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جنود داخل املنزل الذي اقتحمه الجيش أمس يف عاصون وبدا جانب
محرتق منه( .رويرتز)
النوعية اليت نفذتها قوة بقضاء الضنية االهتمامات
خاصة من اجليش فجر أمس نظرا اىل ما شكلته من
االولفي بلدة عاصون
التتمة صفحة 31

اجليش السوري
يستعيد مورك

متكن اجليش النظامي
السوري من استعادة
بلدة مورك يف ريف
محاه الشمالي بوسط
البالد بعد خضوعها
املعارضة
لسيطرة
النصرة»،
و»جبهة
الذراع السورية لتنظيم
«القاعدة» ،منذ تسعة
اشهر.
وقال «املرصد السوري
حلقوق االنسان» الذي
يتخذ لندن مقرًا له
يف بريد الكرتوني:
«استعادت قوات النظام
واملسلحون املوالون هلا
سيطرتهم على بلدة

التتمة صفحة 31

كوباني يف انتظار البشمركة إلنقاذها وأكراد سوريا اتفقوا على تقاسم السلطة
خاض مقاتلو «وحدات
محاية الشعب» الكردية
وتنظيم «الدولة االسالمية»
(داعش) معارك كر وفر يف
مدينة عني العرب (كوباني
بالكردية) السورية على
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«صيد مثني» يف عملية استباقية للجيش يف عاصون
واجتاه لفتح باب التطوّع ولبنان يقفل النزوح

احلدود مع تركيا.
الرئيس
اعلن
وبينما
الرتكي رجب طيب اردوغان
ان عدد مقاتلي البشمركة
االكراد العراقيني الذين
ستسمح هلم تركيا بدخول

www.southwestbuilders.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

التطورات
اكتسبت
الداخلية أمس االول أهمية
استثنائية جلهة مشهدين
امين وسياسي رمسا معامل
حزم عسكري تصاعدي يف
مواجهة خاليا االرهاب يف
الداخل اسوة باملواجهة
املفتوحة على احلدود
يف مقابل تبين جملس
الوزراء خطة وقف النزوح
السوري اىل لبنان ،االمر
الذي ابرز منحى لبنانيا
متشددا يف االطاللة على
املرحلة الطالعة اقله يف
ما يتعلق باالخطار االمنية
اليت تواجهها البالد.
وقد استقطبت العملية

10 Nicholsen St, Penshurst

املدينة من أراضيها لتعزيز
الدفاع عنها سيبلغ 200
مقاتل ،وقعت فصائل
اتفاقًا
سورية
كردية
لتقاسم السلطة وتنحية
خالفاتها جانبًا لالستفادة

من الدعم الدولي املتزايد
ملعركتها ضد متشددي
الدولة اإلسالمية»ومتهيدًا
القامة ادارة ذاتية شبيهة
بتلك اليت يقيمها االكراد

التتمة صفحة 31

القوات التونسية
حتاصر إرهابيني
وحتبط خمططاً
لضرب االنتخابات
السلطات
أحبطت
التونسية أمس االول،
خمططًا إرهابيًا لضرب
االنتخابات االشرتاعية
املقررة األحد املقبل.
واشتبك رجال األمن مع
مسلحني من اجملموعة

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يف اسرتاليا

وصل الساعة الـ  8من
مساء أمس اجلمعة ،اىل
مطار سيدني الدولي ،غبطة
بطريرك الطائفة املارونية
مار بشارة بطرس الراعي،
يف زيارة تفقدية للرعية
وأبناء الطائفة واجلالية.
وكان يف استقبال غبطته،
اضافة اىل راعي االبرشية
املارونية يف اسرتاليا
سيادة املطران أنطوان
شربل طربيه وعدد كبري
من رجال الدين ،حشد
من الفعاليات السياسية
االقتصادية وأبناء اجلالية.
وبعد اسرتاحة يف صالون
الشرف توجه غبطته اىل
كاتدرائية مار مارون يف

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

342 Blaxcell St,
South Granville

Y

Y

Y

مـحالت جـبارة

الـعنـوان:

Y

YPlumbing

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

التفاصيل صفحة 31

خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

ريدفرن حيث أقام صالة
الشكر.
وقد ِ
أع ّد لغبطة البطريرك
برنامج حافل يتفقد خالله
ابناء الرعية يف كل من
سيدني وملبورن وكانبريا

وبرزبن واداليد كما يلتقي
شخصيات اسرتالية.
وتستمر الزيارة أسبوعني
حيث سيغادر عائدا اىل
الوطن يوم اجلمعة يف 7
تشرين الثاني املقبل.

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

Training & Education.
YAdvanced Diploma of Management
YAdvanced Diploma of Marketing
YAdvanced Diploma of Tourism
YAdvanced Diploma of Hospitality
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اعـالنات

مـلحمة ومـطعم الـجنّة
للـحم الـحالل
بــإدارة

الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري
جميع أنواع لحوم
الغنم والبقر والدجاج
طازجة يومياً وبنوعية
عالية الجودة

تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع
املناسبات ( 50دوالرا وما فوق)
ّ
نـشك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب
نشوي كافة أنواع الستايك
والشقف والكفتة
خربة
طويلة

نظافة
تامة

نـفتح 7

معاملة
صادقة

أيـام يف األسبوع

أسعار
منافسة

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products

من االثنني حتى اجلمعة :من  7صباحا حتى الـ  6مساء
السبت :من  7صباحا حتى الـ  4بعد الظهر
األحد :من  9صباحا حتى الـ  2،30بعد الظهر

لإلتصال:

02 9642 8744
0475 611 335
0435 711 744

مـشاوي )(BBQ
TAKEAWAY

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre
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لبنانيات

وافق على وقف النزوح باستثناء احلاالت االنسانية

جملس الوزراء أكد مضي احلكومة يف
التفاوض لتأمني االفراج عن العسكريني
وافق جملس الوزراء على وقف
النزوح السوري اىل لبنان
باستثناء احلاالت االنسانية
وأكد ان احلكومة ماضية يف
التفاوض لتأمني االفراج عن
العسكريني املختطفني.
فقد عقد جملس الوزراء،
يف السراي امس االول،
جلسة برئاسة الرئيس متام
سالم وحضور الوزراء الذين
غاب عنهم الوزراء :أكرم
شهيب ،أشرف ريفي واليس
شبطيين.
وعلى أثر انتهاء اجللسة اليت
دامت قرابة مخس ساعات،
تال وزير االعالم رمزي جريج
املقررات الرمسية اآلتية:
استهل دولة الرئيس اجللسة
بالتأكيد ،مرة جديدة ،على
رئيس
انتخاب
ضرورة
مجهورية جديد ملا ملركز
الرئاسة من أهمية وتأثري
على عمل سائر املؤسسات
الدستورية .ثم قدم الرئيس
التهاني إىل اللبنانيني بعيد
رأس السنة اهلجرية الذي
يصادف يوم السبت املقبل.
وعرض دولة الرئيس للوزراء
آخر تطورات ملف العسكريني
املخطوفني ،مؤكدا أن احلكومة
ماضية يف التفاوض لتأمني
اإلفراج عن أبنائنا احملتجزين.

اضرار العاصفة

بعد ذلك ،عرض دولة الرئيس
األضرار الناجتة من الكارثة
اليت حلت ببعض املناطق
اللبنانية بسبب هطول االمطار،
وال سيما يف عكار والضنية -
املنية واهلرمل ،مؤكدا واجب
عاجلة
بصورة
التعويض
للمتضررين عن اخلسائر اليت
حلقت بهم وضرورة الكشف
عن األضرار الالحقة بالبنية
التحتية يف تلك املناطق .وقد
قرر اجمللس بعد هذا العرض
ما يلي:
أوال -إعطاء اهليئة العليا
لالغاثة سلفة خزينة قدرها
ومخسماية
مليارات
ثالثة
مليون لرية لبنانية لتقديم
مساعدات فورية إىل األهالي
يف مناطق الضنية واملنية
وعكار واهلرمل ،تعويضا عن
األضرار الالحقة بهم ،نتيجة
الكارثة الطبيعية.
ثانيا -الطلب من الوزارات
واالدارات املختصة الكشف
على البنى التحتية يف املناطق
املذكورة والعمل سريعا على
إصالحها.
ثم تطرق جملس الوزراء إىل
موضوع وباء إيبوال ،فشرح
وزير الصحة االجراءات اليت
اختذتها الوزارة من اجل

مكافحة هذا الوباء ومحاية
البالد من خطر دخوله اليها،
متمنيا أن تشارك وزارة
االعالم عرب وسائل االعالم
يف محلة توعية مكثفة تهدف
اىل احاطة االهالي علما بسبل
احلماية والوقاية من هذا
املرض.

ملف النازحني

بعد ذلك ،أثار دولة الرئيس
موضوع النازحني السوريني
فعرض مضمون الورقة اليت
الوزارية
اللجنة
وضعتها
املختصة حول سياسة النزوح
السوري اىل لبنان .وبنتيجة
املداولة ،وافق جملس الوزراء
على هذه الورقة اليت تتضمن
ما يلي:
أوال :يف ما يتعلق بتقليص
األعداد:
 -1وقف النزوح على احلدود
باستثناء احلاالت االنسانية
وتسجيل
االستثنائية،
الداخلني على احلدود ،وفق
اسباب دخوهلم للتأكد من
تطبيق هذا االجراء .وكذلك،
الطلب من مفوضية شؤون
الالجئني يف األمم املتحدة
التزام وقف تسجيل النازحني
إال بعد موافقة وزارة الشؤون
االجتماعية.
 -2تشجيع النازحني السوريني
على العودة إىل بالدهم أو
إىل بلدان أخرى بكل الوسائل
املمكنة ،والتشدد يف تطبيق
القوانني اللبنانية عليهم.
وكذلك ،نزع صفة النازح عن
كل من يذهب اىل سوريا،
وكل من خيالف القوانني
اللبنانية وشروط الدخول.
 -3تنظيم العالقة مع املؤسسات
القوانني
حبسب
الدولية
اللبنانية واالتفاقيات ،مما
يستوجب حصول الدولة على
كل املعلومات حول النازحني
املسجلني لدراسة ملفاتهم
وتقويم احوال نزوحهم دوريا
من أجل تقليص أعدادهم
وفق املعايري القانونية وتأمينا
حلاجات النازحني املستحقني.
ثانيا :يف ما يتعلق بتوفري
األمن:
متابعة القوى األمنية تنفيذ
التدابري اآليلة إىل ضبط أمن
النزوح وتكليف البلديات إجراء
مسح إحصائي دولي للنازحني
يف إطارها اجلغرايف وتوفريها
العناصر الضرورية للشرطة
البلدية حلفظ األمن.

تطبيق القوانني

ثالثا :يف ما يتعلق بتخفيف
األعباء:
-1التشدد يف تطبيق القوانني
النازحني
على
اللبنانية

السوريني حلماية اللبنانيني
يف جماالت العمل والعمالة
كافة.
-2التوازن باملساعدات بني
النازحني واجملتمع املضيف،
املباشر
التمويل
وتأمني
ملؤسسات الدولة اللبنانية عرب
الصندوق االئتماني املتعدد
املاحنني وعرب برامج خاصة
ترغب فيها أي جهة ماحنة،
باالتفاق مع االدارة اللبنانية
املعنية حسب االصول.
-3متويل برامج دولية تهدف
إىل تنمية االقتصاد اللبناني
وتنشيط القطاعات املنتجة
فيه.
ثم انتقل اجمللس اىل البحث
يف املواضيع الواردة على
جدول أعمال اجللسة واختذ
يف صددها القرارات الالزمة،
وأهمها:
أوال :الطلب من اللجنة
الوزارية املختصة امتام وضع
دفرت الشروط املتعلق بشراء
الفيول اويل والغاز اويل
لزوم مؤسسة كهرباء لبنان،
متهيدا الجراء مناقصة عمومية
يف هذا اخلصوص وعرضه
على جملس الوزراء خالل
اجللسة املقبلة.
ثانيا :املوافقة على متديد
مع
املوقعني
العقدين
الشركتني اللتني تديران
بالشروط
اخللوي
شبكيت
ذاتها ملدة سبعة اشهر على
أن يصار خالل هذه املهلة
إىل إجناز مناقصة عمومية
وتوقيع العقود ،ومتابعة
البحث يف موضوع املناقصة
العمومية العاملية يف ضوء
التقرير الذي سيضعه وزير
االتصاالت الذي سيتضمن
عرضا ملخصا لدفرت الشروط
العائد إىل هذه املناقصة.
ثالثا :نقل اعتماد من احتياطي
املوازنة العامة إىل موازنة
وزارة االعالم على أساس
القاعدة االثين عشرية بدل
نفقات شراء خدمات.
رابعا :املوافقة على طلب
وزارة الصحة العامة على
جتديد التعاقد مع  27طبيبا
مراقبا ،والطلب من وزير
الصحة العامة تزويد اجمللس
حباجات وزارة الصحة ألطباء
مراقبني.
خامسا :املوافقة على قبول
بعض اهلبات املقدمة إىل
بعض الوزارات أو االدارات
العامة.
سادسا :نقل اعتماد من
العامة
املوازنة
احتياطي
بقيمة  7مليارات وسبعمئة
مليون لرية اىل وزارة الدفاع
الوطين.

الراعي اىل اوسرتاليا:

رسالتنا للبنانيني أن حيافظوا على هويتهم
املاروني
البطريرك
قال
الكاردينال مار بشارة بطرس
اىل
رسالتنا
ان
الراعي
اللبنانيني ان حيافظوا على
هويتهم وجنسيتهم الن قيمة
الوطن تكتمل باملنتشرين.
فقد غادر البطريرك الراعي
بريوت امس االول ،متوجها اىل
اسرتاليا ،حيث حطت طائرته
يف مطار سيدني الساعة الـ
 8من مساء اجلمعة (امس)
يف اطار زيارة راعوية تستمر
اسبوعني ،يرافقه املعاون
املطران
العام
البطريركي
بولس صياح ،مدير املركز
الكاثوليكي لالعالم االب عبدو
ابو كسم ،مسؤول االعالم يف
بكركي وليد غياض.
وكان يف وداعه يف مطار رفيق
احلريري الدولي يف بريوت،
رئيس اجمللس العام املاروني
الوزير السابق وديع اخلازن،
ورئيس الرابطة املارونية األمري
مسري ابي اللمع ،والدكتور
الياس صفري وفاعليات..
وقال الراعي يف املطار :انها
زيارة راعوية اىل اوسرتاليا
وبالطبع سوف نلتقي اللبنانيني
هناك ،صحيح هي زيارة
لتفقد ابناء االبرشية املارونية
ولكن كل اللبنانيني هناك
موارنة وغري موارنة ،مسلمني
ومسيحيني ،يفرحون بزيارة
اي مسؤول من لبنان وخاصة
اذا كان البطريرك .بالطبع
حنن حنمل اليهم حمبة لبنان
وهمومه ونقول هلم ان بني
لبنان واالنتشار روابط عميقة
جدا كاالرزة ،ولبنان املقيم
هو كاالرزة املزروعة يف
الرتبة اللبنانية وهذه االرزة
هلا أغصانها يف كل العامل،
ال اجلذع يستطيع العيش من
دون املنتشرين وال املنتشرين
يستطعيون العيش من دون
لبنان ،هذا ما نقوله هلم
دائما ،فليحافظوا على االصالة
والروابط والتقاليد اللبنانية
النهم هم سفراؤنا يف الدول
اليت ينتشرون فيها.

املحافظة على الهوية

أضاف :سوف نلتقي شخصيات
اوسرتالية ومسؤولني كنسيني
ومدنيني وسنجد التكريم الكبري
بفضل اللبنانيني الذين نقول
هلم :اينما وجدمت أنتم حتملون
وجه لبنان احلقيقي ،وندعوكم
اىل عدم الدخول يف اخلالفات
السائدة يف لبنان بل على
العكس ابنوا عالقات يف ما
بينكم وامحلوا وجه لبنان اىل
هذه اجملتمعات ،وال تنسوا ان
رباطنا مع بعضنا يقتضي من
كل اللبنانيني ان حيافظوا على
هويتهم وجنيستهم وقيودهم
اللبنانية فقد اصبح خارج
لبنان هناك عدد اكرب بكثري من
املوجودين يف لبنان ،مسيحيني
ومسلمني ،ولبنان قميته ال
تقتصر على املقيمني فيه
فقط امنا تكتمل باملنتشرين.

هذه هي الرسالة اليت حنملها
اليهم.
وتابع :كما سنشكر اوسرتاليا
الدولة اليت استقبلتهم واتاحت
هلم جماالت لتحقيق ذاتهم
وبناء عائالت هي وغريها،
وكل بلد يستقبل اللبنانيني
نتوجه اليه باالمتنان والشكر،
ونظرا اىل واقعنا يف لبنان
الذي ال يساعد اللبنانيني
على حتقيق ذواتهم .ونؤكد
لتلك البلدان ان اللبنانيني
يساهمون ايضا يف بناء هذه

االوطان اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا وحضاريا وروحيا،
وهي بدورها تؤكد دائما على
واللبنانيني
للبنان
حمبتها
النها جتد فيهم التزاما حبياتها
وقوانينها ويعيشون فيها
وكأنها وطنهم.
وختم :حنن بأمس احلاجة اىل
هذه الروابط مع اخلارج من
اجل هذه القيم ،وهم بدورهم
اللبنانية
القضية
حيملون
واملشرقية اىل املراجع الدولية
وهلم دور كبري يف ذلك.

البطريرك يازجي غادر اىل اليونان:

حنمل هموم شعبنا املتأمل اجلريح

غادر بريوت صباح امس
االول ،بطريرك انطاكيا وسائر
املشرق للروم االرثوذوكس
يوحنا العاشر يازجي متوجها اىل
اليونان يف زيارة رمسية تستمر
حتى  27من الشهر احلالي،
تليها زيارة للجبل املقدس
آثوس.
وسيكون للبطريرك لقاءات
كنسية مع رئيس اساقفة
واجملمع
ايرونيموس
اثينا
املقدس لكنيسة اليونان ،كما
سيقوم بزيارات رمسية لرئيس
اجلمهورية اليوناني ورئيس
احلكومة ووزير اخلارجية.
وسيحتفل بالقداس االهلي
صباح االحد يف كنيسة القديس
دميرتيوس يف اثينا باالشرتاك
مع رئيس اساقفة اثينا.
ورافق البطريرك يوحنا العاشر
يف هذه الزيارة وفد كنسي
واعالمي .وكان يف وداعه يف
املطار سفرية اليونان كاترينا
بورا وسفري لبنان السابق يف
اليونان جربان صوفان وعدد
من الكهنة.
يف املطار حتدث البطريرك
يازجي عن زيارته السالمية
االوىل اىل اليونان منذ توليه
سدة البطريركية فقال :هذه
الزيارة حتتل مكانة هامة
جدا يف عالقتنا الكنسية مع
بعضناالبعض ،بالطبع فكنيستنا
االنطاكية ترتبط بعالقة وثيقة
مع كل الكنائس االرثوذوكسية
واملسيحية الكاثوليكية بشكل
عام ،وبعالقة جيدة جدا بشكل
خاص مع الكنيسة اليونانية.
ولفت اىل ان هذه الزيارة
اتت بناء على دعوة من رئيس
ايرونيموس
اثينا
اساقفة
والدولة اليونانية ،وقال :نليب
هذه الدعوة بكل سرور ،وحنن
على تواصل دائم ومساعدة
دائمة يف الشؤون الكنسية
والسياسية وكل الشؤون اليت
تهم شعبنا واوالدنا يف هذه
املنطقة بشكل خاص وتهم
الشعب اليوناني ايضا ،ويف
هذا االطار تأتي هذه الزيارة
اليت هي من ناحية زيارة اوىل

بروتوكولية سالمية للبطريرك
االنطاكي اجلديد وهي ايضا
لتوطيدها وتثبيتها وتفعيلها
بشكل دائم واكيد
اضاف :حنن وكما دائما واينما
ذهبنا حنمل هموم شعبنا املتأمل
اجلريح يف الكرسي االنطاكي
ويف هذه البالد ،يف سوريا
ولبنان والعراق وفلسطني
ويف كل هذه املنطقة املتأملة.
واحملادثات يف هذه الزيارة
الطيبة ستكون ذات وجه كنسي
حبت داخلي اورثوذكسي -
اورثوذكسي يف العالقات مع
الكنائس الكاثوليكية وايضا
لقضايا البيت الداخلي ،اضافة
اىل ان الدولة اليونانية وكدولة
يف السوق االوروبية املشرتكة
هلا دور بارز يف البيت االوروبي
وهمومنا وقضايا شعبنا ال شك
ستكون اوىل االمور اليت سيتم
طرحها ان كان ما نعانيه يف
هذه املناطق من ازمات يف
سوريا ولبنان والعراق بشكل
خاص من حيث مواجهة االرهاب
واالستقرار والسالم يف سوريا
والوصول يف لبنان اىل رئيس
للجمهورية لسد الشغور الرئاسي
وتأمني اهلناء واالستقرار هلذا
الشعب الذي يستأهل كل خري
وسالم وطمأنينة.
انطالقا من احلديث عن الشغور
الرئاسي يف لبنان هناك دعوة
من وزير اخلارجية السعودي
للمسيحيني لالتفاق على رئيس،
كيف تنظرون اىل هذه الدعوة؟
 هذه وجهات نظر خمتلفة وحننحنرتم ونقدر الكل ولكل انسان
وجهة نظر ،وحنن على تعاون
مع كل اجلهات من اجل التوصل
كي ال تبقى هذه الكرسي
شاغرة وان يكون هناك رئيس
مجهورية يقوم مبهامه الدستورية
وبأصوهلا.
ما رأيكم بالتمديد للمجلس
النيابي يف لبنان؟
 االفضل ان نكون مبوجبالقانون وان حنافظ على
القانون اي ان يتم انتخاب
رئيس للجمهورية أوال وكله
يأتي بعد ذلك.
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لبنانيات

اخلازن :فلتستتبع كأس التمديد
امل ّرة بانتخاب رئيس للجمهورية

إعترب رئيس اجمللس العام
املاروني الوزير السابق وديع
اخلازن ّ
أنه إذا كان ال بد من
املرة
جترع كأس التمديد
ّ
للمجلس النيابي ،ال بد أن
يستتبعها جلسة فورية إلنتخاب
رئيس للجمهورية ،وقال يف
تصريح امس االول:
ٍ
إذا كان التمديد للمجلس النيابي
أبغض احلالل ،يف ّ
ظل الظروف
ّ
املتعثرة حتت وطأة
األمنية
ّ
وتشنجات
إختطاف عسكريني
على وقع األحداث اإلقليمية ،ال
بدوأن ُي ْس َت ْتَبع أي إجراء من هذا
النوع بتخصيص اجللسة التالية
إلنتخاب رئيس جديد للجمهورية،
وحمو آثار هذه البدعة املنافية
لواقعنا الدميقراطي يف تداول
اإلستحقاقات ،وتصويب املسار
الذي إجتازه لبنان يف أحلك
ظروفه!
ً
إطالقا البقاء بال رأس
ال جيوز
وم َ
رتكز هذه السلطات
ملركزية ُ

حتى يستقيم التوازن يف تقاسم
الصالحيات ،وانتظام إدارة البالد
ملا هلذا املوقع من إعتبارات يف
ّ
نظل
نظرة اجملتمع الدولي كي
على األقل ونبقى دولة بأقل
معايري الثقة بلبنان وقدرته من
احملافظة على وجهه كعضو يف
املنظمة الدولية اليت تشارك يف
رعاية شؤونه من خالل القرار
.1701
املرة
فهل تكون هذه الكأس
ّ
جرعة إلستعادة وعينا للمخاطر
املحُ دقة بلبنان يف غياب رأسه
الشرعي أم ُيكتب لنا أن نبقى
دولة ال ُتقيم ً
وزنا إلستحقاقاتها
وخارجيا؟!
داخليا
املرتتبة عليها
ًّ
ًّ
ليكن شعارنا يف املرحلة املقبلة
رئيسا ُي ِّ
صلب وحدة الدولة
ً
ّ
مظلة واسعة ورصانة
إلعطاء
لدفع دور اجليش يف وأد أي
فتنة ،ويف رد أي إستفزاز
مكوناته
ستورد وعابر ملشاعر
ُم
ّ
َ
الطائفية.
ّ

االحدب :كيف يسري وزير الداخلية
خبطة امنية عرجاء؟

اعترب رئيس لقاء االعتدال املدني
النائب السابق مصباح االحدب ان
البلد مل يعد حيتمل سيطرة حزب
اهلل على قرار احلكومة السياسي
وزج خمتلف مؤسسات
واالمين
ّ
الدولة يف حربه السورية من
دون موافقة او حتى استشارة
باقي االفرقاء اللبنانيني ،الفتا
اىل ان ما قاله وزير الداخلية
نهاد املشنوق مؤخرًا يؤكد
صحة ما كنا حنذر منه دائما،
فأي سلطة تعترب ،مناطق لبنانية
تناصر التكفري ،ومناطق اخرى
مقاومة ،وعلى اجليش والقضاء
وسائر مؤسسات الدولة التنسيق
مع املقاومة لضرب مناطقنا
املتعاطفة مع الثورة السورية،
سيؤدي تصرفها هذا حتما اىل
فتنة وليس اىل ّ
حل.
وتساءل خالل استقباله وفدًا
من ابناء طرابلس يف دارته
يف املدينة كيف ميكن لوزير
الداخلية املسؤول االول عن
االمن يف البلد ان يسري خبطة

امنية عرجاء ،النها تستهدف
فريقا وتغض النظر عن اخر،
فيما الوزير يعجز عن تطبيقها
على االراضي اللبنانية كافة،
ال بل حتى ال يسمح له بتشكيل
اي مسؤول امين لتصويب مسار
هذه اخلطة؟ مشددًا على ان
االستمرار بالصاق التهم بابنائنا
وتوقيفهم ومعاملتهم على انهم
ارهابيون سيخلق املزيد من
االحتقان ،الن الظلم سيولد
انفجارًا اجتماعيا امنيا سيطال
كل االطراف اللبنانية.
ودعا االحدب حزب اهلل اىل
قراءة الواقع امليداني على
احلدود اللبنانية جيدًا ،وتقديم
تنازالت يف الداخل اللبناني
تبدأ بالسماح بانتخاب رئيس
للجمهورية وصوال اىل رفع اليد
عن مؤسسات الدولة كافة،
والتعامل مع الفريق االخر يف
البلد على انه شريك له ما لنا
وعليه ما علينا ،حلماية بلدنا من
النريان اليت تضرب املنطقة.

ردّان من ريـفي وجـريج عـلى فــتوش
صدر عن وزير العدل اللواء
أشرف ريفي البيان اآلتي:
مسعت ما قاله النائب نقوال
حادثة
خبصوص
فتوش
اعتدائه على املوظفة يف
قصر العدل يف بعبدا السيدة
منال ضو .مل استغرب هذا
السلوك الكالمي املتدني،
فمن جييز لنفسه القيام بهذا
الفعل يف قصر العدل ،ال
مينع نفسه من اهلبوط اىل
مزالق ال تليق بقائلها.
القضية يا سعادة النائب
الكريم تتعلق بسلوك مشني
ناتج عن سجل طويل يعرفه
الرأي العام جيدا ،مل يتورع
صاحبه عن انتهاك ابسط
واألخالق،
القيم
معايري
فمشكلتك ليست مع وزير
العدل ،بل مع الرأي العام
اللبناني الذي أمجع على
ادانة ما قمت به ،ولعل
أصدق ما قلته اليوم ،وهو ما
يليق برجل اختبأ وراء صفته
القانونية ،أن حقوق االنسان
هي جمرد حتاميل .فعال عربت
عن نفسك بنفسك ،وشرحت
بشكل واضح كيف وملاذا
أجزت لنفسك انتهاك حقوق
السيدة ضو وكرامتها ،أثناء
تأديتها العمل الوظيفي.
تقول أن الوزير يستدعي
املوظف وال يذهب اليه،
وأقول لك أنين عندما تستدعي
أي
ويستدعيين
احلاجة،
مواطن لبناني مظلوم ،أذهب
اليه ،لكي أنصر احلق وأمحي
ٍ
معتد على
العدالة ،وأواجه أي
االخالق والكرامات.
وللسيدة ضو اليت تشرفت
مكتبها،
يف
بزيارتها
واستمعت اىل ما تعرضت
له على يد نائب األمة أقول:
حنن مع قضيتك اىل النهاية،
كي تسرتدي حقك وكرامتك
بالقانون ،والقضاء سيكون
املرجع الوحيد لك ولكل
لبناني تعرض ألي اعتداء ،ايا
كان املعتدي.
نقيب احملامني
كما صدر عن مكتب نقيب
احملامني يف بريوت جورج
جريج البيان التالي:
ردا على ما أدىل به احملامي
النائب نقوال فتوش يف

مؤمتره الصحايف ،يعرب نقيب
احملامني يف بريوت جورج
جريج عن أسفه ملشهدين،
مشهد حمام يف مواجهة
موظفة ويف قصر العدل
بالذات ،ومشهد نائب عن
االمة حياضر عن عفة التمديد.
وعليه نسجل ما يلي:
 - 1ان نقيب احملامني ال
حيمل وال يريد أن يقتين
جهازا لقياس املقامات،
وااللقاب يرفعها حاملوها ،أو
ال مسح اهلل يدكونها وجيهزون
عليها .ان نقيب احملامني
معروف عنه احرتامه للزمالة
ولألمساء وااللقاب ،وحتديدا
مع االعالم ،وأكثر حتديدا
عندما يتعلق االمر باالساتذة
الزمالء ،وهو يرفض أي
حتريف أو اجتزاء حاصل سهوا
أو قصدا ،ولقب الدكتور حق
للزميل الكريم ،لكن نؤثر
حنن الدميوقراطية احلاف،
اجملردة من أي لقب ،واليت
نكتبها بأحرف خالدة يف نقابة
احملامني ،حيث الوكالة تنبثق
عن انتخابات نقابية حرة تؤمن
تداول السلطة ،ودورنا االول
احرتام الوكالة وتشريفها.
 - 2لقد فات احملامي الكريم
أن للنائب رئيسا هو دولة

رئيس جملس النواب ،وأن
للمحامي رئيسا هو نقيب
احملامني .ومل أمسح ولن
أمسح خالل والييت بأي
تطاول أو حتامل ينال من
شرف املهنة ومكانة احملامني
ونقيبهم ،وال فرق عندي
مقاس املعتدي ومكانته.
 - 3أذكر احملامي االستاذ
فتوش أن مكتب النائب
العام االستئنايف ال يبعد
سوى أمتار قليلة عن بيت
احملامي ،وكان يفرتض به
كما احملامني ،االتصال بنقيبه
أسوة باتصاله بالرئيس كلود
كرم ،كي ال أقول قبل أي
اتصال آخر ،ومن واجيب
التذكري بأن لقب احملامي
يسبق كل االلقاب ،وهو كان
قبل نيابة النائب ويستمر
بعدها ،اال اذا كان الرهان
على قيام ثقافة التمديد
ودولة التمديد ،وهذا ضرب
سافر الرادة الشعب ،واالسف
الكبري أن اقرتاح التمديد موقع
من نائب حمام.
 - 4ان سعادته املشغول بأمور
كثرية ،سها عن باله التشدد
الذي يبديه جملس النقابة
يف موضوع تعاطي احملامني
مع االعالم ،وقد جتسد ذلك
بتعديل صارم للمواد  39و40

و 41من نظام آداب مهنة
احملاماة ومناقب احملامني مبا
مينع أي حديث اعالمي حملام
يف معرض ملف قضائي قيد
التداول ،والنائب فتوش مل
ير مانعا يف التعاطي االعالمي
يف ملف مفتوح ودقيق
للغاية .ويف كل االحوال،ان
نقيب احملامني يطبق قانون
تنظيم مهنة احملاماة واملواد
ذات الصلة ،وهي اجراءات
قانونية طبيعية خيضع هلا أي
حمام عندما يستدعيه نقيب
احملامني أو مفوض قصر
العدل يف النقابة.
 - 5ان نقيب احملامني يقدر
النقباء الذين توالوا على
سدة املسؤولية ،وبالفعل
سقى اهلل ايام النواب الكبار،
وحتديدا احملامني النواب
الذين شرفوا روب احملاماة،
فارتدوه شرفا ،ال غطاء لعري
يف كل شيء ،يف الطبيعة
والبيئة ،ويف احلجر على
حساب الشجر ،ويف السياسة
والدميوقراطية .أولئك الكبار
ما خافوا يوما من حكم الشعب،
ومل يرفعوا يوما قبضتهم بوجه
احلق ،ومل يصفعوا يوما وجه
الدميوقراطية اجلميل ،فأرجوك
ال تصطاد يف مياه احملامني
الصافية.

فتوش يدافع عن نفسه وحيمل على مسؤولني
ووسائل االعالم

عقد النائب نقوال فتوش مؤمترًا
صحافيًا أمس االول ،دافع فيه
عن نفسه بقضية االعتداء على
املوظفة منال ضو ،وهاجم وزراء
ومسؤولني ونقيب احملامني
ووسائل االعالم.
وقال انه حضر اىل النيابة العامة
لتقديم شكوى جزائية هي الثالثة،
ودخل اىل مكتب املراجعة ومل
يكن يوجد فيه احد وال أي حمام،
وظلت املوظفة ضو غري مكرتثة
وطلبت مين انتظار الدور ألن

لديها معامالت وشكاوى.
اضاف فتوش :قلت غصنب
عن رقبتك ستقومني باملعاملة،
وليس هناك ضرب أو أي حماولة
ضرب وهذا ثابت يف ادعائها
أمام رجل األمن .وتابع :غادرت
مكتبها اىل النائب العام كلود
كرم للتذمر من التصرف الشاذ،
فادعت انها ال تعرفين وطلب
منها االعتذار فاعتذرت واعرتفت
أن صوتي كان عاليا.
واعترب ان وسائل االعالم كانت

احلاج حسن :ال خيار
بوجهالتكفرييني سوى املواجهة
اكد وزير الصناعة حسني
احلاج حسن على إمتالك
القوة يف مواجهة املشروع
التكفريي مشريا إىل التصميم
العالي وتقديم كل التضحيات
واجلهود يف سبيل محاية لبنان
.
وقال خالل حفل العشاء السنوي
الذي أقامته التعبئة الرتبوية
يف اجلامعة اللبنانية األمريكية
يف جبيل :ال خيار يف وجه
التكفرييني سوى املواجهة،
ناصحا بعض اجلهات يف لبنان
عدم تعميم املسؤوليات وتربير
أعمال التكفرييني اليت تطال
اجليش اللبناني يف اكثر من

منطقة.
ودعا اىل تعزيز الوحدة الوطنية
اإلستثمار
عن
واإلبتعاد
السياسي والعمل على إنتخاب
رئيس للجمهورية وجملس
النواب بعد إمتام التوافق
السياسي بأسرع وقت ممكن.
وعن موضوع اخلطة األمنية يف
منطقة بعلبك اهلرمل اشاراىل
ان الدولة هي اليت ال تريد
تنفيذها مؤكدا أن ليس هناك
اي عوائق يف وجهها لبسط
سيادتها ،وقال :ان اهالي
بعلبك اهلرمل متضررون من
أعمال اخلطف واملشاكل االمنية
اليت حتصل بني فرتة وأخرى.

مشوهة للحقيقة وحمضرة بطريقة
مسبقة ،وقال :أعلمت وزير العدل
اشرف ريفي أن التجين بات
واضحا وسأقوم اليوم بالرد.
وقال فتوش ان احلملة بدأت
بتضليل الرأي وأن املعاملة
تتعلق بالكسارات أو أن الدعاوى
تتعلق بالوزير فرعون ما هو غري
صحيح.
وأضاف :أنا ال أملك أي كسارة،
إمنا أنا أفخر أني وكيل أعرف
كيف أحارب للحصول على حقوق
موكلي ،وأحتدى أن يأتي إنسان
مبخالفة ارتكبتها على مدى عملي
كوزير ونائب.
واعترب فتوش ان توجه الوزير
أشرف ريفي اىل قصر العدل
خمالفة قضائية ،مؤكدا ان
الوزير يستدعي اىل مكتبه وال
يذهب وميارس الشعبوية وواجبه
استدعاء املوظفة يف أسوأ احلاالت
لالستماع اليها.
ودعا فتوش املعتصمني اىل
العودة اىل مكاتبهم ،وقال:
لو كان هناك سلطة الختذت
إجراءات حبقكم ،معتربا ان اإلعالم
املسؤول األول عن جزء كبري من
احلرب يف البالد .وقال فتوش
انين نظرت اىل منال ضو كموظفة
ال كامرأة وأنا أمتنى أن خترج هذه
املرأة وال تكون ذريعة سياسية
يف هذه القضية.
وبعيدا ،عن قضية منال ضو،
قال ردا على سؤال :التمديد
مشروع انقاذ للوطن.
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لبنانيات

قزي :لن نعلن الثورة اذا ساروا بالتمديد
نفى وزير العمل سجعان قزي
املعلومات اليت حتدثت عن قرار
قوى  14آذار استبدال مرشحها
لرئاسة اجلمهورية رئيس حزب
القوات مسري جعجع برئيس حزب
اجلميل ،الفتا اىل
الكتائب أمني
ّ
ّ
يبلغ بشيء يف
أن احلزب مل
هذا اجملال حتى الساعة ،واذا
كان من مرشح توافقي لقوى
 14آذار فهو أصال الرئيس
اجلميل.
ّ
وأوضح قزي يف حديث اىل موقع
النشرة أن ال مستجدات مبوضوع
استحقاق الرئاسة ،مشددا على
ان مشكلة األزمة املتمادية
ليست أصال لدى جعجع ليكون
احلل فقط باستبداله.
واستبعد قزي ان جير السجال
األخري بني حزب اهلل وتيار
املستقبل النفجار جملس الوزراء،
الفتا اىل ان هذه احلكومة كان
من املمكن أن تنفجر يف كل
يوم منذ تشكيلها ،لكن رئيسها
متام سالم كان ينزع الصاعق
ّ
ويعطل العبوات .وتوقع قزي
أن يستمر سالم جبهده هذا وأن
ينسحب ذلك على ما تبقى من
عمر هذه احلكومة .وقال :جملس
الوزراء ّ
الذي نتحدث عنه ليس
عاديا كي نتحدث عن استقالة
ًّ
عدد من الوزراء وبالتالي فرط
عقدها ...فتفجري هذه احلكومة
يعين الوصول للفراغ الكامل
على مستوى الدولة.
أضاف :مهما عصفت اخلالفات
بها ،فهي ستبقى موجودة
للحفاظ على ما بقي من سلطة
يف لبنان بغض النظر اذا كان
هناك قرار دولي او عربي
ببقائها ،فالدستور هو ما
يفرض ابقاءها.
وعب قزي عن ترحيب حزب
رّ
البطريرك
مبوقف
الكتائب
املاروني مار بشارة بطرس

الراعي األخري املؤكد رفضه
للتمديد ،معتربا ان موقفه يدعم
موقف الكتائب وكل القوى
الرافضة هلذا االمر .وقال:
االنتخابات جيب أن حتصل
فالظروف تسمح بذلك ،من
الناحية الدستورية أو السياسية
أو حتى األمنية ،فأنا ال أعتقد
أن خيم أهالي العسكريني
املختطفني يف وسط بريوت
كافية لتعطيل االنتخابات.

لن نعلن الثورة

وعما اذا سارت القوى السياسية
ّ
بالتمديد من دون غطاء مسيحي
تؤمنه األحزاب االساسية ،قال
قزي :األمر لن يكون ميثاقيا،
لكننا بالوقت عينه لن نعلن
الثورة.
وتطرق قزي للوضع األمين،
معتربا ّ
أنه ال يزال حتت السيطرة،
وقال :ال نستبعد تطورات مزعجة
على احلدود الشمالية والشرقية
بسبب سقوطها ودخول داعش
والنصرة اىل األراضي اللبنانية،
وتورط حزب اهلل وغريه باألحداث
يف سوريا ،موضحا ان ذلك ال
يعين أننا نساوي بني النصرة
وداعش من جهة وحزب اهلل من
جهة اخرى ،وهو ليس توصيفا
ملكون لبناني أساسي
سياسيا
ّ
ونشاركه
وحناوره
حنرتمه
احلكومة ،بل هو واقع عسكري
حدودي.
العسكريني
ملف
ويف
املختطفني ،اشار اىل ان
ّ
وأنه
العملية مستمرة خاصة
ال يبدو ان اخلاطفني يريدون
املفاوضة واملقايضة ،وقال:
البعض كان يظن أن احلكومة
هي من ترفض املقايضة فاذا
باخلاطفني يرفضونها لتمسكهم
بورقة اساسية البتزاز الدولة
اللبنانية.

نديم اجلميل :مل يعد لدينا وسيلة
النقاذ املركز املاروني االول اال بالصالة
أكد النائب نديم اجلميل بعد
لقائه رئيس أساقفة بريوت
للموارنة املطران بولس مطر يف
دار املطرانية أن هم املواطن
يف لبنان هو كيف نؤمن له حنن
السياسيني االستقرار األمين
واالقتصادي واملعيشي ،وأن
تتوقف التجاذبات السياسية
بني أهل السياسة يف لبنان
اليت لن جتدي نفعا يف تأمني
هذا االستقرار املنشود.
وقال :تطرقنا اىل املواضيع
واألزمات اليت يعيشها لبنان
واليت تؤثر على الوضع املعيشي
واالقتصادي للبنانيني الذين
يرزحون اليوم حتت وطأة النزوح
السوري املستمر اىل لبنان من
دون أي حسيب أو رقيب.
وردا على سؤال عن مصري
اللبنانيني
العسكريني
املخطوفني وحتركات أهلهم
قال :افهم وجع األهل الذين
ينتظرون عودة فلذات أكبادهم
ساملني وأفهم أن يتحركوا

يف كل حدب وصوب من
أجل حتريرهم ،ولكن أنا أقول
هلم أن الذي حيصل من قطع
طرقات ال يؤثر على اخلاطفني
ولن يؤثر عليهم ،بل يؤثر
على حياة املواطنني اللبنانيني
الذين ليس بيدهم قرار حترير
العسكريني األعزاء األبطال
الذين افتدوا كل لبنان من
خطر حمدق عنوانه اليوم داعش
وجبهة النصرة.
واكد انه مل يعد لدينا وسيلة
إلنقاذ املركز املاروني األول
إال بالصالة ألنه ،وكما يبدو،
فإن كل االتصاالت بدءا من
اليت يقوم بها صاحب الغبطة
والنيافة الكاردينال مار بشاره
بطرس الراعي باءت حتى اآلن
بالفشل ،وأنا بت أخشى أن
يطول انتظارنا لسيد الرئاسة
كثريا وكثريا جدا خصوصا اذا
ظل هذا االستهتار لدى بعض
السياسيني اللبنانيني بهذا
الرمز الوطين.

مصادرة أحزمة ناسفة وأسلحة وذخائر يف شقة استأجروها

مداهمة للجيش يف الضنية انتهت بتوقيف ارهابي وقتل ثالثة
يواصل اجليش اللبناني مالحقة
االرهابيني ،وقد داهم فجر امس
االول شقة يف منطقة الضنية
واوقف ارهابيا بارزا وقتل ثالثة
مسلحني.
ويف هذا السياق صدر عن
مديرية التوجيه يف قيادة اجليش
البيان اآلتي:
نفذت قوة من مديرية املخابرات
فجرا عملية أمنية دقيقة يف
منطقة الضنية ،بعد رصد مكان
وجود اإلرهابي أمحد سليم
ميقاتي ،فتم دهم الشقة اليت
كان يقيم فيها مع جمموعة
من اإلرهابيني ،ومت توقيفه،
فيما أصيب أحد العسكريني
جبروح طفيفة ،وقتل ثالثة من
املسلحني املوجودين يف الشقة
املذكورة ،جيري العمل على
حتديد هوياتهم.
واإلرهابي املوقوف امللقب بأبي
بكر ،وأبو اهلدى ،هو من مواليد
 ،1968وقد بايع أخريا تنظيم
داعش ويعترب من أهم كوادره
يف منطقة الشمال ،وقام بإنشاء
خاليا مرتبطة بالتنظيم يف
املنطقة ،وكان خيطط لتنفيذ
عمل إرهابي كبري بالتنسيق
مع ابنه عمر الذي يقاتل مع
تنظيم داعش يف جرود عرسال،
باإلضافة إىل تواصله مع قياديني
يف التنظيم داخل األراضي
السورية ،وأرسل أخريا شبانا
لبنانيني لالنضمام إىل داعش
يف جرود القلمون ،ومن بينهم
ولده عمر ،امللقب بأبو هريرة،
وابن شقيقه بالل عمر ميقاتي،
امللقب أبو عمر ميقاتي ،املتورط
يف ذبح الرقيب أول الشهيد
علي السيد .كما قام بتجنيد
عدد من العسكريني لالنضمام
يف صفوف داعش.
وإثر أحداث طرابلس ،صدرت
يف حقه مذكرة توقيف لتورطه
يف اإلشتباكات اليت حصلت بني
باب التبانة وجبل حمسن ،حيث
كان يقود جمموعة مسلحة من
عشرات املقاتلني أنشأها بعد
خروجه من السجن عام ،2010
بعدما كان قد أوقف عام 2004
لقيامه بالتخطيط إلعتداء إرهابي
ضد مراكز ديبلوماسية ومصاحل
أجنبية.
كذلك ارتبط إمسه بتفجري مطاعم
املاكدونالدز عام  ،2003وسبق
له أن شارك يف املعارك اليت
حصلت يف الضنية أواخر
 1999ضد اجليش ،حيث كان
منتميا حينها إىل مجاعة التكفري
واهلجرة ،وفر بعد إنتهاء املعارك
إىل خميم عني احللوة.
وقد ضبطت يف مكان دهم
خفيفة
أسلحة
املوقوف
متنوعة
وذخائر
ومتوسطة،
يدوية
ورمانات
وقاذفات
وأحزمة ناسفة ،وأعتدة عسكرية
بينها بزة مرقطة عائدة للجيش
اللبناني ،ومواد متفجرة.
بوشر التحقيق مع اإلرهابي
القضاء
بإشراف
املوقوف
املختص.
هذا وأشارت املعلومات اىل
ان الشقة اليت متت مداهمتها

استؤجرت ل 15يومًا ما يعين ان
اخللية كانت تعد لالنتقال اىل
منطقة اخرى.
وعلم ان فوجا من القوة الضاربة
يف اجليش نفذ العملية النوعية
عند الثالثة فجرا يف بلدة عاصون
أدت أيضا اىل
يف الضنية ،اليت ّ
توقيف اجلندي الفار عبد القادر
األكومي الذي أعلن انشقاقه عن
اجليش وانضمامه إىل داعش
قبل  10أيام ،وهو ما أكده مصدر
عسكري لوكالة االناضول .وأفيد
ان بعد تعقب حركة االتصاالت،
تبني لالجهزة االمنية ان شريط
انشقاق االكومي سجل يف
وحل منها
الشقة املذكورة،
مُ ّ
على االنرتنت .اال ان معلومات
الحقة رجحت ان تكون جثة
متفحمة عثر عليها يف الشقة،
تعود لألكومي.
وبدت الشقة املداهمة حمرتقة
بشكل شبه كامل ،بفعل القذائف
استعملها
اليت
الصاروخية
اجليش خالل العملية ،الرباك
االرهابيني.

رئيس البلدية

يف الضنية استأجرتها اجملموعة
االرهابية منذ أقل من شهر حبجة

الصيد الربي ومل تكن تتحرك
يف البلدة اال نادرا ،كما انها

من جهته ،أكد رئيس بلدية
عاصون معتصم عبد القادر
ان ال خاليا نائمة يف الضنية
ومل نشتبه بأي عمل حتضر له
اجملموعة وعملية الدهم ال تزال
مستمرة حبثا عن مطلوبني اثنني
آخرين.

