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خطاب ريفي يه ّز الشارع السين ويضغط على احلريري
تهديدات روسية بـ «عواقب ومفاجآت» إذا
ضربت أمريكا سورية
بري يرسل خليل اىل بكركي إلبالغها سقوط

السلة شرط ضمانات من عون

اللبنانيون كانوا ينتظرون
«البشرى الرئاسية» من
بيت الوسط بعد اجتماع
املستـقبل
تيار
كتلة
برئاســة الرئيــس سعد
احلريري ،لكن الغيوم
تتصاعد،
مل
البيضاء
فعلقت الرابية «الصرب
مفتاح الفرج» و»احلل صرب
سـاعة».
االنتظار قد يطيح كل اجواء
التفاؤل اليت سادت خالل
االيام املاضية وحسمت
وصول العماد ميشال عون
اىل بعبدا.
ويبدو ان الرئيس سعد
احلريري يواجه كمًا هائ ًال
مـن االلغام حيتاج تفكيكها

اىل وقت طويل وجهود
مضـنية.
وما زال الرئيس احلريري
حياذر اللجوء اىل تبين

خيار العماد عون ،وما زال
يصطدم بقاعدة مستقبلية
وسنية رافضة لتبين خيار
اجلنرال .وهاتان القاعدتان

العراق يدوّل تواجد القوات الرتكية قرب املوصل

تتعقد معركة حترير املوصل
يومًا بعد يوم ،وختتلف
األطراف الداخلية واخلارجية

على القوات اليت ستضطلع
بهذه املعركة ،إذ ترفض
تركيا مشاركة «احلشد

الشعيب» فيها ،وتصر على
أن تكون قواتها املرابطة
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بإدارة :آدي سركيس

هل تحتاج لشهادة رسمية
EASY TRAINING SOLUTIONS
تؤهلك للحصول على رخصة
Experienced & in need
حكومية ( )Licenceيف املهن for a
Eddy Sarkis
p: 02 9897 0700 f: 02 9897 0711
التالية:
Licence? We can eddy@easytrainingsolutions.com.au
help.
m. 0425 34 8000
www.easytrainingsolutions.com.au
أدوات صــحية  -بــناء  -نجارة خشب
PlumbingBuilding
- CarpentryP.O. Box 516, Merrylands
NSW 2160
4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
 تبليط  -تلييس  -دهان  -تعمري Tiling -Cement Rendering - Paintingحجارة (بريك) -ميكانيك  -تصنيع - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
خزانات  -صب باطون -هدم منازل Maker - Concreting -Demolition and
many more
والعديد غريها..
Attain your skills... the EASY way

مل تهضما خيار احلريري،
حتى انهما مل يقتنعا برسائل
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First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

We also offer traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

Short Courses.
YFirst Aid
Y White Card
Y Blue Card
Y RSA & RCG
Y Forklift
Y Warehouse, Road Operations
Y Safe Handling of Food

 Bricklayingمسجلة حكومياً (*)RTO
Driverتنظيمات مهنية
Fatigueمن
نتعامل مع شبكة واسعة
Painting
Wall/Floor Tiling
*Registered
Training Organisation
Electrical
Certificate IV OH&S
 Carpentryرسمياً
Asbestos Awareness
الشهادات معرتف بها
كافة
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Working Safely at Heights
Y Building/Construction
Y Certificate IV Training and Assessment
Y Certificate IV Property Services
Y

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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مطلوب للعمل
مطلوب أشخاص للعمل يف ملحمة

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

لصاحبها طوني فرنسيس
لالتصال9637 1759 :

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده
مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب
والسبانخ والسجق والشنكليش والكشك والدجاج مع
الخضار وسائر أصناف املعجنات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

شهدت األزمة السورية
بني
الفتًا
تصعيدًا
الواليات املتحدة وروسيا،
بالتزامن مع تصعيد مماثل
على جبهات القتال بني
القوات النظامية وفصائل
معارضة ،وحتديدًا يف
مدينة حلب ،حيث سيطر
الطرف األول على أكثر من
نصف حي بستان الباشا
يف وسط املدينة ،يف أول
تقدم له يف هذه املنطقة
ّ
منذ العام .2013
وفيما ُنقل عن مسؤولني
أمريكيني أنهم يعملون
اليوم على منع سقوط شرق
حلب ،وأن اخليارات اليت
يدرسونها تتضمن تزويد
املعارضني بأسلحة بعيدة
املدى قادرة على التصدي
لوحت موسكو
للطائراتّ ،

بـ «عواقب» و «مفاجآت»
تنتظر «الرؤوس احلامية»
ّ
تفكر يف توجيه
اليت
ضربات ضد مواقع اجليش
السوري.
اخلارجية
وزير
وفشل
الفرنسي جان مارك إرولت
يف إقناع نظريه الروسي
سريغي الفروف بتغيري

موقف موسكو حيال الوضع
يف املدينة املقسمة.
االول
أمس
ولفتت
تصرحيات للموفد اخلاص
لألمم املتحدة إىل سورية
ستيفان دي ميستورا،
الذي ّ
حذر من أن أحياء
شرق حلب قد يلحقها دمار

EAT IN OR TAKE AWAY

منقوشة ع الصاج
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

نفتح  7ايام يف األسبوع :من  6صباحا  5 -بعد الظهر

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعــالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و  Spasو
 Vanitiesو  Showerscreensواملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة
وصدق يف املعاملة

حسومات كبرية
على سائر
املوجودات
وخاصة حلاملي
هذا االعالن
أشهر املاركات
بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
Head
70 Oxford Street, Guildford NSW 2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02
& Office
Showroom: 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au , Email:: sales@hbhome.com.au
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لبنانيات

كتلة املستقبل اجتمعت برئاسة احلريري ورحبت ببيان املطارنة:

العودة الحرتام الدستور هي املدخل الوحيد لتفعيل عمل املؤسسات

كتلة املستقبل مجتمعة برئاسة الحريري
ترأس الرئيس سعد احلريري
عصر امس االول اخلميس يف
«بيت الوسط» ،اجتماعا لكتلة
يف
النيابية،
«املستقبل»
حضور الرئيس فؤاد السنيورة
واالعضاء ،وناقش اجملتمعون
آخر املستجدات السياسية يف
البالد.
ويف نهاية االجتماع ،أصدرت
الكتلة بيانا تاله النائب الدكتور
حممد احلجار ،توقفت فيه عند
«أهمية املشاورات اليت جيريها
الرئيس سعد احلريري داخليا
وخارجيا مبا يؤمل منه أن يسهم
وبشكل جدي يف حتريك الركود
واجلمود الذي أحاط مبلف
انتخابات رئاسة اجلمهورية
وال سيما بعد مرور ما يقارب
سنتني ونصف على الشغور
يف منصب الرئاسة االوىل
وذلك بسبب املوقف التعطيلي
اجلائر حلزب اهلل وحلفائه ،الذي
يفرضه على اللبنانيني وبشكل
ال يتطابق مع النص الدستوري
والنظام الدميقراطي الربملاني
اللبناني».
وأكدت على موقفها «الثابت
بأن العودة اىل احرتام الدستور
هي املدخل االساس والوحيد
املؤسسات
عمل
لتفعيل
الدستورية عرب البدء بانتخاب
رئيس اجلمهورية من دون اي
شروط أو قيود».
ورحبت الكتلة بالنداء الذي
اصدره جملس املطارنة املوارنة
باألمس وال سيما «جلهة ضرورة
االلتزام بالدستور واحكامه
وضرورة املسارعة اىل انتخاب
رئيس للجمهورية يكون جامعا
للبنانيني وقادرا على اجناز
املصاحلة الوطنية فيما بينهم
طبقا ألحكام الدستور ووثيقة
اتفاق الطائف».
وأكدت ان «استمرار حالة
الشغور الرئاسي واالرتباك
والشلل الذي تعاني منه
اجهزة الدولة ومؤسساتها
وحالة االستتباع الكامل لالدارة
والدولة من قبل بعض االحزاب
وقوى االمر الواقع أصبحت
تفاقم االوضاع العامة يف
البالد وال سيما االقتصادية
واملعيشية منها اليت وصلت
اىل حد خطري .فجميع املؤشرات
االقتصادية واملالية واملعيشية

اصبحت تبني ذلك وحتث على
ضرورة وضع حد هلذا التدهور.
ان استمرار التطاول على
الدولة واالعتداء على سلطتها
واملس بهيبتها وعدم التنبه
اىل التداعيات اليت تنجم عن
عدم التناغم مع الشرعية العربية
ونظام املصلحة العربية وكذلك
مع الشرعية الدولية واليت متثل
كلها احلضن والداعم الكبري
الذي يعتمد عليه لبنان على
الصعد كافة وال سيما فيما
خيتص باجلانبني االقتصادي
واملعيشي .إن احلاجة أصبحت
ماسة جدا للقيام باملعاجلات
هلذه
والصحيحة
الفورية
املشكالت اخلطرية منعا للمزيد
من التفاقم والضرر الذي
أصبح يطال مجيع اللبنانيني
يف حاضرهم ومستقبلهم».
وطالبت احلكومة ب»ضرورة
ايالء االهتمام املناسب ملعاجلة
بعض املسائل االقتصادية
الداهمة على اكثر من صعيد
وجمال» ،مثنية على «معاجلة
احلكومة مسألة كساد مومسي
واملواسم
والقمح
التفاح
الزراعية االخرى هذه السنة».
وحضت احلكومة على «مواصلة
مساعدة املزارعني اللبنانيني
على تسويق انتاجهم الزراعي
منعا ملزيد من الكوارث على
الفئات اليت تعتاش من
املواسم الزراعية».
واستهجنت الكتلة «عودة بعض
األجهزة األمنية إىل اعتماد
«وثائق االتصال» سيئة الذكر
دون سند قضائي وبشكل
خمالف للقانون ،خمالفة بذلك
قرار جملس الوزراء الذي أوقف
مفعوهلا» ،حمذرة من «نتائج

استمرار اعتماد هذه الوثائق
سياسيا وشعبيا».
من جهة أخرى ،ومع تعيني
رئيس جديد للمحكمة العسكرية
الدائمة ،طالبت الكتلة «الرئيس
اجلديد وحمكمته باإلسراع يف
حماكمة املوقوفني الذين مضى
على توقيفهم دون حماكمة
أشهر طويلة مما يلحق الظلم
بهم وبأهاليهم».
وكررت استنكارها «الشديد
للعمليات االجرامية املتواصلة
اليت ينفذها النظام السوري
وامليليشيات وكذلك األطراف
االقليمية احلليفة له يف مدينة
حلب عرب استهداف االحياء
السكنية واملستشفيات ودور
العبادة بقصد تدمريها على
رؤوس سكانها ودفنهم أحياء
يف أرض حمروقة وتدمري آثارها
وتراثها التارخيي يف اكرب عملية
اجرامية مل يشهد مثلها العامل
منذ احلرب العاملية الثانية».
كما كررت دعوتها «اجملتمعني
العربي والدولي ال التحرك
إلنقاذ مدينة حلب وسكانها من
االبادة اليت يتعرضون هلا على
ايدي عصابة جمرمة ال تعرف
إال القتل والتدمري وسفك
الدماء».
وأخريا ،هنأت الكتلة «اللبنانيني
عموما واملسلمني على وجه
اخلصوص ،حبلول رأس السنة
اهلجرية» ،آملة ان تكون السنة
اجلديدة «سنة خري على لبنان
والعاملني العربي واالسالمي».

الصفدي

من ناحية اخرى ،استقبل
احلريري مساء ،النائب حممد
الصفدي وعرض معه آخر
املستجدات.

جملس الوزراء عني فؤاد أيوب رئيسا للبنانية وعوض
مزارعي القمح والتفاح

عقد جملس الوزراء جلسة عادية
قبل ظهر امس االول برئاسة
الرئيس متام سالم يف السراي
احلكومي ،واستمرت قرابة
مخس ساعات ،تال على أثرها
وزير االعالم بالوكالة سجعان
قزي املقررات الرمسية اآلتية:
«عقد جملس الوزراء جلسته
اليوم برئاسة الرئيس متام
سالم ،ويف بداية اجللسة جدد
الرئيس سالم مطالبته بتسريع
انتخاب رئيس للجمهورية الذي
هو حامي الدستور وحامي
الوطن ،خصوصا يف ظل هذه
الظروف العصيبة اليت متر
بها البالد ،ويفرتض حتمل
ووعي
بشجاعة
املسؤولية
لتوفري مصائب إضافية على
البالد ،وهي ليست يف حاجة
اىل مزيد منها.
وهنأ رئيس جملس الوزراء
الوزراء على العودة اىل االجتماع
بعد غياب قصري وقسري
الدارة شؤون الدولة والناس،
بعيدا عن االحتدام السياسي
املتفشي يف البالد .وأضاف
دولة الرئيس :آليت على
نفسي أن أحيد جملس الوزراء
عن التجاذبات السياسية ال عن
القضايا السياسية والوطنية،
حرصا على عمل اجمللس وصونا
له مبا ميثل من مربع باق من
الشرعية اللبنانية.
وأطلع الرئيس سالم من جهة
ثانية جملس الوزراء على زيارته
لنيويورك ،حيث مثل الدولة
اللبنانية يف االمم املتحدة،
وهناك قال الرئيس سالم:
طرحت قضية لبنان أمام كبار
مسؤولي العامل وملست أن
األوضاع يف املنطقة معقدة
ومتعثرة وال نزال بعيدين عن
احللول النهائية ،مما يستدعي
بالتالي أن حنصن وطننا لبنان
وأن نبعد تداعيات االحدلث
اخلارجية عنه».
وأضاف قزي« :أما بالنسبة اىل
القرارات فقد مت اختاذ عدد من
القرارات املهمة:
 بالنسبة اىل مزارعي القمح:تعويض كل دومن مزروع قمحا
مببلغ  120ألف لرية لبنانية
هلذا املوسم فقط ،وذلك وفقا
للمساحة املبينة يف املسح عن
بعد الذي مت اجراؤه سنة ،2016
على أن تتخذ وزارة االقتصاد
املناسبة
التدابري
والتجارة
لتحضري املخازن املعدة لتخزين
القمح.
 حتسسا من احلكومة مبعاناةمزارعي التفاح يف لبنان،
وتفاديا ألزمة اجتماعية جديدة،

فضل اهلل :لتوفري مظلة سياسية حتمي البلد وتعيد إنتاج املؤسسات الدستورية
دعا عضو «كتلة الوفاء للمقاومة»
النائب حسن فضل اهلل خالل
جملس عاشورائي يف بلدة
كفرصري  -النبطية« ،السياسيني
لالرتفاع إىل مستوى مظلة األمن
واألمان اليت وفرتها جهود
املقاومة واجليش واألجهزة األمنية
ووعي الشعب».
وطالب ب»توفري مظلة سياسية
حتمي البلد وتعيد إنتاج املؤسسات
الدستورية بطريقة تؤدي إىل

تسيري شؤون الدولة والناس
وشؤون اجملتمع» ،موضحا «أن
ذلك يتطلب إرادة وطنية جادة،
وحيتاج إىل تضافر جهود كل
القوى واجلهات يف لبنان».
وأكد «أننا بفضل دماء شهدائنا
وتضحيات جماهدينا وقرار مقاومتنا
إستطعنا أن حنمي بلدنا ،وأن نبقي
له وجودا ،ولوال هذا القتال الذي
خضناه يف سوريا لكنا رأينا هذا
البلد ممزقا مشتتا مدمرا».

وختم« :نقول اليوم أننا منعنا خطرا
داهما على لبنان على املستوى
العسكري وميكننا تدارك اخلطر
األمين بالتعاون بني املقاومة
واألجهزة األمنية الرمسية لنحد
من خماطره ،واننا نكرر اشادتنا
مبا تقوم به األجهزة األمنية اليت
تعمل حلماية البلد ،وتبذل جهدا
كبريا لتفكيك شبكات التخريب
واإلرهاب املنتشر يف بعض
املناطق اللبنانية».

ونتيجة للكساد يف املوسم
الزراعي للتفاح هذا العام ،تقرر
بعد العرض الذي قدمه زميلنا
وزير الزراعة أكرم شهيب عن
الواقع هلذا العام ملزارعي
التفاح واالنتاج والتصريف:
 -1تعويض كل صندوق سعة
عشرين كيلوغراما من انتاج هذا
العام مببلغ قدره مخسة آالف
لرية لبنانية ،على أن تدفع
مباشرة للمزارعني.
-2إعطاء سلفة خزينة قدرها
 40مليار لرية لبنانية توضع
بتصرف اهليئة العليا لإلغاثة
هلذه الغاية.
 -3تكليف اجليش القيام
مبسح جململ كميات االنتاج
يف كل املناطق اللبنانية
مبعاونة القائمقامني والبلديات
وبإشراف وزارة الزراعة.
 -4الطلب اىل اجلهات املناحة
املساعدة على شراء مخسمئة
ألف صندوق سعة عشرين
كيلوغراما بالتعاون مع وزارة
الشؤون االجتماعية ملصلحة
النازحني السوريني يف لبنان
وغري لبنان.
أما بالنسبة اىل التعيينات،
فقد متت يف جملس الوزراء
التعيينات التالية:
 -1اختاذ قرار بتعيني اللواء
حامت مالك رئيسا لألركان يف
اجليش.
 -2تعيني الدكتور فؤاد أيوب
رئيسا للجامعة اللبنانية.
 -3التمديد سنة إضافية للدكتور

معني محزة أمينا عاما للمجلس
الوطين للبحوث العلمية.
 -4تعيني القاضي عبداهلل أمحد
مديرا عاما لوزارة الشؤون
االجتماعية.
كانت هذه املقررات االساسية
جمللس الوزراء الذي بعد
انقطاع ملدة مل تتجاوز الشهر
عاد جمتمعا متآلفا منتجا
ومقررا لقضايا الناس والرتبية
واملزراعني يف قطاعي التفاح
والقمح».
سئل :هل ستستمر هذه األجواء
يف جملس الوزراء أم أن هذه
اجللسة ستكون يتيمة؟
أجاب« :لنكن اجيابيني ما دمنا
قد عدنا اىل االجتماع وكان
هناك شبه إمجاع على احلضور.
هذا يعين أن هناك أجواء جديدة
ال بد أن تستكمل ،خصوصا
أن رئيس احلكومة اختذ قرارا
سياسيا ووطنيا بأن جملس
الوزراء يكون منتجا أو ال
يكون».
سئل :هل حدد موعد للجلسة
املقبلة؟
أجاب« :اجللسة طبيعية ،بل
ميكن أن حتدد جلسات استثنائية
أخرى ألنين أنا مثال طرحت أن
تعقد جلسة استثنائية ملوضوع
النازحني السوريني يف ضوء
املوقف والطرح الوطين الذي
أدىل به الرئيس سالم يف
نيويورك حول مشروع إعادة
النازحني السوريني بأمان اىل
سوريا».

قزي بعد جملس الوزراء :دعم مزارعي التفاح
ب  5آالف لرية عن كل صندوق زنة  20كلغ
أعلن وزير االعالم بالوكالة
سجعان قزي مقررات جلسة
جملس الوزراء ،فأشار اىل أنه
«تقرر تعيني اللواء حامت مالك
رئيسا لالركان يف اجليش،
تعيني الدكتور فؤاد أيوب رئيسا
للجامعة اللبنانية ،التمديد سنة
اضافية ملعني محزة كأمني عام
للمجلس الوطين للبحوث العلمية،
تعيني القاضي عبداهلل أمحد مديرا
عاما لوزارة الشؤون االجتماعية».
وقال« :ان االوضاع يف املنطقة
معقدة وال نزال بعيدين عن
احللول النهائية ،مما يستدعي
أن حنصن وطننا بوجه التداعيات
اخلارجية .فكل اجلهات السياسية
لديها مصاحل بإنعقاد احلكومة،
ألن البنود ختص مجيع الوزراء يف
احلكومة وهم ينتمون اىل خمتلف
االطراف املوجودة يف البلد».
وشدد على أن «مشاركة بو
صعب طبيعية» ،الفتا اىل أن
«سالم دخل اىل مكتبه الجراء
االتصاالت ومل ترفع اجللسة».
وقال« :مت اختاذ القرارات
التالية:
التعويض عن كل دمن مزروعبالقمح مبلغ  120ألف لرية هلذا
املوسم وفقا للمساحة املبينة
عن بعض الذي أجري هذا العام،
على أن تتخذ وزارة االقتصاد
التدابري الالزمة لتحصر املخازن
لتخزين القمح.
 -حتسسا من احلكومة ملعاناة

مزارعي التفاح وتفاديا ألزمة
جديدة تقرر بعض العرض الذي
قدمه شهيب عن الواقع هلذا
العام للمزارعني ،التعويض عن
كل صندوق زنة  20كلغ مبلغا
قدره  5آالف على أن تدفع
للمزارع ،واعطاء سلفة خزينة
قدرها  40مليار لرية ،تكليف
اجليش بالقيام مبسح جململ
كميات االنتاج يف كل املناطق
مبعاونة البلديات وباشراف وزارة
الزراعة ،الطلب اىل اجلهات
املاحنة شراء  500ألف صندوق
بالتعاون مع وزارة الشؤون
لصاحل النازحني».
أضاف« :حنن نتمنى أن يكون
هذا االجتماع آخر اجتماع وأن يتم
انتخاب رئيس ،لكن يبدو أننا
جيب أن ننتظر بعد».
وأشار اىل ان «سالم دعا اىل
انتخاب رئيس خصوصا يف هذه
الظروف العصيبة اليت مير بها
البلد ،فيجب توفري املصائب على
البلد» ،الفتا اىل أن «سالم هنأ
الوزراء على العودة اىل االجتماع
الدارة شؤون الناس بعيدا عن
االحتدام السياسي».
وختم« :طاملا عدنا اىل االجتماع
هذا يعين أن هناك أجواء جديدة
ال بد أن تستكمل ،وسالم أخذ
قرارا وطنيا بأن تكون احلكومة
منتجة ،واجللسة املقبلة يف
موعدها وميكن عقد جلسات
استثنائية أخرى».
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لبنانيات

شكر عرب تويرت احلكومة وشهيب على قرار مساعدة مزارعي التفاح

اجلميل خالل لقاء بكاتدرائية املخلص مونرتيال:

جعجع استقبل وفدا شبابيا عربيا :للعب دور فاعل وسعي اىل احلرية

لبنان ال يستقر اال جبناحيه
املقيم واملغرتب

استقبل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع يف معراب،
 23شابا وشابة من كل من
تونس،
اجلزائر،
املغرب،
واألردن،
سوريا
العراق،
يشاركون يف «برنامج زمالة
رواد الدميوقراطية» Leaders
For
Democracy
Fellowship
Program
 ،In Lebanonاملمول من
مبادرة الشراكة الشرق أوسطية
 MEPIيف وزارة اخلارجية
األمريكية واملقام يف لبنان عرب
منظمة ،World Learning
بالتعاون مع اجلامعة األمريكية
يف بريوت .AUB
وتطرق اجملتمعون اىل األوضاع
السياسية العامة يف لبنان
واملنطقة ،حيث كانت مناسبة
للنقاش والتحاور بني الشباب
ورئيس حزب القوات حول
مواضيع الدميقراطية واحلوكمة
الدميقراطية ،والقيادة وحل
النزاعات.
ودعا جعجع الشباب املشاركني
يف الربنامج ومن خالهلم كل
شباب وشابات العامل العربي
اىل «أن يلعبوا دورا فاعال يف
جمتمعاتهم وأن يسعوا دائما
للحرية والدميقراطية وأن يلتزموا
بالعمل السياسي الريادي حنو
التغيري اإلجيابي يف دوهلم».
غرد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع على
حسابه عرب «تويرت» ،شاكرا
«الوزير أكرم شهيب على
جهوده يف ملف تصريف موسم
التفاح اللبناني وكذلك احلكومة
جمتمعة على القرار الذي اختذته

جعجع مع الوفد
ملساعدة املزارعني» ،وقال:
«شكر من القلب ملعالي الوزير
أكرم شهيب على جهوده

مزارعي
ملساعدة
احلثيثة
التفاح ،وبشكل خاص املساعدة
اليت أقرها جملس الوزراء اليوم

يف هذا اإلطار .كذلك الشكر
للحكومة جمتمعة على هذا
القرار».

جتمع العلماء :اجناز امللف الرئاسي سيسهم بتحسني األوضاع
االجتماعية واالقتصادية للشعب

عقدت اهليئة اإلدارية يف «جتمع
إجتماعها
املسلمني»
العلماء
بيانا
وأصدرت
األسبوعي،
أوضحت فيه أن «األوضاع يف
أمتنا اإلسالمية والعربية ما زالت
يف تدهور مستمر وسط معارك
ال تؤدي لنتيجة سوى املزيد
من الدمار والقتل والتشريد،
وما يدمي القلب هو أن هذه
اخلسائر ال مستفيد منها سوى
العدو الصهيوني وهي تنقص من
رصيد القوة يف األمة وتطيل أمد
وجود هذا العدو وتساهم أيضا
يف إعاقة عملية التطور والنمو يف
العامل العربي».

وأكدت أن «احلل يف سوريا
لن يكون عسكريا وإمنا هو حل
سياسي من خالل طاولة احلوار،
إال أن هذا احلوار لن يستقيم مع
وجود اجلماعات التكفريية ،لذا ال
بد من استئصال هذه اجلماعات
كمقدمة حتمية حلوار جمد ومفيد
بني الدولة وأحزابها من جهة
واملعارضة الوطنية املخلصة من
جهة أخرى ،والدليل على ذلك هو
التفجري االنتحاري على معرب أطمة
يف تركيا والذي تبنته داعش
وطال مقاتلني تابعني لرتكيا ،ما
يؤكد أن يد اإلجرام لن ترحم أحدا
حتى أولئك الذين مدوا يد العون

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل

23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675

هلذه اجلماعات.
أضافت« :مع حرصنا على
حياة املدنيني وأمنهم يف حلب
إال أن هذا جيب أن يشمل كل
احملاصرين يف أي مكان من هذه
البالد ،والسماح للمدنيني باخلروج
اآلمن إىل مناطق أكثر أمنا ،وهذا
كما يشمل حلب فإنه جيب أن
يشمل مناطق أخرى ،وخاصة ما
تعانيه كفريا والفوعة من حالة
تدهور على كل املستويات،
ونستغرب سكوت املنظمات
الدولية اإلنسانية عن هذه املنطقة
ومثيالتها وتركيزها على مناطق
تقع حتت سيطرة اإلرهابيني».
وتابعت« :يف هذا الزمن الصعب
ووسط إنشغال العامل العربي
واإلسالمي مبا جيري يف سوريا
يقوم الكيان الصهيوني بقصف
قطاع غزة بالطائرات ويتصدى
املقاومون بكل بسالة هلذه
االعتداءات ،وأفرحنا خرب سقوط
طائرة صهيونية ممن شاركت
بالقصف ومقتل طيارها بغض
النظر عمن أسقطها ،ويف هذا
اإلطار ندعو الفصائل الفلسطينية
كافة إىل غرفة عمليات موحدة
وتصعيد العمل املقاوم العسكري
واألمين ضد هذا الكيان الذي ال
يفهم سوى لغة القوة».
واذ أكدت «أهمية إستمرار
االنتفاضة يف كل فلسطني
وخاصة يف الضفة الغربية:
واستنكرت «مشاركة بعض العرب
حكاما وشخصيات يف جنازة اجملرم
شيمون برييز وباألخص مشاركة
رئيس السلطة الفلسطينية حممود
عباس ،واليت تعترب خيانة لدماء
الشهداء يف لبنان وفلسطني
وكل مكان طالته يد اإلجرام
الصهيونية».
ونوهت ب»إنعقاد احلكومة اللبنانية
وبداية تسيري أمور الدولة واألجواء
اإلجيابية على مستوى إنتخاب
رئيس اجلمهورية» ،واعتربت
ان «املشاركة يف إجناز امللف
الرئاسي ستسهم حتما يف حتسني
األوضاع االجتماعية واالقتصادية
للشعب اللبناني،الذي يعاني
بسبب األوضاع احلالية».

عقد لقاء يف كاتدرائية املخلص
الكاثوليك
امللكيني
للروم
 مونرتيال  -كندا حبضورالرئيس امني اجلميل الذي كان
يف استقباله مطران كندا للروم
امللكيني الكاثوليك ابراهيم
األسقفي
النائب
ابراهيم،
العام االرمشندريت مكاريوس
وهيب ،األب ورئيس دير ورعية
مار انطونيوس الكبري جان
دحدوح ،كاهن رعية السريان
االرثوذكس االب كميل اسحق،
واآلباء ربيع أبو زغيب وانطوان
مسعان واألخت جاكي أبي
ناصيف ومدير امليدل ايست
 كندا شريف اجلميل وفاعلياتاجتماعية وحزبية ودبلوماسية
وابناء رعية املخلص واجمللس
االبرشي.
بعد االستقبال ،رفع اجلميع
الصالة يف الكاتدرائية على
نية السالم يف الشرق وعلى
نية كل الشهداء الذي سطروا
دمائهم على مذبح الوطن.

ابراهيم

بعد الصالة ،القى املطران
ابراهيم كلمة قال فيها»:إنها
لغطبة كبرية أن نرحب بكم
سليل عائلة لبنانية عريقة حفرت
امسها يف سجل خلود الوطن،
وورثتم الريادة كابرا عن كابر.
ما أن متتع لبنان باستقالله،
حتى قيض له من أكد الثوابت
ووضع القواعد يف مبادئ حزب
جعل شعاره :اهلل والعائلة
والوطن .أقانيم ثالثة أرساها
عام  1936بيار اجلميل ،والدكم
الذي غدا امسه صنو لبنان،
أطلقت عنان القيم الكتائبية
اللبنانية اليت حفظتموها أيقونة
فكرا وممارسة ومبادئ كانت
وما تزال حرز لبنان الذي كان
وسيبقى إرث اآلباء واجلدود
ومرياثا لألحفاد».
اضاف ،نرحب بكم من ساللة
عائلة مسيحية سداها اإلميان
املخلص
تعاليم
وحلمتها
الفادي ،حتملون صليب الوطن
قادة مؤمنني وخملصني حتى
االستشهاد ،فأصبحتم قدوة
وقبسا.
فخامة الرئيس ،أنتم بيننا
اليوم ،بني أهلكم وأحبتكم،
فأنتم هلم ولنا ما تزالون الشيخ
أمني الرئيس الذي قاد سفينة
خالص لبنان يف أصعب املراحل
وأدقها».
وتابع ،كلمتنا اليكم اليوم ،كلمة
عفوية مفعمة بصرخة أمل نرفعها
إليكم ومعكم من أرض كندا مع
أبنائنا اللبنانيني واملهجرين
الوافدين إلينا لقساوة الظروف
يف شرقنا احلبيب ونقول لكم
مناشدين« :أنقذوا لبنان من
اهلاوية .أنقذوا رئاسته األوىل.
أنقذوا اقتصاده ومؤسساته
اليت تلتفع باحلزن واألسى على
فراغ مركز الرئاسة األوىل،
فراغ اجلمهورية .فراغ بات
حديث احلدث ،وحدث الساعة
وكل ساعة أنى كان اللبناني
وتواجد.
وقال املطران ابراهيم »:حنن

والرئيس امني الجنيل

الكنيسة املشرقية يف الغرب
ينظرون إلينا من بلداننا األم
وكأننا كنيسة مستقرة غري
آبهة بالعواصف اليت جتتاح
الوطن .وهم يف ذلك ال يعون
أو يدركون ما تتحمله الكنيسة
هنا من أتعاب وحتديات كثرية،
سواء على مستوى اجملتمع الذي
نعيش فيه حيث يتزاحم اإلخوة
املهجرون ويتوافد الالجئون
ويتفاقم حجم التحديات اليت
تعرتضنا يف سبيل تقديم
كل ما يلزم من أجل دعمهم
واحتضانهم بيننا أخوة لنا»!
وختم »:ال يسعين سوى العودة
بالذاكرة إىل الوراء ،مغتنما
الفرصة ألشكركم جمددا على
الوسام الذي منحتموني إياه
يف كندا .هذا الوسام له
داللة خاصة ،فإن دل على
شيء ،إمنا يدل على حمبتكم،
وتكرميكم لي وللرعية ليس
يف كنيستنا ،بل يف كنائسنا
املشرقية قاطبة يف بالد اهلجرة
واالنتشارْ .
منحتكم الكرمية لي
زادتين اعتزازا وفخرا بكنيسيت
ووطين لبنان واجدد الشكر لكم
إكلريوسا وشعبا على زيارتكم
لنا ولكنيستنا ،وحنن واثقون
أن زيارتكم إىل كندا ستتكلل
باملواقف الوطنية اليت عودمتونا
عليها ،وتعود على أبناء اجلالية
بالنفع العميم العام؛ سواء
على مستوى االغرتاب أو على
مستوى لبنان».

الجميل

ورد الرئيس اجلميل شاكرا
ومؤكدا انه بني عائلته وابنائه
حيث يتعطش للقياهم ما بني
الفينة واألخرى لينقل شعلة
التالقي ما بني لبنان املقيم
ولبنان املغرتب ،موضحا «ان
لبنان ال يستقر اال جبناحيه املقيم
واملغرتب» ،منوها بالدور الذي
يقوم به اللبنانيون يف االغرتاب
من اجل وطنهم لبنان ودعم
قضاياه وعيش همومه وهموم
شعبه الفتا اىل ان ما مير به
لبنان اليوم جيب ان يزيدنا
متاسكا وقوة وعزمية».
توجه الرئيس اجلميل بالقول
اىل ابناء الكنيسة امللكية
الكاثوليكية واجلالية اللبنانية
والعربية بالقول »:ال ختافوا
بل متسكوا بكل ما أؤتي بكم
من اميان ورجاء مهما سقط لنا
شهداء ومهما تفاقمت التحديات
فالشرق هو منارة بشعبه وقيمه
وحضارته وجبال لبنان ستبقى
اجلبال الشاخمة واملانعة».
ويف ختام اللقاء ،قدم املطران
ابراهيم للرئيس اجلميل صليب
البابا فرنسيس واندمييسي.
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لبنانيات

بري احيا يف املصيلح الليلة الرابعة من
عاشوراء حداد :هل التهرب من انتخاب رئيس
بسلة او من دون سلة بطولة؟

احيا رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري ،الليلة الرابعة
من ليالي عاشوراء مبجلس عزاء
حسيين ،اقيم يف قاعة ادهم
خنجر يف دارته يف املصيلح،
حضره رئيس املكتب السياسي
حلركة «امل» مجيل حايك ممثال
بري ،وزير االشغال العامة
غازي زعيرت ،النائبان هاني
قبيسي وميشال موسى ،نائب
رئيس حركة «امل» مدير عام
املغرتبني هيثم مجعة ،وزير
اخلارجية السابق فوزي صلوخ،
عضوا هيئة الرئاسة يف احلركة
عباس نصراهلل وخليل محدان،
راعي ابرشية صيدا ودير القمر
امللكيني
للروم
وتوابعهما
الكاثوليك املطران ايلي حداد،
مدعي عام اجلنوب القاضي
رهيف رمضان ،لفيف من العلماء
وممثلون عن الطوائف الروحية،
حشد من الفعاليات والقيادات
االمنية والعسكرية والقضائية
والبلدية واالختيارية وحشود
شعبية من خمتلف املناطق.
استهل اجمللس بآي من الذكر
احلكيم للمقرىء حممد الشامية.
بعدها القى املطران حداد كلمة
حتدث يف مستهلها عن قيم
االمام احلسني يف التواضع
والصدق واحلكمة واليت تتجسد
يف حركته وثورته اخلالدة.
وتطرق اىل الواقع الراهن الذي
تعيشه املنطقة قائال« :وكأني
اليوم باهلنا يطردنا من امام
وجهه الننا تقاتلنا ،ويقول لنا
ان عدوكم معروف فأذهبوا
وقاتلوه انه داعشي اهلوى
ومنحرف عن التعاليم السماوية،
واراكم تتلهون يف قتل بعضكم
البعض انتم من حفظتم االيات
وعلمتموها الوالدكم واحفادكم
فلماذا تتقاتلون؟
واضاف« :عدوكم يضحك من خلف
حدودكم عليكم ،انه والداعشية
واحد حبيث مل يؤذ هذا الوحش
حتى هذه اللحظة ذاك الذئب ال
يف دياره وال يف اي مكان اخر
من العامل .كل زاوية يف العامل
باتت معرضة للخطر الداعشي اال
اسرائيل».
وتابع حداد« :ان الدماء الزكية
اليت تذرفونها لن ترحم قراءتكم
السقيمة للواقع املؤمل هذا،
وانا كمسيحي اتفرج باكيا على
االسالم الذي نسي القراءة يف
كتاب الوحي يف القرآن الكريم
كما نسينا حنن لفرتة كيف نقرأ

االجنيل ،باهلل عليكم يا مسلمون
اوقفوا القتال فاحلسني سقط
مرة واحدة وقال من له اذنان
للسماع ومن له عيون للقراءة
فليقرأ ،وما بالكم تسقطون
احلسني كل يوم وال ترون
فتقرأون؟».
واردف« :عذرا اخوتي مل ارد
ان اكون وقحا اىل هذا احلد يف
كلميت لكنين ابكي شهداءكم
مثلكم متاما بل واكثر ،الني
مل ار يوما يف اي قتال عربي
حكمة بل فعال وردة فعل ،لقد
جتزأت افكارنا ولكل جزء اتباع
ال نعرف من اساليب احلوار اال
التقاتل فهل هذا ما علمتنا اياه
عاشوراء؟».
وقال« :اين القضية الفلسطينية،
اشبهها بطفل يبكي بعد ان قتل
والداه واخواته،اين هي قضايانا
اليوم هل تبخرت يف حلظة واحدة؟
فهل كنا نكذب على بعضنا؟».
وعن الوضع اللبناني قال املطران
حداد سائال« :هل التهرب
من انتخاب رئيس للجمهورية
بسلة او من دون سلة بطولة؟
هل العمل ملصلحة دول غربية
دون النظر اىل مصلحة لبنان
املطلقة هي بطولة؟ هل العجز
عن حل مسألة النفايات وسائر
املشاكل االجتماعية هي بطولة؟
هل التمادي يف عملية الفساد
على كل االصعدة هي بطولة؟ ال
ان عكس البطولة خيانة وجبانة
وجهل فاما ان نستمر يف خطنا
او ننقذ لبنان والعروبة واالسالم
واملسيحية وما اكثر اخطاء
املسيحيني واملسلمني ،فلنعد
اىل املسيحية واالسالم لقد
ارتبط مصرينا ببعضنا وال حيق
لنا ان نفكر كل على حدة ان
ايات كتبنا املقدسة حتتم علينا
التفكري معا واستخالص العرب
من هفوات مميتة والتطلع اىل
مستقبل واعد».
وختم بالقول« :نشد على ايديكم
يا دولة الرئيس حامل شعلة
االمام الصدر وعالمة االمل
يف لبنان الغد ،لقد تعددت
مبادراتكم وحنن دوما بانتظارها
حتى مبادرة الرئاسة االوىل
نتمنى ان تنضج من هنا بسلة
نعهد بها اليكم ان تكون سلة
بابا نويل تفرح قلوب اللبنانيني
مسيحيني ومسلمني فاننا نثق
بعدالتكم.
واختتم اجمللس بالسرية احلسينية
تالها الشيخ حيدر املوىل.

دريان تابع األوضاع مع زواره كاغ :توافقنا على أهمية الوحدة بني اللبنانيني
استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ
عبد اللطيف دريان يف دار
الفتوى ،ممثلة األمني العام
لألمم املتحدة سيغريد كاغ اليت
قالت بعد اللقاء« :لقد كان
االجتماع ممتازا مع مساحة املفيت
دريان ،وناقشنا الوضع احلالي
يف لبنان ،السياسي واالجتماعي
توافقنا
كما
واالقتصادي،
على أهمية الوحدة بني مجيع
اللبنانيني ،وشدد مساحة املفيت
على اهمية أداء دور اجيابي من
اجلميع .وشكرت مساحته على
دوره اإلجيابي واحلكمة اليت
يتمتع بها إلجياد احللول ،ويف
األمم املتحدة تالق مع مساحته يف
العديد من املواقف ،كما أطلعته
على أجواء زيارتي إليران».
واستقبل دريان وفد االحتاد

العاملي لتعظيم شعرية الزكاة
برئاسة رئيس جملس إدارة
االحتاد  -املدير العام لصندوق
الزكاة الشيخ زهري كيب ،وتناول
اللقاء أهداف االحتاد واخلطوات
اجلهود
لتنسيق
املستقبلية
العلمية واملعرفية يف جمال
الزكاة يف العامل اإلسالمي،
وسبل بلورة اجلهود فى إطار
مؤسساتي يوحد الرؤية االسالمية
يف اداء شعرية الزكاة».
وأكد كيب أن «االحتاد يعمل
ضمن خطة اسرتاتيجية من
خالل حشد االمكانات واملوارد
الالزمة لتحقيقها» ،معتربا أن
«هدف االحتاد تعظيم شعرية
الزكاة يف ظل التجديد الفقهي
والتطوير املؤسساتي لتحقيق
العدالة واالمن والسالم العاملي،

االحتاد األوروبي خصص  12مليون يورو لدعم
جهود األونروا إلعادة إعمار خميم نهر البارد
قدم االحتاد األوروبي مساهمة
قدرها  12مليون يورو لدعم
جهود وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الشرق األدنى «األونروا»،
إلعادة إعمار خميم نهر البارد يف
لبنان .ويضاف هذا املبلغ إىل
 24مليون يورو كان االحتاد قد
قدمها سابقا إلعادة إعمار هذا
املخيم.
وأوضح بيان لبعثة االحتاد
االوروبي يف لبنان ،أن «هذه
املساهمة ستوظف ملساعدة
حوالي  400عائلة يف العودة إىل
املخيم وبناء  87وحدة جتارية،
وهي تأتي لتستكمل جهود
االحتاد األوروبي السابقة اليت
ساهمت حتى اليوم بعودة 350
عائلة وبناء  68وحدة سكنية ،مما
يسمح لسكان املخيم بإنعاش
اقتصادهم وإعادة بناء حياتهم
االجتماعية».
وقالت رئيسة بعثة االحتاد
األوروبي يف لبنان السفرية
كريستينا السن« :يسعدني أن
أعلن عن مساهمة قدرها 12
مليون يورو لدعم جهود إعادة
إعمار خميم نهر البارد .ونأمل أن
يساهم هذا الدعم يف التخفيف
من املعاناة اليت جنمت عن
نزاع عام  2007وتأمني احلماية
واملسكن واحلياة الكرمية لعدد
كبري من الالجئني الفلسطينيني
يف لبنان».
وأشار البيان اىل أنه «حتى
تارخيه ،مت استكمال  %50من
مشروع إعادة إعمار املخيم بفضل
هبات من اجلهات املاحنة الدولية.
ومبوجب التمويل احلالي لنداء
خميم نهر البارد ،من املتوقع
أن تعود حوالي  2670عائلة (أي
 11062شخصا) إىل بيوتها حبلول
منتصف سنة .»2017
وقال املفوض العام لألونروا
بيري كرينبول« :نعرب عن
امتناننا العميق ملساهمة االحتاد
األوروبي األخرية وللشراكة
والتعاون املستمرين اللذين
جيمعان االحتاد والوكالة».
ودعا إىل «االلتزام بصورة
نهائية باستكمال هذا املشروع»،
وقال« :علينا أن نغتنم الفرصة
الستكمال إعادة إعمار خميم نهر

البارد وإال فنحن نوشك على عزل
من تبقى من النازحني وتركهم
أسرى اليأس واإلحباط».
ولفت البيان اىل أن «األونروا
تسعى مع احلكومة اللبنانية
واجلهات املاحنة ،مبا فيها االحتاد
األوروبي ،إىل التأكيد على إعادة
إعمار خميم نهر البارد بشكل
املساهمات
وبفضل
كامل.
األخرية ،سيتمكن  %72ممن
تهجروا من العودة إىل املخيم.
وتدعو الوكالة اىل تأمني 105.9
مليون دوالر إضايف الستكمال
ما تبقى من املشروع».

أما رسالته فهي تعظيم شعرية
الزكاة يف اجملتمع االسالمي،
وتنسيق اجلهد الفقهي بني
علماء العامل اإلسالمي ،وتشجيع
تبادل اخلربات والتجارب العملية
بني مؤسسات الزكاة يف العامل
اإلسالمي ،ودعم االحباث العلمية
واإلنتاج الفكرى للمؤسسات
البحثية اإلسالمية ودعم استخدام
التقنيات احلديثة يف مؤسسات
الزكاة».
ومثن املفيت جهود املؤسسات
واهليئات «اليت تعمل لتعظيم
هذه الفريضة الربانية وترسيخها
أساسا متينا يف بنيان اجملتمعات
ورفع الفقر والعوز عن الشرائح
االجتماعية احملتاجة» ،متمنيا
لالحتاد كل النجاح يف أعماله
ومباركا خطواته وحتركاته.
واستقبل أيضا وفدا من جبل
اكروم ،وبعد اللقاء حتدث
بامسه إمام مسجد اكروم الشيخ
مصطفى عبد اهلل.
والتقى مفيت اجلمهورية وفد
«اجلبهة الدميوقراطية لتحرير
فلسطني» برئاسة علي فيصل
الذي قال بعد اللقاء« :توقفنا
يف لقائنا مع مساحة املفيت عند
الوضع االجتماعي واالقتصادي
الالجئون
به
مير
الذي
الفلسطينيون يف لبنان جلهة
تراجع خدمات االونروا الصحية
والتعليمية واالستشفائية ،واليت
أودت باألمس حبياة طفلة بريئة
وجدتها من أبناء خميم نهر البارد،
الذي ال يزال ينتظر األموال
املطلوبة من الدول املاحنة
الستكمال اعماره وانهاء مأساته،

بعد عشر سنوات من الدمار الذي
حلق به ،وأيضا ما زالوا ينتظرون
هذه األموال من اجل خطة طوارئ
واستشفاء كاملة وصرف بدالت
االجيار .وتوقفنا يف هذا السياق
عند دور الدولة اللبنانية يف
الضغط على الدول املاحنة
وعلى االونروا كي تستجيب
للمتطلبات اليت توفر احلياة
الكرمية باستشفاء كامل وتوفري
التعليم ،وبناء مستشفى خاص
لالجئني ،وجامعة توفر التعليم
اجملاني للطلبة الفلسطينيني».
وطالب بأن «تفرج الدولة اللبنانية
عن احلقوق اإلنسانية يف لبنان
لتخفف املعاناة االقتصادية،
وخصوصا جلهة اإلفراج عن
حق العمل وحق التملك وتنظيم
األحوال الشخصية واملساندة
يف اعمار خميم نهر البارد ،ألن
من شان ذلك أن يعزز صمود
الالجئني يف نضاهلم حنو حق
عودتهم اىل ديارهم ،نقيضا
ملشاريع التهجري والتوطني.
كما توقفنا عند االعتداءات
اإلسرائيلية اليت تطال قطاع
غزة والضفة الفلسطينية مبزيد
من االستيطان والتهويد ،وغزة
ما زالت حتت العدوان وحتت
احلصار».
ودعا اىل «إعادة االعتبار اىل
قضية العرب املركزية وقضية
احرار العامل ،ويف هذا السياق
شددنا على ضرورة استعادة
الوحدة الوطنية الفلسطينية
وتطوير اشكال االنتفاضة حتى
تتحول اىل انتفاضة شعبية
شاملة».
كما استقبل املفيت القنصل
العام لدولة فلسطني يف جدة
حممود االسدي.
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لبنانيات

سالم خالل اجتماع الشركاء العادة اعمار البارد:

لالستثمار يف استقرار لبنان واملشروع رسالة برفض ترك املنطقة لقوى التكفري
عقد اجتماع الدول املاحنة العادة
إعمار خميم نهر البارد يف
السراي الكبري ،برعاية رئيس
جملس الوزراء متام سالم،
وشارك فيه املنسقة اخلاصة
لألمم املتحدة يف لبنان سيغريد
كاغ ،رئيس جلنة احلوار اللبناني
حسن
الدكتور
الفلسطيين
منيمنة ،املفوض العام لألونروا
بيار كراهنبول ووفد فلسطيين
ضم سفري دولة فلسطني أشرف
دبور وعزام االمحد ،وناقش
اجملتمعون كيفية املضي قدما
يف مشروع اعادة اعمار املخيم،
وتعهدوا بتقديم مبلغ إضايف
قدره  36.1مليون دوالر.
وبفضل املساهمات املقدمة
من أملانيا ( 15مليون يورو)
واالحتاد األوروبي ( 12مليون
يورو) وايطاليا ( 1.25مليون
يورو) ،ستتمكن  904عائالت
من العودة إىل املخيم وسيتم
بناء  189حمال جتاريا.
ومن املعروف أنه نتيجة
ملساهمات اليوم ،سيتمكن
 %72ممن تشردوا من العودة
إىل بيوتهم .ويف هذا اإلطار،
تسعى األونروا بالشراكة مع
احلكومة اللبنانية ومع اجلهات
املاحنة اىل تأكيد استكمال
مشروع إعادة إعمار خميم نهر
البارد بشكل كامل.
يف الوقت نفسه ،ما زالت
 2264عائلة (أي حوالي نصف
السكان النازحني) تنتظر إعادة
بناء بيوتها ،علما أن عددا كبريا
منها يعيش ظروفا مأساوية يف
ظل مستقبل يلفه عدم اليقني
بسبب النقص يف التمويل

الالزم.
حتى تارخيه ،مت استكمال حوالي
 %50من مشروع إعادة إعمار
هذا املخيم بفضل هبات متنوعة.
وإذا اعتمد على التمويل احلالي،
فمن املتوقع أن تعود 2670
عائلة (أي  11062شخصا أو
 %54من السكان) إىل البيوت
املعاد بناؤها حبلول منتصف
عام  .2017ولكن هناك حاجة
إىل جهود إضافية لتطبيق
االلتزامات األساسية اليت تعهد
بها اجملتمع الدولي.

