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10 Nicholsen St, Penshurst

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia
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الشيخ املصري زار عددا من املخطوفني وطمأن اهاليهم!

امللفات اخلالفية تقبع عند أبواب احلكومة

اتهم الغرب مبحاولة اضعاف روسيا اجراءات يف صنعاء بعد معلومات
بوتني :الغرب يتصرف كأنه
عن حماولة انقالب

«امرباطورية فوق اجلميع»

شددت القوات االمنية
اجراءاتها
من
اليمنية
يف العاصمة صنعاء بعد
انقالب
عن
معلومات

عسكري وشيك لإلطاحة
بنظام الرئيس عبد ربه
منصور هادي ،تزامنا

التتمة صفحة 31

Carpenter Wanted

الشيخ وسام املصري بني أهالي املخطوفني يف ساحة رياض الصلح مساء أمس االول( .مروان عساف)
اخللفي
املشهد
بدا
لتطورات أزمة العسكريني
املخطوفني لدى تنظيمي
و«جبهة
«داعش»
النصرة» غريبًا وغامضًا
اىل حدود كبرية يف
الساعات االخرية.
ذلك انه وقت كان اجليش
وكذلك اجلهات الرمسية
واالمنية يرصدون بدقة
جمريات املعارك اجلارية
بني «داعش» و»اجليش

السوري احلر» وجمموعات
املعارضة
من
اخرى
القلمون
يف
السورية
مناطق
ويف
السورية
عرسال
جلرود
متامخة
ملا ميكن ان تعكسه أي
متغريات ميدانية نتيجة
هذه املعارك على الواقع
امليداني مع لبنان ،حترك
فجأة الشيخ وسام املصري
الذي شاع امسه وسيطًا من
جانب اخلاطفني بني اجلرود

وساحة رياض الصلح
مع ان احلكومة مل توافق
على تكليفه الوساطة.
وبدت حركة املصري اشبه
مبحاولة الستمالة اجلانب
احلكومي للتسليم بوساطة
أمر واقع ،اذ افسح له
تنظيم «داعش» يف القيام
بزيارة للعسكريني التسعة
الرهائن لدى التنظيم يف
جرود عرسال ،وعاد منها

التتمة صفحة 31

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 traineeshipsTrades
benefiting
Assessment.both employers and workers
Confined Spaces

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

بوتني يتحدث إىل الصحافة عن االزمة االقتصادية يف روسيا( .ا ب)
و«التصرف مثل
اتهم الرئيس الروسي بالده
ّ
ّ
تتحكم
فالدميري بوتني الغرب إمرباطورية
االول،
أمس
مبحاولة بأتباعها» وتسعى إىل
التتمة صفحة 31
حول
«جدران»
إقامة

Full Ad and
details on
page 3

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار  -فواكه  -مسانة
عربية  -قهوة  -مكسرات
 خبز  -أجبان  -ألبان -خبز وغريها الكثري

تعلن شركة  Micro Formworkعن
حاجتها لنجار خشب Carpenter
فالرجاء ارسال السرية الذاتية  CVعلى
رقم الفاكس )02( 9758 8422

تهنئة وتـنويه

نتقدم بأحر التهاني من اجلالية مبناسبة األعياد
اجمليدة  ..ونعلن لقرائنا الكرام اننا سنحتجب عن
األسواق مبناسبة األعياد على ان نعاود الصدور كاملعتاد
يف  ، 2015 - 1 - 24وكل عام واجلميع خري.
اهلريالد

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على عدة شهادات تنويه
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو
ساوث ويلز HCCP
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم
الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق  -كفتة  -همربغر  -كبة وكل
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

صفحة 2

Saturday 20 December 2014

السبت  20كانون األول 2014

Page 2

Samir Maarbani:
Manager/ Owner

* مـبيع * خـدمة* تـدريب

Optima 518

Therapy

* إزالة الشعر
* جتديد نضارة اجللد
* معاجلة الدوالي
* معاجلة َح ّب الشباب
* إزالة الوشم

ماكينات إلزالة الشعر وجتديد نضارة اجللد

صـنع سـويـسرا

RF Bodyshaper

Direct to the Beauty Industry & Cosmetic Surgeons

نبيع للصالوات وعيادات جراحة التجميل

Carboxy

تباع للعيادات الطبية

Web: www.carbossiterapia.it

ماكينة العادة تنشيط الدورة الدموية ( )Circulation Treatملعاجلة االلتهابات العظام
(غارغارين) اليت تهدد ببرت أطراف مرضى السكري جراء ارتفاع السكر بالدم اىل درجات عالية

Unit 4, 3 Sunblest Cresent, MOUNT DRUITT NSW 2770 AUSTRALIA - Ph: +61418 611 074
Email: austchem@bigpond.com - www.active2001.com

ACR Premium Sealer
بإدارة مسري معرباني

Samir Maarbani: Manager/ Owner

ACR Premium Sealer

ثورة يف عامل مقاومات امتصاص
السوائل ()Sealer
 ACRمقاوم فعـّال ضد النريان والعوامل الطبيعية ،حيافظ على األلوان األصلية للبالط واحلجارة

والقرميد واالمسنت امللون والرخام والغرانيت(.ضمانة وكفالة ملدة  15سنة طبقا للمعايري االسرتالية)
EFFLORESCENCE (Salt) REMOVER and TREATMENT is available for
dissolving salts coming out to the surface of the bricks or rendered walls.

 EFFLORESCENCEإلزالة األمالح عن احلجارة (الربيك) واجلدران املليّسة
نبيع باجلملة
رق
واملف ّ

صـدق يف
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل
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لبنانيات

أهالي العسكريني يواصلون زياراتهم للقيادات

جملس الوزراء اقر بنودا عادية وارجأ ملفي النفايات والكليات

امحد احلريري :املستقبل مع سالم :املفاوضات الطالق العسكريني املخطوفني صعبة ومعقدة
املقايضة لتحرير املخطوفني
استكمل أهالي العسكريني
تنظيمي
لدى
املخطوفني
داعش وجبهة النصرة حركتهم
يف حماولة لتحديد املعرقلني
يف قضية أبنائهم ومن يؤخر
اطالق سراحهم.
حددها
ومع انقضاء املهلة اليت ّ
عسكريني
العدام
داعش
خمطوفني منذ يومني ،مل تظهر
حتى الساعة معلومات أكيدة
عما إذا كان هؤالء قرروا فعال
تأجيل قرار االعدام.
يف املوازاة ،تسود أجواء من
الطمأنينة أوساط االهالي
بفعل جولتهم على القيادات
السياسية وعدم تنفيذ داعش
تهديده ،وكان من املتوقع
ان يلتقوا امس وزير الداخلية
املشنوق
نهاد
والبلديات
لكن ّ
مت تأجيل املوعد بداعي
سفره اىل اململكة العربية
السعودية.
ويعمل االهالي للقاء البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي ،ووزير العدل
أشرف ريفي ،وقياديني يف
حزب اهلل ملعرفة موقف احلزب
الرمسي بعد تسريب معلومات
عن عدم رفضه مبدأ املقايضة
عالمات
بعض
وتوضيح
االستفهام حول بعض السجناء
الذين ال يعتربون من السجناء
االسالميني لكنهم متورطون
الضاحية
تفجريات
يف
اجلنوبية .كما هناك نية لدى
االهالي لزيارة السعودية
ولقاء الرئيس سعد احلريري.

الحريري

وكان االهالي التقوا امس،
أمني عام تيار املستقبل أمحد
احلريري ،يف بيت الوسط ،يف
حضور عضو كتلة املستقبل
النائب زياد القادري وعضو
املكتب السياسي راشد فايد.
واستمع احلريري اىل هواجس
األهالي ومطالبهم ومعاناتهم
اليومية ،ووعد بنقلها اىل
احلريري،
سعد
الرئيس
مؤكدًا ان موقف املستقبل
واضح بأننا مع أي أمر يعيد
أحضان
اىل
املخطوفني

أهاليهم ،سواء باملقايضة أو
بغريها .وأوضح ان ال مشكلة
لدى املستقبل بالنسبة اىل
اجلهة اليت تفاوض ،أيًا تكن،
أو اىل هوية الوسيط ،أيًا يكن،
الن ما يهمنا ان نتمسك بأي
بصيص أمل نستطيع من خالله
استعادة أبنائنا املخطوفني من
املؤسسة العسكرية والقوى
األمنية.
وقال آن األوان كي يعود
املخطوفون اىل بلدهم ،واىل
أحضان أمهاتهم ،وآن األوان
كي ال نرى املزيد من الدماء
الطاهرة تسيل ،وحنن يف تيار
املستقبل سنقوم بكل جهد
كي نكون مع األهالي وأمامهم
يف أي خيار يتخذونه ،الن
هلم احلق بأن يقرروا مصري
أبنائهم.

يوسف

من جهته ،قال حسني يوسف
باسم الوفد نشكر كل الذين
نلتقيهم ،الفتا اىل موقف
النائب وليد جنبالط املشرف،
وكالم الرئيس أمني اجلميل
املهم ،والعماد ميشال عون
الذي كان بنفس اهلدف الذي
نسعى إليه ،آمال ان نصل من
خالل خطواتنا التالية اىل إعادة
أبنائنا اىل مكانهم الطبيعي.
وردا على سؤال إذا كانوا
سيزورون اململكة العربية
السعودية ،قال ليس لدينا
مشكلة يف ان نذهب اىل
آخر الكون ،لربط اي حلقة
مفقودة بهذا امللف ،وليس
هناك اي عقدة بالذهاب اىل
السعودية.

عباس

وأفادت املعلومات ان خالل
اللقاء حضر اسم املوقوف
القيادي يف كتائب عبداهلل
عزام نعيم عباس بقوة،
ّ
والذي تصر اجلهات اخلاطفة
على اطالق سراحه ومقايضته
ان
خصوصا
بالعسكريني
عباس متورط بأكثر من عملية
تفجري أودت حبياة العشرات
من اللبنانيني.

قال رئيس جملس الوزراء متام
سالم ان املفاوضات الطالق
العسكريني املخطوفني صعبة
ومعقدة ،داعيا القوى السياسية
والنواب اىل العمل مللء الشغور
يف رئاسة اجلمهورية.
فعلى وقع تهديد جبهة النصرة
بإعدام جندي جديد من املخطوفني
العسكريني ويف ظل الوضع
األمين املتوتر يف جرود عرسال،
إنعقد جملس الوزراء امس االول
يف السراي يف برئاسة الرئيس
سالم.
وبعد اجللسة تال وزير االعالم
رمزي جريح البيان اآلتي:
بناء على دعوة رئيس احلكومة
عقد اجمللس جلسته األسبوعية
يف احلادية عشرة من قبل ظهر
اليوم امس برئاسة الرئيس متام
سالم وحضور الوزراء الذين تغيب
منهم وزراء :اإلتصاالت بطرس
حرب والداخلية والبلديات نهاد
املشنوق واخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل بداعي السفر.
يف مستهل اجللسة كرر رئيس
احلكومة مطالبته بضرورة إنتخاب
رئيس جديد للجمهورية باعتبار ان
استمرار شغور هذا املركز يفقد
الدولة رأسها الذي من دونه ال
يستقيم عمل سائر املؤسسات
الدستورية ومناشدا مجيع القوى
السياسية ونواب األمة تغليب
املصلحة الوطنية العليا على
أي اعتبار آخر والعمل على ملء
الشغور الرئاسي من دون أي
تأخري.
بعد ذلك عرض رئيس احلكومة
نتائج الزيارة اليت قام بها مع
الوفد املرافق اىل فرنسا وملس
خالهلا مدى اإلهتمام الفرنسي
بلبنان على خمتلف الصعد والسيما
بالنسبة اىل تسليح اجليش.
كذلك تطرق الرئيس سالم اىل
موضوع العسكريني املخطوفني
فأشاراىل ان خلية األزمة مستمرة
يف مهمتها من دون إنقطاع
توصال اىل حتريرالعسكريني وان
املفاوضات الصعبة واملعقدة
تسري ببطء ،إال انه من املؤمل ان
تؤدي اىل النتيجة املتوخاة وهي
اإلفراج عن املخطوفني.

املقررات

ثم انتقل اجمللس اىل البحث يف
املواضيع الواردة على جدول

أعمال اجللسة واختذ بنتيجة
التداول يف شأنها القرارات
الالزمة وأهمها اآلتي:
 - 1املوافقة على طلب املالية
رفع سقف حتويالت وزارة املال
اىل  15مليون دوالر أمريكي
لدعم مؤسسة كهرباء لبنان من
فتح اعتمادات مستندية واي
مدفوعات أخرى عن املؤسسة
خالل العام .2014
 -2املوافقة على مشروع قانون
يرمي اىل إعفاء من رسم االنتقال
تركات شهداء القوات املسلحة
شرط ان يكون االستشهاد
نتيجة أعمال حربية والطلب اىل
وزير املالية إعداد مشروع قانون
يف شأن إعفاء تركات الشهداء
املدنيني متهيدا لعرضه على
جملس الوزراء.
 -3املوافقة على طلب جملس
االمناء واالعمار إقرار امللحق
التعديلي التفاقية القرض مع
الوكالة الفرنسية لتمويل مشروع
معاجلة املياه املبتذلة وتصريفها
يف منطقة كسروان.
 -4املوافقة على طلب جملس
االمناء واالعمار ختصيص املبالغ
غري املعقودة من االتفاقية
االيطالية اخلاصة بربنامج إعادة
إعمار لبنان ملشروعي الطريق
الشمالي السريع واملرحلة االوىل
من إنشاء جسر يف منطقة سري.
 -5املوافقة على طلب وزارة
الصحة العامة التعاقد مع 35
طبيبا مراقبا.
 -6املوافقة على طلب وزارة
الداخلية والبلديات املوافقة على
مشروع بروتوكول توأمة وتعاون
بني بلدية صور ومدينة نوفرجتيك
الروسية.
 -7املوافقة على طلب إدارة
االحصاء املركزي إخالء املأجور
القائم على العقار  554ميناء
مقر
احلصن العقارية واستئجار
ّ
جديد هلذه االدارة.
 -8املوافقة على تكليف جملس
االمناء واالعمار اعداد الدراسات
الالزمة النشاء مركز مدني على
العقار مع مالعب رياضية على
العقار القائم عليه امللعب البلدي
احلالي يف بريوت.
مقر
 -9املوافقة على استئجار
ّ
ّ
لكل من دار افتاء جبل
جديد
لبنان ودار افتاء صور.
 -10املوافقة على مشرع قانون
بتعديل شروط تعيني القائمقام.
 -11املوافقة على طلبات بعض
الوزارات أو االدارات العامة
مقدمة
قبول هبات مالية أو عينية ّ
هلا.
 -12املوافقة على نقل اعتمادات
من إحتياطي ملوازنة اىل موازنة
بعض الوزارات للعام  2014على
أساس القاعدة اإلثين عشرية.
 -13املوافقة على طلب بعض
الوزارات السفر خارج لبنان
للمشاركة يف مؤمترات أو
إجتماعات.

انخفاض سعر الفيول

ويف هذا اإلطار ،أفادت
املعلومات ان اجمللس بدأ
النقاش مبختلف املواضيع منها
إخنفاض سعر الفيول وإنعاكسه

على بقية السلع اليت تتأثر به،
كما مت احلديث عن السدود اليت
حصلت فيها خمالفات بالتلزميات
السيما سد جنة ،األمر الذي طرح
من قبل وزير السياحة ميشال
فرعون الذي طالب مبراعاة التأثري
البيئي لتلزميات السدود يف هذا
امللف وان يأخذ يف اإلعتبار رأي
جملس الوزراء يف هذا الشأن.
وكان بعض الوزراء أحملوا فور
وصوهلم اىل السراي اىل ان
هناك تعقيدات ال تزال موجودة
يف هذا امللف ،فأشار وزير
البيئة حممد املشنوق اىل انه ال
بد من إجراء تعديل تقين على
قضية مطمر الناعمة.

بدوره ،أعلن وزير الزراعة أكرم
شهيب ان النفايات ستنتشر يف
كل لبنان بعد  17كانون الثاني.
مؤكدًا ان مطمر الناعمة امتأل وان
كل ما حيكى حرب على ورق.
ويف ما يتعلق مبوضوع إنشاء
كليات داخل حرم اجلامعات
اخلاصة ،أوضحت املعلومات ان
امللف ال يزال موضع خالف بني
عدد من الوزراء السيما منهم
الكتائب واإلشرتاكي ومن وزير
الشباب والرياضة عبد املطلب
حناوي ،األمر الذي يشري اىل
عدم بت هذا امللف.
واعترب وزير اإلقتصاد والتجارة
أالن حكيم قبيل اجللسة ان بند
انشاء كليات جديدة لعدد من
اجلامعات لن مير.
وقال الوزير بو صعب نعلم أن
موضوع اجلامعات لن ميرن لكن
ليس هناك بلد يف العامل حيد من
انشاء اجلامعات.

ابو فاعور :اهراءات القمح يف مرفأ بريوت غري
مستوفية لشروط السالمة
أمل وزير الصحة العامة وائل أبو
فاعور يف مؤمتر صحايف عقده امس
االول مع وزير الزراعة اكرم شهيب،
أن تتحول محلة سالمة الغذاء اىل
عمل دائم من قبل كل الوزارات
املعنية ،مشددا على أن هذه احلملة
لن تتوقف اال عندما نضمن اننا
دخلنا باب سالمة الغذاء.
وقال :كلما حصلنا على عينات
ونتائج جديدة ،ومؤسسات خمالفة
ومطابقة سنعلن عنها ،معتربا أن
هذا االمر هو االسلوب الوحيد
الناجح للتعامل مع هذه القضية.
وأعلن امساء عدد من املؤسسات
املخالفة.
واشار اىل انه أرسل كتابا اىل وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق،
القفال مسلحني يف البرتون اىل
حني تسوية االوضاع ،مشريا اىل
أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة
واالقتصاد كشفنا على اهراءات
القمح مبرفأ بريوت ،وتبني أن
حميط االهراءات غري مستويف
الشروط ،وهي بيئة حاضنة
للقوارض واحلشرات ،باالضافة
اىل وجود املياه األسنة ،وال يوجد
جمار عامة او صرف صحي ،وهيكل
االلية غري مالئم لنقل احلبوب ،عنرب
تفريغ احلمولة غري نظيف.
ولفت اىل انه سريسل التقرير اىل

وزير االقتصاد آالن حكيم للقيام
باالجراءات ،كما ارسلت تقريرا
مماثال اىل وزير االشغال العامة
والنقل غازي زعيرت ،وقال :أوصينا
باجراءات ،ولن نتسامح مع هذا
املوضوع فهذه االهراءات اساسية
وتؤمن القسم االكرب من اخلبز.
كما اذاع امساء املؤسسات اليت
قامت بتسوية أوضاعها.
وأعلن أبو فاعور عن اختاذ سلسلة
اجراءات تنظيمية ،الفتا اىل أنه ثبت
أن القسم االكرب من املؤسسات
الغذائية غري مرخصة ،كما عممت
على االطباء الكشف على املؤسسات
الغذائية والطلب منها استحصال
تراخيص استثمار خالل  6أشهر أو
سيتم اقفاهلا ،داعيا املؤسسات
الغذائية اىل اصدار الشهادات
الصحية االلزامية قبل اخر الشهر
املقبل .وطلب من املؤسسات
القيام بفحص براز للموظفني كل
 3اشهر ،وفحص عام كل  6اشهر،
مؤكدا أنه سيتم اقفال املؤسسات
اليت ليس هلا شهادات صحية.
والزم املؤسسات تسجيل العاملني
للضمان
الوطين
بالصندوق
االجتماعي .كما منع ادخال أي منتج
غذائي لألطفال دون ال  3سنوات
دون أن يتم فحصها يف وزارة
الصحة.

وفد حزب اهلل زار سليمان معزيا :احلوار كان
وديا وعميقا
شدد الرئيس ميشال سليمان على
أهمية احلوار بني مجيع املكونات
اللبنانية ،شرط أن يستند إىل
املصارحة واحلقائق لتكون النتيجة
أفضل مبا خيدم املصلحة الوطنية،
يسهل ممارسة
معتربا أن احلوار
ِّ
الدميقراطية واحلقيقة بدورها
تقوي منطق احلوار.
واعترب سليمان خالل استقباله
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
النائب حممد رعد ،والنائب علي
عمار والنائب نوار الساحلي ،أن
مصلحة لبنان هي يف التالقي،
أقله على النقاط غري اخلالفية،
وهي كثرية ،ألن املرحلة تتطلب
بذل كل اجلهود ملواجهة األخطار

وهي أيضا كثرية ،وخاصة
اخلطر الدائم وهو خطر العدو
االسرائيلي.
وقال النائب حممد رعد بعد
اللقاء :زيارتنا اليوم لفخامة
الرئيس العماد ميشال سليمان
هي من أجل تعزيته بوفاة والدته،
وال شك أن هذه املناسبة فتحت
اجملال لتبادل وجهات النظر يف
ما يهم مصلحة لبنان ومستقبل
الوضع يف لبنان.
أضاف :كالعادة كان احلوار وديا
وعميقا وصرحيا ،وقررنا أن نبقى
على التواصل من أجل التفكري
يف ما يصلح شأن هذا البلد
واستقراره.
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لبنانيات

املفيت دريان استقبل رئيس املقاصد ووفودا وتسلم درعا تذكارية من قائد اليونيفيل باسيل التقى اجلالية يف االوروغواي :للحصول على اجلنسية واملشاركة باالنتخابات

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان ،يف
دار الفتوى ،سفري رومانيا فيكتور
مريسيا ،يف حضور األمني العام
للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي -
املسيحي حممد السماك.
وقال السفري مريسيا بعد اللقاء:
شرف عظيم لي ان أكون اليوم
حاضرا يف دار الفتوى ،وكان لي
الشرف العظيم ان اتبادل اآلراء
مع مساحة املفيت واليت اجد انها
كانت مفيدة جدا لي شخصيا،
تكلمنا على الوضع الداخلي يف
لبنان والوضع اإلقليمي أيضا،
ولكن املوضوع األهم الذي تكلمنا
عليه هو احلوار الذي حنن يف حاجة
اليه ،وقد تأكد لي اليوم ان دار
الفتوى هي دار االمل وهي اليت
تؤدي دورا مهما جدا يف إرساء
االستقرار يف لبنان واملنطقة.
تكلمنا على العالقات بني لبنان
ورومانيا ،وخصوصا ان السنة
املقبلة ستكون سنة مهمة جدا
لرومانيا الننا سنحتفل بالذكرى
اخلمسني للعالقات الديبلوماسية
بني لبنان ورومانيا ،وستكون
هذه الذكرى فرصة لتعزيز
هذه العالقات والجياد عصارة
مهمة على املستوى الثقايف
واالقتصادي والسياسي ،وأود
ان اشكر مساحة املفيت على
استقباله الرائع لنا هنا يف دار
الفتوى.
واستقبل مفيت اجلمهورية قائد
قوات األمم املتحدة املوقتة يف
لبنان اليونيفيل اجلنرال لوتشيانو
بورتوالنو الذي قدم اىل املفيت
درعا تذكارية ،وبعد اللقاء صرح
اجلنرال بورتوالنو :تشرفت اليوم
بلقاء جيد جدا مع مساحة املفيت،
وتشاركنا يف مفهوم أهمية رجال
الدين بالنسبة اىل العمل الذي
نقوم به يف جنوب لبنان ،وانا اعلم
جيدا ان الوضع يف اجلنوب هادئ
وجيد وممتاز ،وتكلمنا بإسهاب
عن العوامل املشرتكة اليت تؤثر
إجيابا بإبقاء اهلدوء والسالم يف
اجلنوب .ان العوامل األساسية
من اجل إبقاء اهلدوء وابقاء جنوب
لبنان هادئ هي قيام اليونيفيل
مبهماتها املنصوص عليها ب
 ،1701ويف الوقت نفسه مساعدة
الدولة اللبنانية ،وحتديدا القوات
املسلحة اللبنانية على القيام
مبهماتها حلفظ االمن ،وطبعا
هذا االمر منوط بقدرات الدولة

اللبنانية عرب القوات املسلحة من
اجل ضبط االمن والعمل على إبقاء
اهلدوء واالمن والسالم يف جنوب
الليطاني وعلى احلدود الدولية.
واضاف :إضافة اىل كل العوامل
اليت ذكرت ،هناك عامل إضايف
هو العالقة املمتازة واالستثنائية
بني اهل اجلنوب وقيادة
اليونيفيل ،واحب ان أؤكد
ان احد اهم العوامل بالعالقة
املمتازة بني األهالي واليونيفيل
هو دور رجال الدين اإلجيابي جدا
والذين هلم تأثري مباشر واجيابي
وجيد يف دعمنا ودعم السكان
احملليني البقاء العالقة ممتازة،
هذا هو سبب زيارتنا وهدفها
اليوم ،واحرتامي لرجال الدين
املوقرين.

واستقبل املفيت رئيس مجعية
املقاصد املهندس امني الداعوق
الذي شدد على دعم دار الفتوى
ومؤسساتها والوقوف اىل جانبها،
وأوضح أن البحث تناول أيضا
مع مساحته التواصل بني دار
الفتوى ومجعية املقاصد ومتتني
عمل املؤسسات ودعمها لتقديم
واخلريية
االنسانية
خدماتها
للبنانيني الذين هم يف حاجة
اىل متتني الثقة وتعزيزها يف
ما بينهم للوصول اىل قواسم
مشرتكة يف احلوار والتواصل
والتالقي للوصول اىل حلول
ترضي اجلميع.
ثم استقبل رئيس مجعية اهدى
نزيه محد الذي اطلع مفيت
اجلمهورية على نشاطات اجلمعية.

قاسم :احلوار هو الطريق الوحيد املتاح
ملعاجلة أوضاعنا وحل مشاكلنا
استقبل نائب األمني العام
حلزب اهلل الشيخ نعيم قاسم،
أمني عام حركة األمة الشيخ
عبد الناصر جربي ،حيث مت
عرض آلخر التطورات يف لبنان
واملنطقة.
وقال قاسم :أثبتت الوقائع
واألحداث بأن الوحدة باب حلل
قضايا كثرية ،وان التفرقة
ملشاكل
باب
والتحريض،
وتعقيدات ،ولطاملا كنا دعاة
الوحدة اإلسالمية والوطنية على
املستوى السياسي واالجتماعي
مبا حيفظ أمن جمتمعنا ويرتك
حرية التعبري واخليارات مفتوحة
من املوقع اإلنساني واألخالقي.
وأضاف :حنن يف مرحلة
احلوارات بني اجلهات املختلفة،
فاحلوار هو الطريق الوحيد املتاح
ملعاجلة أوضاعنا وحل مشاكلنا،
وحنن ندعم أي حوار بني أي
جهتني أو أكثر ،ولن يكون
احلوار سلبيا وال موجها ضد أحد
طاملا أنه منطلق من البحث عن
املشرتكات واحللول.
وتابع قاسم :احلوار مطلوب
شكال ومضمونا ،وعندما ينطلق
حبده األدنى فإنه يفتح األبواب
للحلول ،وهو يف كل األحوال
مصلحة أكيدة للطرفني وللبنان.
وال داعي لبعض املتصدرين

إعالميا أن يتعبوا أنفسهم جبدول
األعمال وما هو ممنوع وما هو
مسموح ،فاملتحاورون قادرون
على إنتاج جدول األعمال
املناسب هلم ،ومبا أن التصميم
على انطالقة احلوار حمسوم فال
مشكلة يف التفاصيل.
بدوره حتدث جربي الذي قال:
كانت زيارتنا اىل الشيخ نعيم
قاسم ،زيارة طيبة كالعادة،
وفيها جتوال افق كبري وواسع
يشمل ليس فقط عاملنا اإلسالمي
أو منطقتنا ،بل كذلك تناولنا يف
جولتنا أوروبا وأمريكا.
اضاف :تطرقنا يف حديثنا ملا
جيري يف املنطقة من دواعش
وأمثاله ومبا فيها من تشويه
صورة اإلسالم وتقسيم املنطقة،
وإعادة النظر يف الدول اليت
نشأت من سايكس بيكو وما
بعدها ،وأثر هذه اجملموعات
على األمن اللبناني.
ورأى ان احلوار املرتقب بني
املستقبل وحزب اهلل ،سيكون
له دور كبري يف إراحة الناس
وختفيف االحتقان الداخلي،
وكذلك ميكن أن يكون هناك
حوار بني مسري جعجع والعماد
ميشال عون ،وكل هذه
احلوارات ستنعكس إجيابا على
الناس واجملتمع يف لبنان.

املطران أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام

روزنامة ق ّداسات امليالد ورأس السنة وعيد الغطاس 2015 – 2014
هاريس بارك :سيدة لبنان ..األحد  7كانون األول  ..ملبورن :سيدة لبنان األحد  28كانون األول القداس
قداس (إيمان ونور) الساعة  11:00صباحاً		
الساعة  11:00صباحا.
			
		
آبن :مار نعمة اهلل االحد  14كانون األول القداس أوسرتل :القديسة رفقا الخميس  1كانون الثاني
		
قداس العيد الساعة  6:00مسا ًء.
الساعة  11:00صباحاً.
			
ماونت درويت :مار يوحنا الحبيب ..األحد  21كانون ولونغونغ :سيدة لبنان األحد  4كانون الثاني القداس
			
الساعة 11:00صباحاً.
		
األول القداس الساعة 6:00مسا ًء
ردفرن :مار مارون األربعاء  24كانون األول القداس
الساعة  6:00مساء .
		
هاريس بارك :سيدة لبنان األربعاء  24كانون األول
 ..قداس نصف الليل الساعة  11:00مسا ًء.
بانشبول :مار شربل الخميس  25كانون األول..
قداس العيد الساعة  11:00صباحاً
		

تورنلي :مار جرجس اإلثنني  5كانون الثاني قداس
		
نصف الليل الساعة  10:00مسا ًء.
كرويدن :مار يوسف الثالثاء  6كانون الثاني قداس
عيد الغطاس الساعة  6:00مسا ًء.
وبمناسبة األعياد املجيدة ،يتقبل سيادة املطران
أنطوان شربل طربيه السامي اإلحرتام التهاني نهار
األحد  28كانون األول من الساعة  5.00اىل الساعة
 9.30مسا ًء يف بيت مارون ،سرتاثفيلد.

التقى وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل يف االوروغواي أبناء
اجلالية اللبنانية ،اليت يزورها
ضمن جولته على دول أمريكا
الالتينية.
وكانت للوزير باسيل كلمة يف
فندق راديسون يف العاصمة
مونيت فيديو ،قال فيها :إن
املسافة بعيدة بني األورغواي
ولبنان ،وحنتاج اىل الكثري من
الوقت للمجيء اىل هنا .وأنتم
يف املقابل بعيدون كل البعد
عن بلدكم ،هلذا قررنا أن خنتصر
املسافة والوقت لكي تصبح عملية
التواصل فيما بيننا أكثر سهولة.
أضاف :أنتم على درجة عالية
من األهمية بالنسبة لنا وللبنان،
فأنتم يف بلد تندجمون فيه ليصبح
بلدكم ،وال تدركون أهميتكم
بالنسبة لنا .حنن بلد صغري
يعيش ظروفا صعبة على مر
السنوات ،ويعمل دائما على حل
مشاكله يف هذه املنطقة من خالل
تصديرها اىل اخلارج .وهذا األمر
يعترب خسارة كبرية للبنان ألن
اللبناني خسر أهله وابتعد عنهم،
لكنه يربح يف الوقت نفسه ألنكم
أينما ذهبتم حتملون اسم لبنان
وحتققون النجاحات.
واشار اىل ان يف لبنان أربعة
ماليني لبناني ،وحنو ثالثة أضعاف
يف اخلارج .وقال :حنن ال حنب
أن نطلق عليكم عبارة متحدرون
من أصل لبناني ،ألنكم لبنانيون
بالكامل مثلنا متاما .أعلم أن
البعد واللغة واملسافة والوقت،
كلها عوامل ختلق اجلفاف بني
اإلنسان وبلده ،ولكن يف كل
مرة نلتقي فيها باللبنانيني،
يبدأ اللقاء أوال ببعض املسافة،

ثم ال نلبث أن نشعر بالعاطفة
اليت تكنونها لبلدكم لبنان .ويف
وزارة اخلارجية واملغرتبني اليت
هي وزارتكم أنتم ،يقضي عملنا
بأن نهتم بكم .قد ال نستطيع أن
نفعل لكم الكثري ،لكن من املؤكد
أننا معا نستطيع العمل من أجل
لبنان ألنه وطن حباجة لكم .هذا
ال يعين أنه يريد منكم شيئا،
بل إنه حباجة ألن تكونوا يف
بلدكم تساعدونه بطرق عدة ،ان
حتافظوا أوال على ثقافتكم ولغتكم
ومعرفتكم بوطنكم.
واضاف :هلذا نأتيكم حاملني
مشاريع عدة حتتاج اىل جتاوبكم
وهي:
أوال ،فكرة إحياء اللغة العربية
وفتح املدارس اللبنانية اليت
تعلمها ،وعندما نفتتحها عليكم
إرسال أوالدكم اليها .أخربني
األب الياس طربيه منذ قليل
أنه يف املدرسة اللبنانية هنا يف
األرغواي  400تلميذ ليس بينهم
طالب لبناني واحد.
ثانيا ،التواصل واللقاءات وهذه
الزيارة تشكل جزءا من هذا
األمر ،فأنا أزوركم اليوم ،وأريد
منكم أن تأتوا لزيارتنا .وندعوكم
حتديدا ألن تزوروا لبنان يف ،20
 ،21و 22آذار  2015للمشاركة
يف املؤمتر االغرتابي املخصص
للبنانيني الناجحني يف اخلارج
أمثالكم ،الذي سيكون مكانا
تلتقون فيه بلبنانيتكم ،وبلبنانيني
آخرين يأتون من األرجنتني
والربازيل واملكسيك وأمريكا
وكندا ،وهايييت والكراييب،
والدومينيكان ،كما باللبنانيني
اآلتني من أوروبا والدول العربية
وآسيا واسرتاليا ،وأفريقيا واي

مكان يف العامل ،فأينما ذهبنا
يف العامل من القطب الشمالي
اىل اجلنوبي جند لبنانيا حيقق
املناصب.
ثالثا ،تقوية اقتصاد لبنان وإعطاء
الفرصة لالستثمار يف لبنان ،أو
يف األورغواي .فقد وقعنا خالل
هذه الزيارة مذكرة تفاهم إتفاقية
التجارة احلرة مع مريكوسور،
بهدف إزالة احلواجز االقتصادية
بني لبنان وهذه الدول لكي تصدر
البضاعة اىل األورغواي بكلفة أقل
ما جيعلكم تستطيعون شراءها
وتفكرون بإقامة أعمال ومشاريع
جديدة .اللبناني مبدع وخالق بكل
ما يتعلق باخلدمات فهو يستطيع
إدارة فنادق وفتح مستشفيات
ومطاعم ،والعمل باملوضة ..كل
أنواع اخلدمات ،أكانت فنية أو
تقنية أو إلكرتونية أو قانونية،
اللبناني يربع فيها وحيقق النجاح.
وتوجه اىل أبناء اجلالية بالقول:
لديكم حقوق علينا كأناس تركوا
بلدهم يف ظروف صعبة ،ومن
حقهم أن يعطيهم كل ما يستطيع
تقدميه لكي يعودوا .هذا ال يعين
أن ترتكوا األورغواي بل أن تزوروا
لبنان ،وحتصلوا على اجلنسية
اللبنانية ،وتتمكنوا من املشاركة
يف االنتخابات النيابية متاما كما
تشاركون فيها هنا ،فهذا احلق
يعطى لكل شعوب العامل.
وأمل الوزير باسيل أن تبقى
السفارة اللبنانية يف األورغواي
املرجع الثاني بالنسبة للبنانيني
املنتشرين فيها وأن يليب طاقم
السفارة كل حاجاتهم ومطالبهم،
طالبا منهم أن يكون لكل منهم
سجل فيها لكي يصبح التواصل
معهم أسهل
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لبنانيات

ميقاتي :انتخاب الرئيس بعد جالء الوضع االقليمي

ردّ السبب اىل اصطفاف حزب اهلل وراء طرف مسيحي

الراعي عرض التطورات مع غصن وقائد اليونيفيل
املاروني
البطريرك
عرض
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي يف الصرح البطريركي
يف بكركي مع الرئيس جنيب
الراهنة،
األوضاع
ميقاتي
حيث أعلن ميقاتي ان انتخاب
الرئيس سيأخذ وقتا حتى جالء
أوضاع املنطقة ،قائال سررت
هذا الصباح بلقاء صاحب
الغبطة لتقديم التهاني حبلول
االعياد اجمليدة ،على امل ان
تكون هذه االعياد اكثر فرحا
وحتمل الينا اخبارا طيبة يف ما
يتعلق بالعسكريني املخطوفني
وان يكون لدينا قريبا رئيس
للجمهورية يف لبنان.
اضاف :خالل اللقاء ،حتدثنا
عن خمتلف االوضاع الراهنة يف
لبنان واملساعي اليت يقوم بها
صاحب الغبطة النتخاب رئيس
جديد .اقول مساعي ألنه ال
توجد مبادرة حمددة بل مساع مع
خمتلف االطراف ،علنا او بعيدا
من االضواء ،لتسهيل انتخاب
رئيس جديد.
هل ال تزال متشائما باستحالة
انتخاب رئيس جديد يف االيام
املقبلة رغم حركة املوفدين؟
 سيكون لدينا رئيس جديدللجمهورية ،ولكن ليس يف
االيام او االشهر املقبلة ،الن
املسألة ستأخذ وقتا اىل حني
جالء االوضاع يف املنطقة.
تقوم حركة املوفدين
كيف
ّ
اخلارجيني؟
 انها تندرج يف اطار السعيالنتخاب رئيس جديد ،ولكن
شخصيا ال اعتقد ان االنتخاب
سيكون سريعا.
كيف ترى املعاجلة احلكومية
العسكريني
مللف
املطلوبة
املخطوفني؟
 بداية أهنئ دولة رئيساحلكومة على خارطة الطريق
اليت مت احلديث عنها حلل هذه
القضية ،وقد قرأنا اليوم
انتقادا للتصرف الذي حصل
خالل االشهر املاضية .وهنا
اتساءل :من كان رئيسا خللية
االزمة احلكومية؟ واىل من يوجه
االنتقاد؟ وملاذا انتظرنا اربعة
اشهر لوضع خطة طريق؟ يف ما
قرأناه كانت هناك اشارة اىل
جتارب بعض الدول كفرنسا
يف االفراج عن خمطوفيها،
وخصوصا التفاوض الذي حصل
بشأن املخطوفني الفرنسيني
يف مالي؟ كان االحرى ان نوجه

السؤال اىل املدير العام لالمن
العام عن طريقة حترير خمطويف
اعزاز خالل احلكومة اليت رأستها
وان نفيد من جتربته .مرت
على هذه القضية اربعة اشهر
وامتنى ان ينتهي االمر بالسرعة
املطلوبة والسرية املطلوبة.

