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الرئيس عون هاجسه ضرب الفساد الذي يهدر حواىل  4مليارات دوالر سنويا

الكويت حتتفي
خبادم احلرمني
الشريفني

اقرتاب رؤية احلكومة النور وحزب اهلل يقبل بـ « الشباب والرياضة»!

ستتشكل احلكومة قريبا
بعدما مت حل العقد
بأكثريتها وستكون من
 30وزيرا ،وتضم كافة
األطراف ،ورمبا حصل تيار
املردة على مقعد هام يف
الوزارة ومقعد وزير دولة،
مقابل ان تأخذ القوات
وزارات هامة يف احلكومة،
أي ثالث وزارات.
والقضية أصبحت قريبة
وخالل  10أيام حد اقصى
تكون احلكومة قد تشكلت
وسيذهب الرئيس سعد
احلريري اىل الرئيس
العماد ميشال عون يطلعه
على التشكيلة النهائية
ويتوافقان عليها ويتم
استدعاء الوزراء وإعالن
احلكومة اجلديدة.
اعالن احلكومة اجلديدة

سيعطي نوعا من االمل
يف البالد بعدما اعلن
حاكم مصرف لبنان ان

الرئيس العماد ميشال عون

النمو يف لبنان سيكون
 2يف املئة ،واذا زاد
االمل يف االقتصاد يف

اجليش العراقي يعرتف بضرب «قلب والية الفرات»

أثارت غارة جوية على
مدينة القائم العراقية
اليت تعترب «قلب والية
قرب
وتقع
الفرات»،

احلدود السورية (500
كلم غرب بغداد) ،وخلفت
عشرات القتلى واجلرحى،
ردود فعل راوحت بني

اإلدانة الربملانية وحتميل
احلكومة املسؤولية.
واعرتف اجليش العراقي
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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..

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

النظام يتقدم يف األحياء األخرية لشرق
حلب وموسكو تعلن «فرصة جديدة» للهدنة

وسط احتفاالت شعبية
واسعة شبيهة باألعياد
الوطنية ،وصل خادم
احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز
عصر
الكويت
إىل
قادمًا
االول،
أمس
من البحرين ،وكان يف
استقباله األمري الشيخ
صباح األمحد الصباح،
يف ختام جولة خليجية
مشلت اإلمارات وقطر
والبحرين.
وقلد أمري الكويت أمس
االول ،خادم احلرمني
الشريفني قالدة مبارك
الكبري ووسام الكويت،
تقديرًا ملا يبذله من
إجنازات وجهود مميزة
للمملكة العربية السعودية
وشعبها من أجل استقرار

لبنان واالستثمار ،فان
النمو يف لبنان سيكون
سنة  4 ،2017يف املئة،
شرط االستقرار السياسي
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اخلارجية
وزير
أعلن
الروسي سريغي الفروف
أمس االول ،أن خرباء من
روسيا وأمريكا سيجتمعون
يف جنيف السبت (اليوم)
للبحث يف وضع حلب،
وأن القوات النظامية
السورية مجدت هجومها
وسط أنباء حتدثت عن
جتديد حماوالتها التقدم
يف عمق األحياء الشرقية.

وتداولت وسائل إعالم
عن
معطيات
روسية
يف
جارية
حتضريات
مجهورية الشيشان إلرسال
القوات
من
كتيبتني
الروسية اخلاصة املوجودة
يف الشيشان للمشاركة
يف «حرب شوارع» قد
تشمل شرق حلب.
ونقل اإلعالم الروسي
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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

Attain your skills... the EASY way

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Training & Education.
Certificate IV Training and Assessment
Suite
3
/
235
Pitt
St,
Merrylands NSW 2160
Advanced Diploma of Management
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Marketing
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Advanced Diploma of Tourism
Y
Y

Y

Y

Y

Call (02) 9897 0700

Y

Diploma of Hospitality

YAdvanced

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج

EAT IN OR TAKE AWAY

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
حاصلة على عدة شهادات
تنويه من سلطة صناعة اللحوم
يف نيو ساوث ويلز HCCP

لصاحبها طوني فرنسيس

تتوفر لدينا سائر أنواع
لحوم الغنم والبقر
الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر -
كبة وكل ما يطلبه املطبخ
اللبناني من لحوم

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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اعــالنات

نائب رئيس بلدية ليفربول علي كرنيب يهنئ
يتقدم نائب رئيس
ليفربول
بلدية
مجلس
ورئيس
الجالية اللبنانية يف نيو
ساوث ويلز وسكرتري
لجنة املتابعة اللبنانية
يف منطقة السانت
ورئيس
جورج
اللبنانية
الجمعية
لجنوب غرب سيدني
يف منطقة ليفربول
و ضو ا حيها ا لخري ية
واملرشد االجتماعي
السيد علي كرنيب
من جميع أبناء الجالية
اللبنانية
املسيحية
بالتهاني
والعربية
بمناسبة
الحارة
حلول عيد امليالد
ويستقبل جميع االشخاص
املجيد ورأس السنة والجميع بألف خري.
املباركة ،اعادهما اهلل
من كل الجاليات االثنية.
علينا وعلى االنسانية
صادر عن االعالم
*مالحظة :املكتب مفتوح
مكتب نائب رئيس بلدية
عامة بالخري واليمن
ضمن الدوام الرسمي
ليفربول علي كرنيب
والربكات ..وكل عام

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal: Michael Hammoud
0413 561 164
Services we provide include:
• Residential and
 مجيع اخلرائط والتصاميم Commercial Design & Build• Urban Planning
املعمارية واالنشائية،
• Hydraulic design and flood
 خرائط احلديد والباطون،studies
• Mechanical & HVAC
 خرائط لكل ما يتعلق باملياه.design
• On-site sewage treatment
نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات
systems
واملراجع املختصة
• Water supply, storage and
distribution
دقة يف العمل صدق يف املعاملة
• Geotechnical site
assessment
Celebrating
• General Contracting
25 Years
• Construction Management
Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown

خدماتنا تشمل:

خربة  25سنة نضعها يف خدمتكم

اختصاصيون يف تسهيل القروض
* نتعهد تسريع وتسهيل القروض بال عمولة
* استخدام األصول املتوفرة لالستثمار او شراء مصالح
* خيارات لتغيري الدائنني وتوفري بعض الفوائد
* مراجعة ومناقشة فوائد افضل لقرضك املنزلي ودمج
القروض يف قرض واحد

سـجى امامـي
غـربيال مـيخا
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لبنانيات

بري عرض مع الصفدي وبقرادونيان االوضاع

العريضي :لعدم اإلفراط يف التفاؤل وتضخيم اآلمال
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري ظهر امس االول
اخلميس يف عني التينة ،النائب
حممد الصفدي الذي قال بعد
اللقاء« :تشرفت بزيارة دولة
الرئيس بري ،وهو املرجعية
خصوصا
بامتياز،
الوطنية
يف الظروف اليت مير فيها
لبنان اليوم وتأليف احلكومة،
والظروف غري الطبيعية اليت
حتيط بلبنان.
كان اللقاء صرحيا ،وقد أثنى
الرئيس بري على كل اجلهود،
وهو األول الذي يبذل اجلهد،
ويتمنى أن تتألف احلكومة
بأسرع وقت ممكن ،وهو دائما
من اوائل الذين يسعون ألمن
لبنان وسالمته ورفاهية الشعب
اللبناني».

وفد الطاشناق

حزب
وفد
استقبل
ثم
الطاشناق برئاسة أمينه العام
بقرادونيان
اغوب
النائب
الذي قال على األثر« :بعد
كل زيارة لدولته خنرج بانطباع
موجود
فالتفاؤل
متفائل،
عنده ،ونستطيع أن نقول ان
دولته يعمل بكل صراحة وجدية
ملساعدة دولة الرئيس احلريري
يف تأليف احلكومة .هناك بعض
العراقيل الصغرية ،ونتمنى معا
أن يكون لدينا حكومة جديدة
من اآلن اىل نهاية العام ،ليس
لكي يعود عمل املؤسسات
فحسب ،بل ايضا لنتمكن مجيعا
من الوصول اىل االنتخابات
النيابية ،واليت نكرر دائما كما
هو رأي دولة الرئيس بري
ايضا ،انه جيب ان جتري وفق
املواعيد الدستورية القانونية
وعلى اساس قانون نسيب
ودوائر تؤمن التمثيل الصحيح
لكل االطراف السياسية ،ولكل
الطوائف واملذاهب .ولقد حبثنا
مع دولته ايضا يف متثيل
الطائفة االرمنية يف احلكومة،
وكان هناك تطابق يف اآلراء.
وحنن كحزب طاشناق وكممثلني
عن الطائفة االرمنية نطالب
دائما بالتمثيل العادل والصحيح
وفق كفاءاتنا وامكانياتنا ،ومل
نتعامل مرة مع هذا املوضوع
على أساس املصاحل الضيقة
بل دائما للمصلحة العليا
وخلدمة املواطنني مجيعا».
وأضاف« :أعود وأكرر من هذا
املنطلق ما قلناه عند فخامة
الرئيس عون ودولة الرئيس
احلريري حول موضوع الوزارات
السيادية واخلدماتية ،إن هذا
املنطق هو منطق غري دستوري
وهو هرطقة دستورية ،فليس
هناك طوائف كبرية وطوائف
صغرية يف لبنان وال وزارات
خدماتية.فاخلدمة
او
كبرية
تكون ضمن القانون ومن
حق املواطن ان حيصل على
اخلدمات والوزراء يعطون هذه
اخلدمات من حساب الدولة
،فالوزير والنائب والسياسي
هو يف خدمة املواطن».
وختم« :نتمنى من اآلن اىل آخر
السنة  -اذا كنت اريد ان اتكلم

ارمنيا -نتمنى ان يكون لدينا
حكومة جديدة حتضر لالنتخابات
من االن اىل عيد امليالد عند
االرمن».

كنعان بعد اجتماع جلنة املال:

ال لتحول تصريف األعمال اىل
شلل الدولة

ازعور

واستقبل بري بعد الظهر الوزير
السابق جهاد أزعور ملناسبة
تعيينه مديرا اقليميا لصندوق
النقد الدولي.

العريضي

كما استقبل النائب غازي
العريضي الذي قال بعد اللقاء:
«الشغل الشاغل هو تشكيل
احلكومة بعد مرور شهر ونيف
على تكليف الرئيس احلريري،
على ما يبدو ال تزال االجواء
غري مرحية وغري مطمئنة لناحية
التشكيل ،علما أن مثة إمجاعا
لدى كل القوى السياسية على
أن عمر هذه احلكومة قصري
وحمكوم بعمر اجمللس ،وبالتالي
هي حكومة االنتخابات النيابية.
فإذا كان هناك إمجاع على هذا
االمر ينبغي ان يرتجم امجاعا
لناحية سرعة تشكيل احلكومة،
ألن كل يوم مير يأخذ من رصيد
هذه االنطالقة للوالية الرئاسية
اجلديدة ويصيب الناس خبيبة
بعدما أملوا باخلروج من هذا
املأزق .واالصابة االخطر هي
ان نتأخر يف تشكيل احلكومة
وأال تكون هناك انتخابات
وان يفكر البعض يف التمديد
للمجلس النيابي .هذا امر خطري
جدا ومقلق جدا ويشكل فضيحة
جديدة يف احلياة السياسية
تعرب عن عجز مستدام يف امكان
اخراج البالد من ازمتها والذهاب
اىل تفعيل عمل املؤسسات».
أضاف« :يف هذا اجملال ،إن
دولة الرئيس بري كما اقول
عنه دائما هو حامي الرتكيبة
اللبنانية يف موقعه السياسي
على رأس املؤسسة التشريعية
وعلى رأس حركة أمل وما ميثل
بالنسبة اىل الطائفة الشيعية
الكرمية ،ويف موقعه ايضا
اخلبري والالعب السياسي الذي
ميكن العودة اليه واالحتكام اىل
خربته ودوره وموقعه وحكمته،
وبالتالي التعاون معه ايضا
النضاج هذه الرتكيبة والذهاب
يف طريق تفعيل املؤسسات
الدستورية».
وختم« :النقطة الثانية هي ان
كالما كثريا يدور حول عمل
املؤسسات .أنا منذ اللحظة
االوىل ،وبكل تواضع ،كنت
أقول املطلوب توفري محاية
هلذه االنطالقة دون االفراط
يف التفاؤل أو تضخيم اآلمال
والوعود للناس ،ألن اهلموم
كبرية .وبالكاد إذا اتفقنا
مع بعضنا البعض نتمكن
من القيام مبا هو مطلوب
منا يف مرحلة زمنية معينة،
فما بالنا وحنن يف هذا اجلو
من االنقسام السياسي ،مع
التأكيد أن مثة تالزما دائما
بني االرادة واالدارة؟ املطلوب
ادارة سياسية حكيمة لكل
شؤون البالد ،دون تكبري
والوعود
واآلمال
االحجام
وتضخيم ما ميكن ان يقدم

بري مستقبال الصفدي
للناس .علينا ان نذهب اىل
الناس بادارة جيدة عنوانها
االساسي التعاون والتضامن
بني السلطات واملسؤولني،

لنتمكن فعال من ضبط االدارة
والفلتان والتسيب والفساد
واهلدر املالي ومعاجلة مشاكل
الناس».

احلريري زار معرض الكتاب تزامنا مع
توقيع نورا شفيق احلريري كتابيها

زار الرئيس املكلف سعد
احلريري مساء امس االول،
معرض الكتاب العربي ،الذي
يقام يف «بيال» ،حيث جال
على عدد من دور النشر واطلع
على حمتوياتها.
وعلى هامش جولته ،وقعت
له الكاتبة واملؤلفة نورا
كتابيها
احلريري
شفيق
«املاسة املفقودة» و»قلوب
مضطربة».
ويف نهاية جولته ،حتدث الرئيس
احلريري إىل الصحافيني فقال:
«أهنئ بريوت ولبنان على هذا
املعرض ،وإن شاء اهلل نشهد
دائما مثل هذه الفعاليات

يف بلدنا ،وهو يظهر مدى
التقدم واالستقرار الذي بدأنا
نلمسه .وأنا سعيد بأن أرى
شبابا وشابات يقبلون على
قراءة الكتاب ،وهذا أمر «يكرب
القلب» ،وإن شاء اهلل إىل مزيد
من اخلري».
سئل :ما هو الدعم الذي تقدمه
للكاتبة نورا احلريري اليوم؟
أجاب :أنا فخور جدا بها  ،فهي
أثبتت نفسها بنفسها ،ومتكنت
من إجناز هذا الكتاب وباقي
الكتب اليت ترى فيها منفذا
هلا ،واحلمد اهلل فإن اإلقبال
على هذا الكتاب كان كبريا
جدا ،ومبارك هلا».

احلريري استقبلت وفدا من هيئة
علماء املسلمني

استقبلت النائب بهية احلريري
يف جمدليون وفدا من هيئة
علماء املسلمني ضم نائب
رئيس اهليئة يف لبنان الشيخ
خالد العاريف واعضاء املكتب
التنفيذي يف صيدا ،الشيخ
علي اليوسف والشيخ حممد
الزغيب والشيخ امحد مارديين،
وكان عرض لألوضاع العامة
والوضع يف خميم عني احللوة.
وحتدث العاريف باسم الوفد
النائب
نشكر
فقال»:جئنا
احلريري على موقفها املتقدم
واملتميز من موضوع اجلدار
حول خميم عني احللوة ،وال شك
أن اجلدار مرفوض ،وفاعليات

املدينة السياسية والدينية
واالجتماعية كان هلا موقف
واضح ،انه بدال من بناء جدار
عازل يف املخيم جيب ان تكون
هناك جسور للتواصل مع اهلنا
فيه ،حيث حتكمنا املصاهرات
واألنساب واجلوار .وان شاء
اهلل ،لن يكون املخيم بؤرة توتر
وال انفجار ،بل بؤرة امان».
وختم« :اجلميع يسعى الزالة
اجلدار وليس لتوقيف العمل
فيه فقط ،وبذلك ،تنمو احملبة
والتعاون بيننا وبني اهلنا يف
املخيم الذي هو جزء ال يتجزأ من
هذه املدينة الصابرة والصامدة
واملقاومة».

كنعان مرتئسا اجتماع لجنة املال
عقدت جلنة املال واملوازنة
النيابية جلسة عند العاشرة
والنصف من قبل ظهر امس
االول يف اجمللس النيابي
برئاسة رئيس اللجنة النائب
ابراهيم كنعان وحضور وزير
االشغال العامة والنقل غازي
زعيرت والنواب :مجال اجلراح،
انطوان زهرا ،حسن فضل اهلل،
عاطف جمدالني ،ياسني جابر،
كاظم اخلري .كما حضر املدير
العام لوزارة املال االن بيفاني،
وعن وزارة الطاقة واملياه رندا
املر ،وعن جملس االمناء واالعمار
وفاء شرف الدين.
وأقرت اللجنة مشروع قانون
فتح اعتماد استثنائي بقيمة
 75مليار لرية لتنفيذ مشاريع
أشغال وطرق يف خمتلف املناطق
اللبنانية ،واليت تضمنها القرار
 66الصادر يف العام .2012
كذلك أقرت انضمام لبنان اىل
اتفاقية إنشاء البنك األوروبي
العادة االعمار والتنمية املقدر
استثماره يف لبنان مبليار دوالر
يف مشاريع تنموية ،واتفاقية
إطار عام مع االحتاد األوروبي
للتعاون يف جماالت متنوعة،
واتفاقية استصناع بني لبنان
والبنك اإلسالمي لتمويل مشروع
تزويد جبل عامل املاء الصاحل
للشرب.
وعقب االجتماع ،تطرق كنعان
اىل مسألة تصريف األعمال،
فأكد أن «تصريف االعمال
يف احلكومة ال جيوز ان يتحول
اىل شلل الدولة واستقالة
املسؤولني من تطبيق القوانني
وتسيري شؤون الناس امللحة»،
الفتا اىل أن «هناك تفسريات

متناقضة لتصريف االعمال داخل
اإلدارات واملؤسسات الرقابية
الواحدة ،وهذا غري مقبول».
واعترب أن «التعاميم الصادرة
عن رئاسة احلكومة يف حاجة
اىل إعادة نظر ،ألنها خمالفة يف
رأيي للقوانني يف الكثري من
احلاالت ،وال سيما يف ما يتعلق
باحرتام املادة  59من قانون
احملاسبة العمومية» .وقال:
«قررنا دعوة ديوان احملاسبة
ووزارة املال للبحث يف مسألة
تصريف االعمال احلكومي ماليا،
ووضع تصور موحد وقانوني
العتماده يف امللفات كافة».
أما املشاريع اليت يشملها فتح
االعتماد فتضم :قضاء املنت،
طريق املعامل نهر املوت
مع العبارة ،بولونيا  -ضهور
الشوير ،املتني  -اجلبل،
بسكنتا -صنني  -زحلة.
قضاء كسروان :حيشوش،
واشغال احلاجز الوسطي على
طريق جونية وجسر كفردبيان،
حياطا ،عرمون ،دلبتا ،غزير،
جديدة غزير ،القطني ،عينطورة،
بكركي ،غدير.
قضاء بعبدا :صليما ،ارصون،
راس املنت ،قرنايل ،جورة
ارصون ،ارصون ،زندوقة،
القصيبة ،الكنيسة ،قرنايل،
صليما والكنيسة-العربانية.
ضهور العبادية  -بعلشميه.
العبادية  -رويسة البلوط
ورويسة البلوط  -راس املنت.
قضاء البرتون :البرتون  -ادة.
اللقلوق  -تنورين.
عمشيت تنورين (قسم تنورين
التحتا  -تنورين الفوقا).
قضاء الكورة :شكا  -كوسبا.

داود :لقانون انتخاب يعتمد النسبية
رأى األمني العام حلركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداود ،يف بيان أن
«حماولة بعض القوى السياسية
اإلبقاء على قانون الستني
النيابية
االنتخابات
واجراء
عليه ،وفرضه كأمر واقع او
التمديد جمللس النواب ،هو امر
مرفوض شعبيا وغري مرغوب
سياسيا ،ال سيما من قوى
تدعو وتعمل للتغيري ،وحماسبة
من تورط بالفساد ،ومن أهمل
قضايا املواطنني االجتماعية
واالقتصادية واإلمنائية».
وقال»:نرفض هذا القانون
الذي ختطاه اتفاق الطائف،
فتمت العودة اليه يف اتفاق
الدوحة وهذه خطيئة مميتة

اعرتف بها من كان يطالب به
وهو بعد التجربة يرفضه وان
احلل األمثل هو باعتماد النظام
النسيب والدوائر املوسعة مما
حيفظ حق التمثيل لكل القوى
وفق
والسياسية
احلزبية
احجامها ،وميهد إللغاء الطائفية
واملناطقية ويعطي للنائب
دوره الدستوري يف التشريع
والرقابة واحملاسبة على السلطة
التنفيذية».
«سنقوم
الداود:
وختم
باتصاالت ولقاءات مع خمتلف
القوى اليت تلتقي على قانون
انتخاب يعتمد النسبية ،لتشكيل
جبهة واسعة ،من اجل اقراره
سريعا ،لتجري االنتخابات على
أساسه».
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وفد من حزب اهلل وجتمع العلماء
عزى بالشيخ احلليب

الراعي عرض مع سفري فرنسا
االوضاع والتقى البري منصور

نديم اجلميل :تصرحيات حسون من بعبدا
وبكركي تأكيد على خبث هذه الزيارة
وأهدافها املبيتة

وفد حزب اهلل خالل التعزية
استمر تقديم التعازي بأحد اركان
اهليئة الروحية العليا لطائفة
املوحدين الدروز املرجع الشيخ
ابو سليمان حسيب احلليب ،يف
قاعة الشيخ ابو سليمان حسيب
احلليب يف بلدة بطمة الشوف.
ومن أبرز املعزين اليوم ،وفد
مشرتك مثل قيادة «حزب اهلل»
املسلمني»
العلماء
و»جتمع
برئاسة مسؤول منطقة جبل لبنان
يف احلزب بالل داغر ،حيث كان
يف استقباله اىل عائلة الراحل،
عدد من أعيان ومشايخ الطائفة
وقضاة املذهب الدرزي ومستشار
رئيس «اللقاء الدميوقراطي»
النائب وليد جنبالط الدكتور
ناصر زيدان ورئيس مؤسسة
«العرفان» التوحيدية الشيخ علي
زين الدين وفاعليات.

شكر

وألقى عضو «جتمع العلماء
املسلمني» الشيخ حممد شكر
كلمة قال فيها« :جئنا وفدا من
حزب اهلل وجتمع العلماء املسلمني،
لنقدم تعازينا ومواساتنا لطائفة
املوحدين الدروز الكرمية بوفاة
شيخ فاضل عامل زاهد ورع ،له
اياديه البيضاء على اجملتمع ككل،

ويتمتع بصفات نبيلة ،كداعية
حمبة ووحدة وأخوة ورفض الغيبة
والنميمة».
أضاف« :ترك الراحل اثرا طيبا
يف نفوسنا مجيعا ،ويف الوقت
نفسه فراغا كبريا ،امنا عزاؤنا انه
انتقل اىل جوار اهلل مع األولياء
والصاحلني».
كذلك قدمت التعازي وفود
وهيئات
وروابط
ومجعيات
اجتماعية ونقابية خمتلفة وعسكرية
وبلدية ووفود شعبية وروحية.
ويف هذا السياق ،تلقى جنبالط
اتصاالت تعزية وبرقيات ابرزها
من سفري املغرب يف لبنان
حممد كرين جاء فيها« :تلقينا
ببالغ االسى واالسف نبأ وفاة
املشمول بعفو اهلل ورمحته الشيخ
ابو سليمان حسيب احلليب ،احد
اركان التقوى والزهد والورع،
وأحد مراجع اهليئة الروحية
الدرزية العليا.
واذ نسأل اهلل عز وجل ان يتغمد
الفقيد برمحته الواسعة وان
يسكنه فسيح جنانه مع االولياء
والصاحلني ،فإننا نسأله تعاىل
ان يرزق أهله وذويه الصرب
والسلوان».

الراعي مستقبال بون
استقبل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي ،ظهر امس االول يف
الصرح البطريركي يف بكركي،
السفري الفرنسي اميانويل بون،
وجرى حبث يف قضايا الساعة
من حملية واقليمية.

منصور

ومن زوار بكركي الوزير
السابق البري منصور الذي
اكد ان «زيارة صاحب الغبطة
هي لسؤال خاطره ولعرض
جولة افق عامة عن االوضاع
املستجدة يف املنطقة ،وشكره
على اإلهتمام الكبري الذي ابداه
حلل عدد من االمور املعقدة يف

منطقة بعلبك  -اهلرمل وال سيما
يف بلدة رأس بعلبك» ،سائال
«غبطته الدفع يف اجتاه احلل
القانوني».
وتابع« :لقد اكدت لغبطته ان
الواقع يف رأس بعلبك مغاير
متاما ملا تناقلته بعض النفوس
الضعيفة عن وجود خالفات
داخل البيت الواحد .فهذه
البلدة لطاملا متيزت بالعيش
النموذجي مع بقية الطوائف،
فكيف اذا كان األمر بني أبناء
الكنيسة اجلامعة» .واكد «ان
كل األمور جيب ان حتل وفق
األصول القانونية ،وعندما
حترتم القوانني وتطبق األحكام
ينتفي مربر وجود املشاكل».

كنعان عرب تويرت :النسبية واالصالحات هي
احلل ألمراض النظام
غرد النائب ابراهيم كنعان عرب

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

حسابه على «تويرت» صباح
امس االول اخلميس قائال:
«النسبية مع االصالحات على
قانون االنتخاب املقرتحة منذ
ال 2008ومل تقر هي احلل
اجلدي ألمراض النظام وحمادله
اليت تشل املؤسسات».

نديم الجميل

اعترب النائب نديم اجلميل أن
«زيارة املفيت امحد حسون
لبنان ،هي زيارة ملغومة ومركبة،
بسب إختصارها على مقرين
مسيحيني ومارونيني ،قصر
بعبدا والبطريركية املارونية يف
بكركي ،وكأنه يريد اإلحياء أن
الطائفة املارونية تدعم نظام
السفاح وطاغية الشام ،خباصة
وأنه مل يقم بزيارة أي مرجعية
أخرى».
اضاف اجلميل« :وما تصرحياته
املهينة من أمام قصر بعبدا
وبكركي إال تأكيد على خبث
هذه الزيارة وأهدافها املبيتة»،
وقال« :لقد دفعنا مثنا باهظا
السوري
النظام
لوحشية
خالل ضربه األشرفية وزحلة

وقنات وغريها من املناطق
املسيحية ،وال ميكن بأي شكل
من األشكال أن نسكت عن
الوحشية اليت يقصف بها مدينة
حلب احملاصرة ،حيث املئات
من القتلى من األطفال والنساء
والشيوخ والدمار الشامل الذي
ال يقبله بشري».
وختم« :كيف ميكن أن نؤيد
نظام هكذا طاغية ينكل بشعبه
كما نكل باللبنانيني قتال
وتدمريا .وما تصريح بشار
األسد عن ختلي لبنان عن
سياسة النأي بالنفس اضافة
لزيارة املفيت ،إال رسالة واضحة
اىل املسؤولني اللبنانيني عامة،
وبالتالي نرفض زج الطائفة
املارونية برسائل نظام جمرم».

عرجيي :االجواء بني احلريري
وفرجنية أكثر من اجيابية

الزغيب:األسد
يستثمر مأساة حلب
السرتجاع الوصاية
على لبنان
رأى عضو األمانة العامة ل «14
آذار» الياس الزغيب يف بيان
أن «الرئيس السوري بشار
األسد يستعجل استثمار مأساة
حلب يف حماولته اسرتجاع
الوصاية على لبنان».
وقال« :لقد عمد األسد يف
موقف جديد له إىل إدانة
سياسة النأي بالنفس اليت
يعتمدها لبنان خصوصا يف
خطاب القسم لرئيس اجلمهورية
اجلديد».
وأشار الزغيب إىل «ضرورة
تنبه املسؤولني والقيادات
اللبنانية هلذه احملاولة السافرة
السرتهان السياسة اخلارجية
اللبنانية اليت أعلنت تكرارا
أنها مستقلة ،ودعاها إىل
الرد مبوقف سيادي استقاللي
واضح».

وصف وزير الثقافة رميون
عرجيي يف حديث اىل اذاعة
«صوت لبنان ،»100,5-100,3
األجواء اليت سادت اللقاء
بني رئيس احلكومة املكلف
سعد احلريري ورئيس تيار
«املرده» سليمان فرجنية،
بأنها «كانت أكثر من إجيابية
وهادئة وموضوعية» ،الفتا
إىل أنه «مت التباحث مبوضوع
تشكيل احلكومة بكل صراحة
ووضوح».
وأشار اىل ان «فرجنية شرح

للحريري موقفه ،وأوضح له
انه ليس هو من يعرقل تشكيل
احلكومة» ،مؤكدا أن «مطالب
املرده حمقة».
وقال« :ان احلريري أبدى تفهما
وجتاوبا مع فرجنية» ،مشددا
على أن «تيار املرده متمسك
باحلقائب اليت طلبها».
وأوضح ان «بعض الصيغ
واالفكار طرحت ومت البحث
يف إمكانية التوصل اىل حلول
ضمن املطالب اليت نتمسك بها
و هناك بصيص أمل».
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بون من معراب :نأمل تأليف احلكومة
سريعا النطالق عجلة الدولة واملؤسسات

جعجع مستقبال بون
استقبل رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع يف معراب
السفري الفرنسي إميانويل بون،
يف حضور رئيس جهاز العالقات
اخلارجية يف احلزب بيار بو
عاصي ورئيس جهاز اإلعالم
والتواصل شارل جبور.
الشأن
احلاضرون
وناقش
اجلانب
وأعرب
السوري،
الفرنسي عن أسفه للمجازر
القرارات
وغياب
املتمادية
الدولية احلامسة إلنهاء األزمة
السفري
وتقاطع
السورية.
الفرنسي وجعجع يف الرأي حول
مسألة حصار حلب والكارثة
اإلنسانية يف املشهد السوري،
وأمال «صدور مواقف واضحة من
أجل إنهاء املعاناة اإلنسانية».
وتطرق اجملتمعون اىل الوضع
اللبناني ،فأبدى بون سروره
بانتهاء الفراغ وانتخاب رئيس
للجمهورية ،مشريا اىل أن
«فرنسا تنتظر تشكيل احلكومة
وانطالق عجلة املؤسسات يف
الدولة ،وهي يف جهوزية دائمة
ملساعدة اللبنانيني».
ويف هذا السياق ،أكد جعجع أن
«الرئيس ميشال عون مصمم
على تطبيق الدستور وحريص
على أن تقوم كل مؤسسة
بدورها» .ورأى ان خطاب عون

هو «خطاب رجل دولة بامتياز،
وقد أدخل لبنان يف مرحلة
جديدة».
وإذ أكد االنفتاح على أي دعم
اقتصادي خارجي للبنان ،شدد
جعجع على أن «األولوية تبقى
ملكافحة الفساد كي تستعيد
توازنها
الدولة
مؤسسات
وحيويتها وانتظامها».
بدوره ،أمل السفري الفرنسي
«أن يصار اىل تأليف احلكومة
سريعا النطالق عجلة الدولة
واملؤسسات» ،مثنيا على قدرة
اللبنانيني على احلفاظ على
استقرار لبنان.
اىل ذلك التقى جعجع وفدا من
اآلباء األنطونيني برئاسة األب
املدبر جورج صدقة ،يف حضور
منسق مكتب الشؤون الكنسية
يف «القوات اللبنانية» جان
العلم.
من جهة أخرى رد رئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع
على قول الرئيس السوري بشار
األسد إنه «ال ميكن لبنان أن
يستمر بسياسة النأي بالنفس»،
فقال يف تصريح اليوم« :من
مصلحة األسد بالذات ،أن
يستمر لبنان بسياسة النأي
بالنفس ألن «لبنان إن حكى»
ال ميكن أن يكون إال ضده».

التقى عون ودعاه للمشاركة يف احتفال امليالد يف بكركي

الراعي :ندعو حلكومة جامعة قبل العيد
أمل البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
الراعي «ان يتم تشكيل
احلكومة اجلديدة قبل عيد
امليالد» ،ودعا اىل «دعم
رئيس اجلمهورية ألنه بذلك
ندعم الوطن بكامله ،خصوصا
انه اصبح املسؤول ،استنادا
اىل قسمه ،عن وحدة الشعب
اللبناني وخري لبنان».
كالم الراعي جاء إثر لقائه
رئيس اجلهورية العماد ميشال
عون الساعة العاشرة قبل ظهر
اليوم يف قصر بعبدا ،الذي
عرض معه االوضاع العامة
يف البالد اضافة اىل آخر
االتصاالت اجلارية لتشكيل
احلكومة العتيدة.
وقال الراعي« :كانت الزيارة
اىل فخامة الرئيس لشكره على
ايفاده ممثال عنه هو الوزير
سجعان قزي ،أثناء مغادرتي
اىل روما ،وعند عودتي اىل
بريوت .وقد شكرت له
عاطفته ،وهنأته على السالمة
بعد احلريق الذي طاول مغارة
امليالد يف القصر .ونشكر
اهلل انه انتهى على خري.
وقد احببت ايضا ان اقدم له
الدعوة للمشاركة يف احتفال
عيد امليالد ،حيث من العادة
ان يأتي فخامة الرئيس اىل
الصرح البطريركي ،فنعيد
سويا .وقد أكدنا لفخامة
الكامل
دعمنا
الرئيس
جلهوده الكبرية ،ومتنينا ان
يتم تشكيل احلكومة اجلديدة
قبل عيد امليالد .وقمنا
بنظرة شاملة حول املواضيع
العادية اليت نعيشها معا.
واحلديث مع فخامة الرئيس

احلريري عرض االوضاع مع كاغ والتقى نقيب احملامني
استقبل الرئيس املكلف سعد
احلريري ظهر امس االول يف
بيت الوسط ،املنسقة اخلاصة
لالمم املتحدة يف لبنان
سيغريد كاغ يف حضور السيد
نادر احلريري وجرى عرض آلخر
التطورات يف لبنان واملنطقة.
ثم التقى الرئيس احلريري
االستاذ
احملامني
نقيب
انطونيو اهلاشم يرافقه عضو
جملس النقابة االستاذ مجيل
قمربيس وعرض معه االوضاع
العامة وشؤونا نقابية.
برقيات تهنئة
من ناحية اخرى تلقى الرئيس
احلريري رسالة تهنئة من
رئيس حكومة باكستان حممد
نواز شريف ملناسبة تكليفه
تشكيل احلكومة ورسالة اخرى
من رئيس وزراء اوكرانيا
فالدميري غرويسمان هنأه فيها
ملناسبة عيد االستقالل.
استقبل الرئيس
اىل ذلك
املكلف سعد احلريري مساء يف
«بيت الوسط» ،وزير الصحة
وائل أبو فاعور وعرض معه

آخر

املستجدات

الحريري مستقبال كاغ

واألوضاع

العامة.

السنيورة عرض االوضاع مع سفري االمارات
«كتلة
رئيس
استقبل
املستقبل» النيابية الرئيس
فؤاد السنيورة عند اخلامسة
من بعد ظهر اليوم يف مكتبه
يف بلس ،سفري دولة االمارات

الرئيس عون مستقبال البطريرك الراعي يف بكركي
يطمئن ،واعصاب فخامته
هادئة دائما ،ولديه نظرة اىل
االمور ويتطلع بصرب اىل كافة
القضايا».
«حنن،
الراعي:
أضاف
كالعادة ،نوجه دعوة اىل
اجلميع من اجل الوحدة .فما
من امر ينهضنا يف لبنان إال
وحدتنا وتضامننا .هكذا فقط
ميكننا ان حنافظ على كياننا
اللبناني ،فلبنان معروف عنه
انه عائلة مع كل التنوع الذي
فيه ،من احزاب وافكار وآراء.
هو تنوع من صلب حياتنا
اللبنانية وثقافتنا ،لكننا دائما

حباجة اىل هذه الوحدة .لقد
تباحثنا بكافة هذه املواضيع.
وانا من جهيت ،شعاري
«شركة وحمبة» ،وعلى هذا
االساس اعمل مع مجيع
االفرقاء ،ألن املطلوب ان
نكون مجيعنا اىل جانب فخامة
رئيس اجلمهورية ،ذلك انه
عندما ندعم الرئيس فإننا
ندعم الوطن بكامله ،خصوصا
انه اصبح املسؤول ،استنادا
اىل قسمه ،عن وحدة الشعب
اللبناني وخري لبنان».
وردا على سؤال حول ما
اذا كانت هناك بارقات امل

اضافية بالنسبة اىل تشكيل
احلكومة ،اجاب« :لدى فخامة
الرئيس دائما أمل بأن تنتهي
االمور بسهولة .ويف ما
خصنا ،فإننا ندعو دوما اىل
ان تتشكل احلكومة وتكون
حكومة تضم اجلميع -وهذا
هو تفكري الرئيس -وتكون
جامعة وتوحد كي نتمكن من
النهوض ألن التحديات كبرية
للغاية».
سئل :هل تقومون باملساعدة
عرب بعض االتصاالت؟
بالصالة
«أكيد.
اجاب:
والعمل».
ثم استقبل عون الوزير السابق
جهاد ازعور ملناسبة تعيينه
مديرا اقليميا لصندوق النقد
الدولي .وقد وضع نفسه
بتصرف لبنان ،عارضا طبيعة
مهمته اجلديدة ومسؤوليته
اليت تشمل منطقة الشرق
افريقيا
ومشال
االوسط
واخلليج وآسيا الوسطى،
وصوال اىل ارمينيا وجورجيا.
ومتنى عون ألزعور التوفيق
يف املسؤولية اجلديدة اليت
سيتوالها بشكل رمسي اعتبارا
من االول من آذار املقبل.
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العربية املتحدة يف لبنان
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الراهنة والعالقات الثنائية بني
البلدين.
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لبنانيات

تفقد لواء املشاة الـ  10يف بقاعصفرين

قهوجي :ملواصلة احلرب ضد اإلرهاب
والعمل الستئصال خالياه التخريبية

العماد قهوجي يلقي كلمة يف العسكريني
تفقد قائد اجليش العماد
جان قهوجي قبل ظهر امس
االول اخلميس ،وحدات لواء
املشاة العاشر املنتشرة يف
منطقة بقاعصفرين  -الضنية،
حيث جال يف مراكزها واطلع
على اإلجراءات األمنية اليت
تنفذها للحفاظ على استقرار
املخلني
ومالحقة
املنطقة
باألمن ،ثم انتقل إىل قيادة
اللواء يف كفرشخنا واجتمع
بالضباط والعسكريني وزودهم
بالتوجيهات الالزمة.
وتوجه العماد قهوجي بالتعزية
إىل العسكريني الستشهاد
رفيقهم اجلندي عامر احملمد،
نتيجة العمل اإلرهابي الذي
تعرض له حاجز تابع للواء يف
حملة بقاعصفرين ليل األحد

«جبهودهم
منوها
الفائت،
وجهود مديرية املخابرات اليت
أدت سريعا إىل توقيف مجيع
املعتدين»،
قهوجيعلى
العماد
وأثنى
«االحتضان الشعيب للجيش يف
منطقة الشمال عموما ،والذي
ترجم على أرض الواقع طوال
السنوات الفائتة وصوال إىل
احلادث األخري».
وشدد قهوجي على «مواصلة
احلرب ضد اإلرهاب والعمل
الستئصال خالياه التخريبية
أينما وجدت وبكل السبل
املتاحة» ،مطمئنا إىل أن
«االستقرار الوطين سيبقى
حمصنا يف ظل اخليمة األمنية
املتماسكة اليت يوفرها اجليش
على امتداد مساحة البالد».

ريفي :مؤشرات إستقبال مفيت النظام
السوري واضحة واآلتي أخطر

غرد وزير العدل اللواء اشرف
ريفي عرب حسابه على تويرت
ٍ
وقت تدمر فيه
فقال »:يف
حلب على رؤوس أهلها يستقبل
مفيت النظام السوري ببعبدا،
هذه إهانة للبنانيني واستخفاف
بآالم السوريني الذين يقتلون
من  6سنوات».
وتساءل »:هل سلم النظام
السوري علي مملوك للقضاء
اللبناني ،كي تطبع العالقة معه
وحيصل تبادل الزيارات ؟».
اضاف »:إن االستهانة بدماء
شهداء تفجرياملسجدين وبكل
ضحايا الوصايةالسورية ،ترتب
مسؤوليات أخالقية ووطنية ،ال
ميكن جتاوزها»
وختم تغريداته معتربا  »:ان

مؤشرات إستقبال مفيت النظام
السوري يف القصر اجلمهوري
واضحة وقد سبق وحذرنا منها،
واآلتي أخطر».

اجـتـمـاع لـألحـزاب األسـتـرالـيـة
الـلـبـنـانـيـة يف سـيـدنـي أسـتـرالـيـا

إجتمعت األحزاب األسرتالية اللبنانية يوم االثنني يف
 ٥/١٢/٢٠١٦يف مقر تيار املستقبل للتباحث يف شؤون
اجلالية اللبنانية يف أسرتاليا ومت اإلتفاق على طلب
اإلجتماع مع السيد بيرت داتون وزير اهلجرة ومحاية احلدود
لبحث املواقف الصادرة مؤخرا حبق اجلالية.
واألحزاب اليت شاركت يف هذا االجتماع هي التيار
الوطين احلر وتيار املردة وحركة االستقالل وحركة أمل
والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والوطنيني األحرار
وتيار املستقبل.

