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«داعش» سي َطر على أكثر من ُثلث كوباني

احلكومة :اخلاطفون يُعطلون الوساطة القطرية

تصعيد لوترية االعتداءات املتنقّلة على اجليش واشنطن تكثّف ضغوطها على أنقرة للتح ّرك

الوزير وائل ابو فاعور والنائبان ايلي ماروني وآالن عون مع أهالي العسكريني املخطوفني يف خيمة
االعتصام أمس االول( .سامي عياد)

التتمة صفحة 31

هجومان داميان لـ»القاعدة» يف اليمن على احلوثيني بصنعاء واجليش حبضرموت

أعلنت وزارة الصحة اليمنية
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجري
وسط العاصمة صنعاء،
الذي وقع يف وقت سابق،
إىل  47قتيال و 75جرحيا.

مسؤول
مصدر
وأكد
بالوزارة ،يف أول تصريح
رمسي حول ضحايا احلادث،
أن فرق اإلسعاف التابعة
للوزارة سارعت بالوصول إىل

موقع احلادث وباشرت بنقل
جثث الشهداء واملصابني
إىل املستشفيات بأمانة
العاصمة وترتاوح إصاباتهم
بني اخلطرية واملتوسطة

واخلفيفة .وأوضح مصدر
مسؤول يف اللجنة الطبية
باللجنة املنظمة ملسرية
قام بها أنصار اللحوثيني

التتمة صفحة 31

حكومة التوافق تكسر
احتكار «محاس» لغزة
رسالة طمأنة ملؤمتر
املاحنني واجملتمع الدولي
عقدت حكومة التوافق
الوطين الفلسطيين أمس
االول جلسة يف غزة
هي االوىل من نوعها
منذ تأليفها يف حزيران
املاضي ،منهية أكثر من
سبع سنوات من احتكار
حركة املقاومة االسالمية
«محاس» للقطاع ،وذلك
قبل ثالثة ايام من مؤمتر
الدوليني
املاحنني
العادة اعمار القطاع
املدمر والذي ينعقد يف
القاهرة االحد يف رعاية
مصر ونروج.
وبارساء موطئ قدم هلا
يف غزة ،تبعث السلطة
الساعية
الفلسطينية
اىل احلصول على حنو
أربعة مليارات دوالر
قطاع
اعمار
العادة
غزة ،برسالة طمأنة اىل
اجملتمع الدولي ،مفادها
أن املساعدات لن تصل
اىل «محاس» اليت
يعتربها الغرب منظمة
ارهابية.

التفاصيل صفحة 8

التتمة صفحة 31

IMPRESSIVE BUILT-IN

WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES
Ceiling Height 2400cm High

يبذهلا الوسيط القطري
بني احلكومة واخلاطفني.
ويف ظل نقل أهالي

العسكريني
اىل
اعتصامهم
الصلح،
رياض

مكان
ساحة
طغت

قضية العسكريني
النيابية
االجواء

على
اليت

على
املعركة
وباتت
كوباني اختبارًا رئيسيًا
مبكرًا للحملة اجلوية اليت
تقودها الواليات املتحدة
والرامية اىل دحر «الدولة
االسالمية» وتدمريها يف
نهاية املطاف ،ووترت
العالقات مع أنقرة ،العضو
يف حلف مشال االطلسي
اليت ختتلف وواشنطن
على االسرتاتيجية البعيدة
املدى يف سوريا.
الناطقة
وصرحت
اخلارجية
وزارة
باسم
االمريكية جنيفر بساكي

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood,
specialised in hinged and sliding solid timber and
polyurethane doors.

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

Ceiling Height 2400cm High

مل حترف اجللسة الرابعة
عشرة جمللس النواب
النتخاب رئيس للجمهورية
مصريها
كان
واليت
مماثال لسابقاتها ،االنظار
املركزة
واالهتمامات
على قضية العسكريني
املخطوفني لدى التنظيمات
االرهابية ،واليت عادت
اجلهود املبذولة لدفع
املفاوضات يف شأنها
السباق
وترية
لتتخذ
الساخن بني ما ينقل
يطلقها
تهديدات
من
ويبلغونها
اخلاطفون
العسكريني
ألهالي
واملساعي السرية اليت

أمس
واشنطن
زادت
االول ضغوطها على أنقرة
لالخنراط أكثر يف مكافحة
تنظيم «الدولة االسالمية»
(داعش) الذي يواصل
مقاتلوه تقدمهم يف مدينة
كوباني احلدودية املعروفة
ايضًا بعني العرب والذين
استولوا على أكثر من ثلث
املدينة بعدما وصلتهم
من
اضافية
تعزيزات
املناطق اجملاورة ،على
االئتالف
تكثيف
رغم
الدولي غاراته على مواقع
التنظيم املتشدد يف االيام
االخرية.

عاجلة
«اجراءات
بأن
وسريعة ضرورية لوقف
القدرات العسكرية للدولة
االسالمية ،واجلنرال (جون)
آلن و(مساعده) السفري
(بريت) ماغورك سيقوالنها
بوضوح اثناء اجتماعاتهما
مع مسؤولني اتراك».
والحظت ان «تركيا يف
موقع جيد للمساهمة يف
جهود االئتالف الحلاق
اهلزمية بالدولة االسالمية:
تعاون عسكري وجتميد
متويالت لالرهاب ووقف

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 15 years
written guarantee.

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

M: 0425 34 8000 Ph: 02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Call (02) 9897 0700

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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بطل العالم للمحرتفني ربيع حمزه

عضوية يف الـ GYM

 160دوالرا
يف اليوم

االثنني اىل اجلمعة 5،30 :صباحا اىل  11ليال
السبت  6 :صباحا  6 -مساء
األحد 6 :صباحا  8 -مساء

Client
Negotiator Magazine ed. #00
أحرز لبنان املركز األول يف بطولة العالم لقوة وبعدها حازَ على عددت بطوالت يف كأس العالم،
عاصمةLOW
RESOLUTION
suppliedعنPDF is
for
Thisفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السابق
وكرمه
النفس  WFKAيف
الرمي والدفاع
client
approval
only
and
must
not
be
used
for
THREE
QUARTER
PAGE
اليونانية أتينا بمشاركة  ٢٠دولة ،حيث حازَ ميشال سليمان بمنحه الدرع الذهبيـّة ،ولهُ عددّ
كبريany
علىother
purpose.
من الجوائز والدرع يف وطنه ويف بلدان
اللبناني الطرابلسي بطل العالم ربيع حمزه
The
Coupon
لقب بطل العالمP/L
Magazineالرمي مختلفة منها إيران وتركيا واليونان واالتحادات
Groupالشرق لقوة
وأسطورة

للمحرتفني.

نفتح من:

لالتـصال:

اللبنانية والدولية .

National

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
*

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
thisهذا
جديدة
4 NEW
TYRES
month

TM

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

39

أيام يف األسبوع$
155/80R13
نفتح 6

Dunlop

LARGE
CARS

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
with 2 or more
tyres purchased
طويلة..
خربة

أسعار منافسة..
دقة يف العمل ..صدق يف املعاملة

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au
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لبنانيات

النواب احلاضرون حولوا ساحة النجمة اىل منرب العالن مواقفهم وطروحاتهم

جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية طريها فقدان النصاب وموعد جديد يف  ٢٩اجلاري
الرقم  ١٣مل يكن رقم احلظ جللسة
انتخاب رئيس اجلمهورية أمس
االول حيث تكرر السيناريو نفسه
يف ساحة النجمة ،فأرجأ رئيس
جملس النواب نبيه بري اجللسة
اىل  ٢٩تشرين األول اجلاري.
وتال االمني العام جمللس النواب
عدنان ضاهر ،يف الثانية عشرة
والنصف ،البيان اآلتي بسبب
عدم اكتمال النصاب القانوني
جللسة انتخاب رئيس اجلمهورية
اليت كانت مقررة اليوم امس
أرجأ الرئيس بري اجللسة اىل
يوم االربعاء يف  29تشرين االول
.2014
وكان حضر اىل القاعة العامة
عند الثانية عشرة موعد اجللسة،
 58نائبا ،علما ان النصاب
املطلوب النتخاب رئيس هو 86
نائبا ،وشارك يف جلسة االنتخاب
اليت مل حتصل نواب  14آذار،
واملستقلون ،ونواب جبهة النضال
والتحرير،
والتنمية
الوطين،
فيما غاب كما يف كل اجللسات
نواب التغيري واالصالح والوفاء
للمقاومة ،وغاب امس أيضا بري،
ورؤساء الكتل الكربى.
ويف املواقف اليت ُس ّجلت على
هامش اجللسة ،أشار عضو كتلة
القوات اللبنانية النائب فادي
كرم اىل ان هناك حماوالت كثرية
من كل القيمني على الدولة
اللبنانية الن نؤمن عملية االنتخاب
وتأمني النصاب لكسر ثقافة
تدمري املؤسسات ،ألنه مهما فعلنا
يف الدولة ومهما حاولنا انقاذ
البلد من أزماته وصراعاته ،فاذا
مل يكن لدينا رئيس لن نستطيع
فعل شيء .وأكد كرم أننا حنارب
الثقافة اليت ال تريد بقاء هذا
الوطن ،وتريد شرذمة هذا الوطن،
حيث نشهدها على اجلبهات ،على
احلدود ،يف اجمللس النيابي ،ويف
قصر بعبدا ،ويف االعالم ،من خالل
االهانات واالتهامات واألفعال غري
املدروسة ،وهذا كله يدخل يف
سياسة تغطية اخلطأ الذي يعوق
سري االستحقاقات االنتخابية،
وكل هذا مل جيعلنا نفقد الثقة اليت
اعطانا اياها الشعب اللبناني.

حرب وشمعون

وأصدر وزير االتصاالت بطرس
حرب ورئيس حزب الوطنيني
االحرار النائب دوري مشعون،
بيانا بعد اجللسة تاله حرب فيه:
انعقد جملس النواب للمرة الثالثة
عشرة بقصد إنتخاب رئيس
للجمهورية الذي شغر مقامه منذ
أكثر من مئة ومثانية وثالثني يوما
ومل يكتمل النصاب مرة أخرى
بسبب متنع العماد عون وحزب اهلل
عن حضور اجللسة وتوفري النصاب،
هذا يف الوقت الذي تتعرض فيه
البالد إىل أكرب املخاطر يف أمنها
وإقتصادها ومؤسساتها ووجودها.
إنه من املثري للشبهات أن يرتافق
تعطيل الدولة عرب تعطيل رأسها
مع التوترات املريعة يف املنطقة
من حولنا وإجنرار لبنانيني إىل
االخنراط فيها وإنعكاسات كل
ذلك على لبنان ،وآخر جتلياتها
اهلجوم على اجليش يف عرسال
يوم األحد املاضي وما جرى يف
جرود بريتال ويف اجلنوب ما يزيد
األمور تعقيدا ،ويهدد السالم

الداخلي باملزيد من األخطار.
إن احلكومة منصرفة بكل ما أوتيت
من إمكانات ملعاجلة األوضاع
األمنية ،وال سيما قضية أبنائنا
العسكريني املخطوفني اليت تقض
مضاجع كل لبناني شريف ،إال أنها
أعجز من أن تتمكن من مواجهة
املخاطر الكربى ،وهي الوكيل
املؤقت عن رئيس مل ُينتخب،
الوكيل العاجز عن إختاذ أي قرار
إال باإلمجاع.
إن قدرة احلكومة على احلسم يف
القضايا الكربى مستحيلة ،لعدم
إتفاق القوى السياسية عليها
ولغياب آلية عملية للحسم ،ما
يعطل قدرتها على مقاربتها وبتها،
وقد يكون عجزها عن االتفاق على
االحتكام إىل أحكام الدستور لبت
األمور جيعل من كل وزير رئيسا
للجمهورية ،وأكثر ،مبا يتخطى
شروط الوكالة وحدودها.
حيصل ذلك والعد العكسي للمدة
املتبقية من والية جملس النواب
يتسارع ،والوالية املمددة تشارف
على االنتهاء .ووزير الداخلية
يؤكد أستحالة إجراء االنتخابات
يف الظروف األمنية اخلطرية اليت
جتتازها البالد ،ما يضعنا أمام
فراغ قاتل على صعيد املؤسسات
تعريض
وأمام
الدستورية،
النظام السياسي بأكمله للسقوط
واالنهيار.

الوضع السياسي

أمام هذه الوقائع ميكن إختصار
الوضع السياسي مبا يلي:
أوال :دولة ال رئيس هلا ،عليها
أن تواجه أخطر التحديات احمللية
واإلقليمية والدولية .دولة ال
رئيس هلا ،ألن رئيسا لفريق
سياسي يعطل عملية إنتخاب
رئيس للبالد ،ألنه يريد أن
يصبح رئيسا هلا ،وال يقبل عنه
بديال ،وألن فريقا سياسيا ،له
حساباته اإلقليمية البحت ،يدعم
موقفه هذا ،حبجة رد اجلميل له
على مواقفه اليت دعمت وغطت
سياسته وسالحه غري الشرعي
وتورطه يف الصراع السوري ،مع
ما جيلب ذلك من ويالت وخماطر
على لبنان ووحدته.
ثانيا :دولة عاجزة عن إختاذ
الكربى
الضرورية
القرارات
ملواجهة األخطار ،وتسيري أمور
البالد ،ووضع احللول السليمة
للمعضالت االقتصادية واالجتماعية
املستعصية اليت تعاني منها
البالد .فمجلس الوزراء ،الذي
ميارس صالحياته يف شكل
أستثنائي ،بسبب شغور موقع
الرئاسة األوىل ،والذي اعتمد
مرغما ،وخالفا لرأينا ،أن يتجنب
كل قضية خالفية ،وأن حيصر
عمله يف ما تتفق عليه القوى
السياسية ،وهو ما قل وندر
عندما نصل إىل األمور األساسية،
ما جعله عاجزا عن إدارة البالد،
ألن آلية إختاذ القرار اليت اعتمدها
منقوصة وعرجاء وتناقض الوكالة
املؤقتة ،ما يرتك القضايا الكربى
واهلامة خارج قدرة احلكومة على
البت واحلسم.
ثالثا :دولة ،جملسها النيابي
ممدد له خالفا لألصول واملبادئ
الدميقراطية لنظامنا ،وواليته
املمددة تشارف على االنتهاء،

ووزير الداخلية يؤكد أنه غري
قادر على إجراء االنتخابات قبل
إنتهاء الوالية بسبب الوضع األمين
اخلطري ،ناهيك عن أن إجراءها،
وموقع رئاسة اجلمهورية خال،
سيوقع البالد يف أزمة نظام
ال ميكن جتاوزها ،ألن الدستور
اللبناني ينص على أنه ،وعند
إنتخاب جملس نواب جديد ،ومع
بدء واليته ،تعترب احلكومة مستقيلة
حكما ،ويعمد رئيس اجلمهورية
عندها إىل إجراء استشارات نيابية
لتشكيل حكومة جديدة .ويف
حالتنا اليوم حيث ال وجود لرئيس
للجمهورية ،وبالتالي ال استشارات
نيابية ممكنة لتشكيل حكومة
جديدة ،ما سيؤدي حتما إىل سقوط
السلطة اإلجرائية بركنيها ،رئيس
اجلمهورية واحلكومة ،وبالتالي
إىل سقوط النظام الدستوري
والسياسي ملصلحة الفراغ الكامل
يف البالد.

تشبث مرفوض

إننا ،أمام هذا الواقع املأزوم
وطنيا ودستوريا وسياسيا ،وبدال
من أن نشهد كسرا هلذه احللقة
اجلهنمية املفرغة اليت تدور فيها
البالد ،نشهد تشبثا غري منطقي
وغري مقبول باملواقف املعطلة اليت
يتخذها البعض.
إننا إذ نتفهم حرص القوى
السياسية ومحاسها يف البحث
عن خمرج وحل ميكننا من تفادي
سقوط النظام ومؤسساته ،ومنها
عملية التمديد جمللس النواب،
وهو أبشع وأبغض احلالل بنظري،
وهو مناقض للمبادئ الدستورية
والدميقراطية اليت يقوم عليها
نظامنا السياسي ،فإنين أستغرب
أن ال يرتجم هذا احلرص واحلماس
يف تسريع إنتخاب الرئيس ،ويف
الضغط على املعطلني لريتدعوا
فينتخب رئيس للجمهورية وحتصل
بعدها االنتخابات النيابية ،ولو يف
أسوأ الظروف األمنية.
إن القاصي والداني يعلم أن
أمنيتنا ورغبتنا وثقافتنا السياسية
تؤكد وجوب تفادي أي متديد
جمللس النواب.
إال أننا مل ولن نتهرب يوما
من حتمل مسؤولياتنا الوطنية
والسياسية ،ومل نشارك يوما يف
مزايدة شعبوية ترمي إىل اللعب
على وتر الغرائز أو احلاجات أو
االصطفافات العمياء.
ومن هذا املنطلق نعترب أن من
واجبنا أن نتعاطى مع األمر بواقعية
وموضوعية لتفادي سقوط النظام
السياسي ،وإذا كان ال بد من جترع
كأس متديد والية جملس النواب
وهي مرة كالعلقم ،وبصرف النظر
عن مدة التمديد ،نقرتح أن يصار
إىل إضافة فقرة إىل أي إقرتاح
قانون لتمديد والية جملس النواب
تعطي احلكومة ،بعد إنتخاب رئيس
للجمهورية ،حق دعوة اهليئات
الناخبة النتخاب جملس نيابي
جديد يف أقرب فرصة ،بديال
عن اجمللس املمددة واليته حبكم
الظروف االستثنائية القائمة ،وهو
ما حيد من بشاعة عملية متديد
الوالية استثنائيا للمرة الثانية.
وإننا سنعمد إىل تقديم هذا
االقرتاح ،يوم يدعى جملس النواب
إىل مناقشة أي إقرتاح قانون

لتمديد والية اجمللس ،ملحني يف
الوقت عينه على إجراء االنتخابات
الرئاسية قبل نهاية الوالية
احلالية املمددة للمجلس النيابي،
ومراهنني حتى اللحظة األخرية على
إنتصار املصلحة الوطنية العليا
وعودة الوعي الوطين اللبناني إىل
الذين يعرقلون ويعطلون.

كريوز

وأعلن النائب ايلي كريوز ،يف
تصريح اثر ارجاء جلسة انتخاب
رئيس اجلمهورية الثالثة عشرة،
ان كل يوم من أيام الشغور
يعادل اليوم العاشر الذي يسبق
أجل انتهاء الوالية ،الذي نصت
عليه املادة  73من الدستور،
واليت مسحت باجتماع اجمللس
مبعزل عن دعوة رئيسه .إن هذا
املوقف اجلازم للمشرع الذي
اعتمده إمنا يعكس مدلوالت
متعددة أهمها احلرص على تفادي
حصول الفراغ يف سدة الرئاسة
مهما كلف األمر ،خالفا ملا هو األمر
يف املادة  49يف وضعية الظروف
العادية وضمن املهلة الدستورية
العادية .فإذا كان هذا األمر يصح
يف األيام العشرة األخرية من
املهلة الدستورية ،فإنه بصورة
أوىل يصح يف كل يوم من أيام
الشغور الرئاسي بعد انتهاء املهلة
الدستورية ضمانا النتخاب الرئيس
وجتنبا للوقوع يف الفراغ .وميكن
القول أنه تتوفر يف كل يوم
من أيام الشغور حالة الضرورة
القصوى اليت ال تستدعي التأجيل
أكثر من يوم اىل يوم ومن ساعة
اىل ساعة قياسا على حاالت
الضرورة القصوى يف بعض
األوضاع القانونية اليت يقرها
القضاء بتقصري املهل واعتماد
األصول املوجزة.
وأشار كريوز اىل نصاب الدورة
الثانية ونية واضع الدستور ،فقال:
بعد أربعة أشهر ومخسة عشر يوما
على الشغور يف سدة الرئاسة،
وبوصفه صاحب اإلختصاص
الدستوري واملؤمتن على عملية
انتخاب رئيس اجلمهورية ،فإني
أتوجه اىل الرئيس نبيه بري
وأقول :لقد أحاط واضع الدستور
عملية انتخاب رئيس اجلمهورية
بسلسلة من التدابري الواقية اليت
تهدف اىل ضمان انتخاب الرئيس
وتفادي الوقوع يف الفراغ يف سدة
الرئاسة .لقد وضع مهلة دستورية
ونص على دورات اقرتاع ومسح
بانعقاد اجمللس حكما وفورا وحبكم
القانون ومسح بانعقاد اجمللس من
دون دعوة رئيسه ومسح بانعقاد
اجمللس النيابي خارج الدورات
العادية واإلستثنائية ،وحول
اجمللس النيابي اىل هيئة انتخابية
يتابع دورات اإلقرتاع حتى انتخاب
الرئيس ،فهل جيوز بعد كل ذلك يا
دولة الرئيس أن جنعل من نصاب
الثلثني يف الدورة الثانية نصاب
تعطيل لكل هذه اإلجراءات؟ أم
أنه ميكننا أن ننتظر مبادرة ما تنقذ
الدستور واإلجراءات واإلستحقاق
واجلمهورية؟.

تعديل الدستور

وتناول كريوز اقرتاح القانون
القاضي بتعديل الدستور وحل
التيار الوطين احلر ،معتربا ان احلل
الذي ذهب إليه التيار الوطين

احلر ليس حبل .وقال :إن اقرتاح
القانون القاضي بتعديل دستوري
النتخاب الرئيس مباشرة من
الشعب يقع يف غري زمانه ومكانه
الطبيعيني ،اىل جانب أنه يستلزم
ظروفا وطنية هادئة غري متوفرة
يف لبنان ،يف حني أن املطلوب
هو العمل على تثبيت املؤسسات
الدستورية واحلرص على وجود
الدولة والعمل على انتخاب
رئيس جديد للجمهورية بدال من
طرح املناقشات الدستورية وكأن
البالد بألف خري ،وكأنه حبث يف
جنس املالئكة ،يف حني تتهاوى
أكثر من قسطنطينية فوق رؤوس
الباحثني.
واكد ان اقرتاح القانون التعديلي
يساوي تعطيل اإلستحقاق وامتناع
الفريق اآلخر عن حضور جلسات
اإلنتخاب .وجتتمع يف هذا األمر،
مع ظروف املنطقة ،قمة العبث مع
قمة اخلطر .وقال :إني أدعو التيار
الوطين احلر اىل اختاذ موقف جريء
واملشاركة يف جلسات انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.

ماروني

وقال النائب ايلي ماروني من
اجمللس النيابي :يف ظل االوضاع
االمنية اخلطرية ومع انقطاع احلوار
بني القيادات اللبنانية بات من
املعيب بل من العار التارخيي ان
تستمر هذه املهزلة ويستمر بعض
النواب خصوصا املسيحيني منهم
يف تعطيل النصاب وعرقلة انتخاب
رئيس للجمهورية .وامام ما نعاني
من وضع امين مقلق يف الداخل
ٍ
ومرتد على احلدود بني عرسال
وبريتال وقد ميتد يف اية حلظة
اىل مناطق عديدة يف لبنان .وامام
عودة التوتر اىل احلدود اجلنوبية
وضياع املسؤوليات وضياع هوية
من ميتلك قراري احلرب والسلم يف
بقايا هذه اجلمهورية .وامام خطف
العسكريني واستمرار مأساتهم
ومأساة عائالتهم وعدم قدرة
احلكومة حتى الساعة يف الوحدة
حول قرار انقاذي وامام ما نشهد
ٍ
من قطع طرقات وارزاق
وترد
اقتصادي وفقدان فرص العمل
ومسألة النازحني السوريني يف
كل خطورتها وغريها من املسائل
اخلطرية نتساءل كما كل اللبنانيني
أمل يقف املعطلون للنصاب
امام ضمائرهم ومسؤولياتهم
التارخيية ،امل يكتفوا من مشاريع
اضعاف الدولة وافراغ مؤسساتها
وال سيما رئاسة اجلمهورية هي
املنصب الوطين الكبري خصوصا
للمسيحيني والسؤال اوال للنواب
املسيحيني املقاطعني الذين
يريدون االستمرار يف هذا النهج
اليوم وهي اجللسة الثالثة عشرة
وهم لن يقتنعوا بضرورة االتفاق
على خوض هذا االستحقاق
الدميوقراطي والذي يفوز نقدم له
التحية .فمن هنا من منرب اجمللس
النيابي نعترب ان لبنان يف اخطر
مرحلة من تارخيه امنيا وسياسيا
واقتصاديا ولبنان قد يضيع يف
ظل الصراعات الدولية واالقليمية،
االرهاب اصبح هنا وقد يطالنا يف
اية حلظة وانقاذ لبنان مسؤوليتنا
مجيعا فكفى انانيات وكفى اضاعة
الفرص وكفى الغاء للوطن وكأننا
مل نرتو من حروب االلغاء الفاشلة.

لذلك ندعو اىل ضرورة حسم هذا
امللف بأسرع وقت واليوم قبل
غد والنزول اىل اجمللس وانتخاب
الرئيس لنتمكن مجيعا من االنتقال
النقاذ املؤسسة املهمة جدا وهي
اجمللس النيابي بدل مسرية
التمديد او الفراغ .واال فأمام
الشعب اللبناني مسؤولية حماسبة
املعطلني واملفككني ملؤسسات
الوطن والنزول اىل الشارع
وحتميلهم كامل املسؤولية عن
هذا التقاعس وهذه االنانية وعن
سريهم مبشروع بيع الوطن.

ونوس

وقال النائب بدر ونوس ،إثر ارجاء
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية ال
:13
سنحضر  14و 15جلسة ،ونقوم
واجبنا
وهذا
كامال
بواجبنا
الدستوري ،لن نتخلى عنه ،ومن
يعرقل بعدم حضوره جلسة انتخاب
رئيس اجلمهورية فهو غري جدير
بتحمل املسؤولية .اتيت هنا
ألتكلم عن استشهاد جندي يف
عكار واصابة آخر اليوم جبروح
خطرية .هذه احلادثة خطرية
جدا وبعيدة عن عادات وتقاليد
ومستوى العيش املشرتك يف
عكار.
أضاف :يف طرابلس ،عشنا ايام
احملنة وكانت من اصعب واحلك
الظروف وحاولوا إلباس طرابلس
الفكر املذهيب .وعندما مخدت
نار الفتنة حاول البعض زرع
الفتنة وخلتها يف عكار .فما جرى
اليوم هو مقدمة لفتنة حيث هناك
تعرض للقرى منذ حواىل االسبوع
او االسبوعني فألقيت قنابل
وتفجريات ،ويدل هذا العمل
على ان هناك فتنة حتضر هلذه
املنطقة .مررنا بأحلك الظروف
يف طرابلس وكان ابناء الطائفة
العلوية يف عكار على وئام وحمبة
مع ابنائها ومع اجلوار .واآلن نأمل
من قيادة اجليش والقوى االمنية
والفاعلة العمل جبدية للقبض على
مفتعلي هذه اجلرمية والسهر على
امن البالد ،واال ستكون املنطقة
مقدمة لعرسال ثانية.

فتفت

وقال النائب امحد فتفت :طالعنا
معالي وزير اخلارجية بكالم خطري
حبيث اعترب ان عملية حزب اهلل
يف مزارع شبعا تنسجم مع البيان
الوزاري وكأن احلكومة كلها تؤيد
هذه العملية .لذلك أتوجه اىل
رئيس احلكومة واحلكومة اليت
ستجتمع اليوم  -امس  -للبحث
يف هذا املوضوع بشكل جدي
وروية :هل ان خرق القرار 1701
هو ملصلحة لبنان وبأي شكل
يقوم لبنان بالرد على االعتداءات
والتجاوزات االسرائيلية؟ اسرائيل
تتجاوز احلدود كل يوم وتعتدي
على لبنان ،وليست مسؤولية
أي فريق سياسي الرد على هذه
االعتداءات ،ليس ألي فريق
سياسي ان حيدد ساعة الصفر
وقرار احلرب والسلم مع أي
قوى معادية .هذه من مسؤولية
احلكومة واجليش ،عدنا اىل ما
قبل  2006يوم كنا نطالب منذ
عام  2000بانتشار اجليش على
احلدود .كنا نتهم باخليانة .بعد
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لبنانيات

قاسم هاشم :شبعا لن تسمح بالعبث بأمنها
رأى عضو كتلة التحرير والتنمية
النائب قاسم هاشم ،يف حديث
اىل اذاعة صوت الشعب ،أن
نقل املسلحني للمعارك إىل
منطقة شبعا أمر غري وارد
بسبب طبيعة اجلغرافيا يف
تلك البلدة ،مؤكدا أن ابناء
شبعا وكل التيارات السياسية
بالعبث
تسمح
لن
فيها
بأمنها ،مشريا إىل ان العدو
االسرائيلي ال يستطيع تسهيل
دخول املسلحني من سوريا
باجتاه االراضي اللبنانية يف
العرقوب وحاصبيا إال اذا قرر
الدخول مباشرة يف املعركة.
واعترب هاشم ان العملية اليت
نفذتها املقاومة ضد العدو
الصهيوني يف مرتفعات جبل
السدانة  -شبعا تأتي يف سياق
الصراع املستمر مع العدو،
وأن املقاومة قامت بواجبها يف
التصدي له ،رغم ان البعض

المها على هذا العمل ومل ينتبه
إىل أن هناك عدوا اعتدى على
اجليش اللبناني داخل الدولة
اللبنانية.
ورأى أنه ليس هناك توجه
معني وارادة كاملة لدى
الدولة إليقاف االنتهاكات اليت
تقوم بها اجلماعات املسلحة
ضد اجليش ،ألن ذلك يتطلب
رفع الغطاء السياسي قوال
وفعال عن اي مرتبط وارهابي،
وأن تطلق يد اجليش يف
متوقعا
اإلرهاب،
مواجهة
اعادة سيناريو عرسال من قبل
اإلرهابيني مرة اخرى.
وأعلن النائب هاشم ان موضوع
التمديد للمجلس النيابي أصبح
شبه مؤكد ،جمددا رفض كتلة
التنمية السري يف اقرار قانون
التمديد ،ألن التمديد السابق
اخذ اجمللس إىل مزيد من
التعطيل والشلل.

تشييع اجلندي الشهيد ميالد العيسى يف
عكار وسط اجواء احلزن والغضب
وسط غضب كبري وحزن لف
كامل قرى وبلدات حمافظة
عكار ،شيعت قيادة اجليش
وعائلة العيسى واهالي بلدة
الرحيانية وعكار ،اجلندي ميالد
حممد العيسى عقب صالة
الظهر حيث لف نعشه بالعلم
اللبناني ،وادت ثلة من رفاق
العسكرية
التحية
السالح
وعزفت موسيقى اجليش حلن
املوت واخللود .ثم محل النعش
على اكف احملبني وابناء العائلة
املفجوعة وصوال اىل مدخل
منزله العائلي فكان بانتظاره
والداه واشقاؤه واقرباؤه الذين
بكوه ومحلوه على االكف.
وأكد والد الشهيد حممد
العيسى امام مجوع املشيعني،
على ان ابنه هو شهيد اجليش
وشهيد كل لبنان ،داعيا الدولة
اىل القيام مبا هو عليها جلهة
كشف الفاعلني ومعاقبتهم،
قائال :الدولة فقط الدولة هي
املسؤولة عن امن ابنائها.
حضر التشييع العقيد توفيق
يزبك ممثال وزير الدفاع مسري
مقبل وقائد اجليش العماد
جان قهوجي ،النائب السابق
مصطفى علي حسني ،املقدم
خالد احلسيين ممثال مدير عام
امن الدولة اللواء جورج قرعة،
واملالزم اول شربل فارس
ممثال مدير عام االمن العام
اللواء عباس ابراهيم وحشد من
القيادات العسكرية واالمنية
وشخصيات سياسية وفعاليات
ورؤساء بلديات وخماتري.
وأم املصلني الشيخ حسن
العلي يف مسجد البلدة .وبعد
الصالة ،ألقى الشيخ علي
العلي كلمة اكد فيها على
ان الشهيد هو ابن املؤسسة
العسكرية وشهيد الوطن ككل
وليست بلدة الرحيانية هي
املستهدفة امنا عكار ولبنان
ككل هو املستهدف من هذه
اجلرائم.

واكد على العيش املشرتك
وقال :من قام بهذه اجلرمية ال
ينتمي اىل اي دين واالسالم
براء منه .واكد على حسن
اجلوار ووحدة العيش املشرتك
بني كل ابناء بلدات عكار كافة
وبدون استثناء.
ثم كانت كلمة للعقيد يزبك
الذي نقل يف مستهلها تعازي
وزير الدفاع وقائد اجليش لعائلة
الشهيد ثم قدم نبذة عن حياة
الشهيد ومنقابيته العسكرية.
واكد على ان اجليش ماض
يف حماربة االرهاب وان دم
الشهداء لن يذهب هدرا وان
الثوابت الوطنية وشعار الشرف
والتضحية والوفاء هما امانة
بأعناقنا مجيعا.
بعد ذلك ،ووري جثمان الشهيد
الثرى يف جبانة العائلة اليت
تقبلت التعازي.
وكان صدر عن قيادة اجليش -
مديرية التوجيه ،البيان االتي:
بتاريخ امس ،حواىل الساعة
 ،5,15اقدم جمهوالن يستقالن
دراجة نارية عند مفرق بلدة
الرحيانية  -عكار ،على اطالق
النار من سالح حربي باجتاه
عسكريني من اجليش كانا
يتجهان اىل مركز عملهما ،ما
ادى اىل استشهاد احدهما
وجرح االخر .وقد باشرت قوى
اجليش التحري عن مطلقي النار
ومالحقتهما يف االماكن املشتبه
بلجوئهما اليها.
ثم نعت القيادة اجلندي الشهيد
ووزعت النبذة التالية عن
حياته:
 من مواليد  1991/1/28عيات عكار. تطوع يف اجليش بتاريخ.2010/2/4
 حائز عدة أومسة وتنويه العمادقائد اجليش وتهنئته.
 متأهل من دون أوالد. يرقى إىل الرتبة األعلى بعداالستشهاد.

جعجع دعا عون للتوجه اىل الربملان الجراء
االنتخابات الرئاسية او فلنجلس ونفكر حبلول اخرى
دعا رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
العماد ميشال عون اىل التوجه
اىل جملس النواب الجراء
االنتخابات الرئاسية ومن يربح
نهنئه مجيعا ،او فلنجلس معًا
ونفكر حبلول اخرى يقبل بها
كل االفرقاء يف البلد ،مشريا
اىل انه ال حيق حلزب اهلل
التالعب مبصري اللبنانيني.
فقد عقد جعجع مؤمترا صحافيا
يف معراب بعد تأجيل جلسة
انتخاب رئيس اجلمهورية حيث
لفت اىل ان االصرار على
عقد هذا االجتماع عند كل
جلسة انتخاب ما هو إال تأكيد
تصميمنا وإمياننا وأملنا بأهمية
هذا االستحقاق.
واذ وصف مدة شغور موقع
رئاسة اجلمهورية الربعة أشهر
ونيف ب الشلل الوطين العام
ما ينعكس سلبا على وضعنا
األمين والعسكري واالقتصادي
واالجتماعي والسيادي ،انتقد
جعجع التعطيل املستمر الذي
يقوم به حزب اهلل والتيار
الوطين احلر واضعا إياه يف
إطار اخليانة العظمى.
ورأى ان وضع البلد حيتاج
اىل ضبضبة ،ال ميكن أن تبدأ
إال بانتخاب رئيس للجمهورية،
واي حلول أخرى لن تكون فاعلة
إال اذا اكتملت املؤسسات
الدستورية ومن ثم إجراء
االنتخابات النيابية وتشكيل
حكومة جديدة ليستقيم الوضع
السياسي.
وجدد التذكري مببادرة قوى 14
آذار الرئاسية ،داعيا العماد
ميشال عون اذا كان يعتقد أنه
ما زالت لديه حظوظ للوصول
اىل سدة الرئاسة اىل التوجه
اىل اجمللس النيابي إلجراء
االنتخابات ومن يربح نهنئه
مجيعنا ،أما اذا ما ملس ان
حظوظه غري متوافرة فلنجلس
سويا ونفكر حبلول أخرى يقبل
بها كل الفرقاء يف البلد ولكن
لألسف كل دعواتنا مل تلق
جتاوبا لدى الفريق اآلخر.
وأسف ملقولة البعض ان الظروف
االقليمية والدولية غري ناضجة
بعد الجراء االنتخابات الرئاسية
يف لبنان ،وهنا ال جيب أن
نضيع أنفسنا واملواطنني ،فما
هي عالقة املعادلة االقليمية
مبشاركة النواب اللبنانيني يف
اجللسة من عدمها؟ أمتنى الكف
عن تغييب املعطل احلقيقي
واالستعاضة عنه باملعادلة
الدولية واالقليمية.
وردا على من يدعو فريقي 8
و 14آذار لالجتماع والتوافق،
أكد جعجع استعداد قوى 14
آذار الدائم للحوار مع الفريق
اآلخر الذي يبادلنا بالرفض
بالرغم من أهمية االستحقاق
الرئاسي للبلد ،مشريا اىل انه
ال حل للمشاكل اليت نعيشها
بدءا من عرسال مرورا بربيتال

ووصوال اىل شبعا إال بانتخاب
فغياب
للجمهورية،
رئيس
الرئيس يعين أن الدولة غائبة.
النصاب لتسهيل االنتخاب
وأوضح ان النصاب وضع
يف الدستور لتسهيل عملية
االنتخاب وليس لتعطيلها،
وخطوة استخدام هذا النصاب
للتعطيل ما هي إال لعدم انتخاب
رئيس جديد للجمهورية ،باعتبار
أن نية املشرتع يف الدستور
هي تسهيل االنتخابات وليس
عرقلتها ،اذ ال يفرتض أن
تستعمل أي جزئية يف الدستور
لتعطيله.
وتطرق جعجع اىل موضوع تشريع
الضرورة باعتبار أن احلكومة
بالطريقة اليت تصرفت بها مل
ترتك جماال إلجراء االنتخابات
النيابية من خالل دعوة اهليئات
الناخبة خارج املهلة الدستورية
اليت تعرض أي انتخابات نيابية
للطعن أو عرب عدم تشكيلها
حتى اآلن هيئة االشراف على
االنتخابات ،فلو مل نطرح فكرة
تشريع الضرورة لوصل البلد
يف  20تشرين الثاني اىل
انتهاء والية جملس النواب
املمددة دون إمكانية اجراء
انتخابات انطالقا مما قامت به
احلكومة وال امكانية للتمديد يف
ظل غياب تشريع الضرورة الذي
اقرتحناه .ولفت اىل أن كثريين
ممن يهامجون تشريع الضرورة
احلكومة،
داخل
موجودون
ولكن حميب الذهاب اىل مؤمتر
تأسيسي هم أبرز معارضي
تشريع الضرورة ،فلماذا مل
حتضروا النتخابات نيابية؟ هل
تريدون الذهاب اىل الفراغ؟
أعتقد ان هذه ليست نيتكم،
ولكن بدون جلسة تشريعية
ال امكانية الجراء االنتخابات
وال للتمديد للمجلس وبالتالي
ستكون األبواب مشرعة للفراغ،
فتشريع الضرورة هو خشبة
اخلالص اليت ستنقذنا من
الورطة اليت أوجدمتوها.
العسكريني
موضوع
ويف
املخطوفني ،قال :هذا موضوع
وطين كبري ،اذ لدينا حنو 30
عسكريا ورجل أمن خمطوفني
لدى مجاعات مسلحة ،ولكن
هناك جانبا إنسانيا جيب
التحسس به أكثر من ذلك،
فليتصور الوزراء شعور أحد
أهالي العسكريني املهددين
بالذبح أو القتل ،فعملية اخلطف
طالت وما زالت احلكومة ال
تعرف ماذا جيب ان تفعل ،وهذا
وضع غري مقبول ،فإما ان تقبل
احلكومة باملقايضة املطروحة اذا
كانت ستؤدي اىل االفراج عن
العسكريني ،وإما أن ينسحب
حزب اهلل من سوريا وهو حل
كله فوائد باعتبار أننا نكون
نبيع اخلاطفني موقفا جيب أن
تتخذه احلكومة اللبنانية إلنقاذ
أوالدنا الشيعة الذين ميوتون
يف سوريا من أجل أسوأ نظام
يف الكون هو نظام األسد،

فحزب اهلل حيارب يف سوريا
اىل جانب النظام بينما شرحية
كبرية من اللبنانيني هي ضد
هذا النظام يف حني أنه يدعي
دائما الشراكة الوطنية ،فأين
الشراكة يف هذا التصرف؟.
اخليار االصعب
أضاف :يف حال رفضت احلكومة
هذين اخليارين ،يبقى اخليار
الثالث واألصعب وهو اسرتداد
العسكريني بالقوة ،مع اعرتايف
بصعوبة هذا القرار ،ولكن
االستمرار على هذا املنوال
حيمل احلكومة املسؤولية.
واذ أثنى على دور اجليش
اللبناني يف عرسال مع كل
ما يتعرض له من اعتداءات،
استغرب جعجع كيف ان احلكومة
مل تطلب حتى اآلن غطاء جويا
من التحالف الدولي ملساندة
اجليش يف حال تعرض هلجوم،
وكل هذا يصب يف خانة رفض
ايران االنضمام اىل هذا التحالف
على خلفية عدم التوافق معه
بشأن ملفها النووي ،وبالتالي
اذا مل تقدم احلكومة على هذه
اخلطوة فهذه خيانة عظمى.
وشدد على ان عبوة شبعا هي
خيانة وطنية يف ظل ما يتعرض
له اجليش اللبناني يف كل
املناطق ،فما املقصود من فتح
جبهة جديدة يف شبعا يف اجلنوب
اللبناني؟ فلو افرتضنا ان ردة
الفعل االسرائيلية كانت أقوى
فماذا سيكون عندها موقف
اجليش اللبناني؟ هل ينسحب
من عرسال ليتجه اىل اجلنوب؟
فعرسال لنا واجلنوب لنا وعكار
لنا.وتوجه اىل حزب اهلل بالقول:
ليس من حقك التالعب مبصري
اللبنانيني؟ فمقاومة العدو
ليست من مهامك ،حنن لدينا
دولة يف لبنان وأنت تتصرف
وكأنها غري موجودة وهذه أكرب
خدمة تقدمها للعدو ،فلتتحمل
الدولة مسؤوليتها ،فاملواطن
اللبناني مل يكلفك الدفاع

عنه ،وال ميكنك تلميع صورة
ايران وإعطاؤها ورقة تفاوض
جديدة يف املنطقة على حساب
املواطن اللبناني ،فمن غري
املقبول ان يتصرف حزب اهلل
بالقرار االسرتاتيجي ،وعملية
شبعا تأتي يف هذا السياق،
فنحن ال نريد أن تدافع عنا
اذ سبق ودافعنا عن أنفسنا،
فهل تبغون بتصرفاتكم أن
تدافع كل جمموعة لبنانية عن
نفسها؟ ،داعيا كل الوزراء،
ما عدا وزراء حزب اهلل ،يف
حال يتمتعون باحلد األدنى من
الشعور الوطين ،اىل طرح هذا
املوضوع على طاولة جملس
الوزراء.
ورأى ان حزب اهلل يسقط
الشعب اللبناني يف اهلاوية
والسيما الطائفة الشيعية ،فعلى
سبيل املثال الطالب اجلامعي
عماد لبنان عياد الذي وقع
أسريا لدى املعارضة السورية
حني كان حيارب يف سوريا،
فبأي حق تأخذ هؤالء الشباب
للقتال هناك؟ ملن؟ ومن أجل
ماذا؟ وعندما تفتح جبهة شبعا
مع اسرائيل أال تضعهم أيضا
حتت خطر املوت؟ فحني نريد
حماربة اسرائيل نضع مجيعنا
االسرتاتيجية املالئمة.
واذ انتقد مقولة لوال حزب اهلل
لوصلت داعش اىل بريوت،
ذكر جعجع باملنظمات اليت كانت
يف السابق يف قسم من بريوت
ومل تستطع آنذاك الوصول
اىل عني الرمانة أو األشرفية،
وكانت أقوى من داعش بآالف
املرات ،فليسمح لنا حزب اهلل،
ليس صحيحا انه لواله لكانت
داعش يف بريوت.
واذ أكد على قدرة اجليش يف
مواجهة العدو ومحاية احلدود،
رأى جعجع ان حماربة االرهاب
تقتضي رسم خطة وطنية
شاملة وواضحة واسرتاتيجية
من قبل احلكومة.

صالون رجالي نسائي للبيع

صالون رجالي نسائي  UNISEXللبيع..
تأسس منذ  17سنة ..يقع يف قلب أوبرن..
مساحته  85مرتا مربعا وله زبائن دائمون.
يحتوي على  6مقاعد لتسريح الشعر وحوضني
 Two Wash Basinsحديثني لغسل الشعر
مع امكانية اضافة تسهيالت للتجميل.
الصالون مثالي ألصحاب الخربة وهو مجهز
بكل التجهيزات األساسية.

السعر 95 :ألف دوالر او أقرب عرض
الرجاء ممن يرغب جديا يف الشراء االتصال
على الرقم:
0405 631 816
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لبنانيات

سالم ترأس جلسة جملس الوزراء واستقبل مفيت اجلمهورية

دريان :آن األوان للجميع أن حيسموا اجناز االستحقاق الرئاسي
عقد جملس الوزراء جلسته
العادية عصر أمس االول يف
السراي برئاسة رئيس احلكومة
متام سالم وعلى جدول أعماله
بنود عادية ،وملفات سياسية
طارئة منها مصري العكريني
خميمات
وملف
املخطوفني
النازحني من سوريا الذي
أرجئ البحث فيه اىل جلسة
أمس .إضافة اىل جدول أعمال
يتضمن  50بندا أبرزها ما يتعلق
بالنفايات ،اضافة اىل البحث
يف اقرتاحات وزير االتصاالت
بطرس حرب حول عقد الدولة
اللبنانية مع شركيت اخلليوي
الفا وتاتش ،والذي انتهت
الفرتة املمددة له.
وقبيل اجللسة قال وزير الدولة
لشؤون جملس النواب حممد
فنيش :مزارع شبعا حمتلة وعلينا
مقاومة االحتالل االسرائيلي

وحنن جاهزون للرد على اسئلة
الوزراء.
بدوره قال وزير الداخلية
املشنوق:
نهاد
والبديات
نعمل بشكل مستمر حلل ملف
العسكريني ومن حق وزراء
احلزب االشرتاكي طرح مبدأ
املقايضة.
من جهته قال وزير العدل اللواء
اشرف ريفي :آن األوان الخراج
العسكريني ساملني وعلى حزب
اهلل اخلروج من سوريا اىل ما
وراء احلدود وعلى اجليش
اللبناني أن يقوم مبا يقوم به
حزب اهلل على احلدود وداخل
االراضي اللبنانية.

