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«اخلليجي» يندد باالتهامات املصرية لقطر بدعم اإلرهاب

الراعي :عون وجعجع كانا دائما يف بكركي و «يرتغالن» حتت سقفها

سفر سالم جُيمّد «اآللية» ...واحلريري يُش ّجع حوار «التيار» و»القوات» مقتل « 100داعشي» وأسر  54يف إنزال مصري يف ليبيا
اجملتمع
ينشغل
فيما
الدولي عمومًا ،واالمريكي
بوضع
خصوصًا،
َ
عسكرية
اسرتاتيجية
وإعالمية جديدة ضد تنظيم
ّ
يرتقب لبنان
«داعش»،
النقاش الذي ُّ
اتفق على
فتحه أمس االول يف
جلسة احلوار السادسة بني
تيار «املستقبل» و «حزب
اهلل» ،حول آلية الوصول
اىل االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة االرهاب ،فيما
تبقى آلية العمل احلكومي
غائبة خصوصًا بعد سفر
رئيس احلكومة متام سالم
اىل روما أمس االول يف
زيارة خاصة ،يف وقت أمل
الرئيس سعد احلريري يف
معاودة احلكومة نشاطها

جانب من لقاء الحريري مع السفراء العرب يف «بيت الوسط» أمس االول
قريبًا».
وقال احلريري أمس االول
لدى استقباله السفراء

يف
املعتمدين
العرب
لبنان« :لقد بدأنا حوارًا
مع «حزب اهلل» لتنفيس

األطراف اإلسالمية يف كردستان تنضم لقتال داعش

تبنت األطراف اإلسالمية
يف إقليم كردستان العراق
فكرة املشاركة ميدانيًا
ضد «داعش»،
يف احلرب
ّ

اإلسالمية
واحلركة
الكردستانية تكشف عن
إعدادها قائمة بـ 500
عنصر من احلركة قدمتها

إىل وزارة البيشمركة ،يف
تطور الفت ملفهوم احلرب
على اجلماعات املتشددة
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بإدارة :آدي سركيس

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

االحتقان السين ـ الشيعي
وللتخفيف من تداعيات
مشاركة احلزب يف احلرب
يف سوريا ،ونأمل يف

التتمة صفحة 31

نفذت قوة مصرية خاصة،
امس االول ،عملية إنزال
نوعية ومعقدة استهدفت
معسكرًا خاصًا لتنظيم
«داعش» يف درنة شرق
ليبيا.
«عملية إنزال نوعية ومعقدة
أو عملية خاصة» ،صفات
نسبت إىل اإلنزال الذي
نفذته قوة مصرية خاصة
وإستهدف معسكرًا خاصًا
لتنظيم «داعش» يف درنة
شرق ليبيا ،القوة املصرية
اخلاصة  999إنتقلت من
موقع مصري عسكري قرب
احلدود مع ليبيا بطائرة
عسكرية خاصة بالتنسيق
مع القوات الليبية ونفذت
اهلجوم مبشاركة قوة ليبية
خاصة أيضًا.
اهلجوم
إستهدف
وقد
املصري اللييب املفاجئ

مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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

معسكر أبو كريم الوهداني
التابع للتنظيم وإعتمد على
املباغتة وإستخدام القوة
وأدى
الكبرية
النارية

حبسب وكالة أنسا اإليطالية
«الريبوبلكا»
وصحيفة
اإليطالية اىل مقتل 155
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اجليش السوري ينسحب من رتيان يف ريف
حلب الشمالي واملسلحون يعلنون أسر  35جندياً
يبدو ان معارك ريف حلب
كر
الشمالي ما زالت معارك ّ
وفر بني اجليش السوري
ّ
وفصائل املعارضة فبعد
االنتصارات اليت حققها
اجليش السوري يف ريف
حلب الشمال عاد وانسحب
من بلدة رتيان حيث اعلن
املسلحون عن أسر 35
جنديًا بعد نفاد ذخريتهم.
وأنهم بدأوا مفاوضات
السوري
اجليش
مع
ملبادلتهم.

يأتي هذا التطور بعد
تأكيد معلومات دخول
مئات املسلحني من تركيا
عرب معرب باب السالمة إىل
ريتان من بينهم ضباط
لإلشراف على املعركة.
يف
املسلحون
ويقوم
مع
بالتفاوض
رتيان
اجليش السوري ملبادلة
 45أسريًا منهم بأسرى
اجليش السوري .وكانت
معلومات قد أكدت دخول
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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
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Support our public
schools, hospitals
and TAFE’s.
Put an end to
overdevelopment in
Parramatta.
Stop the
privatisation of our
electricity.

James Shaw

Standing up for Parramatta

M: 0467 668 052

E: james.shaw@nswlabor.org.au

JamesShawParramatta

Authorised by Patricia Prociv
26 Short Street Rosehill NSW 2142

ϥϭέϣΎϘϳϥϳΫϟαΎϧϟ
ΏϧΟΗϟΎλϧ

BetRegret
ωϭΑγϻϲϓΓέϣϥϣϝϗέΎϣϘϟΏόϟ·
ΔλΎΧϟϥϳΩϣϟϭϥΎϣΗϹΕΎϗΎρΑϙέΗ 
ϝίϧϣϟϲϓϙΑ
έΎϣϘϟΏόϠΗΎϣΩϧϋΔΣέΕέΗϓΫΧ 

.έΑϛΊϳηϰϟ·ϱΩ΅Ηϥϥϣ BetRegret ωΩΗϻ

betregret.com.au ϥϣΎλϧϟϊϳϣΟϰϠϋϝλΣ·
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لبنانيات

احلريري :نأمل ان يكون احلوار مع حزب اهلل
منتجا لنخوض باالستحقاق الرئاسي
قال الرئيس سعد احلريري
ان استمرار احلرب يف سوريا
والتدخل يف شؤونها يعرض
لبنان ملخاطر كثرية ،كاشفا
اننا بدأنا حوارا مع حزب اهلل
لتنفيس االحتقان السين -
الشيعي .نأمل ان يكون منتجا
لنتمكن من اخلوض يف مسألة
االنتخابات الرئاسية .والتوافق
على رئيس ميكن لبنان من
مواجهة التحديات ،مؤكدا ان اي
اسرتاتيجية ملكافحة االرهاب ال
تتم اال من خالل اجليش اللبناني
والقوى االمنية والعسكرية
الشرعية ،داعيا اىل اسرتاتيجية
عربية شاملة ملكافحة ظاهرة
االرهاب.
فقد كثف الرئيس احلريري
لقاءاته امس االول يف بيت
الوسط مع وزراء وقادة امنيني
واحملافظني ومدراء عامني،
اضافة اىل نواب وسفراء
وفاعليات.
ويف هذا االطار استقبل
الرئيس احلريري امس االول
وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق يف حضوراملدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص واملدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم
وجرى عرض لالوضاع االمنية يف
البالد.
كما التقى الرئيس احلريري
يف حضور الوزير املشنوق
واملدير العام للبلديات عمر
محزة ،حمافظي :جبل لبنان فؤاد
فليفل ،بريوت زياد شبيب،
الشمال رمزي نهرا،اجلنوب
منصور ضو ،عكار عماد لبكي
وبعلبك  -اهلرمل بشري خضر.
ثم استقبل ،يف حضور الوزير
املشنوق ،املدير العام لشؤون
السري هدى سلوم واملدير العام
لالحوال الشخصية سوزان خوري
واملدير العام للشؤون السياسية
فاتن يونس .واستقبل ظهرا
النائب حممد الصفدي ،وكان
عرض آلخر املستجدات.
والحقا ،استقبل احلريري السفري

االملاني كريستيان كالغس
وعرض معه العالقات الثنائية
بني البلدين .كذلك التقى
النائب روبري فاضل ،ثم االمني
العام للمجلس االعلى للدفاع
اللواء حممد خري.

السفراء العرب

واستقبل الرئيس احلريري مساء
السفراء العرب املعتمدين يف
لبنان يتقدمهم عميد السلك
السفري املغربي علي أومليل،
يف حضور سفراء :قطر علي
بن محد املري ،األردن نبيل
مصاروة ،اجلزائر أمحد بوزيان،
السودان أمحد حسن ،تونس
حامت الصائم ،مصر حممد بدر
الدين زايد ،الكويت عبد العال
القناعي ،فلسطني أشرف دبور،
والقائمني بأعمال سفارات:
السعودية عبد اهلل الزهراني،
اليمن علي أمحد الدملي ،اإلمارات
محد حممد اجلنييب ،العراق به ري
خان وعمان أمحد احلارثي.
يف بداية اللقاء ،رحب الرئيس
احلريري بالسفراء العرب وقال:
نلتقي بكم اليوم لنتحدث عن
الوضع يف لبنان واملنطقة،
وكما تعلمون هناك استقرار
أمين نسيب يف لبنان اليوم،
وقد بذلنا ما يف وسعنا طوال
السنوات املاضية إلرساء هذا
األمن وإلبعاد لبنان عن احلريق
السوري ،ولكن استمرار احلرب
الدائرة يف سوريا والتدخل يف
شؤون سوريا يعرضا لبنان
لتحديات وخماطر كثرية ،وهي
حتديات تتفاقم مع تنامي ظاهرة
اإلرهاب اليت تشكل حتديا للعرب
واملسلمني واجملتمع الدولي.
أضاف :لقد بدأنا حوارا مع حزب
اهلل لتنفيس االحتقان السين -
الشيعي وللتخفيف من تداعيات
مشاركة حزب اهلل باحلرب يف
سوريا ،ونأمل أن يكون هذا
احلوار منتجا لنتمكن من اخلوض
يف مسألة االنتخابات الرئاسية،
والتوافق على رئيس جديد مبا
ميكن لبنان من مواجهة التحديات

ترقبوا
االفتتاح الكبري ملؤسسة دكان أخوان
 Business Services CenterMount Lewis
لصاحبها السيد بسام دكان
وذلك الساعة الواحدة من يوم االحد املوافق
يف  2015 - 3 - 1على العنوان
3 / 165 - 167 Wattle St, Mount
Lewis
يرعى احتفال االفتتاح قنصل لبنان العام
يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم
ورئيسة بلدية بانكستاون
Linda Downey
يتخلل االفتتاح مرطبات وقهوة وحلويات

ودعم عوامل االستقرار والنهوض
االقتصادي واالجتماعي.
احلريري
الرئيس
وعرض
القرتاح االسرتاتيجية الوطنية
وقال:
اإلرهاب،
ملكافحة
إن أي اسرتاتيجية ملكافحة
اإلرهاب ال تتم إال من خالل
اجليش اللبناني والقوى األمنية
والعسكرية الشرعية ،اليت تتوىل
مسؤولياتها جبدارة على كل
األراضي اللبنانية .ولكن املدخل
الصحيح لوضع اسرتاتيجية
وطنية موضع التنفيذ اجلدي
يكون بانتخاب رئيس للجمهورية
يف أسرع وقت ممكن.

اشادة بمساعدات السعودية
وأشاد الرئيس احلريري مبا قدمته
اململكة العربية السعودية للبنان
من مساعدات وهبات سخية
بلغت أربعة مليارات دوالر لدعم
اجليش اللبناني والقوى األمنية
ملواجهة التحديات واإلرهاب
واحلفاظ على األمن واالستقرار
يف لبنان.
وأشار الرئيس احلريري إىل أن
هناك دوال عربية ترعى االعتدال
على رأسها اململكة العربية
السعودية ودول اخلليج العربي
ومصر ،وعلينا أن نطور هذا
النهج ونسعى بكل قوانا لتشجيع
األكثرية الصامتة للقيام بالدور
املطلوب يف مواجهة مظاهر
التطرف أينما وجدت ،وهذا
بالطبع سينعكس إجيابا على كل
الدول العربية دون استثناء.
ودعا الرئيس احلريري إىل
قيام اسرتاتيجية عربية شاملة
ملكافحة ظاهرة اإلرهاب الذي
ينتشر يف العديد من الدول
ويهدد العامل.
احلريري
الرئيس
وعرض
للخطر اإلسرائيلي والتهديدات
اإلسرائيلية املتواصلة للبنان
وسيادته ،داعيا إىل التضامن
هذه
مواجهة
يف
العربي
التهديدات ،كما عرض ملخاطر
التدخل اإليراني يف األوضاع
الداخلية للبلدان العربية ،ال
سيما ما نشهده يف اليمن
والعراق وسوريا ولبنان.
وختم الرئيس احلريري ردا على
سؤال ،بأن العمل احلكومي
سيعاود نشاطه قريبا ،يف
ضوء االتصاالت اليت أجراها مع
رئيس جملس الوزراء متام سالم
والقيادات املعنية.
يف املقابل ،عرب السفراء العرب
عن شكرهم للرئيس احلريري
على هذا اللقاء ،وأشادوا
بسياسة االعتدال واالنفتاح
اليت ينتهجها ،وحبرصه على
وحدة اللبنانيني ومحاية لبنان
واستقراره .وعربوا عن أملهم
يف أن تؤدي اللقاءات واحلوارات
واالنفتاح اجلاري الذي يقوم به
على خمتلف الصعد إىل خلق نوع
من االرتياح السياسي واألمين
يف البلد وأن يتوج بانتخاب
رئيس للجمهورية وتشكيل
حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت
ممكن.

التقى سالم يف مطار روما

الراعي :احلكومة ال تستطيعان تسري من دون رئيس للجمهورية
عاد اىل بريوت ،مساء امس االول،
البطريرك املاروني الكاردينال مار
بشارة بطرس الراعي ،آتيا من
روما بعد زيارة للفاتيكان استمرت
حواىل ثالثة اسابيع ،شارك خالهلا
يف اجتماعات عدة عقدت هناك
وقدم تقريرا مفصال لقداسة
احلرب االعظم عن االوضاع يف
لبنان .وكان التقى يف مطار روما
الرئيس متام سالم الذي وصل
اىل ايطاليا يف زيارة خاصة.
ويف مطار بريوت حتدث البطريرك
الراعي ،فقال عن التقرير الذي
رفعه اىل الفاتيكان :ان التقرير
الذي قدمته بإسم البطاركة حول
املواضيع اليت حنملها دائما وهي
االحداث اجلارية يف الشرق االوسط
وتداعياتها يف لبنان ،وصوال اىل
االزمة السياسية املوجودة اليت
ادت اىل عدم انتخاب رئيس
للجمهورية ،وقد دخلنا يف الشهر
العاشر هلذا االمر.
اضاف :ان قداسة احلرب االعظم
حيمل هما كبريا وهو قضية السالم
يف الشرق االوسط ،خصوصا يف
سوريا والعراق حيث تدور احلرب،
ويف لبنان الذي يعرف قداسته
جيدا ان له دورا كبري ورسالة يف
هذا الشرق بسبب نظامه السياسي
الذي فيه املسلمون واملسيحيون
وقد فصلوا الدين عن الدولة،
لذلك نظامه دميقراطي ،انفتاحي،
حواري ،وفيه تعددية االديان
وتعددية الثقافات وهو رسالة
كبرية للشرق وللغرب ،وكما نذكر
ان البابا يوحنا بولس الثاني كان
يقول ان لبنان منوذج للشرق
وللغرب.
الشرق الذي هو احادي والغرب
الذي يضع جانبا كل القيم الروحية
والدينية ،والبابا فرنسيس يدرك
تاريخ لبنان وكذلك كل معاونيه،
أكان امني سر الدولة الذي
التقيناه او املسؤول اجلديد عن
العالقات العامة او املسؤول عن
الشؤون العامة الذين يشكلون
املعاونني االقرب اىل قداسة
البابا ،مجيعهم حيملون هم لبنان
ودور لبنان ورسالته وهم السالم
يف الشرق االوسط.
سئل عن اللقاء الذي مت امس
(االول) بينه وبني الرئيس متام
سالم يف مطار روما؟ أجاب:
الرئيس سالم متأمل مثلنا كلنا،
وكيف اننا مل نستطع التوصل
اىل انتخاب رئيس للجمهورية،
وهو يقول بصوت عال وقاهلا
يف روما وقبلها هنا ان احلكومة
ال تستطيع ان تسري من دون
رئيس للجمهورية ولذلك فإن
عملها يتعثر ،اضافة اىل اجمللس
النيابي الذي هو متعثر اصال،
والرئيس سالم يقول اننا ال
نستطيع التقدم وتقرير اي شيء،
وهو ينادي دوما ويقول علينا ان
ننتخب رئيسا للجمهورية وهذا هو
الباب حلل كل مشاكلنا الداخلية.
وعن لقائه يف روما باملبعوث
الفرنسي فرانسوا جريو وعما
اذا كان قد ابلغه اي شيء حمدد
بالنسبة للرئاسة االوىل يف لبنان،
قال البطريرك الراعي :بعد جولته
على لبنان وايران ،يقولون انه
على املسيحيني ان يتفقوا ،فقلت
له عند القول انه على املسيحيني
ان يتفقوا فهذا كالم دبلوماسي
اننا ال نريد ان جنري انتخابا يف

لبنان.
وتسأل البطريرك الراعي هل عندنا
مرشحون يف لبنان وهل علينا ان
نسأل كل املوارنة ومن عنده كل
هذه الصالحية ،لذلك قلت وبكل
بساطة واكرر ما نقوله دائما،
يشرفوا اجمللس النيابي وجيروا
اقرتاعني نعرف عندها نية الكتل
السياسية والنواب عمن ميكن
ان يكون رئيسا ،وبالتالي ميكن
احلصر.
سئل :يرتدد ان هناك خطة دولية
خالل الشهرين املقبلني الجياد
رئيس للجمهورية يف لبنان ،هل
تبلغتم بهذه االجواء؟
اجاب :نتحدث مع اجلميع ،وما قاله
الرئيس متام سالم اليوم ،ان على
الدول الكبرية ان تعاوننا مع كل
من السعودية وايران ليصار اىل
انتخاب رئيس للجمهورية ،وهذا
ما نعمل عليه مع كل السفراء
والدول.
باالمس الدكتور جعجع غرد على
تويرت مهنئا العماد عون بعيد
ميالده الثمانني ورد العماد
بتغريدة شكره فيها ،متمنيا ان
يتم التوصل مع انتهاء الصوم
الكبري اىل اتفاق يكون هدنة
للبنانيني فمتى برأيكم سنجد
العماد عون والدكتور جعجع
يرتغالن حتت سقف بكركي؟
اجاب ضاحكا :هما كانا دائما
يرتغالن حتت سقف بكركي ،ومنذ
ثالث سنوات وانا بطريرك وهما
يرتغالن حتت سقف بكركي ،وال
يزاالن كذلك وسيبقيان .وهنا
انتهز املناسبة واهنئ الرئيس
العماد عون ببلوغه الثمانني ونتمنى
له سنني طويلة وغنية وحنن ايضا
نرتغل مع اجلميع النتخاب رئيس
مجهورية قريبا وقريبا جدا.
وعن املوقف الفاتيكاني املصر
على انتخاب رئيس للجمهورية
قال البطريرك الراعي :الفاتيكان
ال يضع فرصة وال جمهودا اال
ويقوم به مع كل الدول بصمت
وهدوء والفاتيكان كان دائما
يتمنى لو جرت االنتخابات يف 25
آذار املاضي يف موعدها.
بعد انطالق احلوارات يف لبنان
سعد
الرئيس
عودة
وبعد

احلريري هل تتوقعون املزيد من
تلك احلوارات تشهدها الساحة
اللبنانية ،وهل سيكون لكم لقاء
قريب مع الرئيس احلريري؟
 حتى االن مل يتم اتصال بينناوالرئيس احلريري كان قد اتصل
بي عندما كنت يف املستشفى،
وعلى كل حال حنن كنا على
اتصال دائم بكل املناسبات،اريد
ان احيي الرئيس احلريري
واهنئه مبجيئه اىل لبنان ودائما
كنت اقول له اننا حباجة لكي
تكون بيننا يف لبنان وتبقى يف
لبنان ،ألنه بالنتيجة جيب تواجد
كل القوى السياسية مع بعضها
البعض وينطلق احلوار وحنمل معا
مسؤولية اعادة لبنان اىل مساره
الطبيعي.
وعن تعليقه على اجلرمية اليت
ارتكبت حبق االقباط يف ليبيا وهل
يشكل هذا االمر خوفا اضافيا على
املسيحيني يف الشرق؟ اجاب:
كلنا استنكرنا هذا احلدث االليم
وال احد يقبل ان خيسر االنسان
انسانيته ويصبح شبيها بالوحش،
فقداسة البابا فرنسيس اتصل
بالبابا تواضروس وقدم له التعزية
ولكل الشعب املصري ،وانا قمت
بذلك ايضا ونتمنى على كل الدول
اليت تدعم االرهاب ان تضع حدا
سريعا هلم وعدم مدهم باملال
او بالسالح ألنهم يشوهون وجه
البشرية واالنسانية معا ،واسفنا
الكبري ان مثل هذه اجلماعات
االرهابية قد فقدت انسانيتها،
وحنن ليس لدينا حقد وال بغض
جتاهها ،وحنن لدينا اسف أنهم
فقدوا انسانيتهم ،وحنن نصلي
هلم الستعادة ضمائرهم والصورة
االنسانية ،وعلى االنظمة املعتدلة
اليت حتارب فعال هذا الوجه املشوه
للدين االسالمي الكريم ولالنسانية
ان يتم دعمها بدل دعم التنظيمات
االرهابية املشوهة للدين االسالمي
اوال ،واخلطر على املسلمني كما
هو على غريهم ،ألن االرهابيني
قتلوا املسلمني واملسيحيني يف
آن ،وجيب على الدول ان ال تلعب
بالنار وان ال تنفذ مصاحلها فقط
ألن النار تلتهم عندها كل الناس
اكان يف الشرق ام يف الغرب.

زاسبكني :صفقة السالح الروسي ستتم
والتأخري سببه التصنيع والطلب الكثيف
زار األمني العام حلركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداود يرافقه مدير مكتبه
سعادة امحد ،السفري الروسي
الكسندر زاسبكني ،ومت خالل
اللقاء عرض للتطورات اللبنانية،
ولالحداث اجلارية يف سوريا ودور
روسيا يف احلل السياسي ،إضافة
اىل األزمة األوكرانية.
ووضع الداود ،حبسب بيان للحركة،
زاسبكني مبجريات التطورات عند
السلسلة الشرقية من جبال لبنان
املتامخة للحدود السورية ،ال سيما
حماوالت االخرتاق اليت تقوم بها
مجاعات تكفريية إرهابية ،إضافة
اىل العمليات العسكرية اجلارية
يف جنوب سوريا وتأثريها على
مناطق حاصبيا وراشيا والبقاع

الغربي ،حيث أكد الداود ،احراز
اجليش السوري مع حلفائه تقدما
ميدانيا ،ستكون له ارتدادات
اجيابية يف أرياف درعا والقنيطرة
ودمشق ،وان املواطنني الدروز
يف هذه املناطق السورية مرتاحون
ومطمئنون للعمليات العسكرية.
ومت احلديث عن السالح الروسي
للبنان ،وما حيكى عن عراقيل
حوله ،فأكد السفري انه اجتمع مع
الرئيس سعد احلريري وتابع معه
هذا املوضوع ،النه معين بتسليح
اجليش وملس منه التأكيد على
ان صفقة شراء السالح الروسي
ستتم ،وابلغه السفري الروسي ان
التأخري احلاصل يعود اىل اسباب
تصنيع السالح والطلب الكثيف
عليه.

صفحة 4

Page 4

Saturday 21 February 2015

السبت  21شباط 2015

لبنانيات

أبو فاعور من عني التينة :بري وجنبالط متوافقان
على تسهيل عمل احلكومة دون املس بالدستور
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة ،وزير الصحة وائل ابو
فاعور ،وعرض معه االوضاع
العامة ووضع احلكومة.
وقال ابو فاعور بعد الزيارة:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس،
وعرضت معه وجهة نظره يف
موضوعني :االول هو آلية
عمل احلكومة وما يشبه االزمة
احلكومية احلاصلة حاليا .موقفنا
وموقف دولة الرئيس متطابق
يف هذا االمر ،فموقف دولته
وموقف وليد جنبالط هو انه
جيب ان يكون هناك تسهيل
العمال جملس الوزراء ،ولكن
لسنا مع الدخول يف اي سوابق
دستورية جديدة وال مع الدخول
يف خلق اعراف دستورية جديدة
نعرف اين تبدأ وال نعرف اين
تنتهي .النقاش السياسي متاح
والتفاهم السياسي متاح ،لكن
املس بالدستور أمر غري مقبول
وغري متوافق عليه .جيب احرتام
الدستور يف آلية عمل احلكومة
كما يف غريها من القضايا.
واذا كان هناك شغور رئاسي
مرفوض وبات غري مقبول،
فيجب أال يقود اىل أعراف او
سوابق جديدة نعرف اين تبدأ
وال نعرف اين تنتهي ،فنكون
يف ازمة سياسية يف رئاسة
اجلمهورية وننتهي ال مسح اهلل
يف ازمة دستورية رمبا تقودنا
اىل امور ال يريدها أحد يف
لبنان.
أضاف :حبكمة الرئيس سالم
وبدعم الرئيس بري وتوافق
كل االطراف ووجود الشيخ
سعد احلريري ،الذي يقدم
جرعة اضافية هلذه التفاهمات،
جيب ان نعود اىل اطار تفاهم
سياسي ولكن ليس اىل اعراف

دستورية .كل االمور حتل
بالنقاش يف جملس الوزراء،
ولكن ان نقفز من ازمة سياسية
يف احلكومة اىل اشكال دستوري
جديد يف هذا االمر فنحن ال
نوافق على ذلك.
وتابع :املوضوع اآلخر هو جملس
النواب وعمله .هناك مواضيع
طارئة وماسة جيب أن جيتمع
اجمللس من أجلها وان تعقد
جلسة تشريعية هلا .يف احلد
االدنى هناك قضايا سالمة
الغذاء ،ويف هذا االطار هناك
مشروع قانون سالمة الغذاء،
واقرتاح القانون العام الصحي
الذي سلمته باالمس اىل وزير
العدل ،والذي سيتقدم به
كمشروع قانون من الوزارة بعد
إجراء بعض التعديالت عليه.
وهناك أمور طارئة أخرى غري
االمور الصحية اليت أعرفها،
تقتضي فتح دورة استثنائية
جمللس النواب ،اضافة اىل أمور
مالية أخرى .وسبق أن حتدث
عنها وزير املال ،ألن التأخر يف
اقرار بعض االمور من الناحية
املالية ومن ناحية التشريعات
اليت حتتاج اليها وزارة املال
ينعكس على تصنيف لبنان
وعلى نظرة اخلارج اليه.
وختم :ليس بيننا من يريد أن
يطبع احلياة السياسية على
غياب الرئيس ،كأنه أمر طبيعي
ومقبول ،ولكن يف الوقت نفسه
هناك قضايا استثنائية ال حتتمل
التأجيل.
وكان بري استقبل وزير الشباب
والرياضة عبد املطلب احلناوي
وعرض معه الوضع العام.
ثم استقبل الوزير السابق البري
منصور والوزير السابق فايز
غصن وحبث معه يف شؤون
مشالية.

وزير الداخلية التقى شهيب ونواب زحلة وابو
خاطر اثنى على اخلطة االمنية يف البقاع

عرض وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق االوضاع العامة
يف لبنان عموما والبقاع خصوصا،
مع كتلة نواب زحلة اليت تضم
النواب :انطوان ابو خاطر وعاصم
عراجي وجوزف معلوف ،يف حضور
الوزير السابق سليم وردة ،ومت
البحث يف اخلطة االمنية اليت
تنفذها القوى االمنية يف البقاع
واثارة موضوع معمل الرتابة يف
زحلة.
وبعد اللقاء قال ابو خاطر :قمنا
بزيارة معالي وزير الداخلية ككتلة
نواب زحلة مع معالي الوزير سليم
وردة ،واثنينا على اخلطة االمنية
اليت تقوم بها القوى االمنية يف
البقاع الشمالي والبقاع االوسط،
وهي خطوة جيدة جدا ،ولكن
نتمنى أن تكون مستمرة ودائمة،
ال مومسية او ظرفية.
أضاف :تطرقنا اىل موضوع
آخر هو الكارثة البيئية اليت
سوف تتأتى من معمل الرتابة
الذي سيشاد على مداخل
مدينة زحلة ،حنن ككتلة نواب
وفاعليات زحلية ،قمنا بزيارة

املرجعيات الرمسية من دولة
رئيس الوزراء اىل وزراء العدل
والداخلية والصناعة واالقتصاد
باستهجان
ونسأل
والبيئة،
ان امللف اصبح لدى القضاء
منذ مدة غري قصرية ،ملاذا مل
يصدر حتى اآلن قرار بتوقيف
تنفيذ هذا املشروع ويستكمل
الالزمة؟
الدراسات
القضاء
فالناس يف حالة استهجان
وختوف من هذا املشروع ،ولقد
وضعنا وزير الداخلية بصورة ما
حيصل ،خصوصا ان ردات الفعل
الشعبية عرب القيام باحتجاجات،
نتخوف من اضطرابات امنية قد
يكون مسببها هذا املعمل.
وتابع :نتساءل عن تدخل بعض
املوظفني يف موضوع معمل
الرتابة بغري وجه حق ،مما حيدونا
للطلب من السلطات املرعية كف
االيدي عن هذا التدخل.
وعرض املشنوق مع وزير الزراعة
أكرم شهيب لالوضاع يف لبنان
واملنطقة يف ضوء التطورات،
فضال عن أمور تهم وزارتي
الداخلية والزراعة.

عون لـ «السفري» :رفضي التمديد للضباط ليس سياسيًّا وال عائليًّا

ملف العسكريني« :النصرة» حت ّدد مطالبها ..و«داعش» ينسحب
لبنان بال رئيس للجمهورية
لليوم الثاني والسبعني بعد
املئتني على التوالي.
مألت العاصفة «ويندي» فراغ
اللبنانيني بأخبارها ووقائعها،
أما عاصفة الرئاسة ،فلم حين
بينه حوار
أوانها بعد ،وهذا ما ّ
يَ
جبهت عني
«املستقبل» على
التينة مع «حزب اهلل» و «بيت
الوسط» مع العماد ميشال
عون.
األنكى من ذلك ،أن أهل
السياسة بدوا مهتمني بإجياد
خمارج للفراغ احلكومي يف ضوء
قرار رئيس احلكومة متام سالم
عدم دعوة جملس الوزراء إىل
جمددا قبل التوافق
االنعقاد
ً
على آلية بديلة آللية التعطيل
احلالية.
وإذا كان موضوع التمديد
للواء أشرف ريفي ـ قبل أن
يصبح وزيرا ـ هو السبب
املباشر الذي أطاح حكومة
الرئيس جنيب ميقاتي ،فإن
مثة خشية أن يؤدي موضوع
التمديد للقادة األمنيني إىل
نهائيا.
شل احلكومة
ًّ
وحسب التسلسل الزمين،
ٌّ
كل
تباعا
حيال إىل التقاعد
ً
ِمن:
ـ مدير املخابرات العميد إدمون
فاضل ،الذي كان وزير الدفاع
السابق فايز غصن ،وبناء على
اقرتاح قائد اجليشَ ،أ َّج َل
تسرحيه من اجليش لغاية 20
آذار .2015
ـ مدير عام قوى األمن الداخلي
اللواء ابراهيم بصبوص حيال
إىل التقاعد يف  5حزيران
.2015
ـ رئيس األركان اللواء وليد
سلمان حيال إىل التقاعد يف 7
تأجل تسرحيه
آب  2015بعدما ّ
يف متوز  2013ملدة سنتني.
ـ قائد اجليش العماد جان
املمددة واليته بقرار
قهوجي
ّ
من وزير الدفاع (غصن)
وتنتهي يف  23أيلول .2015
ُي َ
ذكر أنه مت متديد والية األمني
العام للمجلس األعلى للدفاع
اللواء حممد خري.
ويف موازاة هؤالء ،مثة مسعى
إلجياد خمرج قانوني لتمديد
والية األمني العام جمللس
الوزراء القاضي سهيل بوجي
الذي حيال إىل التقاعد يف

نهاية شهر آذار املقبل.
يف هذا السياق ،رد رئيس
«تكتل التغيري واإلصالح»
العماد ميشال عون على
منتقدي موقفه املعرتض على
ما أمساه «متدد التمديد إىل
املؤسسة العسكرية» ،وقال
للـزميلة «السفري» إنه عرض
العديد من النقاط الدستورية
والقانونية اليت تثبت أن
قرار التمديد لبعض ضباط
املؤسسة العسكرية خمالف
لكل األصول «فإذا بالبعض
علي بالقانون
يتجنب الرد
ّ
والدستور ويهرب إىل الرد
السياسي وحماكمة النيات».
واستغرب عون «إصرار حمرتيف
اهلروب إىل األمام على حتوير
احلقائق وتزويرها عرب ربط
اعرتاضي على هذا التمديد
حبسابات سياسية أو رئاسية
إلي ،وبينهم َمن يذهب
تنسب ّ
إىل شخصنة األمور من خالل
الزج باسم العميد شامل روكز
يف معرض استهدايف ،يف
حني أنه ليست ملوقفي أية
صلة ال باالعتبارات الرئاسية
وال العائلية ،بل هو ينطلق
حصرا من ضرورة احرتام
ً
املعايري املؤسساتية ال أكثر
وال أقل».

لقاء عون ـ الحريري إيجابي
وردا على سؤال حول نتائج
ًّ
اجتماعه االربعاء بالرئيس سعد
احلريري يف «بيت الوسط»،
اكتفى عون بالقول إن اللقاء
ً
رافضا
وإجيابيا»،
«جيدا
كان
ً
ًّ
اخلوض يف تفاصيله.
يف السياق نفسه ،قالت
أوساط وزارية بارزة يف «تيار
املستقبل» إن اللقاء بني
اجيابيا
عون واحلريري كان
ًّ
ووديا وإن «اجلنرال» كان
ًّ
متجاوبا يف موضوع تعديل
ً
آلية جملس الوزراء .وأوضحت
أن هناك فرصة إلجياد خمارج،
لكنها أشارت إىل أن «حزب
اهلل» ال ميكن أن يقبل بتجاوز
آلية الثلث املعطل يف جملس
الوزراء ،األمر الذي يعين أنه ال
إمكانية العتماد آلية للتصويت
واحدا.
زائدا
تقل عن الثلثني
ً
ً
من جهته ،قال رئيس جملس
النواب نبيه بري إن الكل

A J LAWN MOWING SERVICES

لجميح حاجاتكم
من أعمال
قص العشب
وتنظيف
الحدائق
* Lawn Mowing * Garden Rubbish Removal

االتصال على الرقم0406 683 350 :

يردد أنه مع تطبيق الدستور
يف موضوع اآللية يف جملس
الوزراء ،والسؤال املطروح
ملاذا ال يتطابق هذا املوقف
مع الواقع ،واستبعد انعقاد
جلسة جمللس الوزراء يف
األسبوع املقبل (ذكر أن رئيس
احلكومة متام سالم موجود يف
روما ،يف إجازة قصرية).
وعلم أن موضوع اآللية
ُ
الدستورية كان ،أمس االول،
حمور نقاش بني الرئيس بري
والرئيس فؤاد السنيورة يف
اتصال هاتفي مطول .ونفى
األخري أن يكون هو صاحب
وزيرا،
فكرة توافق الـ 24
ً
وقال إنه إذا كان البعض
ً
علنا
ينسبها إليه فإنه يؤيد
وجهة نظر االحتكام إىل
الدستور.
وأشاد بري أمام زواره مبناخات
احلوار بني «املستقبل» و
خصوصا يف ضوء
«حزب اهلل»
ً
جمريات اجللسة السادسة ،وما
مت التوافق عليه جلهة وضع
اسرتاتيجية وطنية ملكافحة
اإلرهاب.
ويف هذا اإلطار ،أمل الرئيس
سعد احلريري «أن يكون
منتجا لنتمكن من
هذا احلوار
ً
اخلوض يف مسألة االنتخابات
على
والتوافق
الرئاسية،
رئيس جديد مبا ميكن لبنان
من مواجهة التحديات ودعم
عوامل االستقرار والنهوض
واالجتماعي».
االقتصادي
وقال خالل استقباله السفراء
العرب املعتمدين يف بريوت،
أمس« :إن أي اسرتاتيجية
ملكافحة اإلرهاب ال تتم إال من
خالل اجليش اللبناني والقوى
األمنية والعسكرية الشرعية،
اليت تتوىل مسؤولياتها جبدارة
على كل األراضي اللبنانية،
ولكن املدخل الصحيح لوضع
اسرتاتيجية وطنية موضع
التنفيذ اجلدي يكون بانتخاب
رئيس للجمهورية يف أسرع
وقت ممكن».

تحرك قطري يف ملف
العسكريني
من جهة ثانية ،اطلع احلريري
من وزير الداخلية نهاد
املشنوق واملدير العام لألمن

العام اللواء عباس ابراهيم
على املساعي اليت تبذهلا
الدولة اللبنانية الستعادة
العسكريني األسرى.
وقالت مصادر مطلعة إن
القطريني أبلغوا اللواء ابراهيم
أنهم مل ينسحبوا من هذا امللف
إعالميا ،ولكنهم يواصلون
إال
ًّ
مساعيهم وهم متكنوا من
«جبهة
مع
خرق
إحداث
النصرة» ،األمر الذي استوجب
سفر ابراهيم إىل الدوحة نهاية
األسبوع املاضي ،وتواصله مع
القيادة السورية أكثر من
مرة ،وهو توجه ،أمس االول،
إىل أنقرة ،لعقد لقاء جديد
مع مدير املخابرات القطرية
غامن الكبيسي ،يفرتض أن
ينقل امللف اىل مرحلة نوعية
جديدة قوامها حتديد سقف
نهائي لألعداد واألمساء اليت
يطالب بها تنظيم «النصرة»
سواء من السلطات اللبنانية
أو السورية ،على أن يلي
ذلك البدء بالتفاهم على آلية
واضحة وتفصيلية للتبادل،
يَ
بآليت أعزاز وراهبات
شبيهة
معلوال.
وأوضحت املصادر أن هذه
بضمانة
تتم
املفاوضات
القطريني ،ولكنها ال تسري
على العسكريني األسرى لدى
تنظيم «داعش» ،وكشفت
لـ «السفري» أن مثة مسعى
بذل على خط «داعش» يف
شهر كانون الثاني املاضي
وكان بلغ مرحلة متقدمة عرب
أحد الوسطاء اللبنانيني ،حيث
مت االتفاق على عملية تبادل
على ثالث مراحل وخالل مهلة
شهرين تنتهي يف نهاية
َ
آذار املقبل ،وتشمل اإلفراج
عن تسعة عسكريني لبنانيني
لدى «داعش» مقابل اإلفراج
عن عدد حمدد من املوقوفني،
لكن اخلاطفني قرروا يف حلظة
ما جتميد املفاوضات ،من
دون تقديم أية تفسريات.
وقالت املصادر إن جلنة أهالي
العسكريني تواكب امللف وهي
على تواصل مع خلية األزمة
الوزارية ،ولذلك ،قررت جتميد
حتركاتها التصعيدية بعدما
ملست جدية عالية من احلكومة
يف مواكبة امللف وأن الكرة
يف ملعب اخلاطفني.