قانصو امام وفد املنظمات الطالبية يف االحزاب:

حنن انتخبنا عون رئيسا بناء على خياراته االسرتاتيجية

استقبل رئيس احلزب السوري
الوزير
االجتماعي
القومي
السابق علي قانصو ،وفدا ضم
مسؤولي وقيادات املنظمات
الشبابية والطالبية يف األحزاب،
يف حضور عميد اإلعالم معن
محية ،عميد الرتبية والشباب
عبد الباسط عباس ،وكيل
عميد الرتبية والشباب إيهاب
املقداد ومدير دائرة الشباب
ثائر الدنف.
ولفت قانصو إىل «الصعوبات
اليت يواجهها الشباب يف
تأمني فرص العمل ،ما يضطره
اىل اهلجرة ،مبا تعنيه من
تفريغ للمجتمع من اإلمكانيات
والكفاءات املتعلمة املتخصصة
املساهمة
على
القادرة
بتطويره .وعندما تأخذ اهلجرة
عنصر الشباب يصاب جمتمعنا
بالشيخوخة».
واعترب أن «دور الشباب هو دور
طليعي ،ومن املهم أن يكون
االلتزام احلزبي رسالة لنا مجيعا
على اختالف أحزابنا ،ومسؤولية
الشباب محل مشروع التغيري
واإلصالح يف البلد ،ألن البلد
تتآكله الطائفيات واملذهبيات،
وتفتت جهوده وحيويته وقوته،
وقد آن األوان ألن خنرج من
هذه الشرنقة باجتاه مستقبل
خمتلف ،ونظام سياسي وأداء
حكومي مغاير».
وأردف« :حنن نرى أن اخلطوة
األوىل هلز هذا النظام الطائفي
الذي يتكئ عليه نظامنا
اإلصالح،
هو
السياسي،
وال إصالح من دون قانون
انتخابات حديث .ففي ظل
قانون الستني الطائفي ستبقى
احلياة السياسية مقفلة بوجه
الشباب ،لذلك نقف جهارا نهارا
ضد قانون الستني».
ب»مشروع
قانصو
وذكر
القانون االنتخابي الذي قدمه
احلزب القومي عام ،1997
ويقوم على لبنان دائرة واحدة
واعتماد النسبية خارج القيد
الطائفي ،معتربا أن هذا املشروع
حيقق صحة التمثيل ويساهم
يف ترقية احلياة السياسية
واملمارسة الدميقراطية».
وقال« :على طاولة احلوار اليت
أقيمت بدعوة من الرئيس نبيه
بري ،وافقنا على تطبيق املادة
 22من الدستور ،اليت تنص
على انتخاب جملس نيابي ال
طائفي ،وجملس شيوخ ميثل
الطوائف ،ولكن لألسف فإن
هذه احملاولة اليت سعى بها
الرئيس بري اصطدمت برفض
قوى سياسية كانت على طاولة
احلوار ،بالرغم من أنها مادة يف
الدستور اللبناني».
ولفت إىل أن «لبنان ال
يواجه التحديات االقتصادية
واالجتماعية والرتبوية وحسب،
إنه يواجه التحديات يف خمتلف
اجملاالت ،فهو يف مرمى أطماع
العدو اإلسرائيلي ،فالعدو
مل يطو صفحة عدوانيته جتاه
لبنان ،وطاملا أن الكيان
الصهيوني جاثم على أرض
فلسطني ،يبقى لبنان يف دائرة

اخلطر «اإلسرائيلي» ،وهذا ما
يتطلب منا مجيعا جتذير ثقافة
العداء إلسرائيل ،وأن جنذر
ثقافة املقاومة بوجهها.
وتابع« :ما مينع إسرائيل
من وضع يدها على ثرواتنا
البحرية هي املقاومة ،لذلك
فإن املقاومة حاجة وضرورة.
خصوصا أن جيشنا الوطين مل
تسمح له الدول األجنبية أن
يقوى ،وال تقدم له السالح،
إال السالح الذي ال يشكل خطرا
بوجه العدو اإلسرائيلي ،وإذا
مل يغري لبنان بقراره السياسي
مصادر تسليح اجليش ،ستبقى
الدول الغربية متد اجليش ببعض
العتاد اللوجسيت واألسلحة
القدمية والفردية ،وهذا ال
حيصن لبنان.
وقال« :إن املقاومة اليت
يستشهد رجاهلا ،ال متارس
احلرب ترفا ،بل دفاعا عن
البلد ،وعندما جتد أن هناك
جيشا يشكل البديل عنها لن
ترفض ذلك ،وحتى يصبح
جيشنا قويا تبقى املقاومة حاجة
ماسة ،ومسؤولية الشباب جتذير
ثقافة املقاومة أكثر فأكثر ،كما
عليهم جتذير موقف العداء
إلسرائيل أكثر فأكثر».
أضاف« :اخلطر اآلخر الذي
يواجهنا هو خطر اإلرهاب،
فاإلرهاب ليس حالة عارضة،
من
خطرا
أشد
اإلرهاب
االستعمار ،فاالستعمار احتالل
موقت لبلد ما ،ولكن اإلرهاب
صنع من قلب جمتمعنا ،لتفجري
هذا اجملتمع بكل تناقضاته،
بدليل أن احلرب على الشام مل
يكن هدفها اإلصالح بل التدمري
والقتل واإلجرام».
وتابع :اإلرهاب الذي يقتل
ويذبح ويدمر ويسرق حتى
اآلثار هدفه التدمري ونشر فكره
الظالمي ،فهو ال يعرتف باآلخر بل
يبيح قتله ،وثقافته ثقافة إلغاء،
ومن أوجد احلركات اإلرهابية
يف بالدنا أوجدها لتكون أداة
لتفكيك املنطقة وتفتيتها،
وهذا مشروع إسرائيلي .لقد
حاول العدو أن حيقق مشروع
العسكرية
باحلروب
محايته
ففشل ،فشله وهزميته أمام
قوى املقاومة ،جعلته يبحث
عن أساليب خمتلفة ووجد أن

اإلرهاب يشكل الفرصة املثلى
لتحقيق احلماية لكيانه».
وأردف« :لقد أثبتت احلرب أن
اإلرهاب ال يستهدف سورية
وحدها بل استهدف العراق
ولبنان ،ولوال احلرب الوقائية
اليت ختاض ضده يف الشام
لكنا سنشهد كل يوم عمليات
تفجري إرهابية ،وما نقوم به هو
واجب ،حلماية البالد».
واعترب قانصو أن «معركة حلب
ليست سهلة ،ومدلوالتها ليست
بسيطة ،فهذه حلب ثاني مدينة
بعد دمشق ،وهي عاصمة سورية
االقتصادية ،قبل أن ينهبها
األتراك ويسرقوا مصانعها،
وانتصار حلب سيؤسس ملرحلة
جديدة تقرتب فيها سورية من
النصر النهائي ،ال نقول إن
املعركة انتهت بعد استعادة
حلب ،فال تزال هناك مدن
حيتلها اإلرهاب ،مثل إدلب
والرقة ،وهناك مدن حماصرة
مثل دير الزور ،ريف محص
وريف محاه واحلسكة حماصرة،
لذلك فاملعركة ما زالت حتتاج
إىل وقت ،ومع ذلك حنن نثق
بأن الدولة السورية ستنتصر
يف نهاية املطاف.
ونوه بـ «جناح لبنان بانتخاب
رئيس للجمهورية بعد عامني
ونصف العام من الشغور
الرئاسي ،الذي كانت له
ارتدادات سلبية على جممل
احلياة يف البلد ،السياسية
واالجتماعية،
واالقتصادية
ويف بعض األحيان هدد الوضع
األمين ،وكان من املستحيل
استمرار الوضع على ما هو
عليه ،وهنا يتوجب علينا طرح
السؤال :ملاذا عند انتخاب كل
رئيس للجمهورية ميتد الشغور
ألشهر وأحيانا لسنوات؟ وعند
كل استحقاق انتخابي تربز
األزمة ونلجأ إىل التمديد مرة
وأكثر ،خالفا لكل دول العامل،
وهنا يطرح السؤال عندما
يستمر الشغور الرئاسي ما
يزيد على السنتني ،وتأليف
احلكومة يتطلب أشهرا عدة،
هل هذا الوقت ال قيمة له يف
حساب البلد ،وماذا عن مصاحل
الناس؟».
وقال« :حنن انتخبنا اجلنرال
ميشال عون رئيسا للجمهورية

بناء على خياراته االسرتاتيجية،
فهو مع أفضل العالقات
مع الشام ،وهو إىل جانب
املقاومة ويشيد بتضحياتها،
وحنن مع خيار املقاومة ،وهو
ضد اإلرهاب ،وشدد يف خطاب
القسم أنه مع احلرب االستباقية
على اإلرهاب حتى استئصاله،
وهذا موقف نلتقي حنن وفخامة
الرئيس عليه ،وهو من دعاة
الدولة املدنية وهذا ما نريده،
دولة مدنية يتساوى فيها
املواطنون أمام القانون».
وتابع« :احملاصصات اليت
يفرزها النظام الطائفي هي
اليت تؤخر تأليف احلكومة ،ومع
بداية مشاورات التأليف بدأ
االشتباك بني القوى السياسية
على احلصص ،وحنن نرى أن
احلكومات ال تتشكل بهذه
العقليات ،بل بقيام حكومة
وحدة وطنية ،ومن املستحيل
النهوض بالبلد من دون وحدة
وطنية تشارك فيها كل القوى
السياسية يف البلد».
وأردف« :من حقنا أن نكون
مشاركني يف احلكومة وبالتمثيل
الذي نريده حنن ،فحزبنا منتشر
يف املنت الشمالي وجبيل
وعكار
والكورة
وكسروان
وعاليه واجلنوب والبقاع ،قبل
أن يولد بعض الذين يسعون
اىل تكبري أحجامهم .وحنن ال
نرى يف أي حكومة حكومة وحدة
وطنية من دون حزبنا ،ألننا
حزب وطين ال طائفي وعلى
مدى األرض اللبنانية».
«املشكلة
قانصو:
وختم
احلقيقية اليت تعرقل تأليف
احلكومة هو هذا اجلشع لدى
وهذا
اللبنانية،
القوات
حبجمها،
املفتعل
االنتفاخ
وإذا مل تقبل حبجمها احلقيقي
من الصعوبة تشكيل احلكومة،
عدا هذا األمر ،ليس من أحد
يعرقل تشكيل احلكومة ،وكل
األطراف األخرى تقول وبصوت
عال وجود احلزب القومي يف
احلكومة حاجة وطنية .كما أن
هناك قوى متاطل يف تشكيل
احلكومة لتمرير الوقت ،حتى إذا
اقرتبنا من االنتخابات النيابية
يقال مل يعد هناك إمكانية
لقانون جديد ،فلنمش بقانون
الستني».
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لبنانيات

نائب رئيس اجمللس الشيعي استقبل وفدا من بعلبك اهلرمل:

ازمة لـبنان لـيست بـموارده بل يف كـيفية اسـتثمارها

استقبل نائب رئيس اجمللس
األعلى
الشيعي
اإلسالمي
اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن
وفد «اللقاء التشاوري الوطين
لعشائر وعائالت وفعاليات بعلبك
اهلرمل» حبضور املفيت اجلعفري
املمتاز الشيخ امحد قبالن،
وضم :راعي ابرشية بعلبك
ودير االمحر املارونية املطران
حنا رمحة ،مطران بعلبك للروم
امللكيني الكاثوليك الياس رحال،
االرمشندريت تيودور غندور ممثال
راعي ابرشية زحلة وبعلبك
وتوابعها للروم االرثوذكس
املطران انطونيوس الصوري،
مفيت بعلبك اهلرمل الشيخ خالد
الصلح ،وحشد من علماء دين
وقضاة احملاكم الشرعية ،واطلع
اللقاء االمام قبالن على نشاطاته
وحتركاته.

رسالة اللقاء

والقى الزميل عباس ضاهر
رسالة اللقاء وجاء فيها« :يتقدم
اللقاء التشاوري الوطين ملنطقة
بعلبك اهلرمل من مساحة االمام
الشيخ عبد االمري قبالن رئيس
اجمللس االسالمي الشيعي االعلى
بصفته راعيا للوحدة الوطنية وأخا
لالمام موسى الصدر وهو القادر
على رفع هذا االرث التارخيي من
االهمال واحلرمان ملنطقة كانت
وما زالت حتلم بعودة الدولة
وبسط سلطتها ورعايتها البنائها
وهم الذين مل يبخلوا يوما يف
تقديم اغلى ما ميلكون للحفاظ
على وجود وعزة هذا الوطن،
امام هذا الواقع احملزن واملؤمل
جئنا حنمل اليكم يا مساحة االمام
بعض معاناتنا لنضعها امانة بني
ايديكم:
 يدعو اللقاء الدولة اىلحضور فاعل بكافة مؤسساتها
العسكرية واالمنية النه مل يعد
مسموحا ان يبقى االمن متفلتا
ومسيبا ،ويؤكد ضرورة فرض
األمن واستتبابه كونه يشكل
املدخل الصحيح لتعزيز السلم
واالستقرار فهما الضامن االول
لالمناء واالستثمار.
 يطالب اللقاء العمل على حلمشكلة املطلوبني من خالل اصدار
قانون عفو مدروس النه من غري
املقبول ابقاء اجملتمع البقاعي
جمتمعا فارا ومطلوبا.
 تفعيل املستشفيات احلكوميةيف منطقة بعلبك اهلرمل وهي
اليت تفتقر اىل احلد االدنى من
املتطلبات الطبية والصحية.
 انشاء فروع للجامعة اللبنانيةبفروعها وبوجه اخلصوص كلية
زراعة.
 ضرورة ادراج سدود مقررةاصال منذ عشرات السنني
للمنطقة على الئحة جملس االمناء
واالعمار ووزارة الطاقة ،وتنفيذ
الدولية
املساعدات
برنامج
املقررة لبلدات عرسال والفاكهة
ورأس بعلبك.
 اعطاء سلف للمزارعني ودعماالنتاج الزراعي واجياد حلول
للزراعات البديلة وتشريع زراعة
املمنوع منها لالستعمال يف
اجملال الطيب حتت رقابة الدولة
اسوة بدول عدة
 تفعيل حمافظة بعلبك اهلرملعرب اختاذ املراسيم واالجراءات

الالزمة»

رحمة

والقى املطران رمحة كلمة قال
فيها« :سعيد ان اكون يف
هذا البيت اللبناني االصيل
الذي جيمع مجيع كل اللبنانيني،
ونشكر يف البداية مساحته الذي
مجع منطقة كربى من لبنان البقاع
الشمالي وحمافظة بعلبك وهي
تشكل  27باملئة من مساحة لبنان
حتمل تارخيا عظيما جميدا وعندها
تراث وتقاليد حممودة ،فيها من
كل الطوائف وامللل وكل الناس
العشائر والعائالت متعايشة من
مئات السنني بالفة وخري وبركة.
حنن اليوم امام مرحلة جدا دقيقة
عندنا اعداد كبرية للنزوح
السوريني وعندنا صعوبات امنية
خطرية تهدد سالمنا وامننا،
ونعاني صعوبة جدية على احلدود
مع اناس تكفريني ينبغي ان
نكافح لنبقى حمافظني على
وطنا وارضنا وحدودنا ،وتكاتفنا
اليوم متجل يف هذه الدار من
كل العشائر والفعاليات حنن
صوت واحد وقلب واحد نطالب
كل من يعنيهم االمر ومن هو
مبوضع املسؤولية الفعلية ان
البقاع الشمالي ليس عالة على
الدولة بل جيب ان يكون خزان
اخلري والربكة والنعم على الدولة
اللبنانية ،فعندنا اثار ال حتصى
وال تعد ،قلعة بعلبك ،نهر
العاصي وسيدة بشوات وكل
هذه املقومات السياحية واملدنية
ولدينا االرض اخلصبة اليت جتعل
الشعب يعيش ببحبوبة ويكون
البقاع الشمالي مصدر خري ورزق
وعطاء لالقتصاد اللبناني».
اضاف« :من هذا املنطلق اضم
صوتي اىل صوت اجلميع لنطالب
املسؤولني مبوقع املسؤولية
ان البقاع الشمالي ال حيق الحد
ان يرتكه خارج رعاية الدولة
واهتمامها ،صحيح هناك زراعات
غري شرعية وجتارات غري شرعية،
لذلك نطالب اجلميع وكل من
حيمل اهلوية اللبنانية ان يعود
اىل كنف الدولة ويعيش بامان
وسالم ضمن القوانني ويرجع كل
انسان اخطأ اىل اخلط املستقيم
الذي نلتقي به كلنا سوا
كلبنانيني وكبقاعيني على تراثنا
وتقاليدنا .والبقاع الشمالي هو
مضرب لبناني كبري رغم كل
الظروف اليت مررنا بها ،من هنا
امام مساحته الذي يشد على يدنا
حنن قلب واحد وصوت واحد
ونية واحدة نريد الدولة اللبنانية
واالمن والسالم يعود اىل بقاعنا و
نعود اىل مناطقنا نرجع لنشعر انه
يوجد كهرباء ومياه وامن ورعاية
من الدولة واهتمام بكل انسان،
واجلامعة اللبنانية واملستشفيات
واملدارس وكل ما يعطي حياة
هلذه املنطقة لنشعر اننا من
لبنان ولبنان معين بنا والدولة
حاضرة ،الن ما رأيناه مؤخرا ال
يعكس صحة وال ارتياحا ،فهذا
التفلت االمين ليس ملصلحة احد
اال جد اقلية».
ومتنى على «هؤالء ان يضبطوا
حاهلم ويعرفوا انهم مع الرأي
العام الكبري ليس هلم مكان،
جيب ان يعرفوا ان يسريوا على
طريق الصواب والثواب والعقاب

وما يوصل لالخوة والتنمية
احلقيقية يف البقاع الشمالي».

صلح

والقى املفيت صلح كلمة قال
فيها« :صاحب القلب الكبري
الذي دعانا يف هذه االعياد
املباركة عيد املولد النبوي
الشريف وعيد مولد املسيح ،عيد
جاء اىل لبنان ونتمنى ان يكون
عيد خري بعد سنوات عجاف ،هذه
عشائر حمافظة بعلبك اهلرمل اليت
ننتمي اليها وجبلنا من ترابها
ومن طينها عشائر العنفوان
والشجاعة واملروءة والشهامة،
عشائر عرفناها يف وقت الضيم
هي للضيف وللسيف ولغدرات
الزمن ،فهذه العشائر رمبا ال
نبالغ انها كانت يف فرتة من
الزمن خزانا ملقاومة حررت جنوب
لبنان وما زالت تنتظر ان حترر
تالل كفرشوبا ومزارع شبعا
باذن اهلل من الكيان الصهيوني
الغاصب ،هلا دورها يف تارخينا
ولكن هلا دور يف احلرمان املؤبد
ان كانت السجون حتكم علينا
باملؤبد فرمبا الدولة حتى االن
حتكم على حمافظة بعلبك اهلرمل
باملؤبد من خالل قانون الطوارىء
ومذكرات التوقيف اليت رمبا ال
تطال اجملرمني وامنا تطال االبرياء
رمبا فقط لتشابه باالمساء».
اضاف« :من هنا وهذه املناسبة
العظيمة مع هؤالء الذين اجتمعوا
يف وجه احد وامنا اخذتهم محيتهم
من ابناء هذا البقاع وكان على
راس هذا العمل املهم اجلبار
مساحة املفيت الشيخ امحد قبالن
عندما شرفنا يف كالمه وتضامنه
ووقفته معنا مع هذا اللقاء
الطيب املبارك يف بعلبك واليوم
رمبا بعلبك كان االمام قبالن
هو السباق للدخول عليها قبل
الدولة ،فانشأ لنا جامعة قبل ان
تنشىء لنا الدولة جامعة وكفى
اهلل طالبنا مؤنة الذهاب اىل
العاصمة لتحصيل العلم وان شاء
اهلل يتمم املشروع ليكون الصرح
العلمي الن ابناءنا بأمس احلاجة
اليه يف هذه االيام ،ابناؤنا
ليسوا تكفريني وليسوا طفارا
كما كانوا يريدون لنا .حنن ابناء
بعلبك اصبح فيهم كبار القوم
واصبح منهم خرية القوم يف لبنان
ولكنهم حمرومون حتى ان يكونوا
يف املوقع االول وهم اهل لذلك،
فهل يعقل ان حمافظة كاملة ال
يوجد فيها موظف دولة فئة اوىل
و ال سفري وال قنصل وال غريه،
هل يعقل انه غري مسموح لنا
ان نكون كأمثال غرينا من اهل
لبنان او ان لبنان فقط حمسوب
لالناس خمصوصني للسياسي
والقاضي وغريه ،نقوهلا ونقوهلا
من قلب جمروح بالكاد ان
يصل ،احد ابنائنا اذا ما وصل
اىل العاصمة فقدناه النه ال جيد
يف منطقته سبل العيش الكريم
ليبقى فيها».
وختم« :حنن لسنا قطاع طرق
ولسنا اصحاب زراعات ممنوعة
وامنا ال زلنا نعيش على حلم
كالزراعات البديلة احلالل وليس
احملرمة ،ملاذا حتى االن حنن نقول
ذلك من باب رفع املسؤولية اىل
صاحب القرار وصاحب القرار هو
صاحب السماحة ،وعندما استقبل

هذه الوفود الكرمية مباشرة مع ما
يتحمله من مشقة ليقول لنا مع
هذا التوجه الوحدوي الذي مجع
طوائف لبنان من اجل املطالبة
برفع احلرمان عن املنطقة بعلبك
اهلرمل ونسأل ان تكون حمافظة
على االرض ال على الورق كما
هي حتى االن».

رحال

والقى املطران رحال كلمة قال
فيها« :احتمل انا املسؤولية
واجلميع هنا يتحملون املسؤولية
بسبب االمن غري املنضبط يف
منطقة بعلبك اهلرمل ،كلنا
نعرف هذه االمور وقد التقينا
مرات عدة ،اليوم جيب ان يكون
لنا موقف حازم يف مجيع هذه
االمور ،االول :ارفض رفضا باتا
ان ندعى اطراف اذا كنا حنن
االطراف فأين هو القلب ،حنن
قلب لبنان منطقة بعلبك اهلرمل
يطلقون عليها اطرافا يعين
رمبا نكون موجودين ،حنن قلب
لبنان ان سقطت بعلبك اهلرمل
يسقط كل لبنان ،حنن سياج
الوطن يف منطقة بعلبك اهلرمل
الذي يرد االعداء والذين يريدون
ان يستبدوا بلبنان ،كلنا نعرف
السارق واللص الذي يتجول
بيننا ،كلنا يعرف فعلينا ان نأخذ
املوقف احلازم لكي نعيد االمن
واالمان ملنطقة بعلبك اهلرمل،
وان غاب االمان اجتماعتنا
كلها باطلة ،يدنا بيدكم وقلبنا
مفتوح للجميع وهذا كان شعارنا
وستبقى يدنا ممدودة للجميع
وقلبنا مفتوحا لنتكاتف بعضنا
مع بعض  .حنن املسيحيني،
لن نتقوقع ونقعد يف الزاوية،
يدنا ممدودة للجميع لنتعاون،
هذه صفات منطقة بعلبك اهلرمل
احملبة ،احملبة اليت جتمع قلوبنا اىل
بعضنا البعض ،هكذا نستطيع ان
نطلب من الدولة ونفرض على
الدولة ما نريد فان شاء اهلل بعد
هذا اللقاء ولقاءت تابعة سنصل
اىل نتيجة حتمية ان منطقة بعلبك
اهلرمل ستكون االمنة ككل
املناطق اللبنانية واملزدهرة
بأهلها وشبابها وعليهم االتكال،
لن نرضى ان يكون عندنا داعش
يف اجلرود وداعش على الطرقات
نريد االمان االمان االمان».

غندور

والقى االرمشندريت تيودور
غندور كلمة جاء فيها« :ان
االديان السماوية تؤمن باحملبة
والسالم اللذين هما عمادان
اساسيان هلذين الدينني منارة
يف هذا الوطن وكم سررت عندما
دعيت هلذا اللقاء التشاوري
الوطين ملنطقة بعلبك اهلرمل،
وهذا يعين ان هذه املنطقة جزء

ال يتجزأ من وطن امسه لبنان
نريد له االمن والسالم ،وال بد
هنا ايضا ان نستذكر معا حميب
السالم مساحة االمام املغيب
االمام موسى الصدر واصحاب
السيادة املطرانني حنا ابراهيم
ويوسف اليازجي اللذين غيبا
كما غيب عدم احملبة كل دعاة
السالم واالمن واحملبة ،وندعو
اهلل ان يعيدهم الينا خبري وامان.
ان االسالم واملسيحية وكل
االديان غايتها واحدة هي خدمة
االنسان ولكي نستطيع ان خندم
االنسان علينا ان نؤمن له اسلحة
ثالثة:االمن والعلم والصحة،
وهذه االسلحة تفتقدها منطقتنا
كما تفتقدها مناطق كثرية يف
لبنان وهذا عائد لغياب االنسانية
يف من يتولون زمام املسؤولية
خلدمة االنسان ،فندعو اوال ان
يكون عندنا مسؤولون لديهم
حس االنسانية،لكي يستثمروتا
انسانا ال ارقاما ،كما ندعو من
هنا لتأمني االمن والسالم كي
ينهض اهل بعلبك اهلرمل ببعض
الطمأنينة لكي يستطيعوا ان
يستثمروا بارضهم وينموها كما
ذكر املطران حنا فيها الكثري
من الكنوز ومن االراضي زراعية
وغريها من االمور».
اضاف« :هذه املنطقة ليست حباجة
ملنة من احد يف امنائها وتطورها،
ونطالب ان تفتتح الدولة يف
حمافظة بعبلك اهلرمل مؤسسات
تربوية ومدارس وجامعات رمسية
جتعل من هؤالء الشبان والشابات
منارة علم وثقافة فهم يساعدون
يف انشاء جيل املستقبل خلدمة
ارضهم ووطنهم ،واخريا نطلب
الصحة الن صحة النفس واجلسد
اساسيان ،الصحة النفسة هي
شأن االديان اما شان الصحة
اجلسدية فهي شأن الدولة
بطريقة الئقة ال ان يستجدوا
الطبابة وميوتوا على ابواب
املستشفيات».

قبالن

من جهته ،رحب االمام قبالن
باحلضور «يف بيتهم يف مقر
الشيعي
االسالمي
اجمللس
االعلى» ،والقى املفيت قبالن
كلمة والده قال فيها« :باسم
والد اجلميع مساحة االمام نرحب
بكم ترحيبا ربانيا يف داركم
اجمللس ،وال شك وال ريب مبنطق
الدين والعقل ان االنسان هو
الثابت املقدس عندنا ،والقاعدة
االهم يف ديننا وهي احلاكمة على
كل االحكام من اصول وفروع،
وهي اية قرانية واضحة الداللة
«ولقد كرمنا بين ادم» ومهما
كان هذا االنسان ومهما كان

عرقه وقومه وهويته ودينه
ومذهبه فاالنسان املقدس هو
املكرم عند اهلل ،وجيب ان يكون
كذلك عند االنسان .من هنا امرنا
اهلل سبحانه ان نعمل على حتقيق
هذه الكرامة على مبدأ «وتعاونوا
على الرب والتقوى وال تعاونوا
على االثم والعدوان « وعلى
مبدأ «اتقوا اهلل» وعلى مبدأ «وال
تعتدوا» وعلى مبدأ «اياكم ودعوة
املظلوم فانها ليس بينها وبني
اهلل شيء» لذلك ان اهلل ال يغري
ما بقوم حتى يغريوا ما بانفسهم
فعلينا ان نعرف مسؤولياتنا
وواجباتنا ،وعلينا ان نكون على
مستوى املسؤولية و ان حنفظ
االمانة ،فاالمانة باوالدنا واسرنا
وجمتمعنا».
اضاف« :حنب ان نذكر وحنن معكم
ويدنا بيدكم متعاونني متعاضدين
حنب ان نذكر الدولة ان الوطن
بانسانه وليس العكس ،حنب ان
نذكر الدولة بقواها العسكرية
واحزابها واطيافها وطبقاتها وكل
مسؤوليها ،ان االنسان يف هذا
الوطن امانة عظيمة من عند اهلل
يف اعناقكم ،فأدوا االمانات اىل
اهلها بشكل سليم وصحيح».
وتابع املفيت قبالن« :نذكر الدولة
ان البقاع كل البقاع هو من لبنان،
فأعيدوه اىل لبنان ونذكر الدولة
ان املبدأ االنساني الرباني امرنا
ان نكون اصحاب عدالة وانسانية
واخالقية ،انا اقرتح عليكم ايها
االخوة ان يكون عنوان حترككم
حتقيق االمن اجملتمعي يف البقاع،
وعندما نقول جمتمعي اي يشمل
كل مطالب اجملتمع وحاجاته
االنسانية من ماء وكهرباء
وطرقات ودراسة وصحة ،وقبل
هذا وذاك نريد امنا شخصيا لكل
انسان .على الدولة ان تعرف
مسؤولياتها وعلى املواطن ان
يعرف مسؤوليته وعلى العشائر
والعوائل والوجهاء ان يعرفوا
مسؤوليتهم وان يعملوا جبهد
يف ردع االعمال املخلة باالمن،
وعليهم ان يردعوهم عن كل
االثم واعتداء الن الساكت
عن اي اذية متاما كفاعله ال
فرق ،لذلك حبضوركم املبارك
يدنا ممدوة لكم وحنن خبدمة
اهلنا املسيحي واملسلم السين
والشيعي واملاروني والكاثوليكي
واالرثوذكسي ،حنن معكم ال
عليكم ،ساعدونا كي حنقق كل ما
حتتاجه منطقة بعلبك اهلرمل من
خدمات ومطالب مما حيقق كرامة
وعلو ومسو منطقة بعلبك اهلرمل،
وعلى الدولة ان تكون حاضرة
بكل مؤسساتها واداراتها النقاذ
البقاع واعادته اىل الوطن».
وختم« :لبنان يعيش ازمة
ليس بسبب عدم وجود املوارد
املالية واالقتصادية يف لبنان،
وامنا االزمة احلقيقية يعيشها
يف كيفية استثمار هذه املوارد
املالية ويف التعامل الصحيح
هلذه املوارد .لبنان ليس فقريا
وموارده ليست قليلة وامنا علينا
ان نكون صادقني وطاهرين يف
استثمار هذه املوارد لتكون لكل
املناطق اللبنانية من البقاع اهلرمل
عكار وكل املناطق احملرومة ،حنن
معكم ان شاء اهلل لكل خري ملنطقة
بعلبك اهلرمل».
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لبنانيات

مـشاريع القوانـني االنتـخابية :ضـحك عـلى الذقـون
رىل إبراهيم
كثرية هي مشاريع القوانني االنتخابية املتنقلة يف اللجان النيابية منذ
 10أعوام لغاية اليوم .وكان يفرتض بالقوى السياسية أن تتوافق
احلد األدنى من التمثيل الصحيح لتعرضه كإجناز
على قانون يؤمن
ّ
وخرق يف جدار النظام السياسي القائم منذ الطائف ،وأقله حتى
يتسنى ألي مرشح غري حزبي أن يصل إىل الربملان النيابي وحيافظ
على استقالليته يف آن ،من دون احلاجة اىل تقديم فروض الطاعة
ومساء.
حملادل األحزاب صباحًا
ً
اال أن كل املشاريع املطروحة مل جتتهد سوى لدفن استقاللية املرشحني
وردهم اىل بيت الطاعة حتى يبقى املوزاييك الطائفي
غري احلزبيني
ّ
متحكمًا باللعبة السياسية؛ واألهم مطمئنًا اىل ظهره احملمي من حلفائه
قبل خصومه .لذلكّ ،
متت شيطنة النسبية على أساس الدائرة الواحدة
فور طرحها حتت عناوين هزلية وتستخف بعقول الرأي العام ،ليس
أبرزها عدم جهوزية اللبنانيني لالنتقال من النظام األكثري اىل النظام
النسيب مرة واحدة .وبالطريقة نفسها اليت ّ
مت التذاكي بها على الطائف
والدستور وما يفرضه من انتخابات حتقق املساواة والتمثيل الصحيح،
عجنت القوى السياسية النظام النسيب وخبزته ،فخرج «املختلط» بألف
شكل ولون .واحلق يقال ،أن مشاريع القوانني االنتخابية املختلطة
فيها من العجائب ما فاجأ صانعيها بالدرجة األوىل .فحتى النسبية
اليت تعد من أفضل أنظمة التمثيلّ ،
مت تدجينها وقولبتها وفقا لدوائر
وحمافظات ،لتصبح نظاما دكتاتوريا يتالءم مع مصاحل األحزاب ،ويعيد
فرز الطبقة السياسية نفسها ّ
حمطمًا طموحات أي قوى مستقلة ونصف
ناخيب بعض الدوائر .ولكن ،جمددا ،مل يكن أحد ليتوقع بالدرجة
األوىل أن تنتج هذه األحزاب املتشبثة بالسلطة واملال قوانني عصرية
تقلل من سطوتها السياسية وتساهم يف إحداث ولو خرق ضئيل
مللعبها املرسوم منذ  30عاما .ومل يكن أحد ليستخف أصال حبنكة
ودهاء زعماء األحزاب وقدرتهم على افراغ األنظمة واملشاريع واألفكار
وكل ما يأتي يف طريقهم ،ثم علكه ملدة طويلة حتى ينقطع نفس
صل على
حماورهم ويعرتيه اليأس ،فيوافق على مشروع ــــ تسوية ُف ّ
قياس الطباخني .هكذا ،بات اخليار اليوم بني السيئ واألسوأ ،االبقاء
على قانون الستني أم الذهاب اىل قانون خمتلط ما بني أكثري
ملعديه فيما هو ال ميت للنسبية بأي صلة .يف ما يلي
ونسيب وفقا
ّ
استعراض ألربعة مشاريع قوانني انتخابية يتم التداول بها يف اللجان
والصالونات السياسية كبديل عن قانون الستني ،وشرح مفصل
الجيابياتها وسيئاتها كما آلية االقرتاع فيها.
 1ــ املشروع املختلط للقوات اللبنانية وتيار املستقبل واحلزب
االشرتاكي
ميزج االقرتاح بني النظام االكثري ونظام االقرتاع النسيب ،إذ جيري
التنافس على  68مقعدا نيابيا من أصل  128حبسب تقسيم األقضية
احلالي (مع فصل قضاء حاصبيا عن مرجعيون) على أساس النظام
االكثري .اما االقرتاع على اساس النسبية فيطبق على  60مقعدا
حيث يتم االقرتاع حبسب احملافظات التارخيية (بريوت ،اجلنوب،
البقاع ،الشمال) مع استثناء حملافظة اجلبل حيث يتم تقسيم اجلبل
اىل حمافظتني :جبل لبنان اجلنوبي ويضم قضائي الشوف وعاليه،
وجبل لبنان الشمالي الذي يضم اقضية بعبدا ،املنت الشمالي ،جبيل
وكسروان.
يف مقاعد نظام االقرتاع األكثري ،يقول رئيس «مركز بريوت لألحباث
واملعلومات» عبدو سعد« ،يضع املشروع  28مقعدًا مسيحيًا يف دوائر
ذات اغلبيات مسيحية 11 ،منها تقع يف دوائر ذات اغلبيات مسيحية
ساحقة حيث ال فاعلية ألصوات
املسلمني و 17مقعدًا يف دوائر
ذات أغلبية مسيحية ،إال ان الصوت
املسلم فيها هو املرجح .وعليه فإن
املسيحيني ينتجون بقوتهم الذاتية

يزيد املشروع من
تهميش املرشحني
املنفردين واملجموعات
املدنية املستقلة

يف نظام االقرتاع األكثري  11مقعدًا فقط (وفقا النقسام القوى
املسيحية كما كان احلال قبل اتفاق التيار الوطين احلر والقوات،
تاريخ وضع املشروع) .يضاف اليها  26مقعدًا مسيحيًا ُينتخب نوابها
وفق نظام االقرتاع النسيب ،ليبلغ جمموع عدد املقاعد املنتجة بـ»القوة
الذاتية للمسيحيني» يف هذا املشروع  37مقعدًا».
ما سبق يظهر ،بشكل واضح ،عدم اكرتاث القوات فعليا بـ «صون
التمثيل املسيحي» أو بانتخاب الطائفة املسيحية لكل نوابها ،ما يعين
رضاها الضمين عن ما كل ما أنتجه قانون الستني .اال أن الفضيحة
يف هذا املشروع ليست يف هذه النقطة ،بل يف املعايري املعتمدة
يف عملية حتديد املقاعد املخصصة لألكثري وتلك املخصصة للنسيب،
واليت أقل ما ميكن وصفها باالستنسابية الطائفية الوقحة.
فعلى سبيل املثالّ ،
مت فصل حاصبيا عن مرجعيون ملنع حزب اهلل
وحركة أمل من الفوز باملقعدين السين والدرزي ،فيما أبقي على
قضائي البقاع الغربي وراشيا دائرة واحدة ،لضمان فوز قوى 14
آذار باملقاعد الدرزي والشيعي واملاروني واألرثوذوكسي ،إضافة
إىل املقعدين السنيني .يف الوقت نفسه ،أبقيت كامل مقاعد بشري
والبرتون وصيدا على أساس األكثري لضمان فوز القوى نفسها
بهذه املقاعد ،وحتى تسقط أي حماولة لتغيري التمثيل النيابي يف

حتى ال تسحقها األكثرية احلاكمة .هذا يف القسم املتعلق بالنسبية.
اما بالنسبة لألكثري فستأتي النتائج مطابقة ملا أنتجه قانون الدوحة
يف احسن األحوال .واخلالصة ،القوانني املختلطة املطروحة جمرد
بدعة أو هرطقة ال يعمل بها يف اي دولة من العامل .فأملانيا ،مث ًال،
تعتمد املختلط على اساس الدائرة الوطنية يف الشق النسيب (نصف
املقاعد) والنصف اآلخر على اساس الدوائر الفردية .وفلسفة املختلط
هنا هدفها تأمني مقاعد لالحزاب الناشئة يف االقاليم حيث قوتها
االنتخابية ألن من الصعوبة تأمني عتبة الـ  %5املطلوبة على مستوى
الدائرة الوطنية لتضمن التمثل.

كل مشاريع القوانني االنتخابية املطروحة لم تجتهد سوى لدفن
استقاللية املرشحني غري الحزبيني وردّهم اىل بيت الطاعة حتى يبقى
املوزاييك الطائفي متحكماً باللعبة السياسية (هيثم املوسوي)

البرتون وبشري بغري ما ترتضيه القوات وتيار املستقبل ويرتاح
السنيورة يف صيدا .كل ذلك خلدمة اهلدف األول باحلفاظ على
االصطفافات السياسية واحلصص االنتخابية كما تريدها قوى 14
آذار ،وهو ما يستحيل أن تقبل به باقي القوى وباألخص حزب اهلل
والتيار الوطين احلر .وبالتالي سقط هذا املشروع بسبب عدم قابليته
حتى للتعديل ،لغياب املنطق واملساواة وتقسيم الدوائر واحملافظات
وفق دوافع سياسية ،اذ يستحيل معرفة املعيار املعتمد البقاء مقاعد
دائرة واحدة مجيعها على األكثري هنا وتقسيم أخرى ما بني أكثري
ونسيب هناك.
آلية االقرتاع يف هذا القانون تعتمد على وجود صندوقني ،واحد
املعدلة واآلخر لألكثري على أساس
للنسيب على أساس احملافظات
ّ
املعدلة هي األخرى.
األقضية
ّ
 2ـ مشروع رئيس جملس النواب نبيه بري املختلط []1
هو النسخة األوىل من املشروع الذي يضع  64مقعدا على النظام
االكثري ،و 64مقعدا وفق نظام االقرتاع النسيب .ويتم التنافس
يف القضاء على اساس االكثري ،اما االقرتاع على اساس النسيب
فيتم وفق احملافظات التارخيية (بريوت ،اجلنوب ،البقاع ،الشمال)
مع استثناء حملافظة اجلبل حيث يتم تقسيم اجلبل اىل حمافظتني:
جبل لبنان اجلنوبي ويضم اقضية الشوف وعاليه وبعبدا؛ وجبل لبنان
الشمالي الذي يضم اقضية املنت الشمالي وجبيل وكسروان .يف
نظام االقرتاع األكثري ،يقول مدير «مركز بريوت لألحباث واملعلومات»
عبدو سعد« ،يضع املشروع  23مقعدًا مسيحيًا يف دوائر ذات اغلبيات
مسيحية 8 ،منها تقع يف دوائر ذات اغلبيات مسيحية ساحقة حيث
ال فاعلية لالصوات املسلمة و 15مقعدًا يف اغلبيات مسيحية اال ان
الصوت املسلم فيها هو املرجح» .وعليه ينتج «املسيحني بقوتهم
الذاتية يف نظام االقرتاع األكثري  8مقاعد فقط ،تضاف اليها 26
مقعدًا على اساس نظام االقرتاع النسيب فيكون جمموع عدد املقاعد
املنتجة بالقوة الذاتية للمسيحيني يف هذا املشروع  34مقعدًا».
الفارق بني مشروع القوات ومشروع بري ،أن الثاني يف حتديده
للمقاعد املخصصة على أساس النسيب واألكثري اعتمد معايري غري
موحدة ولكن منطقية تؤمن التوازن العددي بني مقاعد األكثري
قضاء على
والنسيب ،فلحظ كل الدوائر على هذا األساس ومل مييز
ً
آخر .اال أن املشروعني املسميني بـ»املختلط» ،ورغم اقحامهما
للنسبية يف النظام االنتخابي ،ال ميتان للنسبية بصلة سوى باالسم
حبسب سعد .وذلك ألن نتائج املشروعني تبدو مطابقة بالكامل لنتائج
التصويت األكثري ،حبيث لن يستطيع أي مرشح مستقل الفوز اذا
غرد خارج سرب األحزاب والتحالفات نظرا اىل أن النسبية مطبقة يف
«نصف حمافظة» .ما سبق يقود اىل رفع املعدل (احلاصل االنتخابي)
اليت حتتاجه أي الئحة للتمثل مبقعد واحد .ففي بريوت ،مث ًال ،ستكون
أي الئحة مرشحة للمقاعد اليت يتم
انتخابها وفق النسبية حباجة إىل ما
يزيد على  25ألفًا للحصول على
مقعد واحد .ويف اجلنوب حنو 45
ألفا .ومن الصعب على أي فرد أو
جمموعة احلصول على هذا الرقم.

املشروعان املسميان
بـ«املختلط» ال يمتان
للنسبية بصلة سوى
باالسم

حتى يف حال تشكيل لوائح من األحزاب اللبنانية العريقة ،كاحلزب
الشيوعي واحلزب السوري القومي االجتماعي ،فسيكون من الصعب
على أي منها الفوز مبقعد واحد .وهذا يناقض أدنى أهداف النسبية
اليت وضعت خصيصا من أجل حفظ حقوق األقليات وضمان متثيلها

 3ـ مشروع رئيس جملس النواب نبيه بري []2
املشروع هذا ال يزال قيد الدرس يف الكواليس السياسية ومل يطرح
بشكل رمسي بعد لذلك يفتقد لبعض التفاصيل املهمة .وقد مت
اعداده بعد رفض التيار الوطين احلر وحزب اهلل للمشاريع املختلطة.
يقوم النظام االنتخابي على مرحلتني ،األوىل تأهيلية على أساس
األرثوذكسي األكثري أو انتخاب كل طائفة لنوابها ،فال ميكن مث ًال
ملواطن سين املشاركة يف تأهيل مرشح شيعي أو مسيحي أو درزي
والعكس صحيح.
املعدة من قبل األحزاب
ويفرتض بكل مرشح أن يلتزم اللوائح الطائفية
ّ
والقوى حتى لو كان علمانيًا والحزبيا .حتى الساعة مل حتدد آلية انتقاء
املرشحني املؤهلني وال تزال الصورة فضفاضة واالحتماالت مفتوحة
ما بني اعتماد  %20من املرشحني املؤهلني أو اعتماد مرشحني اثنني
عن كل مقعد أو غري ذلك كليا .يف املرحلة الثانية ،يتم االقرتاع على
أساس النسبية يف احملافظات وميكن للمسيحي هنا انتخاب املسلم
والعكس صحيح .يف هذا الشق يعارض تيار املستقبل والقوات
واالشرتاكيّ ،
كل على نقطة معينة وأبرزها تقسيم احملافظات حبيث
تصبح مقاعد الطائفة السنية على سبيل املثال غري حمتكرة كليا من
تيار املستقبل.
رغم حلظه للنسبية يف املرحلة الثانية ،يبقى هذا القانون سيئا
يف املرحلة االوىل لتعزيزه االنقسام الطائفي وتعامله مع األفراد
واملرشحني على أساس مذهيب .من جهة أخرى ،يزيد املشروع من
تهميش املرشحني املنفردين واجملموعات املدنية املستقلة ومينعها
من التمثل يف الربملان اال من خالل ركوب البوسطة احلزبية املذهبية
للتأهل اىل املرحلة الثانية .وهكذا ال خيتلف عن سابقيه من القوانني
املختلطة وقانون الستني.
 4ـ مشروع قانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة
هو املشروع املثالي واألكثر مطابقة للدستور والعدالة التمثيلية
واملساواة بشهادة مجيع األحزاب والقوى السياسية ،شرط أن
يبقى حربا على ورق .فعندما يتعلق األمر بتطبيقه يف لبنان ،حيكم
تيار املستقبل واحلزب االشرتاكي وحزب القوات اللبنانية قبضاتهم
ويتوالون على قذفه بعيدا ّ
كل لسبب خيصه بدءا بتقليص النسبية
ً
حلجمه وفضح متثيله احلقيقي وصوال اىل خسارته جزءا من النفوذ
مطوبة له .يف املقابل ،فإن
السياسي يف مناطقه اليت يعتربها
ّ
النسبية مطلب التيار الوطين احلر وحزب اهلل وحركة أمل اضافة اىل
األحزاب العلمانية والقوى املستقلة.
وبعيدا عن مصاحل األحزاب لرفضها ،تسمح النسبية املطلقة ألي
مواطن يف أي قضاء باختيار الئحة من اللوائح املشكلة يف كل لبنان
حبد
واالقرتاع هلا دون تعليبه وفقا النتمائه الطائفي واملذهيب .وهذا ّ
ذاته خرق كبري يف النظام الطائفي اللبناني وقوانني انتخاباته غري
الدميقراطية واجملحفة حبق األقليات (الطائفية واملذهبية والعلمانية
واملستقلة) منذ اتفاق الطائف حتى اليوم .واألهم أن املشروع النسيب
يساهم يف إدخال «دم جديد» إىل جملس النواب ،ومنح األحزاب
الصغرية حق التمثل حبسب قوتها احلقيقية ،فضال عن تعزيزه طموح
األفراد ومنحهم أم ًال بالفوز مبقعد نيابي من دون التزلف لزعماء
الطوائف والرضوخ ملطالبهم.
ختتلف آلية االقرتاع وفق للنظام النسيب عن باقي اآلليات ويفرتض
باملقرتع قبيل اسقاطه لالئحة يف الصندوق االنتخابي ،انتقاء اسم
مرشحه املفضل يف الالئحة ووضع اشارة اىل جانبه يف ما يعرف
بـ»الصوت التفضيلي أو الصوت الرتجيحي» .بعد انتهاء عملية االقرتاع
يف كل لبنان ،يتم احتساب أصوات كل الئحة .وعلى سبيل املثال،
الالئحة اليت حتصل على  %30من األصوات تفوز بالنسبة ذاتها من
عدد املقاعد .أما بالنسبة لألصوات
التفضيلية فيتم احتسابها وفقًا ملا
ناله كل مرشح .وذلك وفق شرطني:
 1ــــ أن يكون املقعد بالرتاتبية ال
يزال شاغرا .فعلى سبيل املثال اذا

يساهم يف إدخال «دم
جديد» إىل مجلس
النواب ،ومنح األحزاب
الصغرية حق التمثل

ترشح كل من رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل ورئيس حزب
القوات مسري جعجع على املقعد املاروني يف االشرفية ،وسبق باسيل
جعجع باألصوات الرتجيجية يفوز باسيل تلقائيا باملقعد ويشطب جعجع
على أن يتم التعويض لالئحة جعجع يف مكان آخر 2 .ـــــ أن ال تكون
الالئحة قد ختطت عدد املقاعد اليت فازت بها.
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اسرتاليا

هانسون غاضبة..تعرف على السبب

هانسون
استشاطت السياسة األسرتالية
املثرية للجدل بولني هانسون
غضبا حيث كشفت تداعيات
قانون الرحالة حجم التوترات
داخل حزبها «أمة واحدة».
رودني
السيناتور
ورفض
جوليتون املنتمي حلزب أمة واحدة
تسوية عرضتها احلكومة بتخفيض
ضريبة الرحالة إىل .% 15
ورغم مترير جملس الشيوخ
ملشروع القانون الذي يفرض
ضريبة  % 15على العمال الرحالة
العاملني يف جين احملاصيل،
لكن بولني هانسون انتقدت
رود كوليتون بسبب تعنته يف
الرفض وإصراره على تقديم
احلكومة املزيد من التخفيضات.
وكان كوليتون يف وقت سابق
قد ادعى أن بولني هانسون
ستسانده يف رفضه ملشروع
القانون ،لكنه وجد أن احلزب ال
ميتلك شهية معاونته.
قائد اخلضر ريتشارد دي ناتال
ذكر أن حزب اخلضر صوت
لصاحل مشروع القانون مقابل
ختصيص احلكومة  100مليون
دوالر إضافية لصاحل رعاية

سدني

األرض.
وزير اخلزانة الفيدرالي سكوت
موريسون أشار إىل أن احلكومة
حتاول البحث عن توفري موارد هنا
أو هناك لتمويل الصفقة.
مشروع القانون كان مهددا بعدم
التمرير بعد رفض أعضاء جملس
شيوخ مثل السيناتورة جاكي
الميب والسيناتور ديرين هينش،
وسيناتور أمة واحدة كوليتون
متريره .
ورغم إبرامه صفقة مع احلكومة،
قال زعيم اخلضر إن احلزب مل
يتلق أي اتصاالت من أي وزير
لتأكيد االتفاق.
تابع« :لقد أظهر حزبنا على أي
حال بعضا من مسات القيادة
عندما اقرتبنا من احلكومة من
أجل وضع نهاية لتلك األزمة
املروعة».
موريسون ذكر يف حوار مع «إيه
بي سي» أن ضريبة الرحالة مل
يتم متريرها إال بنسبة  % 70من
األهداف األصلية اليت وضعتها
احلكومة يف خطة موازنة -2015
.16

املصدر :العنكبوت االلكرتوني
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واشنطن تدعو حكومة اليمن إىل قبول خطة السالم «عشيقة برتايوس» ُتنهي آماله بتسلم اخلارجية

دعت واشنطن احلكومة اليمنية
إىل املوافقة على خطة السالم
املفصلة يف خريطة الطريق اليت
أعلنها املبعوث الدولي إمساعيل
ولد الشيخ أمحد ،وكان الرئيس
عبد ربه منصور هادي قد أبلغ
املبعوث الدولي حتفظاته على
هذه اخلطة ،ألنها تتعارض مع
املبادرة اخلليجية وقرار جملس
األمن رقم  2216وخمرجات احلوار
الوطين.
وجاءت الدعوة األمريكية على
لسان املتحدث باسم وزارة
اخلارجية مارك تونر ،الذي أكد أن
واشنطن تدرك أن اخلطة «تتضمن
خيارات صعبة» .لكنه شدد على
أن التسويات والتنازالت ستكون
ضرورية جلميع األطراف من أجل
التوصل إىل تسوية دائمة.
وأوضح تونر أن اخلطة «مل يكن
يراد منها أن تكون اتفاق سالم
نهائيًا ،لكنها تطرح إطار عمل
صلبا إلنهاء الصراع وعودة األمن
واالستقرار إىل اليمن ،وهو هدف
جيب أن يدعمه اجلميع».
وطالبت اخلارجية األمريكية مجيع
األطراف بدعم خريطة الطريق
«على أنها أساس للتفاوض
املباشر لتحقيق اتفاق سالم
شامل ينهي الصراع ،ويسمح
اليت
اإلنسانية
للمساعدات
تشتد احلاجة إليها بالوصول إىل
اليمنيني».
ميدانيًا ،أعلن حمافظ صعدة
هادي طرشان ،أن اجليش
الوطين واملقاومة الشعبية متكنا
من حترير أكثر من  14موقعًا ،بعد
مواجهات عنيفة مع امليليشيات
االنقالبية للحوثيني والرئيس
السابق علي صاحل ،يف حميط
منفذ علب وخلفة باجتاه مديرية
باقم يف احملافظة.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية
(سبأ) عن طرشان ،أن القوات
امليليشيات
كبدت
املسلحة

خالل اليومني املاضيني خسائر
فادحة ،وقتلت منهم العشرات
يف منطقة مندبة اليت يتقدم فيها
اجليش واملقاومة ُ
وتعترب منطقة
اسرتاتيجية ،باعتبارها تطل على
قرى سحار الشام وطريق باقم
وأبواب احلديد وجبل شعري.
وأشار حمافظ صعدة إىل
أن وحدات عسكرية من فرق
اهلندسة تقوم بتمشيط املواقع
املتقدمة والتقدم حنو مديرية
باقم .كما أشاد بدور اللواء
اخلامس من حرس احلدود،
واملقاومة الشعبية ،والوحدات
العسكرية ،اليت تقاتل يف معركة
حترير صعدة ،مشريًا إىل أن
امليليشيات تزرع األلغام يف كل
الطرق املؤدية إىل احملافظة يف
البقع وعلب.
إىل ذلك ،قتل ستة مسلحني من
ميليشيات احلوثي وصاحل وجرح
عشرة آخرون يف هجوم فاشل
على مواقع اجليش الوطين يف
حمافظة تعز أمس االول.
وذكر مصدر عسكري أن عناصر
اجليش صدوا هجومًا للميليشيات
يف جبهة مقبنة غرب احملافظة،
وكبدوها خسائر فادحة.
ولفت املركز اإلعالمي للقوات
املسلحة ،إىل أن اجليش الوطين
مسنودًا باملقاومة الشعبية ،شن
هجومًا معاكسًا على امليليشيات
يف جبل
النبيع واملضابي
ُ
بالعشملة جببهة مقبنة ،وأجربها
على الرتاجع ،وأسفرت املواجهات
عن تكبيد امليليشيات خسائر يف
األرواح واملعدات ،فيما أصيب
اثنان من اجليش الوطين.
وصد اجليش اليمين واملقاومة
هجومًا للميليشيات غرب تعز،
حيث وقعت مواجهات واسعة
تكبدت خالهلا امليليشيات خسائر
كبرية.
وذكرت مصادر عسكرية أنه
سقط  20من عناصرها على
األقل بني قتيل وجريح.
كما استعادت قوات الشرعية عدة
مواقع يف حمافظة شبوة ،وأعلن
قائد أركان حرب كتيبة احلزم
أمحد القيلي ،أن قوات اجليش
تقدمت باجتاه منطقيت الساق
والصفحة وقطعت على احلوثيني
خط بيحان ،الرابط بني شبوة
ومأرب ،والذي كانت تستخدمه
امليليشيات يف تهريب األسلحة
واملخدرات.
كما حتدثت فرق اهلندسة التابعة
للجيش عن نزع  600لغم زرعتها
ميليشيات االنقالبيني يف حميط
مدينة بيحان التابعة حملافظة
شبوة.