الوطن لنا جميعا

بالعودة اىل ملف االستحقاق
الرئاسي ،اىل متى سيبقى
لبنان مرتبطا بوضع اخلارج؟
 على اللبنانيني ان يعوا متاماان هذا الوطن لنا مجيعا وان
علينا التطلع اىل هدف واحد
هو مصلحة الوطن الذي جيمعنا.
لسوء احلظ فان بعض االطراف
اليوم مرتبط باخلارج وبأوامر
من اخلارج ،وان لبنان هو جزء
من هذه املنطقة .لالسف ال
ميكن احلديث عن حل يف لبنان
فيما املنطقة تعج باالضطرابات
والبحث جار للتوصل اىل حل
لقضايا املنطقة .ازاء هذا
الوضع ،ال ميكن ان نطلب احللول
قبل أوانها .سيكون لنا رئيس
مجهورية ،وباذن اهلل سيبقى
لبنان آمنا ومستقرا نسبيا اىل
حني انتخاب رئيس جديد.
ثم استقبل البطريرك الراعي
الوزير السابق فايز غصن
الذي اشار اىل ان الزيارة
للتهنئة باالعياد وجئنا لتأييد
مواقفه الوطنية اليت تصب يف
مصلحة لبنان واللبنانيني عموما
واملسيحيني خصوصا ،ومتنينا
على غبطته ان يتابع جهوده اليت
عودنا عليها للوصول اىل حل
ملشاكلنا يف البلد ،وان شاء اهلل
حيمل العام اجلديد اضواء الوفاق
واحلياة الطبيعية للمؤسسات
الدستورية واالزدهار والدعم
ملؤسسة اجليش .واستقبل
ايضا قائد القوات الدولية
العاملة يف اجلنوب اجلنرال
لوتشيانو بورتوالنو يف زيارة
بروتوكولية ،وكان عرض لعمل
القوات الدولية يف لبنان.
واشار بورتوالنو اىل ان الزيارة
تأتي يف اطار زياراته وجوالته
الروحية
املرجعيات
على
والسياسية.وقدم اىل البطريرك
درع القوات الدولية.
ومن زوار بكركي على التوالي:
رئيس حترير جريدة الديار
شارل ايوب ،احملامي جوزف ابو
شرف ،الوزير السابق ادمون
رزق ورئيس مؤسسة البطريرك
صفري الدكتور الياس صفري.

جعجع :ال عالقة لتعطيل الرئاسة بالوضع السوري
أعلن رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع أن ال عالقة
بتعطيل انتخابات الرئاسة يف
لبنان بالوضع املتأزم يف سوريا،
مشريًا إىل أن استحقاق االنتخاب
معطل ألنه هناك أحد األطراف
املسيحيني يريد الرئاسة له فقط
ال غري ،ويصطف من ورائه حزب
اهلل الذي يتجاوب مع رغبات
إيران.
وأضاف يف حديث اىل صحيفة
الرياض لو وجد من يدفع مثنا
إقليميا للرئاسة اللبنانية إليران،
لكان ضغط على حزب اهلل الذي
سيضغط على عون لتجرى
انتخابات رئاسية يف لبنان،
معتربًا أن الثمن إما يف العراق
أو سوريا.
الفتًا يف الوقت نفسه أن الطرف
املسيحي يف االنتخابات هو من
يسري حزب اهلل وليس العكس.
فإىل نص احلوار:
بني زيارة تشرين وكانون ما
الذي اختلف يف األجندة ،وهل
تغريت األولويات؟
 ما زلنا يف ذات األولويات،وهي انتخاب رئيس للجمهورية
اللبنانية ،ولكن بالرغم من كل
اجلهود اليت يقوم بها  14آذار
مل نتوصل حتى اللحظة إىل
تأمني رئيس للجمهورية ،نظرًا
للمقاطعة اليت تقوم بها بعض
الكتل النيابية ومازلنا نسعى
حملاولة التوصل إىل إجراء هذه
االنتخابات ،لكن ما أقوله على
هذا الصعيد أن ال أحد يستطيع
أن يعطل هذا املنصب إىل ماال
نهاية ،يستطيعون تعطيل شهر
أو شهرين..اخل ،لكن ال أحد
يستطع إيقاف مسرية التاريخ
يف لبنان.
ما زلت انتظر إشارات إجيابية من
عون لعقد اجتماع ثنائي معه.
ندفع لعدم املقاطعة
إىل ماذا ترمون عندما قلتم أن
منصب الرئاسة بدأ يتآكل؟
 أن ندفع بالذين يقاطعونإىل عدم املقاطعة والنزول إىل
اجمللس النيابي ،واالخنراط يف
العملية النيابية واالنتخابية ،كما
جيب.
نعرف أن املنصب الرئاسي هو
منصب للطائفة املسيحية ،هل
ميكن أن يكون هذا التآكل هو
جزء من تآكل حقوق الطائفة
املسيحية السياسية يف املدى
البعيد؟
 -كان من املمكن أن نذهب هلذا

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

االفرتاض ،لو مل يكن يف طليعة
املقاطعني فريق مسيحي ،ولكن
لألسف هذا ما حيدث ،لذا نفرتض
أن هذا التآكل جيري انطالقًا من
قلة دراية وقراءة غري صحيحة
وغري دقيقة ،وانطالقًا من تصور
غري سليم لواقع الرئاسة أو
للبنان ككل.
قلتم قبل قليل يف حديثكم
للجالية اللبنانية أن االستحقاق
الرئاسي هو استحقاق رئاسي
حمض ،وأن ترك هذا املوضوع
فتح أبواب القوى اإلقليمية
والدولية للتدخل .أال ترون أن من
يقوم بهذا املوضوع يضع نفسه
يف دائرة شبه كبرية ،هل لبنان
مل يكن ينقصه إال االستحقاق
الرئاسي أم أن الوضع السياسي
يف األساس بشكل كامل مسري
من اخلارج ،ودعين أستعري مجلة
بري بأن التوافق يف
السيد نبيه ّ
لبنان مرهون ب س .س يف
ِإشارة إىل السعودية وسوريا
يف وقت مضى ،مبعنى أن أقلمة
الوضع يف لبنان هي مسألة حياة
بالنسبة للسياسة يف بلدكم؟
 ال أوافق على هذه النظريةكليًا ،مع أنه صحيح ففي
السنوات األخرية كان جزء من
القضايا اللبنانية يتعلق من
خالل أحد الفرقاء اللبنانيني
يف السياسات اللبنانية ،كلنا
يعرف ارتباط حزب اهلل بإيران،
وبالتالي ما يستطيعه هذا احلزب
يفعله خدمة ملصاحل أخرى ،ويف
املقابل كان هناك كثري من
السياسات اللبنانية اليت ختطت
املصاحل اإلقليمية على سبيل
املثال ال احلصر ،قضية ميشال
مساحة الذي كان خيطط لعمليات
تفجري يف الداخل اللبناني لو
كانت السياسة اإلقليمية متكنت
كليًا من لبنان ملا كان ما حدث.
لقد كانت متمكنة بني األعوام
بني  1990و 2005إبان عهد
الوصاية السورية ،بعد 2005
بدأ التحرير الفعلي مبعنى يأتي
رؤساء وزارات ،ووزراء ال يلبون
بالضرورة رغبات بعض القوى
اإلقليمية مثل سورية وإيران،
ولكن يبقى أن هناك حزب اهلل
الذي يتجاوب مع رغبات إيران،
وبالتأثري الذي له على السياسة
اللبنانية يدفعها باجتاه آخر،
ولكن هذا ال يعين أن الوضعية
بأكملها
اللبنانية
السياسية
أصبحت وضعية إقليمية.

تعطيل الرئاسة

هل املوقف يف لبنان مرهون
بالوضع يف سوريا ،ما هي نسبة
ارتهان املوقف يف بريوت مبا
جيري يف دمشق؟
 أستطيع أن أتكلم عن رئاسةاجلمهورية .احلقيقة أن ال عالقة
بتعطيل انتخابات الرئاسة يف
لبنان بالوضع يف سورية،
فاالنتخابات معطلة يف الوقت
احلاضر ألنه هناك أحد األطراف
املسيحيني يريد الرئاسة له فقط
ال غري ،ويصطف من ورائه حزب
اهلل الذي ليس له مصلحة مباشرة
يف إجراء انتخاب الرئاسة ،ولكنه
مل يكن ليتمكن من مقاطعة هذا
االستحقاق لوحده ،فإذن تتداخل
عدة عناصر ،ولكن عندما ينتظم

العنصر اللبناني احمللي ،مل يعد
بإمكان القوى اإلقليمية وباألخص
من طرف حزب اهلل أن تؤثر يف
السياسة الداخلية اللبنانية.
هل منصب الرئاسة يف لبنان
كمنصب مسيحي يتعلق بتوافق
سين  -شيعي إقليمي أو حملي
أو يتعلق بتوافق مسيحي -
مسيحي؟
 يتعلق بالدرجة األوىل حبسنتطبيق قواعد اللعبة السياسية
يف لبنان لدينا مرحلة شهرين
بني  25آذار و  25أيار كان
باستطاعة الفرقاء اللبنانيني
من دون مؤثرات خارجية ..إال
الذي يريد أن يكون عليهم
تأثري خارجي وهم موجودون،
وال أحتدث عن أكثرية النواب
بأن تنزل إىل اجمللس النيابي
وتنتخب رئيسا .ما حدث هذه
املرة أن هناك فريقا مسيحيا
يريد الرئاسة لنفسه فقط ال
غري ،لذلك مل يشأ أن يذهب إىل
معركة انتخابية ّ
حقة وفعلية غري
ً
حمددة النتائج سلفا ،وبالتالي
قاطع ومن قاطع معه هو حزب
اهلل وملاذا قاطعوا ؟ أو ً
ال ليكسب
ود هذا الفريق أكثر وأكثر ،ثانياً
كلما تعطلت انتخابات الرئاسة
كان بإستطاعته أن يفاوض
عليها ،ومن ورائه أعين إيران
تفاوض عليها بأمثان أكثر وأكثر،
بتقديري لو وجد من يدفع مثنا
إقليميا للرئاسة اللبنانية إليران،
لكان ضغط على حزب اهلل الذي
سيضغط على عون لتجرى
انتخابات رئاسية يف لبنان ،ولكن
لو مل يعطل عون ملا كان إليران
أن تستفيد من هذه الورطة يف
لعبتها اإلقليمية.
ممارسات خاطئة
دعنا نفرتض الثمن؟

 -يف سوريا أو العراق.

دعين أحيلك إىل ما دار مؤخرًا
يف مؤمتر دولي يف املنامة ،قيل
فيه أن الوضع يف العراق مرهون
بتوافق سعودي  -إيراني؟
 ال أعتقد .لو مل تكن هناكممارسات خاطئة يف العراق ملا
انفجر الوضع هناك ،ولكن مبا
أنه هناك هذه املمارسات انفجر
الوضع ..كان اللجوء ملن يؤثر
على هذا الفريق أو ذاك أقصر
الطرق للتفاهم على الوضعية
العراقية ،لكن لو أن الفرقاء يف
العراق تفاهموا كما يقومون بذلك
اآلن كما أتأمل ..مل يكن مطروحًا
أن تأتي السعودية وإيران
لتتفاهما حول الوضع يف العراق.
لو خاض املالكي سياسات حكيمة
واستطاع التفاهم مع املكون
السين يف العراق ،مل يكن
لينفجر الوضع هناك ،ومل نكن
حباجة لتفاهم سعودي  -إيراني
للملمة الوضع.
تعين أن إيران تريد تعويض
خسارتها العراق بلبنان؟
 مقاطعًا أي متى يتدخل العنصراإلقليمي أو الدولي ،عندما تفشل
العناصر احمللية ،لو مل تفشل
يف العراق ملا كان هناك لزوم
لتفاهم سعودي  -إيراني ،ولو
مل تفشل بعض العناصر احمللية
اللبنانية يف انتخاب رئيس
مجهورية ملا كان حاجة لوساطة

فرنسية أو سعودية أو روسية أو
إيرانية أو ما شابه ..دائمًا عندما
نفشل يف الداخل فنحن نستدعي
تدخل من يف اخلارج وهذا ما
يدعونا إىل املطالبة باإلسراع يف
انتخاب رئيس مجهورية.
إىل أي مدى ترون أن إيران
رمبا تلعب بورقة لبنان لتعويض
خسارتها يف العراق؟
 ال تستطيع التمادي كثريًايف لبنان ،خبالف ما يعتقده
اآلخرون ،وأكرب دليل أن لبنان
بدون رئيس مجهورية ،وال
أجد أن هناك أكثرية مث ًال تريد
إعطاء إيران رئيسًا ..لتعويض
خسارتها.
لنعكس األمر إذن ،ونقول أن
الطرف املسيحي اآلخر هو من
يسري قرار حزب اهلل؟
 نعم هذا صحيح مبا يتعلقاجلمهورية.
رئاسة
بانتخاب
وخبالف ما يعتقده البعض فهو
يوفر ل حزب اهلل ،ومن ورائه
إيران فرصة لالستفادة من
تعطيل انتخابات الرئاسة ،ولكن
لو مل يكن الطرف املسيحي يف 8
آذار يعطل ..مل يكن بإمكان حزب
اهلل أن يعطل هذه االنتخابات.
هذا يقودني إىل سؤال حول لقاء
يتم اإلعداد له بني الدكتور مسري
جعجع و العماد عون؟
 -ممكن.

مرشح ثالث

ألي مدى؟
  ..لتجاوز هذه املعضلة ،ومنخالل ..باألخص على التفاهم
على مرشح ثالث ،ولكن انتظر
بعض اإلشارات االجيابية من
العماد عون لالجتماع معه فيما
بعد ،وحماولة إحداث تطور ما يف
امللف الرئاسي.
كان لديكم لقاء بصاحب السمو
امللكي األمري مقرن ولي ولي
العهد ،هل من عالقة بإستحقاق
الرئاسة بهذه الزيارة؟
 ال عالقة هلذه الزيارةمباشرة باحلدث الذي نعيشه
اآلن ،وحتى لو مل يكن فهذه
فرصة لتناقش حول األوضاع
يف املنطقة ،وباألخص يف
لبنان من النواحي األمنية أو
اإلسرتاتيجية والعسكرية ومبا
يتعلق باملؤسسات الدستورية
ألن األخوة يف اململكة يهمهم
استقرار لبنان ،وهذا ال يتم إال
من خالل مؤسساته الدستورية.
إيران تعطل بإيعاز لبناني؟
 بل بتسهيل لبناني.ما هي صفتكم اليت حتملونها يف
زيارتكم إىل السفارة اللبنانية
لتلتقوا باجلالية هنا؟
 رئيس حزب لبناني ،لديه متثيلكتلة نيابية من مثانية نواب،
ولديه حضور سياسي ،وتأثري
يف املشهد اللبناني ،وبالتالي
هي صفة كما يف كل الدول
الدميوقراطية.
هل يفهم أن لقاءكم باجلالية
اللبنانية ميكن أن يكون جزءا من
دعم موقفكم االنتخابي؟
 ال ،ألن االنتخابات تتم يفجملس النواب.
أعرف ،لكن القاعدة الشعبية
مهمة؟
 بالطبع القاعدة الشعبية مهمةيف هذه الظروف وغريها ،لذا
يف كل األحوال منذ عدة سنوات
عندما أمر يف أي دولة أحرص
على لقاء اجلالية اللبنانية فهم
ثروتنا احلقيقية وينبغي التفاعل
مع اجلمهور خالل االنتخابات
وخارجها.
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لبنانيات

تكتّل التغيري واإلصالح يعقد اجتماعه األسبوعي

بوصعب :نطالب اجملتمع الدولي العمل على إجياد ح ّل سياسي إلعادة النازحني السوريني اىل بالدهم
كنعان :من يع ّطل رئاسة اجلمهورية هو من عطل منذ  25عاماً انتخاب رئيس وفقاً للمواصفات الدستورية
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
برئاسة
األسبوعي
اجتماعه
دولة الرئيس العماد ميشال
عون يف الرابية ،حيث جرى
ّ
امللفات
البحث يف العديد من
ّ
ولعل أبرزها رئاسة اجلمهورية
ً
وامللفات احلكومية اضافة اىل
قضية العسكريني املخطوفني
والنازحني السوريني.
ّ
أكد وزير
وبعد اإلجتماع،
الرتبية والتعليم العالي الياس
بوصعب على أن ّ
حل ملف رئاسة
لبنانياً
اجلمهورية جيب أن يكون
ّ
أو ً
ال ،مشددًا على ضرورة أن
يقتنع اجلميع بالشريك الفعلي
والقوي واحلقيقي وأن يكون
لديه متثيل وازن يف الشارع
اللبناني ،بد ً
ال من البحث عن
بديل ،معتربًا أن عندها نكون
قد قطعنا شوطًا كبريًا للوصول
اىل حل.
العسكريني
موضوع
ويف
املخطوفني ،أشار بوصعب
اىل أن منذ اليوم األول ُأ ِ
بلغنا
يف جملس الوزراء أنه ال توجد
مفاوضات رمسية إمنا هناك
تواصل غري مباشر من أجل
وقف إطالق النار لساعتني
وإخراج العسكريني وبعدها
ُيسمح للمسلحني باخلروج من
األراضي اللبنانية حفاظًا على
أرواح أهالي عرسال معلنًا أن
عندما مت وقف إطالق النار،
فوجئنا أنه سمُ ح لإلرهابني

دون

باخلروج من عرسال
تسليم اجلنود املخطوفني.
وأضاف« :لغاية هذه اللحظة مل
ُيعرض علينا أي حل يف جملس
الوزراء لقضية العسكريني
رفض
مؤكدًا أن الكالم عن
ٍ
حللول أو موافقة هو كالم بغري
مكانه ،فنحن ال نعارض أي
َ
كرامة الدولة
مقايضة حتفظ
وتعيد املخطوفني».
كما تناول بوصعب موضوع
النفايات الصلبة مشريًا اىل أن
ي ّل منذ
هذا املوضوع الذي مل حُ َ
 15عامًا ،وهو اليزال عالقًا يف
جملس الوزراء لألسباب نفسها
وهناك من يعمل على العرقلة.
ولفت اىل أن يف حال مل يتم
التوافق على هذا املوضوع يف
اجللسة املقبلة ،ستمتلئ شوارع
واملنت
وكسروان
بريوت
والضاحية بالنفايات داعيًا
اجلميع اىل حتمل مسؤولياته.
النازحني
موضوع
ويف
السوريني ،طالب بوصعب
اجملتمع الدولي العمل على
ّ
حل سياسي إلعادة
إجياد
النازحني السوريني اىل بالدهم.
وأعلن أن اجملتمع الدولي أبدى
إهتمامًا ملساعدة لبنان ،إمنا هذا
رتجم بعد بشكل
اإلهتمام مل ُي َ
جدي ،مشددًا على ضرورة أن
يرتجم الدعم ماديًا ومعنويًا
يف مجيع القطاعات ،الرتبوية،
اخلدماتية،
اإلقتصادية،

واملعيشية إليقاف التدهور
احلاصل جراء عبء هذه األزمة.
وتتطرق بوصعب اىل موضوع
التعاقد يف املدارس مشددًا
على عدم احلاجة إىل التعاقد
ألن هناك فريق سياسي يقوم
بطرح مجاعته ،متوجهًا اىل
مطران عكار بالقول« :حنن
حنرتمك إنمّ ا املواضيع الرتبوية
دعنا حنن نعاجلها».
وكشف بوصعب أن الوزارة
ستعمل وفق خطة معينة يف
موضوع االمتحانات الرمسية
واملناهج.
وأنهى بو صعب كالمه مبلف
سلسلة الرتب والرواتب ،فأكد
أن املطالبة بالسلسلة مل تنته
ّ
وسنبقى نطالب بها وهي حق
لألساتذة والعسكر.
بعدها ،كانت كلمة ألمني سر
التكتل النائب ابراهيم كنعان،
قال فيها:
بعد االستماع اىل وزير الرتبية
ّ
يتعلق بامللفات احلكومية
يف ما
اليت حبثت على طاولة التكتل،
سأحدد موقف التكتل من
امللفات السياسية واالمنية
واالجتماعية املطروحة.
أن القوات اللبنانية
 -1تعرفون ّ
خّ
اتذت موقفًا بتعليق مشاركتها
يف جلنة التواصل النيابي،
ومطالبة ممثلها بعقد جلسة
ّ
نذكر
عامة .ويف هذا السياق،
مبوقفنا منذ البداية املطالب

جبلسة عامة لتفسري املادة
 24من الدستور ،اي تفسري
املناصفة .وبالتالي فالعمل
اجلدي يف موضوع قانون
ّ
االنتخاب ،كي ال يكون جملرد
النقاش ،وتصح معه الشكوك
القائلة بتغطية ما لتمديد
حصل ،يكون باحرتام الدستور
ووثيقة الوفاق الوطين اليت
هي عقد الشراكة التأسيسي
بني اللبنانيني .اذا ،يف حال
متت الدعوة هليئة عامة أم ال،
فاقرار قانون االنتخاب جيب
أن يتم على أساس التفسري
السليم املؤسساتي للمادة ،24
وأي شيء آخر يأتي يف سياق
املماطلة والتعطيل.
 -2هناك كالم عن تعطيل موقع
الرئاسة ،بينما حنن نسأل عمن
ّ
يعطل اتفاق الطائف والدستور،
وأين التمثيل الصحيح على
فهل
الرئاسي؟
املستوى
ّ
يتعلق فقط بتأمني
االنتخاب
النصاب ،أم ّ
إنه مرتبط بتكوين
السلطة؟ فالدستور ليس الئحة
طعام ،بل كل متكامل .ومن
ّ
يعطل رئاسة اجلمهورية هو من
ً
عطل منذ  25عاما انتخاب رئيس
وفقًا للمواصفات الدستورية
وامليثاقية اليت نطالب بها.
ّ
أن االرادة غري
وهذا
يدل على ّ
متوافرة ،واالتهامات جاهزة
ميينًا ويسارًا واكثر من يتهمون
هم اكثر من يعملون على

تصحيح اخللل.
 -3نسمع كالمًا عن قانون الغاز
ومراسيم النفط ،ونسأل يف
هذا السياق عمن مينع اقرار
القانون منذ العام  ،2011وهو
الذي مت العمل عليه يف وزارة
الطاقة ونطالب به وقد درس
يف اجمللس النيابي .وكل
كالم خمتلف يف هذا الشأن
غري مطابق للواقع وتضحضه
الوثائق .فدائمًا هناك اشكالية
بني االقالم والوثائق اليت
تضحضها.
ّ
يتعلق مبراسيم
اما يف ما
النفط ،فهي ال حتتاج اىل اكثر
من اصدراها على طاولة جملس
الوزراء .ونسأل يف هذا السياق
عن اسباب االنتظار وملن وألية
غاية او اتفاق وبني من وم؟
-4على صعيد سلسلة الرتب
ّ
يعطل
والرواتب ،نسأل عمن
املطالب االجتماعية واعادة
النظر برواتب القطاع العام
منذ العام 1997؟ فاملشروع ال
حيتاج اىل اكثر من جلسة للجان
املشرتكة للبت جبداول العسكر
قدمت .اما بالنسبة اىل
اليت ّ
البكاء على الواردات واالمالك
ّ
فنذكر بأن املشروع
البحرية،
الذي ورد من احلكومة يفرض
غرامات بنسبة الضعف ،وقد
رفعناها يف اللجان املشرتكة
اىل  5اضعاف ،ويأتي اليوم
ّ
خفضها.
من يقول إننا من
وهنا ايضًا فالوثائق تكذب
فكلفة
وبالتالي،
االقالم.
باتت
السلسلة
وايرادات
متوازنة ،واملطلوب حسم امللف
وان يكون هدية االعياد وبارقة
امل للبنانيني.

 -5اما على صعيد عائدات
البلديات من اهلاتف اخللوي،
ّ
ونذكر
نسمع ايضًا عن تعطيل.
يف هذا السياق مبا قام به
وزراء االتصاالت عندما اسندت
احلقيبة اىل التكتل ،ومتابعة
امللف وتكوين احلساب غري
املكون منذ العام  1994وجتميع
األموال اليت وصلت اىل 1900
مليار لرية .وعند استالم الوزير
بطرس حرب مت حتويل  673مليار
اىل وزارة املال وذهب املبلغ
املتبقي كواردات .ونسأل عن
اسباب عدم حتويل االموال
مباشرة اىل البلديات حبسب
القانون .وقد رفض وزراؤنا
اقتطاع  %90من املبلغ ليذهب
كبدل مجع نفايات وكناسة.
وطالبنا يف جلنة املال واملوازنة
مفصل صادر عن
بتقرير رمسي
ّ
وزارة االتصاالت.
ّ
يعطل احلل يف ملف
 -6من
العسكريني؟ فالتفاوض ال يكون
على الالتفاوض ،واملطلوب
طرح مبادىء واختاذ قرارات.
وعلى املؤسسات الدستورية
التعاون
والكتل النيابية
يف هذا السياق للوصول
اىل حلول ،إن يف قانون
االنتخاب او مراسني النفط
ورئاسة اجلمهورية على قاعدة
احرتام الدستور واملواصفات
امليثاقية ،وصو ً
ال اىل سلسلة
الرتب والرواتب اليت حنن أمها
وأبيها ،وعائدات البلديات اليت
حنن كذلك أمها وأبيها السيما
جلهة تكوينها واملطالبة بها حتى
اليوم ،لتكون هناك حلول على
املستوى اللبناني يف ملفات
ينتظرها مجيع اللبنانيني.

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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اسرتاليات

Innocents die
in vain ….

مببادرة من الشيخ مالك زيدان

لقاء حكومي مع البعثات الدبلوماسية
العربية يف الربملان يف كانبريا

 سيدني يستنكر- حزب الوطنيني االحرار
ها هي عاصمة السالم سدني جمددًا ضحية لالرهاب األعمى فيقع
ابنائها األبرياء بني قتيل وجريح خطيئتهم انهم كانوا متوجهني
اىل أماكن عملهم لتأمني لقمة عيش ستتمرغ ليس بالعرق فقط
من, بل بالدماء نتيجة هلوس جمرم اطلق العنان لنذواته اإلرهابية
هنا ال يسعنا كمواطنني أسرتاليني اال ان نشجب هذا العمل اجلبان
ونقف صفًا واحدًا وراء قوانا األمنية اليت تعاملت بكل شجاعة
وكفاءة مع هذا احلدث اإلرهابي االرعن ونشد على أيادي أهل
الضحايا الذين سقطوا للتحلي بالصرب والشجاعة داعني السلطات
املختصة التعامل مع اي وضع أمين بكل حزم لتبقى اسرتاليا موطنًا
ً آمنًا لكل ابنائها وبلدًا رائدًا ومثا
..ال يف الدميقراطية حُيتذى به

مارك البطي-مكتب االعالم

أقامت مجعية الوحدة االسالمية
العربية بدعوة من ممثل دار
الفتوى يف اسرتاليا الشيخ
مالك زيدان ومبشاركة جملس
القضاء الشرعي االسالمي يف
سيدني حفل عشاء ضم سفراء
عرب وبرملانيني اسرتاليني
.وناشطني اجتماعيني
ومن الذين حضروا احلفل
رئيسة جملس النواب برانوين
 ممثل رئيس جملس،بيشوب
،الوزراء الوزير كيفن أندرو
اعضاء يف جملس الشيوخ
واعضاء يف الربملان الفيدرالي
منهم الوزير السابق فيليب
.رادوك
حتدث يف احلفل باسم السفراء
عميد السلك الدبلوماسي
سفري املغرب ماء العينني
فشكر الشيخ زيدان على هذا
اللقاء وعلى هذه املبادرة
اليت اتت لتوضيح وجهات
.النظر بني احلاضرين
كما حتدثت رئيسة جملس
بيشوب
برانوين
النواب
فشكرت الشيخ زيدان على
هذه البادرة اليت وصفتها
باملميزة حيث حتصل الول
مرة آملة ان تكون تكون
اسرتاليا بلد السالم واحملبة
.للجميع
اما الوزير السابق فيليب
رادوك فتحدث عن عالقته
باجلالية العربية واللبنانية
منوها بصداقته مع آل زيدان
وخاصة مع الراحل الشيخ خالد
زيدان كما شكر الشيخ مالك
زيدان على اقامة هذا احلفل

As the President of
the peak Islamic body
in Australia, the Australian Federation of
Islamic Councils, also
known as Muslims
Australia, I wish to
convey our deepest
sympathies and support to the families of
the innocent victims
of the tragedy that
saw two persons die
in vain and several injured and many traumatised. As a Muslim
leader in Australia, I
condemn the action

by the perpetrator
who did not represent
the Muslims or Islam.
I also want the Australian people to know
that Islam rejects
such fanatical action
and those behind it.
I further assure fellow Australians that
all Muslims reject the
actions of this lone
individual.
Ladies and Gentlemen, fellow Australians, I plead with you
to remain united as
Australians together

and reject those who
strive to cause division among the citizens of this country.
Let us not be like this
individual to create
division amongst us
all. I call upon all Australians to not engage
in blaming all Muslims in this country
for the actions of this
renegade. Let not the
Muslim women, girls,
children and men be
made victims for the
actions of this person!
I pray to Almighty God
to keep this nation
united and its citizens
safe and healthy. For
the families of the victims I pray for God’s
mercy and forbearance for their great
loss! Ameen!
Hafez Kassem
President
Sydney, 17 December
2014

Abdullah bin Zayed condemns Sydney terrorist act
ABU DHABI, 16th December 2014 (WAM): the
UAE Foreign Minister, His
Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan,
has issued a statement
strongly condemning the
terrorist act, targeting innocent citizens, that took
place in a cafe in the Australian city of Sydney yesterday (monday).
«This ugly act,» he said,
«strengthens our commitment to confront the
phenomena of extremism
and terrorism, which do
not distinguish between
religions and peoples and
which represent a serious danger to all civilised
nations and societies,
without discrimination.»
«Such acts,» he noted,
«highlight the importance
of all countries and na-

tions standing together to
join their efforts to confront such actions and to
eradicate them.»
«Our well-intentioned
struggle against these
vicious crimes,» Sheikh
Abdullah said, «requires
that all of us co-operate
together, firmly and wisely.»
«The Government and
people of the United Arab
Emirates,» he added,
«stand by the friendly
people of Australia and
commend the Australian
government for its efforts
to confront extremism
and terrorism.» «We value highly the noble principles upon which Australian society has been
built, « he added.
Noting the widely-reported instances of individual

non-Muslim Australians
reassuring their Muslim
compatriots that they
were not to be blamed in
any way for the crimes
of a single deranged individual, and the sincere
outreach of ordinary
Australians to the Muslim community, he added
«These principles that
form the basis of Australian society are rich with
openness and tolerance
to all cultures and beliefs
and have resulted in the
creation of a nation which
does not discriminate
on ethnic or religious
grounds.» In conclusion,
Sheikh Abdullah emphasised «the necessity of
firmly confronting anyone
who might seek to impinge upon and to change
this humanitarian model.»
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اسرتاليات

بعد انتهاء كابوس مارتن باليس

أبوت يدعو جلنة األمن القومي لالجتماع

قدم رئيس الوزراء طوني ابوت
تعازيه ألسر الرهينتني اللتني
لقيتا حتفهما يف مقهى لينت
( )Lindtيف مارتن باليس
وهما رجل يف الـ  35من
العمر واحملامية الالمعة كاترينا
داوسن ( 38عاما).
ودعا السيد ابوت جلنة األمن
القومي يف جملس الوزراء
لالجتماع.
وقال السيد ابوت يف بيان
صدر صباح يوم الثالثاء
«االسرتاليون استيقظوا على
األخبار هذا الصباح بأن احلصار
يف مكان مارتن قد انتهى».
«أفكارنا
يقول
واضاف
وصلواتنا مع أسر الرهينتني
املتوفتني واجلرحى والرهائن
اآلخرين».
واثنى رئيس الوزراء على
«الشجاعة والكفاءة املهنية
لشرطة نيو ساوث ويلز
األخرى
الطوارئ
وخدمات
املعنية».
وقال السيد ابوت انه مت
أطالعه على جمريات االحداث
بشكل موجز من قبل رئيس
والية نيو ساوث ويلز مايك
بريد ،مفوض الشرطة اندرو
سكيبيوني ومفوض الشرطة
الفيدرالية االسرتالية أندرو
كولفني يف وقت مبكر من
صباح الثالثاء.
وكان السيد ابوت قد اشار
يوم االثنني ،اىل ان دوافع
احلصار قد تكون سياسية،
حيث صرح للصحافيني يف
الفناء اخللفي لغرفة رئيس
الوزراء «اننا ال نعرف حتى
اآلن دوافع اجلاني ..ال ندري
ما إذا كانت الدوافع سياسية،
من الواضح أن هناك بعض
املؤشرات اليت ميكن أن تكون
كذلك».
وكان اجملرم الذي قام
باحلصار ،وهو ايراني يدعى
هارون مؤنس ،قد أعرب عن
غضبه من استخدام السيد ابوت
مصطلح «فريق أسرتاليا» يف
سلسلة من خطب على االنرتنت

يودعون الضحيتني بالزهور

الضحية كاترينا داوسن

خالل األيام واألسابيع األخرية.
وقال احلاكم العام ،السري
بيرت كوسغروف ،ان مجيع
االسرتاليني صدموا مما حدث
خالل الـ  24ساعة املاضية.
كما دعا اىل الوحدة داخل
اجملتمع.
وقال «لألسر واألحباء ،أفكارنا
وصلواتنا معكم باحلزن ال ميكن
تصوره الذي اصابكم .بالنسبة
ألولئك املصابني ،نطلب لكم
التعايف ،وبالنسبة جلميع أولئك
احملاصرين ،حنن نقف معكم».
وملنفذ العملية الشيخ مؤنس
سجل طويل من مهامجة
وسائل
على
السياسيني
االعالم االجتماعية ،مبن يف هم
السيد ابوت وسلفه كيفن راد
اضافة الرساله رسائل مسيئة
ألسر اجلنود االسرتاليني الذين
قتلوا يف أفغانستان.
ويف املشاركات واسعة عرب
االنرتنيت ،ادعى الشيخ مؤنس
أنه يتعرض «هلجوم مستمر» من
قبل احلكومة االسرتالية ،مقارنا
نفسه مبؤسس ويكيليكس
جوليان أسانج قائال ان
اتهامات كاذبة ،مبا يف ذلك
االعتداء اجلنسي ،روجت ضده
لـ «أسباب سياسية».