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

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

ماريو عون :لقاء بيت الوسط أثبت
قدرة اجلنرال على التواصل مع اخلصم املهم الوصول إىل رئيس يرضي األطراف
كرم زار ضاهرعلى رأس وفد قواتي:

بعد املشاركة الالفتة اللتيار
الوطين احلر يف ذكرى اغتيال
الرئيس رفيق احلريري يف
البيال ،لبى رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب ميشال عون
دعوة رئيس تيار املستقبل سعد
احلريري ،اىل العشاء يف بيت
الوسط حيث طرحت أمور الساعة
حمليا واقليميا على مائدة البحث
بني الطرفني ،خاصة ملف رئاسة
اجلمهورية والوضع احلكومي.
ويف السياق ،أوضح الوزير
السابق ماريو عون ان اللقاء
ال شك تطرق اىل املوضوع
االستحقاق
راهنا
األساسي
الرئاسي ،مذكرا ان عون بادر
وانفتح على الفرقاء كافة،
يعد
وعشاء بيت الوسط
ّ
استكماال لالنفتاح على احلريري
الذي بدأ منذ حنو عام .وقال
هذا يدل اىل قدرة عون على
التواصل مع كافة الفرقاء سيما
املستقبل واالنفتاح على الدول
االقليمية حتى تلك اليت يقال
انها متانع وصوله اىل الرئاسة
اي اململكة العربية السعودية،
حيث قدم العزاء شخصيا بامللك
عبد اهلل منذ اسابيع .وهذه
القدرة غري موجودة عند غرميه
اي رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع ،حيث هناك فرقاء
داخليون واقليميون كايران ال
يتواصل معهم أبدا.
هل تقول ان اللقاء نقطة سجلها
عون على خصمه يف السباق اىل
الرئاسة؟
 يف رأيي نعم ،لكن هذا ليسرأي اجلنرال ،فهو ال يسجل
نقاطا على احد ،بل هو لبى
دعوة احلريري وكانت مناسبة
لعرض التطورات والصعوبات
الداخلية ،وآخرها آلية العمل
احلكومي .فاحلكومة تشكل احلبل
األخري الذي نتمسك به كمركز
رمسي غري ممدد له ،فاحلالة
التمديدية طالت كل املراكز
االدراية العسكرية والربملانية،
وبقي امامنا جملس الوزراء
فقط ويهمنا اال نقع يف اخلطأ
واجملهول يف شأنه .وقال
رأينا يف اآللية اال يكون هناك
تعطيل لعمل احلكومة .بعض
الوزراء املستقلني يعطلون
مراسيم وقرارات كربى بشكل
غري مقبول .واذا وضعت آلية
جديدة ،لتأخذ يف عني االعتبار
هذا الشيء ،ونقول ليستمر
التوافق لكن دون حزازيات.
فرصة للبننة الرئاسة
وعما اذا كان اللقاء سيرتك
تداعيات اجيابية على الوضع
الداخلي ،أكد عون ان أمام
اللبنانيني فرصة يف ظل احلوارات
واالنفتاح القائم ،للبننة ملف
الرئاسة ،ويتوقف هذا املوضوع
على املرجعيات ،اذا قررت عدم
االخذ مبا يقرره من هم خارج
احلدود ،بل ان تكون مواقفهم
لبنانية صرفة ،واال فنحن ذاهبون
من فراغ اىل فراغ .ويف آذار
يطرح موضوع جلنة الرقابة على
املصارف ،واذا فرغت ،سيتدنى
تصنيف مصارفنا ،وباالمس

طرح موضوع ختفيض تصنيف
املطار ،وهكذا نكون متجهني
اىل فكفكة الدولة .جيب وعي
هذا اخلطر واالسراع اىل اعادة
بناء املؤسسات ،ووضعنا ال
حيتمل حتديات متبادلة ،املطلوب
صحوة ضمري وان يكون القرار
لبنانيا صرفا.
وعن رفض التيار التمديد
للقادة االمنيني ومنهم قائد
اجليش العماد جان قهوجي،
وموقفهم يف حال مت التمديد،
أجاب عون :حنن فريق سياسي
ومعروف ان موقفنا صارم يف
رفض التمديد الذي بات يطال
كل املرافق وكل القيادات
االمنية أكان يف قوى االمن او
اجليش ،وهذا خيلق ضعفا يف
الدولة واجهزتها ،خاصة ان
يف بعض االحيان يكون هناك
رئيس دائرة امنية معينة ممدد
له ،ويكون العميد املستمر يف
اخلدمة ميلك قدرة التوقيع على
القرارات ،فهذا ال جيوز .اجليش
جيب احلفاظ عليه .ونسأل ملاذا
ال يعرض املوضوع على جملس
الوزراء ليتم شرعنته وتنال
العملية غطاء حكوميا سياسيا؟
فما حيصل عملية عشوائية
والوزير يتخطى صالحياته او
يعمل بفوقية ،يقوم مبا يريد،
فكم من مركز عرضة لقرارات
من هذا النوع ،ال ميكن ان نكمل
هكذا.
وعن التمديد السابق لقهوجي
الذي وقعه الوزير فايز غصن
من فريق عون الوزاري ،قال:
اننا عندها مل نوافق على اخلطوة
حتى ولو أتت من قبل حليفنا ،ال
مسنة وزيت يف هذا املوضوع،
فنحن ضد التمديد يف املطلق.
وعن احلوار بني القوات والتيار،
أشار اىل ان التحضريات للقاء
عون وجعجع حماطة بالكتمان.
كافةتسري
املواضيع
لكن
جيدا ،وهناك توافق على كل
املطروح ،وقريبا ستوقع ورقة
اعالن النوايا ،لينتقل احلوار اىل
املوضوع اآلخر اي انتخاب رئيس
مجهورية.

استقبل مرتوبوليت طرابلس
وسائر الشمال للروم امللكيني
الكاثوليك إدوار ضاهر ،النائب
فادي كرم على رأس وفد من
القوات اللبنانية ضم اىل نقيب
املهندسني يف الشمال ماريوس
بعيين مسؤولي النقابات ومنسقي
االقضية الشمالية ،وذلك يف
مقر املطرانية يف ضهر العني
 النخلة الكورة ،وحبث معهماملستجدات اللبنانية ال سيما
احلوار القائم بني القوات والتيار
الوطين احلر.
كرم
وبعد اللقاء أثنى النائب كرم على
أجواء احلوار اإلجيابية بني األفرقاء
السياسيني ،مشددا على أهمية
الدور الذي تقوم به املرجعيات
الدينية على هذا الصعيد.
وقال :يف الوقت الذي جيري
فيه احلوار ،و يف ظل التقاربات
بني األفرقاء املسيحيني وغري
املسيحيني ،فإننا نرى ضرورة
وضع املرجعيات الروحية بأبرز
التطورات ،الخذ بركاتهم و
إطالعهم على اجواء احلوار
اإلجيابية والعميقة واجلدية ،و
الذي هو بعيد كل البعد عن جو
احملاصصة ،ويبحث يف عمق
التفاهمات الوطنية واملسيحية -
املسيحية.
وعن لقاء عون  -احلريري أكد
النائب كرم أن احلوار كان إجيابيا،
وهو استمرار لالجيابية اليت نراها
مع كافة األفرقاء السياسيني يف
لبنان ،و هو استمرار للحوارات
واملفاوضات اليت حتدث بني
مجيع األفرقاء اللبنانيني يف ظل
هذا الوضع املصريي والوجودي
حلماية لبنان وحتييده عن هذه
العاصفة الضخمة اليت متر بها
املنطقة.
وحول ملف رئاسة اجلمهورية،
قال كرم :من صلب احلوارات
اليت نعمل عليها هو موضوع
رئاسة اجلمهورية ،فما نشهده من
عراقيل ومشاكل يف احلكومة ،ال
يكون حلها االساسي إال بانتخاب
رئيس للجمهورية.
أضاف :حنن شاركنا باألمس
جبلسة انتخاب رئيس للجمهورية

حزب اهلل يشيع احد كوادره
شيع حزب اهلل وأهالي بلدة
الكفور اجلنوبية حسني أمني
قعون أبو قاسم الذي قضى
اثناء قيامه بواجبه يف الدفاع
آالف
واحتشد
املقدس.
املواطنني عند املدخل اجلنوبي
للبلدة ،حيث كانوا يف استقبال
اجلثمان ،الذي نقل يف موكب
سيار كبري من مستشفى الشهيد
الشيخ راغب حرب يف تول اىل
منزل ذوي الشهيد حيث سجي
لبعض الوقت ،بعد ذلك انتظم
املشيعون يف موكب حاشد،
وجابوا شوارع البلدة بالرغم
من االجواء العاصفة وتساقط
زخات الثلوج واالمطار الغزيرة
حيث محل اجلثمان على األكف،
وقد لف براية حزب اهلل وتقدمته
الفرقة املوسيقية لكشافة االمام
املهدي ،ومحلة االعالم اللبنانية،
ورايات حزب اهلل ،وصور لقادة

املقاومة وشهداء منها ،اضافة
اىل صورة عمالقة للشهيد
قعون.
وشارك يف التشييع رئيس كتلة
الوفاء للمقاومة النائب حممد
رعد ،مسؤول املنطقة الثانية يف
احلزب علي ضعون ،وشخصيات
وفاعليات ،وردد خالله املشيعون
هتافات لبيك يا زينب ولطميات
وندبيات حسينية ،وصوال إىل
النادي احلسيين حيث أقيمت
مراسم تكرميية خاصة للشهيد،
عزفت خالهلا الفرقة املوسيقية
التابعة لكشافة االمام املهدي
حلن الشهادة .وأدت ثلة من
جماهدي املقاومة قسم الوالء
لالمني العام ل حزب اهلل السيد
حسن نصر اهلل ،.ثم أم إمام بلدة
الكفور الشيخ عبد اهلادي عاصي
الصالة على اجلثمان ليوارى يف
الثرى يف جبانة البلدة.

ولكن ،وبكل أسف ،ما زال
الفريق اآلخر مصرا على عدم
الوصول برئاسة اجلمهورية إىل
شاطئ األمان .و بعد ان سدة
االبواب امام االنتخابات جلأنا اىل
فتح االبواب امام احلوارات للبحث
بكل امللفات الوطنية املختلف
عليها ،ويف موضوع الرئاسة
نبحث بالعمق و ليس على طريقة
احملاصصة .وختم قائال :املهم
الوصول إىل رئيس قوي ترضى
عنه كل األطراف.
بدوره رحب املطران ضاهر
بالنائب كرم ابن الكورة وابن
دار املطرانية واألبرشية ،ووجه
حتية جلميع القيادات السياسية
على جو احلوار اإلجيابي ،وعلى
رأسهم الدكتور مسري جعجع،
وخصوصا احلوار القائم بني
املسيحيني واملسلمني .وأمل
أن تأتي احلوارات بثمار جيدة
وأن يرتسخ التفاهم والتوازن
على الصعيد الوطين ،وتتحول
احلوارات من ثنائية إىل وطنية
شاملة.
وختم :التفرقة واجلمود بالتعاطي
السياسي ال يوصل إىل نتيجة
إجيابية ،علينا أن نصلي كي
يبارك الرب احلوار لتكون النتائج
وطنية وسياسية واقتصادية
تعود باملنفعة على البلد ،وآن
األوان لنعيش بسالم وفرح
ورجاء.

ترو :عندما تعرض صيغة آلية عمل احلكومة
على جنبالط سيحدد موقفه املسهل

رأى عضو جبهة النضال الوطين
أن هذه احلركة السياسية بني
خمتلف األطراف ضرورية وملحة
يف هذا الظرف العصيب الذي
مير به لبنان واملنطقة.
ّ
ويف حديث اىل وكالة أخبار
ترو ان لقاء
اليوم ،اعترب
ّ
ينم عن حالة
القيادات اللبنانية ّ
من الوعي الكبري للمخاطر احملدقة
بالوطن أكانت خارجية أو ما ينجم
عنها من خماطر داخلية ،داعيًا
اىل تكثيف اللقاءات واحلوارات
والتواصل والتنازل لبعضنا
البعض من أجل محاية لبنان
وشعبه واملؤسسات الدستورية.
ولفت اىل أن التباعد والتنافر
هو الذي دفع اىل حالة من
ّ
التشنج ،وكما ان اخلطاب العالي
النربة أدى اىل حالة من العصبية
واملذهبية والطائفية.
ترو أن تكون حركة
ومتنى
ّ
اللقاءات اليت أتت مع الرئيس
سعد احلريري ،فاحتة خري من أجل
إنتخاب رئيس للجمهورية ووضع
قانون جديد لإلنتخابات النيابية
وبالتالي إنتخاب جملس جديد،
وبذلك نكون قد خطونا خطوات
باجتاه معاجلة املسائل امللحة يف
البلد.
وعن عمل احلكومة شبه املعطل،
ترو اىل أن تعطيل إنتخابات
لفت ّ
الرئاسة هو الذي يؤدي اىل ما
يؤدي اليه على الصعيد الوطين
أو على صعيد احلكومة .وقال:
سبق ومررنا بنفس التجربة مع

حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
عندما شغر مركز الرئاسة يف
العام  2008بعد نهاية والية
الرئيس إميل حلود ،لكن الظروف
وقتذاك كانت خمتلفة ،ال سيما
وان احلكومة كانت شبه متجانسة،
بعد استقالة وزراء أمل وحزب
اهلل وبعض الوزراء املسيحيني
اجليد ان
منها .لكن اليوم من
ّ
مكونات البلد موجودة داخل
كل
ّ
احلكومة ،وبالتالي من الواجب
عليهم أن يعوا مسؤولياتهم يف
غياب الرئيس ويف الوقت نفسه
اإلقالع عن إعاقة عمل احلكومة
وإعاقة املشاريع امللحة اليت
حيتاجها البلد ،ويتواضعوا قلي ًال
يصدقوا أنهم رؤساء يف
فال
ّ
حكومة من  24رئيسًا.
وعما إذا كان تغيري آلية العمل
موجه اىل األطراف املسيحية،
ّ
ترو :حنن مع أي تدبري
أجاب ّ
ُيقرتح من رئيس احلكومة ،من
أجل احلفاظ على مكانة احلكومة
وتسهل العمل يف
ورئيسها،
ّ
ظل الظروف الصعبة.
وتابع :حني تصبح صيغة اآللية
جاهزة تعرض على رئيس احلزب
التقدمي اإلشرتاكي النائب وليد
سيحدد موقفه
جنبالط الذي
ّ
املسهل لعمل احلكومة.
ّ
ترو
وردًا على سؤال ،أشار ّ
اىل أن كل اخلطوط اليوم بني
اللبنانيني مفتوحة والتواصل
قائم وال عوائق امام اجتماع بني
القيادات اللبنانية.
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لبنانيات

ثلوج ويندي اقفلت الطرقات واملدارس وامطارها رفعت منسوب االنهر
تباشري العاصفة ويندي بدأت
بعد ظهر امس االول بتساقط
حبات الربد على الساحل بعد
قطع الثلوج لغالبية طرقات
املرتفعات االمر الذي دفع
وزير الرتبية الياس بو صعب
اىل االقرار باقفال املدارس
الرمسية واخلاصة حتى االثنني
املقبل.
وتدنت الثلوج حتى بعد ظهر
امس االول اىل حدود ٧٠٠
مرت يف الشمال وادت االمطار
اليت هطلت بغزارة يف العديد
من املناطق اىل ارتفاع منسوب
مياه االنهر.

املتن االعلى

وافيد من املنت األعلى أن
الثلوج تتساقط بكثافة مع رياح
وصقيع ،وتعترب معظم الطرق
الرئيسية والفرعية يف قرى
وبلدات املنت األعلى وجرد
عاليه وبعض طرق عاليه مقفلة
بسبب تراكم الثلوج .وقد المس
الثلج معظم قرى وبلدات الغرب
الساحلي والشحار وأقفلت
املدارس أبوابها يف كافة القرى
والبلدات اليت ال يزيد ارتفاعها
عن  800مرت ،حتى ان املدارس
يف بلدة عبية أقفلت أبوابها
وأعيد الطالب اىل منازهلم،
وطريق عاليه سالكة بصعوبة.
أما الطريق الدولية ومتفرعاتها
اىل جرد عاليه ،فتعترب مقفلة
إال للسيارات اجملهزة بسالسل
معدنية.
وقد وضعت قوى األمن الداخلي
احلواجز ومنعت عبور الشاحنات
اىل منطقة البقاع وكذلك كل
السيارات غري اجملهزة بسالسل
معدنية وذلك يف حمطة حبمدون
واملديرج.
وقامت اجلرافات يف مركز
جارفات الثلوج يف املديرج
وضهر البيدر جبرف الثلوج
خصوصا على الطريق الدولية،
منعا لرتاكم الثلوج إال ان كثافة
سقوط الثلوج كان يعيد إقفال
الطرق.
وقبل املساء كانت الطريق
الدولية من مستديرة عاليه
بصعوبة
سالكة
صعودا،
للسيارات العادية أما طريق
قرنايل  -جوار احلوز  -كفرسلوان
 ترشيش فهي مقفلة ،وكذلكطرق املديرج -عني دارة اىل
للسيارات
الشوف
منطقة
اجملهزة والدفاع الرباعي.

عكار

ومن عكار علم ان الثلوج بدأت
بالتساقط على ارتفاع ما يقارب
 700مرت وخصوصا يف منطقة
الدريب  -عكار ،وشهدت
حمطات الوقود زمحة على شراء
احملروقات خصوصا املازوت.
وغرقت خيم النازحني السوريني
يف خمتلف القرى والبلدات
باملياه ،نتيجة هطول االمطار
الغزيرة والسيول اجلارفة.
وحتولت معظم الطرقات اىل
حبريات ،وغمرت املياه االراضي
الزراعية ،يف حني بدأت حركة
السري ختف يف املناطق اجلبلية،
نتيجة تراكم الثلوج وتكون

اجلليد.
علما ان العاصفة فرضت
ايقاعها على حمافظة عكار منذ
ليل اول امس رياحا قوية
قدرت سرعتها بنحو  70كيلومرت
بالساعة ترافقت مع تساقط
امطار غزيرة حتى الصباح.
وقد تدنت درجات احلرارة لتصل
يف بلدة حلبا على ارتفاع 150
مرتا عن سطح البحر اىل ما دون
ال  8درجات فوق الصفر.
ويف الوقت الذي تساقطت فيه
الثلوج على املرتفعات اجلبلية
اعتبارا من ارتفاع  850مرتا وما
فوق بات السري على الطرقات
يف البلدات والقرى اجلردية
متعذرا اال للسيارات اجملهزة
بالسالسل املعدنية وتلك ذات
الدفع الرباعي.
وقد اقفل القسم االكرب من
مدارس هذه املنطقة خشية
اشتداد وقع العاصفة كما هو
متوقع خصوصا يف البلدات
اليت يزيد ارتفاعها عن ال
 1000مرت.
واعتربت طرقات مشمش اهلرمل
والقموعة اهلرمل والقموعة
القبيات والقبيات بيت جعفر
واكروم بيت جعفر مقطوعة
بسبب تراكم الثلوح ،وبدأت
اجلرافات بالتحرك والعمل على
فتحها وفتح الطرقات اليت
تصل البلدات والقرى اجلبلية
ببعضها..
وبسبب ارتفاع منسوب األنهر
يف سهل عكار وخصوصا نهر
اإلسطوان ،وحتول مياه الشتاء
الطرق اىل حبريات عائمة يف
أكثر من بلدة .واعرب املزارعون
قلقهم على موامسهم الزراعية،
البطاطا
موسم
وخصوصا
املزروع حديثا الذي غمرته
السيول يف العاصفة السابقة
وأتلف قسم كبري من البذور
املزروعة ،فضال عن أضرار يف
البيوت البالستيكية اليت مزقت
الرياح العديد منها.
وكان اجتمع املزارعون صباحا
يف سهل عكار ،وناشدوا
الوزارات
يف
املسؤولني
املعنية واهليئة العليا لالغاثة
التحرك والكشف على األضرار
والتعويض.

جرد الضنية

وادى الطقس العاصف يف
الضنية املرتافق مع رياح قوية
وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج
ادى إىل إقفال أغلب املدارس
الرمسية واخلاصة أبوابها أمام
الطالب ،خصوصا يف البلدات
والقرى اليت ترتفع  800مرت وما
فوق عن سطح البحر.
وأفادت مراكز الدفاع املدني
يف الضنية أن مساكة الثلوج
املتساقطة يف املناطق اليت
يزيد إرتفاعها على ألف مرت،
كانت بلغت صباح امس بني
 7 - 5سنتيمرتات ،لكنها مل
تؤد إىل إغالق الطرقات أمام
حركة السيارات ،الفتة إىل أن
الطقس العاصف صاحبه تدن
ملحوظ يف درجات احلرارة ،اليت
تراوحت بني  4 1درجات فوق
الصفر يف املناطق الوسطى،
وإىل أقل من الصفر يف املناطق

اجلردية اليت يزيد إرتفاعها على
ألف مرت وما فوق .االمر الذي
ادى اىل اقفال غالبية طرقات
املرتفعات.
وأعلن رئيس احتاد بلديات جرد
القيطع عبد االله زكريا انه أجرى
اتصاالت مع وزارة االشغال
العامة لتأمني اجلرافات ملواكبة
العاصفة ،باعتبار ان جرد احتاد
بلديات القيطع من اكرب املناطق
املعرضة للثلوج.
وأشار اىل ان كل الطرق ،حتى
قرابة االوىل من بعد الظهر،
كانت مفتوحة باستثناء طريقي
القموعة اهلرمل وفنيدق القموعة
مرجحني.
وأكد ان احتاد البلديات
والبلديات على جهوزية تامة
للعمل ضمن االمكانيات املتاحة،
آمال ان متر العاصفة من دون
حصول مشاكل ،شاكرا تعاون
اجلميع.

زغرتا

يف زغرتا ومنذ ساعات الصباح
االوىل بدات العاصفة ويندي
ترخي بظالهلا على مدينة زغرتا،
وقرى وبلدات القضاء ،خاصة
البلدات والقرى اجلبلية.
والبلدات
القرى
وشهدت
الساحلية يف القضاء امطارا
غزيرة ،مصحوبة برياح باردة،
ما ادى اىل ارتفاع مستوى
املياه يف االنهر ،خصوصا نهر
رشعني الذي حتول لون املياه
فيه اىل البين القائم.
اما يف البلدات والقرى اجلبلية،
فقد لف ضباب كثيف املرتفعات
اجلبلية ،وحجبت الرؤية عن
نهارا
وشهدت
الساحل،
تساقطا للثلوج ابتداء من علو
 900مرت عن سطح البحر ،وقد
اشتد تساقط الثلوج يف بلدة
اهدن اجلبلية ،ووصلت درجات
احلرارة فيها اىل ما دون الثالث
درجات حتت الصفر .مما ادى
اىل اقفال الطرقات ليال.

صيدا

يف صيدا اشتدت العاصفة

ويندي ظهرا ،وشلت حركيت
املالحة والصيد البحري يف مرفأ
املدينة والزم الصيادون منازهلم
بعدما رفعوا مراكبهم اىل رصيف
وتساقطت
حتسبا،
امليناء
االمطار على الساحل بغزارة
مصحوبة برياح قوية وسط تدن
ملحوظ يف درجات احلرارة كما
وادت غزارة االمطار اىل ارتفاع

منسوب نهر االولي.

زعيرت

وطلب وزير األشغال العامة
من
زعيرت
غازي
والنقل
املختصني يف االدارة ومراكز
جرف الثلوج والشركات املوجلة
أعمال تنظيف وتأهيل شبكات
تصريف مياه االمطار ،البقاء
على اجلهوز التام للمديريات
االقليمية ملواجهة أي طارئ
ممكن حصوله نتيجة تساقط
الثلوج وموجة االمطار احملتملة،
داعيا اىل التعاون بني كل
الوزارت املعنية يف هذا الشأن
ملعاجلة أي خلل ممكن حصوله.
وطلب من االجهزة املختصة
يف االدارة املتابعة اليومية
هلذا املوضوع جلهة االشراف
على االعمال وضرورة احلضور
املستمر على االرض حفاظا على
السالمة العامة ،الفتا اىل ان
الوزارة تقوم مبا هو مطلوب
منها ،وانه يتابع االعمال بعيدا
عن االعالم.
واطلع من كل مراكز جرف
الثلوج واملوظفني املكلفني
على االوضاع وآخر املستجدات،
مؤكدا املتابعة ملواجهة الظروف
املناخية مبا يضمن احملافظة
على بقاء الطرق سالكة ضمن
االمكانات واالولويات.
وعقد زعيرت اجتماعا مع املديرية
العامة للطريان املدني اطلع
خالله على أوضاع مطار رفيق
احلريري الدولي على الصعيد
الفين واالداري.

الدفاع املدني

وذكرت املديرية العامة للدفاع

بضرورة
املواطنني
املدني
التقيد بإرشاداتها الوقائية
لتفادي خماطر العاصفة اليت
تضرب لبنان ،وذلك حرصا على
سالمتهم ،وفقا ملا يلي:
استمع وتقيد بإرشادات عناصرقوى األمن الداخلي والدفاع
املدني.
 ال تتجاوز السيارات لئال تنزلقوتقفل الطريق.
 افسح يف اجملال ملرورالسيارات اآلتية من اإلجتاه
املقابل.
 ال تتهور وختاطر يف قيادةالسيارة.
 اركن سيارتك اىل ميني الطريقإذا مل تتمكن من املتابعة.
 ال تشغل جهاز التدفئة إذا بدأالثلج يغمر السيارة.
 حدد يف أي مكان أنتموجود لطلب النجدة عرب
اخلليوي ،وارشد املنقذين اىل
موقعك وزودهم برقم هاتفك
والتفاصيل للوصول السريع
اليك.
للمقيمني يف املناطق اجلبلية
التقيد مبا يلي:
 استمع اىل نشرات الطقسعرب وسائل اإلعالم.
 ال تتجول إال عند الضرورةالقصوى.
 اترك منفذا للهواء تفادياحلاالت اإلختناق عند التدفئة
بواسطة الفحم أو احلطب
أوالغاز.
ابعد أي مواد قابلة لالحرتاقمن أمام وسائل التدفئة ذات
احلرارة املكشوفة كالثياب
والستائر وغريها.

امحد احلريري من سيدني :التالقي السياسي ليس للتنازل عن الثوابت
وصل األمني العام ل تيار
املستقبل أمحد احلريري اىل مطار
سيدني ،يرافقه املنسق العام
لالعالم يف التيار عبد السالم
موسى ومدير مكتب احلريري
غسان كلش ورئيس حركة
شباب عكار خالد عبود مرعب،
وانضمت اىل الوفد منسقة قطاع
االغرتاب يف التيار مرينا منيمنة
اليت كانت وصلت اىل سيدني
الثالثاء املاضي لتنسيق الزيارة.
واستقبل الوفد يف املطار ممثل
دار الفتوى الشيخ مالك زيدان
وعدد من املشايخ ،واملنسق
العام لتيار املستقبل يف
اوسرتاليا عبداهلل املري ومنسق
سيدني عمر شحادة وكوادر
التيار وحشد من أبناء اجلالية.
ومن املطار ،توجه احلريري
والوفد املرافق اىل منزل املري
الذي أقام عشاء على شرفه
شارك فيه اىل الشيخ زيدان،
املشايخ فايز سيف وحييى
صايف ومصعب االغا وممثلو
أحزاب وقوى  14آذار ،رئيس
قسم سيدني الكتائيب بيرت
مارون ،رئيس مكتب القوات
اللبنانية شربل فخري ،مفوض
حزب الوطنيني األحرار كلوفيس
البطي ،منسق حركة االستقالل
اسعد بركات ورئيس الرابطة
املارونية توفيق كريوز ورئيس
التجمع املسيحي والي وهبه
ورئيس حركة شباب التغيري
علي الغول ورؤساء مجعيات
ومؤسسات وحشد من كوادر

تيار املستقبل.
وألقى املري كلمة رحب فيها
باحلريري مؤكدا االستمرار على
النهج الذي أرساه الرئيس
الشهيد رفيق احلريري بقيادة
رئيس تيار املستقبل سعد
احلريري الذي أطلق شعار لبنان
أوال.
وقال احلريري :أشعر بفرح كبري
يف هذه الزيارة الثانية اليت
أقوم بها ألوسرتاليا للقاء أبناء
اجلالية وكوادر تيار املستقبل،
ومن واجبنا ان نزوركم وان
يزوركم الرئيس سعد احلريري.
أضاف :مير لبنان حاليا مبراحل
صعبة جدا ومنعطفات تارخيية
سوف ترسم نتائج سنوات عدة.
ولكي نستوعب هذه النتائج
جيب أن نتأقلم معها وان حناول
ختفيف وطأتها على بلدنا .وهذا
ما قام به تيار املستقبل ،وهو
محاية اهلكم يف لبنان ومحايتكم
من صورة االرهاب اليت يعطونها
للشرق األوسط ،ألننا نعترب ان
املغرتبني هم الذين يدعمون
لسقط
ولوالهم
االقتصاد،
لبنان.
وأكد أننا سنكمل رسالة
التواصل مع االغرتاب وسنستمع
اىل اجلميع لكي نأخذ ذخرية أمل
ونعود للعمل يف لبنان ونكمل
املسرية معا.
واعترب ان  14شباط هو حلظة،
لكي نتذكر الرئيس الشهيد
رفيق احلريري الذي يكرب امسه
ويكرب الفراغ الذي تركه ،من

عشر سنوات حتى اليوم البلد
واهلزات
باملناكفات
يغرق
اجلنا
وقد
واالغتياالت،
االنتخابات مرتني وأصبحنا دولة
من دون رئيس .ولكن جيب أال
نيأس ألن وضعنا أفضل بكثري
مما جيري يف سوريا والعراق
واليمن وليبيا ومصر .فلبنان
هادئ نسبيا امام العواصف اليت
تأتي من اخلارج.
وأوضح ان من يعتقد ان اي حوار
او تالق سياسي هو للتنازل عن
الثوابت أقول له بوضوح ،ان
هناك طرفا جمنونا يريد ادخال
لبنان مبتاهات صراعات املنطقة،
وحنن نريد ان جين وحده وال نريد
اجلنون معه لكي ال حنرق البلد،
وسنرتك للوقت وللتطورات ان
حتكم من كان على صواب ومن
كان على خطأ.
وطنيا
فهما
نريد
وختم:
ألولويات لبنان حتت الشعار
الذي أطلقه الرئيس احلريري،
لبنان اوال ،وضمن التجربة اليت
قام بها الرئيس احلريري ،وهي
التجربة الوحيدة اليت استطاعت
ان تقوى بالشراكة مع اآلخرين
وليس باالستقواء عليهم.
وسيجري احلريري لقاءات مع
شخصيات لبنانية واوسرتالية
وميثل الرئيس سعد احلريري
يف احتفال الذكرى العاشرة
الغتيال الرئيس الشهيد رفيق
احلريري غدا اجلمعة .كما يلتقي
كوادر تيار املستقبل يف سيدني
وملبورن وبريث وكانبريا.
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لبنانيات

ندين اجلرمية الوحشية اليت طالت املصريني األقباط

العماد عون بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح :نسحب الثقة بوزير
الدفاع ونطالب احلكومة جمتمعة بتصحيح األخطاء اليت ارتكبها
عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية ،وحبث يف
التطورات الراهنة.
حتدث العماد
وعقب االجتماع،
ّ
عون ،فقال:
الوحشية اليت طالت
ُندين اجلرمية
ّ
املصريني األقباط يف ليبيا،
وهي مل تكن اجلرمية األوىل ولن
تكون األخرية ،يف ّ
ظل تواجد
ّ
واملسلحني غري
امليليشيات
ّ
تغذيهم بعض
الشرعيني ،اليت
أن
الدول .ال ميكن أن ُن ّ
صدق ّ
اإللكرتونية
املراقبة
أجهزة
ّ
املوجودة اليوم ،ويف ّ
ظل ّ
إتساع
الدولية،
شبكات املخابرات
ّ
اليت تالحق املواطن إىل أقصى
الدرجات ،ال ميكن أن تكشف عن
هوية املمولني هلذه اجلماعات
ّ
اإلرهابية.
ّ
حنن نعيش اليوم يف عصر
والنفاق.
والكذب
اخلبث،
أغلبية الدول ُتعلن
وأن
كما
ّ
ّ
عكس ما تعمل على األرض.
إن هذا «اجلربوت» الذي
ّ
ضد الضعفاء،
ستعمل حاليًا
ُي
ّ
َ
ضد من
ستعمل يومًا آخر
سي
ّ
َ
ُ
إمرباطورية يف
أنتجه .ما من
ّ
العامل بقيت خالدة ،بدءًا من
الفراعنة ،والفرس ،والبابليني،
واآلشوريني ،واليونان وروما..
بد من أن يهدم هذا العمل
ال ّ
ّ
كل الدول اليت
اإلرهابي
أنتجته.
ننتقل من اإلستنكار واإلدانة،
كي ندين أنفسنا اليوم ،حيث
هناك حكومة تقوم بالتمديد
أن هذا
لتعبئة الفراغ ،علمًا ّ
ألن التمديد غري
الفراغ
سيستمر ّ
ّ
وي ُ
كثر استخدام هذا
شرعي.
َ
ّ
العسكرية
التمديد يف الوظائف
ّ
واألمنية .ولكن إن كان هناك
ّ
َ
حسنة يف املؤسسات
من
والعسكرية ،فهو تأمني
األمنية
ّ
ّ
القيادات داخل تلك املؤسسات
بشكل دائم ،حيث إنه يف ّ
كل
ٍ
أنظمة جيوش العامل ،يف حال
ُق ِت َل القائدّ ،
حيل مساعده مكانه.
أما يف حال إستشهاد ُ
املساعد،
ّ
ً
خدمة
يستلم الضابط األكثر
يف الوحدة العسكرية ..وإن
أي من هذه املرتبات،
مل تتوفر ّ
فيتساوى اجلميع ويستلم األكثر
ً
شجاعة بينهم ،ويقول «األمر
لي» .إذًا ال سلطة تنفيذية أو
أي سلطة يف العامل
تشريعية أو ّ
الرتاتبية
ميكنها أن تضرب
ّ
ألي
العسكرية بهدف التمديد
ّ
ّ
وكأن عدم حصول
شخص،
ّ
سيؤدي إىل نهاية
هذا التمديد
ّ
العامل!!..
ّ
ّ
تتعلق
العمليات اليت
كل
إن
ّ
ّ
بإدارة األشخاص موجودةّ ،
إال
للضباط خصوصًا
منطق التمديد
ّ
يف نهاية اخلدمة العسكرية.
سمى باإلحتياط،
هناك مرحلة ُت ّ
وتأتي بعد اإلنتهاء من اخلدمة

شروط
وهناك
العسكرية.
معينة ميكن فيها إستدعاء هذا
ّ
اإلحتياط.
املؤسسة
الضباط يف
ُيعاني
ّ
ّ
العسكرية اليوم من هبوط
ّ
باملعنويات بسبب عدم إحرتام
ّ
ّ
يتعلق
القوانني ،خصوصًا يف ما
بإدارة ّ
الضباط.
ملف
ّ
املادة العاشرة من قانون
إن
ّ
ّ
الدفاع الوطين ،البند الرابع،
تقول « :يرأس األمانة العامة
للمجلس األعلى للدفاع ضابط
رتبة عقيد وما فوق من ضباط
اجليش يف اخلدمة الفعلية
ومن مل يسبق له أن وضع يف
االحتياط ،يعينّ مبرسوم يتخذ
بناء على
يف جملس الوزراء،
ً
اقرتاح كل من رئيس الوزراء
ووزير الدفاع الوطين» .وقد
أن الضابط
مسعنا باألمسّ ،
املنتهية خدمته -من دون أن
نتطرق إىل أمساء الضباط -إذ
ّ
ّ
ّ
نتكلم عن تطبيق القانون
إننا
والقواعد اليت جيب أن حترتمها
والعسكرية
السياسية
القيادات
ّ
ّ
الضباط .إذًا،
بإدارة شؤون
ّ
مسعنا ّ
أنه حصل متديد ألحد
الضباط ،حتت عنوان تأجيل
ّ
أن
التسريح من اخلدمة !..غري ّ
املادة السادسة عشر ،تقول« :
تتألف وزارة الدفاع الوطين من
املؤسسات الرئيسية التالية:
أو ً
ّ
املتمثل بقائد
ال ،اجليش
اجليشُ ،
مدد له بطريقة غري
امل ّ
شرعية وال يستند إىل ُمرتكز
قانوني ليصبح التمديد قائمًا.
ثانيًا ،املديرية العامة لإلدارة،
املفتشية
وهي شاغرة .ثالثًا،
ّ
إن
العامة ،وهي شاغرة أيضًاّ .
املؤسسات الثالث هي
هذه
ّ
اليت ُت ّ
شكل وزارة الدفاع .ماذا
جيب أن نعمل يف ّ
ظل الفراغ
ُ
املطلق ..مركز غري شرعي
ومركزين يف حالة الشغور..؟!
املادة « ،26يتألف اجمللس
يف
ّ
العسكري من قائد اجليش
ممدد له ،رئيس
رئيسًا،
ّ
ممدد له
األركان نائبًا للرئيسّ ،
أيضًا ،املديرية العام لإلدارة،
وهي «شاغرة» ،أمني عام
اجمللس األعلى للدفاع ،الذي
ومتدد له اليوم،
كان شاغرًا
ّ
ّ
املفتش العام وهو «شاغر»
وضابط عام «شاغر» أيضًا.
ثالثة مراكز شاغرة وثالثة
شرعي.
حضورها غري
ّ
املادة  28تقول« :ال يكون
ّ
اجتماع اجمللس قانونيا إال حبضور
مخسة أعضاء» .فلو إعتربنا
املمدد هلم
أن األعضاء الثالثة
ّ
ّ
موجودون يف اإلجتماع ،ستكون
قانونية.
أيضًا اجللسة غري
ّ
كما يف جلسة إنتخاب رئيس
للجمهورية يف جملس النواب،
فاجللسة حتتاج إىل ثلثي عدد
إن املطلوب هو حضور
النوابّ .
مخسة أعضاء من أصل ّ
ستة يف
أي
هذا اإلجتماع .ولكن مل حيضر ّ

