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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
رخصة  على  للحصول  تؤهلك 
املهن  يف   )Licence( حكومية 

التالية:
أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  هدم  باطون-  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

التحليالت  من  بعيدًا 
طرُح  جيب  والتسريبات، 
جمرَّد:  بنحٍو  اآلتي  السؤال 
سعد  الرئيس  كان  إذا 
أنه  صراحة  أعلن  احلريري 
ليطلب  موسكو  إىل  ذهب 
فالدميري  الرئيس  من 
يف  لبنان  مساعدة  بوتني 
بسوريا،  ترتبط  ملفات 
احلدود  وترسيم  كالنازحني 
إعمار  وإعادة  لبنان  وحتييد 
يعتقد  فهل  سوريا... 
م  سيقدِّ بوتني  أّن  احلريري 
خريية،  كجمعية  املساعدة 
حسنًا،  له:  سيقول  إنه  أم 
ولنبدأ بالتطبيع بينكم وبني 
نقّدم  أن  لنستطيع  األسد 

لكم املساعدة؟!
ال يستطيع أحد أن يتجاهل 
أّن بوتني الذي زاره احلريري 
ليساعَده يف ملفاٍت تتعّلق 
هو  ونظامها،  بدمشق 
األسد  حليف  بوتني  نفسه 
يرّكز  الذي  وهو  اللصيق، 
قاعدته العسكرية األكرب يف 
الشرق األوسط على شاطئ 
األسد يف سوريا، حلمايته، 
كيلومرتات  مسافة  وعلى 

قليلة من احلدود اللبنانية.
أّن  البعض  يعتقد  ولذلك، 
زيارة احلريري ملوسكو هي 
لدمشق«.  زيارة  »نصف 
هذا  إّن  آخرون  ويقول 
من  كثري  فيه  التقدير 
ميكن  ولإلنصاف  املبالغة. 
القول إّن هذه الزيارة ميكن 
أن تشّكل عاماًل إضافيًا يف 

مسار التطبيع اجلاري، على 
لبنان  بني  وساق،  قدم 

والنظام السوري.
طبعًا، هذا الكالم ُيقال بناًء 
أعلن  اليت  العناوين  على 
احلريري صراحًة أنه ناقشها 
هل  ولكن،  روسيا.  يف 
أخرى  عناوين  هناك  تكون 
مّت التطّرق إليها ومل ُيكَشف 

عون: التحقيق العسكري ال يستهدف أحدا.. احلريري: فخورون مبا حققه اجليش 

اخلـطة الـهادئة النـفتاح الـحريري عـلى األسـد!

الرئيس الروسي  فالديمري بوتني مستقبال رئيس مجلس الوزراء سعد  الحريري )أرشيف(

التتمة صفحة 31

إقليم  رئاسة  أكدت 
الرئيس  تلقي  كردستان 
اقرتاحًا  بارزاني  مسعود 
دول  ممثلي  من  دوليًا 
ممثل  إىل  باإلضافة  كربى 

األمم املتحدة.
أن  معلومات  وأكدت 
إللغاء  ميهد  االقرتاح 
رعاية  ويتضمن  االستفتاء 
بني  حوارًا  املتحدة  األمم 

عنها؟ وهل انفتاُح احلريري 
على األسد ميكن أن يكون 

أحد هذه العناوين؟

بارزاني يدرس اقرتاحاً دولياً »يلغي« االستفتاء
يتناول  وأربيل  بغداد 
يف  املستقبلية،  الشراكة 

وقت قرر الربملان العراقي 

40
$2،00

حاصلة على عدة شهادات 
تنويه من سلطة صناعة اللحوم 

HCCP يف نيو ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع 

لحوم الغنم والبقر 
الطازجة يوميا

مقانق - كفتة - همربغر - 
كبة وكل ما يطلبه املطبخ 

اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

طوني فرنسيس والعاملون معه يف خدمة الزبائن

0403 482 345

التتمة صفحة 31

ملـاذا Bankstown MRI  االخـتيار األفـضل لكم!

ألن لديـنا:
* موظفني مهتمنب وذوي خربة يضعون صحة املريض يف املقام األول

* أطباء  اختصاصيني بـ  MRI يقدمون تقارير طبية ذات نوعية عـالية ومفصـّلة
* بيـئة عـصرية هادئة

* مـوقـعا مـناسبا يف الطابق األرضي يقع على العنوان:
Kitchener Parade  مواقف سيارات مـؤمـنة مبا فيها مواقف للمبنى مدخلها من *

400  Chapel Road

لـجميع اسـتعالمـاتكـم ولـحجز موعـد
الرجاء االتصال على : 4500 9782 -  4500 9782

 علم أن من املتوقع أن 
دونالد  الرئيس  يلتقي 
الشيخ  قطر  أمري  ترامب 
متيم بن محد يف نيويورك 
على  املقبل  الثالثاء 
هامش اجتماعات اجلمعية 
املتحدة،  لألمم  العامة 
بعده امللك  كما سيلتقي 
عاهل  الثاني  عبداهلل 
أن  إىل  ولفتت  األردن. 

أمري قطر يزور 
أردوغان قبل لقائه 

ماكرون وترامب

التتمة صفحة 31

وتركيا  روسيا  اقرتبت 
نقاط  حلحلة  من  وإيران 
خالفية أعاقت التوافق على 
التوتر  مناطق خلفض  أربع 

يف سورية. وقال ألكسندر 
الوفد  رئيس  الفرنتييف 
حمادثات  إىل  الروسي 

التتمة صفحة 31

روسيا حتل »عقدة إدلب« باتفاق ثالثي
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جملس الوزراء قرر إعادة إطالق مناقصة الطاقة املعدل وتشكيل هيئة االنتخابات

عون: التحقيق العسكري ال يستهدف أحدا احلريري: فخورون مبا حققه اجليش

رئيس الجمهورية مرتئسا جلسة مجلس الوزراء

أكد جملس الوزراء الذي انعقد 
يف  االول  امس  ظهر  قبل 
رئيس  برئاسة  بعبدا،  قصر 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
جملس  رئيس  وحضور  عون، 
على  احلريري،  سعد  الوزراء 
مناقصة  إطالق  السابق  قراره 
الكهربائية  الطاقة  حتويل 
املعدل  الشروط  دفرت  حسب 
إىل  الطاقة  وزير  أحاله  الذي 
واملتضمن  املناقصات  إدارة 
طرحها  اليت  كافة  التعديالت 
تأمني  خيار  إضافة  مع  الوزراء 
عند  الدولة  قبل  من  األرض 
كما  الفنية.  الشروط  توافر 
تشكيل  الوزراء  جملس  قرر 
هيئة اإلشراف على االنتخابات 
نديم  القاضي  برئاسة  النيابية 
عبد امللك وعضوية 10 أعضاء. 
وخالل اجللسة أكد الرئيس عون 
العسكري  »التحقيق  أن  على 
عرسال  أحداث  يف  بدأ  الذي 
وما تالها ال يستهدف أحدا وال 
يتناول مسؤوليات سياسية ألن 
هذا األمر من مسؤولية القضاء 
متابعة  يتوىل  الذي  املدني 
املوضوع إذا ما اقتضت احلاجة 
التحقيقات«.  نتائج  ضوء  يف 
واستغرب الرئيس عون صدور 
مواقف »حتاول إغراق التحقيق 

يف مستنقع السياسة«.
من جهته، أكد الرئيس احلريري 
الضوء  أعطت  »احلكومة  أن 
عملية  لتنفيذ  للجيش  االخضر 
مبا  فخورة  وهي  اجلرود  فجر 
خسائر  أقل  يف  اجليش  حققه 
ممكنة ومتكن من حترير األرض 
جثامني  دفن  أماكن  ومعرفة 
داعيا  الشهداء«،  العسكريني 
وردود  اجلدال  »وقف  إىل 
الفعل«، الفتا إىل ان »التحقيق 
النقاط  سوف يضيء على كل 
اليت رافقت ما حصل يف 2 آب 

.»2014
وزير االعالم

جملس  جلسة  انتهاء  وبعد 
االعالم  وزير  ادىل  الوزراء، 
»عقد  باالتي:  الرياشي  ملحم 
جملس الوزراء جلسته االسبوعية 
برئاسة فخامة رئيس اجلمهورية 
وحضور دولة الرئيس والوزراء 
الذين غاب منهم الوزيران جان 

اوغاسبيان وحممد كبارة«.
اجللسة  مستهل  »يف  أضاف: 
حتدث فخامة الرئيس عن عملية 
اليت  واملواقف  اجلرود«  »فجر 
التحقيق  وعن  عنها،  صدرت 
فخامته  طلب  الذي  العسكري 
حصل.  ما  جلالء  به  القيام 
الرئيس  فخامة  تطرق  كما 
االسرائيلية  اخلروقات  اىل 
والشكوى اليت قدمها لبنان اىل 
جملس االمن. كما عرض فخامته 
اليت  وللقاءات  عدة  ملواضيع 
املاضية.  االيام  خالل  عقدها 
الرئيس  دولة  حتدث  كذلك 
اىل  زيارته  نتائج  عن  احلريري 
موسكو على رأس وفد وزاري 
رفيع، وكذلك عن مرحلة ما بعد 

معركة فجر اجلرود«.
وتابع: »ثم عرض وزير الطاقة 
قطعتها  اليت  للمراحل  واملياه 
الكهرباء،  معامل  تلزيم  عملية 
اكد  مستفيض  نقاش  وبعد 
قراره  على  الوزراء  جملس 

السابق بإطالق مناقصة حتويل 
الشروط  دفرت  حسب  الطاقة 
وزير  احاله  الذي  املعدل 
املناقصات  ادارة  اىل  الطاقة 
واملتضمن التعديالت كافة اليت 
طرحها الوزراء مع اضافة خيار 
الدولة  قبل  من  االرض  تأمني 
عند توافر الشروط الفنية وفقا 

لتقدير وزير الطاقة«.
الوزراء  جملس  »قرر  وقال: 
على  االشراف  هيئة  تشكيل 
االنتخابات على الشكل االتي: 
نهاد  رئيسا،  امللك  عبد  نديم 
واألعضاء:  للرئيس،  نائبا  جرب 
صابر،  اندره  رمضان،  عوني 
ابي  فيليب  موراني،  جورج 
اهلل  عطا  اليايف،  موفق  عقل، 
اللقيس،  سيلفانا  غشام، 
كارين جعجع، آرادا اكمكجي«.

عقد  »تقرر  أنه  اىل  وأشار 
مساء  الوزراء  جمللس  جلسة 
درس  الستكمال  املقبل  االحد 

جدول االعمال«.
حوار

ثم دار احلوار التالي بني الوزير 
الرياشي والصحافيني.

موضوع  اخذ  ملاذا  سئل: 
للعودة  النقاش  هذا  الكهرباء 
ما  الوزراء،  جملس  قرار  اىل 
معنى القرار الذي اختذه جملس 
الوزراء عمليا، وهل كان هناك 

رأيان ازاء املوضوع؟
نقاش  هناك  كان  ال،  اجاب: 
وحول  القرار  حول  مستفيض 
املناقصات  ادارة  اىل  حتويله 
هناك  كان  النه  املوضوع  لبت 
رد من ادارة املناقصات اطلع 
وزير الطاقة جملس الوزراء عليه 

وعلى اثره اختذ هذا القرار«.
االشراف  هيئة  عينتم  سئل: 
على االنتخابات، فيما ال تأتون 
الفرعية،  االنتخابات  ذكر  على 

ما سبب ذلك؟
الداخلية  وزير  »ان  اجاب: 
االنتخابات  يتحدث يف موضوع 
الفرعية ملعاجلته على ان يعود 
اعمال  جدول  على  ويطرحه 

جملس الوزراء«.
النقاش  عن  سؤال  على  وردا 
االشراف  هيئة  تعيني  حول 
على االنتخابات، اكد انه »كان 
هناك نقاش النه كانت هناك 
من كل نقابة او جهة جمتمعية 
ثالثة امساء ومت اختيار اسم من 

بني االمساء الثالثة«.
انكم ستعرتضون  قلتم  سئل: 
على  مالحظات  لكم  وستكون 
لكم  كان  هل  الكهرباء،  ملف 

اعرتاض معني؟
ملف  ان  »غري صحيح،  اجاب: 
مطروحا  يكن  مل  الكهرباء 
جدول  خارج  من  طرح  بل 

االعمال«.
سئل: هل ستكون هناك جلسة 

االحد؟
اجاب: »االحد الساعة السادسة 
يف السراي احلكومي، الستكمال 
جدول اعمال جملس الوزراء الن 
ضيق الوقت مل يتح لنا اجملال 

النهائه«.
ان  الداخلية  وزير  قال  سئل: 
على  االشراف  هيئة  امساء 
االنتخابات ستكون من ممثلني 

عن االحزاب؟
اجاب: »ال عن اجملتمع املدني، 

وعن النقابات«.
سئل: أليس هناك ممثلون عن 

االحزاب؟
ممثلون  هناك  »ليس  اجاب: 
امساء  نطرح  ومل  االحزاب  عن 

حزبية«.
سئل: هل مت التطرق اىل الغاء 

احتفال النصر؟
السياحة  وزير  »طبعا،  اجاب: 
بتفاصيله  املوضوع  عرض 
وفخامة  ايام  ستة  لديه  وكان 
الرئيس سيسافر اىل نيويورك 
العامة  اجلمعية  يف  للمشاركة 
هنا  من  املتحدة،  لالمم 
يتمكنوا  مل  الوقت  ولضيق 
الرتتيبات  كل  حتضري  من 
جانب  اىل  املوضوع،  هذا  يف 
الرتتيبات االمنية واللوجستية، 
لرؤساء  كلمات  ستكون  حيث 
النيابي  واجمللس  اجلمهورية 
واحلكومة. ان ضيق الوقت منع 
من اجناز االمر وهو سيقام بعد 

عودة فخامة الرئيس«.
سئل: االسباب ليست لوجستية 

اذا؟
اجاب: »طبعا، لوجستية، نظرا 
قاعة  لتحضري  الوقت  لضيق 

االحتفال«.
مداخلة رئيس الجمهورية

ووزع مكتب االعالم يف رئاسة 
مداخلة  مضمون  اجلمهورية 
كاالتي:  اجلمهورية  رئيس 
حتدث  اجللسة  مستهل  »يف 
فخامة الرئيس عن عملية »فجر 
اجليش  نفذها  اليت  اجلرود« 
وحققت اهدافها حبيث مت حترير 
مصري  عن  والكشف  االرض 
الذين  املخطوفني  العسكريني 
لبنان  كرمهم  شهداء  اضحوا 
احلداد  واعلن  لالصول  وفقا 
عليهم. ولفت اىل ان اجمللس 
االسبوع  انعقد  للدفاع  االعلى 
املاضي واجرى تقييما للعملية 
الواجب  االجراءات  ودرس 
لبنان  ان  اىل  مشريا  اختاذها، 
الفعل  ردود  من  الكثري  تلقى 
على  املهنئة  والدولية  العربية 
اطار  يف  حتقق  الذي  االجناز 

مواجهة االرهاب.
ثم تناول فخامة الرئيس مواقف 
عملية  انتهاء  بعد  صدرت 
جهات  من  وبعضها  التحرير 
العسكري  بالشأن  هلا  إملام  ال 
وبعضها استبق طلب التحقيق 
للدفاع عن شخصيات سياسية 
التطرق  يتم  مل  عسكرية  او 
مسؤولياتها  او  دورها  اىل 
يف سياق احلديث عن التحقيق 
الذي طلبنا بأن يكون عسكريا 
اىل  اضافة  حصل،  ما  ملعرفة 
الشهداء  اهالي  حق  من  ان 

العسكريني ان يعرفوا الظروف 
فيها  استشهد  اليت  احلقيقية 

اوالدهم.
وأضاف فخامته: »ان التحقيق 
العسكري ال يستهدف احدا وال 
يتناول مسؤوليات سياسية الن 
هذا االمر من مسؤولية القضاء 
املدني، الذي يتوىل متابعة هذا 
املوضوع اذا اقتضت احلاجة يف 

ضوء نتائج التحقيقات.
ان  الرئيس  فخامة  واعترب 
التحقيق امر طبيعي يف اجليوش 
بعد حصول معارك او مواجهات 
الثغرات  ملعرفة  حروب  او 
وعلى  لتداركها.  اخللل  ونقاط 
اليت  املتتالية  االيضاحات  رغم 
ظلت  تويرت«   « عرب  اصدرتها 
ردود الفعل السياسية تتواىل. 
وما يهمين التأكيد عليه اليوم 
ان التحقيق يف احداث عرسال 
وواجب،  وضروري  بديهي 
واستغرب بعض املواقف اليت 
مستنقع  يف  اغراقه  حتاول 
السياسة. كذلك فإن التحقيق 
سحب امللف من سوق املزايدات 
ذلك  وغري  الثأر  عن  واحلديث 

من ردود الفعل«.
اىل  الرئيس  فخامة  تطرق  ثم 
اليت  االسرائيلية  اخلروقات 
املاضية،  االيام  خالل  حصلت 
اللبنانية  االجواء  انتهاك  ومنها 
االراضي  لقصف  واستعماهلا 
الصوت  جدار  وخرق  السورية، 
داخل  جتسس  اجهزة  وزرع 
اكتشاف  مت  اللبنانية  االراضي 
كفرشوبا،  منطقة  يف  احدها 
اخلارجية  وزارة  ان  اىل  الفتا 
اخلروقات  بهذه  قدمت شكوى 

اىل جملس االمن.
على  الرئيس  فخامة  وعرض 
جملس الوزراء نتائج لقائه مع 
الدولي  النقد  صندوق  وفد 
الذي ابدى اطمئنانه اىل الوضع 
داعيا  البالد  يف  االقتصادي 
الدين  ازدياد حجم  اىل تدارك 
االمد  متوسطة  خطة  ووضع 
عرب  كما  املوازنة.  عجز  خلفض 
الوفد عن تقديره خلطة مكافحة 
الفساد اليت اعتمدتها احلكومة 
اللبنانية، مشددا على االهتمام 
االموال،  رؤوس  باستقطاب 
املتأتية  االنعكاسات  ومعاجلة 
عن تدفق النازحني السوريني. 
اىل  الرئيس  فخامة  واشار 
عن  ابلغه  الصندوق  وفد  ان 
مواصلة دعم لبنان وعن اهمية 
خرباته  ووضع  املوازنة  اقرار 

بتصرف احلكومة.
وتطرق فخامة الرئيس اىل اللقاء 
السياحي الذي عقد برئاسته يف 
قصر بعبدا وضم وزير السياحة 

الذين  القطاع  هذا  واركان 
السياحي  املوسم  ان  اعتربوا 
اليت  االرقام  وان  جيدا،  كان 
مشجعة،  كانت  فيه  حتققت 
امكانية  اىل  تشري  واملعطيات 
من  احلالية  السنة  تكون  ان 
افضل السنوات من ناحية عدد 
اىل  سيعودون  الذين  السياح 
لبنان. ودعا فخامة الرئيس يف 
هذا السياق اىل تنظيم احلركة 
يف مطار رفيق احلريري الدولي 
يف انتظار توسيعه، والبحث يف 
مطاري  من  االستفادة  امكانية 
الستقبال  والقليعات  رياق 
وقال  املدنية.  الطائرات 
فخامته: »ان االمن واالستقرار 
املقومات  ابرز  من  يعتربان 
وعلينا يف  السياح  اليت جتلب 
على  املراقبة  زيادة  املقابل 
وضبط  السياحية  املؤسسات 
ما  كل  وتوفري  فيها  االسعار 

يريده السائح«.
وعرب فخامة الرئيس عن تقديره 
للجهد الذي بذل الجناز موازنة 
جملس  يسرع  ان  متمنيا   2017
تكون  حبيث  بإقرارها  النواب 
فيها  تقر  اليت  االوىل  املرة 
موازنة الدولة منذ العام 2005، 
يصل  ان  يف  أمله  عن  معربا 
مشروع موازنة 2018 اىل جملس 
لرفعه  لالصول  وفقا  الوزراء 
اىل جملس النواب ضمن املهلة 

الدستورية.
اىل  الرئيس  فخامة  واشار 
ضرورة تشكيل هيئة االشراف 
على االنتخابات النيابية، شاكرا 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزير 
االقساط  ملف  متابعته  على 
املعلمني  ورواتب  املدرسية 
الرتبوية،  املؤسسات  ومطالب 
الوصول  يف  االسراع  متمنيا 
مع  املسائل  هلذه  حلول  اىل 

بداية العام املدرسي.
جملس  الرئيس  فخامة  وأبلغ 
االحد  يوم  سفره  عن  الوزراء 
لرتؤس  نيويورك  اىل  املقبل 
اجتماعات  اىل  لبنان  وفد 
اجلمعية العمومية لالمم املتحدة 
سيتناوهلا  اليت  واملواضيع 
اليت  اللقاءات  كلمته ويف  يف 
سيعقدها. كما اشار اىل زيارة 
اىل  بها  يقوم  اليت  الدولة 

فرنسا يف 25 ايلول اجلاري.
الرئيس الحريري

بعد ذلك، حتدث دولة الرئيس 
الوزراء  فأطلع جملس  احلريري 
روسيا  اىل  زيارته  نتائج  على 
وزاري،  وفد  رأس  على 
البحث  مت  اليت  واملواضيع 
فيها مع اجلانب الروسي واليت 
اجملاالت  يف  التعاون  تناولت 

حيث  والزراعية  االقتصادية 
الروس  املسؤولون  ابدى 
التعاون  هذا  بتفعيل  اهتماما 
االستثمار  يف  محاسة  وابدوا 
يف جماالت عدة ال سيما قطاع 
الغاز. كما اوضح دولة الرئيس 
لتسهيل  ستتخذ  اجراءات  ان 
لرجال  دخول  تأشريات  اصدار 
التنسيق  ضمن  من  االعمال 
اىل  الفتا  اجملال،  هذا  يف 
العسكري  اجملال  يف  التعاون 
والذي سيكون موضع حبث بني 
والروسية  اللبنانية  القيادتني 
لوضع تفاصيله وآلية تطبيقه، 
الروسي  اجلانب  فإن  كذلك 
لتقديم  استعداده  ابدى 
االمنية  لالجهزة  املساعدة 
الرئيس  دولة  واشار  االخرى. 
عقدها  اليت  اللقاءات  ان  اىل 
ورئيس  بوتني  الرئيس  مع 
ووزير  ميدفيديف  احلكومة 
اخلارجية كانت اجيابية وركزت 
كلها على تطوير العالقات بني 

البلدين يف اجملاالت كافة.
عن  الرئيس  دولة  حتدث  ثم 
متوقفا  اجلرود«  »فجر  معركة 
تداوله  يتم  الذي  اللغط  عند 
من حني اىل آخر، فأكد على ان 
االخضر  الضوء  اعطت  احلكومة 
وهي  العملية  لتنفيذ  للجيش 
فخورة مبا حققه اجليش يف اقل 
خسائر ممكنة، ومتكن من حترير 
دفن  اماكن  ومعرفة  االرض 
الشهداء،  العسكريني  جثامني 
وكل ذلك جرى على حنو حريف 
وجيد، داعيا اىل وقف اجلدال 
ان  اىل  الفتا  الفعل،  وردود 
التحقيق سوف يضيء على كل 
حصل  ما  رافقت  اليت  النقاط 

يف 2 آب 2014.
ان  اىل  الرئيس  دولة  واشار 
سادت  اليت  السابقة  املرحلة 
انتهت  سياسية  خالفات  فيها 
وال حاجة للعودة اليها واحلكومة 
موحدة  انها  اثبتت  احلالية 
وقادرة من خالل وحدتها على 
القضايا  من  الكثري  معاجلة 
يف  قرارات  واختاذ  املطروحة 

شأنها.
تبلغ  ان  التوقعات  ان  وقال 
نسبة النمو هذه السنة 2.5 وهذا 
القرارات  ان  على  مهم  مؤشر 
الكربى مل تتخذ، فكيف اذا مت 

االتفاق عليها.
درس  الرئيس  دولة  وطلب 
على  االشراف  هيئة  تشكيل 
داعيا  النيابية،  االنتخابات 
اجلوانب  ابراز  اىل  الوزراء 
اليت  االجنازات  من  االجيابية 
وعدم  بصمت  احلكومة  حتققها 

الرتكيز فقط على السلبيات.
وطلب دولة الرئيس من وزير 
الوزراء  جملس  اطالع  الطاقة 
على ما آلت اليه مسألة تلزيم 
الختاذ  الكهرباء  انتاج  معامل 
ان  مؤكدا  املناسب،  املوقف 
تأمني  هو  اليه  بالنسبة  املهم 
وعدم  للمواطنني  الكهرباء 
هنا  يقال  ما  على  التوقف 

وهناك حول هذه املسألة.
الرتبية  وزير  اىل  طلب  كذلك 
قضية  معاجلة  يف  االسراع 
ورواتب  املدرسية  االقساط 
اصحاب  ومواقف  املعلمني 

املؤسسات الرتبوية«. 
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بـإدارة أبـو الـزمن

غسـيل من الداخـل والـخارج
تنـظيف من الداخـل والـخارج

)Full Detailing - Buff & Polish(
أسـعار ال تنافـس - خدمـة سـريـعة - 

مـعامـلة ممـيزة - صـدق واسـتقامة
عـصائر وفنـجان قـهوة مـجانا مـع كـل 

غـسيل سـيارة

نفـتح 7 أيـام يف األسـبوع
مـن الـ 8 صباحا حتى الـ 12 ليال

48 Stacy St, Bankstown
M; 0404 363 876 - P; 9708 1881

FREE
PARKING

املاركت من  يوميا  الطازجة  والفواكه  اخلضار  أنواع  مجيع 

االسبوع  يف  أيام   7 نفتح 
حتى صباحا   7 الـ  من 

مساء  7 الـ   

مسانة عربية - معلبات - أرزّ - حبوب - زيوت - أجبان وألبان - مثلجات - متور.. وغري ذلك مما حيتاجه املطبخ اللبناني والعربي

5B/ 63  Simmat Ave. Condell Park Arcade NSW - Ph: 02 9796 7608

السنة مدار  على  خاصة  أســعار 

ا قبو تر
جدا قريبا 

جديد  فرع  افتتاح 
العنوان: على 

246 Newbridge 
Rd, Moorebank
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لبنانيات

»الوفاء  كتلة  عضو  أكد 
النائب الدكتور علي  للمقاومة« 
احتفال  رعايته  خالل  فياض 
تكرميا  ميدون،  بلدية  أقامته 
لطالبها الناجحني يف اإلمتحانات 
البلدة،  حسينية  يف  الرمسية 
إجيابية  تطورات  »هناك  أن 
املنطقة،  مستوى  على  كبرية 
الساحة  مستوى  على  وحتديدا 
»هذه  وقال:  السورية«، 
ملصلحة  تسري  إمنا  التطورات، 
املقاومة وحلفائها. كما أن هذه 
اإلجيابية،  والتحوالت  التطورات 
إمنا من شأنها أن ترتك تأثرياتها 
على جممل األوضاع يف املنطقة، 
املتأثر  موقع  يف  اآلن  ولبنان 
ليس  التطورات،  بهذه  إجيابا 
األمين  املستوى  على  فقط 
أيضا  إمنا  فحسب،  والسيادي 
ميكن للبنان أن يستفيد من هذه 
التطورات يف ما يتعلق مبشكلة 
األمنية  بتأثرياتها  النازحني 

واالقتصادية«.
قال:  النازحني،  مسألة  وعن 
يف  اآلن  اآلمنة  املناطق  »إن 
سوريا باتت واسعة، وهي آخذة 
االتساع. ولذلك،  إىل مزيد من 
بكل  اللبنانية  احلكومة  على 
بساطة أن تهتم هلذه التطورات 
كي تستفيد منها ملعاجلة مشكلة 
النازحني يف لبنان، واآلن باتت 
إلعادة  كبرية  إمكانية  هناك 
النازحني  هؤالء  من  كبري  قسم 
إىل سوريا، وهذا األمر يستدعي 
املوضوع  هذا  ومقاربة  املبادرة 
ويستدعي  العملية  الناحية  من 
أن  اللبنانية  احلكومة  من  أيضا 
مع  ومفاوضات  مباحثات  جتري 
احلكومة السورية لتسهيل عودة 
النازحني السوريني، حتى أولئك 

فياض يف احتفال تكرميي لطالب ميدون الناجحني:

على احلكومة اجراء مباحثات مع احلكومة 
السورية لتسهيل عودة النازحني السوريني

يف  النظام  مع  خيتلفون  الذين 
مثة  املعارضة  ويوالون  سوريا 
إمكانية إلجراء مصاحلات، وسبق 
حلزب اهلل أن قام بأدوار عديدة 
املصاحلات  تسهيل  سبيل  يف 
على  أمثرت  وقد  سوريا،  يف 
مستويات خمتلفة. ولذلك، حزب 
بدور  للقيام  استعداد  على  اهلل 
إجيابي يف ما يتعلق بهذا األمر، 
وهذا املوضوع ال حيتاج إىل جدال 
إمنا  التفكري،  من  إىل كثري  وال 
هو يرقى إىل مستوى البداهة، 
ألن املصلحة أن يتعاطى اجلميع 
مع هذا املوضوع بطريقة عملية 
أن  والعكس  وبناءة،  وإجيابية 
من  نوع  إىل  األمر  هذا  يتحول 
املصاحل  تتجاوز  اليت  املكابرة 
تصر  واليت  اللبنانية،  الوطنية 
النازحني  مشكلة  إدامة  على 
األمنية  بتعقيداتها  لبنان  يف 
منها  يعاني  اليت  واإلقتصادية 

البلد«.

مسعود
بدوره، قال رئيس بلدية ميدون 
معركتنا  »إن  ماضي:  مسعود 
اليوم اليت تشنها اجلاهلية علينا 
والوحشية  التكفري  أشكال  بكل 
وندافع فيها عن ديننا وكرامتنا 
الرصاص  إىل  حتتاج  وأعراضنا 
أوهلما  سالحان  وهما  والقلم، 
هذه  ويف  جمد.  وثانيهما  فخر 
املثابرة  أجل  ومن  املناسبة، 
وإكمال املسرية فالعلم ال يقف 
بل يستمر  أو شهادة،  حد  عند 
من  وتطورها  احلياة  باستمرار 

أجل خدمة الدين واألمة«.
للطالب  كلمة  كانت  كما 
الناجحني. وبعدها، وزع فياض 
وماضي اإلفادات على الطالب. 

فياض يلقي كلمته
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األمنيات من مجيع  التهاني وأطيب  بأحر  تيار املستقبل  يتقدم 
اليت  البلدية  باإلنتخابات  اجلالية  ابناء  من  والفائزات  الفائزين 
جرت يوم السبت املاضي يف والية نيو ساوث وايلز سائلني 
اهلل تعاىل ان يوفقكم يف خدمة بلدياتكم وبلدكم العظيم اسرتاليا 
ويعينكم على محل األمانة بكل همة واقتدار وتكونوا على قدر 

املسؤولية اليت أنيطت بكم. 
نفتخر بكم ونعتز. وهنيئا لنا بكم. ولكم كامل دعمنا وخالص 

حمبتنا وصادق تقديرنا. 

الشؤون اإلعالمية 
فيصل قاسم

تيار املستقبل منسقية سيدني يهنئ

عاليه،  جتار  مجعية  أقامت 
يف  اخلريي،  السنوي  عشاءها 
عاليه،   - ليلي  »غولدن  منتجع 
يف حضور لواء جابر ممثال وزير 
املهجرين طالل ارسالن، النواب: 
السعد،  فؤاد  شهيب،  أكرم 
حياة  اهلرب،  وفادي  حلو،  هنري 
حزبية  وشخصيات  ارسالن، 

وبلدية واقتصادية واجتماعية.
بعد النشيد الوطين وتعريف من 
االعالمية غادة بلوط، القى رئيس 
شهيب  مسري  عاليه  جتار  مجعية 
كلمة، رحب فيها باحلضور، شاكرا 
تؤكد  »اليت  وتقدمياتهم  ثقتهم 
وخدمة  العطاء  مبسرية  التزامهم 
اىل  مشريا  واإلنسان«،  اجملتمع 
سيخصص  احلفل  هذا  ريع  أن 

لدعم مستشفى اإلميان.
احتاد جتار جبل  ألقى رئيس  ثم 
حيا  كلمة،  اجلميل  نسيب  لبنان 
»على  عاليه  جتار  مجعية  فيها 
املتنوع«،  اجلامع  اللقاء  هذا 
»بالرغم من كل املعاناة  وقال: 
واالزمات يف البلد إال أن األمل ال 

يزال موجودا للنهوض بلبنان«.

مراد
بعدها، حتدث رئيس بلدية عاليه 
وجدي مراد، فقال: »لن أحتدث 
بصفيت  والتنمية  االمناء  عن 
رئيسا لبلدية عاليه، بل سأحتدث 
االميان  جلمعية  رئيسا  بصفيت 

اخلريية«.
يأتي  اليوم  لقاءنا  »ان  وتابع: 
مسرية  استكمال  سياق  يف 
من  للمسشفى  والعطاء  اخلري 
الطيب  الصرح  هذا  تطوير  خالل 
بأحدث  وجتهيزه  بنيانه  وتوسيع 
املعدات والتجهيزات ليكون على 
قدر تطلعات أهلنا، الذين نعدهم 
بأنه بعد استكمال ورشة التحديث 
عاليه  يف  لنا  سيكون  والتطوير 
مستشفى يليق مبدينتنا وأهلها، 
مستشفى حديث قادر على تلبية 
وجوارها،  عالية  مدينة  حاجات 
على  واإلستشفائية،  الطبية 

أكمل وجه«.
شهيب

شهيب  النائب  حتدث  بعدها، 
فقال: »عودتنا مجعية جتار عاليه 
واملبادرات  اخلري  العمل  على 
اليد  اليوم متد  املشكورة، وهي 
لتطوير مرفق صحي نريده مجيعا 
أن يكون على قدر الطموح. انين 
رئيسها  بشخص  اجلمعية  أشكر 
احلضور  هذا  واشكر  وأعضائها 
نلتقي  أن  األمل  مع  املميز، 
ينعكس  عمل  كل  على  دائما 
اجيابا على جمتمعنا والذي حيتاج 
ليس يف  الدائم،  التضامن  إىل 
دائما  الساعي  املميز  اجلبل  هذا 
إىل الوحدة والعمل املشرتك بل 
أيضا يف كل لبنان الذي أكد يف 
وحدته  أن  اجلرود  حترير  معركة 
وانتصاره،  بقائه  ضمانة  هي 
ما  محاية  إىل  صادقة  ودعوتنا 
الشهداء  بدماء  عسكريا  حتقق 

األبرار من اجليش اللبناني«.
حيدوا  نقول،  »لذلك  اضاف: 
عن  األمنية  والقوى  اجليش 
اخلالفات الداخلية، نزهوا القضاء، 
االنتخابية  املزايدات  أوقفوا 
مؤسسات  احفظوا  والشعبوية، 
تبقى  ما  على  وحافظوا  الدولة، 
امحوا  وتراتبية.  وهيبة  دور  من 

شهيب يف عشاء مجعية جتار عاليه:
حيدوا اجليش والقوى األمنية عن اخلالفات 

الداخلية وأوقفوا املزايدات االنتخابية والشعبوية
فالشراكة  الوطنية،  الشراكة 
بل  بالشعارات  ليست  احلقيقية 
باملمارسة، وليد جنبالط أول من 
نادى وينادي بالشراكة ومَد اليد 
على  فابنوا  احلقيقية،  للشراكة 
الوطن  بناء  تبنى. ومن يريد  ما 
الذي نطمح ونريد عليه أن حيمي 
اجملتمع، أن يصون احلريات، أن 
الناس من تفلت األسعار  حيمي 
املدرسية،  األقساط  وارتفاع 
املاء  الناس  حق  بديهيات  فمن 

والكهرباء واالستشفاء«.
مجعنا  ما  إىل  »نعود  وتابع: 
لصاحل  اخلريي  العشاء  اليوم، 
أنشئت  اليت  اإلميان،  مجعية 
مشاخينا  مبباركة  اخلري  لعمل 
أهلنا  من  وبدعم  األجالء  الكبار 
جلمعية  فالشكر  املعروف،  أهل 
رئيسها  اإلميان اخلريية بشخص 
صحيح  وأعضائها.  مراد  وجدي 
يف  حكما  والواقع  الظروف  أن 
الطموح،  مالقاة  مسرية  ابطاء 
الشكر  يستحق  قدم  ما  إمنا 
والعرفان. والشكر موصول لألخ 
سلمان عبد اخلالق الذي مل يبخل 
دون  عطاء  وال  عرق  وال  بوقت 
ما  على  والشكر  األجر  فله  منة، 

قدمه«.
وقال: »املؤسسات حجر وبشر، 
اخللوق  للمهندس  أيضا  فالشكر 
عماد زحالن ملا قدمه من خرائط 
واليوم  ومتابعة،  واشراف 
امتام  إىل  حيتاج  املستشفى 
التجهيز يف البناء ويف التجهيزات 
التطور  ملواكبة  املطلوبة  الطبية 
أنه  العلمي ومواكبة احلداثة، إال 
الكادر  أي  اإلنسان  األهم  يبقى 
راسخة  وثقتنا  واالداري،  الطيب 
السنوات  هذه  طوال  عمل  مبن 
إمنا  اجلمعية،  وتنمية  ادارة  يف 
ضخ  يتطلب  اليوم  احلال  واقع 
الكفاية  أصحاب  من  جديد  دم 
من  خربة  من  ليستفيد  والوقت 
سبقهم يف مواكبة مسرية التطور 

اليت نطمح إليها«.
موضوع  عن  »أما  اضاف: 
اإلجناز  فسرعة  التجهيزات، 
العطاء،  كرم  على  تتوقف 
اليه،  نطمح  الذي  واملستشفى 
الذي  والتوسع  البناء  اجناز  بعد 
وكفاءات  ادارة  اىل  حباجة  مت، 
كي  جديدة  واختصاصات  طبية 
مستوى  على  املستشفى  يكون 
حاجة املنطقة. ال أقلل من قيمة 
الشباب الذين خدموا، لكن مجيعنا 
لنا  يكون  أن  على  العزم  عقدنا 
قادر  متطور  حديث  مستشفى 
احلاجات  تلبية  على  كفاءة  بكل 
ألهل  واالستشفائية  الطبية 

البلدة واملنطقة«.
احلياة  عصب  »يبقى  وختم: 
املشكور  عطاؤكم  اليوم  املال، 
جتار  مجعية  مع  اإلنطالقة،  هو 
والتطور  التغري  ملواكبة  عاليه، 
صمد  ملن  الشكر  املطلوبني.. 
أطباء  املاضية  الفرتة  طيلة 
وممرضني ومسؤولني واداريني 
وموظفني وعاملني شكلوا مخرية 
ومعهم  عربهم  استطعنا  صاحلة 
املراحل.  أصعب  ختطي  من 
الذي  البناء  جدد  ملن  الشكر 
أن  نأمل  استكمال  إىل  حيتاج 
جلمعية  والشكر  قريبا،  يكون 
والشكر  فردا  فردا  عاليه  جتار 

لكم لدعمكم وحضوركم«.

استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون يف قصر بعبدا قبل 
العام  االول، االمني  ظهر امس 
السفري  اخلارجية  لوزارة  اجلديد 

رئيس اجلمهورية استقبل االمني 
العام اجلديد لوزارة اخلارجية

تعيينه  ملناسبة  مشيطلي  هاني 
ومتنى  اجلديد،  منصبه  يف 
مسؤولياته  يف  »التوفيق  له 

الديبلوماسية اجلديدة«.

الرئيس عون مستقبال السفري شميطلي

الوزراء   استقبل رئيس جملس 
يف  االول  امس  احلريري  سعد 
»بيت الوسط«، املنسقة اخلاصة 
لألمم املتحدة يف لبنان سيغريد 
اخلاص  املنسق  ونائب  كاغ 
يف  اإلنسانية  الشؤون  ومنسق 

احلريري عرض مع كاغ والزاريين التطورات 
يف لبنان واملنطقة وملف النزوح

الزاريين،  فيليب  املتحدة  األمم 
العامة  األوضاع  معهما  وعرض 
يف  التطورات  وآخر  لبنان  يف 
تقوم  اليت  واملهمات  املنطقة 
بها املنظمة يف لبنان، والسيما 

ما خيص النازحني السوريني.

الرئيس الحريري مستقبال كاغ والزاريني

عقد لقاء مشرتك بني مسؤولي 
القومي  السوري  »احلزب 
»البعث  وحزب  االجتماعي« 
العربي االشرتاكي«، يف مكتب 
الشمالي،  البقاع  يف  »البعث« 
حبسب  اجملتمعون،  وعرض 
عدة،  »مواضيع  للقومي،  بيان 
املتالحقة  االنتصارات  وخباصة 
واملقاومة  السوري  للجيش 
القلمون  يف  اللبناني،  واجليش 
وراس  القاع  وجرود  الغربي 
على  وانعكاساتها  بعلبك، 
الوضع احمللي، مبا يساعد على 

واعتبار  وامنه  لبنان  استقرار 
ذلك نهاية املشروع االمريكي - 
اجملتمعون  الصهيوني«.وتطرق 
النيابية  »االنتخابات  اىل 
من  واخلروج  اجرائها،  وضرورة 
جتديد  إىل  وصوال  املناكفات 
والعمل  الرمسية،  املؤسسات 
احملرومة،  املناطق  تنمية  على 
مبا  الالزم،  االهتمام  وايالئها 
يف  النمو  حركة  على  ينعكس 
اطار االعداد لتحرير ما تبقى من 
مزارع شبعا وتالل كفرشوبا من 

االحتالل الصهيوني«. 

لقاء مجع القومي والبعث يف البقاع الشمالي:
إلجراء االنتخابات النيابية وتنمية املناطق احملرومة
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الكتائب  حزب  رئيس  قال 
اجلميل  النائب سامي  اللبنانية 
الستشهاد  الـ35  الذكرى  يف 
الرئيس بشري اجلميل: »نتذكر 
كان  الذي  احللم  هذا  اليوم 
خالل  من  دولة  ببناء  يراودنا 
الدولة  بهذه  يعدنا  كان  رجل 
واملستقلة  السيدة  القوية، 
اليت تتمتع جبيش قوي وحتارب 
والفساد«.  اهلدر  انواع  مجيع 
بالنضال  »مستمرون  أضاف: 
للوصول اىل هذه الدولة اليت 
جعلنا بشري حنلم بها، على امل 
خالل  من  االمر  بهذا  ننجح  ان 
يؤمنون  الذين  املواطنني  كل 

بلبنان كما آمن به بشري«.
اىل  حديث  يف  اجلميل  وشدد 
»صوت لبنان« 100,3 - 100,5، 
السياسي  اخلط  »هذا  ان  على 
مل يولد مع بشري ومل ميت معه، 
فهذا اخلط دافعت عنه الكتائب 
مهما  وستستمر  والدتها  منذ 
وقال:  شهداء«.  هلا  سقط 
وانطوان  وبيار  بشري  »سقط 
غامن و6 االف شهيد، وعلى الكل 
ان يفهم اننا لن نستسلم ولن 
نساوم يوما على هذه القضية 
شعب  حق  قضية  هي  اليت 
دولة  يف  يعيش  بأن  بأكمله 
حضارية ومتطورة وبدولة سيدة 
ومستقلة وان يقرر مصريه من 
خالل دولته اليت ينتخبها. هذا 
هو معنى نضالنا الذي استشهد 

من اجله شهداؤنا«.
مبراحل  مر  »لبنان  أضاف: 
يهيمن  ان  حاول  والكل  عدة 
عليه وان يضع يده على قرار 
الشعب اللبناني، لكن يف كل 

ينتفضون  اللبنانيون  مرة كان 
وكانت  الواقع  االمر  هذا  على 
هناك قيادات ترفض والشعب 
تغيريا  حيقق  وكان  بها  وثق 
 14 كان  االخري  واملثال  ما، 
آذار 2005، رغم ان انتصارات 
الشعب مل تبدأ بهذا التاريخ بل 
منذ الثالثينات بوجه الفرنسيني 
ومن ثم يف اخلمسينات وصوال 

اىل 2005«.
ينتفض  ان  »املطلوب  وتابع: 
على  جمددا  اللبناني  الشعب 
فاملعارضة  الواقع،  االمر  هذا 
تقدم منوذجا عن رفض االنهيار 
اكثر  تتوحد  وهي  نراه  الذي 
فأكثر وتأخذ موقعها السياسي 
يف البلد وحتقق انتصارات من 
خالل قوة الناس والرأي العام. 
وقد رأينا هذا االمر يف مواجهة 
اجلائرة  والضرائب  الفساد 
مرت،  اليت  املراحل  وكل 
االنتخابات  االهم هي  واملرحلة 
فيها  سيختار  اليت  النيابية 
الشعب اللبناني اذا كان يريد 
البقاء ملحقا وقراره مسلوبا كما 
اليوم، اما إذا كان يريد التحرر 
يناضلون  اشخاص  خالل  من 
لكي يكون الشعب اللبناني هو 

من يقرر مصريه«.
لنكون  طريقتنا  »هذه  وختم: 
وشهادته  لبشري  اوفياء 
ثابتني  نبقى  بأن  ونضاله، 
على مبادئنا ورفض اي هيمنة 
وان  اللبناني،  القرار  على 
الشعب  هلذا  اوفياء  نكون 
لديه  يكون  ان  يستحق  الذي 
يقرر  وان  حترتمه  ودولة  بلد 

مستقبله بيده«.

سامي اجلميل: وفاؤنا لبشري بالثبات على مبادئنا 
ورفض اي هيمنة على القرار اللبناني

االحتاد  بعثة  رئيسة  زارت 
السفرية  لبنان  يف  األوروبي 
اللواء  اليوم  السن  كريستينا 
التاسع يف اجليش املنتشر حول 
لقاءات  وعقدت  عرسال.  بلدة 
باسل  عرسال  بلدية  رئيس  مع 
احلجريي وممثلني لوكاالت األمم 

املتحدة.
وكانت الزيارة مناسبة لإلشادة 
يف  اللبناني  اجليش  »بنجاح 
القضاء على اجملموعات املتطرفة 
التعازي  ولتجديد  املنطقة،  يف 

بالعسكريني اللبنانيني«.
بيان  وفق  السن  وأكدت 
األوروبي  االحتاد  »دعم  للبعثة 
اللبناني  اجليش  ملهمة  الكامل 
وتأمني  اإلرهاب  مكافحة  يف 
»سيعزز  وقالت:  احلدود«. 
الطويل  دعمه  األوروبي  االحتاد 
األمد لإلدارة املتكاملة للحدود. 
دعم  التزامه  على  وسيبقي 
سيادة لبنان واستقراره وسالمة 
أراضيه واستقالله، ويدعم لبنان 

يف مكافحته لإلرهاب«.
اللواء  زيارة  أعقاب  ويف 

رئيس  السن  التقت  التاسع، 
بلدية عرسال الذي اطلعت منه 
احملليني  السكان  وضع  على 
وأعادت  البلدة،  يف  والالجئني 
االحتاد  دعم  على  له  التأكيد 

األوروبي.
زيارة  جدا  »تسرني  وقالت: 
وأنا  التوقيت.  عرسال يف هذا 
مروا  قد  مواطنيها  أن  أدرك 
بظروف صعبة جدا أخريا. ونأمل 
أن يكون هذا االنتصار العسكري 
لصفحة  فاحتة  املتطرفني  ضد 

جديدة يف هذه املنطقة«.
وأضافت: »أقر بالضغط الكبري 
نتيجة  البلدة  يف  اخلدمات  على 
أزمة الالجئني، وأشدد على دعم 
إلعادة  القائم  األوروبي  االحتاد 
وتوفري  التحتية  البنى  تأهيل 

اخلدمات«.
ممثلون  االجتماع  إىل  وانضم 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربنامج 
إجراءات  ملناقشة  واليونيسف 
إلعادة  خصوصا  ملموسة،  دعم 
الصحي  الصرف  تأهيل شبكات 

يف املنطقة. 