نشاط السراي

وكان الرئيس سالم استقبل
مفيت اجلمهورية الشيخ عبد
اللطيف دريان وعرض معه

طلب األشغال الشاقة للداعية عمر بكري
بتهمة التحريض على الدولة ومؤسساتها

اتهم قاضي التحقيق العسكري
األول رياض أبو غيدا ،الداعية
عمر بكري فستق جبرائم اإلنتماء
ّ
مسلحة
اىل تنظيمات إرهابية
القاعدة وجبهة النصرة وداعش
والتواصل معها ونشر أفكار
ومقاالت عرب مواقع إخبارية
حترض على الدولة اللبنانية
ّ
ومؤسساتها الرمسية ال سيما
اجليش اللبناني ،وتنال من
سلطة لدولة وهيبتها ،وتهدف
اىل إضعاف الشعور الوطين،
واحلض على اإلقتتال املذهيب
يف لبنان وخارجه.
وذلك سندًا اىل مواد يف قانون
العقوبات تنص على األشغال
الشاقة املؤقتة عشر سنوات
وما فوق .فيما منع احملاكمة
عنه جلهة القيام بأعمال إرهابية
لعدم كفاية الدليل .وأصدر
مذكرة إلقاء قبض حبقه وأحاله
اىل احملكمة العسكرية الدائمة
ظن باملدعى
حملاكمته .كما
ّ
عليه خضر احلسني خملى سبيله
جبنحة املادة  222عقوبات
ملساعدته فستق على التواري
ّ
وسطر مذكرة حتٍر
عن األنظار.
دائم ملعرفة كامل هوية أسامة
الشهابي،
أسامة
منصور،
حسام الصباغ ،الدكتور عمر
عبد الناصر ،السعودي سليمان
خالد عمر ،وأبو عبداهلل الربيطاني
من أصل بنغالي.
وكشفت وقائع القرار اإلتهامي
الذي أصدره القاضي أبو غيدا،
أن فستق أقدم على اجملاهرة
بأفكاره من خالل نشر هذه
األفكار على املواقع اإللكرتونية
ومنها اخلرب برس والنشرة
ووصف النظام اللبناني بأنه
فاشل ورئيس اجلمهورية باجملرم
وكان يصف اجليش اللبناني
بالكافر وكذلك الدولة ألنها
علمانية ويعترب نوابها وقضاتها
ومؤسساتها ّ
كلها كافرة ،وكان

يعترب أن زواج الفتاة املسلمة
من أي عنصر يف املؤسسات
األمنية والعسكرية حرام وخيدم
النظام الكافر.
وأشار القرار اىل أن فستق
إعرتف يف التحقيق األولي بأنه
من مناصري الثورة السورية
ويؤيدها بكافة األشكال الدعوية
واإلعالمية ويطلب هلا الدعم
املادي واإلنساني من بريطانيا
ودول أوروبية أخرى ،ويتلقى
طلبات من عدد من الشباب
املسلم يف اخلارج يطلبون منه
مساعدتهم يف الوصول اىل
سوريا للمشاركة يف اجلهاد
لرفع راية التوحيد ،وهو بالفعل
فإن بعضَا من تالمذته ساعدوا
عددًا من هؤالء يف الدخول
اىل سوريا ،ومنهم :أبو بكر
البلجيكي وأسامة منصور وعالء
السمر وبعض األجانب منهم:
الربيطاني أبو عبد اهلل ،وأبو عبد
الرمحن املهاجر وشاب فلسطيين
حيمل اجلنسية الربيطانية يدعى
أمحد اخلطيب ،والسويدي أبو
قدامة الذي عرض عليه مساعدة
اجملاهدين يف سوريا بتفخيخ
طائرة ورقية مصنوعة من ورق
مضغوط مبحرك صغري قادرة
على محل أربعة كيلوغرامات
من املتفجرات ،ومجيع هؤالء
اجملاهدين ذهبوا اىل سوريا
إستجابة لنداء أمري تنظيم
القاعدة الشيخ أمين الظواهري،
لتصعيد وترية القتال وإسقاط
النظام السوري.
وخلص القرار اىل أن املتهم
فستق أقر بأنه إرتكب أخطاء
بتكفري الغري وإستعمال عبارة
كافر وجمرم ،وأكد تراجعه عن
تكفري اآلخرين سواء اجليش
اللبناني أو القضاة والنواب
واملؤسسات الرمسية ،وذيل
بعبارة واهلل على ما أقول
شهيد.

جممل االوضاع واملستجدات.
وبعد اللقاء ،قال سالم :يف
صبيحة هذا اليوم أمس املبارك
استقبلنا يف السراي مساحة
مفيت اجلمهورية يف اول زيارة
بعد توليه مهامه رمسيا ،وبعد
حفل التنصيب الذي مجع كل
املخلصني وكل املسؤولني
الذين حيرصون على دار االفتاء
وعلى الدور الوطين الكبري
لسماحة املفيت على رأس هذه
الدار ،واملفيت دريان اليوم
مكان ثقة ومكان للتأكيد على ما
حنتاجه من حكمة ودراية وعناية
فيما خيتص بشأن الطائفة،
ولكن ايضا فيما خيتص بشأن
الوطن ،فهو مفيت اجلمهورية
اللبنانية والعالقة بني رئاسة
الوزراء وبني االفتاء عالقة
وثيقة وعميقة مبا خيدم املصلحة
العامة .وأنا شخصيا حريص
على متابعة هذا االمر يف مسرية
جديدة لدار االفتاء يتوىل فيها
مساحة املفيت مسؤوليات جسام
وحتديات كبرية.
أضاف :لبنان مير مبرحلة صعبة
وهو حباجة اىل كل قياداته
أكان منها املدنية او الروحية
لتضافر وشبك األيادي فيما
حنتاجه مجيعا من وحدة وطنية
الستيعاب كل الصعاب اليت
تواجهنا ،فأهال بسماحة املفيت
يف السراي وأهال بدار اإلفتاء
مع رئاسة احلكومة ،كما قلت
يف مسرية لن يكون منها اال
اخلري ان شاء اهلل مبا خيدم كل
اللبنانيني من دون استثناء.

املفتي دريان

من ناحيته ،قال دريان :زيارتنا
اليوم للسراي احلكومي وللرئيس
سالم تأتي بعد ان متت االمور
بعد استالمي منصب مفيت
اجلمهورية اللبنانية ،والتواصل
والتنسيق والتشاور بني دار
الفتوى ومفيت اجلمهورية وبني
السراي ودولة رئيس جملس
الوزراء جيب ان تكون بشكل
مستمر ومتواصل الننا بهذا
التشاور والتنسيق نستطيع
خدمة القضايا الدينية والوطنية.
الكل يعلم إنين تسلمت مهامي
كمفت للجمهورية اللبنانية يف
أدق الظروف وأشدها صعوبة يف
هذه املرحلة اليت مير بها لبنان،
ولكننا نرتكز اىل ثوابت إسالمية
ووطنية أطلقتها دار الفتوى عرب
سنواتها الطويلة ،وحنن ان شاء
اهلل سنكمل مسرية هذه الثوابت
على أساس ان الوحدة اإلسالمية
جيب أن تكون مصانة يف لبنان
وكذلك الوحدة الوطنية .لبنان
اليوم حباجة إىل مجيع أبنائه
نظرا إىل هذه الظروف احلساسة
والدقيقة والصعبة اليت مير
بها ،وجيب على اجلميع ان
يعوا خطورة هذه املرحلة وان
يتكاتفوا ويتعاونوا ويتوافقوا
ليخرج لبنان من األزمات اليت
يعانيها ولنؤمن هلذا الوطن ما
نستطيع من االمن واالستقرار
يف كافة اجملاالت.
أضاف :عندما تكون هناك

أزمات فذلك يستدعي من اجلميع
التالحم والتكاتف ،فلبنان وطننا
له حق علينا بأن نقوم حنن مبا
ميليه علينا حسنا الوطين والديين
يف سبيل ان يتخطى هذا البلد
الذي نعيش فيه مجيعا أزماته.
لقد تشاورت مع دولة الرئيس
سالم يف كثري من األمور اليت
تهم دار الفتوى وما جيري على
الساحتني اللبنانية والعربية،
وملست منه حرصه الشديد على
معاجلة كل القضايا اليت حتتاج
اىل حكمة وروية يف املعاجلة.
ما أقوله اليوم وأنا يف السراي
انه آن األوان جلميع الفرقاء
السياسيني ان حيسموا اجناز
االستحقاق الرئاسي ،لبنان
مجهورية وال ميكن ان يبقى
من دون رئيس للجمهورية،
على اجلميع ان يتعاونوا من
اجل اجناز هذا االستحقاق الذي
إذا مل يتم وبالسرعة املمكنة
سيبقى البلد مشرعا على كافة
االحتماالت ،وحنن يهمنا جدا
ان يكون هذا البلد مستقرا
وآمنا ومطمئنا واوىل خطوات
االستقرار واألمان اجناز هذا
االستحقاق الرئاسي.

متضامنون مع العسكريني
املخطوفني
قضية
وعن
حنن
قال:
العسكريني،
قضيتهم،
مع
متضامنون

املخطوفني
اهالي
وقضية
العسكريني هي قضيتنا وقضية
كل لبناني ،وملست من الرئيس
اهتمامه الشديد بهذا املوضوع
وسعيه احلثيث الن ينجز ملف
مبا
املخطوفني
العسكريني
حيقق آمال أهالي املخطوفني
واللبنانيني .وأقول للجهة اليت
لديها هؤالء العسكريني انهم
امانة بني أيديكم فحافظوا
عليها ،وأنا من موقعي انتظر
منكم مبادرة كبرية بإطالق
سراحهم وعودتهم اىل أهلهم
ووطنهم .طبعا وبكل زيارتنا
لدولة الرئيس حنن على ثقة
بأنه يؤدي األمانة اليت محلها له
اللبنانيون وان شاء اهلل ستكون
يف األيام املقبلة اجنازات كبرية
حبجم آمال اللبنانيني.
واستقبل سالم وزير االتصاالت
بطرس حرب ،ومت البحث يف
خمتلف االمور والتطورات.
كما استقبل سالم وزير
االقتصاد االن حكيم يرافقه
رئيس جملس العمل البلدي
يف حزب الكتائب رئيس بلدية
ترشيش غابي مسعان.
وبعد اللقاء ،قال حكيم :الزيارة
للرئيس سالم الطالعه على
املؤمتر الذي سيعقد مببادرة
من حزب الكتائب وهو يتعلق
مبوضوع البلديات بالتنسيق مع
وزارة الداخلية والوزير نهاد
املشنوق ،واملؤمتر يتعلق بشكل
اساسي مبوضوع األمن ودعم
اجليش والقوى االمنية ال سيما
يف هذه املرحلة ،خصوصا ان
االمن الذاتي مرفوض وممنوع
من حزب الكتائب ،من هذا
املنطلق ان االرتكاز على

البلديات هو من شان اجلميع
وسيكون عنوان املؤمتر البلديات
ضمانة يف االمن والسالم بني
اجلميع ويف املناطق اللبنانية
وهو سيعقد يف  17احلالي
برعاية وزارة الداخلية ومبشاركة
مجيع الوزارات املعنية ومباركة
من الرئيس سالم.
كما التقى رئيس الوزراء وزير
العمل سجعان قزي ،يف حضور
رئيس جملس ادارة مدير العام
كازينو لبنان محيد كريدي
وجلنة منتدبة من جملس ادارة
الكازينو ،ومت البحث يف اوضاع
الكازينو.
وإثر اللقاء ،أوضح قزي أن
البحث تناول القرار الذي اختذه
جملس إدارة كازينو لبنان بتثبيت
املوظفني غري املثبتني .وقال:
إن العاملني يف كازينو لبنان
ينقسمون إىل جزءين :موظفون
مثبتون وموظفون غري مثبتني.
ويبدو أن جملس اإلدارة والتزاما
منه جتاه املوظفني غري املثبتني
بتثبيتهم إبتداء من  1كانون
الثاني  ،2015وذلك سيشكل
أعباء مالية على الكازينو مما
يستدعي إلتزام الدولة بالعقد
املعمول به مع كازينو لبنان
حبصرية امليسر يف الكازينو،
وليس كما هو احلال منتشر
وفوضوي
عشوائي
بشكل
يف كل األراضي اللبنانية مما
خفض من أرباح الكازينو بنسبة
.%٥٢
ونقل قزي عن سالم تفهمه
لطرح رئيس جملس اإلدارة ومن
املتوقع الوصول إىل نتيجة من
خالل اإلتصاالت اليت ستتم مع
الوزارات األخرى املعنية.
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لبنانيات

تهديد اخلاطفني خلقت اجواء متوترة ودفعت اىل تلويح بالتصعيد

اهالي العسكريني وسعوا اطار اعتصامهم يف بريوت وسط اجراءات مشددة
العسكريني
أهالي
واصل
املخطوفني اعتصامهم املفتوح
يف ساحة رياض الصلح ،وسط
اجراءات امنية مشددة واقفال
تام يف حميط جملس النواب
والسراي احلكومي ،باستنثاء
منفذ واحد جلهة اجلامع العمري،
وذلك تزامنا مع انعقاد جلسيت
جملس النواب واحلكومة امس
االول.
وانضمت جمموعة كبرية من
اهالي العسكريني املخطوفني
اىل االعتصام يف رياض الصلح،
ومت نصب خيمة ثالثة .كما قطع
االهالي اوتوسرتاد القلمون.
وقد التقى االمني العام للمجلس
االعلى للدفاع اللواء حممد خري
وفدا من االهالي يف مكتبه
يف السراي احلكومي ،الكثر
من ساعة ،واطلعهم على آخر
االتصاالت اجلارية يف خصوص
قضية ابنائهم ،وابلغهم تعاطف
الرئيس سالم وجملس الوزراء
معهم.
العسكريني
أهالي
وكان
استفاقوا على سلسلة اتصاالت
من أبنائهم ،حتثهم على
تكثيف الضغوط على احلكومة
لتزخيم مفاوضاتها والقبول
مببدأ املقايضة ،واال فسيكون
مصريهم الذبح .وعلى االثر،
استنفر االهالي ،وانضموا من
القلمون وضهر البيدر وفنيدق
اىل االعتصام املركزي يف ساحة
رياض الصلح ،حيث أعلنوا أنهم
ينتظرون قرارات جدية وقبوال
صرحيا من احلكومة يف جلستها،
مببدأ املقايضة ،واال فالتصعيد
آت.

ابو فاعور

وأعلن الوزير ابو فاعور ،بعد
لقائه األهالي يف وقت الحق ان
زيارتي هي للتضامن ولشكر
االهالي على املوقف الذي
اختذوه أمس بفتح طريق ضهر
البيدر.
اضاف :األهالي يف هذا املكان
ال يريدون تعطيل أي من
املؤسسات ،وال يستهدفون أي

من املصاحل التجارية أو اي من
أصحاب احملالت املوجودة يف
املنطقة ،وايضا فال يستهدفون
شرا بالسرايا احلكومي أو
اجمللس النيابي ،فقط لتكون
الصرخة مسموعة من املكان
الذي فيه حركة سياسية.
وتوجه اىل اخلاطفني بالقول:
أوال :هي رسالة اىل اخلاطفني،
ال حتملوا األهالي وزرا ال
يستطيعون احتماله ،الضغط
على األهالي والتهديد بذبح
أبنائهم ال جيدي نفعا ألن
األهالي وأبناءهم ليسوا هم من
ميلكون القرار.
اضاف :ثانيا :الدولة اللبنانية
مسألة
يف
وجدية
جادة
حلقة
هناك
املفاوضات،
مفقودة يف التفاوض جيري
عالجها ،الدولة جدية وجادة
وتريد أن تصل اىل نتيجة يف
هذا امللف.
أرجو اال يؤخذ العسكريون
وأهاليهم جبريرة بعض التعثر
الذي حصل ،والذي ليست
الدولة مسؤولة عنه ،وليست
احلكومة وليست خلية األزمة
وليس اللواء ابراهيم هو
املسؤول عن هذا األمر .حصل
تعثر ما ،هناك حلقة مفقودة
جيري العمل على عالجها.
وتابع :أؤكد للخاطفني ،ليس
من باب اإلستجداء أوالضعف بل
من باب املنطق واحلقيقة ،ان
األهالي ال ميلكون أمرا وأبناءهم
املعتقلني ال ميلكون أمرا،
والدولة اللبنانية ال نية لديها
للمراوغة.
أضاف :حتى اللحظة مل يتم
إجناز الكثري ،كان هناك
مقدمات إجيابية جيري العمل
عليها وتوقفت .نأمل باستعادة
هذا اجلو اإلجيابي والدخول فعليا
يف مفاوضات واضحة.
وقال :ما أريد ان أؤكده،
املقايضة املقايضة املقايضة،
ولن يكون سبيل إال املقابضة
إلجياد عالج هلذا األمر .حنن
اعتمدنا املقايضة مرات ومرات

وتتخذ قرارها ،وحنن جزء من
احلكومة وسنتحمل مسؤولياتنا.
وتفقد االهالي أيضا االمني
العام جمللس النواب عدنان
ضاهر.

اتصاالت مهددة

سابقا يف قضايا خمتلفة.
وتابع :ثالثا :الدولة اللبنانية
ال تريد أن تراوغ تريد خط
اتصال جديا ومفاوضات جدية،
وذبح العسكريني املخطوفني
سيؤدي اىل تدمري املفاوضات
واملساعي حللحلة امللف.
االن عون
وأعلن النائب االن عون،
بعد لقائه االهالي يف رياض
الصلح :ان اوليتنا كتكتل
التغيري واالصالح من دون
استثناء وبعيدا عن السياسة

عودة ابنائنا ساملني .وقال:
هذه رسالة واضحة اكدنا عليها
اليوم ،واملطلوب توضيح صورة
عملية التفاوض بشكل نهائي
وعرضها على احلكومة .على كل
الكتل السياسية املوجودة يف
احلكومة ويف جملس النواب ان
تتحمل مسؤولياتها النهاء هذا
امللف.
اضاف :وبانتظار ان تتوضح
عملية التفاوض ،تتحدد على
اساسها املواقف ،وكل كالم
اخر ،يسمع او حيكى بأن هناك
من هو مع ومن هو ضد ،ليس
صحيحا .وبانتظار ان تتوضح
هذه االمور بشكل نهائي حندد
موقفنا منها ونؤمن الالزم

لعودة اوالدنا ساملني .حنن
نواكب املفاوضات اجلارية من
داخل احلكومة وكل املعطيات
اجلديدة ،ووفقا هلذه املعطيات
يتحدد موقفنا وحناسب.
وأكد اننا ال حناسب على كالم
عام ،وقال :حنن بانتظار ما هو
مطروح من خالل املفاوضات
والذي على اساسه كل احلكومة
من دون استثناء تتحمل
نتحمل
وكلنا
مسؤولياتها،
املسؤولية جتاه عسكرنا وجتاه
اهاليهم .شروط املفاوضات
ال اتكلم عنها يف االعالم ،فآخر
املفاوضات قد اسيء هلا.
وعندما تتكون الصورة ،على
احلكومة ان تتحمل مسؤوليتها

وكان حممد يوسف والد اجلندي
حسني يوسف ،أعلن انه تلقى
اتصاال من اخلاطفني دعوه
فيه اىل حتريك املفاوضات
واال فسيتم ذبح ابنه خالل 48
ساعة ،وقال حنن أخذنا وعدا
من النواب الذين زارونا ،بأنهم
سيطالبون يف جلسة جملس
الوزراء عصرا امس بتحرير
أبنائنا ،وسيضغطون لتحقيق
املقايضة .وحنن ندعو احلكومة
اىل االستفادة من الوقت وعدم
اضاعته ،واال فسنلجأ اىل
التصعيد.
أما نظام مغيط شقيق العسكري
ابراهيم مغيط ،فأشار اىل ان
أخاه حتدث اليه خبوف شديد
امس ،وأمهلته داعش 48
ساعة للضغط على احلكومة
لتقبل باملقايضة واال ستتم
تصفيته ،مضيفا اذا مل توافق
سنصعد
احلكومة على املقايضة،
ّ
وسريون وجهنا اآلخر ولن نعود
سلميني أبدا.
وكشف أمحد زكريا أحد أقرباء
املخطوفني ،ان األهالي تلقوا
اتصاال من تنظيم داعش
أمهلهم فيه ثالثة ايام حلل
مشكلة التفاوض واال فسيتم
ذبح العسكريني ،مشريا إىل ان
حيملون رئيس احلكومة
األهالي ّ
متام سالم مسؤولية الدم يف
حال نفذ التهديد.
أما العسكريون احملتجزون أبناء
فنيدق ،فأمهل أهلهم  24ساعة
قبل قتل أبنائهم ،ما دفع ببعض
منهم اىل التوجه اىل عرسال،
بدال من احلضور اىل رياض
الصلح ،فيما ُأمهلت عائالت
 9عسكريني آخرين  36ساعة
لقبول احلكومة باملقايضة.
اجراءات أمنية
وترافق اعتصام االهالي مع
اجراءات امنية مشددة واقفال
تام للطرق يف حميط جملس
النواب والسراي احلكومي،
باستنثاء منفذ واحد جلهة اجلامع
العمري.

مناقيش  -لحم بعجني -
صفائح بجبنة  -سبانخ
 -سنبوسك  -كباكيب -

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة  -خدمة سريعة  -خربة طويلة ..نفتح
 7أيام يف األسبوع
Tel: 98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands
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لبنانيات

باسيل :خميّمات النازحني توطني مقنّع
وفيق قانصوه

رأى وزير اخلارجية جربان باسيل
أن إقامة خميمات للنازحني
السوريني يف لبنان «توطني
ّ
مقنع» .واعترب أن العملية
اليت ّ
نفذتها املقاومة يف شبعا
أخريًا تندرج يف سياق البيان
الوزاري.
ّ
أكد وزير اخلارجية جربان
فقد
باسيل أن لبنان حريص على
االستقرار على حدوده اجلنوبية
وملتزم بالقرار  .1701واتهم
اسرائيل بـ «العبث بقواعد
االستقرار واستغالل اهلجمة
موازين
لتغيري
التكفريية
القوى».
ورأى يف حديث للزميلة «األخبار»
أن العملية اليت ّ
نفذتها املقاومة
يف مزارع شبعا االربعاء «وقعت
يف أرض لبنانية .والبيان
الوزاري ينص على حترير مزارع
شبعا واألراضي اللبنانية احملتلة
بكل الوسائل .وهي جاءت ردًا
على خرق اسرائيلي أدى اىل
استشهاد لبنانيني».
وشدد على ضرورة «النظر اىل
ّ
ّ
نسجل شهريًا
بكليته.
األمر
ّ
عشرات اخلروقات اإلسرائيلية
لسيادتنا ،برًا وحبرًا وجوًا.
وللبنان حق مشروع باملقاومة
وتقره املواثيق
بإمجاع لبناني،
ّ
الدولية».
وعما اذا كان هذا موقف احلكومة،
أجاب« :أنا أعبرّ عما ينسجم مع
سيطرح
البيان الوزاري» .وهل ُ
االمر على جلسة جملس الوزراء
اليوم؟ قال« :ال أعرف اذا
كان هناك موجب لذلك .لسنا
ّ
خضات إضافية.
يف حاجة اىل
تتسبب يف
اليت
إسرائيل هي
ّ
ّ
اخلضات» ،متسائ ًال:
مثل هذه
«هل يريد أحد أن يضع نفسه
على خط التقاطع بني اسرائيل
وداعش؟» ،داعيًا اىل «عدم
الذهاب يف التالعب السياسي
حد االنقسام حول اخلطر
اىل ّ
الذي يتهددنا ليحاول أي منا
إثبات صواب مواقفه» .وقال:
«هناك اصوات يف فريق 14
آذار تطالب بأمور معينة أحب
ّ
متفلتة
أن اعتقد انها أصوات
ألننا ال نسمع أمورًا كهذه داخل

ا حلكو مة .
ارتضينا بأمور
يف
كثرية
احلكومة على
أن
اساس
تكون وحدتنا
موقف
حول
سواء
قوي،
مواجهة
يف
او
داعش
او
اسرائيل
يف ملف العسكريني ،ألن
الضعف ال حيتاج اىل وحدة».

حرب التحالف

وعن احلرب اليت خيوضها
التحالف الدولي ــــ العربي،
رأى باسيل أن هناك مرحلة
جديدة يف مواجهة «داعش»،
لكنها «مل تصل اىل اجلدية
الكافية .إذ ان كل العامل
يصطف يف مواجهة هذا التنظيم
تقدمه يف
فيما هو يواصل
ّ
سوريا والعراق ورمبا مناطق
أخرى ليست يف احلسبان».
وقال إن اي تفكري يف احتواء
«داعش» تفكري «كارثي»،
سواء كان أصحابه من املنطقة
أو من خارجها بغية احلفاظ على
توازنات او لتحصيل مكاسب او
فرض شروط ،مشددًا على أنه
ّ
«فقاسة
ال ميكن التعاطي مع
االرهاب الذي ينمو ويتوالد»
كما حيصل اليوم ،وانتظار حتقق
شروط كل دولة وأهدافها قبل
دخول احلرب.
ودعا باسيل اىل التعامل مع اهلبة
االيرانية لتسليح اجليش «كما
تعاملنا مع اهلبات األخرى .جيب
أال حيرمنا التجاذب السياسي
من مساعدات كهذه» .وأضاف:
نقوي اجليش،
«إذا اردنا أن
ّ
فال ينبغي ان حيول أي طرف،
على خلفية سياسية ،دون قبول
هبات سواء جاءت من ايران او
أمريكا او روسيا» ،مشريًا اىل
أن القرار الدولي  1747الذي
يفرض عقوبات على ايران
وجيري التذرع به لرفض اهلبة
«له تفسريات متعددة» .وقال
إن موضوع التسليح الفرنسي

للجيش «يف عهدة الرئيس سعد
ّ
نتمنى أن تثمر
احلريري الذي
جهوده سريعًا» .كما أن موضوع
التسليح الروسي للجيش «يف
عهدة الرئيس احلريري أيضًا»
نافيًا علمه بوجود معارضة
أمريكية يف هذا الشأن.

لقاء املعلم

وعن اجلدل الذي أثاره لقاؤه
نظريه السوري وليد املعلم
ّ
ذكر باسيل
يف نيويورك،
بأن «عالقاتنا الدبلوماسية مع
سوريا غري مقطوعة .هناك
أخطار مشرتكة جيب أن نبحثها
مع السوريني من دون أن
نكون طرفًا يف نزاعهم ،أهمها
موضوع النازحني .هذا ال خيرجنا
من سياسة النأي بالنفس .حتى
عندما رفعنا هذا الشعار مل
نتوقف عن شراء الكهرباء من
سوريا».
وهل مت االتفاق على خطوات
عملية؟ أجاب« :ال ،ألن احلكومة
اللبنانية مطالبة بوضع خطة
جدية خلفض عدد النازحني.
بتنا اليوم يف مرحلة ال جيوز ان
نقبل بأقل من تناقص األعداد
وليس جتميدها .يف احلكومة
املاضية كان عدد النازحني
أقل من مليون واليوم بات أكثر
من  1,3مليون .هذه احلكومة
فاقمت املشكلة .هناك اجراءات
ميكننا اختاذها وال نفعل» ،مثل
«منع غري النازحني من دخول
لبنان ،ونزع صفة النازح عمن ال
يستحقها ،وهذه كفيلة خبفض
العدد اىل حد كبري» .كما دعا اىل
اعتماد «سياسة حكومية تسمح
للبلديات مبعاونة القوى االمنية

جلسة انتخاب رئيس..

تتمة املنشور على ص 3

يف مراقبة جتمعات النازحني،
واىل ادخاهلم يف برامج تنموية
تعمل على مساعدتهم املشروطة
بعودتهم اىل بلدهم».
وكرر ان اقامة خميمات «أمر غري
ّ
وارد إطالقًا .وأي خميم يقام من
دون موافقة حكومية غري شرعي
وال يعطي سكانه حقوقًا كتلك
اليت جاءت يف كتاب االئتالف
وزع على اعضاء
السوري الذي ّ
جملس االمن مطالبًا باحلماية
الدولية للنازحني» .وقال إن
«هناك أطرافًا عملت وال تزال
تعمل على إقامة املخيمات وعلى
حماولة اقناعنا ببعض األماكن
إلقامتها .هذا أمر مرفوض
ّ
مقنع ومتهيد
متامًا وهو توطني
لتوطني السوريني».

العالقة مع جنبالط والحريري

من جهة أخرى ،اعترب باسيل
أن «من الطبيعي» ان تتطور
العالقة بني العماد ميشال
عون والنائب وليد جنبالط،
«أقله نتيجة االحساس املشرتك
باخلطر» .ورأى أن «اجلو اليوم
ٍ
موات ملزيد من التفعيل رغم
وجود مقاربات خمتلفة لبعض
املواضيع .وميكن أن نصل اىل
شراكة كاملة ،خصوصًا ان هذه
العالقة ليست مع طرف ضد آخر،
وميكننا معه أن نعمل على مجع
االطراف املتصارعة» .وقال إن
«هذا التطور يف العالقة ُيبنى
عليه يف كل املواضيع ،وليس
فقط يف املوضوع الرئاسي.
وميكن أن تكون له تداعيات
سياسية وانتخابية .كالنا يشعر
باخلطر ،وكلما قوي هذا الشعور
زاد االلتصاق .وهذا جيب ان
خيرجنا من دائرة رد الفعل
اىل خطوات استباقية ملا ميكن
ان حيصل تريح كل األطراف
األساسية يف السلطة».
أما العالقة مع الرئيس احلريري
فهي «مل تنقطع بعد .احلوار
بيننا انتج حكومة واجيابيات
كبرية .ولكننا وصلنا اىل
مكان بات احلوار يراوح مكانه
فيما يفرتض أن تكون نتائجه
أكرب من السابق ألن اخلطر بات
أكرب».

انتشار اجليش على احلدود
عملية وطنية بامجاع للجميع ،ما
كنا نتهم به تبناه اجلميع بعد
 2006وبعد الدمار الذي حلق
باجلنوب ،يف وقت يشهد لبنان
على حدوده الشرقية والشمالية
اعتداءات متكررة مشاال من قوات
النظام السوري وشرقا من قوات
تتبع للمعارضة السورية وهي
قوات قامت بعمليات مدانة ضد
السيادة اللبنانية يف عرسال ويف
مناطق اخرى.
القريب،
باالمس
واضاف:
ولألسف ،تبني لنا انه يف بعض
املناطق مينع اجليش من ان يقوم
بواجبه ،وحنن كنا طالبنا منذ
ثالثة أعوام بأن ينشر اجليش
على احلدود اللبنانية كافة مشاال
وشرقا وانه يف حال تعذرت
االمكانات او عدم توافرها هلذا
االنتشار وضبط احلدود ،فعلى
اجليش ان يطالب اجملتمع الدولي
بتنفيذ البند  14من القرار 1701
وضمان مساندة قوات اليونيفيل
بناء على قرار جملس االمن لدعم
اجليش وليس ألي طرف آخر
ان يقوم بالدفاع عن احلدود.
حنن نرفض كلبنانيني ان يتوىل
اي طرف الدفاع عنا اال اجليش
واملؤسسات االمنية اللبنانية،
هذه مسؤولية الدولة وليست
مسؤولية أي طرف وبالتحديد
ليست مسؤولية ميليشيا ختوض
حربا وفق مقومات ومصاحل ترتبط
بالنظام السوري والدفاع عن
هذا النظام ،وما صرح به السيد
حسن نصراهلل للسيد بوغدانوف
عندما قال انه لو مل يتدخل
يف سوريا لكان انهار نظام
االسد ،ووفق مصاحل ايرانية
مرتبطة بالتمدد االيراني ومتدد
االمرباطورية االيرانية حتى منطقة
البحر املتوسط غربا .وبالتالي
سؤال يوجه اىل حزب اهلل واىل
مجيع من يدعي املقاومة اليوم:
هل املصاحل اللبنانية هي االوىل
لديكم او مصاحل ايران والنظام
السوري هي االوىل؟ اذا كانت
املصاحل اللبنانية هي االوىل
لديكم فتوجهوا اىل دعم اجليش
بكل االمكانات لديكم ،سلموا
اسلحتكم اىل اجليش اللبناني
ليكون هو القائم وتنقصه
االسلحة وال ينقصه االفراد،
فالشعب اللبناني مستعد لدعم

اجليش وتراجعوا عن تدخلكم يف
سوريا الذي جلب لنا املصائب
عرب جذب االرهاب اىل لبنان،
هذا هو املسار الوحيد الذي ينقذ
لبنان.
وعما جرى يف ثكنة مرجعيون
وضيافة الشاي ،رد فتفت على
السائل بالقول :فشرت هذا كالم
مبتذل كاذب وسبق ان طرحت
املوضوع يف جلنة الداخلية والدفاع
وطالبت حتقيقا برملانيا واالعضاء
يف حزب اهلل وحركة أمل رفضوا
هذا النقاش يف اجللسة وطالبوا
باحالته على القضاء واحيل
وتبني انها كذبة كبرية .ووزير
الداخلية مل يكن له أي دخل بهذا
املوضوع ،فأرجو االنضباط وحدا
ادنى من االخالق والتزام احلقائق
التارخيية فال دخل لوزير الداخلية
باملوضوع ،وحنن مل نضيف
الشاي لالسرائيليني ،ومن يقول
ذلك فهو يكذب .واشكرك على
السؤال الفضح املناورة اليت
يقوم بها حزب اهلل وحماولة ضغط
علي .عندما كنت وزيرا للداخلية
جاء اىل مكتيب يف وزارة الداخلية
وفيق صفا بعد شهر ونصف شهر
وقال :يف تاريخ وزارة الداخلية
مل خيدم احد املقاومة وحزب اهلل
مثلما خدمها امحد فتفت ،وهذا
الكالم قلته مرارا يف وسائل
االعالم ومل يتم تكذيبه .هذا
دليل ان االمر بدعة اخرتعوها
وركبوها على وزير الداخلية
والرئيس بري يعرف احلقيقة النين
اعطيته ملف التحقيق يف اليوم
االول .فكفى ختوينا والتزموا
االخالقيات واالنضباط .اخلائن
الوحيد هو الذي مينع اجليش
من االنتشار على احلدود ومينعه
ان يكون فاعال ضد االرهاب
وضد االسرائيلي .اخلائن من
منع اجليش ان ينتشر قبل2006
على احلدود ،وعندما كنا نطلب
منه االنتشار كان يتهمنا باخليانة.
هذه هي احلقائق .فبعدما جاءت
اليونيفيل املعززة اىل اجلنوب
توقفت االعتداءات على اجلنوب
واصبح يف حال ازدهار .فهل
جيب ان يدمر اجلنوب لنقبل
بقوات اليونيفيل؟ هل جيب ان
يدمر البقاع والشمال حتى نقبل
بانتشار اجليش وقوات اليونيفيل
على احلدود الشمالية والشرقية؟
هذا السؤال الذي اوجهه اىل
حزب اهلل.

مجعية أبناء الضنية اخلريية

احلزب الشيوعي اللبناني  -فرع سيدني
يحيي الحزب الشيوعي اللبناني  -فرع سيدني احتفاله السنوي
بمناسبة مرور  90عاما على تأسيسه ومساء السبت يف 18
تشرين االول الجاري الساعة الـ  9مساء يف صالة
)Sky Lounge - Renaissance (Westella
3 New Street East, Lidcombe NSW 2141
للحجز االتصال بسكرتري الحزب السيد سمري معرباني على
الرقم0418 611 074 :

إعالن هام
تعلن مجعية ابناء الضنية اخلريية عن عقد اجتماع عام يف
 Miller Rd, Villawoodمركزها الكائن على العنوان
وذلك نهار االحد املوافق  2014 - 10 - 19متام الساعة العاشرة صباحا.
وستجري خالل االجتماع انتخابات على املراكز الشاغرة وهي مخسة مقاعد.
وباملناسبة ندعو مجيع األعضاء اىل جتديد انتساباتهم يف مدة اقصاها يوم اجلمعة يف
.2014 - 10 - 17
كذلك ندعو من يريد اخلدمة يف اجلمعية من خالل العضوية االدارية اىل تقديم ترشيحه ..
كما اننا نرحب بانتسابات جديدة ضمن الشروط املطلوبة.
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عرب وعالم

حكومة التوافق الفلسطينية تعقد أوىل جلساتها يف غزة لبحث إعادة اإلعمار يف القطاع والتحضري ملؤمتر القاهرة
شهد قطاع غزة أول اجتماع
حلكومة التوافق الفلسطينية
برئاسة رامي احلمد اهلل .وركزت
اجللسة على مسألة إعادة إعمار
القطاع .ويعد هذا االجتماع األول
حلكومة توافق فلسطينية منذ عام
.2007
بدأت حكومة التوافق الفلسطينية
برئاسة رامي احلمد اهلل أوىل
جلساتها يف مدينة غزة ،يف أول
اجتماع حلكومة توافق فلسطينية
منذ االنقسام الفلسطيين يف
 .2007وعقد االجتماع يف منزل
الرئيس الفلسطيين حممود عباس
يف غزة ،الذي جرى حتويله إىل
مقر مؤقت جمللس الوزراء .وركز
االجتماع على حبث خطط إعادة
إعمار قطاع غزة عقب اهلجوم
اإلسرائيلي األخري عليه يف يونيو
وأغسطس املاضيني.
وقال احلمد اهلل للصحافيني،
عقب االجتماع احلكومي ،إن
لدى حكومته مهمتني ،األوىل
إعادة إعمار قطاع غزة ،والثانية
إعادة توحيد املؤسسات إلنهاء
االنقسام الداخلي املستمر منذ
منتصف عام  .2007وذكر احلمد
اهلل أن اجتماع حكومته يف غزة
خطوة مهمة من أجل حتقيق توحيد
املؤسسات ومعاجلة كافة آثار
االنقسام الداخلي الذي ال رجعة
إليه .وشدد على أن املطلوب
إعادة إعمار قطاع غزة الذي هو
على سلم األولويات ،متمنيا جناح
مؤمتر املاحنني إلعادة إعمار غزة
املقرر األحد املقبل يف القاهرة.
وأكد على ضرورة مجع األموال

الالزمة للبدء يف إعمار غزة،
مشريا إىل أن ما عاينه من دمار
خميف ومزعج .وأجرى احلمد اهلل
مع وزراء حكومته جولة تفقدية
مشلت بلدة بيت حانون مشال
القطاع وحي الشجاعية شرقي
مدينة غزة لالطالع على الدمار
الذي خلفه اهلجوم اإلسرائيلي
األخري .ومن املقرر أن يتوجه
احلمد اهلل وعدد من أعضاء
حكومته صباح اجلمعة إىل القاهرة
للمشاركة يف املؤمتر الدولي حول
إعادة إعمار القطاع.
قال رئيس الوزراء الفلسطيين
رامي احلمد اهلل ،إن قطاع غزة
على سلم أولويات القيادة
الفلسطينية والرئيس حممود
عباس وحكومة الوفاق الوطين.
وأضاف رئيس الوزراء يف
تصريح للصحافيني قبل بدء
جلسة احلكومة يف مدينة غزة،
سيعقد يوم األحد املقبل مؤمتر
املاحنني ،وسنضع على سلم
األولويات إعادة اإلعمار .وقال:
ما رأيته يف غزة يدمي القلب،
وغزة حبالة دمار شامل ،أترحم
على أرواح الشهداء ،وأمتنى
الشفاء العاجل للجرحى ،مشددا
على أن غزة جزء مهم من
مشروعنا الوطين ،وال مشروع
وطين فلسطيين من دونها.
وقال احلمد اهلل جئتكم اليوم
ممثال عن الرئيس حممود عباس
وعلى رأس حكومة الوفاق الوطين
لنباشر مهماتنا يف االطالع
على احتياجاتكم والبدء بورشة
عمل كاملة وعلى عدة أصعدة

ومسارات لنجدة غزة وإغاثة أهلنا
فيها .وزار حيا دمرته إسرائيل
خالل حرب دامت  50يوما يف
متوز وأغسطس آب ورمبا يشجع
وجوده دوال ماحنة على التعهد
بأموال إلعادة البناء الذي
قدر احلمد اهلل تكاليفه بأربعة
مليارات دوالر يف السنوات
الثالث املقبلة .وقال احلمد اهلل
أنا بكيت اليوم يف بيت حانون
عندما رأيت كيف يعيش الناس
وكيف ينامون .أمتنى النجاح
ملؤمتر املاحنني إلعادة اإلعمار
وأن تكون األموال كافية من أجل
أن نبدأ فورا يف إعادة اإلعمار.
وقال إمساعيل هنية ،نائب رئيس
املكتب السياسي حلركة املقاومة
اإلسالمية محاس ،إن زيارة
حكومة الوفاق الفلسطينية إىل
قطاع غزة ،جيب أن تكون مقدمة
الستكمال باقي ملفات املصاحلة
بني حركيت فتح ومحاس.
وأكد هنية يف كلمة له خالل
استقبال حكومة الوفاق ،برئاسة
رئيس الوزراء رامي احلمد اهلل ،يف
منزله يف خميم الشاطئ لالجئني،
غرب مدينة غزة ،أن زيارة حكومة
تكرس الستكمال
الوفاق جيب أن ّ
ملفات املصاحلة ،ويف مقدمتها
التحضري لالنتخابات الربملانية
والرئاسية ،وتفعيل اجمللس
وعقد
الربملان،
التشريعي
اجتماعات اإلطار القيادي املؤقت
ملنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد هنية خالل كلمته أن أهالي
قطاع غزة يتطلعون إىل نتائج
ملموسة وعملية ،والبدء الفوري

يف إعادة إعمار ما دمرته احلرب
اإلسرائيلية.
ودعا هنية إىل توحيد املؤسسات
الفلسطينية ،وعدم التمييز بني
موظفي احلكومتني السابقتني يف
غزة والضفة الغربية.
وشدد هنية ،على أن التحدي
أمام حكومة الوفاق هو البدء يف
إعمار قطاع غزة ،قبل بدء فصل
الشتاء وإيواء آالف املشردين.
ودعا هنية إىل أن تكون هذه
الزيارة مقدمة لزيارات أخرى
قادمة ،وأن يقيم بعض
الوزراء يف غزة لالطالع عن
قرب على احتياجات املواطنني
واملوظفني.
وبدوره ،أكد رئيس حكومة
الوفاق الفلسطينية رامي احلمد
اهلل ،يف كلمة له خالل اللقاء،
أن حكومة الوفاق أمام حتد كبري
إلعادة إعمار ما دمرته إسرائيل،
مؤكدا أنه مت تشكيل جلان ملتابعة
إعادة اإلعمار .وأضاف احلمد اهلل:
لن ينتهي الصراع مع إسرائيل،
إال بالسالم العادل والشامل
الذي يقوم على أساس قرارات
جملس األمن ،واجلمعية العامة
لألمم املتحدة وإقامة الدولة على
األراضي الفلسطينية احملتلة عام
1967وحل قضية الالجئني.
واتهم احلمد اهلل ،إسرائيل
مبحاولة إفشال عمل احلكومة،
مضيفا :واصلنا العمل وقدم
الدعم الالزم ،وفق اإلمكانيات،
وشكلنا غرفة عمليات مشرتكة
مع املؤسسات الدولية إلدخال
املساعدات إىل قطاع غزة.

قوات حفرت ختوض أعنف املعارك الستعادة
السيطرة على بنغازي

ّ
أكد الناطق باسم رئاسة األركان
العامة املعني من جملس النواب،
أمحد املسماري ،استمرار القصف
على املواقع اليت وصفها باإلرهابية
أن طائرات
يف بنغازي ،الفتًا إىل ّ
ّ
اجلوية
القوات
حتلق على مدار
ّ
الساعة يوميًا يف مساء املدينة.
مكونة
وقال املسماري إن جمموعة ّ
من أربعة أشخاص ،اعرتضت عددًا
من العسكريني يف جنوب منطقة
القبة غربي درنة ،بينما كانوا يف
مهمة إىل مدينة طربق ،وقد ألقي
القبض على ثالثة ليبيني منهم،
فجر الرابع
بينما
نفسه .ويف
ّ
َ
السياق ذاته ،اغتال جمهولون،
أمس األربعاء ،مذيع راديو ليبيا
الوطن ،املعتصم الورفلي ،بإطالق
الرصاص عليه يف منطقة السلماني
يف بنغازي.
كما أطلق مسلحون النار على
النقيب بسالح اجلو اللييب ،أشرف
بلقاسم ،يف منطقة قنفودة ،غربي
بنغازي ،مما أسفر عن مقتله .بينما
أفاد مصدر عسكري من سرايا ثوار
بأن قوات ما ُيعرف جبيش
غريان ّ
القبائل ،قصفت يف ساعة متأخرة
من ليل امس األول ،مواقع مدنية
مبنطقة العزيزية ،مؤكدًا سقوط
أكثر من  8قتلى مدنيني من
أهالي العزيزية بورشفانة ،جنوب
غربي طرابلس ،إىل جانب عدد من
اجلرحى.
يف غضون ذلك ،أكد مصدر يف
مركز بنغازي الطيب وصول جثمان
القيادي يف جملس شورى ثوار
بنغازي ،سليم نبوس ،وجثماني

فرج العرييب ومفتاح يوسف ،بعد
مقتلهم يف اشتباكات مبنطقة بنينا
وحميطها أمس األربعاء.
ويف مصراتة ،زار وفد من شركة
إيرلندية،مطار مصراتة الدولي،
إلعداد تقرير عن حالة املطار لتسيري
رحالت من أوروبا إىل املطار .وقال
مدير املكتب اإلعالمي مبطار مصراتة
الدولي ،سليمان اجلهيميّ ،إنه ّ
مت
التدقيق من قبل الشركة اإليرلندية
على إجراءات األمن والسالمة
ّ
والتحكم يف مطار مصراتة ،وذلك
يف حماولة لتوصيل الصورة كما
هي وإقناع الشركات األوروبية
بتسيري رحالتها إليه.
وكثف سالح اجلو املوالي لقوات
اللواء املتقاعد من اجليش اللييب
خليفة حفرت ،طلعاته اجلوية يف مساء
مدينة بنغازي ومناطق متفرقة يف
شرق ليبيا .وقال مصدر عسكري
لييب إن عدة مقاتالت حلقت على
ارتفاع منخفض فيما مسع اطالق
نار من املضادات االرضية يف
أحناء متفرقة من املدينة.
وحلقت املقاتالت واملروحيات يف
االيام املاضية بشكل مكثف يف
مساء مدينة بنغازي ومناطق متفرقة
يف شرق ليبيا .وقال شهود عيان
إن أصوات انفجارت اسلحة ثقيلة
تسمع ليليا ،فيما حتلق مقاتالت
اجليش على اخنفاض منخفض
خمرتقة جدار الصوت ،ويسمع بعد
حتليقها قصف لعدة أهداف تبني
فيما بعد أنها يف ضواحي مدينة
بنغازي الشرقية واجلنوبية والغربية
حيث يتحصن اإلسالميون.