قيادة اجليش للعسكريني :مؤسستكم عصية على كل
حماوالت التشكيك بها
عممت قيادة اجليش  -مديرية
التوجيه ،نشرة توجيهية ،رقم
 ،2014/1على العسكريني
بعنوان :اجليش عصي على
حماوالت التشكيك به والنيل
من وحدته ودوره ،جاء فيها:
يستمر اجليش يف مواجهاته
املفتوحة ضد اإلرهاب ،وقد
أدت إجراءاته امليدانية اليت
اختذها على السلسلة الشرقية
عموما ومنطقة عرسال على
وجه اخلصوص ،إىل حماصرة
التنظيمات اإلرهابية املنتشرة
يف اجلرود وقطع طرق اإلمداد
عنها بنسبة كبرية ،واجليش
على أمت االستعداد ملواجهتها
يف حال حماولتها التسلل إىل
البلدات والقرى اللبنانية .ويف
اإلطار نفسه ،حقق اجليش يف
الداخل إجنازات كبرية على
صعيد تفكيك اخلاليا اإلرهابية،
وضبط
أفرادها
وتوقيف
األسلحة واألعتدة اليت كانت
حبوزتها.
يستمر
أخرى،
جهة
من
اجليش يف تسلم املساعدات
واهلبات من الدول الصديقة،
ومن املرتقب أن يتسلم يف
املرحلة املقبلة أسلحة نوعية
كالطوافات املقاتلة واملدافع
الثقيلة والصواريخ وطائرات
اإلستطالع وغريها...
لقد أثبت اجليش يف هذه

املرحلة ،قدرة عالية على درء
األخطار احملدقة بالوطن ،ال
سيما خطر اإلرهاب ،وإجنازاته
اليومية هي الرد الواضح على
االعتداءات اليت تطال عناصره.
وإزاء ذلك تؤكد قيادة اجليش
احلقائق اآلتية:
أوال  -إن قرار القيادة ثابت
وحازم ،يف عدم السماح
لالرهاب بإجياد أي حممية
أو بقعة آمنة له يف لبنان،
مهما تطلب ذلك من جهود
وتضحيات ،واللبنانيون على
اختالف انتماءاتهم الطائفية
واملذهبية ،قد عربوا عن
التفافهم الكلي حول اجليش
يف مواجهة هذا اخلطر،
ورفضهم وجود أي بيئة حاضنة
له ،خصوصا بعدما أدركوا
فظاعة االرتكابات الوحشية
استباحة
من
لالرهابيني،
لألعراض وقتل وخطف وسلب
تستثن أحدا
وختريب ،واليت مل
ِ
حتى من يدعون زورا الدفاع
عنهم.
ثانيا  -متسك قيادة اجليش
بتحرير العسكريني املخطوفني
االرهابية،
اجلماعات
لدى
واعتبار قضيتهم قضيتها
األوىل ،وذلك عرب استخدام
كافة السبل املتاحة ،مع رفضها
اخلضوع ألي ابتزاز من شأنه أن
يوظفه اإلرهابيون الحقا ضد

مصلحة اجليش والوطن.
ثالثا  -إن والء العسكري
ملؤسسته هو ترمجة فعلية
لوالئه لوطنه وشعبه ،فال مكان
يف صفوف املؤسسة للخارجني
عن هذا الوالء أو املتقاعسني
يف أداء واجباتهم ،فاجليش
بغنى عن خدمات أي عسكري
يتخاذل أو ينكث بقسمه
وخيون رسالته ،فيخسر نفسه
قبل وطنه وجمتمعه وعائلته،
يف وقت يندفع فيه آالف
الشباب اللبنانيني للتطوع يف
صفوف اجليش ،واالنضمام
إىل رفاقهم يف مسرية الدفاع
عن الوطن ،مع إدراكهم حجم
اليت
واألخطار
التضحيات
ستواجههم يف هذه املرحلة
الدقيقة.
ختاما تدعو قيادة اجليش
العسكريني إىل عدم إعارة أي
آذان صاغية للشائعات امللفقة،
اليت يروجها اإلرهابيون عرب
مواقع التواصل االجتماعي
وغريها للتأثري يف معنوياتهم،
فمؤسستهم هي اليوم أقوى
من أي وقت مضى ،وعصية
على كل حماوالت التشكيك
بها والنيل من متاسكها،
واللبنانيون مجيعا يراهنون
على دورها احلتمي يف إنقاذ
الوطن واحلفاظ على سيادته
واستقراره.
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لبنانيات

السعودية تشعر خبطورة الوضع يف لبنان

اخلري :حزب اهلل يعرقل انتخابات الرئاسة

اعترب عضو كتلة املستقبل
النائب كاظم اخلري ،يف حديث
اىل تلفزيون املستقبل ،ان
حزب اهلل يعرقل انتخاب رئاسة
اجلمهورية من خالل احياء ايراني
ووضع النائب ميشال عون
يف الصورة كسبب لتعطيل
انتخابات رئاسة اجلمهورية.
وقال اخلري :ال شك انه يوجد
انقسام يف الداخل ،ولكن
اساس تعطيل هذا االستحقاق
هو خارجي جلعله ورقة تفاوض
اقليمية .الطرف السياسي الذي
كان صادقا مع الناس وتكلم
بكل صراحة وجترد ومل يغش
الناس بكالم شعبوي هو الرئيس
سعد احلريري ،وحنن نرى اطرافا
سياسية ترفض التمديد لكن يف
الواقع الكل يذهب اىل التمديد
النهم يعرفون انه ال يوجد اي
جمال الجراء انتخابات نيابية يف
الوقت احلالي ،العملية ال تزال
ضمن التشاور الخراج التمديد،
ولكن التمديد حصل.
وأشار اىل استحالة اجراء
انتخابات نيابية ،حتى قبل وجود
وضع امين خطر ،مع غياب مكون
اساسي من الدولة هو رئيس
اجلمهورية ،معتربا ان اجراء
انتخابات نيابية قبل انتخاب
رئيس للجمهورية يهدف اىل
ايصال رئيس مجهورية ضعيف،
وممكن ان يؤدي اىل فراغ
كامل ،ويف هكذا ظروف حميطة
ليس من املمكن ان نصل اىل
هذه املرحلة.
وقال :حنن كتيار املستقبل
مع تداول السلطة ومع احلياة
الدميوقراطية يف لبنان ومع
االنتخابات ،لكن الرئيس سعد
احلريري وضع خارطة طريق،
وقال اذا مل حتصل انتخابات
رئيس للجمهورية لن نقبل ان
حتصل انتخابات نيابية ،ووضع
ايضا خارطة طريق حلل كل
املسائل اليت تؤدي للتدهور
يف البلد كتورط حزب اهلل يف
الداخل السوري وغريها من
االمور.
اىل ذلك ،تطرق اخلري اىل زيارة
رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع والنائب سامي
اجلميل اىل اململكة العربية
السعودية ،فوضعها يف اطار
اللقاءات والتشاور الطبيعي
والدائم بني كل افرقاء قوى
 14اذار من قوات وكتائب

ومستقلني مع تيار املستقبل
ومع الرئيس احلريري.
اضاف :هناك لقاءات يف
السعودية الن اململكة العربية
السعودية تشعر خبطورة الوضع
يف لبنان وحتاول اجراء لقاءات
مع كل االطراف للخروج من
االزمة احلالية ،هذا املوضوع
ال يتعلق بالتمديد او بغريه بل
بالصورة العامة للبلد.
وعن تصعيد اهالي العسكريني
املخطوفني ،قال اخلري :هناك
مأساة يف هذا املوضوع وهو
ملف شائك جدا يعطل البلد

وهناك شعور بالغضب لدى
مجيع اللبنانيني ،وهناك تعاطف
كامل مع العسكريني واهاليهم.
االعالن يف االعالم عن مسار
هذا امللف قد يعطله ويضربه،
ودقيق
حساس
فاملوضوع
وحيتاج اىل الرتوي واحلزم من
احلكومة مبوقفها جتاه اخراج
العسكريني .هناك معطيات
جديدة قد تظهر خالل اليومني
املقبلني ليس لدينا تفاصيل
وال جيب ان يكون لدى احد
االطراف
سوى
التفاصيل
املعنية.

العثور على جثة رجل االعمال جورج عبجي
يف املياه القربصية

عثر امس االول على جثة رجل
االعمال اللبناني جورج عبجي
يف املياه االقليمية القربصية،
بعد حتطم الطائرة القربصية
اليت كان يستقلها اىل بريوت
أغستينوس
القربصي
مع
أفغوسيت.
شركة
مدير
هو
وعبجي
األمسدة وشركة عبجي للمواد

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

االستهالكية والوادي األخضر
ّ
ومصنع
الغذائية،
للمواد
ّ
هنكل ملواد التنظيف ،وعضو
جملس إدارة شركة بيجو اليت
متلك العائلة وكالتها يف لبنان
وسوريا.

الهيبي

واصدر املدير العام للطريان
املدني دانيال اهلييب ،توضيحا
حول جمريات حادثة الطائرة
القربصية اليت حتطمت مساء
امس يف املياه االقليمية
القربصية وعلى متنها طياران
احدهما لبناني واالخر قربصي،
جاء فيه انه يف متام الساعة
الرابعة
والدقيقة
السابعة
من مساء االربعاء  22اجلاري
فقدت طائرة قربصية تسجيلها
 5BCL-jمن طراز 42AD
 ،DIAMONDذات حمركني،
وعلى متنها طياران احدهما
لبناني يدعى جورج عبجي
واخر قربصي اجلنسية ويدعى
اغوستينوس افغوسيت ،اثناء
رحلتها من مطار بافوس يف
قربص اىل مطار رفيق احلريري
الدولي بريوت.

اعتصام موظفي االدارة العامة يف بريوت واملناطق استنكاراً
العتداء النائب فتوش على املوظفة ضو

اعتصمت رابطة موظفي االدارة
العامة برئاسة حممود حيدر
ورابطة املساعدين القضائيني
وناشطون يف اجلميعات االهلية
عند
والشبابية،
والنسائية
التاسعة والنصف قبل ظهر
االوالمام قصر العدل
امس
يف بريوت ،تضامنا مع املوظفة
يف قصر العدل يف بعبدا منال
ضو اليت صفعها النائب نقوال
فتوش ،ومحل املعتصمون
الفتات تعرب عن اجلمعيات
والروابط املشاركة واخرى حتمل
عبارات بكسر ايدك ،كسارة
ومغارة والتمديد مغارة.
وأعلن نائب رئيس رابطة
موظفي االدارة العامة وليد
الشعار عن رسالتني :االوىل
اىل الرئيس نبيه بري يقول
فيها ان مجيع املوظفني
واجلمعيات
هنا
املوجودين
املشاركة يف االعتصام والشعب
اللبناني ينتظرون منك ،يا دولة
الرئيس ،موقفا واضحا بامسك
وباسم النواب ردا على هذا
االعتداء.
والثانية اىل القضاء ،جاء
جسم
القضاء
ان
فيها:
مستقل والقضاة يعرفون ان
االعتداء والتصرف الذي أقدم
عليه النائب فتوش ال يقضي
باحلصانة النيابية ،ننتظر منكم
التحقيق معه يف اقرب وقت.
وألقت الناشطة ليندا مطر كلمة
جاء فيها :مل يسبق وال مرة ويف
كل االعتصامات والتظاهرات ان
جيرؤ احد ويفعل ما اقدم عليه
النائب فتوش ،حنن اليوم كلنا
منال.
وقال الشعار :أتينا اليوم من
االدارات العامة واجلمعيات
وحقوق
والنسائية
االهلية
االنسان استجابة لدعوة رابطة
موظفي االدارة العامة لالستنكار
واالحتجاج على التصرف غري
الالئق واالعتداء غري املسبوق
الذي نفذه النائب املمدد له
نقوال فتوش .اتينا اليوم لنعرب
عن الشعب اللبناني باالمجاع
واجلسم
القضائي
واجلسم
التعليمي
واجلسم
االداري
واجملتمع االهلي الذين اهينوا
مجيعا بهذا التصرف غري
االنساني .واضاف :رسالتنا
ستكون مدوية وسنتابع املوضوع
حتى النهاية سواء يف الدعاوى
او يف الطرق ومن يعتقد انها
مبادرة او حترك قصري فهو
خاطئ ،هيدا رجل الزم تتشلح
نيابتو مش منددلوا.

كلمة وزارة العدل

وألقت نسيمة ابي حرب كلمة
وزارة العدل جاء فيها :ان رابطة
املوظفني هاهلا ما حصل يف
قصر العدل ألنه سابقة خطرية
ومعيبة ،ان قصور العدل هي
ملجأ للمعتدى عليه واملظلوم
وليست مكانا لالعتداء واالهانة
والتهجم .اين حنن ويف ظل اي
شريعة؟
حنن املساعدين القضائيني لن
نسمح بان ينال من كرامتنا احد
كائنا من يكون .نثين غاليا
على موقف معالي وزير العدل
والقضاء وحنن متأكدون انهم
لن يسمحوا مبرور فعلة كهذه.

ان السلطة القضائية هي
ميزان البلد هي احلق ،كقضاة
وموظفني ،لن نسمح بان
يتطاول عليها احد.
ان رابطة املوظفني همها االول
واالخري االدارة العامة وكرامة
املوظف والوظيفة وتبقى اهلموم
االخرى مسارا لنا الكمال
مسريتنا.

حيدر

وألقى رئيس رابطة موظفي
االدارة العامة الدكتور حممود
حيدر كلمة جاء فيها :منذ ستة
اشهر تقريبا ،نفذنا اضرابا عاما
امام وزارة الزراعة من أجل
كرامة املوظف واالدارة واصول
العمل فيها ،من اجل بناء ادارة
شفافة .واليوم استنكارا هلذا
العمل املسيء الذي نفذه نائب
يف الربملان اللبناني وحمام
ينتسب اىل نقابة احملامني.
هذا االعتداء على زميلتنا
العاملة يف قصر العدل يشكل
اهانة للقضاء ولكل الشعب
الذي اعطى وكالة هلذا الشخص
ونائب كهذا خلدمة الشعب
وليس الستخدامها للتعدي
على الشعب اللبناني بتعديه
على احدى موظفاتنا .هذا العمل
شكل اهانة لكرامة االدارة
املوظفني
وجلميع
اللبنانية
االداريني الذين تتكلم بامسهم
رابطة موظفي االدارة العامة
ونقول :لن نسكت عن هذا
االمر الذي هو سابقة نرفض ان
تتكرر ال من أي نائب او انسان
او مسؤول يتطاول على كرامة
االدارة واملوظفني.
واضاف :اقول لكم ان الرابطة
ستكون املدافع االمني عن هذه
االدارة وكرامتها .وسنعمل مع
مجيع الشرفاء فيها على فضح
كل السياسات والصفقات
واملخالفات وهي متعددة من
مسؤولني ووزراء وسنكون
احلصن املنيع يف الدفاع عن
كرامة هذه االدارة ومقاربة
كل التدخالت السياسية اليت
ارادت وتريد عرب املشاريع
املتعددة اليت يريدون تنفيذها
من باريس  2اىل باريس  4اىل
التعاقد الوظيفي واخلصخصة
لتحويل هذه االدارة اىل
مزارع واقطاعيات للمقايضة
السياسية والطائفية واملذهبية.
والظاهر ان النائب نقوال فتوش
استسهل هذا االمر بالتعدي
على زميلتنا يف قصر العدل يف
بعبدا .سنكون جنودا يف الدفاع
عن هذه االدارة وسنحارب كل
التدخالت من اجل بناء ادارة
متطورة فاعلة حتارب الفساد.
وقال :نشد على ايادي اهل
منال الذين انتفضوا للدفاع
عن كرامتها وكرامة املوظفني
والوظيفة العامة وحنن معهم يف
الشكوى اليت سيقدمونها ضد
هذا النائب حتى ينال عقابه.
كلنا مدعوون اىل ان نكون
اىل جانبها يف هذه املعركة،
معركة الدفاع عن االدارة وعن
املوظفني الشرفاء وكرامة هذه
االدارة.
واضاف :هذا النائب ،نائب
االول
والتمديد
الكسارات
واقرتاح التمديد الثاني .مددوا

يف املرة االوىل سنتني ونصف
وعطلوا جملس النواب ومل
ينتخبوا رئيسا للجمهورية ومل
يقوموا بواجباتهم ومل يعاجلوا
واحلياتية
املدوية
القضايا
واملعيشية وال سيما سلسلة
البعض
والرواتب.
الرتب
يراهن ان رابطة املوظفني
وهيئة التنسيق النقابية نسيت
هذا االمر .ال يا سادة ،هذا حق
لنا عمره  18عاما حتى اقرارها
من اجل ضمان العدالة جلميع
املوظفني االداريني والعسكريني
واجليش البطل الذي يدافع عن
امننا واستقرارنا ووحدة شعبنا.
سنستمر يف الدفاع عن هذه
االدارة وموظفي القطاع العام
بكل الفروع النهم ميثلون رمزا
لوحدة البلد واستقالله وحلماية
وحدته وشعبه.
وختم :نعدك يا منال بأننا
سنستمر يف هذه املعركة حتى
ينال املعتدي جزاءه عرب القضاء
واالصول القانونية.

اعتصامات املناطق

وتوقف موظفو االدارات العامة
يف سراي صيدا احلكومي عن
العمل بدعوة من رابطة موظفي
االدارة العامة امس ملدة
ساعتني من الساعة  8,30وحتى
الساعة  ،10,30وامتنعوا عن
استقبال املعامالت خالل تلك
الفرتة ،احتجاجا على التعرض
باالعتداء واالساءة للموظفة يف
وزارة العدل منال ضو من قبل
النائب نقوال فتوش.
واعتربوا ان التعرض لكرامة
املوظف خط امحر ،وهو اعتداء
ومؤسساتها،
الدولة
على
القضائية
اجلهات
وطالبوا
املختصة باختاذ كافة االجراءات
القانونية اليت حتفظ للدولة
هيبتها وللعدل جمراه ،وحتول
دون تكرار االساءات حبق
املوظفني اثناء تأدية واجبهم
الوظيفي.
ونفذ موظفو القطاع العام يف
قضاء عاليه ،توصية رابطة
موظفي االدارة العامة ،حيث
توقف العمل يف كافة االدارات
الرمسية يف السراي ويف احملكمة
وقائمقامية عاليه ،وامتنعوا عن
استقبال اي معاملة للمواطنني،
وذلك تضامنا مع املوظفة يف
قصر العدل منال ضو.
كذلك نفذ موظفو االدارات
الرمسية يف البرتون اعتصامًا
للتضامن مع املوظفة منال ضو،
ونفذوا وقفة احتجاجية على
التعرض لكرامتها وتوقفوا عن
العمل ،بني الثامنة والنصف
والعاشرة والنصف قبل الظهر،
وامتنعوا عن تسليم وتسلم
املعامالت اىل املواطنني.
ونفذ موظفو قصر العدل
يف بعبدا وعدد من احملامني
اعتصاما احتجاجيا على تصرف
النائب نقوال فتوش يف حق
املوظفة يف قصر العدل منال
ضو منددين بهذا التصرف.
وحتدثت ضو فشكرت زمالءها
على تعاطفهم معها واكدت رفع
دعوة قضائية ضد فتوش لتْاخذ
العدالة جمراها القانوني ولنيل
صاحب كل حق حقه.

صفحة 7

Saturday 25 October 2014

السبت  25تشرين األول 2014

Page 7

لبنانيات

كشف عن خمالفات يندى هلا اجلبني وتشيب هلا النواصي
نرفض الربط بني اإلستحقاقني النيابي والرئاسي ألنّه خطأ دستوري كبري
كنعان بعد اجتماع التكتل :لن نستثين إمكانية متاحة وزير الصحة :مليارات اللريات دفعت اىل مستشفيات ملعاجلة  ...موتى واصحاء

لرفض التمديد وندعم تو ّجه باسيل يف مسألة النزوح
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي يف الرابية
برئاسة دولة الرئيس العماد
ميشال عون وعرض للملفات
الراهنة.
حتدث أمني
وعقب االجتماع
ّ
سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان ،فقال:
 -1يف االستحقاق الرئاسي،
فنحن مع االنتخابات اليوم
قبل الغد ،من خالل احرتام
اىل
بالعودة
الدميقراطية
تعديل
وطرحنا
الشعب.
املادة  49من الدستور ،اليت
عدلت سلبًا وخولفت أكثر
ّ
من ثالث مرات يف السنوات
األخرية لتمديد والية والنتخاب
العماد ميشال سليمان من
دون استقالته قبل سنتني.
واليوم نطالب بتعديل هذه
املادة إجيابًا باحرتام إرادة
الشعب ،وأن يكون هذا
األمر أولوية بد ً
ال من التمديد
للمجلس النيابي.
أن الربط بني
 -2يرى التكتل ّ
االنتخابات النيابية والرئاسية
خطأ دستوري كبري ومرفوض.
فاالنتخابات النيابية جتري يف
موعدها ،وكان من املفرتض
اإلعداد هلا منذ عام ونصف
العام .فيوم مت التمديد يف
تعهد
العام  ،2013هناك من
ّ
بالنوم على درج اجمللس
إلقرار قانون انتخاب جديد،
ومل نر أن أحدًا نام على
اجلدي
الدرج أو قام باالعداد
ّ
لالنتخابات .من هنا ،فالتكتل
أن كل االجراءات
يعلن
ّ
القانونية متاحة له يف عملية
رفض التمديد ،ولن يستثين
أي امكانية دستورية وقانونية
ودميقراطية ،ويطالب كل
من يعترب االنتخابات النيابية
أولوية ،من جمتمع مدني
وسواه ،اىل مواكبته يف هذا
جدي اىل آخر
التوجه .فالتكتل ّ
ّ
احلدود يف احرتام الدستور
والفصل بني االستحقاقات
ورفض التمديد ،وسيتابع هذا
التوجه يف األيام املقبلة.
ّ
 -3ويف مسألة النازحني،
يكفينا أخطاء ومسايرة وتلطي
وراء شعارات وعناوين ّ
دفعت
ّ
وتدفع
لبنان فاتورة كبرية،
اجليش واملؤسسات الثمن،
من االقتصاد اىل األمن وسوء
العمل وتضع عالمات استفهام
عدة حول املسألة الوجودية.
اجلدية على املستوى
فأين
ّ
الرمسي يف مواكبة ما طالبنا
فيه منذ سنتني واتهمنا على
أثره بالعنصرية؟ ويف هذا
السياقّ ،
اطلع التكتل من
وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل على العديد مما
يتم التحضري له يف الوزارة،

وهو يدعمه يف كل ما يقوم
به يف هذا الشأن ،ويطالب
احلكومة واجمللس النيابي
والكتل السياسية اليت تدير
بتحمل مسؤولياتها
اللعبة
ّ
يف هذا امللف .فلبنان ال
حيتمل التلطي وراء التصويت
والشعارات اإلنسانية ولعبة
فإما أن يكون
املؤسسات.
ّ
هناك قرار شفاف لوضع حد
ّ
واال فسيكون لنا
لالنهيار،
املوقف واملتابعة املناسبني.
 -4سيتابع التكتل العناوين
اليت عرضها وتوجهاته يف
شأنها ،وسيتابع التطورات
حتى اجللسات التشريعية اليت
ستتم الدعوة اليها ،وسيتخذ
املوقف املناسب يف شأنها،
وعلى اجلميع أال يعتربوا األمر
جمرد نزهة.
ً
وردأ عن سؤال عما تردد
إعالميًا عن طرح والية رئاسية
لسنتني قال كنعان« :موقفنا
ّ
ويتلخص بضرورة
واضح
إجراء االنتخابات الرئاسية
اليوم قبل الغد ،حبسب
للوالية
ووفقًا
الدستور
الدستورية والقانونية .ولسنا
مضطرين لإلجابة على بالونات
اختبار ُترمى هنا وهناك.
والعماد ميشال عون منفتح
على كل الكتل ضمن الثوابت
اليت طرحها واملشروع الوطين
الذي حنمله .ولبنان يف حاجة
اىل عملية إنقاذية تبدأ باحرتام
إرادة الناس ،لذلك طرحنا
العودة اىل إرادة الشعب
يف االستحقاقني الرئاسي
والنيابي».
االستحقاق
تعطيل
وعن
ّ
نعطل
الرئاسي ،قال« :حنن
االنتخابات
أما
التعيني،
ّ
ّ
يعطل
الرئاسية فيعرقلها من
إرادة الشعب من خالل حماولة
فرض إرادة فوق الدستور
وامليثاق والشراكة ،فمعركتنا
من أجل الدميقراطية».
س:هل

من

نزول

اىل

الشارع؟
ج« :كل االجراءات متاحة
ولن أحدد شيئًا اليوم .لقد
اختذ التكتل موقفًا واضحًا
برفض التمديد وبالسري بكل
االجراءات اليت يسمح بها
الدستور والقانون وسيعلن
جدي
عنها يف حينها .فموقفنا ّ
ّ
احلل
برفض التمديد ،ألن
يكون يف األزمات بالعودة
اىل االنتخابات يف ظل
أما مصادرة
انسداد األفقّ .
إرادة الناس بالتهويل باألمن
وما اىل ذلك فأمر لن مير،
فنحن تيار ناضل  15عامًا من
أجل احلرية والسيادة ،وعندما
نؤمن بقضية ،هي اليوم
ّ
الشراكة واملناصفة بالنسبة
إلينا ،فليس من السهل
إقناعنا بغري ذلك».
عما قاله الرئيس السابق
وردًا ّ
ميشال سليمان عن تعطيل
الرئاسة لضرب إعالن بعبدا،
قال كنعان« :كالم سليمان
ال يستند اىل وقائع .فهو
أن هناك حكومة برئاسة
يعلم ّ
متام سالم اقرت بيانها
الوزاري .وكنا نتمنى أن
يتم الفصل بقانون االنتخاب
بعهد الرئيس سليمان ،وأن
يسمح للمجلس الدستوري
بالفصل يف الطعن ،وباحرتام
الدستور وإرادة الناس يف
االستحقاق الرئاسي .فإذا
كان هناك من يرغب بالدخول
السياسي،
املعرتك
يف
فعليه أن يكون مبين على
وجتارب
دستوري
واقع
ّ
تتمثل بالعودة اىل
سليمة
منطوق الدستور الذي يقول
بالشراكة اليت مل حترتم على
مدى  24عامًا ،ال باالنتخابات
النيابية وال الرئاسية اليت
جرت .وحنن اليوم خنوض
معركة الدميقراطية عن كل
اللبنانيني ،فالشراكة حتمي
أن السيادة
االستقرار .وكما ّ
تؤمن لنا إمكانية اختاذ
القرار ،فالدميقراطية حتمي
املناعة الداخلية وتتيح فرصة
االستمرار مبسار سليم».

كشف وزير الصحة وائل ابو فاعور
يف مؤمتر صحايف امس االول أن
هناك مليارات ذهبت هدرًا إىل
ّ
مستحقيها منذ العام 2008
غري
حتى اليوم يف مستشفيات الفئة
الثانية وسنستعيد هذه األموال،
ومت تعليق كل العقود مع مجيع
هذه املؤسسات حتى صدور
نتائج التحقيقات يف النيابة العامة
املالية.
إستهل أبو فاعور الكالم بالقول
إنه يف سياق السياسة اإلصالحية
اليت يتم اعتمادها من قبل احلزب
التقدمي اإلشرتاكي يف الوزارات
اليت يستلمها احلزب ،يتم تنفيذ
إجراءات متعددة يف وزارة الصحة
بدءا من إعادة النظر يف أسس
تسعري الدواء ،وإقرار نظام
ممكنن وحديث ملراقبة فواتري
املستشفيات ،إىل اعتماد معايري
جديدة لتصنيف املستشفيات
أعطيت فيها األفضلية ملعاملة
املرضى ،سعيا إىل ختفيف
التجاوزات اليت حتصل ،وبهدف
حماربة الفساد حفظا للمال العام
ومحاية لصحة املواطن وكرامته.
وأكد أن اهلدف األبعد يكمن
يف التوصل إىل ختفيف فاتورة
حبيث
وتصويبها،
اإلستشفاء
تذهب األموال إىل مستحقيها من
املواطنني.
وذكر بأن وزارة الصحة توقع عقودا
مع مؤسسات إستشفائية من الفئة
األوىل تبلغ  420مليار لرية لبنانية
سنويا ،كما تبلغ عقود مستشفيات
الفئة الثانية  43مليارا سنويا،
وهي اليت تهتم باإلقامة الطويلة
للمرضى ،وحاالت الغيبوبة والعالج
الفيزيائي والسمع والنطق.
وأضاف :نتيجة حتقيق قام به فريق
مكلف من وزارة الصحة على مدى
شهرين مبتابعة من الدكتور وليد
عمار ،مت التدقيق يف عدد من
ملفات مستشفيات الفئة الثانية،
كما حصلت لقاءات مع ممثلني
للمؤسسات املعنية ،مما أظهر
خمالفات يندى هلا اجلبني وتشيب
هلا النواصي يف كيفية التعامل مع
املال العام واإلستخفاف باملريض
اللبناني.
وقسم املخالفات إىل بسيطة
ومتوسطة وجسيمة ،موضحا أن
املخالفات البسيطة كناية عن
تقاضي مبالغ إضافية من املرضى
نتيجة التعرفة املتدنية اليت تدفعها
الوزارة ،وتبلغ  26ألف لرية لبنانية.
ويقتضي لفت املؤسسات إىل هذه
املخالفة اليت سنسعى بدورنا إىل
إجياد حل هلا حبيث تبلغ التعرفة
يوميا للمريض املقيم الذي ال
حيتاج إىل استشفاء  56ألف لرية،
و 64ألف لرية لبنانية للذي حيتاج
إىل استشفاء.
أما املخالفات املتوسطة واجلسيمة
فهي متعددة جدا ،ومنها:
 يف احدى املؤسسات ،ولدىتدقيق جلنة وزارة الصحة يف وجود
مجيع املرضى حبسب اجلداول
املقدمة للوزارة ،تبني عدم وجود
أكثر من عشرة مرضى من ذوي
العاملني يف املصح ،وال يقيمون
يف الغرف بل هم يأتون لتلقي
العالج وخيرجون.
 إن احلالة العامة ملؤسسة أخرىسيئة جدا ،حبيث إن املرضى هم
جمرد أرقام بالنسبة إىل اإلدارة،
وهناك مرضى موجودون ال يعلم
القيمون على املصح بوجودهم.

كما أن الوضع العام للمركز مزر،
إذ إن غرف املنامة عبارة عن باحة،
وكل األسرة املوجودة فيها جتاور
احلمامات ،ولديها منفذ واحد على
ملعب حماط باألسياج كالسجن.
وجتلس املريضات على األرض
حافيات بثياب قدمية متسخة،
وتشرف على اجلميع ممرضة مساعدة
واحدة .فهذا املأوى ال يصح للبشر
من حيث الطبابة والغذاء والرعاية
الصحية والنظافة .وقد وصف
بعض املرضى حالتهم بالدواجن
لكثرة أكلهم الربغل .ويف الوضع
املالي ،تبني وجود خمالفات تشتمل
على ورود أمساء كثرية موجودة يف
اجلداول املقدمة وغري موجودة يف
املصح املذكور.
 يف قسم الغيبوبة يف مصحآخر ،مت كشف أربعة أسرة ،رغم
أن اجلدول املقدم للوزارة يتضمن
 11مريضا من بينهم مخسة خارج
السقف املالي .كما أن البطاقات
ال تزال تصدر بأمساء مرضى توفوا
منذ سنني ،على أنهم ال يزالون يف
غيبوبة وخيضعون لعالج فيزيائي،
علما أن هناك أمساء ملرضى مل
يدخلوا بتاتا إىل هذا املصح.
وقد مت التأكد من هؤالء املرضى
من خالل اإلتصال بهم .كما أن
بعض األمساء املوجودة يف القسم
اإلداري للمستشفى هي نفسها
موجودة على جداول مقدمة من
مؤسسة أخرى.
 مل يوافق مدير إحدى املؤسسات،وهو متقاعد برتبة عالية ،على دخول
جلنة التدقيق التابعة لوزارة الصحة
إىل املؤسسة املعين بها .إن قراره
يشري إىل أن لديه ما خيفيه ،علما
أن وزارة الصحة هي اليت تدفع
املال ملؤسسته ،مما يتيح هلا
اإلستمرارية حتى اآلن.
 تبني أنه مت إصدار ست بطاقاتلتغطية مرضى غيبوبة بتاريخ
 ،2014/7/1إمنا مل تعثر جلنة
التدقيق على أي مريض عندما
دخلت املستشفى يف الشهر
التالي .وهناك حاالت مماثلة تظهر
احلجم الكبري للتحايل احلاصل.
 مت إدراج مريض يف فئة املزمنوضمن الشلل القابل للتأهيل
ملدة ثالثني يوما ،علما أن الطبيب
املسؤول أجاب بأن من املستحيل
أن خيضع املريض جللسات تأهيل
ملدة ثالثني يوما يف الشهر ،بل
من املمكن إخضاعه جللسات كهذه
مرتني أو ثالثا أسبوعيا .مع اإلشارة
إىل أن املركز كان معطال يف شهر
حزيران املاضي ،مما يعين أن
وزارة الصحة كانت تتكبد النفقات
واملركز متوقف عن العمل.
 يتم تسخري مرضى للقيام بأعمالنظافة ،لكون عدد العمال املوجودين
غري كاف ،إذ يتم استغالل الشخص
بإجباره على العمل واستغالل إمسه
لقبض املال على حسابه.
 إن مجيع املرضى يف إحدىاملؤسسات عن فئة الكوما هم
مرضى وهميون .يلجأ املركز
املذكور إىل تعبئة األمساء فقط.
حيث إن إحدى املريضات كلفت
الوزارة  56مليون لرية يف ستة
أشهر ،وهي متوفاة .كما أن
مريضة مسجلة على أساس أنها
تعاجل من الشلل القابل للتأهيل
والكوما وكبدت الوزارة  58مليونا،
هي متوفاة منذ عام  .2008كما
أن سيدة أخرى مسجلة يف ثالث
مؤسسات على أنها ختضع لعالجات

متعددة هي متوفاة من العام
 ،2011ومثة الكثري من احلاالت
املشابهة!
 هناك طبيب مراقب معني منوزارة الصحة يف إحدى املؤسسات
وموظف يف الوقت نفسه يف هذه
املؤسسة .فكيف ميكن هلذا الطبيب
أن يراقب نفسه؟

القرارات

وأكد أبو فاعور أننا لن نقبل بالتجرؤ
على الدولة واملواطنني .ويف
املخالفات البسيطة املتعلقة بزيادة
التعرفة املتدنية أصال ،سيتم
توجيه كتب لفت نظر للمؤسسات
املعنية ،على أمل التوصل إىل
زيادة التعرفة وتصحيح األوضاع.
ويف املخالفات املتوسطة سيتم
توجيه إنذارات للمؤسسات املعنية
وإعطاؤها مهلة زمنية قصرية
لتصحيح أوضاعها ،وإال فسيتم
اختاذ إجراءات قانونية حبقها وإلغاء
العقد وإحالتها على القضاء.
وال ميكن بأي شكل التسامح مع
املخالفات اجلسيمة ،وال ميكن أن
تقبل وزارة الصحة بالتساهل يف
هذه األمور على اإلطالق ،ألن محاية
املال العام ووقف الفساد مبثابة
قدس األقداس وخط أمحر ال ميكن
جتاوزه.
وكشف عن إلغاء العقود مع
مؤسسات ستخضع للتحقيق مع
إمكان سحب الرتخيص املعطى هلا،
كما ستتم إحالة األطباء املراقبني،
وهم ثالثة ،على النيابة العامة
املالية ،وإلغاء العقود معهم.
وقال إنه وقع قرار إحالة هؤالء على
النيابة العامة ،وهذه رسالة واضحة
لكل األطباء املراقبني غري امللتزمني
تطبيق القوانني .وأكد أنه مستمر
يف تنقية األطباء املراقبني ،وقد
وصل عدد احملالني على القضاء
اىل  13طبيبا مراقبا ،وذلك حتى لو
مل يبق يف الوزارة أطباء مراقبون،
مشريا إىل عزمه الطلب من جملس
الوزراء على السماح بإعادة التعاقد
مع أطباء مراقبني جدد ومفتشني
على هؤالء املراقبني.
كما ستتم إحالة األطباء املسؤولني
عن الفواتري واإلدارة والذين
تتعاقد معهم املؤسسات اخلاضعة
للتحقيق ،على النيابة العامة املالية
وعدم السماح هلم بأي عمل أو
تعاقد مع وزارة الصحة إىل أن
تظهر نتائج التحقيق.
وقال :يف الوقت نفسه ،على
املؤسسات اليت أخذت أمواال من
الدولة وصرفتها يف غري مكانها
أن تعيد هذه األموال ،وحيق لوزارة
الصحة ذلك قانونا .وعلى إحدى
املؤسسات أن تعيد  624مليونا
و 153ألف لرية لبنانية .فيما على
مؤسسة أخرى أن تعيد  77مليونا
و 939ألف لرية لبنانية ،وثالثة
 834مليونا و 516ألفا ،مما يشكل
يف اجملموع أكثر من مليار ونصف
مليار لرية لبنانية .وليأخذ التحقيق
جمراه.
وأشار إىل خفض عقود املؤسسات
إىل احلد امللتزمة به عمليا،
أي إىل احلجم الفعلي للمرضى
الذين تستقبلهم ،على أن حيال
امللف برمته على التفتيش العام
الصحي.
ووعد أبو فاعور بآلية تدقيق جديدة
ملستشفيات الفئة الثانية بدأ
العمل عليها وسيتم اإلعالن عنها
يف حينه.
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خطر «داعش» يو ّحد أكراد سورية

ركز التحالف الدولي العربي
غاراته على عناصر تنظيم
«الدولة اإلسالمية» (داعش)
يف عني العرب الكردية مشال
سورية ،بعد تصعيد التنظيم
هجماته استباقًا لوصول 200
من مقاتلي «البيشمركة» لدعم
املقاتلني األكراد يف املدينة،
يف وقت دفع تهديد «داعش»
القطبني الكرديني يف سورية إىل
اتفاق على حماصصة يف السلطة.
وتأكد حصول مقاتلني معارضني
على صواريخ صينية الصنع
مضادة للدروع ميكن استخدامها
ضد الطريان املروحي ،يف
وقت ناشدت املعارضة احلصول
على دعم عسكري سريع قبل
سقوط مدينة حلب مشا ًال «حتت
حصار النظام» وسيطرت القوات
احلكومية على بلدة اسرتاتيجية
يف الوسط.
املركزية
القيادة
وأعلنت
األمريكية أن مقاتالت التحالف
ركزت ضرباتها قرب عني العرب
لصد عناصر «داعش» .وأضافت
يف بيان أن املقاتالت شنت 15
غارة يف العراق وسورية ،وأن
مقاتلة وقاذفة أمريكيتني نفذتا
أربع غارات قرب عني العرب
ودمرتا مركز قيادة تابعًا للتنظيم
ومواقع قتالية يف منطقة كانت
مستهدفة كثريًا هذا الشهر،
فض ًال عن غارتني على صهاريج
نفط يف دير الزور يف مشال
شرقي سورية.
وكان «املرصد السوري حلقوق
اإلنسان» أفاد بأن تنظيم
«الدولة اإلسالمية» تقدم أمس
يف وسط عني العرب ومشاهلا
واستعاد السيطرة على قرى يف
ريفها الغربي ،غري أنه أشار الحقًا

إىل «استعادة املقاتلني األكراد
بعض املواقع» بعد «اشتباكات
عنيفة» بني الطرفني يف املدينة
اليت تبلغ مساحتها بني مخسة
وستة كيلومرتات مربعة.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان يف
التفيا أمس االول ،أن  200من
«البيشمركة» سيتوجهون اىل
مدينة عني العرب عرب تركيا
للمشاركة يف قتال «داعش»،
بعد موافقة برملان كردستان
على قرار بذلك .وتزامن ذلك مع
توصل «اجمللس الوطين السوري»
و «حركة اجملتمع الدميوقراطي»
الكردي يف مشال العراق ،برعاية
رئيس إقليم كردستان مسعود
بارزاني ،إىل اتفاق لتشكيل هيئة
كردية عليا يف سورية تشرف على
إدارة املناطق اليت تقطنها غالبية
كردية يف مشال سورية ومشاهلا
الشرقي .وحصل مبوجبه كل طرف
على  40يف املئة من املقاعد مع
ترك  20يف املئة للمستقلني.
ونص االتفاق على أن «تشرف
هذه اهليئات يف وقت الحق
على إجراء انتخابات دميوقراطية
للمجالس احمللية وتشكيل قوة
عسكرية مقاتلة مشرتكة يف هذه
املناطق ،مع بقاء وحدات محاية
الشعب الكردي كقوات خنبة» من
دون حتديد جدول زمين لتحقيق
ذلك.
يف واشنطن ،أكد نائب وزير
اخلزانة األمريكي ديفيد كوهن،
أن «احلكومة السورية وبسبب
الفساد األخالقي لنظام (الرئيس
بشار) األسد ،تشرتي النفط من
داعش» ،إضافة إىل «وسطاء»
«يسهلون شراء هذا النفط
أتراك
ّ
يف السوق السوداء ومن ثم

إعادة تصديره» .وقال يف معهد
«كارنيغي للسالم الدولي» ،إن
متويل التنظيم «أكرب وأسرع بكثري
من تنظيم القاعدة» ،مؤكدًا أن
«داعش» جيمع «عشرات ماليني
شهريًا
األمريكية
الدوالرات
من النفط املسروق والفديات
لإلفراج عن الرهائن وإىل حد
أقل التربعات من خارج سورية
والعراق».
وأشار كوهني إىل أن الضربات
اجلوية أصابت مصايف النفط
التابعة للتنظيم ،لكنه أكد أن
واشنطن ستفرض «عقوبات على
الشركات والوسطاء وأي جهة
تتعامل بنفط داعش».
على صعيد املواجهات بني قوات
النظام السوري واملعارضة،
تصاعدت املواجهات يف ريف
محاة وسط البالد ،حيث حققت
القوات احلكومية «بعض التقدم»
يف بلدة مورك اليت كانت مقاتلو
املعارضة سيطروا عليها قبل
أشهر ،يف وقت قصف الطريان
السوري مواقع لـ «اجليش احلر»
يف ريف درعا جنوب البالد
بعد تقدم املعارضة يف األيام
«املرصد»
حبسب
املاضية،
ونشطاء معارضني.
وأكد نشطاء معارضون أن «جيش
اجملاهدين» حصل من جتار على
صواريخ «أف أن »6-الصينية
املضادة للدروع ،يف خطوة
ستنعكس على حتليق الطريان
املروحي للنظام يف حلب ،علمًا
بأن «جيش اجملاهدين» مصنف
«املعارضة
ضمن
أمريكيًا
املعتدلة» ،يف وقت استعادت
قوات النظام السيطرة على بلدة
مورك يف محاة ما يعزز قواتها يف
مشال غربي البالد.

Master License No: 409566317

برنامج زيارة غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى إىل أوسرتاليا
اجلمعة  24تشرين األول – اجلمعة  7تشرين الثاني 2014

الجمعة  24تشرين األول 8 :مسا ًء الوصول وصالة الشكر يف كاتدرائية مار مارون ،ردفرن (للعموم)
السبت  25تشرين األول 11 :صباحاً لقاء خاص مع مجلس أساقفة وممثلي الكنائس الشرقية يف
اوسرتاليا يليه لقاء مع رؤساء الطوائف اإلسالمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
 3،30ب.ظ :استقباالت رسمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (بناء على موعد مسبق)
األحد  26تشرين األول
 11ق.ظ :قداس احتفالي يف كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس بارك يليه مباركة حجر
األساس لبيت الكهنة ولقاء مع أبناء الرعية (للعموم)
 3،30ب.ظ :محاضرة يف التنشئة املسيحية لغبطته يف صالة كاتدرائية سيدة لبنان ،هاريس
بارك (للعموم)
 5،30ب.ظ :استقباالت رسمية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (بناء على موعد مسبق)
اإلثنني  27تشرين األول
 10،30ق.ظ :زيارة خاصة ملدرسة راهبات العائلة املقدسة املارونيات-هاريس بارك
 5،30مسا ًء :زيارة خاصة إىل مزار القديسة ماري ماكيلوب ،نورث سيدني.
 7مسا ًء :حفل اإلستقبال والعشاء يف ( Le Montageحجز مسبق)
***

الثالثاء  28تشرين األول الزيارة إىل ملبورن

 12ظهراً :حفل غذاء خاص يف مجلس النواب ،فيكتوريا
 4ب.ظ :مباركة الصالة الجديدة لرعية سيدة لبنان ،ملبورن
 6،00مسا ًء :قداس احتفالي يف كنيسة سيدة لبنان ،ملبورن (للعموم)
 7،30مسا ًء :حفل عشاء بدعوة من رعية سيدة لبنان ،ملبورن (حجز مسبق)
األربعاء  29تشرين األول  2014:8صباحاً زيارة خاصة لدير مار شربل للرهبانية األنطونية
املارونية
 9،45صباحاً :زيارة خاصة ملدرسة الراهبات األنطونيات املارونيات – ملبورن
 11صباحاً :زيارة خاصة إىل دار القديس بولس للعجزة ،ملبورن
***

الزيارة إىل أداليد

 4،30ب.ظ :الوصول وصالة الشكر يف كنيسة رعية مار مارون ( Adelaideللعموم).
 6مسا ًء قداس احتفالي يف كاتدرائية  St Patrickيف أدياليد (للعموم)
 8،30مسا ًء :حفل عشاء من تنظيم رعية مار مارون (حجز مسبق)
***

اخلميس  30تشرين األول 2014العودة اىل سيدني

 8مسا ًء الحفل املوسيقي "أنغام املجد" يف صالة األوبرا هاوس يف سيدني مع جوقة الصوت
العتيق (للعموم مع تذاكر للدخول)
الجمعة  31تشرين األول 2014
 9،00صباحاً
زيارة خاصة اىل دير راهبات العائلة املقدسة املارونيات (املدرسة ودار
العجزة) يف دالويش هيل
 7مسا ًء افتتاح املعرض املاروني والفني يف صالة مدرسة مار شربل للرهبانية اللبنانية
املارونية يف بانشبول.
 8مسا ًء عشاء خاص بدعوة من التجمع املسيحي األوسرتالي اللبناني (حجز مسبق)
السبت  1من تشرين الثاني 2014
 10،30صباحاً مباركة حجر األساس ملؤسسة "الحصاة البيضاء" لرعاية املدمنني –
العنوان( Powell St, Bilpin 92 :للعموم والعائالت)
لقاء صالة مع أبناء رعية مار جرجس ( Thornleighللعموم)
 3،30ب.ظ
 5مسا ًء لقاء واحتفال شبيبة أبرشية أوسرتاليا املارونية يف باحة كاتدرائية سيدة لبنان،
هاريس بارك (للعموم)
قداس احتفالي يف رعية مار شربل ،بانشبول يليه
األحد  2تشرين الثاني  11 : 2014ق.ظ
لقاء مع أبناء الرعية ( للعموم)
استقباالت يف بيت مارون (بنا ًء على موعد سابق)
 4،30ب.ظ
 7مسا ًء لقاء التنشئة املسيحية يف بيت مارون ،سرتاثفيلد (للعموم)
اإلثنني  3تشرين الثاني 2014
 6،30مسا ًء :قداس احتفالي يف رعية مار يوسف ،كرويدن يليه لقاء مع أبناء الرعية (
للعموم)
***

الثالثاء  4تشرين الثاني  2014الزيارة إىل كانبريا

سدني

 9،30صباحاً
زيارة خاصة للسفارة اللبنانية
زيارة خاصة للسفارة البابوية
 12،30ب.ظ
زيارة إىل ضريح الجندي املجهول ،كانبريا
 2,00ب.ظ
***
العودة اىل سيدني
 7مسا ًء قداس احتفالي يف رعية مار يوحنا الحبيب Mount Druittيليه لقاء مع أبناء
الرعية ( للعموم)
األربعاء  5تشرين الثاني 2014
 8،30صباحاً
قداس ولقاء خاص مع كهنة ورهبان وراهبات األبرشية املارونية يف
أوسرتاليا يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
غذاء خاص يف مجلس نواب والية نيو ساوث ويلز
 12،30ب.ظ
محاضرة بدعوة من املؤسسة االوسرتالية اللبنانية يف جامعة سيدني
 5،30ب.ظ
(للعموم)
عشاء بدعوة من املؤسسة االوسرتالية اللبنانية يف جامعة سيدني (حجز
 7،30مسا ًء
مسبق)
***

اخلميس  ٦تشرين الثاني  ٢٠١٤الزيارة إىل بريزبن

 10،15صباحاً صالة شكر يف كنيسة مار مارون ،بريزبن (للعموم)
غذاء خاص يف مجلس النواب يف والية Queensland
 12،30ب.ظ
لقاءات يف كاتدرائية  ،St Stephenبريزبن
 4،30ب.ظ
قداس إحتفالي يف كاتدرائية  ،St Stephenبريزبن (للعموم)
 5،30مسا ًء
حفل عشاء بدعوة من رعية مار مارون ،بريزبن (حجز مسبق)
 7،30مسا ًء
***
الجمعة  ٧تشرين الثاني ٢٠١٤العودة اىل سيدني
 1ب.ظ غذاء وداعي خاص بدعوة من املجلس املاروني األوسرتالي للمحرتفني (حجز

مسبق)
 6مسا ًء صالة شكر مع اللجان املنظمة للزيارة يف بيت مارون ،سرتاثفيلد
 8مسا ًء العودة إىل لبنان
* الربنامج خاضع للتغيريات.
** الدعوات موجهة مسبقاً للمناسبات الخاصة.
*** املناسبات العامة مفتوحة للجميع ،مع إمكانية الحجز املسبق.
**** للحجوزات ،يرجى االتصال بالرعايا أو املؤسسات املنظمة.

ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال باألب ايلي نخول على الرقم 0413 507 351 :أو e.nakhoul@hotmail.com
أو بالخوري طوني سركيس على الرقم 0433 211 248 :أو frtonysarkis@maronite.org.au
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جلنة فلسطينية :احلكومة االسرائيلية متنع إدخال مواد البناء اىل قطاع غزة

احتدام االشتباكات يف القدس بعد سقوط شهيد برصاص قوات االحتالل

اشتبك شبان فلسطينيون ،مساء
امس االول ،مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي ،يف حيي جبل املكرب،
والعيساوية يف مدينة القدس
احملتلة ،يف وقت قالت فيه
شرطة االحتالل إنها بدأت بتطبيق
خطة جديدة ،لوقف حوادث رشق
احلجارة ،باملدينة.
وأفاد شهود عيان ،أن قوات
االحتالل أطلقت قنابل الصوت،
والقنابل املسيلة للدموع باجتاه
الشبان الفلسطينيني يف جبل
املكرب والعيساوية ،فيما رد
الشبان برشق هذه القوات
باحلجارة ،دون احلديث عن
وقوع إصابات .وذكر أحد شهود
العيان ،أن قوات االحتالل أغلقت
املدخل الغربي حلي العيساوية
بالكتل اإلمسنتية .وقد استعانت
الشرطة بطائرة عمودية ملراقبة
التطورات يف أحياء القدس.
يف غضون ذلك ،قالت شرطة
االحتالل ،إنها بدأت ،امس،
بتطبيق خطة جديدة ،لوقف
حوادث رشق احلجارة يف القدس
احملتلة .وتشمل هذه اخلطة نشر
قوات من الشرطة يف املناطق
اليت تشهد تكرارًا ألعمال
إلقاء احلجارة ،وتشغيل أجهزة
تكنولوجية متطورة ،وبالونات
مراقبة ،وتصوير لرصد األحداث،
فض ًال عن نشر وحدات سرية
خاصة حبسب ما ذكرته االذاعة
اإلسرائيلية العامة.
ونقلت اإلذاعة عن قائد هيئة
العمليات يف الشرطة ،أهارون
أكسول ،قوله إن :الشرطة
ستضرب املشاغبني يف القدس
بيد من حديد ،وفق قوله.
واستشهد شاب فلسطيين متأثرًا
جبروحه عقب إصابته برصاص
االحتالل اإلسرائيلي يف مدينة
القدس احملتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان
الشاب املقدسي عبد الرمحن
ادريس الشلودي  20عاما
استشهد فجر امس ،متأثرًا جبروحه
عقب إصابته برصاص االحتالل
اإلسرائيلي .وكان الشلودي
تعرض إلطالق الرصاص عليه
من قبل حراس القطار اخلفيف
يف القدس عقب حادث دهس
مساء أمس االول االربعاء وأسفر
عن وفاة إسرائيلية وإصابة .8
وداهم جنود االحتالل منزل
الشهيد يف بلدة سلوان بالقدس
احملتلة ،حيث حققوا مع سكانه
حاسوب،
أجهزة
وصادروا
كما اعتقلوا شقيق عبد الرمحن
األصغر عز الدين بزعم التحقيق
حيا
يف مالبسات احلادث .وشهد ّ
سلوان والعيساوية شرقي مدينة
القدس احملتلة الليلة املاضية
مواجهات عنيفة اندلعت يف
بلدة سلوان وعدة أحياء ومناطق
مقدسية كالعيسوية والطور
وخميم شعفاط بعد اإلعالن عن
اطالق النار على الشلودي.
وشرعت جمموعات من طالب
ألجل اهليكل وأفواج من السياح
األجانب امس االول ،باقتحام
املسجد األقصى املبارك من
باب املغاربة ،حبراسات معززة
ومشددة من عناصر الوحدات

اخلاصة ،والتدخل السريع بشرطة
االحتالل.
وأفاد مراسلنا ،بأن أعدادا من
حراس وسدنة املسجد ومن
املصلني ينتشرون يف باحات
املسجد ،ملنع أي حماولة من
هذه اجملموعات املتطرفة ،إلقامة
صلوات وشعائر تلمودية يف
ساحاته.
وأشار إىل أنه مت قبل قليل
تقديم السيدات الثماني اللواتي
اعتقلن عصر أمس خالل خروجهن
من بوابات األقصى للمحكمة،
للنظر يف متديد اعتقاهلن أو
اإلفراج عنهن بكفاالت مالية
وبشروط حمتملة ،منها :اإلبعاد
عن املسجد لفرتات متفاوتة.
وأقر جملس الشيوخ األيرلندي،
اقرتاحا غري ملزم ،يدعو حكومة
دبلن إىل االعرتاف بدولة
فلسطينية ،مما جيعلها الدولة
األوروبية الثالثة يف أقل من
شهر لرمي ثقلها وراء حماولة
اقامة دولة فلسطينية من جانب
واحد يف رام اهلل.
واالقرتاح ،الذي قدمه أفريل
باور عضو جملس الشيوخ من
احلزب اجلمهوري األيرلندي،
حزب املعارضة الرئيسي يف
البالد ،صدر دون تصويت،
حلصوله على دعم غالبية النواب
قبل املناقشة.ويعترب جملس
األعيان األيرلندي هو الغرفة
األعلى يف الربملان األيرلندي
ويضم  60عضوا.
واالقرتاح الذي مت متريره يدعو
احلكومة األيرلندية لالعرتاف
رمسيا بدولة فلسطني وبذل
كل ما يف وسعها على املستوى
الدولي للمساعدة يف تأمني
حل الدولتني قابلة للحياة إىل
الفلسطيين اإلسرائيلي الصراع.
وتعد هذه اخلطوة األيرلندية هي
الثانية من نوعها أوروبيا بعد
حترك بريطاني مماثل قبل 10
أيام.
قال رئيس اللجنة الشعبية لفك
احلصار عن قطاع غزة مجال
اخلضري ان االحتالل اإلسرائيلي
مينع إدخال مواد البناء إىل قطاع
غزة وما مت إدخاله للقطاع موجود
يف خمازن مغلقة ال يستطيع
التجار بيعها.
واضاف اخلضري خالل مؤمتر
صحايف أن اعمار ما دمره
االحتالل يف عدوانه على غزة لن
يتم إال بكسر احلصار عن القطاع
ألن مجيع مواد البناء رهينة بيد
االحتالل وهو من يقرر متى تدخل
وكيف .واكد انه ال توجد حتى
اآلن بوادر جدية لبدء اإلعمار..
مضيفا أنه منذ انطالق مؤمتر
املاحنني يف القاهرة يف وقت
سابق من الشهر اجلاري بدأت
عملية التفاؤل بني أوساط
املواطنني الغزيني إال انها
تراجعت يف كل يوم مياطل به
االحتالل بإدخال مواد البناء.
وقال الناطق الرمسي باسم
الرئاسة نبيل ابو ردينه تعقيبا
على اتهامات نتنياهو للرئيس
عباس مبسؤوليته عن التوتر ،ان
التصعيد والتحريض اإلسرائيلي
واستمرار االحتالل لألراضي

الفلسطينية هو السبب احلقيقي
لكل ما جيري من عنف سواء يف
فلسطني او يف املنطقة.
وأضاف ابو ردينه يف تصريح
صحايف امس االول ،أن االحتالل
مرفوضا
أصبح
اإلسرائيلي
عامليا ،ودول العامل تتداعي
لالعرتاف بدولة فلسطني ،لذلك
فان استمرار االحتالل وتهويد
القدس واالعتداء على املقدسات
اإلسالمية واملسيحية ،اىل جانب
استمرارهم يف التحريض على
القيادة الفلسطينية ،وخاصة
على الرئيس حممود عباس ،هو
الذي خيلق مناخا متفجرا على
الساحة الفلسطينية واملنطقة
بأسرها.
وقال ،حنن نطالب احلكومة
اإلسرائيلية بل وحنذرها من
االستمرار يف هذه السياسة
اخلطرية واليت ستؤدي اىل مزيد
من التوتر والتصعيد ،لذلك البد
من انهاء االحتالل ،ووقف هذه
االعتداءات ،والشعب الفلسطيين
لديه خيارات كثرية ولن نبقى
ساكتني على ما جيري يف مدينة
القدس.

قوات حفرت تواصل التق ّدم يف بنغازي وسط غارات مكثفة

قالت مصادر أمنية وشهود عيان
إن مسلحني اقتحموا مقر السفارة
الليبية
بالعاصمة
املصرية
طرابلس ،يف ساعة متأخرة من
مساء أمس األول ،بعد ساعات
فقط من تدشني مصر ملقر
قنصليتها اجلديدة يف مدينة
طربق ،بأقصى الشرق اللييب.
وعمدوا اىل إحراق حمتويات
املبنى.
وكشفت املصادر أن املسلحني
الذين اقتحموا مقر السفارة،
وأطلقوا النار عليه ،ينتمون إىل
ما يسمى بغرفة عمليات ثوار
ليبيا ،اليت يرتأسها شعبان هدية،
املعروف باسم أبو عبيد الزاوي،
الذي سبق وأن اعتقلته السلطات
املصرية بتهمة الدخول بطريقة
غري مشروعة العام املاضي ،قبل
أن تفرج عنه بعد اختطاف أتباعه
خلمسة ديبلوماسيني مصريني،
يف ليبيا.
وقال شاهد عيان إن جمموعة
سيارات عليها سالح،ضربوا نار
على مبنى السفارة بطريق الشط،
بالقرب من فندق املهاري ودخلوا
املبنى وعمدوا اىل إحراقه وأضاف
مل تكن الشرطة حاضرة ،فقط
عربة واحدة بها شرطيان ،وطبعًا
مل يستجب أحد لطلبهما مبنع

الداخلية املصرية :أحبطنا خمططا الرتكاب جمزرة
يف جامعة القاهرة

أكد اللواء هاني عبداللطيف،
املتحدث باسم وزارة الداخلية
املصرية ،اخلميس (امس االول)،
أن األجهزة األمنية أحبطت امس
االول ،خمططًا إرهابيًا ضخمًا كان
يهدف إلحداث جمزرة بشرية بني
طالب جامعة القاهرة ،من خالل
تنفيذ سلسلة من التفجريات
داخل احلرم اجلامعي ،موضحًا
أن األمن اإلداري واخلاص جنحا
يف إحباط املخطط بالتنسيق مع
األجهزة األمنية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق
األوسط عن اللواء عبداللطيف
قوله :إن انفجار اجلامعة أمس
االول كان من املخطط له حسب
التحريات أن يتم تنفيذه داخل
اجلامعة ،لكن يقظة األجهزة
األمنية حالت دون ذلك ،ما
اضطر املتهمني إللقاء القنبلة
خارج اجلامعة والفرار ،مشريًا
إىل أن اإلصابات يف صفوف
القوات واملواطنني طفيفة
ومجيعهم متاثلوا للشفاء.
وشدد على أن احلالة األمنية
بوجه عام جيدة ،لكن التهديدات
اإلرهابية ال تزال قائمة واحلرب
ِ
تنته بعد،
على اإلرهاب مل
منوهًا بأن الروح املعنوية
للقوات مرتفعة جدًا واجلاهزية
األمنية يف حالة جيدة ملواجهة
أي خمططات.
وكانت قنبلة قد انفجرت بعد
ظهر األربعاء يف ميدان النهضة
أمام جامعة القاهرة ما أدى إىل
إصابة  10أشخاص ،هم  6من
رجال الشرطة و 4مدنيني ،وأعلن
تنظيم أجناد مصر اجلهادي
مسؤوليته عن التفجري.
من ناحية اخرى ،أصيب 3
عناصر من الشرطة املصرية
واحرتقت سيارتان تابعتان

ملديرية أمن حمافظة البحرية
مشال مصر نتيجة إلقاء جمهولني
قنابل مولوتوف على السيارتني
أمام املستشفى العام مبدينة
دمنهور.
وقال موقع بوابة األهرام أنه أثناء
قيام سيارتي شرطة تابعتني
ملديرية أمن البحرية بالدوران
بالقرب من مستشفى دمهنور
العام وأسفل جسر الطريق
الدائري ألقى جمهولون عبوات
مولوتوف عليهما األمر الذي
أدى إىل إصابة  3عناصر حبروق
بالوجه واليدين ومت نقلهما إىل
مستشفى املدينة لتلقي العالج
وأيضا تسبب احلادث يف حرق
السيارة بالكامل.
هذا ،وقررت حمكمة مصرية،
امس ،تأجيل حماكمة الرئيس
املصري املعزول حممد مرسي
و 14آخرين يف القضية املعروفة
باسم أحداث االحتادية إىل جلسة
األول من تشرين الثاني.
وقالت املصادر القضائية إن
حمكمة جنايات القاهرة املنعقدة
بأكادميية الشرطة ،قررت امس
اخلميس تأجيل حماكمة مرسي
وآخرين ،لبدء السماع ملرافعة
الدفاع.
االستماع
اجللسة
وشهدت
ملرافعة املدعني باحلق املدني،
الذين تركزت معظم أحاديثهم
على توجيه اإلدانة إىل مرسي
وباقي املتهمني يف القضية،
باعتبارهم شاركوا وأشرفوا
على انتهاكات وقعت خالل
األحداث.
ويقصد باملدعني باحلق املدني،
حبسب القانون املصري ،كل
من يتضرر من عمل غري مشروع
جرمية ،وحيق له حتريك الدعوى
العمومية باالدعاء املباشر.

االعتداء على مقر السفارة.
وأوضح أن القوة تتبع درع
ليبيا الوسطي ،الفتًا إىل أن
زي املسلحني كان خليطًا ما بني
الزي العسكري واملدني .وقال
مسؤول أمين ل  24إن املسلحني
قاموا بإغالق الطريق الذي مير
أمام مقر السفارة ،وطلبوا من
السيارات املتواجدة يف عني
املكان املغادرة ،قبل أن يطلقوا
النار على املبنى اخلالي متامًا
من احلراس والديبلوماسيني.
وجاءت عملية االقتحام تالية
التهامات وجهها مفتى ليبيا
الصادق الغرياني ،وأيضًا رئيس
ما يسمى حبكومة اإلنقاذ الوطين
عمر احلاسي ،اليت شكلها الربملان
السابق واملعروف باسم املؤمتر
الوطين العام ،ملصر بالتدخل يف
الشؤون الداخلية الليبية ،وهو ما
نفته السلطات املصرية أكثر من
مرة بشكل رمسي.
وتشهد بنغازي منذ 15تشرين
األول احلالي ،اشتباكات واسعة
بني املوالني لعملية الكرامة
بقيادة اللواء املتقاعد خليفة حفرت،
واملعارضني له من جملس شورى
ثوار بنغازي ،إذ تقوم قوات موالية
ّ
مسلحني،
حلفرت مدعومة مبدنيني
مبحاولة التقدم من جهة مدخل
بنغازي الشرقي يف منطقة دريانة
وسيدي خليفة ،إال أنها سرعان ما
ترتاجع بعد أن تقوم بقتل أو هدم
منازل مقاتلني من جملس شورى
الثوار .دخل مسلحون موالون
حلفرت منطقة الكويفية يف مدخل
بنغازي الشرقي وطالبوا السكان
بإخالئها
ّ
مسلحة
فقد اندلعت اشتباكات
بني قوات من جملس شورى ثوار
بنغازي وجنود الكتيبة  21املوالية
حلفرت يف منطقة قاريونس،
وحتديدًا يف حميط اجلامعة ،وسط
تغطية جوية من طائرة حربية من
وجهت
طراز ميغ  23تابعة حلفرتّ ،
صوارخيها إىل حميط االشتباكات،
وجوبهت بنريان كثيفة من
مضادات أرضية أجربت قائدها
على االبتعاد بها .كما قامت
طائرة حربية أخرى تابعة حلفرت
بقصف موقعني ،أحدهما قريب من
بوابة القوارشة اليت تسيطر عليها
قوات جملس شورى ثوار بنغازي
يف املدخل الغربي للمدينة ،واآلخر
خمزن كبري للفرش األرضي يف
منطقة أبوعطين ما أدى إىل احرتاق
املخزن بالكامل .كما أكدت مصادر
من جملس شورى ثوار بنغازي أن
قواتهم سيطرت على دبابتني
من الكتيبة  204أثناء االشتباك
معها.
ويف السياق نفسه ،دخل صباح
امس موالون حلفرت منطقة
الكويفية يف مدخل بنغازي
بأسلحة
جمهزين
الشرقي،
ّ
متوسطة وثقيلة ،وطالبوا سكان
املنطقة بإخالئها لعدة ساعات،
بسبب حبثهم عن مقاتلني جمللس
شورى الثوار ،وأفاد شهود عيان
أن أصوات انفجارات واشتباكات
عنيفة اندلعت بني اجلانبني .إىل
ذلك ،تشهد منطقة أرض ازواوة
وسيدي يونس داخل بنغازي منذ
ليل امس األول ،اشتباكات بني
مقاتلي جملس شورى ثوار بنغازي
وآخرين ممن يسميهم اجمللس ب
الصحوات املوالية حلفرت ،وال
يعلم على وجه الدقة عدد القتلى
أو اإلصابات من مصادر طبية.

وأفادت مصادر ليبية أن شخصني
جرحا إثر انفجار سيارة ملغمة
كانت متوقفة أمام املستشفى
اجلامعي يف بنغازي ،باإلضافة
لتفجري آخر صباح امس يف نقطة
تفتيش لقوة من اجليش اللييب
موالية للواء املتقاعد خليفة حفرت
يف منطقة دريانة ،إحدى ضواحي
مدينة بنغازي .وقالت املصادر إن
االنفجار أسفر عن قتلى وجرحى.
وأفاد مصدر لييب بأن تفجريًا
انتحاريًا وقع يف مدينة البيضاء
شرق البالد أدى إىل وقوع
إصابات.
فيما أفادت املصادر بدخول
أرتال كبرية من اجليش الوطين
اللييب ،تؤازرها قوات موالية
للواء املتقاعد خليفة حفرت ،إىل
مدينة بنغازي لطرد امليليشيات
املتطرفة منها واستعادة هيبة
الدولة ،وذلك انطالقًا من تفويض
رمسي من احلكومة والربملان،
للجيش مبواصلة عملياته القتالية
ضد اجلماعات املسلحة .وقد متكن
اجليش من صد هجوم جلماعات
مسلحة كانت حتاول السيطرة
على مطار بنينا جمربًا إياها على
االنسحاب.
وبينما وصلت املعارك العسكرية
إىل أطراف طرابلس متهيدًا
الستعادتها من مجاعة فجر ليبيا
اليت تسيطر على العاصمة،
أفادت األنباء عن استهداف مطار
الزنتان بصاروخني من قبل طائرة
تابعة جلماعة فجر ليبيا مل تسبب
أي أضرار مادية.
واندلع صراع للسيطرة على قطاع
الطاقة يف ليبيا الذي تديره
الدولة حيث تتنافس على السلطة
حكومتان متناحرتان إحداهما يف
العاصمة طرابلس واألخرى يف
شرق البالد لكن القاسم املشرتك
بينهما يتمثل يف احلفاظ على
إيرادات النفط وهو ما سيبقي
على تدفق صادرات اخلام يف
الوقت احلاضر.
وتوجد يف ليبيا عضو منظمة
أوبك حكومتان وبرملانان منذ
أن سيطرت جمموعة مسلحة على
طرابلس يف آب وعينت رئيس
وزراء واستولت على وزارات مع
تفكك البالد بعد ثالث سنوات
من اسقاط حكم معمر القذايف.
واضطرت احلكومة الليبية اليت
حظيت باعرتاف دولي إىل االنتقال
إىل مدينة البيضاء يف شرق
البالد حينما طردهم مسلحون من
العاصمة يف الصيف .ويوجد اآلن
الربملان املنتخب يف طربق يف
أقصى الشرق.
وعني احلكام اجلدد يف طرابلس
الذين يقاطعهم إىل حد كبري
بقيية العامل وزيرا للنفط عقد
بالفعل مؤمترا صحفيا يف الوزارة
وبدأ مناقشة السياسات النفطية.
ويتحدى رجلهم ماشاء اهلل الزاوي
احلكومة املعرتف بها دوليا برئاسة
عبد اهلل الثين الذي عني مصطفى
صنع اهلل رئيس املؤسسة الوطنية
للنفط اليت تديرها الدولة ليكون
مسؤوال عن قطاع النفط.
ويأتي النزاع يف إطار صراع على
نطاق أوسع يهدد بتمزيق أوصال
البالد حيث تتقاتل اآلن فصائل
مسلحة ساهمت يف اإلطاحة حبكم
القذايف يف عام  2011سعيا وراء
السلطة واحلصول على نصيب
من أكرب احتياطيات نفطية يف
أفريقيا.
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طالب اجلامعات بوضع سقف ألماكن التخصص يف التعليم

وزير التعليم يف نيو ساوث ويلز :ال أماكن كافية ملعلمي الطالب
تضع وفرة املعروض من
املعلمني املتدربني ضغطا على
املدارس اليت توفر التدريب
العملي هلم ،وفقا لوزير
التعليم يف نيو ساوث ويلز
أدريان بيكولي ،الذي دعا
اىل وضع سقف لعدد األماكن
اليت توفرها اجلامعات يف هذا
االختصاص.
إعالم
وسائل
وذكرت
فريفاكس ان هذا االسبوع ان
نصف املعلمني املتدربني الـ
 16،000الذين خترجوا يف مجيع
أحناء أسرتاليا العام املاضي
ضمنوا وظيفة دائمة بعد أربعة
أشهر من خترجهم وأن أكثر من
 44ألفا من املعلمني املتدربني
هم اآلن على قائمة االنتظار يف
نيو ساوث ويلز للحصول على
وظيفة دائمة.
ودافع عمداء نظام التعليم
عن النظام احلالي الذي ال
حيدد سقفا لالماكن ،حبجة أن
تدريب املعلمني ال ينبغي أن
يكون حمدودا ألن اخلرجيني
قد جهزوا انفسهم هلذا القطاع
وليس للمدارس فقط ،حيث
يقولون ان هناك قيمة يف
حتقيق التأهيل العالي يف إعداد
املعلمني حتى لو كان ذلك ال

ادريان بيكولي

يؤدي إىل وظيفة يف إحدى
املدارس.
لكن السيد بيكولي ورئيس
جملس الدراسات والتعليم
توم
الرتبوية،
واملعايري
 ،Alegounariasيقوالن ان تزايد
عدد املعلمني املتدربني خيلق
عبئا على املدارس ،اليت حتتاج
لتوفري اإلشراف واملوارد لكل
من املعلمني املتدربني الـ 12
ألفا الذين تأخذهم كل عام.
وقال  Alegounariasانه مت
تبديد مراكز املمارسة إذا مت
اخذها من قبل طالب اجلامعات
الذين ليس لديهم نية للعمل
كمعلمني يف املدارس.

ورأى السيد بيكولي ان التمويل
الفيدرالي ملساعدة املعلمني
يف اإلشراف على املعلمني
املتدربني يف املدارس جيب
أن يذهب مباشرة إىل املدارس
بدال من اجلامعات.
وقال انه «يف بعض احلاالت
ال يعمل الكثري منهم يف
املدارس».
وتعمل وزارة التعليم اآلن مع
اجلامعات على اتفاق لتحسني
إدارة مطالب تدريب املعلمني
للمدارس العامة.
املنتخبة
الرئيسة
وقالت
للمجلس االسرتالي لعمداء
التعليم ،تانيا اسبالند Aspland

مراكز االعتقال يف اخلارج تكلف دافعي
الضرائب مليار دوالر سنويا
أنفقت احلكومة الفيدرالية أكثر
من مليار دوالر يف العام املالي
احلالي إليواء حنو  2200من
طاليب اللجوء يف مراكز االحتجاز
يف بابوا نيو غيين وناورو.
واستمع جملس الشيوخ يف
جلسته يوم االثنني اىل ان
تشغيل مركز االعتقال يف
جزيرة مانوس كلف دافعي
الضرائب حواىل  633مليون
دوالر ( 632300000دوالر)،
التشغيلية
التكلفة
وكانت
ملركز االعتقال يف ناورو حواىل
 583مليون دوالر (582400000
دوالر).
وقال نائب وزير اهلجرة مارك
كورماك ان التكاليف 1167 -
طالب جلوء يف ناورو و  1060يف
جزيرة مانوس  -مشلت نفقات
الصحة ومرافقة طاليب اللجوء
من وإىل املراكز ،وتكاليف
املوظفني والسداد لكال البلدين
لدعم مرافق االحتجاز.
ودافعت متحدثة باسم وزير
اهلجرة سكوت موريسون عن
التكاليف قائلة ان تشغيل
وادارة املركزين عززا نظام
احلكومة حلماية احلدود وان
التكاليف اخنفضت بـ 100
مليون دوالر تقريبا مقارنة مع
السنة املالية السابقة.
وقالت «ان ذلك مل يوقف فقط
جتارة تهريب البشر ولكنه فعل
جر أسرتاليا لتكاليف
ذلك دون ّ

كبرية مرتبطة بتدابري أخرى،
وخاصة املعاجلة يف اخلارج»،
مضيفة «ان إيقاف املراكب هو
إنقاذ لألرواح وتوفري مليارات
الدوالرات».
وعلى الرغم من التكلفة
الباهظة ،عانى طالبو اللجوء يف
جزيرة مانوس نكسة أخرى حيث
أكد رئيس وزراء بابوا نيو غيين
بيرت اونيل انه كان هناك مزيد
من التأخري يف إعادة توطني
طاليب اللجوء الذين ُو ِجدوا انهم
يستحقون اللجوء.
وقال السيد اونيل ،الذي
التقى رئيس الوزراء طوني
ابوت يوم االحد يف طريقه إىل
جاكرتا حلضور حفل تنصيب
جوكو ويدودو رئيسا جديدا
الندونيسيا ،ان حكومته حباجة
ملزيد من الوقت.
وقال السيد اونيل يف بيان له
«نظرا لعدم فهم ودعم توطني
الالجئني يف جمتمعات بابوا نيو
غيين ،سيتم اعداد سياسة
جديدة مع زيادة الرتكيز على
املشاورات وبناء الوعي العام
والدعم».
وتابع يقول «سيتم النظر يف
سياسة جديدة من قبل جملس
الوزراء بعد هذا الوعي العام
الشامل وقد مت االنتهاء من
املشاورات».
وذكرت تقارير ان السيد ابوت
والسيد موريسون التقيا السيد

اونيل ملناقشة التأخري يف إعادة
توطني الالجئني.
واعلن املتحدث باسم دائرة
اهلجرة للظل ريتشارد مارلز
 Marlesان لدى احلكومة
الفيدرالية أسئلة جدية لإلجابة
على فشلها يف إدارة فعالة
للعالقة مع بابوا نيو غيين
وقدرتها على إعادة توطني
طاليب اللجوء ،خاصة بعد وفاة
جممع االحتجاز منذ
اثنني يف
ّ
شباط من هذا العام.
وقال «يف اذار قال طوني
ابوت انه ستتم اعادة توطني
الالجئني يف بابوا نيو غيين يف
غضون ثالثة أشهر».
واضاف يقول «على سكوت
موريسون البدء يف حتمل
املسؤولية عن تعامله الكارثي
يف هذه االتفاقية الرئيسية،
مبا يف ذلك فشله يف االخنراط
بنشاط مع حكومة بابوا نيو
غيين حتى بعد اعمال الشغب
يف منشأة جزيرة مانوس يف
شباط من هذا العام».
واستمعت مفوضية التخمينات
يف الربملان أيضا إىل أن 164
من طاليب اللجوء يف أسرتاليا
وصلوا خالل هذه السنة ،مقارنة
مع  20،711طالب جلوء وفدوا
يف العام السابق.
واستمعت املفوضية ايضا اىل
ان االخنفاض الكبري ّ
وفر على
احلكومة  2.5مليار دوالر.
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ان عمل خرجيي اجلامعات من
ليس
املتدريبني
املعلمني
فقط يف املدارس ولكن يف
صناعات اخرى مبا يف ذلك
القطاع املصريف.
واضافت تقول «هناك عدد كبري
من اخلرجيي ال يعملون بالضرورة
يف الوظائف احلكومية ،فهم
يذهبون إىل العمل يف املدارس
املستقلة وباحلقيقة يف مجيع
أحناء العامل».
وتابعت تقول ان «املعلمني
االسرتاليني ذوي قيمة عالية
يف اململكة املتحدة وأوروبا
وآسيا .العديد من الطالب
املؤهالت
على
حيصلون

األسرتالية وينتقلون للعمل يف
اخلارج».
واضافت «حنن نثقف املعلمني
جملموعة كاملة من السياقات مبا
يف ذلك الصناعة ،وليس فقط
املدارس .وهناك الكثري من
خرجيينا أيضا يصبحون مدربني
يف قطاعات البنوك والعقارات
والصحة».
وردا على املخاوف من أن
نوعية املعلم قد تدهورت بسبب
استقبال اجلامعات للمدرسني
املتدربني مع معدالت دخول
للجامعة أقل من  ،50قالت
الربوفيسور  Asplandان معدل
( ATARاملعدل يف شهادة

امتحانات الثانوية) «ليس مؤشرا
للمعلم اجليد».
وقد حث السيد بيكولي احلكومة
الفيدرالية على إدخال احلصص
لتقييد عدد الطالب املتدريب
ليكونوا معلمني وسط خماوف
بشأن وفرة املعروض.
ولكن احلكومة الفيدرالية تلتزم
حترير األماكن اجلامعة وال تدعم
حتديد سقف لعدد املعلمني
املتدربني.
ويسعى السيد بيكولي لرفع
نوعية املدرسني ردا على
خماوف من أن وفرة املعروض
من اخلرجيني اجلدد يقود اىل
تدني املعايري من خالل اخنفاض
دخول
وشروط
متطلبات
اجلامعة.
وابتداء من هذا الشهر ،سيكون
على طالب الصف ( 12الثانوية)
احلصول على الدرجة اخلامسة
( )5يف ثالثة مواد يف شهادة
الثانوية العليا ،مبا يف ذلك
اللغة اإلنكليزية.

املدرّسون األجانب مبوجب تأشريات  457يفاقمون
مشكلة املعلمني االسرتاليني العاطلني عن العمل
األجانب
املواطنون
يعمل
املوجودون يف اسرتاليا مبوجب
تأشريات  457يف املدارس
ومراكز الطفولة املبكرة على
الرغم من وفرة متزايدة من
خرجيي التعليم األسرتاليني
العاطلني عن العمل.
واشار تدقيق مسرب لنظام
تأشريات  457للمحقق يف
شكاوى العمل العادل Fair
 ،Workحصلت عليه وسائل
إعالم فريفاكس ،إىل أن ما
يصل إىل  3600شخص اجنيب
يعملون كمعلمني ،معظمهم يف
قطاع رعاية الطفولة املبكرة.
وتنص القواعد اليت حتكم
تأشريات  457انه ينبغي أن
حيصل االجانب على عمل فقط
عندما ال يستطيع صاحب العمل
«العثور على مواطن أسرتالي أو
مقيم دائم من ذوي املهارات
املطلوبة للقيام بهذا العمل» .
اعالم
وسائل
وكشفت
فريفاكس ان نصف جمموع
خرجيي التعليم  -حوالي 8000
شخص  -مل يعثروا على وظيفة
دائمة ملدة أربعة أشهر بعد
االنتهاء من تدريبهم التعليمي
العام املاضي.
وأظهرت نسخة عن تدقيق
احملقق الرمسي يف شكاوي
العمل العادل  ،Fair Workالذي
نظر يف تفاصيل يف ما يقرب
من  1يف املئة من  200ألف
موجود يف اسرتاليا مبوجب
هذه التاشريات ،أن بعض
مراكز رعاية األطفال واملدارس
املتخصصة تستورد املعلمني.
واضاف التقرير ان معظم هؤالء
ال يعملون يف املناطق اإلقليمية
اليت تكافح من اجل اجتذاب
العمال.
ففي مركز رعاية األطفال
يف شارع كولينز يف املنطقة
التجارية املركزية يف ملبورن
يعمل اثنان من املدرسني
مبوجب تأشريات  ،457وفقا
العمل العادل Fair
لسجل
.Work

ففي سيدني ،هناك مراكز يف
Crows Nest, Artarmon and Balmain
استوردت موظفني من اخلارج.
واستخدمت مدارس مونتيسوري
 Montessori schoolsيف مقاطعة
العاصمة الفيدرالية كانبريا
ووالية جنوب أسرتاليا معلمني
موجودين يف اسرتاليا مبوجب
تأشريات .457
اإلسالمية
الكلية
ولدى
األسرتالية يف ،Booragoon
يف والية أسرتاليا الغربية،
ثالثة موظفني مبوجب تأشريات
 ،457يف حني أن كلية Sholem
 Aleichemيف  ،Elsternwickيف
ملبورن ،استوردت مدرسا للغة
العربية.
ويعلم يف جامعة تشارلز ستورت
 Charles Sturtيف نيو ساوث
ويلز وجامعة ويسرتن سيدني
ما يصل إىل ستة حماضرين
ومعلمني على هذه التأشريات.
،Dinham
ستيفن
وقال
بروفيسور التعليم يف جامعة
ملبورن ،ان الكليات واملعاهد
خترج معلمني،
غري التقليدية
ّ
وخاصة يف مرحلة الطفولة
املبكرة والتعليم االبتدائي ،مما
يفاقم ختمة املعلمني احلاصلني
على مؤهالت جامعية.
والقت النقابات اللوم على
احلاجة إىل املوظفني األجانب
يف األجور «غري املتكافئة»
يف قطاع الطفولة املبكرة اليت
تهيمن عليها اإلناث.
وقال ليندل راين ،Lyndal Ryan
نائب الرئيس الوطين للصوت
املتحد «ان حقيقة أن أرباب
العمل يف مرحلة الطفولة
املبكرة يلجأون إىل استرياد
املعلمني على تأشريات 457
عندما يكون هناك فائض
ضخم من املعلمني املتخرجني
وهذا ليس مبثابة مفاجأة ألحد
من العاملني او املتعاطني يف
قطاع الطفولة املبكرة» .
وقال ان «احد جذور هذه
املشكلة هو عدم كفاية األجور
يف القطاع .هناك منط راسخ

من املعلمني املؤهلني يعملون
يف [ ECECالتعليم والرعاية
يف مرحلة الطفولة املبكرة]
حتى يتمكنوا من احلصول
على عمل يف النظام املدرسي
ألن املدارس تدفع أفضل،
والعطل
أقصر
والساعات
أطول».
وتقدر نقابة الصوت املتحد أن
 180معلما ومعلمة يتخلون،
اسبوعيا ،عن وظائف يف قطاع
الطفولة املبكرة .وان  95من
العاملني يف هذا القطاع هم من
االناث.
وربطت جو بريسكي ،Jo Briskey
القائمة بأعمال املدير التنفيذي
الطفولة
مناصرة
جملموعة
املبكرة واألسرة ،أيضا األجور
باختالل التوازن املتوفر.
وقالت «اآلباء يريدون ألطفاهلم
احلصول على جتربة تعليمية
أفضل نوعية على يد مربني
رفيعي النوعية».
واضافت تقول «هذا ال يعين
أن الشخص الذي تلقى تدريبه
يف اخلارج غري مؤهل للعمل
هنا يف أسرتاليا ولكن إذا
كانت األجور تتماشى على
حنو أوثق بني الطفولة املبكرة
واالبتدائية فأنك ستكون قادرا
على جذب االسرتاليني األكثر
تدربيا وموازنة من املعروض
من املعلمني« .
واشارت مفوضية اإلنتاجية ،يف
النسخة االولية من التقرير يف
رعاية األطفال ،الذي صدر يف
متوز ،اىل ان تدني املؤهالت
يتطلب العمل مع األطفال
الذين ترتاوح أعمارهم بني
ثالث سنوات وما دون.
وتقاوم مجاعات مثل األبوة
 Parenthoodوالتحالف البحوث
األسرتالي لألطفال والشباب
ذلك.
ودعا التقرير ،الذي سيتم
تسليم نسخته نهائية للحكومة
هذا الشهر ،اىل دعم احلكومة
للمربيات لتخفيف الضغط على
مراكز رعاية األطفال.
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اسرتاليات

Australian News

رد على تكهنات لتقاعده يف االنتخابات الفيدرالية املقبلة بالـ «تأكيد التنافس»

اندروز :خطط اصالح نظام الرعاية االجتماعية هي «ممارسة لفرتتني»

وصف وزير اخلدمات االجتماعية
كيفن أندروز خطط االئتالف
إلصالح نظام الرعاية االجتماعية
ب «فرتتي ممارسة» يف وقت
يستعد لتلقي التقرير النهائي،
الذي تأخر صدوره ،ملراجعة
احلكومة الفيدرالية الشاملة
لنظام الرعاية اليت تكلف 100
مليار دوالر.
وقد تعهد السيد أندروز ،الذي
كان أحد كبار الوزراء يف ظل
حكومة هوارد ،بالتنافس يف
واالحتفاظ
2016
انتخابات
حبقيبته الوزارية يف حال فاز
االئتالف باحلكم.
وتأتي هذه التعليقات للسيد
اندروز اثر تكهنات من داخل
حزب االحرار بأن السيد أندروز
قد يتقاعد يف االنتخابات
الفيدرالية القادمة الفساح
الطريق للجيل اجلديد لشغل
املقاعد االمامية يف االئتالف.
ولكن وزير اخلدمات االجتماعية
صرح يف مقابلة مع فريفاكس
ميديا انه سيرتشح «بالتأكيد»
الفيدرالية
االنتخابات
يف
عام
املقبلة ،اليت ستجري
.2016
وقال السيد اندروز «سأترشح
مرة أخرى .واذا كان رئيس

كيفن اندروز
استعداد،
على
الوزراء
فأنا سعيد باالحتفاظ بهذه
احلقيبة».
واضاف يقول «أرى إصالح
نظام الرعاية االجتماعية شيئا
طويل االمد».
وأوضح ان املسألة «استغرقت
فرتة واليتني على األقل»
للمضي قدما يف إصالحات
نظام الرفاهية (السنرتلينك)
يف ظل حكومة هوارد.
وكان ينبغي ان يتسلم السيد
أندروز التقرير النهائي ملراجعة

نظام الرفاهية الرفاه يف
تشرين االول  /أكتوبر ،ولكنه
اآلن ال يتوقع تسلمه حتى
شهر تشرين الثاني /نوفمرب،
حيث قال «إنهم قيد االنتهاء
منه »،مضيفا أنه ال يريد
للفريق ،الذي يقوده باتريك
مكلور ،التسرع والوصول إىل
«نهائي مصطنع».
ومل ُيستدرج السيد أندروز اىل
أي توصيات حمددة يف التقرير
النهائي ،وقال انه يقرتح أن
يبقى ضمن «إطار واسع» من

التقرير املؤقت ،الذي صدر يف
شهر حزيران /يونيو.
وأشار هذا التقرير اىل اقتطاع
نظام الرعاية االجتماعية من
حوالي  75دفعة وعالوة
ومكافأة إىل فئات مدفوعات
رئيسية أربع فقط :مدفوعات
الطفل ،مدفوعات تقاعد العجز
واالعاقة ،مدفوعات تقاعد
السن ومدفوعات التدرج يف
سن العمل .واقرتح التقرير
أيضا أن حيصل األشخاص
الذين يعانون من إعاقة دائمة
فقط على معاش دعم اإلعاقة.
وكان السيد اندروز لفرتة
طويلة من مؤيدي تبسيط
مدفوعات الرعاية والعالوات
واملكافآت ،ولكنه أملح هذا
االسبوع إىل أن تبسيطه ألربع
فئات رئيسية قد ال يكون
كافيا ،مشريا اىل ان الـحكومة
لـيس لـديها عدد حمدد حول
املدفوعات والعالوات والبدالت
حتى اآلن ملمحا اىل انه سيكون
«املرغوب فيه» ختفيض هذه
الفئات (من  75فئة) اىل 25
أو  30فئة
وقال «إن االستفادة من املزيد
من املدفوعات هي أنك ميكن
أن تكون أكثر دقة يف كيفية
استهدافها» .مستطردا القول
«لكن كثرة املدفوعات تزيد يف
تعقيد عمل هذا النظام».
وسيتم النظر يف التقرير
النهائي للسيد مكلور اخذا
باالعتبار مراجعة أندرو فورست

للعمالة والرعاية االجتماعية
للسكان األصليني ،الذي صدر
يف متوز /يوليو.
وقال أندروز ان التقريرين يف
نهاية املطاف سيجري اخذهما
باالعتبار لدى تقدميهما إىل
جملس الوزراء.
ورأى ان طبيعة إصالحات
الرعاية االجتماعية معقدة ألن
نظام تكنولوجيا املعلومات يف
دائرة اخلدمات اإلنسانية ،اليت
تدير السنرتلينك ،حيتاج إىل
استبدال.
وقال وزير اخلدمات االجتماعية
«هناك أشياء ال ميكننا عملها
قبل ان حنصل على نظام
تكنولوجيا معلومات جديد»،
مشريا إىل أن بعض اإلصالحات
االجتماعية قد ال تكون ممكنة
حتى عام  2017أو عام ،2018
اي بعد االنتخابات الفيدرالية
املقبلة ،اليت هي أيضا قد تنتج

جملس شيوخ خمتلفا.
يأتي هذا بعد ان فشلت بنود
رئيسية للخدمات االجتماعية
يف موازنة احلكومة يف عبور
الربملان مبا يف ذلك االنتظار
ملدة ستة أشهر للحصول على
اإلعانة للذين يف الـ  30من
العمر وما دون ،التغيريات على
معدل املقايسة ملعاش التقاعد
والتغيريات على سن التقاعد.
ويف وقت سابق من هذا
قسم السيد أندروز
الشهر،
ّ
بنود املوازنة املثرية للجدل
يف حماولة متريرها يف جملس
الشيوخ حيث املح بقوة اىل أن
احلكومة ستكون منفتحة لقبول
االنتظار ملدة شهر بدال من
ستة اشهر.
وقال «ال ميكنين القول ما هو
موقف احلكومة النهائي ولكن
شهرا واحدا سيكون أفضل مما
هو حاصل اآلن».

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

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

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
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

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 :

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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)

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

مصياف :أم الشهداء وضحية «الشبيحة» النساء يف األحزاب والنقابات :منتسبات ولكن!..
بسام القنطار

مرح ماشي
تضيع مالمح مدينة مصياف بني عيون شهدائها
ّ
املعلقة صورهم على اجلدران ،والفقر وارتفاع
األسعار .كأن ذلك ال يكفيها ،إذ ترزح حتت
سلطة السالح يف يد املتسرتين خلف هيبة
البزة العسكرية .فيما تقف بعض قراها
ّ
اجلنوبية خطًا دفاعيًا يف وجه هجمات مسلحي
احلولة اجملاورة
مصياف | «يف اجلنازات لن جتدي سوى
َ
شبان»،
يبق لدينا
األطفال والعجائز .مل
ّ
هكذا تصف اإلعالمية نغم حممد حسن ،ابنة
مصياف ،وضع بلدتها قبيل الوصول إليها.
«شباب البلدة موزعون بني شهداء ومفقودين،
وعناصر مقاتلني «على طول األرض السورية».
تضيف.
يف ساحة البلدة ،تستقبلك صورة الشهداء
األربعة من آل العباس .عمار وعباس وحممود
ويعربّ ،
ميثلون حال العديد من الشبان يف
معظم بيوت املدينة وريفها ».هذا هو حال
معظم أهالي البلدة الواقعة يف أقصى ريف
محاه الغربي .ورغم التسليم والقناعة ورباطة
اجلأش اليت يتحلى بها ذوو شهداء البلدة ،إال
أن حسرة خفية يلحظها الزائر .وإن كان لقب
مصياف هو «أم الشهداء» ،فذلك يعود ،أو ً
ال،
إىل اعتبارها خزانًا بشريًا مواليًا ضخمًا دفع
عددًا هائ ًال من الشهداء ،كانوا سفراء تقاطروا
للقتال يف املناطق السورية املشتعلة.
يصعب إحصاء عدد شهداء مصياف وريفها،
غري أن العدد يف املدينة جتاوز املئات بني
عسكري ومدني ،بني تعداد سكاني يتجاوز
 30ألفًا ،من أصل  200ألف نسمة يف منطقة
مصياف اإلدارية ،مبا فيها ريف البلدة ووادي
العيون ،فيما قرية واحدة من ريف مصياف
تدعى دير ماما ،فاق عدد شهدائها  ،39كواحدة
من عشرات القرى الغارقة يف احلداد.

الفقراء يستشهدون ...واللصوص يسرحون
تغرق املدينة يف تأمني مستلزمات العام
تعج حباجيات مؤن اخلريف
الدراسي .الشرفات
ّ
اليت يتشارك يف إعدادها الفقراء وأبناء الطبقة
املتوسطة اآلخذون يف التناقص ،يف ظل
ّ
حيتل
املستوى املعيشي الذي يزداد سوءًا.
َ
أحاديث الناس ارتفاع األسعار الفاحش ،الذي
يفوق الغالء يف العاصمة ،حبجة ازدياد أعداد
النازحني من حلب وريفها.
لكن املدينة استفادت اقتصاديًا ،أيضًا ،من
تردي األوضاع األمنية يف محص ومحاه ،يف
مرحلة سابقة ،فتحولت إىل مركز جتاري وحيد
وآمن قريب من الريف احلمصي .يعمل حيدر يف
ّ
حمله التجاري الذي يدخل إليه يوميًا العشرات
من أهالي املدينة .امرأة تنتقي اخلضروات،
تروي ما جرى لشقيقها الذي فقد يف مطار
الطبقة يف ريف الرقة« :أخربنا أحد اجلنود
الناجني أن عالء استشهد على حاجز املطار،
الذي ضربه اإلرهابيون فسقط مجيع عناصره
بني شهيد وجريح .جندي آخر عائد من املطار
أيضًا إىل قريته يف ريف طرطوسّ ،
أكد لنا أنه
رآه بعد ضرب احلاجز داخل حرم املطار».
لكن يف مصياف من بقي ليمارس «التشبيح»
واحتكار املواد الغذائية .تزايد حركات التسلح
داخل املدينة وريفها أدى إىل كثرة الشكاوى
بني األهالي ،إذ بات مبقدور أي شخص
أمر
االنضمام إىل «جلان الدفاع» عن املنطقةٌ .
ّ
خلف مشاكل اجتماعية وأمنية كربى ،حيث ازداد
قطع الطرق وحوادث السرقة والقتل ،ما دفع
رجال دين مصياف ومنطقيت الغاب وسلحب
إىل إصدار بيان للتحذير من مغبة هذه اجلرائم
واملخالفات ،لكن البيان مل َ
يلق الصدى الالزم،
بقي الوضع على حاله على طرق مصياف
بل
َ
وجوارها.

تجمع طائفي وتجاري

العديد من سكان مصياف يعملون يف األعمال
احلرة والتجارة ،باإلضافة إىل الوظائف العامة،
فيما يعتمد أهالي الريف على الزراعة ،وال سيما
الزيتون والتبغ واخلضروات.
سوق املدينة يفضي إىل قلعتها الشهرية
اليت ارتبطت بامسها .تعود القلعة إىل احلقبة
ّ
وتطل على بيوت املدينة ،كجارة
البيزنطية،
مهيبة .سوق املدينة الصغري ليس إال شارعًا
شعبيًا يتجمع فيه بعض التجار واألهالي ،إذ
عدة تتوزع
يعد مركزًا جتاريًا تتفرع عنه مفارق ّ
مدرس
وهو
فيها حمال إضافية .يذكر حسن،
ّ
يف إحدى املدارس الثانوية ،أن بعض أبناء
ّ
استغلوا ،إغالق أسواق محص يف مرحلة
املدينة
سابقة ،وعدم محاسة سكان مصياف للخروج من
منطقتهم ،بهدف رفع األسعار« .تقع املدينة
إىل الغرب من محاه مسافة  45كلم ،ومل يكن
التنقل حمببًا يف السابق ،بسبب خطورة الطريق
وكثرة أعمال اخلطف» ،يقول حسن .ويتابع:
«يف املدينة معمل لألحذية وآخر للسجاد ،كما
متتاز مصياف بوجود مركز تدريب جليش التحرير
جتمع معروفا سياحيًا
الفلسطيين ،ما جعلها مركز ّ
واجتماعيًا جلميع سكان سوريا».

«نحنا واملسلحني جريان»

أصعب املواجهات يف الريف وأكثرها دموية يف
ذاكرة السكان هي ما جرى بعد جمزرة احلولة ،اليت
اتهم املسلحون «اللجان الشعبية» باقرتافها.
الرد كان قاسيًا يف وجدان أهالي مصياف إذ
هاجم مسلحو احلولة قرية عقرب اجملاورة مطلع
عام  .2013القرية الرتكمانية ،باستثناء عائلة
واحدة ،عادت إىل القرية بعد نزوح استمر حتى
دخول اجليش .وأصبحت الشاهد األهم على
«وحشية الثوار» ،حبسب تعبري السيدة صباح،
والدة شهيد من مصياف.
متتد اجلبهة الساخنة يف ريف مصياف بدءًا
من قرية قرمص حتى بعرين .حاجز قرمص
هو األشهر يف املنطقة ،إذ يشرف ويطبق
بشكل كامل على احلولة بقراها األربع :تلدو،
وكفرالها ،وتل ذهب ،والطيبة الغربية .موقع
احلاجز املرتفع وقربه من سهل احلولة ،كان له
الدور األكرب يف محاية القرى احمليطة باملنطقة
املتمردة .يعد املسلحون السيطرة على قرمص
وحاجزها مفتاح السيطرة على بلدات اجلبل.
وبناء عليه ،تتعرض القرية ألشرس اهلجمات
من قبل مسلحي احلولة .يذكر خليل ،وهو مزارع
من القرية ،أن أضرار املدنيني يومية وبالغة،
بسبب القصف العشوائي العنيف واملتكرر
بالصواريخ وقذائف اهلاون املنطلقة من احلولة.
ويصف معاناة األهلي مع الكهرباء واملياه ،إذ
تواصل انقطاع الكهرباء يف أكرب قرى املواجهة
يف مصياف  9أشهر متواصلة .أما قرية بعرين،
فما زالت حماوالت املسلحني متواصلة للسيطرة
عليها ،باعتبارها مفتاح السيطرة على طريق
عام محص ــ مصياف ،وهو ما عجزوا عنه ،حتى
اليوم.