منيمنة

وقد عرض رئيس جلنة احلوار
اللبناني الفلسطيين روحية
املشروع اليت أرساها مؤمتر
فيينا قبل  8سنوات ،مبا هي
«الشراكة يف املسؤولية بني
واحلكومة
الدولي
اجملتمع
يف
ورأى
واألونروا».
«املشاركة الكثيفة يف االجتماع
واملساهمات االضافية مؤشرا
اجيابيا على التزام الشركاء بهذا
املشروع احليوي».

كراهنبول

من جهته ،شكر املفوض العام
لألونروا لرئيس احلكومة «دعمه
مشروع البارد خالل مؤمتر لندن
وأمام اجلمعية العامة لألمم
املتحدة وعرب التواصل مع الدول
العربية الصديقة» ،شارحا أهمية
هذا «الزخم الذي يصب يف
مصلحة اجناز املشروع» ،مؤكدا
«التزام األونروا جمددا باستكمال
االعمار واعادة العائالت النازحة
واليت تعاني من أوضاع انسانية

الرئيس سالم يلقي كلمته
واقتصادية صعبة بعد وقف
برنامج الطوارىء».

دبور

بدوره ،حث السفري الفلسطيين
الدول العربية على «القيام
بواجبها األخوي يف تأمني املوارد
الضرورية النهاء االعمار» ،مقدرا
بإسم الفلسطينيني «تعهدات
وحتركها
اللبنانية
احلكومة
لتحقيق هذا االجناز الذي يصب
يف مصلحة الشعبني الفلسطيين
واللبناني».

كاغ

وقالت املنسقة اخلاصة لألمم
املتحدة يف لبنان« :عندما
نسعى إىل حشد الدعم السياسي
واملالي لالجئني الفلسطينيني
يف لبنان ،وذلك بدعم وكالة

دعـوة عــامة
بمناسبة الزيارة الرسمية إىل أسرتاليا
ملعـالي وزير الخارجية واملغرتبني

املهندس جربان باسيل
يتشرّف قنصل لبنان العام يف سدني والسيدة عقيلته
بدعوة أبناء الجالية اللبنانية
يف والية نيو ساوث ويلز
إىل حفل إستقبال يوم األحد الواقع فيه  23تشرين األول 2016
من الـساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مسا ًء
Venue: The Piano Room – The Renaissance
3 New Street East Lidcomb
* مـالحظة :اللباس رسمي

األونروا ،فإننا نعمل جاهدين
يف املقابل للحصول على الدعم
للبنان ،لكي يبقى بلدا مستقرا
وآمنا».
أضافت« :خميم نهر البارد كان
رمزا للدمار ،اال أنه أصبح رمزا
للقيامة أيضا .ورغم صعوبة
إمتام عملية البناء وإطالة إعادة
إعمار املخيم ،يبقى خميم نهر
البارد رمزا للنهوض وللاللتزام
املشرتك».

سالم

وختم سالم احلفل مشددا
على «التزام وجدية احلكومة
بالتعاطي مع امللف الفلسطيين
اعمار
استكمال
وحتديدا
املخيم» ،داعيا الشركاء اىل
«االستثمار يف استقرار لبنان
واملساهمة يف اجناز اخلطوة
األخرية من املشروع كجزء من
التزام اجملتمع الدولي والعربي
بالعدالة للشعب الفلسطيين
وتقديم الدعم الكايف له حتى
حل قضيته حال عادال وشامال».
وأكد أن «اهتمام اجملتمع
الدولي بالنازحني السوريني
جيب أال يطغى على قضية
الالجئني الفلسطينيني وأن
إجناز اعمار خميم نهر البارد
يوجه رسالة معربة عن رفض
ترك املنطقة لقوى التكفري
والنزعات املذهبية واليت كانت
فتح االسالم مقدمة هلا».
وقال« :لقد أدت أحداث 2007
إىل تدمري خميم نهر البارد
وتهجري سكانه من الجئني
فلسطينيني ومواطنني لبنانيني،
والذين قاربت أعدادهم ال35
ألفا .فور توقف املعارك،
بادرت احلكومة اللبنانية إىل
رفع شعار إعادة إعمار املخيم
وعودة سكانه اليه .ودعت من
أجل ذلك ،إىل عقد مؤمتر فيينا
يف العام  2008الذي أعربتم
خالله ،كدول شقيقة وصديقة،
عن استعدادكم للوقوف مع
الشعبني الفلسطيين واللبناني
يف تغطية أكالف عملية اإلعمار،
املقدرة حبوالي  345مليون
دوالر أمريكي .لقد كانت تلك
املبادرة رائدة يف حينه وما
تزال .ومنذ ذلك التاريخ قطعنا
أشواطا متقدمة يف البناء ،بتنا
معها على قاب قوسني أو
أدنى ،من حتقيق اإلجناز الذي
وعدناكم بتحقيقه».

أضاف« :إن مواجع الالجئني
الفلسطينيني يف بالدنا كثرية
لن أعددها .لكين أشري اىل
املشكلة املتمثلة يف العجز
األونروا،
لوكالة
السنوي
الذي يهدد اخلدمات الصحية
والتعليمية للشعب الفلسطيين
والتجمعات
املخيمات
يف
باإلنهيار .وال شك أن تكرار حال
العجز وجزئية احللول ،تضعنا
والوكالة ومعنا ناس املخيمات
ال سيما أطفاهلم -أمام وقائعوأسئلة عصبية .وانطالقا من
ذلك دعوت وأدعو إىل توفري
متويل مستدام للوكالة ،يزيل
شبح اإلفالس عن متابعة
اخلدمات ،األمر الذي ينعكس
اجيابا على املخيم وأهله وعلى
لبنان كدولة مضيفة».
وتابع« :إن حال الفقر والفاقة
املخيمات،
تعيشها
اليت
هي البيئة املثالية للتطرف
ندعوكم
وعليه
واإلرهاب.
وبإحلاح إىل إيالء هذا الوضع
ما يستحقه عرب املساعدات
واألعمال التنموية اليت تساهم
يف حترير املخيمات وأبنائها مما
يتهددهم من خماطر».
وقال سالم« :لقد أثبتت الدولة
اللبنانية ،من خالل جلنة احلوار
اللبناني الفلسطيين ،وبالعالقة
الدائمة مع األونروا واجملتمع
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الدولي ومع ممثلي الشعب
الفلسطيين ،جدية كاملة يف
التعاطي مع هذا امللف .وقد
استندنا يف توجهنا هذا ،إىل
للمشروع،
وتبنيكم
دعمكم
الذي أردناه تعبريا عن روح
العالقة اليت نطمح اليها
بني لبنان وجمتمع الالجئني
الفلسطينيني».
واشار اىل ان «إكمال اإلعمار
كما نراه اليوم يقدم أكثر من
رسالة ويف أكثر من إجتاه ،فهو
يؤكد:
أوال -أن اجملتمع الدولي والعربي
كانا وما زاال عند التزامهما
بالعدالة للشعب الفلسطيين،
اليت ترفضها إسرائيل بكافة
السبل ،ومستمران يف تقديم
الفلسطيين
للشعب
الدعم
يف خميمات اللجوء ،وللدول
املضيفة.
ثانيا -ان الرسالة األهم تعرب
عن رفض ترك املنطقة لقوى
التكفري والنزعات املذهبية اليت
عاثت يف أرجائها قتال وتدمريا.
إن تنظيم فتح اإلسالم الذي
تسبب بتدمري خميم نهر البارد،
مل يكن سوى مقدمة هلذه املوجة
القاتلة اليت نواجهها معا.
لذلك ،جيب نزع الذرائع من يد
اجلماعات املتطرفة اليت حتاول
إجياد موطىء قدم هلا تارة يف
الشمال ،وطورا يف خميم عني
احللوة جنوبا.
ثالثا -إن اإلهتمام بالالجئني
السوريني لن يطغى على قضية
الالجئني الفلسطينيني الذين
مضى على تهجريهم قرابة ثالثة
أرباع القرن.
رابعا -إننا عندما ندعوكم
كشركاء لنا إىل املساهمة يف
إجناز اخلطوة األخرية من عملية
اإلعمار ،فإننا ندعوكم اىل
اإلستثمار يف األمن والسالم،
وهو ما حنن مجيعا حباجة اليه،
سواء كنا يف قلب احلدث أو
على ضفافه.
وختم« :ختاما إذ أمحلكم رسالة
البناء هذه ،أشدد على أننا
مجيعا يف مركب واحد ،نسعى
إىل جمتمع بشري أكثر استقرارا
وأمنا وطمأنينة .وهو ما يتحقق
عرب مساهماتكم يف استكمال
مشروع ،يستحق كل ما قمنا به
وما سنقوم به يف املقبل من
األيام».

جريصاتي  :سنة على غياب الياس سكاف
ووديعته بأيد أمينة

قال الوزير السابق سليم
جريصاتي ،ملناسبة مرور سنة
على غياب الراحل الياس سكاف
االتي:
«مرت سنة كاملة على غياب
الياس سكاف وليس موته،
ذلك ان املوت مستحيل بلغة
االناجيل ،على ما كتبت يومها،
قاصدا القيامة االبدية يف
امياننا .الياس سكاف حالة
فريدة بذاتها من األنس واأللفة
ودماثة االخالق والتواضع وحب
الناس بال تصنع او جهد .ال
غرابة ،ان حمبيه الكثر يف زحلة
والبقاع ولبنان ظلوا على حبهم
له وألرثه ،وهم يفتقدونه يف
هذه األزمنة الرديئة حيث
عزت الكرامات واستشرت آفة
الفساد».
اضاف« :تعزية احملبني ان

جريصاتي
وديعة الياس سكاف بأيد
أمينة ،كما ارثه الصغري
والكبري ،ذلك ان مرييام تسري
على هديه وتهتدي اىل نهجه
املسامل واجلامع ،واألمل حيدو
كل زحلي وبقاعي ان تستمر
مسرية السالم واأللفة يف لبنان
ملن حيب السالم وال ينفر من
األلفة».

صفحة 7

Saturday 8 October 2016

السبت  8تـشرين األول 2016

لبنانيات

قاسم :سنبقى يف سوريا طاملا هناك
حاجة لبقائنا هناك

أعلن نائب األمني العام ل «حزب
اهلل» الشيخ نعيم قاسم ،يف
كلمة القاها يف الليلة الرابعة
من حمرم يف منطقة الشياح
 مارون مسك ،ان «األزمةالسورية ليست خمتصة بسوريا
وإمنا هي مدخل إلجياد أزمات
يف كل املنطقة من أجل تغيري
األنظمة والتوجهات ،لتكون
املنطقة بأسرها وكل بلدانها
وشعوبها يف خدمة أمريكا
وإسرائيل».
وقال قاسم« :دخلوا إىل
سوريا ليخربوها ويدمروها من
أجل أن يغريوا النظام فيها،
كي يسقطوا من كان يعمل
إىل جانب املقاومة ويف حمور
املقاومة ليستبدلوها بسوريا
اليت تعمل إلسرائيل وإىل
جانبها ،ثم من بوابة سوريا
حياصرون لبنان ،فيصبح لبنان
حماصرا من إسرائيل وسوريا
اإلسرائيلي،
االجتاه
ذات
وحنن نواجه البحر من جهة
ثالثة .كذلك يبدأون بالضغط
على العراق وإيران واملنطقة
ليغريوا كل السياسات القائمة
لتبقى إسرائيل وحدها القوية
ونكون مجيعا ضعفاء ،هذا هو
اهلدف من احلرب يف سوريا».
اضاف« :احلمد اهلل ،لقد وفقنا
اهلل يف أن نقدم مساهمة
يف سوريا ،وساعدت هذه
املساهمة مع اجليش السوري
وكل الشرفاء الذين قاتلوا إىل
جانب سوريا يف أن تصمد ومل
تسقط ،مخس سنوات وهم
عاجزون عن حتقيق املشروع
الذي كانوا يتوقعون حتقيقه،
وهذا إجناز كبري وعظيم».
واكد «اننا سنستمر ،وسندفع
تضحيات كبرية ،وعلى عظمتها
وأهميتها هي أقل بكثري مما
كان ميكن أن ندفعه لو بقي
يف
منتشرون
التكفرييون
القلمون والقصري إىل منطقة
البقاع وأقاموا إمارات يف لبنان
ووصلت سياراتهم املفخخة إىل
كل منطقة يف لبنان من دون
استثناء».
وقال« :البعض يظن أننا هواة
حنب أن نقاتل هنا وهناك،
ال ،حنن ال نقاتل عن أحد،
حنن نقاتل دفاعا عن كرامتنا
ومستقبلنا وحلماية أوالدنا،
ونقاتل من أجل أن تبقى
املقاومة عزيزة قوية تردع
إسرائيل ومتنع التكفرييني من
حتقيق أهدافهم ،وقد جنحنا
يف حمطات كثرية ولنا آمال
يف أن ننجح أكثر فأكثر يف
املستقبل».
وتابع« :أما عن طريقة احلل
يف سوريا ،أكيد هو احلل
السياسي ،ألنه عسكريا ال
ميكن ألحد أن يغري املعادلة
بشكل كامل ،ميكن أن يتفوق
بد
فريق على فريق ولكن ال َّ
من حل سياسي ،أمريكا تقول
أنها تريد احلل السياسي وهي
كاذبة ،هؤالء ال رمحة يف قلوبهم
وال يفكرون بطريقة إنسانية،
ليس لدينا خيار َّ
إال أن نتابع،
نعم ،حنن نؤمن باحلل السياسي
ولكن احلل السياسي حباجة إىل
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طرفني ،فإذا كان الطرف اآلخر
ال يريد هذا احلل فمن الصعب
أن حيصل ،وسنبقى يف سوريا
طاملا هناك حاجة لبقائنا هناك،
وبقدر ما يكون الزمن قصريا
أو طويال ألن العربة باهلدف،
وأن ال ندعهم يصلون إلينا
وليس العربة بالزمان».
واشار اىل انه «من نتائج
األزمة يف سوريا ملف النازحني
يف لبنان» ،وقال « :حنن
قلنا للحكومة اللبنانية ونكرر،
تستطيعون أن حتلوا جزءا من
ملف النازحني لو أنشأمت جلنة
وزارية مسؤولة من لبنان
تناقش جلنة وزارية مسؤولة
من سوريا ينسقان كيفية
معاجلة مشكلة النازحني ويعود

البعض إىل املناطق اليت
أصبحت آمنة يف سوريا ،لكن
هناك يف لبنان من ال يريد أن
تشكل هذه اللجنة ألنها حتل
جزءا من أزمة النزوح ،وإذا
حصل ذلك فهو يعطي شرعية
للنظام املوجود يف سوريا،
واملطلوب أن ال يأخذ النظام
شرعية حبسب رأيهم حتى ولو
قتل اآلالف وبلغ النزوح ما بلغ
يف لبنان».
وتابع« :على كل حال ،حنن
اخرتنا طريق احلق ،وواثقون
بأن اهلل تعاىل ينصرنا ويدعمنا،
ويف احلد األدنى حنن واثقون
أننا سائرون يف طريق النجاة
وهذا هو الذي حيقق إنسانيتنا
يف الدنيا وثوابنا يف اآلخرة».

فضل اهلل :األولوية لفلسطني ومواجهة
الفنت الداخلية

شدد العالمة السيد علي فضل
اهلل على «أولوية مواجهة
الساحة
يف
االنقسامات
العربية واإلسالمية» ،داعيا
إىل «دعم الشعب الفلسطيين،
وجعل األولوية لقضيته هي
األساس».
كالم العالمة فضل اهلل خالل
لقائه رئيس حزب مصر القوية،
الدكتور عبد املنعم أبو الفتوح،
على رأس وفد من احلزب،
حيث كان عرض للتطورات على
الساحة العربية واإلسالمية.
وشدد أبو الفتوح خالل اللقاء
على «أهمية توحيد اجلهود
العربية واإلسالمية يف مواجهة
الفنت اليت تعصف بالوضع
العربي واإلسالمي».
من جهته ،أكد العالمة السيد
علي فضل اهلل «ضرورة العمل
ملواجهة خماطر االنقسام يف
الساحة العربية واإلسالمية،
والذي تستثمر فيه الدول
الكربى وكل طامح لتحقيق
مشاريعه يف بلداننا ونهب
ثرواتنا» ،مشددا على «ضرورة
العمل على خطني :خط مواجهة
الفتنة السياسية اليت تلبس
لبوسا مذهبيا ،وخط الوقوف
إىل جانب الشعب الفلسطيين
وإعطاء األولوية ملواجهة العدو
الصهيوني الذي هو املستفيد
األكرب من الفنت اليت تضرب
يف عمق الساحة العربية
واإلسالمية».
وأكد «أهمية الدور املصري

إسالميا وعربيا» ،مشريا إىل
«السعي املستمر من قبل
العدو ومن معه إلضعاف دور
مصر وااللتفاف عليه».

مجلس علماء فلسطني

واستقبل وفدا من جملس علماء
فلسطني ،ضم الشيخ سامر
أبو عنرب والشيخ سليم حجاب
والشيخ رضوان فرحات أبو
جماهد الذي شكره على مواقفه
الداعمة واملؤيدة لفلسطني
وألهلها يف الداخل واخلارج.
كما وضعه يف اجواء ما يعانيه
خميم شاتيال «من عملية
تشويه اعالمي متعمدة لصورته
احلقيقة من خالل وصفه بأنه
ملجأ ومكان لرتويج املخدرات
وبيعها وتعاطيها» ،مشريا
إىل «مشاكل الكثافة السكانية
وسوء اخلدمات يف هذا املخيم
واملخيمات األخرى على خمتلف
املستويات».

فضل اهلل

من جهته ،رحب العالمة فضل
اهلل بالوفد ،معربا عن «اعتزازه
بصمود الشعب الفلسطيين،
الشهداء
يقدم
الذي
والتضحيات من اجل قضيته،
ويعيد تصويب البوصلة باجتاه
العدو احلقيقي لألمة ،الذي
يستغل كل الفنت واحلروب
واالنقسامات اليت يعانيها
واقعنا من اجل مترير مشاريعه
االستيطانية والتهويدية».

«شاهد ملك» :هكذا قتل «أمراء رومية» السجني قندقلي
جلد وضرب ورعب وخوف،
تلك كانت حال السجناء
يف املبنى «ب» يف سجن
حتول
روميه املركزي الذي
ّ
اىل «امارة اسالمية» تصدر
االحكام وتعاقب كل من خيالف
اوامرهم بـ»اجللد الشرعي».
ومع «تهاوي» «امارة» ابو
تراب وابو عبيدة وابو الوليد،
مل يعد السجناء من الذين كانوا
يهابونهم بعد زرع الرعب يف
نفوسهم ،خيشون ايا منهم،
فاالوالن اليمين سليم الصاحل
َ
وبالل ابراهيم ُ
«أبعدا» بنقلهما
اىل سجن الرحيانية ،فيما مت
اخالء سبيل خالد يوسف
الذي «توىل» شؤون «اللجنة
االدارية» يف املبنى بالتنسيق
مع القوى االمنية املوجلة
حبماية السجن.
املمارسات
هي
كثرية
اليت ارتكبها «امراء روميه
السابقون» يف املبنى «ب»،
غري ان ابرزها اقدامهم على
قتل السجني غسان قندقلي
يف مطلع العام  2013شنقا،
وهذه القضية ال تزال تتفاعل
امام احملكمة العسكرية يف
كل جلسة تعقدها ،واليت كان
آخرها امس حيث جاء «شاهد
ملك» نال «نصيبه» من اجللد
النه «كفر بالعزة االهلية»
ليؤكد ان القندقلي قتل ومل
ُيقدم على االنتحار.
واجه الشاهد علي صاحل الذي
اعتربه رئيس احملكمة «شاهد
ملك» ،املتهمني ابو تراب
وابو الوليد وابو عبيدة وابو
قتادة (عامر اجلاسم) امام
احملكمة العسكرية ،فأصر
االول على افادته االولية
اليت روى فيها كيفية سحب
وجره
قندلي من الزنزانة
ّ
ك»الكلب» حبسب تعبريه
بعد ربط رقبته بشال ،فيما
بقي املتهمون على موقفهم
من ان لقندقلي سوابق يف
حماولة االنتحار وانه انتحر ومل
وإن كان قد تعرض
ُيقتل،
ْ
للتعذيب والضرب بشراسة
واجللد النه «خالف قوانني
االمارة» وهذا ما هو ظاهر
يف الصور الفوتوغرافية اليت
التقطت للجثة ،وهو ما برره
ابو الوليد وابو تراب بانهم
كانوا» جيلدون ويضربون
الزعران من مروجي املخدرات
واللواط والكفر».
يف جلسة االمس اليت رفعها
رئيس احملكمة العميد الركن
الطيار خليل ابراهيم اىل
التاسع من كانون الثاني
املقبل لالستماع اىل مزيد من
الشهود ،استمعت احملكمة
اىل افادة العقيد الركن حنا
يزبك الذي افاد بانه يوم
احلادثة كان مساعد قائد
سرية السجون وعلم باحلادث
مؤكدا عدم معرفته السابقة
بالسجني قندقلي كونه عمل
شهرا فقط يف املبنى «ب»
ويعرف ابو تراب يف الشكل.
وبعدما اثنى على عمل احد
الضباط (املالزم جربيل) الذي
متكن من كشف حماوليت فرار
على احلبال من املبنى «ب»

لـ»السجناء االسالميني» ،رأى
ان هذا االمر قد ادى اىل
نشوب خالف بني الضابط
وبني «السجناء االسالميني».
وهنا تدخل ابو تراب من
ّ
ليذكر الشاهد
قفص االتهام
بانه طلب من ابو الوليد
االعتناء بقندقلي احملكوم
باالعدام والذي حاول االنتحار
سابقا يف السجن وذلك اثناء
نقل سجناء من املبنى «د»
اىل املبنى «ب» .وجاء جواب
الشاهد لينفي هذه الواقعة،
ما استدعى «تدخل» ابو الوليد
الذي حاول بدوره «انعاش»
ذاكرة الشاهد عندما حضر
اليه الشاهد حيث كان يف
وبرفقته
الشكاوى
غرفة
النقيب سامر منصور ليطلب
منه االهتمام بقندقلي .لكن
اصر على نفيه حصول
الشاهد
ّ
هذا االمر.
وباستماع افادة الشاهد على
صاحل الذي مت احضاره بالقوة
بعد ان ختلف عن احلضور
يف اجللسات السابقة رغم
دعوته للشهادة على اعتبار
ان افادته اساسية وجوهرية
يف امللف ،فقد اكد على
افادته االولية طالبا من
رئيس احملكمة تذكريه بها،
ليقول بان قندقلي كان
زميله يف الزنزانة عندما حضر
ابو عبيدة واملتهم ابراهيم
بيضون وشخص اخر واخرجوه
ثم اقفلوا الباب وحينها بدأ
بسماع الصراخ .وبسؤاله قال
الشاهد بانه لدى دخول اي
من «االمراء» اىل الزنازنني
كان النزالء يصابون بالرعب
«بس يفوتو ممنوع نتطلع
فيهم واحلكي مش متل
الشوف» .ويضيف الشاهد «
كنا ناكل قتل تكسري ،وابو
عبيدة وابو تراب كانا يتوليان
اجللد الذي نلت منه نصيبا
من ابو عبيدة الذي كان

يسحب مين االموال» .وافاد
الشاهد انه سبق ان سأل
قندقلي عن سبب ضربه قبل
احلادث بساعات فاعلمه بانه
صور نفسه وأرسل الصورة
ّ
اىل امرأة .واضاف انه كان
يوجد شال على شباك الزنزانة
ّ
ولفه مع من
فسحبه ابو عبيدة
كان معه على رقبة قندقلي
وسحبوه يف املمر .وتدخل ابو
عبيدة نافيا ان يكون قد فعل
رد عليه الشاهد»:
ذلك فيما ّ
كنتو زارعني الرعب واخلوف
بقلوبنا» .وتابع يقول ان
كل من كان معه يف الغرفة
يتعرض «للدعس» على رقبته
ان حاول ان ينظر اليهم،
وهم قاموا بسحب قندقلي
«متل الكلب» من الزنزانة.
واوضح الشاهد ان بيضون
عمد اىل اجللوس على قندقلي
جره وابو عبيدة جلس
اثناء ّ
على رجليه فيما مل ير حينها
ابو تراب .وتساءل الشاهد
مستغربا كيف ميكن لقندقلي
ان يشنق نفسه يف احلمام
خصوصا ان قسطل املياه ال
يعلو اكث من  60سنتمرتا عن
االرض .واكد انه مسع بيضون
يقول...»:اختو بعدو طيب»
قاصدا بذلك قندقلي ،قبل
ان يلفظ انفاسه االخرية .وان
ابو الوليد كان ينبه السجناء
على ما سيقولونه جلهة ان
قندقلي انتحر.
وبسؤاله حتدث ابو الوليد عن
وجود خالف بني الشاهد وبني
ابو عبيدة مؤكدا بان قسطل
املياه يف املياه يرفع عن
االرض اكثر من مرتين وهذا
ما بينته صور يف امللف.
واكد الشاهد بانه تعرض
للجلد بسبب «الكفر» وكان
عقابه اىل جانب ذلك دفع
مبلغ  1800دوالر طلب منه
ابو تراب حتويله اىل شخص
من آل زعيرت.

رعد :االرهاب التكفريي هو الوجه اآلخر لالسرائيلي

أكد رئيس «كتلة الوفاء
للمقاومة» النائب حممد رعد
خالل جملس عاشورائي يف
كفررمان  -النبطية أن «العدو
اإلسرائيلي ال ميكنه أن يضمن
اإلنتصار على لبنان يف أي
حرب».
وقال« :إن جهوزية العدو
اإلسرائيلي مل تكتمل بعد وهو
يعرف أننا كمقاومة نزداد قوة
وعدة وعتادا وتدريبا على
أسلحة جديدة مل نستخدمها
من قبل وخربة وقدرة مناورة
وثبات وتنظيم».
ولفت اىل «ان اإلسرائيلي
يعرف ما لدينا من ذخائر
باستثناء املفاجآت اليت يغفل
عنها العدو « ،مشريا إىل
«فرتة اإلنتظار عند اإلسرائيلي

حيث الدواعش وجبهة النصرة
واإلرهاب التكفريي هم بدل
عن ضائع وهم الوجه االخر
لالسرائيلي الذي يستخدمه
نفس املشغل الذي هو
األمريكي».
«األمريكيني
أن
وأوضح
يف سوريا ناوروا على
وقف إطالق النار فعندما
وجدوا أن وقف إطالق النار
سيضر مبصاحلهم ،وسيمنع
الدواعش من السيطرة على
بعض املناطق أخلوا باإلتفاق
وانسحبوا حتى من التشاور
السياسي مع الروس» ،معتربا
«أن األمريكيني يريدون وقف
إطالق النار لتجميع اإلرهابيني
التكفرييني يف جبهة واحدة
لتحرز تقدما».

عدوان  :إنتخاب رئيس اجلمهورية
سيتم بقرار لبناني

غرد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان
عرب «تويرت» قائال« :إنتخاب رئيس للجمهورية سيتم بقرار
لبناني».

صفحة 8

Saturday 8 October 2016

السبت  8تـشرين األول 2016

Page 8

عرب وعالم

مستوى مرتفع للتعليم بني عناصر «داعش»

تستعد دول غربية ملرحلة ما بعد
طرد عناصر «داعش» من معاقلها
يف سورية والعراق ،واحتمال
انتقال عناصرها ،خصوصًا ممن
حيملون جوازات سفر غربية اىل
بلدانهم األصلية او اىل الواليات
املتحدة أو األقطار األوروبية ،او
حتى التسلل بني آالف الالجئني
اىل القارة العجوز ،لنقل جتربتهم
اإلرهابية واستغالهلا يف جتنيد خاليا
وتنفيذ عمليان مدوية .وأظهرت
دراسة نشرها البنك الدولي «ان
األجانب الذين يلتحقون بصفوف
داعش ،على مستوى تعليمي أعلى
من املتوقع ،خيشى استخدامه يف
عمليات ختريبية.
وخلص معدو دراسة البنك
وعنوانها «العدالة االجتماعية
التطرف
ملنع
واالقتصادية
العنيف» انهم وجدوا ان «داعش»
مل يأت مبجنديه األجانب من بني
الفقراء واألقل تعليمًا بل العكس
هو الصحيح».
واستندت الدراسة اليت اعدتها
منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا يف البنك الدولي ،اىل
البيانات الشخصية لـ 3803
عناصر يف التنظيم اإلرهابي
حصل عليها البنك بعد تسريبها
من الداخل.
وتستند الدراسة يف شق
اإلرهابيني األجانب اىل استمارات
انضمامهم اىل التنظيم وتتضمن
بيانات عن بلد اإلقامة واجلنسية
واملستوى التعليمي واخلربات
السابقة يف العمل اجلهادي
واإلملام بالشريعة.
وأضاف معدو الدراسة ان «احد
أهم االكتشافات هو ان هؤالء
األشخاص هم ابعد ما يكونون
عن األمية» ،مشريين اىل ان هذه
البيانات متثل «اضاءة» على مالمح
عناصر «داعش».
ووفق الدراسة فإن غالبية
املنضمني اىل التنظيم خالل
الفرتة « 2014 - 2013يؤكدون
ان مستواهم التعليمي هو املرحلة

الثانوية وقسمًا كبريًا منهم تابعوا
دراستهم اجلامعية».
ويبلغ معدل اعمار املتطوعني يف
صفوف التنظيم  27.4سنة ،وفق
الدراسة.
وأظهرت بيانات األجانب الذين
انضموا اىل «داعش» ان 43.3
منهم مستواهم التعليمي هو
املرحلة الثانوية و 24.5يف املئة
هو املرحلة اجلامعية ،يف حني
ان  13.5يف املئة فقط يقتصر
مستواهم التعليمي على املرحلة
االبتدائية.
وبلغت نسبة األميني يف صفوف
التنظيم  1.3يف املئة فقط ،اما
النسبة املتبقية من األجانب الذين
انضموا اىل التنظيم ( 16.3يف
املئة) فلم يصرحوا عن مستوى
تعليمهم.
ولفتت الدراسة اىل ان «األجانب
الذين انضموا اىل التنظيم واآلتني
من افريقيا وجنوب شرقي آسيا
والشرق األوسط هم اكثر تعليمًا
بكثري من بقية رفاقهم .الغالبية
العظمى منهم يؤكدون انه كان
لديهم عمل قبل االنضمام اىل
التنظيم».
وأضافت ان اسباب انضمامهم
اىل التنظيم اجلهادي «متنوعة»،
ففي حني يريد البعض مساعدة
التنظيم اداريًا فإن البعض اآلخر
انضم رغبة يف املوت بينما انضم
آخرون رغبة يف القتال.
ولفتت الدراسة اىل ان «نسبة
الراغبني يف القيام بأعمال إدارية
وكذلك ايضًا الراغبني بتنفيذ
عمليات انتحارية ترتفع مع ارتفاع
املستوى التعليمي» .وخلصت
اىل ان «العوامل األكثر قوة
املرتبطة بانضمام األجانب إىل
داعش ترتبط بنقص االحتواء -
االقتصادي واالجتماعي والديين
 يف بلدان اإلقامة .ولذلك فإنتعزيز مستوى االحتواء ،قد ال
خيفض مستوى التطرف العنيف
فحسب بل قد حيسن أيضًا األداء
االقتصادي لبلدان املنطقة».

رسالة الروس لبوتني :مع سياساتك ولكن ...ال تقرتب منا

ال خيتلف كثريون يف أن نتائج انتخابات جملس الدوما اليت جرت
الشهر املاضي يف روسيا ،دلت إىل درجة االستقرار السياسي
الداخلي اليت متكن الرئيس فالدميري بوتني وفريقه من ترسيخها
خالل السنوات املاضية على رغم كل التقلبات العاملية واملواجهة
الكربى اليت ختوضها روسيا مع الغرب .وهو أمر فاخر به بوتني
يف أول تعليق على النتائج .وليس املهم هنا مواقف املعارضة
الضعيفة اليت تعترب «االستقرار الشكلي» وفق تعبري رئيس الوزراء
السابق ميخائيل كاسيانوف دلي ًال على عدم اهتمام الروس بالشؤون
السياسية ألنهم يالحقون بالكاد لقمة عيشهم.
كما ال حتظى بأهمية كذلك التأكيدات املتواصلة من جانب جمموعات
الدفاع عن احلقوق املدنية بأن «االستقرار» حتقق بفضل هراوة ثقيلة
من القوانني اليت تضيق على املعارضني والتدابري القاسية ضد أي
حماوالت للتعبري عن رأي مغاير لرأي السلطة.
النتيجة هي املهم يف املوضوع برأي خرباء السياسة الروس ،أو ً
ال:
ألن االنتخابات مرت بهدوء ومن دون استفزازات كربى أو حماوالت
لتكرار سيناريو التظاهر واالعتصام و»إشعال فتيل ثورة ملونة
صغرى» وهذا أمر كانت السلطات نبهت إىل أنها ستواجهه حبسم
إذا وقع .وحتدثت عن حماوالت غربية لدفع روسيا يف هذا االجتاه»
مبعنى أنها وضعت سلفًا أي حترك مماثل يف خانة «تنفيذ األجندة
الغربية الساعية إىل زعزعة روسيا وتدمريها» كما قال بوتني قبل
شهور داعيًا األجهزة اخلاصة إىل «قطع الطريق أمام أي حماولة
الستهداف روسيا» .وثانيًا :ألن نتائج االنتخابات اليت اعترب بعضهم
أنها «بروفة» النتخابات الرئاسة الروسية يف العام  2018كرست
قبضة احلزب احلاكم «روسيا املوحدة» ومنحته غالبية دستورية (ثلثا
مقاعد الدوما) مرحية ما يعين أنه بات قادرًا على سن القوانني
وإدخال تعديالت دستورية من دون احلاجة حتى إىل حلفائه داخل
الربملان.
هذا هو املؤشر األهم برأي صناع السياسة الداخلية الذين كانت
مهمتهم تنصب يف منع انعكاس تدهور األحوال املعيشية والتضييقات
اليت يعاني منها الروس بسبب سياسة الكرملني اخلارجية على نتائج
عملية االقرتاع.
طبعًا ،تتحدث املعارضة اهلشة عن انتهاكات باجلملة رافقت العملية
االنتخابية وما تالها عند احتساب األصوات ،إمنا يبدو يف حكم
املستحيل تقديم إثباتات أو أدلــة وحتى بعد مرور ثالثة أسابيع على
انتهاء االستحقاق االنتخابي راوحت كل الطعون والشكاوى املقدمة
وهي تعد بالعشرات بني تصرفات فردية حمدودة واحتجاجات على
سوء إدارة هنا أو هناك ،ومل ينجح أي حزب من األحزاب الصغرى
الـ  11اليت فشلت يف جتاوز حاجز اخلمسة يف املئة املطلوب لدخول
الربملان يف إثبات وقوع انتهاكات كربى.
النتيجة أن النتائج عكست حتقيق انتصارين متوازيني ،إحكام القبضة
نهائيًا على «الدوما» يف مرحلة حيتاج بوتني إىل قبضة تشريعية
هز صورة السلطة
قوية ومؤيدة ،وسحق أي أفكار بالتشكيك أو ّ
داخليًا.
وللتذكري بالفارق بني الرتكيبة احلالية للهيئة االشرتاعية الروسية
وتشكيلة جملس الدوما بعد انتخابات  2011اليت أثارت عاصفة من

ديمرتي مدفيديف وزوجته يقرتعان (أ ب)
االحتجاجات يف حينها ،فإن «روسيا املوحدة» وسع سيطرته يف
الربملان من  238نائبًا يف  2011إىل  343يف االنتخابات احلالية من
أصل  450هو العدد اإلمجالي للنواب ،ما يعادل  76.2يف املئة من
املقاعد .جاءت بعده األحزاب الثالثة اليت خسر كل منها ملصلحة
احلزب احلاكم عشرات املقاعد وفق الرتتيب التالي :احلزب الشيوعي
قلص تواجده يف الدوما من  92مقعدًا يف  2011إىل  42مقعدًا
حاليًا .حزب «روسيا العادلة» من  64إىل  .23واحلزب الليربالي
الدميوقراطي من  56إىل  39مقعدًا.
بهذا املعنى تبدو النتائج صارخة ،فالروس الذين عانوا خالل العامني
املاضيني أسوأ معدالت اقتصادية وتدهورت قدرتهم الشرائية
قرروا أن يتوجهوا إىل صناديق االقرتاع ليس فقط لتجديد الثقة
باحلزب احلاكم بل وملنحه تفويضًا واسعًا إلكمال نهجه السياسي
واالقتصادي! علمًا أن هذه االنتخابات جرت وفق النظام القديم
الذي عادت إليه روسيا هذا العام وهو يقسم مقاعد جملس الدوما
بالنصف بني اللوائح احلزبية والفردية .فإما أن يكون االستحقاق
االنتخابي أظهر فشل األحزاب األخرى (وهي كلها حليفة للكرملني)
يف املنافسة يف اللوائح الفردية ،وعدم قدرتها على جذب اهتمام
اجلمهور ،أو املاكينة اإلعالمية العمالقة للسلطة جنحت يف مهمتها.
ولكن ،هل تعكس هذه األرقام فع ًال مزاج الروس؟
سؤال ملتبس ،إذا أخذ يف االعتبار نسب اإلقبال املتفاوتة بشدة
بني  98يف املئة يف الشيشان مث ًال وأكثر بقليل من  30يف املئة
يف موسكو وسان بطرسبورغ.
لكن اجلواب كما تشري نتائج أول استطالع شامل أجراها قبل أيام
مركز «ليفادا» املرموق يذهب حنو مؤشرات أخرى متامًا.
أظهر االستطالع أن حنو ثلثي الروس ( 65يف املئة) ال يعرفون أص ًال
على وجه الدقة حجم متثيل األحزاب يف الربملان! وحنو  30يف املئة
منهم فقط يقولون إنهم مطلعون مبا يكفي على هذا األمر.
لكن الالفت أكثر ،هي النسب اليت تتحدث عن مدى ثقة الروس
بنزاهة االنتخابات ،فهنا أجاب  10يف املئة فقط أنهم «واثقون متامًا
من نزاهتها» بينما اعترب  36يف املئة أنها «نزيهة مبا يكفي».
هكذا تغدو االنتخابات مقبولة من وجهة نظر  46يف املئة فقط من
الروس ،يف مقابل  35يف املئة أعطوا النتيجة ذاتها يف انتخابات
.2011
يف املقابل شكك  31يف املئة بنزاهة االنتخابات وقال حنو ثلثهم
إنها «ليست نزيهة نهائيًا» واحتار قرابة  20يف املئة يف اجلواب
عن السؤال.
أمام هذا املشهد ،يربز تناقض صارخ يف النظام السياسي الداخلي،
ال خيتلف يف جوهره عن التناقض الذي برز يف وقت سابق عندما
أجاب أكثر من  76يف املئة يف استطالع عن السياسة اخلارجية أنهم
يؤيدون بوتني متامًا ،ويرون يف حتركاته دفاعًا عن روسيا ومصاحلها،
بينما رفضت الغالبية الكربى من هذه النسبة ذاتها املشاركة يف
شكل مباشر أو غري مباشر (التطوع مث ًال أو حتى تقديم عون مادي أو
تربعات) يف جهود «الدفاع عن مصاحل روسيا» والسبب :فقدان الثقة
بنزاهة السلطة يف التعامل مع تربعات املواطنني مث ًال أو عدم الرغبة
يف املشاركة يف نشاط ال يعود بالنفع على املواطن مباشرة.
إذًا ،الصورة تربز على النحو التالي :حنن مع السلطة لكن ال تقرتبوا
منا وال تطلبوا أن ندفع مثن سياساتكم!
يف هذا اإلطار أيضًا كان الفتًا أن الروس انقسموا إىل جزءين
متساويني تقريبًا عندما طرح عليهم سؤال :هل تتوقعون حتسنًا يف
أوضاعكم بعد االنتخابات؟ جاءت النتيجة ال  46 :يف املئة ونعم:
 45يف املئة.
قال ليف غودكوف رئيس مركز «ليفادا» إن النتائج دلت إىل عزوف
الروس عن االهتمام بالسياسة ،وأن أمورًا كثرية أخرى تشغل باهلم
أكثر .وهو ما أظهره بوضوح تراجع معدالت اإلقبال على الصناديق
هذا العام باملقارنة بكل االنتخابات اليت جرت يف سنوات سابقة.
علمًا أن جلنة االنتخابات املركزية أعلنت أن نسب اإلقبال يف عموم
روسيا بلغت  48يف املئة بينما شككت املعارضة يف الرقم وقالت
إن نسب اإلقبال احلقيقية مل تتجاوز  25يف املئة.
بعد ظهور النتائج األولية لالنتخابات بدا بوتني متفائ ًال جدًا ،وهو
يقول «إن نسب اإلقبال على االنتخابات هذا العام أقل من السنوات
املاضية لكن النتائج جيدة ،وهي دليل إىل ثقة املواطنني بسياسات
«روسيا املوحدة» ومؤشر إىل «زيادة النضج السياسي عند املواطن
الروسي».
ال تبدو العبارة مفهومة متامًا إذا قيلت يف الغرب ،ألن العزوف عن
الصناديق ال يعكس هناك «نضجًا سياسيًا».
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اسرتاليا

الفصل بني اجلنسني يف املدارس عديم الفائدة

خلصت دراسة أجريت على
 1.6مليون طالب إىل أنه ال
توجد أي فائدة من الفصل
بني اجلنسني يف املدارس،
وفقا للدكتورة ديانا هالربن
الرئيسة السابقة للجمعية
األمريكية النفسية.
ثالثة
هالربن
وقضت
عقود تبحث عن اآلثار
املرتبطة
السيكيولوجية
الذكور
بني
بالفصل
واإلناث يف املدارس.
وألقت اخلبرية األمريكية
نتائج
لتوضيح
خطابا
الدراسة أمام مؤمتر اجلمعية
األسرتالية النفسية يف
ملبورن.
وركزت خبرية علم النفس

على حتليل وصفي أجرته
زميلتها جانيت هايد يتضمن
 184دراسة تشمل أكثر من
 1.6مليون طالب خالل
الفرتة بني .2013 -1968
املروجون للفصل بني
اجلنسني يف املدارس
يقولون إن ذلك يؤدي
إىل زيادة نسبة التفوق
يف
ويصب
الدراسي،
املصلحة األكادميية ،حبسب
دراسة هايد.
وأردفت هايد :حتليلنا
الشامل للبيانات يظهر
ضآلة هذا التقدم ،بل
اختفائه متاما يف العديد من
احلاالت».
هالربن أشارت إىل أن

الطالب يف حاجة إىل تعلم
االحرتام املتبادل.
وتابعت هالربون يف كلمتها
أنه ال يوجد أي حبث يظهر
مميزات لفصل الذكور عن
اإلناث يف قاعات الدراسة.
وأردفت« :ليس لدينا
أماكن عمل تنفصل فيها
النساء عن الرجال ،ملاذا
يكون لدينا إذن مدارس
بهذا الشكل؟»
واعتربت أن اختالط اجلنسني
يف املدارس يعود الطالب
على االحرتام املتبادل بني
الذكور واإلناث ،وهي
املشاعر اليت متتد معهم بعد
الدخول إىل سوق العنل.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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أسرتاليا حترتم جوبلز أكثر من القانون الدولي
وبيرت
أبوت
طوني
داتون ومالكومل ترينبول
جيعلونك
سياسيون
تشعر باخلجل أنك مواطن
أسرتالي ،لكن استخدامهم
للدعاية قد جيعل جوزيف
جوبلز رجل الدعاية االول
هلتلر فخورا.
جوبلز قال يف خطابه
الشهري عام « :1942عرب
الفوهرر جمددا عن اعتزامه
تطهري يهود أوروبا بدون
رمحة .وينبغي أن تكون
جياشة
عاطفة
هناك
لتحقيق ذلك ،ألننا سنقدم
خدمة نفيسة للمجتمع الذي
تعذب على مدى آالف
السنوات بسبب اليهود».