وقال زعيم املعارضة بيل
شورتن يف بيان له يوم
االثنني ان مقتل الرهينتني
«يكسر قلوبنا ..ان أفكارنا
وصلواتنا مع عائالتهما».
وتابع السيد شورتن يقول
«علينا أن نفكر أيضا بالرهائن
اجلرحى وغريهم ،وأسرهم.
حمنتهم مل تنته بعد ..حنن
مدينون وممتنون االمتنان
وأجهزتنا
لشرطتنا
الكامل
األمنية لشجاعتها وخدمتها
وتضحيتها ..وان مهاراتها
املهنية أنقذت حياة الرهائن».
وتعهد السيد شورتن بتقديم
حزب العمال الدعم الكامل
للحكومة بشأن هذه املسألة.
وقال «رئيس الوزراء وأنا
شريكان عندما يتعلق األمر
باحلفاظ على امن وسالمة
االسرتاليني».
وتتكون جلنة األمن القومي
من السيد أبوت ،نائب رئيس
الوزراء وارين تراس ،وزيرة
اخلارجية جوليا بيشوب ،وزير
االدعاء العام جورج براندس،
وزير اخلزانة جو هوكي ،وزير
الدفاع ديفيد جونستون ووزير
اهلجرة ومحاية احلدود سكوت
موريسون.

اسرتاليا يف حداد على ضحايا «عملية سيدني»

أبوت يسأل :ملاذا مل يُدرج حمتجز الرهائن على قائمة مراقبة أمنية؟

دخلت اسرتاليا ،الثالثاء ،يف
حداد على مقتل شخصني يف
عملية انهاء احتجاز الرهائن من
قبل مسلح قتل هو ايضا يف
مقهى يف سيدني فيما بدأت
التساؤالت حول كيفية متكن
هذا الرجل الذي له سوابق يف
العنف والتطرف من االفالت
من رقابة الشرطة.
صباحا
االسرتاليون
وعلم
بالنهاية الدموية
الثالثاء
لعملية احتجاز الرهائن اليت
استمرت  16ساعة يف «مقهى
لينت شوكوال» يف منطقة
مارتن بليس املخصصة للمارة
الواقعة يف وسط سيدني.
وبدأ السكان بوضع الورود
قرب مكان املأساة تعبريا عن
حزنهم واملهم.
وكانت وحدات النخبة من
الشرطة اطلقت اهلجوم يف
ساعات الفجر االوىل الثالثاء
بعدما مسعت طلقات نار،
واقتحمت املقهى بعد تبادل
النار ما ادى اىل مقتل «املسلح
الذي تصرف مبفرده» والبالغ
من العمر  50عاما وعرفت عنه
الشرطة على انه هارون مؤنس
وهو من اصول ايرانية.
وقتل رهينتان ايضا هما توري
جونسون ( 34عاما) مدير املقهى
وكاترينا دوسون وهي حمامية
( 38عاما) وام لثالثة اطفال.
واصيب ستة اشخاص.
وخالل قداس اقيم يف
كاتدرائية السيدة العذراء قرب
املقهى ،اشاد االسقف انطوني
فيشر بـ»بطولة» الضحيتني.
واضاف ان توري جونسون
حاول كما يبدو جتريد حمتجز
الرهائن من سالحه وقتل
برصاصة انطلقت منه .وكانت
كاترينا دوسون تريد محاية
صديقة هلا حامل.
وقال االسقف« :هذان البطالن
للتضحية
مستعدين
كانا
حبياتهما لكي يتمكن اخرون
من العيش».
وكان هناك  17رهينة يف
املقهى .ومتكن مخسة اشخاص
من اهلرب قبل ساعات حيث
باغتوا حمتجز الرهائن الذي
«له سوابق كثرية من العنف
االجرامي وامليول للتطرف
واالضطراب العقلي» حسب ما
قال رئيس الوزراء االسرتالي
طوني ابوت ،الذي أكد ان
االسرتاليني «جيب ان يطمئنوا
بسبب الطريقة اليت تعاملت
فيها قواتنا لتطبيق القانون
واجهزتنا االمنية هلذه املواجهة
مع االرهاب».
وتساءل أبوت الثالثاء ،حول
سبب عدم إدراج حمتجز الرهائن
على قائمة للمراقبة األمنية.
وقال للصحافيني إن املسلح
كان شخصا مضطربا نفسيا
إىل حد كبري ،حيث «سعى إىل
أن ينسب نفسه لتنظيم الدولة
اإلسالمية».
وردا على سؤال حول سبب
اإلفراج عن مؤنس بكفالة وعدم
إدراجه على قائمة للمراقبة
األمنية ،قال أبوت»:هذا هو
السؤال الذي نطرحه على

طوني أبوت وعقيلته مارغي يضعان الزهور احرتاما للضحيتني
أنفسنا يف جلنة جملس األمن
القومي يف احلكومة اليوم.
كيف لشخص مبثل هذا التاريخ
الطويل (اإلجرامي) أال يدرج
على قائمة مراقبة مناسبة؟
وكيف لشخص مثل ذلك أن
يرتك طليقا متاما يف اجملتمع».
ومع ذلك اكد أبوت إنه «حتى
إذا كان هذا الشخص املريض
واملضطرب نفسيا مدرجا يف
صدارة قائمة مراقبتنا األمنية،
وحتى إذا كان هذا الشخص
مراقب على مدار الساعة ،فإنه
من احملتمل متاما ،بل يقينا من
احملتمل أن هذا احلادث كان
سيقع».
وكان املسلح افرج عنه بكفالة
رغم عدة حوادث عنف وخصوصا
التآمر يف قتل زوجته .واقر
وزير العدل يف نيو ساوث
ويلز براد هازرد بان هذا االمر
يطرح تساؤالت خطرية.
االجهزة
«نطالب
وقال:
الفيديرالية والدولة بدرس
اسباب افالته من الرقابة
والتوقيف».
من ناحيته ،أعلن رئيس
والية نيو ساوث ويلز «حنن
مصدومون مجيعا الن هذا
الرجل كان حرا طليقا».
ونكست االعالم يف خمتلف احناء
نيو ساوث ويلز وعاصمتها
سيدني.
وقالت اجنيليكا هايفا وهي
حتمل باقة من الورود «جئت
اىل هنا الحيي االشخاص
الذين خسروا حياتهم ،هذا
امر حمزن جدا» واضافت:
«كانوا متوجهني اىل العمل
مثل اجلميع ،وتوقفوا لتناول
القهوة .كان حيتمل ان يكون
اي شخص آخر مكانهم».
اجملموعات
ممثلو
وشارك
االسالمية اليت دانت بشدة
عملية احتجاز الرهائن ،يف
تكريم الضحايا.
وتعترب منطقة مارتن بليس
املركز املالي يف قلب سيدني
وتقع فيها عدة ادارات بينها
مكاتب رئيس وزراء نيو
ساوث ويلز مايك بريد وكذلك
مقر البنك املركزي.
«ذي
صحيفة
وحسب
اسرتاليان» فان املسلح كان
اسالميا متطرفا وقام يف
السابق بتوجيه رسائل تهجم
لعائالت جنود قتلوا يف عمليات.
ووصل عام  1996اىل اسرتاليا
بوضع الجىء وكان يقيم يف

ضواحي سيدني .وحتول من
االسالم الشيعي اىل السين
حبسب موقعه على االنرتنت.
ويكشف موقع مؤنس اإللكرتوني
الذي أغلقته اآلن السلطات
االسرتالية عن صورة رجل
غاضب من احملاكم االسرتالية
ومما يراه «ظلما للمسلمني يف
العراق وأفغانستان».
وقال على موقعه إنه تعرض
واالتهامات
للهجوم
دوما
الكاذبة من قبل احلكومة
االسرتالية ووسائل اإلعالم منذ
ان بدأ محلة الرسائل السياسية
عام .2007
كما عرب عن غضبه من حكم قال
إنه حرمه من رؤية أطفاله.
وقال إن احلكومة االسرتالية
أخذت أطفاله منه وإنه ممنوع
من رؤيتهم أو حتى االتصال
بهم.
على صعيد آخر،أعلنت الشرطة
األسرتالية الثالثاء ،أن الطرد
الذي تسبب يف إخالء مبنى
وزارة اخلارجية األسرتالية مل
يكن حيوي قنبلة.
وكان مت إخالء املبنى يف
كانبريا بعد العثور على طرد
مثري للشبهات.
ومت تطويق شوارع عدة ،كما
استدعي خرباء املفرقعات.
وأكدت الشرطة إنه مت العثور
على الطرد يف منطقة املطعم
اخلاص بوزارة الشؤون اخلارجية
والتجارة.
طهران :أمر ال ميكن تربيره
استخدام أساليب غري إنسانية
باسم اإلسالم
ويف طهران نددت الناطقة
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية
مرضية أفخم حبادث احتجاز
الرهائن يف أسرتاليا.
وقالت إن «استخدام أساليب
غري إنسانية وخلق حالة من
اخلوف والرعب باسم الدين
اإلسالمي الرحيم أمر ال ميكن
تربيره يف أي ظروف كانت».
وأعربت افخم عن استغرابها
«إزاء األخبار غري الدقيقة
واملبتورة اليت تنشر حول هذا
املهاجر اإليراني» ،وقالت إن
«السوابق و احلالة النفسية
هلذا الشخص الذي هاجر إىل
أسرتاليا قبل عقدين ،قد
تناولناها مرارا مع املسؤولني
األسرتاليني».
وأكدت أفخم أن حالة املسلح
للمسؤولني
واضحة
كانت
املعنيني يف أسرتاليا.

صفحة 10

Saturday 20 December 2014

السبت  20كانون األول 2014

اسرتاليات

Page 10

Australian News

أزمة الرهائن يف سيدني ...مقتل اخلاطف ورهينتني يف عملية التحرير

محتجز الرهائن الشيخ هارون مؤنس

هلع يف مارتن باليس وااليادي مرفوعة

قتل املسلح الذي احتجز رهائن
يف مقهى يف وسط سيدني
االثنني ،اضافة اىل رهينتني
اخريني ،كما اصيب اربعة
اشخاص جبروح ،بعد ان اقتحم
عناصر الشرطة االسرتالية
املقهى
بالسالح
املدججني
الواقع وسط سيدني بعد 16
ساعة من احتجاز  17رهينة.
وقالت الشرطة أن املسلح قتل
يف مواجهة مع رجال الشرطة
أثناء اقتحامهم املقهى ،مشرية
يف بيان إىل أن رجل ( 34عاما)
وامرأة ( 38عاما) قتال أيضا
خالل االقتحام ،كما أصيب 4
أشخاص آخرين.
والقى رجال الشرطة القنابل
الصوتية واطلقوا النار داخل
املقهى الذي دوت داخله
اصوات االنفجارات بعد ان متكن
عدد من املوظفني والزبائن من
الفرار.
املقهى
الشرطة
واقتحمت
بعد تبادل إلطالق النار ما
ادى اىل مقتل «املسلح الذي
تصرف مبفرده» والبالغ من
العمر  50عاما ،حبسب مفوض
شرطة نيوساوث ويلز اندرو
سكيبيوني.
واكد سكيبيوني يف مؤمتر
صحايف ان احتجاز الرهائن
«كان عمال فرديا .جيب ان
ال يدمر هذا او يغري طريقة
حياتنا».
وصرح كريس ريزون الصحايف
يف تلفزيون القناة السابعة
اليت تقع غرفة حتريرها مقابل
املقهى انه جاء يف مكاملة من
اتصاالت الشرطة ان «رهينة
قتل» ما دفع الشرطة اىل
اقتحام املبنى دون انذار ،وقال
مصور فرانس برس انه شاهد
نقل جثة من املكان بعدما دخل
عناصر الشرطة املقهى وسط
دوي انفجارات.
وادخل شرطي عمره  39عاما
اىل مستشفى رويال نورث
شور الذي استقبل كذلك امرأة

يف االربعينات من عمرها مصابة
بعيار ناري يف ساقها ،وامرأة
تعاني من امل يف الظهر ،حبسب
ما صرحت املتحدثة.
وبعد ذلك مت ارسال روبوت
وتفكيك
القنابل
لرصد
املتفجرات اىل املبنى الذي
يقع فيه املقهى فيما اعلنت
الشرطة انتهاء حصار املقهى،
الطبيون
العاملون
ودخل
لالعتناء بالرهائن ومل يعثر على
متفجرات يف املقهى.
وذكر تلفزيون ايه بي سي
وغريه من وسائل االعالم
ان حمتجز الرهائن الذي رفع
يف وقت سابق علم تنظيمات
اسالمية ،هو «رجل دين»
ايراني يبلغ من العمر  49عاما
وامسه هارون مؤنس.
ونشرت وسائل االعالم صورا
له وهو ملتح ويرتدي عمامة
بيضاء ،وقالت انه مفرج عنه
بكفالة بعد اتهامه بارتكاب عدد
من جرائم العنف والتحرش
اجلنسي.
وبدأ حصار مقهى «لينت»
الواقع يف مارتن باليس يف
وسط سيدني صباح االثنني،
وقامت الشرطة على اثر ذلك
بإغالق احلي املالي يف سيدني
فيما حاصر مئات من رجال
الشرطة املقهى.
كونديتسيس
ماني
وقال
احملامي السابق ملؤنس انه
يؤكد لالسرتاليتني ان عملية
احتجاز الرهائن ليست من
تنفيذ مجاعة ارهابية منظمة.
وصرح لتلفزيون ايه بي سي
«هذا عمل فردي عشوائي ..
وهو ليس عمال ارهابيا منظما.
انه شخص مضطرب فعل شيئا
مشينا».
«ذي
صحيفة
وذكرت
اسرتاليان» ان مؤنس «نصب
نفسه شيخا» وانه بعث رسائل
مسيئة اىل عائالت جنود قتلى،
وهو مفرج عنه بكفالة بعدما
اوقف بتهمة التآمر يف قتل

زوجته السابقة.
وقالت انه وصل اىل اسرتاليا
كالجئ يف العام  1996وعاش
يف جنوب غرب سيدني .ومل
تكشف الشرطة عن هوية حمتجز
الرهائن ،اال انها مل تنف ما جاء
يف التقارير.
وسارعت طهران اىل ادانة
احلادث وقالت الناطقة باسم
وزارة اخلارجية االيرانية مرضية
افخم «اللجوء اىل مثل هذه
االعمال غري االنسانية والتسبب
باخلوف والذعر باسم الدين
االسالمي احلنيف ال يربر باي
ظرف».
وذكرت احلكومة يف وقت سابق
ان دوافع حمتجز الرهائن غري
واضحة.
وقدم املسلح الذي كان حيمل
بندقية ،العديد من املطالب عرب
وسائل االعالم االسرتالية ،اال
ان الشرطة طلبت عدم نشرها.
وكانت اسرتاليا اليت تشارك
اىل جانب الواليات املتحدة
يف احلملة ضد تنظيم الدولة
االسالمية ،رفعت يف ايلول/
سبتمرب مستوى االنذار من
اخلطر االرهابي اىل حال االنذار
القصوى وال سيما حيال خطر
املقاتلني اجلهاديني العائدين
من القتال يف سوريا والعراق.
وعقد رئيس وزراء اسرتاليا
طوني ابوت اجتماعا جمللس
االمن القومي للتعامل مع هذا
التطور «املقلق».
وبعد حواىل ست ساعات
على بدء عملية االحتجاز خرج
ثالثة رهائن رجال .وبعد ساعة
تلتهم موظفتان فرتا كذلك من
املقهى ،وبعد ذلك متكن عدد
اخر من االشخاص من اخلروج
من املقهى يف وقت متأخر من
الليل.
ومن بني االشخاص الذين متكنوا
من الفرار ايلي شني اليت قالت
شقيقتها نيكول على صفحتها
على فيسبوك «نعم ،لقد متكنت
ِ
اراك .انا مسرورة
اخريا من ان

عناصر من الشرطة قرب املقهى
جدا النك بامان».
ويعترب حي مارتن باليس حيث
يقع املقهى ،املركز املالي
ملدينة سيدني ويضم العديد
من املباني املهمة ومن بينها
مبنى برملان والية نيو ساوث
ويلز ،والقنصلية االمريكية،
والبنك املركزي االسرتالي
وبنك الكومنولث االسرتالي.
واغلقت العديد من املتاجر
واملكاتب يف املنطقة ابوابها
مبكرا بسبب احلادث ،ومل
يشاهد سوى عدد قليل من
الناس يسريون يف الشوارع
اليت عادة ما تكتظ باملارة.
من جهة أخرى أكدت وزارة
إخالء
األمريكية
اخلارجية
قنصليتها يف سيدني إضافة
إىل األبنية األخرى املوجودة يف
منطقة مارتن باليس.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية
جني بساكي «ننصح األمريكيني
بعدم الظهور يف منطقة احلادث»
وتابعت «أستطيع التأكيد أن
القنصلية األمريكية واألبنية
األخرى يف منطقة مارتن بليس
مت إخالؤها توخيا للحذر».
ندد مفيت أسرتاليا إبراهيم أبو
حممد اإلثنني ،باحتجاز مسلحني
براية جهادية لرهائن يف مقهى،
واصفا إياه بـ»العمل اإلجرامي
الذي يدينه اإلسالم».
ويف بيان نقلته القناة التاسعة
للتليفزيون األسرتالي ،قال

موظفة املقهى ايلي تشان التي تمكنت من الهروب

إن اجملتمع اإلسالمي «حزين»
بسبب وضع الرهائن يف مقهى
«ليندت» يف ساحة مارتن
الشرطة
اعلنت
وتزامنا،
االسرتالية انها تنفذ عملية اثر
«حادث» وقع يف دار اوبرا
سيدني اليت مت اخالؤها ،بعد
العثور على طرد مشبوه على ما
يبدو ،والغيت احلفالت املسائية
يف دار االوبرا.
ودانت اكثر من اربعني منظمة
االثنني
اسرتالية
اسالمية
احتجاز الرهائن و «اساءة
من
الشهادتني
استخدام»
طرف «افراد مضللني ال ميثلون
اال انفسهم».
ويف ايلول رفعت احلكومة
مستوى التحذير من اهلجمات

االرهابية ،وقامت الشرطة
ملكافحة
واسعة
مبداهمات
االرهاب يف ارجاء البالد ومل
تعتقل سوى شخصني.
ويقاتل اكثر من سبعني
اسرتاليا يف صفوف االسالميني
يف العراق وسوريا.
وقتل عشرون على االقل من
هؤالء مع تصاعد املخاوف من
تطرف عدد متزايد من الشبان
وامكان شنهم هجمات لدى
عودتهم اىل بالدهم.
ويف اواخر تشرين االولشددت
اسرتاليا تشريعاتها ملكافحة
االرهاب فمنعت بشكل خاص
اي سفر بال سبب موجب اىل
دول تعترب بؤرا ل»إلرهاب
الدولي».
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دائرة الدفاع تتخلص من  85صاروخا بقيمة 23
مليون دوالر كـ «جزء ال يتجزأ من األمن القومي»

دمرت دائرة الدفاع  85صواريخ
فائضا بقيمة  23مليون دوالر
أمريكى يف االشهر الـ 18
املاضية.
وتقول الدائرة ان التخلص مما
معدله صاروخ واحد يف األسبوع
مبتوسط تكلفة  271ألف دوالر
يف الصواريخ هو جزء ال يتجزأ
من األمن القومي.
وكانت الصواريخ اليت جرى
تفجريها مزجيا من صواريخ جو-
جو وجو-أرض كانت تستخدمها
اجلوية
القوات
طائرات
والطائرات املقاتلة ومروحيات
القوات البحرية وكذلك صواريخ
الدفاع اجلوي وصواريخ مضادة
يستخدمها
كان
للدبابات
اجليش.
وقال متحدث باسم الدفاع «ان
ختزين صواريخ كافية للتعامل
مع السيناريوهات التشغيلية
احملتملة خيدم كرادع لتحقيق تلك
السيناريوهات التشغيلية».
واضاف ان «األسلحة ال يعترب
مبددة».
واوضح ان «حتديد عدد
الصواريخ يف املخزون من
التشغيلية
السيناريوهات
احملتملة قد يكون مطلوبا وهو
عادة أعلى من متطلبات التدريب
األساسي».
وقال املتحدث «ميكن أن تصبح
الصواريخ فائضة إذا مل تعد
منصاتها متوفرة ،او اذا كانت
مهمتها مل تعد مطلوبة أو اذا
كانت الصواريخ نفسها قد

استنفدت مدة صالحيتها».
وتابع يقول ان «بعض تلك
الصواريخ املشار إليها كانت
فائضة عن احلاجة ،وبعضها
اىل
عمله
فرتة
وصلت
النهاية».
وفيما قال املتحدث ان العمر
االفرتاضي لصواريخ الدفاع
«يؤخذ يف التخطيط للتدريب»،
فإن الدائرة مل جتب على سؤال
حول ما كانت إجراءاتها تقوم
على املزاوجة بني فائض
األسلحة مع التدريب.
ديريك
االكادميي
وقال
 Woolnerمن مركز الدراسات
يف
والدفاع
االسرتاتيجية
اجلامعة الوطنية االسرتالية ،ان

دائرة الدفاع تعرضت النتقادات
يف املاضي بسبب اقتصار
املوظفني على الذخائر اليت
ميكن الوصول اليها للتمارين
بالذخرية احلية.
كذلك مت استبعاد  36صاروخا
آخر بقيمة  9ماليني و  175ألف
دوالر من خالل بيعها.
وكشفت الدائرة ان ختلصها
من هذه االسلحة الصاروخية
جاء إجابة على سؤال وجهته
السناتورة بيين وونغ.
وكانت دائرة الدفاع قد نفت
الشهر املاضي شائعة بان
الدائرة ختلصت من ماليني
الدوالرات من ذخرية املسدسات
بسبب خلل يف التصنيع.
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االضراب عن الطعام لطالب جلوء يف معتقل داروين
بلغ يومه الـ 43
بلغ اضراب طالب جلوء إيراني
عن الطعام يومه الـ  43حيث
حتاول دائرة اهلجرة إجباره
على العودة طوعا إىل إيران
أو البقاء رهن االحتجاز إىل أجل
غري مسمى ،االمر الذي وصفه
حماموه بأنه وقوع يف «كابوس
درامي».
ويتم حجز الرجل ،البالغ من
العمر  33عاما والذي ال ميكن
الكشف عن امسه ألسباب
قانونية ،يف معتقل ويكهام
الحتجاز املهاجرين يف داروين
وهو يف حالة صحية شبه حرجة
بعد رفضه تناول الطعام منذ
 1تشرين الثاني املاضي حيث
فقد من وزنه  23كيلوغراما.
ومتحدثا من خالل وسيط قال
الرجل لوسائل اعالم فريفاكس
أن املوظفني من دائرة اهلجرة
يضغطون عليه باستمرار للعودة
طوعا اىل ايران ويقول ان إيران
ترفض قبول العودة القسرية
لرعاياها من أسرتاليا.
وقال « [دائرة اهلجرة] تبلغين
دائما أخبارا سلبية وتقول لي
باستمرار عليك أن تعود اىل
بلدك ،عليك ان تعود اىل
بلدك».
وكشف الرجل عن انه فقد
األمل ،رافضا أن ُيعطى مصال
يف الوريد فقط يقبل تناول ماء
الشرب.
يف وقت سابق من هذا العام،
ُو ِجد الرجل من قبل حمكمة مراجعة

حاالت الالجئني انه ليس الجئا
(ال تطبق عليه شروط اللجوء).
سجن
وكشف الرجل انه سوف ُي َ
أو ُي َ
قتل إذا متت إعادته إىل
طهران.
وقال «كانت حياتي يف خطر..
أريد ان انقذ حياتي وان ال
أتعرض للقتل وال انتهي يف
نهاية املطاف يف السجن».
وقال حماميه ،جون ب .لورنس،
ان الرجل كان على تأشرية

التجسري ( )bridging visaيف
كانبريا ملدة سنتني ونصف قبل
أن ُينقل إىل معتقل فيالوود
ثم اىل داروين عندما فشل
باكتساب وضع الجئ.
واضاف «انه يف حالة درامية
ألن طلبه مت رفضه يف أسرتاليا
لكنهم لن يقبلوا به يف إيران،
لذلك فهو ال يزال يف عهدة
دائرة اهلجرة إىل أجل غري
مسمى».
ويقول لورانس ان األطباء
أيضا خيشون على صحة الرجل
وحياته ،اليت أصبحت حرجة،
باإلضافة إىل اآلثار النفسية إذا
مت اجباره على تناول الطعام.
وقال السيد لورانس «يبدو
(الرجل) مريضا وبصحة ليست
على ما يرام ..قواه اخلارجية
ومنهارة بسبب عدم
متعب
االكل .وجرى إعالمه بانه اذا
واصل اضرابه عن الطعام فقد
تكون هناك قضية إلطعامه
قسرا».

ومل يتكلم متحدث باسم وزير
اهلجرة سكوت موريسون عن
قضية معينة ،مستشهدا بأسباب
السرية.
لكنه قال« :الناس الذين
يكونون قد استنفدوا مجيع
السبل للبقاء يف أسرتاليا
وليس لديهم أساس قانوني
للبقاء ومن املتوقع أن جيري
ترحيلهم»
وقال كون Karapanagiotidis
من مركز موارد طاليب اللجوء:
«هذا ُيظهر أن هذه احلكومة
مستعدة لرتك الناس ميوتون يف
االعتقال بدال من محايتهم».
واضاف «لدي خوف شديد أنه
ما مل يتم حترير هذا الرجل من
االعتقال ،فانه سوف ميوت».
ويف نيسان من العام املاضي
غريت اجلمعية الطبية األسرتالية
موقفها بالنسبة الجبارية االطعام
مبوجب مبادئ توجيهية أخالقية
جديدة ،موصية اعضاءها بعدم
اجبار املضربني عن الطعام على
االكل .ووفق اجملالت الطبية،
فان الناس يواجهون املوت
جوعا اذا اضربوا عن الطعام ما
بني  45و  61يوما.
التوجيهية
املبادئ
وتقول
للجمعية ( )AMAان االطباء
جيب ان حيرتموا رغبات الناس
بالرفض الطوعي للطعام .وتقول
أنه يف ظل هذه الظروف ،فان
التغذية القسرية للمضربني عن
الطعام «ليست مربرة».

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

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

تسعرية مجانية

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

Glass & Glazing

العنكبوت االلكرتونية

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

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

BG

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

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

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

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

نهب البلديات مستمر ..مشروع مرسوم يقتطع أكالف النظافة من الديون املرتاكمة على االتصاالت
منذ عام  ،1994جرى شفط حنو  2000مليار لرية من حصة البلديات
عد األمر
من الضريبة على اهلاتف اخللوي اىل املوازنة
العامةّ .
ّ
«سرقة موصوفة» ،وهي جرمية مالية يعاقب عليها القانون .وزير
االتصاالت احلالي بطرس حرب قرر أن يواصل هذه «اجلرمية» .أقر
وقدر
حبقوق البلديات للفرتة من  2010/1/1لغاية ،2014/5/31
ّ
حول هذه األموال اىل الصندوق
قيمتها بنحو  667مليار لرية فقطّ .
البلدي املستقل ،بد ً
ال من توزيعها على البلديات مباشرة ،ليتبني
ً
أن اهلدف «شفطها» جمددا ،وذلك عرب مشروع مرسوم رفضه
العونيون ينص على اقتطاع القسم األكرب من األموال املعرتف
قدرها وزير املال علي
بها لتسديد كلفة النظافة املرتاكمة ،واليت ّ
حسن خليل بنحو  2660مليار لرية ...مبعنى ما ،يقولون :باي باي
ألموال البلديات.
يف تقريره اىل جملس الوزراء ،يف  ،2014/9/2حول وضع املالية
العامة ،كشف وزير املال علي حسن خليل أن حتميل «الصندوق
أدى اىل
البلدي املستقل» نفقات النظافة لدى احتادات البلدياتّ ،
«زيادة األعباء احململة على الصندوق من دون أن يتسنى هلذا
األخري اسرتداد أمواله من حصص االحتادات عند االقتطاع ،وهذا ما
أدى اىل نقص يف موارد البلديات ،جتاوز (يف حينه)  2400مليار
العامة».
لرية ،وهو مستمر يف االرتفاع بشكل يهدد وضع املالية
ّ
العامة
بالفعل ،استمرت الديون املرتتبة على البلديات للخزينة
ّ
باالرتفاع يف الشهرين املاضيني ،ووصلت اىل حنو  2660مليار
لرية ،حبسب ما أدىل به وزير املال لـ»األخبار» ،أمس ،يف سياق
االستفسار عن مصري حقوق البلديات من إيرادات اهلاتف اخللوي
«الضائعة» يف «غياهب» احلسابات املالية ،اليت جرى التالعب بها
وتزويرها لدى وزارتي االتصاالت واملال منذ عام  ،1994أي عندما
ُمنحت شركتا «سيليس» و»ليبانسل» عقدي  BOTإلنشاء وتشغيل
وإدارة اهلاتف اخللوي ،والحقًا إبرام عقود شركات «سوكلني»
وأخواتها جلمع النفايات ومعاجلتها!
وقبل ذلك قيام وزارة املال بتصفري احلسابات يف عام 1993
وإنشاء موازنات رديفة حبجج خمتلفة خارج ما ينص عليه الدستور
وقانون احملاسبة العمومية (يف عهد رئيس احلكومة الراحل ،وزير
املال ،رفيق احلريري ووزير الدولة للشؤون املالية فؤاد السنيورة،
قبل أن يصري وزيرًا أصي ًال ومن ثم رئيسًا للحكومة بعد اغتيال
احلريري).
يقر الوزير علي حسن خليل حبصول «جرمية» ُيعاقب
مبعنى ما،
ّ
عليها القانون ،وإن كان ال يستخدم هذا املصطلح بالذات ،إال أنه
يشري اىل وقوعها بالفعل ،وهي ال تقتصر على خمالفة كل القوانني
ومصادرة صالحيات البلديات (بإبرام عقود النفايات مع شركات
خاصة بأعلى األكالف نيابة عنها وغصبًا عنها) ،وبالتالي شفط
مبالغ طائلة من حساب البلديات ووظائفها الكثرية اىل حساب
هذه الشركات وأرباحها الريعية الطائلة وتوزيعاتها السياسية
املكشوفة ،بل أيضًا مراكمة ديون هائلة على هذه البلديات تتخطى
إيرادات الكثري منها (وال سيما الصغرية) ،وسرقة حصة البلديات
من إيرادات اهلاتف اخللوي وحتويلها من وزارة االتصاالت اىل
العامة وليس للبلديات،
وزارة املال بوصفها إيرادات للموازنة
ّ
وهو ما بدا الحقًا عم ًال ممنهجًا يهدف اىل تعطيش البلديات لتدجينها
أو ً
ال ووضعها حتت سيطرة قوى األمر الواقع .وثانيًا ،بهدف جتميل
حسابات الدولة وإظهار العجز املالي بأقل من قيمته احلقيقية،
وختفيض الدين العام وهميًا عرب مراكمة مستحقات مالية من دون
تسجيلها يف املوازنة كديون مستحقة ألصحابها.

مقاصة تستكمل عملية السطو
ما كشفه وزير املال يعين أن هناك من حياول أن يفرض معادلة
«وقحة» ترمي اىل طمس معامل «اجلرمية» ،عرب السعي اىل إجراء
مقاصة تبينّ أن قيمة الديون املرتاكمة على البلديات نتيجة عقود
النفايات تتجاوز قيمة الديون املرتاكمة للبلديات على وزارة
االتصاالت من جراء االمتناع عن حتويل حصصها من اهلاتف اخللوي.
إال أن الوزير خليل جيزم بأنه ليس طرفًا يف هذه احملاولة ،فهو
العامة معًا،
يريد يف النهاية أن حيفظ حقوق البلديات واخلزينة
ّ
وبالتالي ينوي إجراء املزيد من التدقيق احملاسيب ملعرفة كيفية
تراكم هذه املبالغ ،وال سيما أنه مل جيد يف وزارة املال أي حساب
يسجل حصص البلديات من إيرادات اخللوي ،باعتبار أن وزارة
حتول كل املبالغ كإيرادات للموازنة من دون أي
االتصاالت كانت ّ
ذكر حلصص البلديات .املعروف أن حصص البلديات من إيرادات
حتول مباشرة مبرسوم من
اهلاتف (الثابت كما اخللوي) جيب أن
ّ
وزارتي الداخلية واالتصاالت اىل حسابات البلديات من دون املرور
بالصندوق البلدي املستقل املوضوع يف عهدة وزارة املال ،والذي
تجُ مع فيه حصص البلديات من الضرائب والرسوم اليت جتبيها
وزارة املال والوزارات األخرى اليت ال متتلك موازنات ملحقة مستقلة
على غرار وزارة االتصاالت.
هذا الواقع مل يتم اكتشافه اآلن ،بل إن وزراء االتصاالت «العونيني»
الذين تعاقبوا على الوزارة (جربان باسيل ،شربل حناس ونقوال
صحناوي) أثاروه بطرق خمتلفة ،وعمد الوزير حناس (يف ذروة

نزاعاته مع فريق سعد
احلريري يف ظل احلكومة
اليت ترأسها) ،اىل جتميد
مبالغ وصلت قيمتها اىل
 1.2مليار دوالر لتسديد
على
البلديات
ديون
الوزارة منذ عام .1994
املشكلة اليت واجهت
ّ
حناس يومها ومنعته من
توزيع هذه املبالغ ،هي
تذرع
املشكلة نفسها اليت ّ
بها الوزراء السابقون
أموال
على
للسطو
البلديات واستعماهلا يف
العامة ،من دون
املوازنة
ّ
نص قانوني ،إذ امتنعت
احلكومات املتعاقبة منذ
ذاك احلني عن إقرار
كيفية
ينظم
مرسوم
احتساب حصص البلديات
اخللوي،
إيرادات
من
فالنص املوجود ينطبق
على اهلاتف الثابت ،حيث
ميكن احتساب االشرتاكات
ضمن النطاق اجلغرايف لكل
بلدية ،وهو غري ممكن يف
جمال اهلاتف اخللوي ،حيث
االشرتاك غري حمدد بنطاق
جغرايف .وقد تقاعست
حكومة سعد احلريري،
جنيب
حكومة
والحقًا
ميقاتي ،عن طرح مثل هذا
املرسوم وإقراره إلبقاء
عملية النهب متواصلة.
كما رفضت احلكومتان
مناقشة مشروعي قانونني
والحقًا
حناس
أعدهما
الوزير نقوال صحناوي
يرميان اىل إنشاء مصرف
أو مؤسسة لإلمناء البلدي
يتم االكتتاب يف رأمساهلا

أقرّت وزارة االتصاالت بـ  667مليار لرية فقط من مستحقات البلديات من أصل  2000مليار لرية
(مروان بوحيدر)

من مستحقات البلديات من إيرادات اهلاتف اخللوي ،على أن
يتوىل (املصرف أو املؤسسة) متويل مشاريع حيوية مشرتكة بني
البلديات ،كمشاريع الصرف الصحي والتشجري وحتسني اخلدمات
والبنى التحتية ...اخل.