ّ
التنفيذية ،عرب
صالحيات الوزراة.
إذًا ،مطلوب من احلكومة جمتمعة
ّ
حتملت
تصحيح هذه األخطاء وإال
األخطاء
ونتائج
املسؤولية
املرتاكمة.
ّ
أؤكد وعلى مسؤولييت أن
أنا
ّ
جيدة
الضباط غري
معنويات
ّ
ّ
ّ
لكل
حيق
ألن
يف هذه األيامّ ،
شخص أن يكون طموحًا عندما
يصل إىل رتبة معينة ،ويأخذ
وظيفة معينة ،ولكن هذا األمر
ّ
الضباط عندنا ،كما
ُقطع على
لو ّ
أنهم وضعوا هلم سقفًا ،ال
يستطيعون جتاوزه بالترّ قية.
أخريًا نقولّ ،
إننا خنشى من أن
ّ
ّ
كل
التمديد
ُيصيب موضوع
ّ
لكل وزير
احلكومة ،حيث يكون
ّ
بالتمديد،
اخلاص فيقوم
منطه
ّ
ويعمل كما حيلو له .ال تظنوا
أن املوضوع سهل .هذا األمر
ّ
ّ
جدًا ّ
يفككك الدولة.
ألنه
خطري ّ
ٌ
أن
وإذا ما نظرنا إىل الوراء نرى ّ
ّ
ّ
متعلق فينا ُمستعار،
كل ما هو
فحتى حكومتنا ُمستعارةّ ،
ّ
ألنه
كان جيب أن ترحل لو انتخبنا
ّ
ولكنها اليوم
رئيسًا للجمهورية.
وممد ٌد هلا.
ال تزال موجودة
ّ
ّ
بالنسبة جمللس
وكذلك األمر
ٍ
ّ
وقت
املمدد له منذ
النواب
ّ
طويل.
باإلضافة إىل ذلك ،هناك اليوم
معامالت أو استشارات قانونية
ّ
الدستوري.
للتمديد للمجلس
ّ
ولكن ماذا فعلوا باجمللس
الدستوري يف العام 2005؟!
ّ
قدمنا  11طعنًا باإلنتخابات
لقد ّ
ّ
ّ
النواب
النيابية ،فجاء جملس
وأمن األكثرية
املطعون به،
ّ
ّ
الدستوري،
اجمللس
وحل
ّ
فبقينا  4أعوام من دون هذا
ّ
بالطعون.
أحد
األخري ،ومل ينظر ٌ
ثم رحلوا يف العام  2009بعد
ّ
القانون
وألغوا
االنتخابات
القديم ،وأتوا بقانون جملس
دستوري جديد ،تشهدون أنتم
ٍ
على ّ
كل إجنازاته.
إذًا ،فمجالس اإلدارة يف
السطو

جلسة للمجلس العسكري مخسة
أعضاء من أصل ّ
ستة منذ السنة
إن ّ
املاضية ّ
كل
لذا
اليوم،
حتى
ّ
القرارات الصادرة واليت ّ
تنفذها
شرعية ،وليس
احلكومة هي غري
ّ
ميثاقية.
أي صفة
لديها ّ
ّ
املادة « :35تعيني الضباط
ّ
مبرسوم يصدر بناء على اقرتاح
وزير الدفاع الوطين ،»..إذًا
يتم تعيينه
فأيًا كان الضابط،
ّ
مبرسوم ،أي ّ
ع
يت
ال
أنه
ينّ
ّ
إال باقرتاح وزير وبقرار من
احلكومة.
تتحدث عن ترقية
املادة :42
ّ
الضباط ،حيث تصدر ترقية
بناء على
الضباط مبرسوم،
ً
اقرتاح وزير الدفاع الوطين.
املادة  :51يكون الضابط يف
إحدى األوضاع التالية:
 يف خدمة فعلية :متامًا كأيقائد للعسكريني ترونه يرتدي
ّ
بذته العسكرية ويعمل من
وزارة الدفاع.
انقطاع عن اخلدمة :قد
 يفٍ
صحي حيث يأخذ
لسبب
تكون
ٍ
ّ
فرصة طويلة.
 اإلعتالل :حيث يكون مريضًاليتطبب يف
ويأخذ نقاهة
ّ
اخلارج.
اإلستقالة :حيث يستقيل
وتكون استقالته يف هذه احلالة
ال تزال غري مقبولة.
 التقاعد :حيث يكون الضابطقد ُأحيل إىل ّ
التقاعد ،فيكون ال
يزال يف االحتياط ولكن وضعية
تقاعد.
وجتدر اإلشارة إىل ّ
أنه ليس
أي ٍ
بند يقول ميكن
يف املادة ُ
للضابط أن يكون يف وضعية
ممدد له ،فهذا األمر غري موجود
ّ
ّ
ولكنه يستدعونه
يف القانون،
من االحتياط مبرسوم يف حال
ٍ
عندئذ
ويصبح
اضطروا لذلكُ ،
ّ
ويطلق عليه
يف وضع االحتياط ُ
املمدد
اسم االحتياطي ،وليس
ّ
له.
املادةُ :52 :ي َقَرر وضع الضابط
يف أحد هذه األوضاع مبرسوم
يتخذ بناء على اقرتاح وزير
الدفاع الوطين .فمن سيوضع

يف اإلحتياط حيتاج إىل مرسوم،
ومن سيخرجونه إىل االعتالل
حيتاج أيضًا إىل مرسوم .إذًا،
فاألمر ليس اعتباطيًا وال ميكن
يقرر كيفما شاءّ ،
أنه
لضابط أن ّ
يريد أن يضع نفسه يف خانة
االعتالل ،فاملسألة حباجة إىل
مرسوم لكي يكون يف وضعه
ّ
الشرعي.
املادة  :55تأجيل التسريح
(املادتني  56و 57حددت بدقة
وفصلت بني تسريح الضباط
وتسريح الرتباء واألفراد)،
للضباط،
تسريح
حبيث ما من
ٍ
ّ
يف الوقت ّ
الي ميكن فيه تسريح
والرتباء.
األفراد
ّ
املادة  :56تسريح الضباط حكمًا،
يكون على ّ
الشكل اآلتي:
املادة  :56تسريح الضباط حكما،
يكون على الشكل اآلتي:
الرتبة السن القانونية اخلدمة
الفعلية
عميد  58سنة  42سنة
لواء  59سنة  43سنة
عماد  60سنة  44سنة
ّ
فالضباط يف هذه األعمار
إذًا،
ّ
اليت سبق ذكرها يذهبون حكمًا
إىل التقاعد ،من دون أن
تأخري أو متديد.
أي
يكون هلم ُّ
ٍ
أما إذا أرادوهم أن يعودوا،
ّ
فيجب تقديم إستدعاء بهم من
خاص
االحتياط .ولالحتياط وضع
ّ
ضمن املؤسسة العسكرية ،إن
من ناحية اإلمرة أو من ناحية
املراكز املشغولة من قبلهم.
مجيع هذه املواد تستسوجب
مرسومًا يصدر عن جملس
يتفرد أي
الوزراء ،من دون أن
ّ
وزيٍر بهذا القرار ،فللوزير ّ
حق
االقرتاح فقط  ،يف حني أن
جملس الوزراء هو ّ
يقرر ما
الذي ّ
سريد االقرتاح أو يسري
إذا كان
ّ
به .لذلك حنن نسحب ّ
الثقة من
والسبب يف ذلك
الدفاع،
وزير ّ
ّ
الصالحية يف ممارسة
جتاوزه
هو
ّ
احلكم ،وتغاضيه عن املخالفات
املرتكبة يف مؤسسة اجليش،
السلطة
وجتاوزه لصالحيات
ّ

على

املستشفيات ،وجمالس اإلدارة
ممد ٌد هلا،
باملصاحل ..مجيعها
ّ
وأكثر من ذلك ،لقد بات الوزراء
بالسطو
اليوم يسمحون ألنفسهم
ّ
على حقوق البلديات ،أين
أنهم أصبحوا يأكلون بعضهم
البعض ،متامًا مثل آكلي حلوم
إن الدولة
البشر .من هنا نقول ّ
مؤسساتها ،والبلدية
باتت تأكل
ّ
مؤسسة جئنا بها من
ليست
ّ
الصني والسويد أو أفريقيا،
ّ
ّ
يشكل
جهاز منتخب
إنمّ ا هي
ٌ
ّ
مصغرة داخل البلدة،
حكومة
تهتم بشؤون هذه األخرية
لكي
ّ
ّ
وحتقق ّ
التنمية.
هذا الوضع غري مقبول قطعًا،
وهو األخطر اآلن ،وحنن نعبرّ عنه
بسحب ّ
الدفاع،
الثقة من وزير ّ
اجلرار.
على
واحلبل
ّ
أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ

عن

أسئلة

سّ :
بالنسبة آللية عمل احلكومة،
ليس هناك دعوة جمللس
وصفت للحكومة
الوزراء .وقد
َ
للتو باملستعارة..
ّ
ّ
ألنه
ج :نعم هي مستعارة،
ُيفرتض بصالحياتها أن تكون
ّ
التعذر تحُ ّل
حمدودة ،ويف حال
بعدد النواب ّ
الذين يستطيعون
ّ
التصويت على القانون أو
ّ
كل
املشروع ،إن بتصويت
اجمللس ّ
النيابي أو اجلزء األكرب
منه .ولكن لن تسري األمور
ّ
يتوفر
بشكل صحيح ،إذا مل
ٍ
مكان ما.
فيتو من
ٍ
ّ
بأنه
من يقومون بالترّ ويج
ليس هناك رئيس للجمهورية،
خمطئون .رئيس اجلمهورية
موجود ،ومراقبة احلكومة اآلن
بشكل أكرب بكثري من ذي
تتم
ٍ
ّ
ّ
بالطبع
تتضمن احلكومة
قبل.
ّ
بعض ّ
الثغرات ،واملوضوع ّ
الذي
سنعمل عليه ،هو كيف جيب
ّ
سيتم
نشلها .هذا ما
علينا أن
ّ
درسه.
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عرب وعالم

تنسيق عسكري مصري  -لييب
ملواجهة «داعش»

عناصر «داعش» يف استعراض قوة يف سرت.
دعا وزير اخلارجية اللييب
حممد الدايري الدول العربية
اىل املبادرة يف رفع حظر
التسلح عن احلكومة الليبية
يف حال رفض جملس األمن
تعديل هذا احلظر الدولي
الذي يشمل كل ليبيا مبوجب
قرارات سابقة للمجلس.
ووجه انتقادات اىل الدول
الغربية ومن بينها إيطاليا،
بسبب جتاهلها التهديد الذي
يشكله تنظيم «داعش»
الشريعة»
و»أنصار
والتنظيمات املرتبطة به على
ليبيا وجوارها وصو ً
ال اىل
أوروبا .وحتدث عن تنسيق
عسكري مع مصر وقال ان
حكومته قد تطلب تدخل
املصرية
اجلوية
القوات
حملاربة اإلرهاب.
وأشار اىل إن إيطاليا تراجعت
عما أعلنته عن استعدادها
للتدخل العسكري يف ليبيا
بسبب «طرح غربي» يعترب
أن «حل أزمة اإلرهاب يف
ليبيا يرتكز أساسًا اىل حكومة
وفاق وطين».
خالل
الدايري
وشدد
مشاركته يف جلسة جملس
األمن األربعاء واملشاورات
اليت رافقتها ،على ضرورة
العمل على «خطة أممية
وإعادة
األمن
الستتباب
االستقرار اىل ليبيا» تسري
يف موازاة اجلهود السياسية
ومبعوثها
املتحدة
لألمم
اهلادفة
ليون
برناردينو
للوصول اىل حل سياسي
«وهو سياسي فقط وال
يوجد أي حل عسكري لألزمة
اليت تفصلنا عن أشقائنا يف
فجر ليبيا».
وأكد أن حكومته مل تطلب

تشكيل حتالف دولي أو
خارجي حملاربة التنظيمات
اإلرهابية يف ليبيا .لكنه
أوضح أن احلكومة «تطالب
بدعم قدرات اجليش اللييب
يف هذه الفرتة» حمذرًا من
أن «ترك احلبل على غاربه»
قد يدفع ليبيا لتصبح ساحة
أكرب لتنظيم «داعش» مما
هي احلال عليه يف سورية
والعراق اآلن ،ورمبا تكون
هناك أخطار أكرب على ليبيا
ودول اجلوار وأوروبا».
وشدد على أهمية «اإلسراع
يف دعم قدرات اجليش
اللييب» .وأكد وجود «تنسيق
عسكري كامل مع مصر» وأن
الضربات اجلوية املصرية يف
ليبيا تتم بطلب من احلكومة
الليبية مشريًا اىل أن اجليش
اللييب يتلقى الدعم من مصر
واململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة.
ونفى الدايري أن تكون
ملصر «يف هذه املرحلة» أي
قوات برية يف ليبيا مشريًا
اىل «أننا نرحب بالدعم
العسكري اجلوي لقدرات
سالح اجلو اللييب وقد نضطر
إىل طلب ضربات حمددة من
سالح اجلو املصري حملاربة
داعش لكننا يف هذه املرحلة
مل نطلب أي تدخل أرضي
للجيش املصري».
وقال إن اجليش اللييب
يستطيع دون تدخل خارجي
مواجهة التنظيمات اإلرهابية
يف ليبيا لو رفع حظر التسلح
عنه إذ إن أعداد مقاتلي
«داعش» يف ليبيا «ليست
كبرية ،وهي أقل من عشرة
آالف».
وأوضح أن اإلرهاب يف ليبيا

«لييب وعربي ودولي» وأن
«جمموعات من تنظيم بوكو
حرام ألقي القبض عليها»
يف ليبيا إضافة اىل نشاط
«داعش» الذي يتصل بتنظيم
واحد من العراق وسورية اىل
ليبيا ومالي ونيجرييا.
وقال الدايري إن «إعادة
البناء السياسي والقانوني
واالجتماعي
واالقتصادي
يف ليبيا ال ميكن أن تنجح
دون حماربة اإلرهاب» ألن
«داعش»« ،وصل إىل قلب
العاصمة طرابلس بعد درنة
وبنغازي».
وشدد على إن دو ً
ال عربية
بينها اجلزائر وتونس ،ودو ً
ال
غربية ،تدعو اىل «إخراج ليبيا
من مأزقها احلالي بتشكيل
حكومة وفاق وطين» وهم
«يعتقدون أن هناك عصا
سحرية ستأتي بها هذه
احلكومة».
وقال إن «التلكؤ مل يأت من
الشرعية حتى هذه الساعة»
مشريًا اىل أنه زار قطر يف
حماولة لدفع املشاورات
السياسية يف ليبيا قدمًا حنو
حل سياسي «تؤدي فيه قطر
دورًا إجيابيًا »،لكن رغم ذلك
«بعض األطراف الليبية حتجم
إىل حد اآلن عن االضطالع
بدور متميز وإجيابي يف دفع
احلوار السياسي يف ليبيا
إىل األمام».
وأشار «مع األسف» اىل
أن قطر هي الدولة العربية
الوحيدة اليت حتفظت عن
بعض بنود قرار جامعة الدول
الصادر
األخرية
العربية
منتصف كانون الثاني (يناير)
املاضي الذي دعا اىل دعم
احلكومة الليبية.

«داعش» خيطط الستهداف مصاحل «التحالف» يف تركيا
االستخبارات
وكالة
حذرت
الوطنية الرتكية من احتمال
شن عناصر يف تنظيم «الدولة
اإلسالمية» (داعش) هجمات
على بعثات ديبلوماسية لدول
التحالف الدولي  -العربي ضد
التنظيم يف أنقرة وإسطنبول،
يف وقت ظهرت مؤشرات إىل
فشل هجوم قوات النظام
وامليلشيا املوالية على ريف
حلب .وأكد وزير خارجية
الدمنارك مارتن ليدغارد ان
حل االزمة السورية «اولوية
ملكافحة التطرف».
«حريت»
صحيفة
ونقلت
عن مذكرة داخلية لوكالة
االستخبارات قوهلا إن حواىل
ثالثة آالف متشدد من «داعش»
يتطلعون لدخول تركيا عرب
حدودها اجلنوبية بعد فشلهم
يف االستيالء على مدينة عني
العرب (كوباني) الكردية قرب
حدود تركيا .وأشارت اىل أن
«بعض املتشددين من بينهم
قادة كبار خيططون لشن
هجمات ،دخلوا تركيا بالفعل
ويقيمون يف بيوت آمنة».
وأضافت :أن «متشددين من
اخلرباء يف اهلجمات االنتحارية
والتفجريات يعدون هلجمات
على بعثات يف اسطنبول
وأنقره لقوات التحالف اليت
تتدخل يف سورية» ،مشرية
اىل أن بعض املتشددين
ممن حيملون اجلنسية السورية
أو من الفلسطينيني يعتزمون
أيضًا العبور إىل بلغاريا لتنفيذ
هجمات يف دول االحتاد
األوروبي.
وواصل امس االول املقاتلون
األكراد و «اجليش احلر» التقدم
يف ريف الرقة معقل «داعش»

يف مشال شرقي سورية ،حيث
سيطروا امس االول على 19
قرية داخل حمافظة الرقة ،ما
رفع عدد القرى اليت طرد منها
التنظيم اىل  .242كما متكن
هؤالء املقاتلون من قطع طريق
دولية بني عني العرب ومشال
شرقي البالد.
اىل ذلك ،قال مدير «املرصد
اإلنسان»
حلقوق
السوري
رامي عبدالرمحن ان الفصائل
املعارضة «استعادت السيطرة
على قرية حردتنني يف شكل شبه
كامل ،عقب اشتباكات عنيفة
مع قوات النظام وامليلشيا اليت
ال تزال جمموعة منها حماصرة
يف القرية» .وأشار اىل ان
«االشتباكات مستمرة بعنف يف
حميط قرية باشكوي يف ريف
حلب الشمالي بني الطرفني،
مرتافقًا مع قصف جوي لقوات
النظام».
وباشكوي هي القرية األخرية
بني املناطق اليت تقدمت اليها
قوات النظام منذ الثلثاء يف
حماولة لقطع طريق اإلمداد
الرئيسي على مقاتلي املعارضة
املتواجدين يف أحياء مدينة
حلب الشرقية وحماولة فك
احلصار عن قرييت نبل والزهراء
الشيعيتني يف ريف حلب
ورجح «املرصد»
الشمالي.
ّ
فشل اهلجوم ،بسبب عدم قدرة
قوات النظام على استقدام
تعزيزات اىل املنطقة بسبب
تردي حالة الطقس واملعارك.
وتسببت هذه العملية العسكرية
املستمرة منذ فجر الثلثاء مبقتل
تسعني عنصرًَا من قوات النظام
واملسلحني املوالني وهم ،وفق
«املرصد» ،من جنسيات سورية
وعربية وآسيوية ،اضافة اىل

مثانني مقات ًال معارضًا .وأشار
«املرصد» اىل ان املقاتلني
أسروا  32جنديًا ومسلحًا مواليًا
هلم ،بينما أسرت قوات النظام
وشيع
اكثر من أربعني مقات ًال.
ّ
«حزب اهلل» بعد ظهر امس يف
جنوب لبنان احد عناصره الذين
قتلوا يف معركة حلب.
وتزامنت هذه املعركة مع اعالن
املبعوث الدولي اىل سورية
ستيفان دي ميستورا ان
النظام السوري مستعد لوقف
قصفه اجلوي واملدفعي على
مدينة حلب ملدة ستة اسابيع
إلتاحة تنفيذ هدنة موقتة يف
املدينة .لكن رئيس «االئتالف»
املعارض خالد خوجة اكد وجوب
وقف قوات النظام قصفها على
«كل املدن ووقف القتل على
األرض» ،الفتًا اىل ان النظام
«يراوغ» بإعالن استعداده وقف
قصف حلب.
ويف واشنطن ،قال وزير
على
الدمناركي
اخلارجية
التطرف
هامش قمة مكافحة
ّ
يف واشنطن ،ان كوبنهاغن
ستستضيف املؤمتر املقبل
ومبشاركة دول عربية .واعترب
ان تعاون بالده ازداد مع
الدول العربية وخصوصا يف
اخلليج ويف مشال افريقيا،
بعد اعتداء كوبنهاغن لتفعيل
التطرف
ومكافحة
التعاون
ّ
املهمشة
الشرحية
مبعاجلة
وتطوير وتنمية اجملتمعات اليت
تعاني من هذا االمر.
وقال ليدغارد :ان حل األزمة
السورية هو «األولوية رقم
التطرف
واحد» يف معاجلة
ّ
وأكد تأييد بالده خلطة وقف
إطالق النار اليت اقرتحها دي
ميستورا.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
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املعاملة
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سياسة

«جيش» قبائل شبوة يستعد لص ّد احلوثيني بنك سيدني يقيم
عشاء لعمالئه

يف بداية فصل جديد من
تداعيات أزمة انقالب احلوثيني
على الشرعية يف اليمن ،أعلن
زعماء القبائل يف حمافظة شبوة
أمس االول رفضهم االنقالب،
شعيب»
«جيش
وتشكيل
حلماية احملافظة .كما قرروا
إغالق حدودها أمام زحف مجاعة
احلوثيني اليت أوشكت على إحكام
سيطرتها على كل مديريات
حمافظة البيضاء اجملاورة ،بعد
مخسة أشهر من املواجهات مع
مسلحي قبائل يدعمهم عناصر
من تنظيم «القاعدة».
وفيما مل تستبعد مصادر حزبية
مينية أن تتوصل األطراف
السياسية يف غضون يومني
إىل اتفاق مع اجلماعة لرتتيب
السلطة وإنهاء الفراغ الرئاسي
اخلارجية
دعت
واحلكومي،
الروسية إىل متديد مهمة عمل
مبعوث األمم املتحدة مجال
بنعمر ،وتنفيذ قرار جملس األمن
ُ
املطالب بالعودة اىل التسوية،
وحضت القوى السياسية على
إبداء مرونة.
وكان مخسة جنود من حرس
الشركات النفطية يف حمافظة
حضرموت ُقتلوا يف هجوم شنه
مسلحون قبليون بالتزامن مع
حتركات لعناصر من «القاعدة»
ُيعتقد بأنها تسعى إىل السيطرة
على بلدات وسط وادي
حضرموت ،بعد أيام من استيالء
التنظيم على عدد من مواقع
اجليش اليمين وآلياته الثقيلة
يف حمافظة شبوة اجملاورة.
واحتشد عشرات من زعماء
القبائل يف حمافظة شبوة يف
اجتماع موسع ُع ِقد يف مديرية
نصاب القريبة من مدينة عتق
حيث مركز احملافظة ،استباقًا ألي
تهديد حمتمل قد يشكله مسلحو
احلوثيني .وتقرر خالل االجتماع
الذي تصدرته قبيلة «العوالق»
كربى قبائل شبوة ،تشكيل
«جيش شعيب» من ثالثة آالف
مقاتل حلماية أراضي احملافظة
وسيزود
من توغل حوثي حمتمل،
ّ
هؤالء  200عربة مسلحة.
وعبرّ زعماء قبائل شبوة عن
احلوثيني
انقالب
رفضهم
وإعالنهم «الدستوري» ،وجاء يف
بيان بعد االجتماع« :لن نسمح
ألي ميليشيا بدخول احملافظة
وسنقاتل كل من حياول دخول
مديريات شبوة من خارجها».
وحض البيان على رفع اإلقامة
اجلربية املفروضة على الرئيس
املستقيل عبدربه منصور هادي
الذي يواجه وضعًا صحيًا حرجًا.
ويف مدينة عتق تظاهر مئات من
الناشطني املوالني لـ «احلراك
اجلنوبي» املطالب باالنفصال
عن الشمال ،فيما قررت قبائل
مرخة يف شبوة إغالق حدود
احملافظة غربًا ،ونشرت مسلحيها
على الطرق واملنافذ اليت تربط
املنطقة مبحافظة البيضاء حتسبًا
ألي زحف حوثي قد يستهدف
السيطرة على جنوب اليمن
وشرقه.
يف غضون ذلك ،كشفت مصادر
حزبية ،عن أن مجاعة احلوثيني
أجرت األربعاء مفاوضات مع
حزب «املؤمتر الشعيب» الذي
يتزعمه الرئيس السابق علي

عناصر من قبيلة العولقي قبيل توجههم لحماية شبوة( .ا ف ب)

صاحل ،أسفرت عن تقارب
يف وجهات النظر حول احللول
املمكنة ألزمة فراغ السلطة.
ّ
وتوقعت املصادر أن يساهم
هذا «التقارب» يف التوصل إىل

اتفاق بني األطراف السياسية
يف غضون يومني ،مشرية إىل
أنه يتضمن إبقاء الربملان الذي
كانت اجلماعة أعلنت حله يف
«إعالنها الدستوري» .ومعروف

أنها كانت رفضت قرار جملس
األمن الذي طالبها بالرتاجع عن
خطواتها االنقالبية ورفع اإلقامة
اجلربية عن هادي ورئيس الوزراء
خالد حباح والوزراء يف حكومته
املستقيلة.
وأعربت وزارة اخلارجية الروسية
أمس االول ،عن قلقها من
تفاقم األوضاع يف اليمن.
ودعا الناطق بامسها ألكسندر
لوكاشيفيتش إىل متديد مهمة
مجال بنعمر ،وقال« :موسكو
اليمنيني
دعمها
ستواصل
واملبعوث األممي من أجل انفراج
األوضاع وحتقيق مصاحلة وطنية
حقيقية» .وحض القوى اليمنية
على تسريع املشاورات للتوصل
إىل تسوية والعمل لتنفيذ قرار
جملس األمن.

خريطة ملئة «مفتاح ذرّي» تتحكم يف شيفرة اجلينوم البشري
ّ
«إنها بداية عقد يكرس
املفتاحي»
«اجلينوم
لعلم
،)Epigenome
(«إيبيجينوم»
تقدم يف علوم
بل إنها أضخم
ّ
التعرف إىل شيفرة
الوراثة منذ
ّ
الوراثة عند اإلنسان يف مطلع
القرن  .»21بتلك الكلمات
وصف الربوفسور األمريكي
مانوليس كيليس من «معهد
ماساشوستس للتقنية» ،إجناز
ّ
متثل يف
فريق علمي دولي
الذري
التعرف إىل الرتكيب
ّ
ّ
واجلزيئي لـ «املفاتيح» اليت
ّ
تتحكم يف عمل اجلينات اليت
حيويها محض الوراثة ،إذ
استطاع فريق أشرف عليه
وضم اختصاصيني
كيليس،
ّ
من كرواتيا وكندا وأمريكا،
رسم خريطة الرتكيب الذري
واجلزيئي لتلك املفاتيح يف
 100نوع من اخلاليا يف اجلسم
يضم  200نوع
البشري الذي
ّ
رئيس من اخلاليا.
توصل
ويف مطلع القرن اجلاري،
ّ
العلماء إىل تفكيك الشيفرة
الكاملة للحمض الوراثي («دي
أن إيه») ،الذي حيوي قرابة
عشرين ألف جني .وبقيت أسئلة
كثرية بصدد محض الوراثة
ّ
يتصل
عالقة ،لعل أبرزها
ّ
التحكم
بطريقة عملها وآليات
فيها ،وتاليًا سبل السيطرة
عليها .ملاذا ال تصاب التوائم
املتطابقة باألمراض ذاتها ،ما
اجلينية
دامت متلك الرتكيبة
ّ
عينها؟ كيف يظهر  200نوع من
اخلاليا يف اجلسم ،انطالقًا من
احلمض الوراثي عينه؟ ما الذي
حيصل يف املناطق اخلالية من
اجلينات يف محض الـ «دي أن
يضم قرابة
إيه» الطويل الذي
ّ
كون وراثي؟ ما
 3.2بليون ُم ّ
هي عالقة الرتاكيب املختلفة
ُ
محض الوراثة بعمل
اليت يضم
شيفرة اجلينات؟
ّ
وشكلت تلك األسئلة وغريها
ً
منطلقا جملموعة من املبادرات
العلمية اليت تهدف أساسًا
ّ
التعرف إىل
إىل استكمال
ّ
الوراثي،
احلمض
تركيبة
ومعرفة طريقة عمل اجلينات.

وضمن تلك املبادرات ،انطلق
علمي
يف العام  2008مشروع
ّ
األمريكية بقرابة
متوله احلكومة
ّ
ّ
ربع بليون دوالر على مدار
عشر سنوات .محل املشروع
اسم «برنامج خريطة طريق
للـ»إيبيجينومكس» .وتنصب
جهود املشروع على معرفة
ّ
ُ
تتحكم بعمل
كونات اليت
امل ّ
اجلينات .وجاء اكتشاف الرتكيب
اجلزيئي لنصف «املفاتيح» اليت
ّ
تتحكم باحلمض الوراثي ،يف
سياق ذلك املشروع.
ّ
وميثل ذلك االكتشاف اخرتاقًا
ً
مهمًا ،ويطرح جمموعة
ا
علمي
ّ
ّ
من األسئلة املثرية .ووفق
ّ
تؤكد تلك اخلريطة
كيليس،
اجلينية ،أن تركيب
للمفاتيح
ّ
احلمض الوراثي أعقد مما
ساد االعتقاد يف شأنه طوي ًال.
وتكفي اإلشارة إىل أن «املناطق
الصامتة» (ال تشارك يف صنع
اجلينات) داخل احلمض الوراثي
تفوق كثريًا تلك اليت تنشط يف
عمل اجلينات نفسها.
وانصبت جهود فريق البحث،
ّ
التعرف إىل الرتكيب
على
ّ
الدقيق للمناطق اليت ِ
لوحظ أنها
ّ
تتحكم يف اجلينات ،مبعنى أنها
حتدد إذا كان جني معني ينشط
ّ
امل ّ
ويؤدي الوظائف ُ
شفرة يف
ّ
تركيبته ،أم أنه يبقى خامدًا،
وشبه
جزئية.
أو ينشط بصورة
ّ
ّ
كيليس عمل تلك املناطق
ّ
تتحكم مبرور
باملفاتيح اليت
اهلاتفية وتيارات
املكاملات
ّ
الكهرباء.
التعرف إىل
أن
على
وشدد
ّ
ّ
لنصف
اجلزيئي
الرتكيب
ّ
املتحكمة باجلينات
املفاتيح

لدى البشر ،يندرج أيضًا ضمن
املبادرة اليت أعلنها الرئيس
باراك أوباما يف وقت سابق
وتشدد املبادرة
من الشهر.
ّ
على مراكمة املعرفة يف شأن
«األدوية الدقيقة» ،مبعنى
صنع أدوية تتجاوب مع تركيبة
اجلينات وعملها لدى كل فرد
على ِح َدة.
اجلينية
وكذلك تفتح املفاتيح
ّ
مهمة عن املعلومات اليت
أسئلة
ّ
يقدمها محض الوراثة ،خصوصًا
ّ
شدد على أنها
أن كيليس
ّ
ّ
تتأثر بعوامل شخصية وبيئية،
كالتدخني والوزن وممارسة
الرياضة وغريها .وإذا محل
يعرضه لإلصابة
شخص ما جينًا ّ
بسرطان الربوستات أو مرض
ألزهامير ،فلرمبا يواجه يف
ّ
تتعلق
مستقبل قريب مشاكل
استخدمت
إذا
بتوظيفه،
الشركات معلومات اجلينوم
الستبعاد من ال تريد أن تتحمل
تكلفة عالجهم مستقب ًال .يف
املقابل ،إذا امتلك الشخص
عينه «مفتاحًا» يبطل عمل
اجلينات املريضة ،ينخفض
إمكان إصابته بتلك األمراض.
ويزيد يف تعقيد الصورة ،وفق
كيليس ،أن األفراد يستطيعون
يؤدي
أن ميارسوا منط حياة
ّ
إىل تفعيل «املفاتيح» ،ما
يؤدي أيضًا إىل وقايتهم من
ّ
األمراض اليت حيملون تأهي ًال
جينيًا لإلصابة بها .كيف
ّ
االجتماعي،
التفاعل
يكون
وتاليًا الثقايف والسياسي،
الـ
علوم
اكتشافات
مع
«إيبيجينومكس»؟ سؤال يف
بداياته.

وهبي ،كريوز ،املرتوبوليت صليبا ،شاكر ،املطران طربيه ،أليوت،
خطار ،بامربس وريمي وهبي

حرب ،خطار ،اليوت ،كريوز والديري

ديب ،بامربس ،كريوز ،شاكر ،ناصيف ،ألوف و اليوت

أقام بنك سيدني حفل عشاء
خاص يف مطعم «الفينسيان»
حضره املطران أنطوان شربل
طربيه واملرتوبوليت بول
صليبا وعدد من رجال األعمال
اللبنانيني اىل جانب ادارة
املصرف على رأسهم السيد
فؤاد شاكر والسيد الياس
ألوف الذين كانوا قد قدموا
من لبنان للمشاركة يف اجتماع
جملس ادارة املصرف .ويف
املناسبة ألقت السيدة جولي
أليوت ،املديرة التنفيذية
لبنك سيدني ،كلمة شكرت
فيها احلاضرين على تلبية
الدعوة للمشاركة يف العشاء
منوهة باجنازاتهم العديدة على

الصعيد املهين وعطاءاتهم
املستمرة للجالية اللبنانية
يف أسرتاليا ،كما نقلت
حتية الدكتور سليم صفري،
املدير العام ورئيس جملس
ادراة بنك بريوت ،اىل مجيع
احلاضرين .وشددت أليوت
ّ
يتطلع دائما
أن بنك سيدني
اىل تقديم اخلدمات املصرفية
الشخصية واملنتجات التنافسية
جلميع عمالئه ،كما يتطلع اىل
الفرص اليت ميكنه من خالهلا
التواصل والتفاعل املباشر مع
الزبائن اذ انها تشكل منصة
لتبادل وجهات النظر واحلفاظ
على أواصر العالقة الشخصية
مع العمالء.
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اسرتاليات

أبوت بصدد االعالن عن
اجراءات أمنية اكثر صرامة

Australian News

ندوة حكومية جمانية الصحاب املصاحل الصغرية العرب يف مرييالندز

الوزير فيكتور دومينيلو

أشار رئيس الوزراء طوني
ابوت اىل تغيريات جذرية لألمن
القومي ،مبا يف ذلك مواقف أكثر
صرامة على املؤهلني للحصول
على اإلقامة واملواطنة ومدفوعات
الرفاهية (السنرتلينك).
عب السيد
ففي بيان غري عادي رّ
ابوت عرب قناته الرمسية على
يوتيوب يوم االحد قائال انه لن
يكون هناك «فائدة شك» أكثر
ألولئك الذين قد يسعون إلحلاق
الضرر بأسرتاليا ،وأملح أيضا
يف تنفيذ أكثر صرامة لقوانني
الكفالة يف حماولة إلعادة
ارساء االجندة السياسية ودرء
االنتقادات لقيادته.
وقال السيد ابوت «من الواضح
لي أنه لفرتة طويلة جدا قدمنا
ألولئك الذين قد يشكلون خطرا
على بلدنا فائدة الشك».
واستطرد يقول «كانت هناك
فائدة شك يف حدودنا ،فائدة
الشك للحصول على اإلقامة،
فائدة الشك للحصول على
اجلنسية وفائدة شك يف
احلصول على مدفوعات الرفاهية
 .Centrelinkويف احملاكم ،كانت
هناك كفالة ،ومن الواضح ان
بعض الذين حصلوا على كفالة
كان ينبغي ان يكونوا يف
السجن».
ومن املتوقع ان يصدر السيد
ابوت تقريرا حكوميا مشرتكا حول
حصار مارتن باليس هذا االسبوع
قبل ان يعود اىل الربملان يوم
االثنني املقبل (بعد غد) مع
جمموعة معززة من اإلجراءات
األمنية.
وذكرت نيوز كورب أن اجراء
واحدا على االقل مما تتضمنه
احلزمة هو إنتزاع املواطنة من
الذين
باإلرهاب
املتورطني
حيملون جنسيتني .وقد مت مؤخرا
العمل بتدابري مماثلة يف فرنسا
وكندا ،يف حني انتقلت بريطانيا
إلدخال قوانني تعليق اجلنسية
الربيطانية.
قدما
ويضغط السيد ابوت
يف خطط حلظر مجاعات اسالمية
حزب التحرير
متشددة مثل
وباالضافة اىل تغيريات مثرية
للجدل بالنسبة إللزامية االحتفاظ
بالبيانات (الكومبيوتر واملوبايل
فون وغريها).