«الحراك» مرّ من هنا

يف العودة إىل عام  ،2011بدأت هنا دعوات
التظاهر ومواكبة احلراك ،يف بداية األحداث،
على «يد أعضاء حزب العمل الشيوعي املعارض
واحلزب السوري القومي االجتماعي» ،حبسب
ما يؤكد معظم السكان .غري أن تلك الدعوات،
«اقتصرت على جتمعات صغرية» .مل يتحمس
أهالي مصياف ألية تظاهرات ،خشية خروج األمور
عن السيطرة .داخل املدينة ستلفت نظرك عيادة
طبيب العيون علي الشيخ حيدر ،االسم احلقيقي
للوزير علي حيدر ،إمنا عند دخولك العيادة لن
جتد ابن مصياف ،رئيس احلزب السوري القومي
االجتماعي ،بسبب انشغاله بشؤون الوزارة
واملصاحلة خارج البلدة .يف العيادة يقيم طبيب
متدرب ،يشرف على شؤون املرضى.

دراسة التجمع النسائي
اللبناني
الدميقراطي
االحتياجات
حول
لتعزيز
التنظيمية
مشاركة النساء يف
األحزاب والنقابات يف
لبنان ،تدفع اىل طرح
السؤال املركزي حول

اختارت الدراسة
تحليل أوضاع
النساء يف ستة
أحزاب وثماني
نقابات

دور االحزاب والنقابات نفسها ،وحول اضمحالل
دورها الفاعل يف صنع املشهد السياسي
واالجتماعي ،الذي يزيد من حدته غياب مشاركة
النساء يف قيادتها.
اطلق التجمع النسائي الدميقراطي اللبناني،
أمس ،دراسة وطنية بعنوان «احتياجات تنظيمية
لتعزيز مشاركة النساء يف األحزاب والنقابات
يف لبنان».
الدراسة اليت اعدها غسان صلييب وسعدى
علوه متثل واحدا من خمرجات املشروع اإلقليمي
حتت عنوان «تعزيز دور األحزاب والنقابات يف
النهوض باملشاركة السياسية والعامة للنساء»،
الذي ّ
ينفذ يف مخس دول عربية بدعم من االحتاد
األوروبي وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب.
احملامية منار زعيرت من التجمع النسائي
الدميقراطي اللبناني ،أشارت اىل أن املشروع
يرمي اىل رصد وضعية احلقوق السياسية
واملعوقات امام
للنساء ،ورسم مالحمها ومساتها
ّ
تفعيلها واىل أي مدى تأخذ األحزاب السياسية
والنقابات بعني االعتبار موضوع دمج مقاربة
النوع االجتماعي يف انظمتها الداخلية ،كما
أنها ترمي ايضا اىل تطوير اليات واسرتاجتيات
وصياغة توصيات واستنباط مناذج كفيلة بتنمية
القدرات الذاتية للنساء ،وتعزيز مشاركتهن
السياسية وتشجيعهن على االخنراط الفاعل
يف األحزاب السياسية والنقابات واملدافعة
من اجل وصوهلن اىل مواقع القيادة والضغط
الختاذ تدابري واستحداث آليات تساعد األحزاب
السياسية والنقابات على وضع اسرتاتيجيات
تستهدف اشراك النساء يف العمل السياسي،
ورسم السياسات العامة ،ويف إقرار الكوتا
النسائية.
اختارت الدراسة ستة أحزاب من بني حنو 12
حزبًا فاع ًال يف لبنان .وجاء اختيار األحزاب
بطريقة حاولت قدر اإلمكان ان تعكس طبيعة
العمل احلزبي وبنية األحزاب نفسها وخصوصية
العمل احلزبي اللبناني ،كما اعتمد البحث الطابع
التشاركي مع النساء احلزبيات انفسهن.
واالحزاب اليت جرى اختيارها هي :احلزب
السوري القومي االجتماعي ،حزب الكتائب،
احلزب التقدمي االشرتاكي ،حزب اهلل  ،احلزب
الشيوعي اللبناني ،وتيار املستقبل.
وتبني الدراسة ان سيدة او سيدتني ممثلتان
يف اهليئة القيادية للحزب ،كما تبني ان ايًا من
األحزاب اليت مشلتها الدراسة ال يعتمد الكوتا
النسائية يف نظامه الداخلي ،وان  33يف املئة
يرفضون الكوتا النسائية من أساسها ،وان
 50يف املئة تعتمد التعيني يف بعض املراكز
القيادية ،وان  16.6يف املئة رشحت نساء
لالنتخابات النيابية.
وخلصت الدراسة اىل تأثري النظام السياسي
الطائفي على جممل املشاركة السياسية للنساء،
ورأت أن املنظومة العائلية واحلزبية والطائفية
اليت ترعى االنتخابات البلدية واالختيارية
والنيابية ليست صديقة للمرأة ،ال بل متيز
ضدها ،وان األحزاب تراعي العائالت واملنظومة
اليت حتكم التمثيل يف االنتخابات البلدية ،كما
تراعي الطوائف يف االنتخابات النيابية على
حساب النساء.
واوصت الدراسة بضرورة دعم األحزاب للحضور
النسائي ومتكني احلزبيات ورفع قدراتهن،
وتوعية األعضاء على أهمية حضور النساء
ومشاركتهن الفاعلة ،وتشجيع النساء وإفساح
اجملال أمامهن للوصول إىل مراكز القرار،

واعتماد الكوتا النسائية يف انتخابات األحزاب
نفسها ،وتبين األحزاب للقضايا النسائية وعدم
تركها للنساء احلزبيات فقط أو للجان النساء
يف األحزاب ،وتبين األحزاب ترشيح سيدات
يف االنتخابات البلدية والنيابية ،وسعي النساء
احلزبيات أنفسهن إىل فرض قضايا النساء على
األحزاب.
يف القسم الثاني من الدراسة الذي يعاجل
موضوع النقابات ،اعتمدت معايري عدة الختيار
عينة البحث من النقابات اللبنانية .وجرى اختيار
جمموعة من النقابات من قطاعات ذات نسبة
عمالية نسائية عالية مقارنة بالقطاعات األخرى.
وقد راوحت النسب بني  20وحواىل  80يف
املئة .والنقابات اليت جرى اختيارها هي نقابة
شركة طريان الشرق االوسط ،نقابة ادارة حصر
التبغ والتنباك ،نقابة الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي ،نقابة موظفي املصارف يف جبل
لبنان وبريوت ،نقابة اساتذة التعليم اخلاص،
نقابة هيئة أوجريو ،نقابة موظفي املصارف يف
لبنان الشمالي ،ونقابة العاملني يف مصلحة
مياه بريوت وجبل لبنان.
وتبني الدراسة ان يف ست نقابات من أصل
مثاني نقابات ،نسبة انتساب النساء مقارنة
بنسبة الرجال هي من  %40وما فوق وتصل
اىل  .%75ويف النقابتني الباقيتني النسبة هي
( %11مياه) ،و( %20أوجريو) ،وهي نسب
قريبة او متساوية مع نسبة النساء يف القطاع
الذي متثله النقابة.
وكشفت الدراسة ان املشاركة ضعيفة عند
الرجال والنساء على حد سواء يف النقابات،
نسبيا الرجال يشاركون أكثر .وترتفع
لكن
ّ
ً
نسبة املشاركة عند الفئتني اذا طلبت بعض
مهما ،جتري
االحزاب ذلك او اذا كان املوضوع
ً
املشاركة حتى دون موافقة االحزاب ،كما حصل
حتركات هيئة التنسيق النقابية املطالبة
يف
ّ
بسلسلة جديدة للرتب والرواتب.
لكن هل حصلت مبادرات من قبل النقابات
لزيادة متثيل املرأة يف اجملالس التنفيذية؟
الناشطات أجنب ان يف مخس نقابات مل حتصل
أية مبادرة (مياه ،ضمان ،التعليم ،الطريان
ومصارف بريوت).
ويف نقابة املصارف يف الشمال كان هناك
تصميم وشبه محلة ،ويف نقابة أوجريو حصلت
مبادرة إلقرار الكوتا لكنها فشلت بسبب موقف
االحزاب ،ويف الرجيي جرى اعتماد الكوتا يف
النظام الداخلي.
تقرتح الدراسة انشاء جلان نسائية داخل
النقابات لتشجيعهن على املشاركة الفاعلة،
وتقديم مشروع للمجلس التنفيذي حول «
سياسة جندرية» على النقابة انتهاجها ،ومن
ضمنها اعتماد الكوتا النسائية يف االنتخابات
املقبلة .وتنظيم محلة اتصاالت بالنساء لتحديد
االحتياجات اخلاصة بهن ،واإلعداد حلملة توعية
للنساء والرجال حول اجلندر واهمية إشراك
النساء بفعالية يف النقابات.
واإلعداد لربامج تدريبية تشمل اعضاء اللجنة
وناشطات نقابيات ،بهدف تدريب النساء على
مفاهيم ومهارات العمل النقابي.
أمجعت الدراسات واملقاالت والتصرحيات
خالل العشرين سنة املاضية على ضرورة
إحداث تغيري يف انظمة االحتاد العمالي العام
وهيكليته ،وكذلك يف ادائه وسلوكه على حنو
عام .فاخللل عميق يف دميقراطية واستقاللية
وفعالية االحتاد العمالي العام ،مما حيول دون
ّ
متكنه من أداء دور املدافع عن حقوق العمال
واملوظفني .وتقول الدراسة إن  %95من
القيادات النقابية املمثلة يف االحتاد العمالي
العام ،اقرت خالل استطالع للرأي ،بوجود حاجة
إىل تطوير هذا االحتاد ،كما أن أكثرية هذه
القيادات ( )%59,10مل ترتدد يف االعرتاف
بأن سبب تراجع نسبة االنتساب اىل النقابات
امنا يعود اساسا اىل «عدم ثقة العمال باالحتاد
العام».
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مقاالت وتحقيقات

السطو على أموال الصحة :إتهام  4مستشفيات خطاب املشنوق :أول غيث التصعيد املستقبلي
محمد وهبه

بعض املرضى مسجّلون يف العالج الفيزيائي طوال أيام الشهر (هيثم املوسوي)
خالل سنة واحدة ،قامت أربعة مستشفيات خاصة بالسطو على مليار
ونصف مليار لرية من أموال وزارة الصحةُ .نفذت العمليات من
قدمتها املستشفيات للوزارة ،حيث استحصلت
خالل فواتري وهمية ّ
على موافقات سهلة من املوظف املعين .الالفت أن أمساء املرضى
تكررت نفسها يف أكثر من مستشفى!
الوهميني ّ
كشفت التحقيقات اجلارية يف وزارة الصحة العامة عن عملية سطو
ّ
املصنفة فئة
واسعة للمال العام ،قام بها عدد من املستشفيات
«ثانية» ،وأفضت إىل اكتشاف سرقة أكثر من  1.5مليار لرية
خالل سنة واحدة ،بالتعاون والتواطؤ مع أحد موظفي الوزارة.
وتشري املعطيات املتداولة بني املستشفيات إىل أن التحقيقات
ّ
مصنفة فئة ثانية (أي تلك
تورط أكثر من أربعة مستشفيات
أظهرت ّ
تقدم خدمات العالج الفيزيائي ،واليت تعنى مبرضى األمراض
اليت ّ
املزمنة لدى املتقدمني يف العمر ،وتركيب األطراف ،واألمراض
العقلية )...وهي مملوكة من عائالت سياسية أو ُتدار من خالل
إشراف سياسي.
ّ
تسلم فواتريها إىل أحد املوظفني
هذه املستشفيات كانت
املعنيني ،الذي كان مينح امللفات موافقته السريعة من دون أن
قوة الشكوك اليت
يقوم
ّ
باحلد األدنى من التدقيق الالزم .ورغم ّ
ّ
املوظف ،إال أن ضغوطًا سياسيًا كبرية
تورط هذا
أثريت حول
ّ
تواجه الوزير وائل أبو فاعور من أجل منع إحالة امللف على النيابية
العامة التمييزية للتحقيق معه ومع املستشفيات املتورطة .أما
بالنسبة إىل الفواتري ،فقد تبينّ أنها تنطوي على تشكيلة واسعة
و«ماكرة» من عمليات التزوير .فالتحقيقات أظهرت أن هناك
فواتري عن مرضى دخلوا للعالج الفيزيائي وحصلوا على جلسات
احلد األقصى املمكن هو 3
عالج متواصلة طوال أيام الشهر ،فيما
ّ
جلسات أسبوعيًا.
مسجلون أيضاً
والالفت أن بعض املرضى املتقدمني يف العمر
ّ
يَ
تعرفت إقامة،
للعالج الفيزيائي ،وتتقاضى عنهم املستشفى
وبعض املرضى الذين أدخلوا إىل املستشفى يف حالة «كوما»،
مسجلون يف عالجات التأهيل أيضًا ...وهناك مرضى
تبينّ أنهم
ّ
مل يدخلوا إىل املستشفى أص ًال ،لكنهم مسجلون يف املستشفى
وحيصلون على عالجات فيزيائية وعلى أدوية ،وهم شبه مقيمني
تكرر يف أكثر
يف أسرتهم .كذلك ،إن عددًا من أمساء املرضى
ّ
من مستشفى واحد خالل فرتات زمنية متقاربة ،ما يعين أن هناك
تنسيقًا بني املستشفيات على تسجيل األمساء الوهمية نفسها.
األمر املشرتك بني كل أشكال التزوير والسرقة هذه ،أن وزارة
الصحة تدفع مبلغًا مقطوعًا عن كل عمل طيب من األعمال اليت
تقوم بها مستشفيات الفئة الثانية .فعلى سبيل املثال ،إن تعرفة
استقبال مريض «كوما» تتضمن اإلقامة واألدوية وزيارات
األطباء واآلالت .أما تعرفة العالج الفيزيائي املقطوعة ،فهي
تتضمن أيضًا اإلقامة وأتعاب الطبيب ،وتتضمن تعرفة األمراض
املزمنة للمتقدمني يف العمر اإلقامة وأتعاب الطبيب واألدوية...
يسجل املريض على فواتري مستقلة ،رغم أن
وبالتالي ،عندما
ّ
يعد احتيا ً
ال
حصوله على العالج هو يف الوقت نفسه ،فإن األمر
ّ
يقدر أن املستشفى يتقاضى عن
واضحًا ميكن كشفه بسهولة ،إذ ّ
مرات وثالثة فواتري مستقل بعضها عن بعض .أما
كل مريض ّ 3
قصة املرضى الوهميني ،فهي عملية تزوير تأخذ بيانات بعض
ويسجلون على أنهم
زوار املستشفى أو الذين دخلوا إىل الطوارئ
ّ
مرضى لفرتات طويلة.
اجلدير باإلشارة أن عددًا من املستشفيات اشتكى من أن غبنًا حلق
بهم بسبب املستشفيات املخالفة ،وخصوصًا جلهة امللفات اليت
مل تسددها وزارة الصحة ،أو جلهة مطالبتها برفع التعرفات...
غري أن وزارة الصحة باتت اليوم مطالبة بالتدقيق يف ملفات هذه
املستشفيات عن السنوات املاضية ملعرفة حجم السرقة الفعلي
وما إذا كان يتجاوز  1.5مليار لرية سنويًا.

ميسم رزق

وجه الوزير نهاد
يف الذكرى الثانية الغتيال اللواء وسام احلسنّ ،
املشنوق رسائل تصعيدية يف وجه حزب اهلل واستخبارات اجليش.
موقف رأت فيه مصادر الثامن من آذار «خرقًا غري م ّربر» للتهدئة
النسبية يف البالد ،فيما ّ
حتدث كوزير للداخلية ،ال
أكد املشنوق انه ّ
كسياسي مستقبلي« ،بسبب التقصري يف تنفيذ اخلطة االمنية»
عند احلديث عن اللواء وسام احلسن ،غالبًا ما ُتسيطر املشاعر على
هيأ املستمعني يف
وزير الداخلية نهاد املشنوق .وهو كان قد ّ
بداية خطابه أول من أمس إىل أن كلمته هي «أقرب إىل القلب من
غشائه» ،تاركًا لآلخرين «أسلوب تغليب العقل واملنطق».
يتصور أن يقف املشنوق على منرب الذكرى الثانية
لكن أحدًا مل
ّ
ليوجه إىل خصوم فريقه السياسي ،حتديدًا حزب اهلل
الغتيال احلسن،
ّ
خبطاب عالي اللهجة.
يسميه) ،رسائل سياسية وأمنية
(من دون أن
ٍ
ّ
فالصورة اليت مجعته مبسؤول وحدة االرتباط والتنسيق يف احلزب
احلاج وفيق صفا ال تزال حاضرة يف أذهان الكثريين ،على رأسهم
أنصار تيار املستقبل.
ومل ُ
يكن احلزب الذي رأت مصادر متابعة له يف كالم املشنوق
«خرقًا غري م ّربر ،ورسالة سياسية واضحة» ،اجلهة املعنية الوحيدة
ّ
يوفر استخبارات اجليش ،من دون أن
يف اخلطاب .فاملشنوق مل
سميها أيضًا ،مشريًا إىل أن «رئاسة أحد األجهزة األمنية تفتقد
ُي ّ
الصفاء الوطين يف مقاربة الوضع األمين»! بالنسبة إىل احلسن ،مل
ميلك وزير الداخلية إال اإلعالن عن «أننا قاب قوسني من كشف من
ّ
نفذ جرمية االغتيال» .أما اجلزء األكرب من كلمته ،فكان إلعالن مواقف
كان قد حاذر إطالقها منذ ّ
توليه حقيبة «الداخلية».
برأي املشنوق «مل ُ
يكن يف اإلمكان اعتماد خطاب آخر غري الذي
مسعتموه أمس» .لكنه ُيبعده عن أي غرض سياسي .يضع كل كالمه
ضمن «اإلطار األمين» ،ويقول« :ما قلته سبق أن نقلته إىل خمتلف
القيادات السياسية ،وقلته أيضًا أمام كل مسؤولي األجهزة األمنية،
من دون أن يكون هناك أي تفاعل مع كالمنا .قلته ملدير املخابرات
العميد إدمون فاضل ،ولوفيق صفا» .يقول إن ما دفعه إىل «بق
ّ
«تعثر اخلطة األمنية بأسباب سياسية» ،مشريًا اىل أن
البحصة» هو
كالمه «نتيجة طبيعية ،بعدما ّ
ختلف احلزب واستخبارات اجليش عن
تنفيذ اجلزء الذي يتعلق بهما يف اخلطة األمنية ،حتديدًا يف البقاع
الشمالي» .يلفت إىل حصول « 17عملية خطف مقابل فدية يف
البقاع الشمالي منذ بداية العام اجلاري .ملاذا جتاهل هذه الوقائع؟
ِمن مصلحة َمن ترك اخلاطفني من دون عقاب والتسبب بتآكل
«حجة مقنعة» لتأكيد «ابتعاده عن
اخلطة االمنية؟» .وال ينسى تقديم
ّ
السياسة» بالقول« :أمل ينتبه أحد إىل أنين مل أذكر قتال حزب اهلل
يف سوريا ،ووصفت عناصر احلزب الذين سقطوا يف بريتال بأنهم
شهداء ألنهم كانوا يدافعون عن أراض لبنانية؟».
مصادر  8آذار ّ
علقت بالقول إن «احلزب ملس أخريًا مي ًال لدى تيار
املستقبل حنو التصعيد السياسي» .ويف رأيها أن كالم وزير الداخلية
كان «أول الغيث ،وبداية ملا سنسمعه يف الفرتة املقبلة» .تربط
املصادر التصعيد املستقبلي «باملوقف السعودي على املستوى
اإلقليمي ،وانقالب اململكة فجأة على املناخات اإلجيابية» .حصل
ذلك يف مقابل «اعتماد احلزب خطاب تهدئةّ ،
ومل الشمل واحتواء
التناقضات يف الساحة احمللية».
ّ
لعل املشهد األبرز يف الذكرى ،كان يف التفاعل اإلجيابي من
شخصيات مستقبلية ،مل تتوقف عن مهامجة املشنوق يف أروقة
مقدمة هؤالء الرئيس فؤاد السنيورة .بدا ذلك
التيار الداخلية .يف
ّ
واضحًا ،حتديدًا عندما قال املشنوق إن «مثة من رغب يف فهم
موقفي من اخلطة األمنية وفقًا هلواه ،معتقدًا أنين تركت انتمائي
السياسي خارج حرم الوزارة من أجل أن أعلن انتسابًا سياسيًا جديدًا
أو أنين أختفف من أثقالي احلزبية السياسية ألغراض خاصة» ،كذلك
حتولت اىل مسار حملاسبة بعض
حني أشار إىل أن «اخلطة األمنية ّ
املرتكبني يف لبنان من لون واحد وصرف النظر عن البعض اآلخر،
ألن حزبًا سياسيًا يوفر احلماية».
األولي على خطاب املشنوق ال يزال «ضمن املعقول» .حزب
ّ
رد الفعل ّ
اهلل آثر الصمت ،باستثناء حديث مبطن للوزير حممد فنيش استغرب
عما إذا كان هذا احلديث
فيه احلديث عن «توازن أمين» ،متسائ ًال َ
متهيدًا لفتح ممر آمن إلرهابيني اعتدوا على اجليش يف طرابلس،
وقال« :هل هذه عودة من جديد إىل رهانات خاطئة وارتكاب خطايا؟
بالنسبة إلينا مسؤولية الوزارة واحلكومة :الذي يؤدي واجبه ودوره
فهذه مسؤوليته وال ينتظر مقاب ًال أو مقايضة».
لكن تأكيد وزير الداخلية أن «ما قاله هو أول الكالم» ،يطرح سؤاالً
ّ
حتول يف مسرية احلكومة.
عما إذا كان هذا اخلطاب
سيشكل نقطة ّ
ّ
رغم اإلشارات السلبيةّ ،
تؤكد املصادر أن «فريق  8آذار ،وخصوصًا
حزب اهلل ،سيحمي احلكومة ،ألن الوضع خطري وال حيتمل املغامرة.
يوجه إىل اجليش ،إعالميًا أو
كما أننا ال حنتمل أي نقد أو اتهام
ّ
سياسيًا ،ألنه موقف خيدم اإلرهابيني» .وعن تأثري هذا التصعيد على
التنسيق األمين بني األجهزة ،ومع حزب اهلل يف عدد من املناطق،
لفتت املصادر إىل أن «احلزب مرن ،لكنه ليس متساه ًال .معركته مع
التكفرييني ماشية ،وأي حماولة إلهلائه مبذهبة الصراع بشكل خيدم
تضيع البوصلة».
التكفرييني لن تنفع ،ولن
ّ
من جهة اخرى ،ويف رد على خطاب املشنوق قال النائب وليد
جنبالط« :لن أدخل يف سجال مع صديقي نهاد ،نعم ال نريد
صحوات ،ولكن ان اآلوان لتكون هناك صحوات فكرية ليخرج لبنان
من السجال العقيم» .كما كشف زوار عني التينة ملوقع «النشرة»
بري عن رأيه خبطاب املشنوق ،رد
أنهم حني سألوا الرئيس نبيه ّ
ممازحًا« :مشنوق اخلطاب».

قانون اإلجيارات :القضاء ضاع و«ضيّعنا»
فراس أبو مصلح

قوة هائلة :جملس النواب أعطاهم قانونًا
ميتلك املضاربون العقاريون ّ
لإلجيارات يؤمن مصاحلهم على حساب  180ألف عائلة مستأجرة .اجمللس
الدستوري أرضاهم بعدم الطعن بدستورية هذا القانون ،بل بثالث
مواد منه فقط .هيئة التشريع واالستشارات أجازت تطبيق املواد غري
املطعون بها على بعض عقود اإلجيارات ...يف ظل هذا التخّبط ،خرجت
النقابة اليت ّ
لتهدد بأن مالكي األبنية سريفعون دعاوى
متثل املضاربني
ّ
بناء على حرية
أي
والعقود،
املوجبات
قانون
على
بناء
املساكن
إلخالء
ً
ً
التعاقد.
أصدرت هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة العدل ،أخريًا ،رأيها
االستشاري يف ما إذا كانت املواد اليت مل يبطلها اجمللس الدستوري
من قانون اإلجيارات اجلديد ال تزال سارية املفعول .أهم ما توصلت إليه
اهليئة بالنسبة إىل األماكن السكنية غري الفخمة هو أن مواد القانون من
 3إىل  37غري قابلة للتطبيق ،وأن القاضي املنفرد ال يستطيع احللول
حمل جلنة التخمني اليت استحدثها القانون وأبطلها اجمللس الدستوري.
تعين النتائج تلك أن «القانون تعطل برمته يف ما يتعلق باإلجيارات
العادية» ،حبسب احملامي نزار صاغية ،ويوافقه يف ذلك احملامي عادل
لبت قضايا
ميني الذي رأى أن املواد اليت اعتربتها اهليئة ال تزال صاحلة ّ
ّ
األماكن السكنية غري الفخمة «غري جوهرية وال تكفي لتنظيم العالقة
بني املستأجر واملالك وفصل املنازعات بني الفريقني» .يتفق اجلميع،
رغم اختالف الغايات ،على ضرورة عودة القانون إىل جملس النواب،
فاألخري يقع عليه «واجب معاجلة النواقص النامجة عن قرار اجمللس
الدستوري (إبطال مواد أساسية من القانون) ،جتنبًا لإلرباك القانوني
ميني ،الذي يبدي قلقًا من أن يؤدي تطبيق
والقضائي املتوقع» ،حبسب ّ
القضاة ملا ذهبت إليه اهليئة ،يف ظل انتهاء صالحية قانون اإلجيارات
القديم ،إىل اعتماد قانون العقود واملوجبات ،ما يرتك عالقة املالك
باملستأجر للتعاقد احلر ،وهو ما يؤدي عمليًا إىل إخالء املأجور ،إذ إن
مدة العقود انتهت منذ سنني طويلة ،وهي ختضع للتمديد مبوجب قوانني
ّ
استثنائية.
يرى صاغية يف رأي هيئة التشريع ،تطبيق قانون اإلجيار اجلديد على
األبنية الفخمة« ،متديدًا» لوضعيتها املتميزة لتسع سنوات ،وبالتالي
«خلق المساواة بني املستأجرين» ،من شأن تطبيق قانون املوجبات
والعقود على األبنية العادية أن يعمقها ،مبا يناقض نية املشرتع الذي
رمى إىل مراعاة وضعية ساكين األبنية العادية ،ال الفخمة ،ويتوقع
صاغية بالتالي أن يرفض القضاة اعتماد قانون املوجبات والعقود،
ويستندوا يف أحكامهم إىل عرف تطبيق قانون اإلجيارات القديم ،ريثما
يرمم اجمللس النيابي القانون اجلديد ويصدره .حبسب صاغية ،مل يطبق
القضاة سابقًا قانون املوجبات والعقود على عقود اإلجيارات السكنية،
«رغم الفجوات الزمنية الكبرية» ،اليت كانت حتدث بسبب تأخر متديد
قانون اإلجيارات القديم (االستثنائي) ألكثر من مرة ،وذلك سندًا إىل
عرف يقضي باالستمرار يف تطبيق القانون القديم وعدم خمالفة نية
املشرتع .فاعتماد قانون املوجبات والعقود يشكل خرقًا ملبدأ املساواة،
وهلذا التقليد القضائي ،يقول صاغية.
قد يطمئن البعض إىل ما ذهب إليه صاغية ،غري أن البعض اآلخر يتوجس
من دعوة نقابة مالكي األبنية املؤجرة «للجوء إىل احملاكم املختصة يف
حال ُّ
متنع بعض املستأجرين عن تطبيق (قانون اإلجيار اجلديد) ،فإما أن
تصدر األحكام بتطبيق القانون أو سيضطر املالك إىل اللجوء لقانون
املوجبات والعقود الستعادة حقه بالتصرف مبلكيته اخلاصة»! لكن إذا
كان « %13فقط من أعضاء نقابة املالكني هم مالكون قدامى بالفعل،
والباقون جتار وشركات عقارية» اشرتوا العقارات بأسعار خبسة بعد
حسم قيمة التعويضات املفرتضة منها ،كما يقول احملامي جاد صوان،
فثمة سبب حقيقي للقلق ،فالتهديد بقانون املوجبات والعقود (القائم
على مبدأ حرية التعاقد) صادر عن جهة جنحت مرارًا بإصدار القوانني
وتعديلها على مقاس مصاحلها وامتيازاتها.
تواظب نقابة املالكني على دفع األمور باجتاه إخالء قدامى املستأجرين
لعقاراتهم ،أو العقارات اليت استحوذت عليها الشركات العقارية حديثًا،
فقد كررت النقابة يف بيان أصدرته أمس دعوتها «املالكني القدامى
إىل استكمال التقدم بدعاوى اإلخالء وفق قانون املوجبات والعقود ،قبل
الوصول إىل تاريخ  28كانون األول ودخول القانون اجلديد لالجيارات
رد النقابة على اقرتاحات
حيز التطبيق»! جاء تكرار الدعوة تلك يف سياق ّ
تعديل قانون اإلجيار اجلديد اليت تقدم بها النائب زياد أسود ،إذ
اعتربت النقابة أنه «ال يقيم أي اعتبار للمالكني القدامى كفئة من
املواطنني من حقها التصرف مبلكيتها اخلاصة وتوفري الدخل الشهري
الالئق هلا ولعائالتها ،ويتضمن نواحي تعسفية وظاملة مبعظم بنوده يف
حق املالكني ،كالزيادة يف عدد سنوات التمديد للمستأجرين عما ورد
يف القانون اجلديد ،وخفض نسبة الزيادة على بدالت اإلجيار بشكل
معيب يقارب البدالت شبه اجملانية اليت كانت مفروضة يف القوانني
السابقة لإلجيارات».
االستثنائية ّ
من جانبه ،رأى عضو جلنة الدفاع عن حقوق املستأجرين كاسرتو عبداهلل،
أن استشارة هيئة التشريع «تؤكد أنه ال ميكن تطبيق قانون اإلجيار
اجلديد ،خاصة بعد اجتماع رئيس جملس القضاء األعلى مع القضاة
املعنيني» ،إذ ظهرت التباينات العميقة بني القضاة حول كيفية
تعاطيهم مع قضايا اإلجيارات القدمية .يرى عبد اهلل أن القانون اجلديد
«قسم املستأجرين» عرب استثناء القانون لـ»الدولة» (اليت تستأجر
ّ
ّ
ليرتك
معظم مقارها اآلن ،حبسب عبد اهلل) ومستأجري
احملال التجاريةُ ،
مستأجرو األماكن السكنية يف مواجهة مصريهم مبفردهم اليوم .غري أن
«اآلراء املتناقضة» للقضاة ورأي هيئة التشريع واالستشارات وتقديم
اقرتاح تعديل للقانون من قبل نواب كتل «التغيري واإلصالح» و»جبهة
النضال» والكتائب و»الوفاء للمقاومة» وعدد من النواب «ال بد أن
يفرض على جملس النواب إعادة درس مواد القانون مجيعها ،ليكون
عاد ًال وإنسانيًا وله بعده االجتماعي واالقتصادي ،وال يحُ دث شرخًا طبقيًا
ومذهبيًا».
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مقاالت وتحقيقات

«بزنس احلرب»« :أوبك» سورية ومناطق حرة
زياد غصن
غريت احلرب كثريًا من مالمح النشاط االقتصادي
الذي جنح لصاحل «اقتصاد العنف» القائم على
االستثمار الفردي و»املؤسساتي» يف املعاناة
اليومية للمواطن السوري ،واستغالل ما أفرزته
احلرب من متغريات متعلقة بفقدان الدولة
سيطرتها على بعض مواردها وحدودها ،لتأسيس
عامل جديد من «بزنس الظل» واألرباح اخليالية.
دمشق | عرب البادية والريف احلليب ،كانت بعض
السيارات احململة بنفط دير الزور ــ وقبل أن
تبدأ طائرات «التحالف» بضرب املنشآت النفطية
ــ تشق طريقها حنو معارة النعسان ،اليت حيلو
للبعض تسميتها اليوم «أوبك» حمافظة إدلب،
حتول القرية الصغرية الواقعة على
يف إشارة إىل ّ
الطريق القديم الواصل بني مدينيت إدلب وحلب،
إىل مركز رئيسي لشراء وبيع النفط اآلتي من
املنطقة الشرقية.
أحد الصحافيني املقيمني يف مدينة إدلب أكد
لـ»األخبار» أن جزءًا من النفط املسروق من حقول
دير الزور ،واملكرر بعضه بطرق بدائية ،كان
جيري تسويقه يف املعارة ،ليهرب إىل تركيا عرب
مساسرة سوريني وأتراك ،أو ليباع إىل بعض
مناطق ريف احملافظة اخلارجة عن سيطرة الدولة،
مبينًا أن عمليات البيع والشراء تتم إما بالعملة
السورية أو بالدوالر األمريكي ،مع أفضلية
لألخري.
أما مدينة سرمدا ،الواقعة إىل مشال مدينة إدلب
بنحو  30كلم ،فإن قربها من احلدود مع تركيا
جعلها تتحول هي األخرى إىل «سوق حرة» تعرض
فيها مجيع البضائع واملنتجات املهربة ،مبا فيها
السيارات القدمية واحلديثة مباركاتها املختلفة...
هنا ال ضرائب أو رسوم مجركية أو إجازات
استرياد .ويبدو أن هذه حال العديد من مناطق
الشريط احلدودي مع تركيا ،بدءًا من عزمارين إىل
حارم ،باب اهلوى ،فباب السالمة.
وإىل الشرق ،حيث ختضع معظم آبار النفط
لسيطرة تنظيم «داعش» وجمموعات مسلحة
أخرى ،فإن عمليات اإلنتاج والتكرير البدائية،
والناشطة قبل غارات «التحالف» ،أسهمت يف
نشوء شبكات جتارية وأسواق متعددة ،أخذت على
عاتقها تسويق النفط اخلام املنتج حنو اخلارج،
وبيع مشتقاته املكررة بشكل بدائي للسكان
احملليني ألغراض التدفئة وتشغيل اآلليات
واحملركات الزراعية.
مصادر خاصة يف وزارة النفط والثروة املعدنية
إن املعلومات شبه املؤكدة
قالت لـ»األخبار» ّ
أن «اجملموعات
حاليًا (قبل الغارات) تشري إىل ّ
املسلحة اإلرهابية تنتج يوميًا ما بني  70إىل 80
ألف برميل» ،أي ضعف ما كانت تذهب إليه
التقديرات السابقة ( 40ألف برميل يوميًا) ،وتاليًا
فإن األثر الذي أحدثته جتارة النفط غري الشرعية
اتسع مع زيادة كميات اإلنتاج ،واملتوقع هلا أن
تزداد أكثر مع تبين تنظيم «داعش» اسرتاتيجية
تقوم على استقطاب كفاءات نفطية حملية أو
أجنبية متعاطفة مع فكر التنظيم.
وكشفت املصادر أن وجهة نفط دير الزور
املسروق وفق معلومات غري موثقة متامًا تتمثل
يف مخسة اجتاهات رئيسية هي :منطقة تل أبيض
الواقعة على احلدود مع تركيا لبيعه لسماسرة
وجتار أتراك ،منطقة كردستان يف العراق،
بعض املناطق الرتكية احلدودية مباشرة ،مدينة
الرقة اليت يسيطر عليها حاليًا تنظيم «داعش»،
ومنطقة ريف حلب اخلاضعة لسيطرة تنظيمات
مسلحة خمتلفة.
على النقيض من ذلك ،فإن بعض مناطق اجلزيرة
وريف حلب احلدودي تشهد هي األخرى حركة
اقتصادية تتنامى باستمرار ،لكن بعيدًا عن
«كعكة» جتارة النفط ،قوامها املتاجرة بالسلع
واملواد املهربة من تركيا والعراق ،وبيع املنتجات
الزراعية الرئيسية من قمح وقطن وزيت زيتون...
وغريها لسماسرة حمليني وأجانب واملتاجرة
بالعمالت األجنبية والسالح ،وليس أدل على ذلك
من مظاهر الثراء اليت ظهرت فجأة على الكثريين
يف تلك املناطق ،وارتفاع أسعار العقارات من

املجموعات املسلحة تنتج يومياً ما بني  70إىل
 80ألف برميل نفط (األناضول)

منازل وأراض زراعية بشكل الفت للنظر.
وال يقتصر ازدهار النشاط االقتصادي غري
الشرعي على املناطق الساخنة واحلدودية،
وإمنا ميتد ليشمل كذلك املناطق اآلمنة اخلاضعة
لسيطرة الدولة وإن بصورة خمتلفة ،فقد شهدت
الفرتة السابقة منوًا مطردًا يف عمل السوق
السوداء لتجارة القطع األجنيب والعديد من
السلع والبضائع ،وظهورًا لـ»جرائم» ذات أهداف
اقتصادية كاخلطف للحصول على فدية مالية،
وعمليات التزوير بغية السطو رمسيًا على عقارات
بعض املواطنني وممتلكاتهم ،وسرقة املنازل أو
ما بات يعرف بظاهرة «التعفيش» ،فض ًال عن
املتاجرة باملواد املخدرة املمنوعة ...وغريها.

طحن العظام

تغري املشهد االقتصادي لكثري من املناطق،
اخلاضعة لسيطرة الدولة أو اجملموعات املسلحة،
وظهور أنشطة اقتصادية غري شرعية تديرها
شبكات حترتف العمل يومًا بعد يوم ،أمر يفسره
الباحث يف «املركز السوري لبحوث السياسات»
نوار عواد بقوله« :تؤدي الصراعات املسلحة
وخصوصًا الداخلية منها إىل ختلخل البنية
املؤسساتية الرمسية وغري الرمسية اليت حتكم
العالقات والتواصل واملصاحل ضمن اجملتمع،
مبا يؤدي إىل عدة نتائج تتضمن تهديدًا مباشرًا
لقدرة األفراد ليس فقط على االستمرار يف منط
حياتهم قبل نشوب الصراع ،بل ويف قدرتهم على
تأمني االحتياجات األساسية للحياة يف املسكن
والغذاء والعالج واألمان .كما يؤدي هذا التخلخل
أيضًا إىل نتائج اقتصادية تتمثل يف تراجع األداء
االقتصادي احلقيقي أو القانوني ،وبروز فرص
جديدة لنشاطات اقتصادية غري قانونية مرتبطة
حبالة الصراع ،تستغل احلاجات اجلديدة الناشئة،
وغياب السيطرة على بعض املوارد ،وتطور
أسواق جديدة مرتبطة بالصراع املسلح مثل جتارة
األسلحة واألفراد وتهريب السلع من وإىل مناطق
الصراع.»...
وعلى خالف النشاط االقتصادي الشرعي ،فإن
هذا النشاط املرتبط عضويًا بوترية القتال
وتوسع دائرة املعارك وغياب مؤسسات الدولة،
يسهم يف «طحن عظام» الفقراء وأصحاب الدخل
احملدود ،وخلخلة البيئة االجتماعية واالقتصادية
للبالد ،ووفقًا ملا يؤكده الباحث عواد «فإن
ً
هشاشة
الفئات األكثر فقرًا من اجلنسني ،واألكثر
منهم مثل النساء واألطفال والشيوخ هم أكثر
املتضررين من اقتصاد العنف .إذ يؤدي ذلك إىل
دخول هذه الفئات يف دوامة جهنمية من البؤس
وتراجع املوارد وانعدام األمان ،وتاليًا ترتاجع
أولوياتهم إىل مستوى تأمني احلاجات األولية
للحياة ،واليت تضمن النجاة فحسب ،مقابل تراجع
قدرتهم على الطموح ،وعلى تطوير أولويات تطمح
إىل مستقبل أكثر رفاهية.»...
باحملصلة ،فإن «كل ذلك يؤدي إىل تراجع
الرأمسال البشري واملعريف والثقايف للمجتمع،
وتاليًا تراجع يف قدرته الذاتية على النهوض
وإعادة تكوين نفسه ،وعلى املشاركة يف
صنع مستقبله ،وهذا جيعل أفضل السيناريوات

املدارس رفعت أقساطها  %50يف  5سنوات
فاتن الحاج
املدارس اخلاصة رفعت أقساطها بني العامني
الدراسيني  2008ــ  2009و 2013ــ  2014مبعدل
يفوق  .%50مل حتصل خالل السنوات اخلمس
أي زيادة على أجور املعلمني ،ما عدا سلفة على
غالء املعيشة دفعتها نصف املدارس فقط عام
أن األجور هي السبب يف
 ،2012ما ينسف حجة ّ
وأن الزيادات احلاصلة ليست اال
رفع االقساطّ ،
أرباحا صافية مبليارات اللريات.
«إذا أعطيناكم السلسلة والدرجات فستقفل
املدارس وسيكون لذلك تأثري موجع على
األهل» .كانت هذه أغرب حجة مسعها معلمو
املدارس اخلاصة لالعرتاض على تصحيح اجورهم.
أن إدارات هذه املدارس مل تنتظر يومًا
احلقيقة ّ
تشريعًا جديدًا للمعلمني لتزيد أقساطها ،فقد
دأبت على هذه النغمة السنوية منذ  16عامًا،
حبجة زيادة الرواتب ،جنت وال تزال مليارات
اللريات ليس من األقساط فحسب ،بل أيضًا من
خدمات أخرى غري منظورة يف املوازنات يدفعها
األهل لقاء تعليم أبنائهم وبناتهم.
يف اجلدول (املرفق) مناذج لسبع مدارس متكنت
«األخبار» من احلصول على معطيات بشأن
أقساطها بني عامي  2008ــ 2009و 2013ــ 2014
من مؤسسة رمسية .املدارس هي :الشانفيل
ـ ديك احملدي ،مدرسة القلبني األقدسني
ـ السيويف ،الكوليج بروتستانت (االجنيلية
الفرنسية) ـ قريطم ،املدرسة املعمدانية اإلجنيلية
ـ املصيطبة ،سيدة اجلمهور ،الليسيه الفرنسية
الكربى وسييت انرتناشيونال سكول.
وباحتساب األرقام ،يتبني أن املعدل العام
الوسطي للزيادة احملققة على االقساط يف هذه
املدارس بلغ  % 50.7أي اكثر من  % 10سنويًا.
احلد األدنى للزيادة كان يف مدرسة الشانفيل
 ،% 28فيما المس حدها األقصى يف الليسيه
الفرنسية الكربى  .% 81أما قيمة الزيادة،
فراوحت بني مليون و 230ألف و 4ماليني و400
ألف لرية لبنانية.
الزيادة تأخذها املدارس من دون مربر ،ما
دام املعلمون مل ينالوا زيادة على رواتبهم
يف السنوات اخلمس األخرية .فقط  % 50من
املدارس أعطت معلميها سلفة على غالء املعيشة
عام  2012وهي جتربهم على توقيع تعهد تهددهم
به يف كل حلظة ّ
بأنها ستسحب منهم املبالغ اليت
أخذوها ،إذا أقرت السلسلة .تصل هذه السلفة
يف حدها األقصى إىل  300ألف لرية لبنانية.
قسط الليسيه الفرنسية الكربى يف مرحلة
الروضة ارتفع خالل العامني األخريين من 8
ماليني و 86ألف لرية عام  2012ــ 2013إىل 8
ماليني و 841ألف لرية لبنانية يف عام  2013ــ
 2014أي بقيمة  755ألف لرية للتلميذ الواحد.
وحبسابات بسيطة ،وإذا ضربنا هذه الزيادة بعدد
تصرح
التالمذة الذي يبلغ  3000تلميذ ،حبسب ما
ّ
به املدرسة يف موازنتها إىل وزراة الرتبية ،يكون
اجملموع مليارين و 250مليون لرية .يف املقابل،
دفعت املدرسة لـ  210أساتذة يف املالك لديها
غالء معيشة بني  2012ـ  2013و 2013ـ :2014
 750 = 300000 * 210 * 12مليون لرية لبنانية
إن املدرسة رحبت باحلد األدنى :مليار
فقط ،أي ّ
و 500مليون لرية لبنانية.
منوذج آخر هو مدرسة الشانفيل ،اليت تضم 3200
تلميذ و 167أستاذًا ،حيث يبلغ جمموع السلفة
اليت تعطيها املدرسة هلؤالء يف السنة الواحدة
 601= 300000* 167* 12 :مليون لرية .أما
القسط ،فقد ازداد من  4ماليني و 80ألف لرية
عام  2013- 2012إىل  4ماليني و 395ألف لرية
لبنانية عام  2014- 2013أي ّ
إنه ارتفع بقيمة
 315ألف لرية للتلميذ الواحد ،وإذا ضربنا هذه
القيمة بعدد التالمذة ،فيساوي اجملموع مليار و8
ماليني ،أي إن الربح هو 407ماليني على األقل.
وباإلطالع على لوائح املدارس العشر األكثر
ارتيادًا ملوظفي الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي ،واليت حيدد الصندوق على أساسها
املنحة املدرسية ألبناء موظفيه ،ارتفع قسط
الليسيه ناسيونال يف املرحلة الثانوية (على
سبيل املثال) من  4ماليني و 105آالف عام

 2008ــ 2009إىل  5ماليني و 730ألف عام 2013
ــ  2014أي بنسبة  .% 41وزادت ثانوية حسام
الدين احلريري قسطها يف املرحلة املتوسطة بني
هذين العامني من  3ماليني و 500ألف إىل 5
ماليني و 785ألف ،أي بنسبة  .%35ويف مدرسة
نوتردام ازداد يف املرحلة الثانوية من  4ماليني
و 862ألف إىل  6ماليني و 510آالف ،أي بنسبة
 .% 48ويف مرحلة الروضة ،ارتفع قسط ثانوية
املصطفى من مليونني و 618ألف عام 2008
ـ 2009إىل  4ماليني و 50ألف عام  2013ـ2014
أي بنسبة .%26
بأن جمموع األقساط السنوية
التذكري
ال بد من
ّ
جيب ان تتساوى بنسبة  %100مع النفقات وال
تتضمن مبالغ مرتاكمة من السنوات السابقة،
فإن املوازنة ال تتضمن ما تتقاضاه املدرسة
كذلك ّ
من رسوم تسجيل الطالب اجلدد أو بدعة «فتح
امللف» ،وقرطاسية وكتب وثياب وأنشطة
الصفية وغريها .ثم إن القوانني تعفي املدارس
اخلاصة من الضريبة ،باعتبار ّ
أنها ال تبغي حتقيق
أرباح ،فيما الواقع عكس ذلك ،وهي معفاة حتى
من الضريبة على القيمة املضافة ( )TVAيف كل
عملياتها .فقط تدفع رسوم بلدية على القيمة
التأجريية إذا مل جتد طريقة للتهرب منها.
يف الشكل ،تقدم املدارس موازنات صحيحة حتت
إن املبالغ املرفوعة إىل
سقف القانون  515أي ّ
مصلحة التعليم اخلاص يف وزارة الرتبية تتوزع
بني  %65على األقل للرواتب واألجور وملحقاتها
(ضمان للموظفني ،صندوق التعويضات ،بدالت
النقل ،تعويضات عائلية ،ساعات إضافية،
مكافآت ومساعدات مالية ،تصحيح تعويضات
الصرف ،اخل) و %35على األكثر نفقات تشغيلية
(إجيار مبنى ،جتديد وتطوير ،استهالكات خمتلفة،
ترميم وصيانة ،مساعدات التالمذة احملتاجني،
هاتف وكهرباء وماء ،نفقات إدارية ،رقابة
صحية وتأمني ،تدفئة ،وتعويض على صاحب
اإلجازة املدرسية ،اخل) .أما يف اجلوهر ،فتتالعب
املدارس باألرقام وتعتمد املبالغة يف معظمها
لتضمن لنفسها أرباحًا ،حتت ستار القانون
.515
يف السياق ،يكشف وزير الرتبية الياس بو صعب
يف اجتماعه األخري مع احتاد املؤسسات الرتبوية
اخلاصة أن الوزارة أجرت مسحًا على موازنات
املدارس لثالث سنوات مضت ،وقد أظهر أن
عددًا من املدارس رفع أقساطه بنسبة % 30
ومنها بنسبة أقل ومنها من دون أي زيادة،
ّ
إال ّ
أنه بدا الفتًا أن يربط الوزير احلديث عن
أهمية احلفاظ على وحدة التشريع بني املعلمني
يف القطاعني الرمسي واخلاص مبراعاة امكانات
أصحاب املدارس وقدرتهم على الدفع ،وبالتالي
ترجيح اعتماد التقسيط ،حبجة أن املدارس
اخلاصة تستوعب حنو  % 70من التالمذة أي حنو
 600ألف تلميذ!
إن «إعطاء
القول
يف
صعب
ومل يرتدد بو
ّ
املفعول الرجعي للمعلمني غري وارد بسبب
إقفال موازنات املدارس اخلاصة يف كل عام،
وبالتالي ال ميكن استيفاء أقساط من األهالي
عن سنوات سابقة وتالمذة غادروا املدارس».
يف املقابل ،يطرح االحتاد إمكان سداد املفعول
الرجعي املتعلق بغالء املعيشة فقط ويطالب
بقوننة ذلك كشكل من أشكال فصل التشريع
عن التعليم الرمسي ،على أن تعد املدارس ورقة
لدرس هذا األمر.
وبينما يرفع االحتاد مسؤوليته عن املدارس
إن
اليت تزيد أقساطها بطريقة عشوائية ،يقول ّ
القانون  515الناظم للموازنات املدرسية ينسحب
على كل املدارس اخلاصة يف لبنان ،وال ميكن
ألي مدرسة أن تكون معفاة منه ،وهو ينص على
أن حصول الزيادة أو عدمها أمر تقرره موازنة
املدرسة اليت تقدم عادة بني شهري تشرين
األول وكانون الثاني من كل عام ،وبالتالي
ال تقرر أي زيادة يف انتظار حصول املوازنة
واالنتهاء من وضعها مع األهل .هذا ال حيدث
عمليًا إذ إن الزيادة تفرض مرتني قبل تقديم
املوازنة وبعدها.
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مقاالت وتحقيقات