السن زارت اللواء التاسع يف عرسال وأكدت 
دعم االحتاد األوروبي للجيش

»أمل«  حركة  قيادتا  عقدت 
اجلنوب،  يف  اهلل«  و«حزب 
اجتماعا مشرتكا يف مقر قيادة 
يف  احلركة  يف  اجلنوب  اقليم 

مدينة النبطية.
بعد االجتماع هنأت القيادتان يف 
باجناز  عامة  »اللبنانيني  بيان، 
الشمالية  لبنان  حدود  حترير 
االرهاب  رجس  من  الشرقية 

التكفريي«.
وأكد البيان ان »قيادتي حركة 
اكتمال  ومع  اهلل  وحزب  امل 
احلدود  كامل  حترير  واجناز 
مع  للبنان  الشرقية  الشمالية 
رجس  من  سوريا  الشقيقة 
وباسم  التكفريي  االرهاب 
الوطن  امتداد  على  مجاهريهما 
واكبار  اجالل  حتية  يوجهون 
اجليش  قدمها  اليت  للتضحيات 
اللبناني  والشعب  واملقاومة 
الوطين  االجناز  هذا  لتحقيق 
طيلة  شكل  عدو  على  الكبري 
السنوات املاضية يف ممارساته 
لالرهاب  مكمال  دورا  واجرامه 
يزال يضع  ال  الذي  الصهيوني 
عدوانيته  دائرة  يف  لبنان 

واطماعه واستهدافاته«.
اليت  املناورات  »ان  أضاف: 
االحتالل  قوات  بها  تقوم 
احلدود  من  بالقرب  االسرائيلي 
بقدر  احملتلة،  فلسطني  مع 
الذي  املأزق  عمق  عن  تعرب  ما 
العسكري  املستويان  يعيشه 

أمل وحزب اهلل جنوبا:التمسك 
باملقاومة والدفاع عن لبنان قواسم 

ورؤى ال مقايضة عليها

هي  الصهيونيان،  والسياسي 
خالهلا  من  نؤكد  حمطة  ايضا 
تزال متثل  املقاومة ال  ان  على 
حاجة وضرورة وطنية اىل جانب 
مجاح  لكبح  اللبناني،  اجليش 
وردعها  الصهيونية  العدوانية 
الصهيوني  العدو  فكر  ما  اذا 
باجتاه  مغامرة  بأي  بالقيام 

لبنان«.
وعلى صعيد العالقة بني احلركة 
واحلزب، شدد على أن »العالقة 
بني احلركة واحلزب على خمتلف 
واجلهادية  القيادية  املستويات 
عالقة  هي  واجلماهريية 
القواسم  وان  عصية،  راسخة 
لقيادتي  املشرتكة  والرؤى 
وجماهديهما  واحلزب  احلركة 
القضايا  حيال  ومجاهريهما، 
التمسك  مقدمها  ويف  الوطنية 
ونهجا  وثقافة  خيارا  باملقاومة 
والدفاع  االهلي  السلم  وحفظ 
جلميع  نهائيا  وطنا  لبنان  عن 
ال  ورؤى،  قواسم  هي  ابنائه 

مساومة او مقايضة عليها«.
اهلجري  العام  حلول  وملناسبة 
توجه  عاشوراء،  وذكرى  اجلديد 
واملسلمني  عامة  اللبنانيني  من 
اهلجري  بالعام  بالتهنئة  خاصة 
اجلديد«، داعيا مجاهريهما »اىل 
احياء مراسم عاشوراء بأجواء من 
ينسجم  مبا  والتنسيق  التعاون 
مع قدسية وحضارية ورقي هذه 

املناس

أكد رئيس جلنة املال واملوازنة 
يف  كنعان،  ابراهيم  النائب 
انه   ،»webtv »النهار  لـ  حديث 
ترجىء  ان  للحكومة  ميكن  »ال 
والرواتب،  الرتب  سلسلة  دفع 
يف  نشر  القانون  ان  طاملا 
مشددا  الرمسية«،  اجلريدة 
للجنة  الرقابي  »العمل  أن  على 
بعض  وشطب  واملوازنة  املال 
موازنة  مشروع  يف  االعتمادات 
رسالة  يشكالن   ،2017 العام 
موازنة  يف  بهما  لألخذ  للحكومة 

العام 2018«.
بقانون  »الطعن  أن  اىل  واشار 
اىل  عمليا  يؤدي  قد  الضرائب 
املصارف  على  الضرائب  الغاء 
والتعديات  العقارية  واالرباح 
واليت  البحرية،  االمالك  على 
مدة،  منذ  اصالحيا  مطلبا  كانت 
الدولي  النقد  صندوق  وحبسب 
الدولية  املالية  واملؤسسات 
اليت زارت لبنان مؤخرا واصدرت 
مواقف صبت يف هذا االجتاه«، 
رفض  عن  »الكالم  أن  معتربا 
مل  ما  شعبويا  يبقى  الضرائب 
يقرتن بطرح بدائل عملية، وهو 
ما قدمناه يف تقرير جلنة املال 

حول املوازنة«.
جلنة  يف  خفضنا  »لقد  وقال: 
املال العجز من 7200 مليار اىل 
6200 مليار لرية، واخلطوة تنتظر 
للمجلس  العامة  اهليئة  موافقة 

النيابي«.
ان تقر  »اما  انه  واذ اشار اىل 
او  ايام،  عشرة  خالل  املوازنة 
سنكون امام مشكلة كبرية، وال 
الوارد«،  هذا  احدا يف  ان  ارى 
مالية  رؤية  »ال  أن  اىل  لفت 

وأن  املتعاقبة،  املوازنات  يف 
العد جيب ان يكون للمليون من 
اي  مشروع  على  فصاعدا  اآلن 
موازنة ال يلتزم باالصالحات بعد 
املال  جلنة  يف  الرقابي  العمل 
سقف  وضع  ومنها  واملوازنة، 
لالستدانة يتمثل بالعجز الرقمي 
واملقدر خبالف ما كان حيصل يف 
والفعلي  احملقق  اي  املاضي، 
ووضع رقابة على تنفيذ اهلبات 

والقروض«.
مبوقفه  كنعان  النائب  وذكر 
املوازنة  باقرار  اشهر،  »قبل 
أن  اىل  الفتا  السلسلة«،  قبل 
اليوم يعيدنا يف  »مسار االمور 
هذه  النظر  وجهة  اىل  ما  مكان 
تأثري  للموازنة  سيكون  حيث 

كبري«.
القوات  مع  العالقة  ويف 
االميان  »لدي  قال:  اللبنانية، 
ختطت  املسيحية  املصاحلة  بأن 
على  لتنسحب  حزبني،  جمرد 
الرغم  وعلى  املسيحي،  الشارع 
العودة  من  خوف  ال  القلق،  من 
مستمرة  واللقاءات  الوراء،  اىل 
التيار  بني  يوما  تنقطع  ومل 
االنتخابي  والتحالف  والقوات، 

وارد بينهما«.
االنتخاب  »قانون  ان  واوضح 
الدوائر  بعض  يف  يفرض 
نزول التيار والقوات يف لوائح 
منفصلة، ويف كل األحوال، علينا 
التيار  بني  العالقة  يف  التمييز 
والقوات بني اسرتاتيجية التفاهم 
الدميوقراطي  التنافس  وبني 
على  بيننا  خالف  وال  املشروع، 
الدور  واستعادة  الدولة  مفهوم 

وامليثاق واالصالح«.

كنعان: ارجاء دفع السلسلة غري ممكن والتحالف 
مع القوات وارد واملصاحلة ختطت احلزبني

يف  اجلميل  نديم  النائب  قال 
ذكرى استشهاد الرئيس بشري 
اىل  اليوم  حباجة  »اننا  اجلميل: 
اي وقت مضى  اكثر من  االمل 
وكرامة  وسيادة  حبرية  للعيش 

يف لبنان«.
»صوت  اىل  حديث  يف  أضاف 
من  »ان   :100.3-100.5 لبنان« 
النظام  وهو  معروف  بشري  قتل 
السوري، النظام الذي كان يريد 
القبض على لبنان وحتويله اىل 

منظومة سياسية تابعة له«.
»هذه  الن  اجلميل  وأسف 
لبنان  من  خرجت  اليت  املنظومة 
اليوم  عادت   ،2005 العام  يف 
جديدة  امنية  بأجهزة  لكن 
»لالسف  وقال:  مفربكة«، 
االخريتني  السنتني  يف  شعرنا 
ختلوا  آذار   14 ثوار  بعض  ان 
عن القضية اليت ال ميكن العودة 
اليها اال اذا كنا موحدين، لكن 
الكل يبحث عن مصلحته اخلاصة 
آذار.   14 روحية  اىل  عودة  وال 
بشري  استشهاد  بذكرى  وأمتنى 
إعادة توحيد  الصليب،  وارتفاع 
املصاحل  عن  والرتفع  القضية 
مصلحة  اىل  والنظر  الضيقة 

الشعب«.
أضاف: »هناك من يعيد لبنان اىل 
االمنية  واالجهزة  الوصاية  زمن 
الذي كنا نعيش يف  والرتهيب 
ظله قبل الـ2005، من التوقيفات 
اىل القمع واحلريات املنقوصة، 
وهناك عودة اىل احتالل جديد. 

وحان  كليا،  مرفوض  االمر  هذا 
الوقت ملواجهته بوحدتنا وتوحيد 
اخلطاب السياسي من اجل حرية 

لبنان واستقالله«.
وعن سري حماكمة قتلة الرئيس 
أعرب  اجلميل،  بشري  الشهيد 
هناك  الن  سعادته  عن  اجلميل 
»قضاء حيكم مبلف بشري حتى لو 
بعد 35 عاما على استشهاده«، 
وقال: »اهلدف من هذه القضية 
بشري  اغتيال  عملية  وضع  اوال 
واالجرام  االغتيال  خبانة  اجلميل 
ان  وثانيا  الوطن.  واستهداف 
يف  وقضاء  عدالة  هناك  يكون 
اغتيال  عملية  اي  يردع  لبنان 
الفلتان  الن  البلد  يف  اخرى 
يف  اغتياالت  اىل  يؤدي  االمين 
االرهابية  االغتياالت  او  اجملتمع 

احلاصلة«.
أضاف: »لقد استشهد شهداؤنا 
شعب،  وحرية  وطن  اجل  من 
ال  االهداف  هذه  تناسينا  واذا 
نكون ننصرهم، ولكي ننصرهم 
حول  موحدين  نكون  ان  جيب 
اجل  من  موحدة  واهداف  قضية 
قوية  ودولة  االنسان  كرامة 

فاعلة حتمي شعبها«.
وعن بشري االب، قال: »ال ميكن 
والرئيس  االب  بني  افرق  ان 
مل  لالسف  والرفيق،  والقائد 
اتعرف اىل بشري االب لكن اقول 
اليه  يشتاق  كله  لبنان  ان  له 
الروحي  االب  فقدان  ويعيش 

للوطن«. 

أرسالن استقبل ممثل رئيس إقليم 
كردستان ومسؤوال يف منظمة فرسان 

مالطا ووفودا بلدية

رئيس  املهجرين  وزير  التقى 
اللبناني  الدميقراطي  احلزب 
يف  مكتبه  يف  أرسالن،  طالل 
الوزارة، املمثل الرمسي لرئيس 
إقليم كردستان العراقي مسعود 
آغا،  أمحد  لبنان  يف  الربزاني 
باإلضافة إىل مسؤول العالقات 
العامة يف منظمة فرسان مالطا 
البحث  مت  حيث  خالد قصقص، 

يف املستجدات الراهنة.
وفود  مع  أرسالن  عرض  كذلك 

إمنائية  شؤونًا  ومناطقية  بلدية 
والبلدات،  للقرى  وخدماتية 
أغميد  بلدية  رئيس  فاستقبل 
رئيس  الصيفي،  مهنا  الشيخ 
الرامي،  روجيه  فالوغا  بلدية 
مروان  بتلون  بلدية  رئيس 
مزرعة  بلدية  رئيس  قيس، 
من  وفدا  عيد،  حسيب  الضهر 
الشيخ  يتقدمه  جرفا  عني  بلدة 
عائلة  من  ووفدا  دربية  حسني 

آل زيتوني - اهلاللية.

نديم اجلميل يف ذكرى استشهاد والده: 
لبنان يفتقد االب الروحي للوطن
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مار شليطا  بلدية ورعية  أقامت 
كسروان،   - فاريا  بلدة  يف 
ارتفاع  عيد  ملناسبة  إحتفاال 
مار  متثال  وتربيك  الصليب 
الصليب  جبل  قمة  على  شربل 
البطريرك  برعاية  فاريا،  يف 
املاروني الكاردينال مار بشاره 
ترأس  الذي  الراعي  بطرس 
املناسبة  يف  اآلهلية  الذبيحة 
البطريركي  النائب  مبعاونة 
الصياح  بولس  املطران  العام 
على  العام  البطريركي  والنائب 
أنطوان  املطران  جونية  نيابة 
من  ولفيف  العنداري،  نبيل 
رئيس  ممثل  وشارك  اآلباء. 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
احلريري  سعد  احلكومة  ورئيس 
الرئاسة  لشؤون  الدولة  وزير 
بيار رفول، ممثل رئيس جملس 
نعمة  النائب  بري  نبيه  النواب 
رئيس  ممثل  نصر،  أبي  اهلل 
مسري  اللبنانية«  »القوات  حزب 
زهرا،  أنطوان  النائب  جعجع 
الكتائب  حزب  رئيس  ممثل 
رئيس  اجلميل  سامي  النائب 
شاكر  الكتائيب  كسروان  إقليم 
الياس  فريد  النواب  سالمة، 
العزيز،  عبد  قاسم  اخلازن، 
هاشم،  عباس  زوين،  جيلربت 
القائم بأعمال السفارة البابوية 
سانتوس،  إيفان  املونسنيور 
بارود،  زياد  السابقون  الوزراء 
سالمة،  يوسف  بويز،  فارس 
غامن  منصور  السابق  النائب 
اجليش  قائد  ممثل  البون، 
العماد جوزف عون العميد الركن 
املدير  ممثل  إبراهيم،  باسم 

العام لألمن العام اللواء عباس 
فرح،  بسام  العقيد  إبراهيم 
األمن  لقوى  العام  املدير  ممثل 
عثمان  عماد  اللواء  الداخلي 
املدير  اخلوري،  فؤاد  العقيد 
العام ألمن الدولة الدولة اللواء 
أنطوان صليبا، مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي 
صقر صقر، نقيب احملامني يف 
بريوت أنطونيو اهلاشم، رئيس 
لإلنتشار  املارونية  املؤسسة 
نعمت أفرام، قائمقام كسروان 

الراعي يف قداس فاريا: نتطلع إىل رجاالت دولة طموحهم بناء دولة املؤسسات وإجراء االنتخابات النيابية

بناء على قرار املكتب السياسي الكتائيب رقم ١٠٨١٢، 
يعلن رئيس احلزب الشيخ سامي اجلميل عن تعيني جلنة تنفيذية 

لقسم سدني الكتائيب على الشكل التالي :
لودي فرح رئيسة للقسم ورئيسة ملكتب الشؤون النسائية

مجيل عبيدنائبا لرئيسة القسم ورئيسا ملكتب الشؤون األجتماعية
ابراهيم براك امينا للسر ورئيسا ملكتب األعالم

ميالد ايوب امينا للصندوق
مطانيوس اسحق رئيسا ملكتب احلشد

أرثور مارون رئيسا ملكتب العالقات العامة
جان بيار عبود  رئيسا ملكتب الشؤون األسرتالية

بطرس مارون   مستشارا
انطوان فرح   مستشارا

ان امانة سر القسم ترجو من مجيع االصدقاء , االحزاب واجلمعيات 
واملؤسسات ان تتم املراسلة االكلرتونية  من خالل العنوان التالي: 

.secretary.kataeb@gmail.com

شكر
القسم  رئيسة  باسم  الكتائيب  اعالم قسم سدني  مكتب  يشكر 
اللجنة التنفيذية وكافة الكتائبيني   السيدة لودي فرح واعضاء 
مجيع الذين شاركوه حبضور القداس السنوي الذي اقامه القسم 
راحة ألنفس مؤسس احلزب وشهدائه األبرار الذين سقطوا دفاعا 
الدولة  يف  واملسؤولني  النواب  نشكر  والكرامة...  احلرية  عن 
وكذلك  اللبنانية  واجلمعيات  واملؤسسات  واالحزاب  االسرتالية 
األعالميني واألصدقاء والرفاق وخنص بالشكر الرهبان ورئيس 

دير ما شربل األب لويس الفرخ على كلمته القيمة.  
نتمنى ان تكون االيام القادمة اياما حتمل معها العزة والكرامة 
حرية  الشهداء وتزهر دماؤهم  احالم  تتحقق  لبنان حيث  لشعب 
وسيادة واستقرارا ونصل اىل لبنان ال ١٠٤٥٢ كلم مربعا حتكمه 
دولة قوية عادلة وحيميه جيشنا اللبناني البطل الذي اثبت جدارته 
ومحاية  الوطن  تراب  عن  والدفاع  بواجباته  القيام  على  وقدرته 

حدوده وصون أرضه وجباله وسهوله.

جلنة نفيذية جديدة لقسم سدني الكتائيب

األعالم                                                                                                    مكتب 
ابراهيم براك      

رئيس  منصور،  جوزف  الفتوح 
كسروان  قضاء  بلديات  احتاد 
جوان  جونية  بلدية  رئيس 
فاريا  بلدية  رئيس  حبيش، 
شامل  العميد  سالمة،  ميشال 

روكز، وشخصيات.
الراعي  بارك  القداس،  وقبل 
السيد  من  املقدم  التمثال 
عربون  سالمة  موسى  الياس 
شربل  للقديس  وتقدير  وفاء 
ميشال  إبنه  حفظ  عن  وتعبريا 
رئيس  ألقى  بعدها  وسالمته، 
كلمة  سالمة  ميشال  البلدية 
التمثال  رفع  مراحل  فيها  شرح 
وصوال إىل املعجزة اليت حتققت 
من  ميشال  بشفاء جنل شقيقه 
القديس  بشفاعة  عضال  مرض 
بعد  »فاريا،  أن  مؤكدا  شربل، 
للمرة  60 عاما، تتعمد  أكثر من 
الثانية لتشهد إلميانها املسيحي، 
وتؤكد من أعلى قممها انتماءها 
املسيح  يسوع  كنيسة  إىل 

املخلص«.
ورحب بالبطريرك الراعي »الذي 
وصليب  لبنان  صليب  حيمل 
املشرق«،  وسائر  إنطاكيا 
اجلمهورية  »رئيس  شاكرا 
دعمه  على  عون  ميشال  العماد 
الدائمة  ومواكبته  وتشجيعه 

لفاريا ورعايته هلا«.
الداخلي  األمن  »قوى  وحيا 
الوطن  حامي  اللبناني  واجليش 
باالنتصار  مهنئا  والشعب«، 
على اإلرهاب ومعزيا »بالشهداء 
على  أرواحهم  يقدمون  الذين 

مذابح الوطن«.
الراعي

الراعي  ألقى  القداس  وبعد 
رفعت  إذا  »وأنا  بعنوان  عظة 
عن األرض، جذبت إلي اجلميع« 

)يو12: 32(، جاء فيها:
»1 - بارتفاع يسوع على الصليب، 
بأسره،  البشري  اجلنس  لفداء 
اجتذب إليه العامل كله مبحبته. وإذ 
بسط ذراعيه ليصلب، كعقاب من 
دون علة، فقد فتحهما ليضم إليه 
مجيع الناس. إن كل من يسيء 
إليه خبطاياه، وبالتالي إىل اهلل 
إىل  وينظر  والثالوث،  الواحد 
الفادي اإلهلي نظرة توبة، نال 
تنبأ  كما  واملصاحلة،  الغفران 
الذي  إىل  »سينظرون  زكريا: 

طعنوه« )يو19: 37؛ زكريا 12: 
.)40

2 - بهذا املفهوم وهلذه األبعاد 
يف  األعزاء  فاريا  أهالي  رفع 
املاضي هذا الصليب على أعلى 
قمة مشرفة من أرضهم. واليوم، 
يرفعون على مقربة منه أكرب متثال 
يف العامل للقديس شربل الذي 
جبل  على  حمبسته  يف  عاش 
الصليب،  تقشفات  كل  عنايا، 
والسجود  والصالة  بالصوم 
ليال  وهناك  واحلرمان.  والتجرد 
إىل  شاخصتان  وعيناه  ونهارا، 
صليب الفادي، كان يكفر عن 
خطايا كل الناس، وحيمل اجلميع 
يف صلواته وقداسه اليومي يف 

منتصف النهار.
الفادي.  ذبيحة  مع  متاهى  لقد 
ففيما كان يقيم قداسه األخري، 
تساعية  من  األول  اليوم  وكان 
إىل  وبلغ   1898 سنة  امليالد 
وبدأ  واجلسد،  الكأس  رفعة 
الصالة:  كلمات  أوىل  بتالوة 
»يا أبا احلق، هوذا ابنك ذبيحٌة 
وسقط  قواه  خارت  ترضيك«، 
أرضا بانفجار دماغي أدخله يف 
ليلة  وفاته  حتى  كاملة  غيبوبة 
عيد امليالد يف 24 كانون األول 
ابن  ميالد  تذكار  فكان   .1898
اهلل الفادي يسوع املسيح على 
أرضنا، ميالد شربل يف السماء، 
باالبن  بنوته هلل،  بعد أن عاش 

الوحيد، بكل تفان وإخالص.
أخينا  وسيادة  يسعدني   -  3
املطران انطوان نبيل العنداري، 
يف  العام  البطريركي  النائب 
والسادة  العزيزة،  جونيه  نيابة 
اخلوري  الرعية  املطارنة وكاهن 
شربل سالمة والكهنة أن حنتفل 
اإلهلية،  الليتورجيا  بهذه  معكم 
وحنن حنيي عيد ارتفاع الصليب 
متثال  ونكرس  املقدس، 
أردمتوه  الذي  شربل،  القديس 
أتت  العامل وقد  أكرب متثال يف 
للقديس  وشكر  كنذر  الفكرة 
شربل على نعمة جناح يف نوايا 
سالمه  ميشال  بالسيد  خاصة 
ونعمة  البلدي،  اجمللس  رئيس 
إيلي  شفاء ابن شقيقه ميشال 
األخري  هذا  شاء  وقد  سالمه. 
التمثال  بكلفة  مشكورا  التربع، 
البلدية  مع  والتعاون  بكاملها، 
لتحديد املكان وتسهيل التنفيذ. 
وكان التعاقد مع النحات نايف 
اجلميل  العمل  نفذ  الذي  علوان 
بالتعاون مع آخرين، فالشكر له 
هذا  يف  جتمعنا  واليوم  وهلم. 
االحتفال بلدية فاريا ورعية مار 
نلتمس  إننا  العزيزتني.  شليطا 
من القديس شربل للجميع ولكل 
من هلم من تعب من قريب او 
وخريات  النعم  فيض  بعيد 

السماء.
إنها مناسبة مجيلة نلتقيكم فيها 
ونقدم لكم تهانينا احلارة بعيد 
متثال  وبرفع  الصليب،  ارتفاع 
هذه  ونقرب  شربل،  القديس 
نيتكم  على  املقدسة  الذبيحة 
ونية ابناء فاريا وبناتها األعزاء، 
ومجيع عائالتها. ونذكر بصالتنا 
شفاءهم  طالبني  مرضاكم 
وتقديسهم، وموتاكم ملتمسني 
الراحة األبدية يف امللكوت  هلم 

السماوي.
ساعة  يسوع يف  رأى  لقد   -  4
يف  مسعنا  كما  صلبه،  اقرتاب 
اإلجنيل، جمده وجمد اآلب: »اآلن 

ابن  فيها  ليتمجد  الساعة  أتت 
فموته   .)23 )يو12:  اإلنسان« 
اجلنس  يفتدي  ألنه  جمده  هو 
اخلطيئة  على  منتصرا  البشري، 
بقيامته  جمده  وتكلل  واملوت. 
من بني األموات بعد ثالثة أيام. 
لآلب،  متجيد  أيضا  هو  وموته 
خلالص  حمبته  إرادة  حقق  ألنه 

مجيع البشر.
هذه احلقيقة الالهوتية العظيمة، 
شبهها الرب يسوع »حببة احلنطة 
ومتوت،  األرض  يف  تقع  اليت 
)يو12:  الكثري«  الثمر  فتعطي 
املتفانية  باحملبة  وترمجها   .)24
واملتجردة من الذات كنهج يف 
مثاره  يعطي  املسيحية،  حياتنا 
واجملتمع  الكنيسة  حياة  يف 
والوطن، ويكسبنا احلياة األبدية 

مع اهلل.
5 - »وأنا إذا رفعت عن األرض، 
جذبت إلي اجلميع« )يو12: 32(. 
يسوع  الرب  حقق  هذا،  بكالمه 
صورة حبة احلنطة. إنه هو ذاته 
حبة حنطة ماتت على أرض اجللجلة 
الذات،  عن  الصليب،  فوق 
دون  من  وتفان  كامل  بتجرد 
حدود. فولدت البشرية اجلديدة 
أبنائها  بالكنيسة، بكل  املتمثلة 
وبناتها وقديسيها وقديساتها، 
بثقافتها  وأعماهلا،  مبؤسساتها 
العامل.  متأل  وباتت  وحضارتها، 
وكلها تنظر إىل صليبه، كعالمة 
غفران وقوة وعزاء ونور وحمبة 

وحرية.
هذه هي ثقافة النهج املسيحي 
يسوع.  الرب  إياها  يعلمنا  اليت 
والعطاء  التفاني  ثقافة  وهي 
وجه  تغيري  أجل  من  الذات  من 
العامل وجمرى التاريخ، كما فعل 
الكنيسة  كبار يف  ونساء  رجال 

واجملتمع والدولة.
6 - إننا نتطلع إىل أمثال هؤالء، 
يف لبنان اليوم، على كل مستوى 
وخباصة  واجملتمع  الكنيسة  يف 
على مستوى اجلماعة السياسية، 

إىل رجاالت دولة مميزين بالتجرد 
يف  اإلنغماس  وعدم  والتفاني 
موجة الفساد العارمة، وأحرار من 
الرخيصة،  ومصاحلهم  ذواتهم 
الوطن وشعبه،  ومفعمني مبحبة 
ومؤسساتها  للدولة  وخاضعني 
ودستورها وقوانينها. طموحهم 
بناء دولة املؤسسات والقانون، 
النزاعات.  وافتعال  الفشل  ال 
االنتخابات  إجراء  طموحهم 
والعامة  حاليا،  الفرعية  النيابية 
يف أيار املقبل، احرتاما لقرارهم 
وللشعب وللدستور، ال االختباء 
من  حتى  واهية،  ذرائع  وراء 
أو  ملعاجلتها  جمهود  أي  دون 
استئثارهم  لضمان  إلغائها، 
وجوه  وصول  ومنع  بالسلطة 

جديدة إىل اجمللس النيابي.
هؤالء  مثل  للبنان  توفر  فإذا 
وجدناهم  املسؤولني،  الرجاالت 
بالبالد  النهوض  يف  يتفانون 
إجتماعيا  وإمنائيا،  إقتصاديا 
وأخالقيا،  ثقافيا  ومعيشيا، 
العام كل  الصاحل  مثِمرين هلذا 
الدولة  ومرافق  وطننا  قدرات 
أحد  على  ختفى  ال  ومرافئها. 
معاناة شعبنا، وفقره، وهمومه. 
الشعب  هذا  »لرعاة«  حيق  فال 
ويهملوا  نفوسهم«،  »يرعوا  أن 
نفسه  الشعب  فيما  الشعب، 
أوكل إليهم هذه اخلدمة العامة 
مرِبر  أي  يوجد  وال  الشريفة. 
التوكيل  هذا  لوال  لسلطتهم 

وهذه الغاية.
وأعيننا  معا،  نصلي  إننا   -  7
شاخصة إىل صليب الفداء، وإىل 
وجه القديس شربل، ملتمسني 
من  خطايانا  عن  الغفران  نعمة 
املسيح الفادي والسري على خطى 
القديس شربل يف السمو بالذات 
الروح واألخالق، ويف  إىل قمم 
رفع جمتمعنا ووطننا من مستنقع 
الفقر واحلرمان واملعاناة، جملد 
اهلل اآلب واإلبن والروح القدس، 

اآلن وإىل األبد، آمني«.

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير 
النائب علي عسريان يف تصريح 
اليوم ان »أساس احلرية تبقى 
وأساس  السلطة،  تداول  يف 
تداول السلطة يبقى يف انتخابات 
حرة ليتمكن املواطن من التعبري 
وأكد  مطلقة«.  حبرية  رأيه  عن 
االستنساب  »االستمرار يف  ان 
يف التفكري يف تطبيق الدستور 
والقوانني يضع البالد يف أزمة 

كلنا يف غنى عنها«.
تداولنا  »واذا  عسريان:  وقال 
السليمة  االسس  على  السلطة 
يعود  ان  خيسر  قد  ملن  ميكن 

لبنان  ان  بعد.  ما  يف  لريبح 
امام  والشعب  والوطن  الدولة 
اجلهات  وخمتلف  مهم  امتحان 
ساعدونا  والدولية  االقليمية 
وعملوا  االهلي  السلم  حلماية 
الكثري حلفظ لبنان ضمن حدوده 

وتوازناته«.
إلجراء  مدعوون  »إننا  وختم: 
موعدها  يف  النيابية  االنتخابات 
يعرب  ان  يريد  الشعب  وهذا 
هذه  خالل  من  طموحاته  عن 
من  مجعيا  لنتمكن  االنتخابات 
العظيم  الوطن  هذا  حفظ 

والعزيز«. 

عسريان: لتطبيق تداول السلطة 
وإجراء االنتخابات النيابية يف موعدها
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أحيت عائلة الرئيس الشهيد بشري 
اجلميل و«مؤسسة بشري اجلميل« 
والثالثني  اخلامسة  الذكرى 
كنيسة  بقداس يف  الستشهاده 
حضره  بكفيا،   - ميخائيل  مار 
وعقيلته  اجلميل  أمني  الرئيس 
الكتائب  حزب  رئيس  جويس، 
اجلميل  سامي  النائب  اللبنانية 
نديم  النائب  كارين،  وعقيلته 
زكار،  مينى  وشقيقته  اجلميل 
النائبة السابقة صوالنج اجلميل، 
باتريسيا بيار اجلميل وجنلها أمني 

واالخت ارزة اجلميل.
جملس  رئيس  نائب  حضر  كما 
العامة  الصحة  وزير  الوزراء 
الشؤون  وزير  حاصباني،  غسان 
ممثال  عاصي  بو  بيار  االجتماعية 
اللبنانية«  »القوات  حزب  رئيس 
وزير  جعجع،  مسري  الدكتور 
الثقافة الدكتور غطاس اخلوري، 
طورسركيسيان،  سريج  النائب 
الوزراء السابقون: نائلة معوض، 
سركيس  جو  جنار،  ابراهيم 
حركة  رئيس  بقرادوني،  وكريم 
»التغيري« إيلي حمفوض، رئيس 
مؤسسة »النورج« فؤاد ابو ناضر، 
عماد  »القوات«  يف  القيادي 
ل«جبهة  العام  االمني  واكيم، 
احلرية« غسان ابو جودة، اعضاء 
الكتائيب  السياسي  املكتب 
ورؤساء مناطق بريوت، االعضاء 
السابقون يف قيادة »القوات«: 
شارل غسطني، إيلي ابي طايع، 
اخلازن،  فؤاد  ماضي،  ألفرد 
بريوت  بلدية  جملس  يف  اعضاء 
وسياسية  رمسية  وفاعليات 

وحزبية وروحية واعالمية.
ترأس القداس االب جورج اجللخ 
وعاونه لفيف من الكهنة، وخدمته 
جوقة سيدة اللويزة بقيادة االب 

خليل رمحة.
املقدس،  االجنيل  تالوة  وبعد 
ألقى اجللخ عظة قال فيها: »يف 
وللسنة  املباركة،  االمسية  هذه 
اخلامسة والثالثني على التوالي، 
ارتفاع  بعيد  لنحتفل  معا  جنتمع 
والقربان  البخور  ورفع  الصليب 
الشهيد  الرئيس  نفس  لراحة 
ورفاقه.  اجلميل  بشري  الشيخ 
بالصليب  تأمل  وقفة  انها 
واالستشهاد والصالة واخذ العرب 
وحماولة استشراق املستقبل من 
بشري  واستشهاد  امياننا  خالل 

وسائر شهدائنا«.
بالصليب  حنتفل  »ان  أضاف: 
وهمية  فكرة  يبدو  واالستشهاد 
مكانها،  غري  يف  اقله  او 
فالصليب هو آلة موت، آلة موت 
رهيبة، دموية، تسبب موتا بطيئا 
حنن  ذلك،  ورغم  جدا،  ومؤملا 
هلذا  نعيد  ان  حنب  املسيحيني 
كثريا:  الصليب  حنب  الصليب، 
وبيوتنا  كنائسنا  يف  وضعناه 
ويف  طرقاتنا  مفرتقات  وعلى 
الصليب  اعناقنا.  وحول  غرفنا 
حاضر بقوة يف حياتنا حتى اننا منر 
احيانا وال نراه، واملعنى العميق 
مليء  وجميد،  مقدس  انه  له 
وهب  من  هو  والقيامة،  باجملد 
كان صليبه  إذ  للناس  اهلل  جمد 
الصليب  للقيامة.  عبور  جسر 
ليس جميدا بذاته، بل الن الرب 
ملسه، محله، ومسر عليه، وذرف 
دموعه عليه: »إهلي، إهلي ملاذا 
الن  جميد  الصليب  تركتين؟ 
الرحيمة  نفسه  عليه  لفظ  الرب 
»أغفر هلم النهم ال يدرون ماذا 

يفعلون، وألنه أراق دمه عليه من 
اجل خالص االنسان، كل انسان. 
بالدم املراق على الصليب خلصنا 
أمجعني من سلطان الشر ودخلنا 
القائم  باملسيح  النور  حياة  يف 

واحلي اىل االبد«.
عن  النجارون  »يتكلم  وتابع: 
والدم  باملاء  عروق يف اخلشب، 
املطعون،  جنبه  من  اجلاريني 
خشبة  عروق  يف  والساريني 
مل  ما  يسوع  روى  الصليب، 
يكن سوى لوحي خشب، لوحني 
امجل  اىل  وحوهلما  قاسيني 
يف  ابدية.  حياة  شجرة  شجرة، 
دم  سال  الصليب  خشبة  عروق 
اجلديد،  العهد  االبدي،  العهد 
والفداء،  والغفران  احملبة  عهد 
كل رجل يأكل ويشرب من مثار 
ودم  جسد  اي  احلياة،  شجرة 
املسيح، ال يفنى بل ينال حياة 
ولكن  عروق  اخلشب  يف  ابدية. 
يف  العقدة  عقد،  ايضا  هناك 
خطأ.  هي  تشويه،  هي  اخلشب 
وعود الصليب مآلن بالعقد اليت 
متثل خطايانا الكامنة يف داخلنا. 
املسيح  الصليب محل  عود  على 
كل اخلطايا وخلص منها البشر. 
هكذا حول يسوع عقد الناس اىل 
مكان قيامة، قيامة له هو البكر 
ولكل  االموات  بني  من  االول 
كلمة  املسيح  بعده.  من  الناس 
استخدم  اخلليقة  كل  معلم  اهلل 
عالقة  به  لينسج  الصليب  عود 
متينة مع البشر. يسوع حرر عقد 
عقدة  جبسده  لينسج  البشرية 
وابدية،  جديدة  وشراكة  تواصل 
أو  حلظة  ليس  الصليب  لكن 
مكانا انه طريق أي مسرية حياة، 
وهكذا يصبح الصليب جسر عبور 

اىل اهلل واالنسان«.
ان  اهلل  اىل  »نصلي  وأردف: 
مثل  صليبه  خبشبة  به،  يوحدنا 
ويعطينا  الدالية،  اىل  العناقيد 
ان حنمل مثرا وفريا جميدا ومثرا 

يدوم«.
ذكرى  »يف  اجللخ:  وقال 
أود  ورفاقه،  بشري  استشهاد 
البابا  قاله  ما  عليكم  أتلو  أن 
مع  الذات  وهب  عن  فرنسيس 
إال  العامل  يتغري  »لن  يسوع: 
على  يسوع  مع  أناس  أقدم  إذا 
هذا  أجل  من  ذواتهم  وهب 
الذهاب مع يسوع  العامل، وعلى 
القذارة.  واقتحام  الضواحي  اىل 
أيضا وصارعوا  السياسة  أدخلوا 
من أجل العدالة وكرامة االنسان 
هذه  يف  فقرا«.  األكثر  وخاصة 
الذكرى نسأل اهلل أن يعطينا مثار 
هذا االستشهاد الذي ال ميكن أن 
ولشعبه  للبنان  قيامة  إال  يكون 

احلر واملستقل واملؤمن«.
كانت  بشري  »مسرية  أضاف: 
بالصليب  جذري  إميان  مسرية 
يرتاجع  ومل  أحب  الذي  وبلبنان 
احملبة  يف  تراجع  فال  يوما، 

عائلة اجلميل أحيت الذكرى ال 35 الستشهاد بشري اجلميل

والتضحية  الصليب  أمام  وال 
بلبنان  إميان  مسرية  والفداء، 
الذي حلم به ومحله على كتفيه 
الصليب  مع  وفكره.  قلبه  ويف 
ال مساومة، وكذلك مع بشري ال 
مساومة على املبادىء واألخالق، 
وازدهار  ومنو  حرية  وعلى 
يوما  يدخل  لبنان. مل  واستقالل 
فكما  مبادئه،  على  تسوية  يف 
رأى يسوع الصليب نصب عينيه 
اىل  سار  بل  طريقه  حيول  ومل 
خمتارا،  حرا،  اخلالصي  املوت 
واملوت  اخلطر  بشري  رأى  كذلك 
مسريته  يغري  ومل  عينيه  نصب 
استشهاده  واجه  إمنا  ومبادئه 
حرا، فلبنان ليس وطنا سرمديا 
وحضاريا بذاته إمنا بإرادة أبنائه 
رأسهم  وعلى  شهدائه  وشهادة 
املسيح  دم  سرى  فكما  بشري. 
يف عروق خشبة الصليب اليابسة 
كذلك  حياة،  شجرة  اىل  وحوهلا 
وكل  ورفاقه  بشري  دم  سرى 
شهدائنا يف عروق الوطن وحوله 
اىل وطن تفور فيه احلياة واحلرية 
ويؤمن  أمن  ما  وهذا  والكرامة، 

للبنان أبديته ونقاءه«.
من  إميانه  بشري  »استمد  وتابع: 
وطنية،  مؤمنة،  عائلة  ومن  اهلل 
مضحية ووطن استمد منه ماوية 
تستمد  كما  ونشاطه  محاسه 
الدالية،  من  ماويتها  العناقيد 
اىل  زلنا  ما  كثرية  مثارا  فحمل 
سنة  وثالثني  مخس  بعد  اليوم 
القليل  على  احلصول  اىل  نطمح 
فرنسيس:  البابا  يقول  منها. 
ثورويا  املسيحي  يكن  مل  »إذا 
يف هذا الزمن، فهو ال يكون يف 
احلقيقة مسيحيا«. هذا ما يدعونا 
اليه البابا اليوم، وهذا ما نفتقده 
إذا  لبنان.  يف  اليوم  كثريا 
مخدت فينا الثورة على األوضاع 
واقتصاديا  سياسيا  املرتدية 
فال  ووطنيا  وأخالقيا  واجتماعيا 
وخالص  واالزدهار  للتقدم  جمال 
ألجل  بشري  فعله  ما  هذا  لبنان. 
الكثريون،  يفهمه  ومل  لبنان 
وأعاد  الصادقة  بثورويته  جنح 
مجيع  نفوس  اىل  والرجاء  األمل 
اللبنانيني يف وقت قياسي فور 
انتخابه والذي مل يدم سوى ثالثة 

أسابيع«.
قلوبنا  يف  يبقى  »لكي  وختم: 
أفضل،  مبستقبل  واألمل  الرجاء 
صليب  ثورة  تبقى  أن  جيب 
ولكي  فينا،  مستعرة  املسيح 
سيدا  حرا  وطنا  لبنان  لنا  يبقى 
مستقال نعيش فيه بكرامتنا كما 
حلم به بشري جيب أن تبقى ثورة 
بشري مشتعلة فينا. أيها املسيح، 
يا من بصليبك حررتنا وافتديتنا، 
حررنا اليوم من عقدنا وحرر لبنان 
دم  مع  دمك  وليسر  عقده،  من 
بشري،  رأسهم  وعلى  شهدائنا، 
ويبقى  نبقى  لكي  عروقه  يف 

لبنان«.

بعد شهر تقريبًا على اجلدل الذي 
التونسي  الرئيس  طلب  أثاره 
العمل  السبسي  قائد  الباجي 
بني  اإلرث  يف  املساواة  على 
اجلدل  احلكومة  أججت  اجلنسني، 
حتول  قانونية  حواجز  بإزالتها 
بغري  التونسيات  اقرتان  دون 

مسلمني.
تلحظ  مذكرة  احلكومة  وأصدرت 
الزوج  ديانة  ذكر  اشرتاط  عدم 
خالفًا  بتونسية،  اقرتانه  قبل 
حتديد  يشرتط  سابق  ملرسوم 
يف  الراغبني  األجانب  ديانة 
ويفرض  تونسيات،  من  الزواج 
على غري املسلمني منهم إشهار 
اجلمهورية  مفيت  أمام  إسالمهم 

إلمتام العقد.
التونسية  العدل  وأرسلت وزارة 
إلغاء  تؤكد  اليت  املذكرة  أمس، 
بهذا  املعين   »1973 »منشور 
البالد  حماكم  كل  إىل  األمر، 
والقنصليات.  الزواج  ومكاتب 
وأشارت إىل أن املنشور »خيالف 
واتفاقاتها  تونس  دستور 

الدولية«.
الرئاسة  باسم  الناطقة  ودّونت 
يف  قراش  سعيدة  التونسية 
صفحتها على موقع »فايسبوك«، 
أن »كل النصوص املتعلقة مبنع 
ُألغيت،  بأجنيب  التونسية  زواج 
مربوك لنساء تونس تكريس حق 

حرية اختيار القرين«.
وُتعّد قراش من الوجوه اليسارية 
تونس،  يف  البارزة  والنسوية 
إقناع  أنها وراء  مراقبون  ويعترب 
السبسي بتبين التغيريات، فيما 
النساء  تأييد  إىل كسب  يسعى 
بعدما أظهرت االنتخابات املاضية 

دعمهن الكبري له.
أتى ذلك بعد خطاب للرئيس يف 
للمرأة  الوطين  »اليوم  مناسبة 
الشهر  منتصف  التونسية« 
»تونس  أن  فيه  اعترب  املاضي، 
كل  يف  املساواة  حنو  تتجه 
والسياسية  االجتماعية  امليادين 
رفضًا  أثار  ما  واالقتصادية«، 
واستنكارًا يف أوساط احملافظني 
دعوته  اعتربت  دينية  وفاعليات 
جمال  ال  ثوابت  يف  »تدخاًل 
من  خرقها  »يعّد  و  لتبديلها«، 

احملرمات«.
ناشطات  اعتربت  املقابل،  يف 
اإلرث  املساواة يف  مشروع  أن 
من  بالزواج  للتونسية  والسماح 
يضاف  »مكسب«  املسلم،  غري 
إىل قرار اختذ يف عهد الرئيس 
الراحل احلبيب بورقيبة مبنع تعدد 

الزوجات.
وُينتظر أن تعمل »جلنة احلريات 
الرئيس  أسسها  اليت  الفردية« 
قانون  مراجعة  على  التونسي 
بني  املساواة  بهدف  املرياث 
السبسي  وكان  والرجل.  املرأة 

السماح للتونسيات بالزواج من غري مسلمني
دستور  »لدينا  بأن  صرح 
أن  املعروف  لكن  مدنية،  لدولة 
يف  نسري  ولن  مسلم  شعبنا 
إصالحات تصدم مشاعر الشعب 

التونسي«.
املعارضة  أخرى، عربت  من جهة 
يف  املدني  اجملتمع  ومكونات 
على  كبري  قلق  عن  تونس 
بعد  الدميوقراطي«  »االنتقال 
إقرار الربملان قانونًا مثريًا للجدل 
متورطني  عن  العفو  على  ينص 
النظام  عهد  يف  الفساد  يف 

السابق.

مطلوب للعمل
مطلوب آنسة / سيدة للعمل يف 

منطقة بانشبول
جتيد حتضري املأكوالت العربية.. 
فول - محص - فتة - فالفل وغريها..

للمعلومات االتصال على:
0404 067 939

الروسية  الدفاع  وزارة  اعلنت 
إن غواصتني تابعتني هلا قامتا 
مواقع  على  صاروخية  بضربات 
سوريا،  يف  داعش  تنظيم 
مراكز  تدمري  عن  أسفرت 
القيادة واإلتصال ومستودعات 
أسلحة للتنظيم بدير الزور، فيما 
يعلن اإلعالم احلربي يف سوريا 
السوري  اجليش  سيطرة  عن 
البغيليلة  منطقة  على  واحللفاء 

مشال غرب املدينة.
الغواصات الروسية تقضي على 
مراكز القيادة واإلتصال لداعش 

بدير الزور
وقال اإلعالم احلربي إن اجليش 
السوري وحلفاءه تابعوا عملياتهم 
العسكرية يف حميط مدينة دير 
منطقة  على  وسيطروا  الزور، 
غرب  مشال  بالكامل  البغيلية 
املدينة، كما سيطروا على حمطة 
املياه  ضخ  وحمطة  نيشان  غاز 
شرق جبل ثردة 3 يف ريف دير 

الزور اجلنوبي.
ويف ريف املدينة اجلنوبي سيطر 
اجليش واحللفاء على تل كروم 

وكتيبة »ضامن«.
الروسية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
هلا  تابعتني  غواصتني  إن 
قامتا بتوجيه ضربات صاروخية 
يف  داعش  تنظيم  مواقع  على 

سوريا.
الغواصتان »فيليكي نوفغورود« 

صواريخ   7 أطلقتا  و«كولبينو« 
»كاليرب«على  طراز  من  جمنحة 
املاء،  حتت  من  التنظيم  مواقع 
فقد  الروسية  الدفاع  ووفق 
إستهدفت هذه الصواريخ مراكز 
القيادة واالتصال ومستودعات 
سالح تابعة لداعش بالقرب من 

دير الزور.
املراقبة  بيانات  وأكدت 
كافة  على  القضاء  املوضوعية 

األهداف املستهدفة.
الوزارة  أوضحت  هلا  بيان  ويف 
»فيليكي  الغواصتني  أن 
و«كولبينو«  نوفغورود« 
الشرقي  اجلزء  يف  املوجودتني 
بدقة  استهدفتا  املتوسط،  من 
مواقع مهمة لتنظيم »داعش«، 
قيادة  مراكز  ذلك  يف  مبا 
حيث  وذخرية،  أسلحة  وخمازن 
طريقها  يف  الصواريخ  اجتازت 
تراوحت  مسافات  األهداف  إىل 

بني 500 و670 كم.
وزارة  أن  ذكره،  واجلدير 
 5 يف  أعلنت  الروسية  الدفاع 
»فرقاطة  أن  سبتمرب  أيلول/ 
كاليرب  صواريخ  أطلقت  روسية 
بالقرب  داعش  مواقع  على 
إىل  مشرية  الزور«،  دير  من 
الصاروخية  الضربة  فاعلية  أن 
دير  يف  داعش  مقرات  على 
الزور أكدتها الطائرات املسرية 

واالستطالعية.

غواصات روسية تدّك مراكز داعش يف دير 
الزور واجليش السوري يتقدم يف حميط املدينة
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تصّر القوى السياسية على إبقاء اجليش 
حتت رمحة مصدر وحيد للتسليح، هو 
عام  األمريكية. يف  املتحدة  الواليات 
إجهاض  من  واشنطن  متّكنت   ،2008
هبة عسكرية روسية للبنان، بالتعاون 
عام  ومنذ  بريوت.  يف  السلطة  مع 
2012، تنام اتفاقية التعاون العسكري 
والتقين بني لبنان وروسيا يف أدراج 
جلنة املال واملوازنة النيابية، رغم أن 
أربع كلمات  إضافة  املطلوب هو  كل 

عليها!
جلنة  إىل  النيابية،  الدفاع  جلنة  من 
اتفاقية  سلكت  اخلارجية،  الشؤون 
التعاون العسكري والتقين بني لبنان 
جلنة  يف  واستقرت  طريقها  وروسيا 
املال واملوازنة. ومنذ عام 2012، ال 
تزال منسّية يف األدراج! رئيس اللجنة 

فضيحة حكومية ــ نيابية: جتميد اتفاقية التعاون 
العسكري مع روسيا 

السلطات كافة متنع تسليح اجليش!