أطلق الرئيس األمريكي املنتخب
دونالد ترامب عاصفة انتقادات
أمس االول ،بعد تغريدات له على
«تويرت» هاجم فيها ممثل احتاد
العمال يف والية إنديانا تشاك
جونز ،ردًا على اتهام األخري
الرئيس املنتخب بالكذب حول
الصفقة ملنع شركة «كاريري»
من االنتقال خارج أمريكا ،مشريًا
إىل أن العمال سيدفعون الثمن
بتقليص رواتبهم.
وردًا على اتهامه بالكذب،
وصف ترامب جونز بـ «فاشل
يف حتمل مسؤولياته» .وحضت
شخصيات مجهورية ودميوقراطية
عدة ،ترامب على تعديل هلجته
على «تويرت» وعدم خوض
تعمق االنقسامات بني
سجاالت
ّ
األمريكيني.
على صعيد آخر ،أفادت شبكتا
«أن بي سي» و «سي بي
أس» ،بأن اجلنرال املتقاعد
ديفيد برتايوس «ليس ضمن
قائمة مرشحي» الرئيس املنتخب
لتولي وزارة اخلارجية ،على رغم
إبداء اجلنرال املتقاعد استعداده
لالنضمام إىل فريق ترامب.
وفيما استكمل ترامب تعييناته
أمس االول ،مع توقع ترشيح
عمالق املؤسسات الغذائية أندرو
بوزنر وزيرًا للعمل ،وبعد ترشيحه
النائب العام لوالية أوكالهوما
سكوت برويت ،لوزارة البيئة.
وبرز أمس االول االول سحب
اسم برتايوس من التداول بعد
مقابلة لعشيقته السابقة بوال
برودويل مع شبكة «سي بي
أس» أبدت فيها «صدمتها»

تــهاني

الحتمال ترشيح مدير وكالة
االستخبارات املركزية (سي آي
إي) السابق ملنصب يف اإلدارة
املقبلة ،بعد كشف التحقيق يف
 2012أنه سرب معلومات سرية
لربودويل.
وأدى التحقيق يومها إىل اإلقرار
بأن برتايوس خرق صالحياته
وجتاوز القانون من دون عواقب
جرمية ،باستثناء إجباره على
تقديم أي سجالت بريدية عرب
الربيد اإللكرتوني ومراقبتها يف
حال عودته إىل منصب حكومي.
واعتربت برودويل أن برتايوس
«غري مؤهل» ألي منصب،
وتسريبه
الفضيحة
بسبب
املعلومات السرية ،فيما تراجعت
محلة ترامب عن فرص تعيينه
للخارجية أو مديرًا لالستخبارات
الوطنية.
الرتشيحات
بورصة
ويف
ترامب
التقى
للخارجية،
أمس االول األمريال جاميس
ستافريديس ،الذي كان من
أبرز الداعمني ملنافسته هيالري
كلينتون .إال أن تعيني ثالثة
جنراالت يف إدارته يعقد الطريق
أمام تعيينات عسكرية أخرى يف
مناصب مدنية ،وسط انتقادات
احلكومة
«عسكرة»
حول
األمريكية ،بعد ترشيح اجلنرالني
جون كيلي وجاميس ماتيس
لألمن الداخلي والدفاع ،وتعيني
مايك فلني مستشارًا لألمن
القومي ،وطرح اسم العقيد
جاميس هيكي الذي قبض على
الرئيس العراقي املخلوع صدام
حسني ،وزيرًا للجيش.

يتقدم املكتب اللبناني للخدمات االجتماعية يف منطقة ليفربول وضواحيها اخلريية من املسيحيني
يف مجيع أحناء املعمورة وخاصة يف الوطن احلبيب لبنان واسرتاليا بالتهاني القلبية احلارة مبناسبة
حلول عيد امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة ،اعادهما اهلل على اجلميع باخلري واليمن والربكات..
وكل عام واجلميع بألف خري.
***
تتقدم مجعية ابناء مارون الراس اخلريية بالتهاني احلارة من املسيحيني مبناسبة حلول عيد امليالد
اجمليد ورأس السنة املباركة ،أعادهما اهلل علينا وعليكم وعلى مجيع املسيحيني يف شتى بقاع
العامل وباالخص اسرتاليا ولبنان باحملبة والسالم.
عشتم وعاشت اسرتاليا وعاش لبنان.وكل عام واجلميع بألف خري.
***
يتقدم رئيس واعضاء جملس اجلالية اللبنانية يف نيو ساوث ويلز من املسيحيني خبالص التهاني
القلبية وبأطيب التربيكات مبناسبة حلول عيد امليالد اجمليد ورأس السنة املباركة ،أعادهما اهلل
على وطننا احلبيب لبنان باالمن والسالم واالستقرار وعلى اسرتاليا الغالية باملزيد من التقدم
واالزدهار .وكل عام واجلميع بألف خري ..عاشت اسرتاليا وعاش لبنان.
صادر عن االعالم
جهاد حيدر
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انهيار أرضي يبتلع سيارتني
يف سان أنطونيو

Australian News

االنقسامات تضرب حزب أسرتاليا ثاني دولة يف العامل
بولني هانسون
تطبق «ضريبة غوغل»

هانسون وكاليتون
أشار السيناتور األسرتالي رود
كاليتون إىل إمكانية انفصاله
من حزب «أمة واحدة» الذي
تقوده السياسية األسرتالية
بولني
للجدل
املثرية
هانسون.
وأشار كاليتون إىل أنه يعتزم
استخدام عطلة الكريسماس
لتحديد مصريه.

تسبب انهيار أرضي قاتل يف
ابتالع سيارتني يف سان أنطونيو
مساء األحد مما تسبب يف مقتل
امرأة على األفل وحماصرة
شخص آخر أنقذه املارة.
وبدأ التصدع حوالي الساعة
 7.30مساء يف منطقة تشهد
أعمال تنفيذ استبدال مواسري
صرف صحي ،حبسب إيفي
تايلور عمدة سان أنطونيو.
وبلغ عمق االنهيار  12قدما.
االنهيار املذكور بدأ بالقرب
من نقطة االتصال بني ماسورة
مت استبداهلا منذ عام مضى،
وماسورة أخرى تعزي إىل عقود
ماضية.
مكتب عمدة مقاطعة بيكسار
قال إن الضحية هي دورا ليندا
نيشيهارا اليت كانت تشغل

منصب نائب عمدة املقاطعة.
وكتب على فيسبوك« :يؤسفنا
أن نؤكد وفاة نائبة العمدة دورا
ليندا بعد سقوط سيارتها داخل
البالوعة األحد.
الضحية كانت تعمل يف منصبها
بنظام الدوام اجلزئي ،وكانت
ترتدي الزي الرمسي وقت
سيارتها
ووجدت
وفاتها،
واألنقاض
بالرمال
مغمورة
جبانب انغماسها يف املاء فرتة
طويلة عند وصول مسؤولي
الطوارئ ،حبسب تشارلز هود
مسؤول اإلطفاء.
واستطرد« :حتت هذه الظروف
ال ميكن لشخص أن يظل على
قيد احلياة ،أفكارنا

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

العالناتكم
يف اهلريالد االتصال على
الرقم:
0403482345
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وضربت التوترات احلزب الذي
فاز بأربعة مقاعد يف جملس
الشيوخ يف االنتخابات اليت
جرت يف متوز املاضي.
وكانت هانسون قد شنت
هجوما ضاريا على كاليتون
بعد عدم تأييده ملوقف احلزب
بشأن فرض ضريبة على العمال
الرحالة بنسبة .% 15

وبدال من تأييد احلزب ،ساند
كاليتون عضوي جملس الشيوخ
هينش
ديرين
السيناتور
والسيناتورة جاكي الميب.
وقالت هانسون يف تصرحيات
لشبكة سكاي نيوز« :لقد
شعرت بالضيق الشديد من
جتاوز كاليتون موقف احلزب،
لقد قال إنه مزارع ،لكن احلقيقة
أنه مزارع من قطاع خمتلف ،وال
ميتلك عمال رحالة».
واستطردت« :ما عالقة ديرين
هينش باملوضوع؟»
ورحب السيناتور كاليتون
بعطلة عيد امليالد معتربا إياها
فرصة لالسرتخاء ودراسة
خياراته املستقبلية السياسية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

باتت أسرتاليا ثاني دول
العامل بعد بريطانيا يف تقديم
«ضريبة غوغل» املفروضة
على أرباح الشركات الكبرية
اليت دأبت على حتويل أمواهلا
للخارج لكيانات مصطنعة بغية
التهرب من الضرائب.
ويستقطع التشريع الصارم
 % 24من األرباح اليت حتققها
الشركات الكربى اليت يوجه
مكتب الضرائب األسرتالي
إليها اتهامات بالغش الضرييب
وخداع دافعي الضرائب.
فعلت
وكانت بريطانيا قد
ّ
الضريبة يف أبريل  2015بنسبة
 % 20من األرباح ،تنخفض يف
 2020إىل .% 17
ورغم أن القانون األسرتالي
يبدو أكثر صرامة ،لكن يتعني
اختباره على أرض الواقع.
ويتطلب هذا فحص احلقائق
والظروف احمليطة بالشركات
متعددة اجلنسيات.
التجارب السابقة تشري إىل
صعوبة التنبؤ باآلليات اليت
سينفذها مكتب الضرائب
األسرتالي يف تنفيذ القانون.
يذكر أن الضريبة اجلديدة جتابه
الكثري من أشكال املعارضة

يف العديد من اجلبهات ،بل
أن جمتمع البيزنس ككل داخل
أسرتاليا يقف موقف املعارض
حياهلا.
ويستند املعارضون أن فرض
يتعارض
جوجل»
«ضريبة
مع توصيات منظمة التعاون
والتنمية ،اليت تنتمي هلا
أسرتاليا كأحد أعضائها.
بيد أن التصميم الذي أبدته
اململكة املتحدة وبريطانيا حنو
تنفيذ الضريبة يف كل األحوال
قد يكون بدافع الضغوط
السياسية من الرأي العام،
ورمبا يعكس أيضا عدم الثقة
يف توصيات منظمة التعاون
والتنمية املتعلقة بالتنمية
االقتصادية.
وتدخل ضريبة جوجل طور
التنفيذ يف أسرتاليا بدءا من
 1يوليو  ،2017وستعامل
جنبا إىل جنب مع قانون آخر
مناهض للتهرب الضرييب
للشركات متعددة اجلنسيات،
والذي دخل حيز التنفيذ يف 1
يناير هذا العام ،لكنه يرتبط
بنطاق يقل كثريا عن «ضريبة
جوجل».
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املواد االباحية تدفع األطفال اىل التحرش
تؤدي املواد اإلباحية إىل
العديد من النتائج السلبية
على األطفال والشباب ،وتزيد
من العنف اجلنسي لديهم ،لكن
ذلك جمرد غيض من فيض.
وكشفت أدلة أن معظم
مراهقي أسرتاليا شاهدوا مواد
إباحية قبل سن الثامنة عشرة
من العمر.
متوسط عمر مشاهدة املواد
اإلباحية يف أسرتاليا يبلغ 12
عاما.
وأوضحت الدراسات وجود
عالقة مقلقة بني رؤية األفالم
سلوكيات
وتطور
اإلباحية
االعتداء اجلنسي.
السلوكيات اجلنسية العدوانية
اليت يرتكبها أطفال وشباب
متثل نصف االنتهاكات اجلنسية
ضد األطفال.
كان ذلك موضوع جلسة استماع
عامة داخل اللجنة امللكية اليت
تبحث يف قضايا االنتهاكات
اجلنسية اليت تعرض هلا أطفال
أسرتاليا داخل مؤسسات دينية
وغريها.

االعتداءات أحيانا
طبيعة
تتسم باخلطورة ،وتتضمن
تهديدات بالعنف وقدر كبري
من اإلكراه.
وكشفت دراسة حديثة عن
الشباب الذين خضعوا لربامج
عالج من السلوكيات اجلنسية
العنيفة أن املواد اإلباحية لعبت
دورا كبريا يف سلوكياتهم.
كما ألقوا باللوم على التعليم
اجلنسي الفقري الذي ال يزود
املراهق الشاب باملعلومات
اجلنسية الصحيحة ،واليت تالئم

قضايا هذا العصر.
ولفتت الدراسة كذلك إىل
أن التعليم اجلنسي يبدأ يف
مرحلة متأخرة جدا من اإلصابة
بسلوكيات العدوان اجلنسي.
وحيتاج اجملتمع األسرتالي إىل
دعم برامج تعليمية تساعد
أطفال املدارس االبتدائية
وحتميهم من االخنراط يف
سلوكيات جنسية عنيفة.
املسيحي
«اللوبي
ودعا
وزير
مؤخرا
األسرتالي»
فكيتوريا
حبكومة
التعليم

مجيس مرلينو حبذف املواد
السمعية والبصرية املرتبطة
مبنهج جديد يعلم املراهقني
العالقات احملرتمة.
محاية
يستهدف
املنهج
املراهقني ومساعدتهم على
كبح عدوانهم ,ومقاومة التأثري
السيء للمواد اإلباحية.
بيد أن اللوبي املسيحي
طالب بضرورة جتنب اإلشارة
إىل اجلنس يف تلك املرحلة
التعليمية.
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سر هجوم وزير اهلجرة األسرتالي على سياسيونا التقليديون مجيعا ممثلون احبث مع الشرطة ..فيلم إباحي
اجلالية اللبنانية
مسيث:
ديك
االسرتالي
املليونري
داخل حمطة قطار بأسرتاليا
أؤيد بولني هانسون

بيرت داتون
كشف تقرير مسرب يف وقت
سابق من هذا العام إىل أين
تتجه سياسة اهلجرة اخلاصة
باحلكومة األسرتالية ،وسر
اهلجوم الذي شنه مؤخرا
وزير اهلجرة بيرت داتون على
مسلمي اجلالية اللبنانية.

املهاجرين السنيني اللبنانيني
الذين وصلوا إىل أسرتاليا
خالل الفرتة بني -1975
امتداد
وكذلك
،1990
عائالتهم ،ووصفهم التقرير
بأنهم أحدثوا تأثريا على
طبيعة التطرف يف أسرتاليا.

وبالرغم من نفي التقرير حني
تسريبه ،لكن املمارسات
الالحقة ينبغي أن تدق ناقوس
اخلطر.

وشدد التقرير على أن عملية
إعادة توطني الالجئني متنع
التطرف ،معرتفا بفقر تنفيذ
تلك اإلجرءات خالل الفرتة
املذكورة».

التصرحيات األخرية اليت أدىل
وزير اهلجرة ومحاية احلدود
األسرتالي حول املهاجرين،
جديدة
تشديدات
جبانب
تتعلق باجلنسية األسرتالية
شديدة من
تعكس رغبة
احلكومة بتنفيذ توصيات
مسودة التقرير الذي متت
كتابته من أجل جلنة األمن
القومي احلكومية ،والذي
عرضت «إيه بي سي» نسخة
مسربة منه.
مسودة التقرير تضمنت تقييما
لعملية تطرف املهاجرين،
وركزت على هؤالء الذين
جاءوا إىل أسرتاليا كالجئني،
وأقاربهم ،وزوجاتهم الالتي
هاجرن معهم.
وحددت

مسودة

التقرير

هذا
رغم
للقلق
املثري
االعرتاف أن التقرير مل يطرح
توصيات لتحسني عملية
إعادة االستيطان.
وكان وزير اهلجرة األسرتالي
قد خص اجلالية اللبنانية
املسلمة واعتربها مصدرا
للقلق يتعلق باإلرهاب احمللي،
متحدثا عن حركة اهلجرة يف
سبعينات القرن املاضي.
وتسبب ذلك يف ردود
فعل شديدة ،حيث طالبته
القيادات اإلسالمية بأسرتاليا
باالعتذار عن تلك التصرحيات،
كما هامجه زعيم حزب العمال
بيل شورتن واصفا تعليقاته
بالغبية.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

املليونري ديك سميث

قال املليونري األسرتالي ديك
مسيث إنه يؤيد السياسية
املثرية للجدل بولني هانسون
بشأن تقليص عدد الالجئني
إىل  70ألف سنويا بدال من
 200ألف.
ال
«لكنين
واستدرك:
أتفق مع آرائها حول هجرة
املسلمني».
واستطرد« :الحظت أن حزب
بولني هانسون الوحيد اليت
متتلك سياسة تتعلق بالتعداد
السكاني».
يذكر أن ديك مسيث من
أشد املعارضني لسياسة
اهلجرة األسرتالية ،ويصر
على أن استيعاب عدد أقل
من الالجئني سوف يؤدي إىل
استقرار التعداد السكاني،
ويساعد الشباب األسرتالي
على الدخول إىل سوق
اإلسكان.
وواصل قائال« :أدعم آراء
بولني هانسون بشأن جوليان
أسانج ،كما أؤيد سياستها

يف اهلجرة».

وتابع« :العديد من أصدقائي
الذين يصوتون لالئتالف
أعربوا عن اعتزامهم التصويت
لصاحل بولني هانسون ،جيب
ننظر إىل ما حدث
أن
يف الواليات املتحدة لصاحل
دونالد ترامب».
«سياسيونا
وأردف:
التقليديون ال خيربونا احلقيقة
إنهم مجيعا ممثلون».
واعترب أن فوز ترامب يثبت
أن الشعوب تشعر بالسأم
من األحزاب الكربى ،وتصرخ
من أجل التغيري».
وشدد املليونري األسرتالي
على عدم تأييده لتصرحيات
هانسون حول املسلمني،
لكنه أشار إىل نفي زعيمة
حزب «أمة واحدة» أن يكون
هلا اجتاهات عنصرية حيث ال
تعترب نفسها متفوقة على أي
شخص من خلفيات أخرى.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تقرير :أسرتاليا ترسب يف الرياضيات والعلوم
كشفت إحصائيات أن أداء
طالب املدارس األسرتالية يف
مادتي الرياضيات والعلوم
يتأخر خلف العديد من الدول
األخرى األكثر تقدما يف هذا
الصدد.
وأوضحت نتائج تقرير 2015
لدراسة االجتاهات الدولية
أن
والعلوم
للرياضيات
أداء أسرتاليا يف املادتني
مير مبنحنى بليد على مدى
السنوات العشرين املاضية.
على
الدراسة
واستندت
الطالب
إجنازات
قياس
يف الرياضات والعلوم يف
السنتني الدراسيتني الرابعة
والثامنة يف أسرتاليا ودول
أخرى منذ .1995
وتعكس هذه النتائج األخرية

أن أداء الطالب األسرتاليني
يف هاتني املادتني يقف
تقريبا حملك سر مع قليل من
التغيريات.
فقط طالب السنة الرابعة يف
مدارس أسرتاليا هم من حققوا
درجات عالية يف الرياضيات
عام  2015مقارنة بعام 1995
بفضل جمموعة صغرية متكنت
من تسجيل درجات كبرية.
وخالل نفس الفرتة-1995 ،
 ،2015حققت دول سنغافورة
وهونج كونج وتايوان واليابان
حتسنا ثابتا ،كما أدى تطور
أداء دول مثل كندا وإجنلرتا
وأيرلندا وأيرلندا الشمالية
والواليات املتحدة إىل تفوقها
على أسرتاليا يف القائمة.
وعلى سبيل املثال ،احتلت

أسرتاليا املركز  ،22وختلفت
عن  21دولة يف أداء طالب
السنة الرابعة يف مادة
الرياضيات ،واملركز الثامن
عشر يف العلوم.
ويف السنة الثامنة ،جاءت

أسرتاليا يف املركز الثالث
عشر ،وختلفت على  12دولة
يف درجات مادة الرياضيات،
بينما احتلت املركز اخلامس
عشر يف العلوم.

املصدر :العنكبوت االلكرتوني

تشعر السلطات األسرتالية
بالفزع واالمشئزاز بعد تصوير
فيلم إباحي للهواة داخل حمطة
قطار مبنطقة جيلونغ بوالية
فيكتوريا.
الفيديو املذكور حيمل اسم
ويظهر
ترامب»
«ترينالين
ُ
رجال وامرأة يقومان مبمارسات
جنسية يف حمطة قطار نورث
شور.
الفيلم تبلغ مدته  8دقائق،
وتظهر فيه املمثلة وهي تتجول
ليال داخل احملطة اهلجورة
مرتدية تنورة قصرية وتشريت،
قبل أن متارس اجلنس مع شاب
حيمل على ظهره حقيبة سوداء.
ومت حتميل الفيلم على موقع
إباحي يف نيسان هذا العام،

وجذب حنو  20ألف مشاهد،
لكنه مل يلفت نظر السلطات
إال اآلن.
روب كورتني املتحدث باسم
« V/Lineقال إن الشركة
تشعر بالقلق الشديد من تلك
اجلرأة اليت حتلى بها صناع
الفيلم ،عرب التصوير داخل حمطة
القطار ،وأكد أن هناك تعاونا
بني شركته وشرطة فيكتوريا
حملاسبة املسؤولني عن ذلك.
وقالت شرطة فيكتوريا إنها
تبحث يف الظروف احمليطة
بالفيلم غري حمدد التاريخ
ميتلك
من
كل
وطالبت
معلومات باالتصال على رقم
.180033300
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

غرف عامالت املنازل :اهلندسة املعمارية العنصرية
تقوم املمارسات املعمارية املعتمدة
يف لبنان على أساس عنصري ،يتجلى
ذلك بوضوح يف تصميم غرف عامالت
املنازل بشكل ال يؤثر على املساحة
املستغلة للشقة ،إذ إن متوسط مساحة
الغرفة ال يتجاوز  5أمتار مربعة ،وغالبًا
ال تكون هذه الغرفة صاحلة للسكن
وال تتوافر فيها املرافق الالزمة أو
النوافذ! هكذا يتم جتسيد امليول
العنصرية والتمييزية بشكل حريف عرب
البناء فتوضع العامالت يف «كهوف»
معزولة داخل املنازل
 5.أمتار مربعة هي متوسط املساحة
اليت يظن املهندسون املعماريون
والعائالت اللبنانية أنها تكفي لتقطن
فيها عاملة يف اخلدمة املنزلية .هكذا،
يرتجم هؤالء عنصريتهم اهلندسية جتاه
العمال األجانب ،وحتديدًا العامالت يف
«رميهن»
اخلدمة املنزلية ،حبيث يتم
ّ
يف غرف منعزلة ،ضيقة وخالية من
النوافذ كانت باألساس خمصصة ألن
تكون غرف ختزين أو غرف غسيل،
وبالتالي غري مؤهلة للسكن.
التصميم اهلندسي لغرف العامالت
يف املشاريع اليت ُتبنى حاليًا ،ينطوي
على عنصرية خميفة تعكس معاني
جدية يف تعزيز نبذ هذه الفئة،
وهذه اهلندسة العنصرية ترتكز على
جيسد،
قانون البناء اللبناني الذي
ّ
عرب ممارسات معينة يف جمال العمارة
اللبنانية املعاصرة ،مظاهر ملموسة من
العنصرية املؤسساتية ضد عامالت
املنازل األجنبيات.
فإقصاء عامالت املنازل من قانون
بإقصائهن أيضًا من
العمل ينعكس
ّ
احلصول على مساحات سكنية الئقة
ضمن فئة واسعة من املباني املخصصة
للسكن ،وفق ما ينطلق منه املهندس
املعماري باسم سعد يف دراسة له
بعنوان « 5أمتار مربعة لغرفة عاملة
املنزل :العنصرية اللبنانية والنوع
االجتماعي يف العمارة ــ فشل اهلندسة
املعمارية» .تتعمق دراسة سعد
باحلالة اللبنانية لسببني أساسيني
هما :أو ً
ال أن حصة الفرد من املساحة
تعترب من أدنى املعدالت يف العامل،
وثانيًا قانون البناء النيوليربالي الذي
يتعمد تغليب املصلحة املادية للمطور
العقاري على حساب نوعية بيئة البناء.
فاملباني السكنية اخلاصة و»الفيالت»
البورجوازية هي «مواقع أساسية
ملزيج واقعي من الذوق احمللي واحلد
األقصى من استغالل مساحة األرض،
مع خلفية من قانون عنصري ،ينتج
منها مساحات سكن للعمال والعامالت
تكون يف أحسن األحوال دون املستوى
املطلوب ،وغالبًا ما تكون ظاملة».
تظهر اخلرائط اليت أخذها سعد
من مشروعني سكنيني ال يزاالن
قيد البناء ،منوذجني متباعدين من
املمارسات .األول ميثل النموذج
يعد ،لألسف ،أفضل
«السخي» الذي
ّ
سيناريو حالي ميكن للعاملة أن تتطلع
إليه يف املشاريع املشيدة حديثًا ،حيث
قام املهندس بتوفري غرفة مبساحة 5.2
أمتار مربعة مع نافذة الئقة ،من أصل
 187مرتًا مربعًا أي ما يقارب %2.87
فقط من مساحة الشقة.
أما احلالة الثانية فتشكل أفضل مثال
ّ
توضيحي للتصميم غري اإلنساني
الذي «يتفنن» بإخفاء غرف العمال
عن األنظار قدر اإلمكان .نتحدث هنا
مؤد إىل غرفة العاملة ،مغلق
عن ممر
ّ
بأبواب عند طرفيه ،يصل إىل غرفة

إيفا الشويف

التعاون العسكري مع مصر:

 200خبري وضابط يف سوريا
فراس الشويف

 5أمتار مربعة هي متوسط مساحة غرف العامالت يف الخدمة املنزلية (مروان طحطح)
الغسيل ويليها غرفة العاملة ،أي
ليس إىل غرفة العاملة مباشرة .جدار
غرفة الغسيل ينحرف اىل الداخل من
أجل إفساح اجملال لنافذة غري مباشرة
لغرفة العاملة مبساحة تقل عن 50
سنتمرتًا .تبلغ مساحة الغرفة  5.2أمتار
مربعة من أصل  531مرتًا مربعًا أي
أقل من  %1من مساحة البناء! هذه
احلالة بالذات هي ،بأي شكل من
األشكال ،وضع شاذ ،لكنها تلتزم
باالتفاقيات اللبنانية الرمسية احلالية،
وفق الدراسة.
فاملعماريون واملطورون والعمالء يرون
أن املساحات السكنية املخصصة
لعامالت املنازل تنتمي اىل «فئة
العناصر ذات صلة اخلدمة غري اجلمالية
يف التصميم اليت جيب أن تكون خمبأة
بذكاء وراء عدة طبقات من اهلندسة
املعمارية لضمان أن يتم تقدميها
على أنها غري واضحة ومعزولة قدر
اإلمكان».
وعليه ،انطالقًا من مفهوم فوكو
لـ»اهليتريوتوبيا» أو النبذ ،تثبت هذه
الدراسة أن غرف عامالت املنازل تعترب
جمموعة فرعية من «النبذ املنحرف» ،أو
مبعنى أكثر تبسيطًا ،تعترب املساحات
السكنية املخصصة لعمال املنازل
مساحات منبوذة لألفراد الذين ينحرف
سلوكهم عن السلوك املتعارف عليه
يف الوحدة اليت يوجدون فيها ،ويف
هذه احلالة نتحدث عن األسر اللبنانية
اليت تنتمي إىل الطبقة املتوسطة.
يصف سعد يف دراسته كيف أن العاملة
«توضع يف هذا املوقع اهلش ،ما
يعطيها بشكل تلقائي وضعية منحرفة
مبجرد حتديد معايري ثقافية خمتلفة.
ثم يوضع هذا «اجلسم الغريب» يف
ص ّممت بعد األخذ
غرف خمصصة لهُ ،
باالعتبار هوية وطبقة الشخص الذي
سيعيش فيها .املسار املعقد الذي
يقود اىل غرف العامالت عرب املطبخ
وغرف الغسيل ،واملمرات الضيقة،
يفصلهن بشكل ال لبس فيه عن احلالة
ّ
كونهن أشخاصًا
العامة للسكان وعن
ّ
ويرفقهن كمالحق ملناطق
كاملني،
ّ
اخلدمة».

قانون بناء عنصري

اإلطار القانوني للعنصرية اهلندسية
يتجسد وفق سعد يف قانون البناء
ّ

الذي حيتوي على عدة بنود تتعلق
بسكن عامالت املنازل ،أوهلا أن
القانون «يشري إىل مساكن عامالت
املنازل بتسمية «غرف للخدم» ويذهب
أبعد من ذلك عرب التحدث عن «اخلدم»
بصفة املؤنث».
كذلك تندرج غرف عامالت املنازل
يف القانون مع جمموعة من النصوص
اليت تتحدث عن غرف التخزين وغرف
الغسيل اليت هي يف املقام األول غري
مصممة الحتواء الناس لفرتات طويلة
من الزمن .الغرض األساسي من هذا
اجلمع ،كما تشرح الدراسة ،هو ترسيم
اخلطوط الدقيقة ألنواع الغرف اليت ال
تؤثر يف النسبة العامة لالستثمار وذلك
للسماح للمطورين بزيادة مساحات
الغرف اليت تضيف القيمة السوقية.
ونتيجة لذلك ،يوجد بند يف القانون
حيدد املساحة القصوى لغرف العمال
ولكل هذه األنواع من الغرف (التخزين،
الغسيل )..بـ 8
أمتار مربعة.
الدراسة
حتدد
هدفًا آخر هلذا
اجلمع ،وهو إعفاء
هذه الغرف من
وجود
موجب
نوافذ مفتوحة أي
ال عوائق أمامها،

تندرج غرف
عامالت
املنازل يف
القانون
مع غرف
التخزين
وغرف

وهنا يصبح القانون مشكلة فاقعة عندما
ينص صراحة على أن الغرف املصممة
للسكن البشري جيب أن يكون فيها
نوافذ من دون عوائق ،بعدما كان قد
استثنى يف الفقرة السابقة غرف عمال
وعامالت املنازل من هذه الفئة!
هذه االجتاهات املعمارية يصعب
مواجهتها بسبب املمارسات الراسخة،
والطبيعة احملددة من الفعل املعماري،
والعمر الطبيعي للمباني .وعليه ،جيب
االعرتاف بآليات القهر اليت خيلقها
واملهندسون
والعمالء
املطورون
املعماريون وإدراجها ضمن اجلهود
املبذولة ملكافحة العنصرية وإصالح
القوانني .التوصيف الدقيق لغرف
العامالت يستنتجه سعد يف ختام
دراسته :كهوف داخل املنازل!

تطور التعاون العسكري األمين السوري
ّ
ّ
مطرد يف اآلونة
ــ املصري بشكل
األخرية ،عطفًا على ازدياد التهديد
اإلرهابي ملصر واخنراط اجليش السوري
يف معركة ضارية ضد اإلرهاب .أمن
يتجسد بانتشار
سوريا من أمن مصر
ّ
حواىل  200خبري وضابط مصري على
كامل اجلبهات السورية.
وتوسع
سوريا
مع استمرار احلرب يف
ّ
قاعدة اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء
املصرية ويف الشرق ّ
وتوسع
اللييب
ّ
مجاعة «بوكو حرام» اإلرهابية يف
الوسط األفريقي وصو ً
ال لسواحل
أفريقيا الغربية ،ال جتد مصر ُب ّدًا من
التعاون العسكري واألمين مع اجليش
السوري واألجهزة األمنية السورية،
يف سياق محاية األمن القومي املصري
من خاصرته االسرتاتيجية سوريا،
واالستفادة من التجارب واخلربات
السورية يف احلرب على اإلرهاب على
مدى مخس سنوات من احلرب.
ومل يعد كافيًا اعتبار اجليش السوري
األول ،من دون
اجليش املصري
ّ
عملية هلذا االعتبار ،بدءًا من
ترمجة
ّ
تبادل اخلربات العسكرية واألمنية بني
اجليشني واألجهزة األمنية يف البلدين،
وصو ً
ال إىل إعالن مصر دعمها للجيوش
الوطنية يف سوريا والعراق وليبيا،
واحلفاظ على الدول يف هذه البالد،
بدي ًال من التقسيم واإلرهاب وفوضى
امليليشيات.
وفيما كشف كالم الرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي مع التلفزيون
الربتغالي يوم  22تشرين الثاني
املاضي حول «دعم اجليش الوطين يف
ليبيا ،وكذلك يف سوريا والعراق» ،عن
عملية تصاعدية لتعاون عسكري مصري
ـــ سوري بدفع روسي ،تكشف معطيات
امليدان حضورا فعليا ملستشارين
ومدربني مصريني
عسكريني وأمنيني
ّ
يف سوريا إىل جانب وحدات اجليش
السوري ،ويف أروقة رئاسة األركان
السورية يف وسط دمشق.
بعد زيارة رمسية لرئيس مكتب األمن
الوطين السوري اللواء علي مملوك على
رأس وفد من كبار ضباط االستخبارات
السورية إىل مصر ،ولقائهم نائب
رئيس جهاز األمن القومي املصري
ورئيس جهاز املخابرات العامة اللواء
خالد فوزي منتصف تشرين األول
املاضي ،انتقلت إىل سوريا يف بداية
شهر تشرين الثاني جمموعة من ّ
الضباط
املصريني ،األمنيني والعسكريني ،يف
سياق برنامج تعاون عسكري أمين بني
البلدين هدفه مكافحة اإلرهاب وتبادل
اخلربات ،برعاية روسية مباشرة.
وحبسب املعلومات ،فإن اخلرباء األمنيني
موزعون على أكثر من
والعسكريني
ّ
مركز تنسيق ،بدأت يف رئاسة األركان
السورية يف دمشق ويف قاعدة محاه
وتوسعت ّ
مؤخرًا لتشمل قاعدة
اجلوية،
ّ
ّ
اجلوية ،ومطار «اليت .فور» يف
محيميم
ّ
ريف محص الشرقي ،فض ًال عن انتشار
جمموعة من املستشارين األمنيني
والعسكريني يف عدد من غرف العمليات
العسكرية السورية ،من درعا إىل محاه
إىل جورين يف منطقة سهل الغاب.
ويعمل الضّباط السوريون واملصريون
على تبادل اخلربات يف ما بينهم ،وخاصة
نقل خربات اجليش السوري يف مكافحة
عمليات
اإلرهاب بشكل مباشر إىل غرف
ّ
ضد
معارك
اجليش املصري اليت ختوض
ّ
اإلرهاب يف شبه جزيرة سيناء.

رفع مستوى التنسيق والتعاون
عسكريًا وأمنيًا كان
املصري ــ السوري
ّ
ّ
الضباط
أيضًا حمور لقاء بني أحد أبرز
األمنيني املصريني ومملوك ،يف زيارة
قام بها وفد مصري يوم  24تشرين
الثاني املاضي عرب طائرة خاصة ّ
حطت
يف مطار دمشق الدولي .ودام االجتماع
بني املسؤولني األمنيني يف البلدين
ملدة تزيد على أربع ساعات ،جرى
ّ
خالهلا حبث التنسيق األمين ،وإمكان
إنشاء مركز استطالع مشرتك يف مطار
«اليت .فور» القريب من املناطق اليت
حيتلها تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وحبسب املعلومات ،فإن عدد اخلرباء
املصريني على األراضي السورية ،قد
يصل إىل حدود الـ  200مع نهاية العام
املتوقع يف األيام املقبلة،
احلالي .ومن
ّ
أن تصل إىل ميناء طرطوس العسكري
على منت قطعة عسكرية حبرية مصرية،
كتيبة هندسية من اجليش املصري،
مهمتها نزع األلغام والعبوات الناسفة
ّ
احملررة
األحياء
يف
مهماتها
أوىل
لتبدأ
ّ
من مدينة حلب ،بالتعاون الكامل مع
القوات السورية والروسية.
وإذا كان السقف السياسي املصري
للتعاون مع سوريا والوقوف إىل جانب
الدولة السورية قد بدأ يتبلور ويرتفع،
ّ
املتوقع أن يرتفع السقف
فإنه من
السياسي املصري اجتاه دعم اجليش
والدولة السورية ،مع انتقال السلطة
يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل
كامل إىل الرئيس املنتخب دونالد
ترامب وإدارته اجلديدة .فبالنسبة
ملصر ،مل يعد ممكنًا القبول باملعادالت
توسع اإلرهاب
السياسية احلالية مع
ّ
وانتشاره يف احمليط املصري ،مبا
جدي ،وخصوصًا
يهدد أمن مصر بشكل ّ
ّ
وسط احلديث عن إمكانية جلوء تنظيم
«اإلخوان املسلمني» إىل إشعال الساحة
جمددًا بعمليات أمنية قاسية.
املصرية
ّ
كذلك مل يعد ممكنًا ترك الساحة ألجهزة
االستخبارات الرتكية والقطرية للعب
ً
وحيدة يف سوريا والعراق ،يف ضوء
معلومات تفصيلية عن دعم الدوحة
ملعسكرات تدريب إلرهابيني مصريني
حتولت إىل
يف حمافظة إدلب ،اليت
ّ
جتمع للجهاد العاملي ،وانتقال
قاعدة
ّ
هؤالء إىل العمل األمين اإلرهابي يف
امليادين املصرية .األداء املصري
«امليداني» يبدو متناقضًا مع كون
تقدمت
مصر هي واحدة من ثالث دول ّ
أول من أمس مبشروع قرار إىل جملس
األمن يطالب بوقف القتال يف مدينة
حلب ،من دون إخراج املسلحني من
األحياء الشرقية .لكن سرعان ما
أصدرت وزارة اخلارجية املصرية بيانًا
فجر الثالثاء املاضي عبرّ ت فيه عن
استيائها من إصرار بعض الدول على
طرح مشروع القرار على التصويت ،من
دون استكمال النقاش بشأنه.
مصدر دبلوماسي مصري ّ
أكد ان
التعاون بني اجليشني مستمر منذ ما قبل
اندالع األزمة يف سوريا ،وأنه يأتي يف
السياق الطبيعي للتعاون بني جيشني
هما يف األصل جيش واحد .ولفت إىل
أن التنسيق وتبادل املعلومات األمنية
بني القاهرة ودمشق مل ينقطعا حتى
يف عهد الرئيس السابق حممد مرسي.
ّ
وأكد أن وجود تنسيق بني اجليشني
ال يعين مطلقًا مشاركة مصر يف
احلرب السورية ،ألن رؤية القاهرة
االسرتاتيجية قائمة على «رفض عسكرة
األزمة السورية.
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مقاالت وتحقيقات

فضيحة الضمان اختالسات بقيمة  10مليارات لرية
 10مليارات لرية هي التقديرات األولية للمبالغ اليت اختلسها
جورج بعينو من عشرات الشركات اليت ّ
كلفته تسديد اشرتاكاتها
للضمان االجتماعي واالستحصال على براءات الذمة .التحقيقات
أقر املتهم الرئيسي بسرقة
ال تزال متواصلة ومل حُتسم وجهتهاّ .
األموال من زبائنه وتزوير إيصاالت الدفع ،لتبدو أنها صادرة
عن الضمان ،اال انه حياول توسيع دائرة املتهمني بالتورط معه
لتشمل  8مستخدمني يف الصندوق ،من ضمنهم رئيس اللجنة
الفنية.
يدير جورج بعينو شركة «املضمون» بتكليف من والده منري بعينو
منذ عام  .2008هذه الشركة متخصصة خبدمات اجناز املعامالت
لدى الصندوق الوطين للضمان االجتماعي لنحو  160زبونا من
شركات القطاع اخلاص ،وال سيما خدمات تسديد االشرتاكات
واستصدار براءات الذمة.
تقدم
تعمل هذه الشركة بتوكيالت رمسية من زبائنها ،ولكنها
ّ
ايضا خدمات لزبائن آخرين يلجأون اليها بال توكيالت ،ومنهم
زبائن يواجهون مشاكل مع الصندوق .يف اطار هذه اخلدمات،
كانت الشركة تتوىل تسديد مبالغ مالية اىل الصندوق نيابة عن
زبائنها ،نقدا او عرب شيكات ،وبالتالي أقامت ،حبكم طبيعة عملها،
صالت واسعة مع عدد من العاملني يف الصندوق وادارته.