اجلبهة؛ كيف ميكن « كسر املشروع التكفريي»؟
ناهض حرت
«إننا أمام فرصة ذهبية لكسر املشروع التكفريي»؛ هذه هي خالصة
الرؤية الكفاحية لدى األمني العام حلزب اهلل ،حسن نصر اهلل؛ ال
التباكي وال اليأس وال السجاالت البيزنطية وال انتظار الكارثة،
بل اغتنام الفرصة التارخيية ،وسط الدمار واآلالم والدموع؛ فرصة
موضوعية ،لكنها ترتبط بإرادة املقاومة.
فرصة موضوعية لثالثة أسباب ،أو ً
ال ،أن املشروع التكفريي (=
الفاشية الدينية) يتضمن عوامل فنائه ألنه يسعى إىل استحضار
صورة املاضي الفائت يف واقع احلاضر والتخطيط للمستقبل.
وهو ما يشكل استحالة تارخيية ،وثانيًا ألنه مشروع تدمريي انتحاري
ال ينطوي على أي فكرة وطنية أو تنموية أو قابلة للحياة ،وثالثًا،
ألن موازين القوى ـــ على رغم الدعم اإلقليمي والدولي للتكفرييني
ـــ تسمح مبواجهة هؤالء وهزميتهم.
رد
لكن اغتنام الفرصة ،بإرادة املقاومة ،ال تتمثل ،فقط ،يف ّ
املعتدين؛ هذا معناه احلرب الدموية لعقود ،واستنزاف اجملتمعات
واملقاومات والقوى التقدمية واملؤسسات الدولتية .وهو ما حيقق
مصاحل اإلمربيالية والصهيونية يف بالدنا؛ املطلوب هو كسر املشروع
كله ،واستئصاله من جذوره ،ما يطرح جدول أعمال يتجاوز جمرد
املواجهة العسكرية واألمنية ،إىل املواجهة الفكرية والسياسية
والتنموية؛ حيث نصراهلل على «تقديم إسالم راق ومشرق ،على عكس
ذلك الذي تقدمه داعش ومثيالتها»؛ لكن السؤال يظل قائما :ما هي
طبيعة ذلك اإلسالم؟
حنن أمام مهمة فشلنا يف حتقيقها طوال أكثر من قرن من «احلداثة»،
وهي مهمة حتديث اإلسالم؛ لقد كانت هناك حماولتان يف هذا االجتاه،
فشلتا ،األوىل ليربالية ،مع مجال الدين األفغاني وتلميذه حممد عبده،
الذي عمل على اصالحات جزئية هدفها التالؤم مع املرحلة الرأمسالية؛
لكن ،مبا أن الرأمسالية يف بالدنا انتهت إىل التبعية وهيمنة القطاعات
الكمربادورية واملدينية ،فقد ظلت األوطان يف عباءة السيطرة
اإلمربيالية ،وبقيت األرياف املفقرة والريفيون املهاجرون إىل أحزمة
البؤس يف املدن ،خارج فاعلية التحديث الليربالي لإلسالم .أما احملاولة
الثانية ،فقد قام بها اليساريون إلحياء ما هو شعيب ودميوقراطي من
تراث اإلسالم ،ومواءمته مع متطلبات التحرر الوطين واالشرتاكية.
وهي حماولة بقيت حبيسة التفاعل داخل النخب اليسارية.
«اإلسالم الراقي واملشرق» هو اإلسالم املتجدد املتطابق مع الضرورات
التارخيية اليت ال مناص منها لنهضة العرب؛ وهي التحرير والتحرر
الوطين والتنمية والدميوقراطية االجتماعية وحتديث الثقافة والبنى
السياسية وحتقيق صيغ مالئمة من احتاد األقاليم العربية والتكامل
العربي .ويف املقابل ،فإن اإلسالم السياسي العربي يبدأ من العودة
إىل املاضي ،ويعادي تلك األهداف ،باستثناء هدف التحرير لدى
بعض اجلماعات اإلسالمية ،وليس كلها.
انتقل حزب اهلل ،مبشاركته البطولية يف مواجهة املشروع التكفريي،
على املستوى اإلقليمي ،من إسالم التحرير إىل إسالم التحرر ،مبعنى
أنه جتاوز وحدانية نهج مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ،إىل املشاركة
الفعالة يف مواجهة التدخل االمربيالي الرجعي يف سوريا واملنطقة.
وهو يقدم ،على املستوى العملي ،صورة راقية فع ًال يف السياسة
واملمارسة ،لكنه مل يتقدم ،بعد ،إلجناز مهمة االنتقال من الفقه
التقليدي إىل فقه التحرير ،الوطين االجتماعي التنموي ،على حنو ما
فعلت احلركات النضالية يف أمريكا اجلنوبية باالنتقال من الالهوت
حول املسيحية من قوة رجعية إىل
التقليدي إىل الهوت التحرير ،الذي ّ
قوة تقدمية يف تلك القارة الصاعدة.
على املستوى الفين ،ميكن استخدام خطابات حسن نصراهلل الستنباط
خطوط عريضة لبناء فقه التحرير اإلسالمي ،على أن يتم استكمال
النقص احلاصل يف األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ لكن
من الواضح أن هناك الكثري من التعقيدات البنيوية والسياسية
والتنظيمية اليت حتول ،حتى اآلن ،دون ورشة حزبية أو حتى مبادرة
من أحد مثقفي احلزب لدراسة خطابات السيد ،وحتليلها ،وإعادة بنائها
فعلت ،مرارا،
منهجيًا .وهي مهمة يقوم بها ،جزئيًا ،يساريون ـــ كما
ُ
يف كتاباتي ـــ ولكن إجناز هذه املهمة ،وحتويلها إىل جدول أعمال
فكري ،يعود إىل مثقفي حزب اهلل وكوادره.
حلزب اهلل ،بالطبع ،أن يتطور باإليقاع الذي يناسب املهمات الثقيلة
اليت يتصدى هلا ،وما يرتبط بها من عالقات وتعقيدات ،لكن حتقيق
اهلدف الكبري املتمثل يف كسر املشروع التكفريي ،يتطلب بناء جبهة
قومية عريضة ،جتمع كل القوى االجتماعية والسياسية املتضررة من
ذلك املشروع يف املشرق العربي ،جبهة يكون عنوانها الوحيد هو
هزمية التكفرييني ،بينما يكون ،لكل أطرافها ،احلق يف االختالف
وحتديد الربامج األخرى.
ً
ّ
والسنة
املتنورين من الشيعة
الوطنيني
،
ا
موضوعي
جتمع جبهة كهذه،
ّ
واملسيحيني واملكونات الدينية األخرى والقوميني واليساريني
والعلمانيني واملثقفني التقدميني والنساء ،وهن قوة جبارة يف
األسرة واجملتمع ،كما يف امليدان على ما رأينا من بطوالت نساء عني
العرب .غري أن قيام اجلبهة املوحدة ضد املشروع التكفريي ،يتطلب
ارادة سياسية ومشروعًا مضادًا وبرناجمًا لدى القوتني الرئيسيتني
اللتني ختوضان الصراع ،وتتمتعان بالدعم اإلقليمي والدولي ،وهما
اجلمهورية العربية السورية وحزب اهلل.
احلرب طويلة وشاقة وشاملة ،وحتقيق النصر فيها حيتاج إىل تعبئة
شاملة لكل الطاقات الفكرية والسياسية واملقاتلة ،خصوصًا ،يف
اجملتمعات املشرقية الفسيفسائية الرتكيب الديين والطائفي واالتين
ّ
مكفرة ومهددة بالفاشية الدينية.
واجلهوي .وهي كلها

ماذا لو أراد حزب اهلل إجراء االنتخابات؟
هيام القصيفي

يتصرف تيار املستقبل مع االنتخابات النيابية على أنها لن جترى.
فهو حيتاج اىل التمديد لظروف حملية وإقليمية .لكن السؤال :ماذا
لو أراد حزب اهلل إجراء االنتخابات؟
تبدل املشهد اللبناني يف االيام االخرية ،فصار التمديد للمجلس
ّ
النيابي حبكم املنتهي ،وبدأ مجيع االطراف يتصرفون على أنه
سيصبح أمرًا واقعًا خالل االسبوع املقبل .ورغم أن التمديد كان
أمرًا مبتوتًا قبل أشهر ،تفاديًا للفراغ يف املؤسسات بعد الشغور
الرئاسي ،ظلت شكوك حتوم حوله ،يف ظل رفض القوى املسيحية
له ،واحنياز الرئيس نبيه بري إلجراء االنتخابات ،فيما كان الرئيس
سعد احلريري ومعه النائب وليد جنبالط يناديان بالتمديد ،ويف
خلفية مواقفهما أن حزب اهلل ال يريد االنتخابات بسبب الوضع
األمين وتورطه يف سوريا.
لكن ماذا لو قرر احلزب اجراء االنتخابات النيابية؟ وماذا لو كان
قرار إجراء االنتخابات ضروريًا ألي طرف يريد إدخال البالد يف
صدام غري مسبوق يضيف لبنان اىل الئحة الدول الغارقة يف
الفوضى واحلرب؟
تنبع فرضية السؤال من عوامل الالثقة املوجودة حاليًا بني طريف
ّ
السنة والشيعة ،واليت عبرّ عنها
النزاع يف لبنان واملنطقة ،أي
السجال السعودي ــ االيراني االخري حول سوريا ،كما تعبرّ عنها
ّ
املتشنجة بني حزب اهلل واملستقبل،
لبنانيًا ،كل يوم ،املواقف
وآخرها موقف وزير الداخلية نهاد املشنوق .وينطلق السؤال
أساسًا من واقع أن اجلميع يلعب على شفري اهلاوية ،فيستنفدون
املهل حتى اللحظات االخرية ،على غرار ما حصل مع تأليف احلكومة
وصدور البيان الوزاري.
منذ أن أعلن احلريري موقفه املؤيد للتمديد وهو يسعى اىل احلصول
توجه اىل روما للقاء البطريرك املاروني
على تغطية من املسيحينيّ .
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي مل يعط بركته إال إلجراء
االنتخابات الرئاسية ،االمر الذي جعل ضروريًا حشد قوى  14آذار
للحصول على موافقة مسيحية من قيادات الصف االول املسيحي.
لكن بني اجتماع روما ولقاءات السعودية ،مثة استحقاق يتعلق
هدد به زعيم املستقبل ونوابه
بسحب الرتشيحات النيابية ،وهو ما ّ
أكثر من مرة ،ملنع إجراء االنتخابات .لكن أحدًا من املرشحني
التابعني لتيار املستقبل مل يسحب بعد ترشيحاته.
ماذا يعين ذلك؟
حبسب مصادر سياسية ،فإن الوضع الداخلي وصل اىل مرحلة من
االهرتاء األمين والسياسي مل يسبق أن عرفها ،وتنذر مبرحلة خطرة
التنبؤ مبا ميكن أن
على مستقبل لبنان ووجوده .وال ميكن تاليًا
ّ
يقبل عليه يف مرحلة بالغة التعقيد والتشنج بني حمورين إقليميني،
ميعنان يف الذهاب بعيدًا يف مواقفهما ،يف اليمن حيث تتطور
أوجه املعركة ،وسوريا والعراق ،األمر الذي سريتد حكمًا على لبنان
فتصل شظايا الصراع االقليمي املتفجر اليه.
من هنا يصبح إجراء االنتخابات أو التمديد للمجلس النيابي واحدًا
إبقاء للتهدئة
من االسلحة اليت ميكن اللجوء اليها ،تصعيدًا أو
ً
الصورية املوجودة حاليًا .لذا بقيت مجيع القيادات السياسية على
مرجح منذ شهور،
جاهزيتها رغم أن قرار التمديد ّ
وتركت نافذة مفتوحة للسري يف االنتخابات ،حتى ال يفاجأ أحد
بأي تبدل يف املواقف اإلقليمية جتعل إجراء االنتخابات ضروريًا يف
اللحظة االخرية .وفقًا لذلك ،تقدم اجلميع برتشيحاتهم ،واختذ وزير
الداخلية واحلكومة كل االجراءات اليت من شأنها أن جتعل العملية
االنتخابية ممكنة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتباعًا ،ظل اجلميع مستعدًا ،مع اإلبقاء على االتصاالت مفتوحة إلقرار
التمديد وإنهاء نغمة االنتخابات كليًا .لكن عدم إقدام املستقبل
على سحب ترشيحاته يظهر أن االمور مل تصل اىل خواتيمها بعد،
بدليل اجتماع أمس يف ساحة النجمة ،إذ يكمن خوف املستقبل من
أن تكون مثة قطبة خمفية تؤدي اىل إجراء االنتخابات ،حتى يف ظل
وضع أمين مضطرب كاف لتربير عدم إجرائها ،وعدم قدرة االجهزة
االمنية على تأمني عملية االقرتاع يف يوم واحد يف كل لبنان.
فاملستقبل يدرك أن الضغط إلجراء االنتخابات لن يقابل دوليًا اال
بالرتحاب .فأي إدارة أمريكية أو أوروبية ستنتقد إجراء االنتخابات
النيابية ،فيما أشادت حبصوهلا يف العراق حني كانت تنفجر فيه
سيارات مفخخة باجلملة؟
يرحب به
ويعرف أيضًا أن أي قرار «إقليمي» بإجراء االنتخابات قد ّ
حلفاؤه املسيحيون قبل أخصامه ،ألنهم يرغبون يف إجراء انتخابات
يعززون فيها حصتهم الوازنة داخل هذه القوى ومبعزل عن تأثريات
املستقبل.
ويدرك جيدًا أن ال مشكلة لدى حزب اهلل يف حشد حمازبيه يف
مناطقه البقاعية واجلنوبية ويف جبل لبنان( ،على عكس ما هو
وضع املستقبل يف مناطق مشالية وبقاعية) ،وال يف احلصول على
حصته كاملة يف اجمللس النيابي ،مع ضمان مثانية مقاعد فاز بها
مع الرئيس نبيه بري بالتزكية.
ال شك يف أن االيام املقبلة دقيقة باملعنى السياسي الذي سريسم
يواجه من جانب
مستقبل البلد ،ألن أي قرار بإجراء االنتخابات قد
َ
الفريق االخر مبحاولة تعطيلها أو بالطعن فيها ،أو باحتماالت أخطر
تدفع لبنان أكثر فأكثر اىل مرحلة الالرجوع ،خصوصًا إذا تعامل
الفريق السنيّ مع استحقاق االنتخابات والتمديد على قاعدة أنه
ترجح كفة خياراته.
طرف مقبل على انتصارات إقليمية ّ
قد ميدد للمجلس النيابي االسبوع املقبل ،لكن كل هذه املراجعة لن
تبقى غائبة عن بال قيادات فريقي  8و 14آذار ،ألن كليهما ينتظر
اآلخر على حافة اهلاوية.

أبو األثري العبسي :من صيدنايا إىل اللوائح األمريكية
صهيب عنجريني

ضم  10أفراد وجمموعتني يف
اواخر الشهر املاضي ،أعلنت واشنطن
ّ
تربع اسم عمرو العبسي
سوريا إىل «قائمة اإلرهاب» .على رأس القائمة ّ
الذي «مت اختياره من قبل داعش ليشغل منصب والي محص» .لكن،
هل كان املنصب وراء وضعه على القائمة؟ وما حقيقة أنه ٌ
أخ لزعيم
«فتح اإلسالم» الشهري شاكر العبسي؟ ُيعترب عمرو العبسي (الشهري بأبو
أشد الشخصيات «اجلهادية» فاعلية .هو رجل «الدولة
األثري) واحدًا من
ّ
اإلسالمية» من قبل أن يصل األخري إىل سوريا ،ومن أشد املتحمسني
إلعالن «اخلالفة» ،بل أحد «آباء املشروع» وفقًا ملصادر «جهادية».
ٌ
غموض يبدو أنه مقصود حييط باملراحل األوىل من حياة العبسي.
مثة
هو من مواليد  ،1979وقد دأب خالل وجوده يف حلب على تكرار رواية
مفادها ّ
أنه من أبناء ومواليد قرية تل
أمام زواره و»إخوته اجملاهدين»،
ُ
عقربين ،التابعة لسرمدا يف ريف إدلب .عالوة على ذلك ،اعتاد التأكيد
ُ
ّ
أنه ٌ
يناقض املعلومات املتداولة حول
«أخ للشيخ شاكر العبسي» .ما
وأن له
شاكر العبسي الذي ُتفيد كل املعطيات بأنه فلسطيين – أردنيّ ،
ٌ
ثالثة فحسب ،هم شكري (مهندس طريان) ،وأمحد
من األشقاء الذكور
(فين طريان) ،وعبد الرزاق (استشاري يف طب العظام) .لكن مصادر
إن «الشيخ أبو األثري ّ
أن كل تلك
أكد لنا ّ
«جهادية» تقول لـ»األخبار» ّ
فرت
قد
العبسي
عائلة
فإن
الرواية،
هلذه
املعلومات غري دقيقة» .ووفقًا
ّ
من سوريا خالل أحداث الثمانينيات ،واجتهت إىل األردن (مبا فيها شاكر،
وعمرو الذي كان طف ًال).
مثة رواية أخرى ،أوردتها صفحة «ويكليكس دولة البغدادي» الشهرية
مفادها أن أبو األثري ُولد يف السعودية عام ،1979
على موقع «تويرت»،
ُ
ُ
ُ
تلحظ هذه الرواية أي صلة
عائلته إىل األردن الحقًا .وال
قبل أن تنتقل
قربى بني العبسي الصغري والعبسي الشهري .وتتقاطع الروايتان على
أن عمرو العبسي نشأ وترعرع يف األردنّ ،
وأنه درس اهلندسة (املدنية
َ
وفق إحداهما ،واملعلوماتية وفق الثانية)!
ٌ
مصدر «جهادي» سوري .يقول املصدر
رواية «توافقية» يوردها
مثة
ٌ
لـ»األخبار» إن «الشيخ عمرو هو ٌ
أخ غري شقيق للشيخ شاكر .ومن
املعلوم أن جزءًا من عائلة الشيخ شاكر قد عاش يف سوريا ،ومنهم
شقيقه أمحد الذي عاش يف سوريا منذ عام  .»1970رغم عدم إمكانية
التحقق من صحة هذه الرواية ،غري أن املؤكد أن عمرو العبسي قد أفلح
يف إقناع معظم احمليطني به أنه ٌ
«أخ للشيخ شاكر» ،مستفيدًا بذلك من
«يعامله معظم من حوله
إذ
األخري،
بها
«الشعبية اجلهادية» اليت حيظى
ُ
َ
وفق ما يؤكده لـ»األخبار»
باحرتام شديد ،تقديرًا ملكانته ومكانة أخيه»،
درس من سكان مدينة حلب كان قد التقى أبو األثري يف وقت سابق.
ُم ٌ
ّ
املؤكد أن أبو األثري قد ُ
اعتقل يف سوريا عام  .2007وهو العام الذي
من
بتهم االنتماء إىل تنظيمات سرية ،ومجاعات
شهد موجة اعتقاالت كبرية
ِ
أصولية .كانت تهمة العبسي االنتماء إىل تنظيم القاعدة ،وأحيل على
ّ
سجن صيدنايا الشهري ،حيث تأثر بأحد زعماء السجناء اإلسالميني هناك،
تيمنًا به.
وهو أثري الشاكر،
ومسى نفسه «أبو األثري» ّ
ّ
أخلي سبيل العبسي مبوجب مرسوم العفو العام الذي صدر حزيران
ً
واحدة من أوىل اجملموعات
وأسس
توجه إىل ريف حلب،
 .2011حيث ّ
ّ
السنة» اليت ّ
ّ
تلقت تدريبها يف
املسلحة يف سوريا ،وهي «كتيبة أسود
معسكر الشيخ سليمان ،قرب قلعة مسعان .وكان هذا املعسكر حينها
تابعًا لـ»جبهة النصرة» اليت كانت يف طور «العمل السري» ،ومل يكن
«داعش» قد ظهر على مسرح األحداث بعد .كان فراس العبسي (شقيق
سري «جملس شورى اجملاهدين» ،وصار عمرو
عمرو) قد ّ
أسس بشكل ّ
عضوًا فيه .لعب «اجمللس» دورًا أساسيًا يف «استقطاب املهاجرين»،
ثم يف انشقاقهم عن «النصرة» مع تفجر اخلالف بني األخرية و»الدولة
اإلسالمية» .ويف أيلول ُ 2012قتل فراس العبسي على احلدود السورية
الرتكية ،فاختار «أعضاء جملس شورى اجملاهدين» شقيقه أبو األثري
«رئيسًا للمجلس» .أفلح العبسي يف استقطاب املزيد من «اجلهاديني»
إىل جملسه ،فتجاوز عددهم حاجز الـ ،500يف وقت قياسي ،بعد أن
كانوا ّ
أقل من  200يف عهد شقيقه .وتؤكد روايات «جهادية» متقاطعة
أن العبسي بدأ مبراسلة البغدادي ،وحتريضه ضد «النصرة» وزعيمها أبو
ّ
وحثه على القدوم إىل سوريا لقيادة «اجلهاد» بنفسه،
حممد اجلوالني،
متهيدًا لـ»تشكيل كيان جهادي عاملي موحد».
مع قدوم البغدادي إىل سوريا كان أبو األثري من أوائل الشخصيات
اليت التقت به ،وبايعته سرًا ثم علنًا يف ما بعد .وإليه يرجع الفضل يف
ُ
حيث ّ
لقاء بينهما على مقربة
رتب
«مبايعة» عمر الشيشاني للبغدادي،
ً
ضم إليهما كلاًّ من البغدادي،
من احلدود الرتكية .وتاله لقاء موسع
ّ
وأبو علي األنباري ،وأبو بكر القحطاني .ويف ذلك االجتماع مت التباحث
ً
ومكافاة لهُ ،عينّ العبسي «واليًا»
يف فكرة «إعالن اخلالفة» وخطواتها.
حللب .واشتهر بدمويته ،حيث توىل بنفسه التحقيق وتعذيب عدد من
الناشطني يف مقر «اهليئة الشرعية» .ثم ُعينّ واليًا للتنظيم على «والية
محص» يف مطلع العام احلالي ،قبل أن خيتفي .وتروج بعض املصادر
«اجلهادية» أن «السلطات العراقية متكنت من اعتقاله قرب احلدود مع
سوريا» ،األمر الذي اتضح عدم صحته بعد ضمه إىل «قائمة املطلوبني»
األمريكية .كذلك يؤكد مصدر «جهادي» لـ»األخبار» أن «الشيخ أبو األثري
بات أحد القادة األساسيني للجهاد اإلعالمي يف دولة اخلالفة».
فراس العبسي ،شقيق عمرو .اشتهر بلقب أبو حممد الشامي ،ثم أبو
حممد العبسي .من مواليد السعودية (جدة) عام  ،1973وهو طبيب
«أول من رفع راية
أسس «جملس شورى اجملاهدين» .وهو ّ
أسنانّ .
التوحيد راية العقاب يف الشام قبل أن ترفعها جبهة النصرة» ،وفقًا
ملصادر «جهادية».
تؤكد بعض املصادر أن رفع الراية كان أبرز أسباب مقتله .تقول املصادر
إن «جماهدي اجمللس هم من حرروا معرب باب اهلوى بقيادة أبو حممد»،
وينقل عنه قوله حينها« :من هنا نعلنها خالفة إسالمية».
ُ
اضطرت احلكومة الرتكية بعد رفع الراية إىل إغالق مجيع املنافذ احلدودية.
ثم قتله.
وبعدها بيومني مت اختطاف أبو حممدّ ،
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مقابالت

وليد جنبالط :لبنان الكبري على احملك

ال يقيم وليد جنبالط يف موقع خمتلف فحسب .بل كذلك يف
عقل مغاير .اكثر شغفًا بالتاريخ .شأن الشغوفني بالتاريخ
ال يسعهم اال ان يكونوا متشائمني ،او يف اقرب مسافة اىل
التشاؤم ألنهم اختربوا يف حاضرهم ما قرأواه .كذلك جنبالط
عمرت مئة سنة
امام لغز ما بعد خريطة سايكس ـ بيكو بعدما ّ
او تكاد .صار يتوقع خريطة جديدة مذ انهارت سوريا القدمية
اليت عرفها .تنبأ بسقوطها قبله صديقه حكمت الشهابي.
لكنه خياف اآلن اكثر على ما تبقى من «لبنان الكبري» ،آخر
ما تبقى من سايكس ـ بيكو .شهد اجداده يف القرون االربعة
املنصرمة انهيار «الشوف الدرزي الكبري» املعين ،ثم انفجار
الثنائية املارونية ـ الدرزية الشهابية ،ثم حضرت جدته
الست نظرية «لبنان الكبري» ،وأبصر والده كمال جنبالط
غروب «مجهورية االستقالل»

حاوره نقوال ناصيف
■ هل حنن ذاهبون اىل متديد والية
جملس النواب بسهولة؟
ـ التمديد مشروط بانتخاب رئيس
للجمهورية يف اقصى سرعة .ما
ان ينتخب رئيس ،كما فهمت
من الرئيس نبيه بري وكما
اتفقنا معه ،يدعى اىل انتخابات
نيابية فورًا .وهذا امر طبيعي.
■ هل تربر التمديد كمؤشر اىل عدم
انتخاب الرئيس قريبًا؟
ـ ال ميكن اجراء انتخابات نيابية
يف غياب رئيس ألننا سنصل
اىل الفراغ .تصبح احلكومة
احلالية مستقلةَ .من جيري
استشارات تأليف حكومة جديدة؟
رئيس اجلمهورية وال احد
سواه .رمبا هلذا السبب ذهب
مسري جعجع وسامي اجلميل اىل
السعودية للقاء املسؤولني
هناك وسعد احلريري من اجل ان
يكون التمديد للمجلس ميثاقيًا.
مصر على مشاركة
الرئيس بري
ّ
القوى املسيحية يف هذا القرار.
■ هل انت قلق على الوضع
احلالي؟
ـ دخلنا على حنو مباشر يف احلرب
السورية .مل يعد جمديًا اتهام
فريق للفريق اآلخر بأنه لوال
التدخل ملا كان اتى االرهاب اىل
لبنان .صار كالمًا غري جمد وبال
معنى .دخلنا هذه احلرب.
■ لكننا ندخلها للمرة الثالثة بعد
باخرة «لطف اهلل» يف طرابلس
وحض قوى  14آذار على اسقاط
ّ
تدخل حزب اهلل
النظام ،ثم
هناك؟
ـ اليوم يتضاعف هذا التدخل
والتورط يف احلرب السورية.
بني عرسال وبريتال دخلنا
احلرب السورية جمددًا .ال ننسى
قبل سنة السيارات املفخخة ،ثم
العناصر الكثريين الذين كانوا
ميرون عرب لبنان بعضهم يف
السجون ،والعناصر اللبنانيني
الذين ،كما يقال ،كانوا يذهبون
من مرفأ طرابلس اىل تركيا ثم
يدخلون منها اىل سوريا للقتال.
كل ذلك يوجد قلقا على االمن
والوضع يف لبنان وعدم امكان
مسها هدنة.
التوصل اىل هدنةّ .
حتى يف الفلسفة االسالمية
والفقه االسالمي مثة ما يسمى
«دار السلم» و»دار احلرب».
تعلمتها من استاذ كبري يف
الفلسفة االسالمية كان استاذي
يف اجلامعة االمريكية هو الدكتور
يوسف ابيش .يف مرحلة معينة
كان لدى املسلمني «دار السلم»
مع العدو حتى .اال نستطيع حنن

ان نوجد «دار السلم» ،اشبه
بهدنة ،بني االفرقاء الكبار هنا
كتيار املستقبل وحزب اهلل.
■ هل ترى انهم اصحاب قرار يف
هذا الصراع ام ادوات؟
ـ لنقل انهم ليسوا اصحاب
قرار .اال يستطيعون توفري حد
ادنى من التأثري احمللي عوض
خطاباتهم النارية يف انتظار ــ
وانا ال ارى ــ االنفتاح االيراني
السعودي وتسوية امريكية
ايرانية حول الربنامج النووي؟
■ ملاذا ال نذهب اىل انتخابات
الرئاسة اذا؟
ـ ألنه كما يبدو ٌ
كل يراهن على
حسابات خارجية اثبتت خطأها
وفشلها .هذا راهن على اسقاط
النظام بسرعة ،وذاك راهن على
بقاء النظام وصموده ،فوصلنا
اىل مأزق وحرب استنزاف
طويلة.
ممن راهن على اسقاط
■
َ
كنت ّ
النظام؟
ـ ال ،ابدًا .عندما اجتمعت بقوى
 14آذار يف منزل الدكتور
غطاس خوري ،قلت لن يسقط
النظام بسرعة كما تتصورون.
العملية طويلة جدًا .بنيت كالمي
على معطيات كالم دقيق جدًا
حلكمت الشهابي ،رمحة اهلل
عليه .قال لي ان بشار االسد
سيقود سوريا اىل حرب اهلية،
ورمبا اىل تقسيم .كان ذلك
يف منتصف آذار  ،2011اسبوع
بعد انطالق ثورة درعا .يومذاك
التقيت بشار االسد يف الصباح،
ثم حكمت قرابة احلادية عشرة.
يف ما بعد طلب حكمت موعدًا
من بشار ،فلم ُي َ
عط وانتظر.
قيل لي الحقا ان حكمت كان
ففوجىء
التلفزيون
حيضر
باالسد يستقبل شخصية لبنانية،
فاتصل للفور بأبوسليم الدعبول
يف القصر اجلمهوري ،وطلب
الغاء املوعد الضطراره للسفر،
وغادر على االثر اىل باريس يف
حمطة اوىل ،ثم اىل امريكا ومل
يعد يستطيع العودة بعد ذلك.
عندما التقيت به يف باريس قال
لي :ال تنس ما اخربتك اياه .بعد
ذلك بقينا على تواصل هاتفيا
حتى االسبوعني االخريين من
حياته ،وكانت صحته بدأت
تتدهور .قال لي على اهلاتف:
يا وليد سوريا اليت تعرفها
ونعرفها انتهت .كان النظام
قد اسقط على منزل حكمت يف
ادلب برميال متفجرا .كان من

ال ابصر رئيساً قريباً ومرشحو
التسوية ليسوا أفضل من هنري
حلو (هيثم املوسوي)

رجاالت سوريا الكبار .وهو الذي
صنع وحافظ االسد سوريا اليت
كنا نعرفها .كانت صخرة وحمورا
معينا مل يسع اي قوة عربية او
دولية او رئيس غربي او حملي
جتاهلها يف املعادلة االقليمية.
■ وعبداحلليم خدام؟
ـ طبعا ابومجال ايضا كان له دور
كبري.
■ هل تربر له انشقاقه؟
ـ ما فعله كان عن اقتناع ،وانشق
عن اقتناع .عندما غامر واتى اىل
لبنان ،اىل مستشفى اجلامعة
االمريكية على اثر حماولة اغتيال
مروان محادة ،كان من الصعوبة
اخراجه من السيارة وإدخاله اىل
املستشفى وسط مجهور هائل
يتملكه الغضب واحلقد ضد
سوريا .احتضنته حتى استطيع
ادخاله اىل املستشفى ،ومل
أستطع إخراجه اال من الباب
اخللفي .بدوره حكمت قال لي
على اثر حماولة اغتيال مروان:
انتبه .انشق ابومجال وظلمته
املعارضة السورية .ظن عندما
ّ
شكل جبهة اخلالص الوطين ان
يف وسعه القيام بعمل سياسي
ما ضد النظام .لكن املعادلة
مل تكن ملصلحته وال ملصلحتنا
حنن ،انا وسعد احلريري وفريق
 14آذار عندما ظننا بأن سنفلح
يف شكوانا من النظام لدى
جورج بوش ،فانتهى االمر
بعقوبات على ميشال مساحة
ووئام وهاب .كان حكمت يقول
لي عن االمريكيني :ال تتوقع
منهم شيئا .كان ذلك اعوام
 2005و 2006و .2007يف آخر
لقاء لي معه سألين ماذا أعتزم
أحترك يف
فعله ،فقلت إنين
ّ
سبيل احملكمة الدولية .قال:
لن يطلع منهم أي شيء ،لكنين
أتفهمك .أجنزنا احملكمة .كان
إجنازنا الوحيد.
■ أين تضع غازي كنعان هنا؟
ـ كان من الرجاالت أيضا .كان
يعلم خفايا اغتيال رفيق احلريري.
ال ننسى االجتماع الشهري الذي
عقد اواخر كانون االول 2004
عندما استدعي رفيق احلريري
اىل الشام ،وكانت جلسة عاصفة
مع بشار االسد الذي قال لرفيق
احلريري أنا الذي يأمر هنا ،يف
حضور غازي كنعان ورستم
غزالة .كان يوجه بذلك كرئيس
دولة ،يف حضور موظفني اثنني،
رسالة اىل رفيق احلريري واىل
غازي كنعان بالذات أيضا ألنه

كان يعطف على رفيق وحيميه
وحيميين .لذلك انتحر .انتحر
حتت الضغط .مل يقتلوه ،بل
ُ
جب على اإلنتحار .عن حق كان
أ رِ
ً
ً
ً
رجال صلبا وقويا.
■ هل انتهت سوريا القدمية اليت
كنت حليفًا رئيسيًا هلا؟
َ
ـ راحت سوريا وراح الشرق
كله .بعد أسبوعني على اإلعتداء
على برجي نيويورك ،كان جورج
بوش وديك تشيين يفكران يف
العراق ،لكنهما أرجأا هذا اخليار
سنتني .ثم كانت الكذبة الكربى
بعد سالح الدمار الشامل اليت
اطلقها كولن باول يف االمم
املتحدة ،واعرتض آنذاك دومنيك
دو فيلبان ،وغزوا العراقُ .د ّمر
العراق وجيش أساسي يف
املنطقة العربية ،اآلن جاء دور
تدمري سوريا ولديها جيش
أساسي .قد يستغرق األمر
بعض الوقت .مل يصل اجليش
السوري كاجليش العراقي اىل
مرحلة االحنالل ،بينما استنزف
اجليش العراقي يف احلرب
االيرانية ـ العراقية ،ثم كانت
مغامرة الكويت بناء على إشارة
يقال إنها من الديبلوماسية
صدقها صدام
إبريل غالسيب
ّ
حسني .اال أن إبريل غالسيب
قتلت يف حادث سيارة السنة
املاضية كما علمت .أحيانًا يف
بعض األحداث سيارات مشبوهة.
كانت شاهدة على مرحلة .كل
اهلالل اخلصيب يتغري اليوم،
لكن َمن املستفيد؟ لندع جانبا
نظرية املؤامرة .إسرائيل هي
املستفيدة الوحيدة.
■ اىل أين تذهب املنطقة؟
ـ مل تعد هناك دول قومية
ووطنية كان قد شكلها اتفاق
سايكس ـ بيكو عام .1916
عام  2014بدأت تنهار .متاما
بعد مئة سنة .اما كيف ستنشأ
دول جديدة ،فال أحد يعرف.
وضع اتفاق سايكس ـ بيكو
خطوطًا بعضها كان جتريبيًا .من
بينها كان تقسيم تركيا وفق
معاهدة سيفر رفضها كمال
أتاتورك بالدم بعدما انتصر على
اليونانيني ،ودخل اسطنبول
فاحتا وخلع اخلليفة .يف ما بعد
سّويت وحدة تركيا
عام ُ 1923
يف معاهدة لوزان .كان ملحوظا
آنذاك دويلة كردية .اليوم
ترتسم خريطة جديدة للمنطقة
على حنو ال نستطيع التنبؤ به.
■ هل تعتقد بأن تنظيما كداعش
قادر على حمو خريطة عمرها مئة
سنة؟
ـ حماها .حماها .ليس جمرد
تنظيم .كانت هناك دول قومية
ووطنية أدت قسطها يف مرحلة
ذهبية وقامت بواجباتها .اآلن
انتهت ألسباب داخلية ومتادي
الديكتاتوريات والفقر ،فانفجرت
من الداخل والتحقت بها عناصر
من اخلارج.
■ هل كانت حدود لبنان من ضمن
اخلطوط التجريبية؟
ـ علنا نستطيع اإلبقاء على ما
تبقى من تقسيمات سايكس ـ
بيكو باإلبقاء على «لبنان الكبري»
الذي أنشأه اجلنرال غورو .هذا
هو التحدي ،وهذا ما جيب أن
يفهمه األفرقاء الكبار هنا ،ألن

األفرقاء الكبار اخلارجيني غري
مبالني مبصري أمة أو شعب .ها
هو الصراع على عني عرب خري
دليل على ذلك.
■ هل تعتقد بأن لألفرقاء اللبنانيني
اآلخرين الذين تتحدث عنهم شغفا
يف قراءة التاريخ والتعلم من
دروسه .هل يقرأون؟
ـ على الواحد أن يقرأ .وعندما
يقرأ يتعلم.
■ هل يقرأون؟
ـ إسأهلم.
■ متى سيكون لدينا رئيس؟
ـ ال أعرف .ال أبصر رئيسًا
قريبًا.
■ أال يسعك اإلضطالع بأي دور
كسحب ترشيح النائب هنري حلو
مثال .أال يساعد ذلك؟
ـ سبق أن قلت إنين ال أريد
أن أكون بيضة القبان .عندي
عشرة أصوات .عندما تتفق
القوى الكربى كالتيار الوطين
احلر وحزب اهلل وتيار املستقبل
ميشي احلال.
■ هل تسحب هنري حلو عندئذ؟
ـ ليس ضروريًا .العدد هو الذي
يفرض يف هذه احلال نفسه.
ملاذا تكون هناك ضرورة لسحب
هنري حلو؟ لن أرضى وسيبقى
موجودًا وسأتشاور معه .اذا كنا
سنمشي مبرشح تسوية سوى
املرشحني الكبار ـ ولكل من
هؤالء حيثيته اليت حنرتم ـ فإن
األمساء األخرى ليست أفضل
من هنري حلو .ال ،ليست أحسن
منه.
مبن فيها صديقك جان عبيد؟
■ َ
ـ أحرتم جان ،ولكنين رشحت
هنري.
■ أال ترى يف جان عبيد مواصفات
الرئيس التوافقي والرئيس
التسوية؟
مم يشكو؟
حلو،
ـ وهنري
ّ
■ هل ميشال عون ومسري جعجع هما
املسؤوالن عن املأزق الرئاسي؟
ـ رمبا املأزق يف مكان ما بسبب
ميشال عون ومسري جعجع،
وأقول رمبا .رمبا كان على
القادة املسيحيني أن جيتمعوا
ويتفقوا على مرشح ،كما فعل
من قبل احللف الثالثي عام 1970
واتفق على سليمان فرجنيه .لكن
هناك عقبة أخرى تتمثل يف عدم
احلوار بني الشيخ سعد والسيد
حسن يف الوقت احلاضر نتيجة
ظروف عدة.
■ هل يقودهما احلوار اإليراني ـ
السعودي إىل هذا احلوار؟
ـ هل هناك حوار إيراني ـ سعودي؟
ال أرى حوارًا بل توترًا.
■ إذا حصل.
ـ ميكن .هل يبدو أن هناك
حوارًا؟
■ أال يسعك أنت أو الرئيس نبيه
بري القيام مببادرة ما؟
ـ إذا كان هناك بني القوى َمن
يراهن على متغريات إقليمية،
فسنظل نراوح مكاننا .لن يكون
هناك أي متغري إقليمي ملصلحة
لبنان يف الوقت احلاضر .لذلك
حنن ذاهبون اىل مأزق التمديد
جمللس النواب وإطالة أمد عدم
انتخاب الرئيس.
■ حتى ذلك الوقت ،هل سيكون
األمن يف خطر؟
ـ األمن يف خطر يف بعض
املناطق .األمن ليس تقنيا،
بل هو سياسي .نسمع من هنا
وهناك تصرحيات نارية تؤثر يف

عدم استقرار األمن ،أضف البيئة
احلاضنة املقلقة.
■ هل تتوقع عودة جتربة عرسال
جمددا ،أم مثة منفذ أمين آخر يشبه
عرسال؟
ـ عرسال موجودة وتكفي .املهم
ان تنجح الدولة اللبنانية بصوت
واحد وجمتمعة يف التوصل اىل
تلبية مطالب خاطفي العسكريني،
مبا يف ذلك املقايضة من ضمن
الشروط املمكنة واملعقولة .لكن
لدي حيال ما يتواله
ال تفاصيل
ّ
اللواء عباس ابراهيم.

هبة الثالثة مليارات:
تبخّرت ...تأخرت؟

■ اتسمت جوالتك األخرية بأكثر من
تفسري .البعض قال انك خائف
على طائفتك ،والبعض اآلخر قال
انك خائف على البلد برمته؟
كنت خائفًا فأنا أنطلق من
ـ اذا
ُ
توتر درزي من شأنه ان ينتج
توترًا لبنانيًا .أال يعين ذلك انين
خائف على كل البلد .نعم خائف.
اذا كان هناك توتر ،فذلك يعين
أنه حيدث توترات أخرى على
مستوى لبنان كله وأمنه .حنن
يف غنى عن هذه التوترات،
ويقتضي أن نقف وراء اجليش
ونوفر تضامن احلد األدنى معه،
ألن لديه مهمة الدفاع عن لبنان.
لست ممن يؤيدون الدخول يف
التحالف الدولي ألننا ال نستطيع
ِ
لنكتف اآلن بتعزيز
التحمل.
ّ
اجليش ودعمه .هبة الثالثة
مليارات دوالر ،ألسباب معينة
قد أجهلها وقد يكون سعد
احلريري يعرفها ،إما تبخرت أو
رمبا تأخرت .بقيت هبة املليار،
ّ
توظف يف املكان
آمل يف أن
املناسب والسالح املناسب.
اكتفي بهذا القول اآلن بعدما
قيل لي ان بعض الدبابات رمبا
تكلفنا غاليا جدا.
■ سياسيا؟
ـ ال ،ماليا.
■ هل تبخرت هبة الثالثة مليارات.
ـ ال اعرف.
■ ليس معروفا عن تقاليد البيت
باجليش.
غرامه
اجلنبالطي
انت اليوم اكثر االفرقاء تعلقًا
باملؤسسة العسكرية ومطالبة
ودعمها
معها
بالتضامن
وتسليحها؟
ـ اآلن هناك أمن الوطن .املاضي
مسألة خمتلفة .السياسة تتغري.
لدينا اليوم هذه املؤسسة مع
املؤسسات االمنية االخرى ،وهي
اليت حتفظ أمن املواطن ووحدة
الوطن.
■ عندما ترفض انضمام لبنان اىل
التحالف الدولي ،هل تعتقد بأن
اجليش قادر على محاية احلدود؟
ـ اىل جانب تعزيزه بالسالح
واملعدات ،هناك أيضًا التطويع.
اختذت احلكومة قرارا بتطويع
 15الف عسكري ،لكن املطلوب
ايضا اجياد املوارد الكافية .جيب
التخلي كذلك عن ترف معني يف
ضوء ما تردد عن رفع سن تقاعد
الضباط من  62عاما اىل 64
عاما .حرام .هذه جرمية يف حق
اجلندي العادي ألن املستفيد
هم الضباط الكبار .واقع اجليش
اليوم انه هرم مقلوب .لسنا يف
حاجة اىل تعديل سن التقاعد ،بل
اىل التخلص من اكرب عدد ممكن
من الضباط الكبار ،والرتكيز
على الرتباء واجلنود والقوى
الفاعلة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
سوري حيدد «نقاط الضعف» حول «عني التينة» ..وينفي
مراقبتها
حدد السوري عبداجمليد الغضبان ّ
بدقة مركز عمله يف ورشة كعامل
ّ
دهان قرب الرئاسة الثانية يف عني التينة ،وأعطى مواصفات الطرق
اليت يسلكها إىل ذلك املكان ،وصو ً
ال إىل الورشة ،لكنه «جتاهل»
منزل الرئيس نبيه بري ،و»جتاهل» معه كافة االعرتافات األولية اليت
حدد نقاط ضعف حول املنزل ومنها سطوح املباني
أدىل بها حني ّ
العالية اجملاورة للمكان واليت جيب استغالهلا وفق ما «أوصى» به
الغضبان ملشغله شقيقه وهو أحد قياديي «جبهة النصرة» يف منطقة
القلمون السورية.
ونسب الغضبان ،الذي أجاب على أسئلة احملكمة العسكرية الدائمة
برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ،بهدوء منقطع النظري،
وزعها مينة ويسرة ،ما اتهم به بانتمائه إىل
ترافق مع ابتسامات ّ
جبهة النصرة ومراقبة أشخاص وأماكن ،إىل اجلبهة الشعبية القيادة
ّ
وسلمته إىل مديرية املخابرات ،على خلفية إشكال
العامة ،اليت أوقفته
عشائري قديم وقع يف خميم برج الرباجنة حيث يقطن الغضبان منذ
بدس
أربعة أعوام مع أقربائه .ويذهب الغضبان إىل اتهام اجلبهة
ّ
خريطة وحافظات معلومات يف ملفه.
ولعل واقعة وحيدة مل يرتاجع عنها الغضبان أو ينكرها خالل استجوابه
أمس ،حني أكد بأنه مل يشارك من لبنان يف االنتخابات الرئاسية
السورية اليت جرت قبل أشهر ،ألنه ببساطة كان موقوفًا حيث ألقي
القبض عليه يف أوائل العام اجلاري.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي وسام خليل أفاد الغضبان أنه جاء
إىل لبنان منذ العام  2010حيث مكث مع أقرباء له يف خميم برج الرباجنة
وعمل يف ورش كدهان يف مناطق عدة منها منطقة عني التينة .وقال
لدى سؤاله عن اعرتافه األولي بأن لديه شقيقًا وهو عضو قيادي
يف جبهة النصرة يف سوريا ،أنه اعرتف بذلك حتت الضرب .وروى
أن اجلبهة الشعبية أوقفته وسلمته إىل خمابرات اجليش بسبب خالف
عشائري قديم نافيًا أن يكون قد ضبط معه أي شيء .وبسؤاله عن
دستها .وهل
خريطة ضبطت معه قال :ليست لي واجلبهة الشعبية ّ
ّ
أصلي.
أنت ملتزم دينيًا ،أجاب :عادي،
وسئل :هل أنت مع النظام السوري أو ضده فأجاب :أنا مع الشعب
السوري وما خيتاره الشعب أنا أؤيده.
وسئل :إن الشعب السوري منقسم بني معارضة ومواالة فأين هو
موقعك أجاب :أنا حيادي ،ومل أنتخب ألني موقوف منذ  15شباط
املاضي .وبعدما أوضح أنه خدم لعامني يف اجليش السوري ،نفى أن
يكون قد قام بأي عمل أمين يف لبنان لصاحل جبهة النصرة.
سئلّ :
كلفت مبهمة مراقبة عناصر اجلبهة الشعبية ومراكز حزب اهلل
ومراكز التجمع وقياديني وتزويد شقيقك حبجم خسائر االنفجارات
اليت حتصل يف لبنان فأجاب :كال ،وأنا مل أذهب إىل سوريا ،وأنا
لتم توقيفي.
كنت ّ
أجدد إقاميت يف املصنع ولو كنت مالحقًا ّ
سئل :هل تعرف أحدًا من جبهة النصرة يف لبنان فأجاب بالنفي.
وعندما سئل عن أمساء ذكرها يف التحقيق األولي تعود ملسلحني
من جبهة النصرة قال :إن اجلبهة الشعبية ذكرت األمساء ،فض ًال عن
تعرضي للضرب.
وبعد أن نفى استخدامه احلاسوب سئل عن  4حافظات معلومات ضبطت
معه ،وكان يضع عليها معلومات ويرسلها إىل شقيقه أو مسؤول عنه
يف يربود فأجاب :أنا مل أقل ذلك ،ومل يضبط معي شيء.
وبسؤاله عن شقيقه قال أنه يسكن يف منطقة قريبة للحسكة تدعى
جبل عبدالعزيز وهي بادية.
وهل أن شقيقه من جبهة النصرة قال :ال عالقة له بهم.
حددت نقاط
وسئل :هل تعرف منزل الرئيس بري فقال :ال .سئلّ :
املنزل أوليًا فأجاب :كله تأليف اجلبهة الشعبية .أضاف :صحيح أنا
اشتغلت يف تلك املنطقة.
سئل :تقول بعد مراقبته حتدثت عن نقاط ضعف على سطوح األبنية
العالية وجيب استغالهلا فأجاب :مل أقل ذلك.
سئل :كم يبعد مكان عملك عن عني التينة حيث قصر الرئيس بري
فأجاب :ال أعرف أنه يوجد قصر هناك.
سئل :وأين تقع الورشة اليت تعمل فيها يف املنطقة فأجاب :كنت
أقصد أول الرملة البيضاء وأتوجه صعودًا حنو مدرسة يف شارع رشيد
كرامي ،حيث تقع املدرسة.
سئل :من ّ
كلفك مراقبة منزل بري فأجاب :ال عالقة لي بذلك.
وسئل عن أمساء قال أنها تعود ألقرباء له وعما إذا كانوا من جبهة
النصرة قال :ال أعرف عنهم شيئًا.
وعن اخلريطة املضبوطة واليت سبق أن أفاد أنه أحضرها من خالد
العاشق ،أجاب :كله كالم من اجلبهة الشعبية.
وعن أربعة أقنعة من الصوف ضبطت معه قال« :اجلبهة ّ
حطتها».
وسئل :ملاذا ستفعل اجلبهة ذلك فأجاب :بسبب مشكلة يف احلي على
خلفية خطف فتاة .وعما إذا ّ
كلف بأي مهمة أمنية غري ذلك يف لبنان
قال :مل أنفذ أي مهمة .وعن اجلهة اليت تسيطر يف منطقته يف سوريا
قال :إنها داعش ،وأخي يسكن هناك مع أهلي.
سئل :قلت سابقًا أنه مع النصرة فأجاب :إن أخي إنسان عادي
وبسيط .وبسؤاله أفاد الغضبان أنه قصد سوريا يف أوائل العام

احلالي ،وعاد إىل لبنان .وسئل عن مكان وجود تلفزيون املنار
سيد الشهداء ومركز
وتلفزيون املستقبل وتلفزيون لبنان وجممع
ّ
ّ
أتدخل بأحد.
األمانة العامة حلزب اهلل قال :ال أعرف ،فأنا ال
وعن مكان وجود مسجد اخلاشقجي قال :أول الطريق اجلديدة ،وعملت
لفرتة هناك .ثم قال أعرف الطريق اجلديدة من التلفزيون ،أما الروشة
فكنت أذهب إليها للنزهة.
تفسر معرفتك ملنطقة كبرية كالطريق اجلديدة ،مقارنة مع
سئل :كيف
ّ
منطقة عني التينة اليت تصغرها مساحة ،فأجاب :كنت أقرأ على إحدى
اللوحات على الطريق «عني التينة» ،قرب الروشة .وهل كنت ترى
حراسًا يف املكان ،أجاب :ال أعرف.
قرر رئيس احملكمة رفع
وبعد أن استمهل وكيل الغضبان للمرافعة ّ
اجللسة إىل السادس من آذار املقبل.