يتشرف املركز الثقايف االسرتالي  العربي / منتدى بطرس عنداري
بدعوتكم

لحضور ندوة حول قانون االنتخابات  يف لبنان وخاصة
انتخاب املغرتب

وذلك مساء االربعاء يف 2017/09/27  الساعة السابعة على العنوان 
التالي:

مركز جمعية كفرحلدا
Level 2, 925 Canterbury Road, Lakemba

يدير الندوة:
 الدكتور مصطفى علم الدين

يتكّلم يف الندوة كل من السيدَين: 
طنـّوس فرنسيس و جورج الهاشم

مناقشة عامة يشرتك فيها معظم االحزاب اللبنانية واملستقلون
ضيافة

لالستعالم يرجى االتصال بـالدكتور عماد برو على الرقم: 0415190013 
أو باالستاذ  جورج الهاشم على الرقم: 0413285414

الدعوة عامة

ميسم رزق

االتفاقية بإضافة فقرة سابعة عليها تنص على 
العسكرية  املساعدة  )روسيا(  »تقديم  يأتي:  ما 
واألمنية )للبنان(«. وكلما كانت قيادة اجليش، 
سبب  عن  ُتسأل  قهوجي،  جان  العماد  عهد  يف 
عدم احلصول على مساعدات عسكرية من روسيا، 
كانت جتيب: مثة اتفاقية تتيح لنا احلصول على 
هذه اهلبات، لكنها حباجة إىل تعديل يف جملس 

النواب.
جلنة الشؤون اخلارجية واملغرتبني النيابية، برئاسة 
النائب عبد اللطيف الزين، عقدت جلسة استمعت 
فيها إىل شرح ممثلي الوزارات املختصة، وأقرت 
)إضافة  احلكومة  من  ورد  كما  القانون  مشروع 
الوطين  الدفاع  جلنة  عقدت  كذلك  الفقرة(. 
اجلسر،  مسري  النائب  برئاسة  جلسة  والبلديات 
وأقرت املشروع يف أيار 2012. فلماذا مل يرسل 

حتى  معداًل  املشروع 
اآلن إلقراره يف اهليئة 
العامة، وال يزال منسيًا 
يف جلنة املال واملوازنة 
سنوات  مخس  منذ 
جلسة  تعقد  مل  اليت 
ال  وملاذا  ملناقشتها؟ 

البّت  باجتاه  آذار  من  الثامن  فريق  نواب  يدفع 
فيها؟ ينفي أعضاء من اللجنة أن يكون هناك »أي 
سبب سياسي حيول دون مناقشتها وإرساهلا إىل 
اهليئة العامة«، مشرية إىل أن »السبب ميكن أن 
يعود إىل عدم إدراجها على جدول أعمال اللجنة«، 
فيما ظهر أعضاء آخرون وقد نسوا كليًا أنها ضمن 
جلنة  رئيس  أما  جلنتهم.  إىل  املرسلة  املشاريع 
فقد  كنعان،  إبراهيم  النائب  واملوازنة،  املال 
حسم اجلدل احلاصل حول هذه االتفاقية، مشريًا 
إىل أن »اللجنة مل توقف هذه االتفاقية، وهي مل 
انشغاهلا  إىل  نظرًا  األعمال،  جدول  على  تدرجها 
يف املوازنة وسلسلة الرتب والرواتب«. وكشف 
النواب  جملس  »رئيس  أن  »األخبار«  لـ  كنعان 
نبيه بّري، عادة ما يرسل مثل هذه القوانني إىل 
أن يدرجها على  اللجان املختصة، وهو يستطيع 
جدول أعمال أي جلسة تشريعية من دون العودة 
جلنتنا«،  من  موافقة  إىل  حتتاج  ال  وهي  إلينا، 
مشريًا إىل أن »90 يف املئة من املشاريع اليت 
أو  اللجان،  متّر يف  ال  العامة  اهليئة  تناقش يف 
لوضع  مضمونها  حبسب  اللجان  إىل  ترسل  أنها 
مالحظات عليها«. وأكد كنعان أن »ال مشكلة على 
االتفاقية وال سبب سياسيًا حيول دون البّت بها«. 
خالصة األمر أن اللجان حتّولت إىل مقربة التفاقية 
تتيح للجيش احلصول على مساعدات عسكرية من 
روسيا. وهذه املساعدات هي، بال شك، أفضل 
متّنن  اليت  احلدود  وحرس  الشرطة  من جتهيزات 
أمريكا اللبنانيني بها. فهل يصّحح كنعان اخلطأ؟ 
االتفاقية  نبيه بري إىل وضع  الرئيس  أم يبادر 

على جدول أعمال أول جلسة تشريعية؟

كنعان: يستطيع 
الرئيس بري إدراج 
االتفاقية على جدول 

أعمال الجلسات 
التشريعية دون 

العودة إلينا

تصوير )مروان طحطح(

خلف  سياسيًا  »ال سبب  أن  أكد  كنعان  إبراهيم 
بقائها يف اللجنة، وعدم مناقشتها مرّده االنشغال 
مبلف املوازنة«، علمًا أن »رئيس اجمللس يستطيع 
التشريعية  اجللسات  أعمال  جدول  على  إدراجها 
إلينا، خصوصًا أن جلنة الدفاع  من دون العودة 

واخلارجية صّدقتا عليها«.
تربير كنعان يبدو غري مقنع. فهل »جلنته« مل جتد 
سنوات،  مخس  من  أكثر  طوال  الكايف،  الوقت 
كلمات   4 إضافة  على  للتصديق  جلسة  لعقد 
على  احلصول  للجيش  يتيح  مبا  االتفاقية،  على 
ــ  أمريكي  كبري،  قرار  مثة  روسية؟  مساعدات 
وجيشه  لبنان  إبقاء  يريد  فرنسي،  ــ  بريطاني 
األمريكيون  ُيراعي  الغربية. وطبعًا،  العباءة  حتت 
املصاحل  ثابتني:  اجملال  هذا  يف  وحلفاؤهم 
يف  كشريك  روسيا  إدخال  ومنع  اإلسرائيلية، 
بناء  على  ومساعدته  اللبناني،  اجليش  تسليح 
سالح جو، أو منظومة دفاع جوي ذات تأثري على 
ألوية مدرعات  أو  اإلسرائيلية،  احلربية  الطائرات 
حديثة نسبيًا. وحتى اليوم، ال تزال غالبية القوى 
األمريكية،  للمشيئة  منصاعة  اللبنانية  السياسية 
اليت تهدد بقطع املساعدات عن اجليش اللبناني، 
يف حال قبول لبنان مبساعدات روسية )وهو ما 

كشفته وثائق ويكيليكس(.
عام 2008 أعلنت موسكو موافقتها على منح لبنان 
طائرات ميغ ــ 29. اجلانب اللبناني ابتهج باهلبة، 
لكنه ما لبث أن رفضها، بسبب الضغط األمريكي 
الذي استجاب له آنذاك الرئيسان ميشال سليمان 
وسعد احلريري. عادت روسيا وقّدمت عرضًا آخر 
هجومية  مروحية  طائرات   6 تقديم  على  قائمًا 
ومدافع  نسبيًا،  حديثة  دبابات  وكتيبة  متطورة، 
ومعدات  ذخائر  إىل  إضافة  خمتلفة،  أعرية  ذات 
االنصياع  رهينة  العرض  هذا  وبقي  عسكرية، 
اللبناني لألوامر األمريكية. وال ميكن وضع قضية 
»جتميد« اتفاقية التعاون العسكري والتقين بني 
لبنان وروسيا إال يف السياق عينه. ما هي هذه 
االتفاقية؟ وما هي التعديالت اليت طرأت عليها؟ 
منذ  املال  جلنة  غرف  جمّمدة يف  تزال  ال  وملاذا 

عام 2012؟
للحكومة  ُأجيز   ،2011 عام  الثاني  تشرين  يف 
اللبنانية إبرام اتفاق التعاون العسكري والتقين 
ع يف موسكو يف شباط  بني لبنان وروسيا، املوقَّ
2010. وتضّم هذه االتفاقية عشر مواد، تتحدث 
مع  القتالي،  والعتاد  السالح  توريد  عن  فيها 
ضمان تشغيل املعدات اليت هي قيد االستعمال 
لدى القوات املسلحة اللبنانية وتصليحها. وتنص 
االتفاقية أيضًا على تقديم خدمات، مبا يف ذلك 
بناء منشآت عسكرية، وإيفاد خرباء للمساعدة يف 
تنفيذ الربامج املشرتكة، وإعداد اختصاصيني يف 
مؤسسات تعليم وتدريب مالئمة، مع أخذ حاجات 

كل من الطرفني باالعتبار.
جملس  على  قانون  مشروع  أحيل   ،2012 عام 
النواب يرمي إىل تعديل املادة األوىل من هذه 

ندما ُتستحضر ملفات اإلرهاب من أحداث عرسال 
إىل عربا، مرورًا بـ«إمارة الشمال«، حتضر احملكمة 
مواجهة  يف  حربة«  كـ«رأس  الدائمة  العسكرية 
لة الفكر اجلهادي  اإلرهاب. مئات املوقوفني من مَحَ
َمَثلوا أمام هيئة احملكمة العسكرية منذ 2006 حتى 
خون وأمراء  اليوم. من بني هؤالء، انتحاريون ومفخِّ

شرعيون وعسكريون وذّباحون
رضوان مرتضى

الدائمة  العسكرية  احملكمة  رئيس  ينسى  ال 
َنَظر يف عييَن  ابراهيم يوم  العميد خليل  السابق 
بالل ميقاتي )أبو عمر(، ذابح العسكري املخطوف 
نظرة  من  باخلوف  شعرُت  »يومها  السيد.  علي 
نادمًا  كان  إن  سألته  عندما  ذلك  كان  عينيه. 
مشكلة  يف  ما  فرّد:  جرميته،  سُيكّرر  كان  وإن 
بعد،  حليته  شعر  ينبت  مل  الذي  الفتى  أبدًا«. 
أن  دون  ومن  العسكرية،  احملكمة  قاعة  دخل 
يعبأ بالعسكريني احمليطني به، قال: »ماذا أفعل 

بينكم يا كفرة؟«.
»استفّزتين  لـ«األخبار«:  ابراهيم  العميد  يقول 
إنت  شو  فسألته:  سنه،  صغر  رغم  وقاحته، 
»حنن  قائاًل:  فرّد  وجايبينك؟«،  دجاجة  ذابح 
نطّبق الشريعة. بدل ما كون هون، كان جيب أن 
أكون يف الرقة استعّد لتنفيذ عملية استشهادية 
القصص  تنتهي  ال  الالت«.  وحزب  النظام  ضد 
الذي  املتقاعد  الضابط  يسردها  اليت  الصادمة 
بعد  لبنان،  يف  اإلرهاب«  لـ«حقبة  خًا  مؤرِّ بات 
ست سنوات قضاها يف استجواب أمراء شرعيني 
مَحلة  من  وذّباحني  ومقاتلني  عسكريني  وقادة 
اإلسالمية«.  و«الدولة  »القاعدة«  تنظيم  فكر 
فرتة تكفي خللق خمزوٍن كبري حول أسلوب عمل 
اجلهاديني واستشراف اآلفاق املستقبلية يف حياة 

هذه التنظيمات.
حالة  لكنه  عباس،  نعيم  هو  املوقوفني  »أخطر 
استثنائية ال تتكرر«، يرّد ابن بلدة بليدا اجلنوبية 
من دون تردد. يروي ابراهيم كيف كان يتهّرب 
احملاكمة،  من  امساعيل«  »أبو  التفجريات  عبقري 
ابراهيم عن ذلك وعن استمرار عزله  ومّلا سأله 
حلتى  حمامي،  جيب  بدي  »لشو  رّد:  لوكالئه، 
إعدامًا  ُأحكم  اإلعدام، كي  لعقوبات  إدغام  يعمل 
واحدًا عوضًا عن مخسة أحكام إعدام؟«. بالنسبة 
ميقاتي  عمر  فإّن  السابق،  احملكمة  رئيس  إىل 
يسرد  بالثأر.  حمكوٌم  خطري  جمرٌم  هريرة(  )أبو 
ميقاتي«  هريرة  »أبو  إجرام  عن  روايات  ابراهيم 
يف استهداف عسكريي اجليش، جازمًا بأّن »يف 
إّن  يقول  عسكريني«.  سبعة  من  أكثر  رقبته 
»املوقوف الشاب يعترب أي شخص هدفًا له مبجّرد 
كان  الذي  هذا  ميقاتي  اجليش«.  بذلة  ارتدائه 
قائاًل  داعش،  قوله  عند  احملكمة  لرئيس  ُيصّحح 
»الدولة اإلسالمية وليست داعش«، يعيش على 

رئيس »العسكرّية« السابق »يؤّرخ« لإلرهاب يف لبنان:

 هناك أشخاٌص مل ُيّدَع عليهم رغم توّرطهم
األخري اعرتض قائاًل: »أنا أهم من شيخ، أنا داعية 
بكره  »أنا  مناسبة أضاف:  لإلسالم«. ومن دون 
رحية الشيعة على ُبعد كيلومرت«. وعندما انتهت 
اجللسة، سأله العميد ماذا تطلب من هيئة احملكمة 
فرّد: »ال أطلب منك شيئًا، إمنا أطلب من اهلل«. 
عندها سأله رئيس احملكمة: »يا غسان إذا تركتك 
اليوم شو بتعمل، فرّد قائاًل: إذا أخرجتين اليوم 
الروافض.  وُأفّجر هؤالء  الضاحية  إىل  فسأذهب 
احلد  هذا  سُأفّجرهم.  غد  وبعد  سأفجرهم  وغدًا 
الساعة«.  تقوم  أن  إىل  وبينكم  بيين  الفاصل 
بالسجن  ُحكم  الصلييب  غسان  إّن  ابراهيم  يقول 

مخسة عشر عامًا.
يقسم العميد ابراهيم أحداث عرسال إىل اعتداءين. 
األول يوم مقتل النقيب بيار بشعالني والرتيب 
خالد زهرمان، والثاني ما ُعِرف بـ«غزوة 2 آب«. 
يؤكد رئيس احملكمة العسكرية أّن علي احلجريي 
احلجريي  ومصطفى  عجينة«  بـ«أبو  املشهور 
املشهور بـ«أبو طاقية« متورطان يف هذاامللف، 
وُيضيف: »أبو طاقية دعا إىل اجلهاد ضد اجليش 
من مسجده وهذا موّثق بالصوت والصورة«. أما 
يدّلون  كانوا  فقد  االثنني  ولديه  مع  عجينة  »أبو 
املسّلحني إىل الطريق الذي سلكه العسكريون«.

يرى العميد ابراهيم أّن أبرز إجناٍز قامت به احملكمة 
العسكرية كان عقد مصاحلة إلنهاء ملف طرابلس. 
ضمن  ترتكز  األخطر  طرابلس  ملفات  أّن  ويعترب 
سبع جمموعات إرهابية، ُيستبعد منها قادة احملاور 
اجملموعات  هذه  رؤساء  ويعدد  التبانة.  باب  يف 
الذين ينقسمون بني »داعش« و«جبهة النصرة«: 
»ابراهيم بركات ومعن سكاف وطارق خياط وخالد 
وأمحد  منصور  وأسامة  املولوي  وشادي  حبلص 
أداء  عّمن قّصر يف  على سؤال  ورّدًا  ميقاتي«. 
العقيد  »طلبت  قال:  مطلوبني  غّطى  أو  واجبه 
عدة،  مّرات  األبرش  وخالد  محود  عميد  املتقاعد 
هل  دائمًا.  العثور  بعدم  الرد  يأتيين  كان  لكن 
ُيعقل أن األجهزة األمنية مل تعثر عليهما وعنوان 
سكنهما معروف؟«. ويضيف: »هناك أشخاص مل 
مثاًل،  مستغرب.  أمر  وهذا  عليهم،  االدعاء  يتم 
سامل الرافعي مل تستدعه النيابة العامة رغم ورود 

امسه يف كل امللفات املتعلقة باإلرهاب«.
أّنه بني 2006 و2011 عاجلت  إىل  اإلشارة  جتدر 
فقط،  إرهاب  قضايا  يف  ملفات   110 احملكمة 
وأصدرت هيئتها 90 ُحكمًا. ومنذ اندالع األحداث 
فيها  تنظر  اليت  امللفات  عدد  شهد  السورية، 
 682 يف  نظرت  إذ  صاروخيًا.  ارتفاعًا  احملكمة 
عليهم يف  املدعى  املوقوفني  عدد  ملفًا، وصل 
بعضها إىل أكثر من 100 )يف ملف أحداث عربا، 
 110 إفادات  إىل  احملكمة  هيئة  استمعت  مثاًل، 
مدعى عليهم دفعة واحدة(. وأصدرت خالل هذه 

الفرتة ٣61 ُحكمًا يف ملفات إرهاب استثنائية

اجليش.  ضد  قديم  ثأٍر 
حيكي العميد عن شقيقه 
علي الذي قتله اجليش 
عمليات  إحدى  يف 
عمر  أبو  وبني  الدهم. 
يستذكر  هريرة،  وأبو 
أمحد  األكرب  اإلرهابي 
اهلدى(  )أبو  ميقاتي 
مباضيه  يفتخر  الذي 
أحداث  من  ميتد  الذي 
 ،2000 عام  الضنية 
بـ«املاكدونالد«،  مرورًا 
تأسيس  إىل  وصواًل 
إلنشاء  متشددة  خاليا 
والية إسالمية يف عّكار. 
ولدى سؤاله عن احلكم 
الذي يستحقه »الرتيو« 
ميقاتي، يرد: »ال ميكن 
عن  العقوبة  تنزل  أن 

اإلعدام واملؤبد«.
قصة  حتضر  هنا 
الصلييب  غسان  املتهم 
زّيًا  يرتدي  كان  الذي 
رئيس  فناداه  إسالميًا، 
لكن  بالشيخ،  احملكمة 
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مــقاالت وتــحقيقات

داخل  حتقيق  فتح  مع  العسكريني  استشهاد  تداعيات  تنتهي  ال 
اجليش فقط. فاألسئلة مطروحة عن حتييد السياسيني واملسؤولني 
كافة عن هذا امللف، وحصر التحقيق باجليش دون سواه، ما يعّرض 

املؤسسة العسكرية لسابقة
 2014 عام  العسكريني  خطف  تداعيات  تنتهي  أن  يتوقع  ال 
يرتاجعوا  لن  العسكريني  أهالي  كان  وإذا  قريبًا.  واستشهادهم 
إال  مالبساتها،  وكشف  القضية  هذه  يف  بالتحقيق  مطالبتهم  عن 
وال  والقانوني،  اإلنساني  اإلطار  تتعدى  أخرى  أبعادًا  للقضية  أن 
سيما بعدما أحال مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي 
املخابرات  مديرية  اىل  العسكريني  استشهاد  ملف  صقر  صقر 
سياسي،  نقاش  دار  فقد  األولية.  التحقيقات  إلجراء  اجليش  يف 
يف األيام األخرية، حول كل ما حييط بالقضية وما جنم عنها من 
تأثريات سياسية، وما ميكن أن ترتكه من ارتدادات على املؤسسة 

العسكرية.
ويف خالصات هذه النقاشات اآلتي:

مثة قرار واضح وموقف ال لبس فيه من رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون وقائد اجليش العماد جوزف عون بإجراء التحقيق الالزم 
ملعرفة كل املالبسات اليت رافقت العملية وما أعقبها. وُينظر اىل 
التحقيق على أنه ضروري، كما يف كل قضية على هذا املستوى 
من اخلطورة، ليس فقط جلالء احلقيقة، أو المتصاص نقمة أهالي 
العسكريني، إمنا أيضًا حملاسبة املتورطني واملسؤولني ليدفعوا مثن 
أخطائهم. واإلصرار على التحقيق يعكس حرص اجليش، بدرجة أوىل، 
العسكري  السلك  أفراد  فعلية حملاسبة  داخلية  مراجعة  إجراء  على 
املسؤولني عن أخطاء ارتكبت قبل عملية اخلطف وأثناءها وبعدها. 
وهذا أمر جيري يف أي عملية عسكرية ويف أي جيش نظامي حياسب 
فيه املخطئون ويكافأ فيه الذين قاموا بإجنازات، وهو أمر واعد، 
إن بقي يف إطاره القانوني وليس الكيدي أو الشخصي. وهذا أمر 
للقوات  أعلى  يؤكده اجليش، كما رئيس اجلمهورية بصفته قائدًا 
آليات  املسلحة، ألنه يصب يف خانة تعزيز وضع اجليش وتنظيم 

احملاسبة وإظهار املسؤوليات كاملة.
يف  تقال  اليت  املالحظات  من  جمموعة  هناك  املقابل،  يف  لكن، 
النقاشات السياسية تهدف اىل اإلضاءة على سري التحقيق حتى ال 

يتحول عن مساره، وحفاظًا على وضع املؤسسة العسكرية:
تنظيم  على  احلجم  بهذا  انتصار  من  خيرج  الذي  اجليش  إن  أواًل، 
هذا  على  حتقيقًا  تارخيه  يف  األوىل  للمرة  يواجه  »داعش«، 

املستوى من اخلطورة والدقة.
فالتحقيقات العسكرية الداخلية جترى يف شكل دائم داخل املؤسسة 
عند أي أخطاء ترتكب، وال تكون عادة على هذا املستوى الوطين 
العام، وال سيما بعدما أخذت قضية العسكريني املخطوفني كل هذا 
الدعم واالحتواء السياسي والشعيب. وهذا األمر كفيل يف حد ذاته 
بأن يضع اجليش أمام حتّد أساسي وحساس ودقيق، ألنه سينعكس 

حصر التحقيق باجليش وحتييد السياسيني... ما له وما عليه
هيام القصيفي
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يدعو حزب القوات اللبنانية سدني اسرتاليا الجميع للمشاركة يف القداس االلهي لراحة أنفس شهداء املقاومة اللبنانية وذلك يوم األحد الواقع يف ١٧ 
أيلول ٢٠١٧ الساعة الرابعة بعد الظهر يف كنيسة مار شربل بانشبول..  الدعوة عامة.

الذين سيكونون  وأفراده،  اجليش وعلى ضباطه  حكمًا على وضع 
معرضني، إعالميًا على األقل، حلالة هي األوىل من نوعها لن تكون 
بها، وهي احلريصة  اليت يفرتض  العسكرية  سهلة على املؤسسة 
على إجراء حتقيق شامل وشفاف، تفادي الفخاخ واملطبات أمامها.

النائب  اىل  كتابًا  وّجه  جريصاتي  سليم  العدل  وزير  إن  ثانيًا، 
إجراء  فيه  طلب  محود،  القاضي مسري  التمييز  حمكمة  لدى  العام 
اجليش  من  عرسال  يف  العسكريني  قتل  جرائم  بشأن  التعقبات 
وقوى األمن الداخلي، »على أن تشمل هذه التعقبات مجيع اجلرائم 
املتفرعة ومجيع األشخاص الذين شاركوا أو تدّخلوا أو حّرضوا على 
ارتكابها«. الحقًا، أحال صقر امللف اىل مديرية املخابرات إلجراء 
باملديرية  التحقيق  التباسات حول حصر  أثار  األمر  التحقيق. وهذا 
اليت  العسكرية  بالشرطة  وليس  األمين،  بالشأن  عادة  تعنى  اليت 
حتقق عادة يف مسائل داخلية، وإن أقل خطورة. فإذا كان مشهودًا 
للمديرية عملها وإجراؤها التحقيق بطريقة شفافة ومن دون إثارة 
أمام مسؤولية كبرية يف  اليوم  أنها ستكون  إال  أخطاء حوهلا،  أي 
مواجهة ملف كبري وحساس وخطر ومتشعب، ما يضيف عليها ثقاًل 
كبريًا وضغطًا أمنيًا مكثفًا نتيجة انصرافها إىل مالحقة شبكات أمنية 

وإرهابية خطرة.
أن  ميكن  اليت  الطريق  خريطة  عن  أسئلة  سيطرح  التكليف  وهذا 
تعتمدها مديرية املخابرات واجليش يف إجراء التحقيقات، ومن الذي 
منهم؛  الرتب  من خمتلف  عسكريني  كمسؤولني  تشمله،  أن  ميكن 
من أصبح خارج اخلدمة ومنهم من ال يزال فيها، علمًا بأن احلوادث 
اليت جرت عام 2014 متشعبة ومتداخلة. ولوجستيًا، هناك تراتبيات 
متفاوتة ومتدرجة حبسب الرتب واملسؤوليات املعطاة اىل الضباط 
وقادة األلوية والوحدات. فهل ميكن أن يفتح حتقيق واسع اىل هذا 

احلد، ومن الذي سيستدعى اىل التحقيق، ومن يبقى خارجه؟
ثالثًا، ال ميكن التعامل مع التحقيق مع جمموعة واسعة من الضباط 
على  تأثريات  ترك  احتمال  اىل  االنتباه  دون  من  والعسكريني، 
نوعها،  من  األوىل  هي  لسابقة  سيؤسس  ألنه  اجليش  معنويات 
وهناك خيط رفيع بني احملاسبة الشفافة وبني الكيدية والتشهري. 
وحساسية هذا األمر أن املطالبة احملقة بفتح حتقيق يف قضية خطرة 
أن تتحول لدى أي جهة سياسية  كاليت حصلت يف عرسال ميكن 
إىل مطالبة بفتح حتقيقات مماثلة داخل املؤسسة العسكرية من نهر 
البارد إىل 7 أيار، إىل أحداث عربا، علمًا بأن لكل القوى السياسية 
مآخذ على اجليش يف هذه احملطات، كما أن يف داخل املؤسسة 
نفسها مآخذ على أداء بعض الضباط املعروفني خالل تلك املراحل. 
فمن ميكنه أن يوقف مسلسل التحقيقات وحتويل اجليش اىل كبش 

حمرقة عند أي احتكاك سياسي من النوع احلاصل حاليًا؟
رابعًا، إن إحالة صقر امللف اىل املخابرات تعين حكمًا عدم تكليفها 
نقطة حساسة وخطرة ألنها ترتجم  بالتحقيق مع سياسيني، وهذه 
الفرتة  تلك  يف  املسؤولة  السياسية  الطبقة  حتييد  بالسياسة 

بالتكافل والتضامن، والصورة احلكومية اجلامعة أثناء تالوة الرئيس 
متام سالم بيان احلكومة حينها ال تزال خري دليل على ذلك، فهل 
هذا األمر مقصود سياسيًا، ومن أوعز حبصر التحقيق مع الضباط 
والعسكريني وحتييد السياسيني؟ فحملة التضامن مع رئيس احلكومة 
السابق متام سالم، وزيارة رئيس احلكومة سعد احلريري له، أمثرت 
عدم التحقيق مع املسؤولني السياسيني وحّيدتهم ومنحتهم حصانة 
وسّلطت الضوء فقط على اجليش. وهذا أمر ال خيدم احلقيقة اليت 
يفتش عنها أهل العسكريني. وهذا يعين أنه بقدر تعزيز الشفافية 
سياسية  بتسويات  يقوم  يزال  ال  من  هناك  فإن  اجليش،  داخل 
ضروية لالستقرار الداخلي وحتييد املسؤولني السياسيني كافة عن 
هذا امللف. وإذا كان التحقيق سريسو يف نهاية األمر على اجليش، 
فلماذا أثريت كل هذه الضجة السياسية وسّلط الضوء على حماضر 
وهيئة  احلكومة  رئيس  عن  مدافعون  وانربى  الوزراء  جلسة جملس 
العلماء املسلمني للدفاع عنهم وعن دورهم التفاوضي، ليحّيدوا يف 

النهاية عن أي حتقيق؟
خامسًا، من األسئلة املطروحة حاليًا ملاذا ال حتال هذه القضية إىل 
الكيديات  عن  بعيدًا  بواجبه  يقوم  القضاء  وترك  العدلي  اجمللس 
السياسية والشخصية وتعريض اجليش هلذا املّد اإلعالمي والتجاذب 
السياسي حوله جمددًا، وبذلك تنحصر االنعكاسات السلبية للتحقيق 
يف الدوائر القضائية املعنية وعدم التفريط بإجناز قام به اجليش، 
فيرتك مرة أخرى عرضة للتشهري، مهما كانت األسباب موجبة وحمقة. 
ألن ترك السياسيني، وغري السياسيني، املسؤولني عما جرى يف 
آب عام 2014، من دون حماسبة أو حتقيق ال حيمل سوى عنوان واحد 

هو التسويات السياسية اليت تتكرر يف كل مرة.

اإلصرار على التحقيق يعكس حرص الجيش على إجراء مراجعة داخلية فعلية 
)داالتي ونهرا(
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مــقاالت وتــحقيقات

قد  اخلطر  التوّقع  هذا  املياه!  األهّم:  ثروته  مهّدد خبسارة  لبنان 
يتحّول واقعًا حمتومًا، يف حال استمرار التفريط بهذا املورد احليوي 
واألساسي للحياة. حبسب مركز البحوث يف »بلوم بنك« إن سوء 
إدارة قطاع املياه يف لبنان، وتأّثر هذا القطاع بعوامل كثرية أبرزها 
تغرّي املناخ والتلّوث وعشوائّية االستثمار، قد تدفع باجتاه معاناة 
لبنان من إجهاد مائي خطري، ينعكس حكمًا على نوعية احلياة فيه!

مبناسبة  األمريكي،  العاملّية«  »املوارد  معهد  أعّدها  دراسة  تشري 
بلدًا مقباًل على  لبنان ضمن 33  للمياه، إىل حلول  العاملي  اليوم 
بلدًا من   14 أن  والالفت  عام 2040،  مرتفع، حبلول  مائي  إجهاد 
ضمن هذه البلدان يقع يف منطقة الشرق األوسط )مثل البحرين 
والكويت وفلسطني وقطر واإلمارات والسعودية وسلطنة عمان(.

يرتكز مركز البحوث يف »بلوم بنك« إىل هذه النتيجة، للتأكيد على 
أن الطبيعة الدينامّية هلطول األمطار يف لبنان، لن تبعد عنه هذا 
تمل. يقول رئيس قسم اجلغرافيا يف اجلامعة اللبنانّية  السيناريو املحُ
ورئيس دائرة املناخات يف املديرّية العاّمة للطريان املدني، الدكتور 
طارق سلهب، أن »لبنان مل يسّجل، تارخييًا، الكّمية نفسها هلطول 
األمطار سنويًا، إذ بلغت كمية األمطار املتساقطة يف عام 1990 
حنو 360 مم، فيما ارتفعت إىل 1154 مم يف عام 2009. لكّنه رغم 
ذلك، مل يشهد خالل مخس سنوات متتالّية اخنفاضًا يف كمّيات 

تساقط األمطار، وتاليًا مل يلحظ اجلفاف حتى اآلن«.
يستعرضها  اليت  العوامل  من  جمموعة  تقابلها  التطمينات  هذه 
مركز البحوث يف »بلوم بنك«، وتهّدد هذه الثروة، كتغرّي املناخ، 
الطلب على هذا  املائّية، وارتفاع  للموارد  العشوائي  واالستخدام 
املورد األساسي، فضاًل عن ارتفاع نسبة التلّوث. لإلشارة إىل أن 
استمّرت  حال  للبنان يف  يكون مصريًا حمتومًا  قد  املائي  »الفقر 

األمور على ما هي عليه«.

أسباب القلق!
ميلكها.  اليت  املياه  من  جزءًا صغريًا  إاّل  لبنان  يستثمر  ال  عمليًا، 
حبسب األرقام املتوافرة من وزارة الطاقة واملياه، يستفيد لبنان 
من سّدين فقط هما؛ سّد القرعون على نهر الليطاني بسعة ختزينّية 
تبلغ 220 مليون مرت مكّعب، وسّد شربوح الذي يتغّذى من مياه 
األمطار ومن نبع اللنب وهو ذو قدرة ختزينّية تبلغ 3 ماليني مرت 
مكّعب. وعلى الرغم من ذلك، ال يتّم استغالل أكثر من 30 مليون 

لبنان مهدد باإلجهاد املائي اخلطري.. ارتفاع احلرارة درجتني خيّفض الغطاء الثلجي بنسبة %40
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان بأسـعار 
ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

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

Apco   20 L            $85  للسقف
P: 9832 0000  (APCO)

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

مرت مكّعب فقط من سّد القرعون لتلبية الطلب على املياه ورّي 
املزروعات يف السهول اجملاورة، فيما أكثر من 40% من املوارد 
فقد بسبب التسّرب يف البنية التحتّية، أّما الكّميات  املائّية اجملّمعة تحُ

املتبقية فتستعمل لتوليد الكهرباء.
إضافة إىل ذلك، تشري دراسة أعّدها البنك الدولي يف عام 2008 
إىل معاناة لبنان من »عدم تطابق مزمن بني إمدادات املياه والطلب 
ويبلغ  نسبيًا،  منخفضة  باملياه  اإلمداد  استمرارّية  أن  إذ  عليها. 
متوسطها حنو 7.6 ساعة يوميًا يف الصيف و13 ساعة يوميًا يف 
الشتاء. وهو ما مسح بربوز ظاهرة مقّدمي املياه من القطاع اخلاّص 
ومصدرها  املياه  نوعية  على  رقابة  أي  من  بعيدًا  النقّص،  لسّد 
وسعرها، إذ تتخّطى الرسوم السنوّية اليت يدفعها املواطن للحصول 
على شحنات املياه من القطاع أضعاف أضعاف الرسم الثابت الذي 

تفرضه احلكومة بقيمة 200 دوالر أمريكي«.
ال تتوقف األسباب اليت تدعو للقلق على ثروة لبنان املائّية، عند 
ضاف إليها، استغالل املوارد  هذا املستوى من سوء اإلدارة، بل يحُ
املفروضة  الرقابة  غياب  نتيجة  وخطرة،  عشوائّية  بطريقة  املائّية 
هذا  على  »اخلاّصة«  األيدي  وتنامي سطوة  الرمسّية،  اجلهات  من 
املورد العاّم. حبسب دراسة أعّدها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
فإن »عدد اآلبار غري املرخّصة يف لبنان، هو أعلى ثالثة أضعاف، 
من اآلبار املرّخصة. ويقّدر عدد اآلبار غري القانونّية بنحو 59 ألف 
بئر، أي ما يعادل 6 آبار غري قانونّية لكّل كيلومرت مرّبع مقابل بئر 
غري قانوني لكّل كيلومرت مرّبع يف إسبانيا«، وخيلص برنامج األمم 

لتقطة، بل إن الرتكيز  يعتمد على مستوى املتساقطات أو املياه املحُ
احلقيقي جيب أن يستند إىل نسبة املياه اآلمنة املتاحة أو بتعبري آخر 
نسبة املياه الصاحلة لالستعمال املنزلي أو الزراعي. ويف لبنان، 
تعاني املوارد املائّية من مستويات عالّية من التلّوث، ومعاجلتها 
مكلفة جدًا«. عمليًا، إن األنهار وينابيع املياه اجلوفّية يف لبنان، 

هي ضحية إلقاء النفايات املنزلّية والصناعّية.
تهديد آخر يضاف إىل العوامل املؤّثرة على املوارد املائّية وهو تغري 
األرصاد  وفق مصلحة  بالفعل.  واضحة  ظاهرة  بات  الذي  املناخ، 
احلرارة  درجة  بلغت  املدني،  للطريان  العاّمة  املديرّية  يف  اجلوّية 
القصوى يف بريوت، يف آب 2005، حنو 30.8 درجة مئوّية، يف 
حني بلغت حنو 34.1 درجة مئوّية يف الفرتة نفسها من عام 2015. 
وحبسب وزارة الطاقة واملياه »كّلما ارتفعت احلرارة درجة مئوّية 
واحدة، سيتقّلص احلجم الكلّي للموارد املائّية يف لبنان بنسبة تقّدر 
بنحو 6 إىل 8%. ومن املتوّقع أن يؤّدي ارتفاع احلرارة درجتني 
نسبة  وهي   ،%40 بنسبة  الثلجي  الغطاء  اخنفاض  إىل  مئويتني 
ترتفع إىل 70% مع ارتفاع احلرارة 4 درجات مئوية، ما سينعكس 
سلبًا على إعادة شحن الينابيع وموارد املياه اجلوفّية، وبالتالي على 
إمدادات املياه يف  إمدادات املياه. وتقّدر تكلفة اخنفاض  معّدل 
عام 2020 بنحو 21 مليون دوالر، ويف عام 2040 بنحو 320 مليون 

دوالر، ويف عام 2080 بنحو 1.2 مليار دوالر«.

فيفيان عقيقي

املتحدة اإلمنائي يف دراسته للقول 
إن »لبنان يستغل يف شكل مفرط 
دون  من  اجلوفّية  املياه  طبقات 
التفكري يف العواقب. هذا اإلفراط 
يف ضّخ املياه اجلوفّية يؤدي إىل 

تسّرب املياه املاحلة إىل اخلّزانات اجلوفّية املسامية ويزيد من خطر 
اجلفاف«.

من العوامل املؤّثرة على الثروة املائّية، أيضًا، يشري مركز البحوث 
يف »بلوم بنك« إىل التلّوث. تقول مديرة برنامج »الطاقة والبيئة« 
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جيهان سعود، إن »التقييم 
أن  ينبغي  ال  املورد،  هذا  وفرة  وقياس  املياه،  لقطاع  الشامل 

يقدّر عدد اآلبار غري القانونيّة بنحو 59 ألف بئر، ما يعادل 6 آبار غري 
قانونيّة لكّل كيلومرت مربّع )هيثم املوسوي(

أكثر من 40% من املوارد 
املائيّة املجمّعة تُفقد 

بسبب التسرّب يف البنية 
التحتيّة
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متفرقات
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ساوث  نيو  عائالت  تتمّكن  قد 
تزايد  من  تعاني  اليت  ويلز 
مئات  توفري  من  الطاقة  أسعار 
فواتري  من  سنوًيا  الدوالرات 
إعطائها  عرب  وذلك  الطاقة 
اليت  األجهزة  على  ختفيضات 
استهالك  يف  بالكفاءة  تتمّيز 
الطاقة، وستتم زيادة اإلعادات 
كما  باملائة،   20 بنسبة  املالية 
ميكن أن توّفر املصاحل التجارية 
 1900 إىل  يصل  ما  الصغرية 
دوالر يف السنة، وذلك مبوجب 
رزمة تدابري ُتعترب األوسع نطاًقا 
يف أسرتاليا لتخفيف عبء فواتري 
الطاقة مّت اإلعالن عنها اليوم من 
ساوث  نيو  حكومة  رئيسة  قبل 

ويلز غالديس برجيكليان.
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
اإلعادات املالية اخلاصة بالطاقة 
التخفيضات  بطاقات  ألصحاب 
يف  دوالًرا   50 بقيمة  سرتتفع 
دوالًرا،   285 إىل  لتصل  السنة 
املالية  اإلعادات  سرتتفع  كما 
 30 بقيمة  املؤّهلة  للعائالت 
دوالًرا لتصل إىل 180 دوالًرا، 
 900000 حوالي  سيساعد  مّما 

عائلة تواجه صعوبات مالية. 
 10000 حوالي  فإن  كذلك 
مصلحة جتارية صغرية ستتمّكن 
من احلصول على ختفيضات عند 
تتمّيز  ال  اليت  معداتها  حتديث 
بالكفاءة، وهو ما ميكن أن يؤدي 
إىل توفري يف الفواتري مبا يصل 

إىل 1900 دوالر يف السنة. 
برجيكليان:  السيدة  وقالت 
»ندرك أن الناس يرزحون حتت 
وطأة تكاليف الطاقة املتصاعدة. 
هذه مشكلة وطنية، لكن حكومة 
تصميم  لديها  ويلز  ساوث  نيو 
أكيد على القيام بكل ما ميكنها 

للمساعدة«.  
ختفيف  تدابري  رزمة  تشمل 

تكاليف الطاقة ما يلي:
•  زيادة اإلعادة املالية للعائالت 
 235 من  املنخفض  الدخل  ذات 
دوالًرا إىل 285 دوالًرا واإلعادة 
املالية اخلاصة بالطاقة للعائالت 
من 150 دوالًرا إىل 180 دوالًرا 
وذلك ملساعدة حوالي 900000 
يواجهون  الذين  الزبائن  من 

صعوبات يف دفع فواتريهم.
ختفيضات لتحديث املعدات      •
لدى املصاحل التجارية الصغرية 
 1900 إىل  يصل  توفري  لتحقيق 
السنوية  الفواتري  يف  دوالر 

للمصلحة التجارية.
املصابيح  على  ختفيضات      •
اليت تتمّيز بالكفاءة يف استخدام 
تكييف  أجهزة  وحتديث  الطاقة 
ميكن  مّما  العائالت  لكّل  اهلواء 
أن يؤدي إىل توفري ما يصل إىل 
500 دوالر يف السنة على فواتري 

الطاقة لكّل عائلة. 
•  ختفيضات ملا يصل إىل 23000 
شخص لديهم بطاقات ختفيضات 
لتوفري ما يصل إىل 50 باملائة من 

رزمة تدابري لتخفيف عبء فواتري الطاقة عن 
العائالت واملصاحل التجارية الصغرية

تكاليف حتديث الرّبادات وأجهزة 
توّفر  مبوديالت  القدمية  التلفاز 
لكّل  توفرًيا  حيقق  مّما  الطاقة، 
عائلة مبا معّدله 200 دوالر يف 

السنة.
•  التوقف عن استيفاء مؤسسات 
بيع الطاقة باملفّرق لتكاليف غري 
ضرورية مثل استيفاء رسوم لقاء 

إصدار فواتري ورقية.
•    فرض عقوبات على مؤسسات 
بيع الطاقة باملفّرق اليت ال تنقل 
املستهلكني الذين حيصلون على 

إعادات إىل صفقات أفضل
إجراء حتديثات لتوفري الطاقة    •
ملا يصل إىل 16500 من زبائن 
أكثر  ملساعدة  العام  اإلسكان 
الناس تضّرًرا يف الوالية، حبيث 
يف  املشاركة  العائالت  توّفر 
 360 حوالي  معّدله  ما  الربنامج 
دوالًرا من فواتريها يف السنة. 
أن  ميكن  ذلك،  على  كمثال 
حتصل العائلة على ختفيض يبلغ 
تركيب  لقاء  دوالر   200 حوالي 
بالكفاءة يف  يتمّيز  هواء  مكّيف 
جهاز  من  بداًل  الطاقة  استهالك 
هلا  حيقق  حبيث  قديم،  تدفئة 
 225 حوالي  يبلغ  توفرًيا  ذلك 
دوالًرا من فواتريها يف السنة.

املقهى  مالك  أن حيصل  وميكن 
بقيمة 400 دوالر  على ختفيض 
تربيد  حجرة  برتكيب  قام  إذا 
يف  بالكفاءة  تتمّيز  جديدة 
جهاز  من  بداًل  الطاقة  استهالك 
أمر  وهو  لديه،  القديم  التربيد 
اختاذ  عند  له  حيقق  أن  ميكن 
تدابري أخرى مع ذلك توفرًيا يبلغ 
من  دوالر   1900 إىل  يصل  ما 

فواتريه يف السنة.
واملنافع  الطاقة  وزير  وقال 
إعادات  كّل  إن  هاروين  دون 
بنسبة  سرتتفع  املالية  الطاقة 
على  سُيفرض  كما  باملائة   20
باملفّرق  الطاقة  بيع  مؤسسات 
وقف العمل برسوم اإلنهاء املبكر 
للعقود ورسوم الفواتري الورقية 
ورسوم الدفع يف مكاتب ’الربيد 

األسرتالي‘.  
»هذه  هاروين:  السيد  وقال 
ومتّكن  ستحمي  التغيريات 
الذين  الطاقة  مستهلكي 
يستحقون فرصة عادلة وستجعل 
مؤسسات بيع الطاقة باملفّرق أن 

تساعد يف هذا اجملال أيًضا«.
غربيال  البيئة  وزيرة  وقالت 
برناجمنا  ساعد  »لقد  أبتون: 
اليت  باألجهزة  اخلاص  احلالي 
تعمل بالطاقة للعائالت املتضّررة 
17600 عائلة فعاًل على ختفيض 
 200 إىل  يصل  مبا  فواتريها 
دوالر يف السنة، مّما يعين أننا 
ذاته  الوقت  البيئة ويف  نساعد 

نساعد املستهلكني أيًضا«.  
النهائية  األرقام  حتديد  سيتّم 
للحسومات بعد طرح الربنامج يف 
عملية مناقصة، وسيكون املبلغ 

الذي ستوفره كّل عائلة.

انفتحت شهّية السوريني على انتقاد التغيريات اليت أجريت أخريًا 
على بعض املناهج التعليمية، وحتّول االنتقاد إىل »قصف عشوائي« 
الشارع  بني  الثقة  واهتزاز  الربوباغندا،  مثل  عدة،  عوامل  بتأثري 
واحلكومة، واستناد جزء كبري من االنتقادات إىل معطيات خاطئة. 
الوزارة املعنية التزمت الصمت حتى اآلن، مع ما قد يعنيه ذلك من 
التعامل مع القضية على مبدأ »أذن من طني وأذن من عجني« بداًل 
العملية  يتناول  وطنّيًا  نقاشًا  الزوبعة  وحتويل  الفرصة  انتهاز  من 

التعليمية بأكملها

يتطّلب  السوري. مل  الشارع  الساعة يف  حديث  التعليمّية  املناهج 
األمر أكثر من زوبعة انطلقت عرب وسائل التواصل االجتماعي وبعض 
وسائل اإلعالم، ليرتّبع الواقع التعليمي على رأس املواضيع اليت 
الذي  »ما  سؤال  ويتكّرر  وافرتاضّيًا،  واقعّيًا  السوريون  يتداوهلا 

يدرسه أبناؤنا؟« على األلسن.
بالغة  وتعديالتها هي قضّية  املناهج  أن قضية  به  املسّلم  ومن   
مفتوحة  وطين  »نقاش«  ساحة  إىل  تتحّول  أن  وينبغي  األهمّية، 
باستمرار، ولو كان االخنراط يف تداول هذه القضّية قد حتول يف 

خالل األيام األخرية إىل ما يشبه العدوى.
الكتب  أغلفة  من  عدد  إىل  ُوّجهت  انتقادات  من  انطلقت  الشرارة 
طاول  العشوائي«  بـ«القصف  أشبه  شكاًل  سريعًا  لتأخذ  اجلديدة، 
كّل ما يتعّلق باملسألة التعليمّية. سرت أحاديث وراجت منشورات 
و«مقاالت« تؤّكد تارة أن املناهج اجلديدة حفلت بفكر ديين متشدد، 
وتشري تارًة أخرى إىل »حتريف يف التاريخ« و«تدّن يف احملتوى«.

من  مأخوذة  إّنها  قيل  لفقرات  صور  تداول  مت  تدقيق  غري  ومن 
بعض  أن  يّتضح  أن  قبل  تقّدم،  ما  على  كأمثلة  اجلديدة  املناهج 
تلك الفقرات يعود إىل مصادر أخرى، من بينها مناهج معتمدة يف 
دول عربّية، وأخرى فرضها تنظيم »داعش« يف مناطق سيطرته. 
وعلى حنو مماثل ملا حيصل يف حاالت كهذه، اخنرط كثريون يف 
توجيه االنتقادات وتبيّن »األمثلة« من دون تدقيق يف املصادر، 
أو حتى اطالع على املناهج. يف مقابل ذلك، حتّولت املعمعة إىل 
مناسبة لتسليط الضوء على »مشكالت« موجودة يف املناهج فعاًل. 
بـ«علمنة  »أحالم«  إىل  أقرب  تبدو  أفكار  النقاشات  يف  حضرت 
املناهج« وحذف مادة الديانة منها، األمر الذي يتجاوز بطبيعة احلال 
قدرة وزارة الرتبية، ويرتبط مبعطيات تتعّلق بـ«هوّية إسالمّية« مت 
تكريسها عرب عقود يف معظم ما يتعلق بالقوانني واألحوال الشخصية 

والدستور... إخل.

التغيري ليس شاماًل
خالفًا ملا مت تداوله على نطاق واسع، مل يطل التغيري كل املناهج 
األول،  الصفوف  مناهج  على  العام  هذا  »اقتصر  بل  التعليمّية، 
لتطوير  الوطين  املركز  ملدير  وفقًا  والعاشر«،  والسابع،  والرابع، 
القادم  »العام  إّن  لـ«األخبار«  طّباع  يقول  طّباع.  دارم  املناهج 
والثامن  واخلامس  الثاني  الصفوف  إىل  التغيري  انتقال  سيشهد 
واحلادي عشر، وصواًل إىل مناهج الشهادات، بعد أن تكون املناهج 
قد ُجّربت ومت تطوير طرائق قياسها وتطوير البيئة الصفية، ومتّرس 
املدرسون«. كذلك يؤّكد أن اهلدف من العملّية »الوصول إىل مناهج 
أربعة  اعتماد  مع  والعشرين،  احلادي  القرن  مهارات  وفق  مطّورة 

مبادئ: تقدير الذات، املواطنة، التواصل، والتنمية املستدامة«.

... و«الديانة« ليست جديدة
من بني املعلومات اليت سرت حول املناهج اجلديدة، حتّدث البعض عن 
»إدخال الرتبية الدينية إىل الصف األول، يف مقابل إلغاء الرتبيتني 
دقيقة،  غري  املعلومات  هذه  أن  طّباع  يؤّكد  واملوسيقّية«.  الفنّية 
ويقول »الرتبية املوسيقية والفنية مل تلغيا من الصف األول، على 
العكس هما موجودتان، وحتظيان باهتمام خاص«. يوضح أيضًا أّن 
»مادة الرتبية الدينية )اإلسالمّية، واملسيحّية( كانت موجودة أصاًل 
هذا  أن  الحظنا  كتب.  دون  من  لكن  األول،  الصف  مقّررات  يف 
أمام بعض املدرسني إلدخال تفاصيل ال عالقة  األمر فتح اجملال 
الرتبوية  العملية  لتنظيم  الديانة  كتابي  اعتماد  فتّم  باملنهاج،  هلا 
والتعليمّية وضبطها«. وباستعراض لبعض كتب الرتبية اإلسالمّية 
امُلعتمدة، يتّضح خلّوها من الفكر التكفريي )خالفًا ملا يشاع( عالوة 
على وجود دروس تتناول أهمية احلوار واألسرة واجملتمع وحقوق 
على  أو سليب  إجيابي  حكٍم  تقديم  )ال يعين هذا حماولة  االنسان. 
احملتوى بعمومه، ألّن األمر حيتاج إىل متخّصصني ونقاشات بطبيعة 

احلال(.

أغلفة وقصائد وتاريخ
أخذت أغلفة بعض الكتب موضع الصدارة يف السجال الدائر، حيث 
عّدها املنتقدون »أغلفة بشعة وظالمّية«، ووصل األمر إىل حّد القول 
غالف  وجود  املنتقدين  دوافع  وكانت  وعرعورية«.  »داعشّية  إّنها 
عليه رسٌم لتمثال ملتٍح، وغالف آخر حيوي رمسًا لفتاتني حمّجبتني 
)قد يشكل عزاًء للمنتقدين إذا عرفوا أن غالف أحد كتب املنهاج 
عليه رسم لفتاتني سافرتني(. وجتدر اإلشارة إىل أن أغلفة الكتب 
قد اعتمَدت لوحات لفنانني تشكيليني بارزين: نذير النبعة، أدهم 

إمساعيل، لؤي كيالي، وفاتح املدرس.
أّما التمثال الذي أثار حفيظة البعض فهو متثال إيكو شاماغدان، أبرز 

ملوك مملكة »ماري«. 
كذلك صّب املنتقدون غضبهم على قصيدة »الفيل يستحم« اليت 
)وقال  الثالث  للصف  العربية  اللغة  منهاج  موجودة يف  إنها  قيل 
البعض الرابع(، وهي يف احلقيقة »نشاط غنائي« ُمدرج يف كتاب 
مثل  أنشطة  أيضًا  يضم  الذي  األول،  للصف  املوسيقّية  الرتبية 
االستماع إىل موزارت، وأناشيد لشعراء آخرين على رأسهم سليمان 
كتب  كما يف  العربية  اللغة  كتب  قصائده يف  احلاضرة  العيسى 
الرتبية املوسيقّية، خالفًا ملا قال بعض املنتقدين الذين »ترّحوا 
إىل  املنهاج  »سعي  املالحظات  بعض  تناولت  كذلك  أّيامه«.  على 
جاءت  إنها  والقول  املنطقة،  حضارات  عن  خاطئة  معلومة  تكريس 

مجيعًا من شبه اجلزيرة العربية«.

طفولة وحقوق
اإلشارة  تستحق  تفاصيل  حتضر  املناهج،  بعض  استعراض  لدى 
إليها، من بينها عدم وجود أي فعل أمر يف األنشطة املطلوبة من 
التالميذ يف كتب املرحلة األوىل )من الصف األول إىل السادس(، 
واعتماد صيٍغ مثل »أرسُم وألّوُن« بداًل من »ُارسم ولّون«. كذلك 
وحقوق  الطفل،  حقوق  تتناول  دروس  الكتب  بعض  يف  حتضر 
االنسان، وثقافة احلوار. ويقول دارم طّباع لـ«األخبار« إّن األنشطة 
امُلدرجة »حتاول الرتكيز على التعلم التعاوني من خالل مناظرة وحوار 

وتفعيل، بغية رفع مهارات التفكري بعيدًا عن الببغائية«.

»البعث« حاضر
التداول  للدولة واجملتمع« من  القائد  »احلزب  رغم خروج مصطلح 
على صفحات الكتب، غري أّن جتلّيات فكر البعث ما زالت حاضرة 
يف كثري من املواد. وعلى سبيل املثال، ترّكز املناهج على »عروبة 
اإلسالم«، كما حتظى »عروبة سوريا« مبركزّية كتب الرتبية الوطنية 
يف كل الصفوف، عالوة على قضايا الوحدة واملصري املشرتك وما 
إىل ذلك. أيضًا حتظى املنظمات اليت اشتهرت بأنها »رديفة حلزب 
البعث« باهتمام خاص، مثل منظمة »احتاد شبيبة الثورة«، من دون 
القول إنها »رديفة للبعث«. كذلك حتضر مفارقات عدة يف كتب 
الرتبية الوطنية حتديدًا؛ فمثاًل خيتصر كتاب الرتبية الوطنية للصف 
واملواصالت!  البطالة  باثنتني،  السوري  اجملتمع  مشكالت  الثامن 
عالوة   .)2017  –  2016 طبعة  اخلامس،  الدرس  األوىل،  )الوحدة 
على ما تقّدم، يبدو الفتًا احلرص على حضور »البعث« يف الثقافة 
البصرّية لدى الطفل من خالل اختيار صورة لصحيفة البعث دون 
العربية،  اللغة  )كتاب  الصحف  قراءة  يتناول  نشاط  يف  سواها، 

2017، صفحة 77(. الصف الثاني، طبعة عام 2016 – 

مؤمتر صحايف توضيحي؟
»األخبار«  أّي إيضاح. وحاولت  الرتبية  حتى اآلن، مل تقّدم وزارة 
وبقيت  تفلح،  مل  لكنها  الوز  هزوان  الرتبية  وزير  مع  التواصل 
عشرات احملاوالت اهلاتفية من دون جواب، ال من مكتبه وال املكتب 

الصحايف يف الوزارة. 
وعلم أن هناك نّيات لعقد مؤمتر صحايف يشارك فيه الوزير الوز 
تقديم  بغية  وتطويرها،  املناهج  وضع  على  املشرفني  من  وعدد 
كل اإليضاحات الالزمة. غري أن أّي إعالٍن رمسي مل يصدر يف هذا 

اخلصوص بعد.
نقاش  موضوع  إىل  املناهج  لتحويل  حماولة  ُسّجلت  املقابل،   يف 
اجلمعية  مع  بالتعاون  األهلية  أزرق«  »جناح  مؤسسة  إليه  دعت 
يف  املقبل  السبت  يوم  جلساتها  أوىل  وستعقد  للبيئة،  لسورية 

احلديقة البيئية مقابل قلعة دمشق.