أين األموال املجمّدة؟
بقي الوضع على حاله حتى هذه احلكومة ،إذ توىل وزارة االتصاالت
اجملمدة لصاحل البلديات،
بطرس حرب .وسرعان ما مت حترير املبالغ
ّ
وزعم حرب أنه ال ميتلك أي معلومات عن مستحقات البلديات من
إيرادات اهلاتف اخللوي إال للفرتة من  2010/1/1لغاية ،2014/5/31
وقدر قيمتها بنحو  667مليار لرية فقط ال غري .ليس هذا فحسب،
ّ
بل عمد بشكل مستغرب اىل حتويل هذا املبلغ اىل الصندوق البلدي
حول بقية املبالغ
املستقل (وهو إجراء خمالف للقانون) ،يف حني ّ
العامة ،على غرار ما كان حيصل دائمًا
اجملمدة كإيرادات للموازنة
ّ
ّ
قبل تولي حناس وصحناوي وزارة االتصاالت.
يوضح الوزير علي حسن خليل أن هذا اإلجراء استدعى دخوله على
اخلط ،وفرض عليه البحث يف كيفية توزيع هذه املبالغ ،يف ظل
غياب أي نص يوضح اآلليات واحلصص .يقول إن وزير الداخلية
أعد مشروع مرسوم لتوزيع مبلغ الـ  667مليار لرية
نهاد املشنوق ّ
املعرتف به للفرتة من  2010/1/1لغاية  2014/5/31فقط ،ويرمي
املشروع ،الذي كان يفرتض أن يوضع مبشاركة وزير االتصاالت،
احملول الحتادات البلديات،
اىل ختصيص نسبة  %10من املبلغ
ّ
أي ما جمموعه  66.7مليار لرية ،توزع على أساس عدد السكان
توزع نسبة  ،%90أي
املسجلني يف نطاق بلديات االحتاد .يف حني ّ
حنو  600.3مليار لرية ،على البلديات وفقًا لآلتي ،%80 :أي حنو
 480.2مليار لرية ،توزع على أساس عدد السكان املسجلني يف
نطاق كل بلدية .و ،%20أي حنو  120مليار لرية ،توزع على أساس
توزيعات الرسوم على اهلاتف الثابت لكل بلدية خالل عام .2013
املفاجأة أن مشروع املرسوم نص على اقتطاع جزء من تكاليف
النظافة املدفوعة من حساب الصندوق البلدي املستقل عن البلديات

واحتادات البلديات املستفيدة من خدمات النظافة ،بنسبة  %50من
حصص االحتادات املستفيدة .وبنسبة ( %60كحد أقصى) من
حصص البلديات اليت تقل عائداتها عن مليار لرية ،على أن ال يقل
االقتطاع عن نسبة  .%20وبنسبة ( %90كحد أقصى) من حصص
البلديات املستفيدة من خدمات النظافة اليت تتجاوز عائداتها املليار
لرية ،على أن ال يقل االقتطاع عن نسبة  .%60مبعنى أوضح ،لن
يبقى للبلديات شيء يذكر يف حال مرور هذا املشروع ،علمًا بأن
بلديات قليلة ،وال سيما بلدية بريوت ،متتلك موارد مهمة وحتتفظ
بودائع وسندات خزينة تصل يف حالة بلدية بريوت اىل اكثر من
مليار دوالر ،وهذا موضوع آخر يندرج يف خانة اخلوف من مزراب
فساد البلديات نفسها.
يغسل الوزير علي حسن خليل يديه من هذا املرسوم .يقول إنه ّ
وقع
عليه مع الوزير املشنوق ،إال أنه اشرتط عرضه على جملس الوزراء
(ال حيتاج مرسوم توزيع عائدات البلديات اىل ذلك يف العادة) ،إال
أن رئيس جملس الوزراء متام سالم مل يعرض هذا املشروع على
جدول أعمال أي جلسة ،بل مت اتباع الطريق العسكري ،إذ عمد
األمني العام جمللس الوزراء سهيل بوجي اىل توزيعه على الوزراء
للتوقيع عليه كي يصبح نافذًا من دون أي نقاش .وهذا ما دفع
وزراء التيار الوطين احلر إىل االمتناع عن التوقيع وإعداد مذكرة
اعرتاض على املشروع وتوجيهها اىل جملس الوزراء ،وقد ّ
وقع على
هذه املذكرة وزير اخلارجية جربان باسيل.

العونيون يعرتضون
ما جاء يف مذكرة باسيل يتضمن شرحًا وافيًا ألصل املشكلة
ومسارها ،وهو حيشر بقية األطراف يف جملس الوزراء ملا تنطوي
عليه من توصيف للجرمية املرتكبة ،وال سيما جلهة:
 1ــــ إن الضريبة على القيمة املضافة على استهالك االتصاالت
اخللوية هي دين متوجب بذمة وزارة االتصاالت لصاحل البلديات،
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مقاالت وتحقيقات
وذلك عم ًال بأحكام القانون رقم  379تاريخ ( 2001/1/24قانون
الضريبة على القيمة املضافة) وال سيما املادة  55فقرة  2منه
اليت ألغت الرسوم البلدية املفروضة مبوجب املواد  96و 97و98
من القانون رقم  88/60تاريخ  1988/8/12على استهالك املاء
والكهرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية واستبدلتها بالضريبة
على القيمة املضافة اليت حتصل لصاحل البلدية اليت يقع ضمن
نطاقها االشرتاكات.
 2ـــ أوجب القانون املذكور على اإلدارة املختصة فرض الضريبة
على املشرتكني واستيفائها منهم ،وأن تؤدي حاصلها بعد حسم
الضريبة املدفوعة على مشرتياتها مرة كل ثالثة أشهر إىل كل
بلدية معنية ،بنسبة حصتها من االشرتاكات ،أو إىل الصندوق
البلدي املستقل يف ما يعود لالشرتاكات الواقعة خارج النطاق
البلدي .وجتدر اإلشارة إىل أن هذا النص شبيه بنص املادة  96من
القانون رقم  ،88/60ما يعين أن الرسم البلدي الذي كان معمو ً
ال به
حيز العمل عام  1994ولغاية  ،2001خيضع لنفس
قبل دخول اخللوي ّ
النظام القانوني الذي ختضع له الضريبة على القيمة املضافة على
استهالك اخللوي الذي دخل حيز التطبيق عام .2001
 3ـــ وبالتالي ،فإن الضريبة على القيمة املضافة على استهالك
االتصاالت السلكية والالسلكية (كما الرسم البلدي لغاية )2001
هي حقوق تعود للبلديات ،تستوفيها وزارة االتصاالت اليت
تسددها إىل كل بلدية معنية ،متامًا كما هي احلال بالنسبة إىل
الضريبة على القيمة املضافة على استهالك االتصاالت السلكية،
اليت تسددها وزارة االتصاالت مرة كل ثالثة أشهر لكل بلدية من
بلديات لبنان.
أديا
السياسي
والتلكؤ
الالسلكية
االتصاالت
خصوصية
 4ـــ إن
ّ
إىل التأخري يف تطبيق القانون ،إال أن ذلك ال يعين أبدًا أن حقوق
البلديات انتفت ،أو أن موجب وزارة االتصاالت يف استيفائها قد
انعدم ،وهذا ما محل وزراء االتصاالت السابقني على تكوين املبالغ
املتوجبة بذمة وزارة االتصاالت لصاحل البلديات ،وذلك ألن للوزارة
املذكورة موازنة ملحقة ،ما يوجب عليها تسديد الديون املرتتبة
بذمتها أو ً
ال قبل حتويل رصيد اإليرادات إىل املوازنة العامة ،وذلك
عم ًال بأحكام املادة  44من املرسوم االشرتاعي رقم  127تاريخ
.1959/6/12
 5ـــ وهذا ما دفع جملس الوزراء السابق إىل اختاذ القرار 52
تاريخ  2013/1/9من أجل توزيع جمموع األموال املتوفرة يف وزارة
االتصاالت واليت متثل الرسوم البلدية على استهالك اخللوي (منذ
 1994لغاية  )2001والضريبة على القيمة املضافة على استهالك
اخللوي (منذ  2001ولغاية  ،)2012/12/31وذلك على قاعدة %80
منها على أساس عدد السكان املسجلني يف كل بلدية ،و%20
على أساس عدد السكان الفعليني (أي على أساس كيفية توزيع
رسوم اهلاتف الثابت).
 6ـــ إال أنه خالفًا لألحكام القانونية املرعية اإلجراء ،عمدت وزارة
االتصاالت أخريًا إىل حتويل قسم كبري من األموال املرتاكمة والعائدة
للبلديات على أنها إيرادات للموازنة العامة ،وقد قامت يف عملية
واحدة بتحويل مبلغ  1000مليار لرية من هذه األموال املرتاكمة
مسًا حبقوق البلديات ،وتفريطًا
كإيرادات للموازنة العامة ،ما يشكل ّ
بأموال مودعة أمانة لدى وزارة االتصاالت ،إذ إن هذه األموال تعود
للبلديات ،وهذا ما ميثل بطبيعة احلال خمالفة قانونية جسيمة وتعديًا
على حقوق البلديات.
 7ــــ عمدت وزارة االتصاالت إىل حتويل حنو  667مليار لرية لبنانية
فقط إىل وزارة املال لتوزيعها على البلديات ،وهي متثل جمموع
الضريبة على القيمة املضافة على استهالك اهلاتف اخللوي منذ
 2010/1/1لغاية  ،2014/5/31مع العلم بأن هذه األموال هي
دين متوجب بذمة وزارة االتصاالت لصاحل البلديات ،وذلك عم ًال
بالنصوص القانونية املشار إليها أعاله ،ما حيتم توزيعها من قبل
وزارة االتصاالت كل ثالثة أشهر ،متامًا كما هي احلال بالنسبة إىل
الضريبة على القيمة املضافة على استهالك االتصاالت السلكية،
وبالتالي فإن توزيعها من قبل وزارة املال خمالف للقانون.

عيوب كثرية يف املشروع
 8ـــ أما ما اعتمده مشروع املرسوم من آلية من أجل توزيع األموال
على البلديات فتشوبه عيوب كثرية ،وهي:
أ ـــ خصص مشروع املرسوم  %10من األموال لصاحل احتادات
البلديات ،يف حني أن قانون الضريبة على القيمة املضافة مل
ينص على أي حقوق الحتادات البلديات يف الضريبة على استهالك
االتصاالت اخللوية ،ما يشكل خمالفة قانونية جسيمة.
ب ـــ مل حيدد مشروع املرسوم السند القانوني الذي أجيز مبوجبه
اقتطاع أموال من حصص البلديات أو االحتادات املستفيدة من
خدمات النظافة من حساب الصندوق البلدي املستقل ،مع اإلشارة
إىل أن االستناد إىل نص املادة  64من قانون موازنة ،2001
ميثل خطأ جسيمًا ،إذ إن هذا النص مل تعد له مفاعيل قانونية،
عم ًال بالقاعدة الدستورية أن املوازنة سنوية ،كما أن نص املادة
 64املذكورة يتعلق باقتطاع نفقات النظافة من حصة البلديات
يف الصندوق البلدي املستقل ،وليس اقتطاع نفقات النظافة من
عائدات البلديات.
ج ـــ حدد املرسوم رقم  1917تاريخ ( 1979/4/6حتديد أصول
وقواعد تنظيم أموال الصندوق البلدي املستقل) مصادر متويل

أهالي برجا ضد مطمر
النفايات :نكون أو ال نكون
أدهم السيد

امتألت شوارع برجا بالجموع يف تحدٍ واضح للمشروع (خضر ملع)

عامل نظافة يف بلدية بعقلني (بالل جاويش)
الصندوق البلدي املستقل ،وهي الرسوم اليت تستوفيها الدولة
والشركات حلساب مجيع البلديات ،كما هي حمددة يف القوانني
املرعية اإلجراء ،ومن املعلوم أن الضريبة على القيمة املضافة على
استهالك االتصاالت اخللوية ال تدخل من ضمنها ،وبالتالي تكون
الضريبة متوجبة لصاحل البلديات ،ما يعين أنها ال ميكن أن تدخل
يف متويل الصندوق البلدي املستقل.
د ــــ إن مشروع املرسوم هو ذو طبيعة تنظيمية ،ما يوجب استشارة
جملس شورى الدولة بشأنه عم ًال بأحكام املادة  57واملادة  68من
نظام جملس شورى الدولة.
هـ ــــ إن عنوان مشروع املرسوم يشري إىل «رسوم واردات اهلاتف
اخللوي» يف حني أن العبارة الصحيحة هي «الضريبة على القيمة
املضافة على استهالك االتصاالت اخللوية» ،فاألموال متثل ضريبة
وليست رمسًا.
 9ـــ اقتصر مشروع املرسوم على بيان اآللية املعتمدة لتوزيع
الضريبة على القيمة املضافة على استهالك االتصاالت اخللوية عن
الفرتة املمتدة من  2010/1/1ولغاية  ،2014/5/31ومل يشر اىل
الفرتة السابقة منذ  1994لغاية  ،2010وال إىل الفرتة الالحقة،
وهذا يشكل انتقاصًا من حقوق البلديات.
 10ـــ ليس هناك من مستند قانوني أو أساس أو معيار اعتمد
لتوزيع االعتمادات املخصصة لإلنارة واألشغال والتنظيفات يف
القرى اليت ليس فيها بلديات.

 2000مليار لرية
شددت مذكرة الوزير جربان باسيل على اعتماد آلية قانونية موحدة
وواضحة لتوزيع الرسوم البلدية والضريبة على القيمة املضافة
على استهالك االتصاالت اخللوية على البلديات وفق القاعدة اليت
أقرها جملس الوزراء يف قراره رقم  52تاريخ  ،2013/1/9أي توزيع
 %80على أساس عدد السكان املسجلني ،و %20على أساس
عدد السكان الفعليني ،حبيث حتدد هذه اآللية توزيع كل املبالغ
املستحقة بذمة وزارة االتصاالت منذ عام  1994ولغاية تارخيه،
واليت تتجاوز  2000مليار لري لبنانية ،وكل املبالغ اليت ستستحق
مستقب ًال ،واليت يفرتض أن تتجاوز الـ  200مليار سنويًا ،وذلك
مباشرة اىل البلديات ،على أن تعتمد اآلليات الالزمة لتحصيل
الديون املتوجبة بذمة أي بلدية لصاحل الدولة أو لصاحل الصندوق
البلدي املستقل ،ومع التأكيد على ضرورة السري سريعًا بإقرار
املرسوم الالزم يف جملس الوزراء لكي تتم عملية التوزيع حبسب
األصول القانونية ،وضمان تسديد األموال املستحقة على بعض
منها ،يف هذه الفرتة اليت تواجه البلديات فيها حتديات كربى،
وخاصة تلك الناجتة من األزمة السورية وتدفق الالجئني السوريني
إىل خمتلف املناطق اللبنانية.

(األخبار)

اهالي برجا قالوا كلمتهم« :لن مير املطمر ولو على جثثنا» .هم
يستعدون خلطوات تصعيدية مقبلة تبعد عنهم هذا السم ،يراهنون
على مشاركة أهالي القرى احمليطة ،حيث من املنوي إقامة حمرقة
للنفايات ،ومطمر يف الوادي بني برجا وسبلني.
ما قبل  14كانون األول  2014ليس كما بعده يف مسار عملية
املواجهة بني أهالي إقليم اخلروب واحلكومة اللبنانية ،احتجاجًا على
إنشاء مطمر للنفايات أو مركز إلنتاج الوقود البديل يف منطقة
سبلني .الرد الشعيب أتى ،حامسًا من برجا ،الواقعة على ختوم
املكان املنوي حتويله إىل مطمر وحمرقة .فقد تقاطر اآلالف ،كبارا
وصغارا ،ومن كل األطياف السياسية إىل ساحة البلدة يف مشهد
مل تألفه املنطقة منذ سنوات طويلة .خرجوا يهتفون« :لن مير ولو
على جثثنا».
املعتصمون وصفوا املشروع بالتهجريي ،مؤكدين ّ
أنهم لن يكونوا
مكسر عصا ألحد «وما االعتصام سوى رسالة أوىل ستتبعها خطوات
مشروعة كثرية ،إذا مل جيِر العدول عن ملحق القرار  46الصادر عن
جيربنا».
جملس الوزراء يف  30تشرين األول املاضي ،وما حدا ّ
«إما أن نكون أو ال نكون» ،بهذه العبارة امتألت شوارع برجا ،يف
ٍ
حتد واضح للمشروع «الذي جيلب املوت لبلدة حاربت من أجل احلياة
وهكذا ستفعل» ،كما جيمع أهلها.
توج احلراك الشعيب عشرة أيام من اللقاءات والزيارات
يف الواقعّ ،
إىل املدارس واملنازل .جرى ذلك بالتنسيق بني البلدية واملخاتري
واألحزاب واجلمعيات واألندية ،لشرح خماطر مشروع كهذا يف
منطقة «ال ينقصها املزيد من األمراض والسموم ،وال سيما تلك
املنبعثة من معمل ترابة سبلني وشركة الكهرباء يف اجلية» ،كما
محية.
يقول رئيس بلدية برجا نشأت ّ
ويشرح أنها البداية لكون املشاركني كانوا من برجا فقط،
وستنسحب العدوى إىل باقي البلدات اجملاورة.
محية« :وعدنا مبشاريع للحياة فإذا بهم
ويف االعتصام ،قال
ّ
أن الدولة
يشهرون يف وجوهنا مشروعًا للموت» ،مشريًا إىل ّ
«سلمتنا إىل غربان الشؤم وعباد املال» .وتوجه إىل رئيس احلكومة
متام سالم والوزراء مطالبًا إياهم بالوقوف إىل جانب أهالي برجا
أن وترية التحركات
واإلقليم ،ليمنعوا عنهم خطر املوت .واكد ّ
ستكون تصاعدية ولن تتوقف ّ
إال بعد إلغاء القرار .وطالب األهالي
بأن يكونوا مستعدين ملقاومة األخطار بكل الوسائل ،وخصوصًا أننا
«يف حالة الدفاع عن النفس».
أما النائب عالء الدين ترو ،فقد وعد املعتصمني بأن «ال مطمر وال
حمرقة يف االقليم» .أضاف« :وقفنا هذه الوقفة ضد استمرار مطمر
الناعمة ،وقلنا يومها يف جملس النواب لقد حتمل الشوف نفايات
لبنان ،فليتحمل غرينا هذا العبء .وقلناها يف يوم التضامن مع
أهالي اجلية وبعاصري وضهر املغارة عندما طرح نقل املكب إىل
هذه املنطقة ،اليوم يقول رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب
وليد جنبالط إنه ال مطامر يف سبلني او برجا او غريها من القرى
والبلدات يف اقليم اخلروب ،وقد أبلغ هذا الكالم الحتاد بلديات
اقليم اخلروب».
حاملا مسع األهالي اسم النائب جنبالط انتفضوا معرتضني ،لكون
وزراء احلزب وافقوا على املشروع يف احلكومة ،ما يعين ّ
أنه حيظى
مبباركته  ،لذا راحوا يطالبونه مبوقف حاسم يف هذا اإلطار ال يرتك
جما ً
ال للشك ،مشددين على ّ
أنهم لن يرضوا بالتصرحيات والوعود
اليت ال ترتجم بسحب القرار من جملس الوزراء.
بعد االعتصام ،عقد لقاء يف بلدية برجا ترأسه محية ،وشارك فيه
ممثلون عن القوى السياسية ورؤساء بلديات وفاعليات يف برجا
واالقليم .وكان تأكيد على صد املشروع مهما كانت التحديات
والثمن.
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تقرير

اآلرماتا :دبابة املستقبل الروسية
انتهت مرحلة التصميم واالختبارات ،وسيدخل
ٌ
جديد من املدرعات الروسية اإلنتاج يف
جيل
ٌ
املدرعات اجلديدة ،وأبرزها دبابة
املقبلة.
األشهر
ّ
القتال الرئيسية ،الـ»آرماتا» ،ستكون عماد
اجليش الروسي يف السنوات التالية ،وأول
مفهوم حديث حلرب الدروع يدخل جمال التطبيق
منذ نهاية احلرب الباردة.
ال ميكن تقدير األذى الذي حلق بالصناعة العسكرية
الروسية بعد سقوط االحتاد السوفياتي ،وهو ما
أدى إىل تراجع القوة التقليدية الروسية على
حنو كبري أمام حلف الشمال األطلسي واخلصوم
الغربيني احملتملني .هذا يعود ،جزئيًا ،إىل
التخبط املالي والتنظيمي الذي وقعت فيه الدولة
الروسية خالل سنوات التسعينيات ،فألغي العديد
ّ
وتقلصت قدرات اجليش ،وخسرت
من الربامج،
الدولة الكثري من كفاءاتها يف جمال البحث
املعدات املتقادمة لتصدأ من
العلمي ،وتركت
ّ
دون صيانة وحتديث.
من ٍ
جهة أخرى ،فإن تقسيم االحتاد السوفياتي ،حبد
ذاته ،حرم روسيا الكثري من مواردها الصناعية،
فقد كان احلوض األساسي لبناء البوارج احلربية،
مث ًال ،يقع يف أوكرانيا ،وقواعد جتربة وإطالق
الصواريخ البالستية يف كازاخستان؛ ومل تتمكن
روسيا ـ خالل سنوات الفاقة ـ من استبدال هذه
البنى األساسية اليت فقدتها.
هلذه األسباب ،فإن الغالبية العظمى من األسلحة
الروسية اليت ُت َ
نتج اليوم ،حتى األنظمة «اجلديدة»
(كالـ»أس ـ  »300و»سوخوي ـ  »34وصواريخ
«توبول» االسرتاتيجية والغواصات) ،هي من
ذرية مشاريع أطلقت خالل الفرتة السوفياتية،
ّ
أو ّ
خطط هلا خالل الثمانينيات وتأخر تنفيذها،
أو هي تطوير ألسلحة سوفياتية موروثة .أما
ٍ
جديد من
جيل
تعبري عن
دبابة الـ»آرماتا» ،فهي
ٍ
ّ
ٌ
ص ّمم بالكامل يف روسيا بعد انتهاء
السالحُ ،
احلقبة السوفياتية ،وهو يعبرّ عن نظرة روسية
حبتة جتاه جيش املستقبل وعقيدة القتال اليت
سيعمل بها يف السنوات املقبلة.
ُ

عامر محسن

دبابة تي ـ  90الروسية التي ستستبدلها الـ«آرماتا» بعد دخولها الخدمة

صورة مقرّبة ملجسـّـم الـ»آرماتا»

فلسفة جديدة

برغم ّ
املدرعات
كل الكالم عن اجليل اجلديد من
ّ
ً
وسية ،فإننا ال منلك حتى اليوم صورة واحدة
الر
ّ
ّ
عن الشكل النهائي للـ»آرماتا» وأخواتها ،اال أن
ّ
ووقعت احلكومة الروسية
مرحلة التصميم انتهت،
عقدًا مع شركة «أورال فاغون زافود» إلنتاج
الدبابة اليت ستعرض على اجلمهور ألول مرة خالل
العرض العسكري لـ»يوم النصر» يف موسكو،
يف  9أيار املقبل (يقول املسؤولون الروس إن
 24منوذجًا من الـ»آرماتا» ستسري يف العرض،
 12دبابةُ ،يرمز اليها بـ»تي  ،»14 -و 12عربة
مقاتلة ،إضافة إىل  36منوذجًا للـ»إخوة الصغار»
للـ»آرماتا»« 24 :كورغانتس» و« 12بومرانغ»).
غري أن تفاصيل وافية عن جيل الدبابات اجلديد
ّ
تبشر بوالدة عقيدة
خرجت إىل اإلعالم ،وهي
الروسي .علينا أن نفهم،
خمتلفة متامًا جليش ال ّرب ّ
أو ً
ّ
يتعلق فحسب بإنتاج دبابة
ال ،أن املوضوع ال
جديدة ،أي الـ»آرماتا» ،الستبدال أسطول الـ»تي
ـ  »72والـ»تي ـ  »90الذي ّ
مثل عماد سالح
املدرعات الروسية لعقود طويلة .اخلطة تقضي
مدرعات خمتلفة ،أو باألحرى ثالث
بإنتاج ثالث
ّ
لتكون ـ معًا ـ العمود الفقري
املدرعات،
فئات من
ّ
ّ
للجيش الروسي «اجلديد» بعد اكتمال عملية
إصالحه.
املدرعة الثقيلة هي
التصاميم األوىل هلذه
ّ
متوسطة ،امسها
الـ»آرماتا» ،والثانية جمنزرة
ّ
«كورغانتس ـ  ،»25والثالثة مدولبة خفيفة امسها
«بومرانغ» ،ستدخل مجيعها اخلدمة يف الوقت
نفسه .افرتض احملللون يف البداية أن الـ»آرماتا»
ستكون الدبابة الثقيلة ،بينما الـ»كورغانتس»
املدرعة (كبديل للـ»بي أم بي»
هي ناقلة اجلند
ّ
الشهرية) ،والـ»بومرانغ» ستؤدي دور الناقلة
اخلفيفة ،إال أن األيام أثبتت خطأ هذه النظرة،
ً
خمتلفة
وأن جيل املدرعات املقبل يعكس فلسفة
جزء من بنية وتنظيم
متامًا عن السابق ،وأنه
ٌ
املدرعة الروسية.
جديدين للقوات
ّ
املدرعات الثالث على أنها ثالث
جيب التفكري يف
ّ

تصميم فنـّي غربي يحاول التنبّؤ بشكل الـ»آرماتا» (لكن التصميم الفعلي للدبابة سيكون مختلفاً
عائالت من العربات
املقاتلة ،ال ميلك أي
حمددًا ،إمنا
منها دورًا
ّ
هي عبارة عن «منصات»
كدبابة أو
جتهز
ميكن أن
ّ
ّ
كعربة مقاتلة أو كناقلة

ستظهر آرماتا
للمرّة األوىل يف
«عرض النصر»
يف موسكو السنة
القادمة

جند أو كمدفع ذاتي احلركة إخل ...مبعنى آخر،
سيكون هناك دبابة «آرماتا» ثقيلة وزنها 55
طنًا ،ودبابة «كورغانتس» متوسطة وزنها 25
(جمهزة باملدفع نفسه من عيار  125ملم)،
طنًا
ّ
وناقلة جند ثقيلة على شاسيه الـ»آرماتا» وناقالت
ومتوسطة تقوم على الـ»كورغانتس»
جند خفيفة
ّ
جرا.
والـ»بومرانغ» ،وهلم ّ
حتى نفهم مغزى هذه البنية ،جيب أن ننظر اليها
من ضمن خطة إصالح وإعادة هيكلة اجليش
الروسي اليت ابتدأت على حنو جدي وحثيث بعد
حرب جورجيا عام  ،2008حني تبينّ جليًا للرئيس
فالدميري بوتني أثر السنوات املاضية يف إضعاف
املستوى القتالي للجيش ،وأن جيش روسيا غري
ً
تركة
احملرتف الذي ال يزال ،تنظيمًا وجتهيزًا،
سوفياتية ،ليس قادرًا على خوض احلرب احلديثة
اليوم.
الكلمة ـ املفتاح هنا هي «توحيد املقاييس»
( )standardizationيف األلوية املقاتلة .بد ً
ال من
تقسيم التشكيالت الروسية إىل ألوية دبابات
وألوية مؤللة وغريها ،سيكون هنالك ثالث فئات يف

اجليش الروسي :لواء ثقيل (سالحه الـ»آرماتا»)،
لواء متوسط (يعتمد الـ»كورغانتس») ولواء خفيف
(مع عربة الـ»بومرانغ» املدولبة) .حاليًا ،ميكن أن
جتد يف ّ
كل لواء روسي دزينة أو أكثر من أصناف
العربات :دبابات ،عربات نقل وإصالح ،عربات
دفاع جوي ،عربات لوجستية؛ ّ
حمركًا
كل منها ميلك ّ
خمتلفًا عن اآلخر /وحيتاج إىل قطع غيار وفنيني
متخصصني .يف املستقبل القريب ،سيصري اللواء
جمهزًا حصرًا مبعدات قائمة على
الثقيل ،مث ًال،
ّ
الـ»آرماتا» (دبابات ،ناقالت جند ،عربات إصالح،
املتوسط يعتمد
دفاع جوي إخل ،)...فيما اللواء
ّ
على مشتقات الـ»كورغانتس» .هكذا ،تصري ّ
كل
احملرك
عربات اللواء من معيار واحد ،تستعمل
ّ
نفسه ،واجلنزير نفسه ،وآلية ميكانيكية مشرتكة،
حد بعيد مهمات االدارة والصيانة،
ما
يبسط إىل ّ
ّ
ّ
لكل
وجيعل أكثر االحتياجات اللوجستية مشرتكة
آليات اللواء ـ وهذا يعين أيضًا أن ّ
كل عربات
ّ
ستتمتع مبستوى احلركية ذاته.
التشكيل

نهاية عهد الـ»تي ـ «72

تقول مصادر رمسية إن دبابات اجليل اجلديد
سوف تدخل اخلدمة يف اجليش الروسي بكميات
ابتداء من عام  2016ـ  ،2017وإن احلكومة
كبرية
ً
الروسية ستطلب تصنيع  2300دبابة من منوذج
الـ»آرماتا» (تي ـ  )14وحده حبلول عام .2020
اجليش الروسي يعتمد حاليًا على دبابة «تي ـ »72
املستمرة وصو ً
ال إىل الـ»تي
القدمية مع حتديثاتها
ّ
يتضمن
»72
ـ
للـ»تي
جذري
تطوير
ـ  ،»90وهي
ّ
ٌ

حمركًا جديدًا ،ومدفعًا حمدثًا ،وآلية تلقيم جديدة،
إضافة بالطبع إىل التدريع االضايف ووسائط
إلكرتونية وإدارة معركة حديثة .وقد كانت
ّ
تفكر يف أن تبين دبابة اجليل
القيادة الروسية
وأعدت
املقبل على هيكل الـ»تي ـ  »72أيضًا،
ّ
أولية لهّ ،
حتى ألغي املشروع عام 2010
تصاميم ّ
وجرى االنصراف إىل مفهوم جديد بالكامل للقتال
املدرع ،كانت الـ»آرماتا» نتيجته.
ّ
يشتكي بعض اخلرباء الروس من ارتفاع سعر
الـ»آرماتا» ،الذي يبلغ للنماذج األوىل ـ حبسب
مصادر غري رمسية ـ أكثر من  400مليون روبل
للدبابة الواحدة ،أي ما يقارب  7،5ماليني دوالر،
وهو ما يفوق كلفة الدبابات الغربية ،ويوازي سعر
أكثر من أربع دبابات «تي ـ  »90حديثة .هذا ّ
ميثل
تعدي ًال مهمًا يف عقيدة السالح الروسي ،واالحتاد
ّ
يتمكن
السوفياتي فهم منذ السبعينيات أنه لن
ّ
واملعقدة
من منافسة الدبابات الغربية احلديثة
اليت بدأ إنتاجها يف دول حلف مشال األطلسي،
الرتفاع مثنها وكلفة صيانتها .فكانت الـ»تي
ـ  »72منوذجًا بسيطًا نسبيًا ،رخيصًا ،وسهل
التصنيع والصيانةّ ،
مكنت اجليش األمحر من نشر
ٍ
واملزودة مبدفع
أعداد كبرية من الدبابة الرشيقة
ّ
ثقيل من عيار  125ملم ،عوضًا عن االكتفاء بعدد
ّ
املعقدة.
قليل من الدبابات
الـ»آرماتا» غالية ألنها حتتوي على آخر ما وصلت
املتقدمة يف عامل الدبابات اليوم:
اليه التكنولوجيا
ّ
متطور ،وسائل محاية هامدة ونشطة
تدريع
ّ
(تعرتض املقذوفات املوجهة ضد الدبابة وهي
يف اجلو) ،رادار للرصد (أكثر من رادار يف
احلقيقة ،فهناك رادار متطور ،مياثل ذاك الذي
يف الطائرات احلديثة لرصد األهداف األرضية
واجلوية ،ورادار موجة ميليمرتية صغري لتشغيل
نظام الدفاع النشط) ،وسائط استطالع ورؤية
حديثة ،إخل ...إضافة إىل ذلك ،فإن الـ»آرماتا»
ّ
التحكم اآللي واإللكرتوني أكثر بكثري
ستعتمد على
من اجليل السالف :برج املدفع لن يكون مأهو ً
ال،
يتحرك عرب التحكم عن بعد ،والطاقم سيكون
بل
ّ
يف «كبسولة» خاصة ،معزولة عن جتهيزات
الدبابة ،ما مينحه محاية إضافية ،كما أن الدبابة
ستستعمل حمركًا جديدًا وأنظمة تعليق ومدفعًا
ص ّممت خصيصًا ألجلها.
ُ
هكذا ،تكون روسيا أوىل الدول اليت ستخرج
تستمر الدول
بدبابات من اجليل اجلديد ،فيما
ّ
مدرعاتها اليت أنتجت يف
الغربية يف حتديث
ّ
ميزات الـ»آرماتا» أنها
السبعينيات .من
ّ
أهم ّ
قادرة على مجع متطلبات الدبابة احلديثة (وخاصة
ّ
يقل عن ستني
وزن
التدريع الثقيل) مع إبقاء
ٍ
طنًا لنموذج الـ»تي ـ  ،»14وأقل من ثالثني ّ
ّ
طنًا
للـ»كورغانتس» .يف الغرب ،يف املقابل ،واجهت
أغلب مشاريع املدرعات املستقبلية مشكلة مجع
وزن مناسب .حني
املتطلبات املتزايدة مع
ٍ
استدرجت احلكومة األمريكية عروضًا لعربة مقاتلة
تستبدل الـ»برادلي» والـ»سرتايكر» ،جاء النموذج
ّ
مدرعة!)،
طنًا (لعربة
بوزن يفوق 84
املقرتح
ٍ
ّ
قررت
السبب،
هلذا
للدبابة.
بكثري
ذلك
من
وأكثر
ّ
أمريكا أن تعتمد على حتديث دبابة الـ»ابرامز»،
ذات السبعني طنًا ،وعلى إبقائها يف اخلدمة إىل
ما بعد عام ( 2050حني يكون عمر الدبابة قد بلغ
أكثر من سبعني عامًا).