من
احلديثة
النسخة
تصرحيات جوبلز جاءت
على لسان رئيس الوزراء
األسرتالي السابق توني
أبوت يف  17سبتمرب 2016
حيث قال »:محاية احلدود
بشكل فعال أمر ال يثري
حساسية ،لكنها ضرورة
مطلقة للحفاظ على األرواح
والدول».
بالنسبة ألنصار حقوق
اإلنسان ،فإن  28يوليو
 1951ميثل يوما فارقا،
حينما وعد اجملتمع الدولي
أن يتعلم من جتربة رفض
استقبال الجئني يهود أثناء
احلرب العاملية الثانية،
وكان اليوم للذي وقف

فيه الساسة للدفاع عن
حقوق املشردين ،وااللتزام
بااللتزامات القانونية حلماية
الالجئني مستقبال»
لكن بالنسبة للمتشككني
يف حقوق اإلنسان أمثال
رئيس وزراء أسرتاليا
مالكومل ترينبول ،وبيرت
أبوت،
وتوني
داتون
فإن عام  1950ميثل يوما
أكثر أهمية ،حيث شهد
تقنني أستاذ علم النفس
ملبادئ
دوب
ليونارد
جوبلز فيما يعرف باسم
The Public Opinion
.Quarterly
ويتضمن ذلك وصفا لـ
 19قاعدة استخدمها جوبلز

خالل تروجيه للنازية كوزير
للدعاية.
أسرتاليا على ما تبدو
تستعني بتلك املبادئ
لتربير وضع الالجئني يف
سجون جبزر نائية يف ناورا
وبابوا غينيا اجلديدة.
األشخاص الذين يهتمون
حبقوق األبرياء يعربون
عن إعجابهم مبيثاق األمم
املتحدة لالجئني الذي
إعادة
يشدد على عدم
الجئ لبالده إذا كان
خيشى على حياته وحريته،
لكن أسرتاليا تضرب بتلك
املبادئ عرض احلائط.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

يف أسرتاليا..هذا ما
تعنيه كلمة «مسلم»

كشف استطالع حديث
«إيسينشيال»
ملؤسسة
أن  % 49من األسرتاليني
هجرة
حظر
يدعمون
املسلمني ،بينهم % 60
من أنصار االئتالف و% 40
من العماليني و %43من
اخلضر.
واتفق هؤالء على أن
املسلمني ال يستطيعون
االندماج داخل الثقافة
ويشكلون
األسرتالية،
تهديدا ألسرتاليا.
النتائج السابقة إمنا متثل
حصيلة نظام ثابت من
بث مشاعر اخلوف ،ورهاب
األجانب ،اليت يؤججها
عنصريون
سياسيون
واإلعالم داخل نفوس
األسرتاليني.
السياسيون األسرتاليون
واإلعالم يشيطنون جمتمعا
مهمشا أصال ال تتجاوز
نسبته  % 2.2من التعداد
السكاني ،بهدف تسجيل
وجذب
سياسية
نقاط
الناخبني.
املسلمون ميتلكون هوية
إسالمية قوية ألن اإلسالم
ليس جمرد دين بل هو
أسلوب حياة.
ومع ذلك ،عند مقارنتهم
مع األقليات األخرى ،فإن
مسلمي أسرتاليا هم األكثر
اندماجا يف كافة جماالت
احلياة ،لكنه يعيشون يف
جمتمع قمعي حياول فرض
معتقداته وقيمه عليهم.
وبالرغم من العنصرية
اليومية والعداء املتطرف
مسلمي
يواجه
الذي

%86
فإن
أسرتاليا،
منهم يشعرون أن العالقة
بينهم وبني غري املسلمني
ودية ،داحضني مزاعم
السياسيني واإلعالم ،وفقا
لدراسة أجرتها جامعة غرب
سيدني.
الدراسة تكشف طبيعية
أسرتاليا
مسلمي
وطموحاتهم داخل هذا
البلد ،حبسب الربوفيسور
كيفن دان.
من حق املسلم أن يعيش
حياته داخل أسرتاليا دون
أن يتعرض لإلهانة أو
التوبيخ العنصري.
الكاتب عثمان بدر قال
يف مقال بصحيفة سيدني
مورنينج هريالد« :بعكس
االدعاءات عدمية األساس،
فإن املسلمني ال يطلبون
أن تضحى أسرتاليا دولة
إسالمية ،أو فرض تطبيق
الشريعة اإلسالمية ،إنهم
ال يطلبون أن يكونوا خارج
نطاق القوانني اليت حتكم
اآلخرين يف تلك الدولة،
لكنهم فقط يطلبون أن
ميارسوا معتقدات دينهم
وقيمهم حبرية دون تداخل
مع نظام أسرتاليا».
«مسلمو
واستطرد:
أسرتاليا يطلبون الكف
عن عملية شيطنتهم ،أو
اعتبارهم طابورا خامسا.
كيف ميكن ألقلية صغرية
من الناس العاديني أن
يشكلوا خطرا على الثقافة
األسرتالية؟»
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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اسرتاليات

أسرتاليا :نريد
جواسيس

هؤالء الذين يتخيلون أنفسهم
مجيس بوند أو «العميل »99
لديهم فرصة لتحقيق أحالمهم،
حيث تطلب حكومة أسرتاليا
جمموعة من اجلواسيس للعمل
معها.
اإلشارات
«مديرية
األسرتالية»هي وكالة أستخبارية
تابعة لوزارة الدفاع ،تعلن حاليا
عرب موقعها اإللكرتوني عن العديد
من الوظائف «املسترتة».
يذكر أن املديرية مسؤولة عن
مجع املعلومات االستخبارية
األجنبية عرب عمليات اعرتاض،
إىل «منع اآلخرين
باإلضافة
من فعل نفس الشيء معنا»،
ومحاية «معلوماتنا احلكومية
وأمن اإلنرتنت».
مهمة املديرية كذلك تتمثل
يف «كشف أسرارهم ومحاية
أسرارنا».
االستخبارية
وتسعى الوكالة
حاليا إىل توظيف متخصصني يف
اهلجمات واحلماية اإللكرتونية من
أجل «اإلمساك باخلصوم الذين
حياول التصيد ألسرتاليا» ،ومن
أجل «محاية دولتنا من اجلانب
املظلم».
وقال إعالن الوظيفة « :هل تريد

أن تفعل أشياء معظم الناس ال
يستطيعون فعلها؟ هل ترغب
يف التشابك مع مشكالت
معقدة وغري تقليدية؟ هل ميكن
االعتماد عليك يف إجياد حلول
إبداعية وماهرة؟»
وأردف اإلعالن« :حنن نعمل يف
بيئة تتسم بالتحدي والعمليات
الديناميكية والفنية ،ولذلك
نطلب موظفني ميلكون خليطا
نادرا من املهارات والقدرة على
التكيف واخليال».
وأشار اإلعالن إىل أن تلك
املهارات مطلوبة لتصور األعداء
واملشكالت اليت جتابه أسرتاليا
والعمل على وضع حلول هلا.
أن أسرتاليا ،جبانب
يذكر
متتلك
املديرية املذكورة،
يف
أساسيتني
وكالتني
اجملال االستخباري هي منظمة
ASIO
االستخبارات األمنية
 ،وهيئة اخلدمات االستخبارية
السرية ( ،)ASISوتعمل كالهما
يف جمال مجع املعلومات
االستخبارية ،لكن األوىل تركز
على األمن الداخلي ،فيما ترتبط
الثانية بوزارة اخلارجية.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

Australian News

احلكومة تستميل بولني هانسون

تبدو احلكومة األسرتالية بقيادة
مالكومل ترينبول واثقة من
احلصول على دعم السيناتورة
املثرية للجدل بولني هانسون يف
جمموعة من مشروعات القوانني.
ويأتي هذا التأكيد بعد أن أشارت
هانسون زعيمة حزب «أمة
واحدة» لوزراء بارزين إنها
تعترب حزب العمال «عدوها».
العديد من الوزراء التقوا
بالسيناتورة هانسون وأعربوا
عن اعتقادهم أنهم يف طريقهم
للحصول على دعمها يف أجزاء
رئيسية من أجندة االئتالف.
يذكر أن حزب العمال الفيدرالي
املعارض نبذ بولني هانسون
بالرغم من سيطرتها على أربعة
مقاعد هامة يف جملس الشيوخ.
بيد أن هانسون رفضت كذلك
حماوالت من أعضاء مقاعد أمامية

حبزب العمال للقائها.
عضو الربملان العمالي الوحيد
الذي عقد اجتماعا رمسيا مع
هانسون هو وزير عالقات
العمل يف حكومة الظل بريندان
أوكونر.
وقال متحدث باسم هانسون:
«حزب العمال بالتأكيد يستهدف
جتنب بولني وحزبها».
وحاولت كاتي غاالغر ،املديرة
املعارضة
لشؤون
اجلديدة
يف جملس الشيوخ الفيدرالي
االتصال بهانسون لكن األخرية
رفضت.
وحتتاج احلكومة لدعم األعضاء
األربعة حلزب أمة واحدة يف جملس
الشيوخ لتمرير أي مشروع قانون
يرفضه حزبا العمال واخلضر.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

تراجع شعبية االئتالف احلاكم

كشف استطالع رأي أن مستوى
تأييد حكومة االئتالف يف
أسرتاليا بقيادة مالكومل ترينبول
شهد تراجعا ملحوظا يف كافة
الواليات منذ انتخابات يوليو.
وأشار االستطالع الذي أجرته
لصاحل
«نيوزبول»
مؤسسة
صحيفة «األسرتاليان» إىل أن
الرتاجع احلاد بالنسبة لالئتالف
يتمثل يف خسارته ألصوات
ناخبني قدامى يعيسشون خارج
مدن العواصم.
ويكشف التحليل الدميوغرايف
للنتائج حصول حزب العمال
على املكاسب األكرب فيما يتعلق
بالناخبني الرجال واألشخاص
فوق  50عاما.
وبالرغم من ذلك ،ما زالت نسبة
تأييد رئيس الوزراء مالكومل
تريبنول تتجاوز قائد حزب العمال
بيل شورتن عرب أحناء أسرتاليا،
لكن الفارق يتضاءل بينهما يف
والييت نيو ساوث ويلز وجنوب
أسرتاليا.
واعتمد التحليل على استطالع
آراء  5038شخص يف أغسطس
وسبتمرب املاضيني ،حيث أظهر
زيادة نسبة تأييد حزب العمال
 5.2درجة ،لتبلغ ،% 36فيما

AA CONCRETE & FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of interest for concrete
and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply an all-inclusive
Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and concreting. We can
also provide in-house design schemes specific for each one of your project including engineering for final
certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed lump sum, tenders,
budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have implemented a
number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors
and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to supply services,
ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, maintaining a safe working
ed thereby being able to deliver your projects on time and on budget.شenvironment for all parties concer
PLEASE CALL
SAM 0406551555 Or Michael 0413561164
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اخنفض تأييد االئتالف بنسبة
 ،%4.2لتصل إىل % 40
فحسب.
وبالتالي خسر االئتالف الكثري
من فارق الـ  14نقطة الذي
كان يتقدم به على العماليني،
ليتضاءل إىل  4درجات فحسب.
واخنفضت نسبة تأييد حكومة
ترينبول بني املؤيدين فوق 50
عاما من  % 50إىل  ،% 46فيما
ارتفعت بالنسبة حلزب العمال
من  % 30.6إىل .%33
وعالوة على ذلك ،فإن دعم
ترينبول بات يف أضعف حاالته
مبسقط رأسه والية نيو ساوث
ويلز.
استطالع نيوزبول األسوأ بالنسبة
لالئتالف منذ إطاحة ترينبول
برئيس الوزراء السابق توني
أبوت.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

مهاجرة إيرانية لصحيفة أسرتالية:

كنت أسري يف طهران بامليين جيب

املهاجرة
قالت تاال راسي
اإليرانية املتخصصة يف عامل
األزياء إنها ترفض دائما
االستسالم للمجتمع الذكوري
الذي يرهب النساء.
وتابعت يف تصرحيات لصحيفة
هريالد
مورنينج
سيدني
األسرتالية « :كنت أشق طريقي
يف شوارع طهران مرتدية
التنورة القصرية (ميين جيب)
والكعب العالي ،عام ،1998
وكان تصريف هذا جرمية جنائية
تشبه مثال أن يقف شخص ما يف
ميدان تايم سكوير بالواليات
املتحدة ويصرخ قائال« :معي
قنبلة».
وبالرغم من تلك املخاطر ،كانت
راسي ليربالية التوجه ،وتشعر
من داخلها أنها إنسانة ال تقهر.
وأردفت« :احلرية ال تقاس
مبقدار املالبس اليت ترتدينها أو
ختلعينها ،لكن احلرية احلقيقية
تتعلق بقدرتك على اختيار ما
تفعلينه».

آن أوان التصويت يف
انتخابات اجملالس
احمللية هلذا العام

سوف يقوم سكان فكتوريا
بالتصويت بالربيد أو باحلضور
شخصيًا يف هذا الشهر النتخاب
أعضاء جمالسهم احمللية.
َ
االنتخابات
مفوض
قال
َّ
« :Warwick Gatelyمن
املهم أن تقوم بالتصويت
بالطريقة الصحيحة ويف الوقت
حُ
املَّدد يف انتخابات اجملالس
احمللية».
«اجملالس هي مستوى ُمهم
من مستويات احلكومة يف ظل
دميقراطيتنا ،والتصويت يتيح
لك اإلدالء برأيك بشأن َمن
ميثلك وميثل جمتمعك».
الناخبون يف اجملالس احمللية
لـ  Banyuleو Greater
 Dandenongو Knox
و  Morelandو Port
 Phillipو  Yarraجيب أن
يصوتوا باحلضور شخصيًا يف
ِّ
أحد مراكز االقرتاع يف مناطقهم
احمللية ،بني الساعة 8:00

مساء يف يوم
صباحًا و 6:00
ً
االنتخابات ،السبت  22أكتوبر/
تشرين األول.
والناخبون الذين ال يستطيعون
التصويت يف يوم االنتخابات
ميكنهم الذهاب إىل أي مركز
اقرتاع مبكر أو تقديم طلب
للتصويت بالربيد اعتبارًا من
يوم األربعاء  21سبتمرب/أيلول.
ويتوفر املزيد من املعلومات
يف املوقع االلكرتوني www.
.vec.vic.gov.au
وسوف يتلقى الناخبون يف
مجيع مناطق اجملالس األخرى،
باستثناء جملس مدينة جيلونق
ُ
الكربى ،أوراق االقرتاع بالربيد
اعتبارًا من يوم الثالثاء 4
أكتوبر/تشرين األول .وجيب
على الناخبني اتباع التعليمات
ِ
بدقة للتصويت بشكل صحيح،
ثم إرجاع أوراق اقرتاعهم
ومن َّ
املكتملة بالربيد بأسرع ما ميكن.
وجيب على الناخبني إرسال

ولفتت إىل أن الشرطة اإليرانية
أوقفتها مع رفيقاتها وصرخوا
فيهن قائالت« :توقفن وإال
سنطلق النار».
وتابعت« :مل أنس أبدا تلك الليلة
واأليام اخلمسة اليت أعقبتها،
ألنها غريت حياتي بشكل كلي.
حيث تعرضت للسجن وجلدوني
 40جلدة بتهمة ارتداء تنورة
قصرية يف حفل خمتلط».
ومضت تقول« :ولدت يف
الواليات املتحدة ،لكنين ترعرعت
يف إيران بعد ثورة 1979
حيث فرضت ضوابط صارمة
على أزياء النساء ،الالتي كن
مضطرات لتغطية كل شيء ما
عدا الوجه والكفني».
وقررت عائلتها بعد ذلك مغادرة
ابنتها للواليات املتحدة األمريكية
اليت رأت فيها قدرا كبريا من
احلرية لكنها أحيانا تستغل
بشكل خاطئ على حد قوهلا،
قبل أن تتجه لعامل األزياء.

املصدر العنكبوت االلكرتوني

أوراق اقرتاعهم بالربيد أو
تسليمها باليد إىل مكتب
ِ
موعد أقصاه
االنتخابات يف
مساء من يوم
الساعة 6:00
ً
اجلمعة  21أكتوبر/تشرين األول،
عد أصواتهم.
للتأكد من ِّ
التصويت يف انتخابات اجملالس
احمللية إلزامي على األشخاص
املسجلني النتخابات الوالية
الذين ُهم َّ
أقل من ُعمر  70سنة.
وبالنسبة النتخابات جملس مدينة
ملبورن ،فالتصويت إلزامي على
مجيع األشخاص املسجلني يف
قوائم الناخبني الذين ُهم أقل
من ُعمر  70سنة .وقد ُتفرض
غرامة على األشخاص الذين ال
يقومون بالتصويت.
يتوفر املزيد من املعلومات عن
التسجيل يف الئحة الناخبني
على املوقع االلكرتوني www.
 ، vec.vic.gov.auأو عرب
االتصال باهلاتف رقم:
 )03( 9209 0100مبرتجم شفهي.
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وزير اخلزانة هلانسون:

أفكارك تعزل أسرتاليا

Australian News

موظفة حكومية تعرتف
باحلصول على رشاوي

املوظفة الحكومة السابقة كايلي فرينون تعرتف بالحصول على رشاوي

السيناتورة بولني هانسون

رفض وزير اخلزانة األسرتالي
خطط
موريسون
سكوت
السياسية املثرية للجدل بولني
هانسون ووصفها باالنعزالية
لتضمينها حظر هجرة املسلمني.
ويعد ذلك أقوى إدانة من
احلكومة األسرتالية ملطالب
هانسون حبظر اهلجرة واحلد
من االستثمارات األجنبية يف
أسرتاليا ،وتقليص االتفاقيات
التجارية.
ويعد حتذير موريسون توبيخا
ّ
واضحا لزعيمة حزب «أمة
واحدة» ،وكذلك التيار اليميين
املتشدد داخل االئتالف من
مغبة تلك االقرتاحات واخلطر
اهلائل الذي يكمن وراءها.
ورغم اعرتافه بالقلق احلقيقي
الذي يراود األسرتاليني ،لكن
موريسون حذر يف خطاب مبعهد
 Lowyمن التقهقر حتت مظلة
السياسة.
وفسر ذلك قائال :ميكن أن
حتظى تلك السياسات بشعبية
سياسية لكنها ترتبط مبخاطر
كبرية ،ال ينبغي السري يف هذا

الطريق».
االستثمارات
حظر
وتابع»:
والتجارة واهلجرة لن يتسبب
فقط يف فشل خماطبة هواجس
القلق لدى األسرتاليني ،لكنه
سيقطع مصادر أولية لالزدهار.
ال نستطيع أن نتحمل عزل أنفسنا
عن التغيريات االقتصادية اليت
حتدث عامليا وحمليا».
اعرتف
أخرى،
ناحية
من
موريسون أن بعض األسرتاليني
ما زالوا ال يدركون التغيريات
االقتصادية اجلديدة فيتساءلون
مثال عن أسباب عدم زيادة
أجورهم بنفس الوترية اليت
كانوا عليها يف فرتات سابقة،
أو عدم حصوهلم على ساعات
إضافية كما كانوا قبل ذلك.
االستطالع
نتائج
وحول
اليت أشارت إىل أن نصف
األسرتاليني يؤيدون حظر هجرة
موريسون
ربط
املسلمني،
ذلك أيضا بالرفض الشعيب
لالستثمارات األجنبية واتفاقية
التجارة احلرة.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

عام  ..2025البدانة تفرتس أسرتاليا

كشفت دراسة أجرتها جامعة
سيدني أن معدل البدانة بني
البالغني األسرتاليني ستتزايد
من  % 28إىل  %35حبلول عام
.2025
وعالوة على ذلك ،أظهرت
اإلحصائيات تزايدا متوقعا يف
نسبة البدانة املفرطة.
وحبلول عام  2025سيعاني 13
 %من السكان ،أو واحد لكل 8
أسرتاليني من مؤشر كتلة اجلسم
يتجاوز  ،35والذي يندرج حتت
تصنيف «البدانة املفرطة».
وذكر الباحثون أن مشكلة النساء
مع البدانة تتجاوز الرجال ،إذ
يتوقع أن تعاني واحدة من كل
 6أسرتاليات من بدانة مفرطة

حبلول عام  2025مقابل واحد
من كل 10رجال.
الدورية
نشرتها
الدراسة،
العاملية للبدانة ،واستخدمت
منوذجا لتوقع زيادة الوزن بني
البالغني األسرتاليني بشكل
متدرج من زيادة الوزن والبدانة
والبدانة املفرطة على مدار
الوقت.
اخلطر ميتد أيضا جتاه أطفال
أسرتاليا ،حيث أن واحدا من
كل  4أطفال يف الفئة العمرية
بني  17-5عاما يعانون من وزن
زائد أو بدانة عام 2008-2007
وفقا الستطالع «إيه بي إس»،
بزيادة  % 4عن عام .1995
املصدر العنكبوت االلكرتوني

علمت فريفاكس ميديا أن
املوظفة احلكومية السابقة كايلي
فرنون قد مت استدعاؤها يف
سبتمرب العام املاضي للمثول
أمام جلسة استماع سرية
باملفوضية املستقلة ملكافحة
الفساد بنيو ساوث ويلز.
بتلقيها
فرنون
واعرتفت
وزمالئها رشاوى من مقاولني
متعددين بوالية نيو ساوث
ويلز مقابل املوافقة على عقود
مشبوهة.
وكانت قد فصلت فرنون عن
العمل يف «هيئة شواطئ ميناء
سيدني» يف ايار املاضي بعد
أن كشفت فريفاكس ميديا
أنها شهدت بتلقيها رشاوى إثر
استدعائها للمثول أمام هيئة
حتقيق مدنية.
لكن ضلوع املفوضية املستقلة
ملكافحة الفساد وحجم اعرتافات
فرينون أمر مل يتم الكشف عنه

من قبل.
وقال زميل سابق لفرينون إن
رؤساءا تلقوا شكاوى متعددة
على مدار السنني حلول أساليب
تعامالتها.
كما أشار إىل أن فرينون سبق
هلا املثول أمام مفوضية مكافحة
الفساد عام  2002بعد شكوى
تقدم بها اثنان من املقاولني.
فرينون اعرتفت أن أول رشوة
تلقتها كانت عام  1998حينما
رشاها مقاول بنيو ساوث ويلز
ماحنا إياها حقيبة من األموال
بقيمة  10دوالر.
وتابعت :بني  1998و2013
تلقيت تقريبا  200أل دوالر
رشاوي فاسدة تتعلق باملساعدة
ومنح عقود مشبوهة.
أما الرشوة األخرية فكانت يف
عام .2013
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مايكل برول :أسرتاليا شاركت يف
تدمري بلدان إسالمية

يبدو جتاهل أسرتاليا ملعاناة
املسلمني يف ليبيا ،واليت كنا أحد
الذين ساعدوا يف إشعاهلا ،دليل
متزايد على كره أمتنا للمسلمني
يتجاوز حتى خطابات الكراهية
للسياسية املثرية للجدل بولني
هانسون ،وفقا للكاتب مايكل
برول.
وتابع يف مقال له« :يف وقت
كتابة املقال ،تنتاب الصدمة
الكثريين بعد االستطالع الذي
أن  % 49من
أشار إىل
األسرتاليني يؤيدون حظر هجرة
املسلمني».
وبالرغم من أن البعض قد يعزي
ذلك إىل الصعود السياسي
لبولني هانسون مؤسسة حزب
«أمة واحدة» اليت ساعدتها وسائل
اإلعالم ،والتواصل االجتماعي،
والنخبة السياسية على االنتشار،
لكن احلقيقة أن شيطنة املسلمني
يف اخلطاب السياسي متفشيا
بشدة منذ سنوات.
كراهية أسرتاليا جتاه املسلمني
ال تظهر فقط يف تعليقات
معادية لإلسالم ،أو إصدار أحكام
مسبقة ،لكن الدليل املشئوم
على العاطفة املناوئة للمسلمني
يتمثل يف نقص االحرتام الكامل
للمسلمني.
ومنذ  ،2001ذهبت أسرتاليا إىل
حروب يف سوريا وأفغانستان
وليبيا ،ومرتني يف العراق ،ومل
حتقق أي من تلك املرات جناحا.
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احلرب األوىل على العراق كانت
كارثة تسببا يف مفاقمة جرحها
بإعادة غزو تلك الدولة األسيوية،
وكذلك أطلقنا حربا كارثية جديدة
يف سوريا.
وبالرغم من تسبب كل هذا يف
تشريد اآلالف وتدمري الدول ،ال
يوجد أي نوع من احملاسبة أو
املناقشات املرتبطة بذلك.
مل يتم مقضاة القادة السياسيني
ملشاركتهم يف تدمري البلدان
اإلسالمية.
مؤخرا أصدر الربملان الربيطاني
تقريرا الذعا بشأن احلرب على
ليبيا ،مفندا الذرائع اإلنسانية
اليت حياول البعض أن يتخذها
مربرا كاذبا للحرب ،مشريا إىل
حالة من التضخيم حول ادعاءات
ارتكاب جمزرة وشيكة استنادا
على قراءات منتقاة من أحاديث
القذايف.
وانتقد التقرير اإلعالم الغربي
الحنيازه الصارخ جلانب واحد خالل
تغطيته اإلعالمية للحرب الليبية،
وانتقد كذلك جتاهل الطبيعة
املتطرفة للثوار.
يذكر أن أسرتاليا كانت من
طليعة املؤيدين لغزو العراق يف
أعقاب هجمات  11سبتمرب ،يف
حكومة هوارد الذي ما زال يدافع
بشراسة عن قرار احلرب رغم أن
تقريرا بريطانيا كشف أن مربراتها
كانت واهية.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

كاتب أسرتالي :املفيت أخطأ يف
إدانة حادث منتو
وجه الكاتب األسرتالي مايكل
برول انتقادات ملفيت أسرتاليا
الدكتور إبراهيم أبو حممد
إلدانته عملية طعن مواطن
أسرتالي يف منتو على أيدي
متطرف ،يف سبتمرب املاضي
دون معرفة أي تفاصيل عن
احلادث ،واعترب أن مثل هذه
البيانات ال تستهدف إال إرضاء
«ذوي البشرة البيضاء».
وتابع »:قبل أسبوع من ذكرى
 11سبتمربُ ،طعن أسرتالي من
منتو يبلغ من العمر  59عاما،
وقالت الشرطة إن اجلاني
استلهم أفكاره من داعش ،لكن
دون وجود عالقات مباشرة بينه
وبني التنظيم اإلرهابي».
وذكرت الشرطة أن اجلاني
صاحب أفكار دينية متطرفة.
وأصدر املفيت بيانا عرب صفحته
الرمسية على فيسبوك قال
فيه »:فيما يتعلق حبادث منتو،
موقفنا يظل ثابتا ،وهو اإلدانة
الكاملة ألي حادث إرهابي
ويسبب
األبرياء
يستهدف
الذعر باجملتمع ،ورفض كامل
لأليديولوجيات اليت تروج لتلك
اجلرائم».
إدانة املفيت ،حبسب الكاتب،
جاءت دون علمه مبا حدث أو
األسباب وراء ذلك ،لكنه بدون
علم أدان اإليديولوجية وراء
احلادث.
وبالنسبة ألي شخص عاقل،
ميثل ذلك جنونا ،وإدانة
تستبق النتائج ،وإشارة جوفاء
ال تستهدف إال إرضاء ذوي
البشرة البيضاء ،وفقا للمقال.

املفتي ابراهيم ابو محمد
املفيت يصدر هذه البيانات خوفا
من رد فعل جمتمعي شديد إذا
مل ينغمس يف تلك الطقوس
السخيفة.
إذا مل يفعل املفيت هذا،
سيتهمه اإلعالم والسياسيون
مع
بالتعاطف
األسرتاليون
اإلرهاب.
ويف بيان يف ديسمرب العام
املاضي ،أكد املفيت أيضا
معارضته لإلرهاب.
جملس األئمة األسرتاليني أصدر
بدوره دحضا الهوتيا شامال
لداعش ،و»موقف اإلسالم من
اإلرهاب».
اجمللس أدان باإلمجاع كافة
أشكال العنف».
اهلدف من تلك البيانات هو
طمأنة األسرتاليني أن اإلسالم
برئ متاما ،لكن الكاتب اعتربها
بيانات شكلية ،موجها إليها
انتقادات حادة.
يذكر أن السياسية األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
تشن هجوما شرسا على اإلسالم
وتطالب حبظر هجرة املسلمني
وحتريم ارتداء الربقع ،وإنشاء
جلنة ملكية حول اإلسالم.
املصدر العنكبوت االلكرتوني

مقال :شيطنة اليهود
تتكرر مع مسلمي أسرتاليا
كشف
املاضي،
األسبوع
استطالع رأي أجرته مؤسسة
«إيسينشيال» أن نصف عدد
السكان يرغبون حظر املسلمني
من اهلجرة إىل أسرتاليا.
لألسف حيتل املسلمون عناوين
األخبار ألسباب خاطئة ال ذنب
هلم فيها.
وميثل ذلك تذكريا بنظام قانوني
مبهم يتوغل رويدا رويدا داخل
اجملتمع.
مانشيتات األخبار تقول لنا إن
املسلمني عاقدو العزم على
إجبار حرياتنا على اخلضوع.
ولذلك ال ميكن إلقاء اللوم على
األسرتاليني يف رغبتهم بإبعاد
ذلك التهديد ،لكن املسؤولية
يتحملها اإلعالم.
اإلعالم يصور املسلمني يف
صورة أناس يبتعدون متاما
عن سلوكيات األسرتاليني ،وال
يرغبون يف ذلك ،لكن نظرة
متعمقة لتلك الصورة تكشف
أنها جمرد كاريكاتري لتشويه
صورتهم.
ويشبه ذلك ما تعرض له اليهود
يف منتصف القرن العشرين.
زيارة ملتحف اهلجرة الوطين

األسرتالي يذكرنا باملاضي
نرى
حيث
ننساه،
الذي
كاريكاتريا قدميا ملهاجر يهودي
يظهر مالمح منفرة له جتعلهم
غري مرغوب فيهم للقدوم إىل
أسرتاليا ألسباب خاطئة.
ويف ذلك الوقت ،كان % 58
من األسرتاليني معارضني متاما
هلجرة اليهود.
Junaid
واسرتد الكاتب
 Cheemaيف مقاله :ال
ألوم  % 49من األسرتاليني
ملشاعرهم جتاه املسلمني ،بل
أوجه انتقاداتي هلؤالء الذي
نقلوا تلك الصورة الكاريكاتريية
عن املسلم بشكل يفتقد
التدقيق».
املالحظ ان  % 51من
األسرتاليني رفضوا فكرة حظر
هجرة املسلمني.
األسرتاليون
هم
هؤالء
احلقيقيون الذين يعرفون ماذا
يعين أن تكون أسرتاليا.
ال ألوم من يؤيد حظر املسلمني،
لكين فقط أطلب منهم دراسة
تداعيات مثل هذا التفكري.
املصدر العنكبوت االلكرتوني
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العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846
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لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

BG
Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :

املوديالت
أحدث
القصـّات
وأجمل
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون
وإلجراء الزيادات (الزودات)

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

مستشفى البوار احلكومي :أوبئة وجراثيم وخمالفات
فيفيان عقيقي
ال خيتلف الوضع يف مستشفى «فتوح كسروان احلكومي» عن غريه
احلكومية .هناك يقبض الفساد املالي واإلداري
من املستشفيات
ّ
كل مفاصل العمل فيه ،يف ّ
على ّ
الصحة اليت
ظل المباالة وزارة
ّ
ً
حترك ساكنا .وتضاف
وصلتها عشرات املراجعات من دون أن ّ
السياسية اليت قضت بصدور قرار تعيني
إىل ذلك احملاصصة
ّ
املتضررة حتول دون
جلنة مؤقتة إلدارة املستشفى .لكن املصاحل
ّ
ّ
تسلمها مهماتها.
على الطريق الفاصل بني قضاء كسروان وفتوحهُ ،
افتتح مستشفى
حكومي يف ّ
حملة البوار قبل عقد من الزمن .صحيح أن الوصول إليه
ّ
لكنها من
التحتية متهالكة والطرقات سيئة،
صعب ،كون البنى
ّ
ٌ
املصاعب اليت اعتادها الكسروانيون يف خمتلف مناطق القضاء،
وتبقى ،بالنسبة إليهم ،أهون من االنتظار يف بهو املستشفيات
االستشفائية املرتفعة.
وحتمل فاتورتها
اخلاصة
ّ
ّ
ّ
إال أن املبنى االستشفائي الذي ُ
ش ّيد ليستوعب حنو  120سريرًا،
ال يعمل فيه اليوم أكثر من  20سريرًا ،ما يشري اىل أن املرضى
ّ
حتمل أي شيء بدل االستشفاء هناك.
فضلوا ّ
عام  ،2005انتهت أعمال بناء مستشفى «فتوح كسروان
احلكومي» ،وعينّ جملس إدارة جديد لفرتة ثالث سنوات الفتتاحه
وبدء تشغيله .يومها ساهم نواب كسروان وجبيل بتأمني 1.6
وحول إىل صندوقه مبلغ مليوني
مليون دوالر هبة من الكويت،
ّ
خمصصًا ملستشفى بنت جبيل احلكومي.
دوالر لتشغيله كان
ّ
سنوية الفتتاحه من دون
وخالل ست سنوات ،أقيمت حفالت
ّ
أن يستقبل مريضًا واحدًا ،إىل أن فتحت أبوابه أخريًا نهاية عام
 .2011جنح املستشفى يف استقطاب أبناء كسروان واملناطق
اجملاورة ،لكن ذلك مل يدم طوي ًال .فبعد سنة ،بدأت مرحلة
االنتكاس اليت ّ
جتلت باخنفاض عدد املرضى ،واإلضرابات املتتالية
ً
للطاقم الوظيفي واألطباء احتجاجا على سوء اإلدارة والفساد الذي
استشرى سريعًا.

انحدار سريع
حتول
من يدخل املستشفى اليوم ال يرى سوى «احلدائقي» الذي ّ
تقنية يف التصوير
ممرض ،وعاملة النظافة اليت باتت
ّ
اىل مساعد ّ
الشعاعي ،إضافة إىل ممرضة واحدة مناوبة للعناية باملرضى.
السبب املباشر يف تدهور وضع املستشفى هو اعتكاف كثري
من األطباء (يف املستشفى أكثر من  200طبيب ،يعمل أقل من
عشرة منهم) عن إدخال مرضاهم إليه ،الفتقاره إىل الطاقم الطيب
ّ
لكل عشرين مريضًا ،فيما املتعارف
(ممرضة واحدة
املتخصص
ّ
ّ
ممرضة لكل عشرة مرضى) ،وإىل كثري من التجهيزات
عليه هو
ّ
ّ
الطبية ،ما انعكس على
والتدخالت
العمليات
الضرورية إلجراء
ّ
ّ
ّ
عدة مثل جراحة األنف واحلنجرة ،وجراحة العني ،واألطفال
أقسام ّ
اليت مل تعمل إلاّ نادرًا.
ولكن ،بالنسبة إىل مدير املستشفى شربل عازار ،الوضع طبيعي
ال بل «ممتاز» ،فهو يرى أن «املستشفى مزدهر ،وقد بات من
الصحة
األهم يف جبل لبنان ،إذ حصل على إفادة من وزارة
ّ
ّ
ّ
تصنفه ضمن مستشفيات الفئة األوىل،
العاملية
الصحة
ومنظمة
ّ
ّ
واحتل املرتبة األوىل بني ّ
واحلكومية
اخلاصة
كل املستشفيات
ّ
ّ
لناحية رضى املريض عن العناية املقدمة له» ،معتربًا هذه اإلفادة

رد على الشائعات اليت
مبثابة ّ
تطاله.
ال يبدو أن كالم عازار يطابق
ما حيصل فع ًال يف أروقة
املستشفى .فبحسب املصادر،
شهدت السنوات املاضية صراعًا
بني اللجنة
الطبية ونقابة األطباء من جهة ،وإدارة املستشفى من
ّ
مسؤولية
حيملهم
جهة أخرى ،بعدما طلبت من األطباء توقيع
ّ
تعهد ّ
ّ
ّ
املكيف
تعطل
العمليات املوبوءة نظرًا إىل
إجراء اجلراحات يف غرف
ّ
ّ
تسرب رائحة املازوت من
فيها وعدم تعقيمها دوريًا ،إضافة إىل
ّ
ّ
مولدات الكهرباء إليها.
ً
حتول املستشفى يف فرتة قصرية ،كما حال املستشفيات
عمالنياّ ،
بصحة املرضى وحياتهم ،وبات
يعمه االستهتار
ّ
احلكومية ،إىل مكان ّ
ّ
مكانًا غري صاحل الستقباهلم ،أو ً
وتكدس األعطال
تكرر
ال بسبب
ّ
ّ
يف أدوات التنظري املعوي والسكانر من دون تصليحها (بعضها ال
ّ
معط ًال حتى اليوم).
يزال
الضرورية إلجراء
املعدات
وثانيًا الفتقار املستشفى اىل كثري من
ّ
ّ
ّ
ّ
املولدات
املتكرر يف
للتعطل
اجلراحية أو الطارئة .وثالثًا
العمليات
ّ
ّ
ّ
بطاريات الشحن .ورابعاً
متقطع يف ّ
ّ
الكهربائية بالتزامن مع انقطاع
ّ
ّ
املتكرر جلهاز فحص نسبة األوكسيجني يف الدم وأجهزة
للتعطل
ّ
فحص الدم يف املخترب.
الطيب والتمريضي جرثومة الـ
يضاف إىل ذلك ،اكتشاف اجلسم
ّ
الدورية
 Pseudomonasيف املياه صدفة ،بسبب عدم إجراء الفحوص
ّ

العجز املالي هو الحجة
لإلفراط يف طلب
فروقات ّ
تتخطى الـ %5
املنصوص عليها قانوناً

امل ّ
ُ
كلفة بها إحدى الشركات
وحتول
املتعاقدة مع املستشفى،
ّ
العمليات إىل مكان موبوء
غرفة
ّ
باجلراثيم.
ّ
كل ذلك يدرجه عازار يف خانة
«الشائعات» .يتغاضى عن املئة
سرير املغلقة ،وامتناع األطباء عن
إدخال مرضاهم إىل املستشفى،
متخصصات
واستقالة ممرضات
ّ
يف العالج الكيماوي ،ليؤكد:
حي.
«حنن نعمل بضمري ّ
أما عن ادعاءات األطباء بوجود
ّ
جراثيم فتدفعنا إىل االستغراب
من استمرارهم يف معاجلة
أن
يبدو
عندنا.
مرضاهم
وبدن
املستشفى حليت بعيونن
ّ
ّياها ألنها األوىل».

احتجاجات ومخالفات بالجملة

اكتشفت جرثومة الـ  Pseudomonasبسبب عدم إجراء الفحوص املُك ّلفة بها إحدى الشركات (هيثم املوسوي)

ّ
تتوقف املشكالت على
ال
املتكررة
واألعطال
التجهيزات
ّ
واجلراثيم اليت تنخر املستشفى،
فهناك أيضًا سوء اإلدارة
وتفشي الفساد .منذ مخس
سنوات وحتى اليومُ ،ن ّفذت يف
املستشفى ثالثة إضرابات كربى
ّ
توقف خالهلا األطباء والطاقم
األول كان
التمريضي عن العملّ .
ّ
متنع إدارة املستشفى
بسبب
عن دفع رواتب العاملني ألربعة
متتالية .والثاني لعدم دفع
أشهر
ّ
ّ
مستحقات األطباء بعدما تسلمت
اإلدارة  183مليون لرية بدل
أتعابهم وصرفتها لدفع رواتب
ّ
املوظفني خالفًا ملبدأ فصل
األتعاب ،ليعودوا ويقبضوها بعد ثالث سنوات من اإلضرابات
أما اإلضراب الثالث
املتتالية ،من السقف املالي لعام ّ .2015
ّ
فسببه طرد ثالثة أطباء بنج رفضوا العمل يف قسم الطوارئ بد ً
ال
من األطباء االختصاصيني ،وذلك بعد افتتاح القسم غري كامل
التجهيزات أص ًال.
احلجة الدائمة لإلفراط يف
املالي
العجز
معزوفة
تبقى
مقابل ذلك،
ّ
ّ
تتخطى الـ  %5املنصوص عليها قانونًا من املرضى
طلب فروقات
لتغذية صندوق املستشفى .إلاّ أن هذه املعزوفة مل متنع من توظيف
الطبية فقط،
الصحية واإلدارة
طبيب براتب مرتفع لتغطية األوراق
ّ
ّ
مدرسية مع مفعول رجعي .ناهيك
أو أخذ قرارات لدفع مساعدات
ّ
مالية مع الصندوق الوطين للضمان االجتماعي الذي
عن خالفات
ّ
ّ
ّ
لتخلف املستشفى عن دفع
توقف منذ سنة عن دفع املستحقات
الرسوم املفروضة عليه.
أما مصاحلة  2012فقد عقدت من دون قرار قضائي ،فيما مصاحلة
ّ
ّ
املوظف املالي الذي
حولت بالكامل ،عقدت خلطأ ارتكبه
 2013اليت ّ
املخصص لالستشفاء
مدونًا املبلغ املطلوب
ّ
احتسب السقف املالي ّ
على أنه سنوي ال شهري.
املكيفات اليت
تصليح
كلفة
مثل
ملغومة
وتضاف إىل ذلك فواتري
ّ
ّ
املولدات ،وملفات
وصلت إىل  140ألف دوالر ،و 89ألفًا لصيانة
حتايل عرب تبديل هويات املرضى وحتويلهم من أطباء إىل آخرين،
حترك ساكنًا حتى
وهي ملفات وصلت إىل وزارة
ّ
الصحة اليت مل ّ
اليوم ،حبسب املصادر املتابعة.

ال من يسمع

الصحة وائل أبو فاعور ووزاته
وجرت حماولة التواصل مع وزير
ّ
أما عازار الذي صدر مرسوم تعيينه يف شباط
من دون نتيجةّ .
 ،2005فيشري إىل أن املستشفى بدأ العمل فعليًا منذ  5سنوات،
حبجة أن «املبنى مل يكن صاحلًا (يف تضارب مع تصرحياته عام
ّ
 2005ــــ  2006اليت أعلن فيها أن املبنى جاهز الستقبال املرضى
الطيب،
يف حال توافر مبالغ تشغيله) ،وهو يقع يف قلب الوسط
ّ
قوية ،وتاليًا يهجرنا املمرضون/ات للعمل يف
حيث املنافسة
ّ
خاصة حيث الرواتب أعلى ،إذًا األمر ال عالقة له
مستشفيات
ّ
بالتقصري أو سوء اإلدارة أو عدم دفع الرواتب .فليذهبوا إىل
الصحة،
القضاء ،وديوان احملاسبة ،والتفتيش املركزي ،ووزارة
ّ

مستشفى البوار الحكومي
املدنية إن كان هناك أمر ملموس».
وجملس اخلدمة
ّ
ّ
متكلمًا عن أفضاله« :للعلم،
يسكت قلي ًال قبل أن ينهي حديثه
ّ
املبشر ،وأنصح
إنين ،وإضافة إىل عملي يف املستشفى ،أقوم بدور
بالتخصص يف جمال التمريض» .خطوات عازار
والشابات
الشبان
ّ
ّ
ّ
يستعد لتجهيز أقسام جديدة تضاف إىل األقسام
فهو
«مدروسة»
ّ
املغلقة يف املستشفى ،لغسل الكلى ومتييل القلب وجراحة القلب
التبشريية تثمر ممرضني وممرضات للعمل
املفتوح ،عسى رسالته
ّ
فيها.