ومع ان بيان اخلطاب روتينيا
ومكررا وقويا ولكنه يسلط
وينظر اليه
الضوء على التفاصيل ُ
من قبل املطلعني داخل احلكومة
بأنه حماولة من قبل السيد ابوت
يعد
الرتكيز على املوضوع الذي ّ
مصدر قوة لالئتالف.
وقال السيد ابوت يف بيانه
«حنن أمة حرة ونزيهة .ولكن
هذا ال يعين أننا ينبغي أن ندع
االشخاص السيئني يلعبون بنا..
حسنا ،هذا سيتوقف».
ويف الوقت الذي كان يصدر
فيه هذا البيان عن مكتب السيد
ابوت كان رئيس الوزراء يتحدث
للسيد أندرو بولت على القناة
العاشرة.
وقال السيد ابوت للسيد بولت
ان تركيزه على قضايا األمن
القومي العام املاضي أدى
به إىل إهمال نواب املقاعد
اخللفية.
وتابع يقول «أعتقد أنه بسبب
تركيزي العام املاضي على
االقتصادي
األمن
قضايا
واألمن القومي ،مل يكن لدي
ما يكفي من الوقت للتحدث مع
زمالئي».
واضاف «هذا ،من الواضح ،كان
خطأ فظيعا ..كان فشال رهيبا..
كان شيئا لن يتكرر».
ويف وقت الحق أدان السيد ابوت
مقتل اشخاص يف الدمنارك خالل
هجوم على منتدى حلرية التعبري
قائال ان «هذا يعزز عزمنا على
مكافحة تنظيم الدولة االسالمية
(داعش)  ،ISILأو  ،Daeshوما
ميثله من شر».
وقال السيد ابوت ان «أفكار
مجيع االسرتاليني هي مع شعب
الدمنارك ،وعلى وجه اخلصوص
عائالت الضحايا الذين فقدوا
حياتهم وضباط الشرطة الذين
أصيبوا يف هذا العمل اإلرهاب
الوحشي».
وقال «كما هو احلال مع فظائع
شارلي ابدو يف باريس (اجمللة
اليت اغلقها اصحابها) ،وهجوم
كوبنهاغن هو إهانة الحدى القيم
األساسية لدينا  -حرية التعبري
 حنن نقف مع شعب وحكومةالدمنارك يف مواجهة هذه
احملاولة الساخرة لتقويض هذا
احلق األساسي».
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استضافت حكومة نيو ساوث
ندوة جمانية الصحاب املصاحل
الصغرية العرب وذلك يف
هولرويد سنرت يف مرييالندز
الطالعهم على جمموعة من
اخلدمات اليت قدمتها حكومة
املصاحل
ملساعدة
الوالية
الصغرية على النمو.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة
من الندوات الصحاب املصاحل
باللغات العربية
الناطقة
والفييتنامية والصينية.
وقد حضر الندوة ،اضافة اىل
وزير شؤون اجلنسية واجملتمعات
فيكتور دومينيلو ووزير املصاحل
الصغرية جون باريالرو والنائبة
الفيدرالية جولي اوينز ونائب
غرانفيل طوني عيسى ومفوضة
املصاحل الصغرية يف الوالية
روبني هوبس ،عدد كبري من
الصغرية
املصاحل
اصحاب
العرب.
قدم الندوة عضو اجمللس
االستشاري للمصاحل الصغرية
املتعددة الثقافات نهيل غوبتا
بلباقة وخربة.
وتواىل على الكالم كل من نائب
غرانفيل طوني عيسى والوزير
باريالرو
والوزير
دومينيلو
ومفوضة االعمال الصغرية يف
الوالية روبني هوبس.
وكانت حكومة نيو ساوث ويلز
أعلنت أنها ستستضيف ندوتني
جمانيتني يف غرب سيدني
الصغرية
األعمال
ألصحاب
للمجتمعات الناطقة بالعربية
والفيتنامية الصينية.
ومبا ان الندوة هي الصحاب
املصاحل الصغرية كانت الكلمة
الرئيسية فيها لوزير املصاحل
واالعمال الصغرية جون باريالرو
 Barilaroحيث قال ان الندوتني
اللتني عقدتا يف مرييالندز
وويذريل بارك تهدفان اىل
ربط أصحاب ومشغلي األعمال
الصغرية مع احلكومة وخدمات
دعم األعمال التجارية يف

الوزير جون باريالرو

املفوضة روبني هوبس

الوزيران دومينيلو وباريالرو والنائب عيسى واملفوضة هوبس وحضور

النائب عيسى يتوسط الوزيرين دومينيلو وباريالرو

نهيل غوبتا يقدم الندوة

اخلطوط األمامية.
وقال الوزير باريالرو «عرب
ثقافيا
املتنوعة
اجملتمعات
ولغويا يف سائر احناء الوالية
كان هناك تاريخ طويل ومدعاة
فخر مللكية األعمال التجارية
الصغرية» ،مضيفا «إن روح
املبادرة قوي يف جمتمعاتنا
املتنوعة وتواصل حكومة نيو
ساوث ويلز مساعدة الشركات
الصغرية لتنمو وتزدهر.
وكشف وزير املصاحل الصغرية
عن ان»ثلث اصحاب األعمال
الصغرية يف نيو ساوث ويلز
ولدوا يف اخلارج وتريد حكومة
االحرار  -الوطين ضمان حصول
مجيع اصحاب ومشغلي األعمال
الصغرية على األدوات املتاحة
هلم للمساعدة يف تنمية أعماهلم
التجارية».
بدوره قال وزير شؤون اجلنسية
واجملتمعات فيكتور دومينيلو
 Dominelloان هذه الندوات
تظهر التزام حكومة نيو ساوث
ويلز بتقديم فرص اقتصادية
املتنوعة
للمجتمعات
أكرب
ثقافيا.
وتابع يقول «تتيح هذه الندوات
اجملانية ،الفرصة ألصحاب
الصغرية
األعمال
ومشغلي
ملعرفة املزيد عن جمموعة من
اخلدمات اليت تقدمها حكومة نيو
ساوث ويلز ملساعدة الشركات
الصغرية على النمو.
وقال «من خالل التناغم يف خطة
العمل ( )Action Planأنشأت نيو

النائبة جولي اوينز وحضور

جانب من الحضور
ساوث ويلز متعددة الثقافات
( ،)Multicultural NSWاسرتاتيجية
املشاركة اجملتمعية ملساعدة
اصحاب ومشغلي األعمال من
خلفيات متنوعة لغويا للوصول
بشكل أفضل اىل الربامج
واخلدمات احلكومية».
وقال نائب غرانفيل طوني
عيسى ان حكومة نيو ساوث ويلز
تطور جمموعة من موارد متعددة
اللغات ملساعدة أصحاب األعمال
الصغرية املتعدد الثقافات يف
مجيع أحناء غرانفيل.
وجرى طرح عدد من االسئلة
حول تكلفة انشاء املصاحل
والعقود واملشاكل التجارية

والوسطاء اخلاصني والضرائب
واحلصول على الدعم احلكومي
للمصاحل الصغرية ،حيث جرت
االجابة عليها بوضوح وشفافية
وكانت هناك مرتمجة تتوىل
خدمة الرتمجة للذين ال يتقنون
اللغة االنكليزية.
وكان هناك كوكتيل من
املأكوالت اخلفيفة واملرطبات
والشاي والقهوة.
وقد متثلت الصحافة العربية
بالزميل انطونيوس بو رزق.
ملزيد من املعلومات االتصال
بـ :
Matt Dawson 0427 145 575
Edward Martin 0407 901 003
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اسرتاليات

Australian News

اجلامعات تناشد احلكومة عدم وقف متويل الربامج البحثية

باين :استمرار التمويل يتوقف على مترير اصالحات احلكومة
للتعليم العالي يف جملس الشيوخ
ناشدت اجلامعات حكومة أبوت
بالتخلي عن تهديدها وقف
متويل الربامج الرئيسية اليت
تدعم  30ألف باحث إذا ما
رفض جملس الشيوخ دعم
حترير الرسوم اجلامعية.
فقد حذر جملس اجلامعات
األسرتالية يف تقديم موازنته
بأن الباحثني على وشك حتقيق
اخرتاقات كربى يف جماالت
الصحة وعلم املناخ والتصنيع
وسيغادرون اىل اخلارج يف
حال انتهاء صالحية التمويل
خلطة اسرتاتيجية البنية التحتية
للمنح املستقبلية والبحوث
التعاونية الوطنية ()NCRIS
وعدم جتديد الدعم هلا.
وكرر وزير التعليم كريستوفر
باين القول بأن استمرار
التمويل لكال الربناجمني -
اللذين ُوصفا بأنهما «العمود
الفقري للبحوث يف أسرتاليا»
 يتوقف على مترير إصالحاتالتعليم العالي احلكومية يف
جملس الشيوخ.
وتقول جامعات اسرتاليا يف
بيانها انه «نظرا لألهمية
الكبرية لكال الربناجمني يف
دعم القدرات البحثية يف
اسرتاليا ،توصي اجلامعات
بقوة مبواصلة متويل الربناجمني

على أساس مستمر ،بغض
النظر عن نتيجة إصالحات
التعليم العالي احلالية».
ويف وقت تراجعت االمال
يف حتقيق إلغاء دعم الرسوم
اجلامعية على مدى األسابيع
األخرية ،ركز القطاع اجلامعي
جهوده على الضغط لتجنب
ختفيضات حبثية رئيسية.
وقد قادت خطة اسرتاتيجية
البنية التحتية للمنح املستقبلية
والبحوث التعاونية الوطنية
 NCRISإىل حتقيق اخرتاقات
كربى على جماالت التطعيم
والتصوير الثالثي االبعاد (3D
 )imagingواالدوية وعالج قصور
وفشل عمل القلب وإنتاج نوع
جديد من احلديد الذي ينتج
 70يف املئة أقل من الفوالذ
العادي من الغازات املسببة
لالحتباس احلراري.
وتشمل التسهيالت املدعومة
نظاما متكامال للرصد البحري
( ،)IMOSومقره يف جامعة
والية تزمانيا ،ويعمل على
مراقبة احمليطات على املدى
الطويل ،مبا يف ذلك ارتفاع
درجة احلرارة املرتبطة بتغري
املناخ .وهو متاح حبرية
لباحثني آخرين يف إطار
اتفاقات الوصول املفتوح
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الوزير باين

لكافة البيانات.
وقال مدير نظام الرصد البحري
 IMOSتيم مولتمان Moltmann
«لدينا ما قيمته حنو  40مليون
دوالر من املعدات يف احمليط
تقوم جبمع البيانات وهذا كله
يف خطر».
ومن املقرر أن تنتهي صالحية
عقد التمويل يف حزيران ،غري
ان بعض املرافق والتسهيالت
متوقع أن تغلق يف غضون
أشهر .وتضغط اجلامعات
لتقديم متويل مببلغ  200مليون
دوالر سنويا.
ويدعم املخطط املستقبلي
للمنح الدراسية  150باحثا
يف منتصف حياتهم املهنية
الرائدة ،مما يتيح هلم مواصلة
عملهم يف أسرتاليا.

وتقول جامعات اسرتاليا يف
بيانها انه «دون مزيد من
االستثمار من جانب احلكومة
يف هذا املخطط ،فان كثريا
من الباحثني  -هم يف كثري
من األحيان يف منتصف الطريق
يف مشاريعهم واحباثهم وعلى
أعتاب حتقيق اخرتاقات مهمة
 سوف ينتقلون اىل اخلارجحيث هناك حكومات أخرى
تسعى جلذب األفضل يف
العامل» .
بدوره اوضح متحدث باسم
السيد باين انه جيب متويل
الربامج من املدخرات املرتبطة
بإصالحات التعليم العالي
بسبب فشل حكومة العمال
السابقة يف ضمان استمرار
التمويل هلا قبل أن تفقد
احلكم.
وقال «اذا تصدى حزبا العمال
واخلضر واالحزاب الصغرية
crossbenchers
واملستقلون
حلزمة اإلصالح يف جملس
الشيوخ ،فسوف لن يكون
هناك مصدر الستمرار التمويل
هلذين االستثمارين البحثيني
احليويني ،وهذا يعين فقدان
الوظائف واحلاق ضرر ال ميكن
إصالحه بالقدرات البحثية
العالية اجلودة».

تورنبول :عدد االطفال يف مراكز االعتقال
تدنى بنسبة  90يف املئة يف ظل حكومة االئتالف
ما زال عدد االطفال املتبقني
يف مراكز اعتقال الالجئني يف
أسرتاليا وناورو يتجاوز الـ
 250طفال بقليل مما يناقض
تصرحيات وزير االتصاالت
مالكومل تورنبول ،لكن أحدث
األرقام تؤكد استمرار احلكومة
يف تقليص هذا العدد.
فقد أصر السيد تورنبول ،يف
ظهور له على شاشة تلفزيون
 ABCيف برنامج سؤال وجواب
 Q & Aليل االثنني ،على ان
عدد األطفال احملتجزين قد
اخنفض إىل 136طفال.
وقال السيد تورنبول «عندما
جرت االنتخابات ووصلنا إىل
احلكم ،كان العدد اقل بقليل
من  1400طفل .اآلن هناك
 .136لذلك حنن ،مع سياساتنا،
خفضنا عدد األطفال احملتجزين
بنسبة  90يف املئة.»،
وعند الضغط عليه قال «هناك
 136طفال اعتبارا من 12:00
اليوم) االثنني .كان هناك 192
يوم اخلميس املاضي .كان
العدد يف ذروته حيث بلغ 1992
طفال يف ظل حكم العمال يف
عام ».2013
ومع ذلك فان العدد الذي
استشهد به السيد تورنبول،
يتجاهل  119طفال ما زالوا رهن
االحتجاز يف ناورو.
ووفقا ألرقام وزارة اهلجرة
فان العدد االمجالي لالطفال

املتبقني قيد االحتجاز هو
252طفال اعتبارا من يوم االثنني
من االسبوع احلالي.
وقال متحدث باسم وزير اهلجرة
بيرت دوتون يوم الثالثاء ان
ابوت تلتزم
حــكومة السيد
باخالء األطفال من مراكز
االعتقال.
وبي املتحدث ان «عدد
نّ
األطفال يف االحتجاز بلغ ذروته
اي ما يقرب من  2000طفل
معتقل يف ظل حكومة العمال.
منذ تولي االئتالف احلكم ،عملت
احلكومة بدأب لنقل األطفال من
االحتجاز اىل اجملتمع».
وكان السيد تورنبول يرد على
سؤال من امرأة قالت انها تزور
بانتظام مركز االعتقال يف
فيالوود يف سيدني.
وقالت جاين هيلي انها عرفت
احملتجزين
األطفال
بعض
ذكرهم
على
اتي
الذين
التقرير االسرتالي للجنة حقوق
اإلنسان ،الذي صدر األسبوع
املاضي ،والذي ادى اىل وابل
من االنتقادات اليت ادلت بها
رئيسة اللجنة جيليان تريغز.
واثر هذا التقرير شن رئيس
الوزراء طوني ابوت هجوما ضد
الربوفيسور تريغز.
وقال السيد تورنبول «إن
القضية احلقيقية هنا هي
األطفال ..األطفال ورعاية
األطفال».

Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

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

عائدات البلديات من اخللوي :فتش عن النفايات صراع أجنحة يتهدد
«التحالف الوطين»
بسام القنطار

مل تنته بعد «قصة إبريق الزيت»
املتمثلة حبقوق البلديات من عائدات
اهلاتف اخللوي .سنوات من النقاش
السفسطائي حول آلية التوزيع والوزارة
املعنية بالدفع وقيمة العائدات وعدة
مشاريع مراسيم مل تبصر النور ،لكن
الثابت واملؤكد أن هذه العائدات مل
تدفع بعد ولن تدفع إال بعد تسديد مجيع
الديون املستحقة على البلديات لصاحل
خدمات النظافة ،اليت تفوق قيمتها
العائدات املستحقة للبلديات.
ليس من قبيل الصدف أن يتخذ
السجال داخل جملس الوزراء طابعًا
مناطقيًا وانتخابيًا .أصل اخلالف بني
الوزيرين بطرس حرب وجربان باسيل
هو خالف برتوني ،بكل ما للكلمة من
معنى .وهو خالف أمكن تظهريه بأنصع
صورة مع اعتماد جملس الوزراء مبدأ
التوافق الوزاري على القرارات يف
ظل شغور سدة الرئاسة .ال ميكن فهم
اخلالف حول عائدات البلديات من أموال
اهلاتف اخللوي ،الذي عاد إىل الظهور
هذا األسبوع ،إال من خالل اإلسقاط
السياسي للنزاع بني حرب وباسيل على
خمتلف امللفات داخل جملس الوزراء
وخارجه ربطًا بنزاعهما القديم ــ اجلديد
على زعامة البرتون والتنافس على كل
صوت انتخابي يف هذا القضاء.
واحد من األمثلة على حدة الصراع
البرتوني على امللف أن الوزير حرب اختار
أن ينشر على املوقع الرمسي لوزارته خربًا
يقول إن عائدات بلديات قضاء البرتون
من اهلاتف اخللوي بلغت  7.299مليارات
لرية .مل يكرتث «معاليه» لتبيان حصص
البلديات خارج نطاق دائرته االنتخابية،
فالبرتون هو حمور الكون ونهايته على
ما يبدو!
تقول الرواية اليت قدمها الوزير حرب يف
مؤمتر صحايف ،أمس ،إن الوزير جربان
باسيل «عارض موقف كل الوزراء،
ورفض إقرار مبدأ توزيع حصص
البلديات من عائدات اخللوي ،وفقا
لآللية القانونية املتبعة ،وهو ما أدى
بكل أسف ،وبسبب حق الفيتو الغريب
العجيب الذي متسك به فريق معني من
احلكومة ،إىل منع جملس الوزراء من
حتويل األموال إىل البلديات ،رغم إعادة
تأكيده على حقوق البلديات عن السنوات
املمتدة من عام  1995إىل عام .»2010
ولكن رواية الوزير باسيل خمتلفة كليًا.
قال يف اتصال مع «األخبار» إن للبلديات
مستحقات من عائدات اخللوي مل حتصل
عليها منذ  21عامًا« .يريدون اآلن
تسديد مستحقاتها عن السنوات الثالث
األخرية فقط ،ويريدون حسم  %90منها
لتسديد الديون املرتاكمة على هذه
حبجة
العامة،
البلديات لصاحل اخلزينة
ّ
ّ
أنها سددت عن البلديات مستحقات
شركات مجع النفايات» .جيزم باسيل أن
«هذا ما ال نوافق عليه ،وما جيب فعله
هو تسديد كامل حقوق البلديات».
يتبني من السجال املفتوح أن املبلغ
حوله حرب اىل الصندوق البلدي
الذي ّ
املستقل هو  673مليار لرية ،وهو يعود
اىل السنوات من  2010اىل  .2013يف
حني يعرتف حرب بأن للبلديات يف ذمة
وزارة االتصاالت حنو مليار دوالر عن
الفرتة من  1995حتى اآلن .وكان وزيرا
االتصاالت السابقان شربل حناس ونقوال
مجدا حنو  1700مليار لرية
الصحناوي قد ّ
يف حساب اخلزينة اخلاص لدى مصرف
لبنان لتسديد مستحقات البلديات عن
كل تلك الفرتة ،إال أن وزارة املال تصر
على عدم دفع هذا املبلغ دفعة واحدة،
بل على دفعات ،وهو ما استجاب له
اجملمدة
حرب بتحويله كل املبالغ
ّ

العامة باستثناء
للبلديات اىل اخلزينة
ّ
حوله اىل
الذي
لرية
مبلغ الـ 673مليار
ّ
الصندوق البلدي املستقل ،ما يعين
أن هذا املبالغ املستحقة للبلديات اليت
أما مبلغ
اعرتف بها حرب مل تعد موجودةّ .
الـ ٦٧٣مليار لرية ،فقد وافقت وزارتا
االتصاالت واملال على دفعه للبلديات،
ولكن بعد اقتطاع  ٩٠باملئة منه لتسديد
ديون خدمات النظافة ،أي أن املبلغ
اإلمجالي الذي سيوزع على البلديات لن
يتجاوز  ٧٠مليار لرية على أبعد تقدير،
وأنه بعد دفع هذا املبلغ سيبقى يف
حسابات البلديات املدينة ما ال يقل
عن  ١٩٠٠مليار لرية ،سيتم اقتطاعها
تباعًا من مال الصندوق البلدي املستقل
أو من مستحقات البلديات من اخللوي،
واليت يبقى منها يف حال إصدار مرسوم
التوزيع العالق حاليًا يف جملس الوزراء
أقل من  ١٠٠٠مليار لرية!
يوضح رئيس جلنة املال واملوازنة
النيابية إبراهيم كنعان أن الفقرة ()2
من املادة ( )55من قانون الضريبة
على القيمة املضافة تنص على تأدية
كامل عائدات البلديات إىل مستحقيها
دون مقاصة أو اقتطاع .ولذلك كان
االعرتاض على نص املادة الرابعة من
مشروع توزيع مبلغ الـ 673مليار لرية
حوله الوزير حرب إىل وزارة املال،
الذي ّ
حيث يصل االقتطاع مبوجب هذه املادة
إىل  %90من عائدات البلديات لتغطية
أكالف شركات النظافة ،ويف مقدمها
سوكلني من دون أي سند قانوني .ولو
سلمنا جد ً
ال بإمكانية االقتطاع فيجب أن
جترى عند حصول البلديات على كامل
عائداتها من اهلاتف اخللوي ،أي كامل
مبلغ الـ 1503مليارات لرية املستحق
باعرتاف حرب».
حبسب تقرير عن وضعية البلديات
واحتادات البلديات يف الصندوق البلدي
أعدته حمتسبة الصندوق
املستقل،
ّ
البلدي املستقل نورما نصري واحملاسب
بالتكليف يف وزارة املال حسني رماني،
يتبني أن البلديات اليت لزمت أعمال
النظافة يف نطاقها العقاري لشركات
القطاع اخلاص سجل يف حساباتها
املودعة يف اخلزينة رصيد مدين بقيمة
 ٢٠٢٨مليار لرية لبنانية! حتى نهاية
عام  ،٢٠١٢علمًا بأن تقريرًا رفعه وزير
املال اىل جملس الوزراء يبني أن القيمة
اإلمجالية لديون البلديات املتوجبة لصاحل
الصندوق البلدي املستقل عن خدمات
النظافة بلغت حواىل  ٢٤٠٠مليار لرية
حتى نهاية عام  .٢٠١٤وتؤكد مصادر
الوزارة لـ»األخبار» أن وزارة الداخلية
أعدتا مشروع
والبلديات ووزارة املال
ّ
مرسوم لتوزيع هذه العائدات على
اعتبار أن هذه األموال دخلت يف ذمة
الصندوق البلدي املستقل ،وبذلك أمكن
لوزارة املال االستناد اىل نص املادة
 ٦٩من قانون املوازنة العام لعام ٢٠٠٤
اليت تنص على اقتطاع خدمات النظافة
من عائدات الصندوق البلدي سنويًا قبل
توزيعها على البلديات.
يرفض النائب كنعان يف اتصال مع
«األخبار» هذا اإلجراء ويعتربه خمالفة
قانونية فاضحة ،مؤكدًا أن األموال
الناجتة من عائدات اخللوي ال تدخل
يف حسابات الصندوق البلدي املستقل
وال جيوز اقتطاع أي مبلغ منها ،سواء
خلدمات النظافة أو لغريها من اخلدمات.
ويضيف «خالل اجتماعات جلنة املال
واملوازنة حصلنا على تعهد من الوزير
حرب بأن يطلب رأي هيئة القضايا
واالستشارات يف وزارة العدل حول
هذه النقطة ،علمًا بأن القاضي حممد
رعد ممثل وزارة العدل يف اجتماعات

اللجنة أعطى رأي الوزارة الرمسي ألحكام
الفقرة ( )2من املادة ( )55من قانون
الضريبة على القيمة املضافة ،اليت
أناطت بوزارة االتصاالت (بوصفها
اإلدارة املختصة) صالحية وواجب تأدية
عائدات االتصاالت اهلاتفية مباشرة إىل
البلديات املستفيدة ،من دون أي متييز
بني عائدات هاتف ثابت وعائدات هاتف
خلوي.
وزير االتصاالت يعرتف بأنه التزم
باستشارة هيئة القضايا واالستشارات،
إال أنه برر تراجعه عن ذلك بكسب
الوقت بعدما تبينّ له أن ديوان احملاسبة
أدىل برأي يف تقريره السنوي رقم
 99/1تاريخ  1999/03/30جلهة وجوب
حتويل عالوة فواتري اخللوي إىل رصيد
حساب الصندوق البلدي املستقل ،ما
يؤكد وجوب حتويل حصص البلديات من
عائدات اهلاتف اخللوي إىل وزارة املال
(الصندوق البلدي املستقل) لتوزيعه
على البلديات املستحقة .و»هذا ما قمت
به».
يقول النائب كنعان إن «اخلوف كل
اخلوف أن تكون احلكومات املتعاقبة قد
صرفت مجيع األموال اليت مت حتويلها
قبل عام  ٢٠١٠وأن يكون مصريها
كمصري عائدات البلديات من الصندوق
البلدي املستقل املرتاكمة لدى وزارة
املال ما بني عامي  1980و 1992ضمنًا.
وسيكتشف الوزير حرب أنه ارتكب خطأ
تارخييًا بتحويل األموال اليت كانت جممدة
لدى وزارة االتصاالت واليت فاقت
 ١٧٠٠مليار لرية اىل وزارة املالية
وأضاع فرصة ذهبية بتحويل األموال
اىل البلديات مباشرة.
يدافع حرب عن خطوته مؤكدًا أنه يوم
ّ
تسلم مهماته يف وزارة االتصاالت،
بينة من أن وزيري االتصاالت
كان على ّ
السابقني رفضا حتويل عائدات اهلاتف
اخللوي إىل وزارة املال ،ما حرم البلديات
من حصصها يف هذه العائدات ،وأنهما
عمدا إىل جتميد مداخيل اهلاتف اخللوي
يف حسابات خاصة يف مصرف لبنان
حبجة دفعها مباشرة إىل البلديات دون
مرورها يف وزارة املال ،معتمدين يف
ذلك على تفسري شخصي لنص املادة
 55من قانون الضريبة على القيمة
املضافة ،ما أدى عمليًا إىل حجب أموال
طائلة عن البلديات كانت قادرة على
إطالق حركة إمنائية تشمل كل املناطق
اللبنانية».
إال أن وزير االتصاالت السابق نقوال
صحناوي أوضح أنه منذ عام  1994مل
يتم إرسال األموال املخصصة للبلديات
من عائدات اهلاتف اخللوي ،ومل يصر
اىل االعرتاف بتلك احلقوق ،اىل حني
وصول وزراء تكتل التغيري واإلصالح
الذين خصصوا حسابًا يف مصرف لبنان
ملصلحة البلديات حلفظ وتأكيد هذه
احلقوق .وقال «إن أبسط ما ميكن فعله
اليوم هو توزيع املستحقات املاضية
والسنوية وفقًا للقانون ،فاحلل جاهز
وهو توقيع مشروع املرسوم الذي حيدد
أعده كل
آلية توزيع تلك األموال وقد ّ
من وزراء االتصاالت والداخلية واملال
يف احلكومة السابقة معتمدين بذلك على
النص الواضح للمادة  55من قانون
الضريبة على القيمة املضافة الذي ال
حيمل أي تأويل .وجاءت موافقة الوزراء
بناء على قرار جملس
املذكورين أعاله
ً
الوزراء رقم  52تاريخ  2013/1/9الذي
بت عمومًا مبدأ آلية التوزيع ،وهو %80
ّ
على أساس عدد السكان املسجلني،
و %20على أساس عدد السكان
الفعليني ،حتقيقًا لإلمناء املتوازن الذي
نص عليه الدستور».

سالم زيدان
يواجه «التحالف الوطين» يف العراق،
الذي يضم جمموعة من الكتل السياسية،
أزمة حادة ،تتمثل يف اختيار رئيس له.
وهلذا الطرف السياسي وزن يف الساحة
العراقية على اعتبار ّ
أنه عادة ما خيتار
رئيس الوزراء ،إضافة إىل كونه أحد
عناصر احلكم يف البالد.
بغداد | سيطرت اخلالفات السياسية داخل
«التحالف الوطين» ،منذ تشكيل احلكومة
العراقية احلالية برئاسة حيدر العبادي،
نهاية الصيف املاضي .ويدور اخلالف
األبرز راهنًا حول رئاسة «التحالف»،
ّ
تسلم رئيسه ،إبراهيم اجلعفري،
بعدما
وزارة اخلارجية العراقية .ويذهب البعض
أن اخلالفات مبجملها
إىل
التخوف من ّ
ّ
حد قد يؤدي إىل إنهاء
قد تصل إىل ّ
«التحالف».
مصادر داخل «التحالف الوطين» حتدثت
لـ»األخبار» عن وجود خالفات كبرية
املتكون منها
وتقاطعات داخل الكتل
ّ
التحالف الوطين حول رئاسته .فاجلناح
املساند لرئيس احلكومة احلالية ،حيدر
العبادي( ،يضم اجمللس األعلى والتيار
الصدري وبعض الكتل الصغرية)
ّ
تولي السيد عمار احلكيم رئاسة
يؤيد
ّ
«التحالف» ،بينما يرفض جناح نائب
رئيس اجلمهورية نوري املالكي هذا
التوجه.
ويعقد رؤساء الكتل داخل «التحالف
يتكون من  183نائبًا
الوطين» الذي
ّ
اجتماعًا خالل األيام القريبة املقبلة،
لالتفاق على آلية الختيار رئيس
«التحالف» ،إما بالتصويت أو التوافق،
باإلضافة إىل مناقشة توحد القوى
السياسية املكونة له داخل الربملان.
املصادر أضافت أنه يف حال االتفاق
على آلية التصويت ،فإن احلكيم هو
األقرب بسبب وجود ما يقارب  110نواب
يدعمونه من أصل  ،183وأما آلية التوافق
فإن رئاسة التحالف ستذهب إىل جناح
املالكي .إضافة إىل ذلك ،فإن املصادر
تشري إىل أن غالبية أطراف «التحالف
الوطين» ترفض أن يكون رئيسها من
«حزب الدعوة» ،ألنه ال ميكن اجلمع بني
رئاسة الوزراء ورئاسة «التحالف» ،على
أن العبادي ينتمي إىل «الدعوة».
اعتبار ّ
وأكدت املصادر أن «املالكي أعطى
الضوء األخضر لكتلته بدعم مرشحه علي
األديب لرئاسة التحالف ،األمر الذي
أدى إىل امتعاض كتلة بدر بزعامة هادي
العامري اليت تطالب بأن تكون رئاسة
التحالف الوطين هلا».
وقال عضو «دولة القانون» ،عبد السالم
املالكي ،لـ»األخبار» ،إنه «مل جيِر أي
اتفاق الختيار رئيس التحالف الوطين،
فيجب أن يكون الرتشيح بطريقة واضحة
املعامل وشفافة» ،مؤكدًا أن «رئيس
التحالف الوطين جيب أن يكون عضوًا
يف الربملان لكي يتابعه يف القضايا
اخلالفية اليت حتدث داخل قبة الربملان،
خصوصا أن هناك مشاريع قوانني مهمة
مثل احلرس الوطين واحملكمة االحتادية
وجتريم حزب البعث».

الصدر يؤيّد أن يكون الحكيم
رئيساً للتحالف الوطني

وأضاف «كنا نتأمل خريًا بتحول التحالف
الوطين إىل مؤسسة كبرية خالل الدورة
احلالية ،حبيث تتكون من جملس شورى
وهيئة سياسية وأمني عام ورئيس ،لكن
بسبب عدم وجود الشفافية واخلالفات
السياسيةّ ،
تعطل هذا األمر» ،موضحًا أن

«ائتالف دولة القانون مل يتفق حتى اآلن
على مرشح واحد ،إضافة إىل (أن األمر
ذاته حاصل خبصوص) االئتالف الوطين
(اجمللس األعلى والتيار الصدري)».
ودعا املالكي قيادات «التحالف الوطين»
إىل «اإلسراع يف عقد اجتماع واختيار
مرشح من خالل التسوية أو التصويت،
ألن التحالف الوطين يواجه حتديات كبرية
وجيب توحيد موقفه».
النائب عن ائتالف «املواطن» ،حبيب
الطريف ،أشار إىل أن «رئيس اجمللس
األعلى عمار احلكيم يتمتع مبزايا عديدة،
منها القبول الذي يتمتع به من قبل
الكتل السياسية ،وعالقاته اجليدة على
املستويني الدولي واإلقليمي ،وهو
األقرب لتولي رئاسة التحالف الوطين».
وقال الطريف إن «زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر يؤيد أن يكون احلكيم
رئيسًا للتحالف الوطين ،بعد أن أصبح
رئيس التحالف الوطين احلالي إبراهيم
اجلعفري وزيرًا للخارجية».
من جهته ،قال أستاذ العلوم السياسية
يف «جامعة بغداد» ،إحسان الشمري،
لـ»األخبار» ،إن «الدفع باحلكيم كمرشح
لرئاسة التحالف الوطين يأتي يف إطار
حماولة االستحواذ على زعامة الشيعة،
سيما أن اجمللس األعلى تراجع بشكل
كبري يف اخلارطة السياسية يف الدورة
املاضية ،وحياول اآلن تفكيك خصومه،
وبالتحديد ائتالف دولة القانون».
وأضاف أن «اجمللس األعلى لن يتمكن
من سحب رئاسة التحالف الوطين
من ائتالف دولة القانون ،ألنه وفق
املعايري السابقة فإن مجيع الزعماء كانوا
ابتداء من الراحل
أعضاء يف الربملان،
ً
ً
عبد العزيز احلكيم وإبراهيم اجلعفري،
(وذلك) ألن الكتل النيابية تتعامل مع
القوانني ،وليس شرطًا أن يكون رئيس
التحالف الوطين مقبو ً
ال من قبل مجيع
ً
مرجحا «أن
الكتل السياسية األخرى»،
ّ
يكون علي األديب األقرب لتولي رئاسة
التحالف الوطين».
ولفت إىل أن «االستمرار يف اخلالفات
احلالية يف التحالف الوطين ليست من
مصلحته ،وستؤثر فيه كثريًا ،وقد تؤدي
إىل ّ
تفككه».

الجعفري :ال نحتاج إىل قوات برية
ملحاربة «داعش»
نفى وزير اخلارجية العراقي ،إبراهيم
اجلعفري ،أن تكون بالده طلبت من
«حلفائها» تدخ ًال دوليًا على األرض،
مؤكدًا أن العراق «مل يطلب أبدًا أي
قوات (برية) أجنبية» .لكن اجلعفري
قال إنهم قدموا «الئحة من التوجيهات»
لتشكيل حتالف دولي قادر على تأمني
دعم جوي واحلصول على معلومات
استخبارية .وأضاف ،خالل مؤمتر مع
نظريته األسرتالية جولي بيشوب ،أن
«الرسالة اليت سلمها العراق جمللس
األمن الدولي مل تذكر مطلقًا إرسال
قوات أجنبية إىل أراضيه».
وأكد الوزير العراقي أن قوات بالده
حتقق تقدمًا على األرض يف مواجهة
تنظيم «داعش» وال حتتاج إىل رجال
من أجل ذلك ،مستدركًا« :ال توجد يف
العراق جيوش برية من أي دولة عدا
ألغراض التدريب وتقديم املشورة».
وأشار يف الوقت نفسه إىل أنهم «يف
بداية حرب واسعة النطاق ...والوضع
قد يشهد تغيريات».
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مقاالت وتحقيقات

حنو انتخابات حزبية عونية:

ىّ
ول زمن الــتعيينات
غسان سعود
ال يصدق عونيون كثر ،بعد ،أن رئيس
تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال
عون حاسم ونهائي يف قراره إجراء
انتخابات حزبية خالل ثالثة أشهر ،تنبثق
منها قيادة حزبية جديدة على خمتلف
املستويات .مع ذلك« ،قام» عونيون
كثر ،يف األيام القليلة املاضية» من
بني «األموات» :يف جزين والزهراني
وبعبدا وزحلة واملنت وكسروان وعكار،
وسائر األقضية ،حبثوا عن بطاقات حزبية
مل يستخدموها يومًا لتجديدها ،اتصلوا
عمن جدد بطاقته
ببعضهم بعضًا يسألون ّ
وعمن مل يعد يبالي ،وعقدوا االجتماعات
لبلورة التحالفات واختيار األشخاص
األنسب للفوز باملنسقية ،سواء على
مستوى البلدات أو القضاء.
اإلجيابية الثانية ،بعد تفعيل التيار ،هي
عدم بروز ما ينبئ حبصول انقسام حزبي
خطري بني جمموعتني؛ واحدة ختص الوزير
جربان باسيل واألخرى تناصر نعيم عون.
ال شيء من هذا أبدًا :ال باسيل لديه
مرشحون حمسوبون عليه يف خمتلف القرى
واألقضية ،وال عون كذلك .بالطبع ،هناك
من هم أقرب إىل باسيل منهم إىل عون،
أو العكس ،وهناك من هم مقربون من
االثنني معًا.
ال أحد يف املناطق حيسب حساب املرحلة
الثانية من االنتخابات :هموم الناشطني
ترتاوح بني حفاظ غالبية املنسقني على
مناصبهم اليت عينوا فيها قبل بضع
سنوات ،ورد اآلخرين العتبارهم .ولكل
قضاء ظروفه االنتخابية اليت ختتلف عن
غريه :لعل كسروان ستشهد التنافس
«األمجل» بني ناشطني قدميني يف التيار
هلما باع كبري يف العمل العوني .جزين
حدية أكرب.
قد تفرز معركة مماثلة ،مع ّ
أما يف جبيل فتجتمع كل التناقضات
إلسقاط املرشح احملسوب على النائب
سيمون أبي رميا ،مفرتضة أن إظهار عجز
أبي رميا عن إثبات حضوره يف انتخابات
القرى والقضاء ميهد إلبعاده عن النيابة.
وهناك يف بعبدا من يسعى اىل إثبات
وجوده عونيًا ليتقدم أكثر يف ترشيحه
النيابي .أما يف عكار فال معركة اليوم
بعدما كان التوتر على أشده يف معظم
البلدات قبل بضع سنوات .ويف البرتون،
أيضًا ،ال معركة حتى اآلن ،رغم الشكوى
الدائمة لبعض الناشطني من املمسكني
العوني الصغري .عاليه تتجه
بالتنظيم
ّ
صوب التوافق .يف األشرفية قد يتنافس
األصدقاء يف جمموعة واحدة لتنشيط
القاعدة احلزبية ومواكبة املناطق األخرى.
ويف زحلة هناك فرصة كبرية ألن يفوز
ّ
ثالثيين يقدم منوذجًا
باملنسقية شاب
جديدًا لشخصية مثقفة مسيسة لديها
جتربتها اجلامعية واملركزية يف العمل
احلزبي .أما أكثر ما يلفت االنتباه يف
املنت الشمالي ،فهو عجز بعض النواب
عن تأمني الفوز للمرشحني املقربني
منهم ،حتى يف بلداتهم ،وعدم وجود
انقسام حقيقي على مستوى القاعدة رغم
جتاذبات النواب ومشاكلهم.
اليوم جتري الدورة األوىل إلعداد منسقي
األقضية اليت يفرتض باملرشح إىل موقع
منسق القضاء أن جيريها ليقبل طلب
ترشيحه .وخالل بضعة أيام ،ستصدر
لوائح الشطب األولية اليت حتدد أرقام
امللتزمني وأمساءهم يف كل قرية ،قبل
أن يفتح باب الرتشيح ،فيأخذ التنافس
مداه.
اخلطر الوحيد الذي يهدد هذا «الكرمس»
العوني املمتع هو تضخيم إحدى احلاالت
ّ
(املفتعلة رمبا) للقول إن هناك خطرًا مرعبًا
يهدد وحدة التيار ،ما يستوجب تعليق
العمل جمددًا بالنظام الداخلي وإطفاء
املاكينات واالستعاضة ،مرة أخرى ،عن
االنتخابات بتعيينات توافقية من فوق.

كسروان :معركة كسر عظم
ليا القزي
معركة االنتخابات الداخلية بدأت
يف كسروان منذ حنو شهر .خيوض
املواجهة منسق هيئة القضاء
احلالي جوزف فهد الذي حيظى
بدعم اهليئة و»أصدقاء التيار»
املرشحني إىل االنتخابات النيابية
مثل روجيه عازار وجوان حبيش
وطوني عطاهلل ،يف وجه احملامي
جيلبري سالمة املدعوم من اهليئة
السابقة اليت كان يرتأسها جوزف
بارود ،ومن منصور صفري وفادي
بركات واميل هاشم ،واملرشح اىل
االنتخابات توفيق سلوم.
الداعمون لسالمة ،يقول أحد
العونيني املطلعني على امللف
واجهة
استخدموا
الكسرواني،
مميزة ليحاولوا بواسطتها العودة
اىل احلياة السياسية ،بعد «فشلهم
يف معظم االستحقاقات السابقة».
يشري إىل جناح فهد تنظيميًا «نوعا
ما» يف املرحلة السابقة ،ولذلك
«ال نستطيع القيام حبقل جتارب
يف هذا الظرف» .إضافة إىل أن
داعمي سالمة غري منسجمني ولكل
منهم مشروعه».
يف القرى ،بدأ العونيون حماولة
إثبات وجودهم ،يف ظل عدم
تصديق كثريين أن االنتخابات
ستحصل ،األمر الذي دفع معظم
من التقتهم «االخبار» إىل التسرت
على هوياتهم.