املسّودات كانت يف متناول اجلميع

وزارة  اّتهام  برز  املناهج  اليت طاولت قضية  االنتقادات  بني  من 
قبل  للنقاش  املناهج  طرح  وعدم  منفرد،  بشكل  بالعمل  الرتبية 
يتّضح  الوطين،  للمركز  الرمسي  املوقع  إىل  وبالعودة  اعتمادها. 
http://nccd.( وجود مسودات بعض الكتب مطروحًة للنقاش

 .)gov.sy/ar
يؤكد مدير املركز لـ«ألخبار« أّن »كل املسودات وضعت يف متناول 
وتصحيحات  تعديالٍت  وأجرينا  ومالحظات  آراء  واستقبلنا  اجلميع، 

اعتمادًا عليها«. 
ويضيف »بدأنا مشوارنا بإقامة ندوة مواطنة مبشاركة علماء وباحثني 
وأدباء وفنانني وجمتمع حملي، وذلك ضمن سعينا لسرب متطلبات 
التغيري. كذلك أجرينا مشاورات مع عدد من دول املنطقة من خالل 

منظمة يونسكو، وقمنا بزيارات واطلعنا على جتارب ومناهج«. 
يرى طّباع يف الزوبعة املثارة »فرصة طيبة لتطوير العمل، ونتمنى 
استقبال املزيد من املقرتحات واملالحظات«. ويقول »رمبا ما زلنا 
نعاني يف جمتمعنا من مشكلة عدم تقّبل الرأي اآلخر بشكل فّعال، 
ونرجو أن ننجح يف جتاوز هذه العقبة. حنن منفتحون، وأظن أن ما 
حدث شيء طبيعي، وهو أحد انعكاسات أي عملية تغيري، ومهمتنا 
حماولة حتويل الزوبعة إىل مكتسبات تنعكس على تطوير املناهج«. 
ويضيف »لسنا يف صدد نقل معرفة، املعرفة موجودة، حنن حناول 
أن نطّور مهارات، ومن بينها مهارة التواصل لدى املتعّلم واملعّلم، 

ولدينا حنن يف املركز طبعًا«.

»داعش« واملناهج اجلديدة: السوريون »يقصفون« عشوائيًّا
صهيب عنجريني
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل النجاح
0403482345

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 
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مقاالت وتحقيقات

بعد   ،٢٠١٤ عام  من  آب   ٢ ليل  عرسال  املسّلحني  مئات  اجتاح 
توقيف عماد مجعة )أبو أمحد( قائد »لواء فجر اإلسالم« الذي بايع 
أكثر من مئيت مسّلح يف فيديو  رأس  البغدادي« على  بكر  »أبو 
مصّور قبل يوٍم من توقيفه. كانت أهداف »الغزوة« احتالل عرسال 
وإسقاط مراكز اجليش اللبناني لقتل العدد األكرب من جنوده وأسر 
آخرين ملبادلتهم باملوقوف مجعة، ومتهيدًا لتنفيذ خمطط أكرب متصل 

بأهداف كربى لتنظيم »الدولة اإلسالمية«.
تفاصيل ذلك اليوم، بقيت ضبابية أمام الرأي العام جراء تداول 
أكثر من رواية بشأنه وتعدد األحداث اليت شهدتها بلدة »عرش 
األحداث  سنوات  خالل  اآلرامية،  يف  عليها  ُيطلق  كما  اإلله«، 
السورية الست. املشهد األول الذي ال تزال ختتزنه الذاكرة بكل 
تفاصيله، يوم كمنت قوة من فوج اجملوقل للمطلوب خالد محيد 
يف أحد نهارات شباط عام ٢٠١٣، والذي ُقتل يف تبادل إلطالق 
النار، قبل أن يتحّول إىل كمني مضاد ألفراد القوة العسكرية اليت 
استشهد منها كل من الرائد بيار بشعالني والرتيب خالد زهرمان، 
وُجرح باقي أفراد القوة. وقد اعرتف املوقوف حسن محيد بقتل 
الشهيدين النقيب بيار بشعالني والرقيب ابراهيم زهرمان، علمًا 
بالتنكيل  شاركوا  العشرات  أن  كشفت  ُسّربت  اليت  الصور  بأن 
بالعسكريني األحياء وجبثث الشهيدين. هذه الواقعة ُأطلق عليها 
بات  عام ٢٠١٤  آب  الثاني من  اجتياح  فيما  »غزوة عرسال ١«، 

ُيعرف بـ«غزوة عرسال الثانية«.
يف ذلك اليوم، بدأ اهلجوم من مسّلحي »لواء فجر اإلسالم« ومسلحي 
»الدولة اإلسالمية«، بقيادة أمري اجلرود يف حينه أمحد طه املشهور 
بـ«أبو حسن الفلسطيين« الذي قتل بقذيفة للجيش اللبناني أثناء 
تتحّصن  اليت كانت  الفصائل  باقي  تلتحق بهم  أن  اهلجوم، قبل 
يف اجلرود اللبنانية السورية بعد انسحابها من قرى القلمون إثر 
جبهة  انضمت  السوري.  واجليش  اهلل  حزب  مواجهة  انهزامها يف 

»غـزوة عـرسال« يـرويها مـنّفذوها
رضوان مرتضى

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 

برصاصة يف الرأس. وعلى األثر، خطف املسلحون ٢١ عنصرًا من 
قوى األمن الداخلي توزعوا بني عناصر الفصيلة والقوى السيارة، 
لـ«أبو طاقية«. وُأجربرِ هؤالء  ونقلوهم إىل مسجد الفاروق العائد 
األجهزة  عن  »انشقاقهم«  عن  فيه  يتحدثون  فيديو  نشر  على 
السوري  املوقوف  روى  الفصيلة،  حادثة  ويف  اللبنانية.  األمنية 
حممد شهاب الذي كان يقاتل حتت راية »كتيبة لواء احلق« اليت 
يقودها كل من ياسني سويد وصاحل عامر املعروف بـ«أبو جعفر 
عامر«، للمحققني أنهم اقتحموا فصيلة عرسال وخطفوا عناصرها 
ثم ُأفرغت الفصيلة من حمتوياتها لتنقل األعتدة العسكرية واألسّرة 
كذلك  اجلرود.  إىل  حرب«  »غنائم  باعتبارها  الفصيلة  وجتهيزات 
اعرتف السوري وثاب احلاج حسن بأّنه شارك يف اهلجوم على مركز 
وادي عطا التابع للجيش، حيث أسروا عددًا من العسكريني بهدف 
التفاوض إلطالق سراح حممد مجعة. أما املوقوف حممد حقوق الذي 
ينتمي إىل جمموعة »أبو خالد السريع«، فقد متركزت بالقرب من 
مدينة املالهي منتظرة وصول اجملموعات األخرى. وذكر يف إفادته 
أّنه عندما بلغ عددهم مخسني مسلحًا، اشتبكوا مع عناصر اجليش 
على حاجز وادي محيد الذي سقط بعد ثالث ساعات من احلصار 

د أربع جثث لعسكريني. ليستولوا على حمتوياته، حيث ُوجرِ
يرأسها  »النصرة«  من  جمموعة  شاهد  أّنه  املوقوفني  أحد  وذكر 
خمفر  من  عسكريني  ينقلون  طالل«  بـ«ابو  امللقب  عامر  اسكندر 
السوري  املوقوف  وكشف  طاقية«.  »أبو  ويرافقهم  عرسال، 
د حبضور احلجريي، اخّتذ فيه أحد  عبداهلل رمحة عن أّن اجتماعًا ُعقرِ
اليت  املهنية  ضرب  بـ«األحوازي«  امللّقب  التّلي  مالك  أبو  نواب 
املتهم  وذكر  آخرون.  وُأسر  عسكريون  فسقط  هلجوم،  تعرضت 
أّنه حضر ذلك االجتماع، كما كان حاضرًا لدى تصوير العسكريني 
بعد أسرهم، وعلم بأنهم نقلوا اىل منطقة الزمراني واحتجزوا يف 
مغارة كبرية. وقّدر املتهم عدد مسلحي داعش يف القلمون حبدود 
١٣٠٠، مشريًا إىل أن »أبو بلقيس العراقي« كان األمري العسكري 
الذي توىّل قيادة اهلجوم مع أبو طالل احلمد، بعد إصابة أبو حسن 

الفلسطيين إصابة قاتلة.

أليام.
قرب   ٨٣ الكتيبة  مركز  على  هجومًا  مسّلحة  جمموعة  شّنت  كذلك 
مهنية عرسال، املعروف مبركز املهنية، الذي اسُتشهد فيه ضابطان 
وثالثة عناصر. وحبسب إفادة املوقوف ابراهيم حبلق، اعرتف بأّنه 
بايع جبهة النصرة، ليقاتل ضمن جمموعة أبو حسني السحلي الذي 
السبيل يف  مع سالحه يف حملة  يالقيه  أن  آب   ٢ منه يف  طلب 
جمتمعني.  مسلح  مئة  قرابة  شاهد  بوصوله  أنه  كاشفًا  عرسال، 
ومن هناك، انتقل إىل منطقة رأس السرج مع السوري حممد سيف 
بـ«السلس«،  امللقب  الدين  سيف  أمحد  شقيق  )سيفو(،  الدين 
بهدف قطع طريق املستوصف ملنع املدنيني اللبنانيني والسوريني 
من مغادرة عرسال تنفيذًا لتعليمات قيادة جبهة النصرة. توجهوا 
بعد ذلك إىل مركز املهنية التابع للجيش ملهامجته. حبلق هذا ذكر 
أّنه أطلق النار على أحد العناصر وشاهده يسقط أرضًا. لكّن مطلق 
النار مل يلبث أن ُأصيب لُينقل إىل املستشفى. وحبسب إفادته، 
فإن ابن عمه فادي والسوري ابراهيم التويين أخرباه أن العنصر 

الذي أصابه قد ُقتل وأّنه املقدم نورالدين اجلمل.
بـ«الشيشاني«  امللقب  جركس  أنس  كان  اهلجوم  قادة  أحد 
اللبنانيني(.  يتوّعد  فيديو  يف  وظهر  زوجته  العام  األمن  )أوقف 
اجليش  استخبارات  أوقفته  الذي  العامر  فرحان  املتهم  ذكر  وقد 
لدخوله األراضي اللبنانية خلسة، ليتبني أّنه مبايع لكتيبة الفاروق 
النصرة  جبهة  راية  تقاتل حتت  كانت  اليت  اجلربان،  موفق  بإمرة 
يف حينه. أقّر بأّن مسؤوله املباشر كان »الشيشاني« الذي يقود 
جمموعة عديدها ٢٥ عنصرًا مجيعهم سوريون. وصّرح املوقوف بأّنه 
بعد توقيف مجعة، أبلغهم الشيشاني بتلقيه أوامر ملهامجة مواقع 
اللبناني وأسر أكرب عدد ممكن من العسكريني للتفاوض  اجليش 

عليهم إلطالق سبيله.
لواء  و«كتيبة  النصرة«  »جبهة  إىل  ينتمون  مسلحون  حاصر  وقد 
احلق« مبنى فصيلة الدرك يف البلدة، فتدّخل عدد من أبناء البلدة 
ملنعهم من اقتحامها، فأعدم املسلحون بعضهم. استشهد يومها 
من أبناء عرسال كمال عزالدين وحممد نوح وأصيب حسن عزالدين 

بها  ليلتحق  املعركة  إىل  النصرة 
كل من »كتيبة لواء احلق« و«كتيبة 
اجلربان  موفق  بقيادة  الفاروق« 
أمري  أصبح  )الذي  السوس(  )أبو 
»داعش« الحقًا( و«مغاوير القصري« 
بقيادة عرابة ادريس ونائبه عبداهلل 
و«لواء  بـ«املقنع«  املعروف  بكار 
عبدو  أبو  يقوده  الفتح«  صقور 
غّنوم و«لواء وأعّدوا«؛ إضافة إىل 

»كتائب عبداهلل عزام« بقيادة »أبو عبداهلل الشرعي« الذي تبنّي 
السجن  من  ُأخرج  الذي  زريقات  الدين  سراج  الشيخ  نفسه  أّنه 
يتجاوز  هؤالء  بني  فصيل  أصغر  عديد  وكان  سياسية.  بوساطة 
املئة مسّلح. إضافة إىل عشرات اجملموعات الصغرية اليت يرتاوح 
راية فرع تنظيم  عديدها بني ٢٠ و٣٥ مسّلحًا واليت قاتلت حتت 
القاعدة يف بالد الشام. هذه املعلومات كشفتها إفادات عشرات 
وفرع  العام  واألمن  اجليش  استخبارات  متكنت  الذين  املوقوفني 
املعلومات من توقيفهم خالل األشهر اليت تلت أحداث عرسال. يف 
القرار  ما يلي، خالصة حماضر التحقيقات لدى اجليش ومضمون 
االتهامي يف أحداث عرسال الذي استند إىل إفادات املوقوفني 
الذين كشفوا أّن عددًا من اجلنود رفضوا االستسالم للمسّلحني، 
واختاروا الشهادة على تسليم أنفسهم. ورغم أّن إفادات معظم 
أوامر مبهامجة  تلقوا  أّنهم  على  أمجعت  أمام احملققني  املوقوفني 
بعملية  إلخراجه  مجعة  توقيف  بعد  عسكريني  وأسر  لقتل  عرسال 
تبادل، إال أّن القرار االتهامي الذي استند إىل استجوابات كل من 
عي فيه  قاضيي التحقيق عماد الزين وجناة أبو شقرا يف ملف ادُّ
على ١٥٢ شخصًا، كشف أن توقيف مجعة سّرع خمططًا كان ُيعّد 
له ١٣ فصياًل الحتالل قرى »الرافضة والنصارى« احلدودية. وقد 
برز الفتًا يف القرار االتهامي االدعاء غيابيًا على مصطفى احلجريي 

املشهور بـ«أبو طاقية«.
بتكليف  اإلسالمية«  لـ«الدولة  تتبع  جمموعة  نّفذته  األبرز  اهلجوم 
»عقبة  حاجز  كان  األهداف  أول  البانياسي.  أسامة  أبو  األمري  من 
ظهر  وقد  العسكريني.  من  عدد  أسر  من  متكنوا  حيث  املبيضة« 
هؤالء يف مقطع فيديو يقتادون جنود اجليش األسرى، فيما يصرخ 
ثم  باقية«.  اإلسالم  دولة  »قل  قائاًل:  عسكري  وجه  أحدهم يف 
محيد.  وادي  حاجز  مفرق  تلة  رأس  على  للجيش  مركزًا  هامجت 
وحبسب االعرتافات، قتل بالل ميقاتي عسكريًا على حاجز وادي 
محيد بإلقاء قنبلة عليه. كذلك قام كل من ميقاتي وأبو أسيد بقتل 
عسكري آخر داخل ماللة ألقيا عليها أربع قنابل يدوية. وقام هذا 
الشاب الذي مل يتجاوز العشرين من عمره وُيلّقب بـ«أبو هريرة«، 
بصلب أحد العسكريني على شباك املقّر بعدما ربطه حببال لُيبقيه 

صلب بالل 
ميقاتي أحد 

العسكريني يف 
الجرود بعد قتله 
وأبقاه مصلوبًا 

أليام!



Page 14صفحة 14     

مقاالت وتحقيقات

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 

وقد  قّلة.  يكونوا  مل  لبنان  ِجهادّيو 
شّكل الشمال وعاِصمته اختبارًا لوالدة 
تستعّد  كانت  اليت  وجمموعاتهم  هؤالء 
إلعالن اإلمارة اإلسالمية وربطها مبنطقة 
حتقيق  سبيل  ويف  السورية.  القلمون 
كانت  كبري  ُوضع خمطط  اهلدف،  هذا 
تنفيذه، حبسب  تنوي هذه اجملموعات 
املوقوفني،  من  كبري  عدد  إفادات 
قاب  كانت  اليت  بالعمليات  اعرتفوا 
قوسني من التنفيذ قبل كشف اخلاليا. 
»األخبار« على نسخة من  وقد حصلت 
تقرير قاضي التحقيق العسكري األول 
مع هؤالء، وأبرزهم أمحد سليم ميقاتي 
جاء  ما  وأهم  اهلدى«.  بـ«أبو  امللقب 
يف هذه االعرتافات أن منطقة الضنية 
اختريت لتكون املالذ اآلمن للجهاديني 
سيبدأ  حيث  الصفر،  الساعة  بانتظار 
عمليات  مع  بالتزامن  املخّطط  منها 
الشمال.  منطقة  يف  وعسكرية  أمنية 
كذلك كان الفتًا يف إفادات املوقوفني 
جيري  كان  الذي  العمل  اإلرهابيني 

الخرتاق اجليش وحصول انشقاقات.
وباالعرتافات  يتبنّي،  يوم،  بعد  يومًا 
اجلماعات  له  ُتّطط  كانت  ما  املوثقة، 
أتونًا  وجعله  البلد  خلطف  اإلرهابية، 
للصراعات املذهبية. على هيئة سوريا 
)قبل هزمية داعش والنصرة( كان ُيراد 

للبنان أن يكون.
وحتديدًا  الشمال،  منطقة  اختيار  ومّت 
مدينة طرابلس، لتكون أول املخطوفني 
إلعالن  ومنطلقًا  الدولة،  حضن  من 
ما  أخرى.  مدن  حنو  اإلسالمية  اإلمارة 
األخرية  األعوام  يف  طرابلس  شهدته 
كان املرحلة األشد خطورة، حيث متّددت 
إليها أصابع املخطط الستهداف اجليش 
اللبناني. وقد كشفت معاركها معطيات 
اجلماعات  حترك  عن  تتحدث  أمنية 
اإلرهابية اليت تدور يف فلك »القاعدة« 
يف لبنان باجتاه األراضي السورية من 
املتشددين.  املقاتلني  تدريب  أجل 
السورية،  احلرب  سنوات  أوىل  ويف 

احللم الذي مل يتحقق: »إمارة الشمال« تالقي »إمارة القلمون«

احمد سليم ميقاتي

ميسم رزق

إىل موضوع التخطيط لضرب سفارات 
وتفجري سلسلة مطاعم أجنبية، قد عمل 
على إنشاء جمموعة شاركت يف أحداث 
باب التبانة وجبل وحمسن. وهو مرتبط 
الداخل  يف  إرهابيني  قياديني  مع 
السوري ويعمل أمنيًا لصاحلهم، ومنهم 
أبرز  )أحد  العراقي  أيوب  أبو  القيادي 
بتمويله  قام  الذي  التنظيم(  عناصر 
ماديًا من أجل إنشاء جمموعات مسلّحة 
وإيوائها يف مناطق آمنة الحتالهلا الحقًا. 
ميقاتي  استأجر  اعرتافاته،  حبسب 
)امللقب بأبو اهلدى(، منازل يف منطقة 
للدولة  االنطالق  نقطة  لتكون  الضنية 
اإلسالمية وإعالن املبايعة فيها، ليصار 
السورية  القلمون  ربط  إىل  خالهلا  من 

بالساحل اللبناني.
ميقاتي  مجع  الغاية،  هذه  ولتحقيق 
وحّرض  املطلوبني،  من  عدد  أكرب 
مّمن  اللبنانيني  العسكريني  بعض 
االنشقاق  على  متشددًا  فكرًا  حيملون 
حبسب  مليقاتي،  وكانت  اجليش.  عن 
ني  باإلرهابيَّ وثيقة  عالقة  اعرتافاته، 
 )2015 عام  )ُقتل  منصور  أسامة 
خمّيم  يف  )املتواري  املولوي  وشادي 
ابنه  بإرسال  قام  وقد  احللوة(.  عني 
عمر وابن موقوف آخر هو بالل ميقاتي، 
املتهمني بقضية أحداث عرسال وخطف 
عسكريني وذحبهم، إىل سوريا لاللتحاق 
بداعش وتأمني استمرارية التواصل مع 
العراقي وبعض القياديني من التنظيم 
نفسه، يف نفس الوقت الذي كان فيه 
من  وشيكة  مقربة  على  اهلدى«  »أبو 
تنفيذ خمططه باحتالل الضنية إلعالنها 
فيها  داعش  رايات  ورفع  آمنة  منطقة 
ومبايعة أمري الدولة اإلسالمية »أبو بكر 
البغدادي«. كان ذلك املرحلة األوىل من 
املخطط األكرب الرامي اىل ربط منطقة 
اللبناني،  بالساحل  السورية  القلمون 
مع ما سريافق هذه اخلطوة من أعمال 
وحميطها،  طرابلس  مدينة  يف  أمنية 
ومنصور،  املولوي  بعلم  هذا  وكل 
مع جمموعة  عليه  القبض  يتم  أن  قبل 
املنشق  اجملّند  بينهم  من  هلم،  تابعة 
من  األكومي.  القادر  عبد  اجليش  عن 
ضمن املخطط، كان مقررًا، بالتزامن، 
طرابلس  يف  القتالية  األعمال  بدء 
ومنصور  املولوي  يتوالها  للمؤازرة، 
التابعة  املسلحة  عرب حتريك اجملموعات 
هلما، ويالقيهم حتّرك آخر من القلمون، 
العبوات  تصنيع  على  العمل  وكذلك 
لصنع  الدافعة  واحلشوات  النارية 
زرعها  ينوون  كانوا  حبيث  الصواريخ، 
على الطرقات ملنع وصول عناصر حزب 
اهلل اىل املنطقة وإعاقة تقدمهم. وقد 
طلب ميقاتي هلذه الغاية من أبو أيوب 
العراقي إرسال حواالت مالية من الرقة 

يعترب  لبنان  كان 
نظر  وجهة  من 
اجلماعات األصولية 
قبل  نصرة،  أرض 
إىل  يتحّول  أن 

اللبناني  اجليش  ملواجهة  جهاد  أرض 
تنفيذ  اىل  باإلضافة  اهلل،  وحزب 

عمليات إرهابية.
اليت  الكثرية  التوقيفات  أثبتت  وقد 
ما  أن  اإلرهابيني  حصلت يف صفوف 
كان ُيَعّد يف طرابلس وعرسال مل يكن 
عرب  اإلمارة  حلم  لبلوغ  حماولة  سوى 
ربط الشمال بالقلمون السورية، وفق 
اعرتافات عدد من املوقوفني، أبرزهم 
إلرسال  منّسقًا  عِمل  الذي  ميقاتي 
شبان اىل »داعش« يف جرود القلمون 
السورية، والذي اعرتف بأنه كان يريد 
صفرين  وبقاع  خبعون  بلدات  احتالل 
فيها(  أوقف  اليت  )البلدة  وعاصون 
كونها غري ممسوكة أمنيًا، وبأن خطته 
كانت تقضي بوصل طرابلس بالضنية 
عرب حبنني اليت تربطها بالضنية طريق 
عيون السمك، متهيدًا لربط هذا املثلث 
القلمون  ومنطقة  عرسال  مبنطقة 
اإلمارة  هلذه  قدم  ووضع  السورية، 
املخطط  وهذا  البحر،  شاطىء  عند 
بعد قرابة  بتنفيذه  البدء  كان يفرتض 
شهر من تاريخ توقيف ميقاتي يف 23 
تشرين األول عام 2014. حبسب حماضر 
قاضي التحقيق العسكري األول، تبنّي 
نتيجة اعرتافات املوقوفني أن املّدعى 
يف  سابقًا  املوقوف  ميقاتي،  عليه 
أحداث الضنية  أمنية مهمة من  قضايا 

ميقاتي عمِل منسّقًا 
إلرسال شبان من 

الشمال اىل »داعش« 
يف جرود القلمون 

السورية

اىل  حتويلها  على  ليعمل  شخصيًا  له 
هذا  اجلرود.  يف  اإلرهابية  اجلماعات 
من  أكثر  لسان  على  تكرر  السيناريو 
واجلدير  متوّرطًا(.   20 )حواىل  موقوف 
ذكر  على  أتى  منهم  عددًا  أن  بالذكر 
املوقوفني  فأحد  حبلص؛  خالد  الشيخ 
إن  قال  بركات  خالد  إبراهيم  يدعى 
عالقته بالتنظيم بدأت مع شخص يدعى 
أيوب، وأن  بأبو  األيوبي، ملّقب  حممد 
هذا األخري كان قد أخربه أنه سوف يعمل 
لدى داعش يف لبنان كأمري عسكري، 
ألف   30 مبلغ  التنظيم  من  تسّلم  وأنه 
دوالر إلعداد خلية وجتهيزها عسكريًا. 
وبعد توقيف األيوبي، جاء إليه شخص 
)أوقف الحقًا( يدعى طارق اخلياط برفقة 
وبعد  مشروعه.  هلم  فأوضح  حبلص، 
يوم واحد عاد اليه اخلياط ومعه أمحد 
الشامل،  وأخربوه عن املخطط  ميقاتي 
فتحه  عرب  حبلص  فيه  سيشارك  الذي 
معركة يف املنية. هذه املشاركة جاءت 
مطابقة يف إفادة شخص آخر يدعى فايز 
اهلدى  أبو  إن  قال  الذي  عثمان  فواز 
يف  أسلحة  خمازن  لديه  أن  أخربه  قد 
طرابلس وسيقوم بنقلها مع جمموعات 
جاهزة اىل مناطق عدة. كما طلب منه 
أبو اهلدى التواصل مع الشيخ حبلص، 
وحصل ذلك عرب وسيط، لكنه مل يعرف 

حقيقة دوره يف املخطط ككل.
إفادات  يف  البارز  فإن  كذلك، 
حماوالت  عن  به  أدلي  ما  املوقوفني 
اخرتاق  على  العمل  اإلرهابية  اخلاليا 
وعلى  انشقاقات.  حلصول  اجليش، 
ما يبدو أن بعضها جنح. أول انشقاق 
اجملند  به  قام  اللبناني  اجليش  عن 
الثاني  واجلندي  الدين.  سعد  عاطف 
الذي أعلن انشقاقه وانضم إىل جبهة 
النصرة هو اجملند حممد عنرت من منطقة 
وانضّم  طرابلس.  مدينة  يف  الزاهرية 
اليها ثالثة آخرين هم: عبداهلل شحادة، 
خالد.  املنعم  وعبد  أكومي  القادر  عبد 
عليها  حصلت  اليت  احملاضر  حبسب 
»األخبار«، فقد صّرح األخري بعد توقيفه 
التدخل  فوج  يف  خدمته  »خالل  بأنه 
الثالث، حصلت معه مشاكل عدة، ومّت 
استدعاؤه إىل أمانة األركان، وتعرّض 
اجليش،  من  الفرار  فقرر  لإلهانة، 
يف  مسعود  ابن  مسجد  إىل  وتوّجه 
التبانة حيث يوجد أشخاص ينتمون اىل 
»داعش«، وأخربهم بأنه منشق وينوي 
االنضمام إليهم. وقد اتفق مع أحدهم 
مركز  على  أمنية  عملية  ينّفذ  أن  على 
عسكري تابع للجيش. واقتضت اخلطة 
وضرب  شربيال  مركز  مهامجة  تتّم  أن 
أما  العناصر.  على  النار  وإطالق  ماللة 
يف ما يتعّلق باملنشق حممد عنرت الذي 
كان خيدم يف كتيبة احلراسة واملدافعة 
يف  الدولي  احلريري  رفيق  مطار  عن 
بريوت، فقد أتى على ذكره املوقوف 
عثمان الذي قال إن »عنرت هو شقيق 
طليقته، وأنه هو من أقنعه باالنشقاق، 
فأصبح مقاتاًل يف طرابلس«. وحبسب 
عثمان، كان »عنرت أول من أخربه عن 
ذبح العسكري علي السّيد على يد بالل 
ميقاتي، وأخربه عن ترّدده بشكل سّري 

إىل داخل عرسال لتأمني حاجياته«.
ومت إنشاء عدة جمموعات يف الشمال، 
و20   10 بني  منها  كل  عديد  يرتاوح 
الضنية  اىل  ستنتقل  وكانت  عنصرًا. 
لبدء العمل على أرض الواقع ومباشرة 
القتال، والسيطرة على مراكز اجليش 
من خالل االشتباك معها، أو من خالل 
أسر عناصر عسكريني للتفاوض عليهم 
املؤسسة  عن  باالنشقاق  إقناعهم  أو 
وإقامتهم يف املالذ اآلمن يف الضنية 

متهيدًا إلعالن اإلمارة.

لن ينسى اللبنانيون التاريخ املشؤوم 
يوم 2 آب من عام 2014. آنذاك أوقفت 
استخبارات اجليش عماد مجعة املشهور 
»فجر  لواء  قائد  مجعة«،  أمحد  بـ«أبو 
»الدولة  تنظيم  بايع  الذي  اإلسالم« 
اإلسالمية« قبل يوم واحد من توقيفه. 
عن  األمنية  التقارير  معلومات  ورغم 
التنظيمات  هذه  لدى  مسبق  خمطط 
أّن  إال  واحتالهلا،  عرسال  ملهامجة 
توقيف مجعة كان الشرارة اليت أطلقت 
ما ُعرف بـ«غزوة عرسال«. اجتاح مئات 
املسلحني البلدة ملهامجة مراكز اجليش 
الداخلي  وحواجزه وفصيلة قوى األمن 

يف عرسال.
عسكريني  بقتل  تقضي  األوامر  كانت 
ملبادلتهم  منهم  األكرب  العدد  وأسر 
حصيلة  أما  مجعة.  سراح  إلطالق 
بلغت  فقد  املخطوفني،  العسكريني 
األمن  اجليش وقوى  )من  43 عسكريًا 

الداخلي(.
طوال األشهر اليت تلت »غزوة عرسال 
الثانية«، متكنت مديرية خمابرات اجليش 
واألمن العام وقوى األمن الداخلي من 
الذين  فيهم  املشتبه  مئات  توقيف 
مباشرة  عالقة  على  بعضهم  أّن  تبنّي 
بـ«الغزوة« وجبرمية خطف العسكريني. 
يف  املوقوفني  إفادات  ساعدت  وقد 
رسم مسار املعركة بدقائقه منذ حلظة 
االقتحام، وصواًل إىل أسر العسكريني 

وسوقهم خارج عرسال.
للموقوف  كانت  االعرتافات  أبرز 

اجلرود.  إىل  حلي«  السِّ أنس  بـ«أبو 
عرسال  أحداث  أن  البازرباشي  يروي 
لوصوله  األول  اليوم  يف  اندلعت 
يومها  يذكر  الرهوة.  يف  املقر  إىل 
لُيخربهم  املقر  إىل  حضر  حلي  السِّ أّن 
اإلسالم«  »فجر  لواء  قائد  بتوقيف 
أبو أمحد مجعة، ناقاًل أوامر أمري قاطع 
القلمون يف حينه أبو حسن الفلسطيين 
عسكريني  لقتل  الفوري  بالتحّرك 
السحلي  من  كل  مع  توجه  وأسرهم. 
ميقاتي  وبالل  اجلليبيب  عبداهلل  وأبو 
»عقبة  حاجز  إىل  السوري  أسيد  وأبو 
أو  املبيضة« حيث متكنوا من أسر 12 
البازرباشي،  13 عسكريًا. وقد اعرتف 
عبد  اجلندي  بأّن  آخرين،  موقوفني  مع 
الرحيم دياب، هو من سّلم مركز عقبة 
العسكريون،  فيه  ُأِسَر  الذي  املبيضة 
كاشفني أّن »دياب كان يوجد غالبًا مع 
القصري  من  احلمد«، سوري  أبو طالل 
تبنّي أّنه ُيدعى حييى احلمد، ُوّلي إمارة 
بعد  القلمون  يف  اإلسالمية«  »الدولة 
وكشف  الفلسطيين.  حسن  أبو  مقتل 
اسُتبقي يف  أّن دياب  املوقوفني  أحد 
البداية مع العسكريني املخطوفني دون 
أن ُيكشف أمره، لكن بسبب عدم إمتام 
مل  بصفقة،  العسكريني  إطالق  عملية 
يعد ُيسجن معهم. ولفت إىل أنه سّجل 
اإلسالمية«  »الدولة  فيه  ُيبايع  فيديو 
»أبو  التنظيم  يف  القيادي  إىل  ُأرسل 

أيوب العراقي«.
الرابع  اليوم  أّنه يف  البازرباشي  يذكر 
أسيد  أبو  اصطحب  عرسال،  ملعركة 
وأبو كفاح من دير الزور وأبو جليبيب 
العرسالي اجلندي املخطوف علي العلي 
مركز  على  ملم   10٦ قذائف  لريمي 
حاول  حيث  محيد  وادي  فوق  للجيش 
اجلندي العلي فتح قنبلة يدوية استطاع 
سحبها من جعبة كانت يف اآللية، لكن 
أبو كفاح جنح يف اإلمساك بيده ومنعه 
ُأسيد  أبو  طعنه  فيما  تفجريها،  من 

خبنجره يف رقبته يف جرد الرهوة.
موقوف آخر يدعى إبراهيم حبلق، أصيب 
برصاص اجليش يف ظهره أثناء املعركة 
العائد  امليداني  وُنقل إىل املستشفى 
ملصطفى احلجريي )أبو طاقية(، يروي 
الشيخ  جنل  من  كاًل  هناك  شاهد  أّنه 
عز  ووليد  عبادة  احلجريي،  مصطفى 
الدين ُينزالن سبعة أو مثانية عسكريني 
بيضاء،  أب  بيك  مأسورين من سيارة 
كاشفًا أّن العسكريني األسرى احُتجزوا 
»أبو  لـ  التابع  الفاروق،  مسجد  يف 
طاقية«، الذي صدحت مئذنته بالدعوة 
املوقوف  ذكر  بدوره  »اجلهاد«.  إىل 
حنو  أسرت  جمموعته  أّن  عامر  فرحان 
»أبو  احُتجزوا يف مستشفى  عناصر   ٦
طاقية« امليداني. كذلك ذكر أنه شاهد 
ليلة 3 آب عناصر من »فجر اإلسالم« 
يقتادون سبعة عسكريني أسرى، كان 
أّنهم  رأسه، كاشفًا  أحدهم مصابًا يف 
احُتجزوا أيضًا يف مسجد »أبو طاقية« 
عبادة  أّن  علمًا  األول.  الطابق  يف 
مقابلة  أبو طاقية(، يف  )ابن  احلجريي 
سابقة لتوقيفه، قال لـ«األخبار«: »أنا 
وأبي وجمموعة شبان تدخلنا بالقوة ملنع 
أخذ  من  والشام  العراق  دولة  مسلحي 
إن  عبادة  وقال  األمن«.  قوى  عناصر 
عندما  جبانيب  ُقتل  الدين  عز  »كمال 
كنا مننعهم، وحصلت مشادة بني أبي 
أن  عبادة  يروي  الدولة«.  ومسلحي 
ُنقلوا إىل منزل الشيخ، رغم  العناصر 

حكاية خطف العسكريني على لسان املوقوفني:

وا هكذا ُخطفوا وهكذا ُعذِّبوا ثم ُذبحِ
رضوان مرتضى

ظهري  الرمحن  عبد 
امللقب  البازرباشي 
البغدادي«  بـ«حفيد 
مصعب«.  و«أبو 
الذي  القاتل  هذا 
ذبح  خرب  نشر 

مدجل  وعباس  السيد  علي  العسكريني 
مواقع  على  صفحته  على  وصورهما 
مديرية  أوقفته  االجتماعي،  التواصل 
عرسال  ــ  اللبوة  حاجز  على  املخابرات 
أثناء حماولته املغادرة بتاريخ 15 أيار 
البازرباشي  لكون   ،2015 عام  من 
وجرائم  ومعارك  أحداث  بعدة  متورطًا 
إطالق نار على عسكريني ومدنيني يف 
جبل  أحداث  يف  واملشاركة  طرابلس، 
يتبني  أن  قبل  التبانة،  باب  ــ  حمسن 
أنه شارك يف معركة عرسال بتاريخ 2 

آب من عام 2014.
منذ  بأّنه  البازرباشي  املوقوف  اعرتف 
صغره كان يؤيد تنظيم القاعدة ويتابع 
»الدولة  ظهور  ومع  إصداراته.  مجيع 
أّنه  وذكر  نهجها.  اعتنق  اإلسالمية« 
وإصداراته  التنظيم  نشاط  يتابع  بدأ 
والعراق،  امليداني يف سوريا  وتقدمه 
إىل  ومنها  الرقة،  إىل  ينتقل  أن  قبل 
العراق، لريتبط بالقوات اخلاصة التابعة 
للمتحدث السابق باسم التنظيم و«أمري 

عاصمة اخلالفة، أبو حممد العدناني«.
يف  جنديًا  بأّن  البازرباشي  اعرتف 
عرسال  يف  خدمته  مركز  اجليش، 
بالل  من  كل  مع  أوصله  اللبوة،  أو 
ميقاتي  وعمر  اجلغبري  وعبداهلل  العرت 
»الدولة  بتنظيم  لاللتحاق  عرسال  إىل 
اإلسالمية«، بعدما تواصلوا مع مسؤول 
الساحة اللبنانية »أبو أيوب العراقي«. 
وأفاد املوقوف بأن العسكري املذكور 
طاقية«،  »أبو  مسجد  إىل  نقلهم 
قبل  سبقهم  ميقاتي  بالل  أّن  كاشفًا 
برفقة  انتقلوا  هناك  ومن  واحد.  يوم 
املعروف  الدين  شرف  باسل  السوري 

معظم خاطفي 
العسكريني 
وذبـّاحيهم 

موجودون يف 
سجن رومية
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تهديد املسلحني باقتحامه ألخذ العناصر 
ومبادلتهم بـ«أبو أمحد مجعة«. ويضيف 
أن رجال األمن ُنقلوا الحقًا إىل املسجد، 
حيث »كانوا خيضعون للحراسة للحؤول 
دون اختطافهم«. ولدى سؤاله: ملاذا 
مل جيِر تسليمهم للجيش؟ رّد قائاًل: »يا 

أخي، حنن أيضًا مغلوٌب على أمرنا«.
الذي  عامر  املوقوف صاحل  بدوره كرر 
بايع جبهة النصرة يف قارة مقولة تلقيه 
أوامر بأسر عسكريني وقتلهم، كاشفًا 
أّنه هاجم على رأس جمموعة »العسكريني 
املوجودين على حاجز وادي احلصن حيث 
متكنوا من احتالله وأسر كل العسكريني 
الذين  غري  مخسة،  عددهم  كان  فيه، 

لكشف املسؤول عن اإلهمال والتواطؤ 
الذي حّول العسكريني إىل لقمة سهلة 
أمام اجملموعات املسّلحة. وحول كيفية 
ذكر  »النصرة«،  لدى  األسرى  معاملة 
مساعد  الدين،  شرف  رياض  املوقوف 
الطبيب اخلاص ألمري النصرة »أبو مالك 
اجلرحى  املسلحني  عاجل  الذي  التلي« 
اللبناني  اجليش  يقاتلون  كانوا  الذين 
يف عرسال، أّنه كان شاهدًا على تعذيب 
العسكريني. وأفاد بأّنه كان يرتدد إىل 
اليت  عرسال،  جرود  املغاور يف  إحدى 
من  ملعاجلهتم  لألسرى،  كسجن  كانت 
جروح كانوا قد ُأصيبوا بها. وذكر أّنه 
بنحو  عرسال  معركة  قبل  النصرة  بايع 
السوري  الطبيب  إىل  ليتعرف  شهرين 
كان  الذي  فليطا  من  عودة  أيهم 
العجرم،  منطقة  يف  مستوصفًا  يدير 
اجلبهة  ألمري  اخلاص  الطبيب  وكان 
هناك  شاهد  بأّنه  وأفاد  القلمون.  يف 
السوري أبو تراب، املسؤول عن مراقبة 
أبو  شاهد  كذلك  األسرى.  العسكريني 
البانياسي  بكر  وأبو  اللبناني  طلحة 

يقومان بتعذيب العسكريني.
ومن  العسكريون  ُأعِدم  كيف  أما 
اعرتافات  كشفت  فقد  القتلة،  هم 

املوقوفني الرواية الكاملة.
لقد أعدم تنظيم »جبهة النصرة« كاًل من 
العسكريني الشهيدين حممد محية وعلي 
السوري  املوقوف  اعرتف  وقد  البّزال. 
علي أمحد لقيس امللقب بـ«أبو عائشة« 
يف سجن رومية، الذي تبني أّنه األمري 
حيث  النصرة  جبهة  لتنظيم  الشرعي 
لعناصر  شرعية«  »دروسًا  يعطي  كان 
أّنه  املخطوفني،  وللعسكريني  التنظيم 
بإعدام  التّلي«  مالك  »أبو  أوامر  نّفذ 
بإطالق  العسكري املخطوف حممد محية 
الفاّر  املطلوب  عليه من مسدس  النار 
عمر إبراهيم املعروف بـ »أبو فاروق«.

إفادة  مع  تقاطعت  لقيس  إفادة   
الذي  حييى،  حممد  السوري  املوقوف 
يف  أمين  حاجز  على  اجليش  أوقفه 
حزامًا  مرتديًا  ُضبط  بعدما  عرسال 
أعدم  من  هو  لقيس  أن  أكد  ناسفًا، 
اجلندي محية. أما الشهيد علي البزال، 
أّن  العام  األمن  فقد كشفت حتقيقات 
الفليطي  رنا  شقيق  الفليطي،  عبداهلل 
»جبهة  عناصر  أحد  كان  البزال،  زوجة 
النصرة« قبل أن يلتحق بتنظيم »الدولة 

اإلسالمية«.
احملّرض  كان  أّنه  اعرتافاته  وكشفت   
الرئيسي على إعدام صهره بسبب عدم 

رضاه عن زواج شقيقته بشيعي، وأّنه 
كان حاضرًا يف أثناء إعدامه.

ضحايا  أول  كان  السيد  علي  اجلندي 
نشر  ورغم  اإلسالمية.  الدولة  تنظيم 
فيديو ُيظهر السيد مع زميله عبد الرحيم 
كان  أّنه  إال  االنشقاق،  ُيعلنان  دياب 
أّول من ُذِبح وُنشر فيديو ُيظهر مقّنعني 
أحدهم  حيتّز  أن  قبل  حوله  يتحّلقون 
البازرباشي  املوقوف  أفاد  وقد  رأسه. 
من  بأمر  ُذبح  السيد  علي  اجلندي  بأن 
السالم،  عبد  أبو  التنظيم  القيادي يف 
هو  الذبح  عملية  نّفذ  من  أّن  كاشفًا 
ر  بالل ميقاتي )أبو عمر(. وذكر أّنه صوَّ
أّن  وأضاف  هاتفه.  بواسطة  العملية 
اجلندي مدجل ذحبه السوري أبو الورد، 
بأمر من أبو عبد السالم أيضًا، الفتًا إىل 
أّنه صّور العملية. وذكر أّن عمر ميقاتي 
)أبو هريرة( قطع جزءًا من إحدى ُأذني 
جندي خالل تعذيب العسكريني. وكان 
قد عمد سابقًا إىل التمثيل جبثة الشهيد 

علي السيد.
أما الشهيد عباس مدجل، فقد كشفت 
جنيد  شادي  املوقوف  أّن  التحقيقات 
وعد  بعد  ذحبًا  إعدامه  عملية  نّفذ 
بلقيس«  »أبو  التنظيم  أمري  له  قطعه 
هذا  ذبح.  عملية  بتنفيذ  له  بالسماح 
املوقوف الذي قال أمام رئيس احملكمة 
إّن  اهلل  عبد  حسني  العميد  العسكرية 
كشف  شرعًا«،  حمّلل  املرتدين  »ذبح 
أّنه تلقى دروسًا يف أصول الذبح على 
يد الشيخ معتصم إدريس! وقد حصل 
األمن العام على صور تظهر جنيد وهو 
جيّر الشهيد إىل مكان إعدامه حيث كان 
يقف إىل جانبه املوقوف بالل ميقاتي. 
وقد قّدم وصفًا دقيقًا للسكني الذي 
يف  ُشِحذ  بعدما  الذبح  يف  اسُتخدم 
دوالرًا   ٥٠ قبض  أّنه  كاشفًا  عرسال، 
من األمري الشرعي بعد تنفيذ العملية. 
يف  الشهيد  اغتال  بأّنه  اعرتف  كذلك 

فرع املعلومات زاهر عز الدين. 
جتدر اإلشارة إىل أّن البازرباشي شّكل 
مع عمر أمحد ميقاتي )أبو هريرة( وابن 
بالل  عمه  وابن  ميقاتي  عيسى  خاله 
سليم ميقاتي )أبو عمر( جمموعة خاصة 
وعناصر  العلويني  استهداف  امتهنت 
اجليش يف طرابلس، إذ كانوا ُيطلقون 
اعرتف  وقد  أرجلهم.  يف  عليهم  النار 
أحدهم بأنهم يف إحدى املرات أفرغا ٨ 
طلقات على جندي من آل املصري، ما 
سّبب مقتله، وقاموا بعدها برمي قنبلة 

على ساحة كنيسة يف طرابلس.

وقد  ُقتلوا«. 
يف  شاركهم 
كتائب  اهلجوم 
ق  و ر لفا ا
»أبو  بقيادة 
 » س لسو ا
بات  )الذي 

اإلسالمية«  »الدولة  لتنظيم  أمرًا  الحقًا 
يف القلمون(.

لدى  املخطوفون  العسكريون  يكن  مل 
عدة  على  توّزعوا  بل  واحد،  فصيل 
فصائل. جبهة النصرة متّكنت من أسر 
فيما  العسكريني،  من  األكرب  العدد 
اختطف مسلحو »الدولة اإلسالمية« سبعة 
تتبع  عسكريني فقط. ومتكنت جمموعة 
السوري  يقودها  القصري«،  لـ«مغاوير 
بـ«املقنع«،  املعروف  بكار،  اهلل  عبد 
أحضرهم  عسكريني  أربعة  أسر  من 
خيمة،  آب ووضعهم يف   ٢ مساء  معه 
لكن مسّلحي  فًا مسّلحًا حبراستهم.  مكلِّ
»داعش« طلبوا من »املقنع« تسليمهم 
مرغمًا  ففعل  حبوزته،  الذين  األسرى 
أربعة مسّلحني ثم  قبل أن يعدموه مع 
عمدوا إىل َصلبه، لكّنهم خريوا جمموعته 
بات  وبالتالي،  والرحيل.  املبايعة  بني 
 ١١ اإلسالمية«  »الدولة  عهدة  يف 
لدى  خمطوفًا   ٣٣ مقابل  يف  عسكريًا 

جبهة النصرة.
هكذا ُأِسر العسكريون يف مراكزهم اليت 
مل تكن معززة، رغم التهديدات األمنية 
يف  املنتشر  اللواء  قائد  كان  اليت 
املنطقة، العميد عبد الكريم هاشم، حيّذر 
منها يف حينه. وهذا مسار آخر، ُيفرتض 
على قيادة اجليش احلالية التحقيق فيه، 

قبض ذابح 
العسكري عباس 
مدلج مبلغ 5٠ 
دوالرًا من األمري 

الشرعي لقاء تنفيذ 
اإلعدام

هكذا ُخطفوا وهكذا ُعذِّبوا ...

رجال  عرسال  استباحة  وزر  حيمل 
رجال  فاسدون.  وضباط  السياسة 
األمنية  األزمة  بإدارة  فوا  ُكلِّ أمن 
فيها  الالجئني  عدد  يبلغ  بلدة  يف 
ضعفي عدد سكانها، لكنهم باعوها 
للمسّلحني. مل يعنهم أن تتحّول هذه 
تهديد  مصدر  إىل  اللبنانية  البلدة 
جلريانها، يوم أصبحت حمطة انطالق 

للسيارات املفخخة.
الشهداء  العسكريني  دماء  باعوا 
باملال، يف بلدة اجتمع فيها الشهيد 
مجانة  واإلرهابية  الدين  عز  كمال 
عن  مدافعًا  اسُتشهد  األول  محيد. 
وهو  األمن  قوى  فصيلة  عناصر 
حياول منع املسّلحني من اختطافهم، 
فيما الثانية ُضبطت متلّبسة بسيارة 
إىل  بإيصاهلا  مكّلفة  كانت  مفخخة 
مقابل  مدنيني  لتفجريها يف  بريوت 

عشرة آالف دوالر.
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس 
لتحديد  حتقيق  إجراء  طلب  عون 
االتهامات  كيل  قبل  املسؤوليات 
أو توزيع صكوك الرباءة. هل يدري 
كان  ضابطًا  أّن  املسؤولية  أصحاب 
ُضبط  عرسال،  أمن  عن  مسؤواًل 
سائقه وهو ُيهّرب سالحًا للمسّلحني؟ 
وهل يعلمون أن هذا الضابط نفسه 
يسرحون  املسّلحني  يرتك  كان 
عرسال  بني  بأسلحتهم  وميرحون 
وجرودها، مزّنرين بأحزمة ناسفة، من 
أّي  بتوقيف  أوامره  ُيعطي  أن  دون 
على  الصواريخ  مطلقي  وأّن  منهم؟ 
من  احلواجز  جيتازون  كانوا  اهلرمل 
دون أن ُيسألوا عن بطاقة هوية؟ هل 
يعلمون أن الضابط الذي خلفه، مكث 
أن  قبل  عرسال  على  أشهرًا حمافظًا 
الفساد؟ صار  مغريات  أمام  يضعف 
بغّض  للحواجز  أوامره  ُيعطي  بعدها 
السيارة  هذه  تفتيش  وعدم  الطرف 
مالية يقبضها  مبالغ  أو تلك، مقابل 
ُيهّربون  هؤالء  كان  املسّلحني؟  من 
كانوا  كما  واملتفجرات،  السالح 
ملسّلحي  الغذائية  املواد  ُيهّربون 
العسكريني  اختطفوا  الذين  اجلرود 
وذحبوهم. ولدى استخبارات اجليش 
تقارير أمنية تستند إىل معلومات من 
هذه  تؤكد  وإفادات ضباط،  خمربين 

املعطيات.
جّراء  الثاني  الضابط  نقل  وقد جرى 
شبهات الفساد هذه. هل الضابطان 
هما  هل  يعلم.  أحد  ال  فاسدان؟ 
برتك  منهما  أكرب  لقرار  ضحيتان 
أيضًا،  لإلرهابيني؟  مفتوحة  الساحة 

ال أحد يعلم.

عرسال  أن  هي  الوحيدة  احلقيقة 
ثم  ُخِطفوا،  واجلنود  اسُتبيحت، 

ُقِتلوا.
سليم  العدل  وزير  طلب  أيام،  قبل 
جريصاتي من النائب العام التمييزي 
جرائم  يف  حتقيق  إجراء  محود  مسري 
عرسال،  عسكريني يف  وخطف  قتل 
آخرين  عسكريني  خطف  وجرائم 
وأسرهم وقتل عدد منهم بعد األسر. 
فأحال محود امللف إىل مفوض احلكومة 
لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر 
الذي كّلف استخبارات اجليش  صقر 

بإجراء التحقيق.
لكن ماذا بوسع استخبارات اجليش أن 
حتقيقاتها  أنهت  بعدما  جمددًا  تفعل 
منذ أشهر؟ ماذا عن عشرات املّتهمني 
الذين أوقفوا يف هذا امللف وحياكمون 
لقد  العسكرية؟  احملكمة  أمام  اليوم 
أغفل الوزير احملامي أّن هناك حتقيقًا 
منذ  انطلق  نفسها  القضية  يف  آخر 
من  أكثر  فيه  حُياكم  سنوات  ثالث 
املطلوب  باجلرائم  عليه  مّدعى  مئة 
أجراه  الذي  التحقيق  فيها؟  التحقيق 
حتديد  من  متّكن  العسكري  القضاء 
معظم املتورطني يف اقتحام عرسال 
اجليش  مراكز  ومهامجة  واحتالهلا 
واختطاف  عسكريني  لقتل  وحواجزه 

آخرين.
يف الطلب املوّجه من وزير العدل إىل 
النائب العام التمييزي إشارة تأكيدية 
إىل أن يشمل التحقيق »مجيع اجلرائم 
الذين  األشخاص  ومجيع  املتفّرعة 
على  حّرضوا  أو  تدّخلوا  أو  شاركوا 
ارتكابها، بأي صفة كانت، مدنية أو 
عسكرية، وبأي شكل من األشكال«.
فهل يعين ذلك أن التحقيق املزعوم 
حكومة  رئيس  إليه  سيستدعى 
قائد  أو  نائب  أو  وزير  أو  سابق 
صقر  صقر  لدى  هل  سابق؟  جيش 
القدرة على استجواب هؤالء أو حتى 

استدعائهم؟
مفتوح،  التحقيق  أن  األمر  خالصة 
سياسيني،  ليشمل  مستواه  ورفع 
ال  كبري،  سياسي  قرار  إىل  حباجة 
احلكومة  مفوض  على  إحالة  إىل 
أحال  الذي  العسكرية،  احملكمة  لدى 
الطلب على استخبارات اجليش اليت 
تبدو غري عارفة مبا عليها فعله: هل 
تكرر التحقيقات نفسها أم تكتفي مبا 
أجنزته؟ طلب وزير العدل لن يوصل 
إىل أّي مسار حتقيقي جديد. أقصى 
»أبو  حماكمة  هو  حتقيقه  ميكن  ما 

طاقية« و«أبو عجينة«.