فتوش يتهجم على موظفة داخل قصر العدل يف بعبدا

تهجم النائب نقوال فتوش على موظفة داخل مكتبها يف
اثارت حادثة ّ
قصر العدل يف جبل لبنان ،بلبلة كبرية داخل أروقة القصر ،وأشعلت
غضب املوظفني الذين تضامنوا مع زميلتهم.
ويف تفاصيل احلادثة حبسب مصدر مطلع على جمريات احلادث
ِلـ»املستقبل» أن فتوش حضر قبل ظهر أمس اىل قصر العدل
يف جبل لبنان للتقدم بشكوى ألحد وكالئه ،وقصد املكتب اخلاص
بتسجيل الشكاوى اليت يقدمها احملامون وسلم شكواه اىل املوظفة
منال ضو طالبًا منها تسجيلها على عجل ،لكن املوظفة بدأت بلملمة
أوراقها عن املكتب حتى ال تضيع إحداها قبل أن تنصرف اىل تلبيه
طلب النائب ،غري أن هذا األمر مل يرق لفتوش الذي كال هلا الشتائم
تهجم عليها وأمسك بها يف كتفها
والعبارات النابية وما لبث ان
ّ
واعتدى عليها بالضرب ،قبل أن يتدخل حمامون وموظفون ويعملوا
على إبعاده عنها.
وأكد املصدر ،أن «فتوش عمل على قاعدة «ضربين وبكى وسبقين
واشتكى» ،إذ دخل فورًا اىل مكتب النائب العام االستئنايف يف جبل
لبنان القاضي كلود كرم ،وشكا له سوء معاملة املوظفة ،ويف احلال
استدعاها كرم وعمل على ّ
احلد ومن
حل اإلشكال لينتهي عند هذا
ّ
ً
دون الوصول اىل تقديم دعاوى من الطرفني .مؤكدا أن «املدعي
العام طلب من املوظفة أن تعتذر من النائب».
وأشار املصدر اىل أن «ما حصل أثار استياء مجيع موظفي قصر العدل
الذين تضامنوا مع زميلتهم ،وطالبوا النيابة العامة بالتحرك كما طالبوا
وزير العدل اللواء أشرف ريفي واملراجع القضائية باختاذ اإلجراءات
الالزمة اليت تكفل محاية املوظفني أقله يف مراكز عملهم ،معتربين
أن فتوش ارتكب جرمًا مشهودًا اذ اعتدى على موظفة أثناء قيامها
ضد املعتدي».
بعملها ،وهي منعت حتى من تقديم شكوى ّ

ختلية شيخ ه ّدد سوسان

أخلت القوى األمنية يف صيدا مساء االثنني الشيخ أمين ح.م .الذي
كانت قوة من شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي أوقفته صباحًا
بسبب توجيهه رسائل إساءة وتهديد عرب اهلاتف اىل مفيت صيدا
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان على خلفية وقف تكليفه مبهام إمامة
مسجد يف إحدى البلدات اجلنوبية .وذكرت مصادر أمنية أن إخالء
سبيل الشيخ املذكور جاء بناء إلشارة النيابة العامة االستئنافية يف
اجلنوب ولعدم ادعاء املفيت سوسان عليه.

توقيف مطلوب جبرم نصب واحتيال

أوقفت قوة من شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف مدينة
صيدا بعد ظهر االثنني الفلسطيين علي م .املطلوب مبوجب مذكرات
توقيف جبرم نصب واحتيال وافتعال إشكاالت أمنية ومت إحالة املوقوف
اىل القضاء املختص.

احرتاق سيارة يف صيدا

شب حريق فجر االثنني يف سيارة من نوع مرسيدس فستقية اللون
حتمل الرقم /273818ب تعود خلميس ي.ع .وذلك أثناء توقفها يف
حميط خان اإلفرنج على الواجهة البحرية ملدينة صيدا ما أدى اىل
احرتاقها بالكامل .وحضر الحقًا اىل املكان عناصر من خمفر درك
صيدا القدمية ونظمت حمضرًا باحلادث.

حمتال يستعري اهلواتف وال يعيدها

بعدما جنح يف القيام بست عمليات سرقة للهواتف اخللوية عن طريق
االحتيال ،وقع يف قبضة القوى األمنية ،حيث اعرتف بفعلته.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
بنتيجة املتابعة والرصد متكنت دورية من «شعبة املعلومات» بتاريخ
 2014/10/17من توقيف املدعو :ن.ق ( 24عامًا) على منت دراجة
نارية لإلشتباه بقيامه بعمليات سلب.
وبالتحقيق معه من قبل مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية ،إعرتف بقيامه بست عمليات سرقة هواتف بطريقة احتيالية
يف برج محود والنبعة والدورة .إذ إنه كان يتوقف على دراجته النارية
قرب عامل سوري ويطلب منه إعارته هاتفه إلجراء اتصال سريع
يفر هاربًا به على منت دراجته النارية.
وعاجل لكنه ما يلبث أن ّ
وتعرفوا عليه ،احلضور
وطلبت املديرية ،من الذين وقعوا ضحية أعماله
ّ
إىل مركز مفرزة اجلديدة القضائية الكائن يف جممع اجلديدة بالقرب

من قصر عدل اجلديدة ،أو اإلتصال على أحد الرقمني 01/900391 :أو
 ، 01/901203متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

مزيد من القتلى حبوادث السري

سجلت حوادث السري االثنني رقمًا قياسيًا حبصدها ثالث ضحايا
بينهم اثنان قضيا حبادثي صدم ،فيما اسفر حادث سقوط شاحنة
بواد يف عرمتى اىل مقتل سائقها ،فض ًال عن وقوع عدد من اجلرحى
يف حوادث متفرقة.
وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم
على اوتوسرتاد ضبيه مقابل ( )LE MALLباجتاه النقاش.
وقضت افغيك منوال داركيان ( 57عاما) يف حادث صدم على املسلك
الغربي من اوتوسرتاد البرتون ،وقد عملت سيارة تابعة للدفاع املدني
على نقل اجلثة اىل مستشفى البرتون .وقضى نزار اجلعفيل بعدما
سقطت الشاحنة اليت كان يقودها يف الوادي يف منطقة عرمتى.
وقد عملت عناصر الصليب االمحر على انتشال جثته ونقلها اىل احد
مستشفيات املنطقة.

اعتداء باملتفجرات على سيارة يف راس العني

ادعى مصطفى بهجت سقالوي لدى فصيلة درك القليلة  -صور ان
جمهولني ألقوا فجر االربعاء مواد متفجرة أمام سيارته نوع ب.أم .اثناء
توقفها بالقرب من منزله يف دير قانون راس العني ،ما ادى اىل
اضرار مادية يف السيارة .وعلى الفور باشرت عناصر فصيلة درك
القليلة حتقيقاتها ونقلت السيارة اىل مركز الفصيلة.

العاملة األثيوبية أمام القضاء واالدعاء عليها بقتل الطفلة
سيلني

اخذت قضية مقتل الطفلة سيلني راكان طريقها اىل القضاء حيث
إدعى النائب العام االستئنايف يف بريوت باالنابة القاضي زياد ابو
حيدر على العاملة االثيوبية بوزاي جبرم إقدامها على قتل الطفلة
سيلني راكان ( 4أعوام) سندًا اىل مواد تعاقب باالعدام.
وأحال أبو حيدر ادعاءه مع املوقوفة االثيوبية ،امام قاضي التحقيق
األول يف بريوت غسان عويدات الذي باشر بقراءة أوراق امللف،
متهيدًا الستجواب املوقوفة يوم غد اخلميس يف حال مل يكلف قاضيًا
آخر من قضاة التحقيق يف بريوت بالتحقيق يف القضية .وكان املركز
اللبناني حلقوق االنسان قد كلف احملامية حسنا عبد الرضا الدفاع عن
العاملة االثيوبية.

االدعاء على موقوف باالعتداء على اجليش يف عرسال

ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
االربعاء على املوقوف ابراهيم حبلق ومخسة سوريني فارين جبرم
االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية واقدام
حبلق على االعتداء على حاجز للجيش يف عرسال وجرح عدد من
العسكريني ،وأحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري األول رياض ابو
غيدا.

«املطبوعات» تغ ّرم صحافيني بدعوى الفنان راغب عالمة

أصدرت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
وعضوية املستشارتني نوال صليبا وروال عبد اهلل حكما يف دعوى
الفنان راغب عالمة ضد رئيس حترير جملة «نادين» وصاحبها عوني
الكعكي وعماد قانصوه ومديرة التحرير وكاتبة املقال فدوى الرفاعي
جبرائم نشر اخبار كاذبة والتهويل والقدح والذم من خالل حتقيق نشر
يف آب املاضي يف اجمللة.
وقضى احلكم بتغريم كل من قانصوه والرفاعي مبلغ مليوني لرية
والزامهما بالتكافل والتضامن دفع مبلغ مماثل للمدعي كتعويض عن
العطل والضرر وأعلنت احملكمة براءة الكعكي.

القبض على قاتل عشريين يف دورس

ألقت القوى األمنية القبض على قاتل حممد الطفيلي ( 32عامًا) يف
بلدة دورس يف  11اجلاري .وقد اعرتف اجلاني ج.ط بفعلته ،بإطالق
النار على الضحية إثر نشوب خالف بينهما.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه
بتاريخ  2014/10/11أقدم شخص جمهول اهلوية يف بلدة دورس -
بعلبك على اطالق نار من سالح حربي باجتاه حممد الطفيلي ( 32عامًا)
واصابته يف صدره ،ما ادى اىل وفاته على الفور.
بنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت مفرزة بعلبك القضائية
يف وحدة الشرطة القضائية ،من معرفة هوية ومكان تواجد املشتبه به
وتوقيفه يف بلدة حزين ،وهو ج.ط ( 22عامًا).
وبالتحقيق معه اعرتف باقدامه على اطالق النار من مسدسه احلربي
باجتاه الضحية على اثر نشوب خالف بينهما .وأودع املوقوف القضاء
املختص.

توقيف مطلوب يف صيدا

أوقفت دورية من «شعبة املعلومات» يف قوى األمن الداخلي
يف صيدا ع.ح املقدح املطلوب مبذكرات عدة جبرائم نصب واحتيال
وضرب وتهديد بالسالح ،وذلك يف حملة حي الزهور.
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تـراث

باحث أثري :حواس ساهم يف تشويه احلقائق عن توت عنخ آمون
اكد باحث االثار املصري أمري
مجال يف حديث مع خاص مع
«إيالف» أن وزيرا مصريا سابقا
يسهم يف تشويه احلقائق حول
ملوك مصر القدمية ،ال سيما
الدراسة الربيطانية األخرية اليت
قالت إن الفرعون الصغري كان
مصابا بتشوهات خلقية بسبب
زواج احملارم.
الدراسة
أثارت
القاهرة:
الربيطانية اجلديدة حول الفرعون
املصري توت عنخ أمون ،الكثري
من اجلدل يف األوساط العلمية
وأوساط املصريني ،السيما
أنها زعمت إصابة الفرعون
الصغري ب»تشوهات خلقية»،
بسبب زواج احملارم بني والده
وشقيقته ،وأظهرته يف صور
متخلية على أنه شاب أعرج
تتخطى أسنانه العليا شفته
السلفي ،وميتلك جسدًا أقرب
ما يكون إىل النموذج األنثوي.
ووصف الباحث األثري أمري
مجال ،هذه الدراسة بأنها
«خرافات ال تستند إىل أسس
علمية» ،وقال يف تصرحيات
«ال أحد
خاصة لـ»إيالف»:
يستطيع أن حيدد كيف مات
امللك توت ،وهذا يرجع إىل أن
عامل اآلثار هوارد كارتر عندما
وصل جلسد املومياء ،أراد أن
ينزع جموهرات امللك والقناع،
ولكنه مل يستطيع ألنها كانت
ملتصقة جبسد امللك توت نتيجة
املبالغة يف وضع مواد التحنيط
على جسده».
وتابع« :كارتر ارتكب أكرب جرمية

National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:
حبق امللك والتاريخ األثري،
عندما مزق جسد امللك توت مع
الطبيب املساعد ،ففصل الرأس
عن اجلسد ،وفصل احلوض
واجلذع واليدين والقدمني،
ومزق اجلسد إربا إربا ،بالتالي
وصلت إلينا املومياء ممزقة،
واختفت معاملها ،رغم أنها
حلظة اكتشافها كانت كاملة،
نظرًا ملا فعله كارتر
ولكن
بها ،فلم يعد هناك وضوح
بني اإلصابات القدمية يف جسد
توت قبل موته ،واليت أدت إىل
وفاته ،وبني ما فعله كارتر من
إصابات حديثة فاختلط هذا
بذاك».
وأوضح مجال أن أسباب موت
امللك توت مازالت غامضة،
الفحوصات
«مجيع
وقال:

والنتائج اليت خرجت عن وفاة
امللك توت مل جتزم بأسباب
املوت ،بل تعددت الدراسات
والنتائج ،فتارة يقال إنه
مات بسبب كسر يف اجلمجمة،
وتارة بسبب كسر يف القدم»،
مشريًا إىل أنه «رمبا حدث كسر
باجلمجمة أو كسر بالساق أثناء
متزيق كارتر جلسد املومياء».
وكشف الباحث األثري أن مثة
غموض حييط بوفاة ملوك األسرة
الثامنة عشر ،وقال« :أما عن
قوهلم إن ملوك األسرة ()18
ماتوا وهم يف سن الشباب،
أشري إىل أنه حتى هذه اللحظة
ال أحد يعلم ما حدث يف تلك
الفرتة الغامضة ،عندما أعاد
الكهنة الديانة القدمية ملصر».

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

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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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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اعالنات

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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أفــراح

مـا جـمعه اهلل ال يـف ّرقه االنـسان

العروسان مسري مشس طوق وفريونيكا مرتي قلبان خفقا باحلب فجمعهما الزواج

العروسان واألشابني أمام مذبح الرب

العروسان سمري وفريونيكا يتوسطان والدي العريس جورج وفاديا طوق

العروسان سمري وفريونيكا يتوسطان والدي العروس فريد ولوريس مرتي

العروسان سمري وفريونيكا يرقصان على صوت املجوز وقرع الطبل

العروسان سمري وفريونيكا مع االشابني واالشبينات وحاملي الزهور والخواتم

العروسان سمري وفريونيكا يقطعان قالب الحلوى
ما جمعه اهلل ال يفرّقه االنسان ..فلكل انسان سجل
خطـّته يد العناية االلهية منذ والدته ال يمكن تغيري
حرف واحد من حروفه ..فاالنسان يولد ناقصا بحاجة
اىل ان يكمـّله اهلل بجمعه بنصفه اآلخر يف سر مقدس
هو سر الزواج حيث يصري العروسان جسدا واحدا،
وهنا تكمن أهمية وعظمة هذا السر يف الدين املسيحي
الذي ال يمكن فهمه وادراكه اال بااليمان.
الشاب املهذب سمري شمس طوق واآلنسة ذات
الصون والعفاف فريونيكا مرتي شعـٍرا ،منذ تالقت
نظراتهما ،انهما خلقا لبعضهما البعض فشعّ يف
عيونهما بريق السعادة وخفق قلباهما بنبضات الحب
فعقدا العزم على سري مشوار الحياة سوية يتشاركان
سراءها والضراء ويتقاسمان حلوها واملرّ.
والدا العريس جورج شمس طوق وعقيلته السيدة
فاديا ،اللذان سهرا الليالي يف تربية اوالدهما الرتبية
املسيحية الحقيقية ،غمر قلباهما األمل وأحسـّا بفرح
ال يوصف وهما يفرحان بالحبة الرابعة واألخرية يف
عنقود حياتهما الزوجية سمري الذي بدا كاألمري يف
بدلة العرس .وكذلك كانت فرحة والدي العروس
فريد ولوريس مرتي كبرية جدا وهما يشاهدان ابنتهما
الحسناء فريونيكا بالطرحة البيضاء.
وقد غصت كنيسة مار شربل يف بانشبول بأهل
العروسني واهالي بشري وراسكيفا واالصدقاء
واالصحاب ،حيث ترأس الذبيحة االلهية يف هذه
املناسبة املقدسة ،سيادة املطران أنطوان شربل
طربيه يعاونه قدس األب ايلي رحمة ،وكان األشابني
أشقاء العريس بشري ونبيل وزياد شمس طوق ،أما
االشبينات فكنّ شقيقة العروس مرينا مرتي وأليس
ابراهيم وريبيكا اليازجي ،وكان حامل الخواتم الطفل
وليام شمس طوق وحاملة الزهور الطفلة ايالريا
مرتي..

صورة تذكارية جامعة للعروسني سمري وفريونيكا مع االهل واالشابني واالشبينات واملدعوين
وأمام مذبح الرب ويف سؤال وجهه سيادة املطران
طربيه للعروسني ما اذا كانا يريدان بعضهما زوجا
وزوجة فأجابا بـ «نعم» من القلب ليعلنهما بعدها زوجا
وزوجة ولتنطلق مسريتهما الزوجية بتقوى اهلل ومحبة
الكنيسة.
وبعد الكنيسة توجه العروسان واالهل واملدعوون اىل
صالة فيال بالنكا يف بانكستاون التي غصب باملئات
من عائلتي طوق ومرتي واالهل واالصدقاء حيث دخل
العروسان الصالة يف زفة ملوكية فريدة من نوعها على
قرع الطبول وصوت املجوز وكلمات الرتحيب ملقدم
هذه املناسبة املميزة الفنان جو حقالني وعزف الفرقة
املوسيقية بقيادة املايسرتو غزوان قيسي ،حيث رقص
العروسان واالهل واالحباب وحـُمل العروسان على
االكتاف ألكثر من نصف ساعة ،كانت خاللها األشهب
النارية تخرتق أجواء الصالة لتضفي على املناسبة
مزيدا من التألق.
وخالل السهرة القى والد العريس الصديق جورج
شمس طوق كلمة باللغة العامية اللبنانية قال فيها:
مسيكن بالخري وأهال وسهال بالجميع.
اليوم حسيت اني كمـّلت الدرب مع رفيقة العمر الست
فاديا أم الشباب ووصلنا اىل مسك الختام بهالعرس
يلي تأكدت فيه اني كمـّلت رسالتي على أكمل وجه،

ان كان من ناحية عيله صالحه او من ناحية عيله على
طريق اهلل ،وعرفت ايش معنى نيال البيت يلي بيطلع
منـّو بيوت.
اليوم عم اتذكر كل مرة وقفت فيها تا أحكي مع أخوتك
بنفس املناسبة اديش قلبي مليان فرح ،النو اهلل قدر
لي شوفكن زلم وعندكن عيال وبينرفع الراس فيكن.
فرحتي كتري كبريه ألنـّا فرحة آخر العنقود ..ما هيك
صار من شي  2000سنه بعرس قانا الجليل.
ما رح كتـّر حكي ،لكن بوصيك بها البنت يلي تركت
اهلها وجايي لعندك ،عاملها بحب واحرتام ،وكون
الصديق والحبيب عا قد ما رح تكون جوزا.
وانتي يا بنتنا الرابعة كوني اكيدة انو رح نحبك متل
ابنـّا سمري وتأكدي انو صار عندك أهلني ،بدي قلك
خلي سمري عني من عيونك ،حافظي عليه وخليه
الحبيب والصديق طول العمر ،ألنو الصح ما بيصري
غلط والغلط ما بيصري صح.
أهال وسهال بأهل راسكيفا ،أهال وسهال بأهل بشري
وأهال بكل املوجودين ،واهلل يهني العرسان وفرحة كل
العزابه ،وكاسكن.
ترحيب من القلب بانسان بيستحق كلمة سيدنا
سيادة املطران طربيه وأبونا رحمه يلي برهن عن جد
أنو أبونا ،وشكرا.

كما القى والد العروس السيد فريد مرتي كلمة تحدث
فيها عن ابنته العروس فريونيكا وقال انها كانت مثال
األبنة املهذبة التي تحرتم اهلها واخوتها واآلخرين
وتمنى لها التوفيق يف حياتها الزوجية كما رحب
بالعريس معتربا اياه واحدا من افراد عائلة مرتي.
كذلك تكلم العريس فشكر والديه على تربيتهما
له وألخوته وسهرهما عليهم وشكر والدي العروس
وعاهدهما ان يكون الزوج املثالي الذي يحرتم زوجته
ويحبها طول العمر.
كما تكلم يف املناسبة االشبني االول بشري شمس طوق
فتحدث عن صفات شقيقه العريس سمري ومحبته
لوالديه واخوته متمنيا للعروسني حياة زوجية سعيدة.
فنيا احيا املناسبة كل من الفنانني غازي نصوح ونزار
حبيب وأحمد سلطان الذين قدموا أجمل الوصالت
الفنية فانعقدت حلقات الرقص والدبكة لتزرع الصالة
طربا وبهجة.
وقد قطع العروسان قالب الحلوى الفخم واملميز املعدّ
خصيصا لهذه املناسبة املباركة وتبادال الهدايا وسط
هتاف الحضور وتصفيقه وتمنياته للعروسني بحياة
مسيحية سعيدة ملؤها البنات والبنني وألهلهما آل
طوق ومرتي بدوام الفرح والسعادة ..ألف مربوك.
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كتابات ومناسبات

الغرام األول

ُ
ٍ
أتنقل
حبيبة
وعشقت ألف
ُ
أسرتسل
بني النهود بغفوتي
ً
ملذة
ورشفت من أثدائهن
ُ
ٌ
من كل ٍ
وقرنفل
دفلة
نهد

أقتات نسغ العابرات مبخدعي
ُ
أتزمل
وبدفئهن مباركًا

حتى ركنت ملن بدت وبنسغها
ُ
متحل
طعم احلياة وأرضها ال
متتاز بالدفء األصيل كأنها
ُ
يبخل
وطن يلف صغاره ال
ٌ

ّ
الغناء تفرض نفسها
كالروضة
ُ
فتهطل
والريح متنحها الغمام
ماء على قفر الرتاب مباركًا
ً
ُ
يتحول
فرتى الرتاب مخائ ًال

والطني يغدو يف خضم عطائها
ُ
تتفصل
تربًا يصاغ سبائكًا

مشاء حمورها البقاء أقوهلا
ُ
ٌ
تسهل
عنيدة ال
لآلمثني

الشام فيها حدثت عن محصها
ُ
األول
سورييت أنت الغرام
ٌ
حرية
ال تسألوا إن التنبؤ

فالنص ينطق عشقها ال تسألوا
وأفيدكم أني ألجل مليكيت
ُ
سأقفل
باب النساء مجيعهن

إال ملن قد جسدت سورييت
ُ
يأفل
باحلسن أنثى طلعها ال

بوأتها أغصان صدري فانتهت
ُ
تتفضل
عرش الغيوم مكانها
وتوحدت باملمطرات ألنها
ُ
حتفل
أم الندى بصميم عطٍر

أما امسها من طبعها وهي اليت
ُ
ستفصل
بالعطر يف زمن الغبار
ٍ
هلجة
باهلمس خترب عن رهافة
ُ
تتسلسل
يف مهرجان يراعها
أنثى وتدخل عاملي وجماهلا
ُ
ٌ
يتمول
عامل من بوحها
هو

سورييت جتسيد من أعتادها
ُ
يستبقل
فض ًال يعم وموردًا

هذا حصاد قصيدتي وربيعها
نور فامسحوا وتفضلوا
والشعر ٌ
ٍ
ملدرك
تأثري يطاع
للشعر
ٌ
ُ
يسأل
من كان يدرك شاعرًا ال

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

كرنفال لبنان  ٢٠١٤يف الدارلينغ هاربور يف سيدني حييي ذكرى وديع الصايف
أقيم يوم االحد املاضي الكرنفال اللبناني يف
الدارلينغ هاربور ومتيز هذا العام حبضور اآلالف
من ابناء اجلالية اللبنانية ومن باقي اجلاليات
واجملتمع االوسرتالي.
وقامت اذاعة صوت الغد بنقل مباشر للحدث
الكبري الذي امتد من الساعة احلادية عشرة
صباحا وحتى اخلامسة مساء.
وشارك يف الكرنفال أب جملس النواب النائب
الفدرالي االحراري املخضرم فيليب رادوك،
والنائبة ليندا بارني ممثلة زعيم املعارضة يف
الوالية جون روبرتسون ،والسيد نقوال شدياق
ممثال القنصل اللبناني العام جورج بيطار غامن،
ومدير البنك العربي اوسرتاليا جو رزق.
والكرنفال اللبناني  2014الذي قدمته االعالمية
سوزان حوراني احيا ذكرى الراحل الكبري وديع
الصايف ومتيز بتقديم عدد كبري من األغنيات
واملعلومات عن اجنازات الفنان الكبري وديع
الصايف الذي سهل وجع الغربة على املغرتبني
وفتح جسور التواصل بصوته الصايف.
وتنظم فرقة االرز الفولكلورية بقيادة ايلي
عاقوري الكرنفال اللبناني منذ  37عاما وخالله
يربز وجه لبنان احلضاري والثقايف.
وختلل الكرنفال لوحات من الدبكة اللبنانية
والفولكلور الشعيب قدمتها فرقة ارز لبنان
الفولكلورية ،باالضافة اىل وصالت أخرى
قدمتها جمموعات فنية من اجلالية اللبنانية
واجلاليات االخرى ابرزها فرقة ترييزكا الشهرية
للرقص وفيبز  VIBSاملؤلفة من  35راقصا
وفرقة مركز نيوتاون للرقص الشرقي.
وشارك يف احلفل الفنان فادي عساف ومسري
مرعب والفنانة ادريان مع العازف آليكس
يزبك وقدم أرابيان كوالبوراشيون وملكة
الطبل  Queen of the drumعرضني مميزين.
Jessica Web - Teza Abi saab - Arabian
- Collaboration
والول مرة شارك جنم الكوميديا والستاند اب
كوميدي روبرت شحادة بفقرة ادت اىل تفاعل
اجلمهور ورسم البسمة مع اجواء من الضحك
واملرح مل يسبق هلما مثيل.
ورافق الفنان اليكس حدشييت فقرات الربنامج
وقدم جمموعة من االغاني لوديع الصايف.
وخالل احلفل ألقيت بعض الكلمات استهلتها
حوراني حيث عددت فيها اجنازات وديع
الصايف وقالت  « :نقدم هذا الكرنفال اىل
صاحب الصوت الذهيب الذي استطاع بفنه ان
ينقلنا اىل لبنان بلمحة بصر بالرغم من ماليني
األميال اليت تفصلنا عنه وشكرت عاقوري على
أتاحة الفرصة لشكر روح هذا الفنان اللبناني
العظيم».
وثم جاءت كلمة عاقوري الذي رحب فيها
باجلمهور وقال «انه أراد يف هذا الكرنفال
تقديم الشكر للكبري وديع الصايف ملا تركه
من ارث ستغرف منه األجيال القادمة».كما
وشكر مجيع الذين ساهموا وساعدوا ْ
الجناح
هذا املهرجان اللبناني.
وتلتها كلمة لرادوك »:الذي اثنى على اجلهود
اليت يبذهلا عاقوري لتقديم املهرجان يف
الدارلينغ هاربر معتربا ان ما يقدمه عاقوري يف
اسرتاليا مل يره يف شوارع بريوت اليت زارها
مرارا وهذا ما مييز هذا البلد العظيم اوسرتاليا
منوها بالدور الثقايف الذي تقدمه الفرقة».
وبعدها كلمة ملدير برامج صوت الغد ايلي
مطر أشاد فيها بالكرنفال وقال «ان الكرنفال
يكرب يف كل عام اكثر مشريا اىل العدد اهلائل
للحضور ومتنى املزيد من التقدم ملنظمي
املهرجان وان يستمر بهذا التألق».اما كلمة
املدير العام للبنك العربي االوسرتالي السيد
جوزف رزق كانت من القلب حيث اثنى على
جمهود الفرقة ومدربها متمنيا ال ْالستمرار واعدا
باملزيد من املساعدات للفرقة.
وامتد الكرنفال حتى اخلامسة مساء وشارك
احلضور بالرقص على املسرح ومحلوا االعالم
اللبنانية واالوسرتالية:.
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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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ملبورن

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

إنتاج قياسي لألفيون يف
أفغانستان

فئران يف أكواب «ماكدونالدز»

بلغ إنتاج األفيون يف أفغانستان السنة املاضية
مستوى قياسيا رغم صرف الواليات املتحدة 7
مليارات دوالر إلتالف هذه الزراعة اليت تؤمن %80
من إنتاج األفيون يف العامل.
وحذر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار أفغانستان،
جون سوبكو ،يف تقرير من "تهريب املخدرات الذي
يؤثر على القطاع املالي األفغاني ويقوض شرعية
الدولة األفغانية من خالل تشجيع الفساد".
ورغم املبالغ اليت قدمتها واشنطن إلتالف حقول
األفيون كان اإلنتاج عام  2013قياسيا".
وأضاف أن "املزارعني األفغان زرعوا األفيون
على مساحة  209آالف هكتار يف  2013أي أعلى
من املستوى القياسي يف  2007املقدر بـ 193ألف
هكتار".
وتابع" :قد يكون هذا الرقم ازداد يف  2014نظرا إىل
تدهور األمن يف عدة مناطق ريفية أفغانية والعدد
احملدود من حقول األفيون اليت أتلفت".
وما يربر هذه الزيادة هو حفر آبار مياه مسحت لألفغان
بزراعة  200ألف هكتار من األراضي الصحراوية يف
جنوب غرب البالد يف السنوات الـ 10األخرية.
وقال سبوكو يف التقرير الذي رفع إىل وزير اخلارجية
األمريكي جون كريي ووزير الدفاع تشك هغل:
"شهدت واليات مل يزرع فيها األفيون قبال زيادة
يف اإلنتاج".
وارتفاع سعر األفيون والفقر املدقع يف أفغانستان
من األسباب اليت أدت إىل زيادة زراعته يف احلقول
األفغانية.

أن رج ًال يدعى رون
أفادت وكالة "سي بي أس" َّ
موريس من أهالي مدينة "فريدريكتاون" الكندية
عثر على فأر ميت يف كأس قهوة اشرتاه يف مطعم
الوجبات السريعة "ماكدونالدز".
وتفاجأ الرجل برؤية الفأر بعد أن رفع الغطاء عن
الكأس ليشرب اجلرعة األخرية منه .وقال الرجل
إنه يتناول وجبات سريعة يف هذا املطعم بشكل
منتظم ،لكنه شعر بعد هذه احلادثة بأمل يف معدته
وبالغثيان.
وقام العاملون يف املطعم بفحص كل أقسامه ومل
يكتشفوا أية آثار لفئران ،كما توصلت جلنة وزارة
يقدم مطعم "ماكدونالدز"
الصحة للنتيجة نفسها .ومل
ِّ
ألن التحقيق مل ينته
لغاية اآلن أي اعتذار للرجل
َّ
بعد.
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ملبورن

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
0413805930 :السيدة ديانا احلليب على الرقم

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
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

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

صفحة 27

Saturday 25 October 2014

السبت  25تشرين األول 2014

Page 27

ملبورن

كعادته كل سنة ووسط حضور مميز

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل بذكرى  13تشرين

روبري بخعازي يلقي كلمة

شربل راضي يلقي كلمة

الزغلول وقصائده الشعرية

هبة فرنسيس تغني الجيش

الطفل ماثيو يغني الجيش

حلو ،راضي ،بشارة طوق وهاشم

مدام مسعود ،مدام برصونا ،جان سابا وعقيلته

حضور

جانب من الحضور

جانب آخر من الحضور

النكت ،ديب وعقيلته

مساء يوم السبت املاضي احتفل التيار الوطين احلر
يف ملبورن بذكرى  13تشرين حيث اقام احتفاال يف
دار العودة حضره رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية
الشيخ بشارة طوق ،السيد طوني ديب والسيدة عقيلته
رئيس بلدية موراندا وعضو جملسها احلالي ،الرئيس
السابق لبلدية مورالند السيد طوني حلو ،تيار املردة،
شباب زغرتا ،احلزب السوري القومي االجتماعي وحشد
من املواطنني باالضافة اىل اعضاء التيار ومؤيدين.
شربل راضي رئيس مكتب التيار القى كلمة من وحي
املناسبة قال فيها يشرفين ان ارحب بكم مجيعا امجل
ترحيب شاكرا لكم تلبية الدعوة ،ارحب بالشيخ بشارة
طوق رئيس اجلامعة واالخ طوني حلو وتيار املردة
وشباب زغرتا واحلزب السوري القومي االجتماعي واالخ
كميل مسعود وعقيلته عن جريدة اهلريالد واالستاذ
سامي مظلوم رئيس نادي احلضارات واالستاذ راسم
الباشا عن البيت اخلريي العلوي واالستاذ طوني ديب
وعقيلته.
جنتمع اليوم لنحيي معا ذكرى شهدائنا الذين سقطوا يف

مثل هذا اليوم .انها لذكرى أليمة نتذكر فيها شهداءنا
يف اجليش وبقلوبنا غصة كبرية .هؤالء االبطال الذين
قدموا أنفسهم قرابني على مذبح الوطن واليوم مير لبنان
مبرحلة من اخطر واصعب مراحله منذ االستقالل حتى
اليوم وعلينا ان نكون حذرين.
اهلدف من هذا االحتفال هو دعم اجليش واملؤسسة
العسكرية النها املؤسسة الضامنة جلميع اللبنانيني
واحلريصة على محاية االستقرار .يبقى ان هناك مجاعة
سياسية لبنانية قرارها ليس بيدها حيث انها منقادة اىل
اخلارج وكأنها تدعم االرهاب وال تدعم اجليش.
حنن يف التيار الوطين احلر يف ملبورن واسرتاليا نطلب
من كل اللبنانيني الشرفاء االلتفاف حول اجليش وتقديم
الدعم املادي واملعنوي له.
وقد جئنا اليوم لنقول بضمري حي وبقلب نقي اننا مع
ونقدر تضحياته
اجليش فهذا اجليش هو منا ولنا حنبه
ّ
وحنرتمه وعلينا ان نقدم له كل غال ونفيس.
واخريا ال بد من كلمة شكر لكل من ساهم يف اجناح
هذا احلفل وشكر خاص لالخ طوني حلو ولالخوين طوني

وفادي غصن واالخ موريس القضماني وشكر للرفاق
على جمهودهم واىل كل الذين تربعوا واىل اصحاب
مطعم زعرت واالخ كريم عيسى.
الطفل املعجزة ماثيو جنل االج مارون جريصاتي ابن
االربع سنوات غنى اجليش وغنى الوطن الكثر من ساعة
متواصلة ،وقدمت هبة فرنسيس صورة رائعة عن اجليش
وشهدائه.
وشكر املنسق العام للتيار روبري خبعازي بدوره اجلضور
وشدد على محاية اجليش والشعب واملقاومة الوطنية
الن هذا الثالوث ال غنى عنه اطالقا.
والقى الشاعر انطوان برصونا بعض القصائد منها «اهلل
يقوي زنود اجليش» و «داعش والنصرة ارهاب» و
ّ
«اجليش اللبناني بعرسال».
وقد تلذذ احلضور باشهى االطباق اللبنانية واملشروبات حيث
دامت السهرة اىل ساعة متأخرة من الليل غادر بعدها
اجلميع شاكرين التيار على حسن التنظيم وحفاوة
االستقبال.
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مناسبات

احلريري يف الذكرى الثانية إلستشهاد احلسن وصهيوني يف سيدني:

ندعو اىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت و سنلتقي يف الذكرى الثالثة على حقيقة مدوية

أحيا تيار املستقبل يف سيدني  -أسرتاليا الذكرى الثانية إلستشهاد اللواء
وسام الحسن واملؤهل أول أحمد صهيوني يف قاعة املناسبات يف املعهد
الشرعي يف الكمبا-سيدني تخللها اتصال هاتفي مباشر مع أمني عام تيار
املستقبل الشيخ أحمد الحريري.
وحضر الذكرى إىل جانب ذوي الشهيدين ،قنصل لبنان العام جورج
بيطار غانم  ،إمام مسجد اإلمام علي بن أبي طالب الشيخ يحي الصايف،
األب أنطوان موسى ممث ً
ال راعي األبرشية املارونية املطران أنطوان
شربل طربيه ،األب بولس ملحم ممثال رئيس دير مار شربل األب جوزف
سليمان ،الشيخ حسن زيدان ،ممثلو وتيارات قوى  14آذار  ،رئيس
الرابطة املارونية توفيق كريوز ،رئيس مركز الدراسات املارونية د جان
طربيه ورؤساء الجمعيات واملؤسسات والهيئات الدينية واالجتماعية
والثقافية ،رؤساء تحرير الصحف ،مسؤولو املواقع االلكرتونية واإلذاعات،
إضاف ًة إىل حشد من أبناء الجالية اللبنانية يف سيدني.
بعد آيات من الذكر الحكيم تالها املقرء خالد زريقة ،افتتح الحفل
بالنشيدين األسرتالي واللبناني والوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء
ثم قدم الخطباء اإلعالمي سايد مخايل الذي القى كلم ًة رحب فيها
بالحضور شاكراً مشاركتهم يف هذه الذكرى األليمة موضحاً أن إغتيال
الشهيد وسام الحسن جاء يف سياق مسلسل اإلغتياالت الذي بدأ مع
محاولة إغتيال الشهيد الحي مروان حمادة مروراً بالجريمة النكراء التي
أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصو ً
ال إىل إغتيال الوزير محمد
شطح العام املاضي  .أضاف مخايل قائ ً
ال« :شخصيات كثرية شخصيات
كثرية سقطت من أجل تحقيق سيادة لبنان منذ العام  2004وحتى
استُشهدت قبل هذا التاريخ منذ بداية الحرب
اآلن وشخصيات كثرية
ِ
اللبنانية .ولكن لألسف ما زلنا نجد أنفسنا اليوم وكأننا يف عز الحرب
بسبب الحرب السورية التي جاءت نتائجها كارثية على لبنان ،مع وصول
عدد الالجئني السوريني اىل مليون و ٨٠٠الف لندرك حجم املأساة التي
تنتظر لبنان ،هذا فض ً
ال عن اإلهتزاز األمني بني الحني واآلخر».

الصايف

وأشار إمام مسجد اإلمام علي بن أبي طالب الشيخ يحي الصايف يف
كلمته «إىل أن مصابنا اليوم عظيم وأن العدالة لم تتحقق إىل اآلن ،لكن
هناك حساب ال بد أن يكون وال بد للقاتل أن يأخذ جزاءه يف الدنيا أو يف
اآلخرة واآلخرة هو يوم الجزاء األكرب الذي فيه يأخذ الضعيف حقه من الذي
استقوى عليه بغري حق .وقال »:إن اهلل سبحانه وتعاىل ضرب لنا أمثلة عرب
التاريخ هي عربة للظالم ،للطاغية الذي يريد أن يثبت ملكه على حساب
دماء اآلخرين ،ما أبشعها من صورة نجدها يف القرن الحادي والعشرين،
قرن الحادي والعشرين الذي حلم الكثري أن يكون قرن الحضارة اإلنسانية
لكن لألسف وجدنا أن املنحط منحط عاش يف القرن األول أو عاش يف
القرن األخري وأن الظالم ظالم يف أي قرن أتى نفسه هي هي».
وختم «اننا بحاجة إىل صرب وإىل أن يستقيم االنسان وأن يكون مجتمع
صادق مجتمع متعاون ألنه يوجد فريقان  ،فريق عنده لواء الحرب والقتل
والتدمري ويعيث يف األرض الفساد وفريق نأمل فيه الخري ويريد الخري
للبشرية ،يسعى للمواجهة ،ونقول لهذا الفريق إن اهلل لن يحقق لك النصر
والسؤدد ويعم السالم إال إذا استقمت وتعاونت على الرب والتقوى».

موسى

وحيا موسى باسم املطران طربيه الحضور وقدم التعازي اىل ذوي
الشهيدين  ،ثم القى كلمة باسم مركز الدراسات واألبحاث يف األبرشية
املارونية لفت فيها «إىل أن اإلغتيال هو رفض للحقيقة وللتغيرييف مسرى
التاريخ و هدفه وضع حد ملسار أو مشروع سياسي أو وطني»
واختتم موسى كلمته مشدداً على أن «املطلوب اليوم العودة إىل التخاطب

بلغة العقل ،وبثقافة العيش معاً ،ال لغة القتل وإلغاء اآلخر».

الحسن

والقى رئيس جمعية بتورتيج املحاسب املجاز عادل الحسن ممث ً
ال كلمة
آل الحسن ،فاعترب «أن جريمة بشعة غادرة أدت إىل استشهاد اللواء
وسام الحسن ورفيقه املؤهل أول أحمد صهيوني يف انفجار نفذه وخطط
له ارهابيون ممن يريدون للوطن أن يبقى رهينة نزواتهم وجربوتهم
وظلمهم ،وقال»:نبكيك ال ألننا لم نألف املوت ،بل ألنك نادر يف زمن
غادر ،ونموذج رائد يف السلوك ،وألننا خربنا دورك النهضوي البنّاء
يف مجاالت األمن والسياسة من أجل حماية لبنان وشعبه من املؤامرات
الداخلية منها والخارجية» .وختم « :يا بطل األمن والواجب سنبقى دائماً
األوفياء ،رحمك اهلل شهيداً يف جنان الخلد أبا مازن وحمى لبنان».

صهيوني

بدوره رثا خالد صهيوني شقيقه الشهيد قائ ً
ال»:سنة ثانية تأتي وعرس
الشهادة لم ينته فرحه ،وعام جديد ومصائبنا لم يلتئم جرحها ،شهداؤنا
نحن يرتقون وال يسقطون ،شهداؤنا يرتفعون ،يطريون ،يحلقون ،تشق
أرواحهم كبد السماء ليحطوا الرحال يف كنف بارئهم عند خالقهم القائل
نب الذينَ قتلوا يف سبيل اهلل أمواتاً بل أحياء عند ربهم
سبحانه (أتحس ّ
يرزقون).
وشكر صهيوني الرئيس سعد الدين رفيق الحريري وأمني عام تيار
املستقبل أحمد الحريري والوزير أشرف ريفي على ما قاموا وما يقومون
به الظهار الحق ونيل العدالة.

 14آذار

والقى نائب رئيس مكتب حزب القوات اللبنانية يف سيدني جهاد داغر
كلمة  14آذار فرأى أن «األمور اليوم أكثر سوءاً مما كانت حني استشهد
اللواء الحسن فالدولة أكثر ضعفاً عاجز ًة عن انتخاب ميزان القرار وضمانة
الوطن رئيس الجمهورية ،حكومة مكبلة ،برملان مأسور ودوائر مهرتئة،
وقال »:األمن أكثر هشاشة ،فالجيش أمل الوطن يواجه عاصف ًة عاتية
والتفلت أصبح مستشرياً واملواطن مسكون بهاجس املجهول اآلتي،
من هنا يمكننا أن نفهم ما كانت الغاية من قتل اللواء الشهيد والرئيس
الشهيد والوزير الشهيد والنائب الشهيد واإلعالمي الشهيد»..
واعترب « أن داعش هي الخط املوازي لحزب اهلل وأن كالهما يدفع باتجاه
تدمري املنطقة وإعادتها مئات السنوات إىل الوراء «.
و أكد « أن مشروعنا يبقى لبنان او ً
ال ،بدولة مدنية ،قوية ،نظيفة ،خالية
قادر وقوى أمنية مسؤولة عن كل املواطنني،
إال مِن مَن يوالونها،
وجيش ٍ
ٍ
وسنبقى نعمل له».
الحريري
ووجه أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري «كلم ًة إىل األهل واألحباب
يف أسرتاليا ويف سيدني تحديداَ «جاءت عرب اتصال هاتفي مباشر معه
أشار فيها «إىل أن حقيقة إغتيال الشهيدين اللواء وسام الحسن واملؤهل
أول أحمد صهيوني ستظهر قريباً ونحن ننتظرها اليوم وغداً وعلى درب
الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري وأنه مثلما نلتقي اليوم على دمعة
يف الذكرى الثانية الستشهادهما سنلتقي بالذكرى الثالثة على حقيقة
مدوية ،نهديها لروح وسام وأحمد» ..
وتقدم الحريري بالعزاء إىل أهالي الشهيدين قائ ً
ال »:أعزي كل فرد فيكم
وأعزي نفسي أيضاً فكلنا أهل الشهيد وسام الحسن ،وكلنا أهل الشهيد
أحمد صهيوني  ،مثل ما أننا كلنا أهل الشهيد رفيق الحريري وأهل كل
الشهداء من باسل فليحان وبيار الجميل وجربان تويني وسمري قصري
وانطوان غانم ووليد عيدو وجورج حاوي ووسام عيد وفرنسوا الحاج

والحبيب محمد شطح .ما يعزينا اليوم أن وسام حي يف قلوبنا جميعاً
وأنه يرقد بجانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري فمثلما كانوا رفيقني
بالحياة ،صاروا رفيقني وجارين يف املمات» .وأضاف »:يا أحبائي سيبقى
وسام الحسن وسام على صدورنا ،وعلى صدر لبنان والجمهورية سيبقى
وسام على صدور كل الشرفاء يف لبنان ويف اسرتاليا الذين ارتضوا لبنان
وطنا سيدا حرا ومستقال».
ولفت أمني عام املستقبل إىل أن من اغتال وسام اغتاله ألنه كان الصخرة
التي تتكسر عليها كل مؤامراتهم ومخططاتهم الغتيال لبنان ،والتي كان
آخرها قبل استشهاده مؤامرة «سماحة – اململوك».
واكد « أن القتلة غدروا به واغتالوه ،ألنهم ال يريدون أحداً مثل وسام
الحسن يكشف حقيقتهم ،إلتي كانت وما زالت ضد لبنان الدولة وضد
الحقيقة والعدالة وضد املحكمة الدولية.
وطمأن الحريري إىل أنه مهما فعلو فإن الحساب قادم مهما طال الزمن
والعدالة إلي استشهد ألجلها وسام الحسن ووسام عيد قادمة من الهاي
ألن القاتل واحد وقد أصبح معروفاً بكل ما يرتكب من جرائم بحق لبنان
واللبنانيني وبحق سوريا والسوريني.
و قال »:ألجل رفيق الحريري ووسام الحسن وكل الشهداء ،يجب أن
نتمسك أكثر وأكثر باالعتدال أينما كنّا يجب أن نصر على رفض أي
تطرف أو تعصب ،ألن التطرف هو عدو كل الناس مهما كانت ديانتهم
أو مذاهبهم.
ولفت إىل أن «مواقف تيار املستقبل تفصّل على حجم املسؤوليات
التاريخية امللقاة على عاتق الجميع وإننا ندعوا دوماً للتضامن إلنقاذ لبنان
من املخاطر إلتي يصر حزب اهلل على اقحامنا فيها».
أضاف « :قدمنا خارطة طريق إلنقاذ الجمهورية ،وما زلنا نقدم املبادرة تلو
املبادرة ألجل تحصني لبنان الدولة ومؤسساتها من خالل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية بأسرع وقت وتوفري كل الدعم للجيش والقوى األمنية
الشرعية لكي تتصدى لإلرهاب ولكل أعداء لبنان».
وأنهى كلمته بتوجيه تحية «إىل الجالية على الوفاء الكبري للشهيدين
الحسن وصهيوني رحمهما اهلل وواىل أبناء الجالية أهل العدل والقانون
وألعدالة واالعتدال».