اللجنة املؤقتة
يف  2016/7/15صدر قرار عن الوزير وائل أبو فاعور يقضي بتعيني
جلنة مؤقتة إلدارة مستشفى «فتوح كسروان احلكومي» بطلب من
ومفوض
وتضم  6أعضاء
الرابية ،ويرأسها الدكتور أندريه قزيلي
ّ
ّ
حكومة حمسوبني على التيار العوني والنائب السابق منصور البون.
سيدة املوقف .ال يزال عازار
مر شهران واملماطلة يف تطبيقه هي ّ
ّ
صامدًا يف موقعه بدعم من البطريرك بشارة الراعي ،الذي ّ
متنى
على النائب وليد جنبالط إيقاف قرار تعيني جلنة بديلة ،وبإحلاح
حثيث من نواب سابقني ،علمًا بأن خيار تغيري عازار مطروح منذ
وقدمت
فرتة ،إذ انتهت صالحية مرسوم تعيينه منذ عام ،2008
ّ
الصحة ملفات ّ
كل من الدكتور وليد ريشا وجان كلود
إىل وزارة
ّ
بستاني ،وأجريت معهما املقابالت لتولي املنصب مكانه .بعد
املدنية
إصدار قراره ،أرسل أبو فاعور طلبًا إىل جملس اخلدمة
ّ
ومفوض احلكومة،
للموافقة على إنهاء خدمة جملس اإلدارة واملدير
ّ
الرد منذ حنو أسبوع ،بأن ال صفة للمجلس لقبول استقالة أو
فأتى
ّ
صالحية مناطة بالوزير.
إقالة أحد ،وهي
ّ
راهنًا ،هناك رأيان قانونيان ،يشري األول إىل أن تعيني عازار
صدر مبرسوم ،وتاليًا إزاحته حتتاج إىل مرسوم عرب تعيني جملس
إدارة أصيل.
ّ
تؤكد أن القرار قانوني،
قانونية
ويستند الثاني إىل دراسة
ّ
وخصوصًا أن قرارات مماثلة مت اختاذها يف  13مستشفى أخرى؛
إدارية فيه
من بينها مستشفى شبعا الذي صدر قرار تعيني جلنة
ّ
بالتزامن مع قرار مستشفى البوار ،من دون العودة إىل جملس
الوزراء كون اللجنة املؤقتة ال ختضع للمعايري املفروضة يف جملس
املدنية.
اخلدمة
ّ

صفحة 14

Saturday 8 October 2016

السبت  8تـشرين األول 2016

Page 14

مــقاالت وتحقيقات

هكذا أشعلت واشنطن احلرب األهليّة اللبنانيّة [ :]5بروز دور «تاجر املوت» اللبناني
أسعد أبو خليل
يكشف كتاب صدر حديثًا يف الواليات املتحدة دور واشنطن يف
األهلية .الكتاب الذي حيمل
اللبنانية يف بداية احلرب
السياسة
ّ
ّ
ّ
األمريكية وانهيار لبنان،
ة
اخلارجي
السياسة
ل:
التدخ
«ميادين
عنوان
ّ
ّ
 ١٩٦٧ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف األمريكي من سجالت وزارة
ويظهر يف صفحاته ضلوع
اخلارجية ودوائر استخبارية وغريهاُ ،
األهلية وإذكائها وكيفية تعاملها مع
واشنطن يف إشعال احلرب
ّ
«حلفائها» يف بريوت .يف ما يأتي ،احللقة اخلامسة من السلسلة.
األمريكية
العدو اإلسرائيلي واحلكومة
حسم
تقدم،
بناء على ما
ّ
ً
ّ
َ
ّ
اللبنانية تقليد
احلكومة
من
املطلوب
األسود».
«أيلول
بعد
هما
أمر
ّ
َ
الفلسطينية ،ألن
املقاومة
ضد
جمازر
ارتكاب
يف
ة
األردني
احلكومة
ّ
ّ
ّ
التدخل العسكري األمريكي املباشر — الذي كان كل الزعماء
خيار
املوارنة ينشدونه — مل يكن حُمّبذًا ،وإن أبقت واشنطن عليه كخيار
يف مداوالت اجتماعات األمن القومي.
فرجنية ،يف أنه سيكون أكثر قسوة
كان التعويل على سليمان
ّ
الفلسطينية .لكن ما مل يرد يف كتاب
املخيمات
يف التعامل مع
ّ
ّ
أيار  ١٩٧٣لتصفية املقاومة
يف
اللبناني
النظام
حماولة
أن
ستوكرّ ،
ّ
الفلسطينية باءت بالفشل الذريع .استبسل عناصر املقاومة
ّ
لبنانيون يف صفوف املقاومة) يف الدفاع
الفلسطينية (وساندهم
ّ
ّ
فرجنية واضحة منذ انتخابه (وفق «تقرير
مهمة
عن النفس .وكانت
ّ
ّ
اليومية اليت
رئاسي إخباري» من  ١٨آب  ،١٩٧٠من مجلة التقارير
ّ
األمريكية للرئيس كل صباح واليت ُن ِشر
تعدها وكالة املخابرات
ّ
ّ
بعضها قبل أسابيع فقط هنا) ،وهي تكمن يف «السيطرة على
أدى إىل زيادة التعويل
الفدائيني» .لكن فشل اجليش اللبناني ّ
ّ
اليمينية لألقطاب املوارنة.
على امليليشيات
ّ
معركة واشنطن ضد اليسار
معنية خبوض احلرب ضد اليسار يف
وكانت الواليات املتحدة
ّ
الفلسطينية ،ليس فقط بسبب اعتناقها العداء إلسرائيل،
املقاومة
ّ
اإلمربيالية
الشعبية لتحرير فلسطني أعلنتها حربًا على
بل ألن اجلبهة
ّ
ّ
األمريكية يف تلك احلقبة ،وألن حماربة اليسار حول العامل ــ خصوصًا
ّ
إذا كان ُم ّ
سلحًا ــ كان من صلب عقيدة «احلرب الباردة» للحكومة
الشعبية يف نيسان من عام
األمريكية .ويف بيان رمسي للجبهة
ّ
ّ
ّ
وتبنت
األمريكية»
املسؤولية عن «ضرب املصاحل
 ،١٩٧٠أعلنت
ّ
ّ
األمريكية يف
تفجريات ضدها يف لبنان ،مبا فيها ضرب السفارة
ّ
بريوت وضرب مصفاة الزهراني وبنك «أوف أمريكا» و»شركة
إن اجلبهة ّ
تبنت
التأمني
األمريكية» و»مركز جون كنيدي» (أي ّ
ّ
يسارية صغرية ،لكن يّ
تبن اجلبهة هلا
عمليات قامت بها جمموعات
ّ
ّ
كان حلمايتها أو رعايتها)«( .اهلدف»،
 ٤نيسان .)١٩٧٠ ،ويتضح من التقارير
أن احلكومة كانت تتابع أخبار
األمريكية ّ
ّ
اإلعالمية
اجلبهة ونشاطاتها ،حتى
ّ
منها.
ّ
فاتبع سياسة
فرجنية،
أما سليمان
ّ
تسليح
يف
اإلسهام
مزدوجة:

طمأن تقي الدين
الصلح األمريكيـّني إىل
أن الحكومة ستسعى
«لحماية املصالح
األمريكيـّة»

الطائفية ،والسعي إىل احلصول على املزيد
اليمينية
امليليشيات
ّ
ّ
السري
مبعوثه
(عرب
ة
األمريكي
احلكومة
من
العسكري
من الدعم
ّ
ّ
الديبلوماسية اليت مل تكن
القنوات
عرب
وليس
الدحداح،
لوسيان
ّ
العدو اإلسرائيلي) .ويف
مع
أو
أمريكا
مع
العالقة
يف
ستعملة
ُم
ّ
األمريكية يف بريوت
السفارة
من
مالك
شارل
طلب
،١٩٧٣
صيف
ّ
تدبري لقاء بينه وبني ريتشارد نيكسون ،أثناء زيارة كان يقوم بها
فرجنية (ص.
للواليات املتحدة ،بعذر أنه حيمل رسالة من سليمان
ّ
( )١١٤وكان مالك دائم السعي لزيارة البيت األبيض ،بذرائع
خمتلفة).
اخلارجية لقاء ملالك مع نيكسون ،أو مع مسؤولني
وزارة
تدبر
مل ّ
ّ
األمريكية ضاقت
اإلدارة
ألن
ذلك
يكون
وقد
األبيض،
البيت
يف
ّ
ً
ُ
اليمينية.
امليليشيات
قبل
من
للتسليح
ر
تكر
امل
باالستجداء
ا
ذرع
ّ
ّ
اخلارجية ويليام روجرز ،وأبلغه
لكن مالك حظي بلقاء مع وزير
ّ
احلد
فرجنية ،ومفادها حسب تقرير أمريكي عنها« :ما هو
رسالة
ّ
ّ
الذي ميكن الواليات املتحدة أن تبلغه لدعم وحدة أراضي لبنان»
يف حالة تهديد من قبل سوريا أو «عمل فلسطيين ضد احلكومة»
(ص.)١١٤ .
أيار زادت
مواجهات
يف
ة
الفلسطيني
املقاومة
بسالة
أن
كان واضحًا
ّ
ّ
اليمينية على املزيد من التسليح .وكانت
امليليشيات
من إحلاح
ّ
ّ
«ستلب قدر
ة
األمريكي
احلكومة
أن
له
د
أك
إذ
ة،
إجيابي
روجرز
إجابة
يّ
ّ
ّ
ستقدمه أمريكا لن
ما
أن
أضاف
لكنه
لبنان»،
احتياجات
املستطاع
ّ
للحد
االعرتاضية هي
يكون «مطلقًا» .وقد تكون إضافة روجرز
ّ
ّ
ّ
لتدخل عسكري مباشر على طريقة
قلي ًال من شبق الزعماء املوارنة
ِ
يكتف شارل
اليمينيني .ومل
الزعماء
شهية
غزوة  ،١٩٥٨اليت أثارت
ّ
ّ
مالك جبواب روجرز ،بل جلأ إىل وساطة ويليام بارودي (األب)،
اجلمهورية ورأس
مقربًا من القيادات
اللبناني األصل ،الذي كان
ّ
ّ
حتولت إىل
اليت
ة،
اليميني
إنستيتوت»
مؤسسة «أمريكان انرتبرايز
ّ
ّ
ّ
مرة أخرة حماولة
مالك
أراد
بعد.
ما
يف
نادي احملافظني اجلديد
ّ
فرجنية (على األرجح لتقديم
مقابلة نيكسون لتسليم رسالة من
ّ

سركيس سوغانليان

أرسل لبنان إشارات تطمينية اىل العدو االسرائيلي يف حرب تشرين 1973

طلب رمسي آخر لتسليح امليليشيات ،رمبا حبجم أكرب من السابق).
خيار التدخـّل
وبالرغم من جتاهل مسؤولي اإلدارة حماولة مالك احلصول على
اخلاصة» عقدت
العمليات
مواعيد يف البيت األبيض ،فإن «جمموعة
ّ
ّ
اجتماعًا يف البيت األبيض يف حزيران  ١٩٧٣للبحث يف مسألة
تتعدى
أمريكية» ألغراض
قوات
لبنان،
ّ
وتضمن البحث خيار «نشر ّ
ّ
ّ
األمريكية كانت ُتبقي أمر
أسباب «الطوارئ واإلجالء» .لكن احلكومة
ّ
ّ
سرًا ،وال تعلم
حبثها يف خيار
التدخل العسكري املباشر يف لبنان ّ
حلفاءها من الزعماء املوارنة به .وكالعادة يف اجتماع كهذا ،جرت
التدخل ُ
ّ
ّ
وتدخل عام .١٩٥٨
قرتح،
مقارنة بني خيارات
امل َ
ً
ً
اللبنانية عن
ردا متأخرا إىل احلكومة
وأرسلت احلكومة
األمريكية ّ
ّ
ّ
األمريكية
للرد على احتمال غزو سوري للبنان ،لكن احلكومة
خيارات
ّ
ّ
ّ
حثت على «ضرورة إجراء مشاورات بني لبنان وإسرائيل حول
السوريني».
إمكانية القيام بدور إسرائيلي لردع
ّ
ّ
األمريكية استعدادها للقيام بدور لتسهيل هذه
وأبدت احلكومة
ّ
املشاورات.
ّ
ّ
بتحفظ بسبب أطماع إسرائيل يف أراضي
تفضل (وإن
وكانت أمريكا
ّ
تدخل عسكري إسرائيلي
العربية اجملاورة لفلسطني) خيار
الدول
ّ
يف لبنان على ّ
تدخلها هي.
ً
إمكانية إجراء
مستدركة
األمريكية يف رسالتها
وأضافت احلكومة
ّ
ّ
مشاورات أيضًا بني لبنان واألردن.
العسكرية
وخاب أمل احلكم اللبناني الذي ،لعلمه باملكافآت
ّ
ّ
يتوقع
األمريكية اهلائلة لألردن بعد جمازر «أيلول األسود» ،كان
ّ
أمريكية بقيمة تراوح بني  ٤٥مليون
عسكرية
ويطلب مساعدات
ّ
ّ
األمريكية سارعت إىل
دوالر و ٥٠مليون دوالر ،لكن احلكومة
ّ
إبالغ احلكم اللبناني بأن عليه دفع مثن نفقات أية قائمة مشرتيات
أمريكية من أداء
أمريكية (واألرجح أن القرار عكس خيبة
عسكرية
ّ
ّ
ّ
أيار .)١٩٧٣
اجليش اللبناني يف مواجهة
الفدائيني يف ّ
ّ
األمريكية
وتذكر الوثائق أن خرباء الشرق األوسط يف اإلدارة
ّ
(تذكر أمساء «ويليام كوانت» وروي أثرتون) ،طالبوا بضرورة
وضع خطط طوارئ للبنان (وأن هذه اخلطط أوىل ّ
(حتى) من خطط
ّ
ّ
تتلقى
األمريكية
تتعلق بالصراع العربي ــ اإلسرائيلي) ألن «احلكومة
ّ
تقارير عن احتمال حدوث صراع يف لبنان يف اخلريف».
حور األنظار عن لبنان ،لكن لبنان كالعادة
لكن اندالع حرب أكتوبر ّ
سرًا طمأنات عن حسن ــ
مسؤولياته
تنصل من
ّ
ّ
ّ
العربية ،وأرسل ّ
للعدو اإلسرائيلي .وقد ّ
أحلت احلكومة
نياته
ّ
أو باألحرى سوء ــ ّ
ّ
حتث إسرائيل على عدم غزو
األمريكية أن
اللبنانية على احلكومة
ّ
ّ
العدو ّ
سيبقي خياراته مفتوحة ،لو أن لبنان
أكد أنه
لبنان .لكن
ّ
ُ
للفدائيني بلعب دور عسكري يف احلرب اجلارية
مسح لسوريا أو
ّ
انطالقًا من أراضيه.
ّ
ً
طالبة من احلكومة
اإلسرائيلية،
األمريكية الرسالة
وسلمت احلكومة
ّ
ّ
و»مرة أخرى» ،يقول
اللبنانية منع أي عمل عسكري ضد إسرائيل.
ّ
ّ
للتوصل إىل «ضمان غري مكتوب»
األمريكية
ستوكر ،سعت احلكومة
ّ
ّ
بني لبنان وإسرائيل (ص .)١١٩ .لكن إسرائيل قصفت مركز
مد لبنان سوريا باحملروقات،
الرادارات اللبناني يف الباروك بسبب ّ
تصرف اجليش السوري.
وبسبب وضع رادارات لبنان يف
ّ
سورية باهلبوط االضطراري على أراضيه
وعندما مسح لبنان لطائرة
ّ
رمسيًا بـ
العدو اإلسرائيلي لبنان
هدد
قرب احلدود مع سورياّ ،
ّ
ّ
«عواقب خطرية» يف اجتماع للجنة اهلدنة يف الناقورة.
«كميات كبرية» من السالح للمقاومة
وصادر اجليش اللبناني
ّ
الفلسطينية كانت يف طريقها إىل احلدود مع فلسطني .ويف
ّ
الوقت الذي كان هناك فيه خماوف من تنامي العداء الشعيب
األمريكية ،طمأن رئيس الوزراء اللبناني
اللبناني جتاه احلكومة
ّ
شخصيًا
األمريكيني إىل أنه هو
الديبلوماسيني
تقي الدين الصلح،
ّ
ّ
ّ

اللبنانية سيبذالن كل ما يف وسعهما «حلماية املصاحل
واحلكومة
ّ
األمريكية يف لبنان».
ّ
وبالفعلّ ،
مغبة القيام
اللبنانية قيادة
حذرت احلكومة
الفدائيني من ّ
ّ
ّ
أمريكيني.
باعتداءات على
ّ
يود
ويف احلديث عن اإلعداد ملؤمتر جنيف (الذي كان لبنان
ّ
العدو اإلسرائيلي باستبعاد
نيات
ّ
املشاركة فيه قبل اكتشاف ّ
اخلارجية اللبناني فؤاد ّ
نفاع
التمثيل الفلسطيين) ،قال وزير
ّ
إن كل ما يهم لبنان يف هذه املفاوضات
للسفري األمريكي ،بافمّ ،
ّ
الفلسطينيون عن ظهرنا».
«حيل
أن
ّ
الديبلوماسية هلنري
أهمية يف احلسابات
لكن لبنان مل يكن بذات
ّ
ّ
كيسنجر ،الذي قال بصريح العبارة للسفري السوفياتي يف
واشنطن أناتولي دوبرينني« :ال نكرتث بتاتًا ملشاركة لبنان أو
عدم مشاركته» يف املفاوضات اجلارية.
ويف الوقت الذي كانت القيادة
الفلسطينية تدين فيه االحنياز
ّ
للعدو اإلسرائيلي يف
األمريكي
ّ
حرب أكتوبر وما تالها ،كان ياسر
سرًا إىل اإلدارة
عرفات يرسل
ّ
األمريكية طالبًا املفاوضات معها
ّ
(ص.)١٢٣ .

اعرتف سوغانليان ّ
بأن
شحنة السالح األوىل
للميليشيات يف لبنان
كانت يف عام ١٩٧٣

سرية يف املغرب ،لكن كيسنجر كان
وجرت بالفعل مفاوضات
ّ
الديبلوماسية
املفاوضات
من
التحرير
ة
منظم
جازمًا يف استثناء
ّ
ّ
(خيطئ ستوكر يف كتابه ،يف اإلشارة إىل الربنامج «املرحلي»
ملنظمة التحرير ،وخلط بينه وبني برنامج «جبهة الرفض» الرافضة
له) (ص.)١٢٤ .

«املاريشال» غودلي
ّ
تكشفت يف وصول السفري
األمريكية حنو لبنان
لكن نيات اإلدارة
ّ
األمريكي اجلديد ،ماكرتي غودلي ،إىل لبنان يف شباط  .١٩٧٤وكان
السفري ُم ّ
لقبًا (من قبل زمالئه) بـ»املارشيال غودلي» بسبب ضلوعه
ً
املباشر يف تدريب امليليشيات يف الوس ،عندما كان سفريا،
وبسبب دوره يف السفارة يف الكونغو ،إىل درجة أن الكونغرس
اخلارجية لشؤون آسيا.
رفض قرار نيكسون تعيينه مساعدًا لوزير
ّ
األمريكية يرد أن االحتاد السوفياتي كان
ويف تقرير للسفارة
ّ
امليليشياوية،
خلفية غودلي
يزود الصحف يف لبنان مبعلومات عن
ّ
ّ
ّ
األمريكية مبفاحتة السفارة
اخلارجية
وأن السفارة أوصت وزارة
ّ
ّ
ّ
السوفياتية يف واشنطن بذلك (أي ّ
التوقف عن تزويد
حلثها على
ّ
ملحُ
َ
وعنونت جريدة «ا ّرر»
اإلعالم اللبناني مبعلومات عن غودلي).
ً
جزار
يف  ٩شباط  ١٩٧٤عن تعيني غودلي،
عي ّ
قائلة« :نيكسون ُي نِّ
الوس وفييتنام كسفري يف لبنان».
بعمليات ضد إسرائيل
منظمات «جبهة الرفض» القيام
وفيما حاولت
ّ
ّ
العدو ،تقديره للحكومة
خارجية
من لبنان ،أبدى أبا إيبان ،وزير
ّ
ّ
اللبنانية بعد أن أبلغ رئيس أركان اجليش اللبناني موسى كنعان،
ّ
دورياته على احلدود
القائم باألعمال األمريكي أن اجليش زاد من
ّ
«حدًا ما».
الفدائيني لو جتاوزوا
وأنه سيطلق النار على
ّ
ّ
العدو االسرائيلي
السرية واضحة يف أن
وكانت أمريكا يف تقاريرها
ّ
ّ
اللبنانيني للضغط
املدنيني
كان يهدف يف قصفه وعدوانه إىل إيذاء
ّ
ّ
املدنيني وجرحهم كان
الفلسطينيني .أي إن قتل
الفدائيني
على
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية مقصودة ،وكانت أمريكا على علم بها.
سياسة
ّ
اإلسرائيلية على لبنان
ويف الوقت الذي كانت فيه االعتداءات
ّ
وحشية ،كانت العالقة بني النظام السوري وإسرائيل
تزداد
ّ
ّ
اتفاقية فك االشتباك يف ٣١
السورية
ووقعت احلكومة
تتحسن،
ّ
ّ
ّ
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مقاالت وتحقيقات

قانون «حماكمة رعاة اإلرهاب»:

هكذا أشعلت واشنطن احلرب...
أيار من عام .١٩٧٤
ّ
تعهد حافظ
أكثر من ذلك ،فقد
ّ
شفهيًا إىل هنري كيسنجر
األسد
ّ
السورية
بأن مينع استعمال األراضي
ّ
للقيام بأعمال ضد إسرائيل من قبل
الفدائيني.
ّ
وطبعًا ،كان هذا االلتزام السوري
مر السنوات.
ّ
حديديًا على ّ
فرجنية
وزود ديبلوماسي أمريكي طوني
ّ
ّ
سرية إىل والده .وبالرغم من
برسالة
ّ
عدم نشر فحوى الرسالة ،إلاّ أنها
تضمنت معلومات عن أن «جانبًا» من
اإلسرائيلية له
السورية ــ
االتفاقية
ّ
ّ
ّ
فرجنية بأن
خاصة للبنان .وأجاب
أهمية
ّ
ّ
ّ
جدًا ألن «املوقف
أباه سيكون مسرورًا ّ
الفدائيني» ،كما
السوري من مشكلة
ّ
وصفه السفري األمريكي ،يتطابق
اللبنانية (عن
مع معلومات احلكومة
ّ
الفدائيني من النظام
موقف جديد حنو
ّ
السوري) (ص.)١٢٦ .
تعهد
قد يكون ذلك إشارة أخرى إىل
ّ
السورية بفرض ضوابط جديدة
احلكومة
ّ
الفلسطينيني.
الفدائيني
على عمل
ّ
ّ
الجيش يُسلح امليليشيات
الداخلية يف
وفيما كانت الصراعات
ّ
لبنان تزداد احتدامًا ،كانت السفارة
األمريكية يف بريوت تتابع األوضاع
ّ
جدية
عن كثب ،وكانت على صلة
ّ
اإلسالمية.
مبعظم القيادات
ّ
ويذكر ستوكر أن «املسؤولني
ودية مع
األمريكيني أقاموا عالقات
ّ
ّ
سياسيًا
فيه
موسى الصدر» ورأوا
ّ
«معتد ً
ال
نسبيًا وحليفًا حمتم ًال» (ص.
ّ
فرجنية من تسليح
موقف
وكان
.)١٣١
ّ
امليليشيات معروفًا آنذاك (أي بعد
أيار  )١٩٧٣بأن
فشل اجليش يف ّ
أوكل إىل اجليش اللبناني ،وخمابراته
حتديدًا ،أمر تسليح وإعداد ميليشيات
الكتائب واألحرار وميليشيا الرئيس
اللبناني نفسه («جيش التحرير
الزغرتاوي»).
األمريكية
احلكومة
دور
أما عن
ّ
يف تسليح هذه امليليشيات ،فإن
ّ
البت
جدًا يف
املؤلف ستوكر حذر
ّ
ّ
فيها ،مع أنه يعرتف ،حسب شهادة
الديبلوماسي املعروف يف تلك الفرتة،
روبرت أوكلي (خدم يف لبنان يف تلك
شفهية
الفرتة) ،إذ قال يف شهادة
ّ
له يف سنوات تقاعده إن احلكومة
أمدت هذه امليليشيات
األمريكية
ّ
ّ
املارونية باملال والسالح قبل ١٩٧٣
ّ
(ص.)١٣١ .
لكنه أضاف أنه جال على قادة هذه
امليليشيات قبل ترك منصبه يف
بريوت يف  ١٩٧٤حُم ّذرًا إياهم من
أمريكية
قوات
الوهم
بإمكانية نشر ّ
ّ
ّ
يصدقوه .لكن
ملصلحتهم ،لكنهم مل
ّ
«نيويورك تاميز» و»واشنطن بوست»
نشرتا مقاالت يف التسعينيات عن
األمريكية»
املركزية
قيام «املخابرات
ّ
ّ
و»وكالة استخبارات الدفاع» بتسليح
هذه امليليشيات .ويف مقالة من عام
 ١٩٩٩يف  ٢٩كانون األول /ديسمرب
يف «نيويورك تاميز» عن سركيس
سوغانليان (سنعود للحديث عنه
حتدثت اجلريدة عن دور
أدناه)،
ّ
لـ»وكالة استخبارات الدفاع» يف
تسليح امليليشيات يف لبنان عرب
سوغانليان.
وقد أورد الزميل نقوال ناصيف (وكان
ّ
املؤلف ستوكر قد قابله يف بريوت
أثناء إجراء البحث ألطروحته) يف
كتابه عن «املكتب الثاني :حاكم يف
ّ
الظل» أخبار شحن السالح (يف مخس
طائرات من طراز سي )١٣٠-حلساب

املكتب الثاني الذي كان يتولىّ
اليمينية (ص.
تسليح امليليشيات
ّ
وتضمنت الشحنة بنادق
.)٤٨٦-٤٨٠
ّ
ّ
ورشاشات (ومشل الطلب اللبناني
من قبل مدير املخابرات جول بستاني،
مدافع وهواوين) (ص.)٤٨٥ .
وو ِّزع السالح على ميليشيات الكتائب
ُ
واألحرار وجيش التحرير الزغرتاوي
فرجنية ،ابن الرئيس
الذي كان طوني
ّ
اللبناني ،يرأسه .كما يرد اسم ميليشيا
«التنظيم» اليت كان جلول بستاني
اليد الطوىل يف إنشائها وإعدادها،
قبل أن يتولىّ
أمرها
ّ
العدو اإلسرائيلي َ
يف ما بعد.
وخزن املكتب الثاني السالح والذخرية
ّ
الرهبانيات
يف أديرة وضعتها
ّ
تصرف ميليشيات زعماء
املارونية يف
ّ
ّ
املوارنة.
إده مل
ومن امللحوظ أن اسم رميون ّ
يعد يرد يف اجتماعات زعماء املوارنة
األمريكيني ،ألنه
الديبلوماسيني
مع
ّ
ّ
بدأ يبتعد عن املشروع الدموي لزمالئه
السابقني يف «احللف الثالثي».
ويف هذه السنة بالذات يرد اسم
اللبناني ــ األمريكي ،سركيس
األمريكية
(وكنيته
سوغانليان
ّ
«تاجر املوت») يف تسليح وإعداد
اليمينية يف لبنان (وكان
امليليشيات
ّ
سركيس مقيمًا يف لبنان يومها).
ومع أن هذا االسم غري معروف
كثريًا يف لبنان ،فإنه معروف يف
السرية للمخابرات
العمليات
تاريخ
ّ
ّ
األمريكية حول العامل (فيلم نيكوالس
ّ
كيج« ،أمري احلرب» ،مبين على سرية
سوغانليان) .ويذكر نقوال ناصيف
يف كتابه املذكور أعاله شحنة أسلحة
اليمينية بتمويل (جزئي)
للميليشيات
ّ
من الثري الشمعوني ،بطرس اخلوري،
جبور (ص ٤٨٦ .من كتاب
وناصيف ّ
ناصيف) ،لكنه يقول إن الشحنة
األوىل كانت يف سنة .١٩٧٤
لكن سوغانليان نفسه اعرتف يف
برنامج «فرونت الين» األمريكي على
حمطة «بي .بي .إس»  -اليت وصفته
بأنه كان «أكرب تاجر سالح» يف حقبة
«احلرب الباردة»  -بأن شحنة السالح
األوىل للميليشيات يف لبنان كانت يف
عام  ،١٩٧٣وليس يف عام .١٩٧٤
واعرتف سوغانليان قبل موته بأن كل
عملياته يف شحن السالح كانت عرب
ّ
جدًا» ــ حسب
جدًا ّ
«عالقة وثيقة جدًا ّ
وصفه هو ــ مع أجهزة يف احلكومة
يسميها (لكن
األمريكية رفض أن
ّ
ّ
األمريكية أشارت إليها بأنها
الصحافة
ّ
«وكالة املخابرات
كية »
ا أل مري ّ
و » و كا لة
ا ستخبا ر ا ت
الدفاع» التابعة
الدفاع
لوزارة
األمريكية.
ّ

طلب شارل
مالك يف صيف
 1973تدبري
لقاء بينه وبني
ريتشارد
نيكسون

األمريكية تعرف بعمله
كانت احلكومة
ّ
يف «كل حلظة وساعة» حسب قوله،
عملياته حول العامل.
وتعرف أيضًا عن
ّ
والعالقة بني سوغانليان واملخابرات
األمريكية مل
األمريكية ووزارة الدفاع
ّ
ّ
سرًا ،إذ كشفت عنها وثائق مركز
تعد ّ
«أرشيف األمن القومي» يف جامعة
جورج واشنطن اليت تعمد إىل نشر
سرية (بعد خضوعها
أمريكية
وثائق
ّ
ّ
احلكومية طبعًا).
للرقابة
ّ
ويقول عنه مركز «أرشيف األمن
متورطًا يف «كل
القومي» إنه كان
ّ

نزاع أساسي حول العامل — ومبوافقة
األمريكية».
ضمنية من احلكومة
ّ
ّ
الديبلوماسية
تتطرق احملادثات
ومل
ّ
ّ
األمريكية يف بريوت
لطاقم السفارة
ّ
ألن
إىل جتارة
وعمليات سوغانليانّ ،
ّ
اخلارجية،
متر يومًا عرب وزارة
ّ
عالقته مل ّ
بل عرب أجهزة املخابرات حصرًا.
ونعي سوغانليان يف «واشنطن
بوست» بعد وفاته يف عام ٢٠١١
حتدث صراحة عن استخدامه من قبل
ّ
األمريكية عن إيرادات (له)
املخابرات
ّ
وصلت إىل  ١٢مليون دوالر يف السنة
الواحدة يف سنوات الفتنة.
وعند وفاته ،وصفه صديقه،
الرئيس جورج بوش (األب) — الذي
األمريكية
عمل مديرًا لوكالة املخابرات
ّ
يف عهد ريتشارد نيكسون (أي يف
نتحدث عنها هنا) — بأنه
املرحلة اليت
ّ
َ
اإلنسانية».
«قَّوى الروابط اليت جتمع
ّ
فيما قالت األم ترييزا عنه إن اهلل
سيعوض عليه «خريه» (كانت معروفة
ّ
بإغداق الثناء على الطغاة واألثرياء
الفاسدين الذين كانوا يت ّربعون
ملشاريعها) .ولعب سوغانليان دورًا
صدام حسني أثناء
بارزًا يف تسليح
ّ
وتورط يف
اإليرانية،
العراقية ــ
احلرب
ّ
ّ
ّ
صفقة «إيران ــ كونرتا».
بسنتي
لكن حرب لبنان ــ قبل نشوبها
نْ
ــ كانت بداية لدور «تاجر املوت»،
األمريكية
وبإيعاز مباشر من احلكومة
ّ
األمريكية
(ارتباط سوغانليان باحلكومة
ّ
السري
مل مينعه من مساعدة «اجليش
ّ
األرمين لتحرير أرمينيا» — الذي كان
ُم ّ
صنفًا يف أمريكا تنظيمًا إرهابيًا
بالقضية
شدة ارتباطه
— بسبب
ّ
ّ
األرمنية).
ّ
ويف الوقت الذي كان سليمان
فرجنية يعمل على تسليح امليليشيات
ّ
الفلسطينية
اليمينية لضرب املقاومة
ّ
ّ
واليسار يف لبنان ،كان يرفض أي
العدو
حماولة لتسليح لبنان بوجه
ّ
اإلسرائيلي.
وهناك وثيقة جديدة (غري واردة يف
كتاب ستوكر) تعود لـّ ٥
متوز ١٩٧٤
تنصت أمريكي على
(وهي تعتمد على
ّ
مكاملات ملراسل صحفي لبناني من
القاهرة — واضح يف سياق التقرير)،
وهي من مجلة وثائق «التقرير
تعده املخابرات
اإلخباري اليومي» الذي ّ
األمريكية للرئيس األمريكي .ويظهر
ّ
املستمرة
يف هذا التقرير مدى املتابعة
ّ
للرئيس األمريكي للشأن اللبناني.
ويقول التقرير إن لبنان رفض
يف

اجتماع

مغلق

للجامعة

العربية
ّ

يف القاهرة «كل العروض
املالية
ّ
العربية» ،وإن لبنان
والعسكرية
ّ
ّ
عربية أو
قوات
أوضح أنه ال يريد ّ
ّ
متطورة
أنظمة صواريخ أرض-جو
ّ
عربية تقدميها إىل
(اليت عرضت دول
ّ
تسببها يف اشتباكات
لبنان) خشية
ّ
العدو اإلسرائيلي .وجنح
مباشرة مع
ّ
الوفد اللبناني أيضًا يف عرقلة عروض
للفلسطينيني.
املساعدة
ّ
ورفض لبنان حتى عروض إنشاء

خميمات الالجئني وعروض
مالجئ يف
ّ
صواريخ سام ٧-للمقاومة
الفلسطينية.
ّ
فرجنية وقيادة اجليش
أي إن سياسة
ّ
كانت تسعى ،بدعم أمريكي ،إىل
إضعاف قوى اجليش يف مواجهة
عدوان إسرائيل ،وتقوية اجليش
اليمينية يف مواجهة
وامليليشيات
ّ
الفلسطينية وقوى اليسار
املقاومة
ّ
اللبناني ومجهور املعارضة يف لبنان.

أداة تسلّط جديدة يف اليد األمريكية
نزار عبود

كرر املرشح
يف حواراته اإلعالميةّ ،
للرئاسة األمريكية عن احلزب
اجلمهوري دونالد ترامب ،االنتقاد
إلدارتي جورج بوش وباراك أوباما،
بسبب عدم االستئثار بالنفط العراقي
بعد غزو العراق.
مل ّ
يكلف ترامب نفسه تربير ذلك ،فهو
يتحدث بعفوية األمريكي املتغطرس،
ومبنطق أن بالده تستطيع فعل ما
تريد بعيدًا عن احملاسبة .ويبدو
أن الكونغرس األمريكي ،بشقيه
الدميوقراطي واجلمهوري ،استبق
التصرف بالروحية
االنتخابات وقرر
ّ
ذاتها ،من خالل إقرار قانون يسمح
مبحاسبة السعودية ،على خلفية هجمات
عما إذا كانت
 ١١أيلول  .٢٠٠١مبعزل ّ
متورطة بدعم اإلرهابيني
الرياض
ّ
أو ال ،يبقى قانون «حماكمة رعاة
اإلرهاب ــ جاستا» غري خمتلف عن كل
القوانني اليت صدرت ،واليت تتخطى
قوانني الكتل والدول البعيدة ،سواء
يف أوروبا أو يف آسيا .إنه قانون
وسيسمم
تفرضه الواليات املتحدة
ّ
يقوضه
النظام العاملي بأسره ،وقد
ّ
كليًا ،حتى نشوء نظام عاملي جديد.
ّ
حذر الرئيس باراك أوباما صراحة
يهدد مبدأ احلصانة
من أن التشريع
ّ
السيادية للدول باالنهيار التام .وما
مل يذكره أن احلكومة األمريكية نفسها
قد تصبح هدفًا سه ًال حملاكمات على
خلفية مغامراتها العسكرية الطائشة
يف كل مكان ،ذلك أن كل غارة
تتحول
لطائرة من دون طيار قد
ّ
إىل قضية ،بينما يرى احملامون
األمريكيون وسواهم يف ذلك فرصة
تعوض لالسرتزاق.
ذهبية ال ّ
مل حتجز الواليات املتحدة األرصدة
واالستثمارات السيادية السعودية
بعد ،لكن قد حيصل هذا األمر فجأة
وسريعًا ليطاول مئات مليارات ،ورمبا
تريليونات الدوالرات من االستثمارات
السعودية اخلاصة والعامة يف
الواليات املتحدة وخارجها .وقد
وجه وزير اخلارجية السعودي عادل
ّ
اجلبري ،قبل أشهر ،تهديدًا إىل
الواليات املتحدة بسحب  ٧٥٠مليار
دوالر من السوق األمريكية ،مبا
يهدد سوق األوراق املالية باالنهيار.
ّ
ولكن بفضل التهديد ،يستطيع ذوو
ضحايا  ١١أيلول التوجه إىل احملاكم
يف مانهاتان إلقناع القضاة بالتعجيل
ّ
بالتحفظ على األرصدة واالستثمارات
السعودية يف اخلارج .وستكون
احلجة لديهم قوية ألنها صدرت عن
مرجعية رمسية سعودية .إذًا ،قد
حيصل سباق بني الواليات املتحدة
والسعودية بشأن حجز األموال أو
سحبها ،وما يصيب السعودية يرعب
الكويت وقطر واإلمارات والبحرين.
بعيد وقوع «غزوة مانهاتان» ،كما
مساها زعيم «القاعدة» أسامة بن
الدن ،سارع الكثري من املستثمرين
السعوديني إىل سحب عشرات
مليارات الدوالرات من أمواهلم
ّ
وضخوها يف السوق السعودية،
وال سيما يف األسهم والعقارات.
ّ
تضخمًا يف األسعار
وأحدثت عودتها
وانتفاخًا َمَرضيًا إىل حد كبري يف
معينة،
قطاعات استهالكية وخدمات
ّ
تؤمن
فلم حُتل أزمة اإلسكان ،ومل
ّ
وظائف جليوش الشباب العاطل من
العمل.
لكن الوضع يف اخلليج عمومًا،

والسعودية خصوصًا ،خمتلف اآلن
عما كان عليه قبل  ١٥عامًا .هناك
ّ
توتر عسكري يف املنطقة بأسرها
بني السعودية وجاراتها ،وال يبدو
أن حرب اليمن ستضع أوزارها
قريبًا .وهذا األمر ال يوفر بيئة
جذابة للرساميل السعودية اهلاربة
من رمضاء الواليات املتحدة إىل نار
نزاعات الشرق األوسط .الرساميل
اخلليجية عمومًا تهرب من املنطقة
إىل آسيا وأوروبا ،منذ اندالع حرب
وت َّ
اليمنُ ،
وظف يف القطاع العقاري،
وخصوصًا يف أماكن متتد من أذربيجان
شرقًا مرورًا برتكيا والبلقان ،ووصو ً
ال
إىل اجلزر الربيطانية واملغرب.
وحياول اخلليجيون ،وعلى رأسهم
السعوديون ،توفري مالذ آمن ألمواهلم
وأسرهم خشية وقوع األعظم ،أي
حرب شاملة يف املنطقة ،وال سيما
أن اخلوف قائم ويتحدثون عنه يف
ّ
أدل على ذلك
السر والعلن .وليس
ّ
من االرتفاع الذي شهدته قطاعات
املساكن يف املناطق املذكورة.
هناك أحياء بكاملها يف تلك الدول
مملوكة لصناديق خليجية.
من جهة أخرى ،سيعود جتميد األموال
السعودية بالضرر الكبري على شركات
كربى مثل «آبل» ،اليت باتت أكرب
الشركات من حيث القيمة السوقية.
وهذا إجراء من شأنه إحداث بلبلة
كبرية يف سوق األسهم والسندات
األمريكية ،وستمتد عدواه إىل أسواق
أخرى ،لكون السوق األمريكية ُت َع ّد
األكرب واألكثر حيوية.
هل أغفل األمريكيون هذا اخلطر؟
وكذلك خطر هجرة الرساميل اخلليجية،
وليس فقط السعودية من الواليات
املتحدة؟ اإلجابة عن هذا السؤال
قدمها املستشار السابق للبيت
حترك
األبيض جاك كوين ،الذي
ّ
بني أعضاء الكونغرس مشجعًا على
نقض فيتو أوباما .وقال إن القانون
ميهد لكي ترسل حمكمة االستئناف
ّ
يف نيويورك قضية رفعها ألفان من
ذوي ضحايا  ١١أيلول إىل القضاء،
وكانت عالقة بسبب مبدأ احلصانة
السيادية للحكومات .كوين يعمل
حاليًا مستشارًا قانونيًا يف القضية
نفسها ،وقد واجه يف الدعوى حتديًا
من السلطات السعودية اليت أنفقت
مئات ماليني الدوالرات للتصدي هلا،
لكنه جنح وأخفقت .ويف هذا السياق،
أشار إىل أن القضية «ستساعد يف
هزمية اإلرهاب مبساعدة حلفائنا».
والواضح من هذا القول أن على
احللفاء أن يتعاونوا كي ال ُيغضبوا
املشرع األمريكي .أما عدم التعاون،
ّ
فيهدد الدول نفسها ،كما ُيالحظ
من الدعاوى األمريكية على مصارف
أوروبية بتهم خمتلفة ،كان آخرها
تغريم املصرف األملاني العمالق
«دويتشه» مببلغ فلكي يصل إىل ١٤
مليار دوالر.
وسواء أكانت احلكومة السعودية
ضالعة يف دعم العمليات اإلرهابية
على األراضي األمريكية أم ال ،فقد
صدر القانون ،وال ميكن تغيري شيء
فيه بسبب االنتخابات الوشيكة.
وسيشكل هذا القانون مفص ًال يف
العالقات الدولية ال يقل أهمية عن
إبطال العمل بالسرية املصرفية
يف غري مركز مالي ،وعلى رأسه
املصارف السويسرية.
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مقاالت وتحقيقات

موافقات أمنية تر ّخص البناء وحفر اآلبار

العراق | املخاوف من مشاريع التقسيم ...برعاية أردوغان

آمال خليل

ربيع نادر

تنشط ورش البناء وحفر اآلبار االرتوازية جنوبًا.
تعديات عندما يتضح أن
لكن النشاط يصبح
ّ
ترخيص الورش مل مير عرب التنظيم املدني
ووزارة املوارد املائية والكهربائية ،وإمنا ببدعة
جديدة امسها «موافقات حملية» مستندة إىل
موافقة املدير العام لقوى األمن الداخلي أو
قائد املنطقة.
يف  14أيلول اجلاري ،عزل اجليش وقوى األمن
الداخلي منطقة البص ،عند مدخل مدينة صور،
العتقال فلسطيين وجنله قاوما عملية إزالة
خمالفة متثلت بتشييد غرفة صغرية يف زاوية
منزله عند أحد أطراف خميم البص.
ضبط املخالفة يف تلك املنطقة كان الفتًا،
إذ إن مشاعات الدولة هناك تشهد تعديات
مستمرة منذ عقود طويلة ،من دون ضبط.
البوابة احلديدية احملاذية للطريق العام،
وجتاورها حمال جتارية متنوعة ،تدخلنا إىل
منزل فياض الصفدي ( 60عامًا) .طبقة أرضية
صغرية تتقدمها باحة ورثها عن أهله ،يقيم
فيها مع زوجته اللبنانية زينة أبو خليل وأوالده
الـ  .12يف إحدى الزوايا ،شيد غرفة صغرية
هدمت القوى األمنية سقفها .فوق الرمال
واالمسنت املتبقي ،تلمع بقع دماء فياض وجنله
حممد ،بعدما أطلقت القوى األمنية الرصاص
عليهما أثناء ضبط املخالفة إثر إطالق االبن النار
من بندقية صيد.
«حننا مش يهود .بيقتلوا قتلى عشان ّ
خشة؟
ماذا لو ماتا؟» ،تساءلت زينة .الغرفة كان
سيستخدمها فياض لتخزين اخلردة اليت يعتاش
من مجعها مع أوالده« ،حاول أكثر من مرة
تشييدها على غرار ما يفعله اجلريان» .تشري
الزوجة إىل الغرف والسقوف املضافة حديثًا
فوق منازل اجلريان اليت تقع ،مثل منزهلم،
ضمن املشاعات .يف كل مرة ،كانت حتضر
دورية ملنعه من استكمال األشغال« .ال نعرف
ملاذا رأوا غرفتنا ومل يروا طوابق اجلريان؟»
تقول .حاولت تدبري واسطة« .رحت على
املصيلح (مكتب الرئيس نبيه بري) لطلب
يؤمنون لي سيارة
واسطة ألنهم عند االنتخابات ّ
ألقرتع .قالوا لي مشاع .قلت :اللي حدنا عم
لضب
يعمروا وكل البص مشاع .نريد غرفة
ّ
ّ
األلومينيوم» .صب فياض سقف الغرفة لي ًال،
وما إن أطل الصباح حتى أطلت الدورية .هدد
حبرق نفسه بالبنزين يف حال هدموا الغرفة ألنه
«استدان مثن مواد البناء» .أطلقت الدورية النار
على فياض ،فهوى عن سطح الغرفة ،ما دفع
بنجله إىل الرد بإطالق النار من بندقية صيد.
الدورية ردت على إطالق النارُ ،
وأدخل الوالد
وابنه للمعاجلة ليوم واحد إىل املستشفى ،قبل
أن يتوزعا بني فصيليت تبنني والعباسية ،إىل
حني حتويلهما إىل القضاء العسكري.
كالعادة ،القانون ال
يطبق على اجلميع.
ّ
نظرة سريعة على
احلديثة
اإلنشاءات
ازدواجية
تفضح
التطبيق .على طول
الطريق من القامسية

يف صور مراكز
تجارية لم تشيّد
برتخيص من
التنظيم املدني

إىل رأس البياضة ،ارتفع عدد من املراكز
واملعارض التجارية واملطاعم .معظمها ،حبسب
يشيد بناء على ترخيص من
مصدر أمين ،مل
ّ
التنظيم املدني كما يقتضي القانون ،وإمنا
مبوافقة من قوى األمن الداخلي« .بداية كان
حيصل أصحاب تلك اإلنشاءات (وهم من النافذين
والضباط ورؤساء البلديات واملتمولني) على
موافقة شفهية من قائد منطقة اجلنوب يف قوى
األمن الداخلي العميد مسري شحادة الذي يوعز
إىل املخافر بعدم تسطري حماضر ضبط حبقها.
يف املقابل ،يقدم صاحب املوافقة كهبة آلية
لقوى األمن أو جتهيزات مكتبية ،أو ميول ترميم
خمفر» يقول املصدر .وبسبب اجلدل الذي
أثارته موافقات شحادة بني األمنيني من جهة،
واملؤسسات الرمسية اليت تتخطاها من جهة
أخرى ،استبدلت املوافقة الشفهية بربقيات من

كالعادة ،القانون ال يطبّق على الجميع (مروان بو حيدر)
مكتب املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء
إبراهيم بصبوص حتمل عنوان «متت املوافقة من
قبل بصبوص على ورش بناء وحفر آبار ارتوازية
حمددة املكان والعقار» ،ترسل إىل الفصائل
واملخافر يف املناطق ملتابعة تنفيذها.
تلك اآللية اجلديدة جتد تربيرًا هلا بني بعض
رؤساء البلديات واألمنيني واملوظفني الرمسيني
ألنها «تدعم املواطن الفقري لتشييد ورشة
تكبد اآللية اليت
صغرية حباجة إليها وتوفر عليه ّ
يقتضيها القانون لالستحصال على الرخصة».
إال أن نظرة على املوافقات ال توحي حباجة
أصحابها إىل اإليواء .بني املوافقات اليت
حصلت «األخبار» على نسخ منها ،وصدرت يف
األسابيع األخرية ،السماح بتشييد مسبح مبساحة
 40مرتًا وجبانبه بناء يف العقار رقم  787يف
النبطية الفوقا ،والسماح ببناء طابق مبساحة
 200مرت يف دبني ،وطابق أرضي فوق سفلي
يف اخلربة مبساحة  150مرتًا ،وطابق باملساحة
ذاتها يف شبعا ،وتشييد خيمة يف جباع مبساحة
 120مرت .وبدا الفتًا يف بعض املوافقات ،إيراد
صفة صاحب املوافقة .يف اخلرايب والصرفند،
متت املوافقة لضابطني برتبة مالزم أول بتشييد
طوابق بـ  200مرت .كما مسح لقاض يف منطقة
جزين بـ»إشادة خيمة قرميد مبساحة  150مرتًا
الستخدامها كشقة سكنية».
السماح حبفر آبار ارتوازية له احلصة األكرب.
ويرتدد أن هناك «وكي ًال» لآلبار يقصده من
يريد حفر بئر ملساعدته يف االستحصال على
املوافقة لقاء مسسرة مالية ،علمًا بأن احلفر
حيتاج إىل ترخيص ،يسبقه كشف دقيق من
قبل وزارة الطاقة واملوارد املائية والكهربائية.
وبني املوافقات السماح حبفر بئر ملصلحة
عميد متقاعد يف يارين ،وبئرين ملتمولني يف
الواسطة وباريش ،وآبار يف دبني واخلريبة
وأنصار واخلرايب وحلتا وإبل السقي وعيتا
اجلبل وكفرسري وحي الوسطاني يف صيدا
ووادي جيلو واخليام واللوبية واخلرطوم وتول
والشعيتية.
والالفت أن بعض هذه املوافقات يسمح بالبناء
أو احلفر يف عقارات غري ممسوحة ،كاملوافقة
على صب سقف على طابق أول مبساحة 150
مرتًا يف كفرشوبا ،وإشادة خيمة يف اهلبارية،
وحفر بئر يف عيتا اجلبل.
ما هو الوجه القانوني ملا حيصل؟ يف السنوات
األخرية ،منحت وزارة الداخلية حق مراقبة أعمال
البناء وحفر اآلبار للبلديات قبل أن تعيدها إىل
القوى األمنية .إال أن مسألة الرتخيص بقيت
منوطة بالتنظيم املدني والوزارات املعنية حبسب
نوع األشغال .حاليًا ،يناط بالقوى األمنية إجراء
الكشوفات على بعض الورش اليت إما أعطيت
موافقة مسبقة من املدير العام لقوى األمن
الداخلي أو تنتظر املوافقة .يف حني أن الورش
الكبرية تعفى من الكشف .يف القانون ،يقصد
صاحب الورشة دوائر احملافظة لالستحصال
على رخصة قبل املباشرة بها .مصدر يف
احملافظة ،أشار إىل أن احملافظ يسمح بالرتميم
يف األمالك العامة يف حال احلاجة ،مبوافقة وزير
الداخلية .وضمن اآلبار ،يسمح فقط باستحداث
ّ
تعطل احملطة احلالية،
حمطة ضخ جديدة يف حال
علمًا بأن موافقات املدير العام تتخطى احملافظة
والتنظيم املدني بشكل خمالف ،فيما اآلبار من
صالحية وزارة املوارد.