حتقيق فوق حتقيق:
السقف »أبو طاقية« و»أبو عجينة«

رضـوان مـرتضى

ابو عجينة
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أخريًا  ُترجَم  ّمركزًا،  اهتمامًا  البرتولي  القطاع  حاز 
األمل  يبعث  ما  انتظارها،  طال  مراسيم  بإصدار 
حبصول تقدم جدي يف هذا القطاع. من املعلوم أن 
يتطلب حشد  ومنافسة  قوية  برتولية  بناء صناعة 
العام  القطاعني  يف  واملعنية  املتخصصة  اجلهود 
واخلاص ملواجهة التحديات، ووضع األطر املناسبة 
وازدهارها  واستمرارها  جناحها  يضمن  مبا  للحل، 

والنهوض االقتصادي على مستوى البالد.
إن وضع رؤية اسرتاتيجية علمية، مواكبة للخطوات 
التشريعية واإلجرائية، خطوة يف الطريق الصحيح 
بني  التوازن  تضمن  ناجحة  برتولية  لقيام صناعة 
على  واحملافظة  العام  واالقتصاد  احملّصل  العائد 
القضايا  من  املستثمرين.  املناسبة جلذب  احلوافز 
النظام  شكل  البرتولية:  الصناعة  يف  اهليكلية 
العام، املراسيم التطبيقية، القوانني واالتفاقيات، 
الصندوق  الوطنية،  الشركة  الضرييب،  النظام 
اليت  املهمة،  القضايا  من  وغريها  السيادي... 
بد  ال  واليت  الصناعة،  هذه  مستقبل  ركيزة  ُتَعّد 
من التطرق إليها بعناية علمية خشية من اهلفوات 
عليه  ل  يعوَّ قطاع  مع  التعاطي  يف  والعفوية 
مع سياسة  وانسجامًا  هنا،  املقبلة. من  للسنوات 
»املركز اللبناني للطاقة واالبتكار« )LEIC(، كان 
احملورية  القضايا  على  الضوء  تسليط  من  بد  ال 
يف ملف الصناعة البرتولية يف لبنان، وذلك من 
خالل ورش عمل علمية، تقودها فرق من الباحثني 
الشأن  ذات  اجملاالت  يف  واملتخصصني  واخلرباء 
ورسم  واالقرتاحات  املالحظات  لوضع  العلمي، 
السيناريوهات التفضيلية، على أن تستكمل الحقًا 
بدراسات علمية معمقة واقرتاحات حتسينية. اهلدف 
هو حتليل الوضع القائم واقرتاح توصيات ترتكز 
على دراسات ونتائج علمية حبتة، ُتسهم يف رسم 
املالئمة،  القرارات  اختاذ  وتسهل  السياسات، 
ظروف حملية  واملنافسة يف  الشفافية  مبا يضمن 
وإقليمية معقدة. هذه الدراسة هي حماولة إللقاء 
َغر واهلفوات، وإزالة الغموض  الضوء على بعض الثُّ
عن بعض النقاط يف املراسيم والنظام الضرييب 
الستدراكها وتعديلها إذا أمكن قبل فوات األوان، 
أدراج  يف  يزال  ال  الضرييب  النظام  أن  وخاصة 

اجمللس النيابي ويفيِ أيدي اللجان.

محاذير وهواجس حول الصندوق السيادي
البرتولية يف  املوارد  قانون  من   3 املادة  حلظت 
الدولة  إليداع  سياديًا  صندوقًا  البحرية  املياه 
وذلك  فيه،  البرتولية  واحلقوق  األنشطة  عائدات 

بهدف استثمارها ال استهالكها.
نظام  ثوابت  من  السيادي  الصندوق  إنشاء  ُيعد 
اإلدارة املالية الرشيدة واملتكاملة للثروة البرتولية، 
لكنه يثري تساؤالت عديدة تطاول البنية التنظيمية، 
أهدافه الطويلة والقصرية األمد، مرجعيته اإلدارية 
باملوازنة  عالقته  عن  فضاًل  املعنوية،  وشخصيته 

والسياسات االقتصادية واملالية للدولة عمومًا.
صندوق  هو  السيادي  الصندوق  أن  املعلوم  من 
عام، خاضع لسلطة املصرف املركزي، ينظر إليه 
منها: سيادية،  عّدة،  فئات  إىل  تتقسم  كمحفظة 
لألجيال  ادخارية  للتنمية،  للتثبيت،  استثمارية، 
القادمة، للمعاشات االحتياطية، ولدعم االقتصاد، 
حتّفز  جديدة  اقتصادية  منظومة  يف  كاالستثمار 

النمو وتؤمن فرص عمل على املدى الطويل.
النفط  عائدات  من  الصندوق  هذا  ميّول  ما  عادة 
أرباح  ومن  النفط(،  وأرباح  )اإلتاوات  املباشرة 
عائدات النفط االستثمارية، أو من طريق عائدات 
غري مباشرة، كالضرائب على األفراد والشركات، 
إذ إن االستثمار يف البنى التحتية أو يف قطاعات 
التكنولوجيا أو الطاقة البديلة، على سبيل املثال 
وحتسني  عمل  فرص  خلق  إىل  يؤدي  احلصر،  ال 
أن  إىل  باإلضافة  األفراد.  عند  الدخل  مستوى 
توجيه الغاز لالستهالك الداخلي يؤدي إىل اخنفاض 
الشركات  وعلى  األفراد  على  الطاقة  تكاليف 
فيخفض تكاليف اإلنتاج وحيفز التنافسية. عندها 
ميكن فرض ضرائب استثنائية على الدخل )أفرادًا 
وشركات(، وضرائب البيئة على استهالك الطاقة 
)أفرادًا وشركات(. هذه الضرائب ميكن اقتطاعها 
لتمويل الصندوق واستثمارات القطاع على األجل 
الطويل. علمًا أن توجيه اإلنتاج إىل السوق الداخلي 

صناعة النفط يف لبنان * )1(: تنازالت على حساب الدولة
دانيال ملحم

يقلل االعتماد على الطاقة املستوردة، ما حيّد من 
خروج النقد األجنيب وحتسني وضع امليزان التجاري 

)خفض العجز(.
مّثة حماذير وهواجس تطرح نفسها حول الصندوق، 
اجملال،  هذا  لبنان قصرية يف  جتربة  أن  وخاصة 

أهمها:
1- اهلاجس املتعلق بالضوابط على نسب توظيف 
أموال الصندوق، أي حتديدًا سقوف التوظيف يف 
كل فئة من األصول املالّية. فمثاًل، إن توظيف جزء 
شراء  عملّيات  يف  الصندوق  موجودات  من  كبري 
سندات اخلزينة اللبنانية سيعين حكمًا تسّرب العوائد 
النفطّية إىل صناديق اخلزينة العامة جمّددًا، لكن من 
بّوابة االستدانة. هذا األمر يؤّدي إىل تضخيم حجم 
الدين من خالل إصدار سندات الدين السيادي اليت 
ستحملها وتتداوهلا حمفظة الصندوق السيادي، ما 
قد يؤدي إىل خسارتها كليًا، يف حال إعادة جدولة 
الديون ويف حال اخنفاض أسعار الفائدة، ويؤدي 
حلاملها  السندات  رحبية  اخنفاض  إىل  بالتالي 
)القطاع املصريف(، ويضع املصارف أمام فرصة 

اسرتجاع أمواهلا عرب بيع الدين إىل الدولة.
السداد،  عن  التخلف  هو  األسوأ  اخلطر  يبقى 
لتغطية  الصندوق  هذا  أموال  الدولة  فتستخدم 
دور  هناك  يكون  أن  واألكثر سوءًا  الدين.  خدمة 
مؤثر للقطاع املصريف يف رسم سياسة الصندوق، 
وضمن  املركزي  املصرف  مع  بالتعاون  فيلجأ، 
القطاع  دين  شراء  إىل  جديدة،  مالية  هندسة 
تتبخر  وبالتالي  عام،  دين  إىل  وحتويله  اخلاص 

اآلمال واألموال.
أموال  من  جزء  ل  حُيوَّ أن  الشائعة،  األخطاء  من 

الدين  لشراء  الصندوق 
رغبة  أخريًا  )مسعنا 
إىل  الدين  خفض  يف 
الناتج  جممل  من    ٪٦٠
الدين  فخدمة  احمللي(. 

للصندوق،  االستثمارية  األرباح  من  متويلها  ميكن 
وليس من رأمسال صندوق نفسه، ألنه ال يكفي. 
ما  ملرحلة  الحقة  خطوة  مبثابة  تكون  اخلطوة  هذه 
الفائدة  أسعار  هيكلة  وإعادة  الديون  جدولة  بعد 
نزواًل، استنادًا إىل عوامل الثقة وحتسني التصنيف 
االئتماني نتيجة اخنفاض املخاطر وتأمني التدفقات 

النقدية على األجل الطويل بالعملة األجنبية.
ُيَعّد صندوق النرويج السيادي األكرب واألشهر يف 
دوالر،  مليار   885 حنو  موجوداته  ناهزت  العامل. 
وهو معروف بإدارة رشيدة ُيضرب بها املثل يف 
َدت نسبة ٦٤٪  هذا اجملال. ففي عام 1998، ُحدِّ
أقصى  كحد  الصندوق  هذا  توظيف  إمجالي  من 
َدت  لالستثمار يف سوق األسهم الدولية، بينما ُحدِّ
يف  للتوظيف   2٠17 عام  يف  منه   ٪2،5 نسبة 
السوق العقارية، أّما 33٪ الباقية من املوجودات 

التدفق املالي 
املباشر املتفائل 
هو مليارا دوالر 

سنويًا

فمخّصصة لالستثمارات ذات العائدات الثابتة، أي 
كسندات   ٪7٠ بني  فتتوّزع  بضوابط،  احملكومة 
حمفظة  والنتيجة  اخلاص.  للقطاع  و٪3٠  حكومّية 
سندات حكومّية ال تتخّطى 2٤٪ من جممل موجودات 

الصندوق.
ألي  متعددة  استثمارية  اسرتاتيجية  وضع  عند 
بتحقيق  التفاؤل  عدم  جيب  استثماري،  صندوق 
الظروف  إىل  نظرًا  األرباح،  من  كبرية  معدالت 
احمليطة باالستثمار العاملي احلالي. إذ إن صناديق 
التحوط العاملية املستثمرة يف األسهم والسندات 
ال حتقق املرجو منها كأرباح لعدة اعتبارات، منها 
سندات  على  للفوائد  السالبة  بالنسب  يتعلق  ما 
العائد  يضعف  ما  العاملية،  السيادية  اخلزينة 
الشركات  رزوح  املخاطر، فضاًل عن  خارج  الثابت 
املتعددة اجلنسيات حتت ديون هائلة، ما يصعب 
لزيادة  جديد  استثمارية  بعمليات  القيام  عليها 
أرباحها التشغيلية، ويؤدي إىل ضعف العائد على 
باالستثمار  يتعلق  ما  أما  الشركات.  هذه  أسهم 
الشركات املتوسطة والصغرية احلجم،  يف أسهم 
النمو  إىل  نظرًا  كبرية  أرباحًا  ألنه حيقق  فهو جمٍد 
يف  سيما  وال  الشركات،  من  النوع  هلذا  املفرط 
سيعاني  االستثمار  هذا  ولكن  التكنولوجيا،  جمال 
من مشاكل مجة، كالضعف يف السيولة النقدية، 
على  الشركات  هلذه  االستيعابية  القدرة  وضعف 
تبقى  لذلك،  احلجم.  كبرية  استثمارات  امتصاص 
السوق احمللية فرصة استثمارية صافية متاحة أمام 
الصندوق خللق منظومة اقتصادية جديدة ودعمها 

وتطويرها، فيحقق أرباحًا مضاعفة.
2- اهلاجس املتعلق مبستوى الشفافّية يف مداوالت 

وقرارات الصندوق السيادي.
الشفافّية  مستوى  توّقع  املراقب  يستطيع  ال 
إدارته  يف  حتديدًا  لبنان  مصرف  سيمارسه  الذي 
بها  يقوم  اليت  اخلطوات  من  فكثري  الصندوق. 
ونتائجها،  بآلّياتها  الكتمان  طّي  تبقى  املصرف 
جلهة  املراقبني  لدى  تساؤل  حمل  تظل  كذلك 
البديلة.  واخليارات  الفعلّية  والنتائج  األسباب 
وهي مسة من مسات السياسة النقدّية يف لبنان. 
لذا، جيب أن يتكامل اهليكل اإلداري الداخلي مع 
النموذج الرقابي املفروض على الصندوق. فيدير 
إشراف  حتت  إدارة،  جملس  الصندوق  عمليات 
جملس  صالحّيات  مهمات  حيدد  تنفيذي  جملس 
اإلدارة وحدودها، ويضع املبادئ احملّددة لكيفّية 
فيجب  العملّيات،  هذه  جممل  أّما  املخاطر.  إدارة 
ان تكون خاضعة بنحو دقيق ملراقبة جملس رقابة 
ينتخبه الربملان، ويتوىّل التدقيق والتصديق على 
امليزانّيات والتأّكد من مطابقة األنشطة للقوانني 
واألنظمة. وميلك الصندوق جملسًا استشاريًا خاصًا 

لتطوير مستوى استثمارات الصندوق.
تناولت  اليت  والتحليالت  الدراسات  هي  كثرية 
النقاط السابق ذكرها، ولكن ال جيري غالبًا األخذ 

التدفقات  وكمية  الصندوق  حجم  احلسبان  يف 
الصناديق  حجم  إن  فمثاًل،  وآليتها.  إليه  النقدية 
السعودية،  قطر،  أبوظيب،  )النرويج،  االستثمارية 
روسيا...( يف العامل ستتجاوز حبلول العقد املقبل 
1٤ تريليون دوالر )حجم صندوقي الطليعة النرويج 
وأبوظيب يوازيان 2,5 تريليون دوالر(. هذه املبالغ 
بها،  املنوط  األهداف  حتقيق  على  قادرة  اهلائلة 
اقتصادية  واجتاهات  سابقة  عوامل  من  مستفيدة 
إجيابية عاملية )زيادة الطلب( وطفرة أسعار النفط 
 2٠٠٠ فرتة  )خالل  هائلة  نفطية  احتياطات  ومن 
إىل 2٠٠8(. ولكن هذه الظروف تغريت بعد أزمة 
2٠٠8، فنمو التجارة العاملية يوازي صفرًا، وانغالق 
اقتصاديات كبرية كالواليات املتحدة والصني، ما 
أدى إىل ضعف الطلب العاملي على النفط، وظهور 
الغاز الصخري املنافس، والتوجه العاملي حنو املزيد 
من االعتماد على الطاقة البديلة... هذه العوامل 
هابطة،  بيئة  يف  األسعار  بأداء  أثرت  الضاغطة 
ومن املتوقع أن تستمر لعقود. هذا باإلضافة إىل 
يقارن  ال  لبنان  يف  اكتشافه  املتوقع  احلجم  أن 
باالحتياطيات النفطية للدول السالفة الذكر. هذه 
العوامل تؤدي مع الوقت إىل خسارة عائد الندرة 
الذي يتيح استمرار ارتفاع الطلب وكذلك األسعار، 
وبالتالي جيب أخذ ذلك يف احلسبان عند التفكري 

يف تكوين الصندوق السيادي.
الغاز  أرباح  إن  عملية حسابية بسيطة،  ولكن يف 
االقتصادية  املنطقة  يف  املتوقع  االحتياطي  من 
اللبنانية )tCf 25( ال يتعدى 5٠ مليار دوالر يف 
أحسن األحوال. إن التدفق املالي املباشر املتفائل 
من    ٪٤ يعادل  ما  أي  سنويًا،  دوالر  مليارا  هو 
PIB اللبناني. لكن هذه التقديرات خاضعة لغموض 

األسعار واألحجام.
إن األرقام املقدرة تبقى ضعيفة نسبيًا مقارنة بـ 
7,٤ مليارات دوالر كتدفقات نقدية من املغرتبني، 
أي ما يعادل 15٪  من PIB. هذه االرقام ال ترقى 
إىل مستوى املقارنة مع الصناديق العاملية، وهي 
متعدد  استثماري  بصندوق  النهوض  تستطيع  ال 

األهداف.
إن عائدات النفط بتقديرها احلالي لن تشكل حتواًل 
العامة  رئيسيًا للوضع االقتصادي ووضع املالية 
يف لبنان. ففي غياب النمو االقتصادي، والعجز 
يف املالية العامة )1٠٪  سنويًا( واحلساب اجلاري، 
مليار   8٠( املتعاظمة  والديون  اإلنفاق،  وزيادة 
دوالر( وخدمة الدين املرتفعة... لن متثل العائدات 
وإصالحات  هيكلية  إصالحات  غياب  يف  ترياقًا 
للمالية العامة. لذلك من األجدى أن ينشأ صندوق 
واالستثمار  للتحفيز  عائداته  ل  حُتوَّ استثماري 
القطاعات  يف  وخاصة  الوطين،  االقتصاد  يف 
خللق  والتكنولوجيا  البديلة  الطاقة  البرتوكيماوية، 
نظام اقتصادي معريف ينتج فرص العمل وحيسن 
مستوى دخل األفراد ويضمن تدفق النقد األجنيب 
املستدام )خطة موازية لضمان التدفقات النقدية 
جيب  االستثمارية  السياسة  هذه  املغرتبني(.  من 
أن تكون مصحوبة خبطة اقتصادية ومالية واضحة 
تضمن  هيكلية  بإصالحات  ومصحوبة  وشفافة 
األجيال.  واإلنصاف بني  العامة  املالية  االستدامة 
كل ذلك مع مراعاة السياسة النقدية املتبعة خشية 
من إحداث صدمة قوية تؤثر يف االقتصاد العام 

نتيجة اخلروج اهلائل للنقد األجنيب.

* جزء من دراسة حتليلية يف الصندوق السيادي والنظام 
الضرييب

** مدير وحدة األحباث والدراسات يف املركز اللبناني 
للطاقة واالبتكار، باريس - فرنسا

اسرتداد التكاليف: املشرّع ال يمتلك املعلومات الكافية
القابلة  التكاليف  سقف  اللبناني  املشّرع  حدد 
د النسبة باملزايدة(،  لالسرتداد بنسبة ٦5٪  )حُتدَّ
وهى نسبة مرتفعة جدًا مقارنة باملتوسط العاملي 
الذي يراوح بني ٤٤٪  و55٪ ، ومتوسط التكلفة 
يف عقود االمتياز بني 5٠٪  و52٪، ويفيِ النظام 
 ٪5٠ بني  التكاليف  متوسط  يبلغ  التعاقدي 
و55٪ . تتكون هذه التكاليف من تكاليف رأمسالية 

نسبة اإلتاوة غالبًا ما تكون مصاحبة لتقسيم الكتل )أ ف ب(
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أّكد األمني العام 
حلزب اهلل السيد 
نصراهلل  حسن 
على  »أننا 
بصرية من أمرنا 
يف هذه املعركة 
سوريا(،  )يف 
نا  ؤ ا شهد و
وجرحانا وأسرانا 
يغرّيون  وناسنا 
ت  ال د معا
ويصنعون تاريخ 
وليس  املنطقة 
لبنان«.  تاريخ 
وشدد على »أننا 

نصراهلل: نكتب تاريخ املنطقة... ال لبنان
وفيق قانصوه

كلفة  هي    ٪٣٨،٣( تشغيلية  وتكاليف 
جيولوجيا  بطبيعته  املشابه  متار  حلقل 
احلقول املكتشفة يف لبنان حسب تقرير 
والباقي هو  لعام ٢٠١٦(،  إنرجي  نوبل 
سابقة  سنوات  خسائر  من  اسرتدادات 
واستهالكات، تدريب وغريها... مبعدل 

سقفه ٢٦،٧٪.
الفارق  عن  هنا  املربر  األول  التساؤل 
بني سقف التكاليف الذي حدده املشّرع 
يف  عليه  املتعارف  التكليف  ومتوسط 
اليت  األسس  هي  ما  العاملية.  العقود 
َدت على أساسها هذه النسبة؟ أضف  ُحدِّ
أو  النفط  لربميل  العامة  التكاليف  أن 
وحدة الغاز الطبيعي معلومة يف اجململ، 
ر بنحو ٣٨٪  أو ما يزيد بقليل )مع  وُتقدَّ
السعر  أساس  على   ، ٪٤ خطأ  معدل 
يربز  هنا  للنفط (.  و٤٢$  للغاز   $٢،٤٢
نوع من الغموض حول الفارق الكبري بني 
التكاليف التشغيلية والرأمسالية وسقف 
 ،) ٪٦٥( لالسرتداد  القابلة  التكاليف 
إىل  أشري   . ٪٢٦،٧ بنحو  ر  ُيقدَّ الذي 
أننا جند هناك دواًل قليلة حتّدد سقف 
يف  ولكن  و٧٠٪ ،    ٪٦٥ بني  التكلفة 
عن  تقل  ال  نسبة  على  حتصل  املقابل 
)الفيليبني(،  البرتول  ربح  من    ٪٧٥
  ٪٣٥ نسبة  على  لبنان  حيصل  بينما 

)حسب حماكاة وزارة املال(.
مهم  املزايدة  نظام  أن  من  الرغم  على 
لضمان بعض الشفافية واملنافسة يف 
اإلجراءات جتاه املستثمرين، إال أن عدم 
تعريفها  أو  والقواعد،  املعايري  تعريف 
بشكل عام، يؤدي إىل إضعاف الكفاءة 
امُلتملة.  واإليرادات  التخصصية 
يف  البدء  وقبل  املزايدات،  نظام  يف 
ومعايري  قواعد  وضع  جيب  اإلجراءات، 
الشفافية  لضمان  وحمددة  واضحة 
عملية  خالل  من  املنافسة  ولتشجيع 
عادلة، تكون ذات تفسريات موحدة ال 
تتضمن  وال  والغنب،  الغموض  يشوبها 
الدخول من بعض  ُثَغرًا تتيح للمستثمر 

نوافذ القوانني، واحلماية من الفساد.

والدقيقة  الكافية  املعلومات  ميتلك  ال 
عن التكاليف واألرباح املتوقعة. لذلك، 
جمال  يف  للدولة  املدودة  اخلربة  إن 
النفط والغاز، وضعف الكفاءة اإلدارية 
والرقابية، واإلهمال يف تقييم القواعد 
واإلجراءات، تؤدي باملستثمر إىل إخفاء 
اجلهات  عن  به  اخلاصة  املعلومات 
النفط  قطاع  يف  املسؤولة  املختصة 
والغاز، األمر الذي يؤدي بالنهاية إىل 
خسارة الكثري من خالل الشروط املالية 
 financial( الدولة  على  املفروضة 

.)expenditure terms

اإلتاوة: لبنان يف أسفل املتوسط العاملي
 ،epa تستحق اإلتاوة، وفق املادة ٢٢ من
الطبيعي،  الغاز  على    ٪٤ ثابت  مبعدل 
بني  يراوح  النفط  على  متغري  ومعدل 
٥٪  و١٢٪  حُتَسب على شرائح اإلنتاج 
ثابتة  هي  املددة  النسبة  إن  اليومي. 
زمنيًا ومتوازية على الكتل العشرة. عند 
احتساب املتوسط املطلق، جند أن لبنان 
يرتّنح يف أسفل املتوسط العاملي الذي 
النسبة  هذه  و١٢٪ .    ٪٨ بني  يراوح 
اإلتاوة  نسبة  من  بكثري  أقل    ٪٨،٥
مع   ، ٪١٢،٥ إسرائيل  يف  املسوبة 
وإنتاجية  جيولوجية  خصائص  هناك  أن 
متشابهة لكلتا الدولتني. علمًا أن نسبة 
٨،٥٪  هي نسبة متفائلة يف املتوسط 
ــ  ــ كما نعلم  العام، ألّن كمية اإلنتاج 
 theأو( االستخراج  نسبة  على  تعتمد 
تزال  rate of decline(، وهي ال 
جمهولة إىل اآلن، معتمدًة بدورها على 
النفط، حاجته  الكمية، نوعية  خصائص 
إىل ضخ الغاز أو سائل آخر الستخراجه 
غالبًا  االستخراج  نسبة  إن  والتكاليف. 
األوىل  السنوات  يف  مرتفعة  تكون  ما 
وتنخفض مع الوقت، األمر الذي يؤدي 
لذلك،  وإالتاوة.  اإلنتاج  اخنفاض  إىل 
إن معدل ٨،٥٪  كمتوسط عام هو رقم 
 ،)over evaluated( فوق التقييم

اللبناني  املشّرع  أن  نرى  بلوك.  بكل 
اجليولوجي،  اخلطر  مراعيًا  الكتل،  قّسم 
تعويضًا  كبرية  كتل  عرض  طريق  من 
ثابتة.  إتاوة  مع  ودائمًا  للمستثمرين، 
العاملني  أن  اعترب  املشّرع  وكأن 
ُفرادى.  وتقسيمهما جيعلهما  منفصالن 
فكان جيب على املشّرع استخدام اإلتاوة 
الكتل  على  وخاصة  لالستثمار،  كمحّفز 
اجليوسياسية  املخاطر  ذات  احلدودية 
إتاوة  املستثمر  يدفع  فلماذا  املرتفعة. 
ثابتة على كتلتني، ٢ و٨ مثاًل، ال متلكان 
احلالي  التوزيع  إن  نفسها؟  اخلصائص 
للكتل ال يراعي هذا املبدأ املهم، األمر 
الذي أدى إىل توزيع غري عادل ملعدل 
سلبًا  سينعكس  والذي  الربح/املخاطر، 

على املنافسة واالستثمار.
معايري  أهمل  املشّرع  إن  الواقع،  يف 
ما  منها  اإلتاوة،  حتديده  عند  مهمة 
لالستثمار،  احلقيقية  باملخاطر  يتعلق 
باإلضافة إىل عوامل كان جيب أن ُتؤخذ 
املتوقعة،  الكمية  مثل  احلسبان،  يف 
الفرصة أو الفرص االستثمارية يف كل 
املوقع  حميط  البيئية،  املخاطر  بلوك، 
اجلغرافية،  وصعوباته  االستثماري 
والبنى  العامة  اخلدمات  يف  النقص 
مدة  املنافسة،  مستوى  التحتية، 
 relinquishment الرتخيص، 
اجليوسياسي...  واخلطر   provision
تتأقلم  متغرية  إتاوة  حتديد  ثم  ومن 
مع خصائص كل كتلة على حدة. هذه 
التوزيع  لعدالة  الضمان  هي  العوامل 
وحتديد أفضل عالقة ربح/خطر لكلٍّ من 
الطرفني: الدولة والقطاع اخلاص، فضاًل 
على  القائم  الشفافية  مبدأ  احرتام  عن 
والقيم  املعايري  احتساب  يف  الوضوح 
)اإلتاوة( خشية من الغنب الذي قد يلحق 
باملستثمر. إن الشعور بالغنب يؤدي مع 
الوقت إىل اتباعه أساليب غري قانونية 
بهدف التعويض وزيادة الرحبية، فيؤثر 
نظرًا  الدولة،  عوائد  يف  احلال  بطبيعة 

إىل غياب الرقابة والتدقيق.
باالعتماد على املعايري املقرتحة، ودائمًا 
الكمية  عن  املعلومات  غياب  ظل  يف 
االقتصادية  املنطقة  َمت  ُقسِّ املتملة، 
اخلصائص  خمتلفة  أقسام  أربعة  إىل 
هو  اهلدف   .dو  cو  Bو  a واإلتاوات 
ضمان التوزيع العادل لإلتاوة وملعدالت 
الشفافية  ملبدأ  وحتقيقًا  اخلطر،  الربح/ 
من طريق االعتماد على البحث العلمي. 
إن الدراسة اعتمدت على نسبة استخراج 
 ٤٠٠ ومعدل    ٪٣ معدل  للنفط  يومي 
mcf للغاز الطبيعي. إن تصنيف الكتل 
توزيع  مبدأ  يراعي  أقسام  أربعة  ضمن 
إىل  عالية(  )إتاوة   a األقل  من  اخلطر 
منخفضة(.  )إتاوة   d خطورة  األكثر 
َفت املخاطر على مستوى متزن يراوح  ُصنِّ
 ،)equiponderate(  ٥ إىل   ١ من 
اآلتية:  العوامل  باالعتبار  األخذ  مع 
اجليولوجيا، اخلطر اجليوسياسي، اخلدمات 
وفرص  الكمية  التحتية،  والبنى  العامة 
 study of Blocks is( االستثمار 

.)under investigation

يبقى الخطر األسوأ هو أن تستخدم الدولة أموال هذا الصندوق لتغطية خدمة الدين )أ 
ف ب(

نظام  يكتسب 
أهمية  املزايدة 
خاصة  جدية، 
يف املناطق غري 
املستكشفة أو 
 ، ية د و حلد ا
تكون  حيث 

املعلومات نادرة، وقد ال تكون احلكومة 
تقديرها  دقة  من  معقولة  بدرجة  واثقة 
النظام  هذا  يربز  املكتشفة.  للقيم 
كقيمة إضافية خاصة بعد احلصول على 
املعلومات الالزمة عن املورد التجاري. 
ولكن يف ظل غياب املعلومات التقنية 
عن املورد، ميكن عدم اليقني اجليولوجي 
العروض  أمام  حاجزًا  يشكل  أن  مثاًل 
وغياب  لالستثمار.  امُلتملة  الكبرية 
القواعد الواضحة والشفافة يف إجراءات 
من  مفتوحة،  املعايري  وترك  املزايدة، 
شأنه خلق نوع من االلتباس والغموض 
له عواقب على موارد الدولة. كان ال بد 
للدولة اللبنانية إخضاع كتلة واحدة خالل 
عليها،  وبناًء  األوىل،  الرتاخيص  دورة 
تضع الدولة التصور املناسب من قواعد 
ومعايري مغلقة مع سيناريوهات مبا خيدم 

مصاحلها العامة.
هكذا، وبناًء على ما تقدم، ومن خالل 
اسرتداد  لنموذج  قة  املعمَّ قراءتنا 
أن  يظهر   ، ٪٦٥ سقف  عند  التكاليف 
يشوبها  املقرتحة  واإلجراءات  القواعد 
تقدير  يف  العموميات  من  الكثري 
العلمية  األسس  عن  البعيدة  النسب 
املنافسة.  وقواعد  للشفافية  املثبتة 
األدوات  إىل  يفتقر  املشّرع  أن  يبدو 
للمعايري  الكفاءة  حدود  لتقييم  اخلاصة 
 efficiency limit of( املقرتحة 
املشّرع  أن  أضف   .)parameters

خسارة الكثري 
من خالل 

الشروط املالية 
املفروضة على 

الدولة

املتوقع  ومن 
يف  يكون  أن 
  ٪٧ بني  معدل 
يف  و٧،٥٪  

أحسن تقدير.
املشّرع  حدد 
إتاوة  اللبناني 

تقييمه  يف  معتمدًا  نسبيًا،  منخفضة 
)التعقيدات  اجليولوجيا  عوامل  على 
اجليولوجية وتكاليف االستخراج( وشرائح 
اإلنتاج، ونسبة االستخراج، بهدف جذب 
فرص  طرح  طريق  من  املستثمرين 
استثمارية جّذابة. ولكن ما مل نعلمه إىل 
االن: ما هو املعيار الذي اعتمد لتحديد 
 )initial value( األساس  وحدة 
وعند  النفط،  على    ٪٥ عند  املتسبة 

٤٪  على الغاز الطبيعي؟
ما  غالبًا  اإلتاوة  نسبة  إن  املبدأ،  يف 
ألنها  الكتل،  لتقسيم  مصاحبة  تكون 
خاصة  ومعايري  خصائص  وفق  تتحدد 

ملاذا يدفع 
املستثمر إتاوة 

ثابتة على 
كتلتني ال تملكان 

الخصائص 
نفسها؟

انتصرنا يف احلرب )يف سوريا(... وما تبّقى معارك متفرقة«، مشريًا إىل 
أن »املشروع اآلخر فشل ويريد أن يفاوض ليحّصل بعض املكاسب«. وجزم 
بأن »مسار املشروع اآلخر فشل، ومسار مشروعنا الذي حتّملنا فيه الكثري من 

األذى مسار نصر ونتائج عظيمة ستغرّي املعادالت ملصلحة األمة«.
ويف لقائه السنوي مع قراء العزاء واملبّلغني، عشية حلول شهر حمرم، قال 
نصراهلل إن قتال »داعش« و«النصرة« كان »أكرب حمنة عشناها منذ ٢٠١٠، 
وأخطر من حرب متوز ٢٠٠٦«. وأضاف: »منذ ٢٠١١، كنا على يقني بأن ما 
ــــ  قطريًا  ــــ  إسرائيليًا  ــــ  أمريكيًا  مشروعًا  هناك  وأن  كربى،  فتنة  جيري 

سعوديًا بهدف القضاء على املقاومة وتسوية القضية الفلسطينية«.
األعلى  املرشد  والتقى  إيران  زار  السورية  األحداث  بداية  عقب  أنه  وروى 
للجمهورية االسالمية السيد علي اخلامنئي. »يومها، كان اجلميع مقتنعًا بأن 

املشروع اآلخر فشل 
ويريد أن يفاوض 
ليحصـّل بعض 

املكاسب

سامراء«. وسأل: »لو ختلفنا عن اجلهاد 
والتكليف ما الذي كان ميكن ان حيصل 
عن  العراق  أهل  ختلف  ولو  لبنان،  يف 
االستجابة لفتوى )اجلهاد الكفائي اليت 
السيستاني  علي  السيد  املرجع  أطلقها 
ما  داعش(،  تنظيم  لقتال   ٢٠١٤ عام 

الذي كان سيحصل يف العراق؟«.
وحنن  مباركة،  املعركة  »هذه  وقال: 

ذهبنا اىل سوريا ألداء تكليفنا. وإال ما الذي يأخذ شابًا إىل حلب أو دير 
الزور حيث كان لنا اخوان حماصرون منذ مثانية أشهر، وكلهم من الكوادر 
والقيادات؟«، مشريًا اىل أن »البعض يف لبنان لن يرضى مهما فعلنا، فال 
تعذبوا أنفسكم وليشربوا مليون حميط... واملهزوم واملكسور ميكنه أن يرفع 

صوته قلياًل«.
»استنهاضية«  كمناسبة  عاشوراء  ذكرى  إحياء  اهمية  على  نصراهلل  وشّدد 
وعلى ضرورة حضور اجملالس مع مراعاة امليط، داعيًا قّراء العزاء اىل جتاهل 
»األمور اخلاطئة« و«جتّنب املبالغات«، و«عدم طرح مواضيع ذات اشكاليات 
عقائدية«. وحثهم على الرتكيز على أن ثورة اإلمام احلسني »مل تكن رفضًا 
وقت  بالقتال« يف  االهلي  للتكليف  إطاعة  أيضًا  كانت  بل  فحسب،  للظلم 
وظرف حمّددين. كما شّدد على ضرورة »االبتعاد عن املبالغة يف التفّجع، 
والرتكيز على الصالبة والتمسك باملبادئ اللذين نتعلمهما من مدرسة كربالء، 
تطور  »مع  أنه  اىل  ولفت  زينب«.  السيدة  بقضية  يتعلق  ما  خصوصًا يف 
نقاشات  ظهرت  املققني  وعند  العلمية  احلوزات  يف  والدراسات  األحباث 
جديدة حول بعض ما هو متعارف عليه يف اجملالس. هناك بعض األمور اليت 
حنتاج أن نصححها، لكن من دون مهامجة األفكار السابقة. ميكننا بكل بساطة 
أن نقول ما هو الصحيح، من دون التعرض لالقوال املغايرة حتى ال نتسبب 

بصدمة عند املستمع أو نثري اخلالفات«.

البعض يف لبنان لن 
يرضى مهما فعلنا، 
فليشربوا مليون 

محيط

النظام سيسقط بعد شهرين أو ثالثة. 
املعادي،  للمشروع  رؤيتنا  له  أوضحنا 
وأننا إن مل نقاتل يف دمشق فسنقاتل 
والغازية  والضاحية  وبعلبك  اهلرمل  يف 
فأكمل  واجلنوب...  الغربي  والبقاع 
املناطق  هذه  ليس يف  موافقًا:  القائد 
وخوزستان  كرمان  يف  أيضًا  بل  فقط 

وطهران...

 وقال إن هذه جبهة فيها حماور عدة: حمور إيران وحمور لبنان وحمور سوريا، 
وقائد هذا املور بشار األسد جيب أن نعمل لينتصر وسينتصر«. ولفت اىل 
انه »بعد املعركة بسنة ونصف سنة أو سنتني ارسلت السعودية إىل الرئيس 
األسد أن أعِلن يف مؤمتر صحايف غدًا صباحا قطع العالقة مع حزب اهلل وإيران 

وتنتهي األزمة«.
ولفت األمني العام حلزب اهلل إىل »أننا حّذرنا إخواننا العراقيني، منذ البداية، 
من أنه إن مل يقاتلوا تنظيم داعش، ومتّكن من السيطرة على دير الزور، فإن 
هدفه التالي سيكون دخول العراق. وقد صدقت توقعاتنا بعدما متّكن هذا 
التنظيم االرهابي من السيطرة على ثلثي العراق وبات على مسافة عشرين 
كيلومرتًا من كربالء و٤٠ كلم من بغداد و٢٠٠ مرت من مقام االمام العسكري يف 
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ألصحابها جاك شرب - عيسى شرب - ماهر درويش

نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خدماتنا 
تشمل 
سائر 
أحناء 
سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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امـنيـّات لبنانية يف اسبوع
بعد 3 ساعات من مساعه حول دخوله إسرائيل

ترك املخرج السينمائي دويري ُحرًا
قرر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك 
املخرج السينمائي اللبناني زياد دويري حرًا، بعدما استمع اىل افادته 
احد االجهزة االمنية تتعلق بدخوله االراضي  حول برقية صادرة عن 
الفلسطينية احملتلة من دون اذن من احلكومة اللبنانية يف العام 2012 

حيث قام بتصوير بعض املشاهد من فيلمه السينمائي »الصدمة«.
ويف ضوء ذلك فان القاضي صقر يتجه اىل حفظ اوراق القضية لعدم 
وجود جرم يعاقب عليه القانون اللبناني حبق دويري وفق ما اشارت 
يوجد حبق  ال  انه  اكدت مصادر قضائية  فيما  االمنية،  الربقية  اليه 

دويري اي حكم غيابي او بالغ حبث وحتر حبقه يف هذا اجملال.
وكان دويري قد مثل االثنني امام القاضي صقر الذي استمع اىل 
افادته على مدى ثالث ساعات قبل ان يطلق سراحه ويعطي اشارته 
رفيق  مطار  احتجازه يف  بعد  سفره  جواز  لتسليمه  العام  االمن  اىل 

احلريري الدولي االحد املاضي اثناء عودته من فرنسا اىل لبنان.
واكد وكيل دويري بعد انتهاء اجللسة ان القضية »انتهت نهائيا« 
كّلها  الزمن  عليها  مّر  موكله  بها  املالحق  »األفعال  ان  اىل  مشريا 

بانقضاء 3 سنوات عليها كون التصوير حصل العام 2012«.
وأوضح ان دويري كان »وجه رسالة اىل السلطات اللبنانية ابلغها فيها 
انه يريد ان يصور على ارض الواقع دفاعا عن القضية الفلسطينية« 

مشريا اىل انه »مل يتلق اي رد من وزارة الدفاع«.
وشدد على ان وراء اثارة القضية »مغرضني يتوزعون على فئتني: 
فئة اوىل تغار من دويري وفئة ثانية لديها دوافع سياسية الفراغ 

لبنان من طاقاته احلية«. لكنه رفض اخلوض باالمساء.
وقال دويري من جهته ان احملكمة اخلت سبيله »لعدم وجود اي نية 

جرمية جتاه القضية الفلسطينية«.
واكد املخرج ردا على سؤال امام احملكمة »انا ناضلت من اجل القضية 

الفلسطينية«.

ثياب مشّبعة باملخدِّرات يف سجنيَ رومية وزحلة
واملتعاطني  للمرّوجني  جديد،  ابتكار  املخدرة،  باملواد  مشّبعة  ثياب 
على حّد سواء، اما »الزبائن« هذه املرة فهم من السجناء الذين كانوا 
مينون النفس باحلصول على »حاجاتهم« من املخدرات داخل السجن 

بأي طريقة.
زحلة  سجن  يف  ُضبطت  املخدرة،  باملواد  مشّبعة  وكنزة  قميصان 
السجنني  اصدقاء ملوقوفني يف  حاول  املركزي،  رومية  ويف سجن 
إدخاهلم، غري ان حماوالتهم باءت بالفشل بسبب اكتشاف العمليتني 

يف حادثتني منفصلتني.
ُأدخلت على  الذين  السجناء  ُأحيل  الدائمة،  العسكرية  وامام احملكمة 
بانه  السجني حممد م.  الطريقة، فاعرتف  امسائهم«املخدرات« بهذه 
اجرى اتصااًل هاتفيا من سجن زحلة عرب تيلي كارت اىل احد االشخاص 
وحماولة  املخدر  الـ«كرمادول«  بدواء  مشّبعة  كنزة  منه جتهيز  طالبًا 

ادخاهلا اىل السجن.
إستعان حممد بزميله يف الزنزانة أجمد أ. طالبا منه االتصال بزوجته 
لتحضر معها اثناء زيارتها له اىل السجن اغراضًا له ايضًا، اي حملمد، 
فوافق من دون ان يعلم ما كان خيطط له حممد الذي اكد ان الكنزة 
تعود له وان ال عالقة للمدعى عليه اآلخر أجمد بها، وهذا ما نفاه االخري 

وقال ان ال صداقة تربطه مبحمد ال بل كان مثة مشاكل بينهما.
اما وسيم ز. وأمحد د. فقد لوحقا بتهمة االستحصال على قميص 
مشّبع مبواد خمدرة وآخر مشبع بدواء البنزكسول وحماولة ادخاهلما اىل 

سجن رومية املركزي.
وقد افاد وسيم اثناء استجوابه امام احملكمة برئاسة العميد الركن 
حسني عبداهلل، ان املدعو ع.ض. احضر قميصا وهو »صديق المحد 
اكثر مين«، اما االخري فافاد ان والده احضر القميص اآلخر وهو ال 

يعرف بأمرها موضحا بانه ووسيم موقوفان جبرم سلب.
مدة شهر  بالسجن  م.  على حممد  االول  امللف  احملكمة يف  وحكمت 
واعلنت براءة اجمد لعدم كفاية الدليل، فيما حكمت يف امللف الثاني 

على وسيم ز. وأمحد د. بالسجن مدة شهر لكل منهما.

حادث سري ُيودي حبياة عسكري يف عكار
قضى العسكري يف اجليش بالل احلسن من بلدة القليعات مشااًل، يف 
حادث سري مرّوع وقع االثنني بني دراجتني ناريتني على اوتوسرتاد 

منجز يف عكار.

السطو على منزلني يف جزين والنبطية
اقدم جمهولون على سرقة 4 بنادق صيد من منزل العميد املتقاعد يف 

قوى االمن الداخلي جورج احلجار يف بلدة قيتولي يف جزين.
باشر  الذي  جزين  خمفر  يف  جمهولني  على  احلجار  العميد  وادعى 

حتقيقاته.
وسطا لصوص لياًل على منزل حسني حممد رشيد رمال يف حي الروس 
يف بلدة الدوير يف النبطية بعد الدخول اليه بواسطة الكسر واخللع. 
وفتحت حتقيقا.  الدوير  درك  من خمفر  دورية  املنزل  اىل  وحضرت 

وقدرت املسروقات حبواىل 5 آالف دوالر اضافة اىل مصاغ ذهبية.

ضحية جديدة للرصاص الطائش
ريم شاكر، ضحية جديدة تضاف اىل الئحة الضحايا الذين يسقطون 
نتيجة اطالق الرصاص العشوائي، وهي دفعت حياتها مثن االبتهاج 

بعودة احلجاج من اململكة العربية السعودية.
وكانت ريم قد اصيبت يف بلدة حبنني برصاصة مصدرها بلدة احملمرة 
اجملاورة حيث نقلها شقيقها اىل مستشفى اخلري لكنها ما لبثت ان 

فارقت احلياة. اما الفاعل فبالطبع هو جمهول اهُلوية.

سوري يبتّز مواطنته عرب موقع الكرتوني
يف الثالثني من شهر آب املاضي، وردت رسالة اىل شعبة العالقات 
الداخلي،  االمن  لقوى  العائدة  التواصل  وسائل  احدى  عرب  العامة 
العربية،  الدول  احدى  مقيمة يف  سورية  سيدة  من  شكوى  تتضمن 
حول تعرضها لالبتزاز من قبل شخص يقيم يف لبنان، وهو السوري 
ي.ي.)25 عاما(، باالضافة اىل توجيهه هلا الكالم النابي والتهديدات 
»Facebook و االجتماعي  التواصل  مواقع  بها عرب  بنشر صور خاصة 

.»Zarka-Chat« وعرب موقع الدردشة »Twitter
ويف السابع من شهر ايلول اجلاري، وبالتحقيق مع املدعى عليه من 
قبل مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية ومحاية امللكية الفكرية يف وحدة 
الشرطة القضائية، اعرتف بتصوير الضحية عرب تطبيق »Skype«، وقد 
تبني امتالكه لبعض الصور اخلاصة بها على هاتفه اخللوي الذي مت 
ضبطه، كما تبني ان اقامته غري مشروعة يف لبنان، فتم توقيفه بناء 

الشارة القضاء املختص.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من املواطنني، عدم اخذ 
الفيديو بشكل غري الئق،  انفسهم عرب  أو تصوير  صور فوتوغرافية 
كي ال يقعوا ضحية ويتم استغالهلم من قبل االخرين، وعدم الرتّدد 
يف اإلبالغ فورًا عن مثل هذه احلاالت ألن من شأنه أن جيعل املبتّزين 

يتمادون يف جرائمهم ويكّررونها.

توقيف مرّوج خمّدرات و4 من زبائنه يف 
الرملة البيضاء

وحدة  بريوت يف  استقصاء  مفرزة  لدى  توافرت  معلومات  على  بناء 
املخدرات يف حملة  برتويج  االشخاص  أحد  قيام  حول  بريوت  شرطة 
عاما(   26( أ.ح.  املروج  توقيف  من  دورية  متكنت  البيضاء،  الرملة 
النايلون  من  أكياس   6 على  حتتوي  جلدية  حقيبة  حبوزته  وضبطت 
حربي  مسدس  اهلريويني،  مادة  من  الغرام  حواىل  منها  كل  بداخل 
مع ممشط و3 طلقات صاحلة لالستعمال، وقد تبني انه يوجد حبقه 
بالغ حبث وحتر، 3 مذكرات توقيف وخالصة حكم جبرائم حماولة قتل، 
خمدرات وتعاطي خمدرات. كما مت توقيف 4 من زبائنه أ.ف.)23 عاما(
على  اهلريويني  مادة  من  غرام  نصف  حبوزته  عاما(ضبط  وأ.م.)25 
منت آلية نوع »ب أ م«، اليت ضبط بداخلها حقنة »سرينغ« عدد/2/، 
وأ.ز.)29 عاما( وضبط حبوزته نصف غرام من مادة اهلريويني، وقد 
تبني انه يوجد حبقه مذكرة توقيف جبرم تعاطي خمدرات، والفلسطيين 

م. ر )22 عاما( الذي اعرتف بتعاطيه املخدرات.

»العسكرية« تواجه األسري بشريط 
فيديو عن«معركة عربا«

الدائمة  مل تكن »الرصاصة« اليت أطلقها رئيس احملكمة العسكرية 
أعلن،  عندما  عربا«،  »أحداث  ملف  يف  عبداهلل  حسني  الركن  العميد 
يوم اخلميس يف الثامن والعشرين من الشهر اجلاري، موعد اجللسة 
األخرية املخصصة للمرافعات وإصدار احلكم، هي الوحيدة اليت مُسع 
»أزيزها« يف أرجاء احملكمة ألثالثاء، فبالصوت والصورة، مُسع الشيخ 
أمحد األسري يف تلك القاعة وهو ُيدير معركة »أحداث عربا« من خمبئه 

يف ملجأ مسجد بالل بن رباح.
ومل يكن مصدر صوت األسري، رغم«صمته« ورفضه استجوابه، سوى 
هاجم  عندما  للمعركة  األوىل  األحداث  عليها  ُعرضت  عمالقة  شاشة 
مسلحو األسري حاجزًا للجيش الذي سقط فيه مخسة عسكريني شهداء، 

قبل أن يرتفع هذا العدد إىل العشرين شهيدًا مع انتهاء املعركة.
فيها  مثل  اليت  اجللسات  يف  األنظار  حمّط  كان  الذي  األسري  وعن 
أعطى  بعدما  الشاشة،  إىل  املرة  هذه  األنظار  حتّولت  احملكمة،  أمام 
من  أراد  وهو  بتشغيلها،  العسكريني  ألحد  األمر  احملكمة  رئيس 
ليظّهر،  معه،  عشر  التسعة  املوقوفني  وباقي  األسري  مواجهة  ذلك 
وبالصوت والصورة، »صورة« َمن الذي أطلق الرصاصة األوىل يف 

تلك املعركة.
ويظهر الشريط املصّور حادثة إطالق النار بعد اقتحام مسلحني من 
مجاعة األسري حاجز اجليش قبل أن يعمدوا إىل إطالق النار، يف وقت 

عال صوت األسري طالبًا من »مجاعته« أن »خيزّقون اجليش«.
ما شاهده احلاضرون على تلك الشاشة ومن بينهم عدد من أهالي 
حبيث  من«زاويته«  إال  األسري  يره  مل  زوايا،  ثالث  ومن  الشهداء، 
عّلق على ذلك معتربًا بأن هذا الشريط »يؤكد مئة باملئة من أطلق 
النار على شبابنا، وأن الرصاص صدر من اجلهة الثانية وليس من 

الشباب«.