شحادة

أما منسق سيدني يف تيار املستقبل عمر شحادة فأشار يف كلمته إىل أن
«الحاقدين أفلحوا يف النيل من جسد اللواء وسام الحسن واملؤهل األوّل
أحمد صهيوني تماماً كما أفلحوا يف  14شباط يف زهق أرواح شهداء
أبرار كثر ،وبتنا نشعر باإلحباط لدى محاولتنا تعدادهم ّ
ألن الخسارة التي
احدثها استشهادهم ال تقاس إال بمعايري التاريخ» .الفتاً إىل أن «الوطن
اليوم بأمس الحاجة إىل املخلصني يف لحظات مصريية حاسمة سكوتنا
عنها قد يكبّدنا خسارة جديدة لرجاالت هم أرز لبنان الخالد» .واستذكر
شحادة انجازات الشهيد ورأى» أننا خسرنا مدماكاً أساسياً يف محاربة
اإلرهاب واإلرهابيني جنب لبنان واللبنانيني أكثر من اغتيال وفوضى أمنية
ومخططات تخريبية.
وعاهد شحادة «الشهيدين الحسن وصهيوني عدم االنجرار وراء شبح
الفتنة والتطرف» ،مؤكداً «أن صوت الحق يف العدل ،وأن «تيار املستقبل»
يف شتى أصقاع العالم يلعب دوراً يف حماية االعتدال ومنع التطرف من
التمدد واالنتشار ،بصوت عراب االعتدال دولة الرئيس سعد الحريري».
و ختم مشددا «على أن اإلعتدال هو األصل ،وهو اللحمة األخالقية واملدنية
والسياسية يف لبنان ،ونحن يف «تيار املستقبل» ،أبناء رفيق الحريري،
لدينا شجاعة ووعي وسلمية سعد رفيق الحريري وشعار «لبنان أو ً
ال».
الدائرة االعالمية يف منسقية تيار املستقبل اسرتاليا  -سيدني
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منوعات

حقائق عجيبة عن األلوان!!
مل يكن بوبي
قائدمور
منتخب اجنلرتا
لعام -1966
وهو
يعلم
يعتلي منصة
التتويج ،أن
هذه ستكون
املرة الوحيدة
حيظى
اليت
فيها بكأس
العامل .رمبا ألن الفريق اإلجنليزي مل يعد يرتدي اللون األمحر بعد
ذلك اليوم!
رمبا تظن أن األمر ينطوي على مبالغة ،أو طرفة تتندر بها بني
احلكايات وأقداح الشاي والقهوة املمزوجة بلون املمازحة.
لكن احلقيقة أن لأللوان تأثريًا طاغيًا على مزاج البشر ال ميكن
االستهانة به.
هل تعلم مث ًال أن العيب الفرق احلمراء حيرزون بطوالت أكثر من
العيب الفرق ذوي األلوان األخرى؟!
حصل فريق بايرن ميونيخ على أعلى البطوالت بني الفرق األملانية
برصيد  23لقب دولي و  16كأس قاري .كذلك سيطر فريق
أياكس أمسرتدام على بطوالت هولندا برصيد  32لقب دولي و18
كأس قاري ،كما حصل فريق ليفربول على كؤوس أوروبية أكثر
من أي فريق اجنليزي آخر .وال ننسى بالطبع فريق األهلي الذي
اكتسح بطوالت الدوري املصري منذ عام  1924وحتى اليوم!
اللون األمحر يبعث الثقة يف نفس الالعب ويلقي الرعب يف
نفوس العيب الفرق املنافسة ،األمر الذي يفسر سيادة اللون
األمحر على املالعب.
بالطبع اليكون لأللوان ذلك التأثري الكبري يف حال تقابل فريق
قوي مع خصم حمدود اإلمكانيات ،وهو ما يفسر احتفاظ الربازيل
مث ًال بأكثر املرات فوزًا بكأس العامل.
أما يف حياتنا ،فاللون األمحر يثري العاطفة ويبعث على الفرح،
وميأل اجلسد بالطاقة واحليوية .لذا كانت السجادة احلمراء الشهرية
محراء ،وذلك حتى اليقف املدعوون عليها طوي ًال وحتى تستمر
احلركة وبالتالي خيف الزحام.
ولتأثري األلوان على البشر تأثري يتخطى يف كثري من األحيان
حدود املعقول ،فمث ًال يتميز اللون األزرق خبواص مغايرة متامًا
للون األمحر .فاألزرق هو لون السماء واملاء وسفري السالم .وهو
اللون الذي حيفز اجلسم إلفراز مواد كيميائية مهدئة لذا يوصى
باستعماله يف غرف النوم.
و جنده يف مكاتب العمل حيث ثبت أن إنتاجية العمل تزيد حني
يكون املوظفون حماطني باللون األزرق .ومن العجيب أن رافعي
األثقال يف الصاالت الرياضية ذات اللون األزرق ميكنهم محل
أثقال أكثر.
على جانب آخر وبينما يربز األزرق كواحد من أهم األلوان املؤثرة
يف مزاج البشر ،جند أنه األقل إثارة للشهية .فالطعام األزرق
يندر وجوده يف الطبيعة ،كما أن اإلنسان القديم كان يتجنب
أثناء رحلة حبثه عن الطعام الغذاء ذي اللون األزرق أو األسود
أو القرمزي ،وهي األلوان اليت كانت تثري الريبة واحتمال تسمم
الغذاء أو تلفه.
ونأتي لألصفر الذي يبعث يف النفس إشراقة الصيف ونسمات
البحر وضحكات البشر املتفائلة على شواطيء االبتهاج .وهو لون
يثري االنتباه ويسهل متييزه بني مزيج من األلوان املختلفة ،لذا
كان اللون السائد لسيارات األجرة أصفر.
رغم ذلك ،الحظ العلماء أن كثرة اللون األصفر تثري األعصاب،
بل ويصل األمر يف كثري من األحيان إىل فقد الناس ألعصابهم.
كما ثبت أن األطفال الرضع يبكون أكثر داخل الغرف امللونة
باللون األصفر.
اخلالصة أن لأللوان املختلفة تأثريات متعددة تؤثر يف رؤيتنا
ألنفسنا ورؤية اآلخرين لنا ،وخيتلف تأثريها من شخص آلخر
ومن جمتمع آلخر .فبينما لون فستان الزفاف أبيض يف بعض
اجملتمعات كدليل على النقاء والعذرية ،جند أن لون فستان
الزفاف يف اجملتمعات الرعوية باللون األخضر كدليل على
اخلصوبة .وهو ما يضفي الكثري من التشويق واإلثارة على هذا
املوضوع اهلام.

 10نصائح للحفاظ على حرب
الطابعة اإللكرتونية
يواجه كثريون مشكلة تتمثل
يف نفاذ احلرب اخلاص بالطابعة
اإللكرتونية اليت ميلكونها،
فض ًال عن السعر املرتفع
لعبوة احلرب البديلة.
اخرتنا لكم جمموعة من
النصائح الصديقة للبيئة
والكفيلة بتوفري جزء من
أموالكم:
اسأل عن سعر عبوة احلرب
عند الذهاب لشراء طابعة جديدة ،قد يكون سعرها مناسبًا ،لكن
بعد نفاذ احلرب ،يفاجئ املستخدم بالسعر املرتفع لعبوة احلرب
البديلة ،لذا ينصح اخلرباء بضرورة السؤال عن سعر عبوة احلرب
اخلاصة بالطابعة ،ومقارنتها بطابعات وعبوات أخرى.
البحث عن طابعة تتيح الطباعة على الورق من اجلهتني
ينبغي البحث عن الطابعات اليت تتضمن هذه اخلاصية ،ألنها
ستوفر الكثري من األوراق وتقلل التكلفة بنسبة .%50
معاينة امللف قبل طباعته على الورق
ينبغي على املستخدم دائمًا أن يراجع جيدًا امللف الذي ينوي
طباعته ،لضمان خلوه من األخطاء ،لذا فمراجعة ومعاينة امللف قبل
طباعته يوفر اجلهد ،والوقت ،ويقلل التكلفة.
االطالع على صفحة اإلعدادات عند الطباعة على الورق
من خالل نقرة واحدة يف صفحة اإلعدادات ،ميكن توفري العديد
مبجرد تقليل اهلوامش على الصفحة ،حبيث
من األوراق ،وذلك
ّ
تتم االستفادة من املساحة البيضاء املوجودة.
الطباعة يف حالة املسودة (درافت)
عندما تكون حباجة لطباعة ورقة كي تتمكن من قراءتها فقط،
يفضل استخدام حالة املسودة (درافت) ،ألنها ّ
ّ
توفر احلرب بشكل
كبري.

ضربة على الرأس حتول أبله
إىل عامل رياضيات
شاب بريطاني حتول بعد أن تعرض
إىل ضربة على رأسه إىل عامل يف
الرياضيات بعد أن كان ال يفقه شيئًا
فيها.
ويصف جون بادجيت نفسه باألبله الذي
تسرب من الكلية قبل احلادثة ،غري أن
مسار حياة جون تغري كليًا بعد أن تلقى
ضربة على رأسه اكتسب بفضلها
مهارات عالية يف اهلندسة الفراغية،
وأصبح قادرًا على رسم أعقد األشكال
والنماذج حبسب صحيفة دايلي تليغراف الربيطانية.
ومن بني أعقد الرسوم اليت استطاع بادجيت إتقانها مناذج ملا
يعرف بالفراكتالز ،وهي أشكال هندسية دقيقة تصف الرتكيب
اجلزيئي لكل ما حيتوي عليه الكون ،ومنوذج إلشعاع هاوكينغ
الصادر عن الثقب األسود وتطلب العمل عليه  9أشهر كاملة.
ويطلق العلماء على احلاالت املشابهة حلالة بادجيت «متالزمة
الشخص املوهوب»  ،ويشري اخلرباء إىل أن هناك  40شخصًا
فقط يف العامل سبق وأصيبوا بها.
ويتميز األشخاص الذين تعرضوا ملتالزمة الشخص املوهوب عن
باقي العلماء واملبدعني باكتساب هذه املهارات بعد التعرض
لضربة على الدماغ تنشط منطقة معينة فيه مسؤولة عن النواحي
اإلبداعية ،يف حني أن العلماء املعروفني ميتلكون هذه املواهب
منذ الصغر.
ويف حاالت سابقة مشابهة حلالة بادجيت ،اكتسبت سيدة بريطانية
تدعى بيت تايلور موهبة مميزة يف الرسم بعد أن سقطت عن الدرج
وارتطم رأسها باألرض ،كما حتول رجل أمريكي يدعى ديريك أماتو
إىل عازف ماهر على البيانو إثر ارتطام رأسه حبافة املسبح بالرغم
من أنه مل يسبق له العزف من قبل على أية آلة موسيقية.

ال ترتكب هذه األخطاء يف
البلدان التالية!

استبدال عبوة احلرب عند انتهائها كليًا
مبجرد ظهور
احلرب
عبوة
استبدال
يعمد العديد من األشخاص إىل
ّ
رسالة على احلاسوب بأن كمية احلرب قاربت على النهاية ،لكن
احلقيقة أن هذه الرسالة تصل عندما يصل مستوى احلرب املوجود
عند  20أو حتى .%30

ّ
بتجنب هذه األمور يف هذه البلدان:
عليك

من هنا ،ينصح اخلرباء املستخدمني بشراء عبوة احلرب عند وصول
هذه الرسالة التحذيرية ،ولكن عدم استبداهلا قبل أن تتوقف كليًا
عن العمل.

ألن ذلك قد يعترب
• يف اليابان :ال تنظر مباشرة يف عيين الشخصّ ،
مبثابة تهديد أو ختويف له .فحاول إذّا أن تنظر إىل جبينه أو إىل ذقنه
عوضًا من ذلك.

امللونة
تقليل استخدام الطباعة
ّ
تنفذ عبوة احلرب امللونة بسرعة أكرب من غريها ،لذا ينبغي تقليل
حدها األدنى.
طباعة األوراق
امللونة إىل ّ
ّ
احلفاظ على نظافة فتحات الطابعة
ينصح اخلرباء بضرورة احلفاظ على نظافة فتحات الطابعة ،خصوصًا
عند املستخدمني الذين ال يستخدمونها بكثرة ،ذلك أن بقاء
رواسب احلرب ملدة طويلة قد تؤدي إىل تكوين طبقة عازلة ،متنح
احلرب من الوصول إىل الورق.
طباعة األوراق من وقت إىل آخر للحفاظ على عبوة احلرب
ّ
يقل استخدام الطابعة بشكل كبري ،هناك احتمال كبري أن
عندما
يؤدي ذلك إىل جفاف احلرب ،لذا ينصح اخلرباء بطباعة ورقة على
األقل كل أسبوعني.
البحث عن طابعة تعمل بالليزر
إذا كان املستخدم ينوي طباعة كمية كبرية من األوراق
ّ
احلل األمثل ،علمًا أن سعرها
تعد طابعات الليزر
واملستندات،
ّ
أعلى ،لكنها اقتصادية على املدى الطويل.

ألعالناتكم معنا االتصال
بــ
02 87648186

• يف فرنسا :قبل أن تبدأ بالتخطيط للذهاب إىل فرنسا ،وحتديدًا
وأن
أن برج إيفل يستقطب سنويًا  5.6ماليني سائحّ ،
باريس ،اعلم ّ
اللوفر ،ومتحف أورساي ،وقصر فريساي جتذب  12مليون سائح،
السياح الذي يستقطبه كذلك ديزني الند Disneyland
وهو عدد
ّ
السياح إىل هذا الرقم من حزيران إىل آب.
 .Parisويصل عدد
ّ
ّ
جتنب الوصول إىل باريس يف هذه الفرتة من السنة
لذلك،
لتتفادى االزدحام.
• يف كندا :ال تطلب من الكنديني لفظ كلمة " "aboutألنهم يعلمون
مسبقًا أنك ستضحك على لفظهم للكلمة " ،"abootما سيغضبهم
ّ
فتجنب ،إذًا ،املشاكل ،وحاول أن تستمتع بالطبيعة وحياة
جدًا.
الرفاهية.
تتحمس لتناول البوريتو يف املكسيك،
• يف املكسيك :قبل أن
ّ
نعلمك أن البوريتو غري متوافر هناك ألنه أساسًا ليس من املأكوالت
املكسيكية ،بعكس ما يعتقده األغلبية.
أهم األهداف اليت يسعى السائح إىل حتقيقها يف
• يف أملانيا :من ّ
ألن هذا البلد مشهور
أملانيا هو شرب
كمية كبرية من البرية ،وذلك ّ
ّ
بكونه أرض البريةّ .
أن احلقيقة عكس ذلك! فعلى السائح
إال ّ
ّ
يسر
ألن ذلك ال
يتحكم يف
أن
كمية البرية اليت يستهلكها ّ
ّ
ّ
األملانيني.
تنس أن ختلع حذاءك قبل دخولك إىل املنزل ،املعبد،
• يف تايالند :ال
َ
تنس اصطحاب
وغريها من األماكن ،وضعه على باب املدخل .وال
َ
اهلدايا معك إن كنت مدعوًا على عشاء ما ألن التايالنديني يعشقون
اهلدايا الصغرية.
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من هنا وهناك

هكذا كان شكل توت عنخ آمون

ناسا :الشمس أوشكت أن
تشرق من مغربها!
ذكرت تقارير إعالمية
 ،نقال عن
دولية
وكالة ناسا الفضائية
أن الشمس اقرتبت من
أن تشرق من مغربها.

ظهر تشريح ظاهري حديث
جلثمان امللك توت عنخ آمون
أنه كان لديه بعض العيوب
الوراثية،
متثلت يف اعوجاج بساقه
اليسرى ،وأفخاذ أنثوية،
وشفتني ممتلئتني ،وأسنان
كبرية بارزة فوق شفته
السفلى.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية أن الدراسة ،اليت
اعتمدت على أكثر من  2000مسح بواسطة جهاز الكمبيوتر مت
إجراؤها بالتزامن مع التحليل اجليين لعائلة الفرعون توت عنخ
آمون ،أظهرت أدلة داعمة على أن والديه كانا "أخوين".
وأضافت الصحيفة أن العلماء يعتقدون أن صلة القرابة من الدرجة
األوىل بني والديه أدت إىل معاناة امللك من العاهات اجلسدية
النامجة عن االختالالت اهلرمونية ،وتسبب تاريخ عائلته أيضًا يف
وفاته املبكرة يف أواخر سنوات املراهقة.
ومن جانبه ،قال ألربت زنك ،مدير معهد املومياوات يف إيطاليا،
إنه فك رموز الوالدين من خالل دراسة احلمض النووي ()DNA
للعائلة احلاكمة ،ووجد أن توت عنخ آمون ولد بعد عالقة والده
إخناتون بشقيقته ،وهو ما كان يطلق عليه قدماء املصريني بـ"زنا
احملارم" ،دون العلم باآلثار الصحية السلبية هلذه العالقة على
أي ذرية.
وأشارت األشعة اليت أجريت على أصابع قدمه إىل أن الفرعون
الذي توىل العرش يف سن  19عامًا كان يعرج بوضوح ،حيث كانت
أصابع قدميه مفرتقة عن بعضها ،حسب ما أكده أخصائي األشعة
املصري أشرف سليم.
ومن بني األدلة اليت تثبت أن توت عنخ آمون كان يعرج ،العثور
على  130عصًا للمشي يف مقربته.
وأظهرت اختبارات سابقة على احلمض النووي أن والد توت عنخ
آمون هو امللك إخناتون ،الفرعون الذي حكم مصر طيلة  17عامًا،
وتويف كما يعتقد يف عام  1334قبل امليالد.

فنشرت العديد من
املواقع العاملية املهتمة
بشؤون الفلك والعلوم املختلفة ،باإلضافة إىل مواقع إخبارية كربى
مثل "ديلي ميل" و"هافينتجون بوست" ،خ ًربا ينقلون من خالله
خطريا من وكالة الفضاء األوروبية لسكان كوكب األرض
حتذيرا
ً
ً
من اقرتاب انقالب احلقل املغناطيسي األرضي وهو ما يؤدي
بالتالي إىل شروق الشمس من املغرب بدال من املشرق ،باإلضافة
إىل اختفاء التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
وأكد املوقع العلمي ليف ساينس أن اجملال املغناطيسي لألرض
قويا مثلما كان يف السابق بعدما تزايدت نسبة ضعفه 10
مل يعد
ً
مرات عما كان من قبل خالل السنوات املاضية ،وذلك خالل الـ٦
شهرر املاضية فقط.
ومن املعروف أن اجملال املغناطيسي لألرض يشكل غالفا دائريا
حلماية الكرة األرضية من العواصف الشمسية واألشعة الكونية
الضارة ،وتوقفه عن دوره يف محاية األرض مما يؤدي إىل
انقالب يف احلقل املغناطيسي األرضي ،وهو ما يعترب كارثة بكل
املقاييس.
كما أكدت الوكالة األوروبية أنها تراقب وتتابع عن كثب هذه
التغريات منذ شهر نوفمرب من العام .2002

وهي صورة ملقاتلة "إف "18
أثناء اخرتاقها حاجز الصوت ،حيث
تشكل الطائرة يف هذه اللحظة خبارًا على شكل خمروطي وهي
حتلق بسرعة الصوت.
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن املصور األمريكي "جو
برويلز" أمضى حنو مخس سنوات وهو حياول حتقيق حلمه ،متنق ًال
بني العروض اجلوية اليت تقام يف الواليات املتحدة األمريكية.
وأضافت الصحيفة أن الصورة يكاد يكون التقاطها مستحي ًال
بسبب السرعة اجلنونية اليت حتلق بها هذه الطائرات حلظة اخرتاقها
حاجز الصوت.
وأردفت" :بفضل إرادة املصور احلديدية متكن أخريًا من التقاط
اللحظة املثالية لالخرتاق ،خالل عرض جوي بقاعدة "أوشينيا"
البحرية بوالية "فريجينيا".
وأشارت الصحيفة أن الشكل املخروطي الناتج عن األخبرة يستمر
حنو عشر الثانية فقط ويظهر حلظة وصول الطائرة إىل سرعة
الصوت واملقدرة بـ  766مي ًال يف الساعة (حنو  1232كلم يف
الساعة).

لطاملا ارتبطت املعاجلة املثلية
أو ما يسمى بالطب التجانسي
بالسحر والشعوذة ،بسبب
عدم توفر أدلة علمية سليمة
على فعاليتها ،وحاولت طبيبة
أمريكية تأكيد ذلك من خالل
جتربة عملية تناولت من خالهلا
 50حبة منوم تعتمد على هذا
النوع من العالج دون أن تشعر
بالنعاس والرغبة بالنوم.
وصورت الدكتورة إيفيت إنرتميونت املختصة يف الكيمياء نفسها
وهي تتناول  50حبة منوم مثلية دفعة واحدة ،إلثبات أن هذه
األدوية ليست سوى حبوب سكريات ،ال حتتوي على أية مادة
فعالة حبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية.
وبعد  90دقيقة كاملة من تناول احلبوب املنومة املزعومة ،مل تشعر
أنرتميونت بأية أعراض للنعاس ،مما يثبت أن اآلالف من الذين
يلجؤون إىل املعاجلة املثلية حول العامل يتعرضون للخداع.
وتأتي هذه التجربة كجزء من محلة تقودها إنرتميونت ضد شركات
التجزئة ،للتوقف عن بيع هذا النوع من األدوية اليت ال حتتوي على
حد قوهلا أية مواد طبية ذات تأثري على املرضى.
وأوضحت إنرتميونت أن األدوية املثلية اليت يتم بيعها يف
املتاجر والصيدليات ،تعتمد على متييع املادة الدوائية الداخلة يف
تركيبها ،إىل درجة أن املادة الفعالة فيها تكاد تكون معدومة،
وبعبارة أخرى تتحول إىل جمرد حبوب سكريات ال نفع هلا ،بل ورمبا
تضر املريض ألنها متنعه من احلصول على الدواء احلقيقي.

وتقول «كيلي ديكرسون» ،الكاتبة والصحفية مبجلة ليف ساينس
«من املعروف أن األقطاب املغناطيسية لألرض تتغري مرة كل
مئات اآلالف من السنني ،حيث إن هذه التغريات جزء من دورة
حمددة ،ولكن امللفت يف هذا التقرير هو املعدل السريع لضعف
اجملال املغناطيسي األرضي ألن املعدل الطبيعي هو أن ينخفض
بنسبة  %5كل  100عام ،ولكن البيانات اجلديدة تؤكد اخنفاضه
اآلن مبعدل  %5كل عشر سنوات فقط ،وهو ما ينذر بكارثة يف
القريب العاجل.

وخالل فيلمها الذي ميتد حوالي  6دقائق ،انتقدت إنرتميونت
العالمات التجارية الشهرية لشركات األدوية الوطنية يف الواليات
املتحدة األمريكية ،واليت تبيع بدورها أدوية مثلية ،واتهمت هذه
الشركات بدعم اخلرافات بهدف الربح ،يف حني أن املستهلكني
يستحقون أفضل من ذلك.

وقد توقع العلماء سابقا ،أن حيدث هذا التغيري بعد مرور 2000
عام تقريبا من اآلن ،ولكن بهذه املعدالت اجلديدة فإنه على ما
يبدو قد حيدث يف مدة أقل بكثري من توقعاتهم».

خمدرات قاتلة مبهرجان رقص يف
هولندا

ويقول العلماء حسب التقارير الواردة أنه «يعين أن البوصلة
سوف تتوجه إىل اجلنوب بدال من الشمال للمرة األوىل منذ ما يزيد
عن مائة ألف عام ،وبالتأكيد سوف يؤثر ذلك على شبكيت النقل
واملواصالت واالتصاالت ،وبالتالي فوضى كبرية ال حصر هلا بعد
انقراض متوقع للتكنولوجيا لفرتة ال يعلم مداها أحد سوى اهلل».

مصور يقتنص حلظة اخرتاق مقاتلة «إف »18
حاجز الصوت بعد انتظار نصف عقد
فتاة تتلقى رسالة هاتفية من جدتها
املتوفية قبل سنوات

متكن مصور أمريكي ،بعد حماوالت
استمرت حنو نصف عقد من الزمن،
من اقتناص صورة أحالمه،

طبيبة تتناول  50حبة منوم
دون أن تشعر بالنعاس

تلقت شابة بريطانية رسالة قصرية SMS
من هاتف جدتها اليت توفيت قبل ثالث
سنوات ،بالرغم من أن هاتف جدتها مت
دفنه معها ،تقول "إنين أعتين بكم وكل
األمور ستكون على ما يرام".
وأوضحت الشابة البالغة من العمر  22عاما أنها مل تكن على ما
يرام عندما قرأت الرسالة ،وكوسيلة للتغلب على أحزانها بعد وفاة
جدتها استمرت الفتاة الشابة يف إرسال رسائل نصية قصرية
على هاتف جدتها ،دون أن تنتظر إجابة منها ،وكانت جدتها حتب
كتابة الرسائل النصية ولذلك مت دفن اهلاتف النقال معها.
لكن حل لغز القضية اكتشفه عم الفتاة الذي اتصل بالرقم فعرف
أن شركة االتصاالت اليت يعود إليها اخلط اهلاتفي للجدة قامت
ببيع الرقم ملشرتك آخر  ،والذي بدوره اعتقد أن الرسائل النصية
اليت تصله هي مزحة من أصدقائه ،ما دفعه للرد عليها .وقد قام
متحدث باسم الشركة باالعتذار لعائلة اجلدة على سوء الفهم الذي
حصل ،قائال إنه كان ينبغي إخبارهم مبا حدث مع رقم اجلدة.

الشرطة،
قالت
االثنني ،إن امرأة
توفيت
هولندية
بعد حضور مهرجان
رقص يف مطلع
األسبوع ،لريتفع
إىل ثالثة عدد
يف
الوفيات
املهرجان الشهري
يف أمسرتدام ،واليت يشتبه أنها نتجت عن تعاطي خمدرات.
وأصدرت الشرطة حتذيرًا من التوزيع احملتمل ألقراص ملوثة بعد
اعتالل صحة املرأة ،البالغة من العمر  41عامًا ،ورجلني أحدهما
عمره  21عامًا وآخر  33عامًا ،ثم وفاتهم .ومل جير تشريح للجثث
بعد.
وقالت متحدثة باسم الشرطة "مل حندد بعد بالضبط سبب الوفيات،
وما إن كانت جرعة زائدة أم خمدرات ملوثة".
وتابعت" :لكننا حذرنا من أن كل من لديه أقراص جيب أن يتخلص
منها أو خيتربها".
يشار إىل أن السلطات الصحية يف هولندا ميكن أن ختترب لرواد
احلفالت سالمة املخدرات جمانًا.
وذكر بيان للشرطة أن املرأة ،وهي من مدينة أوترخيت يف وسط
هولندا ،توفيت صباح األحد بعدما توجهت ملتابعة عرض غنائي يف
املهرجان الذي يشهد أكثر من  2000عرض للموسيقى اإللكرتونية
على مدى  5أيام.
والوفيات بسبب املخدرات نادرة إىل حد كبري يف هولندا حيث
تتسامح السلطات مع تعاطي املخدرات الرتفيهي.

صفحة 31

Saturday 25 October 2014

السبت  25تشرين األول 2014

Page 31

تتــمات

«صيد مثني» يف عملية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
شكلته من داللة على تقدم االداء العسكري واالستخباري للجيش
يف تعقب اخلاليا االرهابية يف الداخل ومطاردتها وتوقيف
افرادها وقت تشهد خطوط املواجهة على احلدود الشرقية مزيدا
من التعزيزات واالجراءات املتواصلة.
وقد جنح اجليش يف هذه العملية يف توقيف رأس مطلوب خطري
اعترب صيدا مثينا هو امحد سليم ميقاتي املتورط مع تنظيم
«داعش» ،كما كشف جناح العملية احدى اخطر اخلاليا املرتبطة
بالتنظيم اليت كانت ختطط لعمليات تفجري بدليل مصادرة كمية
كبرية من املتفجرات والعبوات واالسلحة والذخائر.
وكشف اجليش ان ميقاتي امللقب «أبا بكر» انشأ خاليا مرتبطة
بـ»داعش» يف املنطقة وكان خيطط لتنفيذ عمل ارهابي كبري
بالتنسيق مع ابنه عمر الذي يقاتل مع «داعش» يف جرود عرسال
علما ان ابن شقيقه بالل عمر ميقاتي متورط يف ذبح الرقيب اول
الشهيد علي السيد.
وقتل يف العملية ثالثة مسلحني ،فيما تبني ان اخللية كانت
متورطة ايضا يف ايواء عسكريني فارين اذ تبني ان العسكري
الفار عبد القادر االكومي كان مع االرهابيني وصودرت قالدته
من املنزل الذي اقتحمه اجليش ويرجح ان يكون قد قتل اذ عثر
على جثة متفحمة يف املكان بعد اقتحامه.
واكد مصدر عسكري رفيع املستوى ان اجليش اوقف واحدا
من اكرب رؤوس االرهابيني اخلطرين بعد تعقب اخللية اليت كان
يديرها منذ فرتة ونفذت العملية بعد التأكد متاما من وجوده يف
املنزل جتنبا إلي خطأ او تدراكا الي خماطرة بارواح مدنيني.
واوضح املصدر ان مثة ارهابيني آخرين جتري عمليات تعقب هلم
بالطريقة نفسها مع االشارة اىل ان خلية عاصون كانت مهمتها
احداث خضة كبرية وعنيفة للجيش والتخفيف عن املسلحني يف
جرود عرسال .واشار اىل العثور على براميل متفجرة وعبوات
واكياس متفجرات وادوات تفخيخ وقذائف والغام ،االمر الذي
يكشف جسامة االعمال االرهابية اليت كانت تعدها اخللية.
واعتربت اوساط معنية باجنازات اجليش ان من شأن هذه العملية
النوعية ان تعزز ثقة الرأي العام اللبناني اكثر فاكثر بقدرة
اجليش على مواجهة التحديات االرهابية فضال عن تعزيز الثقة
الدولية املتنامية باجليش واليت ترتمجها خمتلف وجوه الدعم الذي
تقدمه دول عدة له يف مقدمها الواليات املتحدة اليت دأبت
منذ آب املاضي على ارسال شحنات شبه يومية اليه .أضف ان
قائد اجليش العماد جان قهوجي عاين عن قرب مستوى االهتمام
الدولي باالستقرار يف لبنان لدى مشاركته يف اجتماع القادة
العسكريني لدول االئتالف يف واشنطن االسبوع املاضي اذ كرر
معظم املشاركني استعدادهم لدعم اجليش واثنوا على ادائه
يف مواجهة االرهاب ،كما مسع قهوجي من عدد من املسؤولني
االمريكيني الذين التقاهم تشديدا على اهتمام واشنطن
باالستقرار يف لبنان واملضي يف دعم اجليش هلذه الغاية(.مزيد
من التغاصيل ص )5
وعلم ان قيادة اجليش تتجه اىل فتح باب التطوع قريبا اذ
ستطوع حنو الف عسكري اعتبارا من االسبوع املقبل والفا اخر يف
كانون الثاني .2015
وكانت قيادة اجليش اصدرت أمس االول نشرة توجيهية اىل
العسكريني اتسمت بنربة متشددة عن قرارها «الثابت واحلازم
يف عدم السماح لالرهاب باجياد اي حممية او بقعة امنة له
يف لبنان» ،واكدت متسكها بتحرير العسكريني املخطوفني «عرب
استخدام كل السبل املتاحة مع رفضها اخلضوع الي ابتزاز».
واعلنت ان «والء العسكري ملؤسسته هو الرتمجة الفعلية لوالئه
لوطنه وشعبه واجليش بغنى عن خدمات اي عسكري يتخاذل او
خيون رسالته» ،مشرية اىل اندفاع االف الشباب اىل التطوع يف
صفوف اجليش.

مجلس الوزراء

على صعيد آخر ،علم ان إقرار جملس الوزراء أمس الورقة اليت
وضعتها اللجنة الوزارية املختصة عن سياسة النزوح السوري اىل
لبنان مت باالمجاع وبسرعة فائقة يف مقابل استهالك اجمللس ثالث
ّ
شركيت اخلليوي وثالث ساعات أخرى
ساعات ملناقشة العقدين مع
عقدي استرياد الفيول اويل والغاز اويل لزوم مؤسسة
ملناقشة
ّ
كهرباء لبنان من اجلزائر والكويت ،فيما بقيت ساعة لكل امللفات
ومنها ورقة الالجئني السوريني وملف املخطوفني العسكريني
واالوضاع السياسية وباقي البنود على جدول االعمال .وتزامن
إقرار ورقة الالجئني مع عرض قدمه رئيس الوزراء متام سالم
عن مشاركة لبنان يف مؤمتر برلني اخلاص بالالجئني السوريني
واملواقف اليت سيعلنها هناك ،فتلقى سالم تأييد اجمللس.
ووصف وزير العمل سجعان قزي اقرار اجمللس السريع لورقة
فرق اللبنانيني فإن
العمل بقوله« :إذا كان النظام السوري ّ
الالجئني السوريني وحدوهم» .. .إن إقرار الورقة بسرعة فائقة
عكس شعور كل اللبنانيني خبطر اللجوء الذي يفوق طاقة لبنان
دولة وشعبا ومؤسسات».
وعرض الرئيس سالم موضوع املخطوفني العسكريني ،فأكد ان
هناك تطورا معينا من املمكن أن يبعث على الطمأنينة هو ان
املفاوضات مع اخلاطفني لن متضي حتت التهديد بالذبح والقتل

لكن هذا االمر ال يعين ان النتائج ستكون غدا .وشدد على ان
هذا االمر لن يثين الدولة عن املضي قدما يف بذل كل اجلهود
النهاء حمنة املخطوفني .وحتدث عن اتصاالت جارية .وعلم ان مثة
حتركا قطريا جديدا لكنه سيكون حمدودا يف إنتظار أن ّ
يزخم اذا
أمثر نتائج ملموسة.
وبثت «املؤسسة اللبنانية لالرسال» ليال ان احلكومة تسلمت
الئحة من خاطفي العسكريني تتضمن  44امسا ملوقوفني يف
سجين رومية والرحيانية بينهم نعيم عباس وعمر االطرش ومجانة
محيد وعمر بكري ومتهمني بتفجريي التل والبحصاص وخاطفي
االستونيني.

درباس

وابلغ وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس «النهار» ان لبنان
واالردن سيقدمان ورقة موحدة اىل مؤمتر برلني يف  28تشرين
االول اجلاري إنطالقا من ان البلدين يواجهان أوضاعا مشابهة
يف ما يتعلق بتحمل أعباء اللجوء السوري .وقال ان كلمة لبنان
سليقيها امام املؤمتر الرئيس سالم وانه ستكون له هو مداخلة
يف جلسات العمل .واوضح ان حجم املساعدات اليت يطلبها لبنان
قدرها مؤمتر أصدقاء لبنان مبليارين و 200مليون دوالر وهي
ّ
خمصصة لدعم االقتصاد اللبناني وهذا املبلغ كان من املفروض
ان يتلقاه لبنان قبل نهاية  2014لكنه مل يصل حتى االن.

بري

ويف الشأن السياسي ،ردد رئيس جملس النواب نبيه بري امام
زواره انه لن حيدد موعدا جللسة التمديد جمللس النواب قبل
استكشافه مواقف مجيع االفرقاء وخصوصًا القوى املسيحية.
وقال« :االن ال ميكننا ان جناري اال التمديد ،الن دخول اجمللس
يف الفراغ يعين انه ال ميكننا ان ننتخب رئيسا للبلد .ومن ينتخبه
هو الربملان فكيف سيكون احلال اذا مل يكن موجودا .من جهيت
أصبحت مياال اىل السري والتصويت مع التمديد ،خالفا ملوقفي
السابق املعارض للتمديد ،وال سيما بعد موقف الرئيس سعد
احلريري وقوله انه لن يشارك يف اي انتخابات قبل انتخاب
رئيس للجمهورية .واذ قال انه مع اجراء االنتخابات النيابية،
فان األمر لن يتعدى متديدا تقنيا لنحو شهر ونذهب بعدها اىل
االنتخابات ،ومثة قانون موجود لتعديل املهل».
وسئل ماذا عن املسيحيني؟ أجاب بري« :ان غياب مجيع االفرقاء
املسيحيني جيعل اي جلسة غري ميثاقية ،وهو سبب مشابه حلال
املكون السين».
واذا أصر»التيار الوطين احلر» على تقديم طعن التمديد اىل
اجمللس الدستوري؟ أجاب« :من حق اي جهة ان تلجأ اىل هذا
الطعن لدى اجمللس الدستوري وهنا تصبح املسؤولية مشرتكة
بني الطاعن واجمللس الدستوري ،ألننا سنكون امام فراغ
نيابي».
وخلص اىل القول« :اذا كان هناك من يريد اقتياد البلد واخذه
اىل الفراغ بغية الذهاب اىل مؤمتر تأسيسي ،من االن أقول وارد
ان حركة أمل وحزب اهلل هما مع التمديد».

كوباني يف انتظار...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يف مشال العراق.
وقررت السلطات الرتكية ان يتوىل جهاز االستخبارات الرتكي
اإلشراف على دخول قوات البشمركة إىل كوباني عرب األراضي
الرتكية ،بعد معارضة اجليش الرتكي تقديم مساعدات حلزب
االحتاد الدميوقراطي الكردي السوري الذي تعتربه أنقرة امتدادًا
لـ»حزب العمال الكردستاني» االنفصالي.
وأعلنت القيادة املركزية االمريكية ان الطائرات احلربية للواليات
املتحدة ودول االئتالف واصلت غاراتها اجلوية على مواقع
«داعش» يف العراق وسوريا االربعاء واخلميس.

تجفيف مصادر التمويل

يف غضون ذلك ،قال مساعد وزير اخلزانة االمريكي املكلف
مكافحة االرهاب ديفيد كوهني يف خطاب ألقاه يف واشنطن إنه
«باستثناء بعض التنظيمات االرهابية اليت حتظى بدعم دول ،إن
الدولة االسالمية هي على االرجح التنظيم االرهابي االفضل متويال
الذي نواجهه».
وحتدث عن تهريب النفط والفديات النامجة عن عمليات اخلطف
واالبتزاز كقواعد لتمويل تنظيم «الدولة االسالمية» ،مشريًا اىل
ان الواليات املتحدة تعزز تعاونها مع شركائها االقليميني من أجل
«خنق تهريب النفط» على احلدود وحتديد شبكات املهربني.
وردًا على سؤال لنائب رئيس معهد «كارنيغي» للدراسات حول
السالم العاملي مروان املعشر عما اذا كانت هذه املعركة تعود
اىل مصاحل أمريكية أوىل ،قال كوهني «إنها بالتأكيد معركة
أمريكية» .واضاف« :ان ما تقوم به الدولة االسالمية هو تهديد
ملصاحلنا يف العمق سواء افراد طواقمنا ومنشآتنا يف العراق
أو مصاحل شركائنا املقربني يف املنطقة مثل االردن ولبنان أو
تركيا».
ولفت اىل ان «داعش» الذي استوىل على أراض يف العراق
وسوريا «يعمل على حتويلها اىل موئل لالرهاب» ،ذلك ان حنو

 15الف اجنيب بينهم «عشرات من االمريكيني» توجهوا اىل
هذه املناطق« ،وتاليًا فان مقاتلة الدولة االسالمية يف صلب
مصاحلنا».
وذكر ان النفط املستخرج من حقول سوريا والعراق والذي يكرر
يف مصاف مت االستيالء عليها ،يعاد بيعه باسعار خمفوضة يف
السوق السوداء ،وان ذلك وفر حنو مليون دوالر يوميا للتنظيم
منذ منتصف حزيران .وهذا النفط يباع من اكراد يف العراق
يعاودون بيعه الحقا يف تركيا ،لكنه اكد ان السلطات الرتكية
والكردية يف العراق «التزمت مكافحة تهريب النفط» .وحتدث
ايضًا عن مؤشرات لبيع هذا النفط ايضا من نظام الرئيس
السوري بشار االسد ،واصفًا هذا االمر بأنه «اشارة اضافية اىل
فساد» النظام السوري.
ورأى ان الغارات اجلوية االخرية «بدأت اضعاف قدرات الدولة
االسالمية على حتصيل عائدات من هذا التهريب» ،حمذرًا من
ان «اي طرف يبيع النفط املسروق من جانب الدولة االسالمية
سيتعرض لعقوبات مالية».
وأعرب عن اعتقاده ان طموح «الدولة االسالمية» اىل السيطرة
على مزيد من املناطق سيشكل «عبئًا ماليًا» على التنظيم .وقال
ان «حماولة السيطرة على مدن واراض يف العراق وسوريا وتأمني
حد أدنى من اخلدمات العامة للسكان الذين يسعى التنظيم اىل
اخضاعهم يكلفان غاليا» ،فاملوازنة الرمسية العراقية للمحافظات
اليت حتتلها الدولة االسالمية حاليا تتجاوز ملياري دوالر.

اجليش السوري يستعيد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

مورك بشكل كامل يف ريف محاه الشمالي ،عقب
عنيفة استمرت منذ ليل االربعاء ،مع مقاتلي الكتائب
والكتائب املقاتلة وجبهة النصرة ،رافقها قصف
قوات النظام وقصف من الطائرات احلربية والطريان

على بلدة
اشتباكات
اإلسالمية
عنيف من
املروحي».
ويف وقت سابق ،بث التلفزيون الرمسي ان اجليش استعاد
القسم االكرب من مورك اليت تقع على الطريق الرئيسية بني
دمشق وحلب اليت يسيطر مقاتلو املعارضة على قسم منها منذ
متوز .2012
وتقع مورك أيضًا على مسافة غري بعيدة من حمافظة ادلب اليت
يسيطر مقاتلو املعارضة على القسم االكرب منها بعد طرد جهاديي
«الدولة االسالمية» منها يف وقت سابق من هذه السنة.

القوات التونسية حتاصر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اإلرهابية بعد قتلهما مدنيًا ،ثم حاصرت منز ً
ال حتصن داخله أعضاء
آخرون يف اجملموعة مع نساء وأطفال ،وقتل عنصر أمن وجرح
آخر ،يف تبادل إطالق النار أثناء احلصار .وأتى احلادث يف ظل
تأهب أمين ضخم لتأمني االنتخابات االشرتاعية يف ظل حتذيرات
األجهزة من هجمات إرهابية لعرقلة االستحقاق .ووقعت املواجهة
مع اجملموعة املسلحة يف منطقة «وادي الليل» يف حمافظة منوبة
( 15كلم غرب العاصمة).
وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية حممد علي العروي يف مؤمتر
«رجلني أو أكثر ،وامرأتني أو أكثر ،وأطفال يف
صحايف إىل وجود ُ
املنزل» احملاصر ،موضحًا أن النساء واألطفال «ليسوا رهائن»
بل هم «من عائلة أحد اإلرهابيني» .وزاد أن املسلحني رفضوا
طلب قوات األمن إخراج النساء واألطفال.
ً
أحزمة ناسفة ،لكنه اكتفى
ومل يستبعد الناطق ارتداء النساء
بالقول« :هناك معلومات عن وجود متفجرات» يف املنزل .لكنه
نفى احتجاز «رهائن» من سكان املنازل اجملاورة.
مسلحني
وأوضح الناطق باسم الداخلية أن احلادث بدأ باعتقال
َ
فجر أمس االول ،وحبوزتهما رشاشي «كالشنيكوف» ،بعدما قتال
حارس شركة خاصة «فطن لوجودهما» ،مشريًا إىل أن حماولة
دهم املنزل أتت كعملية أمنية «استباقية» اثر اعرتاف املسلحني
املوقوفني بأنهما على عالقة مبجموعة «إرهابية» تتحصن داخله.
وقال مسؤولون أمنيون يف املكان ،إن شرطيًا قتل بتبادل إطالق
النار مع املتحصنني يف املنزل فيما جرح آخر.
تزامن ذلك مع انفجار لغم أرضي صباح أمس االول ،يف منطقة
«ساقية سيدي يوسف» يف حمافظة الكاف احلدودية مع اجلزائر
(مشال غربي البالد) ،خالل مرور سيارة عسكرية ،ما أسفر عن
جرح  5جنود .وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسالتي
أن «اإلصابات يف صفوف اجلنود ،مل تكن خطرة بل ُأ ِ
سعفوا
ُ
وأعيدوا إىل ثكناتهم.
وأكد الناطق باسم الداخلية على «االستعداد التام للوحدات األمنية
والعسكرية للتصدي للتهديدات اليت تستهدف االنتخابات».
وتواجه تونس منذ أكثر من سنة ونصف السنة جمموعات مسلحة
موالية لـ»تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي» على الشريط
احلدودي املشرتك مع اجلزائر ويف مناطق قريبة من العاصمة.
وأشار وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو يف تصرحيات مطلع
األسبوع احلالي ،إىل إحباط اعتداءات وتفجريات كانت تستهدف
مصانع ،وهجمات ضد ديبلوماسيني أجانب .وشكل األمن ومكافحة
اإلرهاب ،أحد أهم مواضيع احلملة االنتخابية اليت تتوقف اليوم.
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بالرغم من شهرة اجلوز واللوز ..ولكن
للفستق شأن آخر وخاصة للرجال؟
بالرغم من ان اجلوز واللوز حيظيان
بالشهرة االوسع عند احلديث عن
املكسرات املغذية والصحية.
بالرغم من ان اجلوز واللوز حيظيان
بالشهرة االوسع عند احلديث عن
املكسرات املغذية والصحية.
إال أن الفستق ميلك فوائد هامة
جدا خصوصا للقلب والدم .هذا
ما وجدته دراسة جديدة نشرت يف جملة اليف ستايل ميديسن
االمريكية .وكشف حتليل  8دراسات بأن تناول الفستق لعدة
اسابيع
يساعد على خفض الكولسرتول السيء يف الدم بنسبة  20باملائة،
ويساعد على زيادة الكولسرتول اجليد بنسبة  48باملائة .ووفقا
الحدى الدراسات اليت ركزت على الضعف اإلجنابي عند الرجال،
تبني بأن اضافة الفستق اىل احلمية الغذائية يزيد من االداء
اإلجنابي بنسبة  51باملائة ،بفضل خصائصه اليت تدعم صحة
الدم .وحيتوي الفستق على مكونات تعرف باسم فيتوستريوالت،
تعمل على اعاقة امتصاص الكولسرتول يف االمعاء ،وفقا للمؤلف
املشارك يف الدراسة رومان بوالك ،بروفيسور ،واخصائي تغذية
يف جامعة شرق كارولينا .ويعترب الفستق مصدرا جيدا أللياف ذائبة
قامعة للكوليسرتول ،باالضافة اىل الكاروتونيدات واملكونات
االخرى اليت تعمل على خفض خطر أمراض القلب .وهلذا يعترب
الفستق عنصرا غذائيا هاما يف محية الرجال ،بشكل خاص .ولكن،
اذا رغبت يف تناول الفستق حقا ،فيجب أن تشرتيه بقشوره:
ينصح اخلرباء بتناول الفستق من القشور مباشرة ،وهكذا ميكنك
حصر الكمية اليت تتناوهلا .وبالطبع جيب أن يكون طازجا وغري
مملح أو مملح قليال .

العلماء حيددون املدة املثالية
لنوم املرأة والرجل

اكتشاف ّ
يبشر بتخليص مرضى
السكري من األنسولني
معاناة
تتجدد
مرضى السكري
من النوع الثاني
كل يوم بسبب
اليومية
احلقن
لألنسولني ،لكن
اكتشاف أمحاض
جديدة
دهنية
اجلسم
ينتجها
بشكل تلقائي قد تنهي هذه املعاناة لألبد.

تعد البدانة من مشكالت العصر املهمة ،بل أصبحت حديث الناس
يف أغلبية اجملتمعات وبني مجيع الفئات العمرية .وكثرت بالتالي
النصائح اليسرية إلنقاص الوزن،
اليت تدعو املهتمني بهذا األمر إىل اتباعها وتطبيقها يف حياتهم
اليومية ،للحصول على نتائج فعالة .وأكثر ما جيذب القارئ
الطريقة األسهل واألسرع للتخلص من كيلوغرامات ال يرغب فيها.
حتدث موقع « – »WebMDونشرتها الشرق االوسط  -مع
خرباء إنقاص الوزن واألشخاص العاديني الذين توصلوا إىل بعض
الطرق املرحية إلنقاص الوزن واحملافظة على ذلك.
 -1اإلضافة ،وليس اإلنقاص جتنب التنكر للنظام الغذائي.

وحبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية ،ميكن أن تساهم هذه
الفئة املكتشفة من األمحاض الدهنية "فاهفاس" FAHFAsيف
إدخال مفهوم جديد لعالج مرض السكري من النوع الثاني ،عن
تكون خاليا منتجة لألنسولني يف
طريق زرع هذه األمحاض اليت
ّ
جسد املريض.

جرب إضافة الطعام إىل نظامك الغذائي بدال من إنقاصه .وذلك
عن طريق إضافة أنواع الطعام الصحية اليت حتبها حقا ،مثل الكرز
األمحر الداكن والعنب أو البازالء اخلضراء .ضع تلك الفواكه
املفضلة يف حقيبة الغداء خاصتك ،وأضف اخلضراوات إىل احلساء
واليخنات والصلصات.

جاءت هذه الدراسة بعد جتربة أعدها معهد "سالك" بوالية كاليفورنيا
ومركز "بي آي دي ام سي" يف بوسطن بوالية ماساتشوستس
على جمموعة من الفئران املصابة مبرض السكري.

يقول ديفيد غروتو ،اختصاصي التغذية املسجل (،)RD، LDN
مؤلف كتاب « 101طعاما مثاليا حلياتك»« :اإلضافة تفيد
كثريا ،أما اإلنقاص فال يفيد يف شيء .ولكن تذكر أن تراقب
السعرات احلرارية بشكل عام».

وخلص الباحثون إىل التأكيد بأن األشخاص الذين يعانون من
اخنفاض مستوى "فاهفاس" يف الدم معرضون لإلصابة السكري
النوع الثاني بينما األشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من
هذه األمحاض الدهنية ال يواجهون خطر اإلصابة بالسكري.
وتوقع أستاذ علم األحياء يف معهد "سالك" اآلن ساغاتليان أن
تساعد هذه األمحاض الدهنية على الوقاية أيضًا من السكري
فض ًال عن حماربة التهابات مزمنة مثل التهاب املفاصل.

ملاذا حنتاج إىل الدهون؟

 -2انس التدريبات الرياضية
إذا كانت لفظة «التدريب» توحي إليك بالتجنب اإلبداعي،
فمن ثم جتنب التدريب .رمبا تكمن اخلدعة يف التمتع بالتدريبات
الرياضية يف أنك ال تدعوها تدريبات رياضية جمددا.
يقول غروتو ملوقع «« :»WebMDهناك قدر من احلقيقة يف
ذلك ،وجمرد خطة نزع التسمية تلك ،ستكتشف الشعور الطيب
الذي متنحه لك الصحة اجليدة حينما تهزم احلواجز اليت كانت تعوق
تقدمك يف التدريبات» .حاول املشي على الشاطئ أو ركوب
الدراجات أو التزجل على اجلليد أو املشي ملسافات طويلة ،أو
غسل السيارة أو مطاردة الكلب يف الفناء.
 -3اخلروج للمشي
تقول ديان فريغينيس ،ممرضة مساعدة معتمدة من نيويورك ،إن
اخلروج للمشي عندما يكون الطقس لطيفا من الوسائل الرائعة
للحفاظ على اللياقة ،وتضيف« :إنين أمتتع باملواسم ،حتى إن
املشي ملدة  5دقائق تكفي».

بينت نتائج دراسة
اجراها العلماء لنمط
حياة  3760شخصا
استمرت  7سنوات ،أن
املرأة اليت تنام 7.6
ساعة يوميا والرجل
الذي ينام  7.8ساعة
يوميا ،يتقلص احتمال
اصابتهم باألمراض.

 -4خفف األطعمة اليت حتبها بالفعل
عن طريق التحول إىل أصناف األطعمة منخفضة السعرات احلرارية
اليت حتبها؛ فالبيتزا هلا نفس الطعم الرائع مع اجلنب قليل الدسم.
ويف الوقت الذي تقلل فيه من السعرات احلرارية الدهنية ،ارفع
من حمتوى األلياف .وال تنس ختفيف املشروبات املرافقة لتلك
الوجبة.

العلماء
استخدم
الفنلنديون خالل هذه الدراسة املعلومات اليت حصلوا عليها من
مؤسسة الضمان االجتماعي وكذلك نتائج متابعة حاالت اضطراب
النوم لدى املشاركني يف الدراسة وتناوهلم عقاقري منومة.

تتوفر دهون أوميغا 3يف األمساك الزيتية ،مثل السلمون واملكاريل
واهللبوت والتونة والسردين

استنتج العلماء من نتائج الدراسة ،انه "اخذا باالعتبار معادلة
األعمار ،فإن املرأة اليت ال وجود ألعراض مرضية لديها وال تعاني
من األرق وال تتناول عقاقري منومة أو تستيقظ مبكرا ،تتحسن
حالتها ومزاجها ،عند نومها مدة ال تقل عن  7.6ساعة يوميا .أما
الرجل بتلك الصفات فبحاجة اىل  7.8ساعة من النوم يوميا.

هناك اعتقاد سائد أن تناول الدهون يضر الصحة ويزيد الوزن
وحميط اخلصر ،لكن يف احلقيقة الدهون اجليدة ضرورية لصحتك،
خاصة دهون أوميغا .3حنن حباجة إىل عمل توازن يف وجباتنا
الغذائية حبيث حتتوي على مزيد من الدهون الصحية ،والقليل
من الدهون الضارة.

ويقول الربوفيسور جيم هورن من مركز البحوث التابع جلامعة
لوفربا الربيطانية ،ان "األرقام  7.6و 7.8هي نتاج احصائية ،وان
العديد من الدراسات تبني ان حوالي نصف األشخاص األصحاء
يف الغرب ينامون ساعات اقل من هذه املدة .إضافة لذلك ،فإن
تقييم النوم على اساس مدته وليس على اساس نوعيته ،عمليا
هو مثل تقييم الغذاء الذي نتناوله فقط على اساس كميته".

وتعزز أداء الشرايني ،خاصة أمحاض
تفيد الدهون الصحية القلب
ّ
أوميغا 3الدهنية  EPAو DHAاليت ثبت أهميتها للجهاز الدوري
وللذاكرة ووظائف الدماغ ،وأن احلصول عليها من خالل النظام
الغذائي ضرورة.
تتوفر هذه األمحاض الدهنية يف األمساك الزيتية ،مثل السلمون
واملكاريل واهللبوت والتونة والسردين .وميكن احلصول عليها
ّ
الكتان وزيت الزيتون واملكسرات
أيضًا من خالل زيت بذور
واألفوكادو .وتشري دراسات عديدة إىل أن أغلبية الناس ال
حيصلون على ما يكفيهم من هذه الدهون الصحية.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

طرق سهلة إلنقاص الوزن واحملافظة عليه

من ناحية أخرى يتزايد االعتماد على الدهون غري املشبعة يف
عمليات الطبخ ،واليت توجد يف األطعمة املقلية ،والسمن النباتي،
واملعجنات اجلاهزة .تسبب هذه الدهون أضرارًا للشرايني
والقلب.

 -5الرتطيب يساعد فعال!
يقول ديفيد أنتوني ،استشاري تكنولوجيا املعلومات من أتالنتا:
«تناول بعض املاء قبل الوجبة ولن تشعر بأنك جائع للغاية».
«تناول كوب من املاء قبل الوجبة يساعد يف مراقبيت
ويضيف:
ُ
ملا آكل… وأنا ال أتناول كل ما على املائدة ،نظرا ألنين ال أتضور
جوعا».
 -6التقاسم على قدم املساواة
يقول أنتوني ملوقع «« :»WebMDعندما خنرج معا ،غالبا ما
أتقاسم الوجبة مع زوجيت ،معروف عنا أننا نتقاسم احللوى ،وحتى
زجاجة اجلعة املتوسطة نتقامسها معا .وبهذه الطريقة ،ال نشعر
بأننا متخمون بالطعام ،ونوفر بعض املال أيضا».
وعدهلا
 -7اضبط النغمة،
ّ
تعرف مجعية القلب األمريكية ما حيبه الناس :إنه التلفزيون.
ويعرفون كذلك أننا حباجة على املزيد من التمرينات .لذا ،ملاذا
ال جيمعون كال األمرين معا ،كما يتساءلون؟ جرب أن ترقص مع
إيقاع املوسيقى يف أحد العروض التلفزيونية ،أو مارس بعض
مترينات املالكمة املخففة للضغط العصيب حينما يكون أسوأ
الربامج املفضلة لديك معروضا على الشاشة.
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متفرقات

 15مسألة إن مل تفكر بها ُتصبح سعيداً
يعتمد إحساسنا بالسعادة على
ما يدور داخل أذهاننا ،ولألسف
ينزع أغلبنا للسقوط يف اجلانب
املظلم من عقولنا ،والتفكري
خبواطر سلبية.
ويذكر خبري التنمية الذاتية ألدن
تان من واقع جتربته وجلسات
التدريب اليت خضع هلا 15 ،أمرًا
علينا التوقف عن التفكري بها
كي نصبح أكثر سعادة.
 – 1ما قال وقالت
توقف عن تذكر ما قاله أحدهم
ألذيتك أو إهانتك ،وال تعط
األمور حضورًا أكرب بالتفكري
فيها.
 – 2توتر العمل
اذهب للعمل ،وقم بدورك،
وكفى .ال حتمل توتره معك
للخارج .استمتع بيومك الباقي
من دون التفكري به ،فأنت
لست وظيفتك.
 – 3األمور السيئة اليت حدثت
يف املاضي
بالطبع هذا األمر من أصعب
األشياء اليت حتتاج للتوقف عن
التفكري فيها ،لكنه من أهمها،
إذ عليك جتاهل ما حدث يف
املاضي ،والرتكيز على اللحظة
الراهنة.

معارفك ،لكن ال
تفكر يف اخلوف من
الوحدة عمومًا.
الغضب
–
7
واملواقف املدمرة
ختيل هذه الصورة:
يعاملك
أحدهم
وقسوة،
بظلم
وأنت تغضب بشدة .ثم تقوم
أنت بقضاء وقتك الثمني يف
التفكري وختيل السيناريوهات
ّ
ستنفذها للرد على ذلك،
اليت
وحتقيق العدل ونيل انتقامك.
هذا كله بال طائل ،بل إنه أمر
مؤمل ،جيعلك تدفع مثنًا إضافيًا
من أعصابك.
ال تضيع وقتك مع هذه األمناط
من البشر ،جتاهل وتقدم
لألمام.
 – 8املال
بالطبع املال مهم ،لكن قرارك
اخلاص حياله هو ما جيعله أداة
للسعادة من عدمها ،فال تبالغ
يف اعتبار أن سعادتك ال تتحقق
إال باملال ،ألن هذا األخري جيعلها
أسهل فقط.
 – 9األخبار السيئة اليت تقرأها
يف الصباح
ال تسمح لتلك اجلرعة السلبية
الصباحية بالتسلل لنفسك،
وتذكر أن ما حيدث يف العامل
ليس خطأك.

 – 4املستقبل
أن ختطط وتعمل ملستقبلك ال
ّ
تظل تفكر فيه ،ألن
يعنيان أن
هذا األمر ،إن بقي يف خميلتك
طوال الوقت ،سيحيد نظرك عن
اآلن ،وهو الزمن احلقيقي الذي
جيب أن تعيشه.

ساعد من حولك ،لكن تذكر أنك
لست بط ًال خارقًا هبطت من
كوكب كريبتون لتنقذ العامل.

 – 5االنفصال
االنفصال عن شريك حياتك أمر
مؤمل ،لكنك ستكون خبري.
إعط نفسك وقتًا لفهم عالقتك،
واخترب احلياة مع شريكك ومن
دونه كما تشاء األقدار ،من
دون أن تفكر يف اجلانب
السليب للمسألة.

 – 10جناح اآلخرين املفرتض
الذي يستمتعون به
يبدو أن من حولك حصلوا على
كل شيء ،وأنت تفكر يف جناح
اآلخرين ،ويف رواتبهم األعلى،
أو شركاتهم اخلاصة ،أو
سياراتهم اجلميلة ،وعالقاتهم
املميزة.

 – 6خوف الوحدة
ال ختف الوحدة ،فاألمر مرتبط
بقلة الثقة بالنفس ،كما أن
ذلك مستحيل تقريبًا إال إن
أردته ،فالعامل مكتظ بالبشر.

توقف عن ذلك فورًا ،وال تقارن
حياتك حبياة اآلخرين ،فلكل منا
طريقه الفريد ،وتذكر أن النجاح
مسألة نسبية.

قم

جبهدك

لتوسيع

دائرة

ما قصة املرأة املنقبة يف قاعة األوبرا بباريس!

 – 11األمور
اقرتفتها

احملرجة

اليت

أنت تعيش احلياة بكل عظمتها،
وكل نزقك وتفاهاتك ال
تعن شيئًا أمامها ،فقط تعلم
من جتربتك ،هلذا مهما قمت
بتصرفات حمرجة من قبل ،ألقها
وتقدم إىل األمام.
خلف ظهرك
ّ
 – 12حظك السيء املزعوم
حتصل أمور سيئة خالل يومك،
فتصرخ" :ملاذا حيدث هذا
معي؟" ،كأن العامل بأسره
يتحداك.
لن خنوض يف احلديث عن
الكارما ،فقط توقف عن
االعتقاد يف حظك السيء ،كن
فقط حذرًا يف املرة القادمة.
 – 13الشر املستطري يف نفوس
بعض البشر
حتى إن مل تستغ األمر ،هذه
حقيقة ،بعض البشر هم الشر
املتجسد الذي ميشي على
قدمني.
واجه األمر ،لن تستطيع تغيري
العامل ومعاقبة األشرار ،وليس
هذا دورك باألساس ،لذا ال
تفكر فيهم.
 – 14ملاذا يتغري الناس
عطفًا على النقطة السابقة،
عليك قبول هذه احلقيقة ،فمن
هو صديقك اليوم قد يتغري
غدًا ،وحتى أقرب الناس إليك
سيتغريون.
احلياة كلها يف تغري مستمر،
وأنت كذلك ،ال تتوقع أن
جتمد ما تريده بالطريقة اليت
ّ
تريدها.
سيأتي

النجاح

 – 15متى
الكبري
تضيع وقتًا مثينًا وتعذب نفسك
بالتفكري يف حدوث جناحك
الكبري وختيله ،عليك التوقف
عن ذلك والبدء بالعمل اجلاد
وعيش كل حلظة فيه.
واجه التحدياتِ ،
وعش حياتك
من دون التفكري بالنجاح
املنتظر ،فقط قم باألمر كما
جيب.

ُطلب من امرأة ُمنقبة مغادرة
قاعة األوبرا يف باريس،
بعد أن رفض فريق املغنني
مواصلة العرض حبضور شخص
"جمهول اهلوية".
واضطر هذا املوقف السيدة
ملغادرة القاعة ،بسبب ارتدائها
النقاب الذي يغطي الوجه كله،
األمر الذي يعد حمظورا قانونيا
يف فرنسا.
حدثت الواقعة يف أوبرا Bastille
بباريس أثناء آداء العرض
الغنائي  La Traviataيوم 3
أكتوبر/تشرين األول ،وفقا
ملا قاله جان فيليب تيليه،
نائب مدير دار األوبرا ،لوكالة
فرانس برس .AFP
وأثار املوضوع ضجة يوم األحد
 19أكتوبر/تشرين األول يف
وسائل اإلعالم الفرنسية.
وكانت السيدة مع سائح مرافق
هلا من إحدى دول اخلليج،
وجيلسان يف الصفوف األمامية،
ما جعلهما يظهران بوضوح
لفريق الفنانني بالقاعة ،وكان
مقعداهما ،كما جاء يف األنباء،
من املقاعد األغلى سعرا داخل
االوبرا ،بتكلفة  231يورو
للمقعد الواحد.
ويبدو أن السيدة قد دخلت
القاعة دون أن يالحظها أحد
من موظفي دار األوبرا ،وقال
فيليب تيليه "نبهين أحد اعضاء
الفريق لوجودها خالل الفصل
الثاني من العرض ،عندما
الحظها يف الصفوف االمامية".
وقال تيليه أن أعضاء الفريق
مل يريدوا الغناء أمام أحد
اجلماهري جمهول اهلوية بالنسبة
إليهم.

* 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

وأثناء الفاصل الزمين طلب
أحد املفتشني داخل القاعة
من السيدة إما كشف النقاب
أو مغادرة العرض ،إال أن
املرأة رفضت كشف وجهها
وغادرت العرض مع املرافق
هلا على الفور ،ومل يطالبا بأي
تعويض ،كما قال احد املصادر
داخل دار األوبرا.
كانت فرنسا قد أصدرت قانونا
يف عام  ،2011حيظر فعليا
ارتداء النقاب يف األماكن
العامة .ويشمل ذلك الشوارع

التجارية
واحملالت
العامة
واملتاحف واملسارح ووسائل
واحلدائق.
العام،
النقل
واالستثناء الوحيد للمرأة يف
النقاب هو إذا كانت تستقل
سيارة خاصة أو خالل العبادة.
وغرامة خمالفة هذا القانون يف
االماكن العامة  150يورو.
وبعد هذه الواقعة يف األوبرا،
قالت وزارة الثقافة الفرنسية
إنهم سيضعون جمموعة جديدة
من القواعد املتعلقة بالنقاب
يف املسارح واملتاحف وغريها
من املؤسسات العامة.

مفوضية أسرتاليا يف حزب الدميقراطيني
االحرار حتيي ذكرى استشهاد داني مشعون
وزوجته وطفليهما
ضية أسرتاليا يف
أحيت
ّ
مفو ّ
حزب الدميقراطيني األحرار
قداسها األول ،ملناسبة الذكرى
السنوية الرابعة والعشرين
إلستشهاد القائد داني مشعون
وزوجته انغريد عبد النور مشعون
وطفليهما طارق وجوليان.
أحييت هذه الذكرى األليمة يف
كاتدرائية سيدة لبنان -سيدني،
يوم األحد بتاريخ التاسع عشر من
تشرين األول ،الساعه اخلامسه
بعد الظهر ،مبشاركة واسعة
من احملازبني واملناصريني
و الشمعونيني .وحشد من
االجتماعية،
الفعاليات والقوى
ّ
ّ
والسياسية ،أبرزها:
االعالمية،
ّ
ّ
قنصل لبنان العام يف سيدني
األستاذ جورج بيطار غامن
ممث ًال باألستاذ إيلي خوري،
منسق التيار الوطين احلر يف
سيدني األستاذ طوني طوق،
منسق تيار املرده يف أسرتاليا
األستاذ إيلي بوهارون ،رئيس
حركة أمل يف أسرتاليا احلاج
كمال مسلماني ،احلزب السوري
القومي اإلجتماعي يف أسرتاليا
ممث ًال باألستاذ عصام عبد
الباقي ،ممثل حركة الشباب
املسلم العلوي يف أسرتاليا
السيد علي الشامي ،رئيس
املارونية يف أسرتاليا
الرابطة
ّ
األستاذ توفيق كريوز ممث ًال
بأمني سر الرابطه املهندس

غسان حامت ،رئيس حترير موقع
فرح نيوز أن لني األستاذ رفيق
الدهييب ،رئيس نادي الرتاث
العربي قي أسرتاليا السيد
إيف اخلوري ممث ًال بعقيلته
السيده ليلى اخلوري ،رئيس
اخلرييه
كفرصارون
مجعية
األستاذ إيلي ناصيف ،رئيس
مجعية اجليه الشاعر جورج
قزي ،احملامي األستاذ مسري
قزي ،الربوفيسور جورج ملحم
وعقيلته ،الدكتور عماد برو،
رجال األعمال الساده ،نقوال
أبوشديد ،جهاد جرجس وكميل
حرب ،ومجيع أعضاء مفوضية
أسرتاليا.
االهلية األب سام
ترأس الذبيحة
ّ
وهبه وعاونه أألباء بيار خوري،
روفايل عبود ويوحنا عزيزي.
بعد القداس ،أنتقل احلضور إىل
صالون الكنيسه ،حيث قرأت
أمينة اإلعالم يف املفوضيه
الرفيقه تانيا باولي بوعاصي
رسالة رئيسة احلزب السيدة
ترايسي داني مشعون.
أملفوضية بألشكر أجلزيل
تتقدم
ّ
ّ
إىل القيمني على كاتدرائية
سيدة لبنان -سيدني ،وإىل
كل من شاركونا بإحياء هذه
ألذكرى.
عاشت أسرتاليا  ..عاش
لبنان
أمانة اإلعالم
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 17 October 2014
TROY GRANT NEW DEPUTY PREMIER
• Dubbo MP Troy Grant
has been elected unopposed as the new Leader
of the NSW Nationals and
Deputy Premier, following
the retirement of Andrew
Stoner.
• Mr Grant is a former police officer who describes
himself as a son of regional NSW, and says there’s
no greater privilege for
him than to lead the party
he loves and the communities he respects.
• Premier Mike Baird congratulated Mr Grant and
says he looks forward to
working very closely with
Mr Grant to ensure the
NSW Liberals & Nationals
Government continues its
strong record of delivery
for regional NSW.
• Monaro MP John Barilaro has been appointed
to Cabinet following the
resignation of Mr Stoner
and takes over as Minister
for Small Business and
Regional Tourism.
DELIVERED: $41 MILLION
EMERGENCY DEPARTMENT
• The official opening of
the new $41 million St
George Hospital emergency department marks
the delivery of another
NSW Liberals & Nationals
election commitment.
• Mrs Skinner, who was
joined by Oatley MP Mark
Coure, unveiled a plaque
before meeting with staff
and patients who were
among the first to be
treated in the state-of-theart building, fully-funded
by the NSW Liberals & Nationals Government.
• The existing St George
Hospital emergency department is one of the
busiest in NSW, seeing
more than 68,000 people
each year, about 25,000
of whom are admitted.
• The new emergency department will allow for
future capacity to manage the growing needs of
the population. It includes
five resuscitation bays;
two designated fast track

zones, one for adults and
one for children; an Emergency Medical Unit; and
eight space off-street ambulance drop off zone.
RESTORING TRUST IN
POLITICS
• Premier Mike Baird has
announced a package of
reforms to restore trust in
politics, including tougher
penalties for those who
break the donations laws,
more transparency and
less influence from donations.
• Candidates who use
third party arrangements
to avoid election funding
laws will face 10 years
imprisonment, while prosecutions will be able to be
brought up to 10 years
after an offence is committed.
• There will be less influence of donations on the
political system by reducing donations and expenditure caps, and increasing the amount of public
funding.
• The reforms increase
transparency for the 2015
election by requiring political parties to make a
disclosure of donations
received next February.
STANDARD & POOR’S
REAFFIRMS TRIPLE-A
• Ratings agency Standard
& Poor’s has reaffirmed
the State’s triple-A credit
rating and upgraded NSW
to a stable outlook, in a
clear endorsement of the
strong and stable fiscal
management of the NSW
Liberals & Nationals Government.
• NSW now holds the highest possible credit rating from all three ratings
agencies.
• The announcement by
Standard & Poor’s illustrates why the decisions
we’ve made were vital
to the State’s economic
well-being, allowing us
to re-invest in vital services and infrastructure,
despite challenging economic conditions.
THIRD TUNNEL BORING
MACHINE ARRIVES IN
NORTH WEST

• The third North West Rail
Link tunnel boring machine has arrived in Sydney and has been named
Isabelle by those working on Australia’s biggest
public transport project.
• Isabelle is the first of two
tunnel boring machines
to start work from Cherrybrook, digging the longest
railway tunnels ever built
in Australia.
• Isabelle weighs more
than 900 tonnes, and is
being assembled and
tested about 14 metres
below the surface at the
new Cherrybrook Station
before she starts digging
in the next few months.
• The first tunnel boring
machine, Elizabeth, is 330
metres along her underground journey from Bella Vista to Cherrybrook,
while the second machine, Florence, is being
assembled at Bella Vista
to start digging before the
end of the year.
TICK OF APPROVAL
FROM PUBLIC TRANSPORT CUSTOMERS
• Customers have experienced improved levels of
service over the last year
on trains, buses and ferries, according to the latest annual Customer Satisfaction Index.
• The Customer Satisfaction Index 2014 includes
responses from more than
34,000 customers surveyed independently, and
will help drive improvements and keep transport
operators accountable.
• There are more than
9,500 extra weekly train,
bus and ferry services
that are cleaner, more frequent and safer, while the
level of service from staff
continues to improve.
• The Index surveys customers on public transport issues including
timeliness, safety and security, ticketing, comfort,
accessibility, cleanliness
and customer service and
is measured twice a year,
and published annually.
KEY WESTERN SYDNEY
ROAD GETS GO AHEAD

• A link between the Great
Western Highway and
the M4 Motorway at Werrington is a step closer,
with the NSW and Federal
Governments committing
$70 million to the project.
• The Werrington Arterial
Road will involve widening Kent Road and Gipps
Street into a four lane dual
carriageway, and building two new east facing
ramps on the M4 Motorway to increase capacity
and reduce travel times.
• Tenders to build the project have now been called
and work is on track to
start early next year and
be completed in 2016.
• A new north-south corridor will give the St Marys
industrial area better access to the major freight
routes and take a significant amount of pressure
off The Northern Road and
Mamre Road, saving motorists time and money.
MEDICINAL CANNABIS
TRIAL GETS NATIONAL
SUPPORT
• NSW will lead a collaborative trial, with the support of the Commonwealth
and other states and territories, to explore further
how cannabis can offer
relief to patients suffering
from a range of debilitating or terminal illnesses.
• NSW Premier Mike Baird
welcomed the support
of other jurisdictions for
the establishment of a
ground-breaking clinical
trial on medicinal cannabis.
• The Health Ministers discussed the issue of medicinal cannabis at their
meeting on Friday, noting
the significant body of evidence linking recreational
use of cannabis to mental
ill health. Ministers reinforced their opposition
to the recreational use of
cannabis.
• The NSW Working Group
will consider all relevant
issues including the
scope of the trial, as well
as advice from experts
regarding the most appropriate way to advance

the availability of safe and
effective cannabis derived
products.
NSW GOVERNMENT AND
CLUBSNSW SIGN MOU
• A new Memorandum of
Understanding has been
signed with ClubsNSW
providing certainty for the
thousands of clubs and
employees across NSW.
• Under this agreement,
tax rates affecting clubs
have been frozen for another four years.
• The NSW Government
is committed to untangling the red tape burden
on clubs by increasing
cheque issuing limits
from $2,000 to $5,000,
which will remove more
than 250,000 cheques
from the system.
• This agreement also
recognises the role clubs
play in sheltering communities and supporting
emergency services during natural disasters and
other emergencies.
• Under this agreement,
local clubs and emergency services will partner to
enhance the capabilities of
clubs to act as evacuation
centres and determine if
funding could assist capital upgrades, such as dam
expansions.
PETROLEUM EXPLORATION LICENCE APPLICATIONS FREEZE EXTENDED
• Minister for Resources
and Energy Anthony Roberts has announced an additional 12 month freeze
on NSW Petroleum Exploration Licence Applications (PELAs) and Petroleum Special Prospecting
Authority applications.
• The extended timeframe
will allow the Office of
Coal Seam Gas to complete its comprehensive
examination of current
PELAs and allow the Government to further assess
the application process
for petroleum titles.
• The former Labor Government handed out 39
Petroleum Exploration
Licences (PELs) in a careless and clumsy fashion
with little oversight. NSW
deserved better.
• The NSW Liberals & Na-

tionals Government has
put in place the most
comprehensive regulations for the CSG industry
in the country.
COMMUNITY
SAFEGUARDS WITH TOUGHER
LAW
• High risk offenders who
are subject to Extended
Supervision Orders now
face up to five years jail if
they breach those orders,
under legislation passed
by the NSW Parliament.
• The new law will affect violent criminals and
some sex offenders who
the Supreme Court has
determined require ongoing supervision after their
release.
• It’s regrettable that the
state must continue to
deal with people who at
the expiration of their jail
sentence remain a threat
to the community of further re-offending.
• The threat cannot be ignored and this legislation
reflects the NSW Government’s ongoing scrutiny
of these issues and our
commitment to safeguarding the community.
AUSTRALIAN PREMIERE
OF MATILDA THE MUSICAL LAUNCHED
• Tickets are now on sale
for the Australian premiere
season of MatildaThe Musical giving visitors another reason to come to
Sydney, Australia’s global
city.
• The NSW Government is
proud to have secured the
Australian Premiere Season of Matilda, which will
open in July 2015 at Sydney’s Lyric Theatre.
• Internationally acclaimed
productions such as Matilda are a major drawcard
for visitors to our Harbour
City, making them an important aspect of the NSW
Government’s goal of
doubling overnight visitor
expenditure by 2020.
• Based on the beloved
novel by best-selling author Roald Dahl, the award
winning musical is yet another Australian premiere
of an internationally renowned production, secured for Sydney by the
NSW Government.
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Kevin Andrews says welfare reform a ‘two-term exercise’ Foreign teachers on 457 visas worsen graduate glut

Kevin Andrews sees welfare reform as a “two-term exercise”. Photo:
Andrew Meares

Social Services Minister
Kevin Andrews has described the Coalition’s
welfare reform plans as
a “two-term exercise” as
he prepares to receive the
late-running final report
of the federal government’s sweeping review
of the $100 billion welfare
system.
Mr Andrews, who was a
senior minister under the
Howard government, has
also committed to standing at the 2016 election
and made a pitch to keep
his portfolio in a second
term.
This comes after speculation from within the Liberal Party that Mr Andrews
may retire at the next federal election to make way
for a new generation of
Coalition frontbenchers.
But in an interview with
Fairfax Media on Monday, Mr Andrews said he
will “definitely” stand at
the next federal election,
due at this stage around
2016.
“I will stand again. And if
the Prime Minister is willing, I’d be delighted to stay
in this portfolio,” he said.
“I see [welfare reform] as
a longer-term thing,” he
explained, noting that it
took “at least two terms”
to push through welfare
reforms under the Howard government.
Mr Andrews was due to
receive the final report
of the McClure welfare
review in October, but is

now not expecting it until
November. “They’re still
finishing it,” he said, adding that he did not want
the team, headed up by
Patrick McClure, rushing
to an “artificial deadline”.
While Mr Andrews would
not be drawn on any specific recommendations in
the final report, he suggested it would stay within
the “broad framework” of
the interim report, handed
down in June.
This report suggested that
the welfare system be cut
from about 75 payments,
supplements and allowances to just four main
payments categories: a
child payment, disability
pension, age pension and
tiered working-age payment. It also suggested
that only people with a
permanent disability receive the disability support pension.
Mr Andrews has long been
a supporter of streamlining welfare payments
and supplements, but on
Monday hinted that four
main categories may not
be enough. While noting
that the government did
not have a fixed number
about payments, supplements and allowances as
yet, he said it would “desirable” to get down to 25
or 30.
“The advantage of more
payments is you can be
more precise in how you
target them,” he said. “But
the more payments, then

the more complex the
system is to navigate.”
The final McClure report
will then be considered
with Andrew Forrest’s
review of indigenous employment and welfare,
that was handed down
in July. Mr Andrews said
the two will eventually be
considered in a submission to cabinet.
He said the “complex”
nature of the welfare reforms was complicated
by the fact that the IT system in the Department of
Human Services, which
runs Centrelink, needed
to be replaced.
“There are things we can’t
do until we get a new IT
system,” he said, noting
that some welfare reforms
may not be possible until
2017 or 2018, well after
the next federal election,
which is also likely to see
a different Senate makeup.
This comes as several of
the government’s key social services budget measures, including the sixmonth wait for the dole for
the under 30s, changes
to the rate of pension indexation and changes to
the pension age, remain
blocked in the Parliament.
Earlier this month, Mr Andrews split the contentious budget bills to try
and get them through the
Senate.
He had put “material”
to the crossbench and
“they’re away thinking about it at the present time”. He had told
the crossbench that the
government would “ideally” like to achieve the
six-month wait, but was
open to a “counterproposition”.
He strongly hinted that
the government would be
open to accepting a onemonth wait instead.
“I can’t say [what the government’s final position
would be] but one month
would be better than what
we’ve got now.”

Foreign nationals on
457 visas are working in
schools and early childhood centres despite a
growing glut of unemployed Australian teaching graduates.
A leaked audit of the 457
scheme by the Fair Work
Ombudsman, obtained by
Fairfax Media, suggests
that up to 3600 people
are working as teachers,
mainly in early childhood
care.
Rules governing 457 visas state they should
only be granted when an
employer “cannot find an
Australian citizen or permanent resident to do the
skilled work” required.
Half of all teaching graduates – about 8000 people
– had not found permanent employment four
months after completing
their education training
last year, Fairfax revealed
on Monday.
But the unredacted version of the Fair Work Ombudsman’s audit – which
looks in detail at roughly
1 per cent of the 200,000
such visas on issue –
shows that childcare centres and some specialist
schools are importing
teachers.
And they are not confined
to regional areas that
struggle to attract workers.
A childcare centre on
Collins Street in the Melbourne central business
district has two teachers
on 457 visas, according
to the Fair Work log.
In Sydney, centres in
Crows Nest, Artarmon

and Balmain have imported staff.
Montessori schools in the
ACT and South Australia
have employed teachers
on 457s. The Australian
Islamic College in Booragoon, Western Australia,
has three staff on 457s,
while the Sholem Aleichem College in Elsternwick, Melbourne, imported a Hebrew teacher.
Charles Sturt University
in NSW and the University
of Western Sydney have
up to six lecturers and tutors on the visa.
Stephen Dinham, professor of education at the
University of Melbourne,
said non-traditional colleges were turning out
graduates, particularly
in early childhood and
primary, worsening the
glut of university-trained
teachers.
He said the dozen or so
different routes into early
childhood teaching, from
a minimum-level TAFE diploma up to a master’s in
education from a university, made understanding
the sector more complex
than primary and secondary schools.
Unions have blamed the
need for foreign staff on
the “inadequate” pay in
the
female-dominated
early childhood sector.
“The fact that early childhood employers are
resorting to importing
teachers on 457 visas
when there is a huge
oversupply of graduate
teachers will not come as
a surprise to anybody involved in the early child-

hood sector,” said Lyndal
Ryan, national vice-president of United Voice.
“At the root of this problem are the inadequate
wages in the sector. There
is a well-established pattern of qualified teachers
working in ECEC [early
childhood education and
care] until they can get
a position in the school
system because schools
pay better, the hours are
shorter and there are longer holidays.”
United Voice estimates
that 180 people abandon
jobs in the early childhood
sector every week. The industry is the most femaleoriented of all, with more
than 95 per cent female
representation.
Jo Briskey, acting executive director of early childhood advocacy group The
Parenthood, also linked
wages to the supply imbalance.
“Parents want their kids
to get the best-quality education experience from
the highest-quality educators,” she said. “That
doesn’t mean that someone who has trained overseas is not qualified to
work here in Australia but
if wages were more closely aligned between primary and early childhood
you would be able to attract more trained Australians and go some way to
balancing the oversupply
of teachers.”
The Productivity Commission, in a draft report
into childcare, released
in July, signalled dropping the required qualifications required to work
with children aged three
and under. Groups such
as The Parenthood and
the Australian Research
Alliance for Children and
Youth are resisting that.
The report, a final version
of which will be delivered
to government this month,
also advocated government subsidies for nannies to ease the pressure
on childcare centres.
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Offshore detention centres:
annual costs hit $1 billion
The federal government
has spent more than $1 billion this financial year to
house about 2200 asylum
seekers in offshore detention centres in Papua New
Guinea and Nauru.
Running the detention
centre on Manus Island
has cost taxpayers $632.3
million, and the operational cost of Nauru was
$582.4 million, a Senate
estimates hearing was
told on Monday.
Deputy secretary of immigration Mark Cormack
said the costs – for 1167
asylum seekers on Nauru
and 1060 on Manus Island – included health expenses, escorting asylum
seekers to and from the
centres, staff costs and
payments made to both
countries to support the
detention facilities.
A spokeswoman for Immigration Minister Scott Morrison defended the costs,
saying the running of the
two centres underpinned
the government’s border
protection regime and the
costs had declined by “almost $100 million” compared with the previous
financial year.
“It not only stops the people-smuggling trade but
it does so without drawing on Australia the significant costs associated
with our other measures,
especially offshore processing,” she said. “Stopping boats is saving lives
and saving billions of dollars.”
Despite the huge price
tag, asylum seekers on
Manus Island have suffered another setback as
PNG Prime Minister Peter
O’Neill confirmed there
had been further delays
in resettling asylum seekers who were found to be
refugees.
Mr O’Neill, who met Prime
Minister Tony Abbott on
Sunday en route to Jakarta for the inauguration

of Joko Widodo as new Indonesian President, said
his government needed
more time.
In a statement, Mr O’Neill
said that “due to lack of
understanding and support for refugee settlement
in PNG communities”, a
new policy would be prepared with an increased
focus on consultations
and building public awareness and support.
“The new policy will be
considered by cabinet after these comprehensive
public awareness and
consultations are completed,” he said.
Reports said Mr Abbott
and Mr Morrison met Mr
O’Neill to discuss the delays in the resettlement of
refugees.
Labor immigration spokesman Richard Marles said
the federal government
had serious questions to
answer over its failure to
effectively manage the relationship with PNG and
its capability to resettle
asylum seekers, particularly after two deaths in
the compound since February this year.
“In March, Tony Abbott
said people would be resettled in PNG within three
months,” he said.
“Scott Morrison needs to
start taking responsibility for his disastrous handling of this key agreement, including his failure
to actively engage with
the Papua New Guinea
government until after the
riot at the Manus Island
facility in February of this
year,” Mr Marles said.
The estimates committee also heard that 164
asylum seekers arrived
in Australia during this
calendar year, compared
with 20,711 arrivals in
the previous year. The big
drop had saved the government $2.5 billion, the
estimates hearing was
told.
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Liberals hire private investigator Mick Symons as branch
battles in Manly, Homebush and Wentworthville get nasty

Hired private eye to investigate allegations of misconduct at Liberal Party branches: Tony Nutt.

The NSW Liberal Party is
using a private investigator to probe allegations
of branch stacking, electoral fraud and impersonation at party branches.
Tony Nutt, the NSW Liberal Party director, has
taken the extraordinary
step of authorising Mick
Symons, the former director of investigations at
the Independent Commission Against Corruption,
to investigate allegations
of serious misconduct at
two party branches.
Mr Symons has shown up
at party members’ homes
unannounced and asked
them to produce phone
records and tape-recorded interviews, members
of the Homebush North
branch and Manly Young
Liberals say.
Allegations said to have
led to suspension of the
branches include members impersonating others at teleconference
meetings, renewing other
people’s memberships
without their knowledge,
enrolling to vote at false
addresses, and branch
stacking.
Documents obtained by
Fairfax under freedomof-information
laws
show a third branch, the
Wentworthville Young
Liberals, has been fighting party headquarters’
move to suspend it over
claims of “harassment”
and “intimidation” in an
expensive long-running

Supreme Court challenge.
The branch has challenged party headquarters to prove claims by a
member that he was “intimidated” into not running for branch president.
The party is vigorously
defending the case and
has retained a QC and
the high-priced Swaab
Attorneys. The Liberals’
legal bills are already understood to top $80,000.
All three branches are
controlled by the party’s
right wing, whose members claim investigations
are being ordered selectively by the ascendant
“centre-right” and “left”
factions that control the
party’s all-powerful state
executive.
Mr Symons said: “I cannot discuss any aspects
of my duties with the Liberal Party.” Mr Nutt declined to comment.
The Liberals announced
the hiring of Mr Symons
in May, as a “governance” consultant. The
true scope of his role
as not been known until
now.
One member of the party’s centre-right faction
said wrangling over the
Manly branch was particularly intense because
its control would influence future preselection
votes for seats held by
NSW Premier Mike Baird
and Prime Minister Tony
Abbott.

Branches in those seats
are particularly prized,
the source said, because
their incumbents are
viewed as likely to step
down from Parliament
when their leadership
ends.
“The president [of the
Manly branch], aligned
with the centre, went
to the right,” the party
member said. “[The] two
losing sides called foul.
There’s no way they’re
going to give a branch
away to an opposing faction. It’s life and death.”
Young Liberal branches
have the same voting
rights as any other in influencing party preselections.
The dispute over Wentworthville has been quietly playing out through
the Supreme Court since
February, when the party announced it would
suspend and dissolve

the branch. The party
reversed that decision
months after litigation
was started, but the case
continues.
The right faction claims
the branch has been suspended as part of a finely
balanced factional fight
between the right and
the centre in the western
suburbs.
Some on the right view
the branch’s delegates
as potentially decisive in
voting for future federal
and state candidates for
Parramatta and Granville.
“It’s the Deathstar,” one
local party factional activist said of the branch’s
perceived importance.
The party’s hard-right
faction has been decimated and outmanoeuvred in
recent years. It controls
only two positions on the
party’s 21-member state
executive.

Bankstown boy threatens Prime
Minister Tony Abbott in Islamic
State recruitment video

A Sydney teenager has
emerged as a poster boy
for the Islamic State, appearing in a chilling recruitment video threatening Prime Minister Tony
Abbott and vowing the
militant group will fight
until it conquers the
West.
Abdullah Elmir, 17, stars
in a video posted on the
internet overnight on
Monday under the nom de
guerre “Abu Khaled from
Australia”. He is dressed
in military gear and holding an assault rifle, surrounded by several dozen
heavily armed fellow jihadists.
The teenager ran away
from his Bankstown family home just four months
ago, taking his parents
by surprise and raising
questions as to how he

had been radicalised and
who had organised his
travel.
The video comes as RAAF
Super Hornets continue
to fly combat missions
over Iraq and a day after
the Abbott government
announced it had agreed
with Baghdad to send
Australian special forces
to help in the fight against
the Islamic State.
Abdullah baits Australia, the US and Britain to
throw everything they
have against the Islamic State and appears to
threaten “tyrant” Western
leaders such as Mr Abbott
with beheading.
“To the leaders, to Obama,
to Tony Abbott, I say this:
these weapons that we
have, these soldiers, we
will not stop fighting,” he
says.
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Parliament House security to be ramped up NBN rollout continues as copper networks switch off in
Ngunnawal and Amaroo
following Canada shootings

Police officers take cover near Parliament Hill following the shooting. Photo: Reuters

Security around Parliament House in Canberra
has been boosted in the
wake of the shooting attack in Canada, which
Foreign Affairs Minister
Julie Bishop says bears
the hallmarks of an Islamic State terrorist attack.
The Canadian capital, Ottawa, has been gripped
by fear after at least one
gunman shot and killed
a soldier at the National
War Memorial before
opening fire at the country’s Parliament.
Politicians,
including
Canadian Prime Minister Stephen Harper, took
shelter in offices and
were told to barricade the
doors. The gunman was
shot dead by the Parliament’s Sergeant-at-Arms
Kevin Vickers.
Ms Bishop sent a text
message to her Canadian counterpart John
Baird at 4am. He told her
he was 50 feet (15 metres) away when the gunmen was shot in the Hall
of Honour, where Prime
Minister Tony Abbott recently met Mr Harper.
“The body was lying just
outside the door where
[Mr Baird] was,” Ms
Bishop said. “He is safe
but clearly very shaken
by what is a shocking incident. This is grim news
indeed.
“It is too early to say

the motivation of this attack but it does have the
hallmarks of a terrorist
attack in the sense that,
in the past, terrorist organisations, including
ISIL, have indicated they
would target countries
like Canada, Australia...
any country that opposes
its murderous and brutal
ideology.
“This is a shocking event,
it’s clearly shaken Canada and it does remind us
that this kind of violence
can happen at any time.”
Security officials met
Parliament’s presiding
officers just before the
beginning of Parliament
on Thursday.
Extra Australian Federal
Police patrols are being
conducted around the
Canadian High Commission in Canberra and the
Parliamentary triangle in
the wake of the Ottawa
shooting.
But Speaker Bronwyn
Bishop reassured MPs,
in a statement to Parliament, that a similar style
attack would be very unlikely to succeed in Australia’s Parliament.
“The images showing
action and barricading themselves into the
chamber in Canada are
of concern, the range
of armed response and
security lockdown arrangements that we have
in place means that this

type of action will not
be necessary here,” she
said.
“Our Parliament and its
perimeter are very different in the design to the
Canadian parliament.
“We have a number of
layers and security measures designed to protect
building occupants.”
Nevertheless, the Speaker said Parliament House
staff would notice an
increase in the security
arrangements on Thursday.
Parliament House security was dramatically increased after the terror
threat warning was increased in September.
Police armed with “long
range weapons” began
guarding Parliament and
access to restricted areas, including the ministerial wing has been severely curtailed.
The Foreign Minister
spoke to the Canadian
high commissioner to
Canberra, Michael Small,
on Thursday morning.
Australia’s
embassy
in Canada was locked
down during the shooting. Staff were later told
they could leave on foot
to return home.
Ms Bishop confirmed
the powerful national
security committee of
cabinet will meet to discuss the attack later on
Thursday.

Copper wires for landline
telephones in up to 2700
homes and businesses in
Ngunnawal and Amaroo will
be disconnected from Thursday as the NBN rollout continues in Canberra’s north.
NBN Co spokesman Darren
Rudd said those affected
would join more than 13,000
families and businesses now
connected in Gungahlin,
with work under way to connect another 14,000 homes
and businesses in Civic and
Queanbeyan.
Mr Rudd said the switch was
not automatic and residents
and businesses needed to
move their landline and internet services if they wished to
continue using them.
“They have a choice whether
to switch to the NBN or to
make do with mobile solutions,” he said.
The disconnection of the
copper network in Ngunnawal and Amaroo comes
after two years of delays and
recent installations across
Canberra’s north which have
frustrated community leaders and residents.
iiNet NBN product manager Rachel McIntyre said
residents who had already
placed an order with an NBN
provider would not have their
landlines disconnected until their new service was installed.
“If they haven’t already migrated to an NBN service
they need to realise it’s not
only going to affect their
broadband service but their
landline phone service,” she
said.
According to a national study
conducted by iiNet, 60 per
cent of Australians thought
their landline services would
remain connected if they
decided not to switch to the
NBN and a further 32 per
cent thought the switch was
automatic.
Gungahlin Community Council president Ewan Brown
said many residents in Canberra’s north were not aware
of developments earlier this
year, although NBN Co had
improved communication in
recent months.
“On previous occasions I
was concerned that people
weren’t being told they could

have a voice only package without a data package
and NBN have taken that on
board,” he said.
“It was a problem of trying
to get too much done too
quickly and not realising the
logistical implications.”

Australian Communications
Consumer Action Network
spokeswoman Teresa Corbin
said NBN Co had done a good
job communicating with residents, although some people
struggled to understand how
the changes affected them.

It is more accustomed to
delving into alleged misconduct outside its ranks, but
the Independent Commission
Against Corruption has revealed it investigated one of
its own officers for allegedly
threatening a colleague.
In its annual report, released
on Wednesday, the ICAC says
it received an internal complaint in the year to June 30
involving an allegation that
a “Commission officer had
threatened physical harm to
another staff member”.
The commission suspended
the officer during its investigation into the incident and
subsequently found the officer had engaged in misconduct.
The officer was “reprimanded, directed to apologise to
the other staff member and
directed to undertake counselling”, the commission said
in its report.
Former Supreme Court judge
David Levine, QC, the Inspector of the ICAC, was “kept informed about the matter and
the conclusion reached by
the commission”, it said.
This was the only complaint
against a commission officer
that was received by the ICAC
in the past year, compared
with three in the previous year
and two the year before that.
The work of the commission
has grown since its historic
inquiry into a coal licence
granted over a farm owned by
the family of corrupt former
Labor minister Eddie Obeid.
Public hearings in that inquiry started in late 2012 and a
final report was delivered on
July 31 last year.
In the past year, the commission also concluded inquiries
into a coal licence granted to
Doyles Creek Mining, a company then chaired by former
union boss John Maitland,
and the Obeid family’s inter-

est in cafe leases at Circular
Quay.
In addition, the ICAC has held
public hearings in its inquiries into Obeid-linked company Australian Water Holdings
and Liberal Party fundraising,
which triggered the resignation of a string of government
MPs.
The commission said it employed around 126 full-time
equivalent staff in the past
year and received 3386 “matters”. This included 1043
complaints from members of
the public, a 14 per cent increase on the previous year,
and 674 reports from public
sector agencies.
It handed down 12 investigation reports, double the number in the previous year, and
conducted nine public inquiries over 84 days.
The watchdog was granted
33 search warrants in the
past year, 21 phone tap warrants and four surveillance
device warrants. It conducted
203 secret interviews over 97
days.
Commissioner Megan Latham
said in a foreword to the report that the ICAC “has continued to cement its place as
a leading integrity body in
Australia”.
“Now in its 25th year of operations, the Commission and
the role it fulfils in NSW have
not diminished; in fact, today
the Commission and its work
are as relevant as ever, demonstrated in the pivotal role
it plays in investigating and
exposing corrupt conduct at
all levels of the state’s public
sector.”
As a result of the nine public
inquiries held in the past year,
41 people were found to have
engaged in corrupt conduct
and the ICAC recommended
the Director of Public Prosecutions consider criminal
charges against 39 of them.

ICAC officer reprimanded over
alleged threat of ‘physical harm’
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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

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

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