سوبرماركت غاالكسي
للخضار والفواكه يف
مرييالندز

خضار وفواكه طازجة يومياً من
املاركت
تتوفر لدينا أجبان * ألبان *
مكسرات * موالح * زيوت *
زيتون * مخلالت * عصائر * حمص
* فول * تشيبس * خبز * ماء زهر
* ماء ورد * برية بافاريا * عصائر
* هدايا وغريها الكثري

اسعار منافسة

معاملة جيدة

نفتح  7أيام يف االسبوع

201 Merrylands Rd, Merrylands - Tet: 8677 7559
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اسرتاليات وعربيات

فيديو يكشف رفض األسرتاليني
التعامل بعنصرية مع املسلمني

قام شاب اسرتالي مسلم يف
العشرينات من عمره يدعى «كمال
صاحل» مع اصدقاء له من مجعية
الطلبة املسلمني يف جامعة مكواري
االسرتالية بتصوير فيلم فيديو
يف بداية شهر اكتوبر 2014
اجلاري اظهر فيه تسامح الشعب
األسرتاىل مع املسلمني  ،وسط
موجة االسلوموفوبيا اليت جتتاح
اسرتاليا حاليا والتصاق اتهامات
التطرف واإلرهاب باملسلمني مع
ارتفاع املد اإلسالمى املتطرف
كداعش والقاعدة وغريها فى
الفرتة األخرية واستغالل بعض
االعالم
ووسائل
السياسني
لذلك باطالق تصرحيات منحازة
ضدهم .
وتقوم فكرة الفيديو على توجيه
إهانات عنصرية لنساء ورجال
مسلمني ، ،أمام العامة ورصد
كيفية تفاعل املارة مع تلك
اإلهانات ،فوجد أن كل املارة
تعاطفوا مع تلك املرأة احملجبة
ويدافعون عن حقها فى االعتقاد
وارتداء الزى الذى يتماشى مع
دينها.،
ويظهر فى الفيديو رجال ميثل
دور الرجل العنصري يوجه كالمه
المرأة مسلمة حمجبة يقول هلا:
«ما الذى ترتدينه؟ أال تشعرين
حبرارة اجلو مع هذا الكم من
املالبس؟ فأنت تبدين كإرهابية،
هل تعلمني ذلك؟» ويتمادى فى
إهانتها قائال« :ما الذى حتملينه
فى تلك احلقيبة؟ هل هناك
متفجرات داخلها؟».
فى حني يسمع أصوات من
املارة يدعونه أن يدعها وشأنها،
فيقول هلم ذلك الرجل « :أال
ترون ما ترتديه تلك املرأة؟ ملاذا
ال تستطيع أن تصبح أسرتالية
مثلنا؟» فريد عليه رجل« :دعها
وشأنها ،فإن دينها يأمرها
بذلك »،وآخر يقول له إن هذا
ليس من شيم األسرتاليني وأن
ما يفعله غاية فى العنصرية.
وفى مشهد آخر يقف املمثل أمام
امرأتني حمجبتني جالستني على
مقعد فى حديقة عامة ويوجه هلما
نفس االتهامات العنصرية ،فيما
يأمره رجل جالس جبانبهما أن
يبتعد ويرتكهما وشأنهما.
ومعد الفيلم كمال صاحل Kamal
هو شاب مسلم يف
Saleh
العشرينيات من عمره ينشط
يف حقل الدعوة االسالمية يف
اسرتاليا والعامل ولد يف ضاحية
بانشبول يف غرب سيدني
باسرتاليا و درس االعالم و
احلقوق يف جامعة ميكواري يف
اسرتاليا وقد أصبحت مقاطعه
األكثر تأثريًا ومتابعة على
اليوتيوب و انتشرت فيديوهاته
بشكل كبري يف العامل على قناة

توك اسالم  Talk Islamعلى
اليت يشرف عليها
اليوتيوب
 ،واليت حققت املاليني من
املشاهدين واملتابعني وذلك
مبوهبته وأسلوبه الفريد يف
االخراج واإللقاء حيث مت تصنيفه
بانه واحد من اكرب املواهب املفعمة
باالحاسيس واكثرها تاثريا على
اجلمهور يف اسرتاليا والعامل .
« ne of the biggest YouTube
sensations for his Spoken Word
 »talentsحيث استطاع مبوهبته أن
يوصل للعامل رسائل مثينة عن
االسالم واملسلمني وصورته
احلقيقية البعيدة عن اإلرهاب
والتعصب.وهو يقوم سنويا
جبوالت يف مناطق ومدن خمتلفة
من اسرتاليا واوروبا والواليات
املتحدة والعامل للتعريف بالدعوة
االسالمية يف اوساط الشباب .
يف
صاحل
كمال
وحتدث
مقابالت تلفزيونية اجرتها معه
القنوات التلفزيونية االسرتالية
عن فكرته والغاية من اعداد
الفيديو موضحا ان العمل هو
جزء من تلفزيون الواقع يهدف
اىل تنمية وعى األسرتاليني حنو
موجة اإلسالموفوبيا التى اجتاحت
اسرتاليا والعامل مؤخرًا وتقديم
الرباهني بان موجة العداء والرفض
لإلسالم واملسلمني يف اجملتمع
االسرتالي واجملتمعات الغربية
االخرى هي خوف مرضي غري مربر
 ،ليس موجود اال لدى اقلية من
االفراد والسياسيني .
ويضيف صاحل  :ان الفيديو
اثبت بالصوت والصور ان معظم
االسرتاليني ليسوا عنصريني
وهم يتقبلون الزي االسالمي
الربملانيني
ويعارضون راي
االسرتاليني ورئيس الوزراء
االسرتالي طوني ابوت الذي
صرح بأنه ال يشعر باالرتياح
عند رؤيته احلجاب وزي النساء
املسلمات .
وقد جذب الفيديو اهتمام اآلالف
حول العامل ،وحقق بعد نشره على
قناة توك اسالم االسرتالية اكثر
من نصف مليون مشاهدة من
اسرتاليا والعامل  ،كما اهتمت
به غالبية القنوات التلفزيونية
الذين
والعاملية
االسرتالية
أشادوا بفكرته واهلدف من
ورائه.
وصلة الفيلم :
https: / / www. youtube. com/
watch?v=wZVqUU_R9Vc
مقابلة القناة السابعة االسرتالية
مع معد الفيلم :
https: / / au. tv. yahoo.
com/ sunrise/ video/
/2 5 1 8 7 8 9 3 /w a t c h
islamophobia-not-welcome-inaustralia

ال اخرتاق يف حمادثات إيران
والوكالة الذرية

أعلنت طهران أمس االول،
ّ
«بناءة
أنها أجرت حمادثات
جدًا» مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،لكن األخرية
أشارت إىل أن االجتماعات مل
توضح نقطتني عالقتني ،يف
إطار حتقيق جتريه الوكالة يف
أبعاد عسكرية حمتملة للربنامج
النووي اإليراني.
تريو
رأسه
وفد
وكان
فارغورانتا ،مساعد املدير العام
للوكالة لشؤون قواعد السالمة
واألمان ،عقد يف طهران
الثالثاء واألربعاء حمادثات مع
مسؤولني إيرانيني ،علمًا بأن
مهلة اتفق عليها اجلانبان انتهت
يف  25آب (أغسطس) املاضي،
لتوضح طهران  5نقاط واردة
يف اتفاق أبرمته مع الوكالة
يف أيار (مايو) املاضي ،لكن
تقدم ردودًا مرضية
إيران مل
ّ
ّ
تتعلقان خصوصًا
حول نقطتني
يف شأن اختبارات مزعومة على
صواعق تفجري.
وذكرت الوكالة أن «اجتماعات
تح
تقنية» مع اإليرانيني مل ُت ْ
توضيح النقطتني ،مشرية
إىل أن اجلانبني «سيتابعان
املناقشات يف شأنهما».
وأضافت أن «إيران مل
تقرتح أي تدابري جديدة أثناء
االجتماعات» ،الفتة إىل أن
الطرفني «اتفقا على االجتماع
سيعلن عنه».
جمددًا يف موعد ُ
ونقلت وكالة «رويرتز» عن
ديبلوماسيني يف فيينا ،إن
ّ
حتقق
حمادثات طهران مل
تقدم ،علمًا بأن
عمليًا أي
ّ
األمر قد يساهم يف تسهيل
املفاوضات بني إيران والدول
الست املعنية مبلفها النووي،
وإبرامها اتفاقًا نهائيًا يطوي
امللف.
لكن رضا جنفي ،املندوب
اإليراني لدى الوكالة الذرية،
وصف احملادثات بني اجلانبني
ّ
«بناءة جدًا يف جوهرها
بأنها
وجدية وموضوعية وصرحية
ّ
ومباشرة» ،مشريًا إىل أنهما
«ناقشا كل املسائل الثنائية،
سيما طريقة تطبيق التدابري
ال ّ
ُ
املتخذة ومستقبل احملادثات».
وأعلن أن الطرفني سيعقدان
جولة أخرى من املفاوضات.
وبرر جنفي امتناع إيران عن
ّ
اإلجابة يف املهلة احملددة
على أسئلة الوكالة يف شأن
النقطتني العالقتني ،متحدثًا
ومعلومات
«تعقيدات
عن
ّ
وقلة أدلة دامغة
بال صدقية
متوافرة لدى الوكالة».
وتطرق إىل رفض طهران منح
ّ
خبري يف الوكالة تأشرية لدخول
أراضيها أواخر آب املاضي،
ّ
ينص
مذكرًا بأن «قانون الوكالة
ّ
على أن إيران ليست مضطرة
ملنح تأشرية ألعضاء الوكالة».
واعترب أن رفض بالده «منح
رابع عضو يف الوفد الذي
ليس خبريًا (تأشرية دخول)،
هو حق سيادي هلا» .وأشار
إىل «جنسية خاصة» للخبري
الذي أفادت وكالة «رويرتز»
بأنه أمريكي ضليع يف األسلحة
الذرية.

زيارة وفد الوكالة ّ
متت بعد
حريق أعلنت السلطات اإليرانية
أنه نشب األحد املاضي يف
«ورشة مفرقعات» تابعة لوزارة
الدفاع شرق طهران ،ما أوقع
قتيلني .ونفت الوزارة معلومات
أفادت بأن احلريق وقع يف
جممع بارشني العسكري الذي
ّ
يبعد  25كيلومرتًا جنوب شرقي
العاصمة ،وتشتبه الوكالة
الذرية بأن إيران نفذت فيه
اختبارات سرية لصنع سالح
نووي.
لكن «معهد العلوم واألمن
الدولي» ،وهو مركز حبوث
مقره واشنطن ،أعلن أنه
رصد عرب صور التقطتها أقمار
اصطناعية يف  7و 8الشهر
مبان يف
اجلاري« ،تدمري 6
ٍ
بارشني أو إصابتها بأضرار»،
علمًا بأنها كانت موجودة يف آب
املاضي .وأشار إىل «مؤشرات
تتطابق مع تلك املتوقعة من
موقع انفجار».
اإلسرائيلي
احمللل
ولفت
رونني سولومون إىل أن صورًا
التقطتها أقمار اصطناعية
لبارشني ،قبل احلريق وبعده،
تظهر عالمات على «أضرار
تتطابق مع هجوم استهدف
خمابئ حمصنة يف موقع مركزي
اجملمع».
داخل
ّ

القاهرة تؤكد ملبعوث اوباما أهمية
حماربة االرهاب يف كل املنطقة
حبث سامح شكري ،وزير اخلارجية
املصري ،امس ،مع اجلنرال جون
آلني ،املبعوث الرئاسي األمريكي
ملواجهة تنظيم داعش ،بالقاهرة،
تنامي خطر اإلرهاب يف املنطقة
يف ظل استشراء التنظيمات
اإلرهابية ،ومن بينها تنظيم
داعش ،وسبل مواجهة هذه
التنظيمات والقضاء عليها يف ظل
جهد دولي إقليمي مشرتك.
وذكر املتحدث باسم وزارة
اخلارجية أن اللقاء تناول تطورات
األوضاع يف العراق ،وأهمية
العمل على دعم حكومة حيدر
العبادي يف جهودها لدمج كل
أبناء الشعب العراقي يف إطار
عملية سياسية جامعة بغض
النظر عن االنتماءات الطائفية أو
املذهبية أو اإلقليمية.
وأضاف أن اجلانب األمريكي
عرض نتائج اللقاءات اليت
أجراها يف بغداد مؤخرًا مع كبار
املسؤولني العراقيني خاصة ما
يتعلق منها بتطورات األوضاع
الداخلية وجهود احلكومة يف
مكافحة اإلرهاب وإقرار األمن
والنظام العام.
وقال املتحدث إن الوزير شكري
شدد خالل اللقاء على الرؤية
املصرية اخلاصة مبكافحة اإلرهاب
يف إطار منظور شامل يضمن
التعامل مع مجيع التنظيمات

اإلرهابية يف كل أحناء املنطقة،
مبا فيها ليبيا ،واستخدام
الوسائل املختلفة حملاربتها ،مبا
فيها مواجهة األفكار املتطرفة
ونشر مبادئ اإلسالم الصحيح،
فض ًال عن جتفيف منابع متويل هذه
التنظيمات وتبادل املعلومات ،إىل
جانب الوسائل األمنية والعسكرية،
وهو ما أقره املسؤول األمريكي،
حبسب البيان الصادر من وزارة
اخلارجية املصرية.
وأضاف املتحدث أن اجلنرال
آلني أكد خالل اللقاء أهمية
الدور املصري يف مواجهة األفكار
التكفريية ونشر قيم اإلسالم
السمحة واملعتدلة من خالل دور
األزهر الشريف ،واملساهمة يف
بناء قدرات احلكومة العراقية،
وضرورة استمرار العمل والتشاور
بني البلدين حول سبل مكافحة
ظاهرة اإلرهاب.
كما مت تناول اللقاء قضية
املقاتلني األجانب املنخرطني يف
صفوف التنظيمات اإلرهابية،
ومن بينها تنظيم داعش وخطورة
هذه املشكلة ،وضرورة تضافر
واإلقليمية
الدولية
اجلهود
وبالتعاون مع كافة الشركاء
لتمكني احلكومة املركزية العراقية
من أداء مهامها ،وإشراك كافة
القوى السياسية يف إطار عملية
سياسية جامعة.

حفل عشاء راقص جلمع التربعات ملرض
التالسيميا( )Thalassaemiaيف  7تشرين الثاني 2014
يقام حفل عشاء راقص الساعة الـ  7من مساء الجمعة يف  7تشرين الثاني  2014لجمع التربعات
ملرض التالسيميا وذلك يف صالة  The Renaissanceيف ليدكمب.
والهدف من اقامة هذا الحفل دعم ورفع مستوى الوعي حول هذا املرض واعدين الحضور بقضاء
سهرة رائعة.
ومرض التالسيميا هو اضطراب وراثي يف الدم نشأ يف منطقة البحر املتوسط .وسبب هذا
االضطراب ضعف وتدمري خاليا الدم الحمراء .األشخاص الذين يعانون من التالسيميا يكون
الهيموغلوبني لديهم أقل وعدد خاليا الدم الحمراء أقل من املعتاد ،مما يؤدي إىل فقر دم خفيف أو
حاد.
وال شك ان دعمكم يساعد على مواصلة التقدم يف تقديم األمل آلالف املرضى الذين يتم تشخيصهم
بمرض التالسيميا.
وسوف ترسل جميع االموال ،التي يتم جمعها والتربع بها اىل جمعية التالسيميا يف نيو ساوث ويلز،
التي بدورها سوف تعطي املجتمع األدوات الالزمة يف مجال الدراسات والبحوث الجارية التي من
شأنها أن تعطي األمل لجميع الذين يعانون من هذا املرض بأنه سيكون هناك عالج له يوما ما ،يف
املستقبل القريب.
ونذكر هنا ان االشخاص الذين يتم تشخيصهم بهذا املرض بامكانهم ان يعيشوا حياة طبيعية اي ان
يتزوجوا وينجبوا االطفال مع املداومة على تلقي العالج واجراء فحوصات دم منتظمة.
والسهرة ستكون واعدة ومليئة بالرتفيه مع مقدم الحفل الشهري سالفاتوري كوكو (Celebrity MC
 )Salvatore Cocoوالرقص طوال الليل على أصوات املوسيقى العربية واإلنكليزية واليونانية.
كما سيجري السحب خالل السهرة على جوائز رائعة بما فيها رحلة ذهابا وايابا إىل لبنان من مكتب
 ،Golden Travelاضافة اىل جوائز اخرى عديدة وقيمة.
واألرباح التي يتم جمعها يف السهرة ستعود للمنظمات الخريية ،التي تساعد على تثقيف الناس
حول التالسيميا وتشجعهم على اجراء فحوصات الدم ملعرفة ما إذا كانوا يحملون فريوس هذا
املرض.
والجدير بالذكر ان الداعم االساسي لهذا الحفل هي شركة:
 CEC Capital Engineering Consultantsلصاحبها السيد بول البايع.
وننوه هنا ان ترييز (ترايسي) البايع هي املحرّك االساسي والرئيسي القامة هذا الحفل.
سعر التذاكر  100دوالر بما يف ذلك املازة والعشاء وكذلك النبيذ األحمر واألبيض والبرية
واملشروبات الغازية (املرطبات).
للحجز االتصال بـ مارشا البايع:
Platinum Event Sponsor
0408 210 385
أو ترييز (ترايسي) البايع:
0424 246 906
أو عرب االيمايل االلكرتوني:
thal-events@outlook.com.au
بحدود  27تشرين االول الجاري .2014
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انفاق موازنة الـ  20مليون دوالر املصممة لـ  4سنوات لوقف قوارب اللجوء يف عام واحد ابوت :ال ضرائب جديدة لدفع
مثن احلرب يف العراق

اإلعالنية
احلمالت
كلفت
حلكومات حزب العمال وابوت،
لوقف الالجئني الذين يلتمسون
احلماية يف أسرتاليا ،دافعي
الضرائب ما يقرب من 23
مليون دوالر يف سنة واحدة.
التدقيق
ملكتب
ووفقا
االسرتالي ،فقد انفقت دوائر
اهلجرة واجلمارك اكثر من 22
مليون ونصف (22695994
دوالر) على احلمالت االعالنية
داخل اسرتاليا ويف اخلارج ملنع
«املهاجرين غري الشرعيني»،
من بعض البلدان مبا يف ذلك
أفغانستان وباكستان وإيران
والسودان ،من طلب اللجوء يف
اسرتاليا يف الفرتة من متوز عام
 2013و آب  .2014ومت الكشف
عن هذه الوثائق استجابة على
األسئلة اليت طرحت يف تقديرات
جملس الشيوخ.
وتضمنت احلمالت اجلمركية،
اليت ظهرت يف عدد من البلدان
النامية اليت يتدفق الجئون منها
بالقواب اىل اسرتاليا ،شعارات
«ال تأشرية .قوانني جديدة؛
ال ترموا أموالكم يف املياه؛
وال جمال .ال ميكنكم ان جتعلوا
اسرتاليا وطنكم (no visa; New
Rules; Don>t throw your money into
water; and No way. You will not make
.).Australia home
وتقول الوثيقة ان هذه احلمالت
كلفت دافعي الضرائب حواىل
 15مليون دوالر (14900000
دوالر) ،حيث جرت يف ظل
حكومات حزب العمال السابقة
واالئتالف.
وجرت محلة ال ترموا أموالكم يف
املياه (Don>t throw your money into
 )waterيف سري النكا ،حيث
قيل للناس «توقفوا عن رمي
أموالكم يف املياه» من خالل
الدفع ملهربي البشر لنقلهم اىل
اسرتاليا.
وحسب وكالة اإلعالنات (TBWA
 )\ TALاليت كانت مكلفة مهمة
ان هذه
تصميم وتسويق
اإلعالنات جرت عرب التلفزيونات
واإلذاعات ومنشورات التوزيع
على املنازل وكذلك املنشورات
اليت يتم رميها خالل املناسبات
واألحداث ملدة شهرين.
اما محلة ال جمال .لن جتعلوا
اسرتاليا موطنا لكم (No way.

By boat, no visa: The early campaign.

The “No Way” campaign.

)You will not make Australia home
فقد جرت مبعظمها من خالل

The overseas campaign.

االنرتنيت ،مبا يف ذلك شريط
فيديو يظهر اللفتنانت جنرال

انغوس كامبل.
وكلفت محالت دائرة اهلجرة No
 ،Way and By boat, no visaواليت
كانت تستهدف اجملتمعات
االثنية اليت تعيش يف أسرتاليا،
ما بني  7و 8ماليني دوالر
( 7775994دوالر) .ومشلت
هذه أشرطة فيديو يوتيوب يف
خمتلف اللغات وإعالنات مطبوعة
وإعالنات إذاعية واجتماعات
اشرتك فيها اجملتمع احمللي.
من
لوثائق
وفقا
ولكن
التوقعات االقتصادية املالية
ملنتصف العام ،مت إصدارها يف
كانون االول /ديسمرب من العام
املاضي ،كان من املتوقع انفاق
 19،9مليون دوالر فقط على
مدى أربع سنوات على اعالنات
عرب «اجملتمع واالنرتنت».
التوقعات
وثائق
وقالت
االقتصادية املالية ملنتصف
العام ان  12مليون دوالر
ُ
ستنفق حبدود شهر كانون
االول /ديسمرب  2014على نشاط
االتصاالت (on communications
ُ
وسيتنفق  3ماليني
)activity؛
دوالر على مدى ثالث سنوات
على برنامج موظف االتصال
اجملتمعي (on the Community
يف
)Liaison Officer Program
إنفاق
وسيتم
إندونيسيا.
حوالي  5ماليني دوالر على
مدى ثالث سنوات على توسيع
محلة إعالمية تستهدف طاقم
البحرية يف اندونيسيا (public
information campaign targeting crew
.)in Indonesia
وقال املتحدث باسم اهلجرة
ريتشارد مارلز  Marlesان من
دافعي الضرائب االسرتاليني
أن يعرفوا أين تذهب أمواهلم.
وقال السيد مارلز «هذه احلكومة
تقول القليل وتنفق الكثري من
الضرائب..
دافعي
أموال
الشعب االسرتالي يستحق أن
يعرف ماذا جيري».
وقالت املتحدثة باسم اهلجرة
يف حزب اخلضر سارة هانسون
يونغ انه كان ينبغي إنفاق
األموال على «إطار إقليمي
حقيقي ،على أساس زيادة
معاجلة مسائل الالجئني وإعادة
التوطني».ورأت ان «إنفاق
أموال دافعي الضرائب على
محلة ختويف هي فاحشة».

البنك املركزي يبقي للشهر الرابع عشر أسعار الفائدة دون تغيري
ما زال البنك املركزي يتحدث،
منذ أشهر ،عن ارتفاع أسعار
املنازل ،كما ما زال حيذر من
اختاذ خطوات يف وقت الحق من
هذا العام لكبح مجاح اإلقراض
املصريف إلبقاء أسعار املنازل
حتت السيطرة.
وقد حتدث حاكم البنك املركزي
غلني ستيفنز بصوت عال
عن عواقب قفز املستثمرين
غري مرغوب فيهم اىل أسواق
العقارات يف سيدني وملبورن
على أمل أن ترتفع األسعار حتى
يتمكنوا من جين أرباح طائلة.
لكن يوم الثالثاء ،عندما أبقى
حاكم البنك املركزي غلني
ستيفنز سعر الفائدة عند 2.5
يف املائة ،للشهر  14على

التوالي ،بالكاد أتى على ذكر
ذلك.
وكل ما قاله السيد ستيفنز
هو ان «منو االئتمان معتدل
عموما ،ولكن مع مزيد من
االرتفاع يف األشهر األخرية
يف إقراض املستثمرين يف
األصول اإلسكانية ،واصلت
أسعار املساكن يف االرتفاع
خالل األشهر األخرية».
والحظ أحد االقتصاديني ،ان
يف ذلك بعض اخلذالن ،حيث
قالت انيت بيتشر Annette
 Beacherمن مؤسسة TD Securities
يوم الثالثاء ان «أكرب خيبة [يف
بيان احلاكم] غياب النقاش حول
قطاع اإلسكان الساخن ،ودور
املستثمرين غري مرغوب فيهم

وارتفاع املخاطر على االستقرار
املالي وانه جيب ختفيض أسعار
املنازل ملصلحة مسار االقتصاد
ككل».
وقالت السيدة بيتشر انه «نظرا
للرتكيز على هذا املوضوع من
خمتلف كبار مسؤولي البنك
املركزي يف األسابيع األخرية،
فوجئنا بأنه ليس هناك أي
ذكر لذلك (اسعار املنازل)
على اإلطالق اليوم (الثالثاء).
رمبا ،مثل الشهر املاضي،
سيأتي البنك على ذكرها يف
بيان اجـتماع جملس ادارته
املـقبل بدال من البيان الشهري
الرمسي».
وقدمت السيدة  Beacherنقطة
مثرية لالهتمام ،وهي انه حتى

لو كان مبالغا فيه قليال وهي ان
أسعار املنازل هي الشيء الذي
يتحدث عنه اجلميع يف الوقت
الراهن .بقدر ما ترتفع بقدر ما
يصبح أكثر صعوبة ان حيافظ
املعدل النقدي للبنك املركزي
على النمو االقتصادي املتوازن
يف مجيع أحناء البالد.
احلديث احلذر عن سياسات
االقتصاد الكلي اصبح بصوت
عال ،حيث من املفهوم أن
الناس تريد أن تعرف ما هو
تفكري البنك املركزي األسرتالي
يف هذا املوضوع.
مجيع
يشارك
ال
ولكن
االقتصاديني السيدة بيتشر يف
نظرتها يف ما ينبغي على السيد
ستيفنز التحدث عنه يف بيانه

ابوت :بامكان املوازنة امتصاص كلفة املشاركة يف حرب العراق
استبعد رئيس الوزراء طوني
ابوت فرض ضرائب جديدة
لتمويل احلرب على العراق.
وكان السيد ابوت قد صرح
سابقا ان جمموع تكلفة املهمات
العسكرية يقرب من ربع مليار
دوالر كل ستة أشهر .وحذرت
احلكومة مرارا ان مهمة أسرتاليا
يف العراق قد متتد ملدة «لعدة،
عدة أشهر».
ويف عطلة نهاية األسبوع ،رفض
وزير املالية ماتياس كورمان
« Cormannفرض أي شيء أو
استبعاد اي شيء» عندما سئل
ما إذا كانت احلكومة قد تنظر
يف فرض ضرائب جديدة لدفع
مثن املهمة العسكرية.
ومل يستطع وزير الدفاع ديفيد
جونستون حتديد كم ستكلف
املهمة لكنه قال انه سيتم
توفري التحديث سيتم تقدميه يف
التوقعات االقتصادية منتصف
العام املقررة يف شهر كانون
االول.
ولكن عندما سئل السيد
ابوت يوم الثالثاء ما اذا كان
يستبعد فرض ضرائب جديدة
أجاب« :نعم» وقال ان التكلفة
املقدرة «كبرية» ولكن ميكن
ادارتها والتحكم بها.
واستطرد «ولكن يف موازنة
 400مليار دوالر يف السنة،

ميكن أن ندير هذه األشياء».
وعندما سئل عما إذا كانت
املوازنة هي يف وضع أفضل أو
أسوأ منذ فوز االئتالف باحلكم
قبل أكثر من سنة أجاب السيد
ابوت« :هناك استقامة اليوم يف
الطريقة اليت كانت يف األساس
غري مستقيمة عندما وصلنا إىل
احلكومة».
وقد عادت مقاتالت سوبر
هورنيت اىل دولة اإلمارات
العربية املتحدة من أول مهمة
قتالية يف العراق قدمت فيها
الغطاء اجلوي للقوات احمللية
يف مشال البالد دون ان تشارك
يف الضربات املباشرة.
وعلى كل حال يقول رئيس
الوزراء إن احلكومة ما زالت
تنتظر املصادقة على األوراق
القانونية قبل ان تنضم القوات
اخلاصة للقوة احمللية على
األرض .ومل يستطع ان يؤكد
كم يستغرق ذلك من الوقت.
وقال «أنا لن أضع مهلة زمنية
لذلك .قواتنا ،كما قلت ،هي
على استعداد للذهاب .حنن حنلق
بالفعل يف دوريات جوية مقاتلة
يف مساء العراق وهذا هو ما
ينبغي أن يكون .قواتنا اخلاصة
هي على استعداد للذهاب .حنن
ننتظر فقط االنتهاء من وضع
الوثائق القانونية».

لسعر الفائدة.
ويرى كبري االقتصاديني يف
مؤسسة سييت أسرتاليا ،بول
برينان ،ان عدم نشر حتذير
لسياسات االقتصاد الكلي لكبح
أسعار املنازل ليس سببه فقط
ان السيد ستيفنز مل ِ
يأت على
ذكرها (االسعار) اال بإشارة
عابرة.
وقال السيد برينان «إن بيان
جملس اإلدارة ليس املكان
تطبيق
ملناقشة
املناسب
املعايري الرقابية ،خاصة أنه
سيتقرر يف نهاية املطاف وينفذ
من قبل هيئة تنظيم احلصافة
االسرتالية».
غري انه مهما كانت احلجة ،فمن
الواضح أن البنك املركزي
األسرتالي ال يزال يشعر بالقلق
بشأن قطاع اإلسكان.
وبالنسبة لقرار ترك سعر

الفائدة عند  2.5يف املئة ،فان
سلوك البنك املركزي األسرتالي
غري مفهوم ،حيث ان بيانات
املسح األخرية تشري اىل أن
ظروف العمل تتحسن تدرجييا،
مع بعض االنتعاش يف ثقة
األسر اليت كانت لينة يف وقت
سابق من العام.
ويرى البنك املركزي األسرتالي
ان هذا يشري إىل حدوث «منو
معتدل» يف االقتصاد.
لكن البنك الحظ أيضا ان
اإلنفاق االستثماري يف قطاع
املوارد «بدأ يف االخنفاض
بشكل ملحوظ» ،يف حني ال
يزال مستمرا يف التحسن يف
قطاعات اقتصادية أخرى ،على
الرغم من «هذه اجملاالت من
اإلنفاق الرأمسالي من املتوقع
أن تشهد منوا معتدال فقط يف
املدى القريب «.

صفحة 11

Page 11

Saturday 11 October 2014

السبت  11تشرين األول 2014

اسرتاليات

Australian News

احلكومة تتخلى عن خطة اجبار الباحثني عن عمل على «التقدم لـ  40وظيفة يف الشهر» تصرحيات بيشوب عن الربقع تضر حبظوظها لـ «منصب دولي»

دافع طوني ابوت عن تراجع
حكومته عن خطة اجبار الباحثني
عن عمل على التقدم لـ40
وظيفة يف الشهر ،قائال ان
من العدالة مبكان االستماع إىل
ردود الفعل.
واعرتف ان احلكومة حققت
بعض «التحسينات» الكبرية
يف هذه السياسة.
وقال السيد ابوت للصحفيني
يف كانبريا «إن املشاورات
الوحيدة العادلة هي تلك اليت
ميكن أن ال تؤدي إىل بعض
التحسينات وبعض التغيريات،
عند الضرورة» .
وقالت زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن انها سعيدة
برتاجع احلكومة معلنة انه جيب
على احلكومة اآلن التخلي عن
خطط اجبار من هم دون الـ 30
من العمر االنتظار ستة أشهر
قبل أن يتمكنوا من املطالبة
باإلعانة.
وكانت قد ُوجهت انتقادات على
نطاق واسع القرتاح احلكومة
مبضاعفة طلبات البحث عن عمل
للمستفيدين من عالوة البداية
Newstart Allowance
اجلديدة
حيث ُينظر اىل هذه اخلطة على
انها عقابية للباحثني عن عمل
وكابوس اإلداري للشركات.
وقال وزير العمل اريك أبيتز
 Abetzان احلكومة استمعت إىل

طوني ابوت
ردود فعل العامة وان التطبيق
الراهن القاضي بالبحث عن 20
وظيفة يف الشهر سيبقى.
وصرح لراديو اي بي سي
قائال «اننا نفهم أنها (اخلطة)
ستكون عبئا على األعمال
واملصاحل ورمبا تقلل من قيمة
طلبات عمل».
وأكد أنه ينبغي على العاطلني
عن العمل البحث عن عمل بدوام
كامل ويعتقد أن اهلدف تقدم
بطلبات لـ  40وظيفة ليس

مرهقا جدا.
وستقوم احلكومة بتمديد العمل
بربنامج العمل مقابل اإلعانة (من
السنرتلينك).
فالذين ما دون  30من العمر
عليهم إكمال  25ساعة يف
األسبوع من الربنامج بينما
الباحثون عن عمل الكرب سنا
الذين ترتاوح اعمارهم ما
بني سن  30و  50فسيكون
عليهم استكمال  15ساعة يف
االسبوع.

من احملتمل ان تتعرض حماولة
رئيسة الربملان برونوين بيشوب
لتولي منصب دولي مرموق
النتكاسة بعد تصرحياتها املثرية
للجدل حول ارتداء الربقع
والنقاب يف مبنى الربملان.
وتقوم رئيسة الربملان حبملة
الربملاني
االحتاد
لرئاسة
الدولي ،وهي منظمة دولية
تعمل على تعزيز الدميقراطية.
وينافسها على هذا املركز
مرشحون من دول إسالمية مثل
بنغالديش وإندونيسيا وجزر
املالديف .ويقال ان السيدة
املرشح االوفر
بيشوب هي
حظا.
ويركز االحتاد الربملاني الدولي
على متكني املرأة ،وخصوصا
عندما يتعلق األمر بالسياسة
واحلكومة .ومن املقرر ان
يناقش اجتماع تشرين االول
احلالي «حتقيق املساواة بني
اجلنسني [و] إنهاء العنف ضد
املرأة».
بيشوب
السيدة
وتعرضت
النتقادات يوم اخلميس من
االسبوع املاضي لقرارها -
املقدم من رئيس جملس
الشيوخ ستيفن باري  -حصر
ارتداء املرأة أغطية «للوجه» أو
«املالمح» يف صاالت زجاجية
مغلقة يف مبنى الربملان،
منفصلة عن غريها من الزوار.
ويبدو ان قرارها قد انعكس
ضدها بعد اإلدانة الساحقة
للقرار حتى ان موقف رئيس
الوزراء طوني ابوت كان ضده.
وقال مصدر مطلع يف االحتاد
الربملاني الدولي لفريفاكس
ميديا أنهم ال يصدقون أن
برونوين بيشوب وقفت اىل
جانب فكرة عزل النساء بسبب

السيدة برنوين بيشوب
ما يرتدين .هناك الكثري من
الدول اإلسالمية يف االحتاد
الربملاني الدولي وأنها قد
جتد من الصعوبة مبكان كسب
تأييدها اآلن».
واضاف املصدر يقول «هذا
خمالف جلميع مبادئ وأهداف
االحتاد الربملاني الدولي ...
ال ميكنك أن تفعل ذلك الجل
املنصب فقط ،بل لألسباب
والدوافع الصحيحة».
وركز املصدر أيضا على نقطة
أن النساء املسلمات من
اجملتمعات اليت ترتدي الربقع
هن بالضبط النوع من النساء
اللواتي يسعى االحتاد الربملاني
الدولي إىل متكينهن وادخاهلن
يف املناصب العامة.
وتابع يقول «انها (بيشوب)
قد تكون أضرت بسمعة
أسرتاليا جلهة تفهم االختالفات
واحلساسيات الثقافية وما هو
الدور الذي ميكن أن تقوم به
املرأة يف العمليات الربملانية».
وفهمت فريفاكس ميديا أن
هناك عددا من النواب العماليني
احلاليني والسابقني يساعدون

رئيسة جملس النواب يف محلتها
الدولية ،يف حراك مفاجئ من
التعاون بني احلزبني ،من هؤالء
النواب العماليني عضو مقعد
هنرت وسوط احلكومة السابق
جويل فيتزغيبون ،عضو مقعد
موانئ ملبورن مايكل دانيب
ورئيس جملس الشيوخ السابق
جون هوغ من خالل استخدام
عالقاتهم الدولية حلشد التأييد
للسيدة بيشوب.
وقال متحدث باسم السيدة
بيشوب أن «الرئيسة (بيشوب)
وتقدر دعم ترشيحها
سعيدة جدا
ّ
لالحتاد الربملاني الدولي من
قبل احلزبني ،وانها ممتنة هلذا
الدعم».
وقالت السيدة بيشوب انها
سوف تبقى يف دور رئيسة
الربملان إذا جنحت يف محلتها.
وقد سافرت السيدة بيشوب
من
اىل اخلارج ليل اجلمعة
االسبوع املاضي ملدة أسبوع
عشية االجتماعات الثنائية قبيل
اجتماع االحتاد الربملاني الدولي
الذي سينعقد يف الفرتة ما بني
 12و  16تشرين االول احلالي.

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

صدق يف
املعاملة
وسرعة يف العمل
23 Cann St Guildford NSW 2161
Ph: 02 9681 6520 Mob: 0414 394 675
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

فتوش يقضم مشاع عني دارة!
تقدم الداخلية والبلديات نهاد املشنوق الهتمامه
بشكوى «سلب مشاع البلدة»« .قضم» املشاع
ليس جديدا على البلدة ،كما على سائر املناطق
لكن مثة خالف حالي ،حول اكثر من
اللبنانية،
ْ
 150الف مرت ُ
ضمت اىل عقار ميلكه بيار وموسى
فتوش ،شقيقي الوزير السابق نقوال فتوش.
تسببت عمليات مسح جبل عني دارة (خالل
التسعينيات) ،بقضم الكثري من مساحات البلدة
املشاعية ،وفق ما يؤكد خمتار البلدة انطوان بدر.
يلفت بدر اىل «فوضى» االستمالك اليت حصلت
حينها ،واليت أدت اىل تعديات كثرية على مشاع
اجلبل.
اخلالف الذي أعاد احلديث عن التعدي على
املشاعات ،و «أحيا» نقاش احلق العام ،يدور
حول قطعة أرض تبلغ مساحتها التقديرية 175
ألف ُ
ض ّمت اىل العقار الرقم  4314الذي ميلكه
األخوان فتوش.
الالفت أن العقار نفسه ( )4314كان عليه اعرتاض
تقدمت
من بلدية عني دارة .ففي عام 1999
ّ
البلدية باعرتاض لدى القاضي العقاري يف جبل
لبنان طلبت مبوجبه «اختاذ القرار باعادة مسح
وتسجيل العقار من منطقة اجلبل األقرع ،كـمشاع
لبلدة عني دارة ألنها املالك القانوني هلا ،وذلك
باالستناد اىل احلكم الصادرعام  ،1934وكان
املعرتض عليهما األخوان فتوش» .رافق هذا
االعرتاض الكثري من احملاكمات القضائية بني
البلدية وآل فتوش  ،وانتهت بـ»عجز» البلدية
عن اسرتداد هذا العقار .وبالتالي مل يعد النقاش
يدور حول «أحقية» آل فتوش يف استمالك
ّ
«سلمت» بهذا
العقار ،ذلك أن البلدية نفسها
الواقع .النقاش يتمحور حاليا حول «أحقية» بيار
فتوش يف امتالك قطعة األرض املالصقة للعقار
.4314
تقدم فتوش بدعوى لدى
تبدأ «اخلربية» ،عندما
ّ
القاضي العقاري اإلضايف يف بعبدا بتاريخ
 2011/3/15يطلب فيها تصحيح حدود عقاره
مدون عليها وفق اخلريطة
ضم قطعة أرض
عرب
ّ
ّ
املوجودة يف أرشيف دائرة املساحة يف بعبدا
كلمة «مشاع» ،إال أن القاضي العقاري يف بعبدا
لبيب سلهب أصدر قرارا يف  2011/4/12يقضي
بضمها اىل العقار.
تتحرك البلدية حينها ،يؤكد عضو جملس
مل
ّ
البلدية يف عني دارة أسعد حداد أن اجمللس
البلدي مل يكن على علم بالقرار ،وأنه عرف أخريا
«بالصدفة» بضم األرض ،فيما كان رئيس بلدية
عني دارة احلالي سامي حداد على علم بالدعوى
واحلكم ،اال أنه مل يقم بأي إجراء بهذا اخلصوص
ومل يبلغ اجمللس البلدي( .وهو ما يظهره الكتاب
املوجه بتاريخ  2012/7/24الذي يفيد فيه نائب
تقدم بكتاب
رئيس البلدية السابق فادي ميني بأنه ّ
لرئيس البلدية وأعلمه بذلك) ،لكن أسعد حداد
(عضو جملس البلدي) فور معرفته باحلكم طالب
التحرك واختاذ القرار،
اجمللس البلدي بضرورة
ّ
«ومارسنا الضغط على رئيس البلدية الذي ظل
مياطل اكثر من ستة اشهر ورفعنا دعوى ضد
املساح املكلف سيمون ساسني ،الذي استند
ّ
إليه قرار سلهب لتعديل مساحة العقار».

دعاوى متبادلة

تقدمت البلدية بالدعوى ضد ساسني،
بعدما
ّ
إلبطال التصحيح اجلاري وعدم األخذ باملساحة
املستحدثة وبتسجيل أرض املشاع على بلدية
عني دارة ( ،)2014/4922طالب فتوش إدخاله
وقدم الئحة جوابية ،فضال عن رفعه
يف الدعوى
ّ
دعوى ابتزاز ضد رئيس البلدية سامي حداد.
اثر معرفته بدعوى االبتزاز ،دعا حداد أعضاء
اجمللس البلدي الجتماع عقد بتاريخ 2014/7/4
املقدمة ضد فتوش
ملطالبته الرتاجع عن الدعوى
ّ
«ألنه سيدخل السجن بسببها» (حبسب تصرحيه
احلريف)« .مل يتمكن حداد من اختاذ قرار سحب
الدعوى يف هذه اجللسة ،فاستعاض عن ذلك
بتأليف جلنة برئاسته ملتابعة املوضوع» ،يقول
أسعد حداد .ودعا اىل انعقاد جلسة جديدة عقدت

هديل فرفور

قبل قرار الضم وال تتجاوز هذه املساحة الـ200
ألف مرت .يلفت أسعد حداد يف هذا اجملال ،اىل
وجود الكثري من املستندات املربزة يف الدعوى
اليت أقامتها البلدية ضد ساسني وفتوش ،اليت
تؤكد «مشاعية» العقار ،و»اليت كان من شأنها
أن ّ
متكن البلدية من ربح الدعوة فإذا استمرت
فيها» ،وفيما يصر فتوش على اتهام أسعد حداد
«باالفرتاء واالبتزاز» ،الفتا اىل انه رفع دعوى
قضائية ضد حداد بتهمة التشهري والقدح ،يؤكد
يتعرض له للرتاجع عن
حداد حجم الضغط الذي
ّ
مواقفه املصرة على مقاضاة فتوش ،الفتا اىل
أن الدعوة املقامة ضده أقفلت ألنها خالية من أي
«تعهدا بعدم املساس
اثباتات ،مضيفا إنه وقع
ّ
باألحكام القضائية املربمة فقط».

كيف وصل الكتاب إىل وزير الداخلية؟

يف  ،2014/9/11وجّه أهالي عني دارة كتاب شكر اىل وزير هناك خريطة مسح اختيارية أعدها فتوش لعقاره
تثبت أن مساحته ال تتعدى الـ 200ألف مرت مربع.

يف .2014/7/8
أصدر اجمللس البلدي قراره بالرتاجع عن الدعوى
فتوش .الالفت ما يتضمنه نص
املقامة على بيار ّ
القرار من مربرات دفعت اجمللس اىل التصديق
عليه .ففي نص القرار ورد« :ان اللجنة املكلفة
من رئيس البلدية ونائب الرئيس وثالثة أعضاء
توجهت لالجتماع مبعالي الوزير نقوال فتوش واخيه
السيد بيار فتوش ،وبعد احلوار مع معالي الوزير
والسيد بيار فتوش والتأكد من املستندات
القانونية واألفكار القانونية الصادرة يف
القضاء اللبناني الذي حدد العقار بأنه ال حيتمل
اللبس ،وتبني للجنة أنه ال مشاع على حدود هذا
العقار».
يذكر القرار (الرقم  )3أنه جرى التوافق «باألكثرية
الساحقة» (علما أن القراراختذ مبوافقة  8اعضاء
من اصل  15حبسب ما يؤكد حداد) بالرتاجع عن
املساح ساسني وبيار فتوش
الدعوى املقامة على
ّ
لكون احلقائق املستجدة جتعلها «عدمية الفائدة،
وخصوصا أن البلدية أقامت الدعوى بوجه أحكام
نهائية».