يف سوق الدهانة يف العاصمة بغداد (أ ف ب)
مع اقرتاب معركة حترير املوصل ،بدأ الرئيس
يصعد يف تصرحياته
الرتكي رجب طيب أردوغان
ّ
ومواقفه يف هذا اجملال ،األمر الذي أثار خماوف
عراقية من متهيد تركي ملرحلة ما بعد «داعش»،
ولتقسيم يطاول حمافظة نينوى.
بغداد | دفعت تصرحيات الرئيس الرتكي رجب
طيب أردوغان بشأن معركة حترير املوصل،
الربملان العراقي إىل استصدار قرار يرفض فيه
يتضمن
قرارًا صادرًا عن نظريه الرتكي ،قبل أيام،
ّ
متديد مهمة القوة العسكرية الرتكية املوجودة يف
حمافظة نينوى مشال العراق ،منذ عام تقريبًا.
وجاء يف قرار الربملان إلزام احلكومة باختاذ
اإلجراءات القانونية والدبلوماسية املطلوبة من أجل
إخراج القوات الرتكية من نينوى ،وتسليم السفري
الرتكي مذكرة احتجاج ،ومطالبة األمم املتحدة
وجملس األمن باختاذ كل ما يلزم لذلك ،إضافة
ّ
حمتلة ومعادية.
إىل اعتبار القوات الرتكية
َّ
املؤلف من سبعة بنود ،على رفض
وشدد القرار
قرار الربملان الرتكي متديد مهمة القوة العسكرية
املنتشرة يف املوصل ،ورفض تصرحيات أردوغان
مكونات الشعب
األخرية و»املثرية لالنقسام بني
ّ
العراقي».
وكان الرئيس الرتكي قد أكد بقاء قوات بالده يف
املوصل ،برغم اعرتافه بانزعاج احلكومة العراقية.
وقال إن تركيا ستشارك يف حماربة «داعش»
إىل جانب السعودية وقطر و»التحالف الغربي».
ودعا إىل إبقاء العرب واألكراد والرتكمان «الذين
ينتمون للمذهب السين فقط» يف املوصل.
حدة املوقف العراقي إزاء
ويبدو أن تصاعد ّ
تصرحيات أردوغان سببها جتاوزه األخري ،عندما
تردد عن مستقبل «الدميوغرايف»
حتدث من دون ّ
عزز خماوف عراقية من خمطط
للمدينة ،وبأسلوب ّ
ّ
متفق عليه ،بني أنقرة والرياض بدعم أمريكي،
يستهدف املوصل .ولكن على الرغم من ذلك،
ال يزال هناك سياسيون عراقيون ،يف مقدمتهم
رئيس الربملان السابق أسامة النجيفي وشقيقه
يصرون
حمافظ نينوى السابق أثيل النجيفي،
ّ
على ضرورة مشاركة تركيا يف املعارك املرتقبة
ضد «داعش».
وجه رئيس الوزراء العراقي
يف مقابل ذلكّ ،
حيدر العبادي انتقادات ألي سياسي عراقي
قد يساند سياسة تركيا جتاه العراق .وقال يف
مؤمتر صحايف عقده بعد جلسة جملس الوزراء:
«ندعو إىل وحدة املوقف السياسي العراقي لكونه
يتحول أحدنا إىل مساند
موضوعا سياديا ،وأن ال
ّ
لدولة أجنبية ،هلا قوة عسكرية داخل العراق».
وأضاف العبادي أنه «ليس من حق تركيا التدخل
يف مصري املوصل ،وعلى الرئاسة الرتكية
ّ
وقلل من
االنشغال مبشاكل تركيا الداخلية».
احلجج الرتكية يف مسألة الوجود يف العراق،
«كون أن املوصل ال ّ
متثل تهديدًا لرتكيا ،ذلك
أنها بعيدة عن احلدود الرتكية».
من جهته ،طالب رئيس كتلة «صادقون» حسن

سامل ،بتشخيص اجلهات السياسية العراقية
اليت تقبل سياسات تركيا جتاه العراق .وقال
لـ»األخبار» إن «القوى العراقية مجيعها مطالبة
مبوقف واحد» ،مضيفًا أنه «جيب تشخيص
املتواطئني مع أردوغان ومشاريع التقسيم،
وحماسبتهم بتهمة اخليانة العظمى».
وعلى املستوى ذاته ،عقد عدد من النواب مؤمترات
صحافية عدة ،وألقى بعضهم كلمات خالل جلسة
الربملان طالبوا فيها بطرد السفري الرتكي ،وسحب
السفري العراقي من أنقرة .ومن هؤالء النائب عن
املوصل أمحد اجلبوري ،الذي شدد أيضًا يف كلمة
ألقاها نيابة عن «جبهة اإلصالح» (تضم ممثلني
عن األقليات يف املدينة) ،على «مقاطعة البضائع
الرتكية وخماطبة جملس األمن إلخراج القوات
الرتكية ،واعتبارها قوات معادية».
من جهته ،أكد النائب عن «ائتالف دولة القانون»
عباس البياتي أن جملس النواب شهد أكثر من
احلكومة
يدعو
بيان
للرد على قرار الربملان
الرتكي ،وأشار إىل أن
قرار الربملان الرتكي
ال ينسجم مع القرارات
والقوانني الدولية ،وال
بد أن تنسحب القوات
ّ

وجـّه العبادي
انتقادات ألي
سياسي عراقي
يساند سياسة
تركيا تجاه العراق

وشدد على أن «اإلصرار
الرتكية من العراق.
ّ
الرتكي على البقاء يف املوصل يزيد من خماوف
أن هناك أطماعًا وخمططات
الشارع العراقي من ّ
تستهدف البالد».
أن العراق «مل يستخدم
نوه إىل ّ
ولكن البياتي ّ
أن
كل الوسائل السلمية ،حتى اآلن» ،مؤكدًا ّ
«كل العامل معنا ،أما طرد السفري فهو مرحلة
متقدمة مل حين أوانها بعد».
من جهة أخرى ،جاءت تصرحيات أردوغان لتزيد
من تكهنات مفادها أن مرحلة «العراق ما بعد
داعش» تعرقل سري املعارك ضد هذا التنظيم،
وخصوصًا يف املوصل.
أن أنقرة
ويشري البعض يف هذا اجملال ،إىل ّ
ختطط لالستيالء على املوصل حبجة ختليصها
من «داعش» يف ظل اتفاق إقليمي جيمعها مع
السعودية ،اليت ختطط أيضًا لفرض سيطرة
اقتصادية وسياسية على مناطق أخرى يف العراق،
كان قد جرى حتريرها من «داعش».
ويف هذا اإلطار ،قال الباحث السياسي ماجد
احلسين إن «أردوغان أفصح مبا يفكر به،
وخصوصًا أنه ذكر ألول مرة السعودية وقطر
إىل جانب بالده ،وهذا يعين أن املناطق الشمالية
الغربية ستخضع ملزايدات إقليمية ُ
وتذكي مشاريع
تقسيم العراق».
تتحول
أن غالبية التوقعات بدأت
وأوضح احلسينّ ،
ّ
إىل حقيقة ،ذلك أن «أنقرة والرياض تريدان
احملررة من داعش
تقاسم السيطرة على املناطق
ّ
بدعم سياسيني عراقيني».
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مقاالت وتحقيقات

كرة الثلج يف قانون «جاستا» األمريكي ...

ي ٍّ
حد تتض ّ
خم واىل أ ّ
إىل أ ّ
ي مسارٍ تتّجه؟
سليمان عبد املنعم

ها قد وافق الكونغرس األمريكي بغرفتيه منذ
أيام قليلة ،على قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب
( ،)JASTAغري عابئ باعرتاض الرئيس.
هذا القانون الذي جييز مساءلة (دول) عن
تعويض األضرار الناشئة عن أفعال إرهابية
جنسيتها .أصبحنا إذًا،
ارتكبها (أفراد) حيملون
ّ
يدشن حتو ً
ّ
ال قانونيًا دوليًا
أمام تشريع نافذ
هائ ًال ،ولرمبا ّ
ميثل تارخيًا فاص ًال بني حقبتني.
وألن القوانني ال تنفصل عن سياقها التارخيي
واالقتصادي والسياسي واالجتماعي ،فإن فهم
ّ
يتطلب أمرين ،أوهلما اإلحاطة
قانون JASTA
بالسياق الذي تبلورت يف ّ
ظله أحكام هذا القانون،
واألمر الثاني إدراك أن القانون يتجاوز احلالة
السعودية وخيتزن إمكانًا كامنًا وواسعًا للتطبيق
أحد،
مستقب ًال على حاالت أخرى ال يستثنى فيها ٌ
يف ما يشبه كرة الثلج اليت تتدحرج فال نعرف إىل
أي حد تتضخم وال يف أي مسار تتجه؟
مل يكن القانون األمريكي  JASTAمفاجئًا متامًا
جزء من اجتاه أمريكي متصاعد
وال جديدًا .هو
ٌ
يعكس ظاهرة (أمركة) النظام القانوني العاملي
كمرحلة تالية أو بديلة لظاهرة عوملته .هذا االجتاه
تعددت إشاراته سابقًا ،وها هي مالحمه تتبلور يف
االنقالب على املفاهيم القانونية املتعارف عليها
يف العامل .تشرتك يف بلورة هذا االجتاه اجلديد،
عناصر وقوى عدة ،من ميني سياسي حمافظ،
ومؤسسات وأجهزة  ،وشركات حماماة عمالقة
متخصصة يف قضايا التعويض العابر للحدود.
إحدى هذه الشركات للمحاماة دفعت أربعة
ماليني دوالر مقابل أتعاب خرباء للتحري ومجع
معلومات حول هجمات  ١١أيلول (سبتمرب) .هذا
االجتاه األمريكي كان قد ظهر مبكرًا يف تسعينات
القرن املاضي ،بتدشني مفاهيم ونظريات بدت
جديدة آنذاك ،مثل احلروب االستباقية والتدخل
ّ
يتجلى اليوم يف
اإلنساني .وها هو االجتاه ذاته
حماوالت رفض احلصانات السيادية للدول أمام
القضاء األمريكي ،والتمدد العاملي لوالية القضاء
األمريكي ،وتأسيس دعاوى التعويض العابر
للحدود على تشريعات حملية صرفة تقوم على
االفرتاضات واألدلة احملتملة غري اليقينية.
وتلعب شركات احملاماة األمريكية العمالقة
املتخصصة يف قضايا التعويض ،دورًا خمططًا
وذكيًا للدفع بالقوانني اليت جتيز رفع دعاوى
التعويض على دول أجنبية ملصلحة املتضررين
من أعمال إرهابية وقعت على أمريكيني أو مقيمني
يف أمريكا .يف كلمته أمام جلنة الدستور والعدالة
املدنية ،مل يفت احملامي األمريكي ريتشارد
كليلينجر ،تذكري احلاضرين جبرائم تصفية
املعارضني السياسيني من تشيلي والصني،
اليت متت يف ما مضى على األراضي األمريكية
بيد أشخاص ذوي صلة مبنظمات وأجهزة تابعة
لدول أجنبية ،كتنشيط للذاكرة القانونية الباحثة
عن أموال وتعويضات .اليوم ،يتواصل املسعى
ذاته من خالل قانون  JASTAاهلادف إىل تكريس
قواعد عامة جتيز مساءلة الدول وليس األفراد
فقط ،للحصول على تعويضات مالية جلرب األضرار
الناشئة عن أعمال إرهابية.
تدور اللعبة القانونية حول باليني الدوالرات
السعودية يف الواليات املتحدة .وهلذا ميكن فهم
مسارعة وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبري ،اىل
التهديد بسحب  ٧٥٠بليون دوالر قيمة األرصدة
السعودية يف أمريكا .وبصرف النظر عما أعلنت
اخلزانة األمريكية من أن املبلغ ال يتجاوز ١١٦
بليون دوالر فقط ،فاألمر املؤكد أن اللعبة
القانونية لشركات احملاماة األمريكية ومجاعات
املصاحل احلكومية وغري احلكومية ،تدور يف احلد
األدنى حول ما ال يقل عن مئة بليون دوالر.
كان ال بد الكتمال اخللفية السياسية وتهيئة
الرأي العام احمللي والدولي ،من تقديم حيثيات
ومربرات إصدار مثل هذا التشريع .هناُ ،كشف

الستار فجأة (بعد  ١٥عامًا من وقوع احلدث
صرح بها زكريا املوسوي،
نفسه!) عن أقوال
ّ
أحد األرهابيني املتورطني يف هجمات  ١١أيلول،
وهو فرنسي من أصل مغربي .وفقًا للرواية
األمريكية ،أشار «موسوي» حملاميه األمريكي،
اىل قيام شخصيات سعودية بدفع أموال
استخدمت يف متويل نشاطات إرهابية .القصة
مل تكن جديدة متامًا ،فقد أثريت قبل سنوات
وتتعلق بتربعات جلمعيات خريية أو ألشخاص .أيًا
كان األمر يف شأن املبالغة واحلبكة البوليسية يف
رواية «موسوي» ،فإن اعتبارها دلي ًال على تورط
سعودي ال خيلو من «خفة قانونية» وعدم اتساق
واقعي .فنظام اعرتاف املتهم باجلرم مقابل
ختفيف العقوبة أو منحه مزايا ما ،وهو النظام
املطبق يف أمريكا ،قد يسفر أحيانًا عن معلومات
غري دقيقة حتت وطأة إغراء حصول املتهم على
بعض املزايا.
تصور شفافية أو صدقية معلومات
يصعب
ّ
متناثرة يتم استدعاؤها فجأة بعد مخسة عشر عامًا
من وقوع احلدث! ّ
لعل أقصى ما ميكن استنتاجه،
أن جزءًا من هذه األموال املتربع بها مت تدويره أو
تبييضه يف مسارات أخرى متشابكة ومعقدة حتى
وصل جزء منه إىل بعض املتورطني .وهذا ما
جيعل من حتميل املسؤولية القانونية للمتربع أمرًا
يف غاية الصعوبة.
وأثري يف معرض السعي اإلعالمي احملموم،
كالم آخر قيل إنه ذكر ضمن وثيقة االستخبارات
ٌ
األمريكية اليت راجت تسميتها بوثيقة الـ٢٨
ً
بداية ،أن التقارير
صفحة .هنا علينا أن نعرف
والوثائق املتعلقة بهجمات  ١١أيلول اإلرهابية
كثرية ومتنوعة ،ما بني تقارير أعدتها الـCIA
وتقارير أخرى عن  FBIوتقارير عن الكونغرس
وتقارير مشرتكة ملمثلني من احلزبني اجلمهوري
والدميوقراطي...اخل .هذا طبيعي يف دولة
مؤسسات فاعلة مثل الواليات املتحدة .وجه
الغرابة هنا ،أن تقرير  CIAالذي يلوكه العامل
اليوم ،ال يتضمن البتة ما يفيد مسؤولية
السعودية (كحكومة أو كأشخاص ) عن هجمات
 ١١أيلول ،إن مل يكن العكس هو الصحيح .فهذا
التقرير يذكر باحلرف الواحد أنه ال يوجد دليل
على أن احلكومة السعودية قد دعمت قصدًا وعن
علم إرهابيي القاعدةno evidence that the Saudi
government knowingly and willingly supported
 . al Qu,Idaتقرير االستخبارات األمريكية ينفي مرة
أخرى ،الزعم نفسه بتورط مسؤولني سعوديني يف
متويل أسامة بن الدن ،إذ نقرأ باحلرف الواحدthe
reporting was too sparse to determine with any
. accuracy such support
نستطيع القول إذًا ،إنه حتى عامني مضيا ،ظلت
ً
مقتنعة بعدم جدية أو دقة
الواليات املتحدة
األقوال املتناثرة يف شأن تورط سعودي ما يف
متويل «القاعدة» .وخلصت جلنة  ١١أيلول الوطنية
يف تقريرها الشهري ،إىل استبعاد فرضية التورط
السعودي .وحتى عام  ،٢٠٠٩انتهت جوالت
قضائية كثرية أمام احملكمة العليا األمريكية
ً
مسؤولة عن هجمات ١١
برفض اعتبار السعودية
أيلول  ،٢٠٠١وأيدت هذه احملكمة حكمًا حملكمة
استئناف يف نيويورك يؤسس انتفاء املسؤولية
على فكرة احلصانة السيادية ،قائلة إن الفرض
الوحيد املقبول الستبعاد احلصانة السيادية لدولة
أجنبية (السعودية) هو أن تكون هذه الدولة
مدرجة يف قائمة الدول اإلرهابية وفقًا للقانون
األمريكي ،وهو الفرض الذي ال يتوافر يف احلالة
السعودية.
ً
حتول القضاء األمريكي بقبوله
بدأ
فجأة
ثم
ّ
مساءلة بعض احلكومات األجنبية عن تعويض
األضرار الناشئة عن أفعال إرهابية تنسب إليها
أو إىل منظمات أو أشخاص تابعني هلا .كانت
البداية حني أصدر القضاء األمريكي أحكامًا على

إيران بتعويض ضحايا بعض األعمال اإلرهابية أو
التمهيد للحصول على هذه التعويضات .تعددت
هذه األحكام ،سواء يف شأن عملية احتجاز رهائن
السفارة األمريكية يف طهران عقب اندالع الثورة
اإلسالمية ،حيصل مبوجبه كل رهينة أمريكي سابق
على ما يوازي  ٤,٤مليون دوالر ،أي بواقع عشرة
آالف دوالر عن كل يوم احتجاز ،أو يف شأن
تفجري مقر مشاة البحرية األمريكية يف بريوت
ميهد لضحايا هذا التفجري ولعائالتهم
عام ّ ،١٩٨٢
احلصول على حنو بليوني دوالر من األموال
اإليرانية اجملمدة يف البنوك األمريكية .يضاف
إىل ما سبق ،احلكم الذي أصدرته أخريًا حمكمة
أمريكية ضد السودان بتجميد  ٣١٤مليون دوالر
من األموال السودانية يف أحد البنوك األمريكية
كتعويض لضحايا تفجري املدمرة األمريكية كول
يف ميناء عدن عام .٢٠٠٠
املتغيرّ اجلديد واملفاجئ اآلن ،هو التوجه حنو
السعودية إلثارة مسؤوليتها عن هجمات  ١١أيلول
اإلرهابية ،ولو من طريق مطالبتها بالتعويضات
املدنية لضحايا هذه التفجريات وعائالتهم .بالطبع
 ،ال شيء مينع ،من حيث املبدأ القانوني ،ضحايا
هذه اهلجمات أو أي أعمال إرهابية أخرى من
املقاضاة الشخصية ملنفذي هذه اجلرائم أو ألي
شخص طبيعي آخر يثبت تواطؤه بفعل ما من أفعال
املساهمة اجلنائية ،بالتحريض أو بالتمويل أو يف
أي شكل آخر من أشكال املساعدة ،إذا توافرت
الشروط القانونية الالزمة لذلك .أما عن مسؤولية
املنظمات أو اجلهات أو الدول ،فال بد من أن
تثبت حبقها مسؤولية املتبوع عن أفعال تابعه،
وهي نظرية قانونية تتطلب جمموعة من األركان
والشروط واملفرتضات ،ومن دون ذلك تصبح
املقاضاة خمالفة ملبدأ املسؤولية الشخصية.
مل يتضمن القانون األمريكي  JASTAمعايري
منضبطة ودقيقة إلثبات مسؤولية الكيانات
والدول عن األفعال اإلرهابية ،مبا جيعلها
متوافقة مع املبادئ القانونية العاملية يف النظم
التشريعية املعاصرة .فمشروع القانون مل يرتد
فقط على احلصانات السيادية ،لكنه برفضه
هذه احلصانات سيتيح مقاضاة دول أجنبية وفقًا
لقانون أمريكي على درجة كبرية من اخلصوصية
احمللية ،حبيث يشرتك يف احملاكمة حملفون
شعبيون خبالف القضاة املهنيني ،والذين يحُ تمل
تأثرهم باالنطباعات والتعميمات الرائجة يف
اجملتمع األمريكي حول اإلسالم والعرب ،وقد
يصل األمر إىل إمكان أن تتم هذه املقاضاة أمام

حماكم الواليات وليس احملكمة الفيديرالية .وهذه
احملاكم قد يتم تنصيب القضاة فيها باالنتخاب
من سكان الوالية وليس من طريق التعيني.
وسيكون واردًا أن يتم األخذ بأدلة إثبات ذات
قوة احتمالية وليست يقينية يف ما يتعلق باحلكم
بتعويضات مدنية ،إذ يكفي يف قضايا التعويض
أن يكون احتمال حدوث الواقعة أكرب من احتمال
عدم حدوثها.
واألهم واألخطر ،إمكان مساءلة كيانات ودول
عن أفعال إرهابية ارتكبها أفراد قد ال يرتبطون
وظيفيًا أو عضويًا أو مهنيًا بالدولة اليت ينتمون
إليها .وهكذا يصبح مطلق انتماء إرهابي إىل دولة
معينة أساسًا قانونيًا الفرتاض مسؤولية الدولة.
الكونغرس الذي أصر على إقرار القانون يعلم
يقينًا بإمكان إصدار دول أخرى قوانني مماثلة
قابلة للتطبيق على أمريكا نفسها ،للمربرات
نفسها واملنطق نفسه .فهل يتصور الكونغرس
أن األمر لن يتجاوز التصرحيات! وماذا لو حذت
دول أوروبية حذو أمريكا ،ثم حذت دول عربية
حذو أوروبا؟ إىل أين ستمضي كرة الثلج؟
ّ
يكف التشريع األمريكي اجلديد عن إثارة
لن
اجلدل والتوجس .ال أحد بالطبع ينكر املشروعية
القانونية واألخالقية حلقوق ضحايا األعمال
اإلرهابية وعائالتهم .لكن حقوق املضارين
ّ
تظل حمكومة مببادئ هلا أيضًا
ووسائل املقاضاة
مشروعيتها القانونية واألخالقية .على رأس
هذه املبادئ ،شخصية املسؤولية القانونية
اليت توجب مساءلة اجلاني دون غريه ،ويف احلد
األدنى عدم جواز مساءلة الغري عن فعل اجلاني
ما مل ُينسب اىل هذا الغري خطأ ما .وهذا اخلطأ
ال يسوغ افرتاضه بل جيب إقامة الدليل عليه .إال
صّناع القانون يف الكونغرس األمريكي
إذا اعترب ُ
أن حمض رابطة اجلنسية بني الفرد (ولو كان
إرهابيًا) وبني الدولة اليت ينتمي إليها تصلح
أساسًا قانونيًا ملساءلة الدولة .وأن ثقافة جمتمع
بأكمله تتحمل مسؤولية عنف أحد أبنائه الضالني
صح هذا ،يصبح املقصود إذًا
أو إرهابه .لو
ّ
حماكمة جغرافيا اآلخرين وتارخيهم وليس مساءلة
جمرمني وإرهابيني عن أفعاهلم .رمبا هنا ...يف
ّ
ختط كرة الثلج طريقها!
هذا املنحدر،
* أستاذ ورئيس قسم القانون اجلنائي يف كلية احلقوق
 -جامعة اإلسكندرية
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
حمامية «مشطوبة» تزاول املهنة وأحد ضحاياها
يطالبها بـ 13ألف دوالر
متأخرًا ،إكتشف احد االشخاص ان احملامية اليت ّ
كلفها للدفاع عنه
امام احملاكم ومالحقة قضاياه ،قد جرى شطبها من جدول نقابة
احملامني يف بريوت منذ عدة سنوات ،وهي ممنوعة من ممارسة
املهنة .إكتشف ذلك بعد جهد جهيد وراح يطالبها باستعادة
امللفات منها واملبالغ املالية .لكن امد املفاوضات بينهما قد طال
فلجأ اىل القضاء حيث جرى توقيفها لتدعي اثناء استجوابها بانها
علمت بقرار شطبها صدفة متعهدة باعادة االموال اىل املدعي
البالغة  13الف دوالر امنا ...بعد اخالء سبيلها.
وكانت احملامية اليت جرى شطبها من جدول النقابة قد تظاهرت
امام املدعي بانها ال تزال متارس املهنة ،فأوكلها ببعض االعمال
القانونية ،كما قام بتسليمها بعض الدعاوى ومبالغ مالية مبثابة
اتعاب.
يف تلك االثناء ،كان املدعي يسأهلا عن مصري الدعاوى واملالحقات
امام الدوائر العدلية واحملاكم ،وتفيده بان «كل شيء على ما
يرام» من دون ان حيصل منها على جواب ملموس ،اىل ان
اكتشف مؤخرا ان ما تقوله له عن مصري الدعاوى غري صحيح.
فراح حينها يسأل عنها حتى جاءه اجلواب بان املدعى عليها مل
تعد حمامية على جدول نقابة احملامني يف بريوت وهي مشطوبة
وممنوعة من ممارسة املهنة ،فصارحها باالمر وبدأ يتفاوض معها
الستعادة امللفات منها واملبالغ املالية وبعض الشيكات اليت
ّ
سلمها اياها لتحصيلها ،اال ان تلك املفاوضات قد طال امدها،
اذ كانت تعده باعادتها له يف اقرب فرصة ،ولكن من دون اي
نتيجة.
ازاء ذلك ،تقدم املدعي بالشكوى احلاضرة للمطالبة حبقوقه من
املدعى عليها اليت انكرت اثناء استجوابها امام قاضي التحقيق يف
بريوت جورج رزق تهمة االحتيال على املدعي ،وافادت بانه عندما
زارها االخري يف مكتبها كانت ال تزال حمامية عاملة ،ومل تكن قد
تبلغت قرار شطبها من النقابة ،وقد علمت بالقرار فيما بعد عن
طريق الصدفة .واوضحت بانها كانت تقوم بتصديق الوكاالت يف
نقابة احملامني وكانت تتفاوض مع املدعي العادة املبالغ املالية
اليه كي ُيسقط االدعاء حبقها .وتعهدت باعادة تلك االموال وهي
حبدود  13الف دوالر ولكن بعد اخالء سبيلها.
واصدر القاضي رزق قرارا يف القضية احال مبوجبه املدعى
عليها امام احلاكم املنفرد اجلزائي يف بريوت للمحاكمة جبرم
انتحال صفة حمامية بعد شطبها من جدول النقابة واالستيالء عرب
املناورات االحتيالية على اموال املدعي ،طالبا هلا عقوبة السجن
من شهرين حتى سنتني كحد اقصى.

عنصران من الدفاع املدني شهيدا الواجب يف
حادث سري
قضى عنصران من الدفاع املدني حبادث سري ،اثناء توجههما
بآلية تابعة ملركز الدفاع املدني يف رأس املنت الطفاء حريق يف
حرج صنوبر ببلدة بتيات .وأدى احلادث اىل انقالب اآللية ومقتل
العنصرين عماد عصام عبد الصمد وخالد غامن غرز الدين الذي
نقل إىل مستشفى اجلبل ،وما لبث أن فارق احلياة.
ونعت املديرية العامة للدفاع املدني املتطوعني عبد الصمد
وغرز الدين «اللذين استشهدا إثر حادث مؤسف تعرضا له خالل
توجههما مع زميلهما ناجي زياد زيتوني من مركز راس املنت
العضوي المخاد حريق شب يف احد احراج (دير احلرف  -بتخنيه)
عند الساعة الثانية وعشر دقائق من بعد ظهر االثنني».
ومتنت املديرية «الشفاء العاجل للمتطوع زيتوني الذي أصيب
جراء احلادث».
من جهة اخرى ،افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة
اصطدام سيارة بعامود انارة على طريق عام محانا -ديراحلرف.
كما اسفر احلادث عن سقوط جرحيني.
وادى حادث صدم عند نفق سليم سالم باجتاه جسر الكوال اىل
سقوط قتيل.
ٍ
بواد يف بلدة قبعيت يف عكاركانت تقودها
وتدهورت سيارة
أمرية موسى من بلدة بزال ،ما ادى اىل اصابتها جبروح وكسور.
ومت نقلها اىل مستشفى احلبتور للمعاجلة.
واصيب شخصان بكسور يف حادث سري وقع عند مدخل بلدة
عشاش يف قضاء زغرتا بني سيارة هيونداي بقيادة السوري
حممد خضر عبد احلميد وبرفقته علي حممود وبني سيارة مرسيدس
بقيادة وليد عبد الكريم جيدا.
وسجلت حوادث سري يف نهر املوت وخبعون وعلى طريق كفرحبو
ويف حبمدون باجتاه عالية سقوط ستة جرحى مت نقلهم اىل
املستشفيات للمعاجلة .

عمليات نشل وسرقة بـ «نكهة» أنثوية

أوقفت دورية من شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي يف

مدينة زحلة ع.ع .والسورية س.د .الرتكابهما أعمال سرقة
بواسطة االحتيال.
وبالتحقيق معهما من قبل مفرزة النبطية القضائية يف وحدة
الشرطة القضائية ،اعرتفا بارتكابهما حوالي  8عمليات سرقة
طالت حمال جتارية يف قرى حمافظة النبطية.
بناء إلشارة
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورتهما ً
ّ
القضاء املختص ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا
عليهما ،احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة يف جممع قوى االمن
الداخلي يف كفر جوز. ،
ومتكنت فصيلة السويقة يف وحدة الدرك االقليمي مع فصيلة
التبانة من توقيف ر .ن .بعدما اقدمت على نشل حمفظة أمل ن.
يف حملة السراي العتيقة _ طرابلس لعملية نشل وبداخلها مبلغ
مليون ومئيت الف لرية وبعض االوراق الثبوتية اخلاصة .وتبني أن
املوقوفة من أصحاب السوابق جبرمي النشل والسرقة.
وعممت املديرية صورتها وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماهلا
وتعرفوا عليها ،احلضور إىل مركز فصيلة السويقة.

حاوال السفر جبوازين ال يعودان هلما
قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع
من توقيف  11شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
إنتقال أشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
كما اوقفت  3اشخاص جبرم تهريب وتسهيل إنتقال أشخاص
بطرق غري شرعية وتأمني كفاالت وهمية ،وشخصني جبرم حماولة
السفر مبوجب جوازي سفر غري عائدين هلما.
مروج خمدرات وآخر جبرم خمالفة نظام االقامة.
كذلك اوقفت ّ
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.

 903خمالفات سرعة
افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن ضبط  903خمالفات
سرعة زائدة عن طريق الرادار.

إختفاء أربعيين يف أكروم
أفادت عائلة خالد شوقي االدرع ( 45عاما) من بلدة كفرتون يف
اكروم ،عن اختفائه بعد ان غادر مساء االحد منزل أقربائه يف
البلدة .
وقد بدأت عائلة االدرع بعمليات البحث عنه اليت تشارك فيها
أجهزة أمنية ،وقد اسفرت عن العثور على سيارته عند احلدود
اللبنانية السورية بالقرب من بلدة النيب بري.
مدرسا يف احدى مدارس املنطقة ،ومل
يذكر ان االدرع يعمل
ّ
تتوضح االسباب وراء عملية اختفائه.

توقيف مطلوب جبرمية قتل
ألقت دورية من مكتب مكافحة االرهاب واجلرائم اهلامة _ اجملموعة
اخلاصة يف وحدة الشرطة القضائية ،القبض على و.ع .والسوري
ح.ع .يف حملة الدامور – جسر الدهلمية.

ولدى قيام الدورية بتوقيفهما حاول األول الفرار بسيارته
فاصطدم باآللية العسكرية ،وقد وتبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب
مذكرة توقيف جبرم قتل وحماولة قتل.
بناء
وأودعا مفرزة بيت الدين القضائية للتوسع بالتحقيق معهما ً
إلشارة القضاء املختص.
من جهة اخرى ،افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن
توقيف  65مطلوبا جبرائم خمدرات ،سرقة ،سلب ودخول البالد
خلسة.

أب وابنه يقاومان دورية أمنية يف النبطية
قامت دورية من مفرزة النبطية القضائية يف وحدة الشرطة
مطلوبني يف بلدة صري الغربية قضاء
القضائية ،مبداهمة منزل
َ
النبطية ،فأقدما على مقاومة عناصر الدورية وأستعانا بعدد من
سكان احمللة الذين جتمهروا وحالوا دون توقيفهما.
وبعد ثالثة ايام من املداهمة االوىل ،قامت قوة من املفرزة
املذكورة مبداهمة املنزل جمددا ومتكنت خالل أقل من  5دقائق
من توقيف ع .ع  .وابنه ع .ع.
وأثناء تنفيذ العملية قاوما بعنف عناصر الدورية وحاوال إنتزاع
أسلحتهم فأصيب  3رتباء خبدوش خفيفة بينهم رقيب أول
أنثى.

وقد تبني أن األول مطلوب للقضاء مبوجب عدة خالصات حكم
ومذكرة توقيف وبالغات حبث وحتري جبرائم إطالق نار من سالح
حربي ،اعرتاض عمل دورية ،نشل وشيك دون رصيد.
والثاني مطلوب مبوجب بالغ حبث وحتري جبرم اعرتاض عمل
دورية.

عماد ياسني يكشف معلومات تتعلق باغتيال القضاة
األربعة
كشفت التحقيقات اليت جتريها مديرية املخابرات يف اجليش
اللبناني مع الفلسطيين عماد ياسني امري داعش يف خميم عني
احللوة ،عن معلومات ادىل بها ،يف جرمية اغتيال القضاة االربعة
على قوس احملكمة يف صيدا يف العام .1999
وفيما رفضت مصادر مطلعة االفصاح عن طبيعة املعلومات اليت
كشف عنها ياسني وما اذا كان له دور يف اجلرمية ،احال مفوض
احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر جزءا من
التحقيقات االولية اليت أجريت مع ياسني واملتعلقة باغتيال
القضاة االربعة اىل النائب العام التمييزي مسري محود كونه مدعيا
عاما عدليا يف القضية احملالة امام اجمللس العدلي.

مطلوب خطر يف قبضة القوى األمنية
متكنت قوة من مفرزة صيدا القضائية يف وحدة الشرطة القضائية
يف عني بعال  -احلوش  -قضاء صور ،من توقيف أحد املطلوبني
اخلطرين ،الفلسطيين م .ي .وحبقه  4مذكرات وأحكام قضائية،
وهي مذكرتا إلقاء قبض جبرمي سرقة وسرقة مركبة ومذكرة
توقيف جبرم سرقة سيارات وخالصة حكم تقضي بسجنه سبع
سنوات جبرم سرقة سيارة.
وافادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  85مطلوبا
جبرائم خمدرات وسرقة وسلب واطالق نار.

«كنّة» عميل «كبري» تتخلى عن اجلنسية
اإلسرائيلية ..وأوالدها الثالثة
حزمت ح.ح .امتعتها بعد ان قررت العودة اىل وطنها الذي
غادرته ابان التحرير العام  2000اىل اسرائيل .وداخل االراضي
الفلسطينية احملتلة تزوجت ح.ح .من جعفر ش .وكانت ال تزال
قاصرا مل تبلغ بعد الـ 15من عمرها ،وذلك من دون ان حتصل
امن هلا عمها والد زوجها «العميل
على رضى اهلها بعد ان ّ
الكبري» ،كما وصفته ،الطريق اىل اسرائيل من بلدة كفركال.
اجنبت ح.ح .ثالثة اوالد اصغرهم يف الثالثة من عمره وراحت
تعمل يف سوبر ماركت فيما عمل زوجها مصورا يف التلفزيون
االسرائيلي .ويف العام  2006استحصلت «العائلة» على اجلنسية
ٌ
جنسية اختارت ح.ح .التخلي عنها واهلرب اىل املانيا
االسرائيلية،
مع اوالدها الثالثة للعودة منها اىل لبنان بعد ان اوهمت زوجها
بزيارة شقيقها هناك .غري ان عائلة الزوج متكنت من اسرتجاع
«االحفاد» الثالثة فيما عادت الزوجة اىل لبنان من املانيا وحيدة
لتؤسس عائلة جديدة بزواج ثان بعد ان ّ
طلقت زوجها االول
«غيابيا».

اما ملاذا قررت ح.ح .العودة بعد هذه املدة الطويلة ،ووحيدة
بعد ان ّ
ختلت عن اوالدها ،فتوضح امام احملكمة العسكرية اليت
استجوبتها االربعاء بانه «ال يوجد حياة هناك» ،مضيفة بان اوالدها
يتكلمون اللغة العربية اىل جانب لغتهم االم.
حتن اىل اوالدها قالت« :طبعا ال يوجد ام ال حتن اىل
وهل
ّ
اوالدها» ،نافية ان يكون جميئها اىل لبنان هو بهدف ما امنا الن
زوجها االول ال يريد العودة فيما هي قررت تأسيس عائلة جديدة
بعيدة عنه.

جرحى حبادث سري يف عكار
وقع حادث سري على طريق عام جرد القيطع يف عكار ،بني سيارة
من نوع مرسيدس وأخرى رينو رابيد ما ادى اىل احنراف السيارة
االوىل واصطدامها بعمود كهرباء على جانب الطريق.
واسفر احلادث عن سقوط ثالثة جرحى ،مت نقلهم عرب الصليب
االمحر اىل احد مستشفيات املنطقة للمعاجلة.

ضبط باخرة أسلحة قادمة من تركيا إىل
طرابلس؟!
أفاد مندوب «الوكالة الوطنية لالعالم» يف طرابلس حمسن
السقال أن ما تناوله بعض وسائل اإلعالم عن توقيف شاحنة يف
مرفأ طرابلس حمملة باألعتدة احلربية ومهربة من تركيا هو عار من
الصحة ،والصحيح أن عناصر اجليش املوجلة محاية املرفأ عثرت
على عدد من األمشاط الفارغة من الذخرية داخل شاحنة تعود إىل
شخص من آل علم الدين ،وهي آتية من العراق ،مرورا برتكيا،
وصوال إىل مرفأ طرابلس .كما عثر يف داخلها على سرتات جلدية
مدنية ومعدات للمولدات الكهربائية.
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مناسبات

الرابطة املارونية تقيم حفل تكريم وداعي لألب جوزيف سليمان

باخوس جرجس يلقي كلمة الرابطة

باخوس جرجس وعقيلته باتي

املطران طربيه واالب سليمان مع جان ناصيف وعقيلته نسرين وداني جعجع ،االخت الهام جعجع وجوسلني شربل

املطران انطوان شربل طربيه واالب جوزيف سليمان مع باخوس جرجس وعقيلته باتي

االخ الهام جعجع ،االب انطوان طعمه وجو بيرت خوري وعقيلته

جان ناصيف وعقيلته نسرين وداني جعجع وعقيلته

فهد الجعيتاني وعقيلته وشفيق سعاده

سركيس كرم ،فادي مللو وجوزيف مكاري

جو بعيني ،جوسلني شربل ،الزميل انور حرب وعقيلته احالم

أقامت الرابطة املارونية حفل تكريم وداعي لرئيس دير مار شربل يف سيدني
االب جوزيف سليمان وذلك مساء الخميس يف  22أيلول املاضي يف مطعم
اوليفيتو يف .Rhodes
حضر الحفل ،اضافة اىل اعضاء اللجنة االدارية يف الرابطة ،سيادة راعي االبرشية
املارونية املطران أنطوان شربل طربيه ،االباء انطوان طعمة وبولس كرباج وايلي
رحمة ،االخت الهام جعجع ،رئيس حزب الكتائب بيرت مارون ،رئيس القوات
اللبنانية يف سيدني جهاد داغر ،منسق التيار الوطني الحر يف سيدني طوني
طوق ،منسق تيار املردة يف سيدني فادي مللو ،رئيس حزب الوطنيني االحرار
طوني نكد ،رئيس حركة االستقالل اسعد بركات ،رئيس الجامعة الثقافية يف نيو
ساوث ويلز ابراهيم الخوري ،رئيس نقابة البناء والتجارة يف لبنان الضيف ايلي
صوما وعدد من رجال االعمال وفعاليات الجالية وممثلي وسائل االعالم.
قام بتعريف املناسبة سكرتري الرابطة الدكتور انطوني هاشم وقدم رئيس
الرابطة باخوس جرجس الذي القى كلمة تحدث فيها بايجاز عن مسرية رئيس
دير مار شربل االب جوزيف سليمان الرهبانية والكهنوتية والتعليمية يف دير مار
شربل يف سيدني ،وقال ان دير مار شربل يف ظل رئاسته تحول اىل خلية نحل
تعج باملؤمنني على مدار االسبوع وخاصة ايام اآلحاد.
وقال تغادرنا اليوم الستالم منصبك الجديد كمدير عام ملدارس الرهبنة املارونية

يف لبنان واالنتشار ونحن واثقون انك على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقك
روحيا وتعليميا ،متمنني لك النجاح والتوفيق.
وأضاف متوجها لالب سليمان قائال ان حياتك ليست لك بل هلل الذي نذرت
نفسك ألجله وللمجتمع الذي كرست حياتك لخدمته ،تغادرنا اليوم غري ان الكثري
من االشياء يف دير مارشربل ،الذي عملت واحببت ،سوف تبقى شاهدة على
انجازاتك وستذكرنا بك دائما ..انك تغادرنا بالجسد غري انك ستبقى معنا
بالروح واالنجازات.
ثم تكلم االب سليمان فاشاد بالروح االيمانية لدى ابناء الطائفة املارونية يف
اسرتاليا عامة ويف رعية مار شربل خاصة وشكر رئيس الرابطة واعضاءها على
بادرتهم املميزة كما شكر سيادة املطران طربيه ،الذي قال انه من رحم الرهبنة
اللبنانية املارونية ،على ارشاداته وتوجيهاته الروحية وتعاونه ملا فيه خدمة الجالية
اللبنانية واملارونية.
كما تحدث يف املناسبة سيادة املطران طربيه الذي نوه بحياة االب سليمان الروحية
وعمله الدؤوب لتطوير دير مار شربل الذي خدم فيه حواىل  16عاما ،متمنيا له
التوفيق يف مهامه الجديدة وشكر الرابطة املارونية على التفاتتها الكريمة.
ويف الختام قدمت الرابطة درعا تكريمية لالب جوزيف سليمان عربون تقدير
واحرتام وشكر للخدمات التي قدمها للجالية اللبنانية واملارونية.

من اليمني :جهاد داغر ،طوني طوق وبيرت مارون

باخوس جرجس ،رباح الحزوري ،آن فرح هيل ،جوسلني شربل مع يافطة للرابطة

لودي فرح ايوب ،آن فرح هيل ،جوسلني شربل ورباح الحزوري
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ثــقافة

املخرج كمال صاحل يطلق اول فيلم اسالمي يف السينما االسرتالية

املخرج كمال صاحل وصورة عن ملصق الفيلم
يطلق املخرج االسرتالي املعروف كمال صاحل
«اول فيلم اسالمي « للسينما االسرتالية حتت
عنوان «اخر فرصة «« Last Chanceليعرض
يف صاالت السينما باسرتاليا ويشارك به يف
املهرجانات الدولية.
ويعترب الفيلم اول مشروع سينمائي اسالمي من
اخراج وانتاج اسرتالي يعرض يف صاالت السينما
باسرتاليا من اخراج وكتابة املخرج االسرتالي
الشاب كمال صاحل الذي يشرف على موقع توك
اسالم االسرتالي الذي حيظى مباليني املتابعني
يف اسرتاليا وحول العامل  ،ويشارك يف متثيل
ادوار الفيلم حممد حبلص وستيف دابليز ومت
انتاجه من قبل شركة (وان باث نت وورك)

باسرتاليا .
يروي الفيلم قصص مستوحاة من أحداث
وجتارب حقيقية يتعرض هلا الشباب املسلم
باسرتاليا ويسلط الضوء على التحديات اليت
يواجهها هؤالء الشباب يف التعامل مع اإلغراءات
يف
الدنيوية ،واملخدرات ،والتطرف وغريها
اجملتمع ،ويربز دور االسالم والدعاة يف التعامل
مع هذه التحديات املعقدة.
وسيبدأ عرض الفيلم يف صاالت السينما يف
مجيع الواليات االسرتالية يف سيدني وملبورن
وادياليد وبريث يف  15اكتوبر اجلاري ،ويشهد
الفيلم إقبا ً
ال إستثنائيًا منذ طرح بطاقات عروضه
يف الصاالت االسرتالية حيث تشري منافذ بيع

التذاكر اىل نفاد بطاقات عروض الفيلم يف
سيدني بعد يوم واحد من طرحها للبيع حيث تفكر
الشركة املنتجة باستحداث عروض جديدة ومتديد
عروضه احلالية كما تشري مصادر شركة «وان
باث « »one pathاملنتجه للفيلم عن تلقيها
طلبات من عدد من العواصم العربية والعاملية
الواليات املتحدة
لعرض الفيلم من بينها
األمريكية ،بريطانيا ،كندا ،السويد ،النرويج،
أملانيا ،مصر ،املغرب ،بلجيكا ،باكستان ،اهلند
واإلمارات العربية املتحدة وغريها .
دعاية الفيلم اضغط على الرابط
ملشاهدة
http://lastchance.
التالي:
onepathnetwork.com

معرض الشارقة الدولي للكتاب
تاريخ من التنوير

يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب ،الذي
تنظمه سنويًا هيئة الشارقة للكتاب ،وتنطلق
دورته الـ  35للمعرض يف  2نوفمرب القادم،
عالمة فارقة يف تاريخ الثقافة العربية
والعاملية ،إذ استطاع أن جيمع حتت مظلته
اليت امتدت على مدى  35عامًا ،املاليني من
عناوين الكتب والزائرين ،وعشرات اآلالف من
العارضني والناشرين ،وال يزال يتوسع يف كل
عام ليؤكد أن الشارقة حبق عاصمة الثقافة
العربية واإلسالمية وهي تسري خبطى واثقة
لتكون عاصمة عاملية للكتاب..
مخسة وثالثون عامًا من النجاحات املستمرة
والتميز بفضل رؤية ورعاية الشيخ الدكتور
ّ
سلطان بن حممد القامسي ،عضو اجمللس
األعلى حاكم الشارقة ،للمعرض قبل إنطالقه
بنحو ثالثة أعوام ،وحتديدًا يف  18أبريل ،1979
حينما خاطب الشباب يف مناسبة مسرحية« :آن
األوان لوقف ثورة الكونكريت يف الدولة ،لتحل
حملها ثورة الثقافة» ،فكان معرض الشارقة
الدولي للكتاب الذي انطلقت دورته األوىل يف
يناير  1982من أول مالمح خطة إعادة الشباب
إىل االهتمام مبجاالت الثقافة واملعرفة.
«رهان الثقافة رابح» مقولة حلاكم الشارقة،
قد تلخص حكاية معرض انطلق قبل حنو 35
عامًا بستة ناشرين ،ومل يقصده يومها أحد،
حينها نصح البعض صاحب الفكرة بالعدول
عنها ،والبحث عن مشروعات بديلة ،لكن
احلاكم املبدع راهن على الثقافة واملستقبل،
ورأى أفقًا مشرقًا يلوح من بعيد .وكسب
الشيخ د.سلطان بن حممد القامسي الرهان
وحتول معرض الكتاب إىل حدث دولي ،وعرس
ّ
ثقايف ،باملعنى احلقيقي ال اجملازي ،ينتظره
املثقفون ،ومريدو احلرف وعشاق الكلمة يف
كل عام.

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
نعمل  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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شؤون الجالية

إنتخاب األب لويس الفرخ رئيساً لدير ومدرسة مار شربل يف سيدني  -أوسرتاليا
ترحب اجلالية اللبنانية وخباصة الكنيسة املارونية
ّ
بانتخاب األب الدكتورلويس الفرخ ،رئيسا جديدا
لدير ومدرسة مار شربل يف سيدني أوسرتاليا
خلفًا لألب يوسف سليمان الذي انتخب مديرًا
عامًا ملدارس الرهبانية اللبنانية املارونية.
ويأتي اختيار األب الفرخ بناء خلربته الواسعة
يف اإلدارة والعالقات العامة ،وخربته اخلاصة
يف عامل االنتشاراللبناني  ،حيث ّ
تنقل يف دول
عدة ملتابعة دراسته اجلامعية وخدمة املوارنة
ّ
عدة منها :الواليات املتحدة
وذلك يف
بلدان ّ
ٍ
األمريكية ،أوسرتاليا ،بريطانيا واملكسيك.
األب الفرخ حائز على شهادات جامعية عديدة:
ثالث إجازات :يف الالهوت ،يف الفلسفة ،ويف
العلوم الليتورجية من جامعة الروح القدس
الكسليك .وهو حائزأيضًا على ماجستري يف
العالقات العامة من جامعة كراند ربدس -مشيغن
الواليات املتحدة االمريكية ،وأخرى يف اإلدارة
الرتبوية من جامعة نيو سوس ولث  -سيدني
ً
إضافة إىل شهادة الدكتوراه يف اإلدارة
،
والعالقات الدولية من جامعة سلفرد يف لندن
بريطانيا.
ولألب الرئيس اجلديد خربة إدارية جامعية ختتصر
مبساهمته بتطوير الربامج الرتبوية وذلك باتباع

األب الدكتور لويس الفرخ
الرهبانية اللبنانية املارونية  -جامعة الروح
القدس  -الكسليك
Email: louisferkh@gmail.com
, louisferkh@usek.edu.lb
تاريخ ومكان الوالدة 21 :حزيران 1951
جننيّ ،
دير ّ
عكار،لبنان.
اجلنسية  :اللبنانية واألسرتالية.
اللغات  :العربية ،الفرنسية ،اإلنكليزية
واإلسبانية.
النذور الرهبانية  17 :كانون الثاني
 1973السيامة الكهنوتية 2 :متوز 1979
(الكسليك ،جونيه ،لبنان)

الدراسة الثانوية:
 :1972-1973البكالوريا اللبنانية :القسم
االول والثاني :اختصاص فلسفة ،ثانوية
الروح القدس ،الكسليك.
		
الدراسات اجلامعية:
 :1991دكتوراه يف اإلدارة والعالقات
العامة ،جامعة سلفورد يف لندن.
 :1987دراسات عليا يف اإلدارة الرتبوية ،
جامعة نيو ساوث ويلز ،سيدني ،أسرتاليا
 :1983دراسات عليا يف العلوم الرتبوية
 ،جامعة غراند رابيدز ،ميشيغان ،الواليات
ّ
املتحدة األمريكية
 : 1979إجازة يف الالهوت ،جامعة الروح
القدس ،الكسليك ،لبنان.
 :1979إجازة يف الدراسات الليتورجية،
جامعة الروح القدس ،الكسليك ،لبنان.
 : 1976إجازة يف الفلسفة ،جامعة الروح
القدس الكسليك ،لبنان.
 .1لبنان:
 :1980-1979مساعد مدير املدرسة الطالبية
وأستاذ التعليم الديين ومادتي التاريخ
واجلغرافيا ،مدرسة طاميش.
مؤسس ورئيس احتاد
:1977 – 1974
ّ
الطلاّ ب يف جامعة الروح القدس الكسليك،
جونيه ،لبنان.
ّ
 .2الواليات
املتحدة األمريكية:
 : 1983-1982مساعد كاهن

الرعية

تهيئة الكهنة للخدمة يف كنائس اإلنتشار،
وبرنامج سياحي ديين للعائالت املقيمة يف عامل
االنتشار.