شركات وجمعيات معروفة

لفرتة طويلة ،مل تكن هناك شكاوى معلنة من الزبائن ،وبينهم
شركات ومجعيات مشهورة ،إىل أن اكتشفت إيصاالت دفع
ذمة غري صحيحة ( )...حصل عليها الزبائن عرب
ّ
مزورة وبراءات ّ
شركة «املضمون» .وضع القضاء يده على القضية .تدحرجت
قدرت حتى اآلن بأكثر
كرة الثلج ،ليتبني وجود اختالسات
ضخمةّ ،
ّ
من  10مليارات لرية ،وشكاوى من  13زبونا يتهمون جورج بعينو
تقدم به والد جورج
باختالس أمواهلم ،فضال عن ادعاء شخصي ّ
ّ
وسلم
ضده .حاول املتهم اهلروب إىل خارج لبنان ،إال أنه عاد
ّ
نفسه اىل القضاء وعمد يف التحقيقات اجلارية معه إىل «توريط»
مثانية من العاملني يف الصندوق
باالشرتاك يف عمليات االختالس،
وأبرزهم رئيس اللجنة الفنية (اجلهة
الرقابية يف الصندوق) مسري عون.
صحة
التحقيقات مل حتسم بعد مدى
ّ
ادعاءات املتهم ،يف ظل قناعة ّ
تولدت
لدى احملققني بأن املتهم يسعى إىل
توريط أكرب عدد ممكن من املديرين

ادعى جورج
أنه جنى 400
ألف دوالر من
االختالس

واملستخدمني يف الصندوق من أجل «تكبري احلجر» وتوزيع
املسؤولية بني الشركة والصندوق بصفته مسؤو ً
ال عن أعمال
مستخدميه .كذلك مل حتسم التحقيقات احتمال أن تكون بعض
ذمة
الشركات /الزبائن قد طلبت من بعينو استصدار براءات ّ
غري صحيحة مقابل مبالغ مالية ورشى بهدف التهرب من تسديد
ديونها للصندوق او تأجيل تسديدها.
مسعة شركة «املضمون» مل تكن سيئة أيام كان يديرها والده،
ومل يشتك منها الزبائن ،كما مل ترد أي شكوى خالل السنوات
ّ
تولي اإلبن إدارتها ،بل كانت أعماهلا تزدهر،
األوىل على
وكان من بني زبائنها :مجعية مصارف لبنان ،شركات الوزير
ميشال فرعون ،سيدروس بنك ،مطعم السلطان ابراهيم ،اهلرب
للرخام ،ABC ،سبينس ،سي تي دجييتال ،شركة أبنية ...وسواها
من الشركات املعروفة ،اليت نقلت وكاالتها من األب إىل اإلبن
ملتابعة معامالتها لدى الضمان االجتماعي .من أبرز املعامالت اليت
كان ينفذها حلسابها ،تسديد االشرتاكات املستحقة عليها عن
ذمة من الصندوق ،تسجيل
موظفيها ،االستحصال على براءات ّ
املوظفني اجلدد ،تسجيل ترك العمل للموظفني املصروفني أو
املستقيلني.

االعرتاف بالجريمة

املوجهة ضده .جاءت اعرتافاته
أقر جورج بعينو اخريا باالتهامات
ّ
ّ
قدمها أمام النائب العام املالي ،القاضي
االخرية بعد إفادة كاذبة ّ
علي ابراهيم ،يف بداية التحقيقات يف هذا امللف .يومها أنكر بعينو
اختالس أموال الزبائن ،ونفى وجود عمليات تزوير .خرج بعينو
وفر إىل اإلمارات العربية
من مكتب ابراهيم إىل الطائرة فورا،
ّ
املتحدة (متهيدًا للهروب إىل جهة أخرى) .ولكنه عاد بعد أسابيع
ّ
وبدل وجهة أقواله من اإلنكار إىل االعرتاف بسلوك
وسلم نفسه ّ
يقدم
دروب الرشوة والتزوير .إفادة املتهم ال تزال غري ثابتة ومل ّ
رواية واحدة ،حبسب مصادر احملققني ،وال سيما جلهة الدوافع،
فهو أملح أمام النائب العام املالي ،القاضي علي ابراهيم ،اىل
متورط بالقمار ،فيما قال أمام قاضي التحقيق األولي ،غسان
انه
ّ
عويدات ،إنه تورط بكفالة ديون شخص يدعى ايلي القسيس،
اليت بلغت  300ألف دوالر ،حبجة إقامة مشروع جتاري يف تركيا،
إال أن القسيس هرب وبدأ الدائنون يطالبون بعينو بامواهلم.

محمد وهبة
األجهزة األمنية والقضائية اليت حنرتم واليت
مل تتوان حلظة عن كشف هذه احلقيقة».

رواية املتهم

الهدف من تسليم بعينو نفسه و «توريط» عاملني يف الضمان ،هو تحميل الصندوق مسؤولية االختالس
(أرشيف)
يقدم نفسه على انه «رجل
كان جورج ،املتباهي بشبكة زبائنهّ ،
أعمال» ،يف حوزته وكاالت من عشرات الشركات اليت ميثلها،
ويقدم خدمات تنظيم
يدعي أنه تاجر عقارات وتاجر سيارات
ّ
وكان ّ
االحتفاالت واملهرجانات واملناسبات اخلاصة وغريها ،حتى إنه مل
يكن حيضر إىل الضمان شخصيًا ،بل كان يوفد موظفني يعملون
حتت إدارته يف شركة «املضمون» .مل يكن اسم جورج يثري أي
شبهة لدى الشركات ــ الزبائن ،إال حني انكشف أحد اإليصاالت
املزورة يف شهر أيار املاضي .يف ذلك الوقت ،كانت إحدى
ّ
الشركات ّ
تدقق يف إيصال حصلت عليه من جورج بعينو كمستند
يثبت تسديدها االشرتاكات املستحقة عليها للضمان .اكتشف
املزور ،علما بأن
أمني الصندوق ،منذر عربيد ،أمر هذا االيصال
ّ
جورج بعينو ّ
يتهمه مبساعدته يف عملية االختالس!
متكن التفتيش املالي يف
بعد ثالثة أشهر على هذه احلادثة،
ّ
تقدم بادعاء يف األول
الصندوق من تكوين ملف عن القضية.
ّ
من آب أمام النيابة العامة املالية .باشر النائب العام املالي علي
ابراهيم حتقيقاته ،واستدعى منري بعينو وابنه جورج الستجوابهما.
ومصدرة
أفاد االبن بأن اإليصاالت وبراءات الذمة سليمة وقانونية
ّ
وفق األصول ،نافيًا أن يكون هناك أي تزوير أو تالعب فيها.

تطوّرات مثرية

وفر مباشرة إىل اإلمارات العربية
خرج جورج من مكتب ابراهيم
ّ
املتحدة متهيدًا للذهاب إىل بلد آخر .يف هذا الوقت بدأت
سلسلة من االتصاالت اليت يقودها منري بعينو مع الشركات اليت
قدم األب سلسلة من
استفسرت عن اإليصاالت اليت لديهاّ .
التعهدات للزبائن بأنه سيعيد هلم األموال .بعضهم وافق على
قررت 13
اإلحجام عن رفع الدعاوى على شركة «املضمون» ،فيما ّ
شركة ،حتى اليوم ،االدعاء على الشركة ووضع إشارات حجز على
عقاراتها وملكيات بعينو.
بعد هروب املشتبه فيه األول باالختالس والتزوير ،سارت
التحقيقات ببطء ،إال أنه ظهر تطوران الحقًا؛ األول ّ
متثل باالدعاء
ضد ابنه جورج جبرم سوء االمانة واالختالس
قدمه منري بعينو ّ
الذي ّ
يف حماولة منه إلنقاذ الشركة أو ما تبقى منها .أما التطورالثاني
فكان عودة اإلبن اىل لبنان وتسليم نفسه .أثارت هاتان اخلطوتان
الكثري من التساؤالت ،وال سيما ان ادعاء االب على ابنه ربطه
بـ»عدم إمكانية جورج القيام بأعمال كهذه من دون تواطؤ احد
من املوظفني» .واصدر منري بعينو الحقًا بيانا لتعزيز الشبهات
حول تورط مستخدمني يف الصندوق ،قال فيه« :ألسباب ما زلت
أجهلها ،علمت أن ابين جورج والبعض من موظفي الصندوق،
الذين مت توقيفهم اليوم من قبل النيابة العامة املالية بعد حتقيق
واف معهم من قبل مكتب اجلرائم املالية ،اقدموا على تزوير
إيصاالت وبراءات ذمة ملصلحة الشركات الزبائن واستولوا على
املبالغ املدفوعة مبوجب شيكات ألمر الصندوق كمستفيد أول،
كما املبالغ النقدية املدفوعة من قبل الشركات» .واضاف بيان
االب« :للمزيد من املعلومات فإن ابين جورج قد عاد طوعًا من
اخلارج ووضع نفسه بتصرف القضاء ،وبناء على افادته املفصلة
واملواجهات أمام مكتب مكافحة اجلرائم املالية ،مت إيقاف موظفي
الضمان ،وبالتالي فإن املسؤولية تقع على الصندوق الوطين
للضمان االجتماعي كمسؤول معنوي عن أعمال موظفيه وعلى
املوظفني أنفسهم كما وعلى ابين جورج ،وحنن على أمت الثقة بعمل

رسم االبن سيناريو يف اعرتافاته ميكن
تلخيصه كالتالي :هو شاب يبلغ من العمر 33
تورط بأعمال جتارية ،اقرتح عليه موظف
عامًاّ ،
يف الضمان اختالس أموال الزبائن بد ً
ال من
إقراضه املال ،انغمس يف التزوير واالختالس
ليسدد ديونه بالتواطؤ وحبماية رئيس اللجنة
ّ
الفنية يف الضمان مسري عون ،وبالتعاون مع
رئيس مصلحة براءة الذمة يف الضمان علي
شقري وموظفني آخرين ،بعضهم متقاعد أو
متعاقد.
ال تتوافر لدى احملققني ادلة تدعم هذا
السيناريو سوى رواية املتهم نفسه ،اال ان
احلصيلة األولية لعمليات االختالس ،بلغت
وفق مصادر مطلعة 10 ،مليارات لرية .وهذا
يدعي جورج
الرقم أكرب بكثري من املبلغ الذي ّ
اختالسه من أجل تسديد ديون القسيس
البالغة  300ألف دوالر .ال بل إن ما ورد يف
إفادته عن املبالغ املدفوعة رشى ،متضاربة،
إذ تصل قيمتها إىل  1.5مليون دوالر سنويًا
متتد بني  2011و ،2015لكن عند
وعلى فرتة
ّ

الدخول يف تفاصيل الرشى املدفوعة لكل مستخدم ،يتبينّ أنها
ال تتجاوز  800ألف دوالر عن السنوات اخلمس ّ
كلها ،باإلضافة
إىل هدايا عينية مثل تلفزيون وساعة ومكيف وتشرجيات تلفون
حصة جورج بعينو من كل عمليات التزوير
وسواها ...والالفت أن ّ
تبلغ  400ألف دوالر من  2011لغاية !2016
برر إفادته األوىل ،اليت أنكر
باالستناد اىل رواية املتهم ،فهو ّ
مزورة واختالس أموال الزبائن ،بأنها جاءت
فيها وجود إيصاالت ّ
بطلب من موظفة متعاقدة مع الضمان هي وديعة توما ،اليت تعمل
سكرترية لدى رئيس اللجنة الفنية يف الضمان مسري عون .ثم بدأ
بعينو يسرد الورطة اليت وقع فيها مع إيلي القسيس بعدما كفله
لدى عدد من الدائنني ،ما دفعه إىل طلب االستدانة من منذر
عربيد (امني صندوق يف الضمان) حبكم الصداقة ،فما كان من
عربيد إال أن ّ
علمه اختالس الزبائن ،حبسب الرواية نفسها .وقال
املزورة مقابل
الذمة
وبراءات
اإليصاالت
على
استحصل
بعينو إنه
ّ
رشى مالية لكل من وديعة توما ،رئيس مصلحة براءة الذمة علي
شقري (حاليًا هو رئيس دائرة) ،ابراهيم بيضون املسؤول عن
طلبات براءة الذمة ،علي عياش رئيس مصلحة اإلحصاء وأساليب
العمل (متقاعد) ،علي العطار
رئيس مصلحة االشرتاكات،
ونديم فيصل أمني صندوق
السندات ،ومنذر عربيد أمني
صندوق الضمان .هؤالء ،وفق
رواية املتهم ،كانوا حيصلون

ال تتوافر للمحققني
أدلة تدعم السيناريو
الذي رسمه بعينو

على رواتب شهرية .أما «احلماية» ،حبسب هذه الرواية ،فكان
حيصل عليها من رئيس اللجنة الفنية يف الضمان مسري عون .اال
ان االخري نفى يف افادته أمام القاضي ابراهيم ان يكون هناك
اي دور تنفيذي للجنة الفنية يف معامالت الضمان ،واوضح أن
العالقة مع جورج بعينو تتصل بشرائه سيارة رانج روفر منه ،اذ
ّ
الغش
دفع مثنها بالكامل ،ونشأت خالفات بينهما على خلفية
ّ
تعطلت يف اليوم األول
الذي مارسه بعينو ،إذ تبينّ أن السيارة
على شرائها ،وهذا ما أوجب على عون الطلب إىل سكرتريته
عدة ملعاجلة املشكلة.
االتصال ببعينو مرات ّ
تقول مصادر مطلعة إن هناك قناعة لدى عدد من املعنيني بهذه
القضية بأن اعرتافات املتهم ما زالت غري مرتابطة ومتذبذة ،وان
تورط أي من مستخدمي الضمان
التحقيقات مل حتسم بعد مدى ّ
بشكل قاطع ،ولكن الثابت يف هذا امللف أن هناك تزويرا حمرتفا
الذمة وإيصاالت الدفع ،وانه يف احلصيلة سرتفض
لرباءات
ّ
الشركات تسديد متوجباتها مرتني اىل الصندوق وهي لن تتحمل
مسؤولية اختالس هذه املتوجبات.

جورج بعينو :هؤالء هم املتورطون معي

كان جورج بعينو حيصل من زبائنه ،الذين يأمتنونه لتسديد
االشرتاكات للضمان واالستحصال على براءات الذمة هلم ،على
شيكات مصدقة ألمر صندوق الضمان ،وعلى مبالغ نقدية« .كنا
نستولي على املال النقدي دون الشيكات .الشيكات تتم جتزئتها
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مقاالت وتحقيقات

فضيحة الضمان اختالسات...
(اي استعماهلا لتسديد مبالغ ألكثر من
شركة)» ،وفق ما نقلته مصادر مطلعة
على التحقيقات من اعرتافات بلسانه.
حبسب اعرتافاته ،فإن أدوار مستخدمي
الصندوق املتورطني معه هي على
الشكل اآلتي:
ــ منذر عربيد :كان يقوم بتجزئة
عدة جداول «كي
قيمة الشيكات على ّ
نتمكن من اختالس املال ،وكنت أدفع
له يف الشهر ستة آالف دوالر .بعض
أقدمها كانت تغطي
الشيكات اليت
ّ
متوجبات شركات ال أمثلها».
ــ إبراهيم بيضون :كان خيتم طلبات
براءة الذمة على أساس أنها شركات
مسجلة
مسجلة علمًا بأنها كانت
غري
ّ
ّ
ويسرع لي املعاملة ،وكنت أدفع له
ّ
 1500دوالر على براءة الذمة للشركة
غري املسجلة ومبلغ  8آالف دوالر
على معامالت النمر العمومية (منرة
بول شعيا مثا ً
ال)« .قبض خالل فرتة
تعاملي معه  50ألف دوالر»
حيول اجلداول
ــ علي العطار :كان
ّ
ويأخذ اهلدايا بطريقة متواصلة وكل
ثالثة أو أربعة أيام كان يأخذ حنو 500
ألف لرية.
ــ نديم فيصل :هو أمني صندوق
السندات «مل يكن يقبض املال مين،
هدية عبارة عن
قدمت له
وعندما تزوج ّ
ّ
ومكيف هواء».
جهاز تلفزيون
ّ
ــ علي عياش :كان رئيس دائرة
االحصاء وأساليب العمل وكان ينفذ
معامالت ترك العمل واالستخدام يف
املقر الرئيسي من دون املرور مبركز
ّ
التبعية ،باإلضافة إىل معامالت «كتب
االستمرارية».
الرتك
معاملة
على
«يتقاضى
واالستخدام  50دوالرا ،وقد نفذت
حنو  3آالف معاملة بني  2011و،2015
وعلى كتب االستمرارية  200دوالر
وعلى تسجيل الشركات 1000
دوالر».
ــ علي شقري :كان يستلم طلبات
ّ
ويطلع على املشكلة فيها
براءة الذمة
«أطلب منه حتديد املبلغ املطلوب حلل
املشكلة ،وكنت أدفع له  1500دوالر
أقدم ما بني 30
اسبوعيًا ،لكوني كنت ّ
و 40براءة ذمة اسبوعيًا».
ــ وديعة توما« :كنت أدفع هلا  5آالف
دوالر شهريًا ،من شهر  1عام 2016
إىل شهر  8عام  ،2016وقبضت 4
ماليني لرية عن مجعية مصارف لبنان
وشركة رخام اهلرب ،و %10لتسيري
املعامالت ،ودفعت املبلغ نقدًا يف
مكتبها ،وسبق أن أهديتها ساعة
رولكس أتت بها جارتي من حمل طحان
للمجوهرات قرب برغر كينغ».
 مسري عون :رئيس اللجنة الفنية يفالضمان االجتماعي «وكانت تقول لي
ّ
ويغطيك
وديعة توما انه هو من حيميك
ويكبرّ ك لقاء هدية الرانج روفر ،حيث
دفع من أصل مثنها  9آالف دوالر،
أي  13مليونا و 500ألف استلمتها
قسطت
من منزل وديعة ،ومن ثم
ّ
باقي مثن السيارة على ثالث دفعات،
مبجموع  48الف دوالر».
 ربيع قبيسي :كان بعينو يستلم منهالذمة من عام  2011حتى عام
براءات
ّ
( 2014لغاية توقيف قبيسي يف شبكة
تزوير براءات الذمة وحماولة إحراق
مستودعات الضمان إلخفاء املستندات
املزورة.
ّ
قبيسي ُ
اتهم وحيدًا يف النهاية بهذا
امللف ،برغم أن إفادة بعينو تظهر

جمرد موظف صغري حيصل على
أنه
ّ
أقدم له
أرخص الرشى)« .كنت
ّ
اهلدايا وتشريج التلفونات وهواتف
وغريها».

الضمان عاجز وامواله تُسرق

ارتفعت ديون الضمان على الدولة
واملؤسسات العامة وعلى القطاع
اخلاص إىل  2400مليار لرية ،وبالتالي
باتت حاجته للتدفقات النقدية أكرب،
ّ
تضخ دفعة «أوكسجني» يف
إذ انها
شرايينه .األوكسجني يأتي من تسديد
االشرتاكات اليت تدفعها الشركات
وحتصل يف مقابلها على براءات ذمة
سددت ما عليها ،وبالتالي
تثبت انها ّ
ّ
يقلص
فإن تزوير براءات الذمة
يعمق أزمة
التدفقات النقدية ،ما
ّ
الضمان املالية.

شبكات تزوير واختالس سابقة

مل ينقطع دفق فضائح التزوير
واالختالس والسرقة يف الضمان
املتورطون
خالل السنوات األخرية.
ّ
متشابهون ،فهم مكاتب مسسرة
ومستخدمون
معامالت
ومعقبو
مرتشون .قبل انكشاف االختالسات
األخرية املتهم بها جورج بعينو كانت
هناك شبكة لتزوير براءات الذمة يف
الضمان ،تفوقت على نفسها يف عام
 .2014يومها اتهم املستخدم ربيع
قبيسي جبرم حماولة إحراق مستودعات
الضمان مبا فيها من إيصاالت وبراءات
مزورة للسيارات العمومية
ذمة
ّ
ّ
وللشركات تعود لعام .2013
التحقيقات أظهرت أن شركاء قبيسي
كانوا  6مساسرة ،أو معقيب معامالت،
مخسة منهم لديهم مكاتب تقع
املقر الرئيسي للضمان.
بالقرب من
ّ
ومن الشركاء أيضًا كاتب عدل «نفد
بريشو» فيما «طلعت براس» قبيسي
وحده الذي أفرج عنه ويعمل حاليًا
معقب معامالت يف الضمان .الشبكات
تتنوع
التالية كانت فردية أو ثنائية
ّ
أعماهلا من تزوير إيصاالت وتسجيل
مؤسسات وهمية واختالسات .رئيس
مكتب الصندوق يف شكا اختلس أكثر
من  1.7مليار لرية بالتعاون مع أحد
املقر الرئيسي
األطباء املراقبني ،ويف
ّ
يسجل مؤسسات
كان عبد عانوتي
ّ
يسجل على
وهمية يف الصندوق ثم
ّ
امسها موظفني يتقاضون تعويضات
ويقدمون فواتري مرض وأمومة
عائلية
ّ
يسدد اشرتاكاتهم للضمان
قبل أن
ّ
مزورة.
بإيصاالت ّ

مستخدمو الضمان ينكرون

أنكر مستخدمو الضمان املوقوفون أي
عالقة مع جورج بعينو باستثناء وديعة
توما اليت قالت إن سبب االتصاالت
معه متصل بسيارة الرانج روفر اليت
باعها لسمري عون ،إذ جرت إشكاالت
عدة بينهما حول السعر املدفوع نقدًا
و»مداكشة» على سيارة جاغوار ميلكها
عون وسعر هذه األخرية ...هذا ال
يعين أن مستخدمي الضمان غري مشتبه
فيهم ،فالتحقيقات مل حتسم االمر.
مشكلة املستخدمني علي شقري ومنذر
عربيد ،وهما املوقوفان األساسيان
يف هذه القضية ،انهما ميلكان حق
توقيع املعامالت اخلاصة بإصدار براءة
الذمة وقبض األموال من املنتسبني،
وبالتالي فإن احتمال قيامهما بتوقيع
بعض اإلفادات قد يكون عم ًال
مقصودًا ،وقد يكون ّ
فخًا من من
جورج بعينو.

«األحكام الشرعية» يف اجلامعة اللبنانية
فاتن الحاج
يرفض عميد كلية اهلندسة يف
اجلامعة اللبنانية ،رفيق يونس ،أن
يتحمل اي مسؤولية خارج مهماته
ّ
يف ادارة عملية التعليم ،باملعنى
الضيق .انطالقا من ذلك ،يرى أن
إدارة االختالفات بني الطالب تكون
بإرساء معادلة «مرحية» ،وهي جتنب
املشاكل .هكذا برر العميد الغاء نشاط
دعا اليه طالب يف كلية اهلندسة يف
جممع احلدث ،بسبب اعرتاض جملس
ّ
طالب الفرع ،احملسوب على حزب
اهلل ،على اي نشاط خارج القاعة
واغاني
املغلقة ،يتضمن موسيقى
َ
«حمرمة» شرعا!
ّ
منع جملس طالب الفرع الثالث يف
كلية اهلندسة يف اجلامعة اللبنانية
(جممع احلدث) ،احملسوب على حزب
ّ
اهلل ،تنظيم نشاط دعا اليه طالب،
يف عيد ميالد زميلهم حممد محادة،
الذي قضى يف  22تشرين األول
املاضي يف حادث سري ،حبضور
والدته.
هذا النشاط حظي مبوافقة مسبقة
من مدير فرع الكلية خالد الطويل.
حجة املنع فهي انه ُيقام خارج
اما ّ
ّ
القاعة املغلقة ،ويتضمن بث اغاني
فريوز ،اليت كان الطالب الراحل
حيب االستماع اليها .يف ذروة التوتر
الذي جنم عن هذا السلوك ،قررت
ادارة الكلية الغاء النشاط ،واكتفى
عميدها ،رفيق يونس ،باستضافة
الوالدة املفجوعة يف مكتبه ووعدها
بإعادة إحياء املناسبة خالل أسبوعني
يف قاعة مغلقة ،واستغرق يف الشرح
للوالدة «الضوابط» اليت وضعتها
الكلية ملنع حدوث أي احتكاك بني
أن كل
الطالب املتنوعني ،شارحا هلا ّ
نشاط ال يعين كل الطالب ،وميكن
أن حيمل طابعًا خالفيًا ،ينظم داخل
القاعة ال يف الباحة العامة للكلية .مل
تفهم ام حممد كيف ميكن ان يكون
هذا النشاط خالفيا ،ومل يكن خيطر
على باهلا ان «فريوز» ميكن ان تكون
حمور هذا اخلالف ،اال ان يونس اصر
يف حديثه اىل «األخبار» على ان األم
«بدت متفهمة لألمر».
يرفض يونس ان يتحمل اي مسؤولية
عما جرى ،يكرر« :أننا أرسينا معادلة
ّ
مرحية للجميع يف فروع الكلية
الثالثة ،وهذا ما جنبها املشاكل
اليومية اليت حتصل يف باقي كليات
اجلامعة ( )...وهذه املعادلة تقوم
على عدم السماح بتنظيم اي نشاط
يف الساحة العامة للكلية ما مل يكن
مربرًا ،وما حصل اخريا هو سوء تقدير
من املدير ،الذي ظن أن هذا النشاط
لن حيدث مشاكل ،لكن ما جرى كان
عكس ذلك» .واضاف أن «أولوياتي
هي التعليم واهلندسة ال أي شيء
آخر ،ولست حكمًا باملسائل اخلارجة
عن مسؤولياتي األكادميية ،ومش
شغليت احبث عن أسباب اخلالف».
واستدرك قائال« :بالنسبة إلي
شخصيًا ال مشكلة لدي يف بث أغاني
فريوز ،لكن كعميد للكلية ّ
علي أن
أراعي هواجس الطالب املتنوعني».
هكذا ،نأت ادارة اجلامعة بنفسها
ظن
عن «املشاكل»« ،املسؤولية»ّ .
أن القصة انتهت
العميد يونس ّ
هناّ .
أن القصة مل تنته واثارت
إال ّ
حتمل
عاصفة من ردود الفعل ،اليت ّ

عميد الكلية :مش شغلتي ابحث عن أسباب الخالف (هيثم املوسوي)
عما قام به
حزب اهلل املسؤولية ّ
حتمل ادارة
طالبه يف الكلية ،كما
ّ
الكلية واجلامعة اللبنانية املسؤولية
عن انتهاك احلريات يف اجلامعة،
تفكريا وممارسة .يف الواقع ،باتت
ادارة اجلامعة اللبنانية خاضعة لقوى
االمر الواقع يف كل فرع وكلية،
حتى اصبحت فضاءات هذه اجلامعة
موزعة بني القوى املسيطرة تديرها
ّ
كل واحدة منها على هواها .ما
حصل يف كلية اهلندسة ،يف نهاية
األسبوع املاضي ،ليس اال منوذجا عن
ختلي ادارة اجلامعة عن مسؤولياتها
وواجباتها.
ماذا حصل
يوم اجلمعة
ا ملا ضي ؟
ي
و
تر
صديقة حممد
محادة ،روان
أن
كرنيب،
ّ
رفاقه قرروا
عيد
احياء

رئيس مجلس
طالب الفرع:
مدير الكلية ال
يستطيع أن
يعطي اذناً

ميالده «بنشاط بيشبهو وبيبسطوا،
حبينا حنط
طيرّ نا بوالني عليها صورهّ ،
األغاني اللي بيحبها ،أغاني الثورة
وأغاني حبيبتو فريوز ،بس ملدة ربع
ساعة قبل الساعة  ،٨بداية الدوام
اجلامعي» .اوضحت كرنيب« :أخدنا
اذنًا من مدير الكلية وأعلمنا جملس
طالب الفرع ،يللي اعرتض عاملوضوع
حبجة ّ
انو يف ناس ما بتسمع اغاني!
قلنالو معليش مرقولنا ياها هالربع
ساعة» .ويف اليوم التالي ،فوجئ
الطالب ،حبسب كرنيب ،بـ  30شابًا
جمتمعني يف ساحة الكلية منذ الساعة
السابعة صباحًا ،على غري عادة،
ّ
و»ملا جبنا السبيكر لنحط االغاني
منعونا ،وقالوا ان االغاني هون
ممنوعة» .كانت أم حممد مشاركة
يف هذا النشاطّ ،
إال أن ذلك ،حبسب
كرنيب ،مل جيعل املعرتضني يعدلون
عن موقفهم الرفض ،على الرغم من
متنيات املنظمني ،بل ان املشكل
كرب .استغربت كرنيب كيف عمد
طالب التعبئة الرتبوية اىل ختريب
النشاط ،بدال من السعي اىل حل يف
حضور والدة حممد.
رئيس جملس فرع الطالب ،علي
اخلطيب ،لديه رواية أخرى .يقول
ان اجملموعة ،أو اجلهة املنظمة ألي
نشاط ،جيب أن تعود إىل جملس
الطالب لتنسيق التوقيت واملكان
ووضعه يف تفاصيل النشاط .يشري
إىل أن ما حصل هو أن الشباب أتوا

أن لديهم إذنًا من
إلينا وابلغونا ّ
املدير بتطيري بوالني وصور وبث
أغاني فريوز ،فاعرتضنا على األغاني
ليس من باب الفوقية أو الفرض،
وهو ما مل نفعله يومًا ،بل باالستناد
إىل اتفاق سابق بني جملس الطالب
ومجيع األحزاب والنوادي الطالبية،
وهو احرتام اجلميع واالبتعاد عن
االستفزاز وعدم احتكار القرار ،وأن
حرية أحدنا تنتهي عند حرية اآلخرين،
فكما التزمنا يف كلية اهلندسة
حتديدًا ممارسة الشعائر الدينية وبث
الندبيات واألناشيد يف القاعات
املغلقة ،فعلى اآلخرين عدم بث
األغاني اليت تستفز اكثر من %60
من طالب الكلية .يتابع اخلطيب «أننا
اقرتحنا تنظيم النشاط يف ساحة
جانبية ال يسمع فيها الصوتّ ،
أن
إال ّ
املنظمني مل يقبلوا ذلك» .املفارقة،
ان اخلطيب يرى أن «مدير الكلية ال
يستطيع أن يعطي اذنًا وخيرق هذا
االتفاق».
ينفي مسؤول التعبئة الرتبوية يف
منطقة بريوت ،اسامة نصر الدين،
أن يكون هناك قرار مركزي باملنع،
ويقول« :ال حيق لنا ذلك أص ًال»،
«حتى إن الطالب مل يراجعونا يف
األمر ،وليس هناك قضية أص ًال،
حدود املوضوع هو وجود اتفاق بني
طالب الكلية أنفسهم يقضي بوضع
بعض الضوابط اليت ترضي اجلميع،
وحتديدًا يف هذا املوضوع ،فلماذا
سنعرتض على أغاني فريوز وجوليا
أغان ثورية ووطنية ،وليس لنا
فهي
ٍ
عالقة كتعبئة تربوية مركزية إذا يف
ناس بدها تتسلى داخل اجلامعة».
اال ان الكثري من الطالب ال يوافقون
على ان هناك اتفاقا بهذا املعنى قد
ابرم .يرفض نادي «مسا» يف اجلامعة
اللبنانية ،الذي كان حممد محادة أحد
مؤسسيه ،احلديث عن وجود مثل هذا
االتفاق .يوضح النادي ان االمر كان
ال يزال قيد البحث .يقول النادي،
يف بيان أصدره أمس ،انه مل يكن
طرفًا يف تنظيم النشاط ،ال من ناحية
أخذ اإلذن وال من ناحية التنسيق مع
جملس الطالب ،لكنه يدعم أصدقاء
حممد ويعد نفسه شريكًا معهم يف
املسؤولية ،ولكنه يرفض استغالل
احلادثة للتصويب على التعبئة
الرتبوية واستخدام الكالم املهني،
فهذا الكالم ال ميثل النادي ،مؤكدًا
أن وضع اغاني فريوز واالغاني
الثورية يف ساحة الكلية هو موضوع
اجتماعي ثقايف حبت ،وال دخل
للسياسة فيه.
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مقاالت وتحقيقات

االحتجاج ممنوع حتت طائلة التغريم :قوى األمن تصدر أوامر حتصيل لتعويض كلفة قمع «احلراك املدني»
فيفيان عقيقي

يبدو أن مقولة «شاريها لألتلة»
ال تنحصر فقط بالسلطة «االبوية»
املفروضة من األهل على األوالد ،كما
الضيق ُ
املتعارف
ُيقصد بها يف املعنى
ّ
عليه ،بل تشمل يف لبنان سلطة النظام
البوليسي املفروضة على املواطنني
أيضًا .هذا أبسط تفسري ألوامر
املديرية
التحصيل املالية الصادرة عن
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي يف وزارة
ّ
والبلديات ،اليت تطالب فيهما
الداخلية
ّ
ّ
عددًا (غري معروف) من ُ
املشاركني يف
تظاهرات «احلراك املدني» بدفع مبالغ
(غري معروفة) كثمن أعتدة استعملتها
ّ
وفض تظاهراتهم
األمنية لقمعهم
القوى
ّ
بالقوة ،وكذلك نفقات معاجلة العناصر
ّ
مدة تعطيلهم عن
املصابني وبدل
ّ
العمل
حصلت الزميلة «األخبار» على منوذجني
من أوامر حتصيل صادرة لعشرات
املشاركني يف احتجاجات ما ُعرف باسم
«احلراك املدني» يف الصيف املاضي.
هذان االمران بالتحصيل هما جمرد
منوذجني عن عدد غري معروف من اوامر
ّ
موقعان
التحصيل الصادرة ،وهما
من املدير العام لقوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص .األول رقمه
 13378صادر بتاريخ ،2016/7/14
املديرية من  13شخصًا
تطلب فيه
ّ
هم علي بري ،حممد عمر ،ابراهيم
عباس ،علي عبداهلل ،حسن دوالني،
حممد حيدر ،حسني طه ،حسن عبداهلل،
عباس علوية ،ابراهيم مرتضى ،جهاد
غادر ،علي حممود ،علي عساف ،دفع
لبنانية،
مبلغ  3ماليني و 817ألف لرية
ّ
نفقات معاجلة العناصر املصابني وبدل
مدة تعطيلهم عن العمل ومثن األعتدة
ّ
املتضررة يف خالل ما وصفتها بأعمال
ّ
الشعب احلاصلة قرب السرايا احلكومية
يف وسط العاصمة بتاريخ .2015/8/25
والثاني رقمه  13753صادر بتاريخ
 2016/11/17تطلب فيه من عشرات
ّ
احلشاش،
األشخاص من ضمنهم بيار
حسني ابراهيم ،حممد الرتك ،خلدون
جابر ،وارف سليمان ،وخضر أبو
محدة دفع  39مليون و 610آالف
مدة
لرية
لبنانية ،نفقات معاجلة وبدل ّ
ّ
تعطيل العناصر املصابني عن العمل
ّ
لفض التظاهرة
املتضررة
ومثن األعتدة
ّ
اليت أقيمت يف وسط العاصمة قرب
فندق لوغراي بتاريخ .2015/10/8
ّ
املبلغ بأمر التحصيل
الشخص الوحيد
رقم  13753حتى اليوم ،هو خضر
أبو محدة ،الذي حُياكم أمام احملكمة
ّ
فض تظاهرة».
بتهمة «عدم
العسكرية
ّ
ّ
يقول أبو محدة لـ»األخبار» انه ّ
وقع بالغ
إيصال التحصيل منذ أيام يف خمفر
بلدته (كفرملكي – اجلنوب) ،من دون
أن يسمح له بأخذ نسخة عن امللف،
وهو عبارة عن مئات الصفحات اليت
تتضمن وصفًا ملا مُسي شغبا حاصال
ّ
يف  8تشرين ّ
األول  ،2015وجداول
بفواتري األموال اليت تكّبدتها الدولة
خالهلا ،وتشمل أضرارا الحقة بعتاد
مسيلة للدموع
أمريي ،واستعمال قنابل
ّ
ومدة تعطيل
املطاطي،
والرصاص
ّ
ّ
عناصر قوى األمن املصابني عن العمل،
وتكسري عصي وخوذ وغريها ،وذلك
ومدونة عليه
بقيمة  39مليون لرية.
ّ
ّ
املكلفني بالدفع بـ»قلم
أمساء بعض
رصاص» .مشريًا إىل أن حماكمته ما
زالت جارية أمام القضاء العسكري ومل
ُيصدر حكمًا فيها بعد».

من هم هؤالء املغرّمون؟

وارد
األمساء املذكورة يف البالغني،
ٌ
ّ
الظين الصادر عن
بعضها يف القرار

عمليّة استباقيّة لكمّ األفواه والضغط ملنع االعرتاض (مروان طحطح)
طالبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي املشاركني يف تظاهرات «الحراك املدني»
بدفع ثمن األعتدة التي استخدمتها القوى األمنية يف قمعهم! (هيثم املوسوي)
العسكرية ّ
حبق املوقوفني خالل
احملكمة
ّ
ٌ
وبعض آخر غري
تظاهرات عام ،2015
موقوف ،أو ُمنعت عنه احملاكمة ،أو
أوقف يف ثكنه احللو قبل بدء أعمال
الشغب ،حبسب ما يشري احملامي
ُ
املتابع للملف فاروق املغربي .وينتمي
هؤالء إىل جمموعات «احلراك املدني»،
اليت نزلت إىل الشارع يف صيف
املاضي
العام
على
اعرتاضًا
األداء احلكومي
عجزت
بعدما
السلطة
تلك
ألشهر عن رفع
عن
النفايات
الطرقات ،وما

يطلب احد أوامر
التحصيل دفع
 39مليون لرية
ثمن القنابل
والرصاص
املطاطي

زالت عاجزة حتى اليوم ،قبل أن
شعبية
يتحول اعرتاضهم اىل نقمة
ّ
ّ
على الفساد املستشري يف أجهزة
ومؤسسات الدولة ،قوبلت بقمع انتهجه
ّ
ّ
الرمسية
بكل أجهزته
النظام احلاكم
ّ
الرمسية ،وأدى اىل تكوين ملفني
وغري
ّ
العسكرية للمعتقلني يف
احملكمة
يف
ّ
تلك التظاهرات.
األول هو ملف  29آب ويشمل
ّ
امتدت
املوقوفني يف التظاهرات اليت
ّ
من  22إىل  29آب ومل يصدر قرار ّ
ظين
فيه بعد .وملف  8تشرين الذي صدر
الظين وقضى باإلدعاء على ّ
ّ
كل
قراره
ّ
احلشاش ،وفايز
من رامي حمفوظ وبيار
ساسني ،وحسني ابراهيم ووارف
سليمان مبوجب املواد  346و 348و381
و 733من قانون العقوبات لتشكيلهم
األمنية
مجاعات شغب ،ومقاومة القوى
ّ
والشدة ورشقهم باحلجارة،
بالعنف
ّ
تفرقهم
وعدم
الغري،
ممتلكات
وختريب
ّ
ّ
وكل
إلاّ بعد استعمال القوة حبقهم،
من يوسف اجلردي وعالء فقيه ،وزين
نصرالدين ،وحسام غولي ،وحممد
الرتك ،وحممد موسى ،خضر أبو محد،
سينتيا سليمان ،ليال سبالني ،وضياء
هوشر مبوجب املواد  346و 348من
قانون العقوبات لتشكيلهم جمموعات
تفرقهم إلاّ
شغب خالل احلراك ،وعدم ّ
القوة .ومنع احملاكمة عن
بعد استعمال
ّ
ّ
كل من فاطمة حطيط ،ومايا مالكاني،
وكارين هالل ،وإياد الشيخ حسني،
وخلدون جابر ،ومنح حالوي ،وبالل
عالوه ،وسامر مازح ،وحسن قطيش.

قرار غري قانوني

العامة لقوى األمن
املديرية
استندت
ّ
ّ
املادة  45من قانون
الداخلي إىل أحكام
ّ
العمومية ،لطلب دفع هذه
احملاسبة
ّ
املبالغ يف مصلحة اخلزينة يف وزارة
للمطالبني ّ
حق
املالية ،على أن يكون ُ
ّ
االعرتاض على أمر التحصيل خالل
شهرين من تاريخ التبليغ ،دون أن
قررت
يوقف االعرتاض التنفيذ ،إلاّ إذا ّ
احملكمة ذلك.
كيفية حتصيل ديون
حتدد املادة 45
ّ
ّ
الدولة ووارداتها األخرى ،وهي
أعطت لرؤساء اإلدارات إصدار أوامر
حتصيل بالديون والواردات اليت مل
تعينّ القوانني النافذة طرق تصفيتها
وحتصيلها وإجراء املالحقة بشأنها ،وفقًا
لألصول املتبعة يف حتصيل الضرائب
املباشرة والرسوم ُ
املماثلة هلا.
مالية من
قانونًا فإن حتصيل حقوق
ّ
عن
مواطنني
مرتكّبة
أضرار
تستوجب
منهم
حتقيقًا وكشفًا عن
وقرارًا
األضرار
كما
قضائيًا،
أن االعتداء على
عسكريني أو عتاد

«املكلفون»
بعضهم غري
موقوف أو مُنعت
عنه املحاكمة أو
أوقف قبل بدء
«الشغب»

عسكري هو جناية يعاقب عليها القانون
مبوجب قرار قضائي يصدر عن احملكمة
العسكرية ،إلاّ أن وزارة العدل حتيل
ّ
الداخلية والبلديات،
املوضوع إىل وزارة
ّ
باعتبار أن لقوى األمن الداخلي ،مبوجب
تغرم من خيالف القانون.
نظامها ،أن ّ
املديرية إىل أن «قرارات
تشري مصادر
ّ
وروتينية ،تصدر بعد
ة
طبيعي
مماثلة
ّ
ّ
أي حادثة ترتتب عنها أضرار الحقة
بعسكريني أو بعتادهم العسكري،
وهي اوامر حتصيل قابلة لالعرتاض
أمام القضاء اجلزائي أو يف شعبة
للمديرية،
اإلدارية التابعة
الشؤون
ّ
ّ
فتسقط عندها مبوجب حكم قضائي أو
العامة» ،وتتابع
حتصل ملصلحة اخلزينة
ّ
ّ
املصادر أن «هذه االوامر أشبه بضبط
األمنية،
املخالفة الصادر عن القوى
ّ
وتاليًا ال حيتاج حلكم قضائي ،بل
يستند إىل التحقيقات اليت أجريت يف
الفصائل والصور والفيديوهات اليت
األمنية».
حبوزة القوى
ّ

مخالفة أو دين للدولة!

حبسب احملامي فاروق املغربي ،فإن

مالية يعين «اعتبار
إصدار أوامر حتصيل
ّ
األشخاص مديونني لإلدارة» .لكن ماذا
يرد« :ال يوجد
عن
قانونية قرار كهذا؟ ّ
ّ
ّ
قانونية قرار كهذا ،الستناده
يؤكد
ما
ّ
استخبارية ،ولغياب أي
إىل معلومات
ّ
حتقيق يثبت أنهم مديونون لإلدارة ،أو
إن كانوا هم السبب يف الضرر احلاصل
يف العتاد ،وهو خمالف للمادة  733اليت
حُياكم البعض مبوجبها وتفرض صدور
قرار التغريم عن احملكمة» .فيما يشري
احملامي واصف حركة من جمموعة «بدنا
حناسب» إىل أن «أي قرار قضائي
بناء على حتقيق ،وهو
ُيفرتض صدوره ً
ما مل حيصل يف هذه احلالة ،حبيث مل
يستدع أي من املكلفني ألخذ إفادته
َ
والتحقيق معه ،وتبيان العتاد واألمالك
املتضررة .وهو ما يعطينا ّ
حق االعرتاض
ّ
طبية حبوزتنا تبينّ الضرر
وإبراز تقارير
ّ
اجلسدي الالحق باملتظاهرين نتيجة
القمع ُ
املمارس ضدهم».
يقول احملامي املغربي إننا «أمام سابقة
قانونية حول
إشكالية
ترتتب عليها
ّ
ّ
املرجع ُ
املفرتض اإلعرتاض أمامه ،إن
كان القاضي املنفرد املالي لكون
ّ
مبكلفني بديون
وصفهم
أمر التحصيل ّ
اللبنانية ،أم أمام القاضي
جتاه الدولة
ّ
املنفرد اجلزائي لكونه صادرا عن
الداخلية باعتباره ضبط خمالفة
وزارة
ّ
جتري عليه أصول التحصيل املعروفة.
يف احلالتني حنن أمام بدل مادي يدفع
للدولة عن القمع الذي مارسته على
متظاهرين».

كمّ األفواه باسم القانون

ما حيصل يندرج ضمن إطار القمع
املستمر ُ
املمارس من النظام ،بدأ مع
ّ
ّ
العنف املفرط الذي استعمل يف فض
ّ
كل
التظاهرات ،واستكمل بتخوين
خبرجيي
املشاركني فيها ووصفهم
ّ
االعرتاضية
ورد احلركة
السفارات،
ّ
ّ
ّ
خارجية
خمططات
على النفايات إىل
ّ
مدفوعة لتقويض األمن واالستقرار
الداخلي ،إضافة إىل جتاوز أصول
احملاكمات خالل التوقيف ،وصو ً
ال إىل
فرض الغرامات.
وقد تكون هذه الغرامات أشبه بأسلوب
لكم األفواه وترهيب الناس
استباقي
ّ
ومنعهم من التعبري عن رأيهم .وهو
ما يعتربه األمني العام للمركز اللبناني
حلقوق اإلنسان وديع األمسر «جتريم
ّ
حرية
لكل العمل النقابي ،وتقييد
ّ
الناس باملطالبة حبقوقهم ،وقضاء
على ّ
حق التظاهر املفرتض بالدولة أن
حتميه ،وخصوصًا أنه مكفول مبجموعة من
والسياسية الدستورية،
املدنية
احلريات
ّ
ّ

والتجمع
أبرزها التعبري عن الرأي
ّ
اجلمعيات والعمل يف الشأن
وإنشاء
ّ
مقدمة الدستور
العام ،املكفولة يف
ّ
الدولية اليت
ويف شرعة حقوق اإلنسان
ّ
ّ
وقعها لبنان منذ السبعينات ،والتزم
احرتام بنودها».