طلب رئيس احملكمة إعادة املشهد من زاوية أخرى حيث يظهر مسلحون 
يطلقون النار على العسكريني من على مسافة قريبة بعد أن عمدوا 
اىل إزالة العوائق على احلاجز. وبعد أن عال صوت املتهم حممد صالح 
من قفص االتهام صارخًا: »إطالق النار حصل من الشقق« قاصدًا 
عناصر »سرايا املقاومة« اليت كانت متمركزة فيها مبواجهة املسجد، 
املشاهد  على  تعّلق  »انت  قائاًل:  احملكمة  رئيس  اىل  األسري  توجه 
عليها  يهيمن  احملكمة  وهذه  املسبق  احلكم  اختذت  أنك  يعين  وهذا 
املشروع اإليراني« ليقاطعه ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي 
مرغمة،  احملكمة  اختذتها  اليت  اإلجراءات  صوابية  على  مؤكدًا  احلجار 
تلك املتعلقة بتعيني حمام عسكري للدفاع عن األسري، داعيًا اياه اىل 

اإلفصاح عما لديه حتى ولو امتد ذلك لـ15 ساعة متواصلة.
لكن األسري أصّر على موقفه بالتزام الصمت معتربًا أن مثة طرفًا ثالثًا 
يف املعركة طالبًا استدعاءه ومساءلته، وقال: »تتهمونين بأنين أماطل 

فيما هناك طرف ثالث متهم من قبلنا ال تتم مساءلته«.
أطلق  من  بوضوح  يظهر  الفيديو  أن  مؤكدًا  احملكمة  رئيس  وتدخل 
حاجز  بإزالة  ملسلحيه  األمر  األسري  أعطى  وكيف  األوىل  الرصاصة 
احلاجز  وضع  تأخري  هو  طلبه  ما  أن  األسري  ليوضح  بالقوة،  اجليش 
ألنه كان وقت صالة، وأضاف متوجهًا اىل رئيس احملكمة: »ما يكون 
عندك حكم مسبق، انت قاضي وصحيح فيك تقضي عليي امنا هناك 
آخرة ويوم احلساب وجنود اجليش كانوا ضحية، إسأل شامل روكز 
رح  باحملكمة وما  ثقة  ما عندي  وأنا  احلزب،  املعركة مع  نّسق  كيف 

احكي«.
وكان سبق ذلك استنكاف وكالء األسري وانسحابهم من اجللسة بعد 
رد احملكمة طلباتهم لعدم اجلدوى وعدم اجلدية واملتعلقة باستدعاء 
أن قررت احملكمة ضم  وبعد  للشهادة،  رؤساء ومسؤولني سابقني 
طلب الدفاع بطالن إجراءات احملاكمة جلهة تعيني حمامني من الضباط 
ومناقشة  عرض  طلب  على  وافقت  فيما  األساس،  اىل  العسكريني 

املضبوطات.
وسجّلت جهة الدفاع حتفظًا على قرار احملكمة، اليت رأى رئيسها أنه 
حق الدفاع مقدس وحسن سري العدالة يقتضي السري باحملاكمة فيما 
أنتم تعيقون األمر، وأضاف أن احملكمة عقدت حتى اآلن 30 جلسة يف 
القضية اليت مر عليها أربع سنوات تغاضيتم خالهلا عن طلباتكم اليت 

تطالبون بها اآلن بعد أن وصلت احملاكمة اىل مرحلة املرافعات.
وذّكر رئيس احملكمة جهة الدفاع مبواقفها جلهة استنكافها عن حضور 
اجللسات ألسباب عديدة ما دفع باحملكمة اىل تعيني حماٍم عسكري عن 
األسري، وقال: »ال نريد أن ننسى املعركة اليت سقط فيها للجيش 
شهداء وهناك أهاٍل ينتظرون احملاكمة فيما خُترجون من طاقية االخفاء 
فيما  سياسية،  مرحلة  حتاكم  ال  احملكمة  أن  للتأجيل«،معتربًا  مطالب 

اعترب الدفاع أن األسري حالة سياسية بامتياز.
وحسم رئيس احملكمة اجلدل حول هذا األمر معلنًا أن احملكمة اختذت 

قرارها وستسري باحملاكمة.
وأبدى القاضي احلجار استغرابه من موقف الدفاع، سائاًل كيف هلم 
األشخاص اىل احملكمة فيما موكلهم  الكثري من  استدعاء  أن يطلبوا 
يرفض االستجواب وهم يغرقون احملكمة بطلباتهم، واضاف بأن لديه 
شعور بأن االسري كما وكالؤه خيشون االستجواب أمام احملكمة فيما 
القاضي  وأمام  السابقة  التحقيق  مراحل  الصمت يف كافة  يلتزم  مل 

احلجار نفسه.
وبعد ان حتفظ وكالؤه على موقف النيابة العامة كان لألسري رّد فقال 
»يا رّيس من مصلحيت ان ُأحاكم حماكمة عادلة فأنا ُأعاني من سجين 
االنفرادي وممنوعة علي حقوقي، امنا على الذي تآمر علينا ان يكون 

يف السجن ايضًا وانا من مصلحيت ان ُأستجوب علنًا«.
تابع  األسري  لكن   - احلجار  القاضي  عليه  رد   - اذًا  فرصتك  هذه 
يقول »إن االخبارات اليت تقدموا بها هي لتحقيق العدالة ومن منع 
العامة املعروف ملن هي خاضعة يف هذا  النيابة  التحقيق فيها هي 
السياسيني  واستدعوا  باالخبارات  اذًا  بّتوا  سياسية،  وقضييت  البلد 
بشأني، ومل تستدعوا شاهدًا يف وقت حكمتم  القرار  اختذوا  الذين 
بالسجن املؤبد يف دعوى متفرعة، فكيف سأثق مبحكمة هذا مسارها 

وأنا مستعد ان ابقى يف السجن 20 عامًا ما مل تتحقق العدالة«.
ورد رئيس احملكمة من جهته موضحًا أن احلكم على مروان أبو ضهر 
بالسجن املؤبد جاء نتيجة اعرتافات وصور تثبت ارتكابه اجلرم وحنن 

لسنا بوارد تربير حكمنا الذي بات أمام حمكمة التمييز العسكرية.
وبعد أن استمهل وكالء األسري الختاذ موقف من رد احملكمة طلباتها، 
رفض رئيس احملكمة ذلك معلنًا السري باحملاكمة، لتعلن يف املقابل 
جهة الدفاع استنكافها عن حضور اجللسات بعدما اعترب أحد احملامني 

أن مثة ختليًا واضحًا من وزير العدل يف القضية.
هذا  للمحكمة  سبق  إنه  وقال  الدفاع  اتهام  احملكمة  رئيس  ورفض 
املشهد من قبل وكالء االسري »ولن تدخلوا القاعة مرة ثانية كوكالء 

عن األسري واهلل معكم«.
حاجز  اىل  سّلم  الذي  ياسني  حسني  استجوبت  قد  احملكمة  وكانت 
اجليش يف وادي محيد يف متوز املاضي من قبل اجليش السوري احلر، 
األولية  فنفى أي دور له يف معركة عربا. كما تراجع عن اعرتافاته 
اليت ذكر فيها تفاصيل حول طلب األسري منهم »فك احلاجز باملنيح 
أو بالقوة«. ويف رده على أسئلة وكيله احملامي حممود صباغ نفى 
ياسني أن يكون من عداد املسلحني الذين توجهوا اىل احلاجز وأطلقوا 

النار على اجليش.
وعندما أصر املوقوف على نفيه اعرتافاته األولية قال حممد صالح من 

قفص االتهام: »ان احملققني معنا تابعني حلزب الشيطان«.
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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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة
طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  
صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع 

الخضار وسائر أصناف املعجنات

نفتح 7 ايام يف األسبوع: من 6 صباحا - 5 بعد الظهر
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

منقوشة 
ع

 الصاج
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880
www.eternityfunerals.com.au
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Negotiator Magazine ed. #00 
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client approval only and must not be used for 
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The Coupon Magazine Group P/L
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع
نتقدم من الجالية العربية واالسالمية بأجمل التهاني بحلول شهر رمــضان املبارك
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اعــالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. 
هدايا على انواعها..

صالة عرض تقع  على مساحة 
4000 مرت مربع

 جودة ونوعية بأسعار ال تنافس 
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

         Spas  تشكيلة واسعة من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
وVanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 
02 8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر 
املاركات بأرخص 

 األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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بطاقة هوية القديسة االم تريزا
األلبانية  األصول  ذات  الراهبة  هي  تريزا  األم 
عام  العاملية  للسالم  نوبل  جائزة  على  واحلائزة 
1979. توفيت يف كالكوتا يف ايلول 1997  بعد 

مرض عضال.
امسها األصلي آغنيس غونكزا بوجاكسيو ولدت 
يف 26 اب 1910  يف قرية سوكجية من عائلة 
متدينة للغاية مهاجرة إىل يوغسالفيا أصلها من 
ألبانيا. كانت تعمل يف الفالحة، تعلمت يف بداية 
الرهبانية  يف  لليسوعيني  مدرسة  يف  حياتها 
كانت يف سن  وعندما  اليوغسالفية.  اليسوعية 
العاشرة توفى والدها فإزدادت تعلقا باإلميان. 
يف 1928  أرسلت ىل دبلن يف إيرلندا للدراسة 
والتأهيل الديين ويف عام 1929 أرسلت للبنغال 

لتعمل يف دير لوريتو. 
يف عام 1931 دخلت آغنيس يف سلك الرهبنة 
  1937 عام  ويف  هلا،  تريزا  األخت  اسم  منخذة 

نذرت نفسها وأصبحت األم تريزا.
يف عام 1948 اهتمت األم تريزا بالعناية باألطفال 
املهملني وعلى أثر ذلك خلعت زي الرهبنة ولبست 
واخلط  األبيض  بلونه  القطين  اهلندي  الساري 
األزرق على كميه الذي عرفت به فيما بعد حيث 
توجهت إىل دير للرهبنة األمريكية يعنى بالعناية 
توجهاتها  ترض  مل  وكذلك  والتمريض،  الطبية 
املسوولني يف الدير فاعتمدت على نفسها يف 
البداية، ثم جاءتها املعونة من متربعات أخريات 
فأسست مجعيتها لراهبات احملبة عام 1950، اليت 
اهتمت باألطفال املشردين والعجزة. توفيت يف 

عام 1997 وطوبت يف العام 2013
يف عام 1957 اهتمت بالفقراء  ومع اتساع عملها 
خاصة   1963 عام  احملبة  أخوة  مجعية  أسست 
من  والسبعني  اخلامسة  يف  كانت  بالراهبات. 
املنكوبني  ملساعدة  للحبشة  ذهبت  عندما  العمر 
هناك وأغاثتهم من اجلوع والتشرد وكانت االم 
الصدق  بل  املقياس  ليس  النجاح  »أن  تردد 

واألمانة واإلخالص يف العمل هم املقاييس«.

رفضها للمال والتربعات املالية
عرفت  فقد  ما  يوًما  باملال  تريزا  األم  تهتم  مل 
كانت  حيث  املالية  والتربعات  للمال  برفضها 
تصر على املساعدة واملشاركة الشخصية. ويف 
سنة 2016 قام البابا فرنسيس برفع األم ترييزا 
إىل مرتبة القديسني يف احتفال أقيم بالفاتيكان 

تقديًرا ملساعداتها اإلنسانية وتضحياتها. 

الفاتيكان وقداسة األم ترييزا 
الراهبة  تطويب  مرسوم  فرنسيس  البابا  وقع 
النحيلة صاحبة اإلرادة احلديدية اليت حتولت ألحد 

رموز الكنيسة الكاثوليكية 
الراهبة  تطويب  حضر  وقد   2003 العام  يف   
اهلندية من أصل ألباني البابا يوحنا بولس الثاني 
اليت كانت مقربة منه. شارك يف التطويب حنو 
300 ألف شخص يف ساحة القديس بطرس يف 

روما.
أكثر من نصف مليون شخص حضر مراسم إعالن 
قداسة األم ترييزا يف الفاتيكان، األحد 4 أيلول 
2016، يف بث مباشر يف ديرها الذي بنته يف 
مدينة كلكوتا للجماهري الكاثوليكية حول العامل.

من أجل التطويب والتقديس معجزتان
الكنيسة  قبل  من  شخص  قداسة  وإلعالن 
بعد  معجزتان  إليه  تنسب  أن  جيب  الكاثوليكية 
وفاته، واحدة من أجل تطويبه وأخرى يف سبيل 
اعرتف  ترييزا،  األم  حالة  ويف  قداسته.  إعالن 
الفاتيكان سريعا مبعجزة أوىل اعتبارا من العام 
2002، األمر الذي مسح بتطويبها. ويف كانون 
العجائيب بشفاعة  بالطابع  الكنيسة  أقرت  األول 
العام  يف  برازيلي  مهندس  لشفاء  تريزا  االم 

والثالثني،  اخلامسة  سن  كان يف  عندما   2008
من أورام متعددة يف الدماغ.

مع  حتى  اإليمان  يف  واملعاناة  االنطالقة 
القديسني

دخلت الدير يف سن الثامنة عشرة وبعد عشرين 
رهبنة   1950 سنة  يف  أسست  تقريبا،  عاما 
»مرسالت احملبة« اليت باتت تضم اليوم 4500 
»ألفقر  جذري  بشكل  حياتهن  يكرسن  راهبة 
الفقراء«. وباشرت اجلمعية عملها يف كالكوتا إال 
أنها ما لبثت أن انتشرت يف العامل بأسره بعد 
ذلك. وقد قتلت أربع راهبات من هذه الرهبنة 
يف اليمن خالل هجوم مسلح على دار للمسنني. 
نوبل  جائزة   1979 العام  ترييزا  األم  وحازت 
العام 1997 يف كالكوتا حيث  للسالم وتوفيت 

دفنت يف مقر رهبنتها.
مقتطفات  خالل  من  تطويبها كشفت  دعوى  إن 
مؤثرة من مراسالتها أنها عانت كثريا يف إميانها 
إىل  أحيانا  وصوال  حياتها  من  كبري  جزء  خالل 

التشكيك بوجود اهلل.
الذي  فرنسيس  البابا  روى   2014 العام  يف 
التقاها مبناسبة سينودوس يف العام 1994 يف 
لكنت  موضحا  شخصيتها  بقوة  ذهل  أنه  روما، 
الرئيسة  األم  هي  كانت  لو  باخلوف  شعرت 

املسؤولة عين«.

1.5 مليون طابع بريدي تذكاري
قام احلجاج بتعظيم آثارها وحظوا بفرصة شراء 
1.5 مليون طابع بريدي تذكاري لالحتفال »بقوتها 
االستثنائي.  وتواضعها  وبساطتها  الكبرية 
نشرة  يف  جاء  ملا  وفقًا  الدؤوب«،  وتفانيها 

احتفال التقديس.
التقديس،  لقداس  االستعداد  جمريات  ويف 
ُعرضت صور األم ترييزا عالنية داخل الفاتيكان 
الندوات  من  سلسلة  وشددت  أحنائه.  ويف 
واألعياد والفعاليات املوسيقية وجلسات الصالة 
اليت ُعقدت من أجل احُلجاج الزائرين على أوجه 
البابا  ورسالة  حياتها  طوال  عملها  بني  الشبه 
االجتماعية  العدالة  عن  اجلوهرية  فرنسيس 
والتواضع. كما أن مغنية البوب الربيطانية »ريتا 
إعالن  مراسم  أمام  موسيقي  حفل  احيت  أورا« 

القداسة يف الفاتيكان.

الهنود يشعرون بالفخر
أثنى رئيس الوزراء اهلندي، ناريندرا مودي، على 
األم ترييزا يف بث إذاعي، قائاًل: »إنها كّرست 
حياتها بالكامل للفقراء«. وأضاف: »عندما مُينح 
شخص مثلها القداسة، فمن الطبيعي أن يشعر 

اهلنود بالفخر«.
 

غاندي  قالت سونيا  الفاتيكان،  إىل  رسالة  يف 
هندي،  كل  أن  اهلندي  الوطين  املؤمتر  رئيسة 
وليس فقط الـ20 مليون كاثوليكي املوجودين 
والسرور«إلعالن  باالعتزاز  يشعر  البالد،  يف 
ورأفة  لرمحة  حقًا  جتسيدًا  مّثلت  امرأة  قداسة« 

وحنان ال حدود هلا«.
صدر قرار بإرسال وفد مكون من 100 شخصية 
سومشا  اهلندية  اخلارجية  وزيرة  رأسهم  على 

سواراج إىل قداس أحد التقديس. 

على  بيد  يدا  القديسة  والراهبة  القديس  البابا 
االرض وطبعا كما يف السماء

االم تريزيا باختصار وحمطات تارخيية يف حياتها
ُولدت األم ترييزا باسم غانشي بوياخيو يف عام 
1910 فيما ُيعرف اآلن مبقدونيا. وأصبحت راهبة 
يف سن 18، ويف عام 1946 تلّقت ما وصفته 
»نداء داخل نداء« للعمل والعيش وسط الفقراء. 
بعد سنتني انتقلت إىل مدينة كلكتا حيُث أقامت 

»تقلدت »تاج ملكة القلوب« عامليا و »هالة القداسة« مساويا!وأصبحت الرمز ااًلشهر لالنسانية مجعاء!

األم ترييزا طبقت تعاليم »يسوع املسيح يف اجنيله املقدس« بكل بساطة »انا قلم رصاص بني يدي يسوع«
»ال لالجهاض النه رفض الستقبال املسيح واهمال يف استقباله«

اعداد د. ترييزا حرب

بقية حياتها.
اخلريية  اإلرساليات  أسست   ،1950 عام  يف 
اليوم، لدى احلركة 5.600  أتباعها.  مع 12 من 
وتدير  املتطوعني،  من  اآلالف  وعشرات  عضو، 
أيتام، ومدارس وبيوت للمرضى  احلركة مالجئ 
واملعرضني للموت، ومالجئ للمشردين، وعيادات 

طبية وغريها من اخلدمات يف 139 دولة.

جائزة نوبل للسالم
أن  بعد   – ترييزا  األم  ُمنحت   ،1979 عام  يف 
نوبل  جائزة   – عامليًا  معروفة  شخصية  أصبحت 
لكنها  اجلائزة  تستحق  ال  إنها  قالت  للسالم. 
واملشلولني  واملشردين  اجلوعى  »باسم  قبلتها 
واملكفوفني واملرضى مجيعا. وباسم كل هؤالء 
الناس الذين يشعرون أنهم غري مرغوٍب فيهم، 
وغري حمبوبني، وغري ُمعتنى بهم يف شتى أحناء 

اجملتمع«.
يف خطاب تلقيها للجائزة، رّكزت على اإلجهاض، 
املوضوع األبرز حينها. »إن السالم ُمهدد بسبب 
اإلجهاض  ُيعد  »اليوم،  قالت  كما  اإلجهاض«، 
إذا  ألنه  للسالم.  عدٍو  وأكرب  الشر  أنواع  أسوأ 

الحلقة االوىل

األم تريزا تتلقى ميدالية الحرية عام 1985 من 
الرئيس رونالد ريغان

استطاعت األم أن تقتل ابنها، ما الذي سيمنعنا 
ال  البعض؟  بعضنا  قتل  أو  أنفسنا،  قتل  من 

شيء«.

وفاتها برائحة القداسة
توفيت  العضال،  املرض  من  عدة  سنواٍت  بعد 
األم ترييزا يف 5 أيلول عام 1997 عن 87 عامًا، 
منذ  اهلندية.  احلكومة  من  رمسية  جنازة  وُمنحت 
حينها تقريبًا، بدأت املطالبات بإعالن قداستها.

الفاتيكان  بدأ  وفاتها،  على  عامني  ُمضي  بعد 
األوىل من  املرحلة  تطويبها، وهي  إجراءات  يف 
حتوهلا لقديسة. يف عام 2002، اعرتف الفاتيكان 
»بالعالج امُلعجز« المرأة هندية صّلت لألم ترييزا 

فشفيت من مرضها العضال - السرطان.
حصلت  أخرى  معجزة  فرنسيس  البابا  اتبع  كما 

بشفاعة األم ترييزا، إلعالن قداستها.
قالت االم تريزا يوما »انا قلم رصاص بني يدي 
الستقبال  رفض  النه  لالجهاض  و«ال  يسوع« 
يا رب  اعطنا  استقباله«.   واهمال يف  املسيح 
ان نكون اداة طّيعة بني يديك، استعملنا حبسب 

ارادتك.

مع قداسة البابا
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اعــالن
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بـإدارة الـيان بولـس 726 062 0410

خضار - فواكه - مسانة عربية - زيوت - مكسرات - معلبات - مرطبات - أجبان وألبان -  خبز 
طازج يوميا وغريها الكثري..

خـضار وفـواكه طـازجة يومـيا من املـاركت

تــفاح أحــمر )1 كلغ(  بـ 1،49 $

نـبيع بــسعر اجلــملةنفتح 7 أيام يف األسبوع

World Fruit Punchbowl; 77 Wattle St. Punchbowl; 8065 0975
Big Save Fruit Market; Shop 3, St Martin Village Blacktown

هذه األســعار صاحلة لغاية يوم اجلمعة 22 أيلول احلالي

تـخفيضات كـبرية على جـميع األســعار

بـطيخ بدون بذر )1 كلغ(  بـ 0،99 $ مـانـغو  )New Season( احلــبـّة(  بـ 1،99 $

سـبانغ  )الباقة(    بـ 0،99 $ ماء )الصندوق 12 قنينة(  بـ 1،99 $ مــسحوف غـسيل  )OMO( 9 كلغ(  بـ 20،99 $
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اعــالنات

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
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

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 
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Melbourneملبورن

CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages   *Commitments   *Funerals

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب 

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 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

العالناتكم ومجيع مناسباتكم يف  الـهريالد

الكاتب الصحايف
 الزميل ميالد 

اسحق
مديرا ملكتب 

ملبورن
لالتصال:

 0422 350 768 

والسيدة موني 
فصيحة 

مديرة لقسم 
التسويق واالعالن

لالتصال:
0421 398 684

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 
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مـلبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  شـركة حامت 
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 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

رقم  »قضّية  عن  الكالم  يصعب 
23« مبعزل عن اخلناقة اليت أثريت 
بالدرجة  دويري.  زياد  حول صاحبه 
اليت  املعركة  صخب  بسبب  األوىل 
ما زال غبارها يتصاعد. لقد أفرزت 
للمّرة األوىل نواة ما ميكن أن نسّميه 
لوبي،  لبنان.  يف  التطبيع«  »لوبي 
خلف  غالبًا  خيتبئ  طبعًا،  معلن  غري 
النواة  وتلك  »احلرّية«.  خطاب 
ومصاحل  وأجندات  بعصبيات  جمبولة 
بكتلة  مغّلفة  وأجني_أوزات خمتلفة، 
عن  تدافع  متجانسة،  غري  كبرية، 
االبداع  ممارسة  يف  »الفنان«  حق 
»مبعزل عن السياسة«، أي التعامل 
مع اسرائيل كدولة جوار، أو أستديو 

تصوير حمايد…
بنقاشنا  أننا،  اعتربوا  الذين  أما 
االستباقي، عكرنا األجواء على عمل 
للقاء  املشقات  جتّشم  بريء  فّن 
مجهوره، ففاتهم أن عودة السينمائي 
يف  الثقافّية،  الساحة  إىل  املطّبع 
يفرتض  كانت  نفسه،  حيرتم  بلد 
بتصفية حساب  مشروطة  تكون  أن 
)ولو رمزّية( مع املاضي اآلثم. لكن 
امللَزم  البائس،  السياسي  النظام 
املتعاونني،  أشكال  خمتلف  حبماية 
أحاط »فّناننا العاملي« حبصانة منعت 
نهاياته.  إىل  الذهاب  من  النقاش 
الشرط  هو  النقاش  هذا  أن  علمًا 
األساسي ألي »مصاحلة« حقيقية، إذا 
صدقنا أن فيلم دويري اجلديد عن 
املصاحلة. أما الذين عابوا علينا أننا 
»رّوجنا« للفيلم عرب مساءلة صاحبه، 
فيجهلون رمّبا أن النقاش الفكري ال 

انـعزالية وركاكـة
يقوم على حسابات السوق، بل على 
وهنيئًا  أخالقّية.  وضرورات  مبادئ 
للفيلم إذا أحّبه اجلمهور، وهو يقوم 
لألمانة على احلضور املمتاز حلفنة من 
املمثالت واملمثلني الذين يستحقون 
الباشا،  كامل  كرم،  )عادل  التحّية 
ريتا حايك، كميل سالمة، ديامان أبو 
عبود، طالل اجلردي، جوليا قصار، 
رفعت طربيه، كريستني شويري…(. 
بل هنيئًا له جائزة »أوسكار الفيلم 
رغم  به،  سيفوز  كان  إذا  األجنيب« 
هزاله الفّن، نكاية بـ«حمور الشر«.

لكن هناك سبب آخر، جوهري، جيعل 
دويري  فيلم  تناول  الصعب  من 
املثار  اجلدل  عن  مبعزل  اجلديد، 
وممارساته.  وخطابه  املخرج  حول 
الفيلم  بني   ، عضوي،  رابط  يوجد 
وصاحبه. خّفة دويري وعدم نضجه 
الوعظّية  السذاجة  يف  متجّسدان 
تثقل  وهي  للعمل،  واألسلوبّية 
هاذية.  ذروات  إىل  وتأخذنا  كاهله 
اجلمهورية  رئيس  استدعاء  )مشهد 
يف  وفشله  والقواتي  للفلسطين 
البلد،  سيشعل  الذي  النزاع  حل 
اليت  السردية  أما  بهبله(.  مذهل 
)رضعت حب  خلفها دويري  يتلّطى 
أّمي  حليب  مع  البيت  فلسطني يف 
اآلخر(،  أكتشف  كي  ابتعدت  ثم 
الطيب«  »االسرائيلي  من  فتأخذه 
أبيب  تل  يف  »اكتشفه«  الذي 
2010 إىل »املسيحي« املذعور الذي 
سيكتشفه يف فّسوح 2016. دويري 
العدو،  وأنسن  إسرائيل  إىل  ذهب 
ولّف القضّية الفلسطينّية بشراشف 

»نظيفة«، يف فيلمه السابق،. ويف 
»بشري«  ميّجد   »23 رقم  »قضية 
ليقدم  أبيضني  قفازين  ويلبس 
بشري  للفلسطين.  سلبية  صورة 
دويري  مثل  تعامل  الذي  اجلمّيل 
املضمر  البطل  هو  إسرائيل،  مع 
الفيلم، مع وريثه مسري جعجع  هلذا 

طبعًا. 
للشعب  امللتبسة  واملقاربة 
الفلسطين يف »الصدمة« )»الشعب 
أنتم  ما  بقدر  ضحّية  االسرائيلي« 
فيلمه  يف  امتدادها  جتد  ضحايا(، 
اجلديد الذي كتبه مع جويل توما. يف 
الظاهر حياول أن »يفهم« الفلسطين 
ويدافع عنه، بل خيّصه بنهاية سعيدة 
اخلطاب  فيما  هنا.  عنها  نفصح  لن 
يعشش  الذي  الرابض  الضمن 
استنساخًا  إال  ليس  الالوعي،  يف 
للخطاب االنعزالي اللبناني، إذ يربط 
بني صورة »الفلسطين« واجملزرة. 
من كل جمازر احلرب االهلّية أخرج لنا 
ساعة  الربع  يف  »الدامور«  دويري 
احلقيقي  الفرز  عليها  وبنى  األخرية 
بني الطّيب والشرير )لو اختار جمزرة 
إهدن مثاًل لتغريت الوجهة الدرامية 
وصار القاتل بشري ومسري، لو أخذ 
بطله  لصار  وشاتيال  صربا  جمازر 
العّزل مع مجاعة  ذابح  »طوني« هو 
حبيقة(. البنية الدرامية للفيلم جتعل 
املتفّرج خيرج مسكونًا بصور جمزرة 
مرتكبيها،  بني  رابط  ال  الدامور. 
من  اآلتي  الفلسطين  »ياسر«  و 
الكويت اىل خمّيم مار إلياس. تلك 
السياسي  والتالعب  الزعربة،  هي 

لن  الفلسطينّية.  القضية  ألبلسة 
حمامي  كلمات  إال  ذهننا  يف  يبقى 
املسيحيون  »القواتي«:  كرم  عادل 
أن  هلا  حيق  ال  اليت  الضحّية  هم 
الفلسطين  فيما  آالمها،  تصرخ 
يذبح  يشكو معاناته ليل نهار ثم… 
»املسيحيني« يف وقت فراغه. إّنها 
كثريًا  تبتعد  ال  اليت  الفيلم  فلسفة 
صحناوي،  أنطون  منتجه  أفكار  عن 
وال تصدم طبعًا مشاعر منتجته جولي 

غاييه.
الرقابة  ارتكابات  كل  فجأة  نتذّكر 
أفالم  حبق  أساسًا(  )املرفوضة 
ودانيال  اهلرب  وسيمون  مرتي  رين 
عربيد وغريهم، حبّجة »اثارة النعرات 
دويري،  فيلم  أجيز  فيما  األهلية«. 
األهلية«.  لـ«الفتنة  جتسيد  وهو 
لكّنه فيلم ولد ويف فمه ملعقة من 
شيء:  كل  له  أّمن  منتجه  فّضة. 
يف  واملشاركة  العرض،  اجازة 
ممثل،  أفضل  وجائزة  البندقّية، 
وزير  بهّمة  لألوسكار  والرتشح 
خوري.  غطاس  الدكتور  الثقافة 
شحن  »حزقيال« صحناوي،  أن  بل 
كهدّية  اخلاصة،  طائرته  يف  الوزير 
لطفله املعجزة. مهّمة معاليه كانت 
»خطاياه«،  من  دويري  يغسل  أن 
ومينحه بركات اجلمهورّية، وذلك من 
مرأى  السينما وعلى  أقداس  قدس 
الوزير  أقفل  ثم  الكامريات…  من 
عائدًا على منت الطائرة نفسها، من 
اللبنانية  لألفالم  يكرتث  أن  دون 

األخرى املشاركة يف املهرجان!
أدهشنا  الذي  الشقي  الصيب 
»بريوت  بباكورته  بعيد  يوم  ذات 
سّلم  ارتقاء  يواصل  الغربّية«، 
اجملد. لكن فيلمه اجلديد الذي تدور 
مشاهده احلامسة يف »قاعة حمكمة« 
القاتل(،  السينمائي  الفخ  )هذا 
السابقة.  االعمال  خمّيب قياسًا إىل 
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تلفزيونّية  ركاكة  من  ويشكو 
اعطاء  يف  دويري  يبالغ  أحيانًا. 
الغليظة  احلبال  ونرى  الدروس، 
احلرب  وقلم  أحداثه،  بها  حيّرك  اليت 
حواراته  فيه  يكتب  الذي  الصين 
ما  أخالقّية.  أطروحة  خلدمة  الوعظّية 
يف  مضاعفًا  املمثلني  فضل  جيعل 
تقّمص الشخصيات وعيش املواقف 
يتجاوز  مل  دويري  زياد  الذهنّية. 
نزق املراهقة، ومل ينضج متامًا على 
طموحه  لكن  اإلبداعي،  املستوى 
للنجاح والعاملّية، أفضى إىل خيارات 
سياسّية مقلقة وخطرية. ما يفّسر هذا 
الفصام بني ما يدعيه، وما يصّوره 
يشرح  حني  دويري  أكاذيب  حّقًا. 
توازيها  ممارساته،  ويرّبر  أعماله 
الدرامّية.  واختزاالته  الفنية  زعرباته 
يف »بريوت الغربّية« يدفعه مجوحه 
الوطن اىل مقاطعة النشيد الوطن 
الفرنسي  الليسيه  يف  الفرنسي 
اللبناني.  الوطن  النشيد  لتأدية 
لكن منذ متى ينشدون »املارسييز« 
يف  الليسيه؟  يف  الصفوف  قبل 
الرواية  كاتب  استدرجه  »الصدمة« 
يامسينا خضرا إىل تزويرات صغرية 
هي  »االنتحارّية«  القصة:  تنسف 
مسيحّية من الطبقة الوسطى ينصحها 
وها  الفداء!  طريق  باختيار  الكاهن 
القصر  ينقل  اجلديد  فيلمه  يف  هو 
»قصر  إىل…  بعبدا،  من  اجلمهوري 
الفرنسي  السفري  مقر  الصنوبر«، 
التماهي  هذا  يف  بريوت.  يف 
امللتبس يكمن رمّبا »سّر« الظاهرة. 
زياد دويري مرجعّيته احلقيقية عند 
وهنا  مستقبله،  هنا  »اخلواجه«… 
مهما  جناحه.  وآفاق  متويله،  مصدر 
االسفاف  يف  الوقوع  ذلك،  كلفه 
»فلسطني«  عن  واالبتعاد  الفّن، 
اليت »رضعها يف بيته«. يا ضيعان 

املوهبة، يا ضيعان احلليب!

بيار أبي صعب
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حرص عدد كبري من جنوم الفن على قضاء إجازتهم الصيفية داخل 
مصر أو خارجها، ولكن الالفت أن كل جمموعة من األصدقاء اختاروا 
يف  العزيز  عبد  يامسني  النجمة  أصدقاء  فتجمع  خمتلفًا،  مصيفًا 
الساحل الشمالي، بينما استقرت شلة كندة علوش وغادة عادل يف 
منتجعات اجلونة، واحتفظ عدد قليل من النجمات برحالتهّن السنوية 
إىل أوروبا وأمريكا، وانفردت غادة عبد الرازق برحلتها املثرية إىل 
جزر املالديف. وما مجع النجوم هو الظهور بوجههم احلقيقي »بدون 
البعض  تعرض  بينما  اجلمهور.  استحسان  بعضهم  فنال  ماكياج« 

اآلخر للسخرية على »السوشيال ميديا«..

شلة الساحل الشمالي
رغم اهلجوم غري املسبوق لقناديل البحر على رواد الساحل الشمالي 
هذا العام، حافظت النجمة يامسني عبد العزيز على موقعها الدائم 
هناك، وحتولت فيللتها اخلاصة ملركز جتمع النجوم ويف مقدمتهم 
الفنانة منى زكي وزوجها أمحد حلمي، والنجم أمحد السقا واملمثل 
كريم عبد العزيز وجنوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو، وشاركهم 
عمرو  »اهلضبة«  اختفى  بينما  إمام،  حممد  النجم  السعادة  حلظات 
دياب هذا العام رغم تواجده الدائم يف الساحل الشمالي، بعدما 
أبو  أمحد  امللياردير  بصحبة  اخلاصة  هايسيندا  قرية  يف  استقر 

هشيمة، والفنانة الشابة دينا الشربيين.

* النجمة اليت خطفت األنظار من اجلميع يف الساحل الشمالي كانت 
الفنانة نبيلة عبيد، فرغم اعتيادها السفر إىل العاصمة الربيطانية 
يف  ظهورها  وتسبب  الشمالي،  للساحل  توجهت  أنها  إال  لندن، 
صورة »سيلفي« مع النجمة الشابة إجني شرف يف أزمة كربى، إذ 
ظهرت عالمات التقدم يف السن بقسوة على الفنانة امللقبة بنجمة 

مصر األوىل!!

* النجمة الشابة يامسني صربي سافرت أيضًا إىل الساحل الشمالي 
بطل  السقا،  أمحد  الفنان  تنضم جملموعة  ولكنها مل  عائلتها،  مع 
مسلسلها األخري »احلصان األسود«، كما مل تظهر مع بطل فيلمها 
القادم الفنان حممد إمام، وقررت احلفاظ على خصوصية عطلتها 

الصيفية مع أسرتها.

* الفنانة رانيا فريد شوقي اختارت هي األخرى الساحل الشمالي 
العشاق«، وظلت  »قصر  لالستجمام من متاعب تصوير مسلسلها 
زوجته  مع  زاهر  أمحد  الفنان  وجاورها  وبناتها،  زوجها  بصحبة 

وابنتيه.

* الفنانة التونسية فريال يوسف جنمة مسلسل »أرض جو« استقرت 
يف الساحل الشمالي، واختارت أن تعرب عن استجمامها بعدة صور 
مبالبس البحر، بدت فيها بطّلة طبيعية بال ماكياج، وحصلت على 

لقب »مجيلة مجيالت الساحل«.

* الساحل الشمالي كان مقصد العائالت الفنية الكبرية وأشهرها 
نشرها  واحدة  بصورة  ضجة  أثار  الذي  أمام  عادل  الزعيم  عائلة 
الفنان الشاب أمحد فريد، بينما أشعل النجم حسني فهمي فضول 
مصطفى  شقيقه  مع  املثرية  الشبابية  بصوره  الساحل  رواد  كل 
الفنان  زوجها  بصحبة  فهمي  حسني  منة  وابنته  وزوجته،  فهمي 
أمحد فهمي إىل جانب صديقاتها، وأبرزهن جنمة »ستار أكادميي« 

املغربية بسمة بوسيل زوجة املطرب تامر حسين.

* الفنانة داليا البحريي ذهبت للساحل الشمالي مع زوجها رجل 
الفنان  حساب  عرب  نشرت  صورها  ولكن  سامي،  حسن  األعمال 
خالد سرحان الذي جسد دور زوجها ضمن أحداث مسلسل »زوجة 
مع  الصيف  عطلة  لقضاء  عائلته  اصطحب  والذي  أوى«  مفروسة 

صور صادمة: عطالت الصيف تكشف »الوجه احلقيقي« لنجوم الفن
عمرو رضا - مجلة سيدتي

عدة  القدمية، ونشرت  داليا رشاقتها  البحريي. واستعادت  أسرة 
البحر إىل جوار زوجها يف ظهور نادر هلما معًا بعد  صور مبالبس 

احتفاهلما بزفافهما يف ديسمرب املاضي.

* الفنانة ريهام عبد الغفور أحدث جنمات الساحل الشمالي وأكثرهن 
احتفاظها بصورة كالسيكية جدًا يف خميلة مجهورها،  جرأة، فرغم 
عطلتها  كواليس  من  لقطات  بنشر  الصور  هذه  حطمت  أنها  إال 

الصيفية.

وفاء،  الكربى  شقيقتها  تفارق  ال  كعادتها  عامر  آينت  الفنانة   *
أصدقاء«  »شلة  ومجعتهما  أيضًا  الشمالي  للساحل  معًا  وذهبتا 

ضمت الفنان أمحد السعدني، والفنان أمحد رزق.

نجوم يف الجونة
 بالرغم من أن ساحل البحر األمحر يصنف ضمن الشواطىء الشتوية 
مكانة  احتل  أنه  إال  الصيف،  فرتة  طوال  احلرارة  درجة  الرتفاع 
خاصة هذا العام بعدما ضم خنبة من أمجل مجيالت الوسط الفين، 
وكانت البداية مع النجم عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، اليت 
اختارت جبوارها صديقتها املقربة شريين رضا، ثم اتسعت الصحبة 
لتضم الفنانة غادة عادل وأوالدها وزوجها املخرج جمدي اهلواري 
والفنانة منة شليب وفريق عمل مسلسل »واحة الغروب«. وكانت 

آخر املنضمات الفنانة ناهد السباعي.

*بنفس الشاطىء احتفظ الفنان يوسف الشريف بعطلته الصيفية 
بعيدًا عن العيون مع زوجته، مصممة املالبس، إجني عالء، وهو ما 
تكرر مع النجمة إميان العاصي اليت شاركت مجهورها عدة صور هلا 
من داخل حوض السباحة مبفردها، يف أحد فنادق اجلونة يف مدينة 

الغردقة.

* وانضمت للنخبة يف ساحل اجلونة الفنانة منال سالمة مع زوجها 
خاطفة  بزيارة  حجاج  ريهام  النجمة  وقامت  أديب،  عادل  املخرج 
لشاليه الفنانة لقاء اخلميسي اليت تواجدت بصحبة جنوم كرة القدم 
بعيدًا من أهل الفن، علمًا بأن زوجها حممد عبد املنصف كان حارس 

مرمى املنتخب القومي املصري.

خارج الحدود
* أزمة الدوالر منعت عددًا كبريًا من النجمات من القيام بعطلتهن 
الصيفية املعتادة يف أوروبا وأمريكا، إال أن عددًا قلياًل منهّن أصر 
على االحتفاظ بعاداته ويف مقدمتهّن النجمة غادة عبد الرازق، اليت 
اختارت أن تكون حلظات استجمامها خارج حدود مصر، واستأجرت 
مع ابنتها روتانا جزيرة خاصة يف املالديف، وتسببت أزمة الفيديو 

الفاضح يف إنهاء العطلة الصيفية مبكرًا.

* أيضًا سافرت الفنانة بشرى، إىل إيطاليا يف إجازة قصرية من 
أجل االستجمام، حيث نشرت من خالل صفحتها الشخصية مبوقع 

»إنستغرام« صورة، وعلقت عليها قائلة: »لينو رحلة إيطاليا«.

* وشاركت الفنانة هند رضا مجهورها من خالل نشر صورة برفقة 
»يف  الصورة  على  وعلقت  إيطاليا،  تواجدها يف  أثناء  أصدقائها 

إيطاليا لالستجمام«.

*وواصلت الفنانة لوسي عادتها السنوية وسافرت إىل الواليات 
الذي يقيم ويدرس هناك،  ابنها  املتحدة األمريكية لتطمئن على 
مع  جدًا  أنغام يف عطلة خاصة  املطربة  التوقيت سافرت  وبنفس 

أوالدها.

* الفنانة الشابة ريهام حجاج قامت جبولة سياحية مشلت اليونان 
شقيقها،  بصحبة  الصور  نشر  على  حرصها  الفتًا  وكان  وباريس 
وقدمته أكثر من مرة باعتباره الرجل األكثر وسامة يف حياتها، وهو 
نفس ما فعلته النجمة التونسية هند صربي أثناء عطلتها الصيفية 
حيث  كندا،  يف  الشريف  أمحد  املصري  األعمال  رجل  زوجها  مع 
الفنانة  قدمت جلمهورها للمرة األوىل أخيها غري الشقيق وأعربت 
عن ارتباطها وحبها لشقيقها يف تعليق على الصورة كتبت فيه: 

»حب كبري جدًا ألخي من أم أخرى«.

ياسمني عبد العزيز وهشام ماجد وشيكو
داليا البحري

فريال يوسف

مريهان حسني

غادة عادل وناهد السباعي
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… هناك زيادة يف األرباح عن طريق شراكه أو زواج أو تركه كما يزيد 
اهتمامك باملواضيع الروحانية . ..تكون لك رغبه يف قضاء أوقات 
ممتعه مع اآلخرين السيما مع احلبيب وإبداع يف جمال الفن والعاطفة 
ومعاجلة موضوع مالي له صله بشركاء آخرين ولديك فرصه لتسديد 

ديونك أو السيطرة على نفقاتك
احلمل  برج  إىل  املائي  احلوت  برج  من  أورانوس  كوكب  بانتقال 
الناري من منتصف شهر آذار سبتمرب إىل أوائل متوز سبتمرب ستكون 
لك مفاجئات ومتغريات ختص أحوالك املالية واليت تتضمن األموال 
املؤجلة واإلرث واهلبات واملكافئات وغريها اليت تأتيك من اآلخرين 
حيت ستتأرجح بني االرتفاع إىل احلدود القصوى وبني اهلبوط إىل 
أدنى الدرجات ورمبا ستفقد أرثا أو ثروة أو مصدرا كنت تنتفع منه 

كذلك فأنت لن تتحمل الضغط العاطفي وتكون عصيب املزاج
غري إن كوكب أورانوس سيرتاجع يف برج احلمل من بداية شهر 
متوز سبتمرب إىل أوائل كانون األول ديسمرب حيث سيتجه تفكريك 
وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من احلاضر أو املستقبل 

فيما خيص األموال املوجلة والرتكات واإلرث
املشرتي يف برج الثور يف بيتك التاسع من بداية حزيران إىل أواخر 
ويزيد من   . عاّم  بوجٍه  متفائل و سعيد  أب سبتمرب جيعلك  شهر 
طموحك وذكاؤك وتكون كرميا متساحما تتمّتع جبعل احلياة أفضل 
لآلخرين . وهي فرته مناسبة للسفر أو اخذ عطله .ولديك اهتمام 
جاّد باملسائل اليت تتعّلق بالفلسفة أو الّدين أو القضايا االجتماعّية 
اهلاّمة . تنفق بسخاء و بدون توفري لذلك من الصعب أن تكون 

من األغنياء

لكن يف فرتة تراجعه قد تفقد تفاؤلك أو محاسك وذلك من أوائل 
أيلول إىل نهاية ألسنه عليك االنتباه أكثر فهناك صعوبة أو بعض 
املعوقات يف سفرياتك او يف مشاريعك مع اآلخرين السيما الغرباء 

منهم

زحل يرتاجع يف برج امليزان يف بيتك الثاني من أخر شهر كانون 
الثاني سبتمرب إىل منتصف شهر حزيران وهنا من احملتمل إن تزداد 
السيطرة  يف  صعوبة  وجتد  ميزانيتك  بالتالي  فتختل  مصاريفك 
على الوضع، ستميل لتبذير األموال و ستتجاهل مسؤولياتك اجتاه 
اآلخرين وال تأخذ األمور جبدية أكثر يف عالقتك معهم وسيصيبك 

إال مباالة.

غري إن احلال سيتغري بعد عودة زحل إىل حركته االماميه يف برج 
امليزان من منتصف حزيران سبتمرب حيث ستجد صعوبة يف كسب 
املال مع زيادة يف املصاريف عليك جتنب التبذير، وهناك صعوبة 
يف عملك مع اآلخرين عليك االجتهاد أكثر للحصول على مساعدتهم 

واخذ األمور جبدية أكثر.

توقعات برج امليزان لشهر ايلول

بوجود املشرتي يف برج احلمل يف بيتك السابع من أخر شهر كانون 
اإلحساس  مينحك  سبتمرب  حزيران  شهر  أوائل  إىل  سبتمرب  الثاني 
بالعدل والنزاهة واالستقامة والدبلوماسية يف تعامالتك وعالقاتك 
مع اآلخرين السيما الزوجة او الشركاء . أنت تنجذب إىل األفراد 
الذين يتقامسون رؤيتك املثالّية للحياة. . أنت ترغب يف القيام 
بدور اجتماعي مهم وحتقيق االستقرار واألمن بفضل شراكة عمل أو 

شراكة زواج أو حتسني العالقة مع الزوجة أو الشركاء

برج  إىل  واملفاجئات  التغيريات  كوكب  أورانوس  كوكب  بدخول 
احلمل من منتصف آذار سبتمرب وحتى أوائل شهر متوز سبتمرب تكون 
حاجتك للزواج ضرورية ألنه يسمح لك بتطوير عالقاتك مع اآلخرين 
العادات  عن  اخلارجني  املتميزين  باألشخاص  االرتباط  حتب  أنت 

واملتميزين بابتكاراتهم وتفردهم

سبتمرب  متوز  شهر  بداية  من  سيرتاجع  أورانوس  كوكب  إن  غري 
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من 

احلاضر أو املستقبل من ناحية الزواج والشراكات

بوجود املشرتي يف برج الثور يف بيتك الثامن من األول من حزيران 
وحتى نهاية أب سبتمرب جيعلك تتماشى مع احلياة يف طريق جاّدة 
طريق  عن  األرباح  زيادة يف  وهناك  الّتجارة  وتفّوق يف  وكتومة 
شراكه أو زواج أو تركه كما يزيد اهتمامك باملواضيع الروحانية 
وهذا راجع إىل فهمك العميق بالعناصر األساسّية ألي مشروع تقبل 

عليه. بعيد الّنظر و لديك تصميم جبار إلجناز األمور

من احملتمل إثناء تراجع املشرتي يف األول من أيلول سبتمرب تكون 
لك زيادة يف نفقاتك املالية ورمبا وجود خالفات مع اآلخرين أو 
الشركاء بسبب املال أو يكون االختالف على تركه أو ارث ورمبا 
وجود دعاوي قضائية وما إىل ذلك عليك جتنب النزاع مع اآلخرين

زحل يرتاجع يف امليزان يف بيتك األول من أخر شهر كانون الثاني 
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سبتمرب إىل منتصف حزيران سبتمرب هلذا ستكون مرتدد يف اختاذ 
القرارات وبطيء قبل اإلقدام على اختاذ إي قرار مهم خوفًا من 
اآلخرين  قبل  من  فيك  مرغوب  غري  وكأنك  عاقبة سيئة وستشعر 
وستجد صعوبة يف التفاهم مع الشركاء أو الزوجة وهناك زيادة 
يف النفقات، إن تهربك من املسؤولية وإال مباالة يف عالقتك معهم 
وعدم أخذك لألمور جبدية أكثر يؤدي إىل حدوث النزاع مما خيلق لك 

صعوبة يف التفاهم معهم

االماميه  حالته  إىل  زحل  يرجع  سبتمرب  حزيران  شهر  منتصف  يف 
تتغلب  ما  اجلدية واملثابرة وحتمل املسؤولية ولكي  حيث يعطيك 
احلياة جبدية  تأخذ  إن  الزوجة عليك  أو  الشريك  مع  املتاعب  على 
أكثر وإتباع طرق جمربة يف تعاملك معهم لكن عليك جتنب الغرية 

والطمع.

توقعات برج العقرب لشهر ايلول

ذكي وغريزي . تتميز بالنقد واحلذر . سريع الرد وأحيانا يكون 
جوابك جارحا للمشاعر . ثقتك الكبرية بقدراتك تساعدك يف كفاحك 
يف احلياة اليت ختوضها بشجاعة . تعرف ما تريد بلوغه بالضبط لذلك 
تعمل كل شيء لبلوغ أهدافك . يساعدك على ذلك قدرتك على 
التفكري العميق والرتكيز وجديتك وقدرتك على التحكم والسيطرة 
تزن  فانك  القوية  املشاعر  حتب  لكونك  باالضافه   . نفسك  على 

كالمك حتاشيا للتصادم مع املقربني إليك

إن تواجد املشرتي يف برج احلمل يف بيتك السادس من أخر شهر 
الثاني سبتمرب إىل األول من حزيران يعطيك اجتاها علمّيا  كانون 
وعمليّا حذرا يف احلياة. ستكون ماديا بتصرفاتك . اهتمامك قد 
من  الرغم  على  العمل  الصغرية يف  بالتفاصيل  فيه  مبالغ  يكون 
كونك متحمسا للعمل مع اآلخرين وانك ستبذل جهودا تكافئ عليها 
من قبلهم وستشعر باحلماس أكثر فيما لو حتسنت حالتك املادية 

أو املعنوية

وبدخول كوكب أورانوس إىل برج احلمل من منتصف آذار سبتمرب 
تكون لديك القدرة على إجياد احللول للمشاكل السيما يف جمال 

العمل وتتمتع يف اإلعمال اليت تتطلب االنتباه لتفاصيل دقيقة

سبتمرب  متوز  شهر  بداية  من  سيرتاجع  أورانوس  كوكب  إن  غري 
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من 

احلاضر أو املستقبل من ناحية عملك وعالقتك بالزمالء فيه

إن تواجد املشرتي يف برج الثور يف البيت السابع لربجك من بداية 
حزيران سبتمرب إىل األخر من أب سبتمرب جيعلك تنجذب إىل األفراد 
ا و  للحياة تكون عطوف جدًّ الذين يتفهمون وجهة نظرك املثالية 
تؤمن مببدأ التعاون حلّل املشاكل لذلك ستكون متحمسا ومتفائال 
حول تدعيم الشراكة مع اآلخرين سوا الشركاء أو الزوجة وستكون 
نظرتك اجيابيه للحياة معهم وستحظى بفرصه حظ يف العاطفة إن 
صراحتك وكرمك يساعدك يف تدعيم هذه الشراكة أو يف إقامة 

عالقة عاطفيه

برج  يف  بالرتاجع  احلظ  كوكب  املشرتي  كوكب  يبدأ  عندما  لكن 
الثور يف بيتك السابع ، فإنك تشعر بفقدان احلماس يف العالقات 
العاطفية أو يف التقرب من اآلخرين وقد حيصل تعطيل يف االرتباط 
بشراكه عمل أو شراكة زواج . يف فرتة تراجع كوكب املشرتي 
علينا  يتوجب  بل   ، احلظ  على  نعتمد  أال  فيجب   ، تفاؤلنا  نفقد 

االعتماد على أنفسنا لنحصل على نتيجة مرضية قدر املستطاع

مينحك زحل يف تراجعه يف برج امليزان من أخر شهر كانون الثاني 
اختاذك  يف  الرتدد  سبتمرب  حزيران  شهر  منتصف  إىل  سبتمرب 
مع  التعامل  يف  السيما  اخلارجي  مبحيطك  تتعلق  واليت  للقرارات 
جمموعه من الناس او مع دوائر ألدوله او مع املؤسسات الكبرية 
خوفا من اجملهول مع األخذ بعني االعتبار انك دائم البحث عن األمن 

واالستقرار يف عالقاتك مع اآلخرين

لكن من منتصف شهر حزيران سبتمرب يرجع زحل إىل حالته االماميه 
والذي يدفع بك إىل التعقل يف تصرفاتك مع اآلخرين لكي حتصل 
على االستقرار واألمان وعليك حتمل الظروف اليت حتيط بك نتيجة 
أكثر،  جبديه  األمور  واخذ  جمربه  طرق  إتباع  عليك  أعدائك،  قوة 

للسيطرة على الوضع.