نحو  2000بطاقة
والثقل يف كفرذبيان
وذوق مكايل وغزير
وجونية
يشري أحد مؤيدي فهد إىل مزاياه
املتعددة :على مسافة واحدة من
اجلميع ،كان سببًا يف الشرخ الذي
حصل يف القضاء عام  2008لكنه
كان جزءًا من احلل يف  ،2009خاض
االنتخابات النيابية عامي 2005
و 2009وخرج منها نظيفًا .أما
مؤيدو سالمة فيسألون عما «فعله
فهد طيلة واليته غري املشاركة
يف النشاطات االجتماعية ،فيما
اهليئات احمللية اليت يفرتض أن
فعل عملها يف سبات؟» .سبب
ُي ّ
اخلالف معه انه «قبل أن يصبح
منسقًا ساهم يف تقسيم اهليئات
احمللية ،وحني تسلم املاكينة
االنتخابية عام  2005توقف عن
التعاون مع اهليئة» .اذا كان ذلك
صحيحًا ،ملاذا كان الوحيد الذي
عينته الرابية مرتني متتاليتني؟
«بعضهم ّ
زكاه عند العماد عون».
يزيد هؤالء أن مشكلة فهد ومن
معه «أنهم حياربون من مر على
نضاهلم  25سنة».
يرد املصدر املقرب من فهد بأن
الفريق اآلخر «يعمل وفق مبدأ
النكايات وحياربنا حتت عنوان

التغيري ،علمًا أن ال شيء جيمع
بينهم اال التناقضات» .االمثلة
كثرية« :بركات وسلوم تواجها
بعد االنتخابات احلزبية عام ،1998
اميل هاشم مل يكن حمبوبًا منهم.
التنافس الشرس بني بركات
ونعمان مراد على الرتشح اىل
النيابة حرم كسروان من مقعد
حزبي .فض ًال عن معارك بركات
وصفري الفاشلة يف النقابات».
يزعم املصدر بأن سالمة قرر ولوج
املعركة باكرا «على رغم اجتماعه
قبل ثالثة أسابيع مع فهد واتفاقهما
على الرتيث حتى تتبلور االمور» .أما
من يلتقي سالمة فينقل عنه قوله
إن «التواصل مع فهد يومي»،
ورفضه وصف االنتخابات باملعركة
«بل هي تنافس دميقراطي».
وينقل عنه انه «ال يمُ انع التوافق
حتى ولو كان من خالل فهد»،
وال يلغي «احتمال وجود مرشحني
آخرين قد يرسو اخليار عليهم».
أجواء سالمة االجيابية ال يرتدد
صداها بني أعضاء فريقه الذين
رفعوا سقف التحدي« ،أي اسم
بعيدًا عن فهد توافقي».
يف كسروان حنو  2000بطاقة
عونية ،ويرتكز الثقل االنتخابي يف
مناطق كفرذبيان ،ذوق مكايل،
غزير وجونية .أما بالنسبة للهيئة
فسريتفع عدد أعضائها اىل .13
يقول مقربون من فهد إنه اجتمع
الثالثاء باهليئة وشرح طريقة العمل
يف الفرتة املقبلة ،وكان واضحًا
جلهة وجوب تسخري املزيد من
الوقت مستقب ًال ،لذلك نتجه اىل
ترشيح وجوه جديدة» .رغم انفتاح
هذا الفريق على أي اتفاق تسوية،
اال أنه يبدو مرتاحًا.
مقابل هذين الفريقني ،صوت
يدعو اىل التوافق« ،فنحن لسنا
هواة معارك .رغم أن تارخينا حافل
بها ولكننا تعبنا منها» ،يقول
توفيق سلوم .التقى أخريًا بفهد
«وأوضحت له أن التوافق أفضل
من اعادة تقسيم القضاء .الكالم
نفسه وجهته لسالمة» .يؤكد
سلوم أنه ال يدعم أحدًا« ،ولكن اذا
انتفت مساعي التوافق فسيكون
لي خياري ،من دون أن يوضح
اىل أي طرف سيميل .ال يعرتض
على فهد« ،وال مانع أن يكون هو
التوافقي ،ولكن جيب أن تكون
هناك أمساء جديدة تضع خطة
اصالحية».بالنسبة لسلوم «لو كان
هناك نائب حزبي لكان ساهم يف
عملية التوافق».
تتجه االنظار االسبوع املقبل اىل
الدورة االعدادية اليت سيخضع هلا
املرشحون اىل منصب املنسق،
لتبني املرشحني الفعليني وبدء
املفاوضات.
املشكلة يف كسروان ليست يف
املعركة اليت هي دليل حيوية،
ولكن يف أن الفريقني ال يقبالن
االعرتاف حبجمهما احلقيقي .االثنان
يعتقدان أنهما راحبان وال أحد
يرضى بالتنازل.

املنت الشمالي :التزكية هي
األرجح يف عرين التيار
رىل إبراهيم
يف املنت الشمالي ،القضاء الذي يضج
خبالفات نواب ووزراء التيار الوطين احلر،
تكتسب انتخابات منسقي البلدات واهليئة
العامة بعدًا خمتلفًا .هنا ،يبدو سياسيو
تكتل التغيري واالصالح ملتزمني حتى
الساعة بإيعاز النائب ميشال عون عدم
التدخل يف املعركة .وعليه ،يتلخص
املشهد اليوم كما يلي :ال منافس فعليًا
ملنسق املنت الشمالي يف التيار هشام
كنج .وحتى أمس ،مل يكن هناك مرشح
آخر .علمًا أن أبرز املعرتضني السابقني
على اهليئة ورأس املاكينة االنتخابية
السابق طانيوس حبيقة ،ومن يدورون
يف فلكه ،مل يرشحوا أحدًا بعد وال يبدون
يف وارد خوض معركة جدية ،ما جيعل
الصورة شبه واضحة يف املنت الذي
يضم أعلى نسبة من املنتسبني (حنو
ّ
 2700بطاقة من  14ألفًا يف كل لبنان).
مثة من يعزو قلة احلماسة اىل النظام
الداخلي الذي ينص على أن ينتخب
املنتسبون يف البلدات اليت يسكنونها ال
مسقط رؤوسهم كونها انتخابات حزبية
وليس بلدية أو نيابية ،وبالتالي ما الذي
سيشجع ابن عكار أو البرتون أو عاليه
وغريها على انتخاب منسق بلدة متنية؟
فيما ُيرجع آخرون هذه «الربودة» اىل
أن العونيني ال حيّبذون خوض معركة
انقسامات جديدة يف ما بينهم ويفضلون
«التزكية أو التوافق على التنافس ،ولو
الدميقراطي».
أضف اىل ذلك أن نتائج التصويت يف
وتصب
بعض البلدات معروفة مسبقًا
ّ
مجيعها يف صندوق اهليئة احلالية ـ األمر
الذي يضاعف احتمال عدم ترشح أي حزبي
يف وجه كنج ،طاملا أن املعركة خاسرة.
ويرتكز ثقل بطاقات املنتسبني يف
بلدات ساحل املنت وبعض بلدات اجلبل
الكبرية .وتشري خريطة توزع األصوات
اىل أن من حيسم الساحل ملصلحته
يفز مبنصب منسق القضاء .أما اجلولة
على بلدات الساحل ،فرتجح فوز كنج
بغالبية األصوات نظرا اىل نفوذ اهليئة
القوي هناك ،بدءًا من سن الفيل حيث
املعركة حمسومة ،وصو ً
ال اىل الدكوانة
حيث حيسم املختار أمني خوري النتائج
لصاحل املرشح الذي يؤيده ،واملرجح
أن يقف اىل جانب اهليئة أي كنج .يف
السد ،الغالبية
اجلديدة ــــ البوشرية ــــ
ّ
حيول غياب أي مرشح
تؤيد اهليئة فيما ّ
منافس األصوات املعرتضة اىل أصوات
غري مؤثرة .ويف جل الديب ،مسقط رأس
كنج ،حيظى األخري بتأييد املنتسبني،
وكذلك يف انطلياس حيث ال معارضة
فعلية .ويف ضبيه ــــ عوكر ــــ ذوق
ّ
الكفة اىل اهليئة أيضًا كون
اخلراب ،متيل
أحد أعضائها ،نائب املنسق عبدو لطيف
ينتمي اىل البلدة وينشط فيها حبيوية.
أما يف بصاليم ،فيتوقع أن حيصد كنج
أيضًا غالبية األصوات .فيما النتائج غري
واضحة يف املنصورية حتى الساعة.
يف وسط املنت واجلبل ختتلف األجواء .اذ
ميكن للهيئة أن حتسم النتائج يف بعض
البلدات كمزرعة يشوع ونابيه وعني عار
وقرنة شهوان وبرمانا وبعبدات والقعقور.
فيما توحي توجهات بعض البلدات كبيت
مري وديك احملدي وعني سعادة ووطى
املروج وبولونيا وضهور الشوير واخلنشارة
جدي يف حال
حتد ّ
وغريها ،بإمكان بروز ّ
مل تقتصر املعركة على مرشح واحد.
واألهم ،أن يف املنت الشمالي رأيًا خيالف
مقولة «من يربح الساحل يربح القضاء»
مشريًا اىل أن أصوات اجلرد جمتمعًا ميكن
أن تشكل فارقًا غري متوقع يف حسابات
هيئة التيار ،وبالتالي ال شيء مضمونًا،
ّ
ويفضل االبتعاد عن األحالم الوردية.

معركة التغيري يف جبيل
ليا القزي

يف وقت تسعى فيه هيئات بعض
األقضية للتوصل إىل صيغة توافقية،
يبدو قضاء جبيل متجهًا إىل خوض
معركة بني :اهليئة احلالية (برئاسة
طوني بو يونس) اليت حتظى بدعم
النواب وخباصة سيمون أبي رميا،
و»املناضلني القدامى» ،ومنهم :بسام
اهلاشم ،وديع عقل ،ناجي احلايك ،عماد
خوري ومارك حويك ،ورأس حربتهم
الطبيب طارق صادق .العالقة بني
الفريقني وصلت إىل حد القطيعة أحيانًا.
يعارض «القدامى» اهليئة احلالية ألنها
ُع ّينت من دون استشارتهم ،وحياربون
بو يونس من باب انتماء عائلته تارخييًا
إىل حزب البعث.
يف جبيل حنو  1600بطاقة عونية ،وعمل
فريق «القدامى» على إصدار  300بطاقة
جديدة ،قبل أن تعمم جلنة االنتخابات
املركزية مذكرة حبصر االاقرتاع مبن
جددوا بطاقاتهم فقط ،أما من انتسبوا
حديثًا ،فعليهم االنتظار .يوضح احملامي
وديع عقلُ :
«ندرك جيدًا أن النظام
ينص على مرور سنة على االنتساب
حتى ميارس احلزبي واجباته» ،واهلدف
من البطاقات اجلديدة التأكيد أن
«اهليئة احلالية مقصرة يف استمالة
جربونا ،بعد أن
املقربني منا .نقول هلم ّ
برهنا أننا خالل مدة قصرية متكنا من
جذب هذا العدد» .ويدعو عقل الفريق
القديم ألن يسلم األمانة لـ»دم جديد.
متنينا على اهليئة أن تجُ نبنا املعركة
فنحن نسعى إىل التوافق الذي ال
يتحقق إال عرب صادق».
ترتكز املعركة يف مناطق اهمج (204
بطاقات وتدعم بو يونس) ،العاقورة
( 154ميون على معظمها آل اهلاشم
وأغلبهم اىل جانب صادق) ،جبيل (140
النسبة األكرب منها على خالف مع بو
يونس) ،جاج ( ،125تتأرجح االصوات
فيها) ،عمشيت (وهي بلدة مارك
احلويك فيها  90بطاقة) ،حاالت (80
موالية لبو يونس) ،مشمش ( 64تدعم
منسقها عماد خوري) وأخريًا ترتج (بلدة
صادق ،فيها  30بطاقة).
ورغم طلب العماد ميشال عون من
النواب البقاء على احلياد ،إال أن ذلك
لن يلغي تأثريهم ولو بشكل غري مباشر.
أبي رميا هو النائب العوني الوحيد يف
جبيل ،مقرب من القاعدة رغم بعض
االصوات املعرتضة« .موقفه صعب»،
يقول أحد املسؤولني احلزبيني املقربني
منه« ،الفريق اآلخر يريد انتزاع النيابة
منه عرب إضعافه يف القضاء» .إال أن
أبي رميا ال تشغله هذه اهلواجس:.
«أنا ملتزم املؤسسة احلزبية وأحرتمها
أيًا كانت هيئة القضاء» .يوضح أن
ّ
«مل الشمل واحلرص على
مهمته هي
أن يكون التنافس إجيابيًا» .إال أن ذلك
«ال يلغي دوري كناخب أعمل وفقًا
لقناعاتي وأختار األسلم».
طارق صادق طبيب يدير جامعة AUL
يف الكسليك ،وهو أحد مستشاري
الوزير جربان باسيل ويرأس جلنة
االنتشار يف التيار منذ  .2005يؤكد
أنه ليس «طاحمًا إىل أي مركز ،ولكنين
أريد جتنيب القضاء معركة .أبي يونس
أمضى مخس سنوات يف اهليئة ،وهناك
جو عام يف فريقنا مييل إىل التغيري».
يتحصن بدعم الرفاق الذين يعتقدون
أنه «جيب أن يكون هناك فريق جديد
يواكب النظام احلديث» .صادق مل
ّ
ترشحه رمسيًا« ،ولكنين أبلغت
ُيعلن
العماد عون ،والالئحة املؤلفة من 13
عضوًا أصبحت تقريبًا جاهزة .لن نعلنها
حاليًا لعل املفاوضات توصل إىل
التوافق».
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مقاالت وتحقيقات

تقارير ديبلوماسيّة :وجود ومستقبل
املسيحيني يف ذروة اخلطر
أن اخلطر التكفريي الذي يتهدد ما تبقى من
مسيحيني يف هذا الشرق أن مسيحيي لبنان
ليسوا بعيدين عنه كما يظن ويتصرف البعض
وكأن املسيحيني ال يزالون يعيشون العهد
الذهيب يف لبنان الذي وىل ولن يعود ألسباب
كثرية تؤدي إىل استنتاج واحد وهو أن تاريخ
الوجود املسيحي يف العامل العربي مل يكن مهددا
يف يوم من األيام كما هو احلال اليوم.هذا ما
قالته اوساط متابعة مشرية بأن ما تعيشه املنطقة
من أوضاع صعبة تفاقم من املخاطر الداهمة اليت
تتهدد املسيحيني يف لبنان اليت جتمع العديد
من التقارير الدبلوماسية بأن دورهم ووجودهم
ومستقبلهم يف لبنان هو يف ذروة اخلطر واشد
املراحل صعوبة يف تارخيهم ،خصوصا أن املشهد
الذي وصل إليه املسيحيون يف احمليط واجلوار
بفعل تنامي «اإلسالم املتطرف» ال يبشر أبدا
باخلري بل يستجلب اخلوف واهللع والذعر على
مستقبل املسيحيني يف لبنان ،سيما أن ما جيري
يف أرض العرب وحتت راية التطرف والتكفري
والتعدي جهارًا على ممتلكات
من تدمري للكنائس
ّ
املسيحيني وإلقاء املناشري اليت تتهم النصارى
يف الكفر وانرباء بعض خطباء اجلوامع يف تهديد
املسيحيني وتتوعدهم باالنتقام وبالعودة إىل
العهود اليت تتعامل مع املسيحيني كأهل ذمة
ليس باملكان البعيد عن لبنان بل هو يف اجلوار
واحمليط امللتهب بصراعاته اإلسالمية  -اإلسالمية
اليت يدفع فيها املسيحيون أكرب أألمثان.
األوساط أكدت بأن زيارة كبار املسؤولني
الغربيني إىل لبنان محلت يف طياتها مؤشرات
ودالالت عديدة على أن هناك خماوف غربية كبرية
على دور املسيحيني وموقعهم يف النظام اللبناني
وهذه املخاوف عرب عنها كبار املوفدين الدوليني
يف خالل جلساتهم املغلقة مع بعض املسؤولني
اللبنانيني الذي استهيبوا هذه املخاوف خصوصا
أن مسألة طرح أمساء املرشحني باتت تفصيال
عابرا أمام مسألة مدى قدرة النظام السياسي
اللبناني على االستمرار بصيغته احلالية يف ظل
استفحال الفراغ يف موقع رأس الدولة املهددة
بكل مفاصلها بتمدد هذا الفراغ ليشمل يف وقت
الحق بقية مؤسساتها الدستورية.
وشددت املصادر على ان من استمع بدقة إىل
ما مت طرحه من قبل كبار الزوار الدبلوماسيني
لبريوت ال ميكن أن يستنتج سوى أن هناك
خوفًا دوليًا كبريًا وجديًا من خسارة املوارنة
املسيحيني يف لبنان ملوقع رئاسة اجلمهورية كما
أنه ال ميكن ملن استمع أيضا إىل طروحات كبار
الزوار الديبلوماسيني لبريوت سوى أن يستنتج
بأن هناك خوفًا دوليًا كبريًا من اخلطر اإلرهابي
التكفريي الذي يتهدد املسيحيني يف لبنان عموما
ويف منطقة البقاع خصوصا ،حيث ان هناك تقارير
استخباراتية وأمنية عديدة تنذر وحتذر من حصول
اعتداءات من قبل التنظيمات اإلرهابية التكفريية
على قرى وبلدات مسيحية بقاعا قريبة من احلدود
السورية .وبالتالي فان املسؤولني الدوليني
دعوا الدولة اللبنانية والقيادات السياسية وعلى
وجه اخلصوص املسيحية منها أن تتعاطى مع
هذا اخلطر احلقيقي بكل جدية وذلك على قاعدة
أخذ كل ما يلزم من خطوات وإجراءات ملواجهة
وقوع األسوأ يف تلك املناطق اليت ترتبص بها
التنظيمات اإلرهابية التكفريية شرا وعدوانًا.
وتتابع بأن ما جرى يف مدينة طرابلس من تطاول
واستفزاز غري مقبول على املسيحيني ورموزهم
الدينية وحتديدا على متثال يسوع امللك املوجود
يف منطقة جونية منذ عشرات السنني من قبل
أحد النواب احملسوبني على تيار املستقبل أي
التيار الذي يدعي بأنه املرجع األكثر متثيال
ومناداة لالعتدال يف لبنان ،يدل يف مكان ما بأن
احلالة السلفية واألصولية اليت خرج منها كبار
التكفرييني اإلرهابيني كشادي املولوي وأسامة
منصور وغريهما من اإلرهابيني الذين عاثوا
فسادا يف عاصمة الشمال ويف االعتداء على
اجليش اللبناني وهيبة الدولة اللبنانية ،هي حالة
وجدت بدعم ورعاية من قبل بعض املرجعيات

تمثال يسوع امللك يريد خالد الضاهر ازالته
السياسية اليت باتت اليوم عاجزة عن ضبط تلك
احلالة السلفية واألصولية املتطرفة ووضع ٍ
حد
هلا ،خصوصا أن ما صرح به ذلك النائب جهارا
ودعا فيه بإزالة متثال يسوع امللك يدل أيضا على
استسهال لدى هؤالء السلفيني األصوليني يف
التطاول على املسيحيني يف مدينة طرابلس اليت
شهدت يف اآلونة اآلخرية رسم وكتابة تهديدات
على أبواب الكنائس ورمي املناشري اليت تهدد
املسيحيني وغريهم يف املدينة بقدوم «تنظيم
داعش اإلرهابي» ،وهذا أمر خطري يتناقض مع
رسالة لبنان ودستوره ونظامه السياسي القائم
على املناصفة بني املسلمني واملسيحيني وعلى
احرتام التعدد والتنوع واحرتام خصوصية اآلخر.
املصادر أشارت اىل ان ما شهدته ساحة النور،
اليت هي يف األساس كان امسها احلقيقي ساحة
الرئيس الراحل عبد احلميد كرامي ،من تهديدات
وجتاوزات من قبل احلركات االسالمية السلفية
األصولية اليت اعتصمت وهددت بالويل والثبور
اعرتاضًا على ازالة الالفتات االسالمية من املدينة
تنفيذا للخطة األمنية اليت تتوالها القوى األمنية
مبوجب قرار جملس الوزراء الذي يرأسه رئيس
سين وبإشراف وزير الداخلية الذي بدوره ينتمي
إىل الطائفة السنية الكرمية هو منوذج صارخ على
الوضع السيىء الذي وصل إليه املسيحيون يف
لبنان سيما أن تاريخ طرابلس البعيد والقريب
يؤكد بأنها مدينه تعايش ال يقل فيها دور
وحضور املسيحيني عن املسلمني بشيء ،إال
أنه يف العقود الثالثة األخرية وبعد أن أصاب
التهميش القوى املسيحية يف لبنان ،ويف ظل
تصاعد وتنامي موجات احلراك السلفي األصولي
التكفريي يف املنطقة العربية الذي انتقل
بتأثرياته وانعكاساته املباشرة على لبنان عموما
ومدينه طرابلس خصوصا أدى إىل تصاعد قوة
وهيمنة احلضور اإلسالمي األصولي التكفريي
على مدينة طرابلس اليت باتت بتنوعها وتعددها
وبيئتها احلضارية اسرية هذا املناخ السلفي
األصولي الذي يفرض سطوته بالرتهيب على
سائر أرجاء املدينة وذلك برعاية واحتضان بعض
املرجعيات السنية املعتدلة اليت ذهبت بعيدا
ولغايات انتخابية وشعبوية إىل احتضان ومتويل
مثل تلك التيارات السلفية ،وهذا مما ال شك
فيه ترك آثارًا شديدة السلبية وعواقب وخيمة
على نسيج مدينة طرابلس وتارخيها الوطين الذي
حتما ال ينتمي بأي شكل من األشكال إىل هذا
املناخ املتزمت واملتعصب الغييب الذي يريد
فرض طقوسه وتعاليمه ومنطه على أجواء املدينة
انكفاء وتراجعا خطريًا على
برمتها اليت شهدت
ً
صعيد احلضور والدور املسيحي الذي لطاملا كان
له دائما بصمة مشرقية متميزة متنورة وعصرية
على مر العصور يف مدينة طرابلس التارخيية.

اخلارجية» ختالف نتنياهو :اتفاق طهران وواشنطن مستبعد

خماوف إسرائيلية من أن يؤدي التش ّدد اإليراني إىل تنازل أمريكي
يحيى دبوق
على النقيض
كل
من
ا لتهو يل
الذي ميارسه
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السيد خامنئي بعث رسالة إىل أوباما ،يف األسابيع األخرية ،رداً
على رسالة األخري يف تشرين األول (األخبار)

«مركز االحباث السياسية» يف وزارة اخلارجية
االسرائيلية التوصل اىل اتفاق إطار بني إيران
والسداسية الدولية حتى نهاية شهر آذار املقبل.
واستند التقرير ،كما نقلت صحيفة «هآرتس»،
يف تقديره اىل اخلطاب االخري ملرشد اجلمهورية
االسالمية ،ورأى أنه يؤشر اىل أن فرص التوصل
اىل االتفاق قد تقلصت ،وذلك يف إشارة اىل
اخلطاب الذي ألقاه السيد علي خامنئي أمام قادة
القوة اجلوية االيرانية يف الثامن من الشهر اجلاري
ملناسبة انتصار الثورة االسالمية يف ايران.
وكان خامنئي قد أعرب خالل هذه الكلمة عن
معارضته لالتفاق على مبادئ عامة ،حتى نهاية
شهر آذار ،على أن يتم االتفاق على التفاصيل
حتى شهر حزيران املقبل .وطالب باالتفاق على
اخلطوط العامة والتفاصيل يف جلسة واحدة.
ولفتت «هآرتس» اىل أن تقدير وزارة اخلارجية
يتناقض مع تصرحيات رئيس احلكومة بنيامني
نتنياهو يف االسابيع االخرية بأن إيران والدول
العظمى على وشك التوقيع على اتفاق إطار حتى
نهاية شهر آذار.

خطاب خامنئي يق ّلص بشكل كبري حيّز
املناورة للرئيس روحاني

ومما جاء يف التقرير أيضًا أن «موقف خامنئي
سيضع ،بنظرنا ،صعوبات أمام األطراف من أجل
التوصل إىل اتفاق» .ووصف التقرير هذا املوقف
بأنه «يتالءم مع اخلط الصارم وغري املساوم الذي
يتبعه الزعيم األعلى إليران» .وأضاف أنه «يقلص
حيز املناورة للرئيس (اإليراني حسن)
بشكل كبري ّ
روحاني ،يف تقديرنا ،مقابل الدول العظمى ،اىل
احلد الذي ُيقلص من احتماالت التوقيع على
اتفاق شامل».
وأوضح تقرير مركز االحباث السياسية أن هذه
املرة االوىل اليت يرفض فيها خامنئي التوجه
الذي مت االتفاق حوله بني وزراء خارجية إيران
والدول الكربى يف فيينا يف نهاية تشرين الثاني
املاضي .ولفت التقرير اىل أن املرشد مل يستخدم
مصطلح «ليونة بطولية».
مع ذلك ،فإن توقيت تسريب هذا التقرير
يصعب فصله عن السجال الذي تشهده الساحة
قوض
االسرائيلية يف ظل احلملة االنتخابية ،إذ ُي ِّ
التقرير مربرات نتنياهو باإلصرار على التوجه اىل
الكونغرس االمريكي ،جلهة أنه سيؤدي اىل أزمة
مع إدارة البيت االبيض من دون مربر فعلي،
يف ضوء استبعاد التوصل اىل االتفاق ،كما حذر
نتنياهو أكثر من مرة .وميكن أن يستخدم التقرير
يف نفي أي دور لنتنياهو يف منع التوصل اىل
اتفاق ،يف حال حتقق هذا السيناريو ،بعد إلقائه
كلمته يف الكونغرس.
مع ذلك ،جتدر االشارة اىل أن املؤشرات على

وجود فجوة كبرية بني الطرفني ال يبدد املخاوف
االسرائيلية ،خاصة أن إدارة الرئيس األمريكي
باراك أوباما سبق أن قدمت تنازالت أكثر من مرة
من أجل التوصل اىل اتفاق أولي ،يف تشرين
الثاني ،والقلق االسرائيلي من أن يؤدي التشدد
االيراني اىل تراجع إضايف من قبل واشنطن.
محل الرئيس السابق
يف السياق نفسه،
َّ
لالستخبارات العسكرية ،ومدير معهد أحباث
االمن القومي ،عاموس يادلني ،رئيس الوزراء
عما آل اليه الربنامج النووي
املسؤولية احلصرية ّ
االيراني وأزمة العالقات مع واشنطن .ولفت
اىل أن «االيرانيني موجودون منذ سنتني يف
وضعية دولة حافة نووية ،وإيران فقط هي اليت
تقرر متى ينبغي القفز باجتاه القنبلة» .ورأى أن
«نتنياهو مل ينجح يف منع إيران من الوصول
اىل هذا املستوى من التطور النووي .ويفصلنا
عن الواليات املتحدة ،الدولة العظمى االكرب يف
العامل ،اليت تريد أيضًا منع إيران من إنتاج سالح
نووي».
ويتزامن نشر التقرير مع ما كشفته صحيفة
«وول سرتيت جورنال» عن أن السيد خامنئي
رد يف رسالة على رسالة سابقة وجهها الرئيس
َّ
االمريكي باراك أوباما ،مؤرخة يف تشرين األول
املاضي.
وتعليقًا على هذه املستجدات ،رأى املعلق
االمين يف موقع صحيفة «معاريف» ،يوسي
ميلمان ،أن «تبادل الرسائل بني الرئيس باراك
أوباما واملرشد االعلى يف ايران ،يعزز الشعور
باالضطهاد واخلوف لدى نتنياهو ،كما سيمنح
الدعم ألغلبية اجلمهوريني يف الكونغرس الذين
يعتقدون أن االدارة االمريكية تهتم ،وال نقول
تتوق ،للتوصل اىل اتفاق مع إيران».
ولفت ميلمان إىل أنه «يف حال التوصل اىل
تفاهم بني واشنطن وطهران حول الربنامج
النووي ،سيكون ذلك انطالقة تارخيية ،لكنه عاد
وأكد أن الطريق اىل ذلك ما زال بعيدًا ،جلهة أن
الفجوات بني الطرفني يف موضوع االتفاق النووي
الذي هو اخلطوة االوىل لكل تسوية والتقدم يف
العالقات بني الدولتني ،ما زالت بعيدة» .ورأى
رده «لعدة أشهر ،على رسالة
أن تأخري خامنئي ّ
أوباما السابقة ،يدل على أنه مل ينفد صربه وأنه
يتقدم ببطء».
أعلن السفري الرتكي يف طهران رضا هاكان تكني
أن رئيس بالده رجب طيب أردوغان سيقوم
بزيارة إليران خالل شهر آذار املقبل.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن تكني قوله إن
موعد الزيارة مل حيدد بالضبط ،مشريًا إىل أنه
سيتم خالهلا عقد اجتماع اللجنة املشرتكة العليا
بني اجلمهورية االسالمية اإليرانية وتركيا.
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مقاالت وتحقيقات

إقرار خارجي:

الرئيس القوي يطمئن
مسيحيي املنطقة
داود رمال
ال تتوقف أي من عواصم القرار عند اسم رئيس اجلمهورية
املقبل يف لبنان .يف رأي تلك العواصم أن الفرصة ال تزال
مؤاتية لكي ينتج اللبنانيون هذا االستحقاق بتوافقهم واالفادة
من االنشغال الدولي باالوضاع املتوترة يف املنطقة ،وعدم
انتظار اخلارج لكي يبلور هلم مسار هذا االستحقاق.
يعرتف سفري دولة كربى ،خالل لقائه مرجعية سياسية لبنانية،
أن الكثري من احلسابات الغربية يف املنطقة مل تكن دقيقة.
برأيه أنه حصل ما مل يكن يف احلسبان ،وحتديدا جلهة تعريض
مكونات اساسية وتارخيية يف دول حصلت فيها تغيريات إىل
خطر الزوال والتالشي.
يستعرض السفري نفسه مالحظات اساسية حكمت املشهد منذ
مطلع االلفية الثالثة ،مذكرًا أنه قبل غزو الواليات املتحدة
وحلفائها للعراق وإسقاط نظام صدام حسني كان يوجد أكثر
من أربعة ماليني مسيحي يف هذا البلد ،أما بعد الغزو فقد
تهجر ثلثا املسيحيني اىل اوروبا واالمريكيتني وباجتاه دول
ّ
عربية منها لبنان .وبعد خروج االمريكيني واستالم العراقيني
توجت
دفة احلكم وبدء الصراع مع التنظيمات التكفريية ،اليت ّ
بسيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق،
السيما املوصل« ،مل يبق من املليون ونصف املليون مسيحي
عراقي إال قرابة ثالمثائة ألف نتيجة تدمري الكنائس وحرق
البيوت وسيب النساء وقتل الرجال ،ناهيك عن اجملازر املروعة
حبق االزيديني».
يف تلك املراجعة يتبني أنه يف سوريا ،ومنذ بدء االزمة
املستمرة ،مل تسلم املناطق ذات الكثافة املسيحية من
هجمات التكفرييني الذين مارسوا همجية يف االعتداء على
الكنائس واالديرة مع عمليات خطف وقتل طالت حتى رجال
الدين ،مما ادى ايضا اىل تهجري املسيحيني الذين مل يبق اال
نصف عددهم يف سوريا ،كما ان التهجري املنظم ملسيحيي
فلسطني ميتد منذ قيام الكيان االسرائيلي حبيث بقي منهم
ما نسبته واحد يف املئة.
أما يف لبنان فإن املسيحيني يعانون من تشرذم وانقسام
نتيجة الصراع يف املنطقة ،مع أهمية احلوارات الدائرة واليت
جيب ان ترتفع اىل مستوى اخلطر الوجودي .يف ظل ما
حيصل مع أقرانهم واجلو السائد يف احمليط« ،بدأ املسيحيون
يشعرون أنه ال مالذ آمنا هلم يف املنطقة يلجأون اليه سوى
لبنان ،اي ان املسيحية املشرقية رمزيتها لبنان» ،حبسب
املراجعة.
يستنتج سفري الدولة الكربى «ان املسيحيني ،ونتيجة للقاءات
ونقاشات مع قياداتهم وما يردنا من دول احمليط ،يعتربون أن
أي رئيس للجمهورية يصل من خارج إرادتهم يعين إمعانا يف
تهميشهم ،وبالتالي سيكونون غري ممثلني فعليا يف السلطة
ويف إدارة الشأن العام» .كما يوضح أن «املعلومات الواردة
من عواصم القرار ،ومنها عاصمة بالدي ،تفيد بأن القرار
الدولي وحتى االقليمي بدأ يتبلور جلهة القبول بالشخصية
اليت تعرب عن التمثيل احلقيقي للمسيحيني يف سدة الرئاسة،
وتأخري التسوية السياسية لألزمة السورية بات حيتم وصول
شخصية هلا ثقل متثيلي إىل سدة الرئاسة لطمأنة املسيحيني
على وجودهم يف لبنان ودول اجلوار».
ويشري اىل ان «التسوية اليت كان الروسي وااليراني بصدد
العمل على اجنازها مع االمريكي حول األزمة السورية ،وحتديدا
قبل اندالع احلرب الباردة اجلديدة على االرض االوكرانية،
كان اول بنودها االنفتاح على الرئيس بشار االسد والقبول
قيض هلذه التسوية ان تبصر النور ملا كان ملزما
به ،ولو ّ
وصول رئيس مجهورية متثيلي إىل سدة الرئاسة ،ولكن
بغياب التسوية السورية صار لزاما القبول بوصول هكذا
رئيس لطمأنة املسيحيني ،أي ال مانع على املستوى الدولي
وحتى االقليمي من وصول ميشال عون أو من يقرتحه اىل
سدة الرئاسة».
ويكشف أن «الكنيسة االرثوذكسية الروسية تلعب دورا
اساسيا يف اتصاالتها مع اجملموعة الدولية املعنية بدعم
استقرار وأمن لبنان دعما لوصول الزعيم املسيحي االكثر
سدة الرئاسة».
متثيال او من يسميه اىل ّ

ليبيا واجملاهدون فيها من االحتالل إىل «داعش»! عشر ساعات يهودياً  ...عشرة أعوام للدم
طالل سلمان

اختلف الزمان وانقلبت املفاهيم واملعايري ّ
ومت تشويه معنى «اجلهاد»
صرِّي يف خدمة اهليمنة األجنبية واالحتالل اإلسرائيلي ،أقله كما
حتى ُ
تدل تصرفات من نصب نفسه «خليفة» على املسلمني ،املدعو «أبو
بكر البغدادي» ...وآخر «إجنازات» جيشه من «الدواعش» الشريط
الذي ُيظهر فيه بطوالت «جماهديه» عرب إعدام واحد وعشرين من
العمال املصريني الفقراء ،الذين قصدوا ليبيا لكي يكسبوا ،بعرق
اجلبني والزنود ،قوت عائالتهم اليت افرتضت أنهم سيكونون آمنني
بني أهلهم ،ولن يسأهلم أحد عن دينهم وشعائرهم ،بل سيحاسبون
على جهدهم كعمال ،وعلى ما ينجزون مما يكلفون به من أعمال يف
ورش ترميم ما خربته «حرب اإلخوة».
تقصد اإلساءة إىل أول خلفاء املسلمني بعد
لكن «اخلليفة» الذي
ّ
رحيل الرسول العربي حممد بن عبد اهلل ،أبو بكر الصديق ،فاختلس
كنيته ،مل جياهد ضد قوات االحتالل األجنيب لألرض العربية ،سواء
أكان أمريكيًا أم إسرائيليًا (على وجه اخلصوص) ،بل اندفع يقتل
أهل اإلميان من أبناء هذا الوطن الكبري ،بدءًا من سوريا امتدادًا إىل
العراق قافزًا إىل ليبيا اليت تركها القذايف نهبًا لفوضى املسلحني،
«إسالميني» أساسًا ،و «وطنيني» يناضلون من أجل استنقاذ وحدة
املعرضة للنهب الداخلي
بالدهم املهددة باالندثار ،وثرواتها اهلائلة
ّ
يف ظل تواطؤ اخلارج..
وهكذا شهد العامل بأسره على جرمية وحشية نفذها «الداعشيون» يف
مكان ما من الساحل اللييب الذي نزلت فيه قوات االحتالل اإليطالي
يف العام  ،1911حيث لقيت مقاومة باسلة امتدت ألكثر من ربع
قرن ،وسقط فيها آالف الشهداء ،بعضهم يف مواجهات شرسة مع
احملتل ،وبعضهم عرب عمليات اإلعدام اليت توالت «وجباتها» على مر
السنني وذهب ضحيتها ألوف اجملاهدين من شباب ليبيا ،كما من
املتطوعني الذين لّبوا نداءها فذهبوا إىل اجلهاد فيها ضد املستعمر
الوافد من الغرب والذي كانت لديه خطته لطرد أهلها من السواحل
ومن األرض الصاحلة للزراعة لكي يقطعها ملستوطنني سيأتي بهم
الحقًا من إيطاليا ..وقد فعل!
ومع أن سجل الفظائع اليت ارتكبها االستعمار االستيطاني الطلياني يف
ليبيا حافل وثقيل ،إال أن «الداعشيني» قد جتاوزوها قسوة ووحشية،
كما يدل شريط الرتهيب الذي ُب ّث عرب وسائل التواصل االجتماعي،
وعممته وسائط اإلعالم على العامل..
خالل األيام القليلة املاضية،
ّ
ُ
سيقتلون مالبس إعدام تشابه
وباأللوان ،حيث ألبس «الرهائن» الذين ُ
ُ
فسجنوا يف غوانتانامو.
تلك اليت ألبست ملن أدينوا باإلرهاب ُ
فلقد اختارت العصابات «الداعشية» املسلحة أن توقع يف أسرها
جمموعة من العمال املصريني الذين جاءوا يبيعون عرق اجلباه من أجل
وتقصدت هذه العصابات أن يكون ضحاياها
حياة كرمية لعائالتهم..
ّ
من «األقباط» حصرًا ،أي من بناة مصر حبضارتها الباهرة اليت سبقت
بها العامل مجيعًا ،ممهدة بذلك إلذكاء نار الفتنة داخل مصر ،اليت حاول
إيقاظها «حكم اإلخوان» فانتصرت عليه بوحدتها الوطنية الصلبة واليت
صمدت يف وجه كل احملاوالت لضرب صالبتها اجلامعة للمصريني
كلهم.
الطريف أن «الداعشيني» وبعدما فرغوا من ارتكاب جرميتهم الشنيعة،
تقدموا حنو البحر ليطلقوا ،عربه ،تهديدهم أوروبا بأنهم قادمون إليها
ليكملوا فتوحاتهم ونشر الدين احلنيف فيها!
واحلمد هلل أن بطل املقاومة ضد االحتالل اإليطالي الشيخ اجلليل عمر
ُ
استشهد شنقًا ،فلم يشهد مثل هذه اإلساءة الفظيعة
املختار قد
للدين احلنيف وللجهاد يف سبيل اهلل وللنضال من أجل حرية األرض
واإلنسان ،واحلمد هلل أن اجملاهدين الذين لّبوا النداء فذهبوا أساسًا
من مصر مبدنها وصعيدها ،ومن بالد الشام ليقاتلوا نصرة إلخوانهم
الليبيني ،وبينهم كوكبة من أهل طرابلس الشام ،قد استشهدوا
هناك ،وقليل منهم من عاد ببعض اجلراح ووجع العجز عن االنتصار
على القوة االستعمارية اليت سبقت إىل استخدام الطريان احلربي يف
قصف اجملاهدين ،كما سبقت إىل «نفيهم» إىل معتقالت شديدة
احلراسة يف قلب الصحراء حبيث ال ميلك من حياول اهلرب فرصة
للنجاة ..متامًا كما يف السجون األمريكية يف غوانتانامو.
إن هذه العصابات «الداعشية» قد أضاعت الطريق إىل اهلل كما أضاعت
فارتدت تقاتل أهلها ،وال سيما الفقراء منهم ،كما
الطريق إىل العدو،
ّ
حدث مع أبناء األقليات يف العراق ،من قبل ،وكما حدث باألمس مع
األقباط املصريني الذين ذهبوا يبيعون عرق اجلباه ليوفروا ألهلهم
وأبنائهم احلد األدنى من العيش الكريم..
على أن هؤالء وأولئك ،كما الشهداء املسلمني يف أي أرض اجتاحتها
عصابات «داعش» هم «جماهدون» أصالء ،وهم بني أشرف الناس
الذين حاولوا تأمني حياة كرمية ألبنائهم بعرق اجلباه وليس بنهب
خريات البالد والعباد وبيعها إىل أعدائها يف الدنيا واآلخرة.
إن «الداعشيني» هم أعداء األمة ،أعداء الوطن ،أعداء املؤمنني...
وأبسط الواجب أن يواجههم أهل اإلميان فيهزموهم ،ألنهم بال قضية،
وحمركهم الشبق إىل السلطة ..وقد شهدنا من ممارساتهم وهم
يف الطريق إليها ما يكفي لكي جنتمع يف مواجهتهم إنقاذًا ألوطاننا
وألدياننا وألجيالنا اآلتية والذين عملنا ونعمل من أجل أن يكون هلا
الغد األفضل.
وليس أسوأ منهم إال من نصبهم النفوذ األجنيب «مسؤولني» يف
الفوضى اليت تعصف بليبيا وتستنبت فيها «الدواعش» ...والذين
تصدوا ملن حاول إنقاذ الليبيني منهم!
ّ