املنهج األمريكي يف التعليم  ،أي نظام الوحدات
(( credit systemsوبإدخال اإلختصاصات
من أجل ربط اجلامعة بسوق العمل  ،وذلك من
خالل عمله أولاً كعميد لكلية إدارة األعمال  ،وثانيًا
كعميد لكلية احلقوق يف جامعة الروح القدس-
الكسليك.
يتميز خبربة يف التعليم اجلامعي كأستاذ
كما
ّ
عدة يف مادتي
حماضر يف جامعات لبنانية ّ
اإلدارة واهلجرة اللبنانية.
وتطورت خربة األب الفرخ وعالقاته باإلنتشار
ّ
عينه غبطة البطريرك
اللبناني يف العامل حني ّ
منسقًا
املاروني مار بشارة بطرس الراعي
ّ
ملكتب اإلنتشار يف الدائرة البطريركية املارونية
 بكركي منذ سنة  ، 2013فوضع املهام والرؤيةواألهداف والربامج لعمل املكتب.
ثم قام خالل سنة  2015بزيارة عاملية دامت
أكثر من أربعة أشهر ،إىل كل من أوسرتاليا،
ّ
املتحدة االمريكية  ،كندا واملكسيك،
الواليات
وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق مع األساقفة
والكهنة املوارنة وكافة اجلمعيات والنوادي
أعدها
للنظر يف كيفية إشراكهم يف الربامج اليت ّ
مكتب اإلنتشار.

مميز،
األب الرئيس اجلديد هو راهب وكاهن
ّ
صاحب رؤية مستقبلية وأفكار جديدة ّ
بناءة،
ومقاربة شاملة ترتكز على خطة واضحة وأهداف
عملية وآلية فاعلة .ويعرف عنه ّ
أنه يعمل بصمت
وشفافية  .كما يشهد له باإلصغاء الدقيق
وباحرتام رأي اآلخرين والتنسيق والتعاون معهم
من أجل التكامل والنجاح .

وختتصر نشاطات املكتب بالربامج اليت أطلقها
وهي :إصدار أول دليل عاملي للكنيسة
املارونية ،إعداد مادة للتدريس يف اجلامعات
اللبنانية كمادة إختيارية تتناول اهلجرة اللبنانية
ً
املصدقة
إضافة إىل برنامج املواد االختيارية
،
ّ
للطالب اجلامعيني من أصل لبناني ،وبرنامج

السرية االتية

يف كنيسة سانت جيمس
الكاثوليكية وعضو يف جملس التقييم
يف املدارس الكاثوليكية ،غراند رابيدز،
ّ
املتحدة األمريكية
ميشيغان ،الواليات
()Grand Rapids – Michigan
 : 1982-1981مساعد كاهن الرعية واملسؤول
عن السهرات اإلجنيلية يف كنسية مار مارون
املارونية ،فيالديلفيا ،بنسيلفانيا ،الواليات
ّ
املتحدة األمريكية (– Philadelphia
)Pennsylvania
 .3أسرتاليا
 : 1988-1986عضو مؤسس لالتحّ اد املسيحي
اللبناني األسرتالي.
 :1988-1983مساعد كاهن الرعية ،املسؤول
العامة والنشاطات االجتماعية،
عن العالقات
ّ
مرشد الشبيبة ومسؤول عن الدورات
التحضريية للزواج يف رعية مار شربل
بنشبول ،أسرتاليا (Punchbowl – New
.)South Wales
 .4بريطانيا
أيار  : 1991دكتوراه يف اإلدارة والعالقات
ّ
العامة  -موضوع األطروحة:
Conflict and Migration: The
Lebanese Emigrants’ Potential
Role in the Development of
.Lebanon
 :1992-1988كاهن رعية سيدة لبنان
ّ
املتحدة).
املارونية يف لندن (اململكة
 .5لبنان
 :2003-2002رئيس دير مار جرجس ،دير
جننيّ ،
ّ
عكار.
مادة «إدارة املوارد
 :2002-2001تعليم
ّ
البشرية» يف برنامج دراسات املاجيسرت،
جامعة سيدة اللويزة
 تنظيم مؤمترين دوليني« :أبعاد ومحاية كرامةاإلنسان» و «استقطاب ومحاية االستثمارات
املالية الدولية يف العامل العربي»
 :2000-1999مؤسس شهادة املاجيستري
والدكتوراه يف ّ
كلية احلقوق ،جامعة الروح
القدس ،الكسليك.
 :2000-1999حتويل نظام التدريس يف
ّ
كلية احلقوق إىل نظام األرصدة وميادين
التخصص.

 :2001-1999عميد ّ
كلية احلقوق،
جامعة الروح القدس ،الكسليك.
 :1999-1998أستاذ حماضر يف برنامج
ملادة Managerial
دراسات املاجيسرت،
ّ
ّ ،leadership
كلية إدارة األعمال والعلوم
التجارية ،جامعة الروح القدس ،الكسليك.
 :1998-1997أمني عام جلنة عمداء ّ
كليات
إدارة األعمال العرب (التابعة التحّ اد اجلامعات
تضم ّ 137
كل ّية.
العربية) واليت
ّ
أول برنامج دكتوراه
:1998-1997
مؤسس ّ
ّ
يف إدارة األعمال يف الشرق األوسطّ ،
كلية
إدارة األعمال والعلوم التجارية ،جامعة الروح
القدس ،الكسليك.
ّ
 :1997-1996حتويل نظام التدريس يف كلية
إدارة األعمال والعلوم التجارية إىل نظام
التخصص.
األرصدة وميادين
 :1999-1995عميد ّ
كلية إدارة األعمال والعلوم
التجارية ،جامعة الروح القدس ،الكسليك.
 :1994-1993أمني عام اللجنة األسقفية
ّ
ومنظم مؤمتر
الكاثوليكية لالنتشار اللبناني
دولي حول« :دور املغرتبني اللبنانني يف
السينودس من أجل لبنان».

 .6املكسيك:
 :رئيس رسالة الرهبانية
2010 -2003
سييت،
مكسيكو
املارونية،
اللبنانية
املكسيك.
 النائب األسقفي لألبرشية املارونية يفاملكسيك.
أهمها :الليتورجيا
 حماضر يف مواضيعّ
متعددة ّ
والروحانية املارونية ،الوجود املسيحي يف
الشرق ،واهلجرة اللبنانية :أسبابها وميزاتها،
ومستقبل النظام السياسي يف لبنان.
 مرافقة املطران جورج أبي يونس يف زياراتهالرعوية إىل معظم الواليات واملدن الكربى يف
ّ
املكسيك وإىل دول أمريكا الوسطى وفنزويال
ّ
لالطالع على شؤون
وكولومبيا والربازيل
ّ
االنتماء والتواصل
وحثهم على
املوارنة
مع الوطن األم لبنان وعلى بناء الكنائس
ومساعدتهم لدى السلطات املدنية والروحية
حيث يتواجدون.
 .7لبنان:
أيلول  :2016رئيس دير مار شربل التابع
للرهبانية اللبنانية املارونية يف أسرتاليا
Superior of Saint Charbel
Monastery, Punchbowl, NSW,

بأن األب
يف اخلتام  ،حنن على ثقة ويقني ّ
لويس الفرخ سيكمل مسرية من سبقه من
إخوته الرهبان الذين خدموا وما زالوا خيدمون
وحمبة وعطاء العالء
ويضحون ويعملون بإخالص
ّ
شان الكنيسة املارونية ومؤسساتها املختلفة،
بالتعاون والتنسيق مع صاحب السيادة املطران
أنطوان شربل طربيه ،وذلك من أجل تعزيز
اإلنتماء والتواصل بني أبناء هذه اجلالية الكرمية
والوطن األم لبنان  ،واحلفاظ على اهلوية
والرتاث اللبناني يف هذا اجملتمع األوسرتالي
املتعدد اإلثنيات.
ّ

Australia
منسق مكتب االنتشار يف
:2016 – 2013
ّ
الدائرة البطريركية املارونية  -بكركي-
لبنان.
 :مطلق برامج عديدة لتعزيز
ّ
والتجذر واحملافظة على
االنتماء والتواصل
اهلوية والرتاث:
مادة اختيارية
استحداث
إىل
 .1املبادرة
ّ
جامعية بعنوان «اهلجرة اللبنانية :واقعها
وأثرها على لبنان».
 .2تشجيع طلاّ ب اجلامعات من أصل لبناني
مصدقة يف لبنان.
على أخذ مواد اختيارية
ّ
 .3تشجيع العائالت على زيارة لبنان من
خالل برامج سياحية دينية.
 .4إعداد الكهنة للخدمة يف كنيسة
االنتشار.
 .5إعداد برنامج إحياء القرى اللبنانية
.Village Connect
مادة «اهلجرة العاملية
 :2016تعليم
ّ
وتداعياتها على الدميغرافيا» -دراسات
كلية األركان – بعبدا.
عليا -
ّ
مادة «اهلجرة اللبنانية :واقعها
 تعليمّ
وأثرها»  -جامعة احلكمة – بريوت
األول  :2015القيام جبولة
آب/كانون
ّ
كمنسق مكتب شؤون االنتشار يف
عاملية
ّ
كل من
الدائرة البطريركية املارونية إىل ٍّ
أسرتاليا وكندا والواليات ّ
املتحدة األمريكية
واملكسيك إلطالع اللبنانيني املنتشرين على
مهام املكتب وأهدافه وبراجمه من أجل بناء
شبكة واسعة لتفعيل التعاون والتنسيق
مع األساقفة وكهنة الرعايا واملؤسسات
املعنية مبلف االنتشار.
اللبنانية
ّ
مادة «اهلجرة اللبنانية:
 :2015تعليم
ّ
واقعها وأثرها»  -جامعة احلكمة – بريوت
«تصرف األفراد
مادة
 :2013 – 2012تعليم ّ
ّ
املؤسسات» (Organizational
يف
ّ
كلية
 – ) Behaviorدراسات عليا -
ّ
األركان – بعبدا.
«تصرف األفراد يف
ة
ماد
 تعليمّ
ّ
(Organizational
املؤسسات»
ّ
 – ) Behaviorدراسات عليا ّ -
كلية
إدارة األعمال -اجلامعة اللبنانية الكندية –
عينطورة.
 :2013 – 2011رئيس رابطة القدامى،
جامعة الروح القدس  -الكسليك.
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ثــقافة

أوس حسن :رسائل اآلهلة
«مستعمرة الصمت»

الشاعر فوزي ميني يزور اسرتاليا
يف تشرين االول املقبل

ابن رشد

ايالف

(رفقًا بنا يا إله املتاهة الباردة ،فنحن أبناؤك النجباء وحراس
ملكوتك البعيد .انتشل أرواحنا من سراب الالزورد ودع رسائلنا
حمفورة يف قلب العامل اجلديد ،العامل النابض باحلرية واخلالص
األبدي).
إضاءة شاحبة تتسلل إىل القاعة املظلمة وترسم مثلثًا يتوسطه
شاب تتحلق احليوانات من حوله وهو يعزف حلنًا ساحرًا بقيثارته،
وتعلو املثلث عني كبرية ،إنها عني العامل اليت ترى كل شيء،
أو العوامل اليت ترانا وال نراها منذ الشهقة األوىل .طيف بنفسجي
يسيل على زجاج النافذة ميأل املكان ويقرتب منك ببطىء مرعب
حام ًال صورتك األوىل وهي تتناسل صورا صغرية وتتكرر إىل
ماال نهاية .خترتق الرتددات وعيك املتشظي وتهمس لك يف
املدار اللوليب.:
( هنا يطوى الزمان يف كتاب قديم هنا يتوهج الصمت ويرتل
أناشيدنا اخلالدة .ستحملك ريح احلقيقة وروحها وتطوح بك بعيدًا
عن لعبة الزمن وخطوط الوقت املتشابكة).
هكذا وبضحكة ساخرة فارقت األرض امللوثة باألوهام والصحو
الكاذب ودخلت متاهة ترتد يف احنناءاتها تلك املوسيقى الغامضة
والبعيدة ،املوسيقى القادمة من أراضي الشرق القديم.
هناك يف مرايا الصمت والعتمة الباردة أصبح ذرة وحيدة
وتائهة يف الكون ،لكن إن سافرت هذه الذرة بسرعة الضوء
ستبتلعها حبار اجلاذبية ورمبا يولد منها كون جديد.
يرتفع الصوت القادم من أعماق اجلليد  ..:أنت حلم يف جسد
شفاف لكل العصور واألزمنة البشرية ،ليتك كنت كوكبًا آخر
يضيء عواملنا السبعة
لكن الفرق بيننا واسع وشاسع ،والطريق اليت جتمعنا لن
جتمعنا أبدًا؛ألنها مرعبة وكئيبة وحمفوفة بأشجار الدخان وعويل
الشياطني.
ليمض كل ّ
منا إىل طريقه ،لكن قبل ذلك دعنا نقرأ بعضنا قلي ًال.
ِ
لنجعل العامل كرة زجاجية صغرية ندحرجها يف فجوة معتمة ،ونرى
وجوهنا اليت تستطيل فيها بني األزل واألبد ،أو صورتنا األوىل
قبل أن تتشوه مالحمها بغبار النجوم.
هناك قبل رعشة التكوين ويف حلظة كونية مضيئة كنت قادما
ًمن املاضي وعائدًا إىل املستقبل ،كنت هناك دون أن تدري،
فهنيئًا لك أيها اإلنسان ،هنيئًا لك يا سيد الظالل والصقيع،
أما أنا فسيصل وهجي إىل أرضكم اجلديدة بعد ألف عام أو
أقل ،سأذوب يف الضباب املتكاثف فوق اجلبال ،سأراقص املاء
واهلواء والرتاب ،وأبقى مشعًا ومتموجًا كاملوسيقى يف متاهات
احلاملني.
آن اآلوان للمجرات اليت ودعت بعضها أن تعود وتتعانق من
جديد ،فنرى اآلهلة الرمادية وقد عادت حممولة على عربات
من نار ودخان أخضر ،آن اآلوان أن تعاود البدايات سريتها
األوىل؛لننفذ من أقطار الدوائر الالمتناهية إىل املركز األزلي،
حيث القلب النابض بالالزورد والعواصف القرمزية.
كان هذا ببساطة
سري اخلالد ومعراجي الوحيد إىل األعالي .أنا
َّ
من ساللة الشماليني الذين هبطوا نهارًا بأجسادهم الضخمة
الشفافة ،وهم يرددون أناشيد اآلهلة وتراتيلها دون أن تتحرك
شفاههم وافواههم ،لكنهم تركوا لنا رسائلهم وأساطريهم
حمفورة على جدران املعبد ويعرفها سادن املعبد الذي حيرس
بوابة العامل السفلي.
عندما بدأت حكاييت تتخذ مسارا منحنيًا ودائريا ً عرفت أنين
كنت ملكًا لشعب إهليليا املقدس حكمت مساحات واسعة من
امرباطورية الشمس وكنت أرى نفسي واقفًا على إحدى القمم
الصخرية بشعر طويل منسدل على الكتفني وحلية أطلسية تشي
بالقسوة والصرامة ،مرتديًا مالءتي البيضاء وتاجي الذهيب .أمحل
بيميين سيف أجدادي املعقوف وبيساري عصا ليزرية تومىء إىل
العربات القادمة من السماء وإىل الشعلة األبدية ألبناء شعيب.
عمري اآلن هو ثالثون ألف عام ،كان متثالي منحوتًا على قمة
جبل اهليليا ملئات األعوام قبل أن يغمره الطوفان ،أما إيقونيت
الضائعة فهي إيقونة احلكمة السداسية ،سرقها مين «بوسيدون»
و توارثها األنبياء وامللوك منذ عهد «املينويني» واإلغريق إىل
يومنا هذا.
لكين سأعود حتمًاعند غسق النهايات أمحل عرش املاء على
كتفي ،وأغين لكل طفل وزهرة وشجرة ،فهناك ما يكفي
من احلقيقة كي يكون البشر أصدقاء اآلهلة وحراسها ،أما أنا
فيكفيين من احلقيقة فقط أن أكون ذلك الصدى الذي مل يولد
بعد .يكفيين فقط أن أولد إنسانًا وأموت إهلًا.
.....................................................

*بوسيدون -:إله البحر يف امليثولوجيا اإلغريقية وهو إله الزالزل
والعواصف الرعدية واملاء ويعترب من آلهة األوملب العظيمة ومن
أقدمها.

يزور اوسرتاليا يف شهر تشرين األول القادم
الشاعر د .فوزي يمني للقاء أبناء الجالية وإلحياء
أمسية أدبية وذلك مساء األحد  30تشرين األول
 2016يف قاعة كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس
بارك.
سريته الذاتية:
 حائز على دكتوراه يف ال ّلغة العربيّة وآدابها منالجامعة ال ّلبنانيّة بدرجة جيـّد جدّاً ،حول الشاعر
ال ّلبنانيّ أنسي الحاج ،تحت عنوان «التحوّالت
يف شعر أنسي الحاج» (من «لن» حتّى «الرسولة
بشعرها الطويل حتّى الينابيع»).
 دكتور متفرّغ يف ك ّلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّةيف الجامعة اللبنانيّة – الفرع الثالث ،القبـّة-
طرابلس.
َ
عمل أستاذاً يف العديد من مدارس زغرتا-
الزاوية طوال خمس عشرة سنة.
 صحا ّيف منذ الثمانينات ،له الكثري من املقاالت
والتحقيقات والرتجمات يف العديد من الجرائد
املح ّلية.
ناشط ثقا ّ
ٌ
يف يف منطقة زغرتا -الزاوية.
 مـُتأهـّل وله ثالثة أوالد.مؤ ّلفاته
يف انتظار االنفجار اآلتي ()2016
تمارين على تبديد الوقت ()2013
كالسيك ()2011
تضع كرسياً أمام الباب وتنتظر لتأتي الطريق
()2010
ألف وتاء طويلة ()2008
كالب العزلة ()2007
تو ّقفوا أريد أن أنزل ()2004
حياة بدون فلرت ()1996
املستلقي على طابقه األرضيّ ()1994
تـُرجمت نماذج من قصائده اىل اإلسبانيـّة ضمن
«أنطولوجيا الشعر اللبناني» لجمانة حدّاد ،وإىل
الفرنسيـّة ضمن «أصوات لبنانيـّة راهنة» لصباح
الخرّاط زوين.
شارك سنة  2015يف مهرجان «Voix Vives
 »de Méditerranée en Méditerranéeالذي
يقام يف مدينة « »Seteالفرنسية.

احلر
باسم احلمام ِّ
ِ
يف ّ
املضيء
ص
الن ِّ
ّ
الصعداء
س
روح
َ
تنف َ
ٌ
الح ينسج يامسني
احليوي
املطلق
ِّ
ِ
ُ
ِ
زمن
املوبوء يف
يرتق عورة
ٍ
ْ
ُ
السؤال
مييل إىل السكوت عن
جليًا بعدما
وبدا ّ
َ
اإلصباح
كائن
احلدائق
افتتح
ُ
ِ
ِ
الفضيلة
يف مدن
ْ
شاهرًا فصل
املقال
َّ
ِ
جريانه
ضل ماء العقل يف
ما
لكن أجوبة ّ
مآذن
النعاس
َّ
ٌ
الس ْ
ِ
عال
سكنت
ْ
لرائحة ّ
ُ
كو ُر مشسها
مابال
أندلس ُت ّ
ٍ
ليل
وتطارد األقمار يف ٍ
ُ
اخلرافة
حتاصره
ُ
ْ
الصطياد احللم من سفر
اخليال
يوم
هل َ
كان َ
َ
ّ
خمتلف
األرض
عيناه وجه
حت
تصف ْ
ُ
ِ
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الر ِ
ِ
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ُ
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ِ
مقل ّ
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ْ
تؤجل ماءها ؟
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ْ
الغزال !!
والغاب مقربة
محمد عامر األحمد
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ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
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ملبورن

الزميل ايلي نداف يف ذمة اهلل
أنا القيامة واحلق واحلياة من آمن بي وإن مات فسيحيا
يتقدم رئيس جملس والية فيكتوريا الدكتور جو األسطا
وأعضاء اللجنة التنفيذية يف اجلامعة اللبنانية الثقافية
يف العامل بأحر التعازي القلبية من أفراد عائلة

الفقيد الصديق إيلي نداف

وكذلك من أسرة حترير جريدة «التلغراف» الغراء يف
 سائلني اهلل أن يتغم ده بواسع رمحته وأن،ملبورن
يسكنه مع األبرار والصديقني يف ملكوته حيث الراحة
 متمنني أن يلهمكم وأهله وكافة أفراد أسرته،األبدية
.الصرب والسلوان
.تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته واسكنه فسيح جنانه

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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Melbourne



Hold a current Victorian Security Licence



Have dedication, Commitment & Loyalty



Speak fluent English



Have excellent presentation



Be reliable

We have the following security positions available;
Crowd Control
(Events)
 RSA certificate
Available 7 days/nights
Static positions
Patrol positions
We have full time, part time and casual positions
available.
Previous Applicants need not apply
No recruitment companies
Victoria Licence Number: 774-201-10S


Tel: 1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au

ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ
ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

Hatem

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@
Are you fed up with your current employer? Broken
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for
change!
At IPS Security we value our employees and know that
they are our business.
As a rapidly growing company, we’re always looking for
reliable, well spoken and well presented individuals.
Every IPS Security employee contributes to our
continued success-and to our long-standing reputation for
excellence.
IPS Security requires qualified applicants for a variety of
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be
suitable to join our team you must:
 Hold a first Aid certificate

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
٢٤ ﺻﻔﺤﺔ
ﺻﻔﺤﺔ
٢٢
السادسة إىل الثامنة مساء
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

@IPS@@Â‹»m
Electrical Contracting
@¿@@Security
k÷]á^⁄Ê<kﬁ^“
ÊäÏj‹ﬂ
@#by@Ú◊ãí@
@bÁÜaá»néa@Â«
At Central Immigration Solutions, our qualified legal
experts can assist with all areas of practice, including
ÚÓˆbiãËÿ€a@paáÌá‡n‹€
@…Óª@ÚÓj‹n€
*Permanent Visas
*Temporary Visas
@Âﬂ@·ÿmbuby
*Citizenship
^„¬]Áﬁ_<Ó◊¬<l^⁄Ç§]<ÿñ ]<›Çœi
*Visa Cancellation
@ﬁb‡«cÎ@pbﬂáÇ
*Deportation
<‡⁄<¯⁄^“<^œËÜ
<‹ñi<Ìäâˆπ]
Call
us today to find out what
we can do for you.
@ÚÓ‰ﬂ¸a@Úéaã®a
<ÌÈÒ^eÜ„”÷]<l]ÇËÇ€j÷]<ª<∞Èë^íj}˜]
نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
@äb»édi@@Úñb©a
<ÌÈﬂ”ä÷]<Ÿá^ﬂπ]Ê<l¯-]Ê<l^äâˆπ]<2“˜
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
Úèœb‰ﬂ
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
FFF

NNÚ”ÏqÏﬂ@Ò5Ç
@NN›‡»€a@¿@Ú”Ü@
›ﬂb»n€a@¿@÷áñÎ

›‡»‹€@Ú€b–◊Î@Ú‹ﬂb»æa@¿@÷áñ@NNÚ»Ìãé@ÚﬂáÇ

Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

@‚ÏÓ€a@¿@Ú«bé@24O24@›‡»„
0457555555 :لالتصال على الرقم
@#by@áÌbé@…Ó‡ßa@’Ìáói@ﬁbóm¸a
*Marriages *Commitments *Funerals
Tel/Fax: 03 9391 0686

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
Mb: 04
احلليب1794
السيدة ديانا9650
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اعــالن

مــباشرة
Direct to Builders, Architects, designers

 املصممني-  املهندسني- للبنائني
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Tel; 9709 3002

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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نــجوم

جنوم «ستار أكادميي» و «أراب آيدول» يف ورطة!
الرياض  -عماد الحكمي
يعيش عدد من النجوم السعوديني الذين صنعت جنوميتهم عرب
برنامج «ستار أكادميي» ظروفًا عصيبة بعد حصوهلم على الشهرة
ودخوهلم إىل الوسط الفين الذي ال حيتمل وجود الفنان يف منطقة
رمادية ،ورغم حماوالت البعض شق طريقهم بأنفسهم ،إال أنهم
يعانون من حالة أشبه بـ»التوهان» للحفاظ على النجومية اليت
حصلوا عليها خالل الربنامج ،ويعاني بعض النجوم الذين خرجوا عرب
بوابة «ستار أكادميي» من حالة قلق مربرة خشية احنسار النجومية
عنهم .األمر الذي يدفعهم للعمل حتت ضغط دون وجود عقود أو
رعاة أو شركات إنتاج حتتويهم وحتافظ على رصيدهم من الشهرة
والنجومية.
عن ذلك حتدث عدد من الشباب السعوديني الذين منحهم الربنامج
األضواء وحب اجلمهور وأدخلهم مصاف املشاهري يف فرتة وجيزة:

بدر منصور اتجه للحفالت

ذكر بدر منصور الذي عرفه اجلمهور من خالل النسخة اخلامسة
لـ»ستار أكادميي» يف حديثه لـمجلة «سيدتي» أن الربنامج يقدم
خدمة للمشارك من خالل إجادة بعض املهارات الصوتية ،ويعرفه
باجلمهور ،ويرتك الباقي الجتهاداته الشخصية ،وقال« :شركات
اإلنتاج اآلن تعزف عن إنتاج األلبومات ،ويتم إنتاج األغاني بطريقة
«السينغل» ،وكل ذلك حيتاج إىل دعم ،ولألسف هذا األمر مفقود
بالنسبة لنا يف الفرتة احلالية».
بدر اجته بدوره إلحياء حفالت الزواج واحلفالت اخلاصة ،والزال
يبحث عن تقديم نفسه مبجهوده الشخصي ،مثمنًا الوقفة احلقيقية
جلمهوره الذي حياول دعمه معنويًا بني فرتة وأخرى ،مؤكدًا أنه
الرصيد احلقيقي لتجربته يف الربنامج.

عبدالعزيز عبدالرحمن نجومية متعثرة

من جهته ويف السياق نفسه ،جنح عبدالعزيز عبدالرمحن الذي
عرفه اجلمهور من خالل النسخة السادسة لـ»ستار أكادميي» ،حيث
استطاع أن حيقق املركز األول ،وأن حيصد جنومية كبرية حيلم بها
أبناء جيله ،وبدأ بعد الربنامج بداية قوية بالتعاون يف عمل فين
مع الفنان عبادي اجلوهر ،وإصدار جمموعة أغاني «سنجل» ،إال أن
النجومية بذات الوهج كان يتوقع هلا أن تضعه يف مصاف مشاهري
فناني األغنية ،وذلك ما مل يتم ،إذ واجه عددًا من الصعوبات،
والزال يبحث عن ألبومه األول الذي مل يكتمل حتى اآلن.
عبدالعزيز الذي تفرغ حلفالت األفراح أكد لـ»سيدتي» أن بعض
املصاعب يف الوسط الفين قد تصقل الفنان ومتنحه الصرب والرتوي
وإعادة النظر يف بعض األمور ،وقال« :حصلنا على النجومية،
ونعرف أن الوسط ليس مفروشًا بالورود ،ولكن النجومية حق
اكتسبناه جبهودنا ،وال يستطيع أحد مصادرة حقنا املكتسب».

سلطان إنتاج شخصي

سلطان الراشد جنم «ستار أكادميي  »7قد يكون حالة مشابهة
لسابقيه ،فبعد خروجه من الربنامج اجته إلنتاج أغاني «سينغل»
لنفسه ومبجهود شخصي ،إضافة إىل إقامة احلفالت اخلاصة
وتصوير اإلعالنات التجارية.
أبو اهلش «سبع صنايع»
أما هشام عبدالرمحن الشهري بـ»أبو اهلش» ،والذي فاز يف النسخة
الثانية من الربنامج ،فقد حاول تكريس جنوميته يف عدد من اجملاالت
بعيدًا عن الغناء ،حيث اجته للتمثيل ،وأنتج برامج منوعات ،وعمل
مذيعًا ومقدمًا لربامج املسابقات ،ويقدم هذه األيام يومياته يف
برنامج «السناب شات».
«أبو اهلش» أكثر حظًا من سابقيه؛ ألنه رسم لنفسه نهجًا واضحًا،
وركز طوال الفرتة املاضية على أن ال يغيب عن الشاشة وحيافظ
على جزء من اجملد الذي صنعه يف الربنامج ،وجنح يف ذلك،
فالزالت شعبيته يف أوجها رغم مضي مواسم على ظهوره ألول
مرة.

ظاهرة اختفاء النجوم

ومن النجوم الذين عرفهم اجلمهور ،واجتهوا لطرق أبواب الدراما
علي السعد الذي ظهر يف عدد من املسلسالت ،منها« :هوامري
الصحراء» ،والزال يبحث عن نفسه وحياول إقناع املنتجني بأنه
موهوب يف التمثيل ،إضافة إىل متعب الفهد من «ستار أكادميي
 ،»6والذي اجته للتمثيل ،ثم ما لبث أن اختفى ،أما بالنسبة لنجم
«ستار أكادميي  »3حممد فهد الذي سجل أول حالة زواج يف
الربنامج بارتباطه باملتسابقة املصرية راقية حييى فقد تفرغ بعد
ذلك ألعماله اخلاصة بعيدًا عن األضواء ،ومل يستثمر موهبته يف أي
جمال فين ،وأيضًا حالة االختفاء الزمت حممد اخلالوي النجم الذي
عرفه اجلمهور من خالل النسخة األوىل من الربنامج الذي بدا كأنه
مرتدد وحائر بعد خروجه من الربنامج بني التوجه للغناء أو التقديم،
ورغم أنه أصدر أغاني خاصة ،إال أن ابتعاده كان أمرًا متوقعًا؛ نظرًا
لغياب الدعم واالحتواء من الشركات الفنية ،وتردده وعدم ثقته

يف إمكانياته من جهة أخرى.

عبداهلل عبدالعزيز يشارك يف برنامجني

عبداهلل عبدالعزيز شارك يف «أراب آيدول» و»ستار أكادميي»،
وقدم عددًا من أغاني «السينغل» مع عدد من األمساء املعروفة يف
الوسط الفين ،وينتظر مجهوره ألبومه بعد أن صرح بأنه قريب.

«سوبر ستار»  ..املشكلة تتكرر

املشكلة مل تقتصر على برنامج «ستار أكادميي» فحسب ،بل حتى
برنامج «سوبر ستار» الذي قدم جنم األغنية السعودية إبراهيم
احلكمي فقط ،والذي كان له نصيب من النجومية والربوز ،أما
عداه من املشاركني فال زالوا يدورون يف نفس الدوامة ،ومن
هؤالء :عبداجمليد إبراهيم الذي حقق وصيف النسخة اخلامسة من
الربنامج ،ورغم مرور أكثر من سبعة أعوام على ذلك ،إال أنه الزال
يبحث عن البداية األوىل له ،وعندما تقطعت به السبل ،عاد جمددًا
للمشاركة يف برنامج «ذا فويس» على الرغم من أنه ميلك موهبة
يف التمثيل مل يستثمرها حتى اآلن ،إضافة إىل الفنان الشاب
عيدروس العيدروس ،والذي توقع اجلميع أن يذهب بعيدًا يف عامل
األغنية؛ نظرًا إلمكانياته وقرب والده من الوسط الفين ،وأيضًا مل
يكن حبجم التوقعات اليت عولت عليه رغم حماوالته للمشاركة يف
حفالت خاصة ومهرجانات وإنتاج أغاني «سينغل» ،أما املتسابق يف
النسخة الثانية عبدالرمحن حممد الذي صاحب خروجه من الربنامج
يف عام  2004ضجة كبرية؛ ألن حمبيه يرون أنه األوىل باللقب،
وذلك خلامة صوته الفريدة على حد وصفهم ،مل جيد له موطأ قدم
يف الوسط الفين السعودي رغم مضي  13عامًا على مشاركته،
ليبقى باب األسئلة مواربًا حول غياب هؤالء الشباب الذين حصدوا
النجومية عرب الشاشة ،ويف الوسط الفين ضاعوا يف متاهات مل
يفك لغزها من هذه القوائم الطويلة سوى الفنان إبراهيم احلكمي
دون سواه.

مرحلة «أراب آيدول»

البداية كانت من النسخة الثانية يف الربنامج مع املتسابقني عمر
اخلليفة وياسر مشسان ،واللذين مل يستطيعا الذهاب بعيدًا وإثبات
حضورهما يف الربنامج يف مراحله التمهيدية ،ونفس احلال ينطبق
على روز احملسن املتسابقة يف النسخة الثالثة ،واليت مل تنل قبول
اللجنة ،والثالثة يقدمون مناسبات وحفالت خاصة اآلن.
أما املتسابق عبدالعزيز الشريف الذي خرج بعد احللقة الرابعة من
النسخة الثانية من الربنامج ،فيتفرغ اآلن لبعض التعاونات الفنية
احملدودة اليت تنتهي بطرح أغان منفردة.
ويعترب الشقيقان فارس وماجد املدني أبرز متسابقني سعوديني
قدمهما الربنامج واستطاعا أن حيظيا بشهرة ممتازة مقارنة باجملموعة
اليت سبق أن شاركت يف الربنامج رغم أن أحدهما مل يفز باللقب،
وطرح فارس جمموعة من األغاني ،أما ماجد الذي شارك يف النسخة
الثالثة بعد أخيه بعام فأصدر مؤخرًا عرب «روتانا» «ميين ألبوم».

رامي عبداهلل :برامج املواهب محرقة للنجوم

الفنان رامي عبداهلل الذي انسحب من أحد برامج املسابقات الغنائية
أكد أنه تلقى نصيحة باالنسحاب؛ ألن هذه الربامج متنح صاحبها
الشهرة واألضواء والنجومية دون أن يكون قد قدم شيئًا يذكر
للوسط الفين ،وقال« :هذه الشهرة السريعة واجملانية تورط
صاحبها؛ ألنها أتت بصورة غري صحية أو سليمة» ،وأضاف« :هذه
الربامج تهتم بالكسب واإلثارة ،وترمي الفنان الشاب على قارعة

الوسط الفين ،ثم يتدبر هو أمره ،وهي مبثابة حمرقة للنجوم» ،حمذرًا
زمالءه الفنانني الشباب من الوقوع يف فخ العقود أو االحتكار مع
اجلهات اليت تبحث عن الربح على حساب الفنان والفن على حد
وصفه.

جراح :الربامج أعطتهم النجومية وليست مسؤولة عن مسريتهم

الناقد الفين حممد جراح أكد لـ»سيدتي» أنه ال ميكن إلقاء اللوم
بشكل عام على هذه الربامج اليت تتبنى املواهب ،وقال« :من غري
اإلنصاف احلديث عن هذه الربامج وكأنها هي السبب يف ضبابية
مسرية األمساء اليت قدمتها» ،وأضاف« :هي قدمت هلم الشهرة
وعرفت اجلمهور عليهم ،وأعطتهم النجومية ،ثم ماذا؟
والتدريب،
ّ
من غري املعقول أن تتوىل أدوارًا أخرى من املفرتض أن يقوم
بها الفنان الشاب نفسه الذي يؤمن بأن موهبته موهبة حقيقية،
وليست صناعة وقتية».
وأكد جراح أن بعض هؤالء الشباب بعد خروجهم من الربنامج
ّ
وصناع األغنية أن ميدوا أيديهم هلم
ينتظرون مؤسسات اإلنتاج
ويتهافتوا عليهم ،وهذا غري موجود يف الوسط يف الفرتة احلالية
إال يف حاالت نادرة ومعدودة على حد وصفه.
وذكر أن املتابع ملسرية بعض املواهب الشابة جيد أنه ال توجد
لدى هؤالء الشباب خطة عمل مرسومة خلطواتهم القادمة ،ومبجرد
خروجهم جندهم أشبه بـ»التائهني» ،لذا مجيعهم يتجهون إىل أقصر
الطرق ،أال وهو احلفالت اخلاصة.
وقال« :بعض هؤالء ثقافتهم الفنية حمدودة وموهبتهم تعتمد
على الشكل فقط مع غياب اإلمكانات العالية اليت تدفع الشعراء
للتعاون معهم وكسب ودهم ،لذا ينتهون سريعًا ،وهؤالء خارج
احلسابات» .وتابع« :حديثي موجه إىل من ميلكون املوهبة احلقيقية
بتطوير موهبتهم ،ثم مواصلة تقديم أنفسهم واستغالل الوسائل
املتاحة أمامهم للوصول إىل الشعراء ومؤسسات اإلنتاج اليت باتت
يف الفرتة احلالية أكثر انتقائية من السابق ،مشددًا على أن هناك
حلقة وصل مفقودة مبثابة عنق الزجاجة ،وأن هذه الربامج اختصرت
عليهم مسافات طويلة ،ولكنهم مل يستغلوا ما حصلوا عليه خري
استغالل» ،على حد قوله.
وأكد رئيس قسم الفن يف جريدة «الرياضي» طالل عبداهلل أن
حال الشباب السعوديني املشاركني يف هذه الربامج كحال غريهم،
وقال« :ال أتذكر جنم «سوبر ستار» على مستوى الوطن العربي
أفرزته هذه الربامج».
وقال« :هناك قصور من الفنانني أنفسهم ومن شركات اإلنتاج
اليت تبحث عن الفنان الناجح يف ظل تراجع سوق األلبوم بشكل
خميف» ،وأضاف« :هؤالء الفنانون يتعرضون لصدمة أثناء وجودهم
يف الربامج ،ويتحول أحدهم من شخص مغمور إىل جنم لديه مجهور
ومعجبون ،ويف املقابل ال ميلك خارطة طريق بعد خروجه من
الربنامج».
وبينّ طالل أن هؤالء الشباب لديهم عدم احرتافية يف التعامل مع
الشركات اليت تدير أعماهلم ،ومبجرد حصول أحدهم على املال جنده
يفسخ عقده ،مستشهدًا حبال كثري من الفنانني الذين رفضوا أن
تقامسهم شركات اإلنتاج كمحمد الزيلعي وفارس وماجد املدني.
وقال« :حتى على مستوى احلفالت اخلاصة كان حضورهم على
استحياء ويفتقد للعمل االحرتايف ،مضيفًا« :لو نظرنا إىل النجوم
الكبار كرابح صقر وماجد املهندس وأحالم ونانسي عجرم ،لوجدنا
خلفهم إدارة أعمال ناجحة ومتعهدين حمرتفني كانوا
سببًا يف ظهورهم بشكل مميز يف احلفالت ،وهؤالء الشباب خطواتهم
حباجة إىل إعادة صياغة من البداية على حد وصفه».
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علوم وتكنولوجيا

بطارية آيفون  7ختسر الرهان
بعد أن أعلنت شركة آبل عن أن بطارية هاتفها اجلديد آيفون 7
ستكون أفضل من البطاريات يف أجهزة آيفون السابقة من حيث
العمر وفرتة االستخدام ،أثبت خرباء أنها ليست بتلك اجلودة
املزعومة.
فقالت صحيفة بريطانية أن خرباء يف جمال اهلواتف أرادوا اختبار
مدة عمل بطارية آيفون  7اجلديدة فأجروا مقارنة بينها وبني
بطاريات  3أجهزة تعمل بنظام أندرويد تعد منافسة آليفون 7يف
األسواق حاليا.
وقال اخلرباء إن اهلواتف اليت مت اختبارها هي “آيفون  ”7و
“سامسونغ غاالكسي  ”S7و “  ”HTC 10و “.”G5 LG
أول خطوة قام بها اخلرباء هي اختبار مدة عمل األجهزة األربعة
إلجراء مكاملات من خالل ميزة اجليل الثالث لإلنرتنت “،”3G
فأظهرت بطارية آيفون  7تأخرا كبريا مقارنة ببطارية “ ،”HTC 10
حيث كانت مدة عمل بطارية آيفون  7هي  712دقيقة ،أما بطارية
 HTC 10فعملت ملدة  1859دقيقة.

كيف تعرف «سامسونغ نوت »7
اخلالي من املشاكل

أكدت شركة “سامسونغ” أن أجهزتها اجلديدة من هاتف “نوت
 ”7اجلديدة أضحت آمنة وخالية من مشكالت البطارية اليت دمرت
مسعة املنتج اجلديد،

فيسبوك يطلق سوقا للبيع
والشراء

سكاي نيوز عربية | تسبب جهاز لوحي “تابلت” من شركة
سامسونغ الكورية اجلنوبية ،بهبوط اضطراري إلحدى طائرات
شركة “دلتا” األمريكية ،وكاد أن يتسبب حبريق على منت الرحلة
الدولية ،حسب موقع “إي بي سي” اإلخباري األمريكي.

أطلق موقع فيسبوك االلكرتوني سوقا تسمح لألشخاص بالبيع
والشراء حمليا ،يف إطار حماولة شبكة اإلعالم االجتماعي إجياد
سبل جديدة لإلبقاء على املستخدمني.
وقال فيسبوك إن الشركة لن تسهل السداد أو التسليم ولن
تستقطع مبالغ من قيمة املعامالت ،وستظهر امليزة اجلديدة
كأيقونة “متجر” بأسفل تطبيق فيسبوك وستسمح للمستخدمني
بعرض األشياء للبيع يف اجلوار أو البحث عن املعروض منها.
وأوضح فيسبوك يف تدوينة أن اخلدمة اجلديدة ستنطلق يف
الواليات املتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا ملستخدمي آيفون
وأندرويد على مدى األيام القليلة املقبلة وأنها ستتاح على
نسخة سطح املكتب يف األشهر القادمة.
وقال املوقع أن أكثر من  450مليون شخص يزورون بالفعل
جمموعات فيسبوك اليت تعرض أشياء للبيع أو الشراء كل
شهر.
وكان فيسبوك قال العام املاضي إنه خيترب عدة مزايا إعالنية
تسمح للمستخدمني بالتسوق مباشرة عرب تطبيقه يف مسعى
ملزيد من االخنراط يف التجارة اإللكرتونية.

تأجيل املرحلة الثانية من بعثة
أوروبية روسية للمريخ حتى 2020
نقلت وكاالت أنباء روسية عن بيان من وكالة الفضاء الروسية
(روسكوزموس) قوله إن املرحلة الثانية من بعثة أوروبية روسية
مشرتكة للبحث عن آثار حياة على كوكب املريخ ستتأجل من
 2018حتى .2020
وقال البيان إن روسكوزموس ووكالة الفضاء األوروبية اختذا
قرار تأجيل املرحلة الثانية من برنامج الفضاء األوروبي-الروسي
(إكسومارس) ألسباب منها تأخر املتعاقدين األوروبيني
والروس.
ويف مارس آذار أطلقت أوروبا وروسيا مركبة فضائية من منصة
بايكونور يف قازاخستان يف إطار برنامج إكسومارس.

وقال املوقع إن رحلة شركة “دلتا” اليت انطلقت من ديرتويت
باجتاه أمسرتدام يف نهاية األسبوع املاضي ،مت حتويلها إىل
مدينة مانشسرت يف بريطانيا بعد “دخان ورائحة غري معروفة يف
مقصورة الركاب.
وتبني فيما بعد أن ما تسبب بالدخان هو كمبيوتر لوحي “تابلت” من
صنع شركة سامسونغ .وهو جهاز خمتلف عن هواتف “غاالكسي
نوت  ”7اليت أثارت مشكلة انفجار بطارياتها ضجة كبرية حول
العامل ومنع استخدامها على بعض شركات الطريان.
وشرح مسؤول يف شركة “دلتا” ما جرى خالل الرحلة قائال إن
اجلهاز اللوحي سقط داخل أحد مقاعد الطائرة ،ثم علق بعد
أن مت تغيري موضع املقعد .ورمبا بسبب احلرارة الزائدة بدأ
اجلهاز بإصدار دخان واشتم الركاب رائحة غريبة تصدر من ذلك
املقعد.
وهبطت الطائرة بشكل اضطراري يف مانشسرت ،حتى متكن
املوظفون األرضيون من حل املشكلة واستبدال الكرسي الذي
علق فيه اجلهاز اللوحي .وبعد ساعتني أقلعت الطائرة ووصلت
إىل أمسرتدام دون أي أضرار.

إيران تعرض طائرة قتالية
جديدة بدون طيار...

سامسونغ غاالكسي إس  8يشبه
أيفون 7
أفادت وسائل إعالم إيرانية السبت  1سبتمرب/أيلول ،بأن احلرس
الثوري أنتج طائرة جديدة دون طيار هجومية ويعترب تصميمها
اخلارجي نسخة من طائرات “ ”RQ-170األمريكية.

بعد حوادث االنفجار واالحرتاق اليت تعرض هلا ،وأضرت بسمعة
الشركة.
وأوضحت الشركة الكورية اجلنوبية أن نوت  7اجلديد اخلالي
من املشاكل ،يتميز عن سابقه بفضل حتديث أيقونة البطارية
“اخلضراء” على واجهة املستخدم اجلديدة.
وحسب موقع البوابة العربية لألخبار التقنية ،فإن جهاز نوت 7
اجلديد تظهر عليه أيقونة البطارية اخلضراء على شريط التنبيهات
يف اجلهاز أو على شاشة االستعداد ،أو عند الضغط على زر
التشغيل ألكثر من ثانيتني ،فهو جهاز قابل للشحن اآلمن.
وسيتم إطالق واجهة املستخدم هذه ابتداء من هذا األسبوع ،مع
وجود اختالفات يف التوقيت احملدد حبسب األسواق .إىل ذلك،
أعلنت سامسونغ البدء يف استبدال جهاز نوت  7يف اململكة
العربية السعودية ،حيث ميكن للعمالء البدء بتبديل أجهزتهم
احلالية بأجهزة جديدة كلية.

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
بسبب سامسونغ

قد يستغين جهاز سامسونغ غاالكسي إس  8املرتقب عن خمرج
السماعة العادية كما يف أيفون  ،7وفقا لتسريبات عن مواصفات
اهلاتف نشرت على موقع .PhoneArena

وقالت وكالة “تسنيم” اإليرانية إن “قوات اجلو الفضائية التابعة
للحرس الثوري عرضت أحدث طائراتها املسرية حتت اسم
“صاعقة” وهي طائرة قتالية من دون طيار” ،مشرية إىل أنها
من طراز “سيمرغ” دون طيار.
وأضافت الوكالة أن “طائرات سيمرغ تعترب النسخة اإليرانية من
طائرات “ ”RQ-170األمريكية اليت استطاعت إيران االستيالء على
واحدة منها بعد السيطرة عليها وإنزاهلا يف عام  2011إثر دخوهلا
إىل أجواء البالد”.

ووفقا للمصادر ميكن وصل مساعات الرأس السلكية لغاالكسي
إس  8من خالل فتحة  USBمن نوع  Cاخلاصة بالشحن.
هذا وتعد السمة الرئيسية للهاتف الذكي هي شاشة العرض
حبجم  ،3840x2160واليت يستطيع املستخدم تغيري دقتها
ومساحة عرضها للحفاظ على طاقة البطارية عند احلاجة.
وسيزود اهلاتف الذكي مبعاجل “إكسينوس  “ 8890ومعاجل
الرسومات “مالي ،G71-إضافة إىل ميزة دعم الواقع االفرتاضي.
ومن املرجح أن تصل سرعة وحدة املعاجلة املركزية إىل 3
غيغاهريتز.
ويأتي هاتف غاالكسي إس  8بإصادرين بشاشات منحنية 5.1
و  5.5بوصة.
هذا ومن املتوقع أن يتم عرضه يف معرض  MWC 2017يف
برشلونة ،والذي سيفتتح يف نهاية شهر فرباير/شباط يف العام
املقبل.
واجلدير هنا بالذكر أن شركة سامسونغ استأنفت بيع اهلاتف
الذكي غاالكسي نوت  7يف كوريا اجلنوبية ،بعد أن قامت
بإصالح مشكلة البطارية القابلة لإلنفجار.

وأدعى مراقب الكائنات الفضائية  ،Streetcap1ويوجد لديه ما
يقرب من  40ألف مشرتك على موقع “يوتيوب” ،رصده نوعًا
من الكائنات الغريبة ،وهي حتلق بالقرب من احملطة الفضائية
الدولية ،خالل البث املباشر ،الذي نقلته وكالة الفضاء “ناسا”،
يوم  30سبتمرب/أيلول.

وعلق املكتب الصحفي للشركة على هذا اخلرب قائال“ :نود أن
نؤكد للجميع أن نوت  7يعمل بشكل صحيح وال يشكل أي تهديد
على سالمة املستخدمني”.

وسجل البث على موقع “يوتيوب” ،من أجل
ومحل ،Streetcap1
ّ
تسليط الضوء ،على ضوء أزرق حيوم على مسافة من احملطة
الفضائية الدولية ،على ما يبدو.