توقعات برج القوس لشهر ايلول

رغم كونك مساملا فأنك تدافع عن نفسك عندما يهامجك احد . أنت 
نشيط وجمد يف العمل ولديك تأثري على اآلخرين . تتميز بطبيعة 
ودوده ونشيطه ونادرا ما تلجا للخداع متسامح ومستعد للتضحية 
وكريم وتنال تقدير احمليطني بك . تكون خجوال بعض الشيء يف 
صغرك وتكتسب الثقة بالنفس مع مرور الوقت . حب السفر هو 

احد طموحاتك وقد يدفعك ملغامرات خطرية

املشرتي يف احلمل يف البيت اخلامس لربجك من أخر شهر كانون 
والكرم  التفاؤل  يعطيك  حزيران  من  األول  إىل  سبتمرب  الثاني 
درامّي يف  وميل  كبرية  بطاقة جسدّية  والتمتع  بالنفس  والوثوق 
كّل  يف  بالعظمة  الشعور  و  رخاءك  و  املالي  لوضعك  استعراض 
الغري  املغامرة  أو  للمقامرة  ميلك  يف  تبالغ  قد  .لكنك  األشكال 
حظا يف  أكثر  كذلك ستكون  املختلفة  احلياة  نواحي  مدروسة يف 
العاطفة واملال وشعور أطفالكم وأحبائكم بالراحة وفرصة للتقرب 
من األوالد او األحباب واحلصول على بعض املطالب العادلة منهم 
ألنهم سيكونوآ أكثر كرما معك وستشعر بابتسامة احلظ لك وتكون 

أكثر إبداعا ومحاسا يف احلب والعاطفة

إىل  والتغيريات  املفاجئات  كوكب  أورانوس  كوكب  وبانتقال 
الفجائية  التصرفات  يعطيك  سبتمرب  آذار  منتصف  من  احلمل  برج 
األطوار يف  متقلب  تكون  فانك  لذالك  أحبابك  مع  أو  أوالدك  مع 
سلوكيتك معهم هذه السلوكية واليت تتحكم فيها عاطفتك الفجائية 

واملتمثلة يف مدى رغبتك يف التقرب منهم او االبتعاد عنهم

سبتمرب  متوز  شهر  بداية  من  سيرتاجع  أورانوس  كوكب  إن  غري 
حيث سيتجه تفكريك وطريقه سلوكيتك للتفكري باملاضي أكثر من 

احلاضر أو املستقبل

املشرتي يف برج الثور يف البيت السادس لربجك من أوائل شهر 
حزيران وحتى أخر شهر أب سبتمرب يدفع بك إىل إن تكون متحمسا 
ومتفائال للعمل مع اآلخرين وستبذل جهودا تكافئ عليها من قبلهم 
وستجد سهوله يف إعمالك معهم وستشعر باحلماس أكثر فيما لو 

حتسنت حالتك املادية أو املعنوية

إما يف الفرتة واليت يرتاجع فيها املشرتي من بداية أيلول سبتمرب 
جيعل من أنانيتك ودكتاتوريتك وسرعة غضبك الصفة الغالبة على 
عالقاتك مع اآلخرين مما يسبب لك الكثري من املشاكل معهم عليك 

جتنب اإلسراف أو الطمع

زحل يرتاجع يف امليزان يف بيتك احلادي عشر من أخر شهر كانون 
الثاني سبتمرب إىل منتصف شهر حزيران سبتمرب وهو بيت الدعم 
والتعب  الفتور  من  العالقات ستعاني  أن هذه  لتجد  لك  اخلارجي 
يزيد  لك حميطك مما  يقدمها  اليت  املساعدات  واإلرهاق وتضعف 
ذلك من الطاقة السلبية لديك ألنك ستواجه املتاعب مع األصدقاء 

أو مع أشخاص ذو نفوذ .

االماميه  حالته  إىل  زحل  يرجع  سبتمرب  حزيران  شهر  منتصف  من 
وستكون لك مشاريع كثرية واليت حتتاج إىل مد يد العون من جانب 
األصدقاء أو من أشخاص ذو نفوذ عليك إن تكون أكثر صربا عليهم 
وحتمل زالتهم أو هفواتهم والتحلي بالسلوكية الطيبة معهم وذلك 

ضمانا لتحقيق غاياتك وأمانيك

توقعات برج الجدى لشهر ايلول

ومنهجي  منظم  فأنت  واالداره.  التنظيم  على  كبريه  بقدره  تتمتع 
للشرف  وامليل  قويه  باراه  وتتمتع  نفسك  من  واثق  ومستقيم 
والثبات يف الرأي والعناد والقدرة على التكيف أنت عملي صبور 

وهادئ وتفكر طويال قبل اإلقدام على اي عمل .
القمم وجتين  تبلغ  لكنك  ببطء  وتتقدم  وهدوء  بصمت  تعمل  أنت 
مثار جهدك الكبري متلك تقديرا موضوعيا لكفاءاتك وقدراتك لذالك 
فأنت منظم وماهر وتتميز مبنطق ال يعرف الرمحة وقدره كبريه على 
التفكري ورغم انك ال تقبل إال معايريك وال تهتم بالنصائح فانك 
تثبت إمام االنتقادات واملعارضات ما دمت تظن انك على صواب

يتبع يف العدد املقبل



Page 29صفحة 29     

فــن

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 

أثار قرار الفنانة أمل حجازي ارتداء احلجاب واعتزال الفن التجاري، 
والكتفاء بتقديم فن ل يتعارض مع حجابها، جدًل واسًعا على مواقع 
التواصل الجتماعي، خصوًصا وأنها اكتفت بإصدار منشور اعلنت 
فيه قرارها، رافضة الرد على التصالت الكثرية اليت تصل إليها 

من الصحافيني، ملعرفة الدوافع اليت تقف وراءه.
حتى اآلن مل يصدر شيء عن أمل حجازي، غري الذي صرحت به على 
والعتزال،  احلجاب  ارتداء  قرار  حول  رمسي،  بشكل  »انستقرام« 
ولذلك بقي الكثري من عالمات الستفهام تدور يف رؤوس الكثريين، 
حول قرار مفاجىء لـ »فنانة لبنانية« بارتداء احلجاب، خصوًصا وأّن 
ظاهرة احلجاب بني الفنانات منتشرة يف األوساط الفنية يف مصر، 

وليس يف لبنان أو سوريا مثال.
لكّن أمل حجازي ليست أول فنانة لبنانية ترتدي احلجاب وتعلن أنها 
هجرت الفن، بل سبقتها إليه الفنانة نهاد فتوح ابنة الفنانة سعاد 
حممد، اليت تزوجت مرة ثانية بعد طالقها وأجنبت، وتعيش اليوم 

يف اخلارج.

سـر حجـاب أمـل حـجازي واعـتزاهلا الفــن

الدين  يف  ووجدت  الفنية  الجواء  من  يومها  هربت  فتوح  نهاد 
واحلجاب مالًذا آمًنا، واحلقيقة الوحيدة الثابتة بعيًدا عن زيف األضواء 
والشهرة والنجومية، يف ظل املنافسة واحملاربات الفنية، مع أنها 
ا ل يستهان به، عندما خترجت من برنامج »ستديو  ا فنيًّ عرفت عزًّ

الفن«، وأصدرت عدًدا من األعمال الضاربة .
أما بالنسبة إىل أمل حجازي، فإّن من يعرفها عن قرب، لن يفاجأ 
بقرار حجابها واعتزاهلا العمل الفين. فهي لطاملا تعاملت مع الفن، 
ومن خالل تصرحيات كثرية هلا، على أنه جمرد هواية، مع أنها كانت 
يف فرتة من الفرتات منافسة شرسة للفنانة إليسا، حتى أنهما كانتا 

تتصارعان دائًما على املرتبة األوىل جنوميًة وجناًحا.
ومتدّينة،  أسرة حمافظة،  إىل  تنتمي  أنها  حجازي  أمل  عن  وُيعرف 
قبل  تعيش  كانت  وهي  عائلتها،  أفراد  عن  بعيًدا  ليس  واحلجاب 
اجلنوبية،  الضاحية  حريك يف  حارة  منطقة  والدتها يف  مع  زواجها 
بوالدتها،  كثرًيا  متعلقة  أمل  وكانت  اخواتها،  معظم  يعيش  حيث 
تأثرت كثرًيا  الفين، وهي  اليت كانت غري راضية متاًما عن عملها 

بوفاتها . كما ُيعرف عن أمل تكّفلها لطفلة يتيمة امسها نور، حتملت 
مسؤولية دراستها وتربيتها وتعليمها، والهتمام بكل تفاصيلها، 

وهي أصبحت كأخت لولديها »لرين وكريم«.
كما خاضت أمل حجازي مشاكل عدة مع »روتانا« كانت السبب يف 
تعّثر خطواتها الفنية، والبتعاد عن الساحة، خصوًصا وأنها كانت 
ملتزمة معها بعقد فين، ولكّن أمل مل تكن تتحدث عن هذا املوضوع 
إل عندما طفح الكيل، حيث أشارت يف اطاللة تلفزيونية هلا، أّن 

مشاكلها مع »روتانا« كانت السبب يف ابتعادها عن الفن.
وتعرضت أمل حجازي قبل أعوام قليلة لنكسة صحية قاسية، تركت 

أثرها السليب على نفسّيتها، ولكنها جتاوزتها وُشفيت منها.
أما من فوجئ بقرار أمل حجازي بارتداء احلجاب واعتربه وليد اللحظة، 
عليه أن يقلع عن هذه الفكرة متاًما، ألنها مل تكن يوًما بعيدة عن 
اهلل، وكانت تقوم بواجباتها الدينية على أكمل وجه، وعندما كانت 
ُتسأل عن احلجاب كانت تقول إنها ليست بعيدة عنه، ولكّن هذا 
المر سوف حيصل عندما يأذن اهلل بذلك، عدا عن أّن الظروف اليت 

أحاطت بها جعلتها أكثر قرًبا وتضّرًعا إىل اهلل.
أمل قالت حول قرار اعتزاهلا إّن اهلل استجاب لتضّرعها، وساعدها 
على التخلص من صراعها بني الفن والدين، والوصول إىل اهلداية 

الكاملة، حيث وجدت سعادتها احلقيقية كما قالت.
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مــن هــنا وهــناك

إن  أمريكيون  علماء  قال 
املعروف  زيكا،  فريوس 
البالغ  وبالتلف  خبطورته 
أدمغة  الذي قد خيلفه يف 
عالجًا  يكون  قد  الرضع، 
جديدًا لسرطان الدماغ لدى 

البالغني.

بعد  زيكا  فريوس  ومتكن 

فريوس »زيكا« أحدث عالج لسرطان 
الدماغ

 2017 أيلــول   16 Saturday 16 September 2017الـسبت 

فئران  أدمغة  يف  خبيثة  أورام  تقليص  من  املخترب  يف  جتربة 
بالغة، دون أن يؤذي خاليا الدماغ األخرى.

على  البشر  صحة  يهدد  داًء  زيكا  فريوس  اعترب  اآلن،  وحتى 
مستوى العامل، وليس كدواء.

أن يستهدف  الفريوس ميكن  أن  أظهرت  حديثة  أحباثًا  أن  غري 
ويقتل بصورة انتقائية نوًعا من اخلاليا السرطانية اليت يصعب 

عالجها يف أدمغة البالغني.

جتربة  أن  من  الرغم  على  بأنه  التجرييب  الطب  دورية  وأفادت 
اخلرباء  أن  إال  نسبيًا،  بعيدًا  أمرًا  التزال  البشر  على  الفريوس 
يعتقدون أنه ميكن أن يتزامن حقن فريوس زيكا يف الدماغ مع 

وقت إجراء العمل اجلراحي إلزالة األورام القاتلة.

أنواع خمتلفة لسرطان الدماغ

وهناك العديد من األنواع املختلفة لسرطان الدماغ، لكن سرطان 
اخلاليا العصبية هو األكثر شيوعًا لدى البالغني، وهو أحد أصعب 

األورام عالجًا.
وهذا النوع سريع النمو واالنتشار، وهذا يعين أنه ينتشر ممتدًا 
يف كامل الدماغ، وهو ما جيعل من الصعب أن حندد أين ينتهي 

الورم وأين تبدأ األنسجة السليمة.

وقد تبني أن العالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي واجلراحة قد ال 
تكون كافية للتخلص من هذه السرطانات اخلبيثة، لكن األحباث 
اجلديدة على أدمغة الفئران وعلى عينات ألنسجة أدمغة بشرية، 
تظهر أن العالج بزيكا مبقدوره قتل هذه اخلاليا السرطانية اليت 

تبدي مقاومة للوسائل التقليدية للعالج املتبعة حاليًا.

النمو  يف  تستمر  العصبية  اجلذعية  اخلاليا  هذه  أن  ويعتقد 
العالج  بعد  حتى  جديدة  سرطانية  خاليا  منتجة  واالنقسام، 

الطيب.

وتوجد خاليا جذعية سليمة خمتلفة بوفرة يف أدمغة الرضع، وهو 
ما يقول الباحثون إنه قد يفسر األثر املدمر لفريوس زيكا على 

الرضع.

غري أن أدمغة البالغني، حتتوي على عدد قليل جدًا من اخلاليا 
اجلذعية، وهذا يعين أن عالج زيكا جيب أن يدمر اخلاليا اجلذعية 
الكثري من  التسبب يف  الدماغية املسببة للسرطان فقط دون 

األضرار اجلانبية.

فريوس »زيكا« ينقل بواسطة البعوض

عن  النقل  املستجدة  األمراض  من  زيكا  فريوس  مرض  ويعد 
طريق البعوض، وعلى الرغم من اكتشافه مبكًرا عام 1947 يف 
أوغندا يف قرود الريص، إال أنه عاد وظهر خالل سنوات متفرقة 
كان آخرها انتشاره الواسع يف دول أفريقيا واألمريكيتني وآسيا 

ومناطق احمليط اهلادي.
هي  املرض  هلذا  الناقل  أن  العاملية  الصحة  منظمة  وأوضحت 
اجلسم  يف  انتشاره  ويسبب  املصرية«،  الزاعجة  »البعوضة 
بعد فرتة احلضانة اليت تقدر بعدة أيام احلمى والطفح اجللدي 
والتوعك  املفاصل  وآالم  العضلي  واألمل  امللتحمة  والتهاب 
والصداع، واليت عادة ما تكون خفيفة وتستمر ملدة ترتاوح ما 

بني يومني وسبعة أيام.
وبدأ فريق من كلية الطب جبامعة واشنطن، وكلية الطب جبامعة 
كاليفورنيا يف سان دييغو، بتعديل الفريوس جلعله مطاوعًا أكثر 

من فريوس زيكا املعتاد، كإجراء احرتازي لضمان السالمة.

ببعض  نقوم  أن  »مبجرد  داميوند  مايكل  الطبيب  الباحث  وقال 
على  املستحيل  من  سيكون  أنه  أعتقد  اإلضافية،  التعديالت 

الفريوس التغلب عليها والتسبب باملرض«.
الفريوس  هذا  زيكا،  يف  كبرًيا  أماًل  هناك  أن  »يبدو  وأضاف 
الذي يستهدف خاليا مهمة جدًا لنمو األدمغة لدى الرضع. ميكننا 

استخدام ذلك اآلن الستهداف األورام املتنامية«.

كم من مرة ذرفت الدموع إثر نوبة ضحك بعد »طرفة« فاجأك 
بها صديقك، أو موقف حصل معك أو مشهد رأيته على التلفاز، 
ولكن هل فكرت يومًا ملاذا نذرف كل تلك الدموع يف حلظة فرح، 

علمًا أن ظاهرة الدموع غالبًا ما ترتبط باألحزان.

يبدو أن دموع الفرح ختتزن حقيقة غريبة.

فالبكاء فرحًا حبسب بعض الدراسات هو طريقة يتبعها جسدنا 
لتفادي االجنرار وراء املشاعر القوية احلادة، وهو بعبارة أخرى 
اشبه برد فعل سليب على مشاعر إجيابية وقوية يف آن، من أجل 

حتقيق التوازن العاطفي املطلوب.

على الرغم من هذا التفسري تبقى ظاهرة »دموع الفرح«، ظاهرة 
فريدة من نوعها، ذلك أن اإلنسان يقوم بعمل مناقض ملشاعره 
يف تلك اللحظة، حبسب الباحثة النفسية يف جامعة ييل األمريكية 

أوريانا آراغون.

ففي دراسة أجرتها تلك الطبيبة ونشرت يف جملة »سيوكولوجيكال 
ساينس« الدورية األمريكية قبل سنتني، أوضحت أن اإلنسان 
يظهر هذه »التعابري املزدوجة« عندما تطغى عليه املشاعر القوية 

سواء كانت إجيابية أم سلبية.

إليها  يلجأ  آلية الشعورية  هي  الفرح«،  »دموع  أن  واستنتجت 
اجلسم يف حاالت السعادة املفرطة، من أجل إعادة التوازن إىل 
احلالة النفسية لإلنسان، عرب حتفيز رد الفعل املضاد للسعادة 

وهو ذرف الدموع.

ولعل التفسري ذاته أو احلالة نفسها تنطبق على رؤية األطفال 
أنه يريد  الصغار مثاًل، الذين يعتربهم اإلنسان ظريفني لدرجة 
»عضهم«، وهو رد فعل يعكس املشاعر املضادة للحب حبسب 

الباحثة.

ما هي دموع الفرح؟.. حقائق غريبة!

تناولت صحيفة »عكاظ« السعودية، قّصة رجل يعمل يف احلرم 
املّكي، على دفع الكراسي املتحّركة للحجاج غري القادرين على 
السري، حيث طاف بالكعبة أكثر من 700 مرّة خالل موسم احلج 

األخري، من دون أن حيج بنفسه.

وذكرت الصحيفة أن أدهم احلواش، يعمل على تطويف احلجاج 
بالكرسي املتحّرك منذ أعوام عماًل مبشورة قّدمتها له والدته، إذ 
يعمد كّل يوم إىل لّف قطعة قماش على خصره تسنده لتحمل 

مشّقة العمل، وختفيف آالم الظهر.

ويذكر احلواش أّن عدد احلجاج الذين قام بتطويفهم ملوسم هذا 
العام بلغ أكثر من 100 حاّج وحاّجة، كل منهم طّوفه 7 مرات، 

بعد استقباهلم يف ساحات احلرم.

وأشار إىل أّنه غالبًا ما كان حيصل مقابل عمله من كّل حاج ما 
133 دوالرًا(، ليخرج حبصيلة جيدة  500 ريال )93 –  بني 350 – 

تكفي حاجيات أسرته ويزيد، على حّد تعبريه.

وقال احلواش، إّنه خالل عملية الطواف حياول أن يرشد احلجاج 
إىل األدعية املستحّبة والسنن املطلوبة، مؤّكدًا أن دفع الكرسي 
املتحرك عمل حيتاج يف موسم احلج إىل تكتيك وتوزيع للجهد 

ومعرفة أوقات الذروة وكيفية استغالهلا.

 طاف حول الكعبة 700 مّرة من 
دون أن حيّج!

الشرطة  حذرت  الغرابة،  شديد  بل  ال  متوقع  غري  إعالن  يف 
النمساوية رمسيًا من الصداقات والعالقات العابرة خالل الصيف 
الطرفني  أحد  يبدأ  عندما  بشكل سليب، وخصوصًا  تنتهي  اليت 

مبضايقة اآلخر ما إن تنتهي العطلة.

وقالت الشرطة القضائية يف بيان: »بعض العالقات والصداقات 
العابرة يصعب التخلص منها أكثر من ضربة مشس. ففجأة جند 
الشخص الذي مل نكن ننوي إقامة عالقة رمسية وجدية معه أمام 

باب منزلنا«.

واملضايقات  الفهم  سوء  بني  احلدود  أّن  الشرطة  وأوضحت 
بإبالغ  الرتّدد  عدم  ينبغي  أّنه  على  مشّددًة  جتاوزها،  يسهل 

السلطات بأّي جتاوزات قد حتصل.

 3,8 بنسبة  ملضايقات  بالتعرض  املتعلقة  الشكاوى  وزادت 
تظهر  ما  على   2055 إىل  لتصل  النمسا  يف  املاضي  %العام 
األرقام الرمسية. لكّن تعذر على الشرطة القضائية القول كم 
تنته  عابرة مل  »عالقات صيفية  إىل  عائدة  الشكاوى  من هذه 

على خري«. 

عالقات احلب أخطر من ضربة الشمس

جلأت زوجة الرئيس األمريكي السابق ميشيل أوباما إىل تقليد 
جنمة البوب الشهرية بيونسيه، يف صورة نشرتها على وسائل 

التواصل االجتماعي، احتفاال بعيد ميالد املغنية الـ36.

قبعة سوداء وصففن  الفن  وارتدت جمموعة كبرية من جنمات 
بيونسيه  ألبوم  لغالف  كمحاكاة  ضفائر،  شكل  على  شعرهن 
فرقة  وأعضاء  وليامز  سريينا  منهن  »فورميشن«،  الشهري 

»ديستنيز تشايلد«، وكيلي روالند، وميشيل وليامز.

الرمسي  املوقع  وعلى  التواصل  وسائل  على  انتشرت  الصور 
فهي  امليالد،  لعيد  هدايا  لكونها  باإلضافة  وهي  لبيونسيه، 
أيضا رسالة إنسانية تقديرا جلهود اإلغاثة بعد إعصار هاريف يف 

هيوسنت، تكساس، مسقط رأس النجمة. 

ملاذا قلدت ميشيل أوباما 
بيونسيه؟
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أمري قطر يزور...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االجتماع يأتي يف إطار اجلهود األمريكية لتحريك املفاوضات مع 
السعودية  قيادات  مع  ترامب  بها  قام  اتصاالت  وبعد  الرباعية 
واإلمارات، وزيارة أمري الكويت األسبوع املاضي واشنطن. وكان 
ليل  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  مع  اجتمع  قطر  أمري 
إميانويل  الرئيس  أن  الفرنسية،  الرئاسة  وأعلنت  االول.  أمس 
ماكرون سيستقبله يف باريس اليوم. يف حني ذكرت »وكالة أنباء 

األناضول« أن »جولة الشيخ متيم تشمل أملانيا أيضًا«.
وقال املتحدث باسم الرئاسة الرتكية إبراهيم قالن: »إن زيارة أمري 
قطر تعترب رسالة مهمة عن دور تركيا يف األزمة اخلليجية. وأكد 
أن اجلانبني »سيبحثان مفّصاًل العالقات الثنائية واألزمة اخلليجية، 

وقضايا أخرى ذات اهتمام مشرتك«.
يف غضون ذلك، أكدت املعارضة القطرية خالل مؤمترها األول الذي 
الوجه  كشفت  األخرية  األزمة  »أن  االول،  أمس  لندن  عقدته يف 
عام  منذ  اإليرانية  العباءة  لبست  اليت  الدوحة،  لسلطات  احلقيقي 
1995«، وهو »تاريخ انقالب الشيخ محد بن خليفة آل ثاني على 
والده« كما ذكر مشاركون.  وقال املتحدث باسم املعارضة يف 
لندن، خالد اهليل، إن سلطات قطر دفعت رشاوى وقامت بشن 
محلة إعالمية يف حماولة منها لوقف انعقاد املؤمتر األول للمعارضة 
القطرية يف لندن، مطالبًا بضرورة النظر يف »تغيري النظام القطري 

احلاكم، بسبب دعمه اإلرهاب«.
من جهة أخرى، قالت وكالة »بلومبريغ« إن صندوق قطر السيادي 
 417 بقيمة   ،Tiffany & Co األسهم يف شركة  من  نسبة  باع 

مليون دوالر، أي ما يشكل 40 يف املئة من حصته يف الشركة.
وضخ الصندوق السيادي القطري حنو 40 بليون دوالر من احتياطاته 
البالغة 340 بليون دوالر، لدعم االقتصاد القطري والنظام املالي 
خالل الـ60 يومًا األوىل لألزمة، حبسب »موديز«، وذلك بعد هرب 

الودائع األجنبية من املصارف القطرية.
»كريدي  بنك  يف  حصته  قلص  أن  القطري  للصندوق  وسبق 
سويس« إىل 4.94 يف املئة، كما أنه ختلص من غالبية أسهمه يف 
شركة »روسنفت« األسبوع املاضي، بعدما كان استحوذ على حصة 

يف الشركة الروسية يف كانون األول )ديسمرب( املاضي.
يف شأن آخر، حذرت مجعيات حقوق اإلنسان يف السعودية واإلمارات 
والبحرين مما وصفته بـ »األخطار املرتتبة على سحب حكومة قطر 
جنسية الشيخ طالب آل مرة و54 من عائلته، بينهم نساء وأطفال، 
القطرية  »احلكومة  إن  اجلمعيات  وقالت  مسبوق«.  غري  إجراء  يف 

شردت يف 2005 ستة آالف شخص من القبيلة نفسها«.
وأعلنت »اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف السعودية« يف بيان، 
أنها »فوجئت بقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ جلنسية الشيخ طالب 
بن حممد بن الهوم بن شريم و54 شخصًا من عائلته ومن قبيلة 
امرأة يف خطوة تنتهك مجيع حقوقهم  آل مرة بينهم أطفال و18 
القانونية، وختالف مجيع املبادئ حلقوق اإلنسان، وتعرضهم للشتات 
والتشريد يف سابقة دولية من نوعها ال مثيل هلا سوى ما قامت 
به احلكومة القطرية نفسها عام 2005 حني شردت أكثر من 6 آالف 
من مواطنيها من فخيذة آل غفران وسحبت جنسياتهم من دون أي 

مربر أو سبب يتفق واملعايري الدولية«.
وأوضحت اجلمعية أن »األشخاص الـ55 مواطنون قطريون، مل خيضعوا 
ألي حماكمات بل مت السحب فجأة، وبعدما كانوا مواطنني حيملون 
هوية ثابتة أصبحوا مشردين بال وطن أو استقرار، ومعرضني لكل 
أنواع األخطار واحلرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن 
أنه  وأكدت  الطبيعي«.  واالرتباط  احلركة  والعمل وحرية  والتعليم 
اآلن  هلم  توفر  السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أن  رغم  »على 
مجيع اخلدمات منعًا لتضررهم، إال أن هذا ال يلغي حقهم الكامل يف 
جنسيتهم اليت ال ميكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة مجيع 

حقوقهم املسلوبة«.

بارازاني يدرس اقرتاحا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

منصبه  من  كريم  الدين  جنم  كركوك  حمافظ  إقالة  االول   أمس 
وسط مقاطعة كردية. وقتل 50 شخصًا على األقل وأصيب عشرات 
آخرون جبروح أمس االول يف هجوم تبناه تنظيم »داعش« هو األكثر 
دموية يف البالد منذ استعادة كامل حمافظة نينوى يف الشمال. 
اجلابري،  احلسني  عبد  قار  ذي  لصحة  العام  املدير  معاون  وقال 
احتمال  إىل  87«، مشريًا  واجلرحى   50 بلغت  القتلى  »حصيلة  إن 
»ارتفاع عدد الضحايا بسبب وجود حاالت خطرية بني اجلرحى«، يف 
بعد 300 كيلومرت  الناصرية، على  الذي وقع قرب مدينة  اهلجوم 

جنوب بغداد.
وقال بيان الرئاسة الكردية، إن بارزاني اجتمع أمس االول مع ممثل 
ماكغورك  بريت  العراق  يف  الدولي  والتحالف  األمريكي  الرئيس 
وممثل األمني العام لألمم املتحدة يان كوبيغ والسفري األمريكي 
يف العراق دوغالس سيليمان وممثل احلكومة الربيطانية يف العراق 
فرانك بيكر، وإنه تلقى ما اعتربه البيان »بدياًل من االستفتاء« أكد 

أنه سيبحثه مع القيادة السياسية الكردية وسريد عليه قريبًا.
البيان إىل طبيعة االقرتاح، لكن بارزاني أكد يف كلمة  ومل يشر 
مستدركًا  االستفتاء«،  بتأجيل  تطالب  الكربى  »الدول  أن  أمس 
بأن »االستفتاء لن يؤجل يف حال عدم توافر بديل يرضي شعب 

اإلقليم«.
وأضاف أن »اجلانب الكردي أكد للوفد أنه إذا كان هناك بديل من 

االستفتاء يرضي شعبنا فنحن جاهزون«.
الكربى،  الدول  مع  األيام  هذه  »احلوار سيستمر  أن  إىل  وأشار   
أنه  مؤكدًا  املطروحة«،  باملقرتحات  عالقة  الدولي  األمن  وجمللس 
كردستان  فشعب  االستفتاء،  من  أفضل  بديل  تقديم  حال  »يف 
سيتخذ قراره، أما إن كان اهلدف هو فقط تأجيل االستفتاء، فإن 

االستفتاء لن يؤجل«.
ويبدو أن هذه هي اإلشارة األوىل من بارزاني إىل إمكان الرتاجع 
عن االستفتاء الذي حدد موعده يف 25 من الشهر اجلاري وواجه 
وإقليمي  عراقي  رفض  إىل  إضافة  داخلية  كردية  اعرتاضات 

ودولي.
بارزاني ال يتضمن  الذي تلقاه  التسريبات فإن االقرتاح  وحبسب 
تأجيل االستفتاء إىل موعد معلوم، لكنه يفتح باب حوار برعاية األمم 
املتحدة بني بغداد وأربيل لتسوية املشكالت العالقة ومن ضمنها، 
قضايا النفط والطاقة وتسليح البيشمركة ومرتبات موظفي اإلقليم 

وحتقيق الشراكة يف العالقة يف احلكومة املركزية.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات على إصدار الربملان العراقي، 
بطلب من رئيس احلكومة حيدر العبادي، قرارًا بإقالة حمافظ كركوك 

جنم الدين كريم بسبب موقفه الداعم االستفتاء يف اإلقليم.
وقال مكتب رئيس اجمللس سليم اجلبوري يف بيان مقتضب، إن 
»اجمللس صوت على إقالة حمافظ كركوك بعد تسلم طلب رئيس 

الوزراء حيدر العبادي إلقالته من منصبه«.
ورفض كريم يف تصرحيات االعرتاف بقرار الربملان العراقي، وأكد 
يف تصرحيات إىل الصحافيني أن القرار غري دستوري، فيما هامجت 

القرار القوى الكردية األخرى.

روسيا حتل »عقدة ادلب« ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يتناول  اتفاق  توقيع  جدًا من  قريبون  »حنن  االول،  أمس  آستانة 
مناطق خفض التوتر األربع«. وشكلت هوية القوات اليت ستنتشر 
يف هذه املناطق، وأماكن انتشارها عقبة أمام حمادثات آستانة يف 
متوز )يوليو( املاضي اليت انتهت من دون توافق بسبب حتفظات 
تركية. إال أن مسؤولني مشاركني يف اجتماعات آستانة احلالية اليت 
ختتتم اليوم أكدوا تفاهمات تقضي بنشر قوات تركية يف مناطق 
فصائل املعارضة يف إدلب، على أن تنتشر قوات روسية وإيرانية 

يف مناطق القوات النظامية.
الفرنتييف  قال  آستانة،  يف  صباحية  حمادثات  جلسة  وبعد 
النهائية  اللمسات  وضع  هي  الرئيسية  »مهمتنا  للصحافيني: 
وإقامة أربع مناطق خلفض التوتر«. وزاد أن من املرجح أن تشمل 
األربع  املناطق  يف  وشرطة،  جنود  من  مراقبني،  نشر  االتفاقات 

خصوصًا على حدودها. وأوضح أن االتفاق سيتم اليوم.
وُحلت »ُعقدة إدلب« بعد اتفاق على آلية لنشر مراقبني من تركيا 
وروسيا وإيران، وتوزيع مساعدات إنسانية عاجلة. وقالت مصادر 
قريبة من املفاوضات إن اجلانب الرتكي سيتوىل مراقبة املناطق 
اخلاضعة لسيطرة املعارضة، بينما تتوىل روسيا وإيران املراقبة يف 
املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة. وقال ديبلوماسي روسي لـ 
»احلياة«، إن موسكو »أقامت توازنًا بني الطرفني بهدف تقليص 
وتلبية  جانب،  من  اإليرانية  للمشاركة  الرافضة  املعارضة  خماوف 
املطلب الرتكي بتعزيز دور أنقرة يف اإلشراف على نظام اهلدنة 

يف إدلب من اجلانب اآلخر«.
وخالل اجلوالت السابقة يف آستانة، مت االتفاق على إنشاء مناطق 
خفض توتر يف مناطق إدلب ومحص والغوطة الشرقية قرب دمشق. 
ويفرتض أن يتم خالل اجلولة احلالية ترسيم حدود هذه املناطق، 
السوري. وكان  رابعة يف اجلنوب  واالتفاق على تفاصيل منطقة 
وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف حبث يف األردن منتصف 

هذا األسبوع التفاصيل املتعلقة بهدنة اجلنوب السوري.
ومع تأكيد رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف استعداد بالده 
الدولي  األمن  يتخذ جملس  أن  إىل سورية شرط  مراقبني  إرسال 
قرارًا يف هذا الشأن، قلل الفرنتييف من احتمال التوجه إىل جملس 
بينها  من  الدول،  بعض  رفض  ضوء  يف  آستانة،  بنتائج  األمن 

أمريكا، لدور إيراني يف مناطق خفض التوتر.
يف  سوري  رمسي  ووفد  املعارضة  فصائل  عن  ممثلون  وشارك 
الفصائل  وفد  وأعلن  مباشرة،  لقاءات  تشهد  مل  اليت  احملادثات 
عقد اجتماعات منفصلة مع مسؤولني من أمريكا وفرنسا وبريطانيا 
بثوابت  »متسكه  االجتماعات  هذه  خالل  الوفد  وأكد  آستانة.  يف 
الثورة ورحيل )الرئيس السوري بشار( األسد«. وطالب بأن تركز 
حمادثات آستانة على »مناطق خفض التوتر يف مجيع أحناء سورية«، 
للثورة  إضعافًا  تشكل  واملناطقية  اجلزئية  »االتفاقات  أن  معتربًا 
األممي ستيفان دي  املبعوث  الفصائل  وفد  التقى  وقواها«.كما 

ميستورا وفريقًا من األمم املتحدة.
إىل ذلك، وبعد طلب موسكو وطهران وأنقرة من فصائل معارضة 
مصادر  أفادت  إدلب،  يف  النصرة«  »جبهة  واستنزاف  حتييد 
متطابقة بأن »هيئة حترير الشام« اليت تضم فصائل أبرزها »جبهة 
صفوفها  يف  انشقاقات  تشهد  سابقًا(،  )النصرة  الشام«  فتح 
واستقاالت واغتياالت لقيادييها، وسط تقارير بقرب شن عملية 
عسكرية تركية- روسية مشرتكة تستهدف »هيئة حترير الشام« يف 

إدلب قبل ضم احملافظة إىل مناطق »خفض التوتر«.

 اخلطة اهلادئة النفتاح ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ليس مستغَربًا أن يطرح بوتني على احلريري مسألة االنفتاح، عندما 

يناقشه يف امللفات اليت حيملها معه الضيُف اللبناني من بريوت، وال 
سيما منها ملفا ترسيم احلدود والنازحني، وخصوصًا ملف املشاركة 
اللبنانية يف إعادة إعمار سوريا. ولكن، ليس واضحًا رّد احلريري 

على طروحات »القيصر«.
من  عدٌد  يبديه  بريوت  يف  واضٍح  ارتياٍح  مع  تلتقي  األجواء  هذه 
حلفاء دمشق إزاء احلريري الذي مل خيّيب أملهم منذ إبرامه التسوية 
الرئاسية وتسّلمه رئاسة احلكومة. ولكن، خصوصًا، ارتياحهم هذه 
األيام، بعد تغريدة الوزير السعودي لشؤون اخلليج ثامر السبهان، 
»حزب  مواجهة  هو  وحيد  خياٍر  أمام  وحلفاَءه  احلريري  اليت وضعت 
اهلل«. فلم يصدر عن احلريري، بعد التغريدة، ما يوحي بأنه يف صدد 

الرتاجع عن توّجهاته االنفتاحية.
ويقول أحد أركان 8 آذار: »إننا نراهن على أّن احلريري سيستمّر يف 
املسار الذي يسلكه اليوم، وأنه لن يتأّثر ال بالدعوات اخلارجية وال 
الداخلية إىل العودة إىل ما قبل التسوية. وحنن سنواصل احتضاَنه، 
كزعيٍم ألكرب تيار يف الطائفة السّنية. فالرجل مل خيطئ معنا، حتى 
اآلن، يف امللفات اخلطرة، ولو حصل بعض االختالفات يف عدد من 

املسائل غري االسرتاتيجية«.
ويكشف هذا الركن أّن اخلطة اليت يرمي إليها فريقه السياسي هي 
دفع احلريري ليقرتب تدرجيًا من الرئيس السوري بّشار األسد، حبيث 
ينتهي األمُر بالتطبيع بني الرجلني، فيستعيد الوضعية اليت كانت 
قائمة بني والده الرئيس رفيق احلريري واألسد، قبل انفجار األزمة 

يف 2004 و2005.
يف تلك الفرتة، كان احلريري األب إمرباطوَر املال واالقتصاد يف 
لبنان. وكانت سوريا إحدى أبرز احملطات اليت يستخدمها لالنطالق 
ذه  نفَّ بريوت،  إعمار  وحتى  وعاملية.  عربية  استثمارية  ساحات  حنو 
احلريري األب بدعم األسد األب. فليس غريبًا أن يكون إعماُر سوريا 

اليوم مبشاركة احلريري اإلبن، وبدعم األسد اإلبن أيضًا.
ورمبا يعتقد البعض اليوم، ومنهم قريبون من رئيس احلكومة، أّن 
احلريري اإلبن قادٌر على استعادة هذا النموذج من دون أن خيشى 

الوقوع يف املأزق الذي انتهى إليه والُده مع األسد.
فزمُن السيطرة السورية على لبنان قد وىّل إىل غري رجعة، وفق هؤالء. 
ولن يكون احلريري اإلبن أمام التحّدي اخلطر الذي واجهه احلريري 
األب يف عالقته مع األسد. كما أّن الرئيس بّشار األسد نفَسه، ليس 
قادرًا على اإلمساك بسوريا كاملة، وهو على األرجح سيكون أمام 

حتّدي االستمرار يف احلكم بعد انتهاء املرحلة االنتقالية.
ويقول القريبون من احلريري أيضًا: »فليكن هناك انفتاٌح بني لبنان 
وسوريا، ما دام خطُر السيطرة السورية على لبنان قد زال. ويتوىّل 
كثريون تشجيَع احلريري على الذهاب يف اّتاه هذه املقولة، ويف 
»التيار«  فـ  احلر«.  الوطين  »التيار  يف  اجلدد«  »حلفاؤه  مقّدمهم 
نفسه ما كان لينفتح على األسد لو بقي يسيطر على لبنان. والعداُء 

لألسد أو مقاطعُته ليسا مسألة حتمية أو قَدرية«.
من هنا برز خطاُب »حزب اهلل« املعتدل تاه احلريري. فليس سهاًل 
أّن الرجل مل يتغريَّ بعد تغريدة السبهان، سواٌء كانت ُتعربرِّ عن موقف 
التخمينات يف شأن لقاٍء  سعودي رمسي أم ال. ومن هنا تسريُب 

حمتَمل بينه وبني األمني العام لـ »حلزب« السيد حسن نصراهلل.
امللف تقول:  املواكبة عن كثب جمريات هذا  آذارية  الـ8  املصادُر 
نضطلع  أن  وعلينا  األسد.  حنو  إجيابًا  احلريري  دفع  على  »نراهن 
د أّن رئيَس  بدور تسهيلي لذلك عن طريق احتضان الرجل. واملؤكَّ
أساسي  دوٌر  هلما  نصراهلل  والسيد  عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
يف التمهيد خلطوة اللقاء بني احلريري واألسد. وهذا يستلزم وقتًا 
بالتأكيد، لكنه سيتحقق على األرجح ألن ال وجود للخيارات  طوياًل 
البديلة«. ويعتقد املواكبون أّن احلريري »ُمدِرٌك طريَقه«، واملهم أن 

يكون »واثقًا من نفسه«.
عون: »التحقيق« ال يستهدف أحدا

على صعيد أخر أكد جملس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر امس 
االول يف قصر بعبدا، برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون، وحضور رئيس جملس الوزراء سعد احلريري، على قراره 
دفرت  حسب  الكهربائية  الطاقة  حتويل  مناقصة  إطالق  السابق 
الشروط املعدل الذي أحاله وزير الطاقة إىل إدارة املناقصات 
واملتضمن التعديالت كافة اليت طرحها الوزراء مع إضافة خيار 
تأمني األرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية. كما قرر 
النيابية  االنتخابات  على  اإلشراف  هيئة  تشكيل  الوزراء  جملس 
وخالل  أعضاء.   10 وعضوية  امللك  عبد  نديم  القاضي  برئاسة 
الذي  العسكري  »التحقيق  أن  على  عون  الرئيس  أكد  اجللسة 
يتناول  وال  أحدا  ال يستهدف  تالها  وما  عرسال  أحداث  بدأ يف 
مسؤوليات سياسية ألن هذا األمر من مسؤولية القضاء املدني 
الذي يتوىل متابعة املوضوع إذا ما اقتضت احلاجة يف ضوء نتائج 
»حتاول  مواقف  صدور  عون  الرئيس  واستغرب  التحقيقات«. 

إغراق التحقيق يف مستنقع السياسة«.
من جهته، أكد الرئيس احلريري أن »احلكومة أعطت الضوء االخضر 
للجيش لتنفيذ عملية فجر اجلرود وهي فخورة مبا حققه اجليش يف 
أقل خسائر ممكنة ومتكن من حترير األرض ومعرفة أماكن دفن 
جثامني العسكريني الشهداء«، داعيا إىل »وقف اجلدال وردود 
الفعل«، الفتا إىل ان »التحقيق سوف يضيء على كل النقاط 

اليت رافقت ما حصل يف 2 آب 2014«.
من جهته، أكد الرئيس احلريري أن »احلكومة أعطت الضوء االخضر 
للجيش لتنفيذ عملية فجر اجلرود وهي فخورة مبا حققه اجليش يف 
أقل خسائر ممكنة ومتكن من حترير األرض ومعرفة أماكن دفن 
جثامني العسكريني الشهداء«، داعيا إىل »وقف اجلدال وردود 
الفعل«، الفتا إىل ان »التحقيق سوف يضيء على كل النقاط 

اليت رافقت ما حصل يف 2 آب 2014«. )التفاصيل ص 2(

تتـمات
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

كثري من املعلومات الطبية يتم تداوهلا بني الناس 
النتيجة  فتكون  خاطئ،  واآلخر  صحيح،  بعضها 
عادات غري صحية. وأكثر األمور اليت تكثر حوهلا 
إحدى  تناول  مثل  الطبية،  األمور  هي  الشائعات 
الوصفات؛ ألنها فعالة. ال تفعل هذا وافعل هذا، 

ويف احلقيقه فهي ليس هلا أساس من الصحة.

البلوي،                    حافظ  الدكتور  التقى  نت«  »سيدتي 
والقسطرة،  الدموية  األوعية  جراحة  استشاري 
املهّمة،  الطبية  احلقائق  بعض  على  منه  ليتعرف 

فكان املوضوع اآلتي:

• الفارق بني الدواء باالسم التجاري والدواء باالسم 
العلمي

- ال يوجد اختالف يف املادة الفعالة، لكّن الفارق 
فقط يف السعر، والدواء باالسم التجاري يلزمك 
خبيار واحد، وقد يكون األغلى سعًرا. أما الدواء 
باالسم العلمي فيعطيك خيارات متعددة، وباجلودة 

نفسها.

املوقع  يف  عليها  املنصوص  املريض  حقوق 
اإللكرتوني الرمسي لوزارة الصحة والدواء:

باالسم  الدواء  كتابة  الطبيب  من  يطلب  أن   -
العلمي.

صيدلية  من  الدواء  بصرف  ملزًما  يكون  أال   -
معينة.

- أن يسأل الصيدلي عن مجيع اخليارات املتوافرة 
إن ُوجدت.

- يف حال كتب الطبيب الوصفة باالسم التجاري 
ـ اتصل على 937.

• املرضى الذين يتناولون األسربين جيب أن يكونوا 
حذرين من األطعمة اليت تزيد سيولة الدم مثل: 
والقسط  وجنسنج،  وجنكة،  والثوم،  الزجنبيل، 

اهلندي.

• أعراض تكّيس املبايض:

ـ دورة غري منتظمة.
ـ أمل شديد أثناء الدورة.

ـ إمساك مستمر وانتفاخ البطن.
ـ أمل شديد أثناء اجلماع.

ـ وجود شعر كثيف.

*أهم أسباب تساقط الشعر )غري الوراثي(:
- مشاكل يف الغدة الدرقية.

- نقص احلديد.
. 12B12نقص فيتامني بي -

- نقص الزنك.
- الضغط النفسي.

- التخدير العام.
- بعض األدوية.

• معلومات خاطئة عن مسّببات السرطان
ـ املكياج ومزيل العرق: اليوجد دليل علمي حتى 
العرق هلما عالقة  ومزيل  املكياج  أنَّ  يثبت  اآلن 

حقائق طبية جيب أن يعرفها كل مواطن
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ميكن لبعض االمور البسيطة أن تغرّي بالكثري من 
دون أن نعلم بذلك ومن بينها تدليك القدم الذي 

له وائد عديدة على صحة اجلسم.

اإلجيابية  اآلثار  من  جمموعًة   santé موقع  نشر 
بأن  اجلميع  ناصحًا  النوم،  قبل  القدم  لتدليك 
يقوموا بذلك مستخدمني أي نوع من الزيوت او 
الكريكات بشكل يومي ملدة 10 اىل 15 دقيقة. 
اليكم ابرز فوائد التدليك او الضغط على مناطق 

معينة من القدم:

حتسني النوم.
كامل  يف  العرق  وإفراز  الدم  تدفق  حتسني 

اجلسم.
إضفاء نضارة للبشرة.

احملافظة على وظائف األجهزة.
االسرتخاء ومتديد العضالت .

فوائد للحياة اجلنسية.
التخفيف أعراض متالزمة ما قبل احليض.

عالج فعال القلق.

وأشار املوقع إىل أّن تدليك إصبع القدم الكبري 
مهم للرئتني والدماغ، وأما تدليك أصابع القدم 

الثالث التالية فهو جيد لتخفيف أمل األسنان.

ماذا حيدث إذا قمت 
بتدليك قدميك كل ليلة 

ملدة 10 دقائق؟

باإلصابة بالسرطان.
ـ موجات اهلواتف احملمولة: ُتنتج األجهزة احملمولة 
هلا  يكون  حتى  كافية  غري  ولكنها  إشعاعات، 

تأثري.
علمي  دليل  يوجد  ال  البالستيك:  قارورة  ـ 
تسبِّب  البالستيك  قارورة  أنَّ  فكرة  يدعم  مقنع 

السرطان.
ـ الشعور بالقلق: لن يزيد القلق احتمال اإلصابة، 
لكنه قد يقود حنو عادات غري صحية كالتدخني.

• الفارق بني شامبو األطفال والكبار:
ه  ألنَّ للكبار:  األطفال  باستخدام شامبو  ُينصح  ال 

يسبِّب تقشًرا يف فروة الرأس.

• نصائح مرحية ملرضى القولون:
ـ جتّنب األطعمة الدمسة.

ة باأللياف. ـ تناول أطعمة غنيَّ
ـ احلدُّ من املنبِّهات مثل الشاي والقهوة.

ب التوتر النفسي والقلق. ـ جتنُّ
ـ ممارسة رياضة املشي.

 طور علماء من جامعة تكساس جهازا ميكن 
محله يف اليد مثل »القلم« يساعد األطباء يف 
التعرف على األنسجة املصابة بالسرطان خالل 

10 ثوان.

وقالوا إن اجلهاز يستطيع إجراء جراحة استئصال 
للورم بطريقة أسرع وأكثر أمانا ودقة.

ويأمل العلماء يف أن يسهم ذلك يف القضاء على 
الورم بالكامل.

دورية  نشرتها  اليت  االختبارات،  نتائج  وأشارت 
دقة  نسبة  أن  إىل  االنتقالي،  الطب  علوم 
96 يف  بلغت  اجلهاز  املستخدمة يف  التكنولوجيا 

املئة من الوقت.

استخدام فريوس »زيكا« لعالج سرطان الدماغ

إجازة دواء جديد »يعيد برجمة جهاز املناعة« لعالج 
سرطان الدم

ويستفيد اجلهاز، وهو عبارة عن قلم يطلق عليه 
الغذائي  التمثيل  عملية  من  بني«،  »ماسبيك 

الفريدة خلاليا السرطان.

كيف يعمل »القلم«

يوضع القلم بطريقة تالمس اجلزء املشتبه إصابته 
بالسرطان، ثم يطلق قطرة مياه صغرية.

تنتقل مواد كيميائية موجودة يف اخلاليا احلية إىل 
القطرة اليت ميتصها القلم ثانيا إلجراء الفحص.

يوّصل القلم مبطياف كتلة ميكنه قياس كمية هائلة 
ينتج  ثم  ثانية،  كل  الكيميائية  املواد  آالف  من 
بصمة كيميائية خترب الطبيب مبا إذا كان النسيج 

الذي يفحصه طبيعيا أم مصابا بالسرطان.

حدود  إجياد  يف  يكمن  حتديا  اجلّراحون  ويواجه 
فاصلة بني النسيج املصاب بالسرطان والنسيج 

الطبيعي.

وقد يظهر ذلك بوضوح يف بعض األورام، غري 
فيها  تتالشى  أخرى  أورام  يف  خيتلف  األمر  أن 

احلدود بني النسيج الطبيعي والنسيج املصاب.