ميزات الـ»آرماتا» وفرادتها

من الثابت أنه ُبنيت نسخ جتريبية من الـ»آرماتا»
قبل أشهر ،وهي ُعرضت على مسؤولني يف
اجليش الروسي ،بعدما أكملت جتاربها امليدانية،
أول
وقبل منح عقد االنتاج .الـ»آرماتا» ستكون ّ
يتحرك
دبابة يف العامل تستخدم برجًا غري مأهول،
ّ
مفهوم جرى نقاشه
عرب التحكم عن بعد ،وهو
ٌ
طوي ًال يف السنوات املاضية ومل يطّبق بعد.
امليزة الثانية يف الدبابة هي أن أفراد الطاقم
الثالثة سيكونون يف «كبسولة» منعزلة ،تفصلها
ّ
امللقم واملدفع ،وعن
طبقات من التدريع عن
كوات دخول الطاقم يف
احملرك أيضًا ،وتكون ّ
ّ
املدرعة ،وهو عنصر تصميم فريد أيضًا
مقدمة
ّ
ّ
على مستوى العامل.
املميزات تعين عبورًا كام ًال من عصر
يف املقابل ،هذه
ّ
الدبابة امليكانيكية إىل الدبابة اإللكرتونية ،حيث
ّ
التحكم االلكرتوني
يعتمد عمل أجزاء املدرعة على
احلساسة ،وهو ما
وبرامج الكمبيوتر واالستشعار
ّ
قد خيلق ،يف رأي خرباء عسكريني ،نقاط ضعف
جديدة مل تكن معهودة يف اجليل السابق.
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مقاالت وتحقيقات

إقطاعيّة آل فتّوش :من هالك ملالك
غسان سعود

ال أحد يزاحم النائب نقوال فتوش يف جتسيد
شخصية السياسي اللبناني على أكمل وجه.
ملك الكسارات وزير سياحة .رافع لواء اجليش
السوري األول يف زحلة قبل  2005يرأس الئحة
 14آذار يف املدينة نفسها بعد  .2005وتطول
الئحة املثال األعلى لتشمل التشريع وفقًا
ملصلحة األشقاء ،استثمار مغارة جعيتا« ،تربية»
املوظفني ،احرتام املواعيد الدستورية ،التعامل
مع الصحافيني وغريها.
مثة مفاهيم كانت ستبقى ملتبسة لو مل يبادر
النائب نقوال فتوش إىل توضيحها :أو ً
ال ،حني
يبقى النائب نائبا منذ عام  1992برغم تغري
املزاج الشعيب والباصات والوصايات ،فإنه يثبت
«عمي» لكل
مواكبته للناخبني ال براعته يف قول
ّ
من يأخذ أمه .وهو دأب على وصف زحلة بأنها
أمه .ثانيًا ،حني توقف احلكومة عمل كسارة جيب
عليها دفع التعويضات ألشقاء النواب أصحاب
الكسارة بدل تغرميهم .والكسارات باملناسبة
«حاجة وطنية اقتصادية».
ثالثًا ،حني يقول نائب ملوظفة «غصبًا عن رقبتك
ستنفذين املعاملة» فإنه يؤكد حرصه كممثل
للشعب على إلزام املوظفني يف القطاع العام
بالقيام بواجباتهم .رابعًا ،حني يسعى النائب
لشغل الرأي العام عن فضيحته ،حبياة أحد
موكليه اجلنسية ،يكون خارق الذكاء .خامسًا،
خيدر بها الغرب
«حقوق االنسان والبيئة حتاميل ّ
الشعوب الضعيفة» .سادسًا ،مزامحة الكسارات
غري املرخصة للكسارات املرخصة تعزز «خشية
البابا بنيديكتـوس السادس عشـر من اختفـاء
املسيحييـن مـن الشـرق».
سابعًا« ،لو طلب مين أحدهم االعتذار على أمر مل
أرتكبه حلطمت غرفته» .ثامنًا« ،على الضيم واهلل
ما ننام ،املوت ببوز البارودة» .تاسعًا ،االحتجاجات
املختلفة على أدائي ترمي إىل النيل من «مواقفي
الوطنية السياسية اإلنقاذية» .وأخريًا ،حتذير
غالبية مرجعيات زحلة من اآلثار البيئية السلبية
ألحد املشاريع االقتصادية هو «كيدية سياسية
وافرتاء وتزوير حلرمان أهل املدينة فرص العمل
اليت يوفرها املشروع» .أما الوسيلة األفضل للرد
على استقصاءات الصحافيني ،فتكون بضربهم
وترهيبهم بدل اإلجابة عن أسئلتهم .وما عليكم
يف اليوم التالي لكل واقعة مما سبق تعداده
سوى السري بافتخار واعتزاز ،مستهزئني بعجز
الدولة عن املس بكم ومبرافقيكم.
سياسيًا ميكن وصف النائب نقوال فتوش بالرجل
العصامي :هو ال يتحدر من عائلة سياسية توزع
املقاعد النيابية على أبنائها املدللني ،وال هو
حزبي مشله عطف زعيم احلزب .عائلته متوسطة
حجمًا وما ً
ال تنقسم ثالثة أجباب؛ اثنان منها غري
فتوشيني باملعنى السياسي للكلمة .تتعدد
الروايات الزحلية بشأن والده الذي تويف يف
السجن ،فيما جتمع الروايات نفسها على أن
الوالدة أدت الدور الرئيسي يف تربية األبناء
اخلمسة ،ويف إدارة أعماهلم وتعزيز حلمتهم.
وهي ترقد حمنطة منذ أكثر من سبع سنوات يف
نعش زجاجي بكنيسة قرب بناية عائلتهاّ .
تنقل
زعيم اإلخوة بيار فتوش «من هالك إىل مالك»
فضباط آخرين يف االستخبارات السورية ليتمكن
من توسيع جتارته يف احلديد ،ولتصبح شركته
طوال أكثر من عقدين املصدر شبه الوحيد للحديد
يف سوريا .صار بيك آب البحص كسارة ،وكيس
الرتابة معم ًال .ومبوازاة توسعهم احمللي ،توسعوا
يف جماالت أخرى يف أرمينيا خصوصًا وإيران
وعدة دول أفريقية.
يف عام  1992نام وليد شويري نائبًا عن زحلة
يوم االنتخابات ،بعدما تقدم فتوش حبسب حماضر
القيد بأكثر من مئة وثالثني صوتًا ،إال أن بيار
فتوش مل ينم ،وكذلك وزارة الداخلية ،فاستيقظ
نقوال فتوش (املرشح على الئحة إيلي سكاف)
هو النائب .ومذاك غدا الكرسي النيابي جزءا ال
يتجزأ من عدة عمل األسرة الزحلية .أما الرئيس
رفيق احلريري ،فثبته لشدة إعجابه به يف وزارة
السياحة ،يف ظل اتكال احلريري على السياحة
بدل الصناعة والتجارة والزراعة لتنشيط البلد.
مع ذلك ،رغم كل التوسع املالي والسياسي،

ترأس فتوش ،بعد خروج الجيش السوري واستخباراته من
لبنان ،الئحة  14آذار يف زحلة عامي  2005و2009

حيافظ اإلخوة اخلمسة أو الزعامة الفتوشية على
ثالثة مظاهر رئيسية :أو ً
ال ،حتاشي أي مظهر من
مظاهر الرفاهية .فهم ما زالوا يقطنون يف البناية
اليت ترعرعوا فيها يف حي مار خمايل ،ال قصور
وال فيلل وال بيوت يف بريوت ،أو شاليهات يف
املنتجعات السياحية برغم أنهم ميلكون عددًا كبريًا
من العقارات يف قضاء زحلة وجواره .حتى املبنى
شيدوه أخريًا حولوه إىل مكاتب لعملهم.
الذي
ّ
أما سياراتهم اليوم ،فهي نفسها سياراتهم قبل
أكثر من مخسة عشر عامًا ،فيما عمر سيارة النائب
نقوال فتوش املرسيدس كاد يتجاوز الثالثني
عامًا .ثانيًا ،الظهور مبظهر املتدينني الورعني.
فمن تكنيس الكنيسة اجملاورة ملنزهلم وتنظيفها
يوم السبت ،إىل ترميم عشرات الكنائس وتشييد
أخرى .وقد حشدت العائلة يف أكثر من مناسبة،
معظمها له عالقة بالكسارات ،الطائفة الكاثوليكية
خلفها .وغدا املس بفتوش مسًا بالطائفة .ثالثًا،
إبقاء املنزل مفتوحًا وإيالء مطالب الزحليني
اهتمامًا استثنائيًا لتكريس انطباعهم بأن فتوش
موجود معهم يف أفراحهم وأحزانهم ،وهو يركض
أمامهم وجاهز دائمًا خلدمتهم.
قبل اغتيال الرئيس رفيق احلريري اشتهر فتوش
بصورة مميزة للرئيس الراحل حافظ األسد كان
يزين بها صالون منزله ،وبأخرى للمسؤول عن أمن
األسد ،اللواء ذي اهلمة شاليش .ومع ذلك ترأس
فتوش ،بعد خروج اجليش السوري واستخباراته
من لبنان ،الئحة  14آذار يف زحلة عامي 2005
و .2009وهو جنح وحده يف اخرتاق الئحة سكاف
عام  2005بفعل الناخبني األرمن وقلم الدهلمية.
أما عام  2009فوقف يف بلدة سعدنايل خاطبًا:
يتساءلون زحلة ملن؟ جنيبهم زحلة لك يا شيخ
سعد ،لكن بعد فوز الالئحة كاملة احتج رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع على بقاء نواب
املدينة حتت جناحي فتوش ،متمسكًا بإحالل
وزيره سليم وردة حمله يف حكومة الرئيس سعد
احلريري .وهكذا أخرجت قوى  14آذار فتوش
من صفوفها ،ومل حتل زيارة السفرية األمريكية
مورا كونيلي له يف زحلة دون تسميته الرئيس
جنيب ميقاتي عام  2011لتأليف احلكومة ،فرد
له ميقاتي اجلميل بوزارة من دون حقيبة ،فضال
عن استعداده اليوم لتوفري الفذلكات القانونية
لكل تشريع حيتاج إليه الرئيس نبيه بري ،هو
يطالب مبحاكمة كل من ينتقد الرئيس السوري
بشار األسد وفقًا لقانون العقوبات ،مشريًا إىل
أن األسد حتول من رئيس دولة شقيقة إىل رمز
لكل أحرار العامل .حليف حزب اهلل «املوضوعي»
ليس سوى حمامي الدفاع عن احملكوم بالتعامل مع
االستخبارت اإلسرائيلية زياد احلمصي ،واحملتفي
خبروجه من السجن .زعيم  14آذار سابقًا بات
وبناء
املمثل شبه الوحيد لقوى  8آذار يف زحلة.
ً
عليه فإن جزءًا مهمًا من محاسة  14آذار للحمالت
على فتوش ـــ احملقة بغالبيتها ـــ يكمن يف
معرفتها أنه الشريك شبه الوحيد للتيار الوطين
احلر يف أي انتخابات نيابية ،يف ظل متسك الوزير
السابق الياس سكاف بوسطيته ورفضه التحالف
االنتخابي مع أحد الفريقني.

أطفال سوريا يف أتون احلرب« :الربيع» يغتال الرباعم
صهيب عنجريني
تركت احلرب السورية آثارها على كل املناحي املتعلقة
باألطفال .من الصحة ،إىل الوضع املعيشي ،وليس
انتهاء باملنظومة األخالقية .يرتبع التعليم على رأس
ً
اجملاالت اليت طاولتها آثار احلرب ،وتركت جي ًال
بأكمله ُعرضة للضياع .جرائم كثرية ُترتكب حتت
ستارالتعليم ،وتهدد بتحويل شرحية من األطفال
السوريني إىل مشاريع تكفري مستقبلية.
يف إحدى «مدارس املعارضة السورية» يف تركيا
يدرس أمحد (اسم مستعار) .الطفل البالغ من العمر
 10سنوات يقول إنه خرج من سوريا مرغمًا ألنه صار
مطلوبًا! حني كان يف قريته يف ريف إدلب ّ
تعلم
استخدام السالح ،ونشرت إحدى «الكتائب» صورته
ً
متباهية به .الحقًا قررت عائلته االنتقال إىل تركيا
ِ
تنته بالنسبة إليه:
لكن احلرب مل
«خوفًا عليه»،
ّ
«هأل عم أتعلم باملدرسة ،بس أكرب رح أرجع عالبلد
وقاتل الكفار»!
أمحد واحد من األطفال السوريني الذين أطاحت
احلرب طفولتهم .ومن دون التقليل من خطورة
كل ما يتعرض له األطفال يف ظل احلرب ،ميكن
القول إن املخاطر األكرب تتمثل يف ظروف التعليم
وما يتصل به من قضايا .ومثل ّ
كل شيء يف سوريا
اليوم ،ال ميكن احلديث عن األطفال من دون أن
تؤدي التقسيمات دورها.

التعليم داخل سوريا

وفقًا ألحدث إحصائية نشرتها منظمة األمم املتحدة
للطفولة  Unicefفإن حواىل  3ماليني طفل نزحوا
داخل سوريا ،من بينهم مليون طفل باتوا خارج
املدارس ،إضافة إىل حواىل مليون طفل مهدد
بالتسرب من املدارس بسبب انعدام األمن ،و255
ألف طفل داخل سوريا حيصلون على تعليم غري
رمسي ،و 50ألف طفل يتلقون دعمًا نفسيًا.
يستمر التعليم يف مناطق سيطرة الدولة السورية.
موحدة ،والكادر التدريسي مكتمل ،ومستمر
املناهج ّ
يف قبض رواتبه .مثة مشكالت تتعلق بقدرة
األبنية املدرسية على استيعاب الطالب ،نتيجة
نزوح أعداد هائلة من عائالت املناطق الساخنة.
وأخرى ترتبط بالوضع االقتصادي الذي حيول
دون استطاعة كثري من العائالت تأمني اللباس
املوحد ،أو القرطاسية والكتب ،ألبنائها.
املدرسي
ّ
عممت وزارة الرتبية
يف مطلع العام الدراسي ّ
السورية على مديرياتها ضرورة «عدم التشدد مع
التالميذ والطالب يف موضوع اللباس املدرسي،
واحلرص على الدقة يف حتديد املطلوب من اللوازم
املدرسية» .كذلك أتاحت الوزارة ألطفال األسر
املهجرة اليت ال متلك أوراقا رمسية ثبوتية «التقدم
لفحص تقوميي يف أقرب مدرسة ،تستخدم نتيجته
لتسجيل الطفل يف املدرسة» .حبسب وزارة الرتبية،
فقد توجه  4.373.522طالبًا إىل مدارسهم يف العام
الدراسي احلالي ،منهم  107.374يف مرحلة رياض
األطفال ،و 3.749.113تلميذًا وتلميذة فى مرحلة
التعليم األساسي ،و 475.303طالب يف مرحلة
التعليم الثانوي .بالعموم ،تبقى العملية التعليمية
يف هذه املناطق هي األفضل رغم اإلرباك الكبري
الذي أصابها .وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل
عودة ظواهر كانت يف طور التالشي قبل األزمة،
مثل تلقني أهازيج «متجيد القائد» لطالب املرحلة
الدراسية األوىل يف بعض املناطق.
خيتلف األمر يف مناطق سيطرة اجملموعات املسلحة
اختالفًا جذريًا .مثة نقص هائل يف األبنية اليت
مقار للمسلحني ،واستهدفت
حتول معظمها إىل
ّ
القذائف والرباميل كثريًا منها (وفقًا ليونيسيف
واحدة من كل مخس مدارس يف سوريا أصبحت
غري صاحلة لالستخدام) .ويربز أيضًا النقص يف
الكادر التدريسي املؤهل .املشكلة األكرب يف هذه
املناطق تتمثل يف املناهج املعتمدة .مثة مناطق
تعتمد «املنهاج السوري ُ
عدل»( ،األحياء الشرقية
امل ّ
ويعتمد املنهاج
املثال).
يف حلب على سبيل
ُ
السعودي يف بعض املناطق (أجزاء من ريف إدلب،
يدرس املنهاج اللييب يف مناطق أخرى
مثا ًال) .كذلك ّ
(مثل ريف الالذقية الشمالي) .ويعود االختالف بني
املناطق إىل اختالف اجملموعات املسيطرة ،وأجندات
املنظمة الداعمة (مث ًال ،تشرتط مؤسسة «علم» اعتماد
املنهاج اللييب) .وال تتوافر إحصائيات موثوق بها
حول عدد األطفال الذين يتلقون التعليم يف الداخل
السوري خارج سيطرة الدولة السورية.

لبنان واألردن

تسهم املنظمات الدولية بتمويل تعليم السوريني
يف لبنان واألردن .وعالوة على مشكالت اللجوء على
حنو عام ،واالقتصادية منها على وجه اخلصوص،
يأتي على رأس الصعوبات اليت يعانيها الطلبة

غياب منظومة حمددة لتعليم السوريني .يتلقى
هؤالء مقررات منهاجي لبنان واألردن يف املدارس
الرمسية ،فيما خيتلف األمر يف املخيمات .ووفقًا
لوزارة الرتبية األردنية فإن عدد الطلبة السوريني
بلغ  115ألف طالب حتى مطلع عام  ،2014مع
توقعات بارتفاعه إىل حنو  140ألف طالب مع نهاية
العام .ووفقًا لبيانات مفوضية األمم املتحدة لالجئني
حول العام الدراسي املاضي ،فإن «أكثر من نصف
االطفال السوريني يف سن الدراسة يف االردن
ال يذهبون إىل املدرسة وهناك  %5من االطفال
ترده
ذكروا أنهم تسربوا من املدارس» .األمر الذي ُّ
املفوضية إىل «التحديات اليت يواجهها االطفال يف
املناهج االردنية ،أو العمل من أجل توفري مصدر
دخل ألسرهم ،إضافة إىل ازدحام صفوف املدارس
االردنية» .أما يف لبنان ،ووفقًا للمتحدثة باسم
مفوضية الالجئني ،فيجري تعليم  157ألفًا من أصل
 400ألف الجئ يف عمر الدراسة .فيما يستمر التعليم
«غري التقليدي» يف مراكز التنمية االجتماعية وبعض
اجلمعيات لـ 60ألف طفل على األقل.

تركيا ...جرائم باسم التعليم

يتعرض له األطفال السوريون حتت
أخطر ما
ّ
ُ
ستار التعليم مسرحه األراضي الرتكية .املدارس
ٌ
موزعة على «أيديولوجيتني»
اليت تتقامسهم هناك
أساسيتني .األوىل ُتشرف عليها «منظمات
ومؤسسات» تابعة جلماعة «اإلخوان املسلمني».
أن املناهج اليت تعتمدها هذه املدارس
املفارقة ّ
ُتعد معتدلة إذا ما قيست مبنافستها الوهابية.
ُ
يشرف عليها
بقوة يف املدارس اليت
األخرية
حتضر ّ
ُ
مشايخ سعوديون ويوفرون التمويل الالزم هلا.
ووفقًا لتقديرات متقاطعة أفاد بها لـ»األخبار» عدد
من الناشطني السوريني فإن «حواىل  % 85من
املدراس السورية يف تركيا هي مدارس ذات توجه
ديين» ،تلقن الطفل أفكارًا تدعو إىل «اجلهاد»،
وت ّ
ُ
كفر اجلميع ما عدا «الفرقة الناجية» ،وتفرض
احلجاب على الطفالت منذ سن التاسعة .ووفقًا
للناشطني «ينطبق ذلك بشكل من األشكال على
املدارس اليت يشرف عليها االئتالف املعارض».
األخري ،وبعد ضغط من اجلامعة العربية اعتمد أخريًا
ُ
عدل» ،حيث
يف مدارسه «املنهاج السوري
امل ّ
ألغيت مادة «الرتبية القومية» ،وأجزاء من كتاب
وع ّدل مقرر «الرتبية اإلسالمية» .تؤكد
التاريخُ ،
مصادر «األخبار» أن «مدارس االئتالف أيضًا شبيهة
باملدارس الدينية.

ال شيء بخري...وجيل من السوريني الـ «بدون»
تتعدد الكوارث اليت تطاول أطفال سوريا .وعالوة
على من حصدت احلرب أرواحهم ،أو أورثتهم إعاقات
جسدية مستدامة ،ميكن القول إن اآلثار النفسية قد
أصابت جي ًال بأكمله .خماطر انعدام الرعاية الصحية
تتفاقم ،إذ ال حيصل األطفال على لقاحاتهم على
حنو منتظم ،وبعضهم مل حيصل عليها نهائيًا .ومثل
حال التعليم ،يبقى الوضع الصحي يف مناطق
سيطرة الدولة السورية هو األفضل ،فيما تسوء
املعطيات يف املناطق اخلارجة عن سيطرة الدولة،
ويف خميمات اللجوء .ووفقا لليونيسيف ،فإن 10.8
ماليني سوري حباجة إىل دعم إنساني ،من بينهم
 5.8ماليني طفل .ووفقًا للمكتب اإلقليمي لدائرة
املساعدات اإلنسانية يف املفوضية األوروبية يف
عمان :فقد «تأثر حواىل  6.5ماليني طفل باحلرب
يف سوريا ،وهم األكثر هشاشة» .ومن بني القضايا
ُ
امللحة ،برزت أخريًا قضية انعدام اجلنسية اليت تهدد
عشرات آالف األطفال السوريني .املنظمات الدولية
ّ
دقت أخريًا ناقوس اخلطر ،يف حماولة منها لتسليط
الضوء على هذه القضية ،والبحث عن حلول هلا.
املنشأ األساسي هلذه الكارثة ،عدم استطاعة كثري
من العائالت تسجيل مواليدهم عرب وثائق رمسية،
سواء يف املناطق اخلاضعة لسيطرة املسلحني داخل
سوريا ،أو يف بلدان اللجوء .ووفقًا إلدارة احلماية
الدولية لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة
فإن «كثريًا من األطفال الالجئني
لشؤون الالجئني ّ
ّ
يتمكنوا من احلصول على الوثائق
السوريني مل
اليت ُتثبت كونهم مواطنني سوريني .وقد يبقى
هؤالء األطفال عدميي اجلنسية ،إال إذا ُعثر على
ّ
حل هلذه املشكلة يف وقت الحق» .تشري دراسة
أن  70يف املئة من األطفال
أجرتها املفوضية إىل ّ
السوريني الذين ُولدوا يف لبنان ال حيملون شهادة
ميالد رمسية ،األمر الي ينطبق على معظم بلدان
اجلوار .و»منذ بداية الصراع السوري عام ،2011
طفل سوري يف املنفى يف
ُو ِل َد أكثر من 50,000
ٍ
البلدان اجملاورة» ،وفق املصدر ذاته.
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قـضاء وقـدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
جاء نتيجة إسقاط جنبالط «يف هذه الشكوى حصراً» بعد ما «وصلتلو حقوقو»

منع احملاكمة عن أبو محزة يف دعوى احتيال

منع قاضي التحقيق األول يف بريوت غسان عويدات احملاكمة عن
بهيج أبو محزة وحسني بدير يف الشكوى املقامة ضدهما من النائب وليد
جنبالط جبرم االحتيال ،لعدم توافر عناصر اجلرم .ولكون النزاع مدني
الطابع ،وذلك يف قضية بيع املدعي أكثر من  250الف مرت مربع من
األراضي الوهمية بقيمة  8ماليني دوالر يف منطقة وادي «أبو يوسف»
عند مدخل الشوف.
كما قرر عويدات اسرتداد مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة حبق أبو
محزة يف هذه الشكوى.
وأعلن وكالء جنبالط يف بيان «أن قرار منع احملاكمة عن بهيج أبو محزة
وحسني بدير يف الدعوى العقارية جاء نتيجة إسقاط من جنبالط يف هذه
الدعوى حصرًا بعدما وصلته حقوقه الشخصية».
يف املقابل ،فإن ابو محزة موقوف بشكوى أخرى من النائب جنبالط ال
تزال قيد النظر أمام قاضي التحقيق يف بريوت سامي صدقي جبرم
اختالس أموال تفوق العشرة ماليني دوالر وإساءة األمانة يف شركة
«الوود» النفطية العائدة جلنبالط ،يف حني ان احلكم الصادر حبق أبو
محزة بالسجن سنتني بدعوى نادي الصفاء الرياضي ،قد استؤنف أمام
حمكمة االستئناف.
وأوردت وقائع قرار القاضي عويدات انه بتاريخ  30ـ  9ـ  2013وبتاريخ
 25ـ  11ـ  2013تقدم املدعي وليد بك جنبالط بواسطة وكالئه االساتذة
سليم عثمان ووليد صفري وحسام راسبيه بشكويني مباشرتني حبق
املدعى عليه بهيج رشيد ابو محزة وحبق املدعى عليه حسني ابراهيم
بدير ضمتا اىل بعضهما البعض بتاريخ  8ـ  5ـ  ،2014وأخذ فيهما على
املدعى عليهما إقدامهما على االحتيال حبقه وجاء فيهما أنه بتاريخ يعود
اىل نهاية العام  2010قام املدعي بواسطة مدير شؤون أعماله املدعى
عليه بهيج رشيد أبو محزة بشراء عقار بسعر مرتفع من مالكه هادي زهري
باشو يقع على حدود منطقة وادي ابو يوسف العقارية الواقعة على مدخل
منطقة الشوف لوقف عملية احلفر اليت كان قد باشر بها املالك.
وأنه يف العام ذاته أعلم املدعى عليه بهيج أبو محزة صديقه املدعى عليه
حسني إبراهيم بدير بتلك الواقعة واملبلغ الذي دفعه املدعي مثنًا هلذا
العقار الصغري وأراد استغالل ذلك يف سبيل املنفعة املادية وبناء لعملية
مدبرة قام املدعى عليه حسني بدير بشراء عقارات ذات مساحات شاسعة
يف ذات املنطقة الواقعة على مدخل الشوف مستغ ًال انتقال ملكيتها إىل
عدد كبري من الورثة بأسعار منخفضة جدًا وسجلها بتاريخ  20ـ  7ـ 2011
على اسم شركة مساهمة أسسها من أجل تلك الغاية وسجلت يف السجل
التجاري يف بريوت حتت اسم «شركة وادي ابو يوسف للسياحة والبناء
واالعمار ش.م.ل» وامتلك كامل اسهمها مع ولديه.
وان املدعى عليه حسني ابراهيم بدير كان يعلم بأن مساحة تلك العقارات
واليت حتمل االرقام ( 1و 2و 3و 4و 5و 6و )10تبلغ /571،130م2
استنادًا إىل تقريري خبريين األول وضع بناء لطلب املدعى عليه والبنك
اللبناني الكندي والثاني بناء لطلب احملكمة الشرعية السنية وان العقار
رقم  /2/مساحته /232،900/م 2واشرتى تلك العقارات مببلغ  /$10/للمرت
املربع الواحد بعلم ومعرفة املدعى عليه بهيج ابو محزة.
وانه بناء على خطة مدبرة وحمكمة وتقاسم ادوار بدأ املدعى عليه حسني
بدير يشيع بأنه سوف يقوم بإنشاء وبناء جمموعات سكنية على تلك
العقارات ويعمل على االستحصال على تلك الرتاخيص الالزمة لذلك وبدأ
املدعى عليه بهيج ابو محزة بإقناع املدعي لشراء تلك العقارات لوقف
املشروع وانه بعالقته الوطيدة مع املدعى عليه حسني بدير ميكنه اقناعه
ببيع تلك العقارات بالثمن عينه.
وان تلك املناورات واالساليب االحتيالية انطوت على املدعي الذي طلب
من مدير شؤون اعماله املدعى عليه بهيج ابو محزة امتام عملية شراء
تلك العقارات وباألسعار املنخفضة اليت مت الشراء على اساسها كي
جينب منطقة الشوف كارثة طبيعية وبيئية واعلمه املدعى عليهما ان
العقارات اليت تشملها عملية البيع هي العقارات ذات االرقام ( )1و()2
و( )3و( )4و( )5و( )6و( )10ومساحتها ()837505م 2واستندا لتأكيد
تلك املساحة بأن ابرزا للمدعى خريطة حتديد اختيار منظمة من الدوائر
العقارية يف بعبدا بتاريخ  1966/6/25استحصل عليها بتاريخ 2010/3/8
واخفيا عنه عن قصد اخلريطة املنظمة بتاريخ  2069/6/4اليت تظهر ان
العقار رقم ( )2قد مت فرزه اىل عدة عقارات واصبحت مساحته احلالية
()232900م 2بعدما كانت مساحته قبل الفرز ()499240م 2وقاما ببيع
العقار من املدعي على هذا االساس مستغلني ثقة املدعي وعدم تدخله
يف التفاصيل الدقيقة اليت كان يرتك امر التدقيق بها للمدعى عليه
بهيج ابو محزة.
وان املدعى عليه بهيج ابو محزة اعلم املدعي بأنه اشرتى العقارات ذات
االرقام ( )1و( )2و( )3و( )4و( )5و( )6و( )10مببلغ ( $)25000000على
اساس املساحة ()8367505م 2وان مثن املرت حتدد بـ(.$)30
وانه بعدما انطلت تلك االساليب واملناورات االحتيالية اليت مارسها
املدعى عليهما على املدعي والسيما مدير شؤون اعماله املدعى عليه
بهيج ابو محزة الذي اكد له انه اطلع على املستندات وتأكد من املساحات
وافق املدعي على الشراء بالرغم من ان الثمن الذي حتدد يفوق السيولة
النقدية املتوفرة لديه وبدأ باحلصول على التمويل الالزم فأخذ على عاتقه
ديون شركة وادي ابو يوسف للسياحة والبناء واالعمار ش.م.ل .ملتوجبة
لصاحل البنك اللبناني الكندي البالغة ( $)1000000بعدما قدم ضمانات
شخصية وعقارية تضمن الدين كما استحصل من بنك سوسييته جنرال
على قرض شخصي بقيمة ( $)15000000بفائدة قدرها  %6,5لتسديد
الرصيد الباقي.
وانه بعدما قبض املدعى عليه حسني ابراهيم بدير الثمن تفرغ للمدعي

عن اسهم الشركة ونقلت اليه ملكية االسهم بتاريخ .2011/9/20
وانه يف اواسط عام  2013ومن خالل قيامه بالتدقيق ومبكننة وتنظيم
امالكه وعقاراته اخرب املدعي من قبل املوجلني بتلك العملية ان مساحة
العقارات املشرتاة يف وادي ابو يوسف ختتلف عن واقع االرض وحقيقتها
وثبت للمدعي ان املدعى عليهما اخفيا عنه خريطة ما بعد فرز العقار رقم
(.)2
وان املدعى عليه بهيج ابو محزة حاول تربير الفرق يف االمتار ونظم
جردتني االوىل خبط يده والثانية على الكمبيوتر ويف كلتا احلالتني
كانت املساحة ختتلف عن تلك اليت مت شراؤها كما حاول اقناع املدعي
بأن العقارين ( )7و( )8هما جزءا من مساحة العقار رقم ( )2اال انه بعد
االستحصال على االفادات العقارية العائدة للعقارين تبني ان ملكيتهما
عائدة لشخص ثالث.
وانه بالتحقيق مع املدعى عليه بهيج رشيد ابو محزة نفى ما نسب اليه
وافاد بأن املدعي اتصل به لي ًال واخربه عن وجود عقارات عائدة للمدعى
عليه حسني بدير عند مدخل الشوف وطلب منه التواصل معه لشرائها
فاستحصل على رقم هاتفه من الشاهد هيثم اجلردي ومجع االوراق
واملعلومات الالزمة ووضعها بتصرف املدعي وكانت مساحة العقارات
حوالي الـ 600الف مرت وطلب منه املدعي ايضًا تأمني قرض من بنك
سوسييتيه جنرال ففعل ذلك وجرى االجتماع يف منزل املدعي حبضوره
وحضور املدعى عليه حسني بدير ومت االتفاق على السعر النهائي اي
 $40للمرت املربع بعدما سبق للمدعى عليه حسني بدير وطلب سعر $60
للمرت املربع الواحد.
وان االتفاق حصل بني املدعي واملدعى عليه حسني بدير مباشرة وقام
هو بتجهيز االوراق الالزمة ونقلها اىل البنك وانهى العملية بني البنك
واملدعى عليه حسني بدير واجنز امللف واستحصل على االوراق الالزمة
وانتقلت اسهم الشركة املالكة للعقارات من اسم املدعى عليه حسني
بدير واوالده اىل اسم وليد بك وتيمور بك جنبالط واىل امسه شخصيًا.
وانه اطلع على السندات العائدة لعقارات وادي ابو يوسف وعلى اخلرائط
املربزة يف امللف وعلى اوراق الشركة ومل يطلع على تقرير اي خبري.
وانه ادرى اجلردة املربزة يف امللف بعد مرور اكثر من سنتني ونصف على
الشراء لشرح موضوع فرز العقار رقم ( )2الذي تبلغ مساحته ()499242
م 2والذي فرز اىل عقارات حتمل االرقام من ( )7لغاية ( )12وشرح ان
العقار ( )2اصبح حيمل الرقم ( )2و( )7و( )8و( )9و( )10و( )11و()12
مبوجب الفرز احلاصل يف العام  1969وانه يف شرحه مل يأت على ذكر
العقار رقم ( )12رمبا سهوا وورود العقارين ( )7و( )8يف املستند رقم
 5املربز يف امللف كان خطأ من احملاسبة ومت تصحيحه مباشرة من قبل
مدقق حسابات الشركة واليت تظهر يف امليزانية العامة للشركة.
وأن املدعى عليه بهيج رشيد أبو محزة نفى وجود أي عالقة سابقة بينه
وبني املدعى عليه حسني بدير أكانت شخصية أو مالية أو جتارية ونفى
ان يكون قد جنى اي عمولة من عملية البيع احلاصلة أو من غريها من
البيوعات كما نفى ان يكون قد اخفى عن املدعي خريطة التحديد العائدة
للعام  1969وأكد أنه أطلعه على كل األوراق املتعلقة بالـ  600الف مرت
وأن املدعي وليد بك جنبالط كان يردد دائمًا انه اشرتى عقارًا مساحته
 600الف مرت تقريبًا يف منطقة الشوف.
وانه بالتحقيق مع املدعى عليه حسني ابراهيم بدير نفى ما نسب اليه
وافاد بأنه يف اوائل شهر ايلول من العام  2011اتصل به األستاذ
رياض االسعد من منزل املدعي واستفسر منه عن العقارات اليت اشرتاها
يف وادي ابو يوسف ويف اليوم التالي قصد ابنه مكتب األستاذ رياض
األسعد وجرى اتصال معه فاعلمه بأنه يطلب  $60يف املرت وبعد أيام
اتصل به الشاهد هيثم اجلردي وأخربه ان املدعى عليه بهيج ابو محزة
سيتصل به فحصل ذلك وأخربه هذا األخري ان املدعي يريد شراء عقارات
وادي ابو يوسف منه.
وأنه يف اليوم التالي قصد املدعى عليه بهيج أبو محزة يف مكتبه وسلمه
خريطة املساحة واإلفراز واإلفادات العقارية وسندات امللكية واإلذاعة
التجارية العائدة للشركة املالكة للعقارات وكشف حساب يبني كيف
اشرتى العقارات واعلمه انه يريد بيع العقارات بسعر  $60للمرت على ان
يتم دفع نصف الثمن نقدًا والباقي عقارات وانه على استعداد لقبول
هذا العرض من املدعي فيخفض  $10عن املرت فغاب املدعى عليه بهيج
أبو محزة وعاد بعد حوالي العشر دقائق وطلب منه ختفيض الثمن فرفض
وسلمه كل املستندات اليت كانت حبوزته.
وأنه بعد حوالي اخلمسة ايام عاد واتصل به ليعلمه أنه حتدد اجتماع
يف منزل املدعي يف كليمنصو فذهبوا ورافقهم الشاهد هيثم اجلردي
ويف أثناء االجتماع طلب منه املدعى عليه بهيج أبو محزة أن حيسم مبلغ
مليوني $من مثن العقارات ورسا مثن البيع على مبلغ  25مليون $ويف
طريق العودة حسم ايضًا مليون $بناء لطلب املدعى عليه بهيج أبو محزة
والشاهد هيثم اجلردي.
وأن املدعى عليه حسني ابراهيم بدير نفى وجود أي عالقة سابقة بينه
وبني املدعى عليه بهيج أبو محزة أكانت شخصية أو مالية أو جتارية كما
نفى علمه بأن املدعي سبق له واشرتى عقارًا من املدعو هادي زهري باشو
وأكد أن املدعى عليه بهيج أبو محزة والشاهد هيثم اجلردي مل يتقاضيا
منه أي عمولة.
وأنه مل يطلع املدعي على أي مستند بل سلم كل االوراق إىل املدعى عليه
بهيج أبو محزة ومل جير احلديث مع املدعي إال عن السعر واملساحة وأخربه
بأن املساحة هي  600ألف مرت زائد أو ناقص ثالثة آالف إذ إن اخلبري
علي شعيب يقول بأنها  603آالف وآل غندور يقولون إن املساحة حوالي
الـ 583ألف مرت وعندما أجرى املهندس ضياء ملع الكيل النهائي تبني أن
املساحة هي  570ألف مرت تقريبًا باستثناء العقارين ( )9و(.)10
وأنه سجل العقارين ( )9و( )11باسم الشركة بناء لطلب املدعى عليه
بهيج أبو محزة لكي تصبح املساحة اإلمجالية حوالي الـ 600ألف مرت ألنه

باع املدعي  600ألف مرت.
وأنه باستجواب الشاهد هيثم أنيس اجلردي أفاد بأنه كان على عالقة
باملدعى عليه حسني بدير منذ العام  1978أو  1979ويف إحدى املرات
قصده املدعى عليه يف مكتبه وقال له إن لديه عقارًا مساحته  800ألف
مرت يريد إنشاء مشروع عليه وطلب مساعدته يف تغيري التصنيف املتعلق
بالعقار لبناء مشروع مدينة كمال بك جنبالط فقصد املدعى عليه بهيج
أبو محزة وعرض عليه وسلمه اخلرائط اليت سبق وسلمه إياها املدعى
عليه حسني بدير وبعد حوالي الشهر اخربه املدعى عليه بهيج أبو محزة
أن املدعي يريد شراء تلك األراضي فاتصل باملدعى عليه حسني بدير
وزود املدعى عليه بهيج أبو همزة برقم هاتفه ثم حصل اجتماع يف مكتب
املدعى عليه بهيج أبو محزة وطلب املدعى عليه مبلغ  25مليون $مثنًا
للعقارات فطلب منه الشاهد حسم مبلغ املليون $الذي سبق ووعده به
يف حال مت تغيري التصنيف وتلت االجتماع اجتماعات متكررة مل حيضرها
الشاهد.
وأن الشاهد نفى أن يكون قد اجتمع باملدعى عليهما يف منزل املدعي
وشكك يف أمر جهالة املدعى عليه بهيج أبو محزة بالعقارات قبل اتصال
املدعي به.
وأنه باستجواب الشاهد سليمان حسن سيف أفاد بأن املدعي جعله وكي ًال
له يف بعض األشياء اليت كان يديرها املدعى عليه بهيج ابو محزة يف
ما خص األمالك املنتجة أي ضمان األراضي وأسهم سبلني وأعلمه بأنه
سريسل له ملفات للتدقيق فيها وبعد يومني أرسل له املدعى عليه بهيج
أبو محزة مع مرافقه كرتونتني تضمنتا ملفات شتى من بينها ملف وادي
أبو يوسف وأمالك سبلني.
وأنه بنتيجة التدقيق وجد ورقة معنونة «جدول مساحة العقارات لشركة
وادي أبو يوسف كما يف  »2012/12/31موقعة من املدعى عليه بهيج
أبو محزة يتبني فيها أن جمموع مساحة العقارات هي 638360م 2ولدى
التدقيق يف أرقام العقارات الواردة يف اجلدول تبني له أنه ال يوجد
صكوك ملكية للعقارين ( )7و( )8فاتصل باملدعي وأعلمه بذلك شارحًا
له انه سيستحصل على بدل عن ضائع يف حال عدم وجود الصكني مع
املدعى عليه.
وأن املدعي طلب منه التواصل مع املدعى عليه بهيج أبو محزة يف منزله
يف اخلريبة قائ ًال باحلرف الواحد «حننا شاريني  800أو  850ألف مرت».
وأن الشاهد قصد املدعى عليه يف منزله وأخربه ما قاله املدعي فقام
وأتى خبارطة وحرر الورقة اليت حتمل عنوان «إدارة شؤون أمالك وليد
بك جنبالط املختارة» وحسم خبط يده مساحة العقارات ( )7و( )8و()9
و( )10و( )11من مساحة العقار رقم ( )2قبل الفرز وخلص إىل الرقم
)749710/م 2وكتب هذا الرقم بقلم الشاهد إذ وقع قلمه يف األرض
مرتني وعندما مل يستطع الوصول إىل الرقم ( )800أو ( )850ألفًا امحر
وجهه.
وأن الشاهد أكد أنه مل يسمع املدعي يردد أمامه أو أمام أي كان أن
املساحة اليت اشرتاها هي  600ألف مرت.
وأنه باستجواب الشاهد اخلبري علي حممد شعيب أفاد انه وضع ختمينًا
لعقارات وادي أبو يوسف بناء لتكليف البنك اللبناني الكندي واعتمد يف
ختمني مثن املرت بني  $23و $25نسبة االحندار واملساحات امليتة ومدخله
وكثرة الورثة وحصل خالف بينه وبني املدعى عليه حسني بدير كونه
سلمه بيان مساحة مل يعتمده بل اعتمد بيانًا رمسيًا أتى به األمر الذي نفاه
املدعى عليه حسني بدير يف املواجهة اليت أجريناها بينهما.
وأنه باستجواب الشاهد اخلبري ضياء الدين عبدالقادر ملع أفاد بأنه كلف
من قبل املدعى عليه حسني بدير إلجراء إظهار حدود للعقارات اليت كان
ينوي شراءها وأجرى مشروع اإلفراز للعقارات ( )1و( )2و( )4و( )5و()6
و( )10بتاريخ .2011/4/5
وأنه بالتحقيق مع املدعي بالذات وليد بك جنبالط كرر مضمون الشكوى
اليت تقدم بها حبق املدعى عليهما وأفاد بأنه أخرب أن هناك مدينة سكنية
يقوم املدعى عليه حسني بدير بإنشائها على مدخل الشوف ونفى أن
يكون التفاوض على شراء األرض حصل بينه وبني املدعى عليه حسني
بدير مؤكدًا أن املدعى عليه بهيج أبو محزة هو الذي توىل املفاوضات
وأنه اعلم بأنه اشرتى مساحة أرض ما بني  800و 850ألف مرت وأن الثمن
هو  $25للمرت وبأنه كان يردد أمام اجلميع أنه اشرتى عقارات مساحتها
ما بني  800و 850ألف مرت.
وأنه طلب من املدعى عليه بهيج أبو محزة إجراء مفاوضات إلمتام البيع
بعد التأكد من املساحات واحلصول على أدنى مثن ممكن وأن هذا األخري
حدد له أن املساحات اليت اشرتاها هي بني  800و 850ألف مرت مؤكدًا
أنه مل يتم اطالعه على أي مستند.
وأنه مبواجهة املدعى عليه بهيج أبو محزة بأقوال املدعي بالذات أكد بأنه
اطلع املدعي على املستندات املتعلقة بالعقارات كافة ووقع املدعي على
كل العقود العائدة للقرض املصريف وطلب صورة جوية للمنطقة قام
بتأمينها له وتسليمه إياها يف مرحلة الحقة وأنه تأكد من املساحات اليت
هي حوالي الـ 600ألف مرت ومت إنهاء املفاوضات يف منزل املدعي على
هذا األساس وأنه مل يتلق أي عمولة وال مصلحة له يف إعطاء معلومات
مغالطة حول املساحات أو السعر.
وأنه مبواجهة املدعى عليه حسني ابراهيم بدير بأقوال املدعي بالذات
أكد بأنه مل يطلع املدعي على أي مستند بل أعطى املدعى عليه بهيج أبو
محزة مجيع املستندات وبأنه مل يعلم املدعي بأن مساحة األرض هي بني
 800و 850ألف مرت ومل حيصل أن زود الشاهد علي شعيب ببيان مساحة
يبني أن العقار رقم ( )2مساحته  499ألف مرت وأن عملية البيع حصلت
على أساس «دوكمة» بعد احلسم الذي حصل مبديًا استعداده السرتجاع
األرض وإعادة الثمن املدفوع مع فوائده.
وتبني أنه بتاريخ  2014/12/4أسقط املدعي حقوقه الشخصية عن املدعى
عليه حسني ابراهيم بدير حصرًا.
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Advertisement

رئـيسة بـلدية بانـكستاون تـهنئ

Clr Linda Downey
Mayor of Bankstown
Ph: 9707 9523
Fax: 9707 9517

“On
behalf
of
Bankstown
City
Council, I wish you a
very Merry Christmas
and a safe, prosperous
and Happy New Year!
May you enjoy the
festive season with
your family and loved
ones.”

www.bankstown.nsw.gov.au

،«بالـنيابة عن مـجلس بـلدية بانكـستاون
أتـمنى لـكم عـيد مـيالد مـجيد ورأس سـنة
آمـنة ومـزدهرة! وأمتنى،مـباركة
ان مع عـائـالتكم وأحـبائكم
».بهذه املـناسبة السـعيدة
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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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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

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

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

Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre

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

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

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

Davco
ASA Bostic
Mapei
Nova tex
Ardex

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

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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يتقدم رئيس
االتحاد
الفيدرالي
للمجالس
االسالمية
)(AFIC
Muslims Australia

الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية اللبنانية والعربية
عامة واملسيحية خاصة بمناسبة عيدي امليالد
املجيد ورأس السنة املبارك اعادهما اهلل على
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الجميع بالخري واليمن والربكات وعلى
اوطاننا باألمن والسالم واالستقرار وعلى
اسرتاليا باالزدهار والتقدم

وكل عام وانتم بخري
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HASHAM TAILORING
حمــالت نــسيب الـهاشـم
للـخياطـة الـرجـالـية

جــيم دانـيال يـهـنئ
يتقدم عضو بلدية
بانكستاون ،كبري موظفي
مكتب نائب مقعد ايست
هيلز غلني بروكس

أحدث املوديالت وأجمل
القصـّات
بـدالت رجـالية جاهـزة
لـكل الـقياسات.