ردّ فتوش

يصر فتوش يف حديثه لـ»األخبار» على الرتكيز
على مبدأ أن األحكام الصادرة هي أحكام نهائية
ومربمة ،وبالتالي فان اي مراجعة تتقدم بها
البلدية يف هذا اجملال هي مبثابة تعد على
القوانني او القرارات القضائية ،اال ان النقاش
ال يدور حول ما يصر فتوش على اثباته ،وهو
ملكيته للعقار ،املوضوع اخلاليف يتمركز حول
امكانية اثباته ان األرض اليت جرى ضمها اىل
ّ
«يتسلح» فتوش بقرار
العقار ليست مشاعا .هنا
القاضي سلهب  2011/9الذي قضى بضم األرض
اىل العقار الفتا اىل « أنه قانوني بامتياز».
يستند سلهب يف قراره إىل «تناقض بني مصور
التحديد الرقم /80عني دارة وحمضر التحديد
األساسي للعقار /4314عني دارة» ،فضال عن
ّ
املكلف سيمون ساسني
املساح
استناده اىل تقرير
ّ
الذي يوصي بتصحيح مصور حتديد العقار.4314
املفارقة أن «التناقض» الذي يلفت اليه القرار
يتمثل يف عدم شطب االعرتاض على املصور
وفق ما ينص احلكم عليه الرقم  171الصادر
يف  2003/12/15الذي أوصى بشطب إشارة
االعرتاض من حمضر التحديد ،وال يعد هذا األمر
مرتبطا بإثبات أن مصور التحديد الرقم  80الذي
يتضمن تدوينا لكلمة مشاع على قطعة األرض
غري صحيح .الالفت أن املساح الذي ّ
وقع هذا
املصور (عبداهلل حداد) هو نفسه من ّ
وقع كتابا
يفيد بأن مشاعات عني دارة بعيدة جدا (علما انها
متالصقة وفق ما تظهره اخلرائط) ،وأشار اىل أن
كلمة مشاع املدونة هي «من بني األخطاء العادية
الفنية» ،وأن احلفريات املقامة قدمية وليست
جديدة« ،كأنه ال كسارات وال مقالع جرفت حوالي
 20اىل  30الف مرت مربع من العقار  »4489يقول
اسعد حداد ،مضيفا « هذه االستنادات ميكن

اثبات مغالطاتها فور الكشف امليداني» ،فيما
يقول أحد املتابعني مللف الكسارات يف البلدة
إن « هدف فتوش من االستيالء على املشاع هو
توسيع نطاق الكسارات».
مقدمة من فتوش
اجلدير ذكره ،أن مثة خرائط
ّ
نفسه (مسح اختياري) تربز مساحة عقاره 4314

توجه أسعد حداد
بعد تنازل البلدية عن الدعوىّ ،
بكتاب اىل حمافظ جبل لبنان فؤاد فليفل اعرتض
فيه على قرار البلدية ،مستندا اىل وقائع تثبت
أن فتوش عمد اىل ضم مساحة املشاع اىل عقاره
وألغى الطريق الكائن بني العقارين وضمها للعقار
املذكور ،فضال عن اسباب االعرتاض املتمثلة
يف الضغوط اليت ميارسها فتوش على البلدية،
فناشده «لتأخذوا علما كيف تسلب األراضي
املشاعية يف عني دارة» ،اال ان فليفل رد
الكتاب «إلبالغ اجلهة املستدعية مراجعة القضاء
املختص» ،فما كان من حداد اال ان توجه بكتاب
مماثل اىل وزارة الداخلية .وقال حداد إنه تلقى
اتصاال من رئيس هيئة التحقيق يف اجملالس
احمللية خالد أبو شقرا يفيده بأنه تلقى الكتاب،
وبأن اهليئة ستتابع التحقيق .من جهته ،أكد أبو
شقرا للزميلة «األخبار» أن «امللف ال يزال قيد
اً
طويل.
التحقيق» ،وأن بته لن يستغرق وقتا

االستقصاء على طريقة كلود :تبييض للفساد والعمالة

ال جتد اإلعالمية كلود أبو ناضر هندي أي حرج يف
إمرار تقارير تروجيية للعديد من األطراف ضمن
برناجمها «استقصاء».
«الربنامج التوثيقي الوحيد يف لبنان والشرق
األوسط» الذي يغطي أهم املواضيع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية .عبارات كثرية تطالع
املتصفح ملوقع  mtvاإللكرتوني للتعريف عن
برنامج «حتقيق» (إعداد وتقديم كلود أبو ناضر
هندي) .الربنامج الذي بدأ مومسه السادس
األسبوع املاضيّ ،
شكل حمط جدل منذ بدايته.
حرفت الربنامج عن
اجلديد
احلالي
تباشري املوسم
ّ
يدعيه .االفتتاحية
مساره ،أقله يف اخلط الذي ّ
كانت مع تقرير ( )50:27عن ُ TSCعرض األحد
املاضي وأخذ صبغة التقرير التجاري املدفوع
األجر .وهو جاء ردًا على تقرير آخر لرامي األمني
عرض على قناة «اجلديد» يف نشرة أخبارها
املسائية ( .)9/5وكان هذا األمني قد كشف
احلد األدنى من الشروط
بالصور غياب مراعاة
ّ
الصحية يف املتجر ،حيث القطط تقضم اللحوم
ًً
ليال قبل أن يشرتيها املواطنون
ومشتقاتها
أن التقرير الذي
صباحًا حبسب التقرير .إال ّ
عرضته هندي ّروج بشكل فاضح للمتجر ،وحتديدًا
ذاك الذي طالته سهام «اجلديد» أي فرع اجلناح.
ذهبت الكامريا إىل هناك وحرصت على أن تظهر
ًً
وصوال
املعايري الصحية ،بدءًا من املوظفني،
إىل املخازن ،ومل تنس املرور على املستهلكني
الذين أغدقوا عبارات املديح على املتجر .ومرت
بالطريق على فرع األشرفية املفتتح حديثًا .وبني
التصوير امليداني والتنقل بني الفروع ،كان مدير
عام  TSCبسام زنتوت حاضرًا ليوضح «احلقيقة»:
«احلادثة حصلت منذ سنة والبضائع بالفعل مت
تصويرها من قبل املوظفني حتضريًا لإلبالغ عنها
إن
ومت تلفها يف اليوم عينه» قبل أن يضيف ّ
سربت الصور انتقامًا لطردها من
إحدى املوظفات ّ
املتجر.
إذا عدنا إىل الوراء ،وحتديدًا اىل املوسم السابق
من «حتقيق» ،سنعثر على تقارير أخرى عرضها
ردًا على تقارير أخرى كفضيحة اللبنة الشهرية
اليت كشفها برنامج «حكي جالس» على  lbciويف
صحيفة «األخبار» .فماذا فعل «حتقيق»؟ ببساطة
خصص ما يقارب ساعة لتقرير تروجيي أيضًا ألحد
املتضررين من هذه الفضيحة أي «ديري خوري».
استقبل صاحب مزارع «ديري خوري» عبد اهلل

وعرج على
خوري ّ
املزارع واملصانع
و ا ملخترب ا ت
اخلاصة به ليعطي
صورة
أمجل
ويظهر
عنها
مبظهر
خوري
على
احلريص
جودة منتجاته،
وخصوصًا عندما
األغنام
يدلل
واألبقار لتعطي
ما
أفضل

كلود أبو ناضر هندي

عندها!
ومن الرتويج التجاري اىل تبييض صفحة العمالة!
فقد خصصت حلقة األحد املاضي للحديث عن
«العمالة» .بالنسبة اىل هندي ،صارت «ترتكب
بامسها أعمال ظاملة ألهداف سياسية وخدمة
ملصاحل السلطة» .احللقة استضافت رئيس بلدية
سعد نايل سابقًا زياد احلمصي املتهم بالعمالة
ًً
بدال من
وسجن وقتها  3سنوات
مع «إسرائيل» ُ
 15بعدما أفرج عنه على يد القاضية آنذاك أليس
صور احلمصي
الشبطيين .الشريط ()34:10
ّ
بصورة البطل املناضل الذي خاض معارك ضد
العدو الصهيوني و»جنح يف االنتخابات البلدية
ّ
رغمًا عن أنف السوريني» آنذاك أي عام .1998
التقرير يسري برواية واحدة سردها احلمصي على
اهلواء من حتول عمله من جتاري مع الصني اىل
يتوج بها
التعامل مع املوساد ألجل «قضية نبيلة ّ
حياته» ،أي مبادلة جثث القتلى اإلسرائيليني
يف لبنان باألسرى يف السجون اإلسرائيلية على
حد قوله .ورغم ما نشره الشريط على لسان
احلمصي بأن األجهزة اللبنانية كانت على علم
«مبهمته» ،فإن القائمني على الربنامج مل يكلفوا
أنفسهم عناء الوقوف عند وجهة نظر هذه األجهزة
لتحقيق التوازن أقله .عدا هدف تبييض صفحة
احلمصي ،فإن «حتقيق» رمى سهامه أيضًا باجتاه
السلطة احلاكمة آنذاك و»صاحبة اهليمنة» ،فختام
احللقة كان بصورة ثابتة جتمع احلمصي مع الراحل
رفيق احلريري حتمل دالالت كافية لتأكيد مسار
احللقة.

زينب حاوي

صفحة 14

Saturday 11 October 2014

السبت  11تشرين األول 2014

Page 14

مقاالت وتحقيقات

زريقات أمرياً جديداً لـ«عبداهلل عزام»
رضوان مرتضى

السري األبرز
«كتائب عبداهلل عزام» ،التنظيم
ّ
هدته الضربات
لبنانيًا حياول النهوض جمددًاّ .
ّ
تلقاها يف األشهر األخرية فرتاجع
األمنية اليت
خطره حتى حني .خسره أمريه باملوت ،و»عبقريه»
كوادر أساسية
باالنشقاق ثم التوقيف ،وطاولت
َ
فيه محلة اعتقاالت .كل ذلك أوجب التغيري،
فصار سراج الدين زريقات أمريه اجلديد.
وحده تنظيم «كتائب عبداهلل عزام» ّ
نفذ عمليات
َ
تفجريية ضخمة يف لبنان خالل السنتني األخريتني.
من تفجري السيارتني املفخختني يف بئر العبد
والرويس ،إىل االنتحاريني الذين ّ
نفذوا هجمات
مزدوجة ضد السفارة اإليرانية ومستشاريتها
ظهرت بصمات التنظيم القاعدي واضحة ،علمًا
بأن بيانات التنظيم منذ نشأته أشهرت العداء
ّ
لـ»الدولة اللبنانية اخلاضعة حلزب اهلل» .ومنذ بدء
األحداث يف سوريا ،استفاد التنظيم املتشدد من
حركة الشيخ أمحد األسري.
تكشف املعلومات أن عددًا كبريًا من عناصره
اخرتقوا مجاعة األسري والتحقوا بها لتوفري غطاء
الشبان
فسر ارتباط أمساء
حلركتهم .وهذا ما ُي ّ
ّ
الذين ّ
نفذوا هجمات انتحارية داخل لبنان باألسري
يف وقت سابق .وحبسب معلومات خاصة ،كانت
ّ
تكلفه قيادة «القاعدة»
أول تنظيم
«الكتائب» ّ
تنفيذ عمليات أمنية وتفجريات داخل لبنان .وعندما
كانت «جبهة النصرة» و»الدولة اإلسالمية» ّ
تنفذان
تفجريات يف بريوت حتت عنوان «رسائل حتذيرية
إىل حزب اهلل» (تفجريي الشارع العريض)،
كانت قيادة «عبد اهلل عزام» وعناصره جتهد
يف التخطيط لتوجيه ضربات موجعة إىل أهداف
تقع ضمن بيئة حزب اهلل .وقد ُأفشلت بعض
هذه املخططات ،وأبرزها كشف خلية الناعمة اليت
عد سيارة مفخخة لتفجريها يف الضاحية
كانت ُت ّ
اجلنوبية .مل يدم الوضع على حاله .وبعون
من االستخبارات األملانية واألمريكية ،متكنت
استخبارات اجليش من توجيه ضربات قاسية إىل
التنظيم .آزرها يف أكثر من قضية فرع املعلومات
يف قوى األمن الداخلي واألمن العام وجهاز أمن
حزب اهلل .هكذا ّ
تلقى التنظيم اجلهادي الضربات
واحدة تلو األخرى .بدأت بتوقيف أمريه الشيخ
السعودي ماجد املاجد الذي ما لبث أن تويف يف
املستشفى .ثم ُأتبعت بسسلسة توقيفات أنهكت
بنية التنظيم األساسية .فأوقف بعد املاجد
املسؤول الشرعي مجال الدفرتدار ثم بالل كايد
الذي تنقل املعلومات أنه كان خبري متفجرات.
وكانت إحدى أبرز النكسات انشقاق نعيم عباس
َ
يوقف بعدة أشهر ،علمًا
عن»الكتائب» قبل أن
بأن األخري ترك صفوف التنظيم بسبب خالف مع
الشيخ توفيق طه و»اعرتاضه على تولية الشيخ
سراج الدين زريقات مركزًا قياديًا يف التنظيم،
وهو بنظره ال يستحق».
تقرب من «كتائب عبداهلل عزام» قبل
فضل شاكر ّ
أن يبتعد عنها أخريًا
كذلك
تعرض التنظيم لضربة قوية يف معركة
ّ
عرسال األخرية ،وحتديدًا يف ثكنة الـ ،٨٣فقد
خسر التنظيم اثنني من أبرز كوادره ،أحدهما
يدعى «أبو الياس العرسالي» والثاني من آل
محيد .وحبسب املعلومات ،كان هذان الكادران
ّ
مكلفني من زريقات شخصيًا يف جمال التخطيط
األمين وإعداد كوادر التنظيم عسكريًا.
إضافة إىل ما سبق ،أصيب التنظيم بنزف داخلي
ّ
متثل بهجرة عناصر منه إىل «جبهة النصرة»
و»الدولة اإلسالمية» .أما سبب ترك «الكتائب»
حبسب املصادر ،فسببه أن معظم الشباب ُأعجبوا
بأسلوب «الدولة» و»النصرة» اللذين حققا
تقدمات سريعة ،يف حني أنهم ّ
ملوا من َ
«ن َفس
الكتائب الطويل يف العمل» .وكان من أبرز
هؤالء ،نعيم عباس ويوسف شبايطة وأمحد طه
ووسيم نعيم .وهؤالء ،حبسب املصادر ،تركوا
«الكتائب» والتحقوا بـ»الدولة» ،علمًا أن مصادر
متعهدًا يعمل لدى كال
أخرى ذكرت أن عباس كان
ّ
التنظيمني (النصرة والدولة) من دون أن يبايع
أيًا منهما .وقد ذاع صيت أمحد طه الذي كان
حيمل لقب «أبو الوليد» قبل أن يستبدله بلقب

إسرائيل تف ّضل اهلدوء :حزب اهلل يسحق ردعنا
يحيى دبوق

حزب اهلل يبعث برسائل عملية أن بإمكانه قتال داعش والجيش االسرائيلي معاً (مروان طحطح)

سراج الدين زريقات االمري «املنقذ»

«أبو حسن الفلسطيين» بعد ّ
توليه إمارة «الدولة»
يف القلمون ،علمًا بأن هؤالء يستبدلون ألقابهم
ّ
شكهم يف ّ
أنها أصبحت
العتبارات أمنية بسبب
«حمروقة» وللحؤول دون تتبعهم .وقد كان طه
يف بداياته ناشطًا مع «كتائب عبد اهلل عزام»،
إىل جانب صديقه نعيم عباس قبل أن يرتكا
التنظيم سويًاُ .قتل أمحد طه يف بداية أحداث
عرسال ،أما يوسف شبايطة فال يزال ناشطًا يف
خميم عني احللوة ،علمًا بأنه رفيق درب نعيم
عباس وقد عمال معًا .ويربز إىل جانب شبايطة يف
خميم عني احللوة ،رامي ورد وأمحد العابد وعبد
الرمحن حيدر .وتكشف املعلومات أن فضل شاكر
تقرب كثريًا من تنظيم «كتائب عبد اهلل عزام»،
ّ
مشرية إىل ّ
أنه التحق بهم ،قبل أن يبتعد أخريًا
عنهم .وتشري إىل أن شقيقه عبد الرمحن مشندور
يؤدي دورًا حموريًا داخل «الكتائب».
تذكر املصادر أن «تشتتًا أصاب كوادر التنظيم
يف إحدى الفرتات» ،كاشفة أن «الشيخ توفيق
طه (املعروف بـ»أبو حممد») فوجئ بالعملية اليت
استهدفت السفارة اإليرانية ،ألنها ُن ّفذت من
دون علمه» ،مشرية إىل أن «زريقات جتاوزه يف
كثري من األمور الحقًا» ،علمًا بأن األخري كان له
دور رئيسي يف التخطيط هلذه العملية .وبعد نأي
يتعلق باملهمات اليت ُت ّ
ّ
نفذ على
طه بنفسه يف ما
الساحة اللبنانية ،انكفأ دوره ليقتصر على ّ
تولي
قيادة «سرايا زياد اجلراح» التابعة لـ»الكتائب».
هكذا ،تقول املصادر ،إن «قلة القادة وتوالي
الضربات أجربت التنظيم على اختيار قائد جديد،
فاختري الشيخ زريقات أمريًا عامًا لكتائب عبد
اهلل عزام» .وبعدما برز األخري بوصفه املتحدث
اإلعالمي لـ»سرايا احلسني بن علي» الناشطة على
الساحة اللبنانية ،بات يف الفرتة األخرية األمري
العام للتنظيم .وهذه املعلومة اليت مل ُيكشف
ّ
شكلت مفاجأة يف أوساط
النقاب عنها بعد،
جهاديني ينقسمون يف موقفهم من التنظيم
إن «فيه أصحاب علم ووعي» وآخر
بني قائل ّ
يرى «يف ممارسات قياداته ارتكابات خاطئة».
زريقات ،الشاب البريوتي العشريين الذي
يتنقل بني الزبداني والقلمون ،سبق أن أوقفته
استخبارات اجليش يف بريوت عام  ،2011ثم
أطلقت سراحه بعدما توسط له الشيخ شادي
املصري ،أحد مساعدي املفيت السابق للجمهورية
تتوجه أنظار
الشيخ حممد رشيد قباني .اليوم
ّ
«جهاديي لبنان» إىل األمري الصاعد الذي اعتاد
مهامجة حزب اهلل واجليش اللبناني عرب «تويرت».
أبرز ظهور له يف اآلونة األخرية كان يف جرود
عرسال قبل أسبوعني .حينذاك ،خطب يف
اجلنود املخطوفني يف جرود عرسال ،رافعًا نربة
تهديداته« :اجملاهدون اخذوا العراق خالل أيام،
ويف أيام يكونون يف بريوت».

ردت املقاومة على
بوضوح ال حيتمل أي لبسّ ،
اغتيال العدو للشهيد حسن علي حيدر يف عدلون
قبل شهر .بعبوتني ناسفتني فجرتهما يف مزارع
شبعا احملتلة ،أرادت القول إلسرائيل وللتكفرييني
معًا« :واحدكما لن يشغلنا عن اآلخر» .صحافة
العدو أعلنت ما أضمره سياسيوه :ردعنا يتآكل.
«بلعت» إسرائيل عبوة املقاومة يف مزارع شبعا،
واكتفت
برد الفعل التقليدي :إطالق قذائف
ّ
مدفعية على الفلوات والوديان .االكتفاء
برد
ّ
الفعل هذا «أفضل» للعدو من اإلقدام على
رد أشد من حزب اهلل ،ومن ثم
ّ
رد يفضي اىل ّ
االضطرار اىل االنسحاب من املواجهة .هذه هي
خالصة املوقف الذي عبرّ عنه الناطق باسم جيش
االحتالل« :حنتفظ ألنفسنا حبق الرد يف الزمان
واملكان املناسبني».
إال أن االنكفاء امليداني والبحث عن التهدئة ،كما
عبرّ ت عنهما املؤسسة العسكرية االسرائيلية قو ً
ال
وفع ًال ،جاءا يف موازاة خطاب سياسي مغاير كان
خمصصًا للداخل الصهيوني أكثر منه للخارج ،وعبرّ
عنه رئيس احلكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو
ووزير حربه موشيه يعلون اللذان أكدا أن جيش
«رد وبشدة على مواقع وأهداف تابعة
االحتالل
ّ
حلزب اهلل يف لبنان».
نتنياهو ّ
أكد أن «إسرائيل لن تضبط نفسها ردًا
على حماوالت االعتداء على جنودها» .وأضاف يف
مستهل جلسة خاصة للحكومة أمس« ،إننا نشهد
تهديدات من حولنا ،وقد أثبتنا أننا نرد بقوة
على أي حماولة إليذائنا ،سواء يف اجلنوب أو
يف الشمال ،أو يف أي مكان آخر».
ووجه كالمه
ّ
اىل اجلنود االسرائيليني على احلدود مع لبنان،
«أقدر جهود اجلنود يف هار دوف الذين
وقال:
ّ
أحبطوا اليوم
اعتداء على احلدود الشمالية .أما يف
ً
ما يتعلق باملستوطنني يف الشمال ،فيجب العمل
على استثمار مبالغ كبرية يف املسائل االمنية
للمجتمعات احمليطة خبط املواجهة».
وكان الناطق باسم اجليش االسرائيلي قد أشار،
يف بيان نشر على موقعه على االنرتنت ،اىل أن
دورية مشاة تابعة للجيش تعرضت لتفجري عبوة
ناسفة يف منطقة «جبل روس» احملاذية ملزارع
شبعا ،أدت اىل إصابة جنديني جبروح .ولفت
اىل أن «اجليش (اإلسرائيلي) حيتفظ لنفسه حبق
العمل بأي طريقة ويف أي مكان وزمان يراهما
مناسبني ،للدفاع عن مواطين الدولة».
وكان حزب اهلل قد أصدر بيانًا ّ
تبنى فيه العملية
اليت ّ
نفذتها «جمموعة الشهيد حسن علي حيدر
(استشهد بتفجري العدو عبوة ناسفة مزروعة يف
جهاز تنصت يف بلدة عدلون اجلنوبية قبل شهر)
( )...ما أدى إىل وقوع عدد من اإلصابات يف
صفوف جنود االحتالل».
قاسم :قمنا بالعملية كي نقول للعدو إن املقاومة
لن تقبل بأي خرق دون ردة الفعل املناسبة

وأوضح نائب األمني العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل ،الشيخ نعيم قاسم أن العملية «هلا
مستها
خصوصيتها وعربت عنها املقاومة عندما ّ
عملية الشهيد علي حسن حيدر» .ويف مقابلة مع
الزميل جان عزيز على قناة «او تي يف» االربعاء،
قال قاسم إنه «رغم انشغالنا يف سوريا فإن
ّ
أعيننا
مفتحة ومقاومتنا جاهزة ملواجهة العدو
االسرائيلي» .وأضاف« :قمنا بهذه العملية كي
نقول لالسرائيلي اننا جاهزون ألي اعتداء ،وان
املقاومة جاهزة وحاضرة وال ميكن ان تقبل بأي
خرق من دون القيام بردة الفعل املناسبة».
وأشار مصدر أمين إسرائيلي اىل أن عبوة ثانية
زرعت يف مكان قريب من العبوة االوىل ُف ّجرت
عن ُبعد بعد نصف ساعة من تفجري االوىل ،لكنها
مل تتسبب يف إصابات .وأشار املصدر اىل أن
االجتاه لدى اجليش هو عدم االجنرار اىل التصعيد
و»احتواء هذا احلادث».
تعليقات وسائل االعالم العربية كانت أكثر إظهارًا
للموقف االسرائيلي من تعليقات املسؤولني،
إذ أشارت القناة االوىل يف نشرتها االخبارية
الرئيسية اىل أن «ما جرى مل يفاجئ إسرائيل ،إذ
إن (األمني العام حلزب اهلل السيد حسن) نصر اهلل
أكد أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية ،ومن
يفهم نصراهلل ولغة حزب اهلل ،يدرك أنهم كانوا
ينوون الرد على إطالق النار باجتاه لبنان».
موقع القناة العاشرة على االنرتنت نقل عن مصدر
عسكري رفيع أن التقدير لدى اجليش االسرائيلي
أن التفجري هو حادثة إضافية تضاف اىل سلسلة
حوادث تهدف اىل «سحق الردع االسرائيلي
يف مقابل حزب اهلل» .وأشار اىل أن «الرد
االسرائيلي على عبوة شبعا مل يكن متناسبًا ،بل
مل يكن إال ردًا صوريًا مل
يؤد اىل أضرار وال
ّ
قيمة عسكرية له ،بل فقط ّ
ميكن إسرائيل من
ردت على حزب اهلل .ويف أقصى حال
القول إنها ّ
يؤدي اىل تأثري معنوي وردعي حتاول إسرائيل
حتقيقه .وليس من الواضح أنها جنحت يف ذلك».
وحبسب القناة ،فإن «حزب اهلل يدرك جيدًا موقف
إسرائيل ،ويدرك جيدًا أنها غري معنية بتصعيد
أمين واسع وجولة قتال جديدة ،حتى وإن تسببت
اعتداءاته بسقوط قتلى إسرائيليني».
وأشارت القناة العاشرة يف نشرتها الرئيسية
اىل أن «احلديث االسرائيلي عن «ردع حزب
اهلل» بات حديثًا بال قيمة ،وعلينا أن حنذر يف
إطالق املصطلحات ،إذ إن حزب اهلل أثبت أنه
غري مردوع ،وما حققناه يف السابق آخذ يف
االحنالل
والتقوض» .وحبسب القناة« ،صحيح أن
ّ
حزب اهلل منهمك يف مسائل أخرى ،لكنه يرسل
الرسائل العملية أن بإمكانه قتال داعش على
احلدود مع سوريا ،ويف الوقت نفسه إدارة اجلبهة
ضد اجليش االسرائيلي جنوبًا».
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مت ّخض اجلبل فأجنب فأراً :ضمان املتقاعدين اسرائيل خططت للهجوم على اجليش السوري قبل اجتياح 1982
علي حيدر

محمد وهبة
ّ
متخض جهابذة الضمان االجتماعي من خرباء
وسياسيني ليلدوا فأرًا امسه «التغطية الصحية
للمضمونني املتقاعدين» .هو مشروع «إهلائي»
عن مشروع التغطية الصحية الشاملة وهو جمتزأ
من مشروع «ضمان الشيخوخة»!
لن يستطيع أحد أن يكسر عود النظام اللبناني
الذي يتيح اختزال املشاريع االجتماعية الشاملة
مبشاريع فئوية .مشروع «التغطية الصحية
للمضمونني املتقاعدين» هو مثال بارز على هذا
األمر الذي يكشف عن سلوك السلطة التدجيين
وحرصها على استمرار نظام الزبائنية السياسية.
فاملشروع الذي طرحه وزير العمل السابق شربل
حناس قبل سنوات بعنوان «التغطية الصحية
يقدم
املمول من الضريبة» والذي
الشاملة
ّ
ّ
الرعاية الصحية لنسبة  %100من اللبنانيني
ُ
استبدل مبشروع ال يستفيد منه أكثر
املقيمني،
من  3000متقاعد سنويًا ،أي ما نسبته  %1من
املضمونني املسجلني يف الضمان و %0.075من
اللبنانيني املقيمني .هو ببساطة «مشروع اهلائي
عن املشروع الكبري» يف رأي اخلبري االقتصادي
كمال محدان.

والدة من الخاصرة

قدمت نقابة األطباء يف لبنان
قبل حنو سنتنيّ ،
طلبًا إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي
يتضمن رغبتها يف ضمان األطباء وحصوهلم على
الرعاية الصحية بعد سن التقاعد .وعندما ُعرض
املوضوع على جملس إدارة الضمان« ،تلقفه»
عضو اجمللس وممثل الدولة رفيق سالمة موضحًا
أنه ميكن توسيع هذا املشروع ليشمل كل
املضمونني املتقاعدين وتنفيذ جزء من مشروع
«ضمان الشيخوخة» .فهذا األخري يتضمن شقني:
املعاش التقاعدي للمضمون ،والرعاية الصحية
بعد التقاعد.
طبعًا ،جملس إدارة الضمان مل يتعب نفسه يف
نقاش املشروع األمشل واألكرب ،أي التغطية
الضيقة تعكس وجهة
الصحية الشاملة ،فنظرته
ّ
السلطة السياسية يف لبنان حيث األولوية
صحة اللبنانيني بني الضمان ،وبني
لـ»تشقيف
ّ
وزارة الصحة ،وبني مؤسسات أهلية طائفية
وحزبية ،وبني نظم التأمينات العامة املختلفة عن
بعضها البعض» يقول اخلبري االقتصادي كمال
محدان.
قدم عدد من نواب املستقبل اقرتاح
ذلك،
بعد
ّ
وأقرته جلنة الصحة أخريًا
الشأن
بهذا
قانون
ّ
بعد جلسات جانبية قادها سالمة (حمسوب
على املستقبل) مع االحتاد العمالي .املهم ،إن
جهابذة الضمان االجتماعي يف لبنان ،سواء يف
الضمان أو يف جملس النوابّ ،
متخضوا فأجنبوا
فأرًا امسه «التغطية الصحية للمضمونني الذين
سيتقاعدون» ،وهو يأتي من خاصرة «ضمان
الشيخوخة» ويتضمن اآلتي:
ــ يستفيد من تقدميات ضمان املرض واألمومة،
بصورة إلزامية ،املضمونون اللبنانيون الذين
بلغوا السن القانونية للتقاعد أو أصابهم عجز
كلي ودائم ،وذلك سواء كانوا أجراء يف القطاع
اخلاص أو الذين يعملون حلساب الدولة اللبنانية
أو األجراء اللبنانيني العاملني لدى مؤسسات
زراعية.
مدة اشرتاك
أمضى
قد
املضمون
يكون
أن
ــ جيب
ّ
ّ
تقل عن  20سنة ،وأن
فعلي يف الصندوق ال
يكون مقيمًا على األراضي اللبنانية.

ال يستفيد منه اال ما نسبته  %0.075من
اللبنانيني املقيمني

ــ يستفيد مع املضمون املتقاعد ،أفراد عائلته
مبفهوم املادة  14من قانون الضمان االجتماعي
الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد أو العجز
(الوالد والوالدة بعد بلوغهم الستني عامًا ،األوالد
الشرعيون واملتبنون حتى سن الـ ،18وحتى سن
الـ 25يف حال إكمال دراستهم واألوالد ذوي
االحتياجات اخلاصة) .ويف حال تويف املتقاعد
أو تويف املضمون قبل تقاعده بعد إكمال فرتة
الـ 20سنة ،فإن احلق باالستفادة ينتقل حصرًا
إىل الشريك بشرط أال يكون قد تزوج ثانية ،وأال
حرة وأال يكون مسج ًال يف السجل
ميارس مهنة ّ

لن يستفيد اال من سدد اشرتاك فعلي يف
الضمان على  20سنة (أرشيف)
التجاري ،ويستفيد األوالد حتى بلوغهم الـ18
سنة ،وإذا كان االوالد من ذوي االحتياجات
اخلاصة وغري قادرين على تأمني معيشتهم بسبب
اإلعاقة فيستفيد من التقدميات من دون حتديد
السن.

االشرتاكات والكلفة

ّ
أعدتها
وحبسب الدراسة االكتوارية للمشروع اليت
إدارة الضمان لتأمني التوازن املالي لفرتة متتد
حتى  50سنة ،فإن معدالت االشرتاكات الالزمة
لتحقيق هذا التوازن جيب أن تكون على النحو
اآلتي:
توزع بالتساوي بني املضمون (قبل
ــ %3
ّ
التقاعد) وبني صاحب العمل والدولة.
ــ  %9يدفعها املتقاعد على أساس دخل مقطوع
يساوي احلد األدنى الرمسي لألجور (* 675000
 60750 = 100/9لرية).
ــ تستمر الدولة بتسديد مساهمتها بنسبة %25
من قيمة الفاتورة الصحية.
ــ تتوجب االشرتاكات على الشريك املستفيد أو
على الولد الراشد أو على األولياء أو األوصياء.
استندت هذه الدراسة إىل معطيات إحصائية حول
أعداد الذين يصفون تعويضات نهاية خدمتهم
بداعي بلوغ السن القانونية والبالغ عددهم 3000
متقاعد سنويًا ،باإلضافة إىل متوسط كلفة
ّ
«املسنني» واليت تصل إىل 2.4
املستفيدين
مليون لرية سنويًا ،وإذا أضيفت كلفة العائلة
مبعدل  ،%1.5فإن املتوسط يرتفع إىل 2.9
مليون لرية .وقد أخذت الدراسة يف االعتبار
زيادة عدد املتقاعدين بنسبة  %1سنويًا ،وتضخم
مبعدل  %3سنويًا وتضخم الكلفة الطبية مبعدل
 %4سنويًا.
توزع املضمونني
كذلك استندت الدراسة إىل
ّ
حسب شطري الراتب األخري وقيمة التعويض
املستحق هلم ،إذ إن عدد املضمونني الذين
ال تتجاوز تعويضاتهم أكثر من  25مليون لرية
ّ
ميثلون ما نسبته  ،%63.5وأن الذين ال تتجاوز
ّ
تعويضاتهم أكثر من  150مليون لرية ميثلون
 .%96أما متوسط قيمة التعويض على أساس
متوسط الراتب األخري البالغ مليوني لرية ،فهو
يصل إىل  38مليون لرية .وتشري املعطيات
إىل أن  %33من املضمونني ال تتجاوز رواتبهم
األخرية احلد األدنى الرمسي لألجور ،فيما  %64ال
تتجاوز رواتبهم  2.5مليون لرية.
ُأخذت كل هذه العناصر يف االعتبار لتلد مستوى
اشرتاكات مبعدل ّ %3
يوفر التوازن املالي لفرتة
 47سنة.
يرى رئيس مؤسسة البحوث واالستشارات كمال
ّ
«احلق يف الصحة»
محدان ،أن أي مقاربة ملبدأ
كلية أي «ملشروع التغطية الشاملة
جيب أن تكون ّ
لكل اللبنانيني ألن هناك نسبة كبرية من العاملني
ابتداء بالزراعة ووصو ً
ال إىل املؤسسات األصغر،
مصرح عنهم ،وبالتالي فإن مشروعًا جمتزءاً
غري
ّ
كالذي نشهده اليوم ال مينح اللبنانيني احلد
األدنى من التغطية الصحية بعيدًا من القنوات
القائمة بفسادها وأهدافها .حتى أن املشروع
املطروح لتغطية املتقاعدين لن يشمل إال الذين
سيتقاعدون بعد إقرار القانون .اآلالف أكلوا
الضرب!».

ليس مفاجئًا أن تكون للحروب اإلسرائيلية على
دول املنطقة أسرارها اليت تتكشف تباعًا مع
الزمن .بل من املرجح وجود أسرار كثرية مل
تكشف حتى اآلن ،مبا فيها احلروب األخرية على
لبنان وفلسطني .اليوم يأتي الكشف عن وثائق
حروب مت شنها ،وخمططات حلروب مل تنفذ ،وذلك
بعد عقود من الزمن .رغم هذا ،يبقى للوثائق
وقعها ودروسها اليت تساعد على فهم أحداث
مضت ومسارات تلتها .من أبرز ما يرافق الوثيقة
اليت كشفتها صحيفة «هآرتس» ،أنها رفعت
الغطاء عن خمطط تبادر فيه إسرائيل إىل شن
حرب على سوريا ،وطرح األمر سرًا داخل األروقة
قبل اجتياح .1982
كشف معلق الشؤون األمنية يف صحيفة «هآرتس»
العربية ،أمري أورن عن وثيقة سرية تتضمن
خطة شن حرب خاطفة على سوريا بهدف إعادة
إنتاج واقع جديد يف لبنان واملنطقة .الشخصية
العسكرية اليت وقفت وراء هذه اخلطة ،مل تكن
سوى إيهود باراك الذي كان يتوىل آنذاك منصب
رئيس «شعبة التخطيط يف هيئة األركان».
وكما ورد يف الصحيفة اإلسرائيلية ،كان باراك
مقربًا من وزير اجليش أرئيل شارون يف ذلك
الوقت ،لكنه (باراك) مل يكن مقربًا من رئيس
أركان اجليش يف الوقت نفسه ،رافائيل إيتان.
ويف اجململ ،مسح له منصبه باالتصال املباشر مع
رئيس وحدة األمن القومي يف الوزارة ،اجلنرال
ابراهام تامري ،فاستغل باراك الفرصة لاللتفاف
على رئيس األركان إيتان .وأوضحت الصحيفة
أن الوثيقة مت تسليمها لشارون عشية العملية
العسكرية اليت شنتها حكومة مناحيم بيغن على
لبنان ،ومحلت اسم «أورانيم» ،وتدهورت الحقًا
حنو ما بات يعرف باسم «حرب لبنان األوىل» عام
 .1982يف السياق نفسه ،لفت املعلق أورن،
لدى تناوله الوثيقة ،إىل أن اهلدف املعلن للحرب
على لبنان كان «سالمة اجلليل» ،ومنع استمرار
إطالق القذائف من منظمة التحرير الفلسطينية
على مشالي األراضي احملتلة ،أما اهلدف السري
فكان خلط كل األوراق يف «رزمة شرق أوسطية»،
وإيصال املسيحيني املؤيدين إلسرائيل إىل سدة
احلكم يف بريوت ،وإخراج الفلسطينيني من لبنان
إىل األردن مبا يؤدي إىل انهيار اململكة األردنية
وإقامة الدولة الفلسطينية شرق نهر األردن،
يف حني تستمر إسرائيل يف السيطرة على كل
املناطق الواقعة غرب النهر (الضفة الغربية وقطاع
غزة) .أيضًا كان اهلدف تقريب شارون من رئاسة
احلكومة ،وباراك من رئاسة هيئة األركان.
كذلك ،أوضحت «هآرتس» أن مضمون الوثيقة
اليت امتدت على  1200كلمة عكس رؤية كاتبها،
باراك ،السياسية والعمالنية ،وكانت تعتمد على
تفعيل قوة هائلة لـ»خلق واقع جديد يصوغ وعيًا
وصورة واقع».
وجلهة ما قد يصح تسميته «موجبات املبادرة لشن
حرب على سوريا» ،ذكرت الوثيقة أن «أورانيم»
ال تستطيع حتقيق اهلدف األدنى ،وهو منع
إمكانية إطالق القذائف جتاه إسرائيل من دون
السيطرة على مناطق حتت سلطة السوريني .أما
األهداف الواسعة فكانت تدمري البنى التحتية
يف كل األراضي اللبنانية ،مبا يف ذلك بريوت،
والتقرب من املسيحيني مبا يفرض التصادم مع
السوريني يف لبنان .وأضافت الوثيقة أنه «حتى
لو كان من املمكن السيطرة عسكريًا على مواقع
املقاومة الفلسطينية حتى بريوت ،واالنضمام إىل
املسيحيني من دون التصادم مع السوريني،
فإن هناك شكًا يف إمكانية حتقيق تغيري قابل
لالستمرار يف بنية النظام يف لبنان حتى يصمد
بعد مغادرة إسرائيل (بعد ستة أشهر على سبيل
املثال) من دون أن نثبت يف وعي كل اجلهات
يف لبنان التفوق اإلسرائيلي يف استخدام القوة
على السوريني».
وتتابع الوثيقة« :كانت الضرورة تقتضي السيطرة
على األجواء من أجل تسريع وترية القتال ،ويف
املقابل ،فإن استمرار وجود منظومة صواريخ أرض
يعرض للخطر على املدى الطويل
ـ جو يف البقاعّ ،
مصداقية قوة ردعنا ،وبنسبة ال تقل عن ذلك
حرية الطريان شرقي البقاع» .من هنا رأت الوثيقة
أن هذا األمر يشكل «حمفزًا إضافيًا لضرورة العمل
ضد السوريني يف حال تنفيذ عملية يف لبنان،

ومن غري املعقول فرض قيود على سالح اجلو،
وإذا مت تفعيل سالح اجلو ضد صواريخ أرض ـ
جو جيب أن يكون ذلك يف البقاع ،ومن األفضل
تفعيل سالح اجلو ضد كل املنظومة الصاروخية،
واستغالل النتائج من أجل تفعيل قوة هائلة من
سالح اجلو والقوات الربية ضد القوات الربية
السورية ،خاصة يف اجلوالن».
وتواصل «هآرتس» نقل النص بالسرد« :العامل
احلاسم يف صورة الواقع هو جناحنا يف هزمية
السوريني خالل وقت قصري وبأقل اخلسائر .فمع
انتهاء القتال ستكون قضية املقاومة الفلسطينية
هامشية يف أهمتيها» ،ومبعنى آخر «قد نكون
يف بيئة تارخيية فريدة من نوعها :السوريون
منعزلون ،وحلفاؤهم احملتملون سينضمون إليهم،
وإذا حدث ذلك يف وقت متأخر جدًا ،قسيتحدد
موقف الواليات املتحدة من العملية ضد سوريا».
ويرى باراك أنه «وفق نتائج الصدام األول،
فاإلجناز اجلزئي والتورط هناك سيجلبان ضغطًا
هائ ًال علينا لالنسحاب فورًا ،ورمبا الرتاجع عن
قضايا أخرى بني إسرائيل ،وبني سوريا ولبنان».
أما اإلجناز الفوري وتدمري صواريخ أرض ـ جو،
والسيطرة على شارع دمشق ـ بريوت ،واالنضمام
إىل املسيحيني يف الساحل والبقاع وتدمري قوات
للجيش السوري ،فـ»كلها ستدفع األمريكيني إىل
تشخيص سريع للواقع اجلديد ،وتركيز اجلهود
الديبلوماسية».
جلهة األخطار اليت تنطوي عليها هذه احلرب
املخطط هلا ،ترى الوثيقة أن من بينها «ضغوطًا
أمريكية لتجنب تنفيذ العملية ،وغياب إمجاع قومي
للعمل ضد السوريني ،إضافة إىل أن من املمكن
أن تؤدي العملية ضدهم على نطاق شامل إىل
وقف احلرب العراقية ـ اإليرانية ،وحتويل جزء
من اجلهود العراقية إىل اجلبهة الشرقية ،بل إىل
إمكانية تراجع تدرجيي يف عملية السالم مع مصر
وعودة األخرية إىل دائرة العدائية الفعالة».
على ضوء ما تقدم ،يصبح من الضروري ،وفق
كاتب الوثيقة باراك ،العمل «ضد السوريني
بطريقة احلرب اخلاطفة ،كما يف عام .»1967
وعلى «املستوى العمالني» ،توجد أهمية كبرية
لظروف بدء العملية حتى تتوافر القوة الكافية
لتحقيق إجنازات برية فورية تدفع السوريني إىل
اهلزمية خالل  72ساعة ،كي يكون اإلجناز الفوري
اجلزئي قد حتقق خالل  24ساعة ،مثل تدمري
منظومة صواريخ أرض ـ جو بكاملها يف اجلوالن،
والسيطرة على طريق دمشق ـ بريوت» .لذلك،
رأى واضع خطة احلرب أنه يف أعقاب ذلك «يصبح
ممكنًا مع ضبابية املعركة جتاه الدول العظمى
رد ناجع ،وبعد جالء الضبابية
وحلفاء العرب ،منع ّ
سيدفعهم ذلك إىل التسليم بالواقع اجلديد الذي
تشكل».