سابقة يف اساليب القمع

ما حيصل هو سابقة أن تصدر قوى
األمن الداخلي أمر حتصيل مالي حيتاج
اىل قانون حلكم قضائي بغرامات،
ّ
قانونية على
و»تولفه» بصورة غري
ّ
مفرطة بذلك باملال
أنه ضبط خمالفة،
ّ
العام أي مال ّ
كل املواطنني ،إذ إنها
ّ
بذلك جتيب بدل طبابة العسكريني مثن
مرة من الضرائب
مرتنيّ ،
عتادهم ّ
املفروضة على كافة املواطنني
ومرة من أوامر
العامة،
ملصلحة اخلزينة
ّ
ّ
حد وصف
التحصيل اليت تصدرها ،على ّ
احملامي وديع عقل ،الذي يرى أن «ال
املسؤولية ألشخاص
شيء ي ّربر حتميل
ّ
واحلد من
حبجة ضبط األمن
اعتباطيًا،
ّ
ّ
ً
أعمال الشغب ،وخصوصا ألنه صادر
عد طرفًا يف
عن جهة (قوى األمن) ُت ّ
النزاع القضائي القائم يف احملكمة،
حتدد
اليت يفرتض بها وحدها أن
ّ
املسؤوليات واألضرار.
كما وتعترب األقوى المتالكها كل
أعتدة القمع وسلطة ممارسة العنف
على املتظاهرين وهم اجلهة األضعف،
ُ
املعرتضة يف حترك مطليب سياسي،
ناتج عن تقصري احلكومة يف معاجلة أزمة
األساسية اليت
النفايات ،وهي القضية
ّ
مل حُياسب القضاء املسؤولني عنها،
أي احلكومة وسوكلني ووزير البيئة،
ّ
يرتب تعويضات للمواطنني عن
ومل
الصحية الالحقة بهم ،مع ما
األضرار
ّ
حتولت
حيمله ذلك من تفسريات
طبقيةّ ،
ّ
القضائية واألمنية
بنتيجتها السلطتان
ّ
السياسية
إىل محاية النظام والسلطة
ّ
وقمع املواطن الضعيف».
يرى احملامي عقل ان «الوضع حيمل
كيدية يف التعاطي مع فئة من املواطنني
ّ
املعرتضني على عمل احلكومة ،وال
ّ
لفض
يطاول من نزلوا بالسكاكني
ّ
يشكله ذلك من
االعتصام ،مع ما
خطر على األمن االجتماعي ،كما أنه
حرية التظاهر والتعبري عن
حيد من
ّ
ّ
الرأي املصونة يف الدستور اللبناني،
استباقية
بعملية
وكأن اهلدف القيام
ّ
ّ
لكم األفواه ،والضغط ملنع االعرتاض
ّ
املالية .فيصبح
حتت وطأة الغرامات
ّ
بذلك التهديد والقمع ممُ ارسني بقوة
املالية واالعتقال
السالح والغرامة
ّ
االعتباطي».
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مقاالت وتحقيقات

إسرائيل :إسكندر صفا عميلنا!
يحيى دبوق
زادت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس،
ثان بعد مقال أول قبل يومني،
يف
ٍ
مقال ٍ
فص ًال جديدًا من حكاية ارتباط رجل األعمال
اللبناني اسكندر صفا بالعمل لدى املوساد
وبناء السفن احلربية اإلسرائيلية .تلك
ّ
تدك بها إسرائيل
السفن ،نفسها ،اليت
أرض لبنان وفلسطني ،وتقتل اللبنانيني
وتدمر بيوتهم .وصفا هو نفسه شريك
جتاري مع آن ماري مسري مقبل ،ابنة
دمر وطنها
وزير الدفاع ،يف الدولة اليت ُي ّ
ويقتل أبناؤها! فهل األمر كله خمتلق؟
ُ
أم إنها حقيقة ينبغي للسلطات األمنية
والقضائية التحرك إزاءها؟
َ
يلق تقرير صحيفة «يديعوت
مل
أحرونوت» ،قبل يومني أي رد فعل
إسرائيلي يندد بالسياسة اإلسرائيلية
وأساليب عقد الصفقات العسكرية ،مبا
ّ
مكن شركة لبنانية ـــ إماراتية ،برئاسة
لبناني ،من بناء سفن حربية إسرائيلية
يف أحواضها! فال الشركة ،جبنسيتها
املشرتكة بني أبو ظيب وبريوت ،وال
مديرها العام ورئيسها التنفيذي اللبناني
إسكندر صفا ،جهتان تشكالن تهديدًا أو
مبعث قلق لألمن اإلسرائيلي.
األوىل إماراتية ،حليف وشريك يف
املصاحل ،والثانية لبنانية ،على عالقة هي
ومديرها منذ عقود بإسرائيل ،وباملوساد
اإلسرائيلي ،حبسب خالصة تقرير جديد
نشرته «يديعوت أحرونوت» أمس .وأتى
تقرير الصحيفة أمس ،بعد تقرير نشرته
قبل يومني ،وكشفت فيه هوية الشركة
اإلماراتية ــــ اللبنانية برئاسة صفا،
ودورها يف بناء سفن حربية إسرائيلية
خمصصة حلماية املنشآت الغازية مقابل
سواحل فلسطني احملتلة من التهديد
اللبناني.
هي إذًا ،حكاية رجل أعمال لبناني،
يعمل متعهدًا عند املوساد اإلسرائيلي،
قرر مشغله أن يكشفه يف
منذ عقودّ ،
وهو
اجلرائد،
يروح ويأتي إىل
لبنان ،من دون
أن يسأل أحد،
كيف وملاذا ،يف
البلد الذي شنت
إسرائيل
عليه
احلروب والعدوان

السكندر صفا
عالقات يف كل
املجتمعات يف
الشرق األوسطـ،
بما يف ذلك
إسرائيل واملوساد

وبره وحبره
مرارًا وتكرارًا وتنتهك أرضه ّ
يوميًا .وللمفارقة ،إن اسكندر هذا،
الذي سرتد حكايته يف ما يأتي نق ًال عن
«يديعوت أحرونوت» ،يشارك ابنة وزير
الدفاع احلالي مسري مقبل ،آن ماري مسري
مقبل ،يف شركته وشركة شقيقه أكرم
«جمموعة  ،»Privinvestاليت متلك 30
يف املئة من الشركة اليت تنفذ مشروع
السفن احلربية اإلسرائيلية (راجع األخبار
أول من أمس http://al-akhbar.com/
ّ
.)269144/node
وكما يبدو ،فإن «استدراك» الصحيفة
اإلسرائيلية ،يف تقريرها اجلديد ،جاء
ليطمئن اإلسرائيليني إىل أن بناء السفن
ٍ
أيد أمينة ،ولن تتسرب
احلربية يف
عنه معلومات حساسة إىل ٍ
أيد معادية.
إذ إن صفا ،حبسب الصحيفة ،صديق
قديم إلسرائيل ،وله عالقات واتصاالت
ولقاءات مع مسؤولني إسرائيليني،
سياسيني وأمنيني ،بدأت منذ عام ،1989
على خلفية املساعي اإلسرائيلية للكشف
عن مصري الطيار اإلسرائيلي املفقود،
رون أراد ،الذي أسقطت املقاومة طائرته
فوق لبنان يف مثانينيات القرن املاضي،
وغريها من القضايا.
تقرير الصحيفة اإلسرائيلية يف عددها
ليوم االثنني املاضي ،بدأ حببكة

إسكندر صفا

درامية ،جرت أحداثها قبل عقود على
منت أحد اليخوت الفاخرة على الشواطئ
الفرنسية :يقرتب شاب إسرائيلي يعرف
عن نفسه باسم «عاموس» من الصحايف
الفرنسي «روجيه أوك»( ،الذي كان
ضمن الرهائن الغربيني يف لبنان يف
الثمانينيات) ،ويقول له« :لدينا طيار،
يدعى رون أراد ،حمتجز أسريًا منذ »1986
يف لبنان .كالم «عاموس» أتى من دون
مقدمات زائدة وأضاف« :نعتقد أن من
حررك من األسر ميكنه أن يساعدنا».
لكن أين صلة إسكندر صفا باللقاء على
الريفيريا الفرنسية؟ أوك نفسه ،يصف
هدف الكالم اإلسرائيلي يف كتابه الذي
نشر بعد وفاته
سريته
عن
أن
الذاتية،
احلديث يتعلق
برجل األعمال
اللبناني إسكندر
صفا ،املعروف

ساعد صفا
املوساد يف
البحث عن الطيار
اإلسرائيلي
املفقود رون أراد

باسم «ساندي».
وتضيف يديعوت أحرونوت ،أن احلوض
الذي تبنى فيه السفن احلربية من طراز
ساعر  ،6مملوك لشركة إماراتية ،وأن
مدير الشركة الذي ميلك  30يف املئة
من أسهمها ،هو ذاته إسكندر صفا،
اهلدف من لقاء «عاموس» اإلسرائيلي
بـ»أوك» الفرنسي على منت اليخت.
ويشري كتاب أوك إىل أن العالقة بني
«ساندي» وإسرائيل ولدت قبل سنوات
من لقائه بعاموس .وحبسب أوك ،فإن
«اإلسرائيليني طلبوا منه ربطهم بصفا،
الذي أنقذه بعد أن كان رهينة لدى حزب
اهلل يف بريوت ،ويف املقابل ،وعدوني
(اإلسرائيليون) مبقابلة صحافية مع
الشيخ (عبد الكريم) عبيد» ،الذي كان
أسريًا لديهم .يضيف أوك« :تلقيت
العرض ،ومن ثم وصلت إىل إسرائيل،
حيث كان يف انتظاري عميل املوساد
عاموس ،إضافة اىل منسق أعمال احلكومة
اإلسرائيلية يف حينه ،أوري لوبراني.
حيز التنفيذ،
املقابلة مع عبيد مل خترج إىل ّ
ولكن بد ًال منها تلقيت قصة أخرى .وحني
عدت إىل باريس ،كنت قد قمت بنصييب
من الصفقة ،وربطت لوبراني بصفا».
اتصال الصحيفة بلوبراني كان «إجيابيًا»،
إذ قال« :التقيت مع كثري من الشخصيات
اللبنانية بهدف مجع معلومات عن رون
أراد ،وأذكر أن من بينهم شخصًا يدعى
صفا» .هلجة لوبراني التخفيفيةَ ،ت َك َّفل
بإيضاحها أوك يف كتابه ،إذ قال:
«اللقاءات جرت يف شقة صفا الكبرية
يف أحد األحياء الراقية يف باريس» ،الفتًا
إىل «لقاءات» ،وليس جمرد لقاء واحد
كما حاول لوبراني اإلشارة إليه.
اسكندر صفا ،كما تسرد الصحيفة عن

سرية حياته ،ولد قبل  64عامًا من عائلة
مارونية ثرية يف غدير يف مشال لبنان
(جونيه) ،من والد كان موظفًا حكوميًا
رفيعًا .درس االقتصاد وإدارة األعمال
يف الواليات املتحدة ،ونال شهادة
املاجستري يف مدرسة «انسيد» يف فرنسا.
وحرص على خوض األعمال التجارية منذ
أن كان يف الـ  22من عمره ،وعمل يف
شركة مقاوالت وأشرف على بناء مطار
عسكري يف العاصمة السعودية الرياض.
ومن ثم بدأ يستثمر يف العقارات ،ويف
مرحلة متقدمة أسس وشقيقه أكرم شركة
سفن.
أما ما يقوله صفا عنه نفسه ،فأورده
تقرير الصحيفة من دون إشارة إىل
مصدر التصرحيات ،وفيه أن «لبنان
هو وطين ولكن بعد  20عامًا من احلرب
األهلية ،أشعر بأنين يف وطين يف فرنسا
وكذلك يف بريطانيا» ،شارحًا تنقالته
بني لندن وباريس وإمارات النفط يف
اخلليج .وذات مرة ،كشف صفا أمام
عدسات الكامريات عن ندوب يف جسده
نتيجة إصابته برصاصات خالل احلرب
األهلية اللبنانية ،حني كان يقاتل مع
امليليشيات ،ومن حينه التصق به لقب
«ساندي».
وحبسب املعلومات املنشورة عنه ،فإن
صفا من مواليد عام  1955يف بريوت،
وخترج من اجلامعة األمريكية فيها .صفا،
ّ
الذي يعرف نفسه بأنه «مواطن العامل
الكبري» ،يفضل إدارة أجزاء كبرية من
نشاطاته السرية من إمارة أبو ظيب يف
اخلليج حيث يسكن اليوم .إذ يف أبو ظيب
ميكنه أن يهبط بطائرته اخلاصة ،خيرج
ويدخل إليها دون أن حيقق معه أحد ،ألن
من يفرتض أن حيقق معه هم رجاله الذين
يدير من خالهلم أعماله التجارية.
تضيف الصحيفة اإلسرائيلية ،أنه رغم
حماوالته لالبتعاد عن األضواء ،إال أن
اسم صفا معروف للجمهور الفرنسي
بسبب دوره يف قضيتني يف الثمانينيات
والتسعينيات .األوىل ،ترتبط بالفدية
اليت دفعتها احلكومة الفرنسية لتحرير
جمموعة من الدبلوماسيني والصحافيني
الفرنسيني الذين اختطفوا يف لبنان.
ويف الثانية املسماة «أنغوال ـــ غيت»،
عام  ،1991عندما تبني أن سياسيني
من اليمني يف فرنسا حاولوا نقل أسلحة
بقيمة  790مليون دوالر إىل رئيس أنغوال
خوسيه دوسانتوس ،الذي قاتل الثوار
يف بالده .ويف احلالتني ،اختفى قسم
من املبلغ على الطريق ،وطرح اسم صفا
يف التحقيق كمن توسط بني الطرفني
واقتطع مسسرة مسينة .و»يروي مصدر
مل يشأ أن يذكر امسه لصحيفة فرنسية
يف تلك الفرتة ،أن السكندر صفا عالقات
يف كل اجملتمعات يف الشرق األوسطـ،
مبا يف ذلك إسرائيل واملوساد».

مشاعات رأس بعلبك :الرزق «السايب» يعلّم التع ّدي!
فيفيان عقيقي
العمومية
التعدي على األمالك
قضايا
ّ
ّ
البحرية،
املساحات
تطال
شهرة
األكثر
ّ
إلاّ أن األخطر ما حيصل يف املشاعات
املرتوكة على سلسليت جبال لبنان
ّ
تشكل حنو %22
والغربية ،اليت
الشرقية
ّ
ّ
من مساحته .يف هذا اإلطار ،تشهد
البقاعية
منطقة رأس بعلبك  -السهل
ّ
اللبنانية ّ
ممثلة
البلدية والدولة
صراعًا بني
ّ
ّ
الداخلية من جهة ،والدولة نفسها
بوزارة
ّ
ّ
مّ
املرة وأحد
هذه
الزراعة
بوزارة
لة
ممث
وإنا
ّ
متعهدي البقاع من جهة أخرى ،على
أكرب
ّ
خلفية قرار صادر عن وزارة الزراعة أتاح
ّ
حسان بشراوي االستفادة من
ّ
للمتعهد ّ
خاصة .فبدأت
العمومية ملنفعة
األمالك
ّ
ّ
املواجهة متأخرة ،بعد ثالث سنوات،
العمومية،
ظاهرها استعادة هذه األمالك
ّ
سياسية
حسابات
أما باطنها فهو تصفية
ّ
البلدية األخرية.
تفاقمت بعد االنتخابات
ّ
يف البقاع الشمالي ،وعلى مقربة من
حتول يابسًا وقاح ًال
املشروع األخضر الذي ّ
بفعل إهمال وزارة الزراعة ،الوصية عليه
قررت هذه األخرية منح جوزف
قانونًاّ ،
متعهدي
أكرب
أحد
(جنل
البشراوي
حسان
ّ
ّ
حسان بشراوي)
بعلبك
يف
األشغال
ّ
متتد على
وعالء أكرم مهنا،
مثانية عقارات ّ
ّ
ملكية
تعود
ع،
مرب
مرت
مساحة  340ألف
ّ
ّ
لبلدية رأس بعلبك ،و6
اثنني منهما
ّ
اللبنانية من ضمن املشاعات
للجمهورية
ّ
ّ
املرتوكة.
حرجية ومثمرة.
حممية
حبجة إنشاء
وذلك ّ
ّ
ّ
عمليًاّ ،
ختلت الدولة ،مبوجب قرار وزير،
عمومية ،يعود ّ
حق االنتفاع منها
عن أمالك
ّ
لكامل املواطنني.

ماذا يحصل يف رأس بعلبك؟

السبت املاضيّ ،
تدخل مطران بعلبك ودير
األمحر للموارنة حنا رمحة« ،باسم املسيح»،
لفض اعتصام ّ
ّ
نظمه حنو  100شخص من
الدولية ،كاد
الطريق
على
بعلبك
رأس
ّ
يتحول دمويًا ،بعد أن ُح ّيد عن أساسه
أن
ّ
ّ
(يشكلون
وحول مذهبيًا ،وصراعًا مارونيًا
ّ
 %10من البلدة) – كاثوليكًا ( %90من
أبناء البلدة) ،واتهم رئيس البلدية دريد
رحال ،الذي جلس قربه مطران الكاثوليك
ّ
رحال ،املطران رمحة
يف بعلبك الياس ّ
ّ
بالتدخل باملشاعات وعقارات البلدة
وتوتري أجوائها طائفيًا ،طالبًا االهتمام
بشؤون أبرشيته حصرًا .فيما دعا أنصار
املتعهد
البلدية الكاثوليكي،
رئيس
ّ
ّ
املاروني البشراوي بالعودة إىل مسقط
رأسه األساسي ،األمر الذي استخدم يف
إطار حماولة تهجري املوارنة.
الداخلية
وزير
فيما اخلالف يعود إىل قرار
ّ
والبلديات نهاد املشنوق القاضي جبرف
حنو  2000شجرة ،من العقار البلدي رقم
مربع) يشغله
( 6710مساحته  27ألف مرت ّ
حسان بشراوي مبوجب قرار
املتعهد
ّ
ّ
محاية استحصل عليه من وزارة الزراعة،
ويسمح له بزراعته باألشجار املثمرة،
وهو أحد العقارين اللذين تطالب البلدية
باستعادتهما بعد أن أنشأ فيهما بشراوي
مجهورية أخرى ،بساتني
ويف  6عقارات
ّ
أشجار مثمرة بصفتها «حممية».
عملية
تعد
الداخلية ،ال
حبسب مصادر
ّ
ّ
ّ
احلرجية واملثمرة أمرًا
ات
احملمي
إنشاء
ّ
ّ
شائعًا يف البقاع ،وتكاد تكون هذه احلالة
وحيدة ،منذ حنو ثالث سنوات ،مشرية
إىل أن القانون يعطي وزير الزراعة
احملميات للحفاظ عليها من
صالحية إنشاء
ّ
ّ
التعديات واليباس واحلرائق واملشاحر،
ّ
تتحول إىل مساحة
ال
أن
شرط
لكن
ّ
اخلاصة .إلاّ أن ما حيصل،
للمنفعة
ة
جتاري
ّ
ّ
التعديات على
ليس إلاّ شك ًال من أشكال
ّ
العمومية.
األمالك
ّ

جذور املشكلة

أنشأ بشراوي بساتينه بقرار صادر يف
 2013/5/7عن وزير الزراعة ،آنذاك،

حسني احلاج حسن ،حيمل الرقم ،412
اإلجبارية على 23
يفرض مبوجبه احلماية
ّ
تقدر مساحتها بنحو مليون و460
عقارًاّ ،
مربع ،يف منطقة رأس بعلبك –
ألف مرت ّ
ثان حيمل
بقرار
أحلقه
ما
سرعان
السهل،
ٍ
الرقم  923صادر يف تاريخ ،2013/9/27
نتيجة احتجاجات األهالي على منحه ّ
حق
االنتفاع من هذه املساحة له حصرًا،
بيئية إلدارة هذه
مجعية
يفرض فيه إنشاء
ّ
ّ
املساحة ،قبل أن يعود عنهما ويلغيهما
مبوجب القرار رقم  1059الصادر يف تاريخ
ّ
اجلمعية.
لتعذر تأسيس
2013/11/13
ّ
استمر البشراوي يف أعماله،
رغم ذلك،
ّ
مبوجب قرار قضائي صادر عن احملكمة
اجلزائية يف بعلبك نتيجة دعوى رفعتها
ّ
بلدية رأس بعلبك عام  ،2014اعترب
وجوده يف األرض قانونيًا ،قبل أن
يستحصل يف عام  2016على قراري
تقدر
محاية جديدين لثمانية عقارات
ّ
مربع (مشغول
مساحتها بـ 340ألف مرت ّ
مربع) ،من وزير
منها  200ألف مرت
ّ
األول حيمل الرقم
شهيب،
الزراعة أكرم
ّ
 463صادر يف  ،2016/5/26ويفرض
اإلجبارية على العقارين 5949
احلماية
ّ
و 5904من منطقة رأس بعلبك – السهل،
مستندًا إىل املادة  92من قانون الغابات
اليت تتيح له فرض مثل هذه احلماية من
دخول املواشي على املناطق اليت يرى
من الضروري محايتها ،سواء كانت ملكًا
للدولة أو للبلديات أو للقرى أو لألفراد،
احلرجية
ويفرض مبوجبه حترجيهما باألشجار
ّ
ثان مماثل حيمل
واملثمرة ،وأحلقه بقرار ٍ
الرقم  478يف تاريخ  2016/6/1يطاول
العقارات رقم  6709و 6740و6754
و 6708و 6755و( 6710األخريان ملك
األول مساحته  11ألف مرت
للبلدية،
ّ
ّ
مربع ،وهما
مرت
ألف
27
والثاني
مربع
ّ
ّ
موضوع النزاع) ،على أن يستثمر األرض
ملدة ترتاوح بني  7و 10سنوات ،حتى
ّ
اسرتداد أكالفه ُ
قدرة بثالثة ماليني
امل ّ
دوالر أمريكي ،مقابل تشجريها وصيانة
احملمية ،على أن تبدأ الدولة بتأجريها بعد
ّ
املدة.
انقضاء هذه ّ

إىل مجلس الشورى

البلدية األخرية اليت
بعد االنتخابات
ّ
أسفرت عن خسارة البشراوي بتحالفه
مع الوزير السابق ألبري منصور والعائالت
اللبنانية واحلزب
يف وجه حتالف القوات
ّ
حتركت
املستقبل،
الشيوعي وتيار
ّ
البلدية اجلديدة برئاسة العميد املتقاعد
رحال باجتاه جملس شورى الدولة
دريد ّ
وقدمت الشكوى رقم  21576بتاريخ
ّ
ضد وزارة الزراعة ،وتطلب
2016/8/12
ّ
فيها وقف تنفيذ القرار رقم  463الصادر
يف  ،2016/5/26الذي يفرض احلماية
اإلجبارية على العقارين  5949و5904
ّ
اللبنانية) من دون
للجمهورية
(وهما ملك
ّ
ّ
أخذ رأي البلدية أو مراعاة مصلحة أهالي
املنطقة من أصحاب املواشي ،فصدر قرار
برد طلب وقف
اجمللس يف ّ 2016/10/6
الداخلية
وزارة
توجهت إىل
التنفيذ .كما ّ
ّ
والبلديات مستحصلة من الوزير نهاد
املشنوق على قرار يف أيلول املاضي،
يطلب من حمافظ بعلبك اهلرمل تنفيذ
قرار وزارة الزراعة رقم ( 1059القاضي
األمنية،
احملمية) مبؤازرة القوى
بإلغاء
ّ
ّ
ّ
كل العقارات وإلغاء احلماية
وحترير
اإلجبارية وإزالة املخالفات اليت أقيمت
ّ
عليها ،واملوافقة على طلب البلدية
جتارية
استثمار العقار  6170إلقامة حمال
ّ
وتأجريها ألبناء البلدة ،وهو القرار الذي
جوبه مبذكرة ربط نزاع من البشراوي،
صدر فيها قرار إعدادي يف 2016/10/26
عن جملس الشورى يقضي بوقف تنفيذه،
يرد عليه املشنوق بقرار يطلب
قبل أن ّ
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قــضاء وقــدر

امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
شارك يف خطف«راهبات معلوال» وكان املرافق الشخصي
لنائب «أمري القاعدة» يف العراق

سوري حاول بيع آثارات وقلم على شكل
مسدس ملصلحة «داعش» يف لبنان
مل يرتك املوقوف السوري «مهمة امنية» اوكلت اليه من قبل
ّ
و»نفذها» حبذافريها ،من
تنظيمي جبهة النصرة وداعش ،اال
مشاركته يف خطف راهبات معلوال ،اللواتي مت حتريرهن الحقا ،اىل
عمليات خطف استهدفت عسكريني يف اجليش السوري النظامي
وتدريبه جمموعة من املسلحني بايعت النصرة  ،على استخدام
االسلحة اخلفيفة.
ّ
«رقي» اسحق ( 29عاما) ،يف تنظيم جبهة النصرة اىل «مركز»
مرافق شخصي البو مريح التونسي الذي كان نائب امري القاعدة
يف العراق.
اال ان مهمتني اثنتني ال ثالث هلما ،اخفق اسحق يف تنفيذهما على
االراضي اللبنانية ،االوىل حماولته بيع اثارات متت سرقتها من
تدمر عبارة عن رأسني ،والثانية بيع مسدس حربي على شكل قلم،
وذلك مقابل  25الف دوالر للعملية االوىل و 850دوالرا للثانية،
على ان العمليتني كانتا لصاحل تنظيم داعش االرهابي.
ّ
ليفشل امتام العمليتني بعد
وجاء توقيف اسحق يف ايار املاضي،
ان كان قد بدأ بالبحث عن زبائن.
يف العام  ، 2013دخل اسحق اىل لبنان خلسة وتنقل يف عمله بني
صربا والدكوانة والنبعة ،ومع بدء الثورة السورية ،توجه اىل يربود
وشارك بالتظاهرات ضد النظام السوري  ،ثم التحق مبجموعة تابعة
للجيش السوري احلر ملدة ثالثة اشهر فقط ثم التحق بكتيبة»اسود
ّ
السنة» يف مزارع رميا وشارك مبعارك ضد اجليش السوري.
ّ
السنة» عندما
كان اسحق ال يزال منضويا ضمن كتيبة «اسود
بايع قائدها ابو صالح خضرا جبهة النصرة ،وقد كان عناصر
هذه اجملموعة يتلقون دروسا يف الشريعة ودروسا عسكرية من
التونسي ابو مريح الذي عينّ اسحق املرافق الشخصي له ،وقد
حضر خصيصا اىل القلمون السورية لتوعية املسلحني على الشريعة
والدين االسالمي.
بقي اسحق مع هذه اجملموعة لثالثة اشهر فقط ثم انتقل اىل «كتيبة
ّ
السنة» اليت كان يرتأسها السوري حممد باسم امللقب
فرسان
بـ»ابو طارق» .وبايعت هذه اجملموعة ايضا جبهة النصرة ،وكان
يدرب عناصرها على كيفية استخدام االسلحة اخلفيفة.
اسحق ّ
«تدرج» اسحق يف مهماته ضمن اجملموعات املسلحة ،حبيث شارك
ّ
بعمليات عسكرية وخطف عسكريني من اجليش السوري وسرقة
منازل اهالي البلدات اليت كانوا يسيطرون عليها .كما شارك يف
«معركة معلوال» اليت مت خالهلا خطف الراهبات وتسليمهم اىل جبهة
النصرة.
كان السحق»شرف» لقاء ابو مالك التلي وابو عزام الكوييت عدة
مرات وذلك اثناء مرافقته البو طارق الذي كان جيتمع بهما بصورة
دائمة.
حتى اواخر العام  2013استمر اسحق مع هذه اجملموعة قبل ان
ينتقل اىل لبنان .واثناء عمله يف احدى الشركات تعرف إىل
شخص سوري اخربه ان لديه آثارات يف منزله ومصدرها تدمر
السورية ،وانه استحصل عليها من داعش .وقد عرض السوري
على اسحق شراء االثارات وهي عبارة عن رأسني مقابل  25الف
دوالر فرفض ،لكنه عاد واخذ الرأسني اللذين ضبطا الحقا معه،
بهدف عرضهما على اشخاص لقاء حصوله على عمولة مقابل ذلك.
وبالفعل قام اسحق بعرضهما على احد االشخاص وهو متعهد بناء،
الذي اخربه بانه سيعرضهما بدوره على اشخاص اخرين  ،لكن
اسحق اوقف قبل ان تتم عملية البيع.
مل يكن الرأسان االثريان هما االمر الوحيد الذي ُعرض على اسحق
امنا قام مواطنه بعرض قلم من نوع «باركر» عبارة عن مسدس
حربي وطلب منه تأمني شخص لشرائه مقابل  700دوالر لكن
توقيفه حال دون امتام هذه العملية ايضا.
مل يتمكن اسحق من العودة اىل بالده الحضار هويته ،فاستخدم
بطاقة مزورة اثناء جتواله يف لبنان  ،نظمها له مواطنه متام دكدك
الذي تعرف إليه عرب الفايسبوك امنا استطاع اسحق الحقا من تنظيم
بيان قيد افرادي قانوني بامسه.
هذه االعرتافات ادىل بها اسحق يف التحقيق االولي لدى مديرية
املخابرات يف اجليش اللبناني ،حيث احيل الحقا امام احملكمة
العسكرية اليت حدد رئيسها العميد الركن حسني عبداهلل يوم
الثالث من نيسان املقبل جلسة الستجوابه حول التهم املسندة
اليه.

سارقا منازل
اوقفت مفرزة استقصاء بريوت يف وحدة شرطة بريوت السوري
أ .ذ .باجلرم املشهود أثناء السرقة من احد املنازل يف حملة
الصنائع ،ومن ثم اوقفت شريكه السوري أ .ع.
وبالتحقيق معهما من قبل مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،اعرتفا بقيامهما بالعديد من عمليات السرقة من داخل

املنازل ضمن نطاق حمافظة بريوت بواسطة الكسر واخللع.
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورتهما بناء الشارة
القضاء املختص ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماهلما وتعرفوا
عليهما ،احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة الكائن يف ثكنة بربر
اخلازن _ فردان ،أو اإلتصال على أحد الرقمني_ 01/810170:
 01/810171متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزم.

توقيفات اجليش يف تشرين الثاني

اعلنت قيادة اجليش ان وحداتها وبنتيجة التدابري األمنية اليت
اختذتها يف خمتلف املناطق اللبنانية خالل شهر تشرين الثاني
املنصرم ،اوقفت  2512شخصا من جنسيات خمتلفة ،لتورط
بعضهم يف جرائم إرهابية وإطالق نار واعتداء على مواطنني،
واإلجتار باملخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة
وممنوعات ،وارتكاب بعضهم اآلخر خمالفات عديدة ،تشمل التجوال
داخل األراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية ،وقيادة سيارات
ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.
وقد مشلت املضبوطات  35بندقية حربية و 31مسدسا و23
قنبلة يدوية و 9قذائف صاروخية ،وكمية من الذخائر اخلفيفة
واملتفجرات ،باإلضافة اىل  208سيارات و 12مركب صيد و136
دراجة نارية ،وكمية من املخدرات واألجهزة اإللكرتونية.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء
الالزم.

جثتان يف الوردانية وطرابلس

عثر على علي.ح ( 33عاما) ،جثة داخل مستودع لالدوية الزراعية
يف بلدة الوردانية .وقد حضرت االجهزة االمنية والطبيب الشرعي
ملعرفة مالبسات احلادث.
كما عثر على ع.ي .جثة يف منزله يف أبي مسراء  -شارع حسون،
وهو مصاب بعيار ناري يف رأسه .وقد حضرت القوى االمنية اىل
املكان وفتحت حتقيقا يف احلادث.

إحباط عملييت تهريب أموال مزيفة وخمدرات يف
املطار
متكنت فصيلة التفتيشات يف سرية مطار رفيق احلريري الدولي
من إحباط عملييت تهريب ،االوىل تهريب مبلغ من العملة العراقية
والدوالر االمريكي مجيعها مزيف ،ما يعادل حواىل  85ألف دوالر،
وكانت داخل حقيبة املسافر العراقي س .ب.
شحن ذات قعر مزدوج عائدة اما العملية الثانية فهي تهريب كمية
من حشيشة الكيف بلغت زنتها  2.166كلغ ،ملسافر اهلولندي.
وبالتحقيق معهما اعرتفا مبا نسب إليهما وأحيال مع املضبوطات إىل
مكتيب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال ومكافحة املخدرات
بناء
املركزي يف وحدة الشرطة القضائية ،للتوسع بالتحقيق معهما ً
إلشارة القضاء املختص.

ينشل ويسرق أثناء بيعه زيتاً مغشوشاً
ألقت دورية من «شعبة املعلومات» يف املديرية العامة لقوى
االمن الداخلي ،بالتنسيق مع نقطة درك القليعة القبض على ب.
ع .إلقدامه على ارتكاب عملية نشل مبلغ  450الف لرية لبنانية من
سيدة يف بلدة القليعة بطريقة احتيالية.
وبالتحقيق معه من قبل مفرزة النبطية القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،اعرتف بارتكابه عدة عمليات نشل وسرقة بطريقة
احتيالية يف خالل بيعه ملواد ( زيت زيتون مغشوش باملاء،
ماء الزهر ،ماء الورد ،دبس الرمان وخالفه) يف خمتلف املناطق
اللبنانية.
بناء إلشارة
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي صورته
ً
القضاء املختص ،وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا
عليه ،احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة يف جممع قوى االمن
الداخلي يف كفر جوز ،أو االتصال على أحد االرقام التالية:
 07/531226أو سنرتال 07/531193 _ 07/531192 :مقسم ،300
متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

طبيب مزعوم يوقع بضحاياه بـ  ..خيت

إما طبيب او صاحب شركة ،صفتان كان ينتحلهما حمتال لاليقاع
ّ
بضحاياه بعد ايهامهم انه حيمل اجلنسية الفرنسية ،ويقيم يف
منطقة شرم الشيخ يف دولة مصر وبانه ميتلك خيتًا يف لبنان.
ومتكن ج.ف 45(.عاما) من القيام بعدة عمليات احتيال قبل ان

تتمكن مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من
توقيفه يف حملة بيت مري ،وضبط  7أجهزة خلوية يستخدمها يف
عملياته ،كانت حبوزته.
وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه ،وبأنه يقوم بعملياته
االحتيالية منتح ًال االمساء الوهمية التالية :جاد صوايا (طبيب
نسائي) ،جاد حداد (طبيب) ،هادي حداد (طبيب نسائي) ،جاد
فرح (طبيب جتميل وصاحب شركة اعالنات) ،جاد فرحات (صاحب
شركة اعالنات) ،وبإستعماله يف عملياته االرقام التخابرية التالية:
الرقم التخابري املصري 00201025237677 :االرقام التخابرية
اللبنانية،03/288323 ، 03/289576 ،03/7871105 ،03/779679 :
.03/879844
كما تبني انه مطلوب للقضاء مبوجب  4مذكرات توقيف جبرائم
اساءة امانة ،تزوير واستعمال مزور ،احتيال وشيك دون رصيد.
وقد تعرف عليه بعض االشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله
واختذوا حبقه صفة االدعاء الشخصي.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء الشارة القضاء
املختص ،من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه احلضور
إىل مركز املفرزة املذكورة الكائن يف ثكنة بربر اخلازن _ فردان،
أو اإلتصال على أحد الرقمني 01/810171 _ 01/810170:متهيدا
إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

توقيفات يف حبنّني ووادي النحلة

أوقفت قوى اجليش يف حملة حبنني  -املنية ،بسام حممد طه
وضبطت حبوزته بندقية حربية نوع «كالشنيكوف» ومسدسا حربيا
وكمية من الذخائر اخلفيفة واألعتدة العسكرية.
كما أوقفت يف حملة وادي النحلة  -البداوي ابراهيم أمحد عبيد
وضبطت حبوزته بندقية حربية نوع «كالشنيكوف» ومسدسني
حربيني ورمانتني يدويتني وكمية من الذخائر اخلفيفة واألعتدة
العسكرية املتنوعة ،باإلضافة اىل كمية من حشيشة الكيف ووثائق
عائدة اىل سوريني وفلسطينيني.
ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املرجع املختص إلجراء
الالزم.

 ..و 68مطلوباً

أفادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف  68مطلوبا
جبرائم خمدرات وسرقة واطالق نار واشكال.

إخالء سبيل أمهز بكفالة  15مليون لرية
أخلى قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا تاجر االجهزة
اخللوية كامل امهز خالفا لرأي النيابة العامة العسكرية ،اليت مل
تستأنف القرار ،وذلك مقابل كفالة مالية قدرها  15مليون لرية،
العسكريني موقوفني بتهمة التماس رشوة.
فيما ابقى على
َّ
وكان امهز قد اوقف قبل حنو اسبوعني وجرى االدعاء عليه بتهمة
العسكريي مقابل ادخال حقائب عرب مطار رفيق احلريري
رشوة
نَّ
مهربة.
خلوية
اجهزة
حتوي
الدولي
ّ

األمن العام يوقف مطلوباً بتفجري برج الرباجنة
اعلنت املديرية العامة لالمن العام عن توقيف السوري ع.م .الذي
اعرتف بإرتباطه بتنظيم إرهابي وبقيامه بتسهيل وتأمني عملية
نقل السوري ع.غ.م .أحد منفذي التفجري االنتحاري املزدوج الذي
استهدف منطقة برج الرباجنة بتاريخ  2015/11/12وانه كان بصدد
إستالم وختبئة الفان الذي انفجر بتاريخ  2015/12/18يف منطقة
الدمياس  -يعفور يف سوريا اثناء توجهه اىل داخل األراضي
اللبنانية.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسني
عبداهلل قد عقدت امس جلسة هي الرابعة يف جرمية التفجري اليت
يالحق فيها  37متهما بينهم  15موقوفا و 14خملى سبيلهم.
وارجأت اجللسة اىل الثاني والعشرين من شهر آذار املقبل لعدم
حضور وكالء الدفاع عن ستة متهمني.

استدرج قاصراً واعتدى عليه
اقدم السوري ر.أ 31(.عاما) على استدراج القاصر خ.ع14(.
عاما) اىل احد السهول يف حملة املرج يف املصنع واالعتداء عليه
جنسيًا.
وكانت دورية من خمفر املصنع التابع لفصيلة شتورا يف وحدة
الدرك االقليمي قد متكنت يف غضون ساعات من معرفة هوية
الفاعل وتوقيفه يف حملة بر الياس.
بالتحقيق معه اعرتف مبا نسب اليه ،وقد تبني انه من اصحاب
السوابق.
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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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الـرابطة املارونـية تـقيم قـداساً عن أنفـس الرؤسـاء واألعـضاء الراحـلني

أقامت الرابطة املارونية يف سيدني يف كنيسة
مار شربل بانشبول قداسًا للصالة عن أنفس
مؤسس الرابطة املثلث الرمحات املطران عبدو
خليفة ورئيس الرابطة السابق القاضي انطوان
الراهب واألعضاء املؤسسني حمسن الدويهي
وجوزيف وصاف وأديب تادروس وأميل عنداري
وبطرس عنداري ونلسون مسعان.
حضر القداس حشد كبري من األهل واألقرباء
وأبناء اجلالية يتقدمهم رئيس الرابطة املارونية
باخوس جرجس والرئيس األقليمي للجامعة
الثقافية اللبنانية يف العامل يف اسرتاليا ميشال
الدويهي وعدد من رؤساء وممثلي األحزاب
واجلمعيات واإلعالم.
ترأس القداس سيادة املطران انطوان شربل
طربية يعاونه رئيس دير مار شربل األب د.
نوه املطران
لويس الفرخ واألب ايلي رمحةّ .
طربية يف عظته خبطوة الرابطة املارونية بالدعوة
اىل القداس مؤكدًا ان هذه املناسبة ستتحول
اىل مناسبة سنوية هامة هلا مكانتها البارزة على
روزنامة نشاطات الرابطة.
ووزعت الرابطة املارونية كتيبُا أعدته للمناسبة
تضمن سرية مقتضبة عن حياة املرحومني املطران
خليفة واألعضاء املؤسسني وعطاءاتهم للرابطة
املارونية والكنيسة واجلالية باألضافة اىل
معلومات عن مهمة الرابطة املارونية ودورها.
بعد القداس توجه اجلميع اىل قاعة الكنيسة حيث
بارك املطران طربية لقمة رمحة أعدت للمناسبة
جمددًا أشادته بفكرة أقامة القداس شاكرًا
الرابطة رئيسا وأعضاء على كل جهودههم اليت
يبذلونها يف خدمة األبرشية واجلالية .ثم كانت

كلمة لرئيس الرابطة باخوس جرجس
الذي شكر سيادة املطران ورئيس
دير مار شربل واألباء واحلضور متعهدًا
«متابعة املسرية على خطى الذين لن
ننساهم ممن أسسوا الرابطة وعملوا
على تعزيز مكانتها وال سيما الذين
وجه
أنتقلوا اىل رمحة الرب» .كما ّ
جرجس حتية تقدير اىل أعضاء الرابطة
على جهودهم وأكد ألتزامه ببذل

قصارى جهده يف سبيل حتقيق أهداف
الرابطة ملا فيه خري األبرشية واجلالية.
كما كانت كلمة للمحامي كريس انطوان
الراهب الذي شكر بدوره رئيس الرابطة
املارونية واألعضاء متمنيا هلم التوفيق
يف أهدافهم الرامية اىل احملافظة على
األرث الذي تركه املؤسسون ،ويف
سعيهم الدؤوب من أجل أستمرارية
الرابطة وتقدمها.

حمالت سيفتون للسمانة العربية
تتوفر لدينا مجيع املواد الغذائية والتموينية..
معـلبات  -أجـبان  -ألـبان  -مكـسرات  -مـرطبات
 -قـهوة  -أراكـيل  -وغـريها الكـثري

معاملة جيدة  -خدمة ممتازة  -أسعار مهاودة
نتقدم من اجلالية العربية عامة واملسيحية خاصة بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك  ...أعادهما اهلل على اجلميع باخلري والربكات..

وكل عام وأنتم بألف خري

Add: 33 Helen Street Sefton, Tel: 0424591811
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مــناسبات

مجعية كفرصارون اخلريية حتيي حفال سنويا ناجحا مجع  25ألف دوالر لدعم األحباث الدماغية واألمراض املستعصية

ايلي ناصيف يلقي كلمته

الربوفيسور كرينان يلقي كلمته

مخسة وعشرون ألف دوالر ق ّدمتها مجعية كفرصارون اخلريية لألحباث
الدماغية واالمراض املستعصية يف جامعة سيدني ،كانت حصيلة احلفلة
اليت أقامتها اجلمعية هذه السنة واليت حضرها العديد من اجلمعيات
واملؤسسات اخلريية والسياسية ،واالعالميني والشعراء وأصحاب القلوب
الكبرية اخلرية.
تواىل على الغناء الفنانون الياس القزي ،حممد االمسر وعدنان جورج ،أما
السيدة سارة يلكي فقد رحبت تذكرة سفر مفتوحة ،فألف مربوك.
قدم احلفل الشاب نورم اهلاشم ،وتكلم الربوفسور كرينان ،والشاعر حنا
الشالوحي ،ورئيس اجلمعية االستاذ ايلي ناصيف الذي ننشر كلمته كاملة
الهميتها:
أسعد اهلل مساءكم..
يؤسفين أن أبدأ كلميت بالعزاء واخلشوع حيث غيّب املوت مؤخراً ثالثة
من أبناء كفرصارون يف سيدني ،هم الشاب والوالد احلنون جورج اسكندر
خري ،والربوفسور الشهري فوزي اديب الياس ،ووالدته اليت متنت اللحاق
به ،وكان هلا ما ارادت ،االم احلنونة ناديا الياس .رمحهم اهلل واسكنهم
فسيح جناته واهلمنا مع عائالتهم الصرب والسلوان.
لذك ارجوكم الوقوف دقيقة صمت اجالال الرواحهم وارواح موتانا وموتاكم
مجيعاً.
حضرات السادة رؤساء وممثلي االحزاب الوطنية ،اعضاء البلديات ،رؤساء
وممثلي اجلمعيات والروابط واملؤسسات ،وممثلي االعالم املرئي واملسموع
واملكتوب ،دكاترة ،ادباء ،شعراء وكتاب ،ممثلي القانون واحملاسبة
والرتاث ،رجال اعمال وحرف ،ايها احلفل الكريم.
نلتقي جمدداً لالحتفال بالذكرى احلادية واالربعني لتأسيس مجعية
كفرصارون اخلريية يف سيدني ،نعم أيها األحباء ،واحد وأربعون عاماً
وكأنها أشهر قليلة على اخلدمات اخلريية واالجتماعية واالنسانية،

رئيس اجلمعية ايلي ناصيف يقدم الشيك للربوفيسور كرينان ويبدو بعض اعضاء اجلمعية

وال زلنا يف قمة العطاء والعمل الدؤوب ،طاملا نتمتع بالصحة اليت أنعم
علينا بها اهلل عز وجل ،وهو على كل شيء قدير ،لكن السبب االساسي
واملباشر الستمرار اجلمعية ومتابعة املسرية هو أنتم ،وأمثالكم من داعمي
اعمال اخلري والرب واالحسان .نعم أنتم وأقوهلا للمرة األلف انكم السند
واالساس لكل ما قامت وتقوم به مجعية كفرصارون.
فبامسي وبالنيابة عن اهليئة االدارية واهالي كفرصارون ،اتقدم منكم
بالشكر واالمتنان والتقدير واالحرتام واهلل يعوّض عليكم بالصحة
والعافية والعيش الرغيد.
أيها االحباء..
لن أك ّرر سرد األعمال اليت قامت بها اجلمعية خالل مسريتها الطويلة ،امنا
فقط أركّز على السنوات األربع املاضية ،واليت كان ريعها هلذه املؤسسات
الكبرية يف سيدني:
The Children Hospital Westmead -1
Motor neuron disease -2
The Australian Centre Research Foundation -3
The Brain Dynamic Centre Westmead -4
أما هذه السنة ،وهذا االحتفال بالذات يعود ريعه لدعم مؤسسة طبية
ملعاجلة االمراض املستعصية:
«In support of professor Mathew Kiernan>s
transnational research into Isaac syndrome at
»brain and mind centre the university of Sydney
ولن أحتدث كثريا عن هذه املؤسسة ألن الربوفسور كرينان سوف يتحفنا
باملزيد من التفاصيل.
ايها الضيوف الكرام..
استميحكم عذراً الشكر مقدم الربنامج بلباقة واحرتاف الشاب نورم

جانب من احلضور

اللجنة االدارية للجمعية
اهلاشم ،والسيد ناصيف احلاج الذي اعتذر عن احلضور من ملبورن هذه
السنة السباب صحية إمنا كعادته ساهم بدعم اجلمعية ،والشكر لكل من
شارك يف اجناح هذا االحتفال القيّم ،وخاصة السيد دون نصراهلل الذي
تربّع بتغطية املناسبة بالفيديو والصور ،والسيّد لؤي مصطفى الذي ساهم
بشكل فعّال باالعمال التقنية والفنيّة ،والسيد مسري عنداري صاحب
الصالة ،وفريق عمله بقيادة الشاف شيان ،على السهر واخلدمة املميزة
لراحة احلضور.
وبالطبع ،لن أنسى أعضاء اهليئة االدارية لتعاونهم البناء وبذل اجلهود
الكبرية الجناح كل ما تقوم به اجلمعية.