جـيم دانـيال

نـخيط الـبدالت حـسب طلـب الـزبون
نستعمل أجود انواع االجواخ املحلية والعاملية

نـفتح  6أيـام (األحـد بـموعد مـسبق)
نتقدم من اجلالية اللبنانية والعربية عامة واملسيحية
أسعار مدروسة

خاصة بأحر التهاني مبناسبة عيدي امليالد اجمليد
Clientأعادهما اهلل على اجلميع باخلري
صدق يف املعاملة ورأس السنة املباركة،
وكل عام وأنتم بالف خري.
والربكات..
Negotiator
Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
THREE QUARTER PAGE client approval only and must not be used for
any other purpose.
The Coupon
Group
267 Church St, Parramatta,
Th: Magazine
9635 7629
- F:P/L
9633 1658

دقة يف العمل

بأحر التهاني من
اجلالية العربية عامة
واملسيحية خاصة

Jim Daniel
Councillor for
Bankstown Council

مبناسبة عيدي امليالد اجمليد ورأس السنة
املبارك ،أعاد اهلل هذه املناسبة على اجلميع
باخلري والربكات والسالم

وكل عام واجلميع بألف خري

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
*

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

TM

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

نفتح 6
أيام يف األسبوع$
155/80R13

39

LARGE

10

$

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

ميالد مجيد وعام سعيد

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

منقوشة ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria
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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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Melbourne

احلب يتغلب على املرض

احتفلت مؤخرًا شابة صينية
 ويف،مريضة بالسرطان
 بزفافها،مراحل متأخرة
داخل مستشفى لألورام
اخلبيثة مبدينة تشنغتشو
عاصمة مقاطعة خنان
 حيث،وسط الصني
تزوجت العروس املريضة
 والبالغةFan Huixiang
 من، عامًا25 من العمر
 البالغ منYu Haining
 وذلك يف، عامًا24 العمر
.الطابق العاشر
،وبعد وضع املكياج
،وارتداء مالبس الزفاف
أدخل األب ابنته على
 وكان قد مت تشخيص مرض،كرسي متحرك إىل مكان احلفل
 وأخربها األطباء أن أمامها، منذ بضعة أشهرFan السرطان لدى
 منذHaining  وهي تواعد صديقها،بضعة أشهر تعيشها فقط
 الذي ترك وظيفته بعد علمه أن صديقته تعاني من،مخس سنوات
 وخوفًا،مرض عضال لرعايتها على مدار الساعة يف املستشفى
 التفريق بينهماHuixiang  حاولت أم،Haining من دمار مستقبل
 وأصر على إمتام األمر، قرر الزواج منهاHaining  إال أن،عدة مرات
.فتغلب احلب على املرض

25 صفحة

ملبورن

VLCC 201415- Board Members Welcome
The Victorian Lebanese Community council is delighted
to be venturing into its 7th year of establishment
brighter and with even more enthusiasm in 201415. It is with great pleasure that we introduce to you
to its fresh board with the introduction of Dr Michael
Kheirallah as Chairperson and Mr Ajwad Khwai as
Deputy Chair. This team is further complimented with
Mrs Iman Riman filling the role of Secretary, Ms Fatima
Hoblos media officer, Ms Rana Said assuming the role
of events manager and Grants Officer, and Ms Amali
Yamak in the role of Treasurer. Mr Kareem Noura
has filled the role of Relationship Manager, Ms Dania
Ayoub in the role of Youth and Education Officer and
Mrs Gina Beirouthy women’s affairs officer, Ms May
Osmani, Social Media Officer.

Media Contact,
Ms Fatma Hoblos- Mobile: 0404667056 or info@vlcc.
com.au
List of VLCC Board Remembers:

12345678910The VLCC is incredibly proud and excited about the 11future developments it has in store for 2015. With 12a bright team that remains steadfast in meeting its
ambitious goals each year this coming term will prove
no different. With a focussed vision and revived energy,
the VLCC is working towards making 2015 a year to
remember.
The VLCC team thanks you all for your support and
encouragement and we look forward to meeting our
goals with you. We hope this release finds you well,
wishing you all the warmest of regards.
For further information on how to contribute to the VLCC
or its initiatives please contact VLCC Chairperson Dr
Michael Kheirallah on 0414332503.

Dr Michael Kheirallah – Chairperson
Mr – Ajwad Khwais, Deputy Chair
Ms Iman Riman – Secretary
Ms Amali Yamak – Treasurer
Mr Kareem Noura – Public Relations Manager
Ms Ranan Said – Events Manager
Ms Dania Ayoub- Youth Officer
Ms Hind Ghandour- Students Liaison Officer
Ms May Osmani-Social Media Officer
10- Hilda Osmani- Board Member
Ms Fatma Hoblos- Media officer
Gina Beirouthy-Women’s Affairs Officer

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
:على الرقم
0405272581
استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان
Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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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
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مدير عام وزارة العدل يف فيكتوريا يلتقي
االعالم وبعض موظفي الوزارة

تعرفوا على أفضل وأسوأ
ماحدث مع الفنانني يف 2014

أيام قليلة تفصلنا عن العام اجلديد  2015ولكل فنان أحداث
مجيلة وأخرى حزينة حصلت معه يف العام احلالي ومتنيات جديدة
للعام  ،2015كان لبعض الفنانني تصرحيات حتدثوا فيها عن هذه
األحداث.
البداية كانت مع السوبر ستار راغب عالمة الذي اعترب أن أمجل
حدث حصل معه يف العام  2014هو جناح ألبومه اجلديد «حبيب
ضحكاتي» ،لكن احلدث السيئ هو خطف العسكريني من اجليش
اللبناني وقتل بعضهم.

الدكتور محمد خري اهلل يلقي كلمة

مدير عام الوزارة ،الزميل كميل مسعود والدكتور محمد خري اهلل

راغب الذي سيحيي حفل رأس السنة يف القاهرة ،متنى أن حيل
األمان والسالم يف العام اجلديد ،وأن ينعم الشعب اللبناني حبياة
هادئة وهنية ،وأن ُيوفق حبكام صاحلني ليحكموا لبنان.
الفنان وائل جسار رأى أن أمجل ما حصل معه يف  2014هو جناح
أغنيته املنفردة «بعدك بتحبو» و»انتبه عحالك» ،وجناح أوالده يف
االمتحانات املدرسية.
ومتنى أيضًا أن يعم السالم لبنان والعامل العربي يف العام اجلديد،
وأن حتمل هذه السنة اخلري واحملبة للشعب اللبناني والشعوب
العربية ،وأن حيقق النجاح دائما يف إصداراته الفنية اجلديدة ،كما
متنى أن يعود العسكريون املخطوفون إىل أهاليهم قريبا ،وأشار إىل
أنه سيحيي حفلة رأس السنة يف فندق الفور سيزون مسرياميس.
الفنان حممد سكندر قال إن أمجل حدث حصل يف العام  2014هو
حترير خمطويف أعزاز ،واحلدث األسوأ هو حلظة خطف العسكريني
اللبنانيني يف عرسال وقتل بعد اجلنود ذحبا أو رميا بالرصاص.
متنى يف العام اجلديد القضاء على اإلرهاب وحترير العسكريني
اللبنانيني ،وأن حيل السالم يف لبنان وكل الدول العربية ،وهو
سيحيي ليلة رأس السنة يف فندق الكورال بيتش يف لبنان.

املدير العام بيرت ايوار ،ونائبة املدير اماندا اتكنسون يجيبان على االسئلة

االعالميون

التقى مدير عام وزارة العدل يف فيكتوريا
بيرت ايوار ممثلي الصحافة واالعالم يف
منطقة كارلتون يف مدينة ملبورن وذلك
الساعة العاشرة والنصف من صباح اخلميس
يف  11الشهر اجلاري ومتحور اللقاء حول
اعمال دوائر العدل واخلدمات اليت تقدمها
هذه الدوائر للمواطنني دون استثناء.
وقد افتتح الدكتور حممد خري اهلل ،املدير
االقليمي يف دوائر العدل يف املناطق
الشمالية والغربية يف والية فكتوريا ،اللقاء
مرحبا باجلميع ،ثم حتدث عن املشاريع اليت
حققتها دوائر العدل يف السنة املاضية
مبينا كل أعماهلا اخلدماتية يف العام
املاضي واملشاريع املنوي تنفيذها يف
السنة املقبلة وخصوصا اخلدمات اليت
قدمتها واليت ستقدمها الحقا ألبناء اجلالية

الفنانة مي حريري قالت إن أسوأ حدث حصل يف العام  2014هو
موت الشحرورة صباح ،أما احلدث األمجل فهو تفوق أوالدها يف
املدرسة وحصوهلم على درجات عالية.
مي ستحيي حفل رأس السنة يف بريوت ،أما متنياتها يف العام
اجلديد هو أن يبقى الوطن خبري وكذلك شعب لبنان وجيشه ،ومتنت
األمان للبنان وكل الوطن العربي ،وأن يعود كل مهاجر إىل بيته
ووطنه قريبا ،وأن يعود كل طفل حلضن أمه.
الفنانة روال سعد اعتربت أن أسوأ ما حصل معها يف العام 2014
هو وفاة الشحرورة طبعا ،والذي أثر سلبا عليها كثريا ،ألنه كانت
تربطها عالقة جيدة معها ،أما احلدث اجلميل هو زواج إحدى صديقاتها
يف هذا العام واليت حتبها كثريا.
أبرز متنياتها للعام اجلديد هو بناء متحف للشحرورة يف لبنان كتكريم
هلا ،وأن يعم السالم لبنان وكل بلد عربي من تلك اليت تشهد حروبا
شرسة ،وأيضا حترير األسرى العسكريني.
أما يف ليلة رأس السنة ستحيي حف ًال يف العاصمة األردنية عمان.
الفنانة باسكال مشعالني اعتربت أن أمجل ما حصل معها هذا العام
هو وجود عائلتها املكونة من زوجها ملحم أبو شديد وابنها إيلي
وأمها جبانبها وهم مجيعا خبري ،أما احلدث السيئ هو اإلعدام والذبح
واخلطف الذي تعرض له العسكريون اللبنانيون.

املدير االقليمي الدكتور خري اهلل مع املدير العام بيرت ايوار ونائبته اماندا اتكنسون

العربية.
بدوره رحب املدير العام لدوائر العدل السيد بيرت ايوار مبمثلي
الصحافة واالعالم واكد ان دوائر العدل ستقدم اخلدمات
للجميع دون استثناء الن همنا يف الوزارة العمل جبدية خلدمة
سائر املواطنني وأثنى على نشاطات الدكتور حممد خري اهلل يف
املناطق املسؤول عنها.

وحتدثت نائبة املدير العام للوزارة اماندا وتكنسون عن
املشاريع اليت قامت بها مثل مجع املالبس وتنظيفها وتسليمها
للمحتاجني.
بعدها طرحت األسئلة من قبل االعالميني وجاء الرد عليها
مبوضوعية .وقد استمر اللقاء حواىل ساعتني جرى بعدها تناول
الشاي وبعض املأكوالت اخلفيفة والفواكه واملرطبات.

ستحيي باسكال حفل رأس السنة يف تونس ،أما متنياتها يف العام
اجلديد فالتوفيق والنجاح أللبومها اجلديد والسالم للبنان وكل
الوطن العربي.
الفنانة أمل حجازي رأت أن أمجل حدث هو أن عائلتها جبانبها وهي
خبري (زوجها وابنتها وابنها) ،لكن أسوأ ما حدث يف  2014هو وفاة
الشحرورة طبعا اليت تعتربها خسارة كبرية للبنان والعامل العربي.
أما متنياتها للعام اجلديد أن يعم السالم والفرح لبنان والعامل
العربي.

صفحة 28

Saturday 20 December 2014

السبت  20كانون األول 2014

Page 28

ملبورن

القوات اللبنانية يف ملبورن تقيم باربكيو مبناسبة عيد امليالد

أقامت القوات اللبنانية ،مكتب ملبورن وبدعوة
عامة ،الرببكيو السنوي امليالدي وذلك نهار
األحد يف  2014-12-14ظهرا يف حديقة ‘براهمن‘
يف منطقة ‘برستون‘ حيث يتواجد نصب املغرتب
اللبناني.
كان يف مقدمة احلضور:
سعادة القنصل العام اللبناني بوالية فكتوريا
السيد غسان اخلطيب ،رئيس اجمللس القاري
يف اجلامعة اللبنانية الثقافية ألسرتاليا ونيوزلندا
السيد طوني يعقـوب والسيدة عقيلته ،االمني
العام القاري للجامعة اللبنانية الثقافية السرتاليا
ونيوزلندا السيد طوني كرم ،منسق تيار املستقبل
يف ملبورن السيد حسني احلولي ووفد من تيار
املستقبل ،رئيس مكتب القوات اللبنانية يف
ملبورن الرفيق سعيد حداد والسيدة عقيلته .عن
رابطة بشري السيد فريدي رمحة ،نادي شباب
لبنان ،مجعية سيدة زغرتا ،مجعية مار مورا وعدد

كبري من أألعضاء ألقواتيني واألصدقاء.
بعد الرتحيب باحلضور الكريم ولكل الذين لبوا
يتسن هلم احلضور
الدعوة ،وأيضا للذين مل
ّ
ألسباب خاصة ،كانت كلمة شكر هلل تعاىل وتوجيه
املعايدة للجميع جاء فيها:
نرجو اهلل تعاىل إن يلهم كل القلوب إلنهاء قضية
عسكريي اجليش اللبناني املخطوفني حتى يعودوا
لعياهلم وبيوتهم وأحبائهم خبري ،طالبني من رب
السالم ،التعزية ألهل شهداء اجليش اللبناني
الباسل وأن مينح نفوس شهداء اجليش أللبناني
السالم األبدي.
اننا نؤكد على أن لقاء اليوم هو على نية السالم
الذي نتمناه ألحبائنا وألعدائنا أيضا ،حيث أن
السالم يوحد الكل ويلغي الفقر واجلوع والعذاب،
السالم مينحنا احلرية ويقرب املسافات ويلغي
احلواجز ويبين اجلسور.
نطلب من ربنا إن يديم السالم على دولتنا

اإلسرتالية احلبيبة دولة العيش الكريم ،أسرتاليا
واحة السالم أألوىل على هذا الكوكب املليء
باحلروب واملشاكل والفقر واجلوع والتشرد
واألمراض.
نشكر رئيس الوزراء وكل الوزراء والنواب وكل
املسؤولني السياسيني يف وطننا أسرتاليا ،وطلب
كبري وخاص من ربنا للجيش األسرتالي حامي بلدنا
وكرامتنا ورافع رأسنا ،ولقوى األمن األسرتالية
الساهرة على أمن املواطن و سالمته ،وأيضا لكل
اجلسم الطيب املليء باإلنسانية واملهنية العالية،
وطلب أيضا للجسم القضائي الساهر على ميزان
العدل واملساواة بني كل املواطنني .ليحفظ اهلل
أسرتاليا ،دولة تسعى دائما للسالم العاملي.
وختلل الرببكيو املوسيقى والدبكة اللبنانية اليت
شارك فيها اجلميع متحلقني حول سعادة القنصل
غسان اخلطيب الذي ما انفك يوجه الكلمات
احللوة للجميع ،حيثهم على حمبة بعضهم بعضا

مستفيدين من أجواء امليالد املبارك ومتمثلني
بصاحب هذا العيد الذي هو قبل كل شيء رجل
قدوس صنع السالم.

عن لجنة الفكر واالعالم يف القوات اللبنانية ،ملبورن
فرحات إلياس أبوسابا
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الدارة املتحولة

للعشق يف
املستقبله
محائك
ْ
ّ
واحلكايا
التفسخ
زمن
املهمله
ْ
وأنا أفتش عن
صميمي مدركًا
عبث اللغات وشائبات
املرحله
ْ
حتى تساقط من
هشيم أصابعي
ٌ
وآه
ليل
ٌ
مقصله
واستفاقت
ْ
أتقلد الوقت الذي
ينتابين
بالصمت يف
املقفله
مشع األغاني
ْ
فأرى دمي
يتلو صالة أصابعي
قداس
ليقيم ّ
ويسأله
القصيد
ْ
هلاّ تركت َ احلرف
يف عليائه
كي ال يغيب
ٍ
متحوله
بدارة
ْ
أت
خب َ
أو كنت ّ
القصيدة فاقتضت
منك اخلفوت
ً
للزلزله
تالوة
ْ
ها أنت تسأهلا اخلروج
وتشتهي
ً
وحنطة
فيها البالد
مسرتسله
ْ
لكن خيضور
ّ
غائب
املسافة
ٌ
ال بد أيلول العراء ختلله
فاكتب هلا
مطر الفصول مردداً
ٍ
لغفوة
بوح السماء
سنبله
يف
ْ
واخلع نعاس الروح
عن أغصانها
واخلد بها فالعفو
املهزله
بعد
ْ
محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

النساء يسيطرن على جوائز
القائد العربي الكبري الرئيس شبلي يوسف العيسمي
مهرجان دبي يف دورته  11خمطوف منذ أكثر من ثالث سنوات من لبنان من يطالب به!

دبي :سيطرت النساء على جوائز مهرجان دبي
السينمائي الدولي مساء الثالثاء مع فوز خمرجات
من اليمن واالمارات وتونس باجلوائز الرئيسية يف
املسابقة الرمسية .فقد فاز فيلم «انا جنوم بنت
العاشرة ومطلقة» للمخرجة اليمنية خدجية السالمي
جبائزة افضل فيلم روائي يف املسابقة الرمسية جلوائز
املهر العربي فيما حصلت االماراتية جنوم الغامن على
جائزة افضل فيلم غري روائي عن «مساء قريبة» ونالت
التونسية هند بومجعة جائزة الفيلم القصري عن «...
فتزوج روميو جولييت».
ويف فيلمها الروائي «انا جنوم بنت العاشرة ومطلقة»
الذي صورته مبيزانية صغرية وبصعوبة يف اليمن قبل
اشهر تعاجل خدجية السالمي قضية زواج الصغريات يف
اليمن .ويوثق الفيلم قصة حقيقية لطفلة زوجت يف
سن العاشرة اىل رجل ثالثيين ،وحاربت للحصول على
الطالق بعد رحلة مريرة مع العذاب.
وتعليقا علي نيلها اجلائزة االكرب يف دبي ،اعتربت
خدجية السالمي ان يف ذلك تسليط للضوء على «هذه
القضية اليت أدافع عنها وعن االطفال مع استمرار
وجود هذه الظاهرة يف اليمن .وانا سعيدة جدا
باحلصول على اجلائزة بعدما تعبت كثريا يف اجناز هذا
الفيلم».
وسبق للمخرجة ان تناولت املوضوع نفسه من خالل
فيلم وثائقي .وهي صورت فيلمها يف قلب اليمن مع
ممثلني مينيني يف قرى جبلية مينية رغم الصعوبات
اليت اعرتضتها.
أما اإلماراتية جنوم الغامن فتناولت يف فيلمها قصة
امرأة هي ام حممد اهلاملي اليت تعمل يف الصحراء يف
مزاينة االبل وتسعى الن تفوز ناقتها بلقب الناقة
االمجل وسط عامل ينشط فيه الرجال .وتصر على
املضي يف عزمها وحيدة كامرأة وسط جمتمع خليجي
حمافظ.
وقالت الغامن لوكالة فرانس برس عرب اهلاتف بينما
تسلم زوجها الشاعر خالد البدور واملشارك يف انتاج
الفيلم اجلائزة عنها« ،اشعر ان هذه اجلائزة هي تكريم
للسينما االماراتية».
ومنح سليم ابو جبل املخرج السوري–الفلسطيين من
اجلوالن احملتل جائزة املهر اخلاصة للجنة التحكيم عن
فيلمه الوثائقي «روشيما» وهو اول جتربة له.
ويصور الفيلم ترحيل مسنني من املكان الذي جلآ
اليه بعدما نزحا من اراضي الثمانية واربعني وحيث
عاشا لسنوات طويلة .فبسبب مشروع شق طريق
اسرائيلية يضطرا اىل الرحيل من جديد ما يساهم يف
هالكهما على حنو اسرع.
وحصلت ثالثة افالم شاركت يف املسابقة على
شهادات تقدير وهي« :اجمللس» وهو وثائقي للمخرج
حييى العبداهلل من االردن و»راني ميت» للجزائري
ياسني بلحاج وهو روائي و»رسالة اىل امللك»للعراقي
هشام زمان الذي اجنزه بني السويد والعراق.
أما جلهة الفيلم القصري ،فكانت اجلائزة الكربى
للمخرجة التونسية الشابة هند بو مجعة عن «...فتزوج
روميو جولييت» الذي يصور غياب الرومانسية من
عالقة بني زوجني قدميني واعتماد الرجل على املرأة
يف كل شيء داخل البيت ويف احلياة عموما.
ومنحت جائزة جلنة التحكيم يف الفيلم القصري
لسهيم عمر خليفة عن فيلمه «الصياد السيئ «.
كذلك ،منحت شهادة تقدير للبناني كريم الرحباني
عن عمله الذي يدخل عامل الرهبنة والنفاق الديين
وعنوانه «ومع روحك» بينما منحت شهادة تقدير
اخرى لالردني رامي ياسني عن فيلم «يف الوقت
الضائع».
وحتى يف جوائز املهر اخلاصة باالفالم االماراتية
برزت املرأة مع فوز املخرجة الشابة عائشة الزعابي
جبائزة املهر االماراتي عن عملها القصري «البعد اآلخر»
فيما منحت جائزة جلنة التحكيم حملمد سويدان عن
شريطه «االعرتاف».
اما الفائز االماراتي جبائزة وزارة الداخلية الفضل
سيناريو جمتمعي وقيمتها  100الف دوالر فكان املخرج
االماراتي سعيد ساملني املري عن «ساير اجلنة».
ومتيزت هذه الدورة من مهرجان دبي باختصار
عدد التظاهرات وعدد اجلوائز مع عرض  115فيلما
من العامل تراوحت بني القصري والطويل والروائي
وغري الروائي.
وكرم املهرجان هذا العام النجم املصري نور
الشريف واملغنية اهلندية اليت ادت مئات االغاني يف
االفالم اهلندية آشا بوسلي.
وختتتم الدورة االربعاء بعرض فيلم ختامي وحفل
عام بينما تتواصل عروض االفالم.

كتب أكرم برجس املغوّش

منذ أكثر من ثالث سنوات والقائد العربي
املفكر ونائب رئيس اجلمهورية العربية السورية
االسبق الفريق الركن أمني احلافظ وشيخ
املناضلني االكرب االستاذ املناضل شبلي يوسف
العيسمي خمطوف من لبنان وهو الذي أمضى
 90عامًا يف النضال القومي العربي وشارك
يف حرب  1948ضد العدو الصهيوني يف كتائب
القائد سلطان باشا االطرش ولوال خيانة احلكام
املستعربني والتاريخ يعيد نفسه ملا كان هناك
احتالل صهيوني لفلسطني واجلوالن واستعمار
اراض
يف لواء اسكندرون وعربستان وسواها من
ٍ
عربية حمتلة .
والقائد الشهيد احلي العظيم شبلي العيسمي
ختصص يف التاريخ وكان يف طليعة املؤسسني
حلزب البعث العربي االشرتاكي الصحيح وكتب
بياناته وصاغ مبادئه والف عشرات املؤلفات
عن العرب والعروبة ومنها (العلمانية والدولة
الدينية) واليت ترمجت اىل لغات عاملية نظرًا
الهميتها كما كان أمينًا عاما حلزب البعث يف
الفرتات السرية وخاصة يف ظل نظام الطاغية
اخلائن الشيشكلي واسس ثانوية املزرعة اخلاصة
مع القائد الدكتور اخلالد منصور سلطان باشا
االطرش من أجل تعليم ابناء واحفاد الشهداء
وانتجب نائبًا عن جبل القائد سلطان باشا
االطرش جبل الشهداء والكرامة كما توىل بعد
ثورة البعث بتاريخ  8آذار من عام  1963حتى
 1966املراكز الكبرية اليت كانت تأتي اليه

القائد شبلي العيسمي مع الشهيد املعلم كمال جنبالط
صاغرة منها نائب رئيس اجلمهورية وأمني عام
مساعد وعضو يف القيادتني القومية والقطرية
حلزب البعث العربي االشرتاكي ووزير لالصالح
الزراعي واالرشاد القومي وسواها كان فيها
القائد الكبري والشاعر واملؤرخ واالديب امللهم
واالستاذ شبلي العيسمي نظيف الكف شريفًا ابيًا
شهمًا مل يسرق ومل ينهب ومل خين الوطن وهو
ابن القائد البطل اخلالد يوسف العيسمي رفيق
القائد االكرب سلطان باشا االطرش يف ثوراته
العربية املظفرة ضد املستعمرين الغامشني .
والسؤال ملاذا هذا التخاذل والصمت عن
اختطاف القائد البطل الكبري شبلي العيسمي
وتغييبه من قبل املتاجرين بالعرب والعروبة وهو
الذي ضحى طيلة حياته من أجلهم؟

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

املطرب الكبري وديع الصايف :خليك يابين عالوطن سهران

املطرب الكبري وديع الصايف يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني (إرشيف )
يف كل مرة كان يزور فيها اسرتاليا املطرب الكبري اخلالد وديع الصايف مع كامل فرقته
املوسيقية وكان رمحه اهلل حييي املهرجانات الكبرية يف سيدني ومعظم املدن االسرتالية كنت
اتشرف حبضور احلفالت واجري معه املقابالت الصحفية وكان يعتز كثريًا مبسقط رأسه يف (نيحا
_ الشوف _لبنان ) وكان يطيب له عندما كنت أحادثه أن يتكلم معي بلهجة بين معروف املوحدين
الدروز ويقول يا بين يا أكرم أنا أفتخر وأعتز بأنين مربى الدروز االبطال هيك ربينا وال انسى
فضلهم علينا وكيف أنسى فضل الست العظيمة السيدة نظرية جنبالط عقيلة الشهيد فؤاد بك
جنبالط ووالدة الشهيد املعلم كمال بك جنبالط والشهيدة االمرية ليندا جنبالط االطرش رمحهم
اهلل كيف قدمت لي الست العظيمة نظرية الدعم املادي واملعنوي الذي كان سبب انطالقيت
الفنية وال انسى الزعيم وليد بك جنبالط وبين معروف الغوالي وخاصة رفاق الطفولة آل فرحات
الذين صاروا من كبار رجال االعمال يف الواليات املتحدة وهم يستضيفونين ويكرمونين يف
قصورهم حياهم اهلل .
ويطيب لي هنا ان انشر من روائع املطرب اخلالد وديع الصايف :
يا ابين بالدك قلبك اعطيها..وغري فكرك ما بيغنيها ..ان ما محيتها يا ابين من الويالت ..
ما يف حدا غريك بيحميها ...بيك موصي لك قبل ما مات ...بالدك صالة للحب صليها ..
لو عليها تقلت احلمالت ...وشي عني غدر اتطلعت فيها ...مثل األسد خليك باحلزات ...
...ضوت جنومه عا روابيها ...
صرخة بطل عالكون وديها ...يا ابين بالدك يوم طل النور
ّ
واملركب األول القص حبور ...فيلك شراعه من شواطيها ...ياابين بالدك جنة االنسان ...
بصوتك يا بلبل ضل غنيها ...تنقل ما بني الورد والرحيان ...وحكايتك للساقيه احكيها ..
وعيها ..
خليك ياابين عالوطن سهران ...وعني اللي بيجيها الوم
ّ
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توقعات

تـــوقعات عــام ٢٠١٥

بعض توقعات الفلكى
ميشال حايك 2015

إعداد الدكتور عالء العوادي

على الصعيد األسرتالي
 -١تعرض والييت كوينزالند ونيو ساوث ويلز
لكوارث طبيعية غري مسبوقة
-٢فضيحه اخالقيه تطال مسؤول كبري.
-٣قناة تلفزيونيه مهمه تتعرض لنكسه كبريه.
-٤طوني أبوت رئيس الوزراء يتعرض ملأزق
كبري يطال مسعته ومسعه حزبه.
-٥وفاة شخصيه اعالميه كبريه.
-٦كارثه جويه تطال شركه طريان اسرتاليه.
 -٧االٍرهاب يطال اسرتاليا.
 -٨استنفار أمين واعتقاالت تطال عده مناطق
ومدن يف نيوساوث ويلز وواليه فيكتوريا.
 -٩وقوع مصادمات عرقيه او طائفية يف
سدني.
-١٠كارثه حبريه يف احد سواحل اسرتاليا.
-١١مشاكل يف صحيفه عربيه تؤدي اىل
االغالق.
 -١٢تظاهرات وأعمال شغب يف سدني.
-١٣اكتشاف خاليا ارهابيه يف سدني وبعض
الواليات األسرتالية.
-١٤مقتل رجل دين ألسباب طائفية .
-١٥ذبح مواطن اسرتالي على ألطريقه
الداعشيه.
على الصعيد العربي
-١استمرار االقتتال والنزاع يف عده بلدان
عربيه منها ليبيا والعراق وسوريا واليمن ومصر
والصومال ونيجرييا.
 -٢اضطرابات ومواجهات وشغب يف لبنان.
 -٣اغتيال شخصيه عراقية بارزه.
-٤تصفيات لرموز عراقية معروفه.
-٥مشاكل وكوارث طبيعية يف السعودية
وعمان والعراق.
-٦سقوط عروش لبعض قاده دول عربيه .
-٧وفاة رئيس عربي سابق.
 -٨حياة الرئيس اجلزائري يف خطر حمدق.
-٩وفاة شخصيه دينيه مرموقة يف العراق.
-١٠نوري املالكي رئيس الوزراء األسبق يدخل
السجن وتصفيه جنله امحد املالكي.
 -١١استقرار الوضع األمين يف العراق وحترير
كامل ترابه احملتل من زمر داعش اإلرهابي.
الرعب
تثري
غريبه
فلكيه
-١٢ظاهره
والتساؤالت.
 -١٣استقرار الوضع اللييب.
-١٤اليمن مييل للتهدئه والتسويه ونفوذ
احلوثيون يف تزايد.
-١٥اغتيال مسؤول كبري من  ٨آذار يف لبنان.
-١٦انتصارات كبريه للجيش السوري على
معارضي احلكم وحترير العديد من املدن.
 -١٧انتهاء ظاهره داعش وافتضاح امرها ومن
يقف وراءها .
-١٨مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي.
-١٩حياة الزعيم اللبناني مسري جعجع يشوبها
اخلطر.
-٢٠حزب اهلل اللبناني حيقق إجنازات عسكرية
الفته.
على الصعيد الدولي
 -١كوارث طبيعية يف اكثر من دوله امريكيه
التينية.
-٢زالزل مدمره يف اليابان
-٣مدن امريكيه جنوبية يف ظالم دامس لعده
ايام.
-٤دول افريقيه تتطاحن فيما بينها داخليا
وخارجيا.
-٥إعدام مسؤول سياسي كبري يف الصومال.
-٦نشوب صراع سياسي وعسكري يف
السودان.
-٧تفجريات ارهابيه يف بعض الدول اخلليجيه.
-٨زلزال مدمر يف يف الصني.
-٩زلزال يف مناطق ايرانيه .
-١٠ارتفاع حصيله وباء قاتل يف افريقيا يثري
الرعب بني الناس .
-١١باكستان يشهد مشاكل وتصفيات عرقيه.
-١٢مشاكل عرقيه يف بعض املدن االمريكية.