املحافظة على سرية الخطة

رأت وثيقة إيهود باراك ،اليت وضعها يف
الثمانينيات وكشفت عنها صحيفة «هآرتس»
أخريًا ،أن استكمال تدمري اجليش السوري يف
احلرب يف لبنان سيكون ممكنًا بعملية التفاف
عميقة عن طريق البقاع أو اجلوالن يف حال توافرت
فرصة تتمثل يف حتويل قوات سوريا جتاه دمشق
والبقاع» .ومما ورد يف الوثيقة اليت محلت اسم
«أورانيم» أنه «ميكن وضع آلية للمحافظة على
سرية اخلطة ،وضمن أسسها حتديد أيام تأهب
يف بداية أيار  ،1982وحتديد موعد إلطالع عدد
صغري من الضباط على اخلطط العسكرية» .كذلك
اقرتحت يف نهاية أيار تنفيذ مناورة عسكرية
شاملة للقوات النظامية واالحتياط «تشارك فيها
القوات الربية بأكرب عدد من الدبابات واملدافع يف
الشمال ،إضافة إىل مناورة جوية شاملة».
يف ما يتعلق بإخفاء اخلطة عن أغلب القيادة
السياسية واملؤسسة العسكرية ،يكتب باراك يف
نهاية الوثيقة أنه على ضوء اإلشكاالت الكامنة
يف إجراء نقاش بشأن تفعيل قوة مكثفة لتغيري
وضع سياسي« ،قد يكون من الصعب املناقشة
مع املستوى السياسي بصراحة تتضمن حتديد
األهداف على أنها نيات مقصودة ،بل ينبغي
أن يكون ذلك مبصطلحات (خطة جارور) تتضمن
أجوبة عن خيارات تطور األوضاع امليدانية» .وخيتم
ذلك بالقول إنه على استعداد ليكون ضمن طاقم
ختطيط مقلص يضع تفاصيل اخلطة.
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مقاالت وتحقيقات

بعد التمديد إما النفق وإما جنبالط!! التفاصيل الكاملة ..هكذا أفشل حزب أوجريو  :One Stop Shopتنفيعة جديدة
جان عزيز
قد تتجه أكثرية نيابية واضحة إىل التمديد للمجلس النيابي
احلالي ،للمرة الثانية .وقد تكون التربيرات معروفة ومرفوعة.
بني حجة نهاد املشنوق باالستحالة األمنية إلجراء انتخابات عامة
يف هذه الظروف ،وبني شعار الفريق احلريري حول رفض
النيابية قبل الرئاسية ،خوفًا من الوقوع يف مأزق دستوري يف
مسألة استشارات التكليف والتأليف ،ومن ثم إصدار مراسيم
احملطتني.
وهو منطق يكاد يكون ابن عم املنطق املزايد لدى بعض آخر ،بأن
ال تشريع للضرورة إال ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
قد يكون لكل هذا الكالم ما يربره .وقد يقود هذا الكالم إىل
حتمية التمديد .لكن عندها ،ماذا بعد؟ يستمر اجمللس احلالي.
وبالتالي تستمر توازناته الراهنة.
أي يستمر اجلمود واملأزق والقدرتان الكاملتان واملتقابلتان على
التعطيل املتبادل .فتنقلب معادلة :ال رئاسية قبل النيابية،
إىل معادلة مضادة من نوع :ال رئاسية يف ظل املعادلة النيابية
احلالية.
فالنتيجة األوىل للتمديد الثاني ،ستكون فعليًا التمديد لكل
الوضع الراهن :ال قانون جديدًا لالنتخابات طبعًا .وال خرق جديًا
للمأزق االقتصادي ،بل تدهور إضايف .وال قدرة فعلية للسلطة
املنقوصة الشرعية على معاجلة أمنية استثنائية .بل اهرتاء متزايد
ومتفاقم .وحتى ال قدرة الحقة حتى على العودة إىل االستحقاق
النيابي ،نتيجة قوة دفع ّ
حتلل الدولة وتفكك منطقها ومفهومها
وتسيد سياق حرب العام  1976وإحياء منط التمديد جمللسها 16
ّ
عامًا.
هكذا يدخل لبنان فعليًا ونفسيًا ،موضوعيًا وذاتيًا ،نفق الفراغ
ّ
املقنع بورقة تني التمديد ...بالقدر الذي ميكن لتلك الورقة أن
تتمدد فوق عورة حبجم وطن .كل ذلك سيكون نتيجة التمديد
ّ
الثاني .نتيجة شبه مؤكدة ،على التمديديني إدراكها منذ اآلن،
وإدراك أن ال قدرة الحقة لكسرها ،إال باحتمال نظري من ثالثة:
أو ً
تبدل
ال ،أن يتبدل الوضع السوري جذريًا .علمًا أن احتماالت ّ
ً
مرجحة يف املدى الزمين املنظور،
وغري
ا
جد
صعبة
تبدو
كهذا
ّ
وذلك باعرتاف اجلميع .حتى أعتى املراهنني تطرفًا وتهورًا على
تبدل كهذا يف دمشق ،باتوا يعرفون ويعرتفون يف سرهم ،أن
ّ
أفضل تطور ميكن أن ينبثق يف سوريا جراء الغارات الغربية على
اإلرهابيني ،هو الفوضى السورية املطلقة .ما مل ينتصر األسد
على اإلرهابيني هناك ،لن يكون أمام سوريا غري سيناريو ،ال
تقسيم البالد ،بل «تشقيفها».
اسرائيل تبين شريطًا أمنيًا هلا يف اجلنوب ،من إسالميني حلفاء
هلا ،يعزلون حدودها وأمنها عن اإلسالميني غري املنضبطني.
تركيا تقتطع شريطها املقابل يف الشمال .غارات الغرب تعيد
ٍ
حدود ما يف شرق البالد.
التوحش األصولي املعاصر إىل
دولة
ّ
وما يتبقى يكمل حروب استنزافه ...هل من يتصور انتخابات
رئاسية ،أو نيابية يف بريوت ،وسط مشهد دمشقي من هذا
النوع؟ أي سيناريو كهذا سيعين دفن منطق االنتخابات النيابية
يف لبنان ،حتى أجل بعيد.
االحتمال الثاني املمكن أن يكسر نفق التمديد الثاني يف حال
حصوله ،هو الرهان املقابل ،على خرق إجيابي يف العالقات
األمريكية ــــ اإليرانية ،بعد  24تشرين الثاني املقبل .خرق يبدأ
بثغرة نووية ،تتوسع الحقًا لتصري تقاطعًا سياسيًا ،وسلسلة من
نقاط التوافق اإلقليمية .اإليرانيون ،قبل وحوش «داعش» وحرب
الغرب عليها ،كانوا متفائلني بذلك التاريخ املقبل.
وكانوا جيزمون بأنه سيشهد إعالنًا ما .ال اتفاقًا شام ًال طبعًا.
بل نوعًا من إعالن نيات ،أو إطار اتفاق ،أو بداية حياكة سجادة
دقيقة ألرضية مشرتكة بني طهران وواشنطن .وكانوا ،يف تلك
ّ
يتوقعون مدى زمنيًا باألعوام ،إلجناز اتفاق شامل بكل
األجواء،
ملحقاته اإلقليمية .بعد خالفة التوحش ،وبعد حسابات الرياض يف
أنها مستفيدة حكمًا من حرب أوباما االنتخابية ،صار اإليرانيون
أكثر حتفظًا وأقل تفاؤ ً
ال .وصار لذلك املدى الزمين مدى أبعد،
تبدل املسرح الشرق أوسطي برمته ...احتمال ثان ،قد
عنوانه ّ
جيعل أي انتخابات لبنانية مقبلة ،على موعد متزامن مع االنتخابات
السعودية األوىل رمبا.
يبقى االحتمال الثالث لكسر غيبوبة التمديد .احتمال موضعي
موضوعي وبراغماتي ،امسه وليد جنبالط .فبني انتظار اآلذاريني
لألبوكاليبس السورية الكارثية ،وبني انتظار خصومهم هلالل
شهر العسل اإليراني ــــ األمريكي ،ميكن للرجل أن حيقق حلم
ليلة خريف .أو ميكن للبنانيني أن حيلموا بذلك .خيفف بداية من
جنون الفرنسيني .ثم يقنع األمريكيني ،أقله أهل عوكر ،بضرورة
إعالن وقت مستقطع للبنان ،وسط حرب امرباطورييت واشنطن
فيؤمن له األمريكيون ضوءًا سعوديًا أصفر على األقل،
واملوصل.
ّ
ويرفعون فوق رأسه مظلة كافية ،لتقيه خطري اخلوف واحلاجة.
فيجمع حتتها الثنائية الشيعية بالسنية السياسية ،وبينهما من
يقدر على «التفاهم» مع الثالثة .احتمال ال حل سواه ،ملن يريد
فع ًال استقرار لبنان وفصله عن عاصفة احمليط الكربى.
تريدون التمديد؟! حسنًا ،لكن بعده إما أن تستعدوا للنفق
تعدوا الطريق ملبادرة جنبالط.
الطويل ،وإما أن ّ

اهلل هجوم جرود بريتال!
عبداهلل قمح

مرة جديدة ،متكن مقاتلو حزب اهلل من محاية لبنان من شرور
إرهاب «جبهة النصرة» واخواتها اليت تتخذ من اجلرود السورية يف
القلمون منطلقًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الداخل اللبناني.
ذكاء حزب اهلل وحنكته العسكرية باالضافة إىل التكتيكات
املتبعة ،ادت اليقاع عناصر «النصرة» يف شر أعماهلم عقب
تنفيذهم هجومًا على نقاط ثابتة ومتقدمة يتخذها احلزب مواقع
محاية لقرى البقاع ،ومشرفة على املناطق السورية كما على
بعض املنافذ فيها.
اهلجوم الذي حصل بعد ظهر يوم أمس األحد ،يأتي يف سياق
احلراك العسكري لـ «النصرة» وأخواتها يف منطقة جرود
عسال الورد ،حيث يسعى االرهابيون
القلمون ،خصوصًا منطقة ّ
لفتح ثغرات وطرق إمداد جديدة بعد ان أحكم اجليش اللبناني
طوقه على جرود عرسال اليت كانت تعترب مركز االمداد االساسي
ضيق اجليش السوري وحزب اهلل اخلناق
للمسلحني ،وبعد ان
ّ
عليهم داخل اجلرود القلمونية.
تغيري قواعد اإلشتباك ونقل املعركة حنو املناطق اللبنانية
احلدودية اتى بعد إنسداد األفق للمسلحني ،وأتى ايضًا توازيًا
مع تنشيط العمليات العسكرية يف حميط «عسال الورد» اليت
شهدت طوال فرتة األسبوع املاضي عمليات تقدم فاشلة قام
بها املسلحون ،مل تسفر سوى عن زيادة أعداد القتلى يف
صفوفهم وعدم قدرتهم على فتح اي ثغرة تؤدي إىل سيطرتهم
على نقاط أساسية يف حميط البلدة القريبة من احلدود اللبنانية
السورية.
يف تفاصيل ما جرى يوم األحد املاضي من هجوم لـ «النصرة»،
عسال الورد
فإن مئات من مقاتليها عمدوا للتقدم من جرود ّ
واجلرود والثغور يف «حنلة» (جنوب جرود عرسال) حماولني نقل
املعركة إىل نقاط متقدمة حلزب اهلل يف جرود النيب سباط يف
مرتفعات السلسلة الشرقية على احلدود بني لبنان وسوريا.
اهلجوم بدأ أو ً
ٍ
نقاط للحزب منها موقع «عني
ال عرب إستهداف
ٍ
بعدد من الصواريخ .جمموعات خلفية من «النصرة»
الساعة»
تولت عملية دك وإشغال مواقع متامخة حلزب اهلل بهدف شلها
وعزل موقع «عني الساعة» الذي يعترب موقع رصد متقدم عن
حميطه .توازيًا ،كانت جمموعات إخرتاق من «النصرة» تتقدم
حنوه .عقب ذلك ،بدأت جمموعات «اإلسناد الناري» يف حزب
اهلل عملية ّ
دك كامل منطقة اجلرود املواجهة جلرود بريتال بوابل
كثيف من القذائف والصواريخ بهدف شل قدرات املسلحني.
يف األعلى ،خاض جماهدو حزب اهلل معارك عنيفة مع املسلحني
املتقدمني حنو موقع «عني الساعة» أدى لسقوط شهداء من
احلزب ،فض ًال عن تشتيت قوى «النصرة» الناتج عن عمليات
القصف واملعارك املباشرة.
حزب اهلل الذي إمتص اهلجوم الذي كان مباغتًا مفقدًا إياه
عامل املفاجئة ،إستطاع إستدراج املسلحني املهامجني حنو حفرة
نيوز»ان مقاتلني من
نصبها هلم .مصادر متابعة أبلغت «احلدث
ّ
حزب اهلل خالل املعارك ،قاموا بتجهيز تشريكة عبوات ناسفة يف
املوقع الذي يسعى املسلحون للسيطرة عليه ،وعند إنتهائهم مت
إبالغ جمموعات التصدي بذلك ،حيث عمدت هذه إىل الرتاجع خلف
املوقع فاحتني الباب لتقدم املسلحني.
بعد وقت قليل دخل مقاتلو «النصرة» املوقع املشار إليه،
فجر جماهدو حزب اهلل تشريكة العبوات مبن حضر ودخل
وفورًاّ ،
ٍ
عدد
من مسلحني ما ادى لسقوط حنو  25قتي ًال بينهم فض ًال عن
من اجلرحى .تفجري التشريكة دفع املسلحني إىل الرتاجع حتت
صدمة الكمني وحتت وابل من القذائف اليت بدأت تنهمر يف
املكان ما دفعهم لالنسحاب والرتاجع.
االشتباك الذي إستمر حنو  3ساعات ،أدى لسقوط  8شهداء من
طراف ،الشهيد ماهر زعيرت ،الشهيد
حزب اهلل هم :الشهيد نزار ّ
أمحد صاحل ،الشهيد محزة عاقصة ،الشهيد عمار عساف ،الشهيد
حممد القلموني ،الشهيد فؤاد مرتضى ،والشهيد حممد رباح،
باالضافة لـ  25قتي ًال من النصرة عرف منهم القيادي امليداني
«محد خالد محزة» ،امللقب بـ»ابي صهيب» ،وقد نقلت جثته اىل
مستشفى الرمحة امليداني يف عرسال مع  5جرحى آخرين.
يف احملصلة فإن اهلجوم على جرود بريتال إنتهى بصفعة جديدة
لـ «النصرة» وتراجع مقاتليها دون حتقيقهم اي هدف.
ان منطقة االشتباكات يف جرود «النيب سباط»
اجلدير بالذكر ّ
يف «بريتال» ،تبعد عن القرى البقاعية ومنها «بريتال» حنو
 30كلم ،فاملعارك تركزت يف اجلرود العالية واملناطق اجلبلية
البعيدة عن القرى.
شن مسلحون هجمات على حماور عديدة حماولني
يف هذا الوقت ّ
مؤازرة املسلحني يف عملية مباغتة .واشارت معلومات ميدانية
إىل هجوم مسلحني على جرود منطقة نعمات يف القاع ،حيث
دارت معارك بني حزب اهلل من جهة واملسلحني االرهابيني من
جهة ثانية ،فيما ركزت مدفعية احلزب بدك وادي رافق بالعديد
من القذائف.

بسام القنطار
« ،»One Stop Shopاملبادرة اليت أطلقتها وزارة االتصاالت الستضافة
نقاط بيع لتقديم خدمات شركيت اخللوي داخل مراكز أوجريو ،ستسهل
احلصول على اخلدمات على مجيع األراضي اللبنانية ،مبا فيها املناطق
الريفية والنائية ،لكن أسئلة عديدة حتتاج إىل أجوبة تتعلق بآلية
التوظيف واستقاللية هذه املراكز عن أوجريو.
أعلن وزير اإلتصاالت بطرس حرب قبل أيام استحداث مراكز بيع
موحدة لشركيت اخللوي «تاتش» و»ألفا» لتأمني خدمات االتصاالت
الثابتة واخللوية يف مراكز البيع العائدة هليئة «أوجريو» «One
 .»Stop Shopوطلب الوزير حرب من هيئة اوجريو تنفيذ مشروع
استضافة نقاط البيع الرديفة لتوزيع خدمات اهلاتف اخللوي املقدمة
من الشركتني يف مراكز بيع هيئة أوجريو.
ومن املقرر أن تتعاون أوجريو وشركتا اخللوي من أجل إعداد مشروع
اتفاقية تفاهم تشكل اإلطار القانوني واإلداري والعمالني للمشروع
املذكور وحتديد مراحله وموجبات وحقوق كل فريق ،وإعداد جدول
زمين حيدد خمتلف مراحل تنفيذ املشروع ،وفئات املراكز ووجودها
اجلغرايف وتواريخ افتتاحها تباعًا على خمتلف األراضي اللبنانية،
وإعداد جدول باخلدمات األساسية وخدمات القيمة املضافة واألسعار
العائدة هلا واليت سوف يصار اىل بيعها يف هذه املراكز.
وأعلن الوزير حرب أنه بهدف تنفيذ هذا املشروع ،عقدت اجتماعات
عمل عدة مع املديرين العامني يف هيئة أوجريو و TouchوAlfa
واملعنيني يف وزارة االتصاالت بهدف حبث كل اجلوانب اإلدارية،
واللوجستية ،والتجارية ،واملالية ،والعمالنية لتنفيذ املشروع .ومت
وضع جدول للبدء باألشغال يف هذه املراكز على ثالث مراحل،
األوىل تشمل تأهيل مراكز البيع يف :البرتون ،أنطلياس ،عاليه،
صيدا ،املزرعة ،اجلديدة ،بدارو وشكا.
أما املرحلة الثانية فتشمل استحداث مراكز بيع جديدة يف مراكز
أوجريو يف :أليسار ،املطار ،العدلية ،رأس النبع ،طرابلس  -التل،
طرابلس  -البحصاص ،اهلرمل ،.شتورة ورياض الصلح مع مركز
 .Liban Postعلى أن تشمل املرحلة الثالثة تأهيل  19مركزًا يف
حمافظات أخرى.
وتابع« :كما أنه سوف يتم العمل ،بالتعاون مع شركات متخصصة من
القطاع اخلاص ،على إعادة تصميم هذه املراكز وجتهيزها الستضافة
نقاط البيع املشرتكة ،بشكل يضاهي مراكز تقديم اخلدمات يف
أحدث شركات االتصاالت العاملية.
ويشكل هذا املشروع الشراكة التجارية األوىل من نوعها بني هيئة
أوجريو وشركيت اخللوي ،وهي على أهميتها جلهة زيادة انتشار مراكز
بيع خدمات اهلاتف اخللوي ،إال أنها تطرح أكثر من عالمة استفهام
باالستناد اىل التجارب السابقة املتعلقة باي استثمار وتوسيع يتعلق
بالشركتني املشغلتني لقطاع اخللوي .ولعل أبرز عالمات االستفهام
تلك املتعلقة بالوظائف اليت سيتم استحداثها لتغطية عمل نقاط
البيع اجلديدة ،حيث يتوقع أن يكون هناك حاجة اىل حواىل  200إىل
 300موظف جديد .كيف سيتم اختيار هؤالء؟ وهل سيكون للوزير
حرب «حصة األسد» يف التوظيف ؟ وما هي معايري االختيار؟ أسئلة
ال بد أن ننتظر اإلجابة عنها يف األسابيع املقبلة ،علمًا بأن الطبقة
اليت يشغلها الوزير حرب يف وزارة االتصاالت حتولت اىل نسخة
مصغرة عن ساحة بلدة تنورين ،حيث املوظفون واملستشارون من
آل حرب باتوا أكثر من  15شخصًا يتدافعون ذهابًا وايابًا من أجل
تلبية احتياجات معاليه.
املالحظة الثانية ،املتعلقة بهذا املشروع ،ترتبط بالصالحيات
املمنوحة هليئة أوجريو باإلشراف على هذه املراكز ،فإذا كانت هذه
الصالحيات واسعة فهذا يعين أنه وفق متركز القوة املفرطة لدى
الرئيس واملدير العام هليئة أوجريو عبد املنعم يوسف ،سيكون
قد حقق للمرة األوىل «حلمه» بالدخول اىل «نادي اخللوي» بعد
إقصائه يف السابق عن التدخل يف شؤون هذا القطاع ،وخصوصًا
أن «رؤوس البطيخ» العديدة اليت حيملها يف يده واملرتبطة بإدارة
قطاع اهلاتف الثابت واإلنرتنت أكثر من كافية.
فهل ستكون نقاط البيع الرديفة داخل مراكز أوجريو مستقلة
على غرار نقاط البيع التابعة لشركة ليبان بوست ،أم حنن أمام
منوذج يشكل مقدمة لدمج مجيع اخلدمات املتعلقة باالتصاالت متهيدًا
الستحداث شركة ليبان تليكوم اليت نص عليها قانون االتصاالت؟
ويقول الوزير حرب إن هذا املشروع سيمكن شركيت  TouchوAlfa
من االستفادة من انتشار مراكز هيئة «أوجريو» ووجودها على كل
األراضي اللبنانية من دون أكالف مالية إضافية .لكنه يستدرك الحقًا
ليقول إن األعمال العائدة هلذا املشروع وأكالفها سيتم احتسابها من
ّ
املوقعة مع هيئة أوجريو ومع شركيت
ضمن نفقات العقود اإلدارية
اهلاتف اخللوي.
ومن املعلوم أن عقد االتفاق الرضائي بني وزارة االتصاالت وهيئة
أوجريو الذي أعاد الوزير حرب إحياءه يف نيسان املاضي ،رغم أن
هذا العقد ال يزال موضع نزاع قضائي منذ سنوات عدة ،حيث عمد
الوزير األسبق شربل حناس اىل الغائه واعتماد مبدأ الدفع على
الفاتورة ،األمر الذي أدى اىل نزاع مالي وقانوني حيث تطالب
أوجريو مبستحقات خيالية تصل اىل  90مليار لرية لبنانية ،يف حني
تقول وزارة االتصاالت إنها سددت جزءًا كبريًا من هذا املبلغ ،وإن
أكالفًا أخرى غري مستحقة وغري قانونية ال حيق هليئة أوجريو املطالبة
بها.
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مقاالت وتحقيقات

حزب اهلل حُيبط أوىل
غزوات الشتاء
رامح حمية

يوم األحد املاضي ،عاشت منطقة البقاع الشمالي جتربة مكررة
من غزوة عرسال .يف الثاني من آب املاضي ،جنح مسلحو
«جبهة النصرة» وحلفاؤها يف احتالل البلدة .يوم االحد املاضي،
صدهم حزب اهلل وأفشل هجومهم .ملاذا هامجوا؟ وما هي اخلطوة
ّ
التالية؟
ماذا جرى يف جرود بريتال يوم األحد املاضي؟
خالل األسابيع املاضية ،حاول املسلحون الذين حيتلون جرود
عرسال وجرود بعض القرى والبلدات السورية ،إحداث خرق
باجتاه منطقة القلمون السورية .ركزوا هجماتهم على بلدة عسال
الورد ،انطالقًا من جرودها املتصلة جبرود عرسال .مل يفلحوا
يف خرق حتصينات اجليش السوري وحزب اهلل.
تقول مصادر ميدانية إن املسلحني ،على أبواب الشتاء ،يريدون
السيطرة على بلدة سورية يتحصنون فيها بانتظار مدد ما
ّ
سيمكنهم من استعادة السيطرة على كامل منطقة
يعتقدون أنه
القلمون يف الربيع املقبل.
سبق هذه اهلجمات احتالهلم مطلع آب املاضي لبلدة عرسال.
عبت عن
سريعًا ،اكتشف املسلحون خطأهم« .جبهة النصرة» رّ
ذلك علنًا يف بيان قالت فيه إن عرسال هي الشريان احليوي
ملسلحي القلمون ،وال جيوز قطع هذا الشريان .ما عاد بإمكانهم
س ّدت أمامهم السبل إىل بلدات القلمون بقوة
تكرار التجربةُ .
أعدائهم ،والسبل إىل عرسال بقرار ذاتي منهم مبين على
خشيتهم من خسارة «البيئة احلاضنة» ومن حصار اجليش
اللبناني للبلدة.
مل يبق أمامهم سوى جرود الزبداني السورية .قبل حنو  3أشهر،
قطع اجليش السوري وحزب اهلل الطرق بني جرود عرسال وعسال
الورد من جهة ،والزبداني من جهة ثانية ،من خالل سيطرته ،مع
حزب اهلل ،على جرود بلدة الطفيل اللبنانية وطرد مسلحي جبهة
النصرة وحلفائها منها.
مل يعد للمسلحني الذين حيتلون اجلرود (من عرسال إىل عسال
الورد) أي سبيل للتواصل مع زمالئهم يف الزبداني وحميطها.
ما فعلوه يف معركة األحد املاضي مل يكن سوى حماولة للسيطرة
على مواقع حلزب اهلل تشرف على الطرق املقطوعة .بكالم آخر،
أراد مسلحو جبهة النصرة إعادة فتح الطريق بني جرود عسال
الورد (ومن خلفها جرود عرسال) ،وبني جرود الزبداني.
ولتحقيق هذا اهلدف ،وجب عليهم احتالل مواقع حلزب اهلل داخل
األراضي اللبنانية.
اهلجوم كان واسعًا ومتقنًا .وحبسب مصادر ميدانية ،كانت
كثافة نريان املسلحني عالية .استخدموا أسلحة رشاشة ثقيلة
( 23ملم) وصواريخ موجهة (كونكورس) ملهامجة مواقع حزب
اهلل يف جرود بلدتي حنلة وبريتال .تعمدوا إهلاء نقاط رئيسية
للمقاومة يف اجلرود ،ليهامجوا موقع عني ساعة ويسيطروا
عليه .متكنوا من ذلك.
سريعًا استجمعت قوات حزب اهلل املنتشرة يف اجلرود قواها،
وصدت اهلجوم .اخلشية يف هذه احلالة ،حبسب مصادر ميدانية،
ّ
ليست من سيطرة املسلحني على موقع ميكن اسرتجاعه ،بل من
رغبتهم يف التوغل داخل األراضي اللبنانية يف حال متكنهم من
إحداث خرق يف الصفوف الدفاعية.
وشن مقاتلوها هجمات مضادة ،أدت
احتوت املقاومة املوقف،
ّ
إىل استعادة املوقع ،وإعادة األمور يف املنطقة إىل ما كانت
عليه سابقًا :مواقع املقاومة على حاهلا ،واملسلحون انسحبوا إىل
جرود عسال الورد وعرسال .مصادر مسلحي اجلرود تشري إىل
أنهم لن يكفوا عن مهامجة هذه املواقع .يرون يف ما يقومون به
استنزافًا حلزب اهلل يف أرضه .أما احلزب الذي ال يستخف بقدرة
خصومه ،فلن يقبل بالرضوخ ألي معادلة يقررها حمتلو اجلرود،
حبسب مقربني منه .يراجع قادته ما جرى الستخالص العرب،
وسد أي ثغرة ميدانية ،وكسر املعادالت اليت يريد إرهابيو
إمارتي
اجلرود إرساءها .تضيف املصادر« :من اختذ قرار حتطيم
َ
القصري والقلمون بسبب تهديدهما االسرتاتيجي للبنان ،لن
يسمح بالعودة إىل الوراء».
تتحدث عن مبالغات باألرقام ظهرت يف وسائل
مصادر الطرفني
ّ
صدوه،
اإلعالم .املسلحون الذين شاركوا يف اهلجوم ،كما الذين
ّ
ال ُيعدون باملئات .يعلق غري مصدر ميداني بالقول« :إن هجوم
 50مقات ًال على موقع ما يعين هجومًا كبريًا .اإلعالميون كما الرأي
العام يستخفون بهذه األرقام».
ومشل اهلجوم ،حبسب مصادر مطلعة نقاطًا عدة يف السلسلة
الشرقية بأكملها ،يف جرود حنلة ـ يونني ـ عرسال ،ويف منطقة
«اخلشع» يف جرود مدينة بعلبك ،ويف أعالي جرود بريتال
وأطراف عسال الورد السورية ،يف حملة «أم خرج» ،و»عني
ساعة» احملاذية حمللة «رأس احلرف» واملؤدية إىل بلدة طفيل.
وكشفت املصادر أن اجملموعات املسلحة تسللت عرب اجلرود
وتوزعت انطالقًا من جرود بلدة عرسال ،باجتاه األراضي السورية،
ومنها إىل جرود عسال الورد ،ثم باجتاه مواقع املقاومة.

سورية وأوكرانيا وهونغ كونغ ...حرب واحدة هل تتحمّل إسرائيل تغيري «قواعد اللعبة»؟
سامي كليب
ّ
اخلطة األمريكية ضد «داعش» هو عدم وجود أي
الثابت الوحيد يف
ّ
خطة .واضح أن العراق وسورية هما حقل جتارب ملغامرة عسكرية
مفتوحة على كل االحتماالت.
انعدام اخلطط يدفع خصوم النظام السوري لالعتقاد بأن ضرب هذا
النظام وارد .لكن انعدام اخلطط نفسه يدفع حلفاء النظام اىل يقني
بأن أمريكا ستضطر ،عاج ًال أم آج ًال ،اىل التنسيق العلين والتفاهم
مع الرئيس بشار األسد.
الفوضى األمريكية جتعل االحتمالني قائمني ،لكن مثة احتما ً
ال ثالثًا
مرجحًا أيضًا ،وهو استمرار احلرب السورية طوي ًال كثمن يف
قد يكون َّ
صراع األمم املستعر اليوم أكثر من أي وقت مضى.
يف هذا الصراع ،تربز اآلن حالتا أوكرانيا وهونغ كونغ .يراد هلما
ردع روسيا والصني .بهذا املعنى صارت الساحات العربية وقودًا
لنار دولية.
ما الذي جرى لكي ينتفض أوباما ضد «داعش»
وجيدد احلمالت
ّ
العسكرية اليت وعد بأنه لن جيددها؟
لن جند اجلواب يف «داعش» والقلق من االرهاب فقط .سنجده يف
القلق االمريكي من الصني وروسيا.
االقتصاد الصيين
سيتفوق على نظريه األمريكي .برنامج املقارنات
ّ
الدولية الذي يستضيفه البنك الدولي أكد هذه اخلالصة الكارثية
ألوباما وبالده .الصني
تتمدد يف الساحات املرصودة تارخييًا للغرب
ّ
االطلسي .ال بل يف االطلسي نفسه .فقد بلغ ،مث ًال ،حجم التبادل
التجاري بني الصني ودول االحتاد االوروبي ،يف النصف االول من
العام اجلاري فقط 291 ،مليار دوالر ،بزيادة نسبتها  12يف املئة.
املارد الصيين سيصبح يف العام املقبل أكرب مستورد لنفط اخلليج.
أدركت السعودية ذلك فقلقت من تعاظم التعاون الصيين ـ االيراني.
رفعت تبادهلا التجاري مع بكني اىل  73مليار دوالر لتصبح اكرب
شريك جتاري للصني يف منطقة غرب آسيا ومشال افريقيا.
بالتمدد ،وامنا بأسلوب هذا
خطورة املارد الصيين ال تنحصر
التمدد.
ّ
ّ
جنح القادة الصينيون يف جتنب أي خطاب استعماري .ساهموا يف
انعاش البنى التحتية يف الدول الفقرية .أقاموا مشاريع وطرقات
ومدارس ومستشفيات وغريها .باختصار ،هم يغرون الدول اليت
يدخلونها بنعومة الفتة.
ثم ان الصني مل جتعل مصاحلها االقتصادية تؤثر على قرارها
السياسي .مل متنعها ،مث ًال ،العقود الضخمة مع السعودية ،من
استخدام الفيتو ثالث مرات مع روسيا لصاحل سورية .ال شك أن
بكني اقل اهتمامًا بسورية من الشريك الروسي ،لكن سورية صارت
بالنسبة إليها ،متامًا كما هي بالنسبة لبوتني ،جزءًا من صراع عاملي
ومن سعي لتصحيح اخللل الدولي.
أكثر من يقلق أمريكا هي الصني .فكيف اذا صار هذا املارد
اآلسيوي جزءًا من منظومة دولية تريد عاملًا
حيد من
ّ
متعدد االقطاب ّ
أحادية اهليمنة االمريكية؟
تصدرت الصني وروسيا دول منظومة الـ «بريكس» اليت تضمهما
ّ
مع الربازيل واهلند وجنوبي افريقيا .املنظومة تضم  40يف املئة من
سكان املعمورة ،وربع مساحة اليابسة ،وهي خبرياتها واقتصادها
ستصبح يف العقود املقبلة أخطر منافس عاملي باعرتاف جمموعة
«غولدمان ساكس».
قررت منظومة الـ «بريكس» تأسيس بنك للتنمية بقيمة  100مليار
دوالر ،واحتياطي يصل اىل  100مليار اضافية .سرت تلميحات
كثرية بأن هذا البنك سيكون بدي ًال عن البنك الدولي وأكثر انسانية.
شرعت
جرى حديث عن عملة عاملية جديدة تنافس الدوالر واليوروَّ .
الصني التعامل بعملتها الوطنية دوليًا .كرب القلق االمريكي.
كان اوباما يراقب الـ «بريكس» من مكتبه البيضاوي حني رأى
صور الرئيس االيراني الشيخ حسن روحاني متوسطًا رئيسي الصني
وروسيا يف قمة «منظمة شنغهاي» اليت تضم نصف سكان العامل.
وسط هذا التنافس الدولي ،استعرت احلرب يف سورية .أراد الغرب
االطلسي تشويه صورة بوتني
فتمدد االخري صوب مصر والعراق
ّ
واجلزائر وغريها.
مل جيد اوباما بدًا من العودة سريعًا اىل العراق« .داعش» ذريعة
ممتازة جلذب تعاطف الرأي العام عنده ويف العامل ،وابتزاز اخلليج.
أسس التحالف الدولي .سارعت روسيا والصني النتقاد عدم احرتامه
ّ
للشرعية الدوليةّ .
ذكرت موسكو باخرتاقات كارثية مماثلة حصلت يف
العراق ويوغوسالفيا وليبياّ .
كثفت وزارة الدفاع الروسية عالقتها
ومساعداتها لدمشق .وفجأة حصلت سابقة صينية عسكرية كبرية.
مدمرتان صينيتان اىل ميناء بندر عباس يف ايران.
وصلت ّ
لو اضفنا اىل ذلك اخلريات اهلائلة لبحر قزوين بالنسبة لروسيا
وايران وغريهما ،واحلضور الروسي الالفت يف االكتشافات الغازية
الضخمة عند سواحل املتوسط ،ميكن القول ان اوباما يف وضع ال
حيسد عليه ،ولذلك فإن فشله يف خطته (او يف انعدام خطته) ضد
«داعش» ال
يهدد مصريه الشخصي فقط ،بل لعله يهدد كامل
ّ
الدور االمريكي يف املنطقة.
من هنا ميكن للمرء ان ينتظر معركة شرسة قد تطول أكثر مما نتوقع
خصوصًا يف سورية والعراق ورمبا لبنان واالردن .كيف ال واسرائيل
ايضًا ترى ان الفرصة ساحنة العادة خلط االوراق ضد ايران وحزب
اهلل.
يضيع اوكرانيا كمن
يف التاريخ ،قال لينني «ان من
ضيع رأسه».
ِّ
َّ
ولعل واقع حال بوتني اليوم« :ان من خيسر سورية قد خيسر رأس
حربة يف الصراع الدولي».

فراس الشويف

يف ّ
ظل احلديث عن نية إسرائيل التقدم على جبل الشيخ السوري
ودفع مسلحي املعارضة حنو العرقوب اللبناني لاللتفاف على
حزب اهلل ،تأتي عبوة شبعا رسالة تؤكد جاهزية املقاومة وقوتها.
لكن هل حتتمل إسرائيل «موت» القرار 1701؟
التحوالت اجلديدة يف اجلنوب اللبناني،
مل يعد ممكنًا احلديث عن
ّ
وحتديدًا على سفوح جبل الشيخ ومزارع شبعا ،من دون الربط
تطورات األحداث على السفوح السورية من اجلبل،
الوثيق مع
ّ
تكونت لدى األجهزة األمنية
فض ًال عن املعلومات واملعطيات اليت ّ
يف سوريا ولبنان واملقاومة يف األشهر األخرية ،حول احتماالت
توسع إسرائيل نشاط املعارضة السورية املسلحة يف جبل
أن
ّ
الشيخ حتى وادي التيم والعرقوب.
ففي العام األخري ،أفضى التعاون الوثيق بني اجملموعات
اإلرهابية يف القنيطرة وغرب درعا (اجليدور) وجيش االحتالل
تكون «جدار طيب» من اإلرهابيني على خمتلف
اإلسرائيلي إىل
ّ
انتماءاتهم (من ضمنهم «جبهة النصرة») على حدود اجلوالن
احملرر.
احملتل مع اجلوالن
ّ
ويبدأ «اجلدار» الذي يسيطر عليه اإلرهابيون ببلدتي سحم اجلوالن
والرفيد يف القطاع اجلنوبي من القنيطرة وعلى مقربة من احلدود
األردنية ،وصو ً
ال إىل بلدات جباثا اخلشب وجبا وأوفاميا واحلرية
يف القطاع األوسط من احملافظة .وعدا عن مدينيت البعث وخان
أرنبة يف القطاع األوسط ،وبلدات بيت جن ومزرعة بيت جن وبيت
سابر وبيتيما يف القطاع الشمالي من القنيطرة ،ال تزال بلدات
حضر وعرنة وحرفا وبقعسم وقلعة جندل ذات الغالبية الدرزية
على سفوح جبل الشيخ حتت سيطرة اجليش السوري وحلفائه
يف اللجان الشعبية وفصائل مقاومة أخرى ،بعضها على عالقة
نية إسرائيل
وثيقة حبزب اهلل .ومل يعد خافيًا أيضًا احلديث عن ّ
حبجة الدفاع عنها من جمازر قد
ّ
التقدم يف اجتاه البلدات الدرزية ّ
إرهابيو «النصرة» ،يف حال سقطت مدينتا البعث وخان
يرتكبها
ّ
أرنبة اللتان تتعرضان هلجمات عنيفة من اإلرهابيني املدعومني
من إسرائيل! ما يسمح إلسرائيل بالسيطرة على كامل مرتفعات
جبل الشيخ املطلة على األراضي اللبنانية والسورية معًا.
تعززها دعوات التدخل اإلسرائيلي اليت يطلقها
النية
وهذه
ّ
ّ
مرتبطون باألجهزة األمنية والرمسية اإلسرائيلية من أصول عربية
من اجلليل واجلوالن احملتل ،إضافة إىل ضباط متقاعدين يف
اجليش اإلسرائيلي من أصول عربية أيضًا ،لتهيئة األرضية
تقدم إسرائيلي يف اجتاه جبل الشيخ .وميكن إدراج
أمام أي
ّ
الوعود اليت أطلقها رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي بين غانتس
بـ»محاية القرى الدرزية» من خطر اإلرهابيني ،خالل زيارته شيخ
ّ
موفق طريف قبل يومني للتهنئة بعيد
عقل الدروز يف فلسطني
األضحى ،يف هذا السياق.
التطورات على املقلب السوري يف حال التدخل اإلسرائيلي
املباشر ال تنحصر يف حماوالت إبعاد اجليش السوري واملقاومة
عن اجلوالن وتهديد العاصمة دمشق فحسب ،إذ تشري مصادر
مقربة من املقاومة إىل «سعي إسرائيلي لتطويق حزب اهلل من
«دفرسوار» جبل الشيخ ،وااللتفاف على املقاومة يف أي مواجهة
مقبلة قد يلجأ احلزب فيها إىل دخول اجلليل».
وما ليس خافيًا أن املقاومة ابتعدت منذ ما بعد حرب ّ
متوز
 2006والقرار الدولي  1701عن الوجود العلين يف مناطق جنوب
الليطاني ،وبالتحديد يف حاصبيا والعرقوب.
غري أن األنباء اآلتية من القرى احمليطة ببلدة شبعا تشري إىل
عودة األمور إىل ما كانت عليه قبل القرار  ،1701إذ يالحظ عدد
من رعاة املواشي والصيادين ،يف اآلونة األخرية ،حركة جديدة
حد كبري
لرجال املقاومة يف خراج بلدات جبل الشيخ ،تشبه إىل ّ
تلك اليت سادت يف السنوات الست اليت تلت حترير اجلنوب عام
.2000
وتضع املصادر املعنية اخلطوات اجلديدة يف سياق تطمني
األهالي إىل جاهزية املقاومة يف محاية القرى أكثر منها بسبب
خطورة األوضاع ،إذ تلفت املصادر إىل أن «انتقال إرهابيي
النصرة وغريهم من القنيطرة إىل جبل الشيخ اللبناني والعرقوب
ال حيصل من دون قرار إسرائيلي واضح وتغيري يف قواعد
وحيمل إسرائيل
اللعبة ،ما يعين انتهاء مفاعيل القرار ،1701
ّ
أعباء كثرية ،وليس واردًا اآلن لدى إسرائيل دفن الـ1701
والدخول يف مواجهة كبرية مع حزب اهلل».
من هنا ،تقول املصادر إن «استهداف دبابة للعدو يف مزارع
شبعا هو حق مكتسب للمقاومة يف ّ
ظل االحتالل ،وتأكيد على أن
وتلمح
األحداث السورية مل تشغل املقاومة عن احلدود اجلنوبية»،
ّ
إىل أن «االستهداف يدخل يف سياق رسائل التحذير إلسرائيل
من عواقب استخدام اإلرهابيني يف اجلنوب اللبناني» ،وأن
تتحمل أي تغيري يف قواعد اللعبة» .وتقول
«إسرائيل هي من
ّ
مقربة من حزب اهلل إن «إقدام املقاومة على تبنيّ
مصادر أخرى
ّ
العمل ّ
يؤكد أن حمور املقاومة ال يزال ميلك زمام املبادرة وقوة
الردع ،ومستعد لكل االحتماالت املقبلة ،وال مشكلة لديه يف
عدة جبهات» ،مع تشكيك املصادر يف نية إسرائيل
العمل على ّ
«املغامرة بالدخول يف املواجهة الشاملة».
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
طلب اإلعدام لقاتلي بيار فغالي بعد خطفه

استبدل خاطفو صاحب حمل لألجهزة اخللوية خططهم اليت كانت
تقتضي خطف املغدور بيار فغالي من منطقة عني الرمانة إىل بعلبك
ومطالبة ذويه بفدية مالية ،بقتله واالستيالء على ما ميلكه من
أموال وشيكات وغريها.
وكان حسن.ج وعباس.س وعلي.ج وهم من أصحاب السوابق
اتفقوا فيما بينهم على القيام بأعمال اخلطف والقتل والسلب
لالستحصال على األموال ،وقد وقع اختيارهم على املغدور بيار
فغالي ،الذي ميلك حم ًال يف عني الرمانة يتعاطى من خالله جتارة
األجهزة اخللوية بسبب علمهم مبالءته وقرروا تنفيذ خمططهم
اإلجرامي يوم  ،2012/12/1فقصدوا منطقة عني الرمانة جمهزين
بأسلحة حربية غري مرخصة ومبا يلزم من لواصق وحبوب مهدئة
بقصد تكبيل املغدور وإجباره على تناول احلبوب كي يتالشى،
وبينما كانوا مرتبصني باملغدور خرج األخري من من حمله ليستقل
سيارته فعاجله عباس.س وعلي.ج بالصعود معه داخل السيارة
يف حني حلقهم حسن.ج على منت السيارة اليت كانت معهم وكان
قصدهم التوجه إىل مدينة بعلبك من أجل احتجاز املغدور واملطالبة
بفدية لقاء حتريره ،ولكن املدعى عليهم مل يكملوا الطريق إمنا
توقفوا يف حملة ضهر البيدر حيث أقدموا على قتله بإطالق النار
عليه واستولوا على ما كان حبوزته من أموال وشيكات ومنقوالت
وفروا من املكان ،وقد حاولوا إخفاء كل ما يدل على جرميتهم لكن
ّ
سرعان ما افتضح أمرهم وجرى توقيف أحدهم حسن.ج وضبط
بعض املسروقات معه يف حني توارى اآلخران عن األنظار.
ّ
مكنا عقوبة اإلعدام
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان زياد
للمدعى عليهم الثالثة واحالتهم للمحاكمة أمام حمكمة اجلنايات.

قتيل بإشكال يف عكار

أدى إشكال فردي إىل مقتل شخص من آل طرطوسي وإصابة آخر
من آل الدريعي بإطالق نار يف بلدة وادي اجلاموس عكار بني أفراد
من العائلتني .وحضرت قوة من اجليش وعناصر األجهزة األمنية
بعد توتر الوضع يف البلدة.

قصد مطعماً لس ّد« ..حاجته» اجلنسية

أراد «خضر» أن يقضي حاجته اجلنسية فدخل مطعما كان يقصده
باستمرار حبجة طلب سندويش وكانت فتاة هندية تتصف جبمال
باهر تستقبل طلبات الزبائن ،وألن غرض «خضر»هذه املرة مل يكن
سد جوعه وإمنا رغبته اجلنسية فقد أقدم على التحرش بها حتت
وطأة التهديد.
وبتاريخ  ،2013/11/25دخل خضر.أ إىل مطعم للسندويشات
والوجبات السريعة يف حملة نهر ابراهيم ،وكانت بداخله فتاة من
التابعية اهلندية فبادرها بالقول انها تعجبه فهي فتاة مجيلة وتتمتع
جبسد مجيل ،وتناول سكينا كان موجودا يف املطعم وقطع هلا
بواسطته حزام سرواهلا ووضع السكني على رقبتها مهددا يف
حماولة الغتصابها ،لكنها متكنت من اإلفالت منه وخرجت من احملل
وراحت تصرخ.
وعلم صاحب املطعم باألمر ،فثارت ثائرته وملا أرشدته الفتاة إىل
مكان عمل الفاعل بالقرب من احملل ،توجه مع والده إليه وأقدما
على ضربه ضربا مربحا ما أدى إىل تعطيله مدة مثانية أيام.
وطلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان يف قرار ظين عقوبة السجن
لثالث سنوات للمدعى عليه خضر.أ وتغريم صاحب احملل ووالده
مبا سيقتضيه حكم احملكمة.

كاد يفقد عينه بسبب  50ألف لرية

قصد السوري «سيد» منزل صديقه «عامر» يف خميم شاتيال
وطلب منه إعطاءه مبلغ مخسني ألف لرية على سبيل الدين على
أن يعيده له يف أسرع وقت ممكن .وملا رفض «عامر» اإلستجابة
لطلبه ،ثار غضب «سيد» وقام برميه بـ»مياه نار» كان قد أحضرها
معه داخل زجاجة.
وعال صراخ «عامر»من شدة األمل واحلروق اليت تسببت به هذه
املادة واليت أصابت مباشرة عينه اليسرى وجزءًا من خده األيسر.
ووضعت عني الضحية حتت املراقبة ملدة أسبوع ،فتأكد من تقرير
طبيب العيون عدم استعادة العني لطبيعتها كونها تعاني من حروق
وامحرار ّ
وأنه من الصعب أن يستطيع صاحبها النظر كليًا من خالهلا
فهي خسرت اكثر من  60باملئة من قدرتها.
ومت توقيف «سيد» فتبني أنه يقيم بصورة غري شرعية يف لبنان،
واعرتف بفعله وأنه كان مير بضائقة مالية وحيتاج للمبلغ الذي طلبه
من «عامر» ومل يكن يقصد إيذاءه أو التسبب له بعاهة مستدمية.
وأحيل «سيد» أمام القضاء للمحاكمة بتهمة اإليذاء والتعطيل عن
العمل واإلقامة يف لبنان بصورة غري شرعية.

دهم مطلوبني يف الدكوانة وتوقيف  7جبرائم خمدرات

دهمت قوة من مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة
الشرطة القضائية مطلوبني يف حملة البوشرية  -الدكوانة ،تعرضت

على أثرها إلطالق نار دون إصابة أحد بأذى ،ومتكنت من توقيف
السوريني م.ه ( 38عامًا) وج.ر ( 31عامًا) وكل من ف.ق (30
عامًا) وأ.ط ( 17عامًا) وا.س ( 17عامًا) ،وضبطت معهم بندقية
نوع  M4وبندقيتني نوع «بومب اكشن» مع  582طلقة عائدة هلما
ومسدسا ،مجيعها غري مرخصة ،وكمية من املخدرات عبارة عن
( 12,750كلغ) من حشيشة الكيف موضبة داخل علبة معدنية،
و( 444غراما) من الكوكايني و( 1,406كلغ) من مادة السيلفيا
و( )873حبة كبتاغون.
والتحقيق جار بإشراف القضاء املختص وحبضور مندوب األحداث
بالنسبة للقاصرين.

توقيف قاتلي سوداني يف الضاحية

متكنت القوى األمنية من توقيف قاتلي سوداني يف  25أيلول
املاضي بهدف سلبه ،بعد مداهمة األول يف حي السلم ومطاردة
الثاني حتى الكفاءات.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ
 2014/9/25ويف حملة قصقص وبهدف السلب ،أقدم جمهولون
على طعن السوداني عادل صاحل بسكني وقتله بعد مقاومته هلم
وسلبوه مبلغا من املال والذوا بالفرار.
ونتيجة لالستقصاءات والتحريات املكثفة ،متكنت مفرزة بريوت
القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من معرفة هوية أحد الفاعلني،
وقامت مبؤازرة قوة من مفرزة الضاحية بتاريخ  2014/10/3بتوقيف
ح.ع ( 23عامًا) يف حملة حي السلم وهو مطلوب للقضاء مبوجب بالغ
حبث وحتر وخالصة حكم جبرائم قتل ،سلب وسرقة.
وبالتحقيق معه ،اعرتف مبشاركة شخص آخر بهذا اجلرم ،على الفور
كمنت القوة املذكورة للمشتبه به يف حملة الكفاءات ،ف.ق (37
عامًا) أوقف بعد حماولة فراره حيث مت إطالق عدة عيارات نارية
يف اهلواء بغية إنذاره بوجوب التوقف فلم ميتثل ،فأطلق باجتاه
قدمه اليمنى عيار ناري فأصيب ،ومت نقله اىل املستشفى لتلقي
العالج الالزم ،وضبط حبوزته سكني ،وتبني انه يوجد حبقه بالغات
حبث وحتر جبرائم قتل وسلب ،والتحقيق جار بإشراف القضاء
املختص.