جان عزيز

مضت عقود تفوق الثمانية على حمرقة يهود أوروبا .ومضى
عقد ونيف على كتاب نورمان فينكلشتاين الشهري« :صناعة
اهلولوكوست :تأمالت يف استغالل املعاناة اليهودية» .لكن رغم
تلك األعوام الطويلة ،يبدو أن شيئًا مل يتغري .ال بل يبدو أن إعادة
رديئة للصناعة نفسها ،هي اليوم قيد التحضري يف أوروبا خصوصًا
ويف الغرب عمومًا.
مل تكف مفارقة مذحبة «شارلي إيبدو» واملتجر اليهودي .يوم وقف
مهو ً
ال على يهود
نتنياهو يف شوارع باريس ،جالدًا بني الضحايا،
ّ
فرنسا وأوروبا ،باثًا الرعب والذعر فيهم ،داعيًا إياهم إىل ملجأهم
اآلمن الوحيد ،فلسطني احملتلة .قبل أيام سجلت حماولة اعتداء على
كنيس يهودي يف العاصمة الدامنركية ،كوبنهاغن .بعدها بساعات
حتطيم عدد من شواهد مدافن يهودية يف قرية شرق فرنسا.
حادثتان معزولتان ،كانتا كافيتني لرفع الصوت الصهيوني جمددًا:
هلموا إىل اسرائيل .ال تنفع املفارقات وال الوقائع يف حتليل احلدث.
فرد الفعل جاهز فور حصوله .كأنه جمهز من قبل أن حيدث .مث ًال،
املعتدي يف كوبنهاغن صاحب سوابق .أوقف من قبل .ثم أطلق
سراحه .كان قد هدد بتنفيذ عملية كاليت قام بها .ومع ذلك ال رقابة
عليه ،وال إجراءات .حتى قتل .بعدها تصري االستنتاجات مسموحة ،ال
بل مفروضة ...هل من يذكر شخصًا مماث ًال يف داالس قبل  52عامًا،
امسه لي هاريف أوزوالد؟!
يف القرية الفرنسية ،ألقي القبض على املرتكبني .مخسة من
القاصرين ،جمرد أحداث ال تنظيم هلم ،وال عقيدة .خيتفي خرب
ضبطهم .يظل خرب «جرمية تدنيس املقدسات اليهودية» يلعلع على
وسائل اإلعالم الغربية .ومعه دعوات نتنياهو املتكررة :تعالوا إىل
اسرائيل.
مثة وحشية أو ً
ال يف ازدواجية املعايري .حتطيم شواهد قبور ،يتخذ كل
هذا الطابع اإلبادي .يف املقابل ،مثة شعوب يف أمكنة أخرى أبيدت
فع ًال .أبيد أحياؤها ال موتاها .هدمت حيواتها ال قبورها .اإليزيديون
ّ
سنة
شهود على إبادة ،ال شواهد موضع حتطيم .قبيلة الشعيطات
شطبوا .مسيحيو املوصل ونينوى وجود منذ ألفيات حولية ،أزيلوا.
مثلهم يف كل األرض ،شعوب كاملة متحى ،وال من حيكي .وحدها
شواهد قبور فرنسية ،أو متجر أغذية ،أو حماولة اعتداء على كنيس،
تستحق أن تكون قضية كونية.
مل تتوقف إعادة الصناعة اهلولوكوستية عند هذا احلد .دخلت الصناعة
اإلعالمية على اخلط .متامًا كما منذ أكثر من قرن .متامًا كما يوم جيء
باألخوين لوميري رائدي صناعة السينما األوىل ،ليصورا فلسطني
أرضًا قفرًا ،بلدًا ال شعب فيه .وشاءت املصادفة أن ينجزا شريطهما
قبل مؤمتر بال الصهيوني بأشهر قليلة .وفق النمط املشهدي نفسه،
خرجت جملة «لو بوان» الفرنسية قبل ثالثة أيام ،بتحقيق ــــ صدمة.
حتت عنوان« :عشر ساعات يف باريس مع كيبا» ،أو القبعة اليهودية.
تعرض اجمللة شريطًا لصحايف اسرائيلي« ،حاول أن يضع نفسه
يف جلد يهودي يعتمر الكيبا يف باريس .النتيجة :إهانات ونظرات
احتقار» ،كما تستهل اجمللة حتقيقها اهلادف (http://www.lepoint.
.)...02-16-fr/societe/dix-heures-dans-paris-avec-une-kippa
ال تكفي باريس للتحقيق وللتعميم .يشري املوضوع نفسه إىل أن
صحافيًا آخر قام بالتجربة نفسها يف مدينة ماملو السويدية قبل
أشهر .النتيجة هناك أيضًا ،رميه بنعوت من نوع «اليهودي القذر»،
أو «اليهودي الشيطان» ،علنًا يف الشارع .ختتم اجمللة باالستنتاج
«أن التجربتني املذكورتني ،تؤكدان إحصائيات مكتب محاية اجلماعة
اليهودية .عدد األحداث املعادية للسامية من هذا النوع ،ارتفع سنة
مهددون يف
 2014مقارنة بسنة  .»2013اكتملت الصناعة :اليهود
ّ
حياتهم ،ويف كراماتهم ،حتى يف أوروبا الغربية والشمالية .احلل
الوحيد هجرتهم إىل فلسطني احملتلة.
عوامل كثرية حاضرة يف خلفية تلك الصناعة امليين ــــ هولوكوستية
اجلديدة .طبعًا هناك اجلانب االنتخابي الذي يبدو نتنياهو حباجة
ماسة إليه .وطبعًا هناك الكباش املستمر بني تل أبيب وبني
اإلدارة األمريكية ،حول ملفات عدة ،بينها املفاوضات األمريكية ــــ
اإليرانية .خصوصًا أن حمطتني مقبلتان قريبًا على رزنامة هذا الكباش
يف آذار :اجلولة النووية التالية ،واليت يعول كريي على إجيابيتها،
وزيارة نتنياهو إىل الكونغرس سعيًا إىل وقف عجلة البيت األبيض
على املسار اإليراني .ثم هناك تلك اهلّبة األوروبية تأييدًا لقيام
دولة فلسطني .سلسلة اعرتافات ،مل تبلغ حد التسليم بفلسطني
دولة ذات سيادة .لكنها تشكل تفسخات مرئية يف جدار الصمت
الغربي املزمن واملؤسف .يضاف إىل كل ذلك ذعر الفكر الصهيوني
من تبدل األولويات األمريكية والغربية .أو تراجع املوقع «الذنيب»
للمسألة اليهودية يف الوجدان والضمري الغربيني .كلها أسباب
مفهومة إلعادة إنتاج تلك الصناعة وإطالقها اآلن بالذات .لكن يبقى
سبب آخر ال عالقة له بأي عامل مما سبق .إنه مبدأ دورية صناعة
الدم يف الفكر الصهيوني .مبدأ أن ذاك النهر اجلارف للصهاينة حنو
فلسطني ،ال ّ
يغذى إال بالدماء .وال ُيرتك عقد واحد من دونها .كل
ً
عشر سنوات جيب أن ُيضخ الدم جمددا يف النهر .منذ العام 1897
يف بال ،حتى اليوم .اجمللة الفرنسية افتتحت العرض بعشر ساعات.
فيما احلدث كل عشرة أعوام .آخر دفعة كانت يف متوزنا قبل تسعة
أعوام .اقرتب موعد اجلرعة املقبلة .الفيلم بات جاهزًا .انتظروا صرخة
أكشن!
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مقاالت وتحقيقات

اجليش يقرتب من تطويق حلب :صفعة
ألنقرة!
حسن عليق وَ رضا الباشا

بعد طول انتظار ،اختار اجليش
السوري التوقيت املناسب له،
ليفاجئ أعداءه يف الريف الشمالي
ملدينة حلب ،وخيوض معركة تطويق
عاصمة الشمال ،وفك احلصار عن
بلدتي نّبل والزهراء .املعركة اليت مل
حُتسم بعد هلا أبعاد وتبعات بالغة
األهمية ،من حلب نفسها ،إىل ما بعد
احلدود الرتكية.
حلب | يف توقيت بالغ الداللة ،فتح
اجليش السوري والقوى الرديفة له
معركة استكمال الطوق حول األحياء
اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف
مدينة حلب ،ولفك احلصار املفروض
على بلدتي نّبل والزهراء يف الريف
ّ
تذكر
عملية
للمدينة.
الشمالي
أهميتها وضخامتها مبا قام به اجليش
قبل حنو  20شهر ًا  ،عندما فرض طوقًا
حول الغوطة الشرقية (ريف دمشق
الشرقي 7 ،نيسان  ،)2013ليبعد
خطر هجمات املسلحني عن العاصمة
ِ
حماصرين إىل
وحيو هلم من
دمشق،
ّ
حماصرين .يف حلب ،بدأ اجليش
َ
االربعاء معركة تكرار السيناريو
نفسه ،يف عاصمة الشمال السوري.
تكتسب املعركة أهميتها من اعتبارات
عدة:
أو ً
ال  ،تزامنها مع مثول املبعوث
الدولي إىل سوريا ستيفان دي
ميستورا أمام جملس االمن الدولي،
بعد نيله مواقفة احلكومة السورية على
خطته الرامية إىل جتميد القتال يف
مدينة حلب .كأمنا احلكومة السورية
تريد أن تقول إن موافقتها على خطة
دي ميستورا لن تكّبل يديها يف ريف
حلب الشمالي الذي ال ختفي تركيا
نيتها حتويله إىل منطقة عازلة بقرار
غربي.
ثانيًا  ،تزامنها مع معركة كربى فتحها
اجليش السوري يف اجلنوب (ريف درعا
الشمالي الغربي وريف القنيطرة)،
مبا يزيد من حصانة دمشق ،ومينع
حتو ل قوات املعارضة يف اجلنوب إىل
ّ
تهديد اسرتاتيجي للعاصمة .التزامن
يعين أن اجليش قادر على خوض
معارك كربى على أكثر من جبهة يف
الوقت عينه ،ويسلب املعارضة قدرة
فرض توازن ميداني ُيفرغ أي إجناز
حيققه اجليش من مضمونه العسكري
واملعنوي.
ثالثًا  ،كون هذه العملية ،يف حال
استكماهلا ،ستؤدي إىل قطع آخر
طريق رئيسي يربط األحياء الشرقية
يف مدينة حلب (اخلاضعة لسيطرة
املعارضة) باألراضي الرتكية.
رابعًا  ،يساهم تطويق أحياء حلب
اخلاضعة لسيطرة املعارضة يف
إعادة هذه األحياء إىل سلطة الدولة
السورية ،ولو بعد حني ،مع ما يعنيه
ذلك من ضربة عسكرية وسياسية
ومعنوية حلاملي مشروع إسقاط
الدولة السورية والساعني إىل إقامة
منطقة عازلة يف الشمال .ولإلضاءة
على هذه النقطة ،يكفي التذكري مبا
سبق أن قاله رجل تركيا القوي،
ّ
لتولي
رئيس استخباراتها (املستقيل
دور أكثر أهمية يف أنقرة) حقان
فيدان ،أمام مسؤولني عرب التقوه
عام  .2013حينذاك ،كان اجليش
السوري حيبط هجمات املعارضة على
ويتقد م يف منطقة القصري.
دمشق،
ّ

قال فيدان ملن التقوه (حبسب ما
ذكروا لـلزميلة «األخبار»)« :كل هذا
التقدم لن يفيد نظام األسد بشيء.
عندما تسقط حلب بيد املعارضة،
ستسقط كامل املنطقة الوسطى يف
سوريا يف غضون أيام قليلة».
خامسًا  ،فك احلصار عن بلدتي نّبل
والزهراء سيشكل ضربة معنوية كربى
للمعارضة السورية اليت سعت خمتلف
قواتها (على رأسها «جبهة النصرة»
و»جيش املهاجرين واألنصار») إىل
ّ
وشنت لذلك
احتالهلا بشتى الطرق،
أكثر من هجمة شرسة خالل األسابيع
املاضية باءت بالفشل.
سادسًا ّ ،
اتبع اجليش السوري سياسية
سر ب يف اليوم
جديدة إىل ّ
حد ما ،إذ ّ
السابق لبدء اهلجوم معلومات عن
حشد قواته مشالي مدينة حلب،
متهيد ًا الستكمال «الطوق» .ورغم
ذلك ،فوجئ املسلحون باهلجوم
الذي بدأ فجر االربعاء ،وأدى إىل
دخول قواته ثالث قرى (باشكوي
ور تيان) على الطريق إىل
وحردتنني ِ
نّبل والزهراء احملاصرتني.
املعارك يف تلك املنطقة ليست
سهلة ،حبسب مصادر ميدانية،
فاملعارضة حتشد قواتها من خمتلف
قرى وبلدات الريف احلليب ،وبعض
صد هجوم
ريف إدلب ،حملاولة
ّ
اجليش .لكن جزء ًا من قواتها كان
تعمد اجليش
منشغ ًال على حماور أخرى
ّ
مهامجتها عند املدخل الشمالي الغربي
حللب .

كيف بدأت املعركة؟
قبيل الساعة األوىل من فجر أالربعاء،
بدأ مقاتلو اجليش السوري وجلان
الدفاع احمللية بالتسلل من قرية
سيفات متجهني مشا ً
ال حنو بلدات
حردتنني ورتيان وباشكوي يف
عملية التفافية اهلدف منها تطويق
املسلحني وقطع خطوط إمدادهم.
عملية التسلل استمرت ألكثر من
ثالث ساعات متكن فيها مئات
املقاتلني من التمركز يف نقاط داخل
هذه البلدات وأقاموا فيها حواجز
لتبدأ املعركة عند السادسة صباحًا
عندما فتح اجليش السوري النار على
اجلماعات املسلحة يف باشكوي لتبدأ
اليت
القوات
احلواجز
نصبت
البلدات
يف
عملها
الثالث
من الداخل ملنع
من
املسلحني
وقطع
الرتاجع
عنهم،
اإلمداد

اقرتبنا من بلدة
الزهراء إىل حد
اننا صرنا نرى
رفاقنا داخل
البلدة بالعني
املجردة

حمققة بذلك عنصر املباغتة الذي
أربك املسلحني الذين كانوا ينتظرون
تقدم اجليش من باشكوي وحسب.
وبعد أقل من ساعة على بدء العملية
متكنت جلان الدفاع احمللية واجليش
من السيطرة على بلدة حردتنني،
يف حني القت القوات مقاومة
يف باشكوي ورتيان .واستمرت
املواجهات يف هاتني البلدتني حتى
الثانية عشرة ظهر ًا عندما بدأت
قوة املسلحني تنهار يف باشكوي.

وأدى ذلك إىل سقوط اجلزء األكرب
من رتيان بعد أقل من نصف ساعة
من سيطرة اجليش على باشكوي
كاملة .مع دخول اجليش إىل رتيان،
أعلنت اجلماعات املسلحة حالة النفري
العام يف الريف الشمالي وطلبت من
املدنيني محل السالح إليقاف تقدم
اجليش السوري خشية وصوله إىل
معرسته اخلان وبيانون ،ما يسمح
له بفتح الطريق اىل نبل والزهراء
وتقسيم الريف الشمالي حللب إىل
قسمني .كذلك يتمكن بذلك من
قطع طرق اإلمداد من تركيا .حالة
النفري ّ
مكنت اجلماعات املسلحة من
شن هجوم معاكس متكنت خالله من
إعادة فتح جبهة رتيان وتقدمت يف
البلدة اليت شهدت أشد االشتباكات
يف هذه املعركة.
وقد ّ
متكن فصيل من  30مقات ًال من
اجليش من التسلل من رتيان إىل نبل
والزهراء .وقالت مصادر ميدانية
لـ»األخبار»« :اقرتبنا من بلدة الزهراء
حد أننا صرنا نرى رفاقنا داخل
إىل ّ
البلدة بالعني اجملردة ،ومل يعد بيننا
وبينها سوى جيوب حياول املسلحون
حشد قواتهم لتدعيمها».
بالتزامن مع خوض املعارك يف الريف
الشمالي ،فتح اجليش السوري جبهة
دوار شيحان ــ منطقة املعامل على
اجلهة الغربية ملدينة حلب ،ليتحرك
حنو الشيخ مقصود يف معركة اهلدف
منها حماصرة املسلحني يف األحياء
الشرقية.
التقدم على جبهة املعامل كان صعبًا
نظر ًا إىل طبيعة املنطقة وأبنيتها.
فتحرك اجليش يف الوقت ذاته بدعم
من قوات «لواء القدس» (الذي
يضم مقاتلني من قرى الريف اجلنوبي
واجلنوبي الشرقي) على جبهة مزارع
املالح ،ومتكن من السيطرة على
عدد من املزارع الغربية ،بالقرب
من حريتان ،مقرتبًا بذلك من مفرق
الكاستلو ،مدخل مدينة حلب من اجلهة
الشمالية الغربية ،واملتصل بالطريق
الدولي الذي يربط حلب باألراضي
الرتكية عرب حريتان وبيانون والزهراء
وأعزاز.
تح أكثر من جبهة أفقد املسلحني
َف ُ
الرتكيز على جبهة مجعية الزهراء
ومنطقة الراشدين الرابعة غربي
حلب ،ما أتاح لقوات املخابرات
اجلوية املرابطة يف املنطقة أن تتقدم
وتسيطر على سبع كتل عمرانية يف
حميط مبنى املخابرات اجلوية ومسجد
الرسول األعظم .كذلك متكن اجليش
من التقدم يف الراشدين الرابعة يف
حني فشلت مساعي املسلحني يف
إرباك جبهات حلب املدينة عندما
حاولت التسلل يف جبهة بستان
القصر والقلعة وحلب القدمية .وترية
املعارك هدأت مع اقرتاب ساعات
الغروب ،ما عدا جبهة بلدة رتيان
اليت بقيت حتى منتصف الليل تشهد
معارك كر وفر بني الطرفني .هدوء
وترية املعارك ال يوحي بانتهائها،
يف ظل تأكيد القادة العسكريني أن
قرار ّ
فك احلصار عن نبل والزهراء
حمسوم ،وأن فرض الطوق على حلب
املدينة ال ميكن الرتاجع عنه وجيب
االنتهاء منه قبل البدء بتطبيق خطة
دي مستورا.

الرواية الكاملة لتوقيف بالل دقماق املتهم
بتسليح إرهابيني اعتدوا على اجليش
أوقف عناصر االمن
اللبناني
العام
قبل ظهر االربعاء،
االسالمي
املتشدد
دقماق،
بالل
يف مطار «رفيق
الدولي»
احلريري
فور وصوله قادمًا
من تركيا.
املعلومات
ووفق
فان دقماق مطلوب
مبوجب
للقضاء
وثيقة أمنية عممتها
املخابرات
مديرية
يف اجليش يف االول
شهر تشرين
من
الثاني املاضي اىل
جانب وثيقة أخرى
لتوقيف
مشابهة
داعي االسالم الشهال ،والوثيقتان
مستندتان اىل مذكرتني صادرتني
عن احملكمة العسكرية تقضيان
تبني
بسبب
معا
باحضارهما
ضلوعهما يف أحداث طرابلس،
وقيامهما بالتحريض ضد اجليش،
اضافة اىل مجع وتوزيع السالح على
بعض مقاتلي العصابات االرهابية
اليت خاضت ،وما تزال ،معارك ضد
اجليش يف املدينة واعتدت على
مواطنني آخرين.
وفور توقيفه وخمابرة القضاء
بأمره ،مت تسليم دقماق اىل
خمابرات اجليش باعتبار انها هي
اجلهة املمسكة مبلف التحقيقات
يف القضايا املنسوبة اليه ،علما
ان دقماق كان أعلن يف حينه انه
لن يعود اىل لبنان اال بعد تسوية
وضعيته القانونية وانه يسعى
لذلك مع جهات وفاعليات سياسية،
بهدف احلصول منها على وعود
بتسوية ملفاته وإخراجه من السجن
عندما حيضر اىل لبنان ويسلم نفسه
للجهات املختصة.

تسوية الضنية

وذكر مصدر أمين أن دقماق مطلوب
للتحقيق لدى القضاء اللبناني،
بتهم عدة من بينها ضبط كميات
كبرية من األسلحة يف منزل ذويه
خالل اواخر شهر تشرين االول
املاضي لدى تطبيق اخلطة االمنية
يف طرابلس ،اضافة اىل تورطه يف
عدد من العمليات االرهابية ضد
اجليش يف الشمال.
وأوضح املصدر أن دقماق كان أحد
أبرز املطلوبني للعدالة اىل جانب
داعي االسالم الشهال يف مطلع
عام  2000على خلفية االعتداء
على اجليش يف كفرحبو وقتل عدد
من ضباطه وعناصره ،يف جرود
الضنية ،وهو ما أدىل به املوقوفون
يف حينه ،والذين اعرتفوا خالل
التحقيقات معهم بأن الشهال هو
احملر ض الرئيسي هلم وأن دقماق
ّ
هو الذراع التنفيذية له ،وبقيا على
قائمة املطلوبني يف حينه حتى حظيا
بالعفو عندما متت التسوية يف جملس
النواب مللف الضنية عام  2005يف
إطار تسوية شاملة مللفات أخرى.
ويف املعلومات انه على أثر صدور
تلك الوثيقة االمنية املستندة اىل
مذكرة صادرة عن احملكمة العسكرية
يف بريوت ،كانت السلطات االمنية
الرتكية أوقفت دقماق يف أحد
املطارات الرتكية يف  16تشرين

بالل دقماق
الثاني حيث أخضعته الستجواب
على خلفية ضبط مبالغ مالية
نقدية كبرية معه ،وبناء ملعلومات
تلقتها من جهاز امين غربي يف اطار
التنسيق االمين املشرتك ،تؤكد
حيازة دقماق مبالغ كبرية مريبة،
وانه مكلف بنقلها اىل حركات
إرهابية يف سوريا والعراق ،وأن
ذلك يندرج يف سياق اخلروقات
القوانني
ملندرجات
املكشوفة
الدولية املتعلقة مبراقبة متويل
احلركات االرهابية ،لكن االجهزة
الرتكية سرعان ما أفرجت عنه ،ثم
تركته حر ًا بعدما عزا وجود املبالغ
اليت حيملها ،اىل أنه ينوي شراء
أجهزة كهربائية والكرتونية من
الصناعة الرتكية ،بهدف االجتار
بها .
وقال املصدر إن دقماق الذي
ينتهج السلفية اجلهادية ،ضالع
مبلفات أمنية عديدة أخرى ،منها
قيامه بأدوار مشبوهة مع خاطفي
 13من الزوار اللبنانيني للعتبات
املقدسة أثناء عودتهم يف مدينة
اعزاز السورية احملاذية للحدود
الرتكية قبل اكثر من  3سنوات،
جلهة حتريض خاطفيهم على االبقاء
عليهم ،واعتبارهم أهدافًا مثينة
بهدف مقايضتهم بأكرب عدد من
املعتقلني والسجناء يف سجون
النظام السوري ،وأنه اضطلع يف
حينه بأدوار معرقلة الطالقهم ضمن
صفقات معينة مباشره  ،وانه رفع
سقف املطالب يف اجتاه حماوالت
االبتزاز واحلصول على مكاسب يف
اكثر من اجتاه.
سبق أن أوقف دقماق وحوكم لدى
القضاء بتهمة اغتصاب قريبة له،
داخل منزهلا الزوجي يف طرابلس.
وبعدما خرج من السجن عاد ليمارس
أدوار ًا مشبوهة ،بتكليف من الشهال
الذي يعتمد عليه مباشرة يف سياق
التحريض على العمليات االرهابية.
وكان دقماق ،كشف خالل اتصال
هاتفي اجراه من تركيا يف حينه
بأحد القنوات التلفزيونية احمللية
على اهلواء إنه جيري اتصاالت
بشخصيات سياسية ،متهيد ًا لعودته
اىل لبنان بعد تسوية وضعه
القانوني ،مشري ًا اىل أن الكميات
الكبرية من األسلحة والقذائف
الصاروخية واالعتدة احلربية اليت
ضبطها اجليش يف منزله تعود اىل
الشهال ،الذي تبنى ذلك ،ومل ينكر
ملكيته ملستودع األسلحة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
تاجر سالح «خمضرم» ..ال يعرف باملتفجرات

هو تاجر أسلحة ،ويدور منذ زمن بعيد يف فلك جتار السالح ،حتى
«تضج» بالئحة طويلة من أرقام هؤالء
باتت ذاكرة هاتفه اخللوي
ّ
التجار.
من صواعق و»بواريد» كما حيلو لربيع.خ أن يطلق على البنادق،
تاجر بها مجيعها ،وقد أوقف سابقًا ،وذلك قبل حنو مثانية أعوام،
ير متفجرات يف
وملدة شهر ،ورغم أنه تاجر «خمضرم» ،فإن ربيع مل َ
حياته وفق زعمه أمام احملكمة العسكرية الدائمة اليت مثل أمامها بعد
اتهامه باالنتماء إىل تنظيم مسلح واالجتار باألسلحة وتزوير بطاقات
هوية وجوازات سفر.
ويشكو ربيع أثناء استجوابه بأنه قام بالتوقيع على أقواله األولية
من دون أن ّ
يطلع عليها .وحول اعرتافاته أمام قاضي التحقيق نفى
انتماءه إىل أي تنظيم إرهابي ،وأفاد بأنه يعمل يف األساس يف
جتارة السيارات.
وبعد ما أوضح أنه سبق أن أوقف شهرًا قبل حنو مثانية أعوام بتهمة
جتارة األسلحة ،نفى أن يكون قد باع أحد األشخاص صواعق ،أو
قيام آخرين بشراء ذخرية منه.
وعن عالقته بأحد املسلحني يف جبهة النصرة ،قال :ال أعرف أيًا
منهم ،ومل أذهب أبدًا إىل سوريا.
أر متفجرات
وسئل عن أشخاص قاموا بتفخيخ سيارات فأجاب :أنا مل َ
يف حياتي.
وسئل :كيف ذلك وأنت تاجر أسلحة فقال :أنا كنت أتاجر «بفرط
بواريد» ،وأنا حتت سقف الدولة.
وعن معرفته بالسوري أمحد الشرجبي ،قال ربيع.خ :كان ينظم
أوراقًا وجوازات ،وأنا كنت أرسل له أشخاصًا لتأمني بطاقات دخول
وكان يعطيين أموا ً
ال مقابل ذلك.
وعن اعرتافه السابق مبشاركته يف عصابات ،نفى ربيع ذلك .وحول
ما يقوله عما أظهرته دراسة فنية حلركة اتصاالته اهلاتفية اليت
تتضمن الئحة طويلة عن تواصله مع جتار أسلحة قال :أنا أعرف
جتار أسلحة ،وقد عدت إىل هذه التجارة .وأضاف« :إذا يف مسسرة
ممكن ،أما غري ذلك ،فال أتعاطى» ،نافيًا أن يكون قد باع أسلحة
لتنظيم جبهة النصرة أو أي تنظيم آخر.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي جتريم
املتهم وإدانته ،ترافع وكيله فاعترب أن موكله ال عالقة له بأي تنظيم
إرهابي ،وأنه كان يبغي الربح من جوازات السفر ومل يكن يعلم
أنها مزورة .وانتهى إىل طلب كف التعقبات عن موكله واستطرادًا
منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه .أما ربيع فطلب الرباءة.
وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكمًا
قضى حببس ربيع مدة ستة أشهر ،بعد إعالن براءته من جرم االنتماء
إىل تنظيم إرهابي مسلح.

ن ّصاب «يعرب» إىل ..السجن

بناء إلشارة القضاء
عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي
ً
بعدة عمليات نصب
املختص صورة املوقوف م.أ ( 39عامًا) ،لقيامه ّ
واحتيال ضمن حمافظة جبل لبنان ،وتزوير مستندات (جوازات سفر،
إخراجات قيد )...لتسهيل عبور أشخاص مطلوبني احلواجز األمنية أو
مغادرتهم األراضي اللبنانية.
وتعرفوا إليه ،احلضور
وطلبت املديرية من الذين وقعوا ضحية أعماله
ّ
إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي ـ
ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن ،أو اإلتصال على أحد الرقمني:
 01/842403أو  ،01/842405متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.

أربعيين يقضي بطلق ناري يف منزله

عثر ظهر االثنني على م.ع.صفا ( 48عاما) جثة مصابا بطلق ناري
يف رأسه يف منزله يف بلدة ميفدون  -النبطية.
وأفيد ان صفا وهو ميلك منشرة يف بلدته ميفدون وجد مصابا بطلق
ناري من مسدس حربي عثر عليه اىل جانبه داخل منزله يف حي
النقاوير يف بلدة ميفدون.
وحضرت اىل املكان عناصر من االدلة اجلنائية والقوى االمنية
املختصة وباشرت التحقيقات ملعرفة مالبسات الوفاة .وافادت زوجة
القتيل انها مسعت صوت طلق ناري داخل املنزل وحني دخلت اىل
غرفة زوجها وجدته مرميا ومضرجا بالدم.

رضيع يقضي احرتاقاً يف زغرتا

قضى رضيع  ،مل يتجاوز من العمر مخسة أيام احرتاقا يف زغرتا.
وتردد ان االم ،وهي من طرابلس وتسكن يف حي املخاضة يف
زغرتا ،تركت الطفل يف غرفة فيها مشعة مضاءة وقصدت اجلريان
فوقعت الشمعة واحرتق الطفل .وتوىل الدفاع املدني امخاد احلريق،
فيما فتحت القوى االمنية حتقيقا باحلادث.

بعد  45مذكرة ..علق

نتيجة للمتابعة والرصد ويف بلدة املسعودية ضمن نطاق فصيلة

العبدة ،أوقفت دورية من شعبة املعلومات يف قوى األمن
املطلوب للقضاء :ر .ع 27(.عامًا) ،والذي يوجد حبقه
املذكرات العدلية واألحكام القضائية وبالغات حبث وحتٍر،
 تأليف عصابة سرقة ،سرقة سيارات ودراجات نارية،سيارات ،مقاومة رجال السلطة.

الداخلي
 45من
جبرائم:
تهريب

انتحار إثيوبية يف العباسية

أقدمت العاملة األثيوبيه تاج تشومي(  34عاما) على االنتحار
يف منزل خمدومتها (رشا.ف) يف بلدة العباسية شرق صور بشنق
نفسها بشريط من النايلون يف محام املنزل ،وعلى الفور حضرت
القوى األمنية وفتحت حتقيقًا يف احلادثة ،يف حني مت نقل اجلثة اىل
مستشفى حريام.

إبالغ حماضر خمالفات السرعة عرب الـ»ليبان بوست»

اعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي ان مفارز السري تواصل
مهمة ضبط خمالفات السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال ونهارا اليت
سجلت اعتبارا من  2015/2/9ولغاية صباح  16اجلاري تنظيم 3957
خمالفة سرعة زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني
وتشكيل رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.
واوضحت ان إبالغ هذه احملاضر إىل أصحابها يتم عرب شركة LIBAN
 POSTعلى عناوينهم.

االدعاء على فضل شاكر بإثارة النعرات عرب
«الفايسبوك»
ادعى مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر
على فضل عبد الرمحن مشندر املعروف بفضل شاكر جبرم إثارة
النعرات الطائفية وتعكري صلة لبنان بدولة أخرى عرب فايسبوك
واملس بسمعة اجليش.وأحال اإلدعاء على قاضي التحقيق العسكري
األول رياض ابو غيدا.

حليب «ممزوج» بهاتفني يف سجن القبة

بعد تشديد التدابري وضبط املخالفات اليت كانت حاصلة يف سجن
رومية وانسحابها على كافة السجون« ،مل ييأس» بعض السجناء
مبعاونة آخرين يف اخلارج من إجراء حماوالت إلدخال هاتفني خلويني
إىل سجن القبة ،وهذه املرة داخل علب من احلليب السائل .غري أن
القوى األمنية متكنت من ضبطهما وتوقيف الفاعلني.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه
أنه بتاريخ  ،2015/02/17متكن عناصر سجن القبة يف طرابلس يف
وحدة الدرك اإلقليمي من ضبط هاتفني خلويني موضوعني داخل
علب حليب كرتون ،كان السجني السابق ي.ش ( 22عامًا) وبرفقته
السوري ع.ع ( 25عامًا) حياوالن ادخاهلما اىل السجني م.ع.
ومت توقيف الفاعلني املذكورين والتحقيق جار بإشراف القضاء
املختص.

شكوى من عائلة مراد زعيرت ضد عناصر اجليش

تقدمت احملامية ساندريال مرهج بوكالتها عن عائلة مراد زعيرت
بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد عناصر من خمابرات اجليش،
على خلفية تعرضه إلطالق نار يف حملة الزعيرتية يف الفنار يوم
اجلمعة املاضي ،ووفاته إثر تبادل إلطالق النار مع دورية للجيش.
وكانت قيادة اجليش قد أعلنت حينها عن أن دورية تابعة هلا
تعرضت إلطالق نار أثناء دهم أماكن ملطلوبني يف حملة الفنار ،من
قبل مراد عباس منري زعيرت املطلوب مبوجب  24وثيقة تتعلق جبرائم
ردت عناصر الدورية على النار
سلب وتعد وإجتار باملخدرات .وقد ّ
باملثل ،ما أدى إىل إصابته جبروح ،حيث جرى نقله إىل املستشفى،
وما لبث أن فارق احلياة.

دهم خميم لالجئني يف خربة داوود وتوقيف سوريّني

دهمت قوة من خمابرات اجليش يف السادسة صباح الثالثاء خميمًا
لالجئني السوريني يف خربة داوود يف عكار وأوقفت غ.غنوم (25
عامًا) وأ.غنوم ( 54عامًا) وذلك لالشتباه بهما.

توقيف  382مطلوباً

متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع ،وضمن إطار مهامها
يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها ،من
توقيف  382شخصا ،وذلك الرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي
اللبنانية ،ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

«العسكرية» تدين موقوفاً ح ّرض قريبه على االنشقاق عن
اجليش

يف ساعة غضب ،اقدم بالل م .على حتريض ابن عمه علي
اجلندي يف اجليش اللبناني على االنشقاق عن اجليش والفرار من
املعركة اليت خاضها اجليش يف منطقة وادي عطا يف عرسال ضد
االرهابيني ،وذلك عرب رسائل نصية ارسلها اليه.
«كالم غري مسؤول» ،صدر عن بالل وفق تعبريه الذي برر ما فعله
بالقول« :كنت منفع ًال بعدما مسعت ان ابن عمي حماصر يف وادي

عطا من دون مؤونة او ذخرية ،ومن خويف عليه طلبت منه اهلرب».
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل ابراهيم وعضوية املستشار املدني حممد درباس وحبضور
ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر ،قد استجوبت امس بالل
واصدرت حبقه حكمًا قضى حببسه مدة ستة اشهر.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي امحد عثمان افاد بالل ردًا على
واملس
ما اسند اليه عن تكفريه اجليش والتحريض ضده وحتقريه
ّ
بسمعته ومعنوياته وحتريض جندي على االنشقاق من اجليش والفرار
من املعركة ضد االرهابيني ،انه ال يكره اجليش ،وقال« :انا اعيش
يف جو اجليش فوالدي عسكري وشاحنيت اليت اعتاش منها اشرتيتها
من تعويض اجليش» .وتساءل ردًا على تكفريه اجليش« :كيف اكفر
مؤسسة تطعمين».
وعما ذكره سابقًا ان اجليش منحاز ضد طائفة معينة ،وارساله
رسائل اىل ابن عمه علي يدعوه فيها اىل اهلرب من اجليش «احسن
ما يروح فطيسه» ،أجاب بالل« :عندما يكون االنسان منفع ًال ،يصدر
عنه كالم غري مسؤول ،ومن خويف عليه كونه كان حماصرًا يف وادي
عطا ،طلبت منه اهلرب».
سئل :ملاذا قلت البن عمك انه يف حال تويف فلن يكون شهيدًا امنا
سيموت «فطيسة» ،فأجاب بالل :هذا كلمة عادية وتعبري متداول
عندنا يف البلدة ،وأنا مل أقصد من هذه الكلمة شيئًا وأعرتف أنين
أخطأت.
وملاذا طلبت منه الفرار من اجليش ،أجاب :بعد وقائع معينة ومساعي
أن اجليش ال ميلك األسلحة الكافية وألنه كان وجود حصار عليهم
ومن دون مؤونة وذخرية.
وهنا أوضح رئيس احملكمة للمتهم أن ما يقوله غري صحيح ،فهناك
عسكريون صمدوا وقاتلوا ومنهم َم ْن استشهد ،فرد املتهم« :أنا
من خويف على ابن عمي قلت ما قلته» .وبعد أن طلب ممثل النيابة
العامة القاضي سامي صادر إدانة املتهم مع تشديد العقوبة ،ترافع
ّ
يكفر أو حيرض
وكيل بالل احملامي أمحد عثمان ،فأكد أن موكله مل
ضد اجليش ،وقد أفاد بذلك أمام قاضي التحقيق .واعترب أن األجواء
رد اجليش على االعتداء على لبنان ،والتصرحيات اليت
اليت رافقت ّ
رد العدوان ،قد
أطلقت حول عدم امتالك اجليش للسالح من أجل ّ
خلقت حالة من الرعب لدى الشباب .ورأى أن ما فعله موكله ينطلق
من خوفه على حياة قريبه.
وانتهى إىل طلب كف التعقبات عن موكله من اجلرائم املسندة إليه
واستطرادًا منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
وبسؤال املتهم عن كالمه األخري طلب الرمحة.