دون  اإلنسان  جسم  داخل  تصور  طبية  كامريا 
احلاجة إىل أشعة

عقار جديد يقلص أورام سرطان املبيض

ومن شأن القلم أن يساعد األطباء يف التأكد من 
زوال الورم بالكامل.

املساعدة  الكيمياء  أستاذ  إيربلني،  ليفيا  وقالت 
هذه  »املثري يف  بي سي  ليب  تكساس،  جبامعة 
التكنولوجيا هو تلبيتها احلاجات الطبية بوضوح«.

وأضافت »األداة رائعة وبسيطة وميكن أن تكون 
متاحة الستخدام اجلراحني يف وقت قصري«.

خاليا سرطانية يف قولون مريض

جتارب

اجلديدة  التكنولوجيا  على  التجارب  أجريت 
باالستعانة بـ253 عينة كجزء من الدراسة. وتهدف 
اخلطة إىل مواصلة إجراء االختبارات الرامية لفحص 
اجلهاز قبل اختباره خالل العمليات اجلراحية العام 

املقبل.

أن  إال  القلم،  سعر  اخنفاض  من  الرغم  وعلى 
مطياف الكتلة باهظ التكلفة.

وقالت إيربلني »بالتأكيد تتمثل العقبة يف مطياف 
حجما  أصغر  كتلة  مطياف  بوجود  وحنلم  الكتلة، 
وأرخص سعرا ومصمم هلذا التطبيق وميكن نقله 

بني الغرف«.

ومن جهته، قال جيمس سوليبورك أحد الباحثني 
ورئيس جراحة الغدد الصماء يف كلية طب بايلور 
»نطمح أن يأتي وقت جنري فيه للمريض جراحة 

أكثر دقة وسرعة وتتسم باألمان«.

ويعد قلم »ماسبيك بني« أحدث مساعي العلماء 
لتحسني الدقة خالل العمليات اجلراحية.

ابتكار دواء يسّمر لون البشرة مع إمكانية الوقاية 
من سرطان اجللد

واستطاع فريق تابع جلامعة امبرييال كوليدج لندن 
تطوير سكني »يشم« النسيج الذي يقطعه لتحديد 

ما إذا كان يزيل سرطانا أم ال.

أشعة  هارفارد  جلامعة  تابع  فريق  يستخدم  كما 
الليزر لتحديد حجم السرطان الذي جيب استئصاله 

من املخ.

وقالت إين ماكارثي، من املركز الربيطاني لبحوث 
إنه »ميكن هلذه األحباث  السرطان يف بريطانيا، 
أي  حتديد  على  األطباء  قدرة  تعزز  أن  املثرية 
األورام سرطانية وأيها غري مصاب بسرعة فضال 

عن التعرف على خصائصها«.

وأضافت »مجع مثل هذه املعلومات يساعد األطباء 
خالل اجلراحة على حتديد أفضل اخليارات العالجية 

للمرضى يف أسرع وقت«.

»قلم« يتعرف على األنسجة املصابة 
بالسرطان يف 10 ثوان
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صــحة وغــذاء

اإلمساك من مشاكل اهلضم اليت حتدث نتيجة عدة أسباب، منها 
تناول األدوية واملضادات احليوية، أو نقص شرب املاء، أو قّلة 
تناول األلياف. وتوجد آثار جانبية لألدوية امللينة جتعل استخدامها 
لفرتة طويلة خطرًا. لذا، من األفضل االعتماد على العالجات املنزلية 
لإلمساك، لفاعليتها، ولتفادي اآلثار اجلانبية. إليك أفضل طرق 

عالج اإلمساك من دون أدوية:

لتنظيف اجلسم وتسهيل  األخضر  الشاي  أو 3 من  تناول كوبني 
اإلخراج

املوز. ُيعترب املوز من العالجات السحرية لإلمساك اخلفيف. تناول 
حبة أو اثنتني للتخلص من املشكلة.

الصديقة  البكرتيا  مصادر  من  الرائب  واللنب  الزبادي  اللنب. 
)الربوبيوتك( اليت حتسن عملية اهلضم واإلخراج.

الشاي األخضر. ال يساعد الشاي األخضر فقط على تنظيف اجلهاز 
اهلضمي من السموم، بل يسّهل عملية اإلخراج إذا تناولت كوبني 

أو 3 أكواب كل يوم.

بذور الشيا. أضف بذور الشيا إىل احلليب، أو تناول ملعقة منها 
مع كوب أو كوبني من املاء كل يوم لعالج اإلمساك املزمن.

السموثي. تناول يوميًا كوبًا من عصري السموثي حيتوي على اجلزر 
والطماطم )البندورة( والشمندر )البنجر( والتفاح األخضر.

البابايا. من أفضل الفواكه لعالج اإلمساك الشديد البابايا.

 أفضل طرق عالج اإلمساك 
من دون أدوية

بإمكانها  التى  الشائكة  العالقات  أكثر  من  احلميمة  العالقة  تعد 
الفشل  إىل  بها  تذهب  أو  األفضل  إىل  الزوجية  احلياة  أن حتول 
الذريع، لذلك جيب على كال الطرفني أن يتعامال مع هذه العالقة 
بكل حساسية، وعلى الرجل الدور األكرب فى حتمل مسئولية هذه 
العالقة، ألن الزوجة بإمكانها حتسن من طبيعتها فى حال إذا كانت 

حالتها النفسية إجيابية ومفعمة بالطاقة.

لذلك تستعرض الدكتورة  »شيماء عرفة« أخصائى الطب النفسى 
وخبرية العالقات الزوجية بعض احلاالت التى جتعل زوجتك تنفر 

من العالقة احلميمة.

إهمال الرجل لزوجته :
رونقها  تفقد  العادية  احلياة  فى  لإلهمال  الزوجة  تتعرض  عندما 
وتشعر أنها فاقدة ملالذ احلياة، وغري مستمتعة بأى فعل تقوم به، 
إقباهلا  لذلك ينعكس ذلك اإلهمال على اهتمامها بنفسها وعلى 

على هذه العالقة احلميمة.

 تعرضها للعنف:
إذا تعرضت الزوجة للعنف سواء باللفظ أو بالضرب هنا تشعر أنها 
فقدت إنسانيتها ومشاعرها جتاه هذا الرجل الذى تراه فى صورته 
الوحشية، وبالتاىل يؤثر ذلك سلبا على العالقة اجلنسية ألنها خترج 
عن فكرة املشاعر السامية وتتحول إىل رغبة وغريزة حيوانية من 

وجهة نظرها.

عدم استجابة زوجها لرغباتها:  
يعتقد بعض الرجال أن الزوجة ليست هلا رغبات وطلبات خاصة 
أثناء العالقة اجلنسية، ويتعاملون معها من منطلق األنانية، وهذا 
املعتقد غري صحيح على اإلطالق، فاملرأة تشعر كالرجل وتفضل 
أشياء وتنفر من أخرى، و إذا مل يتعرف الرجل على مفاتيحها لن 

يستطيع إيصاهلا إىل السعادة اجلنسية كما ترغب.

عدم االهتمام مبظهره:
يطلب الرجل دائمًا من زوجته أن تعتنى بنفسها بداية من الشعر 
باالهتمام  مطالب  أيضًا  هو  أنه  متامًا  ويتجاهل  واملالبس،  للعطر 
بنفسه، فاملرأة هلا حواس مثلها مثل الرجل ترغب فى رؤيته منمقًا 
مهندمًا، ترغب فى استنشاق العطر منه، فتعمل كل هذه التأثريات 

على حواسها وبالتاىل على رغبتها.

فقدان املشاعر:
إذا مل تشعر الزوجة باملشاعر أثناء العالقة لتحولت إىل عروس من 
الشمع ال تشعر ولكنها تؤدى الواجب الذى عليها حتى ال تقع حتت 
طائلة اتهامات اإلهمال، لذلك فالتقبيل والعناق من أهم األشياء 

التى ميكن من خالهلا أن تشعر زوجتك بأنك حتبها .

طبيبة جتيب على السؤال األصعب.. متى 
تنفر الزوجة من العالقات احلميمة؟
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يعرف معظمنا تأثري نقص املغذيات على اجلسم واألمراض اليت 
يسببها، لكن نادرًا ما ننتبه إىل تأثري نقص املغذيات على الصحة 
النفسية  املشاكل  أكثر  من  االكتئاب  املعنوية.  واحلالة  النفسية 
نقص يف  لديه  كان  إذا  به  اإلنسان  يصاب  أن  وميكن  شيوعًا، 

املغذيات التالية: 

من  لالكتئاب  ُعرضة  أكثر  النساء  أن  دراسات  أظهرت  احلديد: 
الرجال، وأن السبب يرجع إىل حاجة املرأة إىل كمية من احلديد 

أكرب من اليت حيتاجها الرجل.

الزنك: خالل العقود األخرية توصل ما ال يقل عن 5 دراسات إىل 
املصابني  معظم  بني  مشرتك  عامل  اجلسم  الزنك يف  نقص  أن 
باكتئاب. وتوجد أدلة علمية على أن الزنك حيمي خاليا الدماغ من 

األكسدة.

محض الفوليك: وفقًا لتقارير طبية يوجد نقص حوالي 25 باملائة 
يف كمية محض الفوليك اليت حيتاجها اجلسم لدى مرضى االكتئاب، 
ويوصي األطباء عادة بتناول مكمالت محض الفوليك جبرعة 500 

ميكروغرام لعالج احلالة.

الكربوهيدرات: تنتج الدماغ مادتي السريوتونني والدوبامني اليت 
تضبطان احلالة املعنوية عند تناول الكربوهيدرات، لذلك هي من 

أهم املغذيات للدماغ.

الربوتني: يلعب الربوتني دورًا هو اآلخر يف صحة ووظائف الدماغ 
إىل جانب الكربوهيدرات، ويؤدي النظام الغذائي قليل الربوتني 

إىل تعّكر املزاج والشعور باكتئاب.

وخاصة  بالدهون،  غنية  اجلسم  منطقة يف  أكثر  الدماغ  أوميغا3: 
اجلزء الرمادي منها الذي حيتاج إىل دهون أوميغا3 بشكل ضروري 

خلفض عوامل االكتئاب.

فيتامينات ب: يعاني املراهقون وكبار السن من نقص جمموعة 
فيتامينات »ب1« و«ب2« و«ب6« و«ب12«، ويؤدي ذلك النقص 

إىل تطوير أعراض االكتئاب.

املغنيسيوم: وفقا لدراسة ُنشرت عام 2012 يف جملة »نيورولوجي« 
املغنيسيوم هو املعدن الذي يرتبط نقصه بالتوتر واالكتئاب.

فيتامني د: ال يهدد نقص فيتامني »د« صحة العظام فقط، وإمنا 
الصحة النفسية واحلالة املعنوية أيضًا.

 8 مغذيات يسبب نقصها 
االكتئاب

عالمات وعوراض أورام الدماغ واحلبل الشوكي قد تظهر تدرجييًا 
وتصبح أسوأ مع مرور الوقت، كما ميكن أن تظهر فجأة.

األورام يف أي جزء من الدماغ قد تسبب الضغط داخل اجلمجمة. 
هذا الضغط ميكن أن يكون نامجًا عن منو الورم نفسه، تورم يف 

الدماغ، أو انسداد تدفق السائل النخاعي.

 وزيادة هذا الضغط ميكن أن تؤدي إىل ظهور عوارض عامة مثل: 
صداع الرأس، الغثيان، التقيؤ، الرؤية غري الواضحة، مشاكل يف 
توازن اجلسم، تغريات يف السلوك، النوبات املرضية، النعاس أو 

حتى الغيبوبة.

سنقدم لكم يف ما يلي عوارض ظهور األورام يف أجزاء خمتلفة من 
اجلهاز العصيب املركزي:

- األورام يف أجزاء املخ )اجلزء الكبري، اخلارجي من الدماغ( اليت 

اليكم عوارض ظهور األورام يف أجزاء خمتلفة من اجلهاز العصيب املركزي...
تتحكم يف احلركة أو اإلحساس ميكن أن تسبب ضعفًا أو خدرًا يف 

جزء من اجلسم، وغالبًا على جانب واحد فقط.

أو  اللغة  عن  املسؤولة  املخ  أجزاء  من  بالقرب  أو  األورام يف   -
الكالم ميكن أن تسبب مشاكل مع الكالم أو حتى فهم الكلمات.

بعض  يف  تؤثر  أن  ميكن  املخ  من  األمامي  اجلزء  يف  األورام   -
األحيان على التفكري، الشخصية واللغة.

- األورام يف اجلزء اخللفي من املخ، أو حول الغدة النخامية، أو 
أن  األخرى ميكن  اجلمجمية  األعصاب  بعض  أو  البصري،  العصب 

تسبب مشاكل يف الرؤية.

- أورام احلبل الشوكي ميكن أن تسبب التخدر، الضعف، أو عدم 
التنسيق يف الذراعني و / أو الساقني، إضافة اىل مشاكل املثانة 

أو األمعاء.

هل سألت نفسك يومًا مباذا تفيد احلياة بال »سّكر«؟ كثريون مل 
السؤال وال طاقة أصاًل لديهم لطرحه، خصوصًا مع  يسألوا هذا 
اعتيادهم على تناول السكر يف حياتهم اليومية. لكن، قد يفيد 

االمتناع عن تناول السّكر لعدة أيام،

 وحتديدًا لثمانية أيام، حلماية جسدك من األمراض املزمنة والقاتلة. 
الواليات  فقد أظهرت دراسة قام بها علماء من جامعة تورو يف 
املتحدة األمريكية، أن االمتناع عن »تناول سكر الفركتوز، مثاًل، 
املوجود يف شراب الذرة احللو الذي يدخل يف تكوين املشروبات 
دهون  مثل  أمراض  حماربة  على  يساعدك  قد  واحللويات  الغازية 

الكبد والسكري خالل فرتة 8 أيام فقط«.

 40 على  إجراء جتربتهم  بعد  اخلالصة  الباحثون هلذه  توصل  وقد 
طفاًل مصابًا بالسمنة، وجعلهم يتبعون محية غذائية خالية متامًا من 
السكر، وخاصة سكر الفركتوز. وقد وجدوا خالل فرتة 8 أيام أن 
مستويات الكولسرتول وضغط الدم ودهنيات الكبد قد اخنفضت 

بشكل ملحوظ.
واجلدير ذكره أن شراب الذرة احللو الذي حيتوي على كميات كبرية 
من سكر الفركتوز يدخل يف تكوين ما يقارب 75% من املشروبات 
أقل  أنه  إىل  نظرًا  وذلك  يوميًا،  نتناوهلا  اليت  املعلبة  واألطعمة 

تكلفة وأكثر حالوة من السكر األبيض العادي.
ويتميز هذا النوع من احملليات الصناعية بأنه يتحول من سكريات 
إىل دهون يتم ختزينها، بداًل من أن يتم هضمها كما هو الوضع 

الطبيعي يف السكر األبيض أو سكر اجللوكوز.
أسرع  بوترية  دهون  إىل  الفركتوز  يتحول سكر  ذلك،  من  وأكثر 
إىل دهنيات. وخيدع  اجللوكوز  مرة من حتول سكر   18.9 حبواىل 
لدى  مغلوط  شعور  ليتولد  عادة،  الدماغ  النوع  هذا  استهالك 

الشخص بأنه جائع، ويصبح أقل رغبة يف ممارسة الرياضة.

قلل من السكر واشعر بالفرق خالل 
8 أيام
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ONE Nation leader Pauline 
Hanson says she will be 
voting “no” in same-sex 
marriage postal vote but 
are her reasons justified?
ONE Nation senator Pau-
line Hanson has raised 
concerns about same-sex 
marriage during an ap-
pearance on Sunrise this 
morning.
Ms Hanson clashed with 
Greens senator Sarah Han-
son-Young, who will vote 
Yes in the postal survey, 
over the issue saying she 
had “grave” concerns.
“I do believe people have 
a right to live in peace and 
harmony and love each 
other by all means, but I 
think the word marriage 
is between a man and a 
woman,” she said.
Ms Hanson said if it was 
called something else, like 
“civil marriage” then that 
would be “fair enough” 
but she also confirmed 
she would vote for it in 
parliament if the majority 
of Australians wanted it.
Australia’s first Marriage 
Act was introduced in 
1961 and set the minimum 
age you could get married 
as 18 but did not define 
marriage.
Former prime minister 
John Howard changed the 
Marriage Act in 2004 to en-
sure it stated that marriage 
was between a “man and a 
woman” and that gay mar-
riages, which had begun 
to be legalised overseas, 
would not be recognised 
in Australia.
Interestingly before the 
national Marriage Act was 
introduced, each state had 

different laws, including 
laws in the Northern Ter-
ritory that did not allow 
unions between indig-
enous women and non-
indigenous men, and pre-
viously set the minimum 
age of marriage for women 
in some states as young 
as 12 years old.
Are they going to imple-
ment multiple marriages?
Polygamy is illegal in Aus-
tralia, something that Mr 
Howard also cemented in 
his changes to the Mar-
riage Act when he includ-
ed the phrase “to the ex-
clusion of all others”.
This could be changed but 
considering the obstacles 
the LGBTI community have 
faced in getting same-sex 
marriage legalised, it’s 
unlikely there would be 
enough public support for 
this.
Ms Hanson-Young said 
using the “slippery slope” 
argument to deny people 
equality was a “lazy re-
sponse to this issue.”
I have concerns about ... 
children in same sex mar-
riages
Ms Hanson is not the only 
person to be worried about 
this issue, Mr Howard also 
told The Australian there 
was “clear evidence” the 
long-term outcomes for 
children who had a mother 
and father were superior.
But the Australian Medi-
cal Association and the 
Australia Psychological 
Society said there was no 
scientific evidence chil-
dren of heterosexual par-
ents experienced better 
outcomes.

Senators Pauline Hanson and Sarah Hanson-
Young debate same-sex marriage on Sunrise

After staking so much po-
litical capital merging NSW 
councils, the Liberal party 
risks walking away from 
Saturday’s elections with-
out controlling any newly 
merged Sydney council as 
opponents claimed voters 
abandoned the party driv-
ing Sydney’s “overdevel-
opment”.
As counting continued on 
Sunday across 46 coun-
cil districts, including 22 
Sydney councils, early re-
sults showed voters had 
punished the Liberal party 
across the board, but sur-
prisingly including deep 
into its Sydney heartland.
“In the councils between 
Newcastle and Shellhar-
bour the average swing to 
Labor currently stands at 
about 5.5 per cent,” said 
psephologist Ben Raue, 
who said the swing was 
tempered by inconsisten-
cies in comparing merged 
and unmerged councils.
But swings to the oppo-
sition in Ryde, a council 
the Liberals had previ-
ously held in its own right, 
reached close to 15 per 
cent. That follows a turbu-
lent term in which a sitting 
Liberal councillor was con-
victed for tax offences and 
others left the party to run 
as independents.
Party figures privately ad-
mitted they had underper-
formed in some key coun-
cils such as Georges River, 
formed through the merger 
of Hurstville and Kogarah 
councils. It had previously 
enjoyed a majority on Kog-
arah council but secured 
only one-third of seats on 
the new council.
Labor is on track to outper-
form the Liberals in four 
of the seven new Sydney 
councils, created through 
the mergers, while the 
Greens claimed to have in-
creased their total council-
lors by up to one-third while 
cresting a voter backlash.
In Canterbury-Bankstown 
– now the largest coun-
cil in NSW with more than 
350,000 residents – Labor 
has secured a controlling 
majority of eight of the 15 

Liberals facing a backlash as voters de-
liver verdict on council mergers 

“Research confirms that it 
is the quality of parenting 
and of relationships and 
not the gender of parents 
or make-up of families that 
determine the healthy de-
velopment of children. To 
suggest otherwise is to 
ignore years of scientific 
research and study,” APS 
public interest manager 
Heather Gridley said in 
2012.
The APS supports the le-
galisation of same-sex 
marriage, along with the 
AMA, which said discrimi-
nation had a “severe, dam-
aging impact on mental 
and physiological health 
outcomes”.
Senator Pauline Hanson 
appeared on Sunrise to 
discuss the same-sex mar-
riage postal survey.
Are people not going to be 
able to call their parents 
mum and dad?
Senator Hanson said: 
“Are people going to be 
stripped of saying ... you 
cannot call this person 
mum, you cannot call that 
person dad because it’s 
going to offend those fam-
ilies ... who have parents of 
the same sex?”
Ms Hanson-Young said: 
“This has nothing to do 
with restricting the rights 
of other people.
“This is actually about 
giving more freedom to a 
large number of people in 
the Australian community 
who for far too long have 
been considered second 
class citizens under the 
law and it’s time we ended 
that discrimination. This is 
about love.”

seats.
“What we saw 0n Sunday 
across NSW was the Lib-
erals receive a hiding,” 
triumphant Opposition 
Leader Luke Foley said. 
“They forced mergers, they 
rigged boundaries and peo-
ple across NSW punished 
them.”
Labor’s new line of attack 
on the government was 
also employed successful-
ly by the Greens in Liberal 
heartland, where the party 
suffered swings of up to 10 
per cent in areas such as 
Waverley and Lane Cove.
“NSW has seen through 
the ugly politics of forced 
amalgamations, privatisa-
tion and overdevelopment 
being pushed by the Liberal 
government and demanded 
change,” Greens MP and lo-
cal government spokesman 
David Shoebridge said.
The Greens claimed to dou-
ble its representation from 
four seats to eight across 
the three eastern suburbs 
councils – Randwick, Wa-
verley and Woollahra coun-
cils – while running on its 
anti-development agenda.
In Waverley, the Liberals 
have lost their majority on 
council, reduced from sev-
en seats to five.
The results will almost cer-
tainly end the three-year 
reign of Liberal mayor Sally 
Betts – a Liberal power-
broker in Sydney’s east-
ern suburbs and part-time 
staffer to Prime Minister 
Malcolm Turnbull – who 
won’t have the numbers to 
retain the mayoralty which 
will be decided by the in-
coming councillors.
Cr Betts steered the coun-
cil through a turbulent 12 
months, in which signifi-
cant community backlash 
was levelled against the 
Liberals over local issues 
such as the Bondi Pavilion 
upgrade.
Hornsby council – where 
former federal MP Philip 
Ruddock won a thumping 
victory in the mayoral race 
– is also set to have an in-
teresting dynamic, after the 
Greens won two seats, end-
ing an eight-year dry spell 

for the party in the blue-
ribbon area.
But the party’s loss of a seat 
on the newly merged crown 
jewel of Sydney’s west, Par-
ramatta Council, could be 
viewed as especially sig-
nificant by opponents who 
accused the government of 
a “historic gerrymander” to 
redraw its boundaries to its 
own advantage.
The Liberals there, racked 
by recent infighting, have 
won six of the 15 seats, 
while Labor have retained 
five, and the remaining four 
are expected to be held by 
independents.
On the new Inner West 
Council – formed from the 
merger of Marrickville, Le-
ichhardt and Ashfield coun-
cils – the Liberal party’s 
influence in the region has 
declined to just two seats. 
It previously held 10 of the 
36 seats across the three 
councils.
The new council will be 
dominated by Labor and 
the Greens, which picked 
up five seats each. Indepen-
dent candidates have won 
two seats, one of whom is 
prominent anti-WestCon-
nex campaigner Pauline 
Lockie.
Under NSW’s system of 
preference allocation count-
ing for the final results could 
take some days yet.
In the Northern Beaches 
council – created through 
the merger of Manly, Pittwa-
ter and Warringah councils 
– four seats are yet to be de-
cided, but the Liberals are 
expected to pick up at least 
five seats while indepen-
dents have won six seats.
Also hanging in the balance 
were the fortunes of former 
lobbyist and Liberal Zac 
Miles, whose mayoral race 
for Hunter’s Hill appeared 
likely to be determined on 
preferences against two in-
dependents.
Premier Gladys Berejiklian 
was muted in her response 
to the results on Sunday, 
saying only that she was 
“pleased with the outcome 
across the board because 
the community has had its 
say”.
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Malcolm Turnbull has not 
turned the corner. Indeed, 
it looks quite possible we 
are not even at the corner 
yet.
Sunday’s Fairfax-Ipsos 
poll has some minor glim-
mers of hope for the Prime 
Minister, but they are few, 
distant and dim.
Overall, there is no move-
ment in the government’s 
favour, no appreciable 
change in its standing. In 
two-party preferred terms, 
the antagonists are where 
they were in May, with La-
bor ahead by 6 points, al-
though its primary vote is 
lower than the Coalition’s.
The government’s primary 
vote is slightly down, but so 
is Labor’s, and the chang-
es, along with a slight rise 
in the Green vote, are with-
in the margin of error, and 
so may not indicate move-
ment at all.
Mr Turnbull’s approval rat-
ing is down, but because 
Opposition Leader Bill 
Shorten, has fallen much 
further, the Prime Minister 
has increased his lead over 
him as preferred prime 
minister.
It’s not much at all – as 
we said, the glimmers are 
few, distant and dim. Of the 
states, NSW is relatively 
solid for the Coalition, with 
the two-party preferred 
vote split evenly between it 
and Labor.
Queensland and Western 
Australia have the Coali-
tion at 51 per cent, while 
in Victoria, South Australia 
and Northern Territory it 
struggles in the mid-40s.
The relative strength of the 
federal Coalition in NSW 
appears to contrast with its 
fortunes at state and local 
level.
By submitting your email 
you are agreeing to Fairfax 
Media’s terms and condi-
tions and privacy policy .
Saturday’s council elec-
tions in NSW gave voters 
a chance to show their 
widespread disillusion 
with the Liberals in particu-
lar – almost certainly due 
to the state government’s 

now abandoned attempt to 
amalgamate local councils. 
While Australian voters are 
often said to distinguish 
between state and federal 
issues, it would not take 
much for that resentment 
to spread to Canberra.
This poll also asked re-
spondents about the econ-
omy, and those who man-
age it or who might.
Voters are more confident 
that the Coalition has the 
policies to manage the 
economy than Labor, and 
prefer Scott Morrison to his 
shadow, Chris Bowen.
By big majorities, support-
ers of all parties believe Mr 
Turnbull provides better 
economic leadership than 
his predecessor, Tony Ab-
bott, but the margin among 
Coalition supporters is nar-
rowest – not quite two to 
one. (Among Labor voters 
it is three to one; among 
Greens seven to one).
Voters also rated Mr Morri-
son’s performance reason-
ably well – and certainly 
better than Joe Hockey’s 
after his 2014 budget, 
when the then treasurer 
had a net approval rating 
of minus 25.
Perhaps there is a clue 
here to Mr Morrison’s rela-
tive success.
His public profile has not 
been especially high.
By keeping relatively quiet, 
getting on with the job, and 
showing his competence in 
presiding over an economy 
where, according to figures 
released last week, growth 
is steady and employment 
has improved by 214,000 
jobs in seven months, he is 
doing more than anyone to 
lift the Coalition’s fortunes.
Quiet achievement. Getting 
on with the job. Compe-
tence. These are qualities 
which, for good reason, 
voters value.
Others in the Coalition par-
ties might consider giving 
the Prime Minister, their 
leader, the chance to dis-
play them, too. Then he, 
and his government, might 
be able to turn the corner 
at last.

 Fairfax-Ipsos poll: Only faint hope for 
Prime Minister Malcolm Turnbull
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Australia is more equal 
than it was a decade ago, 
but one in six Australians 
still can’t afford a night 
out once a fortnight and 
one in 10 can only afford 
second-hand clothes. 
These are the findings 
of the Australian Bureau 
of Statistics household 
income and expenditure 
survey of 17,000 homes, 
released on Wednesday, 
which shows that between 
2004 and 2008, average 
weekly household income 
grew by $213.
Since then it has only 
grown by $27 to $1009.
It is not that the poor are 
getting richer or the rich 
getting poorer; the share 
of income is staying about 
the same. 
The net worth of the av-
erage Sydney household 
is now $1.3 million, in 
Melbourne it’s just over 
$950,000. 
But stubbornly low income 
growth has left a country 
where average household 
debt has doubled and the 
top 20 per cent of house-
holds control more than 
60 per cent of all wealth, 
while the lowest 20 per 
cent control less than 1 
per cent.
In the past year, house-
holds in the top 20 per 
cent were worth $2.9 mil-
lion, while the lowest quin-
tile were worth $36,500.
Incomes may be going 
nowhere fast, but they 
are now more equal than 
they were in 2008, based 
on the only standardised 
international metric, the 
Gini co-efficient.
The Gini measures the 
income or wealth distri-
bution of a nation’s resi-

dents, against income 
taxes and welfare contri-
butions, between 0, where 
everybody is equal, and 1, 
where one person earns 
all the country’s income. 
In the lead up to the global 
financial crisis, income in-
equality increased from 
0.306 in 2003 to 0.336 in 
2008. It now sits at 0.323 
out of 1.
After the GFC, the then-
Labor government mar-
ginally increased the pen-
sion and introduced the 
Medicare levy, potentially 
influencing the welfare 
contribution of the in-
equality scale. 
Still, the figures will be 
seized on by Treasurer 
Scott Morrison, who has 
spent the past year pro-
claiming inequality is at its 
lowest level since 2008, 
and hamper Bill Shorten’s 
attempts to put inequality 
at the centre of Labor’s 
agenda. 
Labor, which has long 
claimed Australia is the 
most unequal it has been 
in 75 years, will point to 
the fact that although in-
come distribution may be 
marginally more equal, 
the asset measurement 
of wealth inequality has 
declined – mainly due to 
rising house prices and 
superannuation balances. 
Wealth inequality is the 
same now as it was in 
2013, but higher than 
when it was first compre-
hensively measured in 
2003 at 0.573. 
An average family with 
the youngest child aged 
under five is spending 
more than a quarter of 
their combined income on 
rent or a mortgage across 

Australian incomes more equal than a decade ago, but av-
erage household debts have doubled 

Australia.  
But it gets easier as you 
get older: Australians 
are better off banking on 
their age, rather than their 
bosses, for a pay rise.
According to the ABS, 
Australians are now worth 
$35,000 between the ages 
of 15-24, $411,000 by 35-
44, and peak at $898,000 
by 55.
It’s downhill from there 
though. By the time their 
75th birthday rolls around, 
the average Australian’s 
median net worth sinks to 
$642,000. 
Among the states, Syd-
ney households had the 
highest net worth of any 
capital city with an aver-
age net worth of $1.3 mil-
lion,  – $574,500 higher 
than the rest of NSW.  Mel-
bourne was next highest, 
with an average net worth 
of $950,000  $311,100 
higher than the rest of 
Victoria.
Debt is climbing though, 
with up to a third of all 
Australian households 
now in debt up to three 
times their level of in-
come, mostly due to to 
housing costs, up from 20 
per cent 13 years ago. 
The household expendi-
ture survey, taken every 
six years, also measures 
where and how Austra-
lians are spending their 
money.
We are spending up to 
15 per cent less on ciga-
rettes, alcohol and fash-
ion, but those savings are 
going towards housing 
ourselves, putting fuel 
in our cars and sending 
power to our homes. 
Australians who earn 
less than 1 per cent of 
the country’s wealth are 
spending just as much 
per week as the top 20 per 
cent of income earners on 
cigarettes, and almost as 
much on fuel and power, 
but a fifth of the propor-
tion of their income on 
education.
Overall, education spend-
ing has tripled as a pro-

portion of the average 
Australians expenditure 
since the 1980s.
“The survey also shows 
that since 1984, the pat-
tern of household spend-
ing has changed consid-
erably,” said the bureau’s 
chief economist, Bruce 
Hockman.
“Back in 1984, the largest 
contributors to household 
spending were food [20 
per cent], then transport 
[16 per cent] and hous-
ing [13 per cent]. Jump 
forward to 2015-16, and 
housing is now the larg-
est contributor [20 per 
cent], followed by food 
[17 per cent)], and trans-
port costs [15 per cent].
The survey also tells us 
that in the past 12 months, 
2.6 per cent of Victorian 
and NSW residents went 
without meals or being 
able to heat their homes, 
9 per cent could not pay 
a power bill on time and 
more than 20 per cent 
could not afford a holi-
day for at least one week 
a year. 
But the proportion of 
households relying on 
the pension as their main 
source of income has fall-
en to the second-lowest 
level recorded since the 
survey began in 1994, 
with more than half of all 
Australians now earning 
less than 1 per cent of 
their income from govern-
ment pensions.
Among the major cities, 
Sydneysiders are spend-
ing a lot more than Mel-
burnians on rent – $82 a 
week more on average, 
but Victorians are cough-
ing up more on fuel and 
power and an extra $3 a 
week on alcohol and to-
bacco.
Likewise, Sydney resi-
dents like to decorate, 
with the highest level of 
spending on household 
furnishings – $77 per week 
– compared with Perth 
and Melbourne, where 
residents spend between 
$55-$59 per week.   
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The Turnbull government 
is working on a major re-
design of the clean en-
ergy target that will likely 
fall short of the plan for 
almost half of Australia’s 
electricity to be generated 
by renewables by 2030.
Internal discussions have 
commenced about a re-
vised target that would 
set a higher emissions 
baseline than the 0.6 
tonnes of carbon per 
megawatt hour suggested 
by the Finkel review. The 
revised scheme would al-
low high-efficency, low-
emission coal-fired power 
plants that emit about 0.7 
tonnes of carbon to re-
ceive partial certificates, 
or credits.
Political hard-heads in 
the Coalition believe that 
if the government were 
to adopt the 42 per cent 
target proposed by Chief 
Scientist Alan Finkel, 
which is not far short of 
Labor’s 50 per cent tar-
get, the government will 
not be able to win a fight 
that frames the opposi-
tion as the party of higher 
power prices at the next 
election.
As one MP put it, “if we 
were going to do Finkel’s 

CET, it would be done al-
ready”.
More broadly, a shift is 
now underway on energy 
policy within the govern-
ment to fight Labor on the 
need for affordable, reli-
able base load power – a 
theme the prime minister 
regularly returns to – and 
appeal directly to house-
holds struggling with 
higher energy prices.
There are hopes the re-
vised energy plan will be 
agreed to by the end of 
the year.
Meanwhile, Australian 
Energy Market Com-
mission chairman John 
Pierce said the lack of a 
credible, long-term mech-
anism to achieve Austra-
lia’s emissions reduction 
commitments has created 
uncertainty and deterred 
investment in the sector.
By submitting your email 
you are agreeing to Fair-
fax Media’s terms and 
conditions and privacy 
policy .
Labor attacked the gov-
ernment over power price 
rises under the Coali-
tion’s watch on Tuesday, 
while Opposition Leader 
Bill Shorten asked Mr 
Turnbull in Parliament on 

Turnbull government is working on a major redesign of 
the clean energy target
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Andy Vesey from AGL in Canberra on Monday. Photo: Andrew 
Meares

Former High Court judge 
Michael Kirby has weighed 
into the same-sex mar-
riage debate, describing 
the postal survey as “hurt-
ful”.
Speaking at a graduation 
ceremony at the University 
of Adelaide on Wednesday, 
Mr Kirby, who is gay, says 
the survey shows once 
again that gay Australians 
are singled out for discrim-
ination and unequal treat-
ment under the law.
He also lashed the federal 
parliament for “shameful-
ly” failing to deal with the 
issue.
“To submit the rights of a 
minority of citizens of this 
country to the voting deci-
sion of a majority of others 
as a precondition to the 
mere possibility of having 
the issue considered in the 
normal way in parliament 
is very hurtful,” he told the 
ceremony on Wednesday.
“It is hurtful to me. It is 
hurtful to my partner of 48 
years.”
Mr Kirby also pointed to 
similarities in the debate to 
the movement in the 1970s 
to repeal criminal laws 
against homosexuality.
“Sadly, many of those 
who in 1975 opposed the 
change in the criminal 
laws now have their mod-
ern counterparts,” he said.
“They are opposed to 
contemporary moves to 
remove inequalities, spe-
cifically in our laws on civil 
marriage.”
Mr Kirby also commented 
on last week’s decision by 

the High Court to uphold 
the legality of the same sex 
postal survey.
“It held that the survey was 
legal,” he said.
“But that does not make it 
any the less painful.”
Mr Kirby said the debate 
over marriage equality 
showed the primitive na-
ture of constitutional pro-
tections for equal treatment 
under the law that would 
force some Australians to 
“jump extra hurdles and 
face outright hostility”.
“Now all we can do is pro-
ceed to vote yes and hope 
that our fellow citizens of 
good will do likewise,” he 
said.
“So that by a resounding 
vote for equality, parlia-
ment can no longer ne-
glect and delay a decision 
on this matter.
“As it has shamefully done 
throughout this year and 
may continue to do here-
after, whatever the vote in 
the survey.”
Mr Kirby concerns over 
the survey came as former 
prime minister Kevin Rudd 
claimed his godson was 
punched in the face for 
“standing up for marriage 
equality”.
The former Labor leader 
on Wednesday tweeted a 
photo of his godson with a 
bloody cut above his nose.
“So many warnings to 
Turnbull about what the 
postal vote cld unleash. 
Now my godson Sean has 
been punched standing up 
for #MarriageEquality,” Mr 
Rudd wrote.

Same-sex marriage survey 
hurtful: Kirby

Tuesday “whatever hap-
pened to the clean energy 
target?”
In comments that were 
widely noted by Coalition 
MPs, the Prime Minister 
said Dr Finkel’s recom-
mendation for a clean 
energy target was “under 
consideration” but that 
“we need to make sure 
that we get the energy 
market right this time”.
“We need to ensure that 
the energy market design 
provides a suitable frame-
work for investment that 
doesn’t simply get new 
generation, but gets gen-
eration of the right kind,” 
he said.
This comment was inter-
preted as a sign that op-
position to Dr Finkel’s 
target from National Party 
and the conservative wing 
of the Liberal Party, which 
has hardened in recent 
weeks, will be heeded by 
Mr Turnbull and Energy 
and Environment Minister 
Josh Frydenberg.
Earlier on Tuesday during 
a meeting of the Coalition 
party room, former prime 
minister Tony Abbott con-
gratulated Mr Turnbull and 
deputy Liberal leader Julie 
Bishop for their focus on 
cheaper power prices.
But he added a rider 
backed by other Coali-
tion MPs that “if we graft 
a clean energy target on 
top of the Renewable En-
ergy Target, that will be a 
difficult position to sus-
tain”.
As a second MP put it, 
“Malcolm is saying he 
is only interested in out-
comes. It’s not that we 

won’t have a CET, it’s just 
secondary to having af-
fordable, reliable power”.
Mr Frydenberg has ar-
gued an Australian En-
ergy Market Operator re-
port released last week 
– which warned of a ma-
jor shortfall in base load 
power triggered by the 
scheduled Liddell power 
plant closure in 2022 – 
has “reset the debate”.
Following that report, the 
government ramped up 
pressure on AGL chief 
executive Andy Vesey 
to keep Liddell open be-
yond 2022, or sell it to a 
competitor – proposals 
Mr Vesey agreed on Mon-
day to take to his board, 
along with a replacement 
renewables plan, in 90 
days.
Mr Turnbull kept up the 
pressure on AGL, argu-
ing the “most obvious” 
solution was to prolong 
the life of Liddell.
Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce, mean-
while, taunted the com-
pany to sell the Liddell 
plant – “if it’s such a 
bad asset” – to one of its 
competitors during an in-
terview on Sky News.
Mr Joyce said estimates 
of $500 million to $1 bil-
lion to keep Liddell going 
beyond 2022 were “in 
a good range” and add-
ed he knew of two par-
ties who wanted to buy 
it, though he would not 
say who. Delta Electric-
ity has already indicated 
a willingness to kick the 
tyres on the plant, which 
is Australia’s oldest coal-
fired plant.

Clean energy target: Chief Scientist Alan Finkel. Photo: Daniel Mu-
noz

Josh Frydenberg and Malcolm Turnbull in Parliament on Tuesday. 
Photo: Alex Ellinghausen

The Australian Bureau of 
Statistics is calling for the 
prompt return of same-
sex marriage postal sur-
veys as the mail-out to 16 
million registered voters 
begins.
The same-sex marriage 
survey is being conduct-
ed by snail mail but there 
is no need for a sluggish 
response.
That’s the advice from the 

Australian Bureau of Sta-
tistics after the mail-out of 
16 million forms began on 
Tuesday.
Remote parts of Queen-
sland and the Northern 
Territory are the first cabs 
off the rank, and despite a 
six- to eight-week window 
before surveys must be 
returned, the ABS would 
like them back as soon as 
possible.

Call for prompt return of mar-
riage surveys
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Commercial Design & Build 
• Urban Planning 
• Hydraulic design and flood 
studies 
• Mechanical & HVAC 
design 
• On-site sewage treatment 
systems 
• Water supply, storage and 
distribution 
• Geotechnical site 
assessment 
• General Contracting 
• Construction Management

PREMIUM DESIGN & ENGINERING
Principal:  Michael Hammoud

0413 561 164

Celebrating 
25 Years

خدماتنا تشمل:
والتصاميم  اخلرائط  مجيع   -

املعمارية واالنشائية،
- خرائط احلديد والباطون،

- خرائط لكل ما يتعلق باملياه.

خربة 25 سنة نضعها يف خدمتكم

صدق يف املعاملةدقة يف العمل

نـتعـقب مـعامالتكم لدى البلديات 
واملراجع املختصة

Email:premium_design@hotmail.com
Level 1, 38 Restwell St, Bankstown
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NEWS

VOTING packs for the 
controversial $122m 
same-sex marriage postal 
survey are plonking into 
mailboxes — and people 
are already posting them 
back. 
JUST a day after voting 
packs for the same-sex 
marriage postal survey 
began to be mailed out, 
Australians have already 
started receiving them.
From Sydney to regional 
Victoria, people have be-
gun posting images on 
social media with their 
ballots papers. Many have 
also been taking snaps 
of themselves filling the 
forms in and posting them 
back. Those voting yes, 
have used the hashtag 
#PostYourYES.
Some 16 million voting 
packs are progressively 
being sent out across the 
country over the next few 
days.
People have until early 
November to return them 
but experience from other 
postal votes suggests be-
tween 80 and 90 per cent 
could be returned within 
three days.
“My postal vote arrived 
today, will be posted to-
day,” said one social me-
dia user.
“My wife & I have received 
our postal survey bal-
lots, voted Yes 4 #mar-
riageequality & returned 
our ballots back into the 
post,” said Bruce Taggart 
on Twitter.
But one person who won’t 
be voting yes is rugby 
superstar Israel Folau. 
On Wednesday, the NSW 
Waratahs player posted 
on Twitter that while he 
had “love and respect” 
for all people, he “will not 
support gay marriage”.
A Pentecostal Christian, 
Folau followed his state-
ment with a love heart 
emoji, which some fol-
lowers questioned the 
use of.
“What are you basing your 
opposition on?” asked 
one. “I’m trying to under-
stand how you can say 
you love and respect peo-
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ple, but hold that view?”
On Wednesday, Austra-
lian Catholic Lobby head 
Lyle Shelton said claims 
of bigotry were being used 
to slur no campaigners.
“Homophobia doesn’t ex-
ist much in Australia,” 
Mr Shelton said at the 
National Press Club. This 
is despite various deeply 
troubling posters and 
leaflets suggesting gay 
people are child molest-
ers having emerged in re-
cent weeks.
Campaigners for both the 
yes and no same-sex mar-
riage cases have called for 
more civil and informed 
debate, with Parliament 
now having passed rules 
banning hate speech dur-
ing the survey.
Advocates of both sides 
of the argument say they 
have faced abusive com-
ments for holding their 
views and expect more to 
come.
To keep a lid on the worst 
forms of hate speech, La-
bor backed a government 
bill on Wednesday to put 
in place a set of rules — 
backed up by penalties of 
up to $25,200 — for the 
campaign, which will end 
on November 15 with the 
declaration of the postal 
survey result.
It will be an offence to vil-
ify, intimidate or threaten 
to cause harm to a per-
son on the basis of their 
sexual orientation, gender 
identity, intersex status or 
religious conviction dur-
ing the survey.
Advertisements will need 
to be authorised and 
broadcasters must ensure 
opposing views go to air.
“We want this process to 
be fair and for Australians 
to get the opportunity to 
have their say in an ap-
propriate environment,” 
cabinet minister Mathias 
Cormann said.
Labor deputy leader Tan-
ya Plibersek agreed the 
survey was unnecessary 
but the protections were 
needed to put some rules 
around what was already 
an “awful debate”.

Ballot papers for the same-sex marriage post-
al survey have begun to arrive in mailboxes

FORMER prime minister 
John Howard has accused 
the Turnbull government 
of “washing its hands of 
any responsibility” in re-
gards to the gay marriage 
vote. 
FORMER prime minister 
John Howard attacked 
Malcolm Turnbull, and 
called on him to explain 
what steps will be taken 
to protect parental rights, 
freedom of speech and 
religious freedom in the 
event of same-sex mar-
riage becoming law. 
Mr Howard accused the 
Turnbull government of 
“washing its hands of any 
responsibility” to protect 
religious freedom if the 
Yes vote is victorious.
Mr Howard says the pro-
tections need to be spelled 
out before the end of the 
postal survey, which start-
ed this week.
“This issue must be ad-
dressed before the survey 
is completed; leaving it 
as something to be taken 
up only in the event of a 
Yes vote prevailing is the 
equivalent of saying that it 
does not matter,” Mr How-
ard said in a statement to-
day.
“If a Yes vote is recorded 
there will be overwhelming 
pressure to move on, leg-
islate as quickly as possi-
ble, and then put the issue 
behind parliament. There 
will be scant opportunity 
for serious consideration 
of protections.
“Very likely, those rais-
ing such matters will be 
met with a chorus of put-
downs, and accused of at-
tempting to frustrate the 

verdict of the people.”
“The case for these pro-
tections is compelling, 
given the experience of 
other countries such as 
the UK, US and Canada, 
in the wake of those coun-
tries changing their mar-
riage laws.”
Mr Howard said that free-
dom of religion and free-
dom of speech were at 
risk.
“Thus far, the govern-
ment’s response has been 
to wash its hands of any 
responsibility, merely stat-
ing that it will facilitate a 
private member’s bill,” Mr 
Howard said.
“On the evidence to date, 
it would seem that the only 
protections in that bill will 
not go much beyond stipu-
lations that no minister, 
priest, rabbi or imam will 
be compelled to perform 
a same sex marriage cer-
emony.
“The Shadow Attorney-
General, Mark Dreyfus, has 
already said Labor will ex-
amine the exemptions from 
certain provisions of anti-
discrimination legislation 
now enjoyed by religious 
bodies. It is already Greens 
policy to remove them.
“This is a complex area, 
due in part to our federal 
structure. There is a heavy 
involvement of state law. 
This complexity is a pow-
erful reason why the issue 
must be addressed.”
There would be “scant op-
portunity” after the survey 
result is published on No-
vember 15 for serious con-
sideration of protections 
because of the pressure 
for parliament to move 

quickly on legislation.
“On the evidence to date, 
it would seem that the only 
protections in that bill will 
not go much beyond stipu-
lations that no minister, 
priest, rabbi or imam will 
be compelled to perform 
a same-sex marriage cer-
emony,” Mr Howard said. It 
was “completely disingen-

John Howard’s blistering swipe at Malcolm Turnbull on 
gay marriage vote

Australian Prime Ministers Malcolm Turnbull and John Howard. Pic-
ture Gary RamageSource:News Corp Australia

uous” to say the marriage 
law change would not have 
other consequences.
“It is precisely because 
parliament should reflect 
the will of the people that 
the people are entitled to 
know what, if anything, the 
government will do on pro-
tections before they vote,” 
Mr Howard said.

INDEPENDENT Senator 
Jacqui Lambie has lashed 
out at Upper House col-
leagues and branded 
them a “disgusting bunch 
of individuals”. 
In a passionate speech 
in the Senate on Thurs-
day, Ms Lambie hit out at 
One Nation leader Pauline 
Hanson’s plan to change 
the ABC charter and re-
veal the top salaries of its 
employees.
Senator Hanson will sup-
port the Government 
media laws, but only if 
separate legislation is in-
troduced at a later date 
that focuses on the ABC.
She wants the words 
“fair” and “balanced” be 
part of the ABC’s Charter, 
its commitment to region-
al areas, and power to re-
veal the salaries of its top 
broadcasters.
And that has Ms Lambie 
fired up.
“To go after the public 
broadcaster is an abso-
lute disgrace, absolutely,” 
she said today.
She accused the govern-
ment of wanting to “go 
after our public broad-
casters” because they 
were “one step ahead” of 
other media outlets when 
it came to social media 

platforms.
“You’re going to punish 
them for that? The rest 
of them should have seen 
this coming 10 years ago 
— should have got up 
with the bloody program 
of the 21st century and 
they have got their hand 
out saying ‘help us gov-
ernment’. This is crap.”
Immigration Minister Pe-
ter Dutton earlier today 
said he hoped the Senate 
would support Ms Han-
son’s plan, reported the 
ABC.
“I hope there is support for 
it in the Senate because I 
do believe the taxpayers 
money spent at the ABC... 
there needs to be an ac-
count for that money.
If people are getting 
$600,000 to $700,000 to 
front some of the shows, 
you know, Barrie Cassidy, 
these people on Insiders, 
and they have the audacity 
to talk about Government 
expenditure elsewhere. I 
think they need to be held 
to account so I hope it has 
support in the Senate.
Communications Minis-
ter Mitch Fifield says the 
investigation is not an 
attack on the ABC, and 
would instead enhance its 
work.

Jacqui Lambie slams ABC pro-
posal in the Senate



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية

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

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

أكرب مقّدم لدورات التمريض يف اسرتاليا

قبـول اعـتيادي لطالب التمريض يف معاهد ملبورن، 
سيدني، أداليد وبريث

تتوفر أماكـن دراسة يف ضواحي املدن الرئيسية

ال تـكاليف خمـفية
ملـزيد مـن املـعلومات االتـصال عـلى:

برنامج تسجيل أولي
للممرضني واملمرضات األجانب

         

 

         

 

$15,200*

االفتتاح الكبري ملطعم 
ومقهى الباشا 

أسعار 
خاصة جدا 
مبناسبة 
االفتتاح

صحن شنكليش أو فالفل مع 
اخلبز الطازج بـ 5 دوالر

حلم بعجني

$ 3

صحن شاورما مع محص

$8

املنقوشة بـ دوالر واحد

$1

صفيحة طرابلسية )القطعة( بـ 3 دوالر

جبنة مع خضار

$4$8

One Dozen Scrolls

$8

دزينة  معجنات ناتيال

19 Breust Place Punchbowl,  Tel: 80211089

متتع باخلبز الطازج

سبانخ بـ 2،50 دوالر
جبنة بـ 3 دوالر
حلمة بـ 3 دوالر

سجق + جبنة بـ 4 دوالر
ناتيال بيتزا بـ 4،50 دوالر

تتوفر لدينا بيتزا على أنواعها

Open 7 days, From 5 Am - 9 pm نؤمن طلبات املناسبات
دزينة معجنات للمناسبات )Party Size( بـ 8 دوالر

صحن فول أو محص أو فتة )مع اخلبز الطازج(  بـ 6 دوالر
صحن شنكليش أو فالفل أو بيض )مع اخلبز الطازج(  بـ 5 دوالر

توصيالت جمانية لطلبية 20 دوالرا وما فوق

أحضر هذا االعالن واحصل على هذه األسعار

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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