قتيل صدماً يف صيدا
صدمت سيارة لنقل الركاب دياب امحد عبداهلل ( 79عامًا) من
بلدة شحيم ،على الكورنيش الغربي ملدينة صيدا ،وما لبث أن
فارق احلياة ونقلت جثته اىل مستشفى صيدا احلكومي.
وحضرت قوة من األمن الداخلي اىل املكان وبدأت التحقيق مبالبسات
احلادث ،ويف وقت الحق سلم سائق السيارة الصادمة ي.ف نفسه
اىل خمفر صيدا القدمية.وأدى انزالق سيارة على أوتوسرتاد الدامور
باجتاه الدامور إىل جرح شخصني نقال إىل املستشفى للمعاجلة.
وسجل حادث تصادم بني ثالث سيارات على اوتوسرتاد طربجا
باجتاه جونيه ،ما ادى اىل سقوط جرحيني ،كما ادى حادث صدم
على كورنيش املزرعة اىل جرح شخص.

توقيف عصابة لتهريب الكبتاغون يف حارة صخر
أضاف مكتب مكافحة املخدرات املركزي إجنازًا جديدًا إىل قائمة
إجنازاته ،يف حربه على عصابات تهريب املخدرات ،خصوصًا
حبوب الكبتاغون ،واستطاع أخريًا من إماطة اللثام عن إحدى هذه
العصابات وتوقيف اثنني من أفرادها أحدهما سوري يف حملة حارة
صخر وضبط ما يفوق املليوني حبة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أن مكتب
مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية يواصل
كشف وتوقيف عصابات تهريب حبوب الكبتاغون اىل خارج البالد،
وبناء إلشارة القضاء املختص متكن بتاريخ  2014/10/6من إماطة
ً
اللثام عن إحدى هذه العصابات يف حملة حارة صخر ،حيث داهمت
دورية شقة تستخدم لتخزين املخدرات ومتكنت من توقيف كل من
السوري ش.ح ( 25عامًا) وش.ج ( 45عامًا) .وضبط كيلوغرامًا من
حبوب الكبتاغون أي ما يفوق املليوني حبة.
جار بإشراف القضاء املختص.
والتحقيق ٍ

توقيف فلسطيين جبرمية قتل يف صور

أوقف عناصر من «شعبة املعلومات» يف قوى االمن الداخلي يف
صور الفلسطيين ز.ع.ب ( 40عاما) لالشتباه به بقتل مواطنه هيثم
موسى قرشي 38( ،عاما) داخل خميم برج الشمالي بتاريخ  17ايار
املاضي ،بواسطة سالح حربي .ومت تسليم املوقوف مع سيارته من
نوع مرسيدس لون بين ،اىل خمفر املخيمات.

قتيل بتدهور سيارته على أوتوسرتاد البرتون

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تدهور سيارة
على أوتوسرتاد البرتون باجتاه طرابلس.

كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة حادث اصطدام بني شاحنة
وفان على أوتوسرتاد الصرفند باجتاه صور.
وأدى حادث سري بني سيارة ودراجة نارية يف بنت جبيل ،إىل
سقوط جريح.
وسجل سقوط جرحيني يف حادث سري بني سيارتني على طريق عام
الكحلونية باجتاه مزرعة الشوف.
وأفيد عن سقوط جرحية صدمًا يف ساحة ساسني يف األشرفية ،ومت
نقلها إىل مستشفى اجلعيتاوي.

جريح طعناً بإشكال بني نادلني يف مطعم
تطور إشكال فردي بني نادلني يعمالن يف أحد مطاعم صيدا ليل
الثالثاء اىل إقدام أحدهما (مجال ف ).على طعن اآلخر (حممد.ش)
بسكني طعنتني يف صدره وكتفه ،ما استدعى نقله اىل مستشفى
محود يف صيدا فيما فر اآلخر.
وحضرت القوى األمنية اىل املكان وبوشرت التحقيقات يف
احلادث.

مذكرة توقيف حبق األيوبي وملف «موقويف الفنادق» إىل
املطالعة

أنهى قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو غيدا التحقيقات
االستنطاقية اليت اجراها يف ملفي «موقويف الفنادق :وشبكة
«فنيدق» ،وأحاهلا اىل النيابة العامة العسكرية البداء مطالعتها قبل
اصدار قراره االتهامي.
ورست التحقيقات يف امللفني على  7موقوفني يشمل االول
الفرنسي فايز بوشران والسعودي عبد الرمحن الشنيفي فيما تضم
شبكة فنيدق «املوقوفني حممود خالد وعالء كنعان ومجال احلسني
وأمحد احلسني والسوري حممد اجلبار .وكان االدعاء قد مشل 21
آخرين فارين .وكان ابو غيدا قرر ضم امللفني لعلة التالزم ،حيث
اسند اىل املتهمني انتماءهم اىل تنظيم «داعش» بهدف القيام
بأعمال ارهابية وشراء قذائف وصواعق وقنابل وأحزمة ناسفة
وحتضري انتحاريني لتفجري انفسهم بأماكن سكنية يف بريوت
وغريها من املناطق.
يف املقابل ،استجوبت قاضية التحقيق العسكري جناة ابو شقرا
املوقوف حممد األيوبي وأصدرت حبقه مذكرة توقيف وجاهية يف
ادعاء النيابة العامة عليه جبرم االنتماء اىل خلية ارهابية مسلحة
بهدف القيام بأعمال ارهابية.
من جهته ،قاضي التحقيق العسكري عماد الزين يتابع حتقيقاته
يف «حوادث عرسال» األخرية ،حيث استجوب مؤخرًا اربعة موقوفني
وأصدر حبقهم مذكرات توقيف وجاهية لريتفع بذلك عدد املوقوفني
يف هذا امللف اىل  37موقوفًا معظمهم من السوريني.

القبض على مطلوبَني خطرين بعد رصدهما يف دوحة عرمون
ّ
شكل مطلوبان خطران جبرائم قتل وغريها عصابة سلب طالت
عشرات السوريني يف مناطق عدة باستخدامهما سيارتني ودراجة
نارية.
ومتكن مكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم اهلامة من توقيفهما يف
حملة عرمون وضبطه ممنوعات حبوزتهما.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
بتاريخ  2014/10/3ويف حملة عرمون ونتيجة املتابعة والرصد متكن
مكتب مكافحة االرهاب واجلرائم اهلامة يف بريوت وجبل لبنان
ِ
رين للقضاء
يف وحدة الشرطة القضائية ،من توقيف
مطلوبينْ
َ
خط ْ
مبوجب خالصات أحكام تقضي باالعدام واحلبس املؤبد جبرائم قتل
وجتارة خمدرات وسرقة وتزوير ،وهما كل من السوري م.ج (37
عامًا) ( ،حكم باإلعدام جبرم قتل سيدة أثناء سرقة منزهلا) ،وب.خ
( 21عامًا) ( حكم مؤبد).
وضبط حبوزتهما :مسدس حربي وقنبلة يدوية _ جهاز السلكي
_ سكني ست طقات_ موس لون أبيض _ قناع قماش أسود _
مخسة هواتف خليوية _ كمية من مادة حشيشة الكيف _ مبالغ مالية
خمتلفة ،وبطاقة تعريف مزورة صادرة عن إحدى السفارات.
وبالتحقيق معهما اعرتفا بارتكابهما أكثر من عشرين عملية سلب
طالت سوريني يف مناطق :طريق صيدا القدمية ،الشويفات ،خلدة،
عرمون وبشامون ،وذلك على منت سيارتني نوع كيا بيكانتو لون
فضي وأسود ودراجة نارية نوع هوندا.
وعممت املديرية بناء إلشارة القضاء املختص رمسهما الشمسي،
وطلبت من املواطنني واملقيمني الذين وقعوا ضحية أعماهلما
وتعرفوا عليهما احلضور إىل مركز مكتب مكافحة االرهاب واجلرائم
اهلامة يف بريوت وجبل لبنان الكائن يف الوروار _ ثكنة اسعد
ضاهر ،أو االتصال على أحد الرقمني05/467051 _ 05/467919:
متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

صالة عرض تقع
على مساحة  4000مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة
حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

أشهر املاركات بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد
زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

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

& Head Office
Showroom:
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

Direct to Builders, Architects, designers  املصممني-  املهندسني- مباشرة للبنائني

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

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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SPECIAL GUEST MC and TV PERSONALITY
SALVATORE COCO

DATE: Friday 7th November 2014

TIME: 7:00pm
VENUE: The Renaissance Function Centre, The Piano Room
ADDRESS: 3 New Street East, Lidcombe NSW 2141
TICKET PRICE: $100.00 per person
Ticket includes mezze, dinner, red & white wine, beer & soft drinks
Selection of English and Arabic Entertainment
Amazing Prizes to be won including a
Return trip to Greece or Lebanon donated by Golden Travel
To purchase tickets contact
Marsha 0408 21 03 85 or
Therese 0424 24 69 06
by 27th October 2014

Find us on Facebook:
Thalassaemia Fundraising dinner dance
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كتابات

ولألمسى أنا هديف

كيف عاجل رئيس الوزراء قضية الربقع؟
PM Blows divisive dogwistle on burqas

ترجمة :عباس علي مراد

ِ
الكتف
على
ْ
ِ
ِ
األول
كمانك
وضعت
ْ
ِ
األطول
عزفت حمالك
ِ
واخلزف
كلحن الطني والصلصال
فمن أين ابتدأت الوصف ال يكفي
سأبدأ من ضفريتك اليت تكفي
لتجدلين بعامل عشقك املخفي
إىل عينيك يا قمري
تفك صالبة احلجِر
وختطفين إىل حتفي
إىل شفتني مثقلتني
باجلوري و يا شغفي
عنق
إىل
ٍ
يوشوش لي
ٍ
حنجرة
مباء الروح يف أنغام
ِ
السعف
سطح من
على
ٍ
إىل النهدين كم أغفو وال تغفي
أدحرج روحي الثكلى
ِ
للطرف
من احللمات
ويف الردفني موسيقا
ِ
والصلف
صراع العشق
ٌ
أغنية
وللساقني
ِ
حمرتف
على أنغام
تاريخ
ويف القدمني
ٌ
أساطري
حضارات ,
ٌ
ٌ
من اآلشور واإلغريق إن تقفي
حضارة بابل األوىل
ربيع تراث معلوال
ِ
الصدف
وألوان من
ٌ
بالدي آه يا بدئي
ومنتصفي
تآمر حولك البرتول
واألسطول واملعتوه
ِ
لألسف
واملأفون
وتنتصرين بالشفتني والنهدين
َ
واألن ِف
والعينني
باإلجنيل
تنتصرين
وبالقرآن
ِ
والصحف
أنا أعلنتك األمسى
ولألمسى أنا هديف
وأنت املوطن املدمى
وأنت القصة العظمى
ِ
بالشرف
وأنت املوضع املأهول
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

الشاعر املناضل مسيح القاسم:

كتب بيرت هارتشر*« :هل اسرتاليا مع حرية املرأة
ام ضدها؟ كدولة نواجه بربرية ما يسمى بالدولة
االسالمية ،اجلواب على هذا التساؤل جيب ان يكون
واضحًا وصرحيًا من قبل رئيس الوزراء.
كان امام رئيس الوزراء فرصة ذهبية ليظهر قيادته
بتأكيد قوي على حرية املرأة ،لكن عندما سئل
عن مسألة منع ارتداء الربقع اضاع الفرصة حيث
اختذ نفس املوقف كأنه زعيمًا للمعارضة ،كزعيم
قبيلة وليس كزعيم وطين ،مضيفًا قلت سابقًا ان
لبس الربقع يشكل حتديًا ..وبصراحة امتنى ان ال
يرتدى.
عندما استخدم أبوت هذه الصيغة ألول مرة مل يكن
العامل قد مسع بالدولة اإلسالمية ،ومل يعرف ان
هؤالء الربابرة ملتزمون ذبح كل من خيالفهم الرأي
وبدون متييز ،مل يكن العامل يعرف انهم سوف
يستولون على مساحة من األرض تعادل مرتني
مساحة سويسرا ،وان العامل مل يكن يعرف انهم
ّ
للحط من قدر النساء كما قالت
يتصرفون بطريقة
وزيرة العائلة املصرية السابقة مشرية خطاب.
ان ما يسمى الدولة اإلسالمية مارست وبوحشية
اإلغتصاب اجلماعي للنساء ،االستعباد اجلنسي،
واخلتان وإقامة سوق لبيع النساء يف املوصل حيث
بيعت املرأة مبئة الف دينار عراقي اي ما يعادل
 90دوالرًا.
َ
َ
هؤالء الربابرة هم اسوأ انواع الظل َمة ،اسرتالية
ذاهبة اىل احلرب هلزميتهم فيجب على رئيس
الوزراء االسرتالي ان يدافع عن احلرية وبقوة ومن
ضمنها حرية املرأة يف اسرتاليا لرتتدي ما تشاء
سواء كان الربقع او لباس البحر( البيكيين).
رئيس الوزراء طوني ابوت ادىل ببيان يدافع عن
احلرية من حيث املبدأ قائ ًال :لكن حنن بلد حر ،حنن
جمتمع حر وليس من مهمة احلكومة ان تقول للناس
ماذا حيب ان يرتدوا.
لألسف ،توانى عن اختاذ موقف حاسم مرة اخرى
حيث قال :الواضح ان األمر خمتلف قلي ًال ،هناك
حاالت حيث هوية األشخاص مهمة وحسب معرفيت
انه يف احملاكم على سبيل املثال ميكن ان ُيطلب
من املواطنني أظهار وجوههم ،أيضًا يف بعض
املباني قد ُيطلب الكشف عن الوجه واعتقد ان هذا
األمر مناسب متامًا.
ملاذا قال رئيس الوزراء هذا الكالم؟ ألنه يريد ان
يتعاطف مع اثنني من نواب املقاعد اخللفية حلكومته،
كوري برنادي وجورج كرستنسن اللذين يطالبان
مبنع الربقع يف مبنى الربملان مع العلم بأن مجيع
الزوار خيضعون للتفتيش عرب األجهزة الكاشفة ،مع
العلم ايضًا انه مل حيصل بتاريخ الربملان ان ُيطلب
من عامة الناس اثبات هوياتهم ،وهنا نشري اىل
ان دائرة تسجيل السيارات يف غرب سدني لديها
اجراءات للتحقق من هويات اللواتي يرتدين الربقع
عند احلاجة وبدون ضجة وال اساءة.
النائبان برنادي وكريستنسن جيادالن بأن منع الربقع
ضروري ألسباب امنية ،فإذا كانت هذه خماوفهما
فما هي إذن مقرتحاتهما االضافية لتحسني األمن
يف الربملان ؟ اذا كان لديهما اية اقرتاحات
شجع ضمنًا حقارتهما املسببة للخالف
ابوت وببساطة ّ
واألنقسام السرتاضائهما بدل ان يتغاضى عن
مساعهما ،الزعيم احلقيقي كان مبقدوره اسكاتهما
وقت األزمة.
أمل يكن من االفضل لرئيس الوزراء لو مسع كالم
املدعي العام يف حكومته السنتور جورج برنديس،
الذي قال يف نادي الصحافة الوطين :يف مواجهة
خطر األرهاب ،ليس هناك من خطأ اكرب من ان يقوم
االسرتاليون بشيطنية مواطنينا املسلمني.
ان التناغم االجتماعي يف اسرتاليا يف خطر،
ومسؤولية رئيس الوزراء ليست اللعب بها بل
محايتها.
*ببيرت هارتشر حمرر الشؤون السياسية يف صحيفة
ذي سدني مورننغ هريالد
(املقال نشر يف )2014/10/2
مالحظة من املرتجم:
احببت ان انقل هذا املقال اىل العربية من اجل
اطالع القارئ على ان هناك كتابا وصحافيني كثر
امثال هارتشر يدافعون عن احلرية الشخصية وحرية
الرأي ...وجيب على القارئ بالعربية معرفة ذلك!

أنا ال أحبك يا موت لكين ال أخافك
كتب أكرم املغوّش

إىل دار اخللود مضى الشاعر القائد املناضل
مسيح القاسم وهو يتحدى املوت قائ ًال :
..أنا ال أحبك يا موت
لكين ال أخافك
وأدرك أن سريرك جسمي
وروحي حلافك
وأدرك أني تضيق ّ
علي ضفافك
أنا ال أحبك يا موت
لكين ال أخافك ..
....وتكرميًا لشاعر املقاومة الفلسطينية اخلالد
ّ
املتميز
البطل مسيح القاسم سيكون مهرجاننا
الذي نظمناه باالشرتاك مع املركز الثقايف
العربي واحتاد عمال فلسطني يف سيدني والذي
سيكون يف قاعة جملس اجلالية العربية يف مدينة
بنكستاون حيث سيكون الربنامج كما يلي :
املغوش .
عريف االحتفال  :أكرم برجس
ّ
الوقوف تكرميا للشاعر اخلالد مسيح القاسم
والنشيدين االسرتالي والفلسطيين .
عرض لقطات من حوار بني الشاعرين اخلالدين
مسيح القاسم وحممود درويش .
مصورة ( منتصب القامة أمشي) من
وعرض أغنية ّ
أعمال الشاعر اخلالد مسيح القاسم وغناء الفنان
مارسيل خليفة .
كلمة رئيس املركز الثقايف العربي االسرتالي
الدكتور مصطفى مجيل علم الدين .
قراءات شعرية لألديبة االكادميية مارسيل منصور
واألكادميية األديبة شادية احلجار .
قصيدة للدكتور الشاعر واالعالمي مجيل ميالد
الدويهي.
كلمة إحتاد عمال فلسطني يلقيها االستاذ املناضل

منري احملاجنة .
 ...إىل اخللود أيها البطل اخلالد وحنن نردد معك
ولك دومًا :
منتصب القامة أمشي
مرفوع اهلامة أمشي
يف كفي قصفة زيتون
وعلى كتفي نعشي
وأنا أمشي
وأنا أمشي
قليب قمر أمحر
قليب بستان
فيه فيه العوسج
فيه الرحيان
شفتاي مساء متطر
نارًا حبًا أحيان
يف كفي قصفة زيتون
وعلى كتفي نعشي
وأنا أمشي
وأنا أمشي ..

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم الرائع معني شريف يف سيدني  :عزك يا دار إنكتب عا براج وعاللي

النجم معني شريف يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني (إرشيف )
يف كل مرة كان يزور فيها اسرتاليا النجم الرائع معني شريف سيدني كنت أجري معه
املقابالت الصحفية وأحضر حفالته وأكتب عنها وهو النجم الذي شهد له النجم املبدع
والكبري اخلالد وديع الصايف بانه سيكون خليفته وصادف ان تويف املرحوم والدي
فحضر وشارك معنا يف جملس العزاء وقال لي أمام الناس أخي أكرم أحببتك أخًا عزيزًا
لي واملرحوم والدك رمحه اهلل هو مبثابة والد غالي لي نظرًا ملكانته وحمبة الناس له من
خالل هذه اجلماهري اليت شاركتك وتشاركك العزاء رمحه اهلل .
ومن إبداعاته :
ال تقولو غالي الذهب تراب بالدي غالي
عزك يادار انكتب عابراج وعااللي
مارد
يوقف حد حدودك
بالشدايد
اهلمة
درع
ويصرخ بالعالي عالي
ومهما هالدهر انقلب واشتدوا الليالي
مشس وحرية وانسان هودي استقالك
وكاسك من نبع االجماد مليها واسقيين
عيدك يافرح االعياد فوق سيوف وزينة
بالدي وان عز الطلب بقدم روحي ومالي
ومهما غيابي عنك زاد يا حلوة انطريين
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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Melbourne

تغتصبه زوجاته
اخلمس حتى املوت!!

تويف رجل أعمال نيجريي بعد تعرضه لالغتصاب من
قبل زوجاته اخلمسة .وأوردت احدى الصحف الربيطانية
ً
مشرية إىل أنه وبعد عودة الزوج من
تفاصيل احلادثة،
السفر ،قرر أن ميارس اجلنس مع أصغر زوجاته.
ٍ
بغرية
وحني اكتشفت زوجاته األربع األخريات األمر ،شعرن
ٍ
مسلحات بسكاكني وعصي
شديدة ،واقتحمن غرفة نومه،
وبدأن مهامجة الزوج الذي يدعى"أونوجا" ،وأجربنه على
أن ميارس اجلنس معهن ،ومبجرد أن اقرتب من الزوجة
اخلامسة ،توقف"أونوجا" عن التنفس وفارق احلياة.
وأضافت الصحيفة أنه مت القبض على اثنتني من
الزوجات ،بينما ما زال البحث جاريًا عن األخريات اللواتي
لذن بالفرار إىل الغابة .وأدانت احملكمة الزوجات بتهم
القتل واالغتصاب.

ملاذا تعاني سامسونغ حاليا
خسارة مالية غري مسبوقة؟

تعاني أكرب شركة للهواتف الذكية يف العامل "سامسونغ"
من تراجع مالي غري مسبوق ،بعد منافسة شرسة من "آبل"
والشركات الصينية.
وبعد استعراض أرباح هذا الشهر ،قالت شركة "سامسونغ"
لإللكرتونيات يف تقرير نشرته الثالثاء ،إن أرباحها الفصلية،
هبطت إىل أدنى مستوياتها يف أكثر من  3أعوام ،متأثرة
بضعف مبيعات أحدث هواتفها "غاالكسي".
وأشار التقرير إىل أن أرباح الشركة خالل الفرتة املمتدة
بني متوز  /يوليو وأيلول /سبتمرب كانت  4.1تريليون ون
" 3.8بليون دوالر" ،وهذه النسبة هي أقل من نسبة
توقعها احملللون ،وفق ما ّ
ّ
أكدت
األرباح اليت كان قد
تقدر بـ 5.2تريليون ون.
"فاكت سيكت" واليت ّ
يقدر
وهذا يعين أن "سامسونغ" تعاني من تراجع قياسي
ّ
بـ 60يف املئة ،خالل عام واحد ،وكانت وصلت نسبة
األرباح يف وقت سابق من هذا العام إىل  10.2تريليون
دوالر.
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ملبورن

«صنع يف فلسطني» ..شعار جديد لرتويج
املنتجات اإلسرائيلية
التاجران
تسلم
وخلدون
حسن
"على أحد الطرق
الفرعية يف مدينة
أرحيا مشال الضفة
30
الغربية"،
طنا من التمور
املنتجة يف أحد
ا ملستو طنا ت
الزراعية اجملاورة،
لنقلها
متهيدًا
إىل أحد مصانع
التغليف املقامة
أطراف
على
املدينة.
وداخل املصنع ،يعمل حنو  13عام ًال يف "غربلة"
التمور وإعادة تغليفها يف أكياس ُكتب عليها
(متور األراضي املقدسة) باللغتني العربية
واالجنليزية ،وعبارة (صنع يف فلسطني) لتسويقه
حمليا وعربيا وأوروبيا.
وافاد موقع "هسربيس" ان هذا ما تقوم به إحدى
املزارع اليت تعود إىل مستوطنني إسرائيليني،
بهدف تسويق منتجهم من التمور الذي أصبح
يف دائرة استهداف دول االحتاد األوروبي ،بعد
تنفيذها قرارًا مطلع العام اجلاري ،مبقاطعة أية
منتجات مصدرها املستوطنات.
وتتمتع فلسطني بإعفاءات مجركية وتسهيالت
يف التصدير ،مع دول االحتاد األوروبي ،حبيث

تقوم الشركات اإلسرائيلية بالتعاون مع جتار
فلسطينيني ،لتصدير التمور اليت تنتج يف
املستوطنات املقامة على أراضي الضفة الغربية،
إىل االحتاد األوروبي واالستفادة من اإلعفاءات.
وكان االحتاد األوروبي قد أعلن مطلع العام ،2014
عن قرار قضى مبقاطعة أية عالقات اقتصادية أو
علمية وأكادميية ،بني االحتاد ومؤسسات ومصانع
ومزارع هلا استثمارات أو وجود يف املستوطنات
املقامة على األراضي الفلسطينية.
وكانت وزارة االقتصاد قد ضبطت خالل وقت
سابق من شهر يونيو املاضي ،أكثر من 20
طنًا من التمور الفاسدة والتالفة والقادمة من
املستوطنات اإلسرائيلية ،واليت كانت يف
طريقها ألحد املصانع بهدف تغليفها وبيعها على
أنها منتج فلسطيين.

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

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.

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :

صينية ُولدت بقدمني
مقلوبتني
يعجز
عندما
أمام
اللسان
معجزات اخلالق،
يستطيع
ال
املخلوق البوح
عما يراه أو
ما
وصف
يشاهده .وحالة
الصينية
هذه
خري مثال على
فقد
ذلك،
ُخلقت بقدمني
ويدين مقلوبة،
طبيعة
خبالف
البشر ،لكن هذا
العيب ُ
اخللقي مل يقف حائ ًال بينها وبني ممارسة
حياتها الطبيعية كبقية قريناتها ،بل كان مبثابة
حافز قوي للتغلب على إعاقتها.
وبفضل حتليها بالتحدي واإلرادة والعزمية ،بدأت
الصينية حياتها الطبيعية منذ والدتها وحتى بلوغها
عامها الثالثني ،إىل أن التحقت بوظيفة نادلة يف
أحد املطاعم ،ومل يعيقها شكلها املختلف عن بقية
زميالتها يف ممارسة هواياتها ،بل رأت "وانغ
فانغ" أنه ال يوجد سبب أو دافع ُيثبط معنوياتها
ويشعرها باخلجل ،طاملا أنه من خلق اهلل.
ُ
وتقول فانغ ،وهي أم لطفل بقدمني ويدين
طبيعية" :أستطيع الركض بشكل أسرع من معظم
أصدقائي ،وأمشي مثل رفيقاتي الطبيعيني ،فأنا
مثل أي إنسان طبيعي ،عدا أنين أرتدي حذائي من
اخللف بد ً
ال من األمام" ،حبسب ما ورد يف موقع
مريور الربيطاني.

شيكاغو مدينة التغيري املستمر
يعود االهتمام بشيكاغو ثالث املدن الكربى
األمريكية إىل قيام طريان اإلمارات بأول رحلة
افتتاحية مباشرة من دبي إىل هذه املدينة املثرية
لإلعجاب اليت بنيت يف مستنقع على طرف حبرية
ميشيغن قبل  225سنة وتسمى «مدينة الريح»
لشدة الرياح فيها أثناء فصل الشتاء القارس.
شيكاغو مدينة ذات تاريخ حافل ترنو دائما حنو
املستقبل وأهلها حيبونها للغاية فقد جاهد سكانها
دوما جلعلها مدينة الئقة يفتخر بها وبالتحسينات
املستمرة اليت تتمتع بها يف كل العهود.
وصلها عام  1985الرئيس األمريكي باراك أوباما
ألول مرة يف شبابه وعمره  24عاما وعمل فيها
مسؤوال عن تنظيم املراكز االجتماعية يف األحياء
الفقرية ثم درس احلقوق يف جامعة هارفارد
وعاد إليها ليعمل حماميا يف أهم مكتب حماماة
وسكن يف اجلزء اجلنوبي يف هايد بارك بعد زواجه
وما زال املطعم اإليطالي البسيط «ميديتشي»
الذي حاز إعجابه قرب منزله مقصدا للزوار حتى
اليوم.
شيكاغو مدينة غنية بالفنون واملتاحف وحتب
الثقافة واإلبداع ،و»معهد الفن» فيها مؤلف من
 4أجنحة صمم أحدها املهندس املعماري اإليطالي
رينزو بيانو ويعد منذ تأسيسه عام  1866أكثر من
متحف فهو يف نفس الوقت مدرسة للفنون وجيمع
لوحات وحتفا فنية من أرجاء العامل.
إذا تعبت من ارتياد املواقع اليت تستحق
املشاهدة فستجد شارعا راقيا هو ميشيغن
ميتد حنو  2كيلومرت وعلى طرفيه أفخر احملالت
التجارية العاملية وأمجلها البناء احلديث من عدة
طوابق حملل «بريبري» الربيطاني وفيه اجملموعة
الكاملة لأللبسة واإلكسسوار اليت جتدها يف لندن
وبأسعار تتناسب مع فخامة احملل .جتد يف نفس
الشارع الفنادق املرتفة واملطاعم ذات الذوق
الرفيع والتسلية.
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ثقافة

أدونيس يف «اليسوعية» :حنن يف الفراغ ...يف الصفر!
علي كريـّم
ضمن مؤمتر «الفن مضاد للقدر» الذي احتضنته «جامعة
القديس يوسف» أخريًا ،كنا على موعد مع مهيار .لقاء تناول
الشعر ،والواقع الثقايف ،واإلسالم وغريها من الثيمات اليت
ّ
املستمرة.
تشكل مرتكزًا رئيسًا يف تارخيه وسجاالته
ّ
ً
ً
مرة جديدة يف بريوت ،بدعوة من
أدونيس «ثابتا»
ومكرسا ّ
ّ
ّ
املفكر ضمن
«جامعة القديس يوسف» اليت احتفت بالشاعر
مؤمتر «الفن مضاد للقدر» الذي أقيم أخريًا يف اجلامعة .انطالقًا
ضم
من عبارة أندريه مالرو الشهرية «الفن مضاد للقدر»،
ّ
قسم على يومني ( 1و 2أكتوبر) ،حماضرات
الربنامج الذي
ّ
األول
ولقاءات فنية وسينمائية وشعرية ومسرحية
متنوعة .اليوم ّ
ّ
عدة مع أحد مؤسسي Art Reoriented
شهد حماضرات ولقاءات ّ
درة وغريهما
اللبناني سام بردويل ،وخمرج فيلم «غدي» أمني ّ
ليختتم بعرض «حرية التعبري» يف «مسرح مونو» .أما انطالقة
اليوم الثاني فكانت مع الفنان نديم كرم ضمن حماضرة «طفرة
املدن سريعة الزوال».
قدم األكادميي جورج سلهب حماضرة بعنوان «أدونيس
بعدهاّ ،
مكونات الشعر
والتجديد يف النظرية الشعرية» .هنا ،قارب أبرز ّ
منطلقات لعالقة
األدونيسي؛ حيث الرفض والرحيل واحللم
ٌ
َ
طال أمدها مع هاجس التجديد الشعري ،والبحث
متشاكسة
ٍّ
مرتد .وفق سلهب ،تعددت مالمح الرفض عند
يف واقع عربي
ّ
والتفلت والصورة البكر ،والثورة
أدونيس حيث االستكشاف
ً
وعاطفة وفكرًا يف سبيل التغيري املنشود .ثم استحضر
شعرًا
ً
مناذج من التجارب احلداثوية عامليا كالسوريالية ورموزها أندريه
بروتون وبول إيلوار وغريهما ،وأقام مقارنات بينها وبني النص
ّ
ٍ
التفلت واالستسالم
حالة من
األدونيسي ،ليخلص إىل توصيف
للدفق الشعوري عند أدونيس ،حيث اللغة وسيلة االستكشاف
واجل ّدة.
ِ
أما املوعد املنتظر مع أدونيس ،فقد احتضنته «املكتبة

الشرقية» يف اجلامعة حتت عنوان
«هل يقدر الشعر أن يغيرّ ؟ ماذا
ّ
تشكل
يغيرّ ؟ وكيف؟» .أسئلة
مرتكزًا يف تاريخ أدونيس وسجاالته
قدم الشاعر عبده وازن
املستمرةّ .
ّ
صاحب «مفرد بصيغة اجلمع» يف هذه
َ
احللقة احلوارية ،واصفًا إياه بـ «حمطم
األيقونات وصاحب املقوالت الزلزالية
يف الفكر العربي اجلامد» ،و»صاحب
اآلراء السجالية» اليت كان آخرها
موقفه من الربيع العربي السيما يف
أن سياق
صيغته السورية .اعترب وازن ّ
مسرية أدونيس يتوافق ويتكامل
فكريًا مع طرح ماركس بتحويل العامل،
أما شعريًا فهو يتشابه وتغيري احلياة
عند شارل بودلري.
أما أدونيس ،فقد افتتح احلوار
فصل فيها ما ميكن أن
بتوطئة،
ّ
يكون موجزًا عن قضايا طرقها طوي ًال
ّ
يف مؤلفاته الفكرية .ويف البدء كان
السجال عن الشعر والفكر :هل هما
َ
أن احلاسة
بأن ال
فصل هنا ،إال ّ
منفصالن أم متحدان؟ أجاب ْ
ّ
حيس ،وأن َّ
فكر منذ مطالع اآلداب
كل شعٍر هو
تفكر والفكر
ّ
ٌ
مع جلجامش واألوديسة وسفر أيوب .بعدها ،عرج على مفارقة
تأسيسية يف فكره ،أال وهي التعاطي مع اجلذور واألصول اليت
ّ
مشك ًال أساسًا؛ إذ «الالمرئي جزء
ال يكون بتجاهلها بل باعتبارها
من املرئي».

ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن  -ملبورن

برنامج جملس والية فيكتوريا
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
افتتاح البيت اللبناني ونشاطات استقالل لبنان
مبناسبة ذكرى استقالل لبنان
حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل اليخندرو خوري فارس

 -1دورة رياضية يف الكرة الطائرة يشرتك فيها نادي لبنان
األخضر فرع من اجلامعة اللبنانية فيكتوريا مع  BBQجماني.
* نهار السبت بتاريخ  22تشرين الثاني .2014
 - 2مؤمتر اجمللس القاري السرتاليا و نيوزيلندا الساعة
العاشرة صباحًا.
 - 3افتتاح البيت اللبناني الساعة اخلامسة بإزاحة الستار
عن لوحة البيت
• ازاحة الستار عن متثال ( ).....حبضور مسؤولني أسرتاليني
ولبنانيني وبدعم من كلود وردان.
• زرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت اللبناني
• معرض للرسامني اللبنانيني التشكيليني
• حفل كوكتيل
مساء يف صالة الريفولي
الثامنة
الساعة
غنائي
 ٠حفل عشاء
ً
قيمة التربع  35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ -
مرطبات)

* نهار األحد بتاريخ  23تشرين الثاني
 -4حفل باربكيو جماني يف اهلواء الطلق مع موسيقى وأغاني
متنوعة.
املكانRay Bramham Gardens :
Cr Bell Street & St Georges Road Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
 - 5تكريم  13طالب وطالبة متفوقني يف شهادة VTAC
بعالمات ممتازة  99.90لعام  2013وبدعم من البنك العربي.
الرجاء أعالمنا عن مشاركتكم يف نشاطات اجلامعة قبل 8
تشرين الثاني.
جورج الشيخ - 0433555550 :طوني كرم0431591905 :
الدعوة عامة

يتشرف رئيس اجمللس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل السرتاليا ونيوزيلندا طوني يعقوب مع رئيس جملس
والية فيكتوريا للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل يوسف سابا
وأعضاء اللجنة التنفيذية بدعوتكم للمشاركة يف افتتاح البيت
اللبناني ويف نشاطات ذكرى استقالل وطننا احلبيب لبنان.
حبضور الرئيس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
اليخندرو خوري فارس ورئيس اجمللس التشريعي يف فيكتوريا
بروس أتكنسون وممثل عن رئيس وزراء فيكتوريا دانيس
نبتني وممثل عن رئيس املعارضة يف فيكتوريا دانيال اندروس
ووزراء ونواب فدراليني وحمليني وأعضاء من اجمللس العاملي
واجمللس القاري ورؤساء الواليات والفروع ومبشاركة مسؤولني
أسرتاليني ولبنانيني سيتم افتتاح البيت اللبناني وذلك الساعة
اخلامسة من بعد ظهر نهار السبت الواقع فيه  22تشرين الثاني
 ،2014ذكرى استقالل لبنان ،على العنوان التالي:
62 Girgarre St. Broadmeadows
يتضمن االفتتاح عرض لوحات من قبل رسامني لبنانيني
تشكيليني وإزاحة الستار عن لوحة البيت بدعم من كلود وردان
وإزاحة الستار عن متثال ....؟
وزرع أرزة لبنانية يف حديقة البيت وحفل كوكتيل ،يليه حفل
مساء يف صالة الريفولي قيمة التربع
عشاء غنائي الساعة الثامنة
ً
 35دوالر مع العشاء واملشروب (برية  -نبيذ  -مرطبات)
كما نتشرف بدعوتكم للمشاركة يف الباربكيو ال اجملاني يف
اهلواء الطلق ،لتكريم الطالب اللبنانيني املتفوقني يف شهادة
 VTACلعام  ،2013بدعم من البنك العربي وذلك الساعة الثانية
من بعد ظهر نهار األحد الواقع فيه  23تشرين الثاني ،2014
على العنوان التالي:
Crn Bell Street & St Georges Road - Preston
بالقرب من متثال املغرتب اللبناني
(عدد املتفوقني اكثر من  13طالب بعالمات ممتازة )99.90
نأمل تشريفكم واعلمنا عن رغبتكم باملشاركة يف نشاطات
اجلامعة قبل  8تشرين الثاني ونكون لكم من الشاكرين سلفًا.
جورج الشيخ0433555550 :
طوني كرم0431591905 :

رؤية الواقع الثقايف ،ما هذا الواقع؟ كان جلواب أدونيس
تفرعان ،حيث تقوم الثقافة السائدة اآلن على أمرين :ثقافة
ّ
النقل /االستعادة ،وثقافة النقل االستعارة .الثقافة األوىل هي
مساها ـــ وهي ال تعتمد احلوار والنقاش
ثقافة السلطة ـــ كما ّ
ّ
فمتِبعة
والبحث طريقًا جملابهة عراقيلها .أما الثقافة الثانية
ُمستتبعة ترتكز على احللول الغربية للحصول على أجوبة يف
امللمح األبرز حاليًا أن العرب فكريًا «منقسمون
شؤونها .وتابع أن
َ
ماضويًا ال مستقبليًا»؛ أي أن اخلالف ليس حاص ًال على أساس
تنافس على سلطة أو منصب ،بل هو واقع يف االرتباط مع
اإلسالم األصل وحتقيق الصلة األمثل معه .وهذا اخلالف
ّ
متمثل يف جوانب عدة أوهلا التأويل ،وبالتالي امتالك احلقيقة
ً
ً
توجها دون آخر عند معتقديه.
يعزز حكما
األصوب ،وهو ما
ّ
ّ
وهذا برأي أدونيس صادر عن ختام احلقيقة يف اإلسالم حيث
حممد خامت األنبياء ،واحلقائق اليت أتى بها هي آخر احلقائق،
دور اإلنسان يف التغيري الذي لن يبقى
انعدام
ما يستتبع
َ
ِ
ويطبق.
لديه يف أقصى ما يمُ كن إال أن يشرح ويؤول ويطيع
ّ
وأوضح أيضًا إشكا ً
ال أصي ًال يف الثقافة اإلسالمية السائدة أال
ً
ً
وهو «اآلخر»؛ فهو عمقيا غري موجود إال منبوذا ،واملسيحي
ومسيب فيها وغائب عن املشهد ككل،
مث ًال منهوب وحمروق
ٌّ
ّ
ً
ً
ً
مكونا حضاريا متجذرا يف هذه املنطقة وفق
وهو الذي كان
ّ
أدونيس.
«اإلسالم بال ثقافة اآلن واملسلمون العرب يف عامل ديين
ّ
متأثرة بالغرب ،يعيشون يف عامل
بال ثقافة ،وثقافتهم مستلبة
حمكوم بالعنف .لسنا أنفسنا ولسنا غري ،حنن يف الفراغ ،حنن
يف الصفر» قال أدونيس.
أما يف ما خيص السؤال اجلوهري يف احملاضرة أي كيف
بد من البدء بالبحث يف الواقع
يغيرّ الشعر ،فرأى بأنه ال ّ
ومعرفته ،فالشعر ينطلق من الواقع وال ينفصل عنه .وذهب
بعيدًا معتربًا ّ
أنه مل يعد هناك أي معنى للشعر يف واقعنا أو يف
ما يندرج يف سياق ثقافتنا القائمة .وأضاف أن الشعر يغيرّ
أو غيرّ تارخييًا يف العالقات بني الكلمات ،وتفريغ احملتويات
والعالقات القدمية بينها إلنشاء معنى جديد وبالتالي إنشاء وعي
مجالي جديد ،ما ينعكس يف عالقة اإلنسان بالكلمة والشيء وما
حُيسب عليهما.
ملحة كاهلوية
توجه احملاضرة إىل مفردات
شعب
احلوار
ّ
ّ
ّ
وإشكالية الشعب /الفرد واخلطاب االيديولوجي السائد .واقرتح
أدونيس إلغاء مفردة األقلية من املعجم السياسي ألن «الفرد
أن ال إميان عنده باجلمهور والشعب
هو األساس» .وأشار إىل ّ
يتحدث عن حزبه .ويف
واخلطاب األيديولوجي؛ فكل ايديولوجي
ّ
النهاية ،اعرتف بأن السينما واملسرح والتشكيل اليوم فنون
تغيرّ أكثر من الشعر الذي مير يف «حالة مضعضعة» .وأخريًا قرأ
على احلضور قصيدتني من «أغاني مهيار الدمشقي».
جيسد قصيدة
نهاية االحتفالية كانت مع عرض مسرحي
ّ
أدونيس «الغائب قبل الوقت» أخرجها عضو «فرقة زقاق» عمر
أبي عازارّ .
متت تأدية العرض من خالل قراءة القصيدة تتابعًا
بالعربية والفرنسية على إيقاع وتري وحتت ضربات سكني متتالية
على لوح خشيب تصعيدًا للقصيدة ومتثي ًال ُم ِ
سقطًا ملفرداتها يف
وصف العرض مشكلة اآلخر،
التاريخ واحلاضر وحلم التغيري.
ّ
واآلن ،والعالقة املضطربة بني األصول واملعيش ...مفردات
س ِ
رادق
نارنا ،هذا ُ
تقع يف صلب التاريخ األدونيسي؛ «هذي ُ
ُ
ثور يمَ وت».
األعجف
والزمن
األخو ْه
ّ
ُ
ّ
قرن ٍ
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ملبورن

الزميل سايد خمايل وقع كتابه التوثيقي «القلب املفتوح» يف ملبورن

جورج حالل ،حسني الحولي وتيار املستقبل

الخطيب ومخايل مع حداد والزوقي وحالل ووسام زيدان

مع الزميل سامي مظلوم وطوني ليون

الزميالن نداف ومخايل مع الحزب االشرتاكي

القوات اللبنانية

جانب من الحضور ويبدو املحامي فادي الزوقي والزميل مخايل

مع خالد البطل وبشارة طوق ووسام زيدان

مع روالن جبور وبشارة طوق

وقع مسؤول مكتب الوكالة الوطنية لإلعالم يف اسرتاليا
الزميل سايد مخايل كتابه التوثيقي «القلب املفتوح « حول
زيارات شخصيات لبنانية اىل اسرتاليا يف احتفال يف بيت
الكتائب يف ملبورن شارك فيه حشد من ابناء الجالية .
وحضر املناسبة القنصل اللبناني يف والية فكتوريا غسان
الخطيب  ،رئيس غرفة التجارة والصناعة يف فكتوريا املحامي
فادي الزوقي  ،رئيس مجلس العالقات األسرتالية العربية
وغرفة التجارة العربية روالند جبور  ،رئيس مقاطعة اسرتاليا
يف حزب الكتائب جورج حداد ورئيس قسم ملبورن جورج
حالل ،رئيس مكتب القوات اللبنانية سعيد حداد  ،منسق
تيار املستقبل حسني الحولي رئيس قسم ملبورن السابق
يف حزب الوطنيني األحرار رجل األعمال طوني ليون ممثال
األحرار يف اسرتاليا واملفوض كلوفيس البطي  ،ممثل التيار
الوطني الحر نهاد شهدا  ،منسق حركة االستقالل صائب

معوض  ،مسؤول الحزب التقدمي االسرتاكي الدكتور وائل
أبو الحسن  ،رئيس الجامعة اللبنانية االسرتالية بشارة
طوق  ،رئيس نادي الشرق لحوار الحضارات سامي مظلوم
ورؤساء جمعيات ومؤسسات وهيئات ثقافية وأدبية ورجال
أعمال وشعرا وزمالء إعالميني وحشد كبري من ابناء الجالية
٠
قدم املناسبة التي افتتحت بالنشيدين اللبناني واالسرتالي
املسؤول االعالمي يف الجامعة اللبنانية االسرتالية الشاعر
وسام زيدان فكلمة ترحيب من حزب الكتائب اللبنانية القاها
جورج حالل ثم كلمة رئيس غرفة التجارة العربية واملجلس
األسرتالي العربي روالند جبور فكلمة راعي االحتفال املحامي
الزوقي.
ونوه الخطباء بدور الزميل مخايل اإلعالمي وبأهمية الكتاب
لناحية تأريخ مرحلة أساسية من تاريخ الجالية .