ناسا تقطع ّ
البث عن حم ّطة الفضاء
الدولية بسبب “أجسام غريبة”!

تواجه “ناسا” ،مرة أخرى ،اتهامات بإخفاء األدلة ،على وجود
أجسام غريبة ،بقطعها البث ُ
املباشر ،من حمطة الفضاء الدولية
“ ،”ISSحني رصدت جسمًا غريبًا ،يف الفضاء.
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تكنولوجيا وعلوم

قمر صناعي أوروبي يضع
خريطة ألكثر من ملياري جنم

رصد قمر صناعي أوروبي متخصص يف متابعة النجوم مواقع
وبريق  1.14مليار جنم مما يضعه على الطريق لرسم خريطة ثالثية
األبعاد هي األدق جملرة درب التبانة وتقديم تصور أفضل عن
تطور اجملرة.
وقالت وكالة الفضاء األوروبية أثناء عرض أول جمموعة بيانات
مستخلصة من القمر الصناعي جايا يوم األربعاء إن جايا يف أول
 14شهرا من مهمته احملددة خبمس سنوات وضع أيضا خريطة
للمسافات واحلركات يف السماء ألكثر من مليوني جنم.
وأطلقت وكالة الفضاء األوروبية القمر الصناعي جايا يف ديسمرب
كانون األول  2013لرصد مواقع وألوان وسطوع حنو مليار جنم
وأرسلته يف مدار حول الشمس على مسافة  1.5مليون كيلومرت
من األرض.
وجايا مزود جبهازي تلسكوب حيتويان على مرايا خمتلفة األشكال
واألحجام .وميكن للقمر الصناعي الذي يبلغ وزنه طنني أن يرى
ألبعد مئات املرات وأن يقيس مواقع النجوم وحركتها بدقة أعلى
 200مرة من هيباركوس الذي كان أول قمر لرصد مواقع النجوم
أدارته وكالة الفضاء األوروبية يف الفرتة من  1989إىل .1993
وقال ألفارو جيمينز مدير العلوم بوكالة الفضاء األوروبية يف
بيان “جايا يتصدر عامل الفلك ويرسم السماء بدقة مل تتحقق
من قبل”.
ويأمل العلماء أن تسمح هلم دراسة النجوم بالعودة بالزمن إىل
الوقت الذي تشكلت فيه اجملرة.
كما يتوقع العلماء أن يكتشف جايا كواكب وكويكبات جديدة
وكذلك مستعرات عظمى وأشباه جنوم بعيدة والبقاع الساخنة
واملضيئة باجملرات.
وجايا من تصميم وتصنيع أسرتيوم اليت أصبحت اآلن جزءا
من شركة إيرباص للدفاع والفضاء ومن املتوقع أن جيمع ما
يكفي من بيانات على مدى مخس سنوات تكفي مللء أكثر من
 1.5مليون قرص كمبيوتر مضغوط (سي.دي روم) .وستتاح
البيانات جمانا للعاملني مبجال الفضاء.
وكانت وكالة الطريان والفضاء األمريكية (ناسا) تعمل على
برامج مشابهة .وختطط ملهمة مسح متتد لعامني من خالل (قمر
املسح العابر للمجموعة الشمسية) الذي سيستخدم كامريات
واسعة اجملال لرصد الكواكب اليت يرتاوح حجمها بني حجم
األرض والكواكب الغازية العمالقة.

العامل الياباني يوشينوري
أوهسومي جبائزة نوبل للطب

فاز العامل الياباني يوشينوري أوهسومي جبائزة نوبل للطب
لعام  2016بعد جتاربه الرائدة اليت كشفت عن آليات مهمة
يف دفاعات اجلسم حيث تتخلص اخلاليا من مكوناتها املعطوبة
وجتدد نفسها للمحافظة على وظائفها احليوية.
وستسهم هذه التجارب يف فهم أفضل ألمراض مثل السرطان و
مرض باركنسون (الشلل الرعاش) والنوع الثاني من السكري.
وقالت مجعية نوبل يف معهد كارولينسكا بالسويد يوم االثنني
يف بيان بشأن منح اجلائزة اليت تقدر قيمتها بثمانية ماليني
كرونة سويدية ( 933ألف دوالر) “قادت اكتشافات أوهسومي
إىل منوذج جديد يف فهمنا لكيف تعيد اخللية تدوير حمتواها.
“فتحت اكتشافاته الطريق أمام فهم… الكثري من العمليات
الفسيولوجية مثل التكيف مع احلرمان من املاء والغذاء أو
مواجهة العدوى”.
وتكمن أهمية عمل أوهسومي على احنالل اخلاليا وهو جمال علمي
معروف باسم (أوتوفجي) أو االلتهام الذاتي يف أنه ميكن أن
يساعد يف شرح ما الذي حيدث يف عدد كبري من األمراض.
وأوتوفجي أو االلتهام الذاتي هي آلية تدمري طبيعية تفكك
بصورة منظمة املكونات غري الضرورية أو املعطوبة داخل اخللية
وتسمح بعملية تقويض منظم وإعادة تدوير مكونات اخللية.
وقال بيان اجلمعية “التغريات يف اجلينات املسؤولة عن عملية
االلتهام الذاتي ميكن أن تتسبب يف اإلصابة باألمراض وتلك
العملية ضالعة يف حاالت عديدة تشمل السرطان واألمراض
العصبية”.
وأوهسومي الذي ولد يف عام  1945يف فوكوكا باليابان هو
أستاذ يف معهد طوكيو للتكنولوجيا منذ عام .2009
ومشل عمل أوهسومي – الذي نفذه يف التسعينيات ووصفه
املعلقون بأنه “تغيري جذري للنماذج املعروفة” وبأنه “عمل رائد”
– حتديد اجلينات اليت تنظم عملية األوتوفجي وهو أمر هام يف
جمال الطب ألنه يساعد على تفسري سبب اخللل يف تلك اجلينات
مبا قد يساهم يف اإلصابة بعدد من األمراض.
اقرأ أيضًا اإلعالن عن جائزة نوبل يف الطب لعام 2014
وجائزة نوبل للطب أول جوائز نوبل اليت يتم اإلعالن عنها
سنويا .ومتنح اجلوائز يف جماالت العلوم واألدب والسالم منذ
عام  1901بناء على وصية خمرتع الديناميت ألفريد نوبل.

مسبار ناسا يقرتب من كوكب
بلوتو القزم وأقماره

أشارت صور فوتوغرافية نشرت يف اآلونة االخرية إىل انه ال يزال
أمام أول مركبة فضائية تزور كوكب بلوتو النائي -وهو كوكب
جليدي قزم يسبح على حافة اجملموعة الشمسية -ثالثة أشهر كي
تصل اليه إال انه بات يف جمال الرؤية.
وكان املسبار اآللي (نيو هورايزونز) التابع إلدارة الطريان والفضاء
األمريكية (ناسا) انطلق من فلوريدا يف يناير كانون الثاني من عام
 2006يف رحلة طوهلا  4.8مليار كيلومرت اىل امللكوت احمليط بكوكب
بلوتو والذي يعرف باسم حزام كويرب يف الفناء اخللفي للمجموعة
الشمسية.
وخالل فرتة اطالق املسبار عام  2006وفيما كان املسبار (نيو
هورايزونز) يف طريقه للكوكب حرم بلوتو من لقب كوكب ومن
كونه الكوكب التاسع من كواكب اجملموعة الشمسية وبات كوكبا
قزما بعد ان اكتشف أكثر من ألف من أمثاله منذ اكتشافه ضمن
حزام كويرب.
وسيحلق املسبار على مسافة  12500كيلومرت من سطح بلوتو يف 14
يوليو متوز القادم .وال يزال بلوتو يبدو كنقطة مضيئة يف الصور
امللونة اليت نشرتها ناسا يوم الثالثاء املاضي.
ويقبع بلوتو يف حزام كويرب وهي منطقة متجمدة تدور بها كويكبات
صغرية يف أفالكها حول الشمس بعد كوكب نبتون ويعتقد ان هذه
املنطقة ختلفت عن نشأة اجملموعة الشمسية قبل  4.6مليار عام.
وحزام كويرب آخر منطقة جمهولة مبجموعتنا الشمسية.
ومنذ اكتشافه عام  1930ال يزال بلوتو لغزا حمريا ويرجع ذلك يف
جزء منه لكونه صغري احلجم باملقارنة بالكواكب االخرى .ويبذل
العلماء جهدا خارقا يف تفسري كيف ان كوكبا قطره ال يتجاوز 2302
كيلومرت ميكن ان يستمر يف الوجود وسط كواكب عمالقة مثل
املشرتى وزحل واورانوس ونبتون.
ويف عام  1992اكتشف علماء الفلك ان بلوتو -الذي يبعد عن
الشمس مسافة متاثل بعد االرض عن الشمس حنو أربعني مرة-
ليس وحده اجلرم الصغري احلجم ما دعا االحتاد الفلكي الدولي
العادة النظر يف تعريفه ليخرج من دائرة كونه كوكبا.
والصور امللتقطة لبلوتو اآلن أكثر قيمة للمهندسني عن العلماء
النها متثل خارطة طريق لفرق املراقبة لرصد اقرتاب املسبار من
بلوتو.
وليس لدى املسبار وقود يكفي ليضع نفسه يف مدار حول بلوتو
لذا فانه سيقوم برصد مشاهداته اثناء حتليقه مثلما فعلت مهام
سابقة لسفينة الفضاء فوجير يف أواخر سبعينات ومثانينات القرن
املاضي.
وقالت أليس باومان مديرة عمليات مهمة املسبار (نيو هورايزونز)
مبعمل جامعة جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية يف بيان “بذل فريقنا
جهودا مضنية للوصول اىل هذه املرحلة وندرك ان أمامنا جمرد
شوط واحد الجناز هذه املهمة”.
وقالت “خططنا لكل خطوة يف مهمة بلوتو وكررنا اجلهد مرات
ومرات”.
وبعد أن ينجز املسبار دراساته لبلوتو عن كثب وقمره الرئيسي
تشارون وجمموعة أخرى من األقمار الصغرية ال تقل عن أربعة
سيواصل املسبار رحلته يف حزام كويرب.
ويعتزم فريق مهمة املسبار مطالبة ناسا مبزيد من األموال الرسال
مركبة فضائية أخرى اىل حزام كويرب يف عام .2019
وعالوة على كامريات املسبار (نيو هورايزونز) فانه مزود بست
معدات علمية منها مطياف لتشتيت الضوء وأجهزة استشعار لرصد
الغبار وحالة البالزما لدراسة جيولوجيا بلوتو وقمره تشارون ورسم
خرائط لرتكيب سطحيهما ودرجة احلرارة والغالف اجلوي واألقمار
االخرى.

شركتان أمريكيتان تطوران نظاما لتتبع الطائرات باألقمار الصناعية
وكان من املستهدف يف البداية أن يساعد النظام مراكز املراقبة
اجلوية يف توجيه الطائرات بكفاءة أعلى.

طورت شركتان أمريكيتان نظاما لتتبع الطائرات قالتا إنه سيحول
دون اختفاء طائرات كما حدث مع طائرة اخلطوط اجلوية املاليزية
إم.إتش.370
وبدال من إرسال إشارات تتبع إىل حمطات أرضية وهو ما يعين
إمكانية فقد مواقع الطائرات فوق احمليطات أو املناطق النائية
يبعث النظام اجلديد اإلشارات إىل األقمار الصناعية.
وقال دانيال بيكر رئيس شركة فاليت أوير املتخصصة يف
تعقب الرحالت على االنرتنت “ال يهم إن كانت حتلق فوق احمليط
أو الصحراء أو القطب الشمالي .سنعرف أين توجد الطائرة”.
وتعاونت فاليت أوير مع شركة إيريون يف تطوير التكنولوجيا
اجلديدة.

وجيعل نظام التتبع اجلديد الذي أطلق عليه اسم “جلوبال
بيكون” البيانات اخلاصة باملوقع اليت سيتم احلصول عليها من
املستقبالت املثبتة يف الفضاء متاحة لشركات الطريان حتى
يتسنى هلا تتبع طائرتها يف احلال من خالل خدمة عرب االنرتنت.
وبعد اختفاء الطائرة املاليزية يف مارس آذار  2014واجهت
اجلهات التنظيمية وشركات الطريان انتقادات لتعاملها البطيء
مع توصيات فرنسية بشأن التتبع صدرت بعد حتطم طائرة تابعة
لشركة إير فرانس يف .2009

وسيقوم النظام بتثبيت مستقبالت يف أقمار صناعية على
مدارات منخفضة تشغلها شركة إريديوم كوميونيكيشن ومن
املقرر أن تبدأ العمل يف .2018

وقالت فاليت أوير إنها ستكشف عن أول زبائنها من شركات
الطريان األسبوع املقبل.
وقال بيكر لرويرتز “تواصلنا مع عدد قليل من بني العشرات

من زبائننا من شركات الطريان لبحث هذه الفرصة ورغم اهتمام
اجلميع باستخدام بياناتنا … إال أن واحدة فقط قد تفي باإلطار
الزمين الضيق لإلعالن”.
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صــحة ومجتمع

(احلمو)  ...فريوس هربس يع ّرف عن نفسه
نتحدث عنه مرتبط بشكل رئيسي بالعدوى يف
الفريوس الذي
ّ
مناطق خمتلفة يف اجلسم والوجه بشكل خاص .ميكن للفريوس
أن يصيب األطفال كما البالغني ،لريافقهم بعدها مجيع مراحل
احلياة.

الصيدلي زينب نصـّار

احلموُ ،
املسميات واملرض
تعددت
القالع الفموي أو هربس الشفةّ .
ّ
واملسبب األساس  ...فريوس اهلربس البسيط.هذا
واحد،
ّ
نتحدث عنه مرتبط بشكل رئيسي بالعدوى يف
الفريوس الذي
ّ
مناطق خمتلفة يف اجلسم والوجه بشكل خاص.
ميكن للفريوس أن يصيب األطفال كما البالغني ،لريافقهم بعدها
مجيع مراحل احلياة.
سأترك الكلمة لفريوس اهلربس البسيط ،ليخربنا بعض املعلومات
تتكرر اإلصابة
عن نفسه وطريقة انتقاله من شخص آلخر ،وملاذا
ّ
يف نفس املكان رغم أننا ال نهمل خطوات العالج؟
هربس فريوس ،الكلمة لكم:
ُ
عرف عن إمسي  ،Herpes simplex virusالمُ ضيف األساسي
بداية سأ ّ
لي هم البشر ،فال أستطيع أن أعيش ضمن كائنات أخرى .اهلدف
املشهور بالنسبة لي هو الشفاه ،فأتسبب بإلتهابها ومن املمكن أن
أصيب مناطق أخرى يف اجلسد كاألنف ،أو بالقرب من العني ،فأنا
فريوس مزعج.قد ال يعلم اإلنسان ُ
املضيف أنين أسكن يف أنسجة
وجهه العصبية ،فقد أكون خام ًال لفرتة زمنية ،وما أن أستعيد
نشاطي حتى تظهر التقرحات!
أو ً
أتسبب بالعدوى من شخص آلخر:
ال ،سأخربكم كيف
ّ
أنا ّ
الندوب والتشققات اجللدية واألغشية املخاطية املكشوفة.
أفضل ُ
فهذه البيئة مهمة بالنسبة لي ألنتقل من شخص إىل آخر .ولكن
ّ
ّ
أشق
أفضلها ،وما إن
منطقة الفم والبلعوم هي أكثر املناطق اليت
سبات ،حيث لن تظهر
طريقي يف جسم اإلنسان حتى أدخل يف ُ
أعراضي عليه يف هذه الفرتة ،وأنتظر حتى تسنح لي الفرصة
املناسبة لكي أصبح نشيطًا.تنتقل العدوى بي عن طريق ّ
اللعاب،
فأنا أنتظر أن تبادر بشرب املاء من كوب شخص مصاب ،كما
أنين أنتقل من اجللد ُ
املصاب إىل اجللد السليم عندما تستعمل
أدوات ُ
املصاب الشخصية ،كما أنتقل باإلتصال اجلنسي .ستحصل
األعراض ،واليت عادة ما تكون حادة ،للمرة األوىل بعد إنتهاء فرتة
احلضانة األولية واليت تصل إىل أسبوع .بالنسبة لألطفال فأنا
ص إصبعه ،وأنتقل إىل فم
مب ّ
أنتقل إىل فم الطفل عندما يقوم َ
الرضيع خالل اإلرضاع عندما تتوافر ُ
القروح.
بعد إنتهاء فرتة احلضانة تبدأ أعراض اإلصابة:
ّ
اللعاب ،أيضًا ضيق التنفس
حرارة مرتفعة ،التعب ،سيالن
ّ
التكيسات ،وقد
الشفة باإلنتفاخ وتظهر
وفقدان الشهية .ستبدأ
ّ
الرقبة.سأقدم لكم وصفًا بسيطًا عن
تتورم الغدد اللمفاوية يف
ّ
ّ
الشفة مع
أتسبب بها:تبدأ بقعة محراء بالظهور على
التكيسات اليت
ّ
ّ
أمل ووخز خفيف ثم تتحول إىل بثور أو حويصالت صغرية وممتلئة
بسائل أصفر.
بعد ذلك سيخرج هذا السائل ليرتك خلفه جلد ملتئم ذو لون
وردي .وستندمج هذه البثور املكشوفة مع بعضها البعض ُ
كون
لت ّ
انتفاخًا جلديًا أكرب حجمًا ..
أي ما يسمى شعبيًا «احلمو».وبعد أسبوعني ،يستعيد اجللد مناعته
ليحمي املنطقة اجللدية ويعيدها حلاهلا الطبيعي السابق .لكن مه ًال،
دخلت مرحلة ُكمون وأنتظر أي عامل ّ
يؤثر على
فأنا مل أمت !! لقد
ُ
مناعتك لكي أنشط من جديد.
من العوامل اليت أنتظرها بفارغ الصرب لكي يضعف جهازك
املناعي:
 حدوث جرح أو ّرضة يف املكان الذي حصلت فيه العدوى األوىل
أو رمبا لعق الشفاه املستمر عند البعض.
 اإلصابة بإلتهاب رئوي يف اجملاري التنفسية الصغرية·.التعرض ألشعة الشمس (حتديدًا األشعة الفوق بنفسجية)·
جفاف الشفاه باستمرار خصوصًا يف الطقس البارد.
 التوتر العاطفي. جراحة األسنان أو العمليات اجلراحية اليت جترى على الوجه·.التغيريات اهلرمونية عند النساء.
التلبك املعوي ،اإلسهال ،الربد ،وغريها من اإلصابات اجلرثومية
ّ
أيضًا.فما أن حتدث هذه التغيريات حتى أستيقظ من سباتي
ُ
أصبتها
العميق ،فأعود إىل سطح اجللد أو األغشية املخاطية اليت
يف املرة األوىل واملزودة أساسًا بذات األعصاب .هذه اليقظة قد
يصاحبها أعراض مرضية أقل شدة من اإلصابة األوىل ،ورمبا بدون
أعراض!
إال أنين سأكون مستعدًا ألن أنتقل من جلدك إىل جلد شخص
ُمضيف آخر وأتسبب له بالعدوى.

من العالجات اليت يقوم بوصفها الطبيب أو الصيدلي:
عالجات موضعية تدهن على الشفة ،تركيبتها األشهر .Acyclovir
وقد يضطر الطبيب أن يصف عالجًا فمويًا إن كانت األعراض مسببة
ألمل ووخز شديد أقراص ال ACICLOVIR، VALCICLOVIR،
.FAMCICLOVIRال تستهينوا بقدارتي ،فأنا قد أسبب اخلطر على
صحتك إن استهدفت العني أو بالقرب منها ،خصوصًا لضعيفي
املناعة.
كما عليكم أن تكونوا ُمدركني ألمر مهم ،فأنا قد أنتقل ملناطق
أخرى من اجلسم بسبب بعض العادات اليومية اخلاطئة ،وقد
كرر ملس احلمو بيدك
حتدث إلتهابات ثانوية من البكترييا عندما ُت ّ
عدة.
مرات ّ
ّ
ولتجنب اإلصابة أو العدوى ،سأبوح لكم بأسرار الوقاية.

 إبدأ بنفسك ،جتنب مالمسة مكان التقرحات ،واغسل مكان احلموباملاء والصابون الطبيّ .
 لتجنب إنتقال العدوى ملكان آخر يف جسمك ،من األفضلأن تغسل املناشف واملالبس مباء دافئ قبل معاودة استخدامها·.
ال تسمح ألي أحد مبشاركة أغراضك الشخصية مع شخص يعاني
ّ
والتقبيل على
احلمو وجتنب مالمسته بشكل مباشر (كاملصافحة
سبيل املثال)·
 ّومتنوعًا (ومن املهم أن حيتوي على
صحيًا
اتبع نظامًا غذائيًا
ّ
ّ
اخلضروات والفاكهة)·
ّ
التعرض ألشعة الشمس لوقت طويل واستخدم كريم
جتنب
ّ
احلماية،كما أنصحك باستخدام مرطب الشفاه خصوصًا يف موسم
الربد.
واألهم من كل ذلك ،جتنب التواصل مع األشخاص الذين يعانون
من ضعف املناعة نتيجة مرض ما ( كمرضى السرطان ومرضى
نقص املناعة املكتسبة) فالعدوى بالنسبة إىل حالتهم الصحية قد
تسبب مبوتهم.
الشعبية اخلاطئة عن اإلصابة بفريوس
هناك العديد من التحليالت
ّ
الصيدلية بأن اإلصابة
اهلربس الفموي ،إحدى السيدات أخربتين يف
ّ
سببها جرثومة يف املعدة تسبب حرارة على الشفاه!! وغريها من
التفسريات املغلوطة.
ننمي ثقافتنا الطبية ونتعرف عن مسببات
لذلك ،من املفيد أن ّ
بعض األمراض الشائعة وعالجها وسبل الوقاية منها .قد تكون أنت
لصحته إلستشارة طبيب
العامل األساس يف توجيه صديق مهمل
ّ
 ..فالثقافة كنز اليفنى .

حب الشباب حيمي بشرة اإلنسان
من الشيخوخة

وسائل وقاية بسيطة لتجنب ضعف جهاز املناعة:

التفاح يقي من السرطان
أثبت العلماء الربيطانيون أن الذين كانوا قد عانوا يف الطفولة
أشب من الذين مل يواجهوا مشاكل يف
من حب الشباب يبدون
ّ
بشرتهم.
وقد لفت أطباء األمراض اجللدية انتباه اخلرباء إىل أن بشرة الذين
كانوا يعانون يف الطفولة من حب الشباب تتعرض للشيخوخة
بسرعة أقل مما لدى الذين مل يواجهوا تلك املشكلة.
وجد باحثون إيطاليون أنه ميكنك محاية نفسك من ستة أنواع
من السرطان عن طريق أكل التفاح بشكل يومي ،وفقا لدراسة
قام بها خرباء يف جامعة بريوجيا نشرت يف جملة Public Health
.Nutrition
وحلل الباحثون البيانات اليت مت مجعها خالل أكثر من  40دراسة
حول العالقة بني النظام الغذائي عند البشر والسرطان.

وقرر الباحثون من كلية لندن امللكية برئاسة طبيب األمراض
اجللدية (سيموني روبريو) فهم األمر يف العمق ،فقاسوا طول
التيلومريات يف الكريات البيضاء لدم  1200توأم بريطاني  ،علما
أن التيلومريات هي أطراف الكروموسومات اليت يقتصر طوهلا
تدرجييا مع التقدم يف السن .فكلما ازداد التيلومري طوال ُع ّد جسم
اإلنسان أصغر سنا.

واتضح يف النهاية أن التفاح حيمي من سرطان املعدة واملريء،
ويف بعض احلاالت خيفض من نسبة اإلصابة بهما إىل الضعفني.

ودلت التجارب اليت أجراها العلماء على أن سرعة العمليات
البيولوجية املرتبطة بالشيخوخة (التقدم يف السن) هي اليت حتدد
طول التيلومريات يف الكريات البيضاء.

فقد وجد أن حاالت اإلصابة بسرطان الرئة هي أقل من ٪25
عند حميب تناول التفاح ،ونسبة خطر اإلصابة بسرطان الثدي أقل
مخس مرات من أولئك الذين ال يأكلون التفاح أبدا .وباإلضافة إىل
ذلك يقلل التفاح من خطر اإلصابة بسرطان القولون واملستقيم
وسرطان الفم.

وأثبت العلماء من خالل قياس طول التيلومريات أن تيلومريات
الذين كانوا يعانون يف الطفولة من حب الشباب أطول بكثري من
الباقيني .كما أثبت العلماء اخنفاض نشاط جني  53 pاملسؤول
عن تنظيم عمليات موت اخلاليا لدى الذين يواجهون مشاكل متعلقة
ببشرتهم.

كما يعتقد الباحثون أن تأثري التفاح املضاد للسرطان قوية من
التفا يرجع إىل حقيقة أنها غنية باملركبات الفالفونويد والصبغات
النباتية اليت متتلك خصائص مضادة لألكسدة.

وتوصل ريبريو وزمالؤه إىل استنتاج مفاده أن ظاهرة جتديد البشرة
تتعلق بطول التيلومريات يف الكريات البيضاء والنشاط املنخفض
جلني (  )53 pاملسؤول عن موت اخلاليا.
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تتـمات

تهديدات روسية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تام حبلول شهرين إذا ما استمر هجوم القوات السورية بدعم من
وتوجه إىل عناصر «جبهة فتح الشام» («جبهة النصرة»
روسيا،
ّ
سابقًا) قائ ًال« :إذا قررمت اخلروج (من شرق حلب) بكرامة ومع
أسلحتكم إىل إدلب أو أي مكان تريدون الذهاب إليه ،فأنا
شخصيًا مستعد ،ومستعد بدنيًا ،ملرافقتكم» .لكنه قال إن التاريخ
سيحكم على سورية وروسيا إذا استغلتا وجود حنو  900عنصر من
ً
«ذريعة سهلة» لتدمري حلب.
«النصرة»،
لوح الناطق باسم
ويف أوضح تهديد عسكري مباشر تطلقه موسكوّ ،
برد قوي من جانب
وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف أمس االولّ ،
اجليش السوري والقوات الروسية العاملة يف سورية ،يف حال
تعرضت مواقع النظام لضربات عسكرية.
وقال إنه ال ميكن جتاهل التسريبات الصحافية اليت حتدثت عن
سيناريوات لتوجيه ضربات صاروخية حمدودة أو واسعة ،ألن مثل
هذه التسريبات يف السابق ثبت صحته الحقًا.
وزاد أن على الواليات املتحدة ،وخصوصًا يف مؤسسيت اجليش
واالستخبارات ،أن «تدرس مليًا عواقب شن ضربات على مواقع
اجليش السوري ،ألن مثل هذه الضربات ستهدد بوضوح اجلنود
الروس» ،مشريًا إىل أن اجليش السوري لديه أنظمة الدفاع اجلوي
اليت تشمل نظامي «أس »200-و «بوك».
ّ
تذكر أن روسيا
كما دعا من وصفهم بـ «الرؤوس احلامية» إىل
نشرت صواريخ «أس »300-يف طرطوس و «أس »400يف قاعدة
محيميم بالالذقية ،داعيًا للتنبه إىل أن «مدى النظامني وقدراتهما
ّ
يفكر يف اهلجوم على سورية» .وزاد
ستحمل مفاجآت تنتظر من
أن طواقم األنظمة الروسية «لن يكون لديها الوقت الكايف لرصد
مسارات الصواريخ بدقة أو من أي اجتاه مت إطالقها».
ديبلوماسيًا ،مل حتمل حمادثات الفروف مع نظريه الفرنسي اخرتاقًا،
وبدا أن إرولت فشل يف إقناع الروس بتغيري موقفهم يف حلب
وإعالن موقف مؤيد ملشروع القرار الفرنسي يف جملس األمن.
وأكد الفروف يف ختام احملادثات ،أن «تنظيمات داعش والنصرة
والفصائل املنضوية حتت لوائهما لن تكون أبدًا جزءًا من اهلدنة
يف سورية».
ورد الوزير الفرنسي بالقول« :يتواصل قصف العاملني يف اجملال
اإلنساني واملستشفيات واملدنيني ،وليس هناك ما ميكن أن يربر
مثل هذا العنف ونطاق الوحشية ضد السكان املدنيني» .وأضاف
أنه «ال ميكن أحدًا أن يتصاحل مع هذه احلالة».
وقال مصدر فرنسي متابع جلولة إرولت اليت ستشمل نيويورك
وواشنطن بعد موسكو ،إن هدفها القول للجانب الروسي إن
الوضع يف سورية ،وباألخص يف حلب ،من الناحية اإلنسانية وجلهة
استمرار قصف املدنيني «كارثة» ،وإنه من هذا املنطلق ينبغي
القبول بنص مشروع القرار الفرنسي الذي ّ
يركز على ضرورة وقف
القصف وإدخال املساعدات اإلنسانية إىل حلب .وأوضح أن النص
احلالي حيظى مبدئيًا بالغالبية من األصوات يف جملس األمن ،مؤكدًا
أنه سيبقى بصيغته احلازمة ،ألن الوضع يف حلب «ال يتحمل أي
تساهل».
وأكدت مصادر موثوق بها يف العاصمة األمريكية أن اجتماع البيت
األبيض لدرس اخليارات التصعيدية حول سورية ،والذي كان مقررًا
مساء األربعاء ُأرجئ حتى بداية األسبوع وسيضم املسؤولني عن
امللف السوري يف الدوائر األمريكية كافة وعلى مستوى «املديرين
الرئيسيني» ،بهدف «استخالص توصيات» يتم رفعها للرئيس
باراك أوباما كخيارات تصعيدية حمتملة يف سورية.
ونقل موقع «دايلي بيست» عن مسؤولني أمريكيني ،أن اهلدف
ّ
تعذر ذلك منع سقوط
اليوم منع سقوط شرق حلب ،ويف حال
ضواحي دمشق باالسرتاتيجية ذاتها اليت تنتهجها احلكومة السورية
وروسيا ،أي من خالل الضربات اجلوية املركزة واحلصار.
ومن بني االقرتاحات ،كما نقل املوقع اإلخباري عن مسؤولني
يف اإلدارة ،تزويد املعارضني بأسلحة بعيدة املدى قادرة على
التصدي للطائرات من دون أن تتضمن صواريخ مضادة للطائرات
(مانباد) واليت ختشى اإلدارة أن تقع يف «األيدي اخلطأ» .وتتطلب
هذه اخليارات موافقة من البيت األبيض.
وتعكس األجواء األمريكية حاليًا «جدية غري مسبوقة» يف التحرك
يف امللف السوري ،وفق ما تقول مصادر يف واشنطن.
وتعهد الرئيس بشار األسد يف مقابلة مع تلفزيون دمناركي أمس
االول ،باستعادة السيطرة على كامل سورية ،مبا يف ذلك حلب،
لكنه أضاف أنه يفضل القيام بذلك من خالل اتفاقات حملية وإصدار
عفو يسمح للمعارضني باملغادرة إىل مناطق أخرى.
ميدانيًا ،متكن اجليش النظامي السوري من حتقيق تقدم ميداني
داخل األحياء الشرقية ملدينة حلب وسيطر على ما يقرب من نصف
تقدم من نوعه يف هذه املنطقة منذ
حي بستان الباشا ،يف أول
ّ
العام  .2013وتزامن ذلك مع مقتل عشرات من عناصر فصائل
املعارضة يف تفجري انتحاري استهدفهم على احلدود مع تركيا
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

العراق يدوّل تواجد...
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يف سهل نينوى وامليليشيات اليت تدعمها ،ويقودها احملافظ السابق
أثيل النجيفي ،يف الطليعة ،كي «ال تتغري الرتكيبة السكانية»
للمدينة ،فيما يعترب رئيس الوزراء حيدر العبادي «احلشد» جزءًا من

القوات الرمسية .ويؤكد أن وجود اجلنود األتراك يف بعشيقة «لن
يكون نزهة».
وصعدت بغداد موقفها فطلبت عقد جلسة طارئة جمللس األمن
ّ
الدولي ملمارسة الضغط على تركيا لسحب قواتها من أراضيه،
يف خطوة ديبلوماسية عكست التوتر بني بغداد وأنقرة ،فيما جدد
رئيس الوزراء الرتكي بن علي يلدريم إصرار بالده على بقاء هذه
القوات ،وقال إن «رد فعل بغداد غري مربر».
وقال ديبلوماسيون يف األمم املتحدة إن السفري العراقي حممد
احلكيم التقى رئيس جملس األمن للشهر اجلاري السفري الروسي
فيتالي تشوركني ،مساء األربعاء ،ونقل إليه رسالة شفهية تؤكد
ضرورة «حتمل اجمللس مسؤولياته والضغط على تركيا لسحب
قواتها واحرتام سيادة العراق على أراضيه بشكل كامل».
وأضافت أنه حبث األمر نفسه مع السفري املصري عمرو أبو العطا
الذي متثل بالده جمموعة الدول العربية ،للتحرك حنو عقد جلسة
مشاورات يف هذا الشأن.
وأوضحت أن تشوركني «وضع النقاط اليت مسعها من احلكيم يف
ورقة من مخس نقاط ووزعها على بقية أعضاء اجمللس» أمس،
إلطالعهم على حقيقة املوقف العراقي ومطالبة بغداد اجملتمع
الدولي بإلزام تركيا احرتام واجباتها الدولية وسحب قواتها.
ويعد طلب جلسة مشاورات مغلقة خطوة أوىل يف اإلجراءات ،تليها
خطوات تصعيدية أخرى ،منها الدعوة إىل عقد جلسة علنية يبدو أن
العراق مل يصل إليها بعد ،جتنبًا للتصعيد اإلعالمي والسياسي مع
تركيا ،على ما قالت مصادر ديبلوماسية.
وكان العبادي أثار مسألة وجود القوات الرتكية يف العراق خالل
وجوده يف نيويورك الشهر املاضي ،ال سيما مع الرئيس باراك
أوباما ،طالبًا دعم الواليات املتحدة إلخراجها من بالده.
وقال العبادي ،خالل مؤمتر هليئة التنسيق العليا للمحافظات« :ال
يوجد مربر لوجود األتراك يف العراق ،فهذا أمر خطري ،واحلكومة مل
تطلب هذه القوات أو أي قوات أجنبية».
وأضاف أن «السيادة خط أمحر ،وعلى تركيا احرتام سيادتنا»،
الفتًا إىل «أننا ال نريد الدخول يف صراع مع تركيا لكن ال يظن
األتراك أن وجودهم يف العراق نزهة».
من جهة أخرى ،حذر يلدريم من «احلرب الطائفية» يف املوصل،
بعد عملية حتريرها من «داعش» ،مبديًا استغرابه رد فعل احلكومة
العراقية «غري املفهوم».
ودانت جامعة الدول العربية الوجود العسكري الرتكي مشال
العراق ،وقال حممود عفيفي الناطق باسم األمني العام أمحد أبو
الغيط ،إنه «يتابع بقلق تطور املوقف املتأزم بني أنقرة وبغداد»،
مذكرًا بالقرارات الصادرة عن القمة العربية يف نواكشوط واالجتماع
الوزاري األخري يف  8أيلول (سبتمرب) املاضي ،معربًا عن أمله يف
«عدم تصعيد األزمة».
إىل ذلك ،برر الناطق باسم حكومة إقليم كردستان سفني دزيي
موافقة اإلقليم على «وجود القوات الرتكية يف حمافظة نينوى،
بأنه جاء بعد موافقة وزير الدفاع واحلكومة االحتادية يف بغداد».
وأضاف أن تلك «القوات جاءت لتدريب الشرطة واملتطوعني من
حمافظة نينوى ،وقدمت حكومة إقليم كردستان التسهيالت الالزمة
إلجناح هذه املهمة».

بري يرسل خليل اىل...
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بتمن من
برسائل عون االجيابية على  .O.T. Vواليت صدرت
ٍ
الرئيس سعد احلريري ،حتى ان مستمعي اذاعة «الشرق» التابعة
للمستقبل نقلوا آراء املواطنني من األحياء السنية يف بريوت،
وكانت كلها رافضة لوصول العماد عون اىل القصر اجلمهوري
وبثت على اهلواء .وهذا ما يؤشر اىل عمق اخلالفات داخل تيار
املستقبل ونوابه وقد برزت يف اجتماع الكتلة يف بيت الوسط
امس .وكانت املسافات شاسعة بني احلريري ونوابه ،وبالتحديد
مع رئيس املستقبل فؤاد السنيورة الذي جدد بوضوح موقفه
الرافض ملسار احلريري ،حتى ان النائبني امحد فتفت ومجال اجلراح
جاهرا مبوقفهما املعرتض على توجه احلريري.
ووصل االمر مبنسق تيار املستقبل يف الشمال مصطفى علوش
اىل التأكيد ان  %80من نواب املستقبل ومجهوره ضد وصول
عون اىل بعبدا.
ويف املعلومات ،ان احلريري حاول اقناع نواب كتلته خبياره دون
جدوى ،فسعد احلريري اليوم ال ميلك مفاتيح احلل والربط وهيبته
غري هيبة االنطالقة االوىل أيام البحبوحة املالية ،فيما الشح املالي
اليوم مينعه من تقديم اي خدمة ،فكيف سيؤمن متطلبات الشارع
السين الذي وفر له والده الشهيد رفيق احلريري كل مستلزمات
العيش الرغيد ،فيما سعد احلريري يعيش ظروفًا صعبة و»ما باليد
حيلة» لوال مساعدة االصدقاء احمليطني.
النواب لن ميشوا خبيار احلريري ،ومل يقتنعوا بأن رئاسة احلكومة
حاجة حريرية اآلن من الدرجة االوىل ،فالنائب امحد فتفت واجه
رئيسه بالتأكيد على توافقه مع الوزير أشرف ريفي وانه لن خيون
قناعاته السياسية والنيابية «بعدما قضيت شبابي يف جملس
النواب».
هذه االجواء السلبية اليت واجهت انفتاح احلريري على العماد
عون من داخل منزله جعلته يضرب «الفرامل» و»يرتيث» ويعيد
حساباته يف خياراته اجلديدة ،فقرر املغادرة اىل الرياض للبحث مع
املسؤولني السعوديني يف ما آلت اليه االوضاع ورفض القاعدة
السنية خليار عون ،وطلب مساعدة الرياض للخروج من املأزق.
وهنا يطرح السؤال ،هل يبحث احلريري مع املسؤولني السعوديني

يف بدائل عن العماد ميشال عون ،رغم ان غموض الرياض يشبه
غموض احلريري من ترشيح عون؟ وهل يعود اىل خيار زغرتا؟
لكن ذلك سيكلفه حربًا مفتوحة مع كل املسيحيني ومع العونيني
والقوات ،وقد يتفجر الشارع غضبًا وال خيرج اال بانتفاضة تبدل
كل شيء .وقد ينضم حزب اهلل اىل مساندة القهر املسيحي ضد
ما يقوم به احلريري .لكن ذلك صعب جدًا جراء اصرار حزب اهلل
على االستقرار الداخلي والوحدة الوطنية مع حفظ مواقع حلفائه،
وحتديدًا العماد عون ووصوله اىل قصر بعبدا .فالعماد عون ينام
اآلن يف الرابية رئيسًا بعد اجواء االيام املاضية واي تراجع يف
موقف احلريري سيؤدي اىل مشاكل كربى ،خصوصًا ان املسيحيني
واملوارنة باتوا مع خيار العماد ميشال عون وليس غريه بعدما رأوا
احلرب اليت تشن عليه من اكثر من جهة وتطويقه بالشروط ،وهذا
ما ادى اىل رد فعل اجيابي يف الشارع املسيحي داعم لعون وال
يرتاجع بسهولة.
وقد حرك العماد عون والدكتور جعجع الشعور بالغنب والظلم
واالجحاف لدى املسيحيني منذ الطائف .وظهر ذلك يف اجتماع
جملس الوزراء امس عرب ملء الشغور يف الوظائف الشيعية والدرزية
بينما مئات الوظائف الشاغرة املسـيحية مل حيصل فيها تعيني
موظف مسيحي.
هذا الشعور بالغنب ال يستطيع احلريري الوقوف يف وجهه وان
يكون رهن اهوائه وتبدالته وهذا االمر يفهمه احلريري.
اما اللغم الكبري الذي يواجه احلريري فهو لغم الوزير اشرف ريفي
الذي يتقدم «كالصاروخ» يف الشارع السين ايضًا ،وجنح يف
التقدم على اجلميع يف طرابلس خالل االنتخابات البلدية واسقط
حتالف االقوياء ومتدد حنو مناطق الشمال والبقاع وصيدا باعرتاف
اجلميع ،وبات يشكل حالة مستقلة مستندًا اىل خطاب شعيب يدغدغ،
وحياكي اجلمهور السين الرافض للواقع القائم .ويتحضر الوزير
ريفي االن خلوض معركة االنتخابات النيابية بلوائح موحدة يف كل
املناطق وسط تأييد شعيب كان مبعظمه من مجهور تيار املستقبل.
وهذا ما يشكل ضغطًا على الرئىس احلريري بأن تتكرر جتربة
االنتخابات البلدية نيابيًا ،واذا استطاع الوزير ريفي اجمليء بكتلة
نيابية اىل اجمللس فسيحدث ذلك توازنات جديدة وعدم قدرة اي
كان على شطب اسم اللواء ريفي من تولي رئاسة احلكومة ،مستندًا
اىل قوته الشعبية .وهذا ما جيعل احلريري يف حرية حقيقية ،اال اذا
مت تأجيل االنتخابات النيابية كما بدأ التداول باالمر.
خطاب ريفي ،عقبة اساسية امام طموحات احلريري احلكومية ولذلك
يرتيث يف حتديد خـياراته ورهــاناته.
«غموض احلريري» وعدم صدور بيان عن كتلة املستقبل بدعم عون
قفز اىل الواجهة وجعل سجال السلتني بني بكركي وعني التينة
يرتاجع ،رغم ان االستاذ وبرباعته السياسية وحنكته ،سحب هذا
«الفتيل» واعاد الكرة اىل ملعب منتقديه عرب فتح صفحة جديدة
مع بكركي وكأن شيئًا مل يكن .وضرب االستاذ ضـربة معـلم
جديدة ،وسيوفد اليوم وزير املال علي حسن خلـيل اىل بكركي
لسماع رأي البطـريرك الراعي مباشـرة وهواجسه ،حتى ان الرئيس
بري رمبا يقفز فوق سلته اذا كان ذلك يسحب فتيل التوتر ،ورمبا
ابلغ خليل البطريرك الراعي ان السلة سقطت ،ومل تعد قائمة اذا
كان ذلك يرضي املسيحيني مقابل ضمانات من العـماد عون تتعهد
بتنفيذها بكركي وتتعلق باملرحلة املقبلة وغريها مع خطاب عوني
جديد معـتدل ومـتوازن.

بري :ال اتدخل اآلن

وقد حتدث الرئيس نبيه بري أمام زواره عن املستجدات يف الشأن
الرئاسي فقال «ليس لدي اي شيء جديد ...وانا ال اتدخل اآلن...
وعندما حيصل االتفاق كما قلت ادعو جللسة انتخاب الرئىس خالل
يومني».
واضاف الرئيس بري« :مشغول اآلن بالتحضري للجلسة التشريعية،
وهناك مشاريع قوانني واقرتاحات ،وقد دعوت لعقد جلسة ملكتب
جملس النواب االثنني وسنرى ما ميكن طرحه من مشاريع على
جدول االعمال يف إطار تشريع الضرورة»...
على صعيد آخر ،مسع وزير سابق بعد زيارته ملرجع نيابي «ان ال
جديد يف امللف الرئاسي ،واالنتظار سيد املوقف».

مجلس وزراء وخالف زعيرت ـ بو صعب

اجواء احلراك الرئاسي االجيابي استدعت مبادرة «حسن نوايا» من
العونيني ومجعت على طاولة جملس الوزراء كل مكوناتها ،رغم
غياب الوزير جربان باسيل الذي سيحضر اجللسة املقبلة بعد متنيات
الرئىس سعد احلريري ،لكن «القلوب املليانة» بني عني التينة
والرابية كادت تفجر اجللسة بعد سجال حاد بني الوزيرين غازي
زعيرت والياس بو صعب الذي اعرتض على عدم مراعاة التوازن
الطائفي يف عملية التوظيف وشراء اخلدمات يف وزارة االشغال،
مما استدعى ردًا عنيفًا من الوزير زعيرت.
وعلت االصوات وغادر العديد من الوزراء ،مما استدعى ردًا من
الرئىس سالم على الوزير غازي زعيرت وحتميله مسؤولية السجال
وقال لزعيرت« :انت ال تدع احد يتكلم ،انت تفتعل مشكلة من ال
شيء» .ورفع اجللسة وغادر القاعة اىل مكتبه .فلحق به عدد من
الوزراء ومن ضمنهم الوزير زعيرت ومتت تسوية االمور واستؤنفت
اجللسة .ومت تعيني الوظائف الشيعية والدرزية يف املراكز الشاغرة،
بينما بقيت املراكز املسيحية شاغرة ومن دون تعيني .وهذا ما
ادى اىل اعرتاض بو صعب وعدد من الوزراء املسيحيني وقال
بو صعب« :اذا غاب حزب اهلل او اي مكون آخر تتعطل احلكومة
وال تؤخذ القرارات ،اما اذا غاب التيار الوطين والكتائب والوزراء
املسيحيون وتعقد اجللسة وتتخذ القرارات ،وهذه هي مشكلة البلد،
وهذا ما نطالب به من خالل طرحنا للميثاقية».
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ماكياج

مكياج خيفي الرؤوس السوداء وهاالت العينني

أغرب أدوات املكياج...فرشاة الظهر
وامللعقة

امللعقة تساعدك على تطبيق املكياج

البقع الداكنة تختفي بالكونسيلر املناسب

املكياج املناسب إلخفاء الحبوب

املاكياج الناجح

إخفاء الرؤوس السوداء باملكياج

تطورت تقنيات وتركيبات مستحضرات التجميل إىل درجة أنها
قادرة على إخفاء كل عيوب البشرة من الرؤوس السوداء إىل
الدوائر حول العينني ،البثور والتجاعيد .لكن االستخدام اخلاطئ
ميكن أن يربز مشاكل الوجه بدل من أن خيفيها .إليك يف هذا
املوضوع الطريقة الصحيحة الستخدام املكياج الذي خيلصك من
كل مشاكل البشرة ،ال سيما الرؤوس السوداء.
قد يعجبك :جنمات يتنافسن بـ سناب شات واملكياج حيول الصورة
اىل حقيقة
املكياج املناسب إلخفاء احلبوب:
أو ً
ال ،عليك تطهري وجهك ،اغسليه جيدًا باملاء البارد ثم ضعي
املطهر باستخدام القطن مع الرتكيز على املنطقة املضطربة.
ثانيًا ،استخدمي الكونسيلر املقاوم للماء .احبثي عن الظل الذي
يطابق لون بشرتك ،ضعي قلي ًال منه على يدك ،ثم استخدمي
فرشاة الكحل املدببة وطبقيه على أماكن احلبوب .امزجي املنتج
على وجهك بواسطة أصابعك.
إخفاء الرؤوس السوداء باملكياج:
متامًا مثل البثور ،العناية بالبشرة جيب أن تكون اخلطوة األوىل يف

تغطية الرؤوس السوداء .ثم اختاري الكونسيلر الذهيب  /األصفر،
طبقيه أو ً
ال على وجهك .ثم،ربيت الكونسيلر بلطف على املناطق
املظلمة وعلى الرؤوس السوداء.
البقع الداكنة ختتفي بالكونسيلر املناسب:
لتعزيز اإلشراق واحلد من التصبغ والبقع الداكنة ،جيب البدء
بالعمل على إشراق زيوت الوجه .وأفضل منتج هو ذلك الذي
حيتوي على فيتامني .C
ضعي قطرتني على راحة يدك ،افركي يديك معًا ،ثم اضغطي
على الزيوت املتواجدة يف اجللد ،األمر الذي يدفع بالبقع الداكنة
إىل االختفاء.
إخفاء اهلاالت السوداء باملكياج:
عند حماولة إخفاء تلك الدوائر حتت العني ،ينصح بالبدء باستخدام
مصحح  .Highlighterضعي القليل منه حتت عينيك ،وامزجي املنتج
باستخدام البنصر.
بعد ذلك ،أضيفي القليل من الكونسيلر ،بنفس الطريقة اليت
طبقت بها املصحح .عند االنتهاء ،ضعي القليل من البودرة احلرة
لضمان إشراقة العينني.