-١٣استنفار أمين بسبب حوادث ارهابيه يف
بريطانيا.
-١٤كارثه مروعه يف اهلند.
-١٥وفاة رئيس دوله امريكيه التينية بظروف
غامضه .
-١٦تصادم باخرتني يف البحر الكارييب.
-١٧تفجريات يف احد املدن االمريكية.

-١٨مزيد من التطهري العرقي يف بعض املدن
االفريقية.
-١٩انفجار بركان يف احد املدن االوربيه خيلق
ازمه صحيه وتعطيل حلركه الطريان.
-٢٠الصني تواجه ازمه مالية كبريه.
واهلل اعلم

ما حتقق من توقعات عام ٢٠١٤
-١حدوث تفجريات ارهابيه يف لبنان.
-٢خطف عدد من اللبنانيني.
-٣حياه الفنانه القدره صباح يف خطر حمدق.
-٤حياة الفنان جورج وسوف يشوبه اخلطر.
-٥طالق مطربه لبنانيه معروفه بشكل
مفاجيءواملقصود هيفاء وهيب.
-٦حدود لبنان تشهد تسخني مفاجىء وخطري.
-٧عدم االستقرار وحدوث اعمال عنف يف اكثر
من مكان يف لبنان.
-٨االزمه السورية تشهد انفراجا لصاحل
السلطة.
-٩كشف ممولي اإلرهابيني يف سورية.
-١٠مقتل العديد من األبرياء يف لبنان.
-١١الرئيس بشار األسد باق يف السلطة.
-١٢يتوىل منصب رئيس الوزراء يف العراق
رجل شيعي غري نوري املالكي.
-١٣مزيد من العنف والقتل والفوضى يف
العراق.
-١٤اعمال عنف وقتل يف عده مدن غريبه كاالنبار
وصالح الدين وكركوك واملوصل.
-١٥ظهور فضايح ماليه جديده ملسؤولني
عراقيني كبار.
 -١٦الرئيس اجلديد شخصيه علمانيه.
 -١٧احنسار دور اإلسالميني يف مصر.
 -١٨االٍرهاب يطال اسرتاليا.
توقعات عام ٢٠١٥
إعداد الدكتور عالء العوادي
على الصعيد األسرتالي
 -١تعرض والييت كوينزالند ونيوساوث ويلز
لكوارث طبيعية غري مسبوقة
-٢فضيحه اخالقيه تطال مسؤول كبري.
-٣قناة تلفزيونيه مهمه تتعرض لنكسه كبريه.
-٤توني أبوت رئيس الوزراء يتعرض ملأزق كبري
يطال مسعته ومسعه حزبه.
-٥وفاة شخصيه اعالميه كبريه.
-٦كارثه جويه تطال شركه طريان اسرتاليه.
 -٧االٍرهاب يطال اسرتاليا.
 -٨استنفار أمين واعتقاالت تطال عده مناطق
ومدن يف نيوساوث ويلز وواليه فيكتوريا.
 -٩وقوع مصادمات عرقيه او طائفية يف
سدني.
-١٠كارثه حبريه يف احد سواحل اسرتاليا.
-١١مشاكل يف صحيفه عربيه تودي اىل
االغالق.
 -١٢تظاهرات وأعمال شغب يف سدني.
-١٣اكتشاف خاليا ارهابيه يف سدني وبعض
الواليات األسرتالية.
-١٤مقتل رجل دين ألسباب طائفية .
-١٥ذبح مواطن اسرتالي على ألطريقه
الداعشيه.
على الصعيد العربي
-١استمرار االقتتال والنزاع يف عده بلدان عربيه
منها ليبيا والعراق وسوريا واليمن ومصر
والصومال ونيجرييا.
 -٢اضطرابات ومواجهات وشغب يف لبنان.
 -٣اغتيال شخصيه عراقية بارزه.

-٤تصفيات لرموز عراقية معروفه.
-٥مشاكل وكوارث طبيعية يف السعودية وعمان
والعراق.
-٦سقوط عروش لبعض قاده دول عربيه .
-٧وفاة رئيس عربي سابق.
 -٨حياة الرئيس اجلزائري يف خطر حمدق.
-٩وفاة شخصيه دينيه مرموقة يف العراق.
-١٠نوري املالكي رئيس الوزراء األسبق يدخل
السجن وتصفيه جنله امحد املالكي.
 -١١استقرار الوضع األمين يف العراق وحترير
كامل ترابه احملتل من زمر داعش اإلرهابي.
-١٢ظاهره فلكيه غريبه تثري الرعب والتساؤالت
.
 -١٣استقرار الوضع اللييب.
-١٤اليمن مييل للتهدئه والتسويه ونفوذ
احلوثيون يف تزايد.
-١٥اغتيال مسؤول كبري من  ٨آذار يف لبنان.
-١٦انتصارات كبريه للجيش السوري على
معارضي احلكم وحترير العديد من املدن.
 -١٧انتهاء ظاهره داعش وافتضاح امرها ومن
يقف وراءها .
-١٨مقتل زعيم داعش ابو بكر البغدادي.
-١٩حياة الزعيم اللبناني مسري جعجع يشوبها
اخلطر.
-٢٠حزب اهلل اللبناني حيقق إجنازات عسكرية
الفته.
على الصعيد الدولي
 -١كوارث طبيعية يف اكثر من دوله امريكيه
التينية.
-٢زالزل مدمره يف اليابان
-٣مدن امريكيه جنوبية يف ظالم دامس لعده
ايام.
-٤دول افريقيه تتطاحن فيما بينها داخليا
وخارجيا.
-٥إعدام مسؤول سياسي كبري يف الصومال.
-٦نشوب صراع سياسي وعسكري يف
السودان.
-٧تفجريات ارهابيه يف بعض الدول اخلليجيه.
-٨زلزال مدمر يف يف الصني.
-٩زلزال يف مناطق ايرانيه .
-١٠ارتفاع حصيله وباء قاتل يف افريقيا يثري
الرعب بني الناس .
-١١باكستان يشهد مشاكل وتصفيات عرقيه.
-١٢مشاكل عرقيه يف بعض املدن االمريكية.
-١٣استنفار أمين بسبب حوادث ارهابيه يف
بريطانيا.
-١٤كارثه مروعه يف اهلند.
-١٥وفاة رئيس دوله امريكيه التينية بظروف
غامضه .
-١٦تصادم باخرتني يف البحر الكارييب.
-١٧تفجريات يف احد املدن االمريكية.
-١٨مزيد من التطهري العرقي يف بعض املدن
االفريقية.
-١٩انفجار بركان يف احد املدن االوربيه خيلق
ازمه صحيه وتعطيل حلركه الطريان.
-٢٠الصني تواجه ازمه مالية كبريه.
واهلل اعلم

أبرز التوقعات العامة مليشال ميشال حايك على
الصعيد احمللي والعربي والدولي :
 اجلامعة اللبنانية ستكون مسرحًا للمشاحناتوالتفرقة وبعض الفضائح.
 العميد فايز كرم لن يكون امسًا منسيًا يفالسجن.
 مظاهر اجيابية شعبية يف لبنان إثر حدث غريطبيعي .
 سنرى الكفية الفلسطينية على أكتاف أكثر منشخصية عاملية .
 طريق بكركي ـ حريصا حتت املراقبة بعيون أجنبيةوحملية .
 فريق  14آذار يقوم بتحرك سلمي على صورةمبادرة الحتواء أزمة معينة .
 عدد من االستثمارات ستصب يف القطاعاالستشفائي .
 ما جرى يف دير الزور يشكل بداية لتدخالتوانتهاكات .
 كسر للقرار االسرائيلي بعدم االعتذار من تركياواشارات اجيابية لصاحل أنقرة .
 مشهد عني علق سيتكرر من خالل عمليات إرهابيةللثأر من مقتل عبد الرمحن عوض .
 اليونيفل يف لبنان حباجة لشيئ يشبه «اليونيفل»للخروج من مأزق .
 االعالم اللبناني ينشغل بتغطية حوادث تتعلقباجمللس الوطين لإلعالم وبوزير اإلعالم .
 دفاتر مفتوحة بني األمني العام حلزب اهلل السيدحسن نصراهلل والرئيس فؤاد السنيورة .
 من يعتقدون انهم ورثة للتيار الوطين احلروللنائب ميشال عون سينشغلون مبشاكل داخلية
وحسابات منصبية وبقسمة وهمية  ,والبعض منهم
يرتك التيار قبل استحقاق القسمة .
 انقسام حاد يف الرأي حول عمل فين رمضانيومستقبله أفق مسدود.
 حادثة ذات ارتباط بتلفزيون «أم .تي.يف» . جزيرة األرانب يف طرابلس وحميطها يزدهر . استنفار داخل كتلة الوفاء للمقاومة وأصداء تردداسم رئيس الكتلة النائب حممد رعد .
 حميط أسامة محدان يف غليان وصخب . مترد كنسي يف لبنان على مستوى عال . ردة فعل تتحول إىل انقالب يف إحدى بلدياتلبنان .
 العاصفة تهب على باكستان حكومة وشعبًا . ذاكرة تستيقظ يف نفق شكا بني الكورةوالبرتون.
 نوع من انقالب يف مسار قضية الفنانة سوزانمتيم حكمًا وحمكمة .
 رئاسة احلكومة اللبنانية خارج بريوت . حشد بشري على شكل تظاهرة ذات لباسموحد.
 حركة على ايقاع خمتلف يف صفوف فرقة كركال.
 شائعات وبعض احلوادث يف برنامج «ستارأكادميي» .
 جانب قيادة يف مؤسسة عسكرية لبنانية يصاببالرشوى ويباشر بعمليات تهديد .
 اسم عماد مغنية إىل الواجهة من جديد مرتافقًامع جدل .
 أحد الرؤساء الثالثة يتلو كلمة رمسية مؤثرة . هلع يف أزقة خميم عني احللوة . عملية تطهري وتطيري يف السلك القضائياللبناني.
 الرئيس ميشال سليمان التوافقي يف اجتاه معنيلتكون السنوات املقبلة خمتلفة عما مضى .
 النائبان عقاب صقر وعمار حوري على طاولةالتجاذبات وامسان مطاردان .
 السيد حسن نصراهلل خارج مقره يف مروراستعراضي مجاهريي خمتلف .
 من مأساة ملأساة وكأن احلزن يسكن يف قلبعائلة لبنانية.
 بعض عناصر حزب اهلل يف مواجهة سالح بعضرفاق الصف .
 حاكم مصرف لبنان رياض سالمة سيبقىالرقم الصعب واالسم األصعب يف احلاكمية رغم
التحديات.
 تركيبة احلكومة العراقية اجلديدة لن تستمر علىما هي .
 أسامة سعد يستعيد قسمًا من املشهدالصيداوي.
 ثغرة ذات نتائج خطرة يف مطار بريوت . -الطبيعة تنقلب على طبيعتها يف لبنان .
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تتــمات

امللفات اخلالفية تقبع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مساء امس االول ليتوجه اىل خيمة اعتصام اهالي العسكريني
املخطوفني يف ساحة رياض الصلح ناقال نتائج زيارته البنائهم.
وأعلن املصري« :اطمأننت اىل العسكريني التسعة احملتجزين
وشاهدتهم يف صحة جيدة ومعنوياتهم مرتفعة بعض الشيء»،
لكنه اشار اىل ان احدهم يعاني من التهابات يف اذنه وآخر
التهابات شديدة يف رجله.
وقال انه ذهب اىل عرسال «مببادرة شخصية ،ومل أكلف حتى اآلن
من الدولة واخلاطفون رفضوا منحي تعهدا لوقف القتل واخربوني
انهم مستفزون جدًا».
وتزامن حترك املصري مع تصاعد االستنفار العسكري واالمين
يف منطقة عرسال وحميطها يف ظل التحركات املريبة للتنظيمات
املسلحة يف االيام االخرية ووسط املعارك اليت يشهدها اجلانب
السوري من احلدود يف القلمون.
وشهدت منطقة وادي عطا يف جرود عرسال اشتباكا بني اجليش
واملسلحني استخدم فيه اجليش االسلحة الثقيلة ومدافع اهلاون
مما اسفر عن سقوط قتلى يف صفوف املسلحني كما أبلغ مصدر
أمين.
وتزامن االشتباك مع اشتداد املعارك بني اجملموعات املسلحة يف
اجلانب السوري يف وادي مريا بني جرود عرسال ورأس بعلبك،
وسط ختوف من تأثريات سلبية هلذه التطورات امليدانية على
املواجهة بني اجليش والتنظيمات االرهابية وخصوصا اذا سيطر
تنظيم «داعش» على املنطقة املتامخة للحدود اللبنانية ،االمر
الذي استعد له اجليش برفع جهوزيته.

مجلس الوزراء

واكتفى رئيس الوزراء ّ
متام سالم يف جلسة جملس الوزراء امس
االول لدى تطرقه اىل ملف املخطوفني باالشارة اىل ان خلية
االزمة مستمرة يف مهمتها من دون انقطاع توصال اىل حترير
العسكريني ،وقال ان «املفاوضات الصعبة واملعقدة تسري ببطء
إال انه من املؤمل ان تؤدي اىل النتيجة املتوخاة باالفراج عن
املخطوفني».
ومل يستطع جملس الوزراء ضمن سياسة «حتاشي طرح امللفات
املثرية» ،على حد قول مصادر وزارية ان ينجز يف جلسته أمس
االول أيًا من امللفات اليت يتكرر عرضها عليه منذ أسابيع وال
سيما منها النفايات والرتخيص لكليات جديدة.
ففيما يتعلق بامللف االول ،جرى توزيع خالصة للدراسة اليت
أجنزتها اللجنة الفرعية واليت تقع يف صفحة واحدة فولسكاب،
فكان موقف وزراء الكتائب الدعوة اىل إرجاء البحث اىل جلسة
خاصة كي تتم مناقشة امللف بإسهاب ويتخذ القرار املناسب.
ويف املعلومات أن امللف الذي ارجئ اىل اجللسة املقبلة جمللس
الوزراء الثلثاء بدل اخلميس ،ملصادفة عيد امليالد اليوم العادي
للجلسات يتطلب إجراء إتصاالت سياسية كي يتقرر مصريه .أما
بالنسبة اىل ملف اجلامعات من حيث إنشاء كليات جديدة ،فقد
اصطدم بفيتوات من عدد من الوزراء ال سيما وزراء الرئيس
ميشال سليمان الذين إعرتضوا على عدم إدراج وزير الرتبية
موضوع إنشاء جامعة خاصة يف عمشيت.
ونظرا اىل هذه االعرتاضات أرجئ البند اىل أجل غري مسمى.
يف املقابل ،أقر جملس الوزراء بندين يكتسبان أهمية :االول
يتعلق باملوافقة على قرض بقيمة  70مليون أورو من الوكالة
الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع املياه املبتذلة وتصريفها يف
منطقة كسروان.
والثاني ،مشروع فرصة العمل االوىل للشباب والشابات بقيمة 10
مليارات لرية مقدم من وزير العمل سجعان قزي ويقضي بتوفري
فرص عمل ألربعة آالف شاب وشابة يدخلون سوق العمل للمرة
االوىل وذلك على مدى مخس سنوات.

ما وراء الرواية؟

اىل ذلك ،بدا الفتًا أمس توزيع رواية اعالمية تداوهلا بعض مواقع
التواصل االجتماعي واحدى احملطات التلفزيونية عن اكتشاف خلية
متورطة يف اغتيال الوزير السابق الشهيد حممد شطح .وجاء توزيع
هذه الرواية قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية الغتيال شطح يف
 27كانون االول  2013وحتدثت عن توقيف شبكة من  11شخصًا
ينتمون اىل كتائب عبداهلل عزام وخيضعون للتحقيق لدى خمابرات
اجليش ،من دون ايضاح اي موعد لتوقيف الشبكة أو لعدم كشف
هذا التطور قبل هذا الوقت .
كما حتدثت الرواية عن استخدام سيارة مفخخة يف االغتيال خرجت
من خميم عني احللوة.
والالفت يف هذا السياق ان وزير املال علي حسن خليل ملح يف
حديث اىل «كالم الناس «مساء من املؤسسة اللبنانية لالرسال
اىل هذه الرواية ،مشريًا اىل ان هناك تقارير أساسية ومؤكدة عن
حماولة كتائب عبداهلل عزام استهداف الرئيس نبيه بري ،كذلك
هناك مؤشرات ومعلومات مهمة عن اغتيال الوزير السابق حممد
شطح.
واضاف انه اذا صحت هذه التقارير فإنها جتهض حماولة الفتنة
اليت حاولت هذه اجملموعات اجيادها بني السنة والشيعة .بيد ان

مصدرًا أمنيًا نفى الحقًا املعلومات املتداولة عن توقيف شبكة
متورطة يف اغتيال شطح.

بوتني :الغرب يتصرف وكأنه...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الروسي ونزع خمالبه وأنيابه .وأعلن استعداد موسكو للتوسط
يف استعادة أوكرانيا وحدتها ،متعهدًا إخراج موسكو من أزمتها
االقتصادية خالل سنتني.
لكن االحتاد األوروبي منع دوله من االستثمار يف شبه جزيرة
القرم األوكرانية اليت احتلتها موسكو ،والرحالت إليها ،تعبريًا عن
ّ
وعلقت اخلارجية الروسية مؤكدة
«ضمها غري املشروع».
معارضته
ّ
أن القرم «جزء ال يتجزأ» من روسيا.
ودعت وزيرة خارجية االحتاد فيديريكا موغرييين بوتني إىل إحداث
«تغيري جذري» يف موقفه ،معتربة أن األزمة املالية الروسية
«ليست ً
نبأ سارًا» بالنسبة إىل أوروبا والعامل.
وحضت على «عالقة ّ
بناءة» مع روسيا من أجل «مواجهة األزمات،
خصوصًا يف أوكرانيا».
وأشار الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إىل أن االحتاد ميكن أن
ّ
خيفف العقوبات املفروضة على روسيا «إذا أرسلت اإلشارات
اليت نتوقعها».
لكن املستشارة األملانية أنغيال مركل اعتربت أن «العقوبات تبقى
حتمية» طاملا ال حترتم موسكو سيادة أوكرانيا وال تساعد على
ضمان «األمن األوروبي مع روسيا ،ال ضدها».
إىل ذلك ،اغتنم بوتني مؤمتره الصحايف السنوي الذي خُيصص
عادة لعرض حصيلة العام ،للحديث أمام أكثر من ألف إعالمي عن
«طابور خامس» يف بالده اعترب أنه «خيتلف عن املعارضة الوطنية،
إذ ّ
ينفذ أجندات أجنبية».
وجاء تعليقه بعد حتذير رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف
ونبه إىل أن
من أن «أيام بوتني يف السلطة باتت معدودة».
ّ
«روسيا على شفا هاوية» ،معتربًا أن  2015هو «عام جيب أن يتخذ
فيه بوتني قرارًا جوهريًا ،إما عرب تشديد القيود على املنتقدين،
تقبل حقيقة أنه حيتاج اسرتاتيجية خروج ،وموافقته على تنظيم
أو ّ
انتخابات رئاسية مبكرة».
أكد بوتني ثقته بـ «حتمية» جتاوز روسيا أزمتها الراهنة «يف
غضون سنتني ،يف أسوأ السيناريوات للوضع الدولي» ،مضيفًا:
«سنعتمد تدابري استخدمناها بنجاح لتجاوز أزمة عام .»2008
وأقر بأن الصعوبات االقتصادية نامجة من «عوامل خارجية» ،لكنه
ّ
انتقد أداء املصرف املركزي ،معتربًا أنه فشل يف مواجهة انهيار
الروبل يف الوقت املناسب ،ومشريًا إىل احتياطات ضخمة لدى
روسيا ( 419بليون دوالر) مل ُتستخدم بعد.
وبرر بوتينرتاجع الروبل بفشل موسكو يف ختفيف اعتمادها على
ّ
صادرات النفط والغاز.
ووضع الرئيس الروسي العقوبات املفروضة على بالده بعد
ضمها القرم ،يف إطار سعي الغرب إىل إضعاف موسكو ،اذ
ّ
اتهمه بالتصرف بعد انهيار جدار برلني وكأنه «امرباطورية فوق
ّ
يتوسع حنو
تتحكم بأتباعها» ،مشريًا إىل أن احللف األطلسي
اجلميع
ّ
ً
الشرق وينشر درعا صاروخية يف أوروبا على حدود روسيا.
ورأى أن هذا النهج ال خيتلف عن بناء جدار جديد ،الفتًا إىل أن
الغرب «مل يتوقف عن وضع حواجز أمام روسيا ،على رغم حماوالتها
التعامل معه من دون خطوط تقسيم يف أوروبا والعامل».
واستخدم بوتني لغة رمزية ،قائ ًال« :أحيانًا أعتقد بأنه قد يكون من
لدبنا اجللوس هادئًا ،بدل مطاردة اخلنازير يف غابة .إذا
األفضل ّ
جلس وتناول التوت والعسل بدل ذلك ،رمبا سيرتكونه بسالم».
واستدرك بوتني ،يف إشارة إىل الغربيني ،قائال« :لن يفعلوا
ذلك ،ألنهم سيحاولون دومًا تكبيله ،ومبجرد جناحهم يف ذلك،
سينزعون أنيابه وخمالبه» ،حبيث «ال يصبح ضروريًا ،بل حيوانًا
حمنطًا».
وشرح بوتني أنه يقصد باألنياب واملخالب ،الرتسانة النووية
الروسية.
تعرضه النقالب يقصيه من السلطة ،قائ ًال« :ال
وسخر من احتمال ّ
قصور لدينا ،وبالتالي ال ميكن أن يكون هناك انقالبات قصور»،
علمًا أن استطالعًا للرأي أعدته وكالة «أسوشييتد برس» األمريكية
ومركز «نورك» الروسي لبحوث العالقات العامة ،أفاد بأن شعبية
بوتني بلغت  81يف املئة.
بشن «محلة قمع» يف
واتهم الرئيس الروسي السلطات األوكرانية
ّ
«معسكري السالم واحلرب»،
تعمد التمييز بني
شرق البالد ،لكنه ّ
َ
الفتًا إىل أن نظريه األوكراني بيرتو بوروشينكو يسعى إىل تسوية
سياسية سلمية ،لكن جهوده تواجه مبواقف أطراف «يريدون أن
حياربوا حتى النهاية».
وأعلن استعداد موسكو لوساطة تعيد ألوكرانيا وحدتها ،داعيًا
كييف إىل «حوار سياسي مباشر وشفاف وصريح مع سكان شرق
أوكرانيا ،وااللتزام باالتفاقات املوقعة يف مينسك» .واعترب أن
املتطوعني الروس الذين يقاتلون مع االنفصاليني يف شرق
أوكرانيا «ليسوا مرتزقة ،اذ ال يتقاضون أموا ً
ال».
رجح وزير االقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف أن
إىل ذلكّ ،
تستمر العقوبات الغربية على بالده لعشرات السنني ،منبهًا إىل
أن االمتناع عن تطبيق إصالحات هيكلية يف االقتصاد يساهم يف
تعريض روسيا لـ «عاصفة كاملة».

اجراءات يف صنعاء...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
حتذير البعثات الدبلوماسية ملوظفيها بالبقاء يف منازهلم وعدم
الذهاب إىل مقار عملهم ،حتسبا هلجمات حمتملة ،ينفذها تنظيم
القاعدة على مواقع حكومية وأمنية يسيطر عليها احلوثيون.
وقالت الرئاسة اليمنية أن السفارة األمريكية يف صنعاء ،وسفارات
عربية ،أبلغت الرئيس أن هناك انقالبا عسكريا وشيكا قد حيدث
خالل الساعات القليلة املقبلة ،يقوده عسكريون يوالون اللواء علي
حمسن األمحر قائد الفرقة األوىل مدرع ،مبعاونة ضباط حمسوبني
على حزب املؤمتر الشعيب العام الذي يرأسه الرئيس اليمين السابق
علي عبد اهلل صاحل.
واضاف أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ،رفع حالة التأهب
القصوى يف وحدات اجليش من قوات االحتياط املعروفة سابقا ب
احلرس اجلمهوري واليت يقودها لواء معروف بوالئه للرئيس هادي،
تزامن ذلك مع اجتماع مهم عقدته وزارة الداخلية اليمنية ،صباح
امس االول ،يف صنعاء ملناقشة األحداث األخرية يف العاصمة.
ونصحت السفارات األجنبية موظفيها بعدم االقرتاب من املنشآت
العسكرية ،واملقار احلكومية اليت سيطر عليها احلوثيون ،تزامنا مع
احتمال حدوث انقالب عسكري وشيك.
وذكرت مصادر رمسية ،أن هناك حتركات لعدد من العسكريني
املوالني للواء علي حمسن األمحر وضباط حمسوبني على حزب
املؤمتر الشعيب العام الذي يرأسه الرئيس اليمين السابق علي عبد
اهلل صاحل ،بزي مدني ،يستقلون عددا من سيارات األجرة ،وال
حتمل لوحات للتمويه ،وقد ينفذون انقالبا عسكريا خالل الساعات
أو األيام القليلة املقبلة.
يف هذا الوقت ومن جهة اخرى عزز احلوثيون قبضتهم على
العاصمة بالسيطرة على عدد من املباني احلكومية ومنها شركة
النفط والغاز الوطنية وعينوا مديرا جديدا للشركة ،كما سيطروا
على مقر التلفزيون واالذاعة ،كما سبق وعزلوا رئيس حترير صحيفة
حكومية.
وامس منح جملس النواب اليمين الثقة حلكومة رئيس الوزراء خالد
حباح وترك هلا ُمهمة مواجهة التحديات الكبرية ومنها التعامل مع
احلوثيني.
وقال خالد حباح للصحافيني أن كل األحزاب صوتت بالثقة للحكومة،
وهذه طبعا مسؤولية وطنية كبرية.
وكان حباح قد أشار أمس األول إىل أن احلكومة قد تستقيل بعد
أن داهم احلوثيون مؤسسات للدولة وأقالوا مسؤولني حكوميني.
وقالت مصادر برملانية إن أغلبية النواب أيدوا حكومة حباح اليت
تضم  36وزيرا يف التصويت على منح الثقة.
وقال نائب صوتت أغلبية كبرية من نواب الربملان حنو  155لصاحل
احلكومة يف تصويت برفع األيدي .وأضاف املصدر أن مخسة نواب
فقط صوتوا ضد منح احلكومة الثقة.
اىل ذلك ،أعلن تنظيم القاعدة يف اليمن ،تبنيه تفجري سيارتني
مفخختني أمام منزل اللواء علي حمسن األمحر ،مبحافظة احلديدة،
والذي يسيطر عليه احلوثيون ،ونتج عن اهلجوم سقوط عشرات
القتلى واجلرحى.
وذكرت مصادر مبحافظة احلديدة ،إن انفجارين هزا امس االول
مدينة احلديدة استهدفا جتمعا للحوثيني داخل منزل اللواء علي
حمسن األمحر ،ما أدى إىل سقوط عشرات القتلى واجلرحى.

مأمت عسكري يف مصر لضحايا حادث طائرة حربية
تقدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات املسلحة
املصرية ووزير الدفاع واإلنتاج احلربي ،اجلنازة العسكرية اليت
أقيمت لضحايا الطائرة العسكرية اليت سقطت مساء أمس األول
أثناء تنفيذهم إحدى املهام التدريبية مع دولة اإلمارات.
وقام الفريق أول صبحي بتقديم العزاء ألسر الضحايا من البلدين
الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن أوطانهم ،داعيًا اهلل أن يدخلهم
فسيح جناته ويلهم ذويهم الصرب والسلوان.
حضر اجلنازة الفريق حممود حجازي رئيس أركان حرب القوات
املسلحة املصرية وسفري اإلمارات بالقاهرة ووزير الداخلية حممد
إبراهيم وقادة األفرع الرئيسية وكبار قادة القوات املسلحة.
وكان العميد حممد مسري املتحدث العسكري املصري قد أعلن ان
إحدى الطائرات العسكرية ،سقطت أثناء تنفيذ تدريب مشرتك
مصري  -إماراتي نتيجة خلل فين بالطائرة ،مما أدى إىل مصرع
طاقمها املكون من أربعة ضباط مصريني وإماراتيني ،ومت تشكيل
جلنة فنية للوقوف على أسباب احلادث.
كما أعلنت القيادة العامة للقوات املسلحة اإلماراتية عن سقوط
الطائرة العسكرية أثناء املناورات املشرتكة مع القوات املسلحة
املصرية.
وحبسب بيان للقوات املسلحة نشرته وكالة وام اإلماراتية ،أعلنت
القيادة العامة للقوات املسلحة عن سقوط طائرة عسكرية أثناء
التمرين املشرتك بني قواتنا املسلحة والقوات املسلحة املصرية
والذي وقع يف مجهورية مصر العربية الشقيقة ونتج عن احلادث
استشهاد طاقم الطائرة املشرتك املكون من أربعة عسكريني.
وتقوم السلطات املختصة حاليا بالتحقق من أسباب احلادث.
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حيلة بسيطة تساعدك على حتسني ذاكرتك

حقائق مذهلة عن القلب!

هل تريد تقوية ذاكرتك فيما يتعلق باحلقائق؟ الصحفي توم
ستافورد يشرح لنا طريقة خمتلفة لكيفية احلفاظ على املعلومات
وختزينها يف الذاكرة.

مجيعنا نعلم وظائف القلب
املعروفة وفوائده للجسم ،ولكن
هل تعلم احلقائق التالية؟

إذا ُطلبت منك أن جتلس وتذكر قائمة من األرقام ،أو سلسلة من
احلقائق فكيف تتصرف حيال هذا األمر؟ من املؤكد أن هناك جماال
ألن ختطئ.

خيلق القلب كل يوم طاقة كافية
لقيادة شاحنة ملسافة  20مي ًال
هذا كايف للقيادة للقمر والعودة
منه.
يضخ القلب الدم لل  75تريليون خلية يف جسم االنسان.
القرنية هي العضو الوحيد الذي ال يتلقى أي امداد للدم.
يقوم القلب بكل العمل واجلهد الذي تفعله أي عضلة طوال فرتة
حياة االنسان.
خالل متوسط العمر ،يضخ القلب ما يقرب من  1.5مليون من الدم
ما يكفي مللء  200خزان قطار.
تبدأ أول خلية يف القلب يف النبض خالل  4أسابيع.
ميلك احلوت األزرق أكرب قلب.
كلما كان االنسان متعلمًا أكثر ،قلت نسبة اصابته بأمراض
القلب.
تعد أمراض القلب من أخطر أنواع األمراض اليت ميكن ان تصيب
االنسان.
مت اجياد القلب يف مومياءات عمرها  3000سنة.
تساعد السعادة وقلة التوتر وممارسة الرياضة واتباع محية غذائية
صحية على ابقاء القلب صحيا.
من املرجح ان تصيب النوبة القلبية االنسان يف أول يوم يف
األسبوع.
صمام القلب الطبيعي حبجم نصف العملة النقدية.
يستمر القلب يف النبض بعد فصله عن باقي اجلسم ألنه ميتلك
موجات كهربائية خاصة به.
ينبض قلب املرأة أسرع من قلب الرجل.
أظهرت دراسة حديثة انه عندما تغين جوقة ،تتزامن ايقاعات
قلوبهم.

فمن األشياء الطريفة أنه رغم وجود دماغ واحدة لدى كل منا ،إال
أننا ال نعرف متاما كيف نستفيد منه أفضل استفادة ممكنة .وهذا
يرجع يف جزء منه إىل عيوب يف قدرتنا على إعادة التفكري يف
طريقة تفكرينا ،وهو ما يسمى مبا وراء املعرفة.
وتكشف لنا دراسة عملية التفكري اخلاصة مبا يعرف بـ"االنعكاس
الذاتي" (أو إعادة النظر يف طريقة تفكرينا) النقاب عن أن لدى
األجناس البشرية بقعًا عقلية عمياء غري منظورة.
ومثة منطقة تكون فيها تلك البقع العمياء يف أدمغتنا كبرية ،وهي
منطقة التعلم .وحنن يف الواقع سيئون يف التحقق من الكيفية
اليت نتعلم بها بأفضل شكل ممكن ،وهو أمر مثري للدهشة حقا.
االختبارات والذاكرة
وقد شرع الباحثان جفري كاربيك وهنري روديغر يف النظر يف
جزئية معينة تتعلق بالطريقة اليت ميكن من خالهلا لالختبارات أن
تعزز ذاكرتنا فيما يتعلق باحلقائق.
ويف التجربة اليت أجرياها ،طلبا من طالب جامعيني تذكر زوجني
من الكلمات باللغتني السواحيلية واإلجنليزية ،وكان يتعني عليهم،
على سبيل املثال ،أنهم إذا مسعوا كلمة "ماشوا" بالسواحيلية أن
يكون الرد الصحيح منهم هو كلمة "بوت" (أي قارب) باللغة
االجنليزية.
وكان بوسع الباحثني استخدام نوع من احلقائق اليت ُتطلب يف
حل لغز ما من األلغاز اليت تطرح على طالب املدارس الثانوية
مثال ،من قبيل :من الذي كتب أول برنامج من برامج الكمبيوتر؟
آدا لفليس.
لكن استخدام اللغة السواحيلية يعين أنه ليس هناك أي فرصة
ألن يستخدم املشاركون يف البحث أي معلومات مكتسبة تساعدهم
يف التعلم.
وبعد أن تعلم الطالب جمموعة من الكلمات باللغتني ،حتدد هلم
موعد لالختبار النهائي بعد ذلك بأسبوع واحد.
واآلن إذا شرع العديد منا يف مراجعة مثل هذه القائمة من
املفردات ،فإننا قد ندرس القائمة أوال ،ثم خنترب أنفسنا فيها ،ثم
نعيد هذه الكرة مرة أخرى ،ثم نسقط منها املفردات اليت جنحنا
يف تذكرها بالفعل .وهذا جيعل الدراسة (واالختبار أيضا) أسرع،
من وجهة نظرنا ،ويسمح لنا برتكيز جهودنا على األشياء اليت مل
نتعلمها بعد.
وتبدو هذه خطة منطقية متاما ،لكنها على العكس خطة كارثية
بالفعل إذا أردنا أن نتعلم على حنو سليم.
طلب كابريك وروديغر من الطلبة االستعداد لالختبار النهائي بطرق
خمتلفة ،وقارنا بني ما حققه الطالب من جناحات وإخفاقات .ومن
ذلك على سبيل املثال ،أن أفراد جمموعة بعينها واصلوا اختبار
أنفسهم يف مجيع مفردات القوائم دون إسقاط تلك اليت توصولوا
إليها بشكل صحيح ،بينما توقف أفراد جمموعة أخرى عن اختبار
أنفسهم يف تلك املفردات اليت جنحوا يف تذكرها ،وأجابوا عنها
إجابات صحيحة.
نتائج خمتلفة
ويف االختبار النهائي ،كانت الفوارق بني اجملموعتني كبرية
للغاية ،فيما مل يؤثر إسقاط مثل تلك املفردات على الدراسة
كثريا .فقد وجد الباحثان أن الطلبة الذين أسقطوا تلك املفردات
من املراجعة واختبار أنفسهم فيها كان أداؤهم ضعيفا نسبيا يف
االختبار النهائي .فلم يتذكر هؤالء سوى حنو  35يف املئة من
الكلمات يف صورة أزواج من املفردات.
وذلك باملقارنة باجملموعة الثانية اليت حققت حنو  80يف املئة،
وهي اجملموعة اليت أبقى أفرادها على مجيع املفردات يف القائمة
حتى تلك اليت تذكروها جيدا من أول مرة.
ويبدو أن الطريقة الفعالة للتعلم هي ممارسة اسرتجاع البيانات
أو املفردات من الذاكرة ،أو مبعنى آخر استمرار اختبار ذاكرتنا
يف تلك البيانات أو املفردات ،بدال من حماولة تثبيتها مبزيد من
الدراسة فقط.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن إسقاط بعض البيانات أو املفردات
بالكامل من عملية املراجعة ،وهي النصيحة اليت يسديها العديد من
املرشدين يف جمال التعلم ،ميثل ممارسة خاطئة متاما.
وبوسعك التوقف عن دراسة تلك البنود أو املواد اليت تعلمتها،
لكن عليك مواصلة اختبار ذاكرتك فيها إذا أردت أن تتذكر هذه
األشياء بالفعل وقت االختبار النهائي.
وأخريا ،سأل الباحثان املشاركني عن مدى جناحهم يف تذكر ما
تعلموا ،وكان ختمني مجيع اجملموعات هو أنهم جنحوا يف ذلك

بنسبة  50يف املئة.
لكن هذا يعد تقديرا مبالغا فيه بالنسبة للطالب الذين اسقطوا
املفردات اليت جنحوا يف تذكرها أول مرة من قائمة املراجعة ،كما
أنه تقدير أقل بكثري أيضا بالنسبة للطالب الذين واصلوا اختبار
تلك املفردات عدة مرات حتى بعد أن تعلموها.
إذن يبدو أن لدينا مناطق عمياء يف الدماغ تتعلق مبا وراء اإلدراك
واليت من أجلها ستعمل اسرتاتيجيات املراجعة بأفضل شكل ممكن.
وهو ما جيعل هذا موقفا حنتاج فيه إىل إرشاد وتوجيه من خالل
األدلة وليس البديهة أو الغريزة فقط.
ولكن ذلك الدليل ينطوي على جانب أخالقي معنوي بالنسبة
للمدرسني كذلك :إذ يتعلق األمر باالختبار أكثر مما يتعلق
باكتشاف ما يعرفه الطالب ،فاالختبارات ميكن أيضا أن تساعدنا
على التذكر.