والقى الزميل سايد مخايل كلمة شكر فيها حزب الكتائب
واملحامي الزوقي واملؤسسة اإلعالمية للشرق االوسط على
رعايتهم الحتفال التوقيع وقال« :القلبُ املفتوحُ» كتابٌ
ُ
ينقل صور ًة حقيقي ًة ملا شهدته الجالي ُة
توثيقيّ سرديّ
على مدى السنوات الخمس املحدّدة يف هذا الكتاب ،وأنا
شاهدٌ على هذه املرحلة كما زمالئي اإلعالميني الذين كتبوا
شهاداتهم ملزيدٍ من اإلضاءة.
وال يتضمـّنُ الكتابُ تقويماً لهذه الحركةِ السياسيةِ يف اتجاه
أسرتاليا ،وهو ليس كتاباً سياسياً منحازاً اىل هذا الطرف أو
ذاك أو إىل هذه الشخصيةِ أو تلك .وأهميته تكمنُ ربما يف
أهل السياسةِ
جمعهِ على
ِ
الورق ما لم يتحقق يف الواقع بني ِ
األرض األسرتاليةِ يف
إىل
اللبنانية
خالفاتهم
نقلوا
الذين
ِ
معظم األحيان.
ويف الختام وقع مخايل الكتاب وأقيم كوكتيل باملناسبة .
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منوعات

مارينا سيلفا  ..من خادمة يف
مدينتان عربيتان  ،مواطن ملليارات اسكتلندية تعود للحياة بعد توقف
البيوت إىل احللم برئاسة الربازيل
العامل !
قلبها  30دقيقة
أ.ف.ب
املدافعة عن
البيئة مارينا
سيلفا
اليت تتمتع
حبضور قوي
شعبية
و
قد
كبرية
تصبح أول
ئيسة
ر
مسر ا ء
وتنتمي اىل
الطائفة االجنيلية يف الربازيل،
كانت عاملة يف مزارع املطاط يف منطقة االمازون ومل تتعلم
الكتابة والقراءة قبل سن السادسة عشرة.
وهذه املرأة البالغة من العمر  56عاما عملت منظفة وخادمة بيوت
ثم شبه راهبة ثم نقابية وناشطة يف حزب العمال اليساري قبل
أن تصبح عضوا يف جملس الشيوخ فوزيرة للبيئة يف عهد الرئيس
السابق لوال دا سيلفا (.)2010-2003
وتعد هذه السيدة املتدينة يف تنافسها مع الرئيسة احلالية ديلما
روسيف النتخابات يوم غد األحد "بسياسة جديدة" خارج اطار
االحزاب الكربى يف احلكومة ولعبة التسويات .وهي تعد مبزيد من
االجراءات الصارمة يف امليزانية ومواصلة املعركة ضد التفاوت
االجتماعي.
وقد دفعها اىل الرتشح مقتل مرشح احلزب االشرتاكي الربازيلي
ادواردو كامبوس يف غشت املاضي .وكانت حتالفت معه ملنصب
نائب الرئيس النها مل تتمكن من تسجيل حزبها اجلديد يف الوقت
املناسب.
وقالت يف جتمع انتخابي جرى اخريا يف ساو باولو معقل النشاط
النقابي حيث بدأت عملها السياسي "سننتخب اول رئيسة سوداء
للربازيل" .ولدت مارينا سيلفا يف  1958يف عائلة تعمل يف
مزارع املطاط يف االمازون ومل تتعلم القراءة والكتابة حتى سن
السادسة عشر وكانت زميلة تشيكو مينديس املدافع الشهري عن
منطقة االمازون.
ويف سن العاشرة عملت يف مجع املطاط وجنت عدة مرات من
امراض خطرية من بينها اللشمانيا .وبعد اصابتها بالتهاب الكبد
الوبائي يف شبابها غادرت قريتها لتتعاجل يف ريو برانكو عاصمة
املنطقة حيث تعلمت القراءة وعملت خادمة لتؤمن احتياجاتها.
ودخلت اىل الدير لتصبح راهبة وبقيت الكثر من سنتني ثم
ختلت عن الفكرة وقررت ان تعمل من اجل الفقراء .وبدأت العمل
النقابي مع منديس املدافع عن منطقة االمازون وشاركت معه يف
املقاومة السلمية "جلامعي املطاط" ضد ازالة الغابات .ويف الوقت
نفس حصلت على شهادة جامعية يف التاريخ.
فتحت فرعا للنقابة املركزية الوحيدة للعمال يف منطقتها مبساعدة
تشيكو منديس .وهذه النقابة كانت مرتبطة حبزب العمال الذي
يقوده لوال .وقد نشطت فيه حتى  1988بعد مقتل منديس.
وبصفتها عضوا يف حزب العمال انتخبت عضوا يف جملس بلدية
يف ريو برانكو .ويف  1994عندما كانت يف السادسة والثالثني
اصبحت اصغر عضو يف جملس الشيوخ يف تاريخ الربازيل.
وعند انتخاب لوال رئيسا يف  ،2003عينها وزيرة للبيئة وجنحت
يف منصبها هذا يف احلد من احنسار الغابات .ويف  2009انسحبت
من حزب العمال قائلة انها ترفض منوذج التنمية الذي يعتمد على
تدمري املوارد الطبيعية.
وأحدثت مارينا سيلفا مفاجأة يف انتخابات  2010عندما حصلت
على حواىل  %20من االصوات مع حزبها الصغري ،حزب اخلضر.
ويف النهاية حلت يف املرتبة الثالثة يف حني فازت ديلما روسيف
مساعدة لوال.
وهي تلقى تأييد الشباب بسبب مواقفها حول التنمية املستدامة.
ويف  2014ارادت جمددا الرتشح اىل الرئاسة مع حزبها لكنها
مل حتصل على اعتماد حزبها يف الوقت املناسب لدى احملكمة
االنتخابية وحتالفت بالنهاية مع ادواردو كامبوس.

كشف
تقر
جد
عن
ز يا د ة
يف عدد
أ صحا ب
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املليارات ليصل إىل  2325شخصًا ،بانضمام  155شخصًا جديدًا
إىل قائمة أثرياء العامل ،أي بارتفاع بلغ نسبة  7يف املائة ،مقارنة
بالعام  ،2013حبسب شركة "ويلث أكس" املتخصصة يف توفري
املعلومات عن األشخاص األثرياء وتوزيع الثروة يف مجيع أحناء
العامل ،و"يو أس بي".
وأشار التقرير إىل أن مدينة نيويورك األمريكية احتلت مرتبة
الصدارة ،وتليها العاصمة الروسية موسكو ،ومنطقة هونغ كونغ
الصينية.
واحتلت العاصمة الربيطانية لندن املرتبة الرابعة ،تلتها العاصمة
الصينية بكني يف املرتبة اخلامسة ،ومدينة ساوباولو الربازيلية
يف املرتبة السادسة .أما مدينة اسطنبول الرتكية فاحتلت املرتبة
السابعة ،تلتها إمارة دبي يف املرتبة الثامنة.
وجاءت العاصمة الفرنسية باريس يف املرتبة التاسعة ،تلتها
سنغافورة يف املرتبة العاشرة ،ومدينة مومباي اهلندية يف املرتبة
الـ ،11تلتها العاصمة اليابانية طوكيو يف املرتبة الـ.12
أما مدينة لوس أجنلوس األمريكية فاحتلت املرتبة الـ ،13تلتها
مدينة شنجن الصينية يف املرتبة الـ ،14ومدينة جنيف السويسرية
يف املرتبة الـ .15أما مدينة مكسيكو سييت فجاءت يف املرتبة
الـ ،16تلتها مدينة شنغهاي الصينية يف املرتبة الـ ،17ومدينة
تايبيه يف تايوان يف املرتبة الـ .18واحتلت العاصمة اإلسبانية
مدريد املرتبة الـ ،19فيما احتلت املرتبة األخرية العاصمة السعودية
الرياض يف املرتبة الـ.20
وجتدر اإلشارة إىل أن أبرز املعايري املعتمدة يف قياس وتصنيف
صاحب املليارات النموذجي ،حبسب ما ورد يف التقرير ،هي كما
يلي:
أصحاب املليارات هم أشخاص ناهزوا الثالثة والستني من العمر،
وميتلكون حوالي  3.1مليار دوالر ،ومتكنوا من مجع مليار دوالر
يف وقت متأخر بعدما بلغوا األربعني من العمر.
حوالي  90يف املائة من أصحاب املليارات متزوجني ،ووفق
املعدل املتوسط لديهم طفلني لكل فرد .حيبذ أصحاب املليارات
تطوير عالقات اجتماعية مع نظرائهم من أصحاب الثروة.
غالبية أصحاب املليارات هم من الذكور ،فيما يبلغ عدد النساء
يف قائمة أثرياء العامل حوالي  286إمرأة فقط.
 60يف املائة من أصحاب املليارات صنعوا ثرواتهم بأنفسهم
بشكل تام ،و 27يف املائة من األثرياء صنعوا ثروتهم بأنفسهم
ولكن بشكل جزئي.
وخيتلف األمر بالنسبة إىل النساء ،مع  17يف املائة فقط صنعن
ثروتهن بأنفسهن ،بينما أكثر من  65يف املائة من النساء ورثن
الثروة اليت تتخطى املليارات.
ميتلك صاحب املليارات النموذجي أربعة ممتلكات تبلغ قيمة كل
منها معدل  23.5مليون دوالر .وميتلك حوالي  35يف املائة من
أصحاب املليارات مؤسسات خريية خاصة بهم.
وال يندرج التعليم حتت املعايري املطلوبة اليت تطبق على أصحاب
املليارات .وأفاد التقرير أن  35يف املائة من أصحاب املليارات
حول العامل ال حيملون درجة البكالوريوس.
وميثل مكان اإلقامة أبرز املعايري يف تصنيف امللياردير النموذجي،
إذ أن حوالي  35يف املائة من أصحاب املليارات يرتكزون يف
 20مدينة ،مدينتني منها فقط يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويف الوقت ذاته ،تضم الواليات املتحدة األمريكية أكرب عدد من
أصحاب املليارات ،بنسبة  25يف املائة  25من جمموع أصحاب
املليارات حول العامل.

سيدة
عادت
للحياة
اسكتلندية
بعدما توقف قلبها
عن اخلفقان ملدة
 30دقيقة أثناء
مشاركتها يف أحد
التحمل،
سباقات
وحلسن حظها كان
من بني احلضور
طبيب متكن من إجراء اإلسعافات األولية هلا قبل نقلها إىل
املستشفى.
وعانت جانيت أدامز ( 47عامًا) وهي أم ألربعة أطفال من نوبة
قلبية مفاجئة ،أثناء سباق "برايم فور بانكوريبيست ريس" يف 27
سبتمرب (أيلول) املاضي ،وأصبحت يف حكم املتوفاة بعدما توقف
قلبها واعتقد اجلميع أنها فارقت احلياة حبسب صحيفة نيويورك
دايلي نيوز األمريكية.
وسارع طبيب صادف وجوده بني حشد املشجعني إلجراء اإلسعافات
األولية الضرورية ،قبل أن تصل سيارة اإلسعاف وتنقل جانيت
إىل مستوصف أبردين امللكي ،ومت إنقاذها من املوت على يدي
أطباء من مجعية أمراض الصدر والقلب ،اليت جتمع األموال لصاحلها
عن طريق املشاركة يف السباقات اخلريية.
وكتبت جانيت بعد جناتها من املوت على حسابها يف فيس بوك:
"إنها املرة األوىل اليت أشارك فيها مبثل هذه النشاطات ورمبا
تكون األخرية ،كنت مستعدة من الناحية البدنية والعقلية ،ولكن
لألسف ال نستطيع توقع حدوث مثل هذه األشياء".
أراض
يذكر أن سباق "برايم فور بانكوريبيست ريس" يقام على
ٍ
وعرة ومسارات ترابية وبني الغابات ،ويتضمن  30عقبة ضخمة مبا
يف ذلك اجلدران اخلشبية العمودية واألسالك الشائكة واألنفاق
واملياه اجلليدية الختبار قدرة املتنافسني على التحمل.

بريطانية تتزوج من نفسها بعدما
ضاقت ذرعاً حبياة العزوبية
امرأة
قررت
بريطانية أن تنظم
حفل زفاف تتزوج
فيه "نفسها" بعد
أن سئمت من حياة
ومواعدة
العزوبية
الرجال دون جدوى.
غريس
وأصبحت
غيلدر ،أول بريطانية تتزوج بهذه الطريقة الغريبة ،بعد أن بنت
عالقة عاطفية مميزة مع نفسها ،وأمتت كامل مراسم الزفاف
حبضور  50من املدعوين ،بعدما تقدمت لنفسها بطلب زواج على
أحد مقاعد حديقة عامة يف لندن.
وأشارت غريس إىل أنها فقدت األمل بالعثور على شريك حياتها
املناسب ،ومل تعد قادرة على حتمل حياة العزوبية ،ومل جتد
شخصًا يستحق أن متضي معه بقية حياتها سوى نفسها حبسب ما
ذكرت صحيفة دايلي مريور الربيطانية.
ومل ختتلف مراسم زفاف غريس عن أي زفاف تقليدي ،خبالف عدم
وجود عريس يشاركها فرحتها ،حيث اشرتت ثوب الزفاف وخامت
الزواج ،وتلت عهود الزواج التقليدية مع نفسها ،وذلك حبضور
شقيقتها وجمموعة من أصدقائها ،واكتملت املراسم بقتبيلها
لنفسها على املرآة.
ُ
خيل األمر طبعًا
وقالت غريس يف حديث لصحيفة غارديان" :ال
من بعض النرجسية ،ويظهر بشكل كبري حب اإلنسان لنفسه
واعتزازها بها ،إال أنين أشعر بالراحة للقرار الذي اختذته ،بعد
أن عملت على تطوير مهاراتي الذاتية عن طريق التأمل والرقص
وممارسة الرياضة".
وعلى الرغم من أن الزفاف مل حيمل الطابع القانوني ،إال أن غريس
مقتنعة متامًا بأنها أقدمت على فعل الشيء األفضل ملستقبلها.
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من هنا وهناك

ندى زيدان تكشف تفاصيل زواجها :جورج كلوني أنفق حنو  %5من ثروته مريكل ..نادلة ومل تكن تعرف كيف
تأكل بالشوكة والسكني
ليتزوج أمل علم الدين
املفيت حسون زوجين من الوسوف

افادت صحيفة "القدس العربي" ان ندى زيدان زوجة الفنان
السوري جورج وسوف الثانية خرجت عن صمتها ،وكشفت تفاصيل
جديدة حول زواجها من أبو وديع".
فكشفت ندى أنها التقت بوسوف يف مستشفى سبيتار يف قطر،
حيث تعمل هناك رئيسة قسم شؤون الالعبني ،باإلضافة إىل
كونها بطل راليات ،حيث أشرفت على حالة جورج لتولد بينهما
قصة حب من النظرة األوىلُ ،توجت بالزواج يف شهر حزيران
املاضي".
وأضافت الصحيفة" :زوجة سلطان الطرب اجلديدة أكدت أن
زواجها من جورج وسوف مت على الطريقة اإلسالمية على يد مفيت
سوريا الشيخ أمحد حسون ،كما قدم هلا املطرب خامت زواج أحضره
خصيصًا من إيطاليا".

فضيحة جديدة ..آليفون  6مشاكل مع الشعر!

قامت صحف إيطالية وغريها حبسبة ميدانية اتضح منها أن حفل
زفاف املمثل األمريكي جورج كلوني من احملامية الربيطانية -اللبنانية
أمل علم الدين ،كلف يف  4أيام من الفعاليات اليت انتهت االثنني
املاضي يف البندقية بإيطاليا «أكثر من  10ماليني يورو» تعادل
 13مليون دوالر ،أي أكثر من  %5من ثروة املمثل البالغة 250
مليونا .أما إمتام معامالت الزواج رمسيا أمام قاض مدني فكلفت
رسومه  750دوالرا فقط ،فيما احتار احلاسبون للكلفة الفلكية
باجلهة اليت تكبدتها :العريس أم عائلة العروس؟
ويف التكاليف بعض املبالغة ،مع أنها تشمل ما استهلكه أكثر
من  100شخص ،بني مدعوين وأفراد عائليت العروسني ،ممن
ركبوا قطار األنفاق الباذخ منذ أول حفلني مت تنظيمهما ليل اجلمعة
املاضي :واحد أقامته عائلة العروس ملدعويها بفندق Grand
 Canalالشهري ،والثاني أقامه كلوني وعائلته ملدعويه يف فندق
فئة  5جنوم أيضا ،هو «تشيربياني» الذي حل فيه املدعوون،
حبسب ما مجعت «العربية.نت» ما تيسر من معلومات عن الزفاف
الذي وضعت له «التاميز» الربيطانية عنوانا مؤملا قبل يومني ملن
كن حيلمن باملمثل املوصوف بثري ووسيم :ماليني األحالم ضاعت
بزواج جورج كلوني.
يف غرف وأجنحة  Ciprianiاملعترب ثاني فنادق املدينة جلهة غالء
األسعار بعد فندق «أمان» العريق ،نزل املدعوون طوال أيام
الزفاف ،مستهلكني ما يرغبون من مأكوالت إيطالية ولبنانية
وغريها ،مما توابعه معروفة من مشروبات وفاكهة وحلويات،
إضافة اىل خدمات فندقية ونثريات ضرورية ،ومعها األهم ،وهو
أسعار الغرف واألجنحة.
وقد تصل كلفة النزول يف الغرفة األرخص اىل  1300يورو إذا
ما أضيفت إليها بقية اخلدمات واالستهالكات ،أي  130ألفا كل
يوم جملموع املدعوين ،تعادل  676ألف دوالر يف  4أيام ،وهو
رقم قد يقفز اىل مليون إذا ما أضيفت إليه تكاليف احلفلني يف
أول ليلة بالفندقني ،فضال عن نثريات كثرية من االستهالكات
املتنوعة ،ومنها حرس رافقوا أهم املدعوين ،وأمن من شركات
خاصة للحماية وغريها.

كشفت صحيفة "دايلي ميل" الربيطانية فضيحة جديدة هلاتف
"آيفون  ،"6وذلك بعد أن اشتكى عدد كبري من مستخدميه ّ
بأنه
جيذب الشعر أثناء احلديث على اهلاتف.
عددا من التغريدات باستخدام هاشتاغ "،"hairgate
ونشرت الصحيفة ً
ّ
تكلم خالهلا املستخدمون عن مشاكل "آيفون  "6مع الشعر ،الفتني
أن اجلزء من اهلاتف املوجود بني الزجاج األمامي واخللفية هو ما
إىل ّ
ّ
ً
أحيانا لدى النساء والرجال على
ويعلقه وينتزع منه
يسحب الشعر
حد سواء ،كذلك اشتكى بعض الرجال من أضرار يف حليتهم.
ّ
ويأتي هذا الوسم ،بعد انتشار هاشتاغ " "Bendgateاليت طالت
مشاكل اإلحنناء باهلاتف.

ولكن السؤال الذي يرتدد هو :من دفع  13مليون دوالر لزواج
طال حفل زفافه  4أيام؟ ..عدد من وسائل االعالم االيطالية أكد
أن مجيع التكاليف دفعها الشيخ رمزي علم الدين ،والد العروس
املتقاعد من عمله السابق كأستاذ يف اجلامعة األمريكية ببريوت،
حبسب ما ذكرت «الديلي تلغراف» الربيطانية نقال عن صحف مل
تسمها.
لكن أحدهم ،وصف نفسه بأنه «مقرب من العائلة» اللبنانية ذكر
أنها «متمسكة بالتقاليد يف مثل هذه األمور» طبقا ملا قرأت
«العربية.نت» مما ورد عنه يف جملة  Usاألمريكية يوم 17
أغسطس املاضي ،حيث أكد أن العائلة «ستتكفل مبعظم تكاليف
حفل الزفاف الذي سيقام يف البندقية بإيطاليا» كما قال.

لبناني يصطاد مسكة على ظهرها كلمة اجلاللة «اهلل»
علمت "النشرة" ان "املواطن رضوان مشس الدين اصطاد
مسكة "مواسطة" على ظهرها كلمة اجلاللة "اهلل" يف صور،
واليت بدا اسم اجلاللة ظاهرا بوضوح من خالل اختالف لون
ظهر السمكة.
واوضحت املعلومات ان "مشس الدين قد قام باالتصال
برئيس متحف احلياة البحرية والربية يف صور مجال يونس
واهداه السمكة لتحنيطها وضمها اىل حمتويات املتحف".

أدىل املستشار األملاني األسبق هيلموت كول بتصرحيات مثرية
بشأن مستشارة البالد احلالية ،أكد فيها إن مريكل مل تكن ملمة
ببعض البديهيات ،حتى أنها مل تكن تعرف كيف تأكل بالشوكة
والسكني.
كما كشف كول أنه كان يضطر للفت انتباه مريكل ،يف املناسبات،
وحتديدا أثناء تناول الطعام ،إىل ضرورة االلتزام بالربتوكول
واحلفاظ على النظام.
جاءت هذه التصرحيات يف إطار حوارات أجراها قبل سنوات
الصحفي األملاني هريبريت شفان مع املستشار االملاني االسبق،
ومن املقرر أن ترى النور يف كتاب حيمل عنوان "الرتكة -
بروتوكوالت كول".
أثارت هذه التصرحيات غري املسبوقة ضجة إعالمية يف أملانيا ،إذ
أن هيلموت كول كان أحد أهم داعمي آنغيال مريكل يف مسريتها
السياسية ،ال سيما وأنه كان يتعامل معها كأب ومرب ،وهو الذي
عينها يف أول منصب وزاري ومنحها حقيبة "املرأة والشباب" يف
حكومته عام .1990
يشار إىل أن نزاعا قضائيا بهذا الصدد كان قد أسفر عن قرار
قبل سنوات حيظر نشر حمتويات اللقاء الصحفي املذكور اليت
توزعت على تسجيالت بلغت مدتها  600ساعة ،لكن حكما آخر صدر
مؤخرا منح احلق بنشرها.
اجلدير بالذكر أن آنغيال مريكل ،اليت تعود جذورها ملدينة هامبورغ،
كانت تعمل نادلة أثناء دراستها الفيزياء يف أملانيا الشرقية ،ما
يثري تساؤال حول ما إذا كانت ال تعرف حقا كيف تأكل بالشوكة
والسكني.

ايكون يغين من داخل بالون كي ال
يصاب

تعرض املغين
ا أل مر يكي
إىل
"ايكون"
انتقادات الذعة
بسبب احيائه
غنائيا
حفال
مجهورية
يف
نغو
لكو
ا
ا لد ميو قر ا طية ،
داخل
جالسا
بالون ضخم ،خوفا من اصابته مبرض "إيبوال".

فقد فوجئ اجلمهور الذي احتشد ملشاهدة حفل ايكون ( 41عاما)
ببالون ضخم وحمكم االغالق حيمله مساعدو الفنان الشاب ،فيما
األخري بداخله ،وظل البالون يتدحرج ويتنقل بني أيدي  60ألف
متفرج طوال احلفل.
هذا وأفادت تقارير إعالمية بأن هذه ليست املرة األوىل اليت حييي
فيها ايكون حفال غنائيا على هذا النحو بعد انتشار الوباء املرعب،
فيما صرح النجم األمريكي بأن مرض الـ "إيبوال" أمر خطري ال حيتمل
التعامل غري اجلدي ،مشددا على أنه ينبغي له أن يكون حذرا جدا
كي ال يلتقط الفريوس.
هذا وقد حصد مرض الـ "إيبوال" منذ شهر أغسطس/آب املاضي
حتى اآلن  42شخصا يف الكونغو وحدها.
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تتــمات

تصعيد لوترية االعتداءات...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
انعقاد اجللسة االنتخابية قبل ظهر امس االول ومن ثم على
مناقشات جملس الوزراء الذي عقد جلسته مساء واليت ختللها لقاء
لوفد من االهالي املعتصمني االمني العام جمللس الوزراء اللواء
حممد خري الذي اطلع الوفد على آخر االتصاالت اجلارية يف شأن
قضية أبنائهم ووصف أجواء اللقاء بأنها كانت اجيابية.
وحرص رئيس الوزراء ّ
متام سالم خالل اجللسة ،على اعالن موقف
جديد من موضوع التفاوض لتحرير العسكريني املخطوفني اذ شدد
على انه سيستمر ،استنادا اىل تكليف جملس الوزراء يف التفاوض
«بكل أوجه التفاوض ولن نيأس الن هذه القضية هي على رأس
اهتماماتنا وهمنا االول» .وناشد «الرأي العام اللبناني وأهالي
املخطوفني الذين نتفهم معاناتهم ونتضامن معهم الوقوف اىل
جانب احلكومة يف مساعيها الدؤوبة لتحرير العسكريني من أيادي
خاطفيهم».
وعلم انه اتفق يف مستهل جلسة جملس الوزراء على البدء مبناقشة
ملف املخطوفني ومن ثم ترك املواضيع السياسية االخرى اىل ما
بعد االنتهاء من مناقشة جدول االعمال .وقدم الرئيس سالم
عرضا عن قضية املخطوفني أشار فيه اىل ان خاطفي العسكريني
ال يبدون جدية يف املفاوضة وال يف املقايضة ،وكأن لبنان
يتعامل يف هذا اجملال مع أشباح ،فال مرجعية وال مطالب بل
تهديد .وبناء على هذا العرض تبني جمللس الوزراء ان املوفد
القطري مل يغادر لبنان إال بعدما تبينّ له انه مل حيصل على أي
استجابة من اخلاطفني .كما تبينّ للمجلس ان قضية املخطوفني
ليست ورقة مقايضة للخاطفني وامنا ورقة ضغط على الدولة اليت
عندما بادرت اىل التفاوض تراجع اخلاطفون .وعندئذ ،ونتيجة
الرتباط قطر باالئتالف الدولي حملاربة االرهاب انكفأت عن املضي
يف وساطتها.
لكن هذه املعطيات السلبية مل تثن سالم عن تكليف اللواء خري،
لقاء وفد من أهالي العسكريني املخطفوفني ،فاستمع من هذا
الوفد اىل التهديد الذي تبلغه االهالي من اخلاطفني بقتل جندي
اذا مل تستجب مطالبهم .وعلم الوفد ان ال مطالب للخاطفني
ليهددوا على أساسها .وانتهى اللقاء بتأكيد موفد الرئيس سالم
ان احلكومة ماضية قدما يف مهمة حترير العسكريني املخطوفني
وال تراجع عن هذه املهمة إطالقا .بعد ذلك نقلت االجواء اىل
جملس الوزراء .ويف هذا الصدد قال وزير العمل سجعان قزي
لـ»النهار» إن موقف الدولة هو «تلبية مطالب أهالي املخطوفني
ورفض ابتزاز اخلاطفني».
بعد ذلك ،انصرف جملس الوزراء اىل درس جدول أعمال فأمضى
مخس ساعات منها اثنتان ملعاجلة اجلدل بني وزير الطاقة أرتيور
نظاريان ووزير املال علي حسن خليل .ففيما يؤيد وزير الطاقة
جتديد العقد مع شركيت دوليت اجلزائر والكويت سوناتراك
ومؤسسة البرتول املربمة منذ العام  2005مع لبنان لتزويد لبنان
الفيول اويل ،يطالب وزير املال بفسخ العقد والبحث عن عقد
جديد .لكن اجلدل مل يصل اىل نتيجة فتقرر تأجيل بت البند.
وكان التأجيل أيضا مصري جتديد العقد مع شركيت اخلليوي بعد
قسم جملس الوزراء ،واالمر نفسه حصل عند البحث
جدال صاخب ّ
يف جتديد العقد مع شركة «سوكلني» ،فتقرر ترحيل امللف اىل
جلسة أخرى.

مجلس النواب

وكان موعد اجللسة االنتخابية الرابعة عشرة النتخاب رئيس
للجمهورية امس االول حتول كاملعتاد مناسبة منربية طرح فيها
عدد من النواب مواقفهم من االستحقاق الرئاسي العالق وامللفات
االمنية ،بعدما ارجأ رئيس جملس النواب نبيه بري اجللسة اىل 29
تشرين االول اجلاري .وتعليقًا على اجللسات املتعثرة النتخاب
رئيس للجمهورية ،قال الرئيس بري امام زواره مساء امس ان
«املوضوع معقد ،الن فيه شقني االول داخلي واالخر خارجي عقباته
معروفة ويرتبط مبسألة احلوار االمريكي  -االيراني واستطرادا
السعودي  -االيراني» .وأوضح «ان الشقني منفصالن ولكل
منهما مساره .واذا اتفقت القوى السياسية يف الشق الداخلي
اتعهد القول اننا نستطيع انتخاب رئيس .واقول للبنانيني على
عاتقي نستطيع امتام هذا االستحقاق بعد كل هذا التأخري الذي ال
يصب يف مصلحة احد» .واضاف« :ومع ذلك اظل اعلق آما ً
ال على
انتخاب رئيس ،ولذلك دعوت اىل جلسة يف  29من اجلاري افساحًا
يف اجملال جللسة اخرى قبل نهاية والية اجمللس يف  20تشرين
الثاني املقبل».
من جهة اخرى ،اشار بري اىل ملف سلسلة الرتب والرواتب اليت
سيناقشها النواب من جديد يف اللجان النيابية املشرتكة االثنني
املقبل ،قائ ًال« :الشق املتعلق باملوظفني منته ،وانا مع كل ما
يؤيده العسكريون يف خصوص مطالبهم حيال السلسلة وهم همي
االول ومع رفع رواتبهم وزيادتها ،نظرًا اىل ما يقدمونه ويبذلونه
من تضحيات .ويبقى املهم هو تشجيع الشباب على التطوع يف
اجليش .وانا مع كل ما تقبله املؤسسة العسكرية وخصوصا يف
هذه الظروف الصعبة اليت متر بها البالد».
يف املقابل ،برزت يف املواقف السياسية املواكبة للجلسة محلة
حادة شنها رئيس حزب «القوات اللبنانية « مسري جعجع على
«حزب اهلل « اقرتنت بتجديد استعداد قوى  14آذار للحوار مع
الفريق االخر النتخاب رئيس للجمهورية .واعترب جعجع ان «ال حل
للمشاكل اليت نعيشها بدءا من عرسال مرورا بربيتال ووصوال

اىل شبعا اال بانتخاب رئيس اجلمهورية» .كما وجه انتقادات اىل
احلكومة مستغربا «كيف انها مل تطلب حتى اآلن غطاء جويًا من
التحالف الدولي ملساندة اجليش يف حال التعرض هلجوم» .وهاجم
«حزب اهلل» ،معتربا انه «ليس من حقه التالعب مبصري اللبنانيني
وال ميكنه تلميع صورة ايران واعطاؤها ورقة تفاوض جديدة على
حساب املواطن اللبناني» .ووصف عملية التفجري االخرية يف مزارع
شبعا بانها «خيانة وطنية يف ظل ما يتعرض له اجليش اللبناني
يف كل املناطق».

اعتداءات على الجيش

اىل ذلك ،برزت امس االول اعتداءات جديدة على اجليش رمست
عالمات شكوك واسعة حول مسلسل مكشوف الستهداف وحداته
يف مناطق خمتلفة .وبدأت هذه االستهدافات فجرا جبرمية اطالق
جمهولني النار على عسكريني يف بلدة الرحيانية يف عكار حيث
استشهد اجلندي ميالد حممد عيسى وجرح آخر وقامت وحدات
اجليش على االثر حبملة دهم واسعة الماكن عدد من املشتبه فيهم
واوقفت  16شخصا من التابعية السورية بينهم شخصان ضبطت
يف حوزتهما كمية من االسلحة والذخائر واالعتدة.
ومساء تعرضت آلية عسكرية لدى مرورها يف حملة قشلق -
االوتوسرتاد اجلديد يف عرسال الطالق نار من داخل االراضي
السورية ،كما اطلقت النار من داخل خميم املصيدة يف عرسال يف
اجتاه آليتني للجيش لدى مرورهما يف املكان وردت الدورية على
مصادر اطالق النار.

واشنطن تكثف ضغوطها...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
تدفق املقاتلني االجانب وتقديم مساعدة انسانية وسحب مشروعية
االيديولوجيا املتطرفة من الدولة االسالمية» ،موضحة «أننا نتحدث
عن جهود على املدى الطويل ،وان قسما من احملادثات (بني
مسؤولني امريكيني وأتراك) سيتناول مساهمة عسكرية».
ويف مواجهة االنتقادات االمريكية واتهامات االكراد ألنقرة بعدم
القيام بأي حترك النقاذ املدينة ،صرح وزير اخلارجية الرتكي
مولود جاويش اوغلو بانه «من غري الواقعي» التفكري يف أن تقوم
تركيا وحدها بتدخل عسكري بري ضد التنظيم املتشدد.
وقال للصحافيني يف ختام لقاء واالمني العام حللف مشال االطلسي
ينس شتولتنربغ يف انقرة« :من غري الواقعي التفكري يف أن تشن
تركيا وحدها عملية برية».
وعلق مصدر رفيع يف حكومة أنقرة« :نرفض بشدة املزاعم عن
مسؤولية تركيا عن تقدم الدولة اإلسالمية ...حلفاؤنا وخصوصًا
اإلدارة األمريكية تلكأوا طويال قبل أن يقرروا التحرك يف مواجهة
األحداث الكارثية اليت تقع يف سوريا».
وكان جملس النواب الرتكي قد وافق رمسيا قبل اسبوع على
عملية عسكرية تركية ضد التنظيم املتطرف يف العراق وسوريا،
لكن احلكومة رفضت التورط حتى االن خشية ان يعزز التدخل
ضد «داعش» نظام الرئيس السوري بشار االسد الذي تدعو اىل
اسقاطه.
وكرر وزير اخلارجية الرتكي ان «السالم لن يعم يف شكل فعلي
يف سوريا من دون رحيل بشار االسد ونظامه».
لكن بساكي لفتت أمس اىل أن مهامجة نظام االسد «ليس هدف
ائتالفنا الدولي ،وال هدف اجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة».
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تتحدث مع تركيا يف أمور
أخرى ميكنها القيام بها ،اضافة اىل ارسال قوات برية اىل امليدان،
منها السماح ملقاتالت االئتالف بالتحليق فوق االراضي الرتكية
وباستخدام قاعدة أجنريليك اجلوية للتدريب وألمور لوجيستية،
وجتهيز القوات السورية املعتدلة اليت تقاتل االسد.
يف غضون ذلك ،شددت موسكو على ان اقامة منطقة عازلة يف
مشال سوريا ينبغي أن تكون مبوجب قرار جمللس االمن.
وصرح الناطق باسم وزارة اخلارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش
بأن «جملس االمن هو من جيب ان يتخذ القرار يف شأن تلك
املناطق».
وانتقد جمددًا الغارات االمريكية يف سوريا ،قائال إن «االعمال اليت
مل تقرها (االمم املتحدة) لالمريكيني يف سوريا يستخدمها موجهو
االيديولوجيات لدى املتطرفني لتأجيج مناخ التشدد» .وأكد أن
عدم التنسيق مع دمشق يؤثر على فاعلية غارات االئتالف.
ويلتقي وزيرا اخلارجية االمريكي جون كريي والروسي سريغي
الفروف الثالثاء املقبل يف باريس للبحث يف االزمة االوكرانية
والنزاع يف سوريا.
وأعلن عن هذا اللقاء للوزيرين بينما يكثف الغربيون جهودهم
الديبلوماسية النقاذ وقف لنار الذي يتعرض للخرق باستمرار يف
شرق اوكرانيا.
وهو يندرج يف اطار جولة جديدة لكريي املتوقع وصوله يف 12
تشرين االول اىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر دولي العمار غزة،
ثم اىل فيينا يف  15منه حلضور جولة جديدة من املفاوضات يف
شأن الربنامج النووي االيراني.
وخالل لقائه الصحافيني يف بوسطن أمس االول ،قال كريي إن
تقدم مسلحي «داعش» يف كوباني مأساة ،لكنه كرر ما سبق له
أن ملح اليه االربعاء من أن املدينة ال تدخل يف اطار االسرتاتيجية
االمريكية يف املنطقة للمدى الطويل.
وبدأت ايران على ما يبدو حمادثات مع أنقرة يف حماولة القناعها
مبنع املسلحني من االستيالء على كوباني ،اال أنها جددت حتذيرها
اياها من القيام بأي عمليات برية يف سوريا.

ونقلت وكالة اجلمهورية االسالمية االيرانية لألنباء «ارنا» عن نائب
«قدرنا من خالل
وزير اخلارجية االيراني حسني امري عبد اللهيان:
ّ
حمادثاتنا االوىل مع تركيا ،ان هذا البلد ال يدعم تفاقم االزمة يف
املنطقة ،ونأمل يف انه سيضطلع بدور اجيابي».

الوضع امليداني

وبالنسبة اىل الوضع امليداني يف كوباني ،أفاد اجليش األمريكي
أن القوات الكردية صامدة على ما يبدو يف املدينة ،بعد غارات
جوية جديدة على املنطقة استهدفت معسكر تدريب ومقاتلني من
املتشددين.
لكن «املرصد السوري حلقوق االنسان» الذي يتخذ لندن مقرا له،
أكد أن التنظيم تقدم يف املدينة أمس االول.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرمحن« :يسيطر تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام على أكثر من ثلث كوباني ...كل
املناطق الشرقية وجزء صغري من الشمال الشرقي ومنطقة يف
اجلنوب الشرقي».
على صعيد آخر ،أفاد املرصد ان  25شخصا على االقل ،بينهم
اربعة اطفال ،قتلوا أمس االول يف غارات لسالح اجلو السوري
قرب دمشق .وقال إن الغارات استهدفت مناطق يف مدينة عربني
بالغوطة الشرقية ،شرق العاصمة السورية ،وأنها اوقعت ايضا
عشرات اجلرحى بينهم «حاالت خطرة».

هجومان داميان...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العمل اإلرهابي املتمثل بالتفجري االنتحاري يف مشال ميدان التحرير
وسط العاصمة اليمنية أدى اىل سقوط أكثر من  45شهيدا.
وأضاف أن التفجري االنتحاري استهدف احلزام األمين لشباب الثورة
مبيدان التحرير صباح امس االول جوار بوابة البنك اليمين لإلنشاء
والتعمري ،موضحا أن أعداد الضحايا تعد حصيلة أولية جاءت من واقع
ما مت إحصائه من جثث الشهداء حيث مت نقل جثامني  21شهيدا إىل
مستشفى الشرطة و 11شهيدا إىل املستشفى العسكري ،ومستشفى
املؤيد ،و 8شهداء يف املستشفى اجلمهوري.
ووقع االنفجار يف ساحة التحرير بصنعاء ،حيث يشارك احلوثيون يف
احتجاجات ضد احلكومة ،فيما أفاد شهود عيان أن االنفجار جنم عن
قيام مفجر انتحاري ،كان موجودا بالقرب من أحد البنوك يف الساحة
بتفجري نفسه ،غري أن وزارة الداخلية مل تؤكد تلك املزاعم.
ومل تعلن أية جهة مسؤوليتها حتى اآلن عن احلادث ،غري أن تنظيم
القاعدة يف اليمن توعد على مدار األشهر املاضية بشن عمليات ضد
احلوثيني ،الذين استطاعوا السيطرة على عدة حمافظات يف اليمن من
أيدي القبائل السنية.
وقال شهود عيان آخرون لرويرتز إن كثريين أصيبوا جبراح يف التفجري
الذي وقع يف ميدان التحرير بوسط صنعاء .وقال رجل من احلوثيني
يف موقع التفجري واهلل إن هذه األعمال حقهم لن ختيفنا ولن تثنينا عن
الذي يف راسنا وعن الذي خرجنا اليه .وهذه القتلى وهذه الشهداء
اليت سقطت لن تضيع هدرا وسيتحمل منها كان من كان وكان من
كان .سيعرف من كان مصدرها ومن أين منبعها ومن أي أعمال اليهود
أو اسرائيل ولن خناف اال من الذي خلقنا اهلل سبحانه وتعاىل.
وقال شرطي حيرس مصرفا حمليا بالقرب من موقع اهلجوم إن رجال
كان يرتدي على ما يبدو حزاما ناسفا اقرتب من نقطة تفتيش احلوثيني
ثم فجر نفسه وسط عناصر أمن احلوثيني واملارة.
وقال احلوثيون إنهم احبطوا هجوما آخر بسيارتني يف امليدان يف وقت
مبكر من صباح امس اخلميس فدمروا إحداهما يف حني فر املهامجون
الذين كانوا يقودون السيارة الثانية.
ودعا عبد امللك احلوثي زعيم احلوثيني يف وقت متأخر امس االول
إىل احتجاجات حاشدة ضد التدخل اخلارجي الذي قال إنه كان وراء
تعيني بن مبارك .وقال احلوثي إن املسريات ستصحبها خطوات مهمة
ستساهم يف تصحيح اخلطأ الذي وصفه بأنه خطأ غري مقبول.
وقتل  20جنديًا مينيًا يف هجوم إنتحاري نفذه تنظيم القاعدة ضد نقطة
تفتيش يف ضواحي مدينة املكال ،عاصمة حمافظة حضرموت يف جنوب
شرقي اليمن.
إن سيارة مفخخة يقودها إنتحاري من تنظيم القاعدة،
وقال املصدر ّ
انفجرت عند نقطة تفتيش للجيش يف منطقة الغرب بلدة بروم على
أدى اىل مقتل عشرة جنود باإلضافة
املدخل الغربي ملدينة املكال مما ّ
اىل تدمري دبابة وعربتني .وأفاد شهود عيان أن ألسنة اللهب حرقت
املركبات العسكرية ومبنى صغريًا يف النقطة املستهدفة بشكل
كامل.
ويف وقت الحقّ ،
أكدت مصادر طبية العثور على جثث أربعة جنود
آخرين يف مكان اإلنفجار فيما تويف ستة جنود متأثرين جبروحهم
لرتتفع بذلك حصيلة اهلجوم اىل عشرين جنديًا إضافة اىل اإلنتحاري.
وكان عشرة عناصر من الشرطة على األقل قتلوا يف سلسلة هجمات
بينها هجوم إنتحاري ،نسبت اىل تنظيم القاعدة ووقعت فجر امس
االول يف مدينة البيضاء يف وسط اليمن.
ونشر تنظيم القاعدة يف اليمن تسجيال مصورا على االنرتنت يصور
إعدام  ١٧جنديا.
ويظهر هذا اهلجوم الذي يتحدث عنه التنظيم مدى الفراغ األمين
واحتمال اندالع أعمال عنف طائفية يف اليمن املضطرب الذي يعاني
أزمة سياسية وأمنية منذ أسبوعني بعد استيالء احلوثيني الشيعة على
العاصمة صنعاء.
ويظهر التسجيل الذي نشر على موقع تويرت للتواصل االجتماعي ونقله
موقع سايت الذي يتابع مواقع املتشددين أشخاصا ملثمني يوقفون
حافلة يف مدينة شبام اليمنية يف شرق البالد وجيربون عددا من
الركاب على اخلروج منها واالستلقاء على بطونهم .ومل يشر التسجيل
إىل التوقيت الذي حدث فيه ذلك .وجاء يف الفيديو مكن اهلل جماهدي
أنصار الشريعة من أسر  ١٧جنديا من احلوثيني الروافض مبدينة شبام
املشاركني باحلملة العسكرية على أهل السنة فذحبوا ثالثة منهم وقتلوا
ما تبقى رميا بالرصاص جزاء وفاقا لعلهم يعقلون.
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صحة ومجتمع

مخس حقائق صادمة عن املشروبات الغازية سبعة أعراض مرضيّة جيب عدم إهماهلا خطوات حتمي من أخطار «املايكروويف»
حيذر األطباء بشكل دائم
من تناول املشروبات
الغازية ،ملا هلا من
تأثريات سلبية عديدة
على الصحة ،ورغم ذلك
ال تزال هذه املشروبات
حتظى بشعبية كبرية
بسبب مذاقها اللذيذ،
وطعمها املنعش يف
األيام احلارة.
وتقدم صحيفة هافينغتون بوست األمريكية جمموعة من احلقائق الصادمة،
اليت تدفع حميب املشروبات الغازية إىل التفكري مليًا قبل تناوهلا حفاظًا
على صحتهم.
 -1تراكم الدهون حول أجهزة اجلسم
أجرت جمموعة من الباحثني الدمناركيني دراسة حول تأثري املشروبات
الغازية على تراكم الدهون يف اجلسم ،وطلبوا من املتطوعني تناول
املشروبات الغازية أو احلليب الذي حيتوي على السعرات احلرارية نفسها،
أو املاء ،أو مشروبات احلمية.
وأظهرت النتائج بعد ستة أشهر أن اجملموعة اليت اعتاد أفرادها تناول
الصودا يوميًا ،بدأت ترتاكم كميات من الدهون حول أعضاء حيوية يف
أجسامهم ،كالكبد واهليكل العظمي.
 -2املشروبات الغازية منزوعة السكر
يعتقد الكثريون أن استبدال األنواع العادية من املشروبات الغازية بأخرى
منزوعة السكر ميكن أن حيميهم من أضرارها ،وعلى الرغم من أن ذلك
رمبا يكون صحيحًا من ناحية التخلص من الوزن الزائد ،إال أن هذه
املشروبات تبقى مصدرًا للعديد من املخاطر الصحية واألعراض اجلانبية
غري املرغوب فيها.
 -3املواد املضادة لالشتعال
يف الوقت الذي حظرت فيه اليابان والعديد من الدول األوروبية إضافة
مواد مضادة لالشتعال للمشروبات الغازية ،ال تزال بعض الشركات يف
الواليات املتحدة األمريكية تضيف هذه املواد السامة إىل املشروبات
اليت تنتجها.
 -4تلويث املياه
يصعب على جسم اإلنسان تفكيك احملليات الصناعية اليت حتتوي عليها
املشروبات الغازية ،ويطرحها عن طريق الفضالت لتنتقل إىل مصارف
املياه ،ومن ثم إىل األنهار والبحريات ،لتسبب تلوثًا للمياه.
ووجدت جمموعة من الباحثني يف سويسرا مركبات مثل أسيسولفام
والسكرين ،وغريها من العناصر اليت تدخل يف تركيب املشروبات
الغازية ،يف حمطات معاجلة املياه والبحريات واألنهار يف مجيع أحناء
البالد.
 -5تسريع أعراض الشيخوخة
ينفق الكثريون مبالغ كبرية على املستحضرات املضادة للشيخوخة بهدف
إزالة أعراضها ،إال أن من الضروري أن يرتافق ذلك مع محية غذائية
مناسبة ال حتتوي على املشروبات الغازية ،اليت تسبب تآكل األسنان
ومشاكل يف الكلى ،وخفض كثافة العظام ،كما تؤثر على نعومة ونضارة
البشرة.

التوت أقوى «عالج و وقاية « من السرطان
سلطت دراسة حديثة نشرت مؤخرًا فى جملة علم األمراض السريرية
األمريكية الضوء على فاكهة التوت الغنية مبضادات األكسدة ،حيث
أشارت العديد من األحباث العلمية إىل أن تناول التوت قد يعزز عالج
السرطان والوقاية منه.
وفى هذه الدراسة ،وجد علماء بريطانيون أن التوت يدخل فى تركيب
األدوية التقليدية ،وميتلك قدرة على قتل املزيد من اخلاليا السرطانية
فى البنكرياس.
وأوضح الباحثون أن التوت ،مت استخدامه خالل التجارب كرتكيبة مع
العالج الكيميائى لألدوية التقليدية ،وكان قادرًا على القضاء على
املزيد من اخلاليا السرطانية فى عينة سرطان البنكرياس ،وهناك
حاجة إىل املزيد من األحباث الختبار فاعليته على البشر.
وقال هنرى سكوكروفت من معهد أحباث السرطان فى بريطانيا ،إنه
من املبكر جدا القول من خالل هذه الدراسة املعملية الصغرية أن املواد
الكيميائية املستخرجة من التوت لديها تأثري على سرطان البنكرياس
فى املرضى ،ولكن هناك حاجة ماسة إىل تطوير أساليب مبتكرة
لتحسني العالج لألشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس.
وأضاف الباحثون أن العالج ال يزال على فى الطور التجرييب.