مستحضرات غريبة لتطبيق املكياج

ما هي أداة التجميل اليت تستخدمينها دائمًا؟ هل هي الفرشاة
أن هناك أدوات
الطبيعية أم االصطناعية أم اإلسفنجة؟ هل تعلمني ّ
مكياج أخرى غري تقليدية قد تساعدك يف وضع املكياج والعناية
ببشرتك بطريقة أكثر سهولة وبساطة؟
«سيدتي نت» سيقدم لك ،يف ما يلي ،أهم هذه األدوات التجميلية
ِّ
املبتكرة ،لتتألقي مبكياج أكثر مجا ً
ال وجاذبية:
.1امللعقة :إذا كنت تستخدمني املاسكارا وبعد االنتهاء منها
جدًا،
تفاجئني بتساقطها على جفونك ،فأنت أمام مشكلة مزعجة ّ
فعملية التخلص من كتل املاسكارا املتساقطة على اجلفون أمر
شديد الصعوبةّ ،
كل ما عليك فعله للتخلص من هذه املشكلة هو
استخدام امللعقة على خط رموشك العلوي والسفلي عند وضع
املاسكارا ،ولن تزعجك بواقي املاسكارا بعد اليوم ،ولن حتتاجي
إىل إعادة مكياجك مرة أخرى.
.2أطراف األصابع :ميكنك استخدام أصابعك يف وضع ظالل العيون
أو أمحر الشفاه ،فاألصابع تقوم مقام فرشاة املكياج ،بل هي
أفضل منها ،حيث ستساعدك على حتديد املكياج على عينيك بدقة،

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

نظرًا حلساسية أطراف األصابع ومرونتها.
 :Jade Roller.3تعترب من أحدث منتجات العناية
بالبشرة ،واليت أصبحت أكثر شعبية يف السوق
الغربي ،وعلى الرغم من صنعها يف آسيا ،إال
أنها انتشرت يف عامل هوليوود بصورة كبرية،
وتستخدم الـ  Jade Rollerيف تدليك الوجه
لتحسني الدورة الدموية ،وجعله أكثر توهجًا
وتألقًا .كل ما عليك فعله هو وضع سريوم
الوجه ،ثم مترير الرول على اخلدين واجلبني
والذقن ،واجعلي الرول يتحرك صعودًا
وهبوطًا ،فذلك سيساعد على نضارة بشرتك
وتوهجها.
.4فرشاة الظهر :من السهل وضع كرميات
الرتطيب على اليدين والذراعني ،ولكنك قد
جتدين صعوبة يف وضع الكرميات على ظهرك،
لذا ميكنك استخدام فرشاة الظهر للعناية
بظهرك ووضع كرميات الرتطيب املناسبة
جلسمك.
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صــحة وغذاء

 6طرق إلنقاص الوزن أثناء
اجللوس باملكتب

بعيداً عن الصحة… استخدامات صحة كل من الزوجني تعتمد على
أخرى ألقراص األسبريين
إسعاد اآلخر

خبالف دوره يف تسكني اآلالم نقدم لكم العديد من االستخدامات
التى ستذهلكم خبصوص األسربين ،وذلك حسبما نشر مؤخرًا عرب
موقع “رعاية الصحة األمريكي” ،وهى تشمل:
– ختفيف آثار حب الشباب :يساعد يف ختفيف حب الشباب بسبب
خصائصه املضادة لاللتهاب ،ميكن سحق قرصني من األسربين غري
ّ
املغلف ،ومزجهما مع عصري الليمون ،ووضع اخلليط على مكان احلبوب
لعدة دقائق قبل غسلهّ ،
التعرض للشمس.
جتنب استخدامه قبل
ّ

تتطلب طبيعة عمل كثري من الناس اجللوس على املكتب لفرتات
طويلة دون حركة ،األمر الذي قد يعرضهم لزيادة الوزن ،تراكم
الدهون حول اخلصر والفخذين وتزايد فرص إصابتهم بالسكري.
ورغم أن كثريا منا يظن أن خسارة الوزن أو احلفاظ عليها تتطلب
ممارسة متارين رياضية معينة ،إال أن هناك  6طرق بسيطة وفعالة
تساعدك يف إنقاص الوزن الزائد أثناء جلوسك باملكتب ألداء عملك
اليومي ،حسب ما جاء يف موقع “بولد سكاي” املعين بالصحة وهي
كاآلتي:
 - 1الشاي األخضر
إذا شعرت باجلوع أو نقص السوائل جبسمك أثناء العمل ،فتجنب
تناول القهوة والشاي واستبدهلما بالشاي األخضر ،حيث يروي
العطش ويساعد على فقدان الوزن الزائد.
ويعمل مركب  EGCGالكيميائي الغين مبضادات األكسدة واملوجود
يف الشاي األخضر على التخلص من الدهون الزائدة املرتاكمة يف
اجلسم.
 - 2تناول البطاطا املشوية
على عكس االعتقاد الشائع بأن البطاطا تساهم يف زيادة الوزن،
فإن البطاطا املشوية تساعدك يف فقدان الوزن ،وذلك ألنها
حتافظ على الشعور بالشبع لفرتة أطول من الوقت.
ويؤكد أخصائيو التغذية أن البطاطا املخبوزة حتتوي على نسبة أقل
من السعرات احلرارية والدهون من البطاطا املقلية التقليدية.
 - 3اضحك كثريًا
يؤكد املختصون أن الضحك يساعد على فقدان بعض الوزن،
فالضحك ملدة ترتاوح من  15إىل  20دقيقة ميكن أن حيرق  40سعرة
حرارية ،وثبت أنه يساعد يف خفض الدهون الزائدة يف اجلسم،
كما يساعد على زيادة عملية التمثيل الغذائي ،وهذا بدوره يقلل
الوزن.
 - 4املشي واحلركة اخلفيفة
املشي ملسافات بسيطة يف حميط املكتب أو حتى القيام واجللوس
على الكرسي بني احلني واآلخر أثناء العمل ،يساهم يف عدم تراكم
الدهون باجلسم ،ويساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم ،ما
يساعد يف إنقاص الوزن.
 - 5ممارسة متارين رياضية خفيفة
ينصح مبمارسة بعض التمارين الرياضية اخلفيفة أثناء اجللوس
باملكتب ،فهي ال تساعد فقط يف التخلص من الوزن الزائد وإمنا
تساهم يف احلفاظ على مرونة اجلسم.
 - 6احلكمة يف تناول الطعام
تناول الطعام حبكمة أثناء ساعات العمل يساهم بشكل فعال يف
إنقاص الوزن ،والختيار نوع الوجبة اخلفيفة دور كبري أيضًا ،فعلى
سبيل املثال تناول الفشار يعد وجبة خفيفة مثالية ،ألنه حيافظ
على الشعور بالشبع لفرتة طويلة ،كما يساعد يف إنقاص الوزن.

التورم واحلكة
– ختفيف أمل لسعات البعوض :ميكن لألسربين ختفيف
ّ
الناجتة عن لسعات البعوض .فيمكنك غمر قرص أسربين يف ملعقة
ّ
املتأثر لعدة دقائق.
طاولة من املاء ،وفرك املكان
– ختفيف البقع اجللدية :حيتوي األسربين على عناصر تدخل يف إنتاج
الكرميات ومنظفات البشرة .امزج  7أقراص من األسربين مع ثالث
مالعق طاولة من اللنب ،وملعقة طاولة من العسل ،ومن ثم وضع
اخلليط على الوجه وتركه كقناع ملدة  15دقيقة .سيعمل ذلك على
ترك بشرتك ناعمة ،كما أنه يعمل كمقشر ،ويساعد يف إخفاء البقع
والندوب ،ومينع انسداد املسام.
تسبب القشرة احلكة يف فروة الرأس،
– التخلص من القشرة:
ّ
وللتخلص منها ،ميكن غسل الشعر بكمية من الشامبو املمزوج بقرصي
أسربين.
– التخلص من اخلاليا امليتة :يساعد األسربين يف التخلص من اخلاليا
امليتة من الوجه ،كما يساعد يف تقليل كمية إفراز الزيت ،وتقليل حجم
املسام املتسعة .قم مبزج قرص أسربين يف املاء واستخدمه على
الوجه .إن كانت بشرتك حساسة ،فاحرص على استخدامه بعناية
ملنع تهيج البشرة.
– التخلص من الزوائد اجللدية للقدمني :ميكن التخلص من ذلك بسحق
 7أقراص أسربين وإضافة نصف ملعقة من عصري الليمون لتشكيل
ما يشبه العجينة ،ومن ثم وضعها على أمخص القدمني وتغطيتها
بقماشة دافئة ،وتركها ملدة عشر دقائق.
إصالح الشعر التالف :للحصول على شعر المع وصحي ،ميكنتذويب قرص أسربين يف كوب من املاء الدافئ ووضعه على
الشعر النظيف ،وتركه ملدة  10دقائق وشطفه.
إزالة بقع العرق عن املالبس :ميكن تذويب قرص أسربين يف املاء
الدافئ ووضعه على بقع العرق وتركه لليلة كاملة ،بعد ذلك ميكن
شطف املالبس ،ستالحظ حصولك على نتيجة جيدة.
إطالة عمر الزهور :إلطالة عمر الزهور لديك ،ميكن سحق قرصأسربين ومزجه يف املاء الذي تضع فيها تلك الزهور.

إذا كان أحد الزوجني يشعر بشعور سيئ فإن ذلك ميكن أن يؤثر
بشكل سليب على شريكه اآلخر وخاصة يف سن الشيخوخة ،حبسب
نتائج أحباث علماء من جامعة ميشيغان اليت نشرت يف جملة Health
.Psychology
وحلل الباحثون بيانات من ما يقرب من  2مليون من األزواج من كال
اجلنسني أعمارهم ترتاوح بني  50و  94عاما ،وقد مت مجع البيانات
ألكثر من ست سنوات .أجاب األزواج بانتظام على أسئلة حول
حالتهم الصحية واألمراض املزمنة والنشاط البدني نسبة قلقهم
بشأن احلالة الصحية للزوج أو زوجة.
وأظهرت نتائج التحليل أن املتعة اليت حيصل عليها أحد الزوجني
يف احلياة الزوجية ،تؤثر بشكل أفضل ليس فقط على الصحة
البدنية للشخص ولكن أيضا على صحة زوجه.
ووفقا للمؤلفني قد يكون هلذا التأثري عدة تفسريات أوهلا أن رضا
الناس عن احلياة يزيد تركيزهم على رعاية ودعم أزواجهم ،يف
حني أن الناس الغري سعيدة تركز أكثر على مشاكلها اخلاصة.
اما التفسري الثاني فهو أن املزاج اإلجيابي ألحد الزوجني جيعله
جيرب شركيه اآلخر طوعا أو كرها على اتباع نظام حياة صحية .حنن
نتحدث هنا عن أشياء بسيطة مثل النوم والنظام الغذائي والطبخ
يف املنزل واملشي والرياضة .وبشكل عام فإن وجود شخص
سعيد بالقرب جيعل حياتك أكثر سعادة ،أو على األقل جيعل حياتك
أسهل.
يذكر أن باحثون كنديون أثبتوا يف وقت سابق أن الروابط األسرية
القوية تساعد يف إطالة احلياة.

هذه هي مضادات التع ّرق اليت تسبّب سرطان الثدي ..احذروها

أن
كشفت دراسة سويسرية حديثة اجريت يف جامعة جنيفّ ،
هن
حمددة من مضادات
السيدات اللواتي يستخدمن انواع ّ
التعرقّ ،
ّ
اكثر عرضة لالصابة بسرطان الثدي.
ان املضادات اليت حتتوي على كربيتات األملنيوم،
واوضح الباحثون ّ
التعرض لكلوريد األلومنيوم
ان
اذ
بالسرطان،
االصابة
تزيد من خطر
ّ
ّ
يعزز األورام يف اجلسم.
لفرتة طويلة ّ
التعرق،
حتد من عمل غدد
ان كربيتات األملنيوم ّ
وأشار العلماء اىل ّ
ّ
وتساهم يف تراكمها عند مستوى انسجة الثدي ،فيما ّ
اكدت
ّ
ان هذه املنتجات آمنة وال عالقة هلا بسرطان
الشركات
املصنعة ّ
الثدي.
وصرح املشرف على الدراسة الدكتور أندريه باسكال سابينو
ّ
للمجلة الدولية للسرطان ،بعد جتربة الدراسة على الفئرانّ ،
انه

السيدات ،كما على الرجال ،استخدام مضادات
من الضروري على
ّ
التعرق اخلالية من كربيتات األملنيوم ،منعًا لالصابة بالسرطان.
ّ
ان بعض املضادات اليت تزيل الروائح ،ال
جتدر االشارة اىل ّ
حتتوي على كربيتات األملنيوم.
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Bank inquiry explainer: The big four questions for the big four banks

Ian Narev will blaze a trail for the big banks at the inquiry. Photo: Daniel
Munoz

Chief executives from
Australia’s four biggest
banks will appear before
a parliamentary committee this week to answer
questions over a string
of scandals and controversies that have fuelled
calls for a banking royal
commission.
The banking chiefs should
expect a barrage of uncomfortable questions
about a range of topics;
from their record-breaking profits, their failure
to pass on Reserve Bank
rate cuts, to the scandals
in their life-insurance and
financial-advice divisions.
Adding to the pressure on
the banks, Treasurer Scott
Morrison announced the
government will introduce
criminal penalties and new
regulations to prevent the
manipulation of the bank
bill swap rate.
Bank bosses to be grilled
The heads of the big four
banks will be quizzed
about their interest rate
policies after an invitation from the PM to front a
parliamentary committee.
Courtesy ABC News 24.
First up at the inquiry is
the Commonwealth Bank,
on Tuesday, which has in
the past even been singled out for criticism from
Liberal Party royalty like
Philip Ruddock.
With Labor still pushing
hard for a Royal Commission, the pressure will be
on the banking chiefs to
explain why such an inquiry is not necessary.
Here are the big four issues we expect to see the
big four banks quizzed
over.

Profitability

it’s rarely the customer
that sees the benefit. In
August all four banks
failed to pass on the Reserve Bank’s 0.25 percentage point cut, citing
rising funding costs.
Three days after the rate
cut the Prime Minister
called the banks out for
their decision. “If they are
not prepared to pass it
on to the full extent, then
they should explain fully
and transparently to the
Australian people and
their customers why they
have not done so.”
Bad timing perhaps, but
it didn’t go unnoticed
that seven days later the
Commonwealth Bank announced full-year cash net
profit of $9.4 billion, which
was up 3 per cent. It joined
ANZ, NAB and Westpac
who all announced multibillion dollar profits for
the first three quarters of
2016.
What the politicians will
likely ask:
How can banks say they
can’t afford to drop interest rates while reporting
mega profits and mega
salaries for senior executives?
What the banks will likely
say:
Strong banks help make
a strong banking system, which helped Australia weather the Global
Financial Crises. Also,
banks are being forced
to store more capital and
are seeing funding costs
increase.
What we really want to
know:
If the banks can afford to
drop interest rates without unreasonably hurting
the bottom line, why don’t
they?

The problem:
Australia’s banks are
amongst the world’s most Life Insurance
profitable but critics say The problem:

The stories of men and
women being duped out
of genuine life insurance
payouts, are some of the
most heart wrenching to
emerge out of the ongoing banking scandals.The
Commonwealth Bank was
caught out knowingly using out-dated medical definitions to deny insurance
payouts.
In the wake of the allegations, revealed in a joint
Fairfax/ Four Corners
investigation, the bank
apologised and promised
to review its policies while
also conducting an internal review of claims.
The corporate regulator,
The Australian Securities
and Investments Commission announced its own
inquiry into the sector
while industry body, the
Financial Services Council pledged to put together
a robust Code of Practice.
What the politicians will
likely ask:
How can banks justify
denying life insurance
payouts to sick and dying customers who make
legitimate claims?
What the banks will likely
say:
We admit we got it wrong,
we apologise, but we’re
fixing the problem. We’re
in the midst of an internal
review, which has already
found the problems were
not systemic.
What we really want to
know:
How can the public ever
trust banks to clean up
their act and compensate
people fairly when they’ve
been caught acting in
such an appalling manner?

Financial advice

In 2014 the first in a series of financial planning
scandals broke. Financial planners had not just
been giving customers
poor advice, but allegations of forged signatures
and dodgy compensation
schemes shocked the industry and led to calls for
a Royal Commission.
The Commonwealth Bank
was not alone with scandals at NAB and Macquarie Bank. Since 2009

NAB paid more than 750
customers between $10
million and $15 million in
total, while Macquarie had
to sign an enforceable undertaking with ASIC and
write to all its financialadvice customers.
At CBA, the banks says
it’s been working through
all the files, with only 9 per
cent left to resolve. But it’s
not fast enough for some,
including victims of the
scandal some of whom
originally lost their money
following the financial crisis in 2009 - that’s seven
years ago.
What the politicians will
likely ask:
Why has it taken so long
to fully compensate the
victims of the financial
planning scandal?
What the banks will likely
say:
We’ve already made great
strides. We’ve already
handed back millions of
dollars to customers in
compensation. Our process is thorough and it
takes time. Please be patient.
What we really want to
know:
When will all victims be
compensated, and who
has been held accountable for the scandal at an
executive level?

Remuneration

Banking executives continue to be rewarded with
eye-watering bonuses
despite ongoing banking
scandals, leading many
- including the banks
themselves - to question
whether the incentive
structure is wrong.
This year the CBA’s Ian
Narev earned $12.3 million pay packet after the
bank hit various hurdles
relating to profitability
and customer satisfaction. Last year ANZ’s outgoing CEO Mike Smith
took home $10.8 million
while National Australia
Bank chief executive Andrew Thorburn was paid
$5.48 million and Westpac’s Brian Hartzer received $4.12 million while
his predecessor Gail Kelly
carried $11.8 million out
the door,

The issue is among the
hottest of hot-button issues, and was not surprisingly seized upon by
the Opposition keen to
portray the industry as
being driven purely by
profits - a claim the banks
reject.
“The problem we’ve got,
and this goes to the heart
of the matter of their profits, is that the banks have
a remuneration system
where the more profit
they make, the more they
improve their bottom line,
then the bank executives
make extra big profits and
bonuses themselves,”
Opposition Leader Bill
Shorten said in August.
What the politicians will

likely ask:
How can anyone justify
million-dollar pay packets
amidst the ongoing scandals in the industry?
What the banks will likely
say:
The industry is looking
at changing incentive
structures, to incorporate
other areas aside from
shareholder value. These
will include looking at values, diversity, inclusion
and other metrics.
What we really want to
know
If the pay packets of your
most senior executives
keeps increasing despite
ongoing scandals and
criticism, where’s the incentive to change?

Shorten defiant on banks royal
commission

Bill Shorten insists Labor
will never give up on having a banking royal commission as the bosses
of the big four prepare
to front a parliamentary
committee.
The opposition leader remained defiant as Commonwealth Bank chief
executive Ian Narev faced
the House of Representatives economics committee on Tuesday.
“The only reason that the
CEOs of the big banks
are attending Canberra
to a committee meeting
is because Malcolm Turnbull has an absolute obsession about stopping
a royal commission,” he
told reporters in Adelaide
on Monday.
“No soft touch, soft ball,
whitewash in a parliamentary committee is going
to stop a royal commission.”
Mr Shorten insists the
parliamentary committee won’t get to the bottom of scandals that have
emerged in the industry
or the problem of banks
not passing on Reserve
Bank rate cuts in full.
Australia’s big four banks
- ANZ, Commonwealth
Bank, National Australia
Bank and Westpac - will
be grilled by the commit-

tee over three days this
week.
Prime Minister Malcolm
Turnbull in August announced the annual hearing of the banks, similar
to the twice-yearly appearances of the Reserve
Bank governor, in response to media reports
about customers being
fleeced.
He defended the hearings
on Monday, saying he expected them to go on for
many years.
“It’s not going to be a
one-off hearing,” he told
reporters in Brisbane.
“This is going to be a very
important way of ensuring
greater accountability.
“I think it will give the
banks the opportunity to
explain their position, just
as the Reserve Bank of
Australia does before that
same committee.”
Greens finance spokeswoman Sarah HansonYoung said it was now up
to the banks to prove why
they shouldn’t be subject
to a royal commission,
given they were raking
in massive profits while
charging consumers hundreds of millions of dollars in fees.
“It’s going to be a big test
for them,” she told Sky
News.
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Sacked manager wins pay- Amber Rudd rules out Australians having easier immiout despite porn
gration to UK after Brexit

An insurance manager
who used his work-issued laptop computer
and phone to download
pornography and store
a private sex tape will be
compensated $10,000 after winning an unfair dismissal case.
The industrial umpire’s
verdict reinforces that
pornography on work devices is not automatically
sackable, and employers who want it to be an
offence must circulate
“specific policies” that
confine the use of their
equipment.
The former insurance
manager, from Port Macquarie’s Smarter Insurance Brokers, lost his job
in January after a string
of verbal warnings about
unsatisfactory work performance.
But his employer soon
raised new evidence
about his accessing of
“hardcore” internet pornography to justify the
sacking.
Spanning a period of
several months, phone
records and internet
search history items reveal the former manager
used employer-issued
devices to view, download and store hardcore
pornographic material.
Smarter Insurance also
claimed his laptop contained a sex tape and images of himself performing sex acts, which he
did not deny.
Access outside work
In a hearing at the Fair
Work Commission, he defended his actions by arguing that he was downloading porn while he
was “on a lunch break”
or “outside work hours
and work premises”.
He suggested he “probably downloaded some
of the pornographic material while he was walking the streets of Port
Macquarie”.
Commissioner Ian Cambridge said using em-

ployer-issued equipment
to access pornography
would ordinarily constitute workplace misconduct.
He said there were “obvious differences” between other sorts of personal internet use, such
as internet banking, and
downloading pornography.
“Unless the employee
worked in the sex industry, it would be difficult to contemplate
that the viewing, downloading and/or storage
of pornographic material represented proper,
work-related use of the
employer’s equipment,”
he said.
Commissioner
Cambridge described the former insurance manager’s
line of defence as “questionable”.
No specific policy
But he ruled there was
no evidence that the employer had implemented
or made known a specific policy that confined
the use of its equipment
to work-related activities, meaning the claims
in this case did not constitute a valid reason for
dismissal.
“In the particular circumstances of this case, the
subsequently discovered
misconduct involving the
accessing, downloading
and storage of pornographic material could
not be properly held to
represent valid reason
for the dismissal of the
applicant,” he said.
It was also ruled that the
small business employer’s process for dealing
with the sacking was
“severely flawed”, and
had failed to provide the
former manager with an
opportunity to respond
to the reasons for his dismissal.
The company was ordered to pay $10,000 about eight weeks’ wages - as compensation.

Amber Rudd has firmly ruled out an increase in migration from Australia to Britain. Photo: Bloomberg

Hopes of Australians scoring easier access to live
and work in the United
Kingdom once Britain
leaves the European Union
have been dashed, with
Home Secretary Amber
Rudd, saying she has no
plans to increase the UK’s
intake of Australian migrants.
The comments by Mrs
Rudd, a prominent campaigner for Britain staying in the EU betray a split
within the Tory cabinet
over the idea, with the Foreign Secretary Boris Johnson promising to campaign
for change just last month
at a joint media conference
with Foreign Minister Julie
Bishop.
The UK will begin the process of leaving the European Union by March 30,
2017, and forge a unique
relationship with the EU,
says British Prime Minister
Theresa May.
Mrs Rudd also poured
cold water on the idea of
a free movement zone for
Brits and Australians, as
is being pushed by former
Prime Minister Tony Abbott
who is in London and due
to appear at a fringe event
hosted by the conservative
Spectator magazine on
Tuesday local-time.
Prominent Leave campaigners including the
conservative
Member
of European Parliament
Daniel Hannan, raised the
prospect during the EU
Referendum campaign,
in which the estimated
87,000 Australians living

in Britain were entitled to
vote.
When asked by Fairfax Media if there was any chance
free movement or relaxed
visa requirements might
become reality post-Brexit, Mrs Rudd ruled out the
idea.
“There are no plans to increase immigration from
Australia,” Mrs Rudd said.
The Home Secretary
praised an existing visa
young person’s access
scheme as “particularly
very good.”
Mrs Rudd said everything
is under review but cautioned: “I do think that particular scheme does work
very well so I wouldn’t envisage any change,” she
said.
Mrs Rudd was a prominent campaigner for the
Remain campaign but
was appointed Home Secretary by Prime Minister
Theresa May. Mrs May has
been criticised for having
not released details about
how Britain’s exit from the
EU will take shape, apart
from her now commonly
mocked refrain “Brexit
means Brexit.”
Asked how difficult it was
to sit in a Cabinet dominated by Leavers, shed told
an audience at a fringe festival hosted by The Times
she accepted the result.
“We know some things
about what Brexit means
but there’s a lot within that
that we don’t know, ‘Brexit
means Brexit’ but there’s
a lot to be negotiated and
discussed,” she said.

The Home Secretary’s
comments are a blow for
Australia which is urging
the British government to
relax its tough rules for
lower-paid migrants but
also in stark contrast to
the Foreign Secretary Boris Johnson, a noted Australiaphile’s recent commitment to campaign for
change.
“To my mind, I think it will
be a fantastic thing if we
had a more sensible system
… this is something where I
think we can make progress and I am confident
that we will,” Mr Johnson
said during a joint-media
conference with Foreign
Minister Julie Bishop in
London last month.
Australia believes its best
chances of securing Australians an easier chance
to work and live in the UK
lie in any future trade deal
which both countries are
keen to strike once Britain
leaves the EU.
“It is something that we
were able to achieve with
the United States and I certainly look forward to an
increasing number of business visas, student visas
and work visas between

Australia and the UK. We
have significant equities
here. Australia is a significant investor in London in
particular,” Ms Bishop said
at the same media conference.
In a bid to curb its migrant
intake, the British government began deporting those who earn below
£35,000 ($70,000) per
year. But because of its
membership of the single
market, it is obliged to allow in workers from EU
member countries like Bulgaria and Romania, regardless of their skills.
Net migration to the UK in
2016 is 300,000 and well
over the government’s
target of 100,000. Net migration from EU countries
is 184,000, which is just
short of the total for the
188,00 migrants from nonEU countries combined.
Britain will be able to drastically cuts its migrant
intake from EU countries
once it formally leaves the
union.
Mrs Rudd wants to reduce
the net migration to the
“tens of thousands” by
2020 when the next general election is due.

Prime Minister Malcolm
Turnbull says there’s still
a lot of work to be done
on Brisbane’s proposed
$4.5 billion cross-river rail
tunnel, indicating federal
funding won’t be forthcoming for some time.
Speaking at the opening
of the $1.2 billion Redcliffe
Peninsula Line, Mr Turnbull said the cross-river
project’s business case
needed to be assessed
and the state government
and Brisbane City Council
needed to agree to a design.
“It’s important to do the
work first. If you take
spending taxpayers’ money seriously ... you’ve got
to do your homework carefully,” he said.

“Writing out cheques ...
without doing the homework is a good way to
waste money. We will be
very careful about it.
“There is a lot of work to
be done on it.”
But federal opposition infrastructure spokesman
Anthony Albanese said the
project had been funded
by the Gillard government
before being removed from
the budget under Tony Abbott in 2014.
Mr Albanese said without the project southeast
Queensland’s rail system
would reach full capacity
within five years.
“That will mean lower economic growth, less jobs
for the people of southeast
Queensland,” he said.

‘Work to do’ on cross-river link: Turnbull
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Attorney-General George Brandis urged to Malcolm Turnbull’s move on bank CEOs not
enough for voters
resign amid claims he misled parliament

Attorney-General George Brandis is facing calls to resign
after the government’s top legal adviser accused him of mis- Shadow attorney-general Mark Dreyfus has called on Mr
leading Parliament. Photo: Fairfax Media
Brandis to resign. Photo: Nick Moir

Attorney-General George
Brandis is facing calls to
resign after the government’s top legal adviser
accused him of misleading Parliament, in a dramatic escalation of a toxic
row between the country’s two most senior legal officers.
Senator Brandis has come
under fire over a contentious move to restrict his
ministerial colleagues’
ability to seek independent legal advice directly
from Solicitor-General
Justin Gleeson, SC.
Documents released at a
Senate inquiry on Wednesday suggest same-sex
marriage laws and a proposal to strip dual nationals involved in terrorism
of Australian citizenship
were flashpoints in a simmering feud between the
two men.
Mr Gleeson, the government’s top legal adviser,
said in an explosive submission to the inquiry that
he had not been consulted
about a change requiring
all ministers – including
the prime minister – to obtain the written approval
of Senator Brandis before
seeking his advice.
Senator Brandis claimed
in Parliament Mr Gleeson
was consulted about the
legally binding change,
made days before the
election.
Mr Gleeson said he had
taken steps to have the
change “withdrawn and
for a proper consultation
process to commence”
but they had “proved futile”.
“Had I been consulted ... I
would have made a sub-

mission to the AttorneyGeneral, in the strongest
terms, that [the change]
should not be made,” Mr
Gleeson said.
Legal experts have expressed concern the
change is a power grab
that restricts the independence of the SolicitorGeneral.
Mr Gleeson said there had
been times since his appointment in 2013 when
he had been asked directly by “persons, such as a
Prime Minister or Governor-General” to provide
confidential advice and it
was “critically important”
this should continue.
Shadow attorney-general
Mark Dreyfus said “Senator Brandis has misled
the Australian Parliament
and lied to the Australian
people”.
“He has no choice but to
resign. If Senator Brandis
does not resign, then Mr
Turnbull must show some
leadership and sack Senator Brandis,” Mr Dreyfus
said.
But Senator Brandis said
in a submission to the
inquiry, set up by Labor
with the support of the
crossbench, that he was
“surprised” he had not
been invited to make a
submission.
He insisted Mr Gleeson
was consulted about the
change. He added that
since he made the change
he had received ten requests for referrals to the
Solicitor-General and had
referred “all ten of them”.
Mr Gleeson wrote to Senator Brandis in November
2015, raising concerns
the Australian Govern-

ment Solicitor (AGS)
rather than his office was
consulted on a marriage
equality proposal that
was “under active consideration by the government”.
Mr Gleeson also said he
was not consulted about
significant changes to
a proposal to strip dual
nationals involved in terrorism of Australian citizenship. Senator Brandis
later made public statements that Mr Gleeson
had advised there was a
“good prospect” the law
would withstand a High
Court challenge.
Mr Dreyfus said it was
“very concerning that
Senator Brandis failed
to consult the SolicitorGeneral on this important
legal matter”.
“It’s also very concerning that Senator Brandis
... [appears] to have misrepresented the advice of
the Solicitor-General,” Mr
Dreyfus said.
University of NSW associate professor Gabrielle
Appleby told the Senate
inquiry on Wednesday the
changes “may be in the
future a way the AttorneyGeneral can freeze out the
Solicitor-General”.
In his submission, Mr
Gleeson said he was “already seeing evidence
that requests for advice
on matters of very great
significance to the government and the community are going to persons
other than the SolicitorGeneral”.
Senator Brandis and the
office of the Prime Minister were contacted for
comment.

Voters are unconvinced by
Malcolm Turnbull’s move
to drag bank executives before a parliamentary committee beginning this week,
suggesting many regard it
as an attempt to forestall a
full royal commission, according to a new survey of
community attitudes.
Research undertaken by
the Australia Institute thinktank, and provided exclusively to Fairfax Media, has
found:
The heads of the big four
banks will be quizzed about
their interest rate policies
after an invitation from the
PM to front a parliamentary
committee. Courtesy ABC
News 24.
• Two thirds of voters still
want to see a royal commission into the banks.
• 77 per cent think the lending giants should be forced
to pass on in full any cash
rate cuts set by the RBA.
• Three-quarters want the
banks to put customers
ahead of shareholders.
The statistically weighted
survey of 1443 voters was
conducted for the left-leaning Australia Institute by
the market research company, Research Now. It was
undertaken between September 16 and 28.
The raw survey data was
then tabulated by the Australia Institute. According
to its analysis, it showed
Australians remain deeply
sceptical about claims by
the big four banks to be
model corporate citizens,
with six in 10 voters or 59
per cent, saying that the
banks had been massively
profitable and yet remained
dishonest about scandals
which were only public after being unveiled by whistleblowers.
The Australia Institute’s
executive director, Ben
Oquist, said the major
banks - CBA, NAB, ANZ,
Westpac - were the beneficiaries of an implied guarantee from taxpayers because they are regarded by
Canberra as too big to fail.
This enables them to raise
capital funds on the international wholesale market

at lower cost.
“Our research finds that
Australian banks are the
most profitable in the
OECD,” he said.
“Bank profits as a percentage of GDP represent a
staggering 2.9 per cent of
GDP in Australia. Such super-high profits represent
a drag on the economy as
consumers and small business pay more than they
would if competition was
working effectively,” he
said.
“Alongside these profits,
the RBA has found that the
loan guarantee being enjoyed by the banks equates
to an effective subsidy from
the Commonwealth of up to
$4 billion a year.
“Beyond any inquiry, parliamentary hearing, or royal
commission, if Australia
is to have a competitive,
fair banking sector that is
good for consumers and
the economy, we are going to have to discuss new
regulation and government
intervention.”
The survey comes as chief
executives travel to Canberra this week to answer
questions before the House
of Representatives Economics Committee.
The annual hearings, an initiative unveiled by Mr Turnbull on August 4, followed a
difficult election campaign
in which opposition leader
Bill Shorten made serious
inroads into Coalition support with his strident calls
for a royal commission into
banking practices.
Speaking ahead of the
first-up appearance by the
Commonwealth’s Bank’s
Ian Narev on Tuesday, Mr
Turnbull emphasised the
power of public exposure
to influence bank practices,
calling the hearings “very
important”.
“You have to remember,
this will be the first of what
I expect to be many years
of the Economics Committee hearing from the banks.
It won’t be a one-off hearing,” he said.
“It is very important to have
a change to the culture of
accountability . . . this will

be a very important way of
ensuring greater accountability. It will give the banks
the opportunity to explain
their position, just as the
Reserve Bank of Australia does before that same
committee.”
Mr Shorten had cited widespread customer dissatisfaction arising from high
credit card interest rates
and other fees, refusals
to pass on cash rate cuts
in full to borrowers, and a
slew of scandals within the
banks’ commercially aggressive financial planning
and insurance operations.
Labor continues to hammer
the issue, and even Coalition supporters apparently
believe there is a case for
a royal commission, with
62 per cent in favour of the
probe and just 25 per cent
against it.
Across all voting groups,
males tend to back the royal
commission more strongly
than females at 70 per cent
to 65 per cent.
The strongest support for
the royal commission is
in the household income
group earning between
$80,000-$150,000 per year.
Mr Oquist said a dedicated
inquiry was a matter of simple prudence.
“Given that so much of
Australian savings are tied
up in the banks - either as
deposits or through shares
owned by super funds we cannot be too careful.
Banks are too important to
have even the notion impropriety linger. Much better to
have the strongest possible inquiry and government
oversight,” he said.
Among a plethora of harsh
bank critics is the union
representing most financial
sector employees.
“Customers and employees
want a strong and resilient
banking sector because
that’s good for the community and the Australian
economy,” said Finance
Sector Union acting secretary, Geoff Derrick.
“But that will take a lot
more than this Coalitiondominated committee has
on offer.”
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Bank inquiry: ANZ chief executive Shayne Elliott faces parliamentary inquiry

ANZ chief executive Shayne Elliott appeared at the parliamentary inquiry into banking. Photo: Andrew Meares

ANZ chief executive Shayne
Elliott has been challenged
to justify his million-dollar
pay packet which was unaffected despite falling profits
and lower customer satisfaction at the bank.
Mr Elliott took over as chief
executive last year, with his
new salary reportedly $6.1
million, which includes fixed
remuneration of $2.1 million
along with incentives.
In May the bank reported a
22 per cent fall in its halfyear profits, which fell to
$2.8 billion.
Labor MP Pat Conroy asked
Mr Elliott during the parliamentary enquiry why his remuneration was unaffected.
“I noticed that economic
profits is down and customer satisfaction has actually decreased for the bank
last year, but I think [your
performance] was still described as on target. So
what sort of decrease would
you be looking for before
you are described as below
target?” Mr Conroy asked.
Mr Elliott said there were a
lot of factors that went into
assessing his remuneration.
“It’s a fair question, and
there’s no excuse. One
of the things about a balanced score card is that it
is balanced, so there are
trade-offs, so while some
are down others are up. So
on balance it was assessed
by the board that the performance was broadly on
target, with pluses and minuses.”
Mr Elliott is the latest bank
chief to be grilled by the
House of Representatives
economics committee on a
slew of scandals inside the
bank. He followed the Commonwealth Bank’s Ian Narev, who appeared before

the committee on tuesday.
On Wednesday, Mr Elliott
was also questioned by
Labor MP Pat Conroy over
an increase in the number
of planners reported to the
Australian Securities and
Investments Commission
of around 750 per cent,
from about six to 45 in the
past twelve months.
“We have a 750 per cent
increase in a twelve month
period ...what is going on in
your organisation,” Mr Conroy asked.
“When we find problems
we report them...we have
raised standards,” Mr Elliott
replied.

‘Systemic issues’

Mr Elliott was also quizzed
on how its response to the
bank-bill swap rate scandal.
The bank is fighting allegations in the Federal Court
that it manipulated the swap
rate, which is used to price
contracts worth an estimated $20 trillion. ANZ denies
the allegations and is fighting them in court.
The case has also revealed
vulgar and sexist exchanges on internal chat systems
between traders including
references to drug use. The
traders involved in those
conversation were eventually sacked by ANZ
Liberal MP Julia Banks said
the bank would not have
stumbled onto the messages had it not been for
ASIC’s intervention.
“It seems that the ANZ bank
have had a systemic issue
with inappropriate conduct
with employees...you work
with ASIC when it suits
you” she said.
Mr Elliott rejected the allegation.
“We work with ASIC all the
time,” he said.

In his opening remarks Mr
Elliott apologised over the
treatment of customers
of rural lending business
Landmark purchased by
the bank from the AWB in
2009. ANZ was accused of
clawing back loans by unfairly fore-closing on rural
properties.
“We acquired the farm lending business Landmark.
We accept we should have
worked better with customers...this is wrong we should
have worked better and we
apologise,” he said.
He went on to admit mistakes following a financial
advice scandal when in
April the bank had to payback around $30 million to
8500 clients after it failed to
supply users of its wealth
management product Prime
Access with a documented
annual review.
“When we find mistakes
and overcharge, we refund
fees...we made a mistake,
we found it fixed and handed back the money to our
customers,” Mr Elliott said.

at its OnePath financial advisory and life insurance
arm that affected more than
one million customers were
“poorly managed”.
He said the bank had made
mistakes with OnePath, including directing the superannuation of 1400 people
into the wrong account.
“That was a mistake of reasonable magnitude,” he told
the committee in Canberra.
“What we’ve done is put it
right for our customers and
we’ve put them back to the
situation they would have
been in otherwise.”
Mr Elliott insisted the processes have been fixed to
ensure the breaches can’t
happen again, and confirmed individuals involved
had copped financial consequences.
“We made a mistake, it was
poorly managed,” he said.
“We didn’t test our systems
well enough in terms of
making these transitions of
super funds.”

The Australian Securities
and Investments CommisCore business
Mr Elliott was challenged on sion found more than one
the point by chairman of the million customers were imcommittee David Coleman. pacted by the breaches.
“That is not a small mis- BBSW scandal
take...it’s pretty much your The bank is also embroiled
core business to under- in a legal fight with the
stand what fees are charged Australian Securities and
to your customers,” Mr Investments Commission,
over manipulation of the
Coleman said.
“It was a mistake,” Mr Elliott Bank Bill Swap Rate.
replied.
He said there would have
been remuneration conseState-owned land will be
quences for the team in- sold or leased to help pay
volved in the mistake. Like for Queensland infrastructhe Commonwealth Bank, ture projects under a plan
which appeared before the the government insists
commission yesterday, the does not constitute asset
bank has been embroiled in sales.
a number of scandals.
Premier Annastacia PalaszcThe bank backed the failed zuk on Thursday unveiled
Timbercorp scheme which a policy to allocate undersaw mum-and-dad inves- utilised pockets of land for
tors owing money following «urban renewal» projects to
the collapse of the busi- help fund big-ticket items
like Brisbane’s Cross River
ness.
Mr Elliott pointed out to Rail tunnel.
the committee that ANZ: «We have a huge potential
“Did not lend directly to here to partner with the lopeople who invested in the cal government, to partner
with the private sector, to
schemes nor advised them unlock the economic poto do so.”
tential to create jobs,» Ms
“Reasonable magnitude”
Palaszczuk said in TownsMr Elliott also said errors

Infrastructure Victoria Releases Draft 30 Year Strategy
Infrastructure Victoria is
calling for community feedback following the release
of its draft 30 Year Infrastructure Strategy.
In the development of the
draft plan, Infrastructure
Victoria consulted the community on over 200 ideas
across a number of different areas, including transport, health, energy and
community development.
The draft strategy includes
proposals to increase housing density in established
areas to make better use of
existing infrastructure, and
boosting investment for
social and affordable housing.
It also supports a range
of statewide transport upgrades across rail and road,
boosting health services in
growth areas and developing a 5-year plan for rebuilding Victoria’s schools.
Once the Andrews Labor
Government has the final
report, we will respond with
a five-year Infrastructure
Plan outlining our priority
projects and funding commitments. Infrastructure
Victoria will assess our
progress against this plan.
In the meantime, the government is getting on with
delivering the projects that
Victorians voted on and
need, and which are creating thousands of jobs.
This includes building the

Metro Tunnel that doubles
the capacity of the city
loop; the Western Distributor that gives Melbourne a
crucial second river crossing; and the removal of 50
of our most dangerous and
congested level crossings.
The final strategy will be
delivered in December and
will be a landmark first for
Victoria, ensuring our state
has a long term pipeline of
infrastructure projects.
To have your say on the
draft strategy please visit
yoursay.infrastructurevictoria.com.au by 31 October
2016.
Quotes attributable to the
Special Minister of State
Gavin Jennings
“Through the development
of a landmark 30 year strategy, Victoria will have a
steady pipeline of projects
to grow our state, create
jobs and keep us number
one.”
“While Infrastructure Victoria finalises its strategy,
we’re getting on with the
projects that Victorians
need, including the Metro
Tunnel, the Western Distributor, and the removal of
50 of our most dangerous
and congested level crossings.”
“We thank Infrastructure
Victoria for its work and
I encourage Victorians to
have their say in the coming weeks.”

ville.
The city will get a $28 million waterfront promenade
development, while sites
in Rockhampton, Mackay,
Hervey Bay, Toowoomba,
and Brisbane will also undergo a change.
The announcement represents a significant shift in
rhetoric for Labor, which
had staunchly opposed
the Liberal National Party’s
privatisation agenda in the
lead up to the 2015 election
and promised not to sell assets.
LNP leader Tim Nicholls the public face of the LNP’s
«Strong Choices» privatisation plan - accused Ms
Palaszczuk of lying to vot-

ers.
«They have every right to be
disappointed and upset,»
he said.
«What she’s doing is engaging in a fire sale of land
assets.»
Shadow treasurer Scott Emerson said Labor was merely «dusting off» the LNP’s
plan to offload excess land.
Mr Nicholls admitted he
would have otherwise supported the implementation
of his party’s plan.
The LNP is yet to declare
its intentions regarding asset sales or leases and Mr
Nicholls refused to say at
what point that will happen
prior to the next state election, due by early 2018.

Labor reveals Qld ‘asset sales’ plan
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Celebration of Service

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

Deputy Commissioner Nick Kaldas APM

A community celebration of Deputy Commissioner
Nick Kaldas’s 34 years of distinguished service to the people
of NSW has been organised as a recognition of the esteem in
which he is held by our community.
On behalf of the organising committee I extend a warm and
personal invitation to all members of our wonderfully diverse
communities to come and participate in this celebration, not
just of service but also of community. There has not been a
more passionate advocate, nor a more unifying figure in the
service of our community. Come and celebrate!

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

Charles Casuscelli RFD Chair Organising Committee

CUT ME!
BEFORE I
BURNOUT!

سـيارة
مـيزان
FREEمـجانا
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,

30th October
2016

*

12 for 12.30pm

FREE BALANCING & VALVES
دواليب
تشرتون
عندما
when 4you
purchase
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

All surplus funds will be donated
to Police Legacy a charity in
support of Police families.

Venue: Le Montage 38 Frazer St, Lilyfield
Cost: $120 per person
Table of Ten Sponsorship: $5K for Gold, $2.5K for Silver
(Sponsorship includes acknowledgment during formal proceedings
and on marketing collateral, and priority seating)

Please rsvp directly to : nkevent2016@gmail.com or
Purchase tickets directly at : www.nkcelebration.eventbrite.com

“I hope and pray, my fervent hope is that, in years to come, many more people from
non-English speaking backgrounds reach this level of law enforcement, government
and community generally, I don’t think I’m unique, I’m an ordinary bloke who found
himself in extraordinary places and did what was required of them”

TM

~ Deputy Commissioner Nick Kaldas APM
“Kaldas is one of the most decorated and well-credentialed officers in recent NSW Police history”

10

$

~ Sydney Morning Herald

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

 صدق يف التعامل..دقة يف العمل

“He is one of the best police officers Australia has ever produced; you just need
to look at his list of awards, credentials and police work.”
~ NSW Police Association

155/80R13
 أيام يف األسبوع6 نفتح

89

$

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

“The best Police Commissioner NSW never had”.
~ SMH and the Daily Telegraph

39

$

LARGE
CARS

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
email: sales@tyresexcel.com
Radial

†

with 2 or more
tyres purchased

“The more I had to do with Nick Kaldas, the more impressed with him I became.”
~ Former Liberal premier Barry O’Farrell

4WD

159

$

Dunlop
Monza
200R

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

205/65R15

Apco
20 L لالستعمال
$110 الداخلي واخلارجي
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110

Goodyear
Wrangler
HT

Apco 20 L  للسقف$85

31/10.5R15

P: 9832 0000 (APCO)

www.tyrehouse.com.au

اسـتقامة
يف الـعمل

BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777
*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge. Tread pattern may vary to photos. Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10.
HMD-163-MTH -HILLS

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165
HMD-163-MTH.indd 1

صـدق يف
الـمعاملة

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

23/6/10 4:39:00 PM

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Pool Paint
$160

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات
روحانية ونفسية -عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية

261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au
Email: alaa.alawadi@gmail.com

Fax :02 9632 3412

Tel: 02 9632 4818

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

تنقل العامل
اىل شاشاتكم
 Intervisionالشركة الرائدة واملضمونة يف عامل القنوات التلفزيونية العربية
* شاهدوا أكثر من  400قناة مشوقة وبشكل مباشر
* تابعوا أحدث األخبار واملسلسالت واألفالم
* قنوات خاصة لربامج الرياضة والشباب
جهاز انرتفيجن ملدة سنتني مع  400قناة بـ 199
دوالرا فقط (ميكنكم مشاهدتها على املوبايل
أو الـ  IPADجماناً).
فرصة ال تتكرر فال تدعوها تفوتكم.
لالستعالم والتأكيد اتصلوا على الرقم:
1300 922 788

معاملتنا هي األفضل

ميكنكم إعادة الربامج يف أكثرية القنوات  24ساعة اىل الوراء واملشاهدة دون تق ّطع او انقطاع
من قنواتنا  Bein Sportsالرياضية والقاهرة اليوم وغريها الكثري من القنوات احملببة
مكاتبنا مفتوحة لالستماع اليكم وتلبية طلباتكم ..خدماتنا تشمل مجيع أحناء اسرتاليا

أينما كنتم  Intervisionيف خدمتكم
مقابل
John Cootes
Furniture

أتصل اآلن على الرقم1300 922 788 :

Add: 257 Woodville Road, Merrylands NSW