وأخرياً ،وليس آخراً ،أرى نفسي عاجزاً عن اجياد الكلمات املعبرّ ة والصادقة
جتاه كل من السيدات والسادة أتوس ،اديب ،آدي ـ جولي ـ شحادة ـ اسكندر
ـ وعائالتهم لوقوفهم جبانب اجلمعية والتمين باستمرار االحتفال اخلريي
رغم اخلسارة البالغة اليت أملت بهم ،كون االعمال اخلريية واالنسانية
بلسماً للجراح ،وراحة للنفوس الكبرية .بارك اهلل النوايا احلسنة والعقول
النرية.
مرة ثانية أرحب بكم فرداً فرداً راجياً لكم سهرة ممتعة ووقتاً طيباً وأهال
وسهال بكم.
عشتم ،عاشت أوسرتاليا وعاش لبنان.
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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مناسبات

عائلة الزميل الصحفي املرحوم كميل مسعود وأقاربه وحمبّوه
حييون الذكرى األربعني لوفاته يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ثورنبوري
ملبورن  :بول خيّاط
بمناسبة مرور أربعني يوما على وفاته ،دعت السيدة
جيزيل مسعود أرملة الزميل الصحفي املرحوم كميل مسعود وأوالده
داني وشربل ودوري وإبنته جوان وشقيقه عبدو وعائلة شقيقه
املرحوم زخيا مسعود وجميع أقاربه يف ملبورن  ،اىل إقامة القداس
والجناز عن نفس فقيدهم الغالي ،يف كنيسة سيدة لبنان املارونية
يف ثورنبوري  ،وذلك الساعة السادسة من مساء يوم السبت
الفائت  ،يف الثالث من كانون األول . 2016
حضر القداس والجنّاز اىل جانب عائلة الفقيد الغالي
عدد من أصدقائه ومحبيه من أبناء الجالية اللبنانية وبعض األحزاب
السياسية ويف مقدمتهم التيارالوطني الحر ممثال بمنسق التيار
السيد روبري بخعازي وعدد من اعضاء التيار ،وبعض الجمعيات
الخريية اللبنانية التي سبق للمرحوم أن خدمها وصوّر نشاطاتها
وكتب عنها التغطيات الصحفية.
ترأس رتبة القداس والجنّاز الراهب األنطوني األب
شارل حتي وساعده ّ
كل من املونسينيور يوسف توما واألب هوفيك
بوداكيان والشدياق نبيه رفول ،يف بداية القداس اشار األب حتي
اىل أننا يف هذا القداس نشارك عائلة املرحوم كميل مسعود يف
رفع الصلوات عن نفس فقيد العائلة ونسأل اهلل أن يتقبل نفسه
يف امللكوت السماوي ..
وأثناء القداس قرأت إبنة الفقيد الرسالة باللغة
اإلنكليزية ،وتال األب حتي اإلنجيل املقدس باللغة العربية .ثم ألقى
عظة من وحي اإلنجيل وأشار اىل أن تقاليد الكنيسة ال تسمح يف
جناز األربعني بالحديث بالتفصيل عن الفقيد ألن كلمات التأبني
قيلت فيه وعنه يف رتبة جناز الدفن ،وأضاف األب حتي :ولكنني

بسبب وجوديفي لبنان عند وفاة املرحوم لم أتمكن من املشاركة

بكلمة تأبني الفقيد ،لذلك سأقول كلمات مختصرة عن معرفتي
الفقيد ومشاعري نحوه ،من خالل جهوده ونشاطاته مع عدد من
املتطوعني الذين إجتهدوا وسعوا ّ
بكل نشاط وإخالص ملحوظني
اىل شراء ملكية العقار الذي أصبح « دير مار شربل» الحالي يف
منطقة كوبورغ ،والذي برعاية اهلل وصلوات صفيّه مار شربل
سوف يمتد الدير ويتسع ليصبح قرية تحمل إسم « كفر شربل
« وهو الدير الجديد الذي سنقيمه يف منطقة غرينفال  ...ويف
هذا املجال ال نستطيع أن ننسى أبدا جهود املرحوم كميل مسعود
إبن كفيفان قرية القديس شربل يف تحقيق هذا الحلم  ،ولذلك
فإننا نرفع صلواتنا بحرارة وأيمان لكي يمطر رحمته الواسعة على
نفس كميل الطاهرة سائلني اهلل أن يلهم أرملته وأوالده وأحفاده
و عائلته وأقاربه نعمة الصرب والعزاء ...وختم األب حتي كلمته
املعربة بعبارة اإليمان والرجاء« :املسيح قام»  .ألنه كما قال :إننا
كمسيحيني ،نؤمن ونعترب أن املوت ليس النهاية إنما هو الطريق
اىل األبدية وامللكوت السماوي.
بعد اإلنجيل قام أوالد الفقيد وأحفاده بتقديم القرابني
للذبيحة اإللهية ،وبعد الكالم الجوهري قامت إبنة الفقيد بتالوة
نوايا املؤمنني عن نفس الفقيد وإحالل األمن والسالم يف العالم
أجمع ويف وطننا الغالي البنان  ...وختم القداس بصالة نياحة
العلمانيني...
ثم تقبلت عائلة الفقيد التعازي من الحاضرين أمام الهيكل.
نسأل اهلل -عزّ ّ
وجل -أن يتغمد نفس زميلنا الغالي املرحوم كميل
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع األبرار والقديسني ويلهم
عائلته ويلهمنا نحن زمالءه وأصدقاءه نعمة الصرب والعزاء ..
رحمات اهلل الواسعة عليك يا كميل ....

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Apco
لالستعمال 20 L
الداخلي واخلارجي $110
Apco 20 L (3x1...Sealer,
Primer,Undercoat) $110
 $85للسقف Apco 20 L
)P: 9832 0000 (APCO
صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

طالء لربك السباحة جــميع أدوات وأنـواع الدهان
4 Litres
بأسـعار ال تنافس
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Taubmans Endure 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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كتابات

يا هلم من خنازير
شوقي مسلماني
مضادة)
( 1ثورة
ّ
إن «الربيع العربي» الذي أدخله اإلسالم السياسي
املعطيات الكثرية تشري ّ
كثريًا يف حظريته صار وبا ً
العربية املهيض جناحها أص ًال.
ال أكثر على املرأة
ّ
( 2شهوة احلكم)
حسونة املصباحي قائ ًال« :ويرى سبينوزا إن الكثري من
ويضيف الكاتب
ّ
الناس يستخدمون الدين ذريعة ليفعلوا ما يشاؤون ،وفضال عن ذلك فإن
االنقسام اىل ملل ال ينشأ عن رغبة صادقة يف معرفة احلقيقة ،ألن هذه
الرغبة تؤدي إىل الطيبة والتسامح ،بل عن شهوة عارمة للحكم».
( 3مثلما يف زمان عرب)
يدعي الدين ،وهما باألصل أخوان،
يدعي
العلمانية وآخر ّ
هما إثنان ،واحد ّ
ّ
عدو مفرتض
شر انكسار أمام
األول
ولكن متخاصمان باإلتجّ اه .ينكسر
ّ
ّ
ّ
وبعد قادر على الوقوف .يبعث رسالة
بعد فيه روح،
ُ
لألخوين معًا ،ولكن ُ
ّ
متملقًا ّ
إنه انكسر حلكمة يف السماء،
إىل أخيه يناشده العون ،ويذكر له
كأن أخاه مل يساهم بانكساره أو مل
وجيب أن «نصرب» هكذا بلغة اجلمع،
ّ
ّ
األيام
«إن اهلل معنا»
يفرح النكساره .ويضيف يف الرسالة ّ
ولعل املقبل من ّ
ّ
إن الثاني وجد يف الرسالة عذرًا خليانته هو
«يأتينا بنصر من عنده».
واحلق ّ
إن أخاه الذي يرمي له طوق جناة ،ذاته أيضًا حباجة إىل طوق
ذاته .وفهم ّ
جوابية
ملحًا أكثر .وافاه اجلميل ،ولكن مبكر .طالبه يف رسالة
جناة ،ولربمّ ا ّ
ّ
ّ
يؤكد «إميانه» باإلفساح جلماعته ،وأن يبتين إلهله بيوتًا أكثر .ويذعن
أن
ثم يطالبه برتكيب حلية مثله يصدق فيها قول الشاعر« :ليت اللحى
صاغرًاّ .
األول
كانت حشيشًا \ لرتعاها خيول املسلمني» .وبلحية الثاني تقع رقبة
ّ
حتت املقصلة ،متامًا مثلما يف زمان عرب ،ومتامًا مثلما كثريًا يف زمان عرب
اليوم.
ّ
موظف غربي)
( 4الكاتب العربي
« ..ومع الثورات العربية ،واستفحال املأساة السورية ،ازدهرت خانة
ً
نيابة عن
املناضلني من أجل احلرية ،الذين حيصدون األومسة يف الغرب
شعوبهم اليت ترزح حتت القنابل ،أو تغرق على الشواطئ األوروبية».
عباس بيضون قائ ًال« :بالطبع ،هذا النمط من التعامل الغربي
ويضيف زكي ّ
ّ
املركز على الذات ال يقتصر على األدب العربيّ ،
حده األقصى.
لكنه يبلغ معه ّ
ّ
للكتاب الغربيني على موهبتهم ،ولسواهم على مواقفهم».
« نوبل تمُ نح
الربهان األمثل على استمرارية هذه النزعة الغربية اإلثنو ـ مركزية قد يكون
ّ
للكتاب الغربيني على موهبتهم ،يف حني تمُ نح لسواهم
جائزة نوبل .هي تمُ نح
جمرد «كومبارس»
على مواقفهم .وأساسًا ،عدد هؤالء الضئيل جيعل منهم ّ
يف جوقة اجلائزة الغربية .يف النهاية ،جتدر اإلشارة إىل إن االعرتاف العربي
ال يتبع معايري أكثر نزاهة من االعرتاف الغربي ،وأساسًا الثاني يستتبع األول
آليًا ،فمن ينجح يف تكريس نفسه غربيًا يضع يده على مفاتيح فردوس
حبد ذاته لتكريسه خدماتيًا يف
الدعوات األدبية واللجوء الثقايف ،وهذا يكفي ّ
البالد العربية».
ُ
وسلك التاريخ)
( 5اهلل
سألين ،واهلل َ
ّ
أيام ،واليوم اإلهلي باحلساب اإلهلي هو بألف
خلق الدنيا
بستة ّ
سنة من حساب البشر ،والزمان أيضًا تاريخ ،إذا اهلل هو يف سلك التاريخ؟.
وقبل أن أجيب قال إن الكون مبا احتوى حاضر دفعة واحدة يف عقل ذي
القدرة الذي يقول ملا يشاء كن فيكون ،فما احلاجة بعد إىل ّ
أيام أو
ستة ّ
ستة آالف سنة ،أو حتى إىل ّ
إىل ّ
ستة ماليني سنة مبعتقد البعض ،فيما عمر
الكون ّ
حقًا بتقدير العلم حوالي  14مليار سنة ،وعمر األرض حوالي  4مليار
سنة ،وعمر احلياة عليها أكثر من  3مليار سنة؟.
الرأمسالية)
( 6إله
ّ
ّ ..« :
إنه نظام اجتماعي اقتصادي شرير وغري عادل» ،يقول البابا فرنسيس،
ّ
ّ
يتعلق األمر بالقضايا البيئية والسياسية ،مل يعد البشر
«ألنه عندما أيضًا
يف املركز .النظام االقتصادي املهيمن يضع إله املال يف املركز .املال هو
ّ
املفضل».
املعبود
( 7السبب)
ويكتب الصديق عبد اإلله جميد ،مستعرضًا نسخة من رأس املال للبيع يف
إن سبب
مزاد ،وعليها توقيع كارل ماركس« :إىل أقدم أصدقائيّ »..
َ
كشفه تقرير ملخرب أمن كان ّ
مكلفًا مبراقبة
التأخري يف إجناز كتاب رأس املال
علية بائسة ذات غرفتني ،واملرض يصيب
كارل ماركس الذي «يقيم يف ّ
يوميًا ،وآالم كبده تزداد ،والدمامل
أفراد أسرته ،والدائنون يطرقون بابه
ّ
تستعر حتت جلده إىل درجة إجباره على الكتابة واقفًا أحيانًا» .وينقل عبد
ّ
ّ
مرة« :آمل بأن
يتذكر البورجوازيون دماملي حتى
اإلله عن ماركس ما قاله ّ
آخر يوم يف حياتهم .يا هلم من خنازير».
( 8لكاتبها)
ُ
وحدة العامل».
«الصراع الطبقي
ُ
(الرعية!)
9
ّ
ّ
الدم ،والسرتضائه:
يتغذى على
إن القوي هو على صورة األقوى،
اعتقدوا ّ
ّ
أسرعوا إليه بالذبائح!.
Shawki1@optusnet.com.au

مشاعات رأس بعلبك :الرزق...

شهيد

تتمة املنشور ص 17

األمنية عدم تسلم أي قرار قضائي إلاّ عرب
بقرار يطلب فيه من القوى
ّ
األول .ما استوجب االعتصام من بشراوي
وزارة
الداخلية وتنفيذ قراره ّ
ّ
ّ
تعهد
وفض الحقًا بتوقيع
وبعض األشخاص من أهالي رأس بعلبك،
ّ
بتسليم العقار  6170يف  2016/12/13لقيادة سرية قوى األمن الداخلي
بعد حتديد حدود العقار ونقل السياج.

البلدية :معركة اسرتجاع امللك العامّ!

رحال األمر إىل «نفوذ ميلكه البشراوي مسح بوضع هذه
ّ
يرد دريد ّ
بتصرفه دون سواه من أبناء البلدة ،إذ أخذت وزارة الزراعة
املساحات
ّ
البلدية أو موافقتها ،حيث عمد إىل حتويره وبدل
قراراتها من دون علم
ّ
احلرجية عمد إىل نصب األشجار املثمرة واخلضار
زرع األرض باألشجار
ّ
اخلاصة وزيادة الربح املادي ،وهو
املومسية ملنفعته
والبطاطا والفاكهة
ّ
ّ
ما نعتربه اغتصابًا ّ
حلق أهالي البلدة باالنتفاع من أراضيهم».
السنوية اليت من املمكن أن جتنيها احملمية اليت
رحال األرباح
ّ
ويقدر ّ
ّ
لبنانية،
لرية
مليون
600
إىل
بـ500
ة،
واالستثماري
ة
بالتجاري
يصفها
ّ
ّ
ّ
مدل ًال على األضرار اليت أحلقتها بالرعاة نتيجة تسييجها إذ «قتلت ّ
حقهم
وتهدد بتهجريهم ،بعد أن
أراض مرتوكة مرفقة،
بتسيري املواشي يف
ّ
ٍ
ّ
رحال
اضطروا لرتك اجلبال حيث ينتشر
املسلحون واجليش» .ويتابع ّ
«مستمرة يف معركتها السرتداد كل العقارات
البلدية
تأكيده على أن
ّ
ّ
البلدية للمراعي واملواشي ،واليت
بإدارة
مرفقة
مرتوكة
من مشاعات
ّ
يتيح هلا القانون تنظيمها وتقسيمها واستثمارها ما عدا بيعها ،خصوصًا
أن البلدية واقعة يف عجز وهي حباجة إىل األموال اليت قد تردها من
جتارية عليها» .يف املقابل ،يستند
هذه األراضي اليت نسعى لبناء حمال
ّ
القضائية اليت استحصل عليها واملستندات
البشراوي إىل القرارات
ّ
ّ
«قانونية ما يقوم به» ،مشريًا إىل أن
د
تؤك
اليت
الوزارية
والقرارات
ّ
ّ
ّ
«بناء على رغبة املطران رمحة والبطريرك الراعي واتصاالت
التعهد
وقع
ّ
ً
من قادة أمنيني وسياسيني نافذين ،تفاديًا ألي إشكال دموي قد
حيصل يف البلدة ،بعد أن وصلتنا تهديدات حبصول جمزرة ،مع االحتفاظ
مقدرة بـ228
حبقنا باالدعاء مع وزارة الزراعة ،خصوصًا أن أكالفنا
ّ
ّ
«يتخطى السلطة
الداخلية
ألف دوالر أمريكي» ،معتربًا أن قرار وزير
ّ
القضائية» ،وبأنه «حتت سلطة القضاء».
ّ

 76تعدّياً آخر ...مسكوت عنها!

عشوائية للنفايات
سابقًا كانت هذه املساحة عبارة عن مكّبات
ّ
والردميات ،حبسب إفادة خمتار البلدة سهيل نعوم ،وكانت هناك نية
ّ
خميمات للنازحني السوريني ،األمر الذي استعيض عنه،
لتحويلها إىل ّ
أو باألحرىّ ،
تضم اليوم  4آبار
«احملمية» اليت
التنصل منه عرب إنشاء
مت
ّ
ّ
ّ
والرمان
والدراق
التفاح
أنواع
من
مثمرة
شجرة
ألف
23
وحنو
ارتوازية،
ّ
ّ
ّ
حرجية من الشربني والزنزخلت والصنوبر،
شجرة
آالف
و6
والعنب،
ّ
وحبجة استعادة املشاعات
البلدية اليت،
ألفان منها موجودة يف عقار
ّ
ّ
ّ
تتخطى مساحتها املليون دومن يف رأس بعلبك،
العمومية) اليت
(األمالك
ّ
ّ
تغض الطرف عن
جتارية عوضًا عنها .فيما
حمال
وإقامة
جلرفها
تسعى
ّ
واجلمهورية من خالل أكثر من
ة
البلدي
املشاعات
لقضم
ممنهجة
عملية
ّ
ّ
ّ
ً
اجلمهورية املرتوكة مرفقة ،و 60على
أمالك
على
منها
16
،
ا
تعدي
76
ّ
البلدية.
أمالك
ّ
العمومية ،قسمًا
اللبنانية ،وهي تندرج ضمن األمالك
تشمل املشاعات
ّ
ّ
األمريية وجزءًا من األراضي املرتوكة املرفقة واألراضي
من األراضي
ّ
عينة عن االنتهاكات
يبقى
بعلبك
رأس
يف
حيصل
ما
بكاملها.
احملمية
ّ
ّ
تشكل
املوزعة بني سلسليت جبال لبنان واليت
اليت تطال املشاعات
ّ
العقارية يف وزارة
حنو  %22من مساحة لبنان ،حبسب مصادر الدائرة
ّ
امللكيات
حتديد
للمختارين
املالية ،سواء من خالل العرف الذي أتاح
ّ
ّ
العشوائية
يات
التعد
أو
فيها،
واخلاصة عرب إصدار «العلم واخلرب»
العامة
ّ
ّ
ّ
ّ
املهجرين ،أو إجيازات اإلشغال اليت تستغل لبناء
حبجة بناء مساكن
ّ
ّ
ّ
تؤكد بيانات البنك
اخلاصة ،يضاف إىل ذلك احلرائق اليت
املشاريع
ّ
الدولي أن  %95منها مفتعلة وساهمت يف تقليص مساحات األحراج
كسارة عاملة
إىل  ،%13واملقالع
والكسارات حيث يوجد أكثر من ّ 700
ّ
ّ
ومتوقفة عن العمل %46 ،غري ّ
مرخصة.

كيديّة سياسيّة

بالنسبة إىل البشراوي املوضوع سياسي حبت« ،فأنا الوحيد الذي أملك
حولت
مسوغًا قانونيًا يتيح لي استعمال هذه العقارات» .ويتابع «لقد ّ
ّ
هذه املساحة إىل باحة خضراء بعد أن كانت مكّبًا للنفايات ،ورفعت
وأمنت وظائف
سعر األرض من  20سنتًا إىل  20دوالرًا للمرت الواحدّ ،
ألربعني عائلة ساهمت يف تثبيت الناس يف ضيعهم» ،نافيًا وجود
احملمية،
تدره األشجار يف
مصاحل
متضررة باعتبار أن «املردود الذي ّ
ّ
ّ
أت ّربع مبثيله سنويًا يف فرتة األعياد ،ما قمت به هو أن ساعدت ضيعيت
جتارية يف
وأنشأت بيئة خضراء يف صحراء» ،ومستبعدًا «إنشاء حمال
ّ
السهل خصوصًا أن العقارات بعيدة عن صلب البلدة ،وألن البلدية
متلك  15عقارًا على مدخلها و 8عقارات قبل الوصول إىل عقار البساتني
البشرية أكرب».
حيث احلركة
ّ
التعديات
قدم إخبار إىل النائب العام املالي علي إبراهيم عن بعض
ّ
ّ
والبلدية يف رأس بعلبك،
ة
اجلمهوري
واملشاعات
ة
العمومي
األمالك
على
ّ
ّ
ّ
الزراعية
اجلمهورية :التعاونية
تضم من ضمن املعتدين على أمالك
وهي
ّ
ّ
ّ
(تشغل حنو  4دومنات ّ
ممثلة بشخص جورج مراد) ،حنا روفايل وجاد زرق
(حمامي البلدية) (حنو  100دومن لكل منهما ،علمًا بأن األول كان مرشحًا
البلدية احلالية ،عصام ونضال مشرف أقارب املسؤول يف
على الالئحة
ّ
تيار املستقبل جورج شعبان (يشغالن حنو  50دومنًا لكسارة حبص).
البلدية :دير مار الياس التابع لرعية رأس
ومن املعتدين على األمالك
ّ
اجلراح وفصيلة قوى األمن الداخلي.
بعلبك،
ّ
مجعية كشافة ّ

أحيطك حلما

ّ
بأني ..

ٍ
نساء
أرى ما أرى من

حن روحي
بأهدابهن
يسر َ
َّ
ّ
يف

ويرمسنين

التشهي
ّ

أعالي

بأفواههن
َّ

النسغ
هلن من
َّ
ِ
اخضر حلمًا
ما
َّ
على
سفحهن
َّ

استطالت
هلن املرايا
ْ
َّ

ٍ
ِ
ضوء
إشارات
إىل
سقفهن
َّ

وهن اللواتي ..
َّ

ّ
رعش
تصفحنين ذات
عقيم
ٍ
ٍ

شرطهن
على
َّ

ِ
وأدركن ّ
بليلك
مصاب
أني
َ
ٌ
من

السطر
ّ

أول

انتهائي

ّ
حتى

كتابًا على نعش ذكرى ..
ّ
هلن ...
جتلى َّ

فقلن .....
َ

ربة
الليل
ِ
ٌ
شهيد تناهى إىل ّ
حيا ...

فال
حتسنب ..
َّ

الشاعر محمد عامر
أبو العال الشّماء
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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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Melbourne

ملبورن

25 صفحة

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

 حفالت عامة-  أعياد ميالد-  عمادات-  زواج- خطوبة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm
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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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 5طرق الختيار العطر املثالي
حتتاجني إىل تغيري عطرك عند بداية املوسم
اجلديد ،ولكنك جتدين صعوبة يف اختيار
الرائحة املناسبة لك ،يف ّ
ظل وجود عدد كبري
من إصدارات العطور .إليك يف هذا املوضوع
 5خطوات أساسية ،عليك ّ
اتباعها الختيار
العطر املناسب لك.
ّ
نفرق بني العطر األصلي واملقلد؟
كيف ّ

احرصي على اختيار العطور من مجموعة
واحدة

خذي نفحة من العطور اليت متلكينها ،ثم
ّ
تأكدي من أن تكون بأمجعها متشابهة إىل
حد ما ،أي من جمموعة واحدة .وهنا ،عند
ّ
التسوق ،من األفضل أن ختتاري عطرًا
ّ
من اجملموعة نفسها ،على أن يكون العطر
بإضافات خمتلفة .إذا كنت تفضلني العطور
برائحة الورد ،ننصحك بتجربة العطور اليت
حتتوي على اليامسني أو البنفسج أو أنواع
خمتلفة من األزهار .من خالل إصرارك على
ّ
ستتمكنني من حصر اختيارك،
فئة واحدة،
ويصبح االختيار ـ بالتالي ـ أسهل.

اختاري الوقت املناسب لتجربة العطور

ننصحك بالذهاب لشراء العطور يف وقت
مبكر ،إذ ّ
الشم
حاسة
إنه يف الصباح تكون
ّ
ّ
تتعرض يف سياق النهار لروائح
أن
قوية ،قبل
ّ
ً
خمتلفةُ .يقال أيضا ّ
إنك عندما تشعرين بالقلق
فستستنشقني الروائح بشكل أفضل؛ لذلك
يف ّ
توجهي إىل
كل مرة تشعرين بها بالقلقّ ،
أقرب متجر ،وانتقي عطرك اجلديد.

ال تستنشقي العطر مباشرة بعد رشـّـه

انتقي اثنني أو ثالثة من الزجاجات املختلفة
ّ
ورشي منها على الورق
اليت تروق لك،
املخصص للعطور .استنشقي الرائحة مرة
ّ
شم رائحة العطر ملدة
ثم توقفي عن ّ
واحدةّ ،
ثالثني دقيقة .عليك أن متنحي الوقت الكايف
ّ
جيف؛ بذلك سيكون لديك أكثر
للعطر كي
من صيغة.

ال تجرّبي أكثر من  3عطور

الشم باإلجهاد بعد شم ثالث
تشعر غدد
ّ
روائح خمتلفة .وبالتالي ،لن تكوني قادرة
على التمييز بدقة ما بني العطور كما قد
تتعرضني للصداع.
ّ

تجربة عينة من العطر قبل شراء عبوّة
كبرية

ما أن جتدي العطر الذي تريدينه ،وقبل
شراء الزجاجة باحلجم الكبري ،ننصحك بأخذ
عينة من هذا العطر إىل املنزل وجتربة هذه
ّ
معينة؛ فنفس العطر والرائحة
الرائحة لفرتة
ّ
قد خيتلفان من شخص آلخر ،ألن اإليضاحات
تساعد على خلط الزيوت الطبيعية يف
مما يؤدي إىل بعض التغيريات
اجلسمّ ،
ً
الطفيفة .ضعي العطر مرة واحدة يوميا،
ّ
وجتنيب استخدام مستحضرات اجلسم املعطرة
كي ال تغيرّ رائحة العطر.
واآلن ،بعد هذه التجارب ،اختاري العطر
الذي مل تستطيعي مقاومته ،ومل تتوقفي
عن استنشاقه طوال اليوم.

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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ملبورن

مهرجان مميز وناجح للتيار الوطين احلر يف ملبورن شارك فيه حواىل الـ 1000شخص

لبيك فخامة الرئيس العماد ميشال عون يوم لبنان الثاني يف ملبورن
جو من الفرح واالمل طغى على
هذا العام كان له نكهة مميزة ٌ ....
االحتفال السنوي الذي دعا اليه التيار الوطين احلر اجلالية اللبنانية ..
وقد انضمت الطبيعة يف ملبورن لالحتفال بشمس رائعة طوال نهار
الباربكيو الذي قام به أفراد التيار الذين خدموا الزائرين الذين ناهز
عددهم األلف شخص.
اعالم لبنانية واعالم التيار الوطين احلر زينت مكان املهرجان وأشجار
احلديقة أعضاء التيار كانوا يعملون بتنظيم وتناسق رائعني أذهال
اجلميع.
كلمة رئيس التيار الوطين احلر يف ملبورن السيد بشار هيكل ركزت
على ان مسرية التيار الوفاقية وصلت اىل خواتيمها السعيدة والدليل
هو وجود خمتلف األحزاب اللبنانية يف هذا اللقاء السنوي الن لبنان ال

خيلص اال بتضافر جهود ابنائه جمتمعني وقد شكر مجيع املتوافدين
الذين حيتفلون باالمل القادم بوصول اجلنرال ميشال عون اىل بعبدا.
عضو التيار السيد جوزيف مغبغب ألقى كلمة القت االستحسان ملا
محلها من الفرح الذي تعكسه وجوه اللبنانيني وقلوبهم الذي طلبت
ّ
وصلت كي خيلص لبنان وقد جاء اخلالص على يد قائد املسرية.
النائب االوسرتالية كيميلي كيتشن حتدثت عن فرحها بالتيار الوطين
احلر يف ملبورن هذه املؤسسة اليت تعرف ماذا تريد وكيف تصل
وقدمت تهنئتها اىل رؤساء هذه املؤسسة واعربت عن فرحها بوصول
العماد ميشال عون اىل رئاسة اجلمهورية وتتطلع اىل زيارة لبنان للقاء
وتهنئة الرئيس عون.
وكانت خامتة الكلمات لزغلول التيار الشاعر أنطوان برصونا الذي أهلب
اجلماهري وطلبوا اعادة مقاطع من القصيدة الزجلية اليت وجهها اىل

لبنان الذي ستنقذه حكمة اجلنرال ميشال عون.
قدم حلقات برنامج اليوم الطويل نائب رئيس التيار السيد مارون
ّ
بالء حسنًا يف ضبط اجلماهري احملتشدة ويف تقديم
خوري الذي ابلى ً
التومبوال ووصالت الربنامج الفين الذي أحياه النجم الفنان عبودي
اجلندي وفرقته املوسيقية ،حيث كان يوما رائعا ورقص اجلميع على
أنغام أغنياته والدبكة اللبنانية.
وقد قدم عضو التيار السيد جورج شويري امر اليوم الذي أعطاه التيار
الوطين احلر للبنانيني يف ملبورن هو ان يعملوا لتسجيل أمسائهم يف
القنصلية اللبنانية ومكتب التيار ملبورن كي توضع يف جداول الشطب
كي يصار اىل فتح صندوق االقرتاع يف ملبورن .انقضى النهار الكبري
وتودع الناس وشكروا التيار الوطين احلر على النشاط واالندفاع يف
العمل من اجل الوطن لبنان .
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مــجتمع

فـوائد الـخجل اليت قـد ال نـعرفها

ساهمت شخصيات شهرية كانت تتسم باخلجل
يف تغيري العامل إىل األفضل ،من أغاثا كريسيت
وتشارلز داروين إىل كريا نايتلي وفرانسواز
هاردي وستيفن موريسي .فما هي الفوائد اليت
ميكن أن تعود علينا من تلك السمة؟
إذا طغت عليك ذات مرة مشاعر الشك يف قدراتك
الشخصية ،فقط تذكر الكاتبة الربيطانية الشهرية
أغاثا كريستى.
ففي أبريل /نيسان من عام  ،1958أصبحت
مسرحيتها “مصيدة الفئران” أطول إنتاج يعرض
يف تاريخ املسرح الربيطاني حينذاك ،بعد أن بلغ
عدد عروضها  2239عرضا حتى ذلك التاريخ.
ولذا ،نظم خمرج املسرحية حينها حفال يف فندق
“سافوي” الفخم لالحتفاء بذلك النجاح.
وحلضور ذلك احلفل ،ارتدت كريستى أفضل
فستان لديها ،وهو فستان أخضر من الشيفون،
وقفازات بيضاء تصل إىل املرفقني ،ومرت عرب
بهو الفندق وصو ً
ال إىل قاعة االحتفال ،لكنها
فوجئت بأن حارس باب القاعة ال يعرفها ،ويرفض
السماح هلا بالدخول.
وبد ً
ال من أن تهتف يف وجهه قائلة“ :أال تعرف من
أكون؟” ،استدارت الكاتبة ذات السبعة وستني
عامًا للخلف خبجل واجتهت حنو بهو الفندق لتجلس
وحيدة .وعلى الرغم من أن مبيعات كتبها فاقت
كل الكتاب اآلخرين يف وقتها ،قالت إنها ما زالت
أسرية “خجل بائس ورهيب ال ميكن الفكاك منه”.
وقد كتبت الحقًا تقول“ :مازال لدي ذلك الشعور
بأنين أتظاهر بأنين كاتبة”.
كيف ميكن لشخص يف غاية النجاح أن تنقصه
الثقة بالنفس؟ هذا هو التناقض الذي يتناوله
جوهر كتاب جديد بعنوان “البنفسج املنكمش”
للمؤرخ الثقايف جو موران ،والذي حيلل اخلجل يف
جماالت السياسة واألدب وعلم النفس.
قد يبدو اخلجل أمرًا تافهًا ألولئك الذين ال
يعيشونه ،لكن كما يشري موران ،ميكن هلذه
املشاعر أن تصبح مسألة حياة أو موت.
فالطبيب األمريكي هنري هيمليتش (الذي أطلق
امسه على “مناورة هيمليتش” الحقا ،وهي
إجراء يتضمن الضغط على البطن بطريقة معينة
للتخلص من انسداد جمرى التنفس) ،قال ذات
مرة“ :أحيانًا ،من يصاب بالغصة أثناء األكل يصبح
حمرجًا بسبب مأزقه ،وينجح يف النهوض ومغادرة
مكان تناول الطعام دون أن يشعر به أحد .ويف
غرفة قريبة ،يسقط مغشيًا عليه ،وإذا مل ينتبه
له أحد ،فسوف ميوت أو يشكو من ضرر دماغي
مستديم”.
ومع الرغبة ملعرفة املزيد ،دعوت موران ملناقشة
ذلك اإلهلام الكامن يف كتابه ،والنتائج اليت
توصل إليها من حبثه املوسع.
ويقول موران إنه شعر باخلجل طوال الوقت الذي
يستطيع تذكره ،ومتكن بسهولة من التعرف على
املأزق الذي تعرضت له كريسيت يف املسرح ذلك
اليوم ،ويقول“ :إنه ذلك النوع من السلوك الذي
سأفعله على األرجح”.
ُ Image captionعرف عن الكاتبة الربيطانية الشهرية
أغاثا كريسيت اتصافها باخلجل
هذه املشاعر رمبا تكون قد شكلت مستقبله قبل
فرتة طويلة من اختاذه قرارًا بدراسة املوضوع
أكادمييًا .فقد ألقت كتبه السابقة الضوء على
تفاصيل احلياة اليومية.
فكتاب “انتظار املبتدئني” على سبيل املثال،
يدرس تاريخ األشياء ،والعادات اليومية
للربيطانيني ،وظاهرة الوقوف يف الطابور يف
املتاجر ،بينما خيترب كتابه “أمة الكراسي املرحية”
عادات مشاهدة التلفزيون لدى الربيطانيني.
ويقول يف هذا الصدد“ :أعتقد أن اخلجل حيولك
عل األرجح إىل عامل ناضج يف جمال السلوك
اإلنساني .ويف الغالب ،قد ُتصبح أكثر قدرة على
مالحظة السلوك البشر”.
ويرى موران كتابه “البنفسج املنكمش” استمرارًا
لنفس النهج ،حمو ً
ال بؤرة اهتمامه إىل داخل
اإلنسان ،وخمتربًا األفكار واملشاعر اليت يشعر
كثري من الناس باحلرج من مناقشتها.

إن حقيقة أننا عادة
ما نشعر باخلجل من
خجلنا متثل طبيعة غريبة
ومتناقضة ،وقد أثار
ذلك اهتمامه كموضوع
للدراسة يتميز بالثراء
على حنو خاص .ويقول
معلقًا على هذا الوضع:
“كثريًا ما يصعب علينا
فهم ذلك من ناحية
عقلية”.
رمبا يتوقع الكثري من
الناس أن اخلجل يتخلل
كل املواقف واحلاالت،
على سبيل املثال،
لكن موران يالحظ أنه
يتأرجح صعودًا وهبوطًا
حسب السياق.

رمبا يشعر موران بارتياح عند إلقائه حماضرة أمام
عدة مئات من الطلبة أكثر من تلقيه أسئلة فيما
بعد ،على سبيل املثال.
ويالحظ أيضا أنه يشعر بارتياح أكرب يف مواقف
تكون فيها قواعد السلوك حمددة بوضوح ،لكن
ثقته بنفسه تهتز عندما يكون يف موقف يكتنفه
الغموض ،فوسط جمموعة كبرية يف املقهى ،على
سبيل املثال ،جيد نفسه يف موقع بني حمادثتني،
لكنه ليس متأكدًا كيف ينضم إلحداهما.
ويقول عن ذلك“ :يبدو دائمًا أن هناك نقطة بداية
رئيسية سبقوك يف احلديث عنها”.
ويف مكان العمل ،ميكن أن تكون مقابلة الناس
يف تلك الفراغات بني املكاتب ،مثل غرفة
التصوير ،أو املمرات ،مبثابة حقل ألغام بالنسبة
للشخص اخلجول“ .ال تعرف ما إذا كان يتعني
عليك التوقف ،وكم من الوقت ستقف”.
Image copyright Getty Images
 Image captionرغم شهرة بيل غيتس الواسعة كأحد
أبرز الوجوه يف صناعة التكنولوجيا ،كان يتسم بقدر
كبري من اخلجل
ويصف موران أحد األرستقراطيني من القرن
التاسع عشر ،وهو دوق بورتالند ،الذي بنى
حتت بيته الفخم متاهة من األنفاق طوهلا  15مي ًال
ليسري فيها جتنبًا ملواجهة موظفيه .لكن ليس كل
اخلجولني إنطوائيني.
وكما تشري باستمرار سوزان كني ،مؤلفة كتاب
“اهلدوء” ،فإن اخلجل خيتلف متامًا عن اإلنطوائية.
فبينما حيتاج اإلنطوائيون قضاء وقت وحدهم،
دون أن يكرتثوا لرأي الناس فيهم( ،وتستخدم
هنا بيل غيتس كمثال) ،رمبا يسعى الشخص
اخلجول إىل خمالطة الناس ،لكنه يشعر بالتوتر
والقلق من الطريقة اليت ينظر بها اآلخرون له.
بهذه الطريقة ،من احملتمل متامًا أن تكون خجو ً
ال
ودودًا واجتماعيًا ،أي أن ختشى اهتمام الناس،
وتسعى إليه يف الوقت ذاته.
ويستعرض كتاب موران آفاق اخلجل بالكامل .خذ
على سبيل املثال ديرك بوغارد ،الذي تعلم كيف
خيفي مشاعره جتاه املضايقات اليت كان يتعرض
هلا يف املدرسة ،مشبهًا نفسه بهريمت كراب
الذي اختبأ يف قوقعة تائهة.
وقد كتب يقول“ :كنت يف مأمن من احليوانات
املفرتسة ،وباحليوانات املفرتسة أعين كل شخص
قابلته” .وكان يأمل أن يتغلب على خجله عندما
يكرب ،لكنه وجد خجله علة تشعره بالشلل عندما
يدخل غرفة مزدمحة بالناس ،أو يذهب إىل مسرح،
أو مطعم ،أو حانة.
وبينما يقوم بالتمثيل يف حي املسارح واملالهي
يف لندن ،يكاد يتقيأ قبل كل عرض مسرحي،
ويقول عن ذلك“ :ال ميكنك أن تشعر باخلوف الذي
أشعر به اآلن وتظل على قيد احلياة”.
ويضيف“ :ويقرتب هذا الشعور من الشعور
باقرتاب األجل ،أو قرب اإلعدام ،وكل شيء آخر

مررت به” .وكما يشري موران ،مل يكن بوغارد
يأخذ هذه الكلمات باستخفاف ،فقد شارك يف
معارك بارزة باحلرب العاملية الثانية.
هناك أمثلة أخرى تشمل تشارلز داروين( ،الذي
'عقد اجتماعية' ،وأنه
كان يعتقد أنه مل يكن لديه ُ
'متحدث سيء أمام اجلمهور' ،وكريا نايتلي( ،اليت
اكتشفت أن لسانها ينعقد يف احلفالت) ،والكاتب
وطبيب األعصاب أوليفر ساكس ،والرئيس
الفرنسي شارل ديغول ،واملغين الشهري موريسي،
وحتى رمز الستينات الباريسي فرانسوا هاردي.
بعض هذه الشخصيات العامة رمبا استفادت من
شعورها باحلرية جراء التخفي وراء قناع .هذا
الشعور بعدم الواقعية يساعد موران نفسه يف
التحدث أمام اجلمهور ،مع أن اخلجل والقلق يعود
مبجرد أن تشعر بأن شخصيتك احلقيقية تصبح
مكشوفة .فبعض 'البنفسج املنكمش' رمبا يزدهر
فقط عندما يكون حتت بقعة الضوء.
من الواضح أن اخلجل ال مينع النجاح ،ولكن هل
له أي فوائد ملموسة؟ بعض علماء األحياء رمبا
قالوا إن هذه املشاعر تأتي من سلوكيات سادت
يف فرتة ما قبل التاريخ ،وساعدت على استمرار
احلياة البشرية.
وقد رمست أحباث حديثة عن شخصية احليوان
طبيعة اتصافه بـ”اجلريء-اخلجول” ،وهي صفة يف
العديد من احليوانات ،وتوصلت إىل نتيجة مفادها
أنه من املناسب لبعض األفراد أن يكونوا قلقني
وخجولني.
فبينما جتد احليوانات األكثر جرأة هي من اإلناث،
ومن احليوانات اليت تأكل طعامًا أكثر ،فإن
احليوانات اخلجولة اليت تنزوي إىل اجلوانب ،رمبا
تتجنب اهلجوم ،وكال النوعني جيسد اسرتاتيجية
تطورية ناجحة مبقاييس علم التطور واالرتقاء.
إذا كان األمر كذلك ،فإن نوعًا من اخلجل البدائي
يعد مسة أساسية وأولية جدًا .ويشك موران يف
أن تكون القصة على هذا النحو ،ويقول“ :ال أعتقد
أنك تستطيع احلديث عن اخلجل بدون الكالم عما
أطلق عليه داروين 'االنتباه الذاتي'”.
بإمكاننا التفكري يف أنفسنا ،وحنن على وعي بأنه
ميكن أن يكون هناك بشر آخرون يفكرون فينا.
وطاملا كنا نعيش مع جمموعات كبرية ،فعلينا أن
نبدأ باالهتمام مبا حيمله اآلخرون من أفكار عنا،
حتى لو تسبب ذلك يف مشاعر عدم االرتياح ،مثل
الشعور باحلرج ،و امحرار الوجه خج ًال.
ويعتقد موران أن اخلجل الذي يشعر به البشر
مصاحب ملشاكل تتعلق باللغة ،وهي أداة التواصل
اآلخذة يف التوسع بال نهاية ،وغري الدقيقة أحيانا.
ويضيف“ :عندما تتكلم ،فإن ذلك تعبري تقرييب
عما تشعر به”.
ويصفنا موران بكيانات معزولة من الوعي ال
نستطيع أن نفهم متامًا عقول اآلخرين .ويضيف:
“أعتقد أن ذلك صحيحا بالنسبة للجميع ،لكن رمبا
يكون الناس اخلجولون أكثر وعيًا بذلك النقص”.
النتيجة ميكن أن تكون ما يطلق عليه (مرح الدرج،
أو مرح السلم) ،وهو امليل إىل مراجعة ما كان