يتعرض معظم الناس ألعراض مرضية تبدو يف ظاهرها ناجتة عن أمراض
شائعة بسيطة ،لكنها يف الواقع قد تكون مؤشرًا على ما هو أخطر.
ومييل بعض الناس إىل جتاهل هذه األعراض ،أو التعامل معها مبسكنات
األمل وما يوفره املنزل من عالجات بديلة ،وهذه جمموعة من األعراض اليت
جيب عدم إهماهلا أو جتاهلها ،حبسب موقع "بريفينشني" اإللكرتوني.
 -1أمل الصدر
جيب التمييز بني عسر ومشاكل اهلضم واملعدة وما ميكن أن يكون أخطر
من ذلك ،حيث جيب مراجعة الطبيب عند الشعور بثقل يف الصدر وصعوبة
يف التنفس ،ألن هذه األعراض ميكن أن تنتج عن مشكلة يف القلب.
 -2الصداع الشديد
ميكن أن يسبب انفجار األوعية الدموية يف الدماغ آالمًا مربحة ،ويتطلب
ذلك إسعاف املريض على الفور إىل أقرب مستشفى.
 -3أمل األسنان الشديد
عند الشعور بأمل شديد يف األسنان ،خاصة لدى تناول أطعمة أو مشروبات
باردة ،جيب مراجعة طبيب األسنان بشكل سريع ،ألن ذلك ينتج عن
مشاكل يف أعصاب األسنان ميكن أن تتفاقم إذا مت إهماهلا.
 - 4أمل حاد يف اجلانب األمين
ينتج الشعور بآالم مربحة يف الناحية السفلية من البطن على اجلانب
األمين يف كثري من األحيان عن التهاب الزائدة الدودية ،كما ميكن أن
ينتج عن أكياس املبايض لدى النساء ،ويف كلتا احلالتني جيب اخلضوع
لعمل جراحي عاجل.
 -5آالم حادة يف البطن مع غازات
على الرغم من أن هذه األعراض قد تكون عرضية وال تسبب أية
مضاعفات ،وتزول مبجرد زوال الغازات الناجتة عن تناول أنواع معينة من
األطعمة ،إال أن من الضروري مراجعة الطبيب عند تكرارها ألنها قد تكون
ناجتة عن أمراض خطرية مثل سرطان املبايض لدى النساء.
 -6أمل الظهر مع وخز األصابع
يؤدي محل األغراض الثقيلة يف بعض األحيان إىل الشعور بآالم حادة
يف الظهر ،ويف حال ترافق وخز يف الصابع مع هذه اآلالم جيب مراجعة
الطبيب ،ألن هذه األعراض قد تدل على اإلصابة مبرض الديسك.
 -7أمل يف الساق مع تورم
عند الشعور بأمل يف إحدى الساقني مع ورم ملحوظ ،ميكن أن يدل ذلك
على اإلصابة جبلطة دموية يف الساق ،ويف هذه احلالة جيب جتنب تدليك
املنطقة املصابة أو حماولة املشي على الساق ،ألن ذلك ميكن أن يؤدي
إىل حترك اجللطة لتصل إىل الرئتني مسببة توقف التنفس.

بيض الدجاج اليسبب ارتفاع مستوى
الكوليسرتول وال زيادة يف الوزن
بينت نتائج دراسات علمية أن
بيض الدجاج ال يسبب ارتفاع
مستوى الكوليسرتول يف الدم
وال زيادة يف الوزن.
فقد فند علماء بريطانيون
دراسات كانت تقول إن تناول
بيض الدجاج يسبب ارتفاع
مستوى الكوليسرتول يف الدم ويؤدي إىل زيادة الوزن (البدانة) .لذلك
ينصحون كل من لديه رغبة يف ختفيض وزنه بتناول البيض لفائدته
الغذائية العالية ،دون إعارة أهمية لألحباث السابقة.
توصل علماء جامعة ليفربول ،إىل هذه النتائج بعد إجراء جتارب شارك
فيها  450متطوعا ،متوسط أعمارهم  44سنة ،حيث اتبعوا ملدة ثالثة
أشهر محية غذائية قاسية ،يف حني مسح لعدد منهم بتناول بيضتني
يوميا خالل نفس الفرتة.
بعد انقضاء هذه الفرتة تبني أن مجيع املشاركني فقدوا ما بني – 3.5
 4.5كلغ من وزنهم ،وأن مستوى الكوليسرتول يف الدم اخنفض لدى
اجلميع دون استثناء .ويقول الدكتور نيقوالس هرمان" ،استنادا إىل هذه
النتائج ،ميكننا أن نؤكد أن تناول البيض ال يسبب زيادة يف الوزن ،بل
على العكس يساعد يف ختفيضه".
وأضاف ،أن بيض الدجاج وبيض السمان ،ال يسبب ارتفاع مستوى
الكوليسرتول السيء يف الدم " املهم هنا عدم قلي البيض" .وأن
البيض حاليا حيتوي على كمية كبرية من الفيتامينات واملعادن مقابل
اخنفاض نسبة الدهون فيها ،مقارنة مبا كان عليه قبل  30سنة .كل هذا
ناتج عن تغري املواد اليت يتغذى عليها الدجاج حاليا.

غزت أفران "املايكروويف" كل منزل تقريبًا ،فهذا اجلهاز الذي ُ
ابتكر يف
العام  1940حيقق ما هو مطلوب منه يف وقت قياسي مقارنة مع األفران
الكالسيكية.
على رغم موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية على استخدامها ،إال أن
هناك علماء ما زالوا ينظرون بعني الريبة إىل هذه األجهزة ،بل يعتربون
أنها تسبب مجلة من املشاكل الصحية للذين يستعملونها ،وهناك من
يؤكد أن اإلفراط يف استخدامها يتسبب بنقص عدد كريات الدم احلمر،
وزيادة يف الكريات البيض ،وارتفاع الكوليسرتول يف الدم ،ويف زيادة
خطر التعرض للحساسية والسرطان ،لكن إىل اآلن ال تتوافر الدراسات
اليت تؤكد بشكل قاطع صحة ما يذهب إليه هؤالء ،ويف انتطار وضوح
الصورة ُينصح باآلتي:
 عدم وضع اخلضر يف املاء يف حال استخدام "املايكروويف" يف طهوهاّ
املغذيات .ويف هذا الصدد كشفت
ألنه يفقدها نسبة ال بأس بها من
دراسة لباحثني من جامعة "كورنيل" األمريكية أن تسخني السبانخ بهذه
الوسيلة يؤدي إىل ضياع كبري يف حامض الفوليك ،يتجاوز الـ 70يف
املئة ،مقارنة مع الطهو يف الفرن العادي .إضافة إىل ذلك ،فإن الطهو
بـ"املايكروويف" يطيح نسبة كبرية من مضادات األكسدة املفيدة جدًا
للجسم على أكثر من صعيد.
 عدم طهو اللحوم :لقد بينّ علماء يابانيون أن تسخني اللحوم يفأفران "املايكروويف" يؤدي اىل إضاعة نسبة عالية من مستوى الفيتامني
"ب ،"12واملعروف أن هذا األخري يوجد فقط يف عامل احليوان ،وال يتوافر
بينت دراسة يابانية أن اللحوم
يف عامل النبات .ويف السياق نفسهّ ،
املطبوخة من خالل "املايكروويف" ألكثر من  6دقائق تفقد ما يقارب 50
يف املئة من حمتواها من فيتامينات اجملموعة "ب".
 الفواكهاجملمدة :يساهم تسخينها يف "املايكروويف" يف خسارة نسبة
ّ
كبرية من العناصر الغذائية املفيدة ،بل إن دراسة روسية أوضحت أن
حتول املركبات
إزالة التجميد عن الفواكه اجملمدة بهذه الطريقة ميكن أن ّ
النافعة إىل مواد مشبوهة.
 حليب األم :املعروف أن حليب األم حيتوي على مضادات أجسام طبيعيةتقدم للطفل خدمة جليلة يف محايته من األمراض املعدية ،خصوصًا يف
األشهر الثالثة األوىل من العمر .أيضًا أظهرت دراسة جديدة لباحثني يف
مركز حبوث الصحة العامة يف إسبانيا أن حليب األم يضم مستعمرات
جرثومية نافعة يفوق عددها  700نوع ،يعتقد العلماء أنها تعزز مناعة
الطفل ،ونظرًا إىل وجود مضادات األجسام واجلراثيم املفيدة ،فإنه ال
ُينصح أبدًا بتسخني حليب األم يف فرن "املايكروويف" ،ألن إشعاعاته
تعمل على تدمريها ،وبالتالي تؤدي إىل حرمان جسم الطفل من فوائد
احلليب.
 اخلبز :تسخني اخلبز يف "املايكروويف" ،ولو ملدة قصرية ،ميكن أنيفقده كامل رطوبته ،فيجعله جافًا غري صاحل لألكل.
احتياطات:
1ـ َ
ابق على مسافة ال تقل عن مرت واحد من الفرن.
2ـ احذر من تشغيل الفرن وهو فارغ.
3ـ ّ
جتنب استعمال األواني املعدنية واألغلفة البالستيكية.
4ـ ّ
تأكد من إغالق الباب بإحكام ،ملنع تسرب موجات "املايكروويف".
5ـ عدم تسخني البيض املسلوق ،ألنه ميكن أن ينفجر كالقنبلة.
6ـ عدم تسخني املاء لفرتة طويلة.
7ـ تنظيف الفرن بصورة مستمرة ،ملنع تراكم األوساخ والبقايا.

بروفيسور يف علم النفس :اإلسبريين يساعد
على العالج من جتارب «احلب الفاشلة»
اقرتح بروفيسور يف علم النفس استخدام أقراص اإلسبريين يف عالج
احلالة النفسية السيئة الناجتة عن فشل جتارب احلب والعزلة.
ويقول الربوفيسور ووتر ميشيل ،من جامعة ستانفورد" ،كلما فكرمت أكثر
بالفشل ،كلما استمرت حالتكم سوءا .لذلك للتخلص من هذه املشكلة،
خذوا قرصني اسبريين وتناولوا حلوى".
كما نصح اخلبري ،باالمتناع عن االتصال باألصدقاء وعدم مناقشة اسباب
االنفصال مع أي كان ،ألن هذا يعمق االكتئاب احلاصل نتيجة االنفصال
عن احلبيب.
اشتهر الربوفيسور ووتر ميشيل يف ستينيات القرن املاضي ،بعد نشره
جمموعة دراسات علمية ،اشهرها "." Stanford Marshmallow Test
هذا االختبار تضمن الطلب من األطفال املشاركني فيه اختيار قطعة
خطمية واحدة أو اثنتني إذا كان الطفل مستعدا لالنتظار  20دقيقة.
بعد مضي  15سنة اجتمع كافة املشاركني يف االختبار ودرست حالتهم
الصحية والعقلية.
واتضح من نتيجة الفحص أن األطفال الذين كانوا أكثر صربا ،هم أكثر
طموحا ولديهم أجساما رياضية.
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متفرقات

ملاذا اعلنت النرويج عن عدم
رغبتها يف االوملبياد؟

تصادم غيوم يتسبب مبصرع 11
هنديا شاركوا يف اداء طقس روحي
تسببت صاعقة مبقتل 11
شخصًا من قبيلة «ويوا»
من هنود القارة األمريكية
يف وادي سيريا نيفادا
يف منطقة ماغدالينا مشال
عاصفة،
خالل
كولومبيا
وفق ما أعلنت السلطات.
وأعرب الرئيس الكولوميب
خوان مانويل سانتوس ،يف
رسالة ّ
بثها عرب موقع تويرت،
عن تعاطفه مع القبيلة .وجاء
يف بيان رمسي أن «شحنة
كهربائية ّ
خلفها الربق أدت
إىل مقتل  11من السكان
األصليني وجرح  15آخرين،
وأن مسؤولي القبيلة كانوا
جمتمعني عندما وقعت هذه
الظاهرة الطبيعية».
وكانت إتنية ويوا جتري
«طقوسًا للتوفيق الروحي»
الكارثة،
وقعت
عندما
وفق ما قال الناطق باسم
الـ»منظمة الوطنية للسكان
االصليني» يف كولومبيا.
وأوضحت الشرطة احمللية

أمريكي كاد يغرق يف البحر يف
حماولة لطلب يد حبيبه

أن غالبية املصابني يعانون
من حروق من الدرجة الثانية
والثالثة .وسينقل اجلرحى
«سانتا
مستشفى
إىل
األقرب
املدينة
مارتا»،
الواقعة على ساحل البحر
الكارييب ،على بعد 950
كيلومرتًا من بوغوتا.
وقال خرباء األحوال اجلوية
إن هذه العاصفة عائدة إىل
تزامن درجات حرارة مرتفعة
مع سقوط أمطار استوائية.
عن
املسؤول
وأوضح
التوقعات يف مصلحة األرصاد
اجلوية والدراسات البيئية
اوسكاتيغي
كريستيان
لوكالة «فرانس برس» أن
تصادم غيوم حتوي كمية
كبرية من الطاقة السلبية
واإلجيابية أدى إىل إنتاج
شحنات كهربائية .وأشار
إىل أن احتمال وقوع مثل
هذه الظواهر ممكن طوال
األسبوع يف هذه املنطقة من
الكارييب.

سحبت النرويج طلبها
األلعاب
دورة
تنظيم
عام
الشتوية
األوملبية
 ،2022ليقتصر التنافس
بني الصني وكازاخستان بعد
فشل احلكومة يف احلصول
على دعم االحزاب احلاكمة.
وقالت رئيسة الوزراء ارنا
سولربج املنتمية اىل احلزب

مهرجان وفاء للشاعر الكبري مسيح القاسم
منتصب القامة أمشي ..مرفوع الهامة أمشي

يقام مهرجان وفاء لشاعر
املقاومة الكبري
سميح القاسم
بمناسبة االربعني وذلك
يوم الخميس يف 16
تشرين الثاني 2014
يف مركز املجلس العربي
االسرتالي يف بانكستاون.

احملافظ «تلقينا نصيحة
واضحة وال يوجد ما مينعنا
من العمل بها ..فمشروع
بهذا احلجم وهو مكلف جدا
يتطلب دعما شعبيا واسع
النطاق وهو أمر مل يتوفر.
لكن مصدرا حكوميا آخر
قال لـ CNNإن السبب
ليس ماليا فقط وإن من
أسباب سحب امللف شروطا
من اللجنة األوملبية الدولية
تتعارض مع سياسات البالد.
وأظهرت وثائق من اللجنة
األوملبية الدولية ّ
أنها تنتظر
من ملك النرويج هارالد
اإلشراف على حفل استقبال
يستغرق ساعتني يصافح فيه
مئات املسؤولني األوملبيني
وشركاء احلركة األوملبية.
كما يتعني أن يتضمن احلفل
وتناول
"تبادال للهدايا"
إن
املشروبات .وقال املصدر ّ
يف الربنامج املطلوب "الكثري
من حفال الشرب والعشاء
والضيوف
للمسؤولني
األوملبيني وهذا ال يتماشى
مع الثقافة النروجيية ".وقال
إن القرار
مسؤول أومليب ّ
النروجيي بسحب الطلب كان
أن
"فرصة ضائعة" وأضاف ّ
اللجنة الدولية مل تتقدم
بأي طلبات ولكنها عرضت
"اقرتاحات ونصائح".

االعالم اكرم املغوّش020544145 :

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

كادت تنتهي حماولة
مبأساة
اخلطوبة
لعرض
بالنسبة إىل أمريكي قرر
طلب يد حبيبته يف جو
رومانسي داخل سلة منطاد
هوائي حيلق عاليا.
ولكن بعدما حلق املنطاد
الرياح
سحبته
باحلبيبني
العالية بعيدا حنو مياه
احمليط االطلسي وسقط
ببطء هناك ،األمر الذي اجرب
رجال الطوارئ على تنظيم
عملية إنقاذهما.

وقالت وكالة " إيتار –
تاس" الروسية إن احلادث
وقع يف سان دييغو حيث قرر
أمريكي يدعى أريك باريتو أن
يطلب يد حبيبته يف مقصورة
املنطاد اهلوائي .وذكرت
الوكالة إن  20رجل طوارئ
شاركوا يف عملية االنقاذ.
لكن هذه احلادثة مل تثن
الفتاة عن عزمها االرتباط
خبطيبها أريك باريتو واعطت
موافقتها على الزواج.

طوكيو تتباهى بفندق يشبه
اجلرم السماوي

يستمر افتتاح الفنادق
الرائعة حتى الشهر املقبل
يف الصني ،وذلك بعد
اإلنتهاء من أعمال فندق
"سان رايز كيمبينسكي" يف
العاصمة الصينية بيكني.
ومن املقرر افتتاح الفندق
الفاخر يف منتصف تشرين
الثاني/نوفمرب املقبل ،ويبلغ
طوله  97مرتًا ،ويتكون من
 21طابقًا ،تتضمن  306غرفة
وجناح.

"شانغهاي هوادو أرشيتكت
ديزاين كو ".ويرتبع الفندق
على شاطئ حبرية يانكي،
أي على بعد حوالي 60
كيلومرتا يف بيكني .ورغم
أن "التقليدية" هي الصفة
األخرية اليت قد تأتي إىل
الذهن لدى النظر إىل مبنى
يشبه اجلرم السماوي ،فإن
هناك عددا من العناصر
الصينية التقليدية اليت مت
توظيفها يف تصميم الفندق.

ومت تصميم الفندق من
قبل شركة اهلندسة املعمارية

وفيما يلي ،فندق "سان
رايز كيمبينسكي" بالصور
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EXTRA BUS SERVICES
FOR SYDNEY’S NORTH
WEST
• Another 520 extra weekly bus services have been
announced for Sydney’s
North West, taking the total number of extra weekly
public transport services
introduced by the NSW
Government to more than
9,500.
• The latest boost to bus
services will benefit customers in the growing
Hills district, including
Baulkham Hills, Kellyville,
Beaumont Hills, Rouse
Hill, Seven Hills, Pendle
Hill and Bella Vista.
• The number of customers catching buses in the
North West is increasing at a rapid rate. The
increase in bus services
has been made possible
by the NSW Government’s
multi-million dollar investment in brand new accessible buses.
• Since March 2011, the
NSW Government has delivered more than 8,200
extra bus, 1,190 extra
train and 220 extra ferry
services.
BIGGEST HOUSING BOOM
IN OVER A DECADE
• Official figures from the
Australian Bureau of Statistics show housing approvals in NSW are at their
highest level since the 12
month period ending in
May 2000.
• In a major boost to housing affordability, more than
52,000 housing approvals
have been recorded in the
twelve months to August
2014 - around 1,000 new
homes per week.
• With another two million
extra people expected to
be living in NSW by 2031,
the State will require
about a million additional
homes.
• The NSW Government
has already started work
on delivering the homes
needed for the future with
more than 4,200 dwelling
approvals in August.
CAMPAIGN
AGAINST

ALCOHOL-FUELLED VIOLENCE CONTINUES
• Latest data shows ID
scanners at high risk venues in Kings Cross are
serving their purpose in
keeping banned troublemakers out and away from
the precinct.
• More than 415,000
patron IDs have been
scanned since the ID
scanners were introduced
in June this year, with the
information only available
to police.
• The system is proving
to be an effective deterrent with the vast majority
of banned troublemakers
staying away, and only five
people on temporary or
long-term banning orders
being identified through
the system while trying to
enter a venue.
• In another measure, the
NSW Government has
also launched an alcohol
advertising campaign encouraging individuals to
take responsibility to ensure people can enjoy a
safe night out.
• For more information on
the Stop Before it Gets
Ugly campaign visit, www.
nsw.gov.au/stopbeforeitgetsugly
TEN MORE SPEED CAMERAS TO BE REMOVED
• Ten more speed cameras
are to be removed across
NSW under the NSW Government’s commitment to
remove any speed camera lacking a proven road
safety benefit.
• Locations where cameras are to be ripped out
include Delhi Road at
Macquarie Park, General
Holmes Drive at Botany,
the Hume Highway at Burwood and the M4 at Wentworthville.
• Safety works such as additional signage, barriers
and markings are carried
out before any camera is
removed, and all revenue
from speed camera fines
is directed back into road
safety programs.
• This year’s Speed Cam-

era Performance Review
found fixed speed cameras have saved 53 lives
and prevented 919 people
from being injured in the
last five years.
CHEAPER FARES FOR
TAXI CUSTOMERS
• The taxi surcharge on
card payments will be
halved from 10 per cent to
5 per cent in time for the
busy holiday season in a
big win for customers.
• Currently, taxi customers
are charged a surcharge
when they pay their fare
with a credit or debit card.
This money goes to the
provider of the taxi’s electronic payment system.
• The new Passenger
Transport Act passed
through Parliament last
month, paving the way for
changes including a five
per cent cap on taxi surcharges.
• The changes have been
announced to begin on 12
December 2014, meaning
customers will have more
money in their pockets
in time for the Christmas
period, when taxis are at
their busiest.
$187 MILLION NEW BEGA
HOSPITAL MILESTONE
• The construction of the
new South East Regional
Hospital at Bega has celebrated a milestone with a
topping out ceremony on
the roof of the $187 million facility.
• Progress on the $187
million development began in May when the first
concrete was poured. The
structure has now reached
its highest point.
• The South East Regional
Hospital will change the
way health care is delivered to the Bega Valley.
It will be a state-of-the-art
hospital which will care
for the community for decades to come.
• More than 130 inpatient
beds will be available when
the new hospital opens
- more than the current
Bega and Pambula Hospitals combined – and the

facility is future-proofed
to meet increasing patient
demand.
MULTICULTURAL GRANTS
PROGRAM LAUNCHED
• The new Multicultural
NSW Grants Program has
been launched with an additional $200,000 increase
taking total funding for the
initiative to $1.6 million.
• The grants will be awarded to initiatives promoting
cultural harmony and social cohesion and across
four categories - Unity,
Celebration, Partnership
and Sponsorship.
• The program supports
Multicultural NSW’s new
three year strategic plan,
Harmony in Action, supporting a harmonious multicultural society.
• Applications for Unity
and Celebration Grants
are now open and more
information can be found
on the website www.crc.
nsw.gov.au
PIRTEK STADIUM UPGRADE
• The finalised scope for
a $29 million upgrade to
Parramatta’s Pirtek Stadium has been announced.
• After consultation and
agreement with the two
major hirers of the Stadium, the Parramatta Eels
and the Western Sydney
Wanderers, the tenders
have gone out for the first
package of works.
• Construction is excpected to commence on the
Stadium in mid-October.
• The upgrade includes:
rebuilding the players
change-rooms to contemporary international standards, an additional 2,000
seats behind the existing
terraces at the north and
south ends, a seating upgrade and replacement,
and wi-fi connectivity.
BEST BOATING SAFETY
RESULT IN MORE THAN
20 YEARS
• NSW has posted its best
boating safety result in
more than 20 years.
• For the 12 months ending 30 June eight fatalities

were recorded state wide
compared with 27 fatalities the year before.
• The initiatives being undertaken in NSW were
reaping results including
the roving lifejacket van
taking new style lifejackets to boat ramps across
the state.

• The boating safety program is the biggest this
state has ever seen and
included an increase in
frontline Boating Safety
Officers and Boating Education Officers, a major
safety campaign, a roving
lifejacket van, community
events and a zero-tolerance approach to wearing
a lifejacket when required.

PM plays down job application backdown
TONY Abbott is defending
his government’s backdown on a plan to force
job seekers to apply for 40
positions a month, saying
he’s fair dinkum when it
comes to listening to feedback.
THE government’s proposal to double the job application target for Newstart
Allowance recipients was
widely criticised as punitive for job seekers and an
administrative nightmare
for businesses.
The status quo of 20 applications will remain.
The prime minister conceded the government had
made some significant
“refinements” to the practicalities of the policy.
“The only fair dinkum consultations are (ones) that
can and do result in some
refinements and where
necessary some changes,”
Mr Abbott told reporters in
Canberra on Tuesday.
Employment Minister Eric

Abetz said the government had acknowledged
the policy would have put
a burden on business and
possibly diminish the value of job applications.
He maintained it should
be the full-time job of the
unemployed to gain employment and believes the
40 job application target
would not have been too
onerous.
Greens Leader Christine Milne said she was
pleased the government
had backed down. She
says the government must
now also abandon plans to
force under-30s to wait six
months before they can
claim the dole.
The government will extend the work for the dole
program.
Those under 30 will have
to complete 25 hours a
week of the program while
older job seekers between
age 30 and 50 will have to
complete 15 hours.

Govt university bill inquiry to begin

SENATORS inquiring into
the federal government’s
controversial plans for
universities reform will
hear a number of concerns.
A SENATE committee inquiry into the proposed
laws begins public hearings in Brisbane on Tuesday.
The government believes
deregulating student fees
and raising interest rates
on student debt will put
universities on a stronger
financial footing and open
up courses to a wider

range of students.
Labor, the Greens and
the Palmer United Party
oppose the legislation,
concerned that deregulating universities will raise
the costs for Australians
seeking higher education.
Some institutions’ submissions show they support deregulating fees but
are concerned about potential student debt.
The National Tertiary Education Union has analysed
the submissions made to
the committee and says
90 per cent objected.
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Four-year budget of $20 million spent in one year to stop the boats Burqa announcement damages
community engagement
Bronwyn Bishop’s chances for
meetings.

By boat, no visa: The early campaign.

The “No Way” campaign.

The overseas campaign.

Elaborate
advertising
campaigns commissioned
by the Labor and Abbott
governments to stop refugees seeking protection
in Australia has cost taxpayers almost $23 million
in one year.
According to the Australian Audit Office, the Immigration and Customs
departments have spent
$22,695,994 on onshore
and offshore campaigns
to stop “illegal immigrants” from some of the
most desperate countries
including Afghanistan,
Pakistan, Iran and Sudan
from seeking asylum in
Australia between July
2013 and August 2014.
The documents are in
response to questions
asked in Senate estimates.
The customs campaigns,
shown in a number of
developing countries included By boat, no visa;

New Rules; Don’t throw
your money into water;
and No way. You will not
make Australia home.
These campaigns cost
taxpayers $14.9 million,
and were conducted under the former Labor government and the Coalition, the document says.
The campaign Don’t throw
your money into water
ran in Sri Lanka, where
people were told to “stop
throwing their money into
water” by paying people
smugglers to take them
to Australia. According
to the advertising agency
commissioned to create the advertisements,
TBWA\TAL, the advertisements ran across television, radio and outdoor
mediums. It also included
dropping leaflets at events
for two months.
The campaign No way.
You will not make Australia home was predominantly conducted online,
including a video featuring Lieutenant General
Angus Campbell.
The immigration campaigns No Way and By
boat, no visa were aimed
at ethnic communities
living in Australia, costing $7,775,994. This included YouTube videos
in various languages and
print advertisements, radio announcements and

But according to documents from the mid-year
economic fiscal outlook,
which were released in
December last year, only
$19.9 million was expected to be spent over four
years for “community and
online engagements.”
The MYEFO said that $12
million will be spent by
December 2014 on communications activity; $3
million will be spent over
three years on the Community Liaison Officer
Program in Indonesia;
and $5 million will be
spent over three years on
the expansion of the public information campaign
targeting crew in Indonesia.
Immigration
spokesman Richard Marles said
Australian taxpayers deserved to know where
their money was going.
“This government says
very little and spends
a whole lot of taxpayer
money,” he said. “The
Australian people deserve to know what’s going on.”
Greens
immigration
spokeswoman
Sarah
Hanson-Young said the
money should have been
spent on a “genuine regional framework, based
on increased refugee
processing and resettlement”.
“Spending taxpayer money on a self-promoting
fear campaign like this is
obscene,” she said.
“Despite their complaints
when in opposition, it’s
clear that both Labor and
the Coalition are happy to
blow millions on taxpayerfunded propaganda when
in government.
“This money could be
better spent, as could the
billions being wasted on
offshore cruelty. These
millions could have gone
towards building a genuine regional framework,
based on increased refugee processing and resettlement.”

Burqa blunder risks chance
of global gig: Speaker Bronwyn Bishop. Photo: Andrew
Meares

Speaker Bronwyn Bishop’s
bid for a prestigious international job may have
suffered a blow after controversial announcements
about the wearing of burqas
and niqabs at Parliament
House.
The Speaker is campaigning
for the presidency of the Inter-Parliamentary Union, an
international organisation
that promotes democracy.
She is running against candidates from Muslim nations
Bangladesh, Indonesia and
the Maldives. Ms Bishop is
reportedly the frontrunner.
The IPU places an emphasis on the empowerment of
women, especially when it
comes to politics and government. At October’s assembly, a debate has been
scheduled on “achieving
gender equality [and] ending violence against women”.
Ms Bishop came under criticism on Thursday for her
decision – made with Senate president Stephen Parry
– to confine women wearing
“facial” or “identity coverings” to glass-enclosed
viewing galleries in Parliament House, separate from
other visitors. It looks set
to be reversed after overwhelming condemnation
and a request from Prime
Minister Tony Abbott.
A source familiar with the
IPU told Fairfax Media they
“couldn’t believe that Bronwyn Bishop would associate
herself with this idea of segregating women because
of what they are wearing.
There are plenty of Muslim
nations in the IPU and she
might find it tough to win
them over now.”
“This is contrary to all the
principles and the aims of

the IPU ... You can’t just to
do it for the status of it, you
have to be there for the right
reasons.”
The source also made the
point that Muslim women
from burqa-wearing societies are exactly the kind of
women the IPU is trying to
empower and get into public office.
“She may have damaged
Australia’s reputation for
understanding cultural differences and sensitivities
and what role women can
play in parliamentary processes.”
Outspoken anti-burqa and
anti-multiculturalism senator Cory Bernardi will be accompanying Ms Bishop in
Australia’s IPU delegation. It
was his formal request that
the religious face coverings

be banned that led to the
decision.
Fairfax Media understands
that the Speaker has been
assisted in her international
campaign by a handful of
serving and former Labor
MPs, in a surprising bout
of bipartisanship. Member
for Hunter and former government whip Joel Fitzgibbon, Member for Melbourne
Ports Michael Danby and
former Senate president
John Hogg have been using
their international connections to gather support for
Ms Bishop.
This bipartisan support
comes despite the Speaker’s controversial adjudication of the House of Representatives, where she has
kicked out more than 200
opposition MPs – including
Mr Danby and Mr Fitzgibbon
- and only a handful of from
the government since taking the reins in September.

HSC EXAMS START NEXT WEEK

Member for East Hills,
Glenn Brookes MP today
wished local students well
in their final preparations
for the HSC written exams,
which begin next week.
Glenn said the exams start
next Monday with the compulsory two-unit English
paper and conclude on 5
November with the Information and Digital Technology exam.
“Final preparations can often be stressful but I would
encourage students to get
plenty of rest, work hard
and know that most of the
work is already behind
you,” Glenn said.
“Students can practice
multiple choice questions
from past papers using the
new HSC Test Yourself app
recently announced by the
Minister for Education, The
Hon. Adrian Piccoli.
“This app helps students
make the most of their

study time using information straight from the
creator of the HSC — the
Board of Studies, Teaching
and Educational Standards
(BOSTES).
“This is a great resource,
as students can test their
knowledge on the go.
“The most popular courses,
apart from the compulsory
English units, this year
are Mathematics, Biology,
Business Studies and Personal Development, Health
and Physical Education.
“Over 34,000 students are
enrolled in at least one HSC
science course and over
23,000 students are enrolled in at least one HSC
Vocational Education and
Training course,” Glenn
continued.
The HSC written exams held
over 18 days from Monday
13 October to Wednesday
5 November, will include
116 different exam papers.
To receive a HSC, students
must have completed the
equivalent of two years
of prescribed study and,
in doing so, satisfactorily
completed assessments
and external examinations. Most candidates are
awarded the HSC at the end
of Year 12.
MEDIA: Jim Daniel 0408
461 952
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No new taxes to pay for Iraq war: Muslims warn anti-terror laws could prevent teaching from Koran
Tony Abbott

vention in Iraq and Syria”
and Mr Abbott has conceded that the current legal framework is not sufficient to shut the event
down.The imams council
said a cleric could fall foul
of the new law even if he
simply “advocated the
duty of a Muslim to defend
his land”.
“We are therefore concerned that the proposal
has serious implications
on free speech and will
have a chilling effect on legitimate religious and political debate,” the council
– representing 250 imams
- said in a submission to
the Parliamentary Joint
Committee on Intelligence
and Security.
Appearing in front of the
committee on Wednesday, members of the Muslim Legal Network said
the laws, introduced by
Attorney-General George
Brandis, should target the
extreme fringe, not mainstream Muslims.

They said any religious
community could face being charged with a terrorrelated offence “if they
refer back to stories in the
Quran, Bible and Torah in
their sermons”.
It is documented the alQaeda handlers of the
9/11 suicide pilots had
urged them to dwell on
passages in the Koran in
which God promises to
“cast terror into the hearts
of those who are bent on
denying the truth; strike,
then, their necks!”
But some scholars have
pointed out that the Old
Testament is just as violent in its imagery, including Psalm 137 which
threatens Babylonians
that “blessed shall he be
who takes your little ones
and dashes them against
the rocks”.
In its submission, the Islamic Council of Victoria
said the new law would
incriminate Muslims who
support “legitimate forms

of armed struggle”, including resistance to the
Assad regime in Syria and
the Palestinian conflict
with Israel.
“The broad definition of
‘terrorism’ and the way in
which it is sometimes selectively applied to such
groups is problematic …
[and] the power of the
Attorney-General to list
terrorist organisations
without oversight and
consistency exacerbates
this problem,” it said.
“Broadening this definition to include ‘foreign
incursions’ and ‘treason’
when Australia already
has laws which deal with
these further muddies the
water on the issue of what
can be considered terrorism and what should be
considered legitimate resistance to oppression.
“Criminalising the act of
‘advocating
terrorism’
adds another layer of
complexity to this issue.
The scope of what constitutes ‘advocating terrorism’ is unclear.”
The council identified
what it says is a double
standard in Muslims
wanting to go to Syria and
Iraq to provide aid having
their passports cancelled
“while ignoring the travel
of Zionist Jews wishing
to travel to Israel – a state
which illegally occupies
Palestinian territory with
intention of fighting in a
war against Gazans and
has been accused of war
crimes”

Genia McCaffery warns that council amalgamations are inevitable

resolution: “Council unambiguously states it is opposed to the amalgamation of
Randwick.” The council also
resolved to fund a public information campaign opposing
any merger.
The council had previously
held talks with Waverley and
Woollahra councils and even
ran estimates on the financial
benefits of a merger with its
two eastern suburbs neighbours.
The council’s recently-de-

parted mayor, Scott Nash,
has voiced strong opposition
to the proposal by the panel
chaired by UTS professor
Graham Sansom to create a
“global city” council involving the three eastern suburbs
councils and Botany Council
and City of Sydney.
Waverley mayor Sally Betts
has said Waverley “could and
should consider the benefits
of amalgamation” but the formal position of Waverley is
opposition.

Prime Minister Tony Abbott has said the budget can absorb the cost of
Australia’s involvement in the Iraq war. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Tony Abbott has ruled out new
taxes to pay for the Iraq
war.
Mr Abbott has previously
said the cost of military
missions total roughly a
quarter of a billion dollars
every six months. And
the government has repeatedly warned Australia’s mission in Iraq could
stretch on for “many,
many months”.
On the weekend, Finance
Minister Mathias Cormann
refused to “rule anything
in or rule anything out”
when asked if the government might consider new
taxes to pay for the military mission.
The Defence Minister David Johnston could not
specify how much the
mission would cost but
said an update would be
provided in the mid-year
economic outlook due in
December.
But when Mr Abbott was
asked on Tuesday whether he would rule out new
taxes he replied: “Yes I
can.” He said the estimated cost is “significant”
but manageable.
“But in the budget of
something like $400 billion a year, we can manFormer North Sydney mayor
Genia McCaffery, who was
also president of the Australian Local Government Association until 2012. Photo: Nick
Moir
The former high-profile mayor
of North Sydney, Genia McCaffery, has warned her former colleagues to think twice
about rejecting the NSW government’s overtures for voluntary council amalgamations,

age these things,” he
said.
Asked if the budget is in
a better or worse position since the Coalition’s
election more than a year
ago, Mr Abbott said: “It’s
honest today in a way
that it was fundamentally
dishonest when we came
into government.”
RAAF Super Hornet fighters are back in the United
Arab Emirates from their
first combat mission in
Iraq in which they provided air cover for local
troops in Iraq’s north.
They were not engaged in
direct strikes.
However the Prime Minister says the government
is still waiting for the legal
paperwork to be ticked
off before Special Forces
could join the local force
on the ground. He could
not say how long that
would take.
“I am not going to put a
time limit on it. Our forces, as I said, are ready to
go. We are already flying
combat air patrols in the
skies over Iraq and that
is as it should be. Our
Special Forces are ready
to go. We just await the
finalisation of the legal
documents.”
warning that the move to bigger councils is inevitable.
Ms McCaffery, who was also
president of the Australian
Local Government Association until 2012, watched
other states such as Western
Australia and Queensland go
through the move to larger
councils.
She said the most important
factor for councils was to
identify a good cultural fit with

Lydia Shelly of the Muslim Legal Network with Ertunc Yasar Ozen and Moustafa Kheir at Parliament. Photo:
Andrew Meares

A Muslim cleric who
preaches from certain
passages of the Koran
could be caught in the
“broad” net of the government’s new anti-terror
law, Islamic leaders have
warned.
Grand Mufti of Australia
Ibrahim Abu Mohammad
and the Australian National Imams Council have
called for the offence of
“advocating terrorism” to
be removed from the socalled Foreign Fighters
Bill, currently before Parliament.
They went public with
their opposition on the
same day Prime Minister
Tony Abbott backed the
draft legislation as essential to reining in “preachers of hate”, including the
radical Islamic group Hizb
ut-Tahrir.
The organisation is hosting a lecture in Lakemba
on Friday to denounce
“the politics and plots of
the American-led inter-

potential merger partners.
“It’s coming whether we like it
or not. If we engage we will get
the best result,” Ms McCaffery
said.
She said that despite being
mayor of a council in one of
the wealthiest areas of Sydney, North Sydney had been
unable to deliver programs
such as bike paths because of
its size.
Ms McCaffery said that in her

view Randwick, Waverley and
Woollahra were a good cultural fit because they were similar communities and shared
similar environments with
coastline, beaches and relatively high densities.
But in a recent meeting, Randwick voted unanimously to
seemingly rule out the possibility of a merger.
Councillors
unanimously
voted for a strongly worded
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Australian Super Hornet bombs Drop paid parental leave scheme to Tony Abbott plans red-card system to block
Islamic State target in Iraq
Australia
pay for budget holes: Coalition MPs ‘preachers of hate’ entering
understands it will involve a

Australian Super Hornet fighters.

A RAAF fighter has
launched Australia’s first
attack against the Islamic State, dropping two
bombs on a militant facility on wednesday night.
The strike was launched
from a RAAF Super Hornet
fighter. All Australian aircraft have since exited the
area and returned safely
to base, Defence said in a
statement.
The weapons dropped on
the Islamic State target
would either have been
500-pound GBU-12 laserguided bombs or JDAM
(joint direct attack munition) bombs which are directed by GPS and come
in 500-pound and 2000pound versions.
Both types weapons have
similarly high levels of
accuracy with an error
margin of only about one
metre.
The Defence statement
did not say what target
was hit, describing it only
as a “facility” – which is
significant because it suggests a more static target.
Most of the RAAF combat
missions are expected to
focus on moving targets
such as vehicles carrying
Islamic State fighters.
“Overnight the Australian
Air Task Group operating in the Middle East attacked its first target in
Iraq,” the Defence statement said.
“Two bombs were dropped
from an F/A-18F Super
Hornet on to an ISIL facility. All aircraft exited the
target area safely and returned to base.”
It was the first time that
Australian fighters have
actually launched an attack, though this was the
fourth combat mission

flown by the Super Hornets.
Defence chiefs revealed
on Wednesday that Super
Hornets pulled out of a potential strike on a moving
Islamic State target in Iraq
on Sunday night because
of fears of killing civilians.
The revelation from Australia’s first day of combat
operations underscores
what is likely to be a typical pattern for coalition
air missions, with Islamic
State fighters adapting to
bombing raids by fleeing
for the safety of civilian
areas when confronted by
a threat from above.
Chief of Joint Operations
David Johnston said on
Wednesday their commanders were tracking a
target but employed the
“red card” system – which
cancels any strike – after
it moved into a built-up
area.
“One of our [Super Hornet] packages on the first
night … had an identified
target which it was tracking and that particular
target moved into an urban area where the risks
of conducting a strike on
that target increased to a
point where it exceeded
our expectations of collateral damage, so they
discontinued the attack at
that point,” he said.
The RAAF has now carried out three combat missions on each of the past
three nights. Vice-Admiral
Johnston said they would
now fly such missions “on
most evenings”.
The missions tend to be
about seven hours long,
with two hours flight time
each way and two to three
hours patrolling for targets.

Three Coalition MPs say
international events, including a fall in commodity prices and the cost of
fighting terrorism and Islamic State, mean Prime
Minister Tony Abbott’s
signature $5.5 billion paid
parental leave scheme
should be dropped.
And a fourth Liberal MP,
Andrew Laming, predicted
the need to repair the federal budget will take precedence over implementing
the scheme by the middle
of next year, as promised.
Mr Abbott has already
ruled out raising taxes to
help meet the estimated
$500 million annual cost
of Australia’s mission in
Iraq.
But the federal government’s failure to pass
some of its key budget
savings and revenue-raising measures such as the
$2.2 billion increase in fuel
excise, the $630 million
counter-terrorism funding
boost announced in August and steep price drops
in commodities such as
iron ore and coal have
prompted the government
to begin the search for
new budget savings.
Treasurer Joe Hockey
warned this week of a hit
to the budget bottom line
in the mid-year economic
update because of falling
commodity prices and
global economic conditions.
But Mr Abbott has repeatedly insisted the government would not drop his
scheme, which he argues
is fully funded via a 1.5 per
cent levy on big business
and pays women their full
replacement wage for 26
weeks, capped at a maximum payment of $50,000
and superannuation.
Coalition MPs George
Christensen, Ian MacDonald and John Williams
on Wednesday urged the
government to shelve the
policy to reduce pressure
on the budget.
Senator Williams, who
argues the government

extend the current minimum wage scheme from
18 weeks to 26 weeks,
said the economy needed
to strengthen before Mr
Abbott’s more expensive
scheme was introduced.
“I said before the election
and after the election that I
don’t have a problem with
the PPL plan so long as
we have a strong economy. We are doing our best
to build a strong economy
but international events
are making it harder, especially when it comes
to iron ore and coal,” he
said.
Mr Christensen said the
government had already
moved some distance
from its original policy
and “I think most people
recognise that’s a good
thing because in the economic
circumstances
we’re in, it’s just one of
those things that is unaffordable”.
“If this one was off the
agenda completely I don’t
think it would do anyone
any harm and it would certainly ensure the budget
situation is improved in
the long term.”
Senator MacDonald said:
“If the government is looking for that money perhaps
they could look towards
the increased company
tax that was flagged for
the paid parental leave.”
Mr Laming, who also
praised the former Labor
government for introducing the current minimum
wage scheme, admitted
passing the Abbott plan
in the Senate would be
“challenging”.
“We already have a minimum wage paid parental
leave scheme in place and
that’s credit to the former
government. We know that
there is a scheme in place,
we know that we have a
better scheme, from our
point of view, that pays
wage replacement which
is more effective I believe
at getting women back to
work after they have had
children,” Mr Laming said.

Radio host Alan Jones wants Islamic
group Hizb ut-Tahrir banned from Australia. Photo: Alex Ellinghausen

Prime Minister Tony Abbott
says he is moving to deny
“preachers of hate” entry to
Australia, but says it’s unlikely any change will be in place
in time to stop an upcoming
lecture being promoted by the
radical Islamic group Hizb utTahrir.
Appearing on Sydney radio
station 2GB, Mr Abbott was
asked whether the government would ban the organisation, which advocates that
all Muslim affairs be administered according to the Shariah rules.
Mr Abbott told Alan Jones he
shared the radio host’s “frustration and anger” but under
the current laws the group,
which the Prime Minister declared was “thoroughly objectionable” and “campaigns
against Australian values
and interests”, could not be
banned.
But he vowed the law will
change.
“At the moment we can only
ban organisations that engage in terrorism,” Mr Abbott
said.
“Under the law that we are
bringing through the Parliament hopefully before the
end of the year, it will be an
offence to promote terrorism
- not just to engage in terrorism - but to promote terrorism. Then, I suppose, we have
to have another look at Hizb
ut-Tahrir to see whether they
fall under the definition of
promoting terrorism.”
Hizb ut-Tahrir is banned in
many Arab countries but not
Australia or the US.
The organisation is holding a
lecture on Friday night in the
Sydney suburb of Lakemba
which will discuss “the politics and plots of the American-led intervention in Iraq
and Syria”. A flyer does not
list who the guest speaker
will be but Mr Abbott said he

“preacher of hate”.
“I am sorry we haven’t redcarded these hate preachers
before but it will happen and
it will happen quickly,” Mr Abbott said.
He said the government
would use the character test
component of visa applications to ban such speakers in
the future.
“I’m sorry it hasn’t yet been
done,” Mr Abbott told Jones.
“But the thing that I now want
to do swiftly is put in place
the system whereby these
preachers of hate, such as
the individual who I believe
is the top-drawer speaker on
Friday night, are not allowed
into Australia because we just
don’t need them.
“There’s no point importing
troublemakers from overseas
to stir people up.”
Speaking later to reporters
in Sydney, Mr Abbott said
changes were needed to prevent preachers of terror from
being allowed into Australia.
“What needs to happen is better co-ordination between our
agencies so that immigration
knows who these people are,
it can tag them, should they
apply for a visa and it can
refuse visas to people who
are coming to this country to
peddle extreme and alien ideologies,” he said.
Hizb ut-Tahrir spokesman
Uthman Badar responded on
his Facebook page to Mr Abbott’s comments, accusing
the Prime Minister of getting
his facts wrong.
“The speakers, who have not
even been announced, are all
local. There are no top drawer
or international speakers,” he
wrote.
“Evidently, the Prime Minister
is not interested in facts when
seeking to silence political
dissent or whip up Islamophobic hysteria. This does not
come as a surprise. We have
long exposed government
attempts to silence dissent
against its unjust and brutal
foreign policies and here we
now see moves to legalise
this silencing of dissent.”
Opposition Leader Bill Shorten said on Wednesday that
the current system is adequate for blocking entry to
people who seek to preach
violence.
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اعالنات

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء
جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف
الـمعاملة

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

اسـتقامة
يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999
web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186
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انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  330دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا
بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

لالتـصال:

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

257 W
ً oodville Road- Merrylands NSW - Tel; 1300 922 788 - Web: www
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:

 بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد -اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