إخالء سبيل موقوف يف «حوادث عربا»

وافقت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار
خليل إبراهيم على إخالء سبيل القاصر عبد الغين البابا الذي كان
موقوفًا يف «حوادث عربا» وذلك مقابل كفالة مالية.
وكانت احملكمة قد استجوبت يف جلستها اليت عقدتها يوم الثالثاء
املاضي البابا الذي طالب بإخالء سبيله بعد توقيفه منذ  20شهرًا.
وبذلك فان عدد املخلى سبيلهم يف هذا امللف جتاوز الـ.15

مفقود منذ  10أيام

ُفقد احلاج حممد خضر خليل من بلدة جريون قضاء الضنية ،وذلك
منذ يوم الثالثاء يف التاسع من اجلاري.

«لصوص اهليكل» يف قبضة اجليش

وقعت عصابة خطرية يف قبضة خمابرات اجليش استولت على
مقتنيات من الكنائس اليت استهدفوها ،متت مصادرتها.
وأعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أن مديرية املخابرات متكنت من
توقيف عصابة خطرية قامت بالسطو على مقتنيات بعض الكنائس
يف مناطق لبنانية عدة ،وإستولت على عدد من األيقونات والرموز
الدينية وكمية من اجملوهرات والتحف األثرية .وقد مت مصادرة
املسروقات .وبوشر التحقيق مع املوقوفني لتحديد الكنائس
املستهدفة.
ودعت قيادة اجليش املسؤولني عن الكنائس إىل إبالغ أقرب مركز
عسكري عن فقدان أي من موجودات الكنائس التابعة هلم ،والتعرف
إىل املسروقات من خالل زيارة العنوان اإللكرتوني ملوقع اجليش
اللبناني عرب االنرتنت www.lebarmy.gov.lb :ليصار إىل اجراء
الالزم.

مقتل شابني بانقالب سيارتهما يف الدامور

مروع وقع على أوتوسرتاد السعديات باجتاه
حصد حادث سري
ّ
صيدا شابان يف مقتبل العمر بعد انقالب سيارتهما .وقد عملت فرق
اإلنقاذ يف الدفاع املدني على سحب اجلثتني من داخل السيارة .كما
أسفر احلادث عن سقوط جريح.
من جهة أخرى ،وقع حادث سري على أوتوسرتاد املنية العبدة الدولي
قبل ظهر أمس ،أدى إىل إصابة كمال عامرية جبروح نتيجة اصطدام
سيارته بلوحة إعالنية على جانب األوتوسرتاد.
ونقل عامرية إىل مستشفى اخلري يف املنية للمعاجلة.
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Hatem Electrical Contracting

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

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

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 15L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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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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إعالنات

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!

طوني شالال وأوالده

مـجانا
سـيارة
مـيزان
FREE
WHEEL
ALIGNMENT
FRONT & BACK, FREE FITTING,
*

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
 صفائح بالجنب والسبانخ والسجق-  فطاير-  لحم بعجني- مناقيش
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
: ايام يف األسبوع7 نفتح
 بعد الظهر4 -  صباحا6 األثنني من
:من الثالثاء اىل االحد
 ليال11 -  صباحا6 من

5 توصيالت مجانية من الـ
 ليال10،30 مساء حتى الـ

) دوالرا وما فوق30(

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

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

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

BEFORE I
BURNOUT!

FREE BALANCING & VALVES
when4you
purchase
دواليب
تشرتون
عندما
الشهر
هذاthis
جديدة
4 NEW
TYRES
month

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
صدق يف التعامل

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..العمل
دقة يف

TM

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

email: sales@tyresexcel.com

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

39

SALE & PEPE مـطعم مـلح وبـهار
LARGE
CARS

لـصاحبه رئـيف بـخعازي
$
89

Dunlop
Monza
200R

205/65R15

LYGON ST, CARLTON وراق يقع يف
مطعم فخم
ٍ
.يقدم أشهى املأكوالت االيطالية على اختالفها
H]dljhVcn
4WD -Goodyear
 ستايك وغريها الكثري- باستا
-  سيفود-  سمك- لحم مشوي
دجاج
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY
85  كرسيا والطابق العلوي لـ85 يتسع لـ
 الطابق األرضي.. من طابقنيWrangler
يتألف املطعم
L:L>AA7:6I>I
.كرسيا
*E:GING:#
HT
7N
 جلسات-  حفالت نجاح-  أعياد ميالد-  عمادات-  خطوبة.. يستقبل سائر أنواع املناسبات
$
I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
. على املناسبات مزيدا من الراحةEgdb^hZÇidndj
ذلك على صوت املوسيقى التي تضفي31/10.5R15
عمل وغري
.معاملة أسرية تجعل الضيوف يشعرون بالسعادة

159

www.tyrehouse.com.au
للمشروبات
املطعم مرخـّص
BURWOOD . . . . . . 9745 6007 MERRYLANDS . . 9637 0511
CASTLE HILL . . . . 9894 7777 PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900 WINDSOR . . . . . . . 4577 6262
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

 أيام يف االسبوع7 نفتح
 ليال10  بعد الظهر حتى الـ4 من االثنني حتى السبت من الـ
 ليال10  صباحا حتى الـ10 األحد من الـ

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

4:39:00 PM
ّ اىل عالم املطاعم واطلبوا ما23/6/10
لذ وطاب من املأكوالت
تعالوا

HMD-163-MTH.indd 1

خربة طويلة

نظافة تامة

خدمة مميزة

لقمة شهية

232 LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599
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مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
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 عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.واملصممني
واملهندسني
البنائني
اىل
مباشرة
البورسالن وتبيعه
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود البنائني
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

: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
Novatex
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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عرس القرنفل

منال تضربه بالسوط كعبد ليصل إىل النشوة اخلالدة امسهان جنمة ال تتكرر  :يللي هواك شاغل بالي ...ويف غرامك أنا ياما قاسيت

«ال يبلغ النشوة
إلاّ إذا ضربته»،
باختصار
هذه
العالقة
طبيعة
اجلنسية اليت تربط
ّ
حببيبها،
منال
حقيقة مل تتقّبلها
بداية لكنها سرعان
ما اجنرفت وراءها،
ومتسكت بها حفاظًا
ّ
احلب
على مشاعر
ّ

كتب :أكرم برجس املغوّش

اليت ّ
متلكتها وسيطرت على
حميطها ،وباتت كتومة حول
تلك العالقة اليت ال تكتمل إلاّ

عقلها وكيانها ،فابتعدت تدرجيًا عن
احلب اهلائج ،وأسرية
تفاصيل ذلك
ّ
حتت سطوة العنف.

اضربيني ألحبـّك

قديسيت
اليوم عيد
احلب يا ّ
ِّ
َ
عاطفه
واحلب أمجل
ْ
ُّ
وخرجت من منفى القصيدة شائخًا
ُ
أمشي على وجعي وأشهد ّأن ِك

النازفه
املسور بالقلوب
الوطن
ْ
ّ
أرجوك أن تتوقفي...
مرتني
فأنا قتيلك
ِ

وتعرفني
َ
وتشتهني
َ
وتنتمني إىل دمي
ودمي ّ
يدثر وحشيت
الراجفه
باألغنيات
ْ

أرجوك أن تتوقفي...
الرب واسم
أرجوك باسم ّ

رسم احلرب
احلب
َ
ّ
الصلب
رسم
واسم القلب
ِ
َ
يقرأ ِس ْفرنا
القاني
يف األمحر
ّ
يرمز عشقنا
الضوئي
الناري ال
وبريقك
ّ
ّ
يأخذ صبوتي
ٍ
لنوافذ
عاصفه
تحت تواجه
ْ
ُف ْ

أرجوك أن تتوقفي
وقفي بقامتك اجمليدة
واصمدي
ال ترعدي
قاذفه
حارق أو
من
ْ
ٍ

أبناؤك الشهداء قد
نزفوا دمًا

وارفه
حتى تسيجك الشقائق
ْ
ويكون عيد احلب يف تقومينا
عرسًا
يتوج بالقرنفل
فانهضي...
وقفي أحبك كم أحبك
كم أحبك
واقفه
ْ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

تعرفت منال إىل كامل منذ حنو ثالث سنوات ،كانت وقتذاك يف
ّ
منتصف العقد الثاني من العمر ،وهو يف أواخره ،وما أن توطدت
العالقة حتى صارحها حبقيقة صدمتها .تقول منال لـ»النهار»:
«بعد أشهر على بدء العالقة ،صارحين ،قال لي إنه ال ميكنه ممارسة
علي أن أضربه حتى يصل إىل النشوة،
اجلنس بطريقة
ّ
طبيعية ،وأن ّ
ّ
نتمكن من املضي قدمًا يف هذه العالقة».
وحتى
واحلب
واالهتمام
الفضول
من
منال
لدى
كان
الصدمة،
جانب
إىل
ّ
ما يكفي للغوص يف هذه العالقة ،وتقول« :أجريت حبوثًا حول
املوضوع واطلعت على األسباب اليت تدفع اإلنسان إىل ممارسات
ّ
ألمتكن من تلبية رغباته .أنا يف طبيعيت إنسانة ضعيفة
مماثلة
قوية وأن
وال أميل إىل العنف أو الصراخ ،كان يريدني أن أكون ّ
اجلنسية».
لدي يف العالقة
أضربه ،فهو يريد أن يكون عبدًا ّ
ّ

بالسوط واألصفاد املعدنيـّة

سيد املوقف يف عالقة هذا
يف الفرتة األوىل ،كان الضياع ّ
الثنائي ،كانت منال خترب صديقتها تفاصيل تلك العالقة الغريبة
وتستشريها .مل تستطع التأقلم مع حاجات ورغبات كامل .فماذا
القوية اليت
حصل؟ تقول منال« :مل أستطع أن أكون تلك الفتاة
ّ
يرغب فيها ،مل أقدر على إشباع رغباته ّ
كلها ،مل أتأقلم مع األمر،
ّ
قرر
أن
إىل
كثرية
ات
ب
مبط
متر
ّ
ّ
كنا نتشاجر دائمًا ،وكانت العالقة ّ
تركي ليبحث عن أخرى».
انفصال لنحو السنة ،ولكن منال كانت تالحقه وتراقبه وتطارده.
بات كامل هوسها ،تسهر يف األماكن اليت يرتادها ،تقصد النادي
الرياضي نفسه ،تقصد الدرب الذي يقود إىل منزله ّ
علها تلمحه،
قررا العودة إىل بعضهما .وتتابع منال« :أنا أحّبه وأريده
إىل أن ّ
أحب هذه العالقة
لي ،مل أتقّبل فكرة أن يكون مع فتاة أخرى ،صرت ّ
ّ
يتعلق بي
وأتقّبلها ،كنت أريد أن أكون تلك الفتاة اليت يريد لكي
ّ
اجللدية والسوط
الداخلية
يتخلى عين ،صرت أشرتي املالبس
وال
ّ
ّ
ً
ّ
املعدنية وكل ما ميكن أن يثريه .وتدرجيا أصبحت األمور
واألصفاد
ّ
عادية ،صرت أصرخ عليه من دون أن أشعر بغرابة ،وأضربه
لدي ،فأصحبت
بالكعب وبالسوط ،وأعامله كأنه كلب أو عبد
ّ
عالقتنا متينة».

اخلالدون ال تنتهي حياتهم باملوت
اجلسدي إمنا يبقون بإرثهم وأعماهلم
خالدين مدى الدهر ومن اخلالدات
الكبريات يف التاريخ الفين العريق
النجمة االوبرالية العربية العاملية
األمرية اخلالدة اليت ال تتكرر آمال
فهد االطرش (أمسهان )شقيقة
املوسيقار العربي العاملي الكبري
األمري اخلالد فريد االطرش.
لقد ظلم بعض الكتبة املزيفني
األمرية اخلالدة امسهان حبقدهم
وكالوا هلا التهم بالعمالة لالجنيب
وتغافلوا عن ان والدها القاضي املوسيقارالخالد فريد االطرش يلحن لشقيقته النجمة الخالدة اسمهان
اجملاهد البطل فهد االطرش كان يقاتل املستعر
الفرنسي الغاشم يف الثورة السورية الكربي
بقيادة عمها القائد العظيم االكرب اخلالد سلطان
باشا االطرش أبو الثورات العربية املظفرة وشيخ
اجملاهدين األكرب وكانت النجمة امسهان وشقيقها
املوسيقار فريد واالستاذ فؤاد االطرش يف عمر
الربيع وقد ابتعدت بهم والدتهم السيدة علياء
منذر من غدر املستعمرين الغامشني اىل لبنان
وقادتهم االقدار اىل مصر.
وبعد عبوس االيام عادت لتبتسم هلا ولشقيقها
املوسيقار فريد االطرش ليصبحا من أكرب وأعظم
جنوم العرب والعامل شهرة وصوتا وحضورًا حتى
بالرغم من غيابهما اجلسدي ما زالت النجمة اخلالدة
امسهان هي الصوت العظيم واألمجل يف العامل وال
تتكرر كما قال لي الدكتور املوسيقار كمال صباغ
مسؤول خمترب االصوات العاملي ومركزه باريس
خالل مقابلة صحفية اجريتها معه يف سيدني واكد
لي ان النجمة االوبرالية الدكتورة لبانة القنطار ابنة
جبلنا االشم هي خليفتها .

ومن رائع النجمة االمرية اخلالدة أمسهان واحلان
شقيقها املوسيقار االمري اخلالد فريد االطرش هذه
االغنية الرائعة واخلالدة :
يللي هواك شاغل بالي
ويف غرامك أنا ياما قاسيت
ضحيتلك حيب الغالي
ويف بعدك يوم ما اتهنيت
روحي وروحك متفقني
وفؤادي عاحلب أمني
فرقنا لوم الالميني
ّ
ومحين من اللي متنيت
ياواحشين وتايه مين
على عيين بعدك عين
ده زماني كاتب ظين
وحارمين من قولة يا ريت
ياللي هواك شاغل بالي
ويف غرامك أنا ياما قاسيت
ضحيتلك حيب الغالي
ويف بعدك يوم ما اتهنيت

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجمة الكبرية مسرية توفيق  :يومني والثالث ع فراق احلبايب والشوق ياقليب واحلسرات عالغايب

ما هي املازوشيـّة؟

بعدما أوقعها بغرامه ومل تعد قادرة على العيش من دونه،
ّ
هواماته
متلكته هي من خالل اجلنس ،لّبت رغباته وتفاعلت مع ّ
ُ
فسر هذه العالقة وما هي
ت
كيف
لكن
عليه.
فاستحوذت
ة
اجلنسي
ّ
ّ
التصرفات وهذه املمارسات؟
األسباب اليت تقود إىل هذه
ّ
ّ
ّ
االختصاصية
تفسر
وتلذذ العذاب،
التلذذ بالتعذيب
بني
ّ
ّ
«املازوشية
النفسية ،كوزيت عّبود ،احلالة لـ»النهار»:
واملعاجلة
ّ
ّ
ّ
اللذة بطريقة منحرفة تشتمل على
هي عندما يبحث الشخص عن
عدة
وجع نفسي كاإلذالل أو جسدي كالضرب .هناك
نظريات ّ
ّ
املازوشية ،أبرزها تلك اليت تقول إن الولد الرضيع
لتفسري سبب
ّ
ّ
مستقلة ،يكون
هوية
يكون يف حالة انصهار مع والدته وال ميتلك
ّ
ّ
يتولد لديه شعور
متلقيًا من والدته ،وعندما تغيب عنه لطارئ ما
ّ
يتمكن من التعبري عنه .بعد أن يكرب
بالعذاب والوجع من دون أن
يبحث عن عالقة مع فتاة تعيده إىل الفرتة السابقة ،فرتة االنصهار
مع والدته ،فيختار الشخص الذي يريد أن ّ
يعذبه وجيري معه عقدًا،
ّ
ويتحكم بالغياب وتكون تلك العالقة مصدرًا
فيستعيد وجود والدته
للشعور بالوجع واألمل الذي عاشه يف صغره .كما قد يكون هناك
تعرض الفرد هلذا النوع من العالقات
أسباب أخرى
ّ
للمازوشية مثل ّ
السادية ،ما ّ
ليستمد
يولد لديه احنرافًا ،وعندما يكرب يعيد التجربة
ّ
ّ
شخص ثان».
اخلاصة به من خالل تعذيبه من
اللذة
ّ
ٍ
وليتقّبل الطرف الثاني هذه العالقة تقول عبود« :يستطيع
الطرف الثاني يف العالقة أن يرفضها ،ولكن عندما يقبل بها فذلك
ّ
قد ّ
يتلذذ
يدل إىل وجود احنراف معينّ  ،فيصبح هو السادي الذي
الكلي باآلخر واالعتماد عليه سبباً
ّ
التعلق
بتعذيب اآلخر .وقد يكون
ّ
لتقّبل هذه العالقة خوفًا من خسارته .أو ألن هذا الشخص حياول
ّ
ّ
باألم اليت ّ
فيعذب اآلخر ليشعر
ولد غيابها وجعًا يف نفسه،
التمثل
ّ
باللذة».
ترد عبود« :ال يستطيع
وعن العالج وإمكان الشفاء من
املازوشية ّ
ّ
نفسية
املازوشية مبفرده من دون مساعدة ومتابعة
اإلنسان ختطي
ّ
ّ
يكمالن بعضهما بعضًا وال هما
ال
ة
والسادي
ة
املازوشي
وحتليلية.
ّ
ّ
ّ
ّ
أضداد ،وإنمّ ا يسريان معًا ألن املازوشي حباجة إىل آخر سادي
للوصول إىل اللذة والعكس صحيح».

النجمة الكبرية سمرية توفيق تتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

كانت النجمة الكبرية السيدة مسرية توفيق ومل تزل بالرغم من اعتزاهلا الفن حاضرة ناظرة يف الساحة
الفنية من خالل ارشيفها الكبري يف االعالم العربي املكتوب واملسموع واملرئي .
فهي أطال اهلل بعمرها فنانة وجنمة راقية وصلت شهرتها اىل مجيع الدول العربية وبقيت حمافظة على
جنوميتها حتى اعالنها االعتزال بكل راحة بال وثقة بنفسها الكبرية .
املميزة حبضور
وعندما حضرت اىل سيدني قبل اعتزاهلا أجريت معها عدة مقابالت صحفية واحيت احلفالت ّ
كثيف من ابناء اجلالية العربية الذين حضروا من مجيع املدن والواليات االسرتالية فغنت هلم بكل فرح
واعادتنا اىل ايام زمان يوم كان الفرح فرح واحلياة مجيلة وقبل زمن الدواعش وملحقاتهم نسأل اهلل أن
ينتصر وطننا العربي الكبري على جراحه ويعود احلق العربي يف اجلوالن وفلسطني وسائر االراضي العربية
واملهجرين عن اوطانهم قسرًا وحنن
املعبة عن وجع املهاجرين
احملتلة ويطيب لي ان أنشر هذه األغنية
رّ
ّ
حنيي جنمتنا الكبرية الغالية السيدة مسرية توفيق أطال اهلل بعمرها :
يومني والثالث ع فراق احلبايب  ....والشوق يا قليب واحلسرات عالغايب
والدار ما حتاللنا  ...إال بوجود أحبابنا  ...يومني والثالث ع فراق احلبايب
ياريح شرقا سلملي عليهم ...يا خويف من الفرقا ال نروح من إيدهم
والدار ما حتاللنا ...إال بوجود احبابنا  ...يومني والثالث ع فراق احلبايب
ياريت جيونا ويزيدوا فرحتنا ...نتهنا مبلقاهم ...ونزين ديرتنا
والدار ما حتاللنا ...إال بوجود احبابنا ...يومني والثالث ع فراق احلبايب
وتعود علينا أيام عشناها ...هلي عشقناها ...وما عاد ننساها
والدار ما حتاللنا  ...إال بوجود أحبابنا  ...يومني والثالث ع فراق احلبايب
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500

;Brisbane

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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أنقذ فتاة من االنتحار وسرق هاتفها
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Melbourne

عائلة تستقبل الفتاة األوىل ..منذ  200سنة !!

مل يكمل رجل شجاع موقفه النبيل مع امرأة أنقذها من االنتحار،
فقام بسرقة هاتفها وهرب.

كذبة تتسبب خبسارة مذيع أمريكي مخسة
ماليني دوالر

ويف تفاصيل الواقعة ،رأى بائع فاكهة يدعى "زوهو" من إحدى
املقاطعات الصينية فتاة بينما جتلس جلسة القرفصاء جبانب
طريق يف  9سبتمرب (أيلول)  ،2014حتاول قطع يدها بسكني
حاد ،حبسب ما ورد يف تقرير الشرطة احمللية ،فأسرع الصيين
متوجهًا ناحية الفتاة حماو ً
ال إنقاذها ،فسحب منها السكني عنوة،
ً
وأمرها مبهاتفة أهلها على احلال للمجيء فورا ،فسمعت الفتاة
كالم البائع ،وأخرجت هاتفها "آي فون  5إس" وهي تذرف دموعًا
وتوجه له خالص الشكر ملوقفه النبيل معها.
وسأل زوهو الفتاة الباكية عما إذا كان ممكنًا التحدث مع والديها،
وعندما أعطته اهلاتف يف يده ،قام بعمل مل يكن متوقعًا ،إذ أخذ
اهلاتف وركب دراجته النارية وأسرع هاربًا قبل مالحقته من قبل
الفتاة ،لكن الشرطة متكنت من مالحقته وإلقاء القبض عليه بفضل
نظام املالحة العاملي "جي بي إس" املدمج باهلاتف.

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

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

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

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

شهدت عائلة "الوري" الربيطانية حدثًا تنتظره منذ  200سنة ،وهو
مر السنني.
والدة أول فتاة بعد العديد من الذكور على ّ
وأفادت صحيفة "دايلي مايل" عن والدة الطفلة "مايال الوري"،
مشرية إىل أن والدتها كانت حدثًا استثنائيًا أثار الفرحة بني
اجلميع ذاك أنها أول فتاة يرزق فيها أحد أفراد العائلة منذ 200
سنة.
ولفتت إىل ان آخر مرة ولدت فيها فتاة يف عائلة "الوري" ،كانت
بالعام  ،1809وكان امللك "جورج الثالث" يف احلكم.
وشددت على أن والدي الطفلة وهما "هانا" ( 26سنة) ،و"مارك"
( 33سنة) فخوران جدًا بطفلتهما اليت رزقا قبلها بـ 3أبناء.
وأوضحت أن "هانا" جهدت إلجناب فتاة حتى انها استخدمت طريقة
"شيتلز" ،اليت ترتكز على موعد التلقيح لتحديد جنس اجلنني ،ومل
تصدق حني ّ
مت تبليغها أنها حامل بفتاة إىل أن أجنبتها ووضعت
بني ذراعيها.

«من يكذب فعليه حتمل نتائج كذبه» ،لكن إن كان الشخص
باستطاعته حتمل النتائج املعنوية فهل يستطيع حتمل املادية
جدا؟؟ هذا ما حدث مع مذيع قناة
منها ،خاصة إن كانت كبرية ً
«إن بي سي» األمريكية «برايان وليامز ،حيث مت تعليق مهامه
ستة أشهر بال راتب ،والسبب يعود إىل حماولته تضخيم ذكرياته
حول وجوده يف العراق يف .2003
«وليامز كان قد قدم أخبار املساء يف القناة منذ  ،2004ويعد أحد
املذيعني األكثر شهرة يف الواليات املتحدة ،كما حيظى بقدر كبري
من االحرتام .وقد جدد عقده يف ديسمرب مع القناة ملدة مخس
سنويا.
سنوات مقابل  10ماليني دوالر
ًّ
أن رئيسة القناة ديربا تورنيس أعلنت عن توقيف املهام
إال ّ
املنوطة به من خالل مذكرة داخلية ،كما أشارت إىل توقيف راتبه
يف هذه الفرتة ليخسر بذلك ما قيمته مخسة ماليني دوالر.
أما الكذبة اليت رواها «ويليامز من خالل نشرة املساء يف  30يناير
املاضي حتكي عن تعرض املروحية اليت كان يستقلها يف 2003م
ً
ً
مشابهة يف 2013
قصة
هلجوم بقاذفة صواريخ ،وكان قد روى
ملقدم الربامج الفكاهي ديفيد ليرتمان ،إال أنه بدل يف قصته
أن
مع الوقت .ففي  2003أكد «وليامز أنهم وبعد اهلبوط علموا ّ
مروحية تشينوك اليت كانت أمامهم كادت تنفجر يف اهلواء.
وبعد تلك النشرة شكك عسكريون يف صيغة الرواية ،فيما أكد
أن املروحية اليت استقلها «وليامز يف العراق كانت
قائد طائرة ّ
تبعد  30دقيقة على األقل عن تلك اليت استهدفها إطالق نار ،ما
ً
موجة من التعليقات على شبكات التواصل االجتماعي .حبسب
أثار
الشرق
أن هذه الكذبة كانت مبثابة زلزال وكارثة
جتدر اإلشارة إىل ّ
لإلعالمي األمريكي ،كون «ويليامز حيظى بشهرة كبرية يف
الواليات املتحدة األمريكية ،وقد قدم الصحفي اعتذاره يف 5
ً
ً
معرتفا باخلطأ الذي ارتكبه.
مباشرة،
فرباير على اهلواء
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زوجان حُيوالن حافلة مدرسية إىل اكتشفت زواج زوجها بأخرى عن
منزل بتفاصيل ساحرة
طريق «فيس بوك»

فوجئت زوجة بريطانية خبيانة زوجها بعد  3أعوام
من الزواج ،وذلك إثر قيامه بنشر جمموعة صور
من حفل زفافه عرب حسابه على فيس بوك.

وضع الزوجان املبدعان «جون طومسون» و»مريا»
خطة صغرية مميزة ،لتحويل وإعادة ترميم حافلة
مدرسية معطلة ال جدوى منها إىل عش زوجريائع
ستتمنى لو أنك تقضي فيه ساعة من حياتك قبل
أن متوت.
مؤخرا تلك املنازل الصغرية ذات شعبية
وأصبحت
ً
كبرية بني الناس ،بسبب اخلصوصية والتفاصيل
الدقيقة الساحرة اليت تتميز بها ،باإلضافة إىل
كونها تتمتع بلمسات دافئة مليئة باملشاعر
الصادقة واحلب .

ونقلت صحيفة "مريور" عن الزوجة املخدوعة
ليز لينام قوهلا إنها ُأصيبت بصدمة كبرية بعد
مشاهدة الصور بشكل واضح وصريح عرب موقع
ً
مشرية إىل أن حفل زفاف
للتواصل االجتماعي،
زوجها اجلديد ُأقيم على الشاطئ نفسه الذي
أمضيا فيه شهر العسل قبل  3سنوات.
وأضافت ليمان أنها اتصلت بزوجها ملواجهته
ً
مشرية إىل
بشأن حقيقة زواجه ،لكنه نفى األمر،
أنها فقدت ثقتها جبميع األشخاص يف حياتها.
وقالت "مريور" إن الزوجة املخدوعة البالغة من
العمر  37عامًا حبثت عرب فيس بوك عن الصور
بعد تلقيها اتصا ً
عبت عن
ال من والدة زوجها اليت رّ
أسفها بسبب زواج ابنها بفتاة أخرى ،موضحة أن
الزوجة قررت عدم التحدث مع زوجها جمددًا على
أن تباشر معامالت الطالق قريبًا.

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

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

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن
*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage
Celebrant Reg No. A11175
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

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

عريس حُي ّضر املخدرات
للمدعوين يف زفافه

تركيا :كباب من حلم احلمري

ختتلف عادات الشعوب يف االحتفاء بالضيوف
خالل حفالت الزفاف ،وحياول أهل العروس
والعريس تقديم أشهى املأكوالت واملشروبات يف
هذه املناسبة السعيدة ،إال أن عريسًا صينيًا ذهب
أبعد من ذلك بكثري ،عندما حاول إكرام ضيوفه عن
طريق تقديم املخدرات هلم.
ألقت الشرطة يف مدينة جينهوا مبقاطعة تشيانغ
القبض على زهو ( 29عامًا) ،بعدما داهمت شقته
حوهلا إىل خمترب لتصنيع املواد املخدرة يف 26
اليت ّ
يناير (كانون الثاني) املاضي ،وصادرت حوالي
 300غرام من مادة امليثامفيتامني املخدرة.
واعرتف زهو أنه كان خيطط لتقديم هذه املواد
لضيوفه يف حفل زفافه املنتظر ،والذي كان من
املقرر إقامته يف قريته بعد احتفاالت مهرجان
الربيع ،حبسب ما ذكرت صحيفة غلوبال تاميز
الصينية نق ًال عن وسائل إعالم حملية.
إكرام الضيوف
وعلى الرغم من اعرتافه بتحضري املواد املخدرة،
إال أن زهو ادعى بأنه ال يتعاطى مثل هذه املواد،
يف حني أن أصدقاءه يف القرية اعتادوا على
تعاطيها ،وأراد أن يقدم هلم شيئًا مميزًا خالل
حفل الزفاف.
وذكر زهو أيضًا يف اعرتافاته ،أنه أراد أن يكون
كل شيء على ما يرام حلفل الزفاف ،وحاول تلبية
أذواق املدعوين حتى املدمنني على املخدرات
منهم ،وحبث هلذه الغاية على اإلنرتنت عن طريقة
تصنيع املخدرات.
واستفاد زهو من موقع شقته املستأجرة جبانب
مزرعة للدجاج ،حيث غطت روائح السماد الكريهة
على روائح الغازات املنبعثة من خمتربه لتصنيع
املخدرات ،إال أنه وقع أخريًا يف شر أعماله وتأجل
حفل زفافه حتى إشعار آخر.

أصيب أهالي مدينة أضنة جنوب تركيا بصدمة
كبرية ،بعد أن ترددت أنباء عن استخدام حلوم
احلمري يف املطاعم.
وحبسب املعلومات اليت مت احلصول عيلها
فإن كميات من حلوم احلمري وزعت بالفعل
على املطاعم وحمالت الكباب باملدينة ،وفقًا
لصحيفة الزمان الرتكية.
وبدأت الواقعة بتلقي الشرطة الرتكية باملدينة
بالغًا عن وصول شاحنة حمملة باحلمري إىل أحد
املنازل مبدينة أضنة ،وعلى الفور قامت قوات
الشرطة بشن محلة على العنوان املذكور.
واعتقلت الشرطة املدعو رمضان أنار (28
عامًا) متلبسًا داخل مزرعة لتسمني احليوانات،
وكشفت التحقيقات أن املتهم استخدم املكان
كإسطبل للحمري ،ومت التحفظ على  20محارًا
باإلضافة إىل حلوم  7محري ،وتسليمها إىل
إدارة التموين اخلاصة باملدينة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن املدعو رمضان
أنار ألقي القبض عليه قبل ذلك وحبوزته
حنو  1200كلغ من اللحوم املهربة خالل شهر
يناير (كانون الثاني) املاضي ،وأنه قام هذه
املرة بتوزيع حلوم احلمري على املطاعم وحمالت
الكباب باملدينة.
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التيار الوطين احلر يقيم حفل عشاء عامرا
مبناسبة عيد احلب

سايد حاتم وعقيلته والعميد ابو خاطر
مارون خوري يلقي كلمة

الزغلول يلقي قصيدة

سيدات
سايد حاتم وعقيلته وشفيق شويري وعقيلته

حضور

بشار وحضور

حضور

حضور

اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفل عشاء عامر مبناسبة
عيد احلب يف مطعم املازات لصاحبه السيد بشار هيكل
وذلك ظهر يوم االحد املاضي وبدون دعوات مسبقة.
واملناسبة ،اليت حضرها مجيع اعضاء التيار ومناصرون
ومؤيديون وداعمون واصدقاء مع عائالتهم ،غاب عنها
املنسق العام للتيار السيد روبري خبعازي ورئيس مكتب
ملبورن السيد شربل راضي بسبب وجودهما خارج االراضي
االسرتالية.
ويعمل التيار الوطين ومنذ نشأته بوفاء واخالص وتفان من
اجل كلمة احلق وبالتالي فهو يشارك يف مناسبات اجلالية
كلها ويعطي صورة جلية لالجيال الصاعدة واروع صورة عن
لبنان بتقاليده وعاداته.
وقد القى السيد مارون خوري بالنيابة عن رئيس املكتب
شربل راضي كلمة رحب فيها باجلميع شاكرا حضورهم مؤكدا
ان التيار سيبقى كما كان وفيا ملبادئه الوطنية واملرتكزات
اليت قام عليها واليت ارساها دولة الرئيس العماد ميشال
عون وختم كلمته معايدا اجلميع يف مناسبة عيد احلب متمنيا
جليع العائالت ان تبقى احملبة عامرة يف قلوبها وبيوتها.

والقى الشاعر انطوان برصونا بعض القصائد الشعرية من
وحي هذه املناسبة.

وقد قدم املطعم اشهى االطباق اللبنانية واحللويات والقهوة
وغادر اجلميع شاكرين التيار على هذه املناسبة.

العالناتكم يف اهلريالد االتصال على احد
الرقمني:
)03(94604281
0405272581
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 7تفاصيل دقيقة يف املرأة تهم أشياء ال يبوح بها األشخاص اخلجولون أمريكا تصنف «الداعشي» مغين الراب
االملاني على أنه إرهابي عاملي
الرجال كثريًا ..اخلامسة هي األهم
يعترب املظهر أو الشكل
األول
املفتاح
اخلارجي,
لسرقة قلب الرجل ,ألنه ميثل
اإلنطباع األول الذي حيدد
عامل اجلاذبية واإلعجاب.
ويف هذا السياق تؤكد
الدراسات األخرية أن األناقة
حتتل النسبة األكرب من عامل
الشكل ,وتتفوق بالتالي على
عامل اجلمال واإلثارة.
األحباث
هذه
وحبسب
الدقيقة ,تبني أن ما يهتم به
الرجل أكثر هو مالبس املرأة
وتسرحية شعرها وطريقة
اعتنائها بشكلها من املكياج إىل األظافر إىل األكسسوارات
واألحذية ,بنسبة تفوق مجال وجهها أو جسدها.
وبذلك كشف حبث أخري  10تفاصيل دقيقة يف املرأة تهم معظم
الرجال وحتدد عامل اجنذابهم إىل املرأة بالدرجة األوىل ,سنقدمها
لكم من جملة "دونازين":
ّ
التحفظ:
-1
تتطلب ّ
ّ
حتفظ املرأة يف مالبسها ،واحلرص على عدم إظهار
االناقة
الكثري من َبشرتها وجلدها .إذ بإمكان املرأة احلصول على إطاللة
ومغرية يف الوقت ذاته من دون احلاجة اىل كشف مفاتنها
أنيقة ُ
جمرد إطاللة،
من
أكثر
نفسية
حال
هي
األناقة
ألن
جسدها،
وإظهار
ّ
والرجال يفضلون املرأة احملتشمة.
 -2التواضع:
ّ
تتطلب امتالك املرأة ذوقًا متواضعًا وضبط نفسها يف
األناقة
اتباعها املوضة ،وال يعين ذلك َ
ّ
ختّليها بالضرورة عن ارتداء ما يثري
االهتمام ويرسم حوهلا هالة من االعجابَ ،
أي نوع
شرط معرفتها ّ
من االهتمام ترغب يف إثارته.
 -3القيمة املناسبة:
ِ
بالسعر املناسب
األناقة تقتضي معرفة املرأة طريقة شراء املالبس
الذي يليق بها وبأقمشتها ،فاألناقة ال تعين شراءها مالبس قطنية
بقيمة  500دوالر يف حني أنه ميكنها احلصول عليها بقيمة 100
دوالر.
التصرفات:
-4
ّ
ّ
بالتصرفات
تتعلق
األناقة ال ترتبط باملظهر اخلارجي وحسب إمنا
ّ
ّ
حب الظهور
أيضًا ،وتفرض على املرأة االبتعاد عن املفاخرة
وجتنب ّ
ّ
البناءة ,فال دخل لألناقة بالثروة أو باألجر الذي
واعتماد احملادثة
تتقاضاه املرأة.
تتصرف ّ
بقلة احرتام وأدب ليست امرأة أنيقة ،على
فاملرأة اليت
ّ
رغم ّ
طلتها االنيقة ظاهريًا وشكلها اخلارجي املتقون.
 -5الكالسيكية:
األزياء األنيقة هي الكالسيكية واخلالدة ،ولكن هذا ال ينفي وجود
ِ
ومواكبة آلخر صيحات املوضة.
أزياء أنيقة على رغم كونها عصرية
كما ميكن للمرأة أن تكون أنيقة وعصرية يف الوقت ذاته وهو ما
يفضله معظم الرجال.
 -6االنتقائية:
أن األشخاص األكثر أناقة
األناقة هي مرادف لالنتقائية ،ولذلك جند ّ
َ
القطع املناسبة هلم واليت
هم الذين يبذلون وقتًا إضافيًا الختيار
تناسب شكل أجسامهم.
 -7النظافة:
شددت الدراسة على أبرز النقاط اليت تثري الرجل يف املرأة وهي:
أنوثتها ،عطرها ،فستانها ،مكياجها ،قدرتها على َمنحه السعادة،
ونظافتها.