جيب أن نقوله يف الغرفة قبل مغادرتها .إنه
شعور حمبط بطريقة مؤملة لكن رمبا يأتي مع ما
يعوضه.
يقول موران“ :الكثري من الكتابة والفن الذي
أذكره يف كتابي ،كله ناتج عن مشهد أن الكلمة
املنطوقة أو االتصال وجهًا لوجه مل يكن على
أفضل حال ،أو أنه كان فاش ًال”.
وبد ً
ال من ذلك ،حياول الفنانون التعبري عما كان
ميكن قوله يف تلك اللحظة .ويضيف“ :ال اقول
أن ذلك هو الدافع الوحيد للفن والكتابة ،لكنك
تستطيع أن ترى كيف ميكن هلذا األمر أن يكون
مصدر إحياء للكتاب والفنانني”.
وقد درس موران أيضًا الطرق املختلفة اليت
يعرب بها عن اخلجل يف الثقافات األخرى .ويعد
حبث ستانفورد حول اخلجل استطالعا للرأي
يساعد علماء النفس على رؤية الفروق الفردية
يف اخلجل .ويقول البحث إن بعض البلدان ،مبا
فيها اليابان ،وبريطانيا ،والدمنارك ،والسويد،
والنرويج ،وفنلندا ،تتبوأ مركزًا أعلى من بلدان
أخرى مثل الواليات املتحدة ،فيما يتعلق بصفة
اخلجل.
ومن الصعب القول ما إذا كان ذلك يعكس
فروقًا حقيقية يف املشاعر ،طاملا أن الكلمات
املقابلة لكلمة اخلجل يف هذه اللغات رمبا حتتوي
على مضامني إجيابية (ورمبا أيضًا استحضار فكرة
حياء التواضع على سبيل املثال) ،واليت تعين
أن الناس يكونون أكثر سعادة عندما يصفون
أنفسهم باخلجل.
لكن بعض الثقافات تبدو بالتأكيد أكثر تساحمًا
مع السلوك اخلجول .الكثري من احلكماء الفنلنديني
على سبيل املثال ،يقدرون قيمة التفكر والتدبر،
بعبارات من قبيل“ :كلمة واحدة تكفي خللق الكثري
من املشاكل” ،أو “اإلجياز فيه البالغة” ،أو “الكلب
النابح ال يصطاد أرنبًا”.
ويقول موران“ :إذا ذهبت إىل فنلندا ،فهناك
قواعد سلوك خمتلفة .هناك تقدير أكرب للصمت
أثناء احملادثة”.
يف بعض البلدان (خاصة الواليات املتحدة) ميكن
تشخيص اخلجل اآلن كاضطراب نفسي ،وهي
خطوة أثارت قلق بعض علماء النفس الذين
يعتقدون أن اخلجل هو عبارة عن سلوك للتعامل
مع ،أو لتصحيح ،أي شيء يقع خارج املعتاد.
ويتضمن كتاب “دي أس أم  -أي يف” ،املعروف
بأنه الكتاب املقدس لدى األطباء النفسيني،
أبوابا متعددة مثل “متالزمة املثانة اخلجولة” (أي
عدم القدرة على التبول يف مرحاض عمومي) ،و
الصمت االنتقائي (عدم القدرة على الكالم يف
حضور أحد األشخاص).
ويشمل العالج عالجًا نفسيًا للمساعدة على الكالم،
ودروسا يف املهارات االجتماعية ،وصوال إىل
أدوية ضد التوتر.
يقول موران“ :ال أشعر باالرتياح جتاه ذلك ،ألنين
ال أضفي مسحة رومانسية على ما أشعر به من
خجل .ميكن أن يكون ذلك أمرًا منهكًا نوعًا ما،
وميكن أن يكون عبئًا ومصدرًا لألمل”.
ويتابع“ :وهناك بالتأكيد أمثلة متطرفة للخجل الذي
ال يستطيع معها أصحابه أن يعيشوا حياتهم .حيث
يشكون من القلق االجتماعي الشديد .لكنين أعتقد
أن هناك اجتاهًا للتعامل طبيًا مع احلاالت اليت تقع
ضمن نطاق التجربة اإلنسانية”.
بعد فراغه اآلن من تأليف هذا الكتاب ،أدرك
موران أن اخلجل رمبا يكون أكثر شيوعًا مما كان
يعرف يف املاضي.
كثري من الناس الذين كانوا آخر من توقعهم،
اعرتفوا بشعورهم باحلرج االجتماعي ،أو الشعور
بالضيق واالرتباك بشكل منتظم.
ويقول موران“ :إحدى األخطاء اليت ميكن أن
ترتكبها عندما تكون خجو ً
ال أن تعتقد أنك خارج عن
املألوف يف طريقة تفاعلك وتعاملك مع الناس،
لكن بعض هذه املشاكل شائعة جدًا”.
رمبا ُولدت للتو حركة اجتماعية جديدة حتت اسم
“االعتزاز باخلجل” مع وجود موران كزعيم هلا
يتصف باإلحجام ودماثة اخللق.
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نــجوم

نادين نسيب جنيم يف إطالالت كالسيكية أنيقة

تتألق املمثلة اللبنانية نادين نسيب جنيم احلائزة على لقب
ملكة مجال لبنان لعام  2004بإطالالت مميزة وأنيقة ال ختلو
من اللمسة الكالسيكية فيها ،فهي دائمًا تعتمد الظهور
بأزياء كالسيكية جتعلها مميزة عن غريها ،إن كان يف أيامها
العادية أو أثناء جلسات التصوير.
تتمتع نادين بأناقة وذوق عاليني جيعالنها تنتقي دائمًا
األزياء املناسبة إلطالالتها ،فهي تركز على الفساتني
الكالسيكية الطويلة اليت ترتديها يف جلسات التصوير
غالبًا واليت ختتارها ضيقة وذات لون واحد وتضيف إليها
اكسسوارات ملنحها فخامة ورقيًا أكثر مثل األحزمة و حقائب
اليد وغريها ،وترتدي معها سرتة بدلة رمسية يف بعض
األحيان ،باإلضافة إىل أنها تنتقي السراويل اخلفيفة مع
قمصان جينز وقمصان قطنية يف أيامها العادية ،كما أنها
ختتار فساتني قصرية فخمة يف جلسات تصوير وأخرى
بسيطة يف مناسباتها العادية.
تزين نادين إطالالتها باكسسوارات متنوعة مثل حقائب
اليد والنظارات الشمسية والعقود واخلوامت وغريها من
االكسسوارات اليت متنح إطالالتها رونقًا مميزًا.
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أسرة ومجتمع

كل مشاريع الزواج تفشل سحرتين رجولته فنسيت عمره أخاف من الزواج ..ماذا
معي ..ما املشكلة؟
أفعل؟

لدي مشكلة
أنا فتاة متعلمة ومجيلة ،واآلن عمري بداية الثالثيناتّ .
أريد حال هلا ،وهي أنين أريد الزواج ،ومل أجد الزوج املناسب.
حاولت الزواج عن طريق احلب ،فوجدت أنه ال ينفع .حاولت بكل
زوجا ،فال أحد يتقدم لي يعود ،وحتى الذي
الطرق ولكنين مل أجد
ً
أحببته مل يعد ،وعندما أوافق على شخص ال يعود .ماذا أفعل؟ لقد
أما ،أحلم بطفل وأحب األطفال،
يئست
متاما ،فأنا أريد أن أكون ً
ً
وشكرا.
املساعدة.
الرجاء
أتزوج؟
فكيف
بالزواج،
منحوسة
ولكنين
ً
احللول والنصائح
 1امسعي يا حبيبة خالتك ..بصراحة ِأنت تتصرفني بأنانية استغربت
هلا!
ِ
فأنت مل تذكري أي أمر يتعلق باآلخرين ،وكأن ما
 2نعم يا ابنيت،تريدين ال يرتبط إال ِ
ِ
فكرت ماذا تستطيعني أن تقدمي للرجل
بك ،فهل
الذي يتقدم ِ
لك؟!
ِ
فكرت مثال كيف ستسعدينه؟ وملاذا سيفضلك على فتاة
 3هلأخرى؟

أستهرت بأي خاطب يتقدم لي

أسرتين رجولته ،وامتلكين مبالمح الشهامة والوقار اليت بدت
واضحة منذ لقائنا األول ،ودون أي تردد وافقت على الزواج
منه ،فقد كان فارس األحالم الذي حلمت به منذ مراهقيت ،ومل
أفكر بالسنوات الـ 15اليت تفصلنا ،بل رأيت فيه النضوج الذي
أفتقده ،واحتواني حبنانه وأشعرني بأنوثيت.
فارس أحالمي
أنا مل أفكر يومًا يف االرتباط بأي زميل لي يف اجلامعة ،ودائمًا
وأخوة ،فهم ميثلون لي اللهو
كنت أنظر لزمالئي نظرة زمالة
ّ
والتسلية وأيام الدراسة والذكريات اجلميلة ...لكن حني قررت
الزواج اخرتت فارس أحالمي ،ومن حسن حظي أن من تقدم
لطلب يدي كان ميلك كل املواصفات اليت رمستها يف خيالي
لشريك حياتي.
فتاة رصينة
بعد عدة سنوات من الزواج مللت من حياتنا الرتيبة ،ومن
املوسيقى الكالسيكية التري تروق له ،ومن عالقاتنا االجتماعية
الرتيبة ،واليت جيب أن أكون فيها دائمًا فتاة رصينة ،وأشارك
يف أحاديث ال تعنيين وال متثل اهتماماتي ،ووجدت نفسي ضائعة
وأعيش يف ازدواجية؛ بني شخصية متثلين وتسعدني ،وأخرى
تسعد من حولي ،وكنت بالنسبة للجميع سعيدة ويعتربون حياتي
مثالية ،واكتشفت أنين طوال الفرتة املاضية عشت بشخصية
اصطنعتها من أول يوم التقيت به ،فقد عشت مرحلته العمرية،
ونسيت تفاصيل عمري وشخصييت اليت كنت أعيشها.
تصرفات صبيانية

عندي  26سنة لسه مل أتزوج ،عندي قلق جامد من الرجال ،ال أصدق
أي واحد يقولي عايز أخطبك ،أفضل أستهرت بيه حلد ما يزهق
ويروح ،وأرجع أندم بعد كده .أعمل إيه؟
النصائح واحللول:
 1ولو أني مل أفهم متامًا ما تقصدين يا حبيبيت من عبارة (أستهرت) إال
أني أمخن بأنك شخصية تهكمية تعاني من ضعف وخماوف طفولية
فتهرب منها إىل االستهتار واهلجوم.
 2فكري حبالتك النفسية قبل التفكري بتصرفاتك مع العرسان ،وال
بأس من استشارة اختصاصي نفسي ،ال أقول طبيب نفسي ولكن
خبري أو خبرية ويفضل خبرية يف حالتك لتستطيعي أن حتكي هلا عن
قلقك اجلامد من الرجال.
 3يف كل حال ،إذا مل تتوفر هذه املساعدة بسبب ظروفك ،فنصيحيت
أن حتاولي قراءة معلومات عن القلق النفسي من الرجل ،وهي متوفرة
يف بعض املواقع املختصة واملوثوقة ،وسوف تكتشفني ،رمبا ،سببًا
يتعلق بطفولتك أو عالقتك بوالدك أثناء الطفولة.
 4املهم أن تقتنعي أن بإمكانك جتاوز هذه احلالة ،خاصة أنك تشعرين
بالندم بعد أن تقومي بتلك التصرفات .فتفاءلي خريًا وافتحي قلبك
للحياة وروضي نفسك على معرفة شخصية وعقلية الرجل من خالل
القراءة ،ومراقبة أقرب الناس إليك ،كاألخ واألب وبعض األقارب
من الطيبني ،وممن ترتاحني لسلوكهم وتعاملهم مع اآلخرين.

املشكلة أنه عندما يظهر شيء من شخصييت احلقيقية يف بعض
ويشعرني بأن ما قمت به تصرفات صبيانية،
املواقف ينهرنيُ ،
وهو على ثقة بأنين أكثر وعيًا ألتصرف بهذه الطريقة ،وعندها
يزداد غضيب؛ ألني أشعر بأن ال ذنب له؛ فأنا أحببت تلك
الشخصية اليت رمستها له قبل الزواج ،ومل يعد من حقي تغيريها
اآلن.
ويف نفس الوقت أنا ال أستطيع االستمرار يف هذا املسلسل
الذي ال أستطيع أن أرى نهايته ،والذي بدأت تفاصيله ختنقين،
فهل أكمل الدور حتى النهاية ،أم أواجه زوجي الذي حيبين وأعود
لشخصييت احلقيقية؟!
حب مرضي
اختصاصية اإلرشاد النفسي لينا ضو قالت :إن حب املرأة لرجل
يكربها سنًا ناتج عن تأثرها الكبري وتعلقها بأبيها ،فهي حتاول
أن ترى منوذج األب يف زوج املستقبل .كما تضع الدراسات
جانبًا آخر للمشكلة ،فتظهر أن الفتاة اليت تعاني من مشاكل
يف طفولتها مع أبيها ،أو حترم من حنانه ووجوده العاطفي يف
حياتها ،تبحث يف شريك حياتها عن صورة األب اليت تفتقدها،
وبالتالي تتوجه ملن هو أكرب منها سنًا؛ باحثة عن أب حيتويها ،ال
شخص يكملها.
وجيب إتاحة الفرصة للفتاة لتبلغ النضج العاطفي املرتبط بالرتبية
واإلشباع العاطفي من األسرة ،ومن جتربتها العاطفية اليت تتكون
من ثقافتها الشخصية وعالقاتها االجتماعية ،وذلك قبل الزواج،
وتثبت الدراسات أن الكثري ممن يتزوجن بعمر صغري وبدون
نضوج يصنب باالكتئاب يف مرحلة من مراحل حياتهن.

أنا فتاة بعمر  23سنة ،خترجت يف اجلامعة واحلمد اهلل ..مشكليت هي
الزواج ،وموضوع الزواج ،تقدم خلطبيت  ،4أول شخص أمي أجربتين
أوافق عليه ،كنت وقتها طالبة باجلامعة ،رفضت ألني كنت أشوف
نفسي إني مو مستعدة لزواج ،ثاني شخص خطبين وأنا بسنة رابعة
جامعة ،وقال الزواج بعد التخرج ،لكين رفضت ،والسبب ألني
كنت خايفة من موضوع الزواج وفكرة االرتباط وقلت بنفسي ليش
أستعجل؟ ميكن هذا الزواج ما يكون زواج سعادة.
الشخص الثالث أمي وأبي أجرباني أوافق عليه ،لكن طول فرتة
اخلطوبة أرق وخوف من الزواج من شخص جمهول؛ خصوصًا أن
البيئة االجتماعية متنعين أن أتواصل مع خطييب؛ فقررت إنهاء
اخلطوبة ألرتاح نفسيًا ،بعده بينهما أيبين الشخص الرابع ،ونفس
الشيء أحاول أن أمنع نفسي من اخلوف ،لكنه يزيد وأتردد وال
أثق بكالم الناس عنه ،هذا الرتدد الذي يصيبين سببه أن أمي كان
زواجها من أبي تقليديًا وفاش ًال ،ليس بينهما أي شي مشرتك،
ونفس األمر حصل مع إخوتي الذين تزوجوا زجيات غري ناجحة،
لكنهم مستمرون بالزواج فقط ملصلحة األوالد ،كيف تنصحينين
يف هذا املوضوع؟
كيف أختلص من اخلوف؟
وكيف أوافق على زواج وأنا مرتاحة؟
النصائح واحللول:
 1ـ حرام عليك يا حبيبيت نوال ،ملاذا تقسني على نفسك كل هذه
القسوة؟
 2ـ كأنك يا حبيبة خالتك متمسكة باخلوف كحجة وهمية لسبب غامض
أنت نفسك ال تريدين أن تكتشفي أسراره.
 3ـ سأشرح لك ببساطة ملاذا أقول هذا الكالم؛ ألن السبب الذي ذكرته
عن زواج أمك وأبيك ليس واضحًا وليس دقيقًا أيضًا؛ فكيف حتكمني
بكلمة على زواجهما بالفشل ،وقد استمرا يف هذا الزواج ومازاال،
وزوجا أوالدهما وأصبح لديهما أحفاد أيضًا؟
 4ـ األجدى يا حبيبيت أن تقولي إنك ختافني من غياب احلب والرومانسية
يف احلياة الزوجية؛ فهذا يف اعتقادي هو بيت القصيد!
 5ـ أمتنى أن تفكري يف هذا األمر ،وأيضًا أمتنى أن تعيدي النظر برفضك
للعرسان األربعة؛ فهل صحيح أنك رفضت اجلميع بسبب هذا اخلوف
فقط؟
 6ـ ال أظن ذلك يا حبيبيت؛ فرفضك أول عريس كان بسبب صغر سنك،
ورفضك الثاني كان بسبب خوفك من عدم حتقيق السعادة ،وكذلك
األمر بالنسبة للعريس الثالث ،واآلن الرابع.
 7ـ فهمت من رسالتك أنك رمبا تكونني مازلت خمطوبة للعريس األخري،
ويف كل حال تأكد لي أن خوفك هو من عدم االنسجام ،ومن غياب
مظاهر الود بني الزوجني ،وكذلك عدم التواصل بينهما بأمر مشرتك
غري الواجبات وتربية األبناء.
 8ـ بصراحة يا نوال احلبيبة ،كل هذا هو أوهام يف رأسك؛ فالسعادة
ميكننا أن نصنعها صدقيين ،هي كاحلرية تؤخذ وال تعطى ،وما عاشه
والداك وإخوتك ،جيب أال يكون مثا ً
ال سيئًا؛ بل جتربة ميكنك أن
تستفيدي منها وتفكري من اآلن باكتشاف نقاط التواصل بينك
وبني اخلطيب ،حتى ولو ضمن حدود اجتماعية ضيقة؛ فال تنسي أن
الزواج حبد نفسه قسمة ونصيب ،لكننا نستطيع دائمًا أن حنسن
الكثري يف ظروفنا مهما كانت بائسة أو مزعجة.
 9ـ املهم أن تفكري أنك خمتلفة عن أهلك وأنك تريدين أن تكوني
سعيدة مع شريك حياتك ،وأن بإمكانك أن تفعلي الكثري لتجعلي
حياتكما وعالقتكما مجيلة ومرحية ،افتحي قلبك للحياة وتوكلي على
خالقك واستفيت قلبك يف العريس احلالي أو املقبل ،وسوف جتدين
رؤيتك قد تغريت ألنك ستستبدلني كل سلبيات عالقة أمك وأبيك
بإجيابيات ،ميكنك أن جتذبي زوجك إليها وتغريي الكثري من سلوكه
وعاداته ،دعيه يكتشف كم ميكن أن تكون احلياة معك مفاجآت
سارة من املرح والفرح..
وصدقي أن هذا الكالم ميكن أن يطبق يف كثري من تفاصيل
حياتك اليومية؛ شرط أن تتحلي بالتفاؤل والتسامح وحب السعادة،
بكلمة :كوني املؤثرة يف حياتك وليس اخلائفة أو املنتظرة!!
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تتـمات

النظام يتقدم يف األحياء...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الوزير الفروف قوله إن اجليش السوري أوقف «العمليات العسكرية
النشطة» يف شرق حلب ألن جهودًا كبرية جارية إلجالء املدنيني
ّ
وعلق البيت األبيض على املوقف الروسي بالقول إن
من املنطقة.
الواليات املتحدة «ستنتظر لرتى» ما إذا كانت روسيا ستساعد فع ًال
يف تهدئة اهلجمات يف حلب.
وتتجه اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،إىل تبين قرار بدعم دولي كبري
توقع ديبلوماسيون أن حيصل على تأييد حنو  ١٢٠دولة ،يتضمن
«خطوات عملية تتعلق باحلماية الدولية للشعب السوري ،سيكون
على األمني العام املقبل للمنظمة الدولية أنطونيو غوترييس أن يتوىل
تقدميها بنفسه».
واستطاعت اململكة العربية السعودية وقطر تعزيز مشروع القرار
بعناصر متينة وجديدة مل تكن مدرجة فيه ،بعدما بادرت كندا إىل
مسودته األولية قبل حنو عشرة أيام ،أبرزها مسألة تكليف
وضع
ّ
األمني العام «تقديم توصيات خالل  ٤٥يومًا حول اإلجراءات العملية
اليت تؤمن احلماية الدولية للمدنيني السوريني» ،فض ًال عن الدعوة
إىل الوقف الكامل للقصف العشوائي وتطبيق وقف األعمال القتالية
ووصول املساعدات اإلنسانية إىل كل املناطق احملاصرة.
وأكد ديبلوماسيون شاركوا يف املفاوضات حول مشروع القرار ،أن
«الدعم الدولي سيكون كبريًا يف اجلمعية العامة ،بناء على أجواء
املفاوضات اليت سادت خالل األيام األخرية مبشاركة اجملموعات
اإلقليمية يف األمم املتحدة».
ونص مشروع القرار «الكندي املعزز» على «تأكيد ضرورة اختاذ
اإلجراءات لتأمني احلماية للمدنيني السوريني» وطلب «التوقف
الكامل يف شكل فوري لكل أشكال القصف العشوائي على املدنيني،
وتطبيق وقف األعمال القتالية فورًا مبوجب قرار جملس األمن ٢٢٦٨
والوصول اآلمن للمساعدات اإلنسانية إىل كل املناطق احملاصرة»،
ويؤكد «ضرورة احملاسبة على اجلرائم املرتكبة يف سورية اليت تعد
انتهاكات للقانون الدولي ،وبعضها يرقى إىل جرائم حرب وضد
اإلنسانية ،إن على مستوى العدالة الوطنية أو الدولية».
يف جانب آخر ،قال ديبلوماسيون يف جملس األمن إن املبعوث اخلاص
إىل سورية ستيفان دي ميستورا «يواجه وضعًا حرجًا يف تسويق
مقرتحاته ،يف ضوء االنقسام العميق داخل جملس األمن وإصرار
روسيا على اعتماد اخليار العسكري إىل جانب دمشق».
وكان منتظرًا أن يقدم دي مستورا مساء أمس االول ،إحاطة إىل
اجمللس بعد سلسلة من اللقاءات اليت أجراها خالل اليومني املاضيني
يف نيويورك.
ً
مدعومة من امليليشيات املوالية،
ميدانيًا ،واصلت القوات النظامية
تقدمها يف األحياء األخرية اليت ال تزال حتت سيطرة فصائل املعارضة
وجهت منظمة الدفاع املدني السوري (القبعات
شرق حلب .وفيما ّ
البيض) نداء إىل املنظمات الدولية حلماية متطوعيها وتوفري ممر آمن
هلم أمام تقدم القوات النظامية يف املدينة ،نددت منظمة «سايف ذا
تشيلدرن» غري احلكومية ،بتحول «عشرات آالف األطفال» يف حلب
إىل «أهداف سهلة» .ومت ليل األربعاء -اخلميس إجالء أكثر من 150
مدنيًا ،غالبيتهم مرضى أو من ذوي االحتياجات اخلاصة.
وأعلن مسؤول أمريكي أن الوزيرين جون كريي والفروف مل حيققا
أي تقدم يف حمادثاتهما حول التوصل إىل وقف للنار يف حلب بعد
عقد اجتماعني غري رمسيني مقتضبني يف هامبورغ على هامش لقاء
دولي .لكن الفروف أعلن الحقًا أن خرباء من البلدين سيجتمعون يف
جنيف السبت.
إىل ذلك ،نقلت قناة «دوجد» الروسية عن مصادر يف احلكومة
الشيشانية ،أن الوحدات العسكرية املتمركزة يف معسكر خان قلعة،
قرب غروزني ،تلقت توجيهات بالتحضري للسفر ،وأن العمل جار حاليًا
لتجهيز الوحدات األوىل اليت سيتم نقلها إىل األراضي السورية.
صور داخل املعسكر وأظهر
ونشرت القناة التلفزيونية شريط فيديو
ّ
اجلنود وهم يستمعون إىل خطبة ألقاها مفيت اجلمهورية صالح ميجييف
قال فيها(« :الرئيس الشيشاني رمضان) قاديروف طلب من الرئيس
(فالدميري) بوتني أن يرسله إىل سورية للقتال ،وهو يتوق حملاربة
اإلرهابيني هناك .كثريون يتوقون مثل قائدنا للتوجه إىل هذا البلد،
والقيام بواجبهم الديين .الناس حيسدون من حيظى بفرصة مثلكم
ملقاتلة اإلرهابيني .أنتم تذهبون إىل عمل عظيم وسنصلي معًا وندعو
القادر العليم أن مينحنا الرمحة والقوة يف الطريق إىل سورية».
وكانت صحيفة «إزفيستيا» نقلت عن مصادر عسكرية ،أن قرارًا
اختذ إلرسال كتيبيت «زاباد» (الغرب) و «فوستوك» (الشرق) إىل
سورية ،وهما من أبرز كتائب الوحدات اخلاصة شاركتا إضافة إىل
احلرب الشيشانية يف السابق ،يف احلرب مع جورجيا عام ،2008
وتسربت تفاصيل عن نشاط لوحدات تابعة هلما يف أوكرانيا خالل
العامني األخريين.
وأشارت الصحيفة إىل أن مهمتهما األوىل ستكون «محاية» قاعدة
محيميم يف الالذقية غرب سورية ،و «تأمني التحركات على األرض
الالزمة للنشاط العسكري اجلوي» ،يف إشارة إىل عمل وحدات
االستطالع اليت تتوغل يف مناطق لتحديد إحداثيات القصف.

الكويت حتتفي خبادم...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أجل استقرار وأمن وتقدم اململكة ،وتعزيز أواصر األخوة والتفاهم
بني دول جملس التعاون ،وتوطيدًا وحرصًا على تقوية روابط اإلخاء
بني البلدين والشعبني الشقيقني.

ورحب الشيخ صباح ،بامسه وباسم الكويتيني بزيارة خادم احلرمني،
معتربًا أنها «زيارة مباركة جتسد جليًا العرى الوثقى للروابط األخوية
الطيبة بني القيادتني والشعبني يف البلدين الشقيقني على مر
التاريخ ،واليت أثبت رسوخها ومتانتها ما شهدته من تكاتف وتعاضد
تام بينهما يف مواجهة احملن واألخطار والتغلب عليها بعون من اهلل
املشرف للقيادة
تعاىل» .وأشار إىل «املوقف التارخيي واحملوري
ّ
والشعب يف السعودية ،الذي هو حمل االمتنان والتقدير ،ووقوفها
الصدامي الغاشم ،وما
بكل قوة وصالبة مع احلق الكوييت إبان الغزو
ّ
أبدته القوات املسلحة السعودية من شجاعة واستبسال يف ملحمة
التحرير مع قوات الدول الشقيقة والصديقة».
ونوه الشيخ صباح «مبا شهدته السعودية يف عهد امللك سلمان
من إجنازات تنموية كبرية وبارزة يف عدد من اجملاالت احليوية ،اليت
عززت من املكانة اإلقليمية والدولية الرفيعة اليت تتبوأها» ،ومشيدًا
يف الوقت ذاته بالقيادة الفذة وباملواقف الشجاعة واحلازمة خلادم
احلرمني الشريفني على املستويني اخلليجي والعربي ،وبرؤيته الثاقبة
واهلادفة إىل تعزيز األمن والسالم واالزدهار يف املنطقة بأكملها.
وأشاد مبساهماته يف تعزيز مسرية جملس التعاون لدول اخلليج
العربي ،وحبرصه على حتقيق املزيد من التكامل بني الدول األعضاء
يف جملس التعاون على األصعدة كافة ،ومبا خيدم مصاحلها املشرتكة
وحيقق تطلعات وطموحات الشعوب يف دول جملس التعاون حنو
التقدم والتطور واالزدهار ،متطلعًا إىل ما ستثمر عنه هذه الزيارة من
تعزيز للعالقات النموذجية املميزة اليت تربط الكويت بشقيقتها الكربى
السعودية ،واالرتقاء بالتعاون القائم بينهما يف خمتلف اجملاالت إىل
آفاق أرحب خدمة للمصلحة املشرتكة للبلدين والشعبني.
وأقامت الكويت احتفاالت شعبية واسعة واستعرضت فرق خيالة
قصر بيان ،كما رافقت
احلرس اىل جوار موكب امللك حلظة وصوله
َ
طائرة امللك سلمان طائرات عسكرية حلظة دخوله األجواء الكويتية،
ووضعت أعالم السعودية يف معظم امليادين والطرق الرئيسة يف
ُ
داخل البالد.
كما أبرزت وسائل اإلعالم تغطيات موسعة لزيارة امللك سلمان،
ووصفتها بالزيارة التارخيية ،وشددت على عمق العالقات بني
البلدين.
من جهة أخرى ،أكد رئيس احلركة الشعبية الوطنية سعود احلجيالن،
أن زيارة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز الكويت
«تارخيية ،وخصوصًا يف ظل التحديات اليت تعيشها املنطقة والظروف
غري املستقرة اليت حتتاج إىل قائد تارخيي يقوم جبمع الكلمة وتوحيد
الصفوف ورسم اخلريطة املستقبلية لألمان اخلليجي».
وقال احلجيالن إن امللك سلمان حامي العروبة وراعي السالم
يعول عليه العامل العربي واإلسالمي يف أن يكون
واألمن ،وهو الذي ِّ
صوت العقل لتضميد اجلراح اليت تعاني منها األمة ،وإعادة التوازن
واالستقرار من جديد ،فالوضع العام ليس جيدًا والتحديات حتيط بنا
من كل مكان.
ورأى أن اجلولة اليت يقوم بها امللك سلمان إىل دول اخلليج العربي
جاءت يف الوقت املناسب الذي يعكس عمق التفكري القيادي
واالسرتاتيجي لدى قيادة السعودية ،وإصرارها على توحيد الصف
ورد العدوان ومنع التهديدات اليت تتعرض هلا دول اخلليج العربي،
واملصري املشرتك الذي جيمعها ،والذي تشكل السعودية رأس احلربة
فيه والعمود الفقري الذي يتم االعتماد عليه يف مجيع األوقات.
وذكر احلجيالن أن العالقات بني السعودية والكويت قدمية وتارخيية،
«إذ نعترب أن اململكة هي الشقيقة الكربى للكويت اليت وقفت إىل
جانبنا يف األزمات اليت تعرضت هلا البالد ،وخصوصًا ضد االحتالل
العراقي الغاشم ،إذ كانت احلاضنة للكويتيني واملدافع عن حقوقهم
وقدمت كل ما لديها إلعادة احلق السليب إلينا».

اجليش العراقي يعرتف...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

بأن طائراته نفذت الغارة لكنه نفى أن يكون استهدف املدنيني،
مؤكدًا تدمري مواقع لـ «داعش» وقتل بعض قيادييه.
وجاءت الغارة على القائم ،فيما ختوض القوات العراقية معارك
شرسة يف املوصل و «الوضع حرج» يف هذه املدينة ،ما استدعى
طلب املساعدة من طريان التحالف الدولي لضرب مستشفى السالم
الذي حرره قبل يومني ثم انسحب منه.
ونفت قيادة العمليات املشرتكة أن تكون استهدفت سوقًا أو
جتمعات مدنية يف القائم ،وأعلنت يف بيان أمس االول« :يف الساعة
 ١٢أقلعت طائرات القوة اجلوية العراقية لتنفيذ ضربة على أحد أوكار
اإلرهابيني يف منطقة الكرابلة ،وتفاصيل اهلدف منزل من طابقني
يوجد فيه  ٢٥انتحاريًا من جنسيات أجنبية واملسؤول عنهم أبو ميسرة
القوقازي ،كما أقلعت الطائرات لتنفيذ واجب آخر بتوجيه ضربة إىل
وكر داعشي ومضافة انغماسيني واهلدف هو منزل من طابقني مطلي
باللون األصفر ،فيه من  ٣٠إىل  ٤٠إرهابيًا من جنسيات أجنبية»،
الفتة إىل أن «حتديد األهداف يتم بناء على معلومات استخبارية
دقيقة بداللة وتأكيد مصادرنا يف املنطقة».
إىل ذلك ،دان رئيس الربملان سليم اجلبوري ،يف بيان «عمليات
القصف اجلوي ،اليت طاولت املدنيني العزل يف القائم واستهدفت
مراكز تسوق ،وتسببت يف استشهاد وجرح العشرات» .وشدد على
«ضرورة حماسبة مرتكبيه» ،حمم ًال «احلكومة مسؤولية هذه األخطاء».
وطالب بـ «فتح حتقيق عاجل للوقوف على حقيقة احلادثة وضمان
عدم تكرارها» .وأشار إىل أن «أهالي القائم واألقضية يف املنطقة
الغربية من األنبار يعانون احلصار منذ أكثر من سنتني ،واليوم
يتعرضون لعمليات قصف تزيد معاناتهم».

وكانت القائم تعرضت خالل العامني املاضيني لسلسلة هجمات شنها
طريان التحالف الدولي ،كان آخرها يف آب (أغسطس) املاضي حني
أسفرت غارة على مقر لـ «داعش» عن قتل العشرات بينهم مدنيون
قرب املكان.
إىل ذلك ،قال الناطق باسم جملس حمافظة األنبار عيد عماش أن
«الغارة استهدفت سوقًا ساعة الذروة ،وكان هناك متقاعدون
ينتظرون تسلم رواتبهم ،وآخرون ينتظرون أيضًا تسلم مدفوعات
الضمان االجتماعي».
وتكمن أهمية القائم يف أنها تشكل ،مع بلدة البوكمال السورية
املالصقة ،قلب ما يسمى «والية الفرات» اليت أعلنها «داعش»
نهاية  .2014ويعترب خرباء عسكريون استعادتها مهمة صعبة ألنها
تتطلب السيطرة على اجلانب السوري من احلدود ،فض ًال عن انفتاحها
على مناطق اجلزيرة اليت تربطها باملوصل طرق وعرة كانت طوال
سنوات خمابئ للمجموعات املسلحة ،ما دفع إىل االعتقاد بأن معركة
استعادتها ستكون آخر املعارك اليت تشن على التنظيم يف العراق.
يف املوصل (أ ف ب) ،أكد ضابط كبري السيطرة على مستشفى
السالم املؤلف من مخسة طوابق ،حيث نشر «داعش» قناصة يف
الطوابق العليا .وقال رئيس أركان الفرقة التاسعة العميد شاكر
كاظم إن قواته «تقدمت إىل حنو كيلومرتين من دجلة «لكن الوضع
حرج ألن املعارك عنيفة» .وأضاف« :سيطرنا على املستشفى الذي
لكن ضابطًا آخر يف قوات مكافحة اإلرهاب
كان مركز قيادة للتنظيم»ّ .
أعلن أن القتال يف حي السالم شرس واجليش طلب مساعدة التحالف
الدولي .وأضاف أن «اإلرهابيني يطوقون املستشفى ،وسنتجه إىل
هناك لفتح الطريق أمام اجلنود».

اقرتاب رؤية احلكومة النور...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

وشرط تلزيم استخراج الغاز من البحر وشرط ضرب الفساد ووقف
اهلدر وااللتزام باملوازنة كما هي وحل مشكلة الكهرباء اليت وصل
عجزها اىل  3مليارات دوالر ونصف يف السنة ،وهي اليت تزيد من
عجز املوازنة وبالتالي من زيادة الديون على الدولة املرهقة بالديون
 73مليار دوالر حتى االن.
هذه احلكومة تسمى ال غالب وال مغلوب ،انتصر العماد ميشال
عون بدعم من حزب اهلل وترشيح الرئيس احلريري ووصل اىل سدة
الرئاسة رئيسا للجمهورية ،ويف ذات الوقت وقف حزب اهلل والرئيس
نبيه بري على خاطر فرجنية واعطوه حصة مقبولة يف احلكومة وقد
تكون وزارة الصحة ووزارة دولة أخرى .اما حزب اهلل فسينال وزارة
الشباب والرياضة.
اما العماد عون فهاجسه األول هو ضرب الفساد وحتريك التفتيش
املركزي وجملس اخلدمة املدنية واجمللس الدستوري والتفتيش
القضائي والتفتيش يف كل مكان ملنع الفساد الذي يهدر سنويا
 3مليارات اىل  4مليارات دوالر من الناتج القومي للدولة اللبنانية،
فاذا استطاع العماد عون تنفيذ ذلك يكون قد حقق إجنازا كبريا اما
اذا مل يستطع وقف اهلدر والفساد فان عهده سائر حنو االنهيار
وسيكون عهده مثل بقية العهود ،وعود دون تنفيذ وكالم دون
تطبيق.
اما من ناحية الرئيس سعد احلريري ،فهو مصمم على اطالق مشاريع
اقتصادية هامة يف البالد هي املشاريع اليت كان والده الشهيد
رفيق احلريري قد اطلقها واوقفها الرئيس اميل حلود ،عندما مت ابعاد
احلريري سنة  98لغاية سنة  2000ومن بعدها استشهد الرئيس
رفيق احلريري واالن يريد الرئيس سعد احلريري اكمال هذه املشاريع
النها تعطي لبنان استثمارا كبريا ويف األفق ضوء امل كبري وهو ان
اخلليجيني سيأتون يف األعياد وهذا الصيف اىل لبنان بعد ان يكون
العماد ميشال عون قد زار فرنسا والفاتيكان والسعودية.
وسيزور العماد عون دول اخلليج ،الكويت واالمارات ،اليت ستدعم
لبنان واليت حتوي  650الف لبناني عامل يف االمارات والسعودية
والكويت ،ويؤمنون دخال يصل اىل ملياري دوالر شهريا اىل لبنان.
اما الوضع النقدي يف لبنان فهو اكثر من ممتاز فقد وصل احتياط
مصرف لبنان من العمالت األجنبية اىل  53مليار دوالر وهو اعلى رقم
قياسي يف تاريخ مصرف لبنان ،اما الودائع فقد وصلت اىل 190
مليار دوالر وال ينقص اال استقرار سياسي وإصدار قوانني تشريعية
يف جملس النواب تتعلق بالشؤون النقدية واملالية كي تفعل فعلها
الودائع وتذهب اىل االستثمار ،ألن أحدا االن ال يضع ودائع خلوفه
من الوضع ولعدم ثقته باالستقرار ،وال يقدم على انشاء مشروع
جديد خوفا من نكسة سياسية او امنية او استقالة احلكومة ،او
انقسام سياسي حاد يف البالد.
اما على صعيد االتصاالت بشأن التأليف ،فان االجواء الذي سادت
اجتماع الرئيس احلريري والنائب فرجنية كانت اجيابية ،رغم ان
مصادر تيار املستقبل ليست متفائلة كثريًا وتكشف ان «الفيتو» من
قبل التيار الوطين احلر على تسلم املردة حقيبة اساسية ما زال قائمًا
رغم نفي مصادر التيار الوطين وجود اي «فيتو» والتمسك حبكومة
الوحدة الوطنية ورفض التسريبات عن توجه عند التيار الوطين احلر
لتأديب املردة .فيما قوى  8آذار تضع اجلمود عند الرئيس احلريري
وعدم بذله جهودًا لدفع التشكيل اىل االمام مع التأكيد على متثيل
كل قوى  8آذار ودعم الثنائي الشيعي حلكومة من  30وزيرًا ورفض
التيار الوطين احلر واملستقبل هلذا الطرح ،علمًا أن خمتلف االوساط
املتابعة للتأليف تؤكد ان العقد ليست مستعصية واملشكلة من
سيعطي النائب فرجنية ومن يتنازل من حصته؟
ولذلك تؤكد مصادر متابعة ان ما جيري هو عض اصابع لن يستمر
طوي ًال وهناك اصرار على تشكيل احلكومة قبل االعياد.
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أسرة ومجتمع

 6مناذج لفتيات يقعن يف فخ احلب الوهمي

 11معلومة مهمة عن
عذرية الفتاة

خطييب جيربني على ارتداء
احلجاب ..ماذا أفعل؟

النساء ،عمومًا ،والفتيات املراهقات خصوصًا ،لديهن من املشاعر
الرقيقة ما جيعلهن فرائس سهلة ،فليس دائمًا جيدن من يتقبل
مشاعرهن ورغبتهن يف االستقرار والتكامل العاطفي مع الطرف
اآلخر ،ومتتلئ صفحات الصحف واجملالت بقصص فتيات ونساء
كن ضحايا ملغامرات عاطفية غري مدروسة..
فكيف ال تصبحني ضحية ملن يوهمك يف احلب؟
تقول األخصائية النفسية ،عبري رمضان ،هناك دراسات عاملية
أجريت على مراهقات تبني أن بعضهن لديهن استعداد للخداع باحلب
الوهمي أكثر من غريهن ،ومن هؤالء النماذج من املراهقات:
 1الفتاة وحيدة والديها :وهي تشعر بالوحدة ،فباإلضافة إىل إفراطوالديها يف تدليلها جند أنها حباجة لتغيري منط املشاعر لديها ،وسرعان
ما تقع فريسة ما يعرف باحلب ،وقد بينت دراسة أمريكية أن وحيدة
والديها تفشل أكثر مما تنجح يف العالقات العاطفية.
 2الفتاة غري النباتية :حيث أثبتت األحباث ان الفتاة اليت تعتمد علىالغذاء النباتي تكون أقل إقبا ً
ال على إقامة عالقات مع شبان ،سواء
جنسية أو عاطفية.
 3الفتاة القليلة احلظ من اجلمال :وهذه تقع فريسة للحب الوهميبسرعة ،ألنها تكون قلقة أن جتد شريك حياة أو شابًا يعجب بها ،وهي
على درجة قليلة من اجلمال ،وقد بينت إحصائية أن  % 66من فتيات
مراهقات دميمات أقمن عدة عالقات متقاربة فاشلة يف أقل من
عام.
 4الفتاة اليت مرت بتجربة عاطفية جارحة :وهذه تبحث عمن يداويجراحها سريعًا ،ويتفهم عمق ما مرت به ،فنجدها تنجر وراء أي عاطفة
جديدة ،غالبًا ما يستغلها الطرف اآلخر.
 5الفتاة اليت ال تهتم بالعلوم :فقد بينت دراسة أمريكية أن الفتياتاللواتي ال يعشقن الكيمياء والفيزياء وعلوم احلاسوب ،لديهن ميول
أكثر خلوض جتارب عاطفية متكررة ،وحتسب نقطة الذكاء يف هذه
الناحية ،حيث إن الفتيات األكثر ذكاء حيتفظن بعالقة واحدة ملدة
طويلة ،وقد تؤدي للزواج ،بعكس الفتيات األقل ذكاء.
 6الفتاة اليت تعيش يف أسرة مفككة :وهي تقع بسرعة فريسة للحب،ألنها تريد أن تثبت لنفسها أنها متوازنة عاطفيًا ،وأن اجلو املتقلب
واملشحون الذي تعيش فيه مل يؤثر عليها ،كما أنها تكون حباجة
ملشاعر تفتقدها يف أسرتها.
وأخريًا امنحي نفسك ،وأي عالقة ،فرتة أربعة أشهر ،وإذا استمرت
العالقة خالل هذه املدة كحد أدنى ،معنى ذلك أنها تسري يف االجتاه
الصحيح.

يف غياب التوعية السليمة وانتشار الكثري من االعتقادات اخلاطئة،
يبقى موضوع غشاء البكارة واخلوف من فقدانه مشكلة تؤرق الفتاة،
مبجرد علمها بوجوده وحتى الزواج.
األخصائية النسائية رهام البلوي تطلعنا على أهم احلقائق عن
غشاء البكارة ،وتوضح املعتقدات الشائعة من خالل  11معلومة
مهمة وهي:
كل ما يتعلق باحلياة اجلنسية يبقى حمل اهتمام وسرية يف جمتمعنا،
مما يثري فضول الفتيات ،ويسعني للتعرف على كل ما جيول يف
خاطرهن من أسئلة ،وذلك من خالل مصادر خاطئة وغري صحيحة،
ويف بعض األحيان يكون اجلهل بتلك األمور ضارًا جدًا.
إليك  11معلومة مهمة حول عذرية الفتاة:
 غشاء البكارة هو غشاء رقيق ،ويزداد مسكًا مع تقدم السن. خلق غشاء البكارة كحاجز طبيعي مينع دخول ما ميكن أن يشكلخطرًا على اجلهاز التناسلي.
ً
همًا
وليس
ا
متيز
للفتاة
بالنسبة
يكون
 غشاء البكارة جيب أنّ
نفسيًا.
 على الفتاة أن تبحث عن مصادر موثوقة للتعرف على األموراجلنسية ،وليس هنالك أفضل من األم يف التوعية حول عذرية
الفتاة.
 ممارسة الرياضة بأنواعها ال تؤثر على العذرية ،أما الرياضاتالعنيفة فلها تأثري على اخلصوبة واإلجناب لدى الفتيات.
 السقوط واحلوادث ال ُتفقد الفتاة غشاء البكارة. العادة السرية لدى الفتيات ،أو االستمناء ،ال تشكل أي خطرعلى العذرية.
 نزيف الدورة الشهرية مهما بلغ لن يفقد الفتاة عذريتها. ال يتم فض غشاء البكارة إال بإدخال مادة حادة ،أو من خاللالعالقة الشرعية الكاملة.
 تنوع غشاء البكارة جيب أن يكون معلومة واضحة لدى الشباب،ويأتي هنا دور األم أيضًا يف التوعية.
 وأخريًا من املهم أن يكون اجملتمع واعيًا ،فيما خيص عدم وجودغشاء بكارة لدى الفتاة ،فقد يكون نتيجة عيب خلقي ،أو لصغر
حجمه.

أنا خمطوبة منذ  6أشهر وأحب خطييب جدًا ،وهو كمان حيبين
علي غرية مش طبيعية .يعين يغار من ابن خالي اللي عمره
ويغار
ّ
7سنني!!
أول ما ارتبطنا قال لي إنه لن جيربني على حاجة ال أريد أن أعملها،
ومنها “احلجاب” واآلن غري رأيه ويريد أن جيربني أن أحتجب.
وملا ذكرته بكالمه األول قال لي :أنا مكنتش حببك زي دلوقت وال
بغري زي دلوقت ،وأنا راجل وعارف نظرة الرجال عاملني إزاي وأنت
بشعرك وشكلك الفت ،ال أستطيع حتمل هذا .احلقيقة إني مش
عايزة أزعله ولكين ال أريد احلجاب من اآلن ،يا ريت لو حضرتك
تساعديين ،عشان مش عارفة أعمل إيه جبد ،وشكرًا.
احللول والنصائح:
 1امسعي يا ندودة من خالتك حنودة هذه احلدوتة! 2احلدوتة تقول إنه إذا نصحتك باحلجاب ستظنني أني أحتيز خلطيبك،وإن نصحتك باإلصرار على رأيك سيظن خطيبك أني متحيزة لك!
 3أنا يف احلقيقة مع احلكمة واحلق وكل أطراف املشكلة ألني مقتنعةأن ما من مشكلة تقوم إال بسبب طرفني ،وال حتل إال من خالهلما.
 4طبعًا قد يتحمل أحد األطراف نسبة أكرب من تسبب املشكلة ،لكن يفالنهاية احلل ال ميكن أن يكون بيد طرف واحد ألن أي شراكة وخاصة
شراكة الزواج ال تبنى إال على التفاهم (أي القبول مبيزان التنازل
واملشاركة).
 5موضوع احلجاب كما يبدو هو اخلالف احلقيقي والوحيد ،ولكن عليكأن تسألي نفسك :هل هو اخلالف الوحيد واألساسي؟ وهل جاء فجأة؟
أمل تكن هناك بوادر من خطيبك مبيوله وعقليته؟ أمل تفكري خالل
األشهر السابقة بأنه ميكن أن يطلب منك ذلك؟
 6ال أحد يا حبيبة خالتك يستطيع أن جييب عن األسئلة السابقة غريك،وأزيدك أنه من الضروري أن تواجهي نفسك بصدق وصراحة بسؤال
أهم؛ ألني ملسته يف بعض تفاصيل رسالتك ،والسؤال هو :هل أنا
أرفض أن أحتجب اآلن؟ أم أرفض ذلك بشكل مطلق؟
 7أيضا اإلجابة ستكون بينك وبني نفسك مبعزل عن تأثري أي أحد،فاحلجاب يا حبيبيت إهلام وإشارات ،قد يكون أحدنا مستعدًا هلا أو غري
مستعد ،وحتقيقها ال ميكن أن يكون بالقوة أو التهديد.
 8ما يطلبه خطيبك هو حقه ويشكر عليه ألنه طالب به اآلن وليس بعدالزواج ،وهو أيضًا شرح لك أسبابه وعليك أن تفكري مبا قاله وتناقشي
نفسك جبرأة ووضوح :هل هو حمق؟ هل النظرات مؤذية لي حقًا؟

* 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

وهل أعيش حقًا يف جمتمع ينظر للمرأة،
ويتعامل معها بازدواجية؟ هل األشخاص الذين
أعرفهم يتعاملون مع املرأة “الغريبة” مبكيال
ومع القريبة (الزوجة أو األخت) مبكيال آخر؟
 9التفكري بشكل عام يوضح الصورة والواقعأمامك ،ويساعدك على اختيار القرار الذي
يناسبك .وما حدث بينك وبني خطيبك هو فرصة
لتطرحا معًا إسرتاتيجية حياتكما املشرتكة،
فال ميكن التعايش بني شخصني مبفهومني
خمتلفني ،فاحلجاب حبد نفسه ليس إال تفصيلة
يف رؤية أمشل وأعم وال عالقة هلا يف اعتقادي
مبا قاله خطيبك بأنه لن جيربك على أمر.
 10نصيحيت األخرية :تفاهما على قناعاتكماوأسلوب كل منكما لتطبيقها ما جيعل اخلالف
بعد ذلك ال يسبب أزمة استمرار أو انفصال،
بل يصبح كمواحل العالقة السعيدة اليت يكون
اخلالف البسيط فيها فرصة لتذوق حالوة الود
بعد الصلح!!