توم ستافورد
حماضر يف علم النفس
بي بي سي

اإلمساك عن األكل يفيد الصحة

أعلنت الدراسة اليت نشرت يف جملة علمية ،فوائد اإلضراب عن
الطعام
أفادت جملة "بروسيدينغز اوف ذي ناشيونال أكادميي اوف
ساينسز" األمريكية أن فريق العلماء خلص إىل أن التخلي عن
تناول الطعام ثالث مرات يوميًا واإلمساك عن األكل خالل 8
ساعات متواصلة أو  12ساعة يوميًا ال يساعدان على إنقاص
الوزن الزائد فحسب ،بل حيميان اإلنسان ضد أمراض كثرية بينها
السكري والسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وحسب العلماء فإن تناول الطعام ثالث مرات يف اليوم ظاهرة
شاذة.
ويفيد الصحة ،يف رأيهم ،تناول ما ال يزيد على  500كيلو سعرة
حرارية مرتني إىل ثالث مرات يف األسبوع أو اإلمساك عن الفطور
والغداء  4-3مرات يف األسبوع .وبينت التجارب على احليوانات
تطور السرطان والسكري وأمراض القلب
أن صومًا كهذا يوقف
ّ
واألوعية الدموية .وذلك ألن الصوم يوقف عمليات االلتهاب
وجيرد األورام من الغذاء ،ويزيد فعالية األجهزة املسؤولة عن
محاية اإلنسان من اإلرهاق العصيب.
وينوي العلماء تبيان فوائد اإلمساك عن األكل خالل جتارب على
املتطوعني تتضمن شتى أشكال اإلمساك عن األكل.

السجائر االلكرتونية أخطر من التقليدية بعشرة أضعاف
كشفت نتائج دراسة علمية يابانية  ،ان السجائر االلكرتونية
حتتوي على مواد مسرطنة تزيد نسبتها بعشرة اضعاف عما يف
السجائر التقليدية.
هذا ما توصل اليه علماء املعهد الياباني للصحة .وليس هذا فقط
 ،بل انهم اكتشفوا يف سوائل األجهزة واملعدات املستخدمة يف
التدخني نسبة عالية من الفورمالدهيد والسيتالدهيد  .وقد تبني
ان هذه النسبة تزداد مع ارتفاع حرارة اجلهاز .كما اكتشفت هاتان
املادتان الضارتان يف البخار الناتج ايضا.
كما يشري العلماء اىل ان ارتفاع تركيز الفورمالدهيد يصبح مسا
مميتا ،لذلك أدرج يف قائمة املواد املسرطنة .وحسب معطيات
الوكالة الدولية للدراسات السرطانية ،فإن هذه املادة تسبب
سرطان البلعوم األنفي.
استنادا اىل هذه النتائج قررت احلكومة اليابانية اجراء دراسات
شاملة عن أضرار السجائر االلكرتونية واألجهزة واملعدات
املستخدمة يف التدخني ،وان وزارة الصحة ستباشر بفرض رقابة
على انتشارها يف اليابان.

تعرف على نقص الفيتامينات باجلسم وكيفية تعويضها
تعد الفيتامينات من أهم العناصر التى حيتاجها اجلسم ،والتى
تساعده فى جتنب اإلصابة بالعديد من األمراض ،ولذلك تناوهلا من
أهم األشياء التى حتافظ على صحتنا من التعرض لإلصابة بالعديد
من األمراض ،ولكن ما هى أضرار التعرض لنقص فى أحد انواع
الفيتامينات فى اجلسم؟.
هناك العديد من األعراض التى تساعدك على معرفة هذه احلقيقة ،و
هى نقص أحد الفيتامينات لديك ،و من تلك األعراض ،اإلصابة ببعض
التقرحات فى الفم ،وتقشري البشرة ،واإلصابة ببعض االلتهابات
ونزالت الربد ،فأنت تعانى من نفص فيتامني "أ" ،وميكنك تعويضه
عن طريق تناول اجلنب ،والسبانخ واجلزر والكرنب والطماطم.
أن التعرض لإلجهاد ،وعدم القدرة على الرتكيز والتذكر ،والشعور
بالقلق واألرق ،فهذا يدل على انك تعانى من نقصان فيتامني "ب"،
وميكنك تناول اللحوم والكبدة والبيض للتعويض وعدم نقصانه.
إذا أصبت بنزيف فى اللثة ،وعدم التئام اجلروح واحلروق بسهولة،
فهذا يعترب دليال على نقصان فيتامني "سى" ،وميكنك تعويضه
عن طريق تناولك للربتقال والليمون والفرولة والفجل واجلوافة
والبقدونس.
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متفرقات

مارسيل سلوم سلوم حيقق جناحا باهرا يف
امتحانات الثانوية العامة يف يف سيدني

القنصل االمريكي يف تركيا يعقد قرانه
على شاب تركي!!

تناقلت الصحف الرتكية اجلمعة ،خربا عن عزم القنصل األمريكي يف
إسطنبول ،تشارلز أف هينرت ،الزواج من شاب تركي يدعى رمضان
تشايسفر ،يف نهاية كانون االول/ديسمرب اجلاري.
وأفادت صحيفة "صباح" ،بأن القنصل األمريكي يف إسطنبول،
هينرت ،قال إنه تعرف على الشاب الرتكي ،يف إحدى االحتفاالت
بشبه جزيرة القرم العام املاضي.
وأضاف هينرت أنه عرض الزواج على تشايسفر قبل بضعة أشهر،
وذلك بعد حصوله على موافقة من وزارة اخلارجية األمريكية،
وعقب موافقة جهة عمله ،أعلن عن اخلرب يف  27نوفمرب/تشرين أول
املاضي ،يف الواليات املتحدة.
من جهته ،ذكر موقع "هربلر" ،أن هينرت أكد أنه سيتم إجراء حفل
الزفاف وعقد الزواج يف واشنطن بنهاية الشهر اجلاري ،حيث
تسمح القوانني يف الواليات املتحدة بزواج املثليني ،وأنهما
سيتوجهان إىل واشنطن يف  20من الشهر اجلاري إلعداد مراسم
حفل الزفاف!

رسالة قصرية من أجنلينا جولي عن إصابتها
باجلدري حتقق  7ماليني مشاهدة يف يومني
أرسلت الفنانة العاملية أجنلينا جولي رسالة خاصة إىل حمبيها يف
مقطع فيديو قصري ال يتعدى  40ثانية ،نشرته على موقع يوتيوب،
قالت فيه إنها أصيبت مبرض اجلدري.

حقق الشاب مارسيل سلوم سلوم أمنيته وأمنية أهله حبصوله على
الدرجة االوىل يف اللغة االنكليزية يف امتحانات الشهادة الثانوية
يف والية نيو ساوث ويلز كما حل يف املرتبة االوىل يف مدرسة
دوناسايد تكنولوجي ونال جائزة مالية.
االهل وجده ابو اسعد جورج سلوم وعمه حنا وعائلته واالصدقاء
وأهل مرمريتا يف سيدني وسوريا والزميل اكرم املغوش واسرة
اهلريالد يهنئون مارسيل واهله وألف مربوك.

ومل تتمكن جولي بسبب مرضها من حضور العرض األول لفيلمها
اجلديد " ."Unbrokenوتظهر جولي يف الفيديو القصري وهي مرتدية
"توبا" أبيض ،وتظهر على وجهها وأعلى كتفيها آثار البثور احلمراء
ملرض اجلدري.
وقالت جولي يف الفيديو" :أردت فقط أن أكون واضحة وصادقة
حول السبب يف غيابي عن حضور العرض األول لفيلمي اجلديد
يف األيام القليلة املقبلة ،وهو أنين اكتشفت الليلة املاضية أنين
مصابة مبرض جدري املاء .لذا ،سوف أبقى يف املنزل مشتاقة
إىل اجلميع ،وأنا ال أستطيع أن أختيل ما حدث لي ،وذلك ألن هذا
الفيلم يعين الكثري بالنسبة لي ".
يذكر أن جولي هي خمرجة ومنتجة الفيلم ،واستمر العمل فيه عامني
كاملني.
الفيلم مأخوذ عن قصة احلياة احلقيقية للعداء األومليب األمريكي
لويس زامربيين ،الذي عانى من سوء املعاملة كأسري لدى اليابانيني
يف احلرب العاملية الثانية.
زامربيين توفى عن عمر  97عاما يف شهر يوليو/متوز املاضي ،ومن
املنتظر أن حتضر عائلته افتتاح الفيلم.

* 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

جزيرة سكانها قرود قد تهدد البشر يف
املستقبل

أحداث فيلم  Planet of the Apesتتحول إىل واقع ملموس نوعا ما
يف غرب القارة السمراء “أفريقيا”.
رغم أن أحداث فيلم  Planet of the Apesخيالية متاما ،فإنها قد
حتدث يف الواقع ،حيث يوجد بالفعل منطقة معزولة يف غرب أفريقيا
وحتديدا يف دولة “ليربيا” يتم تربية قرود الشمبانزي بأعداد مهولة
داخلها واليت تستخدم بشكل مباشر يف األحباث الطبية.
تقرير موقع  Oddity Centralأشار إىل أن تلك القرود تعترب أبطاال
حقيقية بعد أن متكنت من النجاة من أمراض عديدة وخاضت اثنني
من احلروب األهلية باإلضافة إىل خضوعها للعديد من الفحوص
والتجارب الطبية.
وقد لعبت القرود ،املتواجدة يف املعهد الليبريي للبحوث الطبية
احليوية  ،Vilab IIدورا حموريا يف تطوير عالجات ألمراض مثل
التهاب الكبد الوبائي خالل فرتة السبعينات ،لكن مت غلق املؤسسة
يف عام  2000بسبب الضغط املتزايد من نشطاء حقوق احليوان،
بعدها مت نقل القرود إىل جزيرة نائية يف “فارمنغتون” ليقضوا ما
تبقى من حياتهم يف هدوء وسكينة.
يطلق السكان احملليني على اجلزيرة اسم “كوكب القرود” ويسكنها
أكثرمن  60مشبانزي يعيشون بشكل منفصل ومت توثيق قصتهم
يف مطلع العام اجلاري بفيلم وثائقي يسمى “كوكب القرود” على
غرار الفيلم السينمائي الصادر هذا العام.
وقد أكد فريق عمل الفيلم الوثائقي القرود كانت عدائية يف
البداية عند رؤية البشر ألول مرة على اجلزيرة منذ فرتة طويلة،
ولكن مبرور الوقت وبتقديم الطعام هلم أصبحوا أكثر ألفة ومودة.

الرجال أكثر غباء من النساء
خلصت جوائز
داروين اليت
حيصل عليها
من يفقدون
يف
حياتهم
ظروف غبية،
إىل أن الطرق
اليت
الغبية
بها
ميوت
الناس تثبت
أن الرجال أكثر غباء من النساء.
وحبسب النتائج ،اليت نشرتها صحيفة "ديلي مايل" الربيطانية،
فإن  90%من احلاصلني على تلك اجلائزة من الرجال.
ورشح للجائزة أشخاص من خمتلف أحناء العامل ،مبا يف ذلك الرجل
الذي ربط عربة تسوق مبؤخرة قطار ومات بعدما سحله القطار ألكثر
من ميلني ،كذلك اإلرهابي الذي فتح مظروف القنبلة اإللكرتونية
أثناء إرساهلا لقتل اهلدف.
وهناك العديد من األمثلة ،مثل الرجل الذي أطلق النار على نفسه
مبسدس على هيئة قلم ليثبت لصديقه أنه حقيقي ،واللص الذي
حاول الصعود عرب حبال املصعد الداخلية فنزل عليه املصعد وسحقه
على األرض.
وحصل الرجال على  282جائزة ،من بني الـ  318جائزة اليت منحت
ألغبى طرق املوت ،وهو ما يثبت أن الرجال أكثر غباء من النساء.
ً
"وفقا
ويقول الدكتور دينيس ليندرام ،من جامعة نيوكاسل:
للنظرية القائلة بأن الذكور أكثر غباء ،ميكن القول بأن هناك العديد
من االختالفات يف السلوك أثناء اخلطر ،حيث يالحظ أن الرجال أكثر
بالهة ومحاقة عند مواجهة اخلطر ويفعلون أشياء غبية".
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Darwin-based asylum-seeker on hunger strike, near-critical after 43 days
An Iranian asylum seeker
is 43 days into a hunger
strike as the Immigration
Department tries to force
him to return voluntarily
to Iran or stay in detention indefinitely, which his
lawyers describe as being
trapped in a “Kafkaesque
nightmare” .
The 33-year-old man, who
cannot be named for legal
reasons, is in Wickham
Point Immigration Detention Centre in Darwin in
a near-critical condition
after refusing to eat since
November 1, losing 23 kilograms.
Speaking through an intermediary, the man told
Fairfax Media that staff
from the Immigration Department are constantly
pressuring him to voluntarily return to Iran. Iran
refuses to accept the forcible return of its nationals
from Australia.
“[The Immigration Department] always give me
negative news and they
are constantly saying to
me, you have to go back,
you have go to back,” he
said.
He says he has lost hope,
refusing to be given an
intravenous drip and only
drinking water.
Earlier this year, the man
was found not to be a refugee by the Refugee Review
Tribunal. But he will be imprisoned or murdered if he
is sent back to Tehran, he
says.
“My life was in danger,”
he said. “I want to save my
life and not be killed or not
end up in prison,” he said.
His lawyer, John B. Lawrence, SC, said the man
had been on a bridging
visa in Canberra for two
and a half years before
being taken to Villawood
and then Darwin when his
refugee status failed.
“He is in a Kafkaesque
situation because his application has been refused
in Australia but they will
not accept him in Iran, so

he remains in the custody
of the Immigration Department indefinitely.”
Mr Lawrence says doctors
also fear for the man’s
health and wellbeing,
which is becoming critical, in addition to the ethical implications if they are
instructed to force-feed
him.
“He looked sick and unwell, his external faculties
were tired and that was
because he hasn’t eaten
food. They have told him
that if he continued to not
eat there would be a case
for force-feeding,” Mr
Lawrence said.
A spokesman for Immigration Minister Scott Morrison would not talk about
the specific case, citing privacy reasons, but
said: “People who have
exhausted all outstanding avenues to remain in
Australia and have no lawful basis to remain are expected to depart.”
Kon
Karapanagiotidis
from the Asylum Seeker
Resource Centre said: “It
shows you that this government is willing to let
people die in detention
rather than protect them.
“I have a grave fear that
unless this man is released from detention,
then he will die.”
In April last year the Australian Medical Association altered its position on
force-feeding under new
ethical guidelines, recommending its members refuse force-feeding detainees engaged in hunger
strikes. According to medical journals, humans will
face death from starvation
at 45 to 61 days.
The AMA guidelines say
doctors must respect the
wishes of people who
have made an informed
and voluntary judgment
to refuse food. It argues
that under these circumstances, forced feeding
of hunger strikers “is not
justifiable”.

Surplus bombs leave $23m $100 GP fees in two years?
The average upfront cost in general practice. Once
hole in Defence books
of a 15-minute consul- you destroy this cost con-

Australian defence force exercise Chong Ju at Puckapunyal. Photo: Joe Armao

The Defence Department
has destroyed 85 surplus
missiles worth $23 million
in the past 18 months.
But the department says
getting rid of an average
of one missile a week at an
average cost of $271,000
per missile is an integral
part of national security.
The explosives were a
mix of air-to-air and air-tosurface missiles used by
air force and navy fighter
aircraft and helicopters
as well as air defence and
anti-tank missiles used
by the army.
“Holding sufficient missiles in stock to deal with
potential operational scenarios serves as a deterrent to those operational
scenarios being realised,”
a Defence spokesperson
said.
“The weapons are not
considered wasted.
“The number of missiles
in inventory is determined
by the potential operational scenarios they may
be required for and is
typically higher than the
baseline training requirement.”
The missiles were destroyed by being blown
up. But they were not
blown up by being fired,
as missiles were made to
be.
Despite this, the department said the destruction
of the missiles provided
training to Defence’s explosive ordnance disposal teams.
“Missiles can become surplus if the platform they

are procured to complement is no longer available, the mission set is
no longer required or the
missiles themselves have
reached their shelf life,”
the spokesperson said.
“Some of those referred
to were surplus to requirements, some of them
were shelf-life expired.”
While the spokesperson said the shelf life of
Defence’s missile stock
was “factored into training planning”, the department did not answer a
question about what its
procedures were to marry surplus weapons with
training.
Academic Derek Woolner,
from the Australian National University’s strategic and defence studies
centre, said Defence had
been criticised in the past
because personnel were
restricted in what munitions they could access
for live fire exercises.
Mr Woolner said computer simulators, while effective, were “not quite like
using the real thing”.
Another 36 missiles worth
$9.175 million were disposed of by being sold.
The department revealed
its missile disposals in an
answer to a question on
notice asked by Senator
Penny Wong.
Last month Defence rejected outright a rumour
the department had disposed of millions of dollars in pistol ammunition
because it had been malfunctioning.

tation with a GP could
exceed $100 within two
years under the federal
government’s proposed
changes to Medicare, the
Doctors Reform Society
says.
The society, a lobby group
that supports publicly
funded universal health
care, says the Abbott government’s plan to reduce
the Medicare rebate for
doctors by $5 and freeze
it until 2018 is promoting a “return to a failed
privatised system of the
past” with doctors free to
charge what the market
will bear.
Society national president
and GP Con Costa said
extending the current twoyear-long freeze on Medicare rebates for another
four years would hit GP
clinics’ budgets hard, driving many doctors away
from bulk-billing and into
increasing their fees for
patients who do not have
concession cards.
One GP said the changes would be devastating
for the working poor and
might stop them from
seeking medical help.
In 2012, the former Labor government froze the
Medicare rebate for a standard “Level B” consultation of up to 20 minutes
at $37.05. The Australian
Medical Association recommends GPs charge $75
for such consultations,
meaning patients without
concessions are usually
out of pocket $37.95.
But Dr Costa said, given
some doctors were already
charging $80, it was likely
some would be charging
at least $100 by 2016.
Under the government’s
new proposal, if a doctor
charges $100 up front, a
non-concession patient
would receive a rebate of
$32.05, leaving them out
of pocket $67.95.
“We’re predicting a rapid
rise in the cost to see a
family doctor,” Dr Costa
said.
“Up until now, Medicare
and high rates of bulkbilling have kept a lid on
doctors’ fees and charges

trol, you basically open
Pandora’s box.”
The Australian Medical Association has long
complained that Medicare
rebates for GPs’ work
have not kept up with inflation and average weekly
earnings. President Brian
Owler last week said the
increasing gap between
rebates and the cost of
running clinics would
prompt some doctors to
shift to more private billing.
At the moment, about 82
per cent of GP visits are
bulk-billed. For patients
who pay privately, the average out-of-pocket cost
is $30.
The AMA estimates about
a quarter of patients who
are bulk-billed do not have
concessions.
AMA Victorian branch
president Tony Bartone
said this group of patients
were likely to face more
“commercial fees” under
the government’s new
system, due to begin in
July.
He said upfront fees of
$80-$90 were likely by the
end of 2016. “I think $100
would be at the absolute
outside extreme,” he said.
Broadmeadows GP Dr
Ralph Audehm said the
government’s proposed
changes would mean his
clinic, which bulk-bills everyone regardless of their
ability to pay, would have
to start charging fees.
He predicted a fee of at
least $5 to cover the “pay
cut of about 18 per cent”
for the care of people
without a concession and
the cost of restructuring
the front desk to start taking payments.
Dr Audehm said his practice, which cares for many
needy patients, was already bordering on being
financially unviable, leaving it little choice.
He said the fees would be
devastating for some of
the “working poor” – people on low incomes who
do not qualify for concessions. “It will probably
stop them seeking medical
care when they need it.”
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Tony Abbott: Martin Place siege gunman was known to ASIO but not on terror watch list Martin Place siege fallout: Prime Min-

ister Tony Abbott calls fresh National
Security Committee meeting

Prime Minister Tony Abbott and his wife Margie pay their respects to the victims of the Martin Place siege. Photo: Steve Christo

In a press conference on
Tuesday afternoon, Prime
Minister Tony Abbott expresses his outrage at
the hostage tragedy and
pledges to make Australia
safer.
The Sydney siege gunman was not on any government terror watch lists
despite having a long
criminal history, mental

instability and an “infatuation with extremism”,
Prime Minister Tony Abbott says.
Speaking in Sydney on
Tuesday after laying flowers at a spontaneous
memorial for the victims
at Martin Place, Mr Abbott said Monis was well
known to federal and NSW
police and ASIO, but “I

NBN Co, Telstra and Optus reach
deal for copper and HFC networks

TONY Abbott and Malcolm Turnbull have officially signed a deal to buy
back Telstra’s $11 billion
copper network. A network the Howard government sold to Telstra last
century.
Alongside the Telstra
agreement, NBN Co has
taken ownership of Optus’ HFC cable network
valued at “substantially
the same” as the two
company’s $800m 2011
deal.
Both arrangements will
now allow the government to rollout its new
multi-technology plan for
the NBN.
Under Labor’s previous
plan, the government was
to pay Telstra $11 billion
to decommission the copper network to allow the
rollout of a fibre to the
premises network.
However, the new arrangement will see the
copper network now used
in places where the government will be rolling out
its fibre-to-the-node network. Included with the
ownership of the copper
network, NBN Co is now
responsible for the ongoing maintenance and
operation of the ageing

technology.
Telstra’s HFC cable network is also included with
the deal, while Telstra will
still be delivering Foxtel
over the network.
NBN Co CEO Billow Morrow said that the new
agreement will shave
“years” off the old NBN
rollout schedule.
“In the last six years, we
have connected 300,000
users. In the next six
years, we want to scale
up to 8 million users,”
Morrow said.
He also praised the fact
that the under the new
agreement, lawns would
no longer have to be dug
up, which they previously
needed to be so that fibre
could be laid.
Shadow Communications
Minister, Jason Clare
commented on “Tony Abbott’s Christmas present
to Australia”, saying:
“Merry Christmas Australia…Today Tony Abbott
has bought back the copper network that John
Howard sold last century.
To keep it working he is
going to have to spend
billions of dollars over
the next decade – and all
Australia will get from it is
a second-rate NBN.”

Tony and Margie Abbott at Martin Place on Tuesday. Photo: James Alcock

don’t believe that he was
on a terror watch list”.
“If I can be candid with
you, that is the question
that we were asking ourselves around the national
security committee of the
cabinet today,” Mr Abbott
said.
“How can someone who
has had such a long and
chequered history, not be
on the appropriate watch
lists, and how can someone like that be entirely at
large in the community?”
He said the federal government had acted upon
hearing “terrorist chatter
of acts of random violence against Australian
citizens”, such as upgrading security at Parliament
House in Canberra and
raising the terror alert.
“But … we do have to ask
ourselves the question,
could [the Martin Place
incident] have been been
prevented?”
Mr Abbott said even if
the “sick and disturbed
individual” had been on
the terror watch lists and
monitored 24 hours a day,
the tragedy may not have
been prevented.
“It’s quite likely, certainly
possible, that this incident could have taken
place, because the level
of control that would be
necessary to prevent
people from going about
their daily life, would be
very, very high indeed,”
he said.
As Fairfax Media has reported, Monis was released from custody on
bail six days after controversial changes to the
state’s bail laws came into
effect in May.
The laws made it easier
for an accused person
to be bailed if there is no

perceived risk to the community.
The NSW government has
since tightened the laws,
which are due to take effect in late January. On
Tuesday, Premier Mike
Baird indicated that the
rules may be tightened
further following a state
and federal investigation
into how Monis slipped
through the net of the judicial system.
“We are all outraged that
this guy was on the street
… the community has every right to feel upset. I’m
incredibly upset,” he said.
“Can we do it better?
That’s exactly what we are
working with the Federal
Government [on] over the
coming weeks.”
Mr Baird expressed condolences to the families
of the two victims, barrister Katrina Dawson and
Lindt café manager Tori
Johnson.
“These were decent, good
people, who were going
about their ordinary lives.
It’s about as innocent a
thing as anyone can do
to go and grab a cup of
coffee before the working
day has fully started,” he
said.
He thanked the people of
Sydney for their united response to the tragedy, including the floral tributes
in Martin Place.
“This city is amazing. Its
people are incredible, and
what you are seeing in
Martin Place right now as
it unfolds, it is almost as if
a beating heart of the city
is being put in place,” he
said.
“That’s what those flowers represent to me. It is
showing us that this city
is alive… it is people saying they care.”

Prime Minister Tony Abbott has offered condolences to the families of
the two hostages killed
in the Sydney Lindt cafe
siege and said the National Security Committee of cabinet would meet
shortly.
“Australians awoke to the
news this morning that
the siege in Martin Place
has ended,” Mr Abbott
said in a statement released Tuesday morning.
“Our thoughts and
prayers are with the families of the two deceased
hostages, the wounded
and the other hostages.
“I commend the courage
and professionalism of
the New South Wales Police and other emergency
services involved.”
Mr Abbott said he’d been
briefed by NSW Premier
Mike Baird, NSW Police
Commissioner Andrew
Scipione and Australian
Federal Police Commissioner Andrew Colvin
early Tuesday morning.
On Monday, Mr Abbott
indicated the siege may
have been politically motivated.
“We don’t yet know the
motivation of the perpetrator,” he told the press
pack assembled in the
Prime Minister’s courtyard.
“We don’t know whether
this is politically motivated, although, obviously
there are some indications that it could be.”
The man behind the siege,
Man Haron Monis, has
expressed outrage at Mr
Abbott’s use of the term
“Team Australia” in a series of online tirades over
recent days and weeks.
The Governor-General, Sir
Peter Cosgrove, said all
Australians were shocked
by what had happened
over the past 24 hours.
He also called for unity
within the community.
“To the families and loved
ones, our thoughts and
prayers are with you during your unimaginable

grief. For those injured,
we are willing you to recover, and for all those
caught up, we stand with
you.”
Most notorious for sending abusive letters to the
families of Australian soldiers who were killed in
Afghanistan, Monis also
has a lengthy track record
of attacking politicians on
social media, including
Mr Abbott and his predecessor Kevin Rudd.
In extensive posts, he has
claimed to be under “constant attack” by the Australian government and
has compared himself to
Wikileaks founder Julian
Assange, saying false
charges, including sexual
assault, have been made
against him for “political
reasons”.
In a statement issued
Monday,
Opposition
Leader Bill Shorten said
the deaths of the two
hostages “breaks our
hearts”.
“Our thoughts and prayers
are with their families,” Mr
Shorten said.
“We also keep in our
thoughts the wounded
and other hostages, and
their families. Their ordeal
is not over.
“We owe our full gratitude
to our police and security
agencies for their bravery, service and sacrifice.
Their skill and professionalism has saved lives.”
Mr Shorten pledged to
offer the government Labor’s full support on the
matter.
“The Prime Minister and
I are partners when it
comes to keeping Australians safe,” he said.
The National Security
Committee consists of
Mr Abbott, Deputy Prime
Minster Warren Truss,
Foreign Minister Julia
Bishop, Attorney-General
George Brandis, Treasurer Joe Hockey, Defence
Minister David Johnston
and Immigration and Border Protection Minister
Scott Morrison.
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Sydney siege: Gunman among three dead as gunfight brings an end to Martin Place drama

People run with their hands up from the Lindt Cafe, Martin Place. Picture: Getty Images

Sheik Man Haron Monis, the man who took the hostages.

SYDNEY’S terror siege
horror ended in tragedy
early tuesday morning
with three dead - including the lone gunman - as
police stormed the Martin
Place cafe.
Flashes of light and gunshot rang out from the
building only moments after six hostages escaped
the clutches of armed Islamic hate preacher Sheik
Man Haron Monis just after 2am.
Tragically, police confirmed two of the hostages, a 34-year-old man
and a 38-year-old woman
were killed.
Three other people were
treated at hospitals including:
- a woman, 43, who has a
gunshot wound to her leg
- a police officer, 39,
grazed in the face by a bullet and later discharged
- a woman, 30, who suffered back problems
Prime Minister Tony Abbott this morning commended the courage and
professionalism of NSW
police and other emergency services involved.
Cabinet’s national security committee will meet

again tuesday morning to
review the situation.
“Our thoughts and
prayers are with the families of the two deceased
hostages, the wounded
and the other hostages,”
Mr Abbott said in a statement.
Opposition Leader Bill
Shorten also sent his
prayers to the hostages
and their families.
“We owe our full gratitude
to our police and security
agencies for their bravery,
service and sacrifice,” he
said in a statement. “Their
skill and professionalism has saved lives.” Mr
Shorten said he would
continue to work with Mr
Abbott to keep Australians safe.
As office workers this
morning laid flowers at
the scene, Police Commissioner Andrew Scipione revealed 17 hostages
had been accounted for,
including the five who escaped on monday.
He paid tribute to the police officers who had laid
their lives on the line to
resolve the siege.
He said senior officers
had taken the decision

to deploy when they did
to prevent (more casualties) but he would not
speculate any further as
a thorough look back was
required.
“They’re (the hostages)
very brave people who
in many cases were just
buying a cup of coffee
and were caught up in
this dreadful affair.
“To the people of Sydney. This was an isolated
incident. Do not let this
incident bring about any
dis-confidence
about
working.”
Premier Mike Baird:“Our
first thoughts and prayers
this morning are with the
innocent victims of this
horrendous … attack.
“Today while we grieve
we must go about our
normal business
“I say to everyone in NSW
today we must come together like never before.
We will get through this,
we will get through this’.
“The events we have seen
have shaken us but will
not dampen our resolve.”
The end of the 17-hour
Lindt cafe siege came after a day of unprecedented horror in the heart of
Sydney’s CBD amid the
first extremist attack on
NSW soil.
A hostage running up
Phillip St towards the corner of Hunter St was the
first sign the siege was
about to reach a horrific
conclusion.
The man was running
towards police with his
hands up at 2.07am. He
lay on the ground when
he was approached by
two police.
As he ran towards police,
ambulance officers were

being suited up in bulletproof vests as they prepared to go in.
Five minutes later, at
about 2.11am, there was
a volley of gunfire that
sounded like fireworks.
A female police came
sprinting towards civilians and media gathered
on the corner, screaming
for them to get to the other side of Hunter St.
She was shouting that
there was live ammunition.
At least three stretchers were seen going into
the cafe in the next five
minutes, with at least
one woman laying on a
stretcher.
A number of hostages
were seriously injured in
the drama as it is understood police used stun
grenades to raid the cafe
this morning. The injured
were carried on the shoulders of emergency services personnel to waiting
ambulances — the hours
of terror they endured
and the piercing pain they
were experiencing etched
on their faces.
They were taken to a
number of hospitals
around Sydney including
Royal Prince Alfred and
Royal North Shore. Some
wailed in agony as Australia came to grips with
the unfathomable sights
beamed live around the
globe.
Earlier, in a chilling phone
call to The Daily Telegraph
from inside the cafe, one
hostage said the gunman
was standing beside her
— listening via speaker
phone — as she referred
to him as “The Brother”
It was revealed overnight
that Monis, 49, who was
on bail for accessory to
murder, had previously
sent offensive letters to
the families of dead Australian soldiers, calling
them murderers, and earlier this year was charged
with sexual assault.
His former lawyer Manny
Conditsis described him
as a “damaged goods individual” with an ideology
that clouds his common
sense. “This is a one-off

random individual,” Mr
Conditsis said.
“It’s not a concerted terrorism event or act. It’s a
damaged goods individual who’s done something
outrageous.”
Monis, who arrived in
Australia as a refugee in
1996, has been charged
with being an accessory
before and after the fact to
the murder of his ex-wife.
His current partner was
charged with murder. The
couple was given bail in
Penrith Local Court, with
Magistrate Darryl Pearce
saying the Crown’s case
was weak. In March this
year Monis was charged
with sexual and indecent
assault.
Religious
community
leader Dr Jamal Rifi has
sought to distance the
gunman from the Muslim community, descibing him as a crazed lone
wold.
“My community wouldn’t
feel vulnerable about how
the siege has ended,” he
told Sky News.
“We are very upset it has
not ended up peacefully...
It would impact on all of
us in our society because
we feel for those who
died.”
How it all unfolded
Armed with a shotgun and
a flag linked to extremist
groups, Monis had burst
into the cafe yesterday
morning. The hostages
were used as human
shields, forced to stand at
the window and hold the
Islamic flag bearing the
words: “There is no God
but Allah and Muhammad
is his messenger”.
The ordeal began around
10am on Monday when
Monis entered the Lindt
cafe and reportedly withdrew a shotgun from a
blue bag.
Throughout the day hostages were seen pressed
against the windows of
the Lindt cafe, captured
first by the Seven Network from their Martin
Place studio directly opposite the location.
Some were forced to contact news outlets and use
social media to relay the

gunman’s demands.
At one stage a woman
was used as a human
shield as the gunman
moved around inside the
cafe.
Hostages were forced
to hold an Islamic flag
against the windows in
turn.
Five hostages managed
to escape yesterday, running from the back service door of the cafe into
the arms of heavily armed
police officers outside.
As the siege exploded in
Sydney’s Lindt Cafe, the
world watched.
In the United States, CNN,
FOX News, MSNBC and
other 24-hour news channels had already dedicated most of their Monday
morning programming
to coverage of the emergency.
When the situation climaxed with hostages
fleeing and heavily armed
authorities storming the
cafe in Sydney’s central
business district, people
around the world watched
live.
What happens on Tuesday
Residents and city workers have been advised
to go about their day as
usual, but police have
advised some road diversions remain in place.
Martin Place will remain
closed.
An exclusion zone will
continue to operate
around Martin Place bordered by Elizabeth Street,
St James Road, Macquarie Street and Hunter
Street.
People who work in this
zone are being asked
to work from home. But
everyone else is being
encouraged to go about
their business as normal.
Martin Place station will
remain closed, while
some buses will be diverted around the exclusion
zone but will continue to
run through the CBD.
The State Library will be
closed until further notice
while planned school excursions into the Sydney
CBD for Tuesday have
been cancelled.
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TOURING AUSTRALIA
STARTING 31 JAN 2015
TICKETS
ON SALE NOW!

NOT MADE IN
CHINA
Based in New York, Shen Yun
Performing Arts was founded
with the mission to restore 5,000
years of divinely inspired Chinese culture, which has been
mostly destroyed in China under
communist rule. In fact, a show
like Shen Yun can no longer be
found in China today.

An unmatched
theatrical experience…

S

HEN YUN. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic,
and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experience of a lifetime—a moment so powerfully beautiful it touches the

soul.

Discover the grandeur of a fantastically rich culture, that of classical
China, brought to life through brilliantly choreographed dance and mesmerizing, all-original orchestral compositions. Magnificently costumed
dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pastoral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This
season, discover what art was meant to be.

“A mesmerizing performance,
reclaiming the divinely inspired cultural
heritage of China.”
—Donna Karan, Creator of DKNY

“A beautiful show! Fantastic!”
—Joy Behar, Co-host of ABC’s The View

“The ancient Chinese wisdom

it conveyed will not only beneﬁt the Chinese people,
but also the whole world.”
—Ted Kavanau, founding Senior Producer
of CNN Headline News

Discover Shen Yun.

“Incredible” -MSNBC

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

“Breathtaking” -CurtainUp
“Absolutely Beautiful”

- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX
“5,000 years of Chinese music and
dance in one night!”

ALL-NEW 2015 SHOW | WITH LIVE ORCHESTRA

—The New York Times

“Demonstrating the highest realm in
arts, Shen Yun inspires the performing
arts world.” -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last
Dancer, and principal dancer with Birmingham Royal
Ballet

Gold Coast
31 Jan – 1 Feb
The Arts Centre
Gold Coast
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 Feb

Concert Hall QPAC
Ticketing: 136 246

Sydney
6 - 15 Feb

Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

Canberra
17 - 18 Feb

Canberra Theatre
02 6275 2700
CanberraTheatreCentre.com.au

Adelaide
20 - 22 Feb

Adelaide Festival Theatre
131 246
www.bass.net.au

Melbourne
25 - 28 Feb

Arts Centre Melbourne
1300 136 166
Ticketmaster.com.au

ShenYun.com

Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034

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

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