AL - MUSTAQBAL - Tuesday November 8 - 2016
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مـن هـنا وهـناك

ماذا حيدث للجسم عند التخلي عن
تناول اللحوم عاما كامال؟

حبة أسربين يومياً حتمي من السرطان
والنوبات القلبية

أوضح خرباء التغذية أن التخلي عن تناول اللحوم ضمن
النظام الغذائي سيكون ذا منافع عديدة على الصحة رمبا
جتعلك تفكر مرة أخرى قبل تناول اللحوم.
وفيما يلي  7أسباب توضيحية ستجعلك تتخلى عن اللحم
غذاء:
ً

احذروا شرب القهوة
بعد األكل مباشرة ؟

 1فقدان الوزنميكن للشخص العادي أن يفقد حوالي  4.5كغ يف حال ختليه
عن اللحوم ،وفقا للباحثني يف كلية الطب “جورج واشنطن”
يف واشنطن .واستعرض الباحثون  15دراسة من خمتلف
أحناء أوروبا وأمريكا ،فوجدوا أن الطعام النباتي ميكن أن
يساعد على فقدان الوزن.
 2تقليل خماطر التعرض ألمراض القلبإن اتباع نظام غذائي نباتي ميكن أن خيفض نسبة الكوليسرتول
وضغط الدم.
 3احلد من مرض السكريوجدت إحدى الدراسات أن األشخاص الذين يستهلكون
أسبوعيا مجيع أنواع اللحوم ،كانوا أكثر عرضة لتطور مرض
السكري بنسبة  29%من األشخاص النباتيني.
 4تقليل خطر اإلصابة بالسرطانصنفت منظمة الصحة العاملية اللحوم املصنعة على أنها
مسرطنة ،مبا يف ذلك حلم اخلنزير املقدد والسالمي ،جنبا
إىل جنب مع تصنيف أشعة غاما والسجائر ضمن املواد
املسرطنة.
ووصفت اللحوم احلمراء بأنها “رمبا” تكون حمتوية على
ُ
اخلصائص املسببة للسرطان.
 5احلماية من بكترييا األمعاءوجدت دراسة يف جامعة سييت يف نيويورك أن لدى النباتيني
قدرة أكرب على احلماية من بكترييا األمعاء مقارنة مع آكلي
اللحوم.
 6اإلحساس بشعور أفضل بعد ممارسة الرياضةإذا شعرت يف وجع بالعضالت بعد ممارسة الرياضة ،فقد
يكون ذلك بسبب النظام الغذائي الذي حيتوي اللحوم.
فالربوتني الثقيل ميكن أن يؤدي إىل تراكم النفايات مثل
محض اليوريك يف العضالت.
 7اإلحساس بأنك أفضل حاال بشكل عام وحبالة صحية جيدةوأكثر سعادة وراحة.

خلصت دراسة طبية جديدة يف الواليات املتحدة أن تناول حبة
واحدة من األسربين يوميًا ملن تتجاوز أعمارهم الستني عامًا ،ميكن
أن ختفض بصورة كبرية خطر اإلصابة بأمراض السرطان والنوبات
القلبية والسكتات الدماغية.
ووجدت الدراسة أنه من الناحية االقتصادية فإن صرف حبة أسربين
واحدة يوميًا للكهول وكبار السن ميكن أن يوفر على األمريكيني
ما يصل إىل  692مليار دوالر ،حيث سيزيد مستوى الصحة العامة
يف البالد ،ويتم اختصار التكاليف املالية املرتتبة على اجللطات
وإصابات السرطان واألمراض اليت ميكن حلبة األسربين أن تقي
منها.
ومن املعروف والشائع أن حبة األسربين (جرعة  100ملغرام) حتمي
الرجال والنساء من اإلصابة باجللطات يف القلب والدماغ ،إال أن
هذه هي املرة األوىل اليت تتحدث فيها دراسة طبية عن أن حبة
األسربين تقي من مرض السرطان أيضًا ،كما أنها املرة األوىل
اليت يتضح فيها كم من املليارات ميكن أن توفر حبة األسربين على
األمريكيني.
وذكرت الدراسة ،اليت نشرت نتائجها جريدة “ديلي ميل” واطلعت
على تفاصيلها “العربية.نت” ،أن الباحثني وجدوا بأن تناول حبة
أسربين واحدة يوميًا ميكن أن تطيل العمر ،وقد حتافظ على أرواح
مئات آالف البشر من املرضى الذين يعانون خماطر اإلصابة باجللطات
والسكتات الدماغية.
وقال الربوفسور يف جامعة جنوب كاليفورنيا ( ،)USCديفيد آجوس،
وهو الذي قاد فريق البحث الذي أجنز الدراسة ،إنه “على الرغم من
املنافع الصحية لألسربين إال أن القليل من الناس يأخذونه”.
وتابع آجوس“ :دراستنا أثبتت الكثري من املنافع الصحية املتعددة
لألسربين ،كما أثبتت أنه ميكن أن خيفض تكاليف الرعاية الصحية،
ولذلك فإنه كإجراء منخفض التكلفة ُيفرتض أن يؤخذ بعني االعتبار
ليكون جزءًا من الرعاية الطبية للمرضى الذين حيتاجون ذلك”.
وتقول الدراسة إن األشخاص الذين يأخذون حبة أسربين واحدة
يوميًا بعد أن يتجاوزوا سن الستني عامًا تصبح لديهم احتماالت
أكرب من غريهم أن يتجاوزوا سن الثمانني عامًا ،وذلك بسبب
اخنفاض خماطر إصابتهم باجللطات وأمراض السرطان.

بعيدا عن الطقس ..هذه أسباب برودة أصابع اليدين
يعاني اجلميع من درجات احلرارة املنخفضة يف الشتاء واليت تسبب
برودة الكثري من أعضاء اجلسم مثل األنف واألذنني والقدمني
وخاصة برودة أصابع اليدين.
وتعود برودة أصابع اليدين إىل أسباب عدة أهمها اآلتي ذكره:
 1ضعف الدورة الدموية:يعد قضاء الوقت يف اهلواء الطلق يف الشتاء دون استخدام
القفازات السبب األكثر شيوعا لربودة اليدين .ومع ذلك إذا
استمرت هذه األعراض بالظهور بعد الدخول إىل أماكن دافئة فهذا
يشري إىل وجود مشكلة يف الدورة الدموية وهذا يعين أن الدم
احلار الصادر من القلب ال يستطيع الوصول إىل األصابع لتدفئتها،
وضعف الدورة الدموية دائما ما يشري إىل مرض خطري كامن.
 2ال تأكل ما يكفي من شرائح اللحم:برودة اليدين والقدمني ميكن ان تشري إىل فقر الدم أي اخنفاض
مستوى خاليا الدم احلمراء ،والذي ُيعرف من خالل عدة أعراض من
بينها اخلمول وخفقان القلب وشحوب اجللد ،وعادة ما يكون سبب
فقر الدم هو نقص احلديد وغالبا ما يؤدي إىل آثار جانبية عدة
منها مشاكل األمعاء أو مشاكل مع الدورة الشهرية لدى النساء.
وتشمل األطعمة الغنية باحلديد اخلضار الورقية اخلضراء الداكنة
واللحوم احلمراء والبيض واألرز البين.
 3انسداد الشرايني وتراكم الدهون فيها:من املعروف أن مرض الشرايني احمليطة ( )PADميكنه منع تدفق
الدم إىل األطراف ويسبب برودة اليدين .كما أنه يؤثر عادة يف
الساقني.
 4ظاهرة رينود:يعاني ما يقدر بنحو عشرة ماليني من البالغني يف اململكة املتحدة
من متالزمة رينود ألسباب غري معروفة .وهي اضطراب يسبب
حدوث انقباضات يف األوعية الدموية الصغرية عند نهايات

األطراف ،لدى حدوث تغريات يف درجات احلرارة من الدفء إىل
الربد.
 5جتلس كثريا:وجود اليدين والقدمني بعيدا عن القلب يسبب مشاكل مع تدفق
الدم .لذلك من املهم احلفاظ على احلركة واعتماد بعض التمارين
لتحريك األطراف ما يساعد يف تدفق الدم إىل اليدين ومنع
جتمدهما.
6التدخني:احلدة يصيب أجزاء من
مرض بورغر هو التهاب وختثر متزايد
ّ
الشرايني واألوردة الصغرية واملتوسطة يف األطراف ويرتبط هذا
املرض إرتباطا وثيقا بالتدخني ،وميكن هلذا املرض أن يسبب
برودة اليدين والقدمني مع بعض األمل يف البداية ويف حال عدم
معاجلته قد يؤدي يف النهاية إىل موت األنسجة ما قد يتطلب
البرت.
7مرض السكري:ميكن للسكري أن يسبب تلفا يف الشرايني أو تراكم الرتسبات ما
يعين صعوبة وصول الدم إىل اليدين وهو ما جيعلهما تتجمدان.
8إذا كنت أنثى :..كشفت دراسة امريكية تعود لعام  1998أنه على الرغم من أن
درجة احلرارة األساسية لدى اإلناث أعلى مما عند الذكور ،إال ان
ويعتقد أن ذلك مرتبط
درجة حرارة أيديهن أقل بنحو درجتنيُ ،
مبستويات اهلرمونات.
9احلمل:ترتفع درجة حرارة اجلسم األساسية يف املراحل املبكرة من احلمل
ونتيجة لذلك تشعر النساء بأن البيئة احمليطة بها “باردة” يف
األسابيع األوىل من احلمل ،كما ان فقر الدم له تأثري يف يرودة
اليدين.

تقلل القهوة عندما تشرب بعد األكل ،من فرصة اجلسم يف
االستفادة من العناصر الغذائية اليت حيتويها ،كما أنها تسبب
ضعف يف امتصاص الفيتامينات واملعادن يف اجلسم بشكل عام،
واضطراب عملية اهلضم بشكل مباشر ،واضطراب أمحاض املعدة
وأنزمياتها وتعطيل وظائفها.
فضعف امتصاص احلديد الذي يسببه شرب القهوة بشكل مباشر
بعد الطعام ،ميكن أن يسبب األنيميا مع ظهور اصفرار يف الوجه
واصفرار لألسنان وحنافة شديدة يف اجلسم.
كما وشرب القهوة بعد تناول الطعام بشكل مباشر ،خيفف من
املناعة يف اجلسم والنمو الصحيح للشخص .ينصح يف هذا
اخلصوص وحبال كان الشخص حيب تناول القهوة بعد الطعام،
بانتظار ساعتني على األقل منذ تناول الطعام لشرب القهوة
ويفضل شربها من دون أي إضافة للسكر.
فوائد القهوة اليت تشرب باعتدال
حتسن القهوة من صحة األوعية الدموية كما وأنها حتسن مستوى
الكولسرتول بالدم ألنها حتوي على املواد املضادة لألكسدة،
وحتمي بالتالي من مرض القلب .حتوي القهوة على مادة معروفة
“بالرباكسانتني” وهي تؤدي اىل بطء منو األنسجة املسببة للخاليا
يف سرطان الكبد وتليف الكبد.
كما وتقلل القهوة أيضًا من مرض السكري ،ومتنع مرض
“الباركنسون” وتقي األسنان من التسوس وحتارب الصداع وتقلل
من الشعور بالتعب واألمل عند األشخاص .وحتافظ القهوة على
بشرة صحية عند األشخاص.

اترك عشاءك لعدوك!

وصل خرباء تغذية أمريكيون تابعون ملركز البحوث الطبية احليوية
“بنينجتون” إىل نتائج مفاجئة يف أثناء قيامهم باختبار وقف تناول
وجبة العشاء.
فقد وجدوا أن عدم تناول وجبة العشاء ال يساعد فقط على
حتسني عملية التمثيل الغذائي ،بل حيد أيضا من الشعور باجلوع
مساء ،األمر الذي يؤدي إىل حرق الدهون.
وقالت كورتنى بيرتسون ،الباحثة يف مركز البحوث الطبية يف
والية “أريزونا” األمريكية ،إن الدراسة توصلت إىل أن اقتصار
تناول اإلنسان طعامه على الفرتة بني  8:00صباحا و 2:00ظهرا
حبيث تعقبها  18ساعة من االمتناع عن الطعام هو السالح األمثل
خلفض الوزن ،وذلك باملقارنة مع امتداد فرتة تناول الطعام من
 8:00صباحا وحتى  8:00مساء.
وينسب الباحثون ذلك إىل أن التعامل مع أداء الساعة الداخلية
للجسم وربطها بآلية التمثيل الغذائي الذي يكون األقوى يف
فرتات الصباح ،يعد اخليار األمثل لفقدان الوزن الزائد.
ويتلخص البحث يف أن االمتناع عن وجبة العشاء خيفض تقلبات
اجلوع اليومية ،وحيث على زيادة حرق الدهون خالل ساعات
الليل.
كما لوحظ حدوث حتسن ملموس يف مرونة التمثيل الغذائي،
وقدرة اجلسم على التحول بني الكربوهيدرات والدهون  ،مما
يساعد على فقدان الوزن بطريقة سهلة للغاية.
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Morrison ‘alarmed’ at unpaid super reports

Hospitals, housing and dental services ripe for privatisation, says Productivity Commission report
Public hospitals, social
housing and palliative
care services are ripe for
privatisation, outsourcing and other reforms to
inject greater competition
into what have been public sector monopolies, the
Productivity Commission
has found.
But the influential commission also warned against
excessive attempts to harness the free market, citing
the disastrous experience
of opening up government
loans to private vocational
education providers.
Of 26 services it assessed,
the commission identified
only five as being bestsuited to more competition: end-of-life care, human services in remote
Indigenous communities,
public dental services,
public hospitals and social housing.
Others, such as disability
services, jails, residential
aged care and schools,
could potentially benefit
from reform but should be
left alone for the time being, it urged.
In April, Treasurer Scott
Morrison asked the Productivity Commission to
investigate the possibility
of greater competition in
human services, citing the
challenges of an ageing
population, new technology and growing costs.
The report said social
housing, where government entities managed
four out of five properties,
was besieged by long waiting lists and a high rate of
property under-utilisation,
while 20 per cent of housing languished in an “unacceptable” condition.
“There are a large number
of housing providers –
both not-for-profit and forprofit – that could perform
this service [instead],” the
report concluded.
Public hospital patients
would benefit from better information that would

Treasurer Scott Morrison asked the Productivity Commission to investigate the
possibility of greater competition in human services. Photo: Alex Ellinghausen

allow them to choose the
best-performing hospital or clinic upon referral
from a GP, as was the case
under Britain’s National
Health Service.
“Public patients are often
given little or no choice
over who treats them and
where,” the report found.
It also recommended more
transparent means for
sacking senior management at poorly performing
hospitals.
The commission also endorsed greater competition in the end-of-life care
sector but warned “special
measures for consumer
protection” were warranted given users’ vulnerability and inability to exercise
informed choice.
But the report was wary
about giving carte blanche
to competitive tendering.
The commission warned
“strong government stewardship” was required to
ensure consumers’ needs
were equitably met, and
that this role was “broader
than overseeing the market”.
While it sang the praises of
innovation in eHealth, especially for regional areas,
the commission pointed
the finger at the Gillard
government’s liberalisation of VET FEE-HELP as
a cautionary tale of what
could happen without adequate safeguards.
“While consumer choice
was expanded, the Australian government did
not fully anticipate the

stewardship issues that
would emerge,” it said.
“No requirements were
put in place for providers
to demonstrate that they
were delivering high-quality education.”
Furthermore, the commission noted that, while
freedom of choice was
ideal for most customers,
“not everyone can, is willing to, or should exercise
choice”, particularly children and the elderly.
The report, released on
Monday, will cause a stir
in the human services sector, particularly those wary
of the competitive tendering process recently used
in NSW to reform homelessness services and
women’s refuges.
The commission will now
begin work on recommendations for each of the
sectors it picked as candidates for reform, and is
due to report back to the
Treasurer by October.
On the oter hand Treasurer
Scott Morrison is alarmed
to hear almost one in three
workers aren’t being paid
part or all of their compulsory superannuation guarantee.
The joint report by Industry
Super Australia and Cbus
found employers had withheld at least $3.6 billion in
superannuation payments
to 2.4 million workers in
2013/14.
Treasury and the Australian Taxation Office are
now investigating how the
figures were arrived at.
“Those reports are alarming,” Mr Morrison told Sydney radio 2GB on Monday.
The government has already had put resources
into cases where people
weren’t paying their fair
share of tax, chasing down
multinational tax avoidance and setting up a financial crime task force.
‘We’re on to this one as
well,” Mr Morrison said.
Trade unions label the

practice wage theft and
have called on Prime Minister Malcolm Turnbull to
close legal loopholes and
toughen the penalty system.
“It should not be up to
individual employees to
chase their employer for
entitlements owed,” ACTU
president Ged Kearney
said.
Under the compulsory superannuation guarantee,
employers are required to
contribute at least 9.5 per
cent to the accounts of every worker earning more
than $450 a month.
Industry Super director of
public affairs Matthew Linden said workers risked
poorer retirements without it.
As well, while there are
employers directly flouting the law, a loophole
means some bosses can
also count salary sacrificed contributions by
workers toward the total
guarantee payment.
“It appears as if employers - some employers - are
reducing their compulsory obligations, and the
law currently allows it,”
Mr Linden told ABC television.
The tax office should also
be given extra resources
to recoup unpaid super,
he added.
Last week the Senate
agreed to investigate the
non-payment of compulsory super and a committee is due to report in
March.
Opposition spokeswoman for financial services
Katy Gallagher predicted
lost super earnings could
reach $66 billion by 2024
if the practice continued.
“This would not only put
significant further demand
on the age pension, but
it would also deny hard
working Australians the
superannuation payments
they are legally entitled
to,” she said.

Loss of AAA rating inevitable: Hewson

Former Liberal leader John
Hewson has sent a stark
warning to Treasurer Scott
Morrison as he puts together his mid-year budget
review.
“The fact we are going to
lose the triple-A credit rating is a foregone conclusion, it’s just a question
of timing,” Dr Hewson told
Sky News on Sunday.
The professor of economics
believes the government is
just muddling through and
is a long way off getting a
deliverable path to surplus
by the end of the decade.
“I don’t see any realistic debate by either side ... to deliver that sort of outcome,”
he said.
Mr Morrison will hand down
his mid-year economic and
fiscal outlook on December
19.
A recent independent analysis anticipates the budget will have blown out by
some $24 billion over the
next four years, partly due
to record low wages growth
hitting tax revenues.
Liberal frontbencher Arthur Sinodinos said neither
wages or corporate tax revenues have grown strongly
since the economy reaped
the benefits of the mining
investment boom.
“What we’ve got to do on
the one hand is continue
to promote strong growth
in the economy,” Senator
Sinodinos told ABC television.
That is why the government is pursuing a 10-year
plan to cut company taxes,

which will reduce the cost
of doing business and lead
to higher jobs growth, he
said.
Former Labor frontbencher
Craig Emerson says the
problem both sides of politics have faced in recent
years is how budget forecasts for the four-year estimates are put together.
The first two years are forecasts made by Treasury and
the third and fourth years
are technical assumptions.
“You can’t get to surplus
on assumptions and this
is what has dogged both
sides of politics all the way
through from about 2012
onwards,” Dr Emerson told
Sky News.
Shadow treasurer Chris Bowen said the government is
persisting with measures
that will never get through
the parliament - the socalled zombie measures
- while ignoring structural
changes like Labor’s plan
to reform negative gearing.
The government is adamant
that altering negative gearing would be harmful to the
economy, a view it took to
the last election, but fellow
Liberal and NSW state planning minister Rob Stokes
says he now believes it’s
time for a review of the concession.
“The government just looks
ridiculous,” Mr Bowen told
Sky News.
“They should adopt a sensible approach (for the
next election) .. I don’t hold
out much hope, but they
should.”

Bowen does not rule out dumping ABCC

Shadow treasurer Chris
Bowen has not ruled out
a future Labor government reversing the re-instatement of the building
watchdog.
The Turnbull government
managed to secure support in the Senate to pass
its amended Australian
Building and Construction
Commission legislation
last week, resolving the

issue that triggered this
year’s double dissolution
election.
«We are not impressed
with the case for the ABCC,
that hasn’t changed ... In
terms of what we take to
the next election it is an
opportunity for the shadow cabinet to deliberate
on the policy position,» Mr
Bowen told Sky News on
Sunday.
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‘I want a party that’s going to perform’: Rod Turnbull government ditches plans for new
Culleton suggests he will quit One Nation
banking tribunal

assert her colleague had
been degraded by power.
“He loves the limelight, he
loves the publicity,” she
said. “I think the whole lot
has gone to his head.
“He would make a very
good senator if he could
only take direction. I don’t
think he likes my authority.”
The fallout is reminiscent
of the disintegration that
befouled One Nation’s electoral success in Queensland in 1998, when several MPs quit shortly after
being elected.
The two senators had seemingly kissed and made up a
fortnight ago following an
incident in which Senator
Culleton sent a threatening letter to a Queensland
magistrate, which has been
referred to police as a po-

tential perversion of the
course of justice.
But Senator Hanson revealed on Tuesday she
cannot even hold a civil
conversation with her colleague, claiming he repeatedly told her to stop talking
and did not treat her with
due respect.
Senator Culleton said he
would speak with his West
Australian constituents
over the summer but hinted
that his mind was already
made up.
“I want a party that’s going to perform. To this day
I haven’t seen much performance from this party other
than doing dog-paddling
over the bloody Great Barrier Reef,” he told Fairfax
Media.
“We were very fortunate to
have four senators come
to the upper house and
she [Hanson] is not using
our strengths as a bloc to
negotiate good outcomes.
What has she done? What
has Pauline actually got?”
Senator Culleton faces
a High Court hearing on
Wednesday to determine
whether he was legally
elected, having been convicted for larceny at the
time of the election, despite
a later annulment.

A newly approved 116-turbine wind farm in regional
Victoria will power more
than 250,000 homes once
it’s built, the state government says.
The $662 million wind
farm at Murra Warra near
Horsham is expected to
produce 420 megawatts
of power and employ 610
people during the construction phase.
RES Australia chief operating officer Matt Rebbeck on
Wednesday couldn’t say
when construction would
start but said the project
would be built.
«RES is focused on getting
projects into the ground as
quickly as possible,» Mr

Rebbeck told reporters.
«We’re currently building the Ararat wind farm...
that’s about two-thirds of
the way through construction at the moment.»
Planning Minister Richard
Wynne says the Murra Warra announcement means in
2016 the government has
approved 228 turbines
across four wind farms.
«It’s important to acknowledge with the Murra Warra
project there was not one
objection,» Mr Wynne told
reporters.
The wind farm will create
15 ongoing jobs and generate about $1 million a
year for the local council in
rates.

“This is about considering my position now”: One Nation senator Rod
Culleton is close to leaving the party. Photo: Alex Ellinghausen

Embattled One Nation senator Rod Culleton has given
the strongest indication yet
he will quit Pauline Hanson’s One Nation party if
he survives a High Court
challenge to his eligibility
to serve in Parliament.
He said the party was not
performing; had left farmers “bitterly disappointed”;
had a toxic culture, and that
he was evaluating his future, regardless of the High
Court decision.
Pauline Hanson pays out on
her One Nation senate colleague Rod Culleton, saying he’s not a team player
and the attention has gone
to his head.
“This is about considering
my position now. The real
culture is starting to come
through and it’s not a culture that I’m in favour of,”
Senator Culleton told Fairfax Media in his Parliament
House office.
“There are certain people
in the party that I just don’t
think I could ever work with,
to be honest.”
The comments followed an
extraordinary outburst from
Senator Hanson on 2GB
radio on Tuesday in which
she portrayed her colleague an egomaniac who
was incapable of teamwork
or listening to advice.
In an apparent invitation to
quit or be pushed, the One
Nation leader declared: “We
can’t work with him, you
can’t reason with him. He’s
not a team player at all. You
can’t give him advice, he
runs his own race.”
Senator Hanson went on to

New 116-turbine wind farm for regional Vic

A Coalition backbench
plan for a new banking
tribunal appears to have
been dropped by the Turnbull government, after an
expert review found it was
not needed.
In October, Prime Minister
Malcolm Turnbull said the
government was preparing to set up a low-cost
tribunal for victims of
poor practices by Australia’s biggest banks, amid
pressure from Labor for
a royal commission, and
calls by Queensland Liberal MP Warren Entsch
and Nationals senator
John “Wacka” Williams
for a new consumer-focused tribunal.
The CEOs of the four big
banks sing from the same
song sheet at a parliamentary inquiry - to a hard-toplease audience.
After calling the bosses of
the big four banks to face
parliamentary hearings
in Canberra, Mr Turnbull
said a new tribunal was a
proposal the government
was “working towards”.
“What we are working towards is having one tribunal that deals with consumer claims in the most
cost-effective and speedy
way to get these matters
resolved,” he said.
“This will be real action,
this is an example of my
government governing.
“Taking action now with
these problems now, not
kicking them off into the
long grass of a royal commission for years and
years and hundreds of
millions of dollars.”
But an interim report from
the government’s review
of dispute resolution in
the financial services sector, released on Tuesday,
found there was no need
for a new tribunal and
actually recommended a
move away from tribunal
structures.
Led by Melbourne University commercial law
professor Ian Ramsay, the
review recommended a

single industry ombudsman to cover financial and
credit services, as well as
a compensation scheme
of last resort for consumers who lose money when
companies go bust.
It called for the existing
Superannuation
Complaints Tribunal to transition to an industry ombudsman scheme.
Financial Services Minister Kelly O’Dwyer told ABC
radio the government was
instead now focused on
providing a single place
for consumers to take disputes with the big banks.
“When the Prime Minister
was talking about a ‘tribunal’ he was talking about
a ‘small-T’ tribunal, which
was a catch-all for having a one-stop consumer
complaints stop,” she
said.
“One is far more legalistic, which means it is
probably less consumer friendly and that is a
‘Big-T’ tribunal.
“That makes it more difficult for consumers to
engage, which is what the
report has found.”
Senator Williams told
Fairfax Media he wants
“something that is quick,
basically cost-free, where
people who think they’ve
been hard done by can go
and seek justice”.
Stressing he had not read
the interim report yet,
Senator Williams said he
wants the body’s decisions to be binding and
existing compensation
caps to be increased from
$309,000, consistent with
Ramsay’s draft findings.
“I don’t care what it’s
called as long as people
can seek justice fairly
without it costing them an
arm and a leg,” he said.
Labor’s financial services spokeswoman Katy
Gallagher said the announcement had “fooled
no-one”.
“Like all of Malcolm
Turnbull’s other banking thought-bubbles, the

tribunal was only ever
intended to distract from
Labor’s call for a full royal
commission into Australia’s banks and financial
services sector,” she
said.
Kat Lane, Financial Rights
Legal Centre acting coordinator, welcomed the
recommendation against
a tribunal model.
“Tribunals are very poor
in terms of outcomes and
justice for consumers.
Ombudsman schemes are
far superior,” she said.
But she said more needed
to be done to address the
systemic problems inside
the banks.
“This is a big win for access to justice. It doesn’t
put to bed the issue of
scandals.”
The Australian Bankers’
Association said it was
considering the report
alongside a recommendation from a parliamentary
committee for a new banking and financial tribunal.
“Given there are two reports to government
recommending for and
against a tribunal this is
something the ABA will be
discussing with our members,” ABA chief Steven
Münchenberg said.
Financial Ombudsman
Service Australia welcomed the report and the
panel’s “evidence-based
approach”.
A Westpac spokesman
was happy with the report’s general direction,
while a NAB spokeswoman said the bank strongly
supported the creation of
a single industry ombudsman.
A Commonwealth Bank
spokesman said: “We support a one-stop shop for
customers who feel they
have received a poor outcome from their bank that
is simple, low cost and
easy for them to access.”
The Ramsay review’s final
report is expected to be
handed to government at
the end of March.
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One Nation senator Rod Culleton fights ‘hidden constitu- Scott Morrison has demanded suption’ for political life
port for the government’s economic
plans on the back of new figures

One Nation senator Rod Culleton departs the High Court as his case is adjourned in Canberra. Photo:
Alex Ellinghausen

Independent MP Bob Katter arrives to show his support for One Nation Senator Rod Culleton. Photo:
Alex Ellinghausen

Amid comparisons to Jesus, an interruption from
a former dentist turned
paint-bombing court-denier and allegations that
the constitution has been
“hidden in a drawer since
1975”, One Nation Senator Rod Culleton battled
for his political life on
Wednesday.
A larceny conviction at
the time of his election,
later annulled, sits at the
centre of the West Australian’s eligibility to sit in
the Senate.
Pauline Hanson pays out
on her One Nation senate
colleague Rod Culleton,
saying he’s not a team
player and the attention
has gone to his head.
The government, in just
under an hour of legal
argument,
maintained
section 44 ii of the constitution was clear – that
anyone convicted and
under sentence, or sub-

ject to be sentenced, for
any offence which carries a year or more imprisonment, is ineligible
to stand as a member of
Parliament.
After representing himself at his directions hearing, Senator Culleton
hired Peter King to make
his arguments in front of
five High Court justices
sitting as the court of disputed returns. He argued
the Commonwealth was
attempting to expand the
definition of “convicted”,
given Senator Culleton’s
conviction in absentia
was later nullified.
But the presence of legal
counsel for Senator Culleton made the hearing no
less dramatic.
After the justices denied
both Mr King’s attempts
to adjourn the case, John
Wilson, a One Nation supporter who has been previously jailed for throwing

paint bombs at a judge,
interrupted the proceedings with shouts of “it’s a
kangaroo court” and “this
is a star chamber”, until
the court asked for his removal.
Outside, Mr Wilson described himself as a
friend of Senator Culleton
and said he believed the
senator had been influenced by his barristers
into appearing before the
High Court without a jury.
Senator Culleton denied
a friendship with Mr Wilson.
After two-and-a-half hours
of argument from Senator
Culleton’s counsel, the
court adjourned until Friday, with a decision pending.
Outside the court, Senator Culleton maintained
he had “already won”.
“I’m just looking for a bit
of rest, the last two weeks
have been very exhaust-

ing, I have a sick mother
at the moment and I need
to go home and put real
values first,” he said.
“I have already won, I have
come to the Parliament,
I have simply delivered
my message in relation to
the judiciary system and
if this doesn’t lead by example, what does – how
can a little pocket key
come right up to the High
Court?
“When you fill out an application to become a politician, it says go to section 44 ii - well the honest
truth is the constitution
has been hidden since
1975, so if you wanted
to actually go and find it,
it would be near impossible.
“We have reinvented and
reinitiated the constitution and now you have to
go down to a very fictional, long argument when
you are filling it out, you
would have to be Einstein
to work out what it actually means and that is exactly what is happening
here.
“They tell me it has been
in a drawer since 1975,
it is the amazing how the
judiciary system hasn’t
been quite following it.”
The senator did not clarify who “they” were. But
while Pauline Hanson
- who has all but abandoned her senator - and
other One Nation senators were absent from the
court, Senator Culleton
had a supporter in Kennedy MP Bob Katter, who, in
a note of support, likened
him to Jesus.
“Rod is a good man,” Mr
Katter wrote in a private
note Senator Culleton’s
chief of staff showed to
the media as an example
of the actions of a “real
leader”.
“A good Australian. He
has fought the good fight.
A bloke did that 2000
years ago. They didn’t
thank him for it.”

TREASURER Scott Morrison is using the release of
data showing the economy
shrank in the September
quarter to demand support
for the government’s economic plans.
The national accounts,
released on Wednesday,
showed economic growth
declined 0.5 per cent in the
quarter, dragging the annual growth rate down to
1.8 per cent.
It was the weakest figure
in eight years — despite
the recent upswing in
commodity prices — and
underlined the challenges
facing a country in transition from a mining investment boom.
The figures are not just a
reminder or a wake-up call
about being complacent,
but rather a “demand to
support economic policies
that drive the investment
needed to support job security”, Mr Morrison told
reporters in Canberra.
He said Australia’s economy was still powering forward in comparison to its
developed world peers.
“Our annual real growth is
still higher than six out of
the world’s G7 economies,
second only to the United
Kingdom. Higher than the
US, Canada, Japan, Germany, and higher than the
OECD average,” he said.
He would not speculate
on whether the December
quarter would also contract, technically creating
Australia’s first recession
in 25 years.
“I think the consensus
forecasts and the other
commentary demonstrates
going forward there are a
lot of things to be positive
about. I am not one to speculate on those matters. We
will wait and see the data,”
Morrison told reporters.
Earlier Malcolm Turnbull
insisted his government
was doing all it can to promote growth.
“We have sluggish growth

across the world at the moment and that is one of the
reasons why everything
we do, every element of
our policy has to promote
economic growth,” Mr
Turnbull said.
Shadow treasurer Chris
Bowen said the latest national accounts are disappointing and highlight the
fact the coalition government doesn’t have a plan,
just a “jobs and growth”
slogan.
“It is true that quarterly
figures do bounce around
and we would hope and
trust that next quarter’s
figures are much stronger
after this very low base,
but the fact of the matter
is that this is a deeply concerning result,” Mr Bowen
told reporters.
The Australian dollar fell
about half a US cent to
74.25 cents. “It was even
weaker-than-expected, and
consumer (spending) was
a big disappointment,” JP
Morgan economist Ben
Jarman told AFP.
“We are of the view that
the RBA (Reserve Bank of
Australia) is going to have
to ease to keep growth at
a satisfactory level.” Government investment fell by
0.2 percent for July-September, while household
spending grew by a slow
0.4 percent.
The central bank on Tuesday held interest rates at
a record-low 1.50 percent,
as governor Philip Lowe
said that “some slowing in
the year-ended growth rate
is likely, before it picks up
again”.
This is only the fourth
quarter in the past 25 years
that the economy has contracted.
The last time in 2011
was the result of adverse
weather events domestically and earthquakes in
neighbouring New Zealand
and Japan, Australia’s second-largest trading partner.

Page 38

Saturday 10 December 2016

2016  كانـون األول10 السبت

38 صفحة

NEWS

Kaldas tries to block NSW PM cleans up his own mess after Victoria could become the first state
bugging report
early morning coffee spill
in Australia to legalise euthanasia
A long-awaited report into
the NSW Police bugging
scandal is facing yet another setback, with one of
the force’s former deputy
comissioners, Nick Kaldas, making a bid to prevent its publication.
Lawyers acting for Mr Kaldas have filed papers in
the NSW Supreme Court
asking for an injunction to
block the state Ombudsman from publishing the
report on Operation Prospect because the investigation has been “fundamentally flawed from the
beginning”.
The report, which looked
into allegations 114 police officers including
Mr Kaldas were illegally
bugged during a NSW Police internal affairs unit investigation, was due to be
published in a fortnight.
Mr Kaldas has long raised
concerns about the procedural fairness of the $6
million investigation, carried out by now-departed
ombudsman Bruce Barbour, his lawyer Robert
Ishak said on Wednesday.
“(Mr Kaldas) has no confidence in this report,” Mr
Ishak told AAP.
“It’s purely because
there’s been a significant
denial of natural justice,”
he said.
Mr Ishak said the decision
to launch the proceedings
was taken reluctantly and
only came after repeated
mediation attempts.
Papers have been served
requiring Mr Barbour,

acting Ombudsman Professor John McMillan,
Deputy Ombudsman Linda Waugh and AttorneyGeneral Gabrielle Upton
to appear before a hearing on Thursday where
the formal injunction will
be made.
“The Ombudsman was
never properly equipped
to conduct the investigation,” Mr Ishak added in a
statement.
“There is no confidence
by my client or others that
the Ombudsman will get to
the truth but rather cause
unnecessary anguish for
police officers and their
families.”
It’s not the first time
moves have been made to
kill off the final Operation
Prospect report.
Greens MLC David Shoebridge last month tried to
move amendments in the
upper house to suppress
the report but the bid was
defeated.
Operation Prospect was
set up in October 2012
when the state government granted the NSW
ombudsman special powers to investigate the surveillance of police officers
between 1999 and 2001
as part of a joint investigation called Operation
Mascot/Florida.
That surveillance was carried out under an investigation involving Deputy
Commissioner Catherine
Burn and headed by Police Commissioner Andrew Scipione.

Australia and China have
agreed to remove restrictions on air services between the two countries,
a move which will boost
trade and tourism.
“These new arrangements will remove all
capacity
restrictions
between Australia and
China for each country’s airline which is an
important enabler for increased trade and tour-

ism,” Transport Minister
Darren Chester said in a
statement on Sunday.
Trade Minister Steven
Ciobo said the Chinese
outbound tourism market
is predicted to double to
over 200 million travellers annually by 2020 and
this agreement will help
Australia snare a larger
slice of that market creating more Australian jobs
and economic growth.

Aust, China open aviation market

Euthanasia could be legalised in Victoria. Picture: iStock

Pre-spill. Picture: Rohan KellySource:News Corp Australia

Mid-spill. Picture: Rohan KellySource:News Corp Australia

Post-spill. Picture: Rohan KellySource:News Corp Australia

Prime Minister Malcolm
Turnbull was trying to get
down a quick espresso before a Wednesday morning press conference at
the Sydney fish markets
but didn’t get much of his
caffeine hit before it fell to
the ground.
The PM was at Blackwater Deli talking with
Nick Dagaas about how
a program developed as
part of his innovation initiative was helping their
business. But an ill-timed
handshake with Mr Dagaas caused the prime
minister to drop the tiny
cup.
“It was at the end of the

chat — we were going
to do a combination of
shake and he was going
to swap his coffee around
hands and fumbled —
that’s about it,” the deli
owner said.
Happy to do his own dirty
work, the PM used some
paper towels to quickly
duck down and wipe up
the spill.
Mr Turnbull spent the
morning answering questions about Australia’s
energy future. He ruled
out imposing a carbon tax
or an emissions tradition
scheme after earlier in the
week hinting he would
axe the Green Army.

A CONTROVERSIAL bill to
legalise euthanasia will be
introduced into Victorian
parliament in the second
half of 2017.
Premier Daniel Andrews
was previously against
euthanasia, but is now
keen to support it after
watching his father suffer
through a long battle with
cancer.
“That gives you reason
to reassess whether you
have got this right and, for
my part, my (previous) opposition to these laws was
wrong,” Mr Andrews told
reporters in Melbourne.
“My position has changed.
Subject to the appropriate
safeguards, subject to a
good bill being put forward ... I intend to vote for
that bill.”
Patients who are terminally ill seeking euthanasia
will have to go through
three steps.
According to Seven News,
patients must first request
to be euthanised without
coercion.
They are required to put
the request in writing
twice before verbally asking to be prescribed with
a lethal dose.
Two doctors will then review the request and will
prescribe the lethal medication if they approve it.
Patients then have to administer the dose themselves.
Mr Andrews says an expert panel of clinical, legal, consumer and health
experts will advise the
government on drafting
the legislation.
“We are doing the work to

make sure that everyone
in the Victorian parliament
has the information, and
assurances, they need to
make an informed decision about this important
issue,” Mr Andrews said
in a statement on Thursday.
The premier said Labor
MPs would be allowed to
vote on the bill according
to their conscience.
Opposition Leader Matthew Guy has previously
made it clear coalition
MPs would also be granted a conscience vote.
Mr Andrews hopes the debate will demonstrate the
Victorian parliament “at
its best”.
“It is my expectation that
this be a respectful debate, that this be a debate
of patience and grace, a
debate of inclusion, a debate of diverse views but
common conduct,” the
Labor leader said.
A cross-party parliamentary committee in June
called for limited voluntary euthanasia to be introduced in Victoria.
The Australian Medical
Association opposes the
move and wants an “optout” option for doctors if
legislation is passed so
practitioners who morally object aren’t forced to
help patients die.
However, Victorian branch
president Lorraine Baker
this week acknowledged
community
attitudes
on assisted dying had
changed and she said
the AMA wanted to be involved in the development
of any bill.

صفحة 39

Saturday 10 December 2016

السبت  10كانـون األول 2016

Page 39

مــناسبات

 La Rivageمطعم
لبناني وعربي جديد
يف جورجز هول

نورم الهاشم يتحدث عن املطعم

غلني بروكس ،بوب جربان ،مارك نعمه ،بيار سمعان وحضور

املطران روبري رباط وحضور

النائب بروكس يتوسط الهاشم ،زغيب ،جربان ،عيد ،مارك نعمه وحضور

املطران رباط يتوسط نورم ونسيب الهاشم ،زغيب ،جربان ،عيد وحضور

درباس ،الهاشم ،زغيب ،جربان ،داني جعجع وليشع شدياق وعقيلته

النائب بروكس يتوسط بوب جربان  ،مارك نعمه وحضور

األركيلة حضرت االفتتاح

شدياق ،جعجع ،البايع ،الهاشم ،زغيب ،نورم الهاشم ،وحضور

جرى مساء يوم الخميس من األسبوع
املاضي االفتتاح الرسمي ملطعم La
 Rivageيف جورجز هول ألصحابه
بوب جربان ،نورم الهاشم ،جورج
زغيب واملطرب كلود عيد.
حضر املناسبة سيادة راعي طائفة
الروم امللكيني الكاثوليك املطران
روبري رباط ،نائب مقعد ايست
هيلز غلني بروكس وكبري موظفي
مكتبه مارك نعمه ،الرئيسان
السابقان للتيار الوطني الحر يف
سيدني نسيب الهاشم ومحمد
درباس ،داني جعجع وعقيلته النائب
الثاني لرئيس املارونية ليشع شدياق
وعقيلته ،جان جربان ،بيار سمعان
وعقيلته ،ممثلون عن راديو تو ام اي
وصحيفتي املستقبل وامليدل ايست
هريالد والعشرات من ابناء الجالية
وخاصة بعض حسناواتها.
تحدث عن املطعم اخد اصحابه
نورم الهاشم املعروف بقدرته على
تقديم كافة انواع املناسبات باللغتني

جان زغيب مع حسناوين
االنكليزية والعربية ,,كما ان املطرب
املعروف كلود عيد هو احد اصحابه
وال ننسى صاحب صالة االستقبال
سابقا ال لونا السيد بوب جربان
اضافة اىل جورج زغيب املعروف يف
مجاالت تعهد الحفالت ،وهذا يعني
ان مطعم ال ريفاج ينتظره مساقبل
زاهر وهو ال شك سيكون قبلة ابناء
الجالية من عشاق السهر والعائالت

ورجال االعمال.
ولعل ما يتميز به املطعم تلك الفسحة
يف الباحة الخارجية املسقوفة والتي
تتسع لحواىل  150شخصا وتطل
على منظر حرجي حيث االشجار
الباسقة امامك فتشعر وكأنك
فعال امام منظر طبيعي وال أجمل..
وهذه املساحة هي مناسبة لهواة
تدخني األراكيل واصحاب املزاجات

جانب من ديكور املسرح
الرومنطيقية.
الضيافة كانت سخية وغنية باملازات
واملقبالت واملشاوي املتنوعة حبث
أثنى الجميع على اللقمة الطيبة
والخدمة املميزة و «اهال وسهال» التي
تالقي الضيوف فور وصولهم حتى

مغادرتهم املطعم ..وكان لألراكيل
دور يف املساحة الخارجية.
باختصار  La Rivageمطعم تم
افتتاحه حديثا يف جورجز هول وهو
يستحق من ابناء الجالية زيارته
والتمتع بأجوائه واالستمتاع بلقمته،

ونحن على ثقة انه سيصبح قبلة
لعشاق األراكيل بنكهاتها املختلفة
واملميزة ..واملطعم يقع على العنوان
التالي:
2 Carysfield Rd, Georges
Hall

Spiritual Therapist

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

 عالء العوادي.العامل الروحاني د

استشارات-كشف االسرار-تسفري االرواح واستنطاقها
 عالج بالتنويم-  عالج السحر واملس-روحانية ونفسية
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 -

Tel: 02 9632 4818

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

Fax :02 9632 3412
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