على الرغم من أن اخلجل
مطلوب يف بعض املواقف ،إال
أنه ينعكس بشكل سليب على
أصحابه يف كثري من األحيان،
فهو حيرمهم من القدرة على
التواصل مع اآلخرين بشكل
إجيابي ،وجيعل فرصهم يف
النجاح أقل من غريهم.
ونقدم لكم جمموعة من األشياء اليت ال يبوح بها األشخاص اخلجولون
عن أنفسهم ،واليت يغذيها شعورهم باخلجل بشكل دائم دون أن
يتمكنوا من التغلب عليها.
 -1ال نعلم ماذا نقول
اخلجل ال يعين أن أصحابه يفضلون البقاء وحيدين طوال الوقت،
بل هم ببساطة ال ميتلكون املهارة الكافية للمشاركة يف األحاديث،
وخاصة عندما يتواجدون يف جمموعات ،وهم أكثر مي ًال لألحاديث
الثنائية.
 -2حنن بانتظار الوقت املناسب للحديث
خبالف الثرثارين وكثريي الكالم ،يفضل اخلجولون حتني الفرصة
املناسبة للحديث واإلدالء بآرائهم ،ألنهم يريدون أن يكون حديثهم
ذو أثر لدى اآلخرين وليس جمرد كالم فارغ ال معنى له.
 -3لسنا متحدثني بارعني
يف كثري من األحيان ،يفضل البعض الصمت ،ألنهم ال ميتلكون
القدرة على إدارة حديث قوي يرتك أثرًا لدى املستمعني ،كما
أنهم خيافون من التعرض لإلحراج إذا حتدثوا بأسلوب ضعيف وغري
الئق.
 -4ال نرغب بلقاء أناس جدد
يشعر اخلجولون بارتباك شديد عن لقاء أشخاص جدد للمرة األوىل،
وهذا ما جيعلهم يفضلون دوما التعامل مع األصدقاء الذين اعتادوا
عليهم.

 -5ال نعلم إن كنا نستطيع الثقة بك
حيتاج اخلجولون وقتًا طوي ًال للثقة باآلخرين ،ألنهم خيشون التعرض
لإلحراج يف حال كان الشخص الذي وثقوا به ليس أه ًال هلذه
الثقة.
 -6لدينا أشياء أخرى تشغل تفكرينا
يف بعض األحيان ،مييل اخلجولون إىل االبتعاد عن اآلخرين واالختالء
بأنفسهم ،ألن لديهم عاملًا خاصًا بهم ،وتشغلهم أفكار جتعلهم غري
راغبني باإلصغاء ملن حوهلم.
 -7لسنا مستمعني جيدينإن إحجام اخلجولني عن احلديث ال يعين
دومًا أنهم مستمعون جيدون ،فهم يف كثري من اآلحيان ،ال يصغون
بشكل جيد ملا يقال من حوهلم.
 -8نفضل املراقبة على املشاركة
غالبًا ما مييل اخلجولون إىل مراقبة األصدقاء وهم ميارسون بعض
األنشطة كاأللعاب الرياضية وغريها ،وال ميتلكون الشجاعة للمشاركة
معهم خوفًا من التعرض لإلحراج.
 -9نفضل أوقات الوحدة
يفضل اخلجولون قضاء أوقات طويلة يف عاملهم اخلاص بعيدًا عن
اآلخرين ،ألن هذه األوقات متثل بالنسبة هلم احلصن اآلمن الذي
حيميهم من الغرباء.
 -10لسنا قادة ولسنا بالضرورة تابعني
غالبًا ما يرغب اخلجولون بالعمل وحيدين بعيدًا عن أفراد الفريق،
وهم غري ميالني الستالم مناصب قيادية ،إال أنهم يف نفس الوقت
ليسوا تابعني لغريهم بالضرورة.

تع ّرى بالكامل الجتياز أمن املطار
من احلذاء إىل احلزام والساعة واملمتلكات املعدنية ،يضطر املرء
إىل خلع ّ
مير يف نظام أمن املطارات حول العامل
كل هذه عنه كي ّ
ٍ
خباصة آلة كشف املعادن.
قرر رجل يائس خلع مالبسه بالكامل
ولينتهي من األمر بسرعةّ ،
مما أثار دهشة يف املطار لدى
ليمر
والتعري
بسالم من آلة الكشف ّ
ٍ
ّ
ّ
رجال األمن واملسافرين .وحصلت هذه احلادثة الغريبة يف مطار St
 Petersburgيف روسيا حيث أشارت صحيفة الدايلي مايل إىل أنه
يتم
قد يكون عام ًال يف جهاز املطار هناك يف جمال املعلوماتية .ومل ّ
إلقاء القبض عليه بل ارتدى ثيابه من جديد وغادر املكان.

د ب أ  -أعلنت الواليات املتحدة أن مغين الراب األملاني دينيس
كوسربت ميثل تهديدًا إرهابيًا ،واصفة إياه بأنه مقاتل أجنيب يعمل
على جتنيد األملان لصاحل تنظيم داعش.
قالت وزارة اخلارجية األمريكية إن الظهور األخري لكوسربت  -الذي
كان يؤدي أغاني راب حتت اسم مستعار هو ديزو دوج  -كان يف
مقطع فيديو بث يف اوائل نوفمرب (تشرين الثاني).
أبو طلحة األملاني
وأضافت "يظهر كوسربت حام ًال رأسًا مقطوعًا يزعم أنه لرجل أعدم
ملعارضته داعش" .ويطلق كوسربت ( 39عامًا) على نفسه اسم أبو
طلحة األملاني.
وأوضحت وزارة اخلارجية أن كوسربت أقسم ميني الوالء لقائد
داعش أبو بكر البغدادي و"يبدو" أنه يعمل كمجند يستهدف
املتحدثني باألملانية .تابعت الوزارة أن "كوسربت يعمل طواعية
كمروج لفظائع داعش".
جتميد األصول وحظر السفر
وكوسربت مطلوب من قبل السلطات األملانية لضلوعه يف أنشطة
إرهابية يف بلده ،وتصنفه جلنة عقوبات تنظيم القاعدة التابعة
لألمم املتحدة على انه خطر.
وسيؤدي تصنيف الواليات املتحدة له على أنه إرهابي إىل جتميد
أي أصول ميتلكها كوسربت وحظر سفره.
سريته الذاتية
وولد كوسربت يف عام  1975ألم أملانية وأب غاني ونشأ أساسًا
يف منطقة كروزبرج يف برلني الغربية.
وبدأ كوسربت مسريته كمغين للراب يف عام  ،2002معربًا عن
جتاربه الشخصية بتعصب .وقد أعلن عن نفسه كمسلم ملتزم منذ
عام  2007وكان مرتبطًا مبسجد النور يف برلني يف عام  .2010ويف
منتصف عام  2012غادر إىل مصر ثم إىل سوريا.

سيدة حترق منزل قاتل ابنتها وتقف
لتلتقط صورا للذكرى
قامت امرأة
لندن-
أمريكية تدعى ديينا
تومسون حبرق منزل
رجل بالكامل ،انتقاما منه
لقتل ابنتها ،قبل حنو
ست سنوات،
حني كانت ابتنها البالغة
من العمر  7سنوات
«سومر»مت اختطافها واغتصابها ووجدت مقتولة على طريق عودتها
من املدرسة ،ومع اقرتاب موعد اإلفراج عن الشاب املدان يف هذه
اجلرمية البالغ من العمر  29عاما شعرت األم حبقد شديد جتاه ذلك
فقررت االنتقام ،وفق ما ذكره موقع  metroالربيطاني.
األم قامت باقتحام املنزل وحتطيمه بالكامل ،واليوم الذى تلى
ذلك قامت حبرقه من مجيع اجلهات حتى أصبح عبارة عن حطام
ومكان حماط بالنريان من مجيع اجلهات ،وليس هذا فقط بل قامت
األم بالوقوف أمام املنزل املشتعل مع ابنها البالغ من العمر 15
عاما وابنتها البالغة من العمر  12عاما ،والتقطت صورا تدل على
سعادتها مبا فعلته.
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تحقيق

القصة الكاملة ملقتل  3مسلمني يف أمريكا
قتل منذ اسبوع ثالثة شبان مسلمني مقيمني
يف الواليات املتحدة ،من قبل أحد جريانهم.
ثالثة رصاصات كل رصاصة استقرت يف رأس
واحد من الثالثة .مل ينعته اإلعالم األمريكي
َّ
وحتفظت الشرطة
أبدا.
وال العاملي باإلرهابي ً
االمريكية على نشر أية معلومات للصحافة،
ليس هذا فحسب بل إن الشرطة األمريكية
قالت إنها لديها «الكثري من األسباب» لالعتقاد
تهديدا للسالمة العامة.
بأن احلادث ال ميثل
ً
َّ
هكذا إذن حني تقتل ثالثة شبان من
املسلمني املقيمني يف الواليات املتحدة لن
يدعوك أحد باإلرهابي ،ولكن حني تقتل رسامي
إرهابيا وسيتظاهر
كاريكاتري فرنسيني ستكون
ً
رؤساء العامل يف العاصمة الفرنسية للتنديد
باإلرهاب .وكما قامت ساسة بوست بتغطية
حادث شارلي إيبدو ،تقوم بتغطية هذا احلادث
ً
أيضا ،فما هي تداعيات هذا احلادث إذن؟
القصة؟ ومن هم
1ـ يف البداية ما هي
َّ
الضحايا؟

2ـ من هو القاتل؟ وهل ينتمي ألي تنظيم
متطرف؟
Chapel Hill police arrest man in triple
homicide
القاتل كريس ستيفن هيكس ،يصف نفسه
على فايس بوك بأنه «مكافح ـ اإلميان» كما
عضوا حلركة تطلق على
يعرف نفسه باعتباره
ً
نفسها «ملحدين من أجل املساواة» .عرب صفحته
على فايس بوك عرف عن هيكس دفاعه عن
ٍ
وقت سابق
حقوق املثليني .كان قد كتب يف
مثليا ،لكنين أؤكد أن من حق اجلميع
«أنا لست
ً
أن حيصلوا على حقوق متساوية».
ٍ
وقت سابق صورة
هيكس كان قد نشر يف
ملسدسه على موقع فايس بوك ،يف مرات
تعرض للضحايا وحتدث معهم ومسدسه
سابقة َّ
يف حزامه .حسب والد الضحيتني «يسر ورزان
أبو صاحلة» كان هيكس يتعرض البنته وزوجها
كثريا ويتحدث معهم ،وأنهم مل يشعروا جتاهه
ً
له
بالراحة
أبدا .القاتل إذن ملحد ال شأن ُ
ً
مجيعا قبل اجلرمية
باالديان ،انتقد األديان
ً
على فايس بوك ،ينتقد املتطرفني من مجيع
األديان ،ولكن هل كان الضحايا متطرفني؟

تغطيتها للحادث .فيما شارك رسامو الكاريكاتري
ً
أيضا يف اهلجوم على التغطية اإلعالمية اخلافتة
حلادث إرهابي مثل هذا.
اجلدير بالذكر أن الشرطة األمريكية حتفظت
على إبداء أية معلومات ،أبعدت اجلمهور عن
مكان اجلرمية مبن فيهم أفراد أسرة الضحايا
وأقاربهم .فيما مل يعر الرئيس األمريكي
اهتماما للجرمية فلم يصدر أية إدانات رمسية
ً
للحادث ومل يدعو إىل فتح حتقيق كما هو
متداول يف مثل هذه القضايا .بالطبع فتحت
ً
ً
حديثا
لكن الرئيس مل يتحدث
حتقيقا
الشرطة
َّ
قصريا حول اجلرمية حتى.
ً
وكعادة رواد مواقع التواصل االجتماعي
قد أطلقوا هاشتاغني  chapelhillshootingو
 MuslimLivesMatterكما أنشأوا صفحة على
فايس بوك أمسوها Our three winners
املشاركات الغالبة على هذه املبادرات هي
اهلجوم على التغطية اإلعالمية اخلافتة للجرمية.
«هل حياة املسلمني ليست مهمة؟ وهل

3ـ ما هو سبب اجلرمية؟
حسب السبب ُ
أن اجلرمية كانت فقط
املعلن َّ
بسبب خالف على أماكن وقوف السيارات
باحلي .تقول زوجة هيكس يف بيان متعلق
ّ
باجلرمية:
«مل يكن يريد هؤالء الطالب الطيبون
ً
شيئا سوى تغيري العامل لألفضل .لقد كانوا
يعتقدون أن أهم شيء يف احلياة هو مساعدة
ًّ
حظا يف احلياة» *كارول
الذين كانوا أقل
فولت ،مستشارة جامعة مشال كارولينا.
مساءا ،يف حي
بتوقيت يقارب اخلامسة
ً
 Chapel Hillاهلادئ للغاية ،حيث يغلب على
قاطنيه فئة الباحثني وأساتذة اجلامعة ،احلي
يقع شرق جامعة مشال كارولينا ،صعد كريغ
عاما إىل
ستيفن هيكس البالغ من العمل 46
ً
الشقة اليت جيتمع بها الثالثة ضحايا .ضياء
وزوجته وأخت زوجته .ضرب كريغ ثالثة
رصاصات فقط ،استقرت ثالث رصاصات يف
ً
بالغا يف الساعة
رؤوس الثالثة .تلقت الشرطة
مساءا يفيد بسماع أصوات طلقات
05:11
ً
نارية .هرب كريغ قبل أن يسلم نفسه بعد
ساعات.
ان الضحايا الثالثة
ستستغرب حني تعلم َّ
متاما
خال
أبدا «إرهابيني» ،سجلهم
ٍ
مل يكونوا ً
ً
من االنضمام ألية تنظيمات مسلحة ،أو حتى
ألي تنظيم سياسي .ضياء شادي بركات،
ّ
سوري مقيم بأمريكا ،يدرس طب األسنان
جبامعة نورث كارولينا .عرف ضياء بأنشطته
اإلنسانية :بالتحديد قام ضياء بتدشني محلة
العام املاضي إلرسال إمدادات طبية لضحايا
النزاع املسلح يف سوريا ،خالل هذا التاريخ
كانت احلملة قد وصلت ملبلغ  70000دوالر
مساعدات .يف يناير املاضي كان ضياء يقدم
خدمات كشف أسنان بدون مقابل للمشردين
يف أمريكا من خالل بعض احلمالت اخلريية.
عاما كان قد
الشاب ذو الثالثة والعشرين
ً
ُ
منذ شهرين من الفلسطينية ُيسر حممد
تزوج
عاما فقط،
أبو صاحلة البالغة من العمر 21
ً
أختها رزان أبو صاحلة كانت تدرس اهلندسة
عاما
املعمارية جبامعة نورث كارولينا وتبلغ ً 23
لكن هيكس شاء أال يرتك العريسان
فقط.
َّ
كثريا ،فقد قتلهما بعد شهرين فقط
يفرحان
ً
من الزواج.

«أستطيع أن أقول إنه من إمياني املطلق
أن هذا احلادث ال عالقة له بدين أو إميان
الضحايا ،ولكن يف واقع األمر له عالقة مبشكلة
مكان وقوف السيارات ،فلقد تشاجر زوجي
مع خمتلف اجلريان بصرف النظر عن عرقهم أو
دينهم أو العقيدة اليت ينتمون إليها.
ومل تكن زوجة هيكس ـ اليت تزوجته منذ
سبع سنوات ـ هي الوحيدة اليت دافعت عنه،
لكن املدعي العام األمريكي ملنطقة األوسط
َّ
ـ اليت تضم تشابل هيل ودورهام ـ قال يف
أبدا أن القتل كان
تصريح سابق أنه ال يعتقد ً
ٍ
جزءا من محلة تستهدف املسلمني باخلصوص.
ً
لكن حممد أبو صاحلة والد الفتاتني القتيلتني
َّ
رد عليهما يف مؤمتر صحفي:
َّ
لقد كان أسلوب التنفيذ ،رصاصة يف
الرأس ،مل يكن هذا بسبب خالف على أماكن
لوقوف السيارات .هذا كان جرمية كراهية.
وكان هذا الرجل قد تعرض البنيت وزوجها عدة
مرات من قبل ،وحتدث معهم ومسدسه يف
حزامه.
« أريد أن افهم ،من هذا الذي قد يقتل
بسبب فقط خالف حول جراج السيارات؟» *
أخو ضياء
4ـ ما هو رد فعل وسائل اإلعالم واحلكومة؟
بالطبع لقد َّ
لكن
غطت صحف العامل اجلرمية،
َّ
ً
التغطية كانت ضئيلة ومتأخرة مقارنة باحلادث،
مل يعترب اإلعالم احلادث «جرمية» ومل يعتربها
«إرهابا» .العناوين كان أغلبها كالتالي «رجل
ً
متهم مبقتل ثالثة طالب يف أمريكا» .احلادث
وتغطيته اإلعالمية أعادت لألذهان حادث
املروع يف يناير املاضي والتغطية
شارلي إيبدو
ِّ
اإلعالمية العاملية اليت حظي بها واالهتمام
السياسي العاملي عندما تظاهر عدد كبري من
احتجاجا على احلادث
رؤساء العامل يف باريس
ً
«اإلرهابي».
املغردون والنشطاء على مواقع التواصل
االجتماعي انتقدوا وسائل اإلعالم العاملية يف

زواج «أصدقاء الطفولة»
بعد فراق  23عاما!

التقط هذا الشاب الصيين صورة مع
صديقته عندما كانا طفلني ،وبعد  23عاما
التقاها صدفة ،ووقع االثنان يف احلب ،وتزوجا
ملتقطني صورة مماثلة "للزمن اجلميل".
وقال ليو تاو ( 27عاما) ،من مدينة جيانغ
مبقاطعة جيانغسو الصينية ،إنه عندما كان يف
الرابعة من العمر جاءت دينغ دينغ ( 26عاما)،
وكانت بعمر الثالثة ،مع والدها إىل األستوديو،
الذي ميلكه والده ،اللتقاط صور هلا.
وأضاف تاو إنهما أصبحا صديقني ،والتقط
والده هلما هذه الصورة عام  ،1991وبعد فرتة
وجيزة غادرت دينغ املدينة مع عائلتها ،وفقدت
مجيع االتصاالت معهم حتى عام  2014عندما
شاهدها صدفة يف إحدى حفالت التعارف.
وأشار تاو إىل أن لقاءه مع دينغ كان له
"مفعول السحر" ،وإنهما أرادا التقاط صورة
مماثلة للصورة القدمية "من أجل ختليد ذكريات
زمن الطفولة اجلميل".

أهالً بأمني عام تيار «املستقبل « أمحد احلريري
دمنا رخيص؟ ،وملاذا ال حنصل على اهتمام
اإلعالم عندما ترتكب جرمية ضدنا؟» * الكاتبة
الصحفية صربية برفري من صحيفة االندبندنت
5ـ هل هذه هي احلادثة األوىل لقتل مسلمني
يف الواليات املتحدة يف الفرتة االخرية؟
ال ،ليست هذه هي احلالة الوحيدة اليت قتل
فيها مسلمني يف قضايا تتعلق بـ «الكراهية».
فقد قتلت عام  2012املسلمة العراقية شيماء
العوضي يف بيتها .قتلت بطريقة سيئة حيث مت
ضربها بهراوة على رأسها حتى فارقت احلياة،
ترك إىل جانبها ورقة مكتوب عليها:
عودي إىل بلدك ،أنت إرهابية.
مت التحقيق يف اجلرمية على أنها جرمية
ولكن األمور سرعان
«عنصرية» ضد العرب.
َّ
جديدا حني اتهمت احملكمة زوج
ما أخذت منحى
ً
شيماء يف مقتلها ألنها كانت تطالبه بالطالق.
يف أبريل املاضي قال ممثلو اإلدعاء أنهم
يعتقدون أن زوجها ضرب زوجته بقضيب حديد
حتى املوت ألنها كانت تطالبه بالطالق ،بينما
أكد حمامو الدفاع أنه ال يوجد دليل لدى الطب
الشرعي يربط بني الزوج وبني اجلرمية.
مل تكن حادثة شيماء العوضي هي الوحيدة
ً
أيضا فحوادث قتل املسلمني يف أمريكا
ُ
كثرية ،أحد املقتولني كان يدعى رمحة اهلل
إيراني ،مسلم قتل أثناء إغالقه حمله اخلاص،
يف حني َّ
مت قتل أحد اهلنود يف ديسمرب ،2013
حني قامت أمريكية بدفعه على قضبان القطار
فدهسه ،حني َّ
مت التحقيق معها حول احلادث
كثريا،
قالت أنها تكره املسلمني واهلندوس
ً
بالتحديد تكره املسلمني ُ
منذ حادث  11سبتمرب
.2001

بشوق لبناني
اىل
صادق
اصيل
لبناني
حنييك يا ابن
"املستقبل" وأخ
الوطنيني االحرار
العز
،برايات
ّ
ّ
نكللك يا ابن
لبنان البار ،كيف
ال وانت هناك
ذاك الفارس يف ارض املعركة ال يهدأ حصانك
وال ينحين لك جبني ،كيف ال وانت ذاك املثقف
الذي يقارع احلجة باحلجة وال يلني ،نتشوق لنرى
فيك "لبناننا أو ً
ال "ونصغي حلديثك عن دولة
املؤسسات ،نتضور لسماع اخبار لبنان احلبيب
ممن له لبنان حبيب ،حنبك نعم ومل ال وانت
نطقت يومًا إال لنصرة ذاك الوطن اجلريح،
ما
َ
دائمًا إصبعك على جرح الوطن دائمًا نداؤك
لدولة مؤسسات ،عن جانب جيشنا ال حتيد،
انت ذاك اجلندي اجملهول الذي يعمل ليل نهار
لتتحقق أهداف ثورة األرز الذي ائتمناك عليها
وبذل من اجلها الغالي والنفيس ،تلك الثورة
ُ
يوم وسنة بعد سنة
اليت تتوهج نارها يومًا بعد ٍ
ألنها ثورة حق على الباطل ثورة مظلوم على
ً
ثورة لن تأفل مشسها اال ولبناننا احلبيب
الظامل
حر القرار يتساوى حتت مظلته
السيادة
ناجز
ّ
كل أبناء الوطن يف احلقوق والواجبات وال يعلو
سالح على سالح جيشه الباسل الذي توحدت
ٌ
كل شرائح جسم الوطن حتت رايته ،اما بعد
وقد استفحل اإلجرام واالجرام املضاد يف جسم
الوطن وعلى حدوده ،اما بعد وقد أصبحت
لقوى الظالم الكلمة الفصل يف مصري الوطن
،نرى يف شخصك يا شيخ العقالء وأبا احلكمة
املثال الذي جيب ان حُيتذى به ليعود لبنان
منارة الشرق ومرتعًا فريدًا للدميقراطية ،وطنًا
ّ
ميثل طموحات جيل شاب يعشق احلرية ويعمل
ّ
،حللت أه ًال ووطئت سه ًال بني اهلك
للمستقبل
وإخوتك أيها الوطين الشريف..
االعالم -مارك البطي
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منوعات ومشاهري

هذا ما لن تتوقعوه عن «سر» ليدي غاغا تعلن خطوبتها من املمثل فتاة تتزوج رجال معاقا بعد ثالثة
أيام من الدردشة عرب اإلنرتنت
تايلور كيين يف عيد احلب
اجنذاب الرجل إىل املرأة
يعترب الشكل اخلارجي للمرأة أمر
كثريا,
مهم جدًا ويهم الرجال
ً
خصوصا أن الشكل هو املفتاح
ً
األول لإلعجاب واحلب.

ذكرت تقارير إعالمية
اليوم الثالثاء إن املغنية
ليدي غاغا أعلنت خطوبتها
من املمثل تايلور كيين.

ً
أحيانا
إال أن املرأة تغوص
كثرية يف باإلعتناء باملظهر
والشكل على حساب أمور أخرى
تهم الرجال أكثر وحتدد معيار
جناج العالقة أو فشلها.

وقد نشرت ليدي غاغا
 28/عاما /صورة خامت
ظهر
الذي
اخلطوبة،
على شكل قلب ،أمس
األثنني ،وذلك بعدما
تقدم تايلور بطلب للزواج
منها يف يوم عيد احلب.

فعلى الرغم من اإلختالف املوجود بني طبيعة كل رجل وطريقة
عدة أمور
رؤيتهم وتقييمهم للمرأة إال أنهم مييلون بشكل كبري إىل ّ
مشرتكة جتعل املرأة أكثر جاذبية يف نظرهم.
وبعيدا عن كل التوقعات ,نقدم لكم املفاتيح الـ  10األساسية
ً
لنجاح العالقة واحلفاظ على الرجل إىل األبد:
 اإلصغاء اجليد :يعشق الرجال النساء القادرات على اإلستماعفقط ،من دون إعطاء مواعظ و حماضرات أو تعليقات و نصائح
خبصوص ما ميكن أن تفعله يف حال كانت بنفس املوقف ،فالقدرة
على اإلستماع من أكثر األمور اليت ُتشعر الرجل بالدعم وجتعله
يرغب يف التحدث عن مشاكله وأحالمه بكل راحة وأمان ،كما أنها
تبينّ مدى تفهم املرأة و قدرتها على الصرب والتحمل.
 العفوية :هي القدرة على التصرف بطريقة طبيعية بعيدة عنالتقيد
التصنع يف احلركات واألقوال بطريقة تبتعد فيها املرأة عن
ّ
باحلديث عن شخصيتها بشكل لطيف وغري مبتذل ،كالغناء أمام
الرجل حتى ولو كانت بطريقة عشوائية وهوجاء أو القيام برد فعل
إجيابي عفوي جتاه موضوع معني.
 القيادة :على الرغم من شكوى الرجال الدائم واملتكرر من سوءمهارات القيادة اليت متتلكها النساء إال أن ذلك ال مينعهم من
إبداء إعجابهم جتاه قدرة املرأة على جماراة الرجل يف القيادة ويف
الطريقة اليت تقود فيها السيارة.

وذكرت صحيفة " ديلي
ميل" الربيطانية إن ليدي
غاغا كتبت تعليقا على الصورة على صفحتها على موقع انستغرام
ملشاركة الصور " لقد أعطاني قلبه يف عيد احلب ،وقد قبلت
ذلك ".
ويذكر أن العالقة بني احلبيبني بدأت عام ، 2011عندما التقيا
عندما ظهر كيين يف الفيديو الكليب اخلاص بأغنية " يو اند اي
" لليدي غاغا.
وقد شوهد الثنائي وهما حيتفالن يف مطعم أسرة غاغا يف مانهاتن،
وقال مصدر إنهما بديا سعيدان للغاية ،كما أن أسرة غاغا حتب
كيين.

مرييام فارس بأجرأ فستان
يف عيد احلب

 اإلجناز :شعور املرأة بالسعادة واإلجيابية جتاه ما متتلكه يفٍ
كاف وحتمسها للتفوق واإلجناز
حياتها سواء كان قلي ًال أو غري
جيذب الرجل إليها بشكل مباشر حبيث مييل الرجل بطبعه إىل كره
التذمر والتشاؤم.

 األنثى احلقيقية :كلما كانت املرأة عادية ومبتسمة وتلقائيةوصادقة زادت حمبتها يف قلب الرجل ،بعكس التصنع يف
الشخصية بإختيار الكلمات املتداولة بني ضعاف الشخصيات الذين
حيبون إظهار أنفسهم  ،ولفت األنظار إليهم.

وأصيب داني ،من منطقة لويسفيل بكنتاكي ،بفشل كلوي عام
 2012وخيضع لعملية غسل الكلى ثالثة مرات أسبوعيا منذ ذلك
الوقت ،ومل جيد متربعا مناسبا بني أفراد عائلته أو حتى من بني
املتربعني الغرباء ،حتى قررت ووالدته احلديث عن معاناته عرب
إذاعة املنطقة ،الذي مسعته والدة آشلي.

 تقديم التنازالت :يكون ذلك عن طريق القدرة على التفاوضوإجياد احللول املقبولة من كال الطرفني وتقديم التنازالت على
حساب حتسني العالقة وزيادة ترابطها واحلفاظ عليها لفرتة
طويلة.

جملة "دونازين"

وأكدت «دان» ،أنها مل يكن لديها أي فكرة أنه معاق وصدمت
عندما رأته ،مضيفة أنها بدأت التحدث إليه ألنه يعزف على آلة
البيانو ويشبه يف صوره املوسيقي التايواني الشهري «جاي
تشو».
وأخربت «دان» والديها عرب اهلاتف أنها تركت الكلية لتتزوج يف
مدينة قواجنتشو يف مقاطعة قواجندونج ،جبنوب الصني.
جدا ،ألن «دان» اختارتين،
ومن جانبه ،قال تشوانج« :أنا حمظوظ ً
وأنا ال أستحقها ،ولكن سأبذل قصارى جهدي إلسعادها».

مل تعرف
ا لشا بة
األمريكية،
شلي
آ
ما كلينتري
( 26عاما)
مطلقا من
هو داني
روبنسون،
حتى
مسعت
با لصد فة
و ا لد تها
تتحدث مع
جدتها عن حاجته ملتربع بكلية لتهرع وتتربع له بكليتها ليقدم هو
هلا بدوره قلبه هدية بطلب الزواج منها.

 إجياد فن الطبخ :يقول املثل "الطريق إىل قلب الرجل معدته"وهو بالتأكيد كالم صحيح ،فالرجل حيب املرأة القادرة على تقديم
الطعام له عن طريق التفنن واإلبداع بطريقة طبخه ،وهذا الشيء
نابع من تفكريهم التقليدي بأن الطبخ جزء من كون املرأة زوجة
صاحلة.

 القوة :مييل الرجل عادة إىل املرأة القوية اليت هلا القدرة علىحتمل الشدائد والعيش مع الصعوبات حبيث يستطيع اإلعتماد
عليها يف بعض املسائل اليت قد حيتاج مساعدتها فيها.

عاما ،الدردشة مع « هونج تشوانج»23 ،
بدأت « شياو دان»ً 22 ،
عاما ،عرب تطبيق  WeChatوانبهرت حبكمته يف احلياة وقررت ترك
ً
كليتها لتتمكن من العناية به.
وقالت «دان»« :التحدث إليه ليس كالتحدث إىل أي شخص
قابلته عرب اإلنرتنت؛ إنه مدهش وبقينا نتحدث حتى آخر الليل،
واليوم التالي حتدثنا مرة أخرى وقررت الذهاب لرؤيته حتى على
حساب احملاضرات».

وهبته كليتها فأعطاها قلبه

 التمتع بتناول الطعام :ال يهتم الرجل باملرأة اليت تتناول األطعمةالصحية أو األطعمة احملتوية على سعرات حرارية أقل ،وإمنا تعجبه
املرأة الواثقة بنفسها واليت تستطيع تناول ما تشاء حبيث تستمتع
به وتتحدث عنه لطعمه اللذيذ وليس لسعراته القليلة.

 حس الدعابة :ال تعترب هذه الصفة مشرتكة بني كل النساء ،حيثختتلف طبيعة شخصيات النساء لكن الرجل يفضل املرأة املرحة،
اليت لديها حس عالي من الفكاهة للحصول على روح إجيابية
ومشجعة وبعيدة عن اإلحباط.

ختلت فتاة عن دراستها لتتزوج من رجل معاق بعد ثالثة أيام
ً
طبقا ملا نقلته صحيفة «مريور»
من تعرفها عليه عرب اإلنرتنت،
الربيطانية.

أحيت الفنانة اللبنانية مرييام فارس ،حف ًال غنائيًا مبناسبة عيد
احلب ،يف دبي .مرييام نشرت على صفحتها اخلاصة عرب موقع
التواصل االجتماعي "انستغرام" صورة هلا من كواليس احلفل بعد
انتهائه.
ظهرت ملكة املسرح بفستان أمحر أنيق من تصميم اللبناني رامي
القاضي.
ووصف البعض فستان مرييام باملثري ،بسبب وجود فتحة يف
جانبه األيسر كشفت عن ساقيها.

وقررت آشلي احتفاال بعيد ميالدها الـ 25أن تهب شخصا ما هدية
احلياة ،واتصلت بوالدة ماكلينتري للتربع بكليتها.
وأعلن األطباء أنها املتربع املثالي نظرا لتطابق دمهما وهو من
فصيلة "  ،"Oليقعا يف احلب وخيططا اآلن للزواج.
وقالت آشلي عن فرص "تطابقهما" :مل أحلم أبدا أن يكون مثاليا
إىل هذا احلد".
وأضافت والدة ماكلينتري" :منذ الوهلة األوىل اليت رأيتها فيها
قلت هلا ستصبحني زوجة إبين ..مل أجد تفسريا لتكهين لكنه
حدس قوي".

صفحة 31

Saturday 21 February 2015

السبت  21شباط 2015

تتــمات

مقتل « 100داعشي»...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مقتل  155مسلحًا من «داعش» وأسر  55آخرين من جنسيات عربية
وأجنبية نقلوا إىل القاهرة على منت طائرات حربية حبسب الصحيفة
اإليطالية أيضًا.
أن الكشف عن هذا اإلنزال تزامن مع وجود الرئيس املصري
الالفت ّ
عبد الفتاح السيسي على احلدود املصرية الليبية وترؤسه إجتماعًا
ً
قادة عسكريني رفيعي املستوى من
ضم
كبريًا يف منطقة السلوم
ّ
اجليشني املصري واللييب يف ظل معلومات عن قرار مصري لييب
بوضع خارطة طريق ميدانية لضرب مواقع تنظيم «داعش» على
األراضي الليبية ال سيما يف مدن درنة وسرت ومصراتة وأجدابيا.

مجلس التعاون الخليجي

على صعيد آخر وصف جملس التعاون اخلليجي االتهامات املصرية
لقطر بدعم اإلرهاب بـ»الباطلة» .وتوتر بني القاهرة والدوحة
بعد تصرحيات املندوب املصري يف اجلامعة العربية ما دفع إىل
استدعاء السفري القطري لدى القاهرة للتشاور ووصف اخلارجية
القطرية هذه التصرحيات بـ «املوتورة».
وجهها مندوب
فقد رفض جملس التعاون اخلليجي االتهامات اليت ّ
مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إىل قطر بدعم اإلرهاب.
ووصف األمني العام للمجلس عبد اللطيف الزياني يف بيان
االتهامات بالباطلة .وقال إنها تتجاهل جهود قطر مع دول جملس
التعاون والدول العربية ملكافحة اإلرهاب والتطرف.
الزياني أن التصرحيات املصرية ال تساعد على ترسيخ
ورأى
ّ
تتعرض فيه الدول العربية
التضامن العربي يف الوقت الذي
ّ
لتحديات كبرية تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها.
وكانت الدوحة استدعت سفريها لدى القاهرة للتشاور على خلفية
اتهام مصري هلا بدعم اإلرهاب ،وفق ما نقلت وكالة األنباء القطرية
عن مصدر مسؤول يف وزارة اخلارجية القطرية.
ويأتي االتهام املصري لقطر إثر حتفظها على فقرة يف بيان
للجامعة العربية بشأن الغارات اجلوية املصرية األخرية على مدينة
درنة شرقي ليبيا ،ردًا على ذبح مسلحي داعش  21عام ًال مصريًا.
ويف بيان منفصل استنكرت اخلارجية القطرية ما وصفته بالتصريح
املوتور الذي أدىل به املندوب املصري يف اجلامعة العربية ،الذي
خيلط بني ضرورة مكافحة اإلرهاب وقتل وإحراق املدنيني بطريقة
همجية على حد تعبري اخلارجية القطرية.

جمر الخالف تحت الرماد

وهكذا يبدو ان قطار املصاحلة بني قطر ومصر حاد عن وجهته،
وان إتفاق الرياض دخل حالة موت سريري فاألزمة بني اإلمارة
واجلمهورية إنفجرت من جديد.
ويأتي هذا التدهور بعد حتفظ الدوحة على بند بإجتماع املندوبني
يف اجلامعة العربية يتيح للقاهرة توجيه ضربات عسكرية يف ليبيا،
فسارعت األخرية إىل إتهام الدولة اخلليجية بدعم اإلرهاب  ...لرتد
الدوحة بإستدعاء سفريها حممد سيف بوعينني من مصر للتشاور.
وقد ترافق الرتاشق الكالمي بني املسؤولني القطريني واملصريني
مع اشتعال احلمالت اإلعالمية بني الطرفيني جمددًا .وكانت سائل
اعالم قطرية قد توقفت عن مهامجة احلكم اجلديد يف مصر برئاسة
السيسي قبل أسابيع وعادت ملواصلة محلتها ضده تزامن ذلك
مع بث تسجيالت مسربة للرئيس السيسي وقيادات يف اجليش
املصري تضمنت الكثري من السخرية بالسعودية ودول اخلليج.
ويلقي هذا اخلالف الدبلوماسي بظالله على املصاحلة اخلليجية اليت
أنهت أزمة غري مسبوقة دفعت السعودية واإلمارات والبحرين
لسحب سفرائها من الدوحة العام املاضي لدعمها جلماعة االخوان
املسلمني.
ويعود تدهور العالقات إىل تاريخ عزل اجليش املصري للرئيس
السابق حممد مرسي املنتمي جلماعة اإلخوان العام املاضي  .حيث
كانت الدوحة من أبرز الداعمني للجماعة اليت أعلنتها مصر الحقًا
منظمة إرهابية.
اذًا ،عادت العالقة القطرية املصرية إىل مربعها األول ال بل إن
املراقبني يرجحون أن تتفاقم األزمة يف األيام املقبلة  ...فصحيح
أن الرياض جنحت قبل شهر بإمخاد النار املستعرة  ....لكن مجر
اخلالف بني الدوحة والقاهرة ظل قابعًا حتت الرماد بإنتظار من
سيحركه أو ً
ال.

اجليش السوري ينسحب من...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مئات املسلحني من تركيا عرب معرب باب السالمة ،وقد نقلوا إىل
ريتان للمشاركة يف االشتباكات .كذلك أكدت املعلومات دخول
ضباط من احدى دول املنطقة لإلشراف على املعركة يف رتيان.
وكان عشرات اجلنود السوريني قد متكنوا من الوصول إىل بلدتي
نبل والزهراء احملاصرتني بعد سيطرة اجليش على قرى دير
الزيتون ،كفرتونة ،وباشكوي ،وتل مصيبني ،وحردتنني.
من جهة ثانية وبعد اخلسائر اليت مين بها املسلحون اتهم اجمللس
العسكري الثوري التابع للجيش احلر جبهة النصرة واجلبهة الشامية
بالتخاذل والتآمر واخليانة.

ويف بيان صادر عن اجمللس كشف أن اجلبهتني تقدمتا من ثالثة
حماور يف ريف حلب الشمالي ،برغم عدم موافقة اجليش احلر على
اخلطة .ورأى أن املمارسات اليت ينفذها عناصر النصرة حبق حركة
حزم ،ستؤدي إىل تشتيت القوى وسقوط الريف احلليب واملدينة
بالكامل.

االتحاد األوروبي والعالقات مع دمشق

على صعيد آخر تشهد أروقة االحتاد األوروبي أحاديث خاصة قد
تكون أكثر داللة مما يعلن رمسيا خصوصا حني يتعلق األمر باألزمة
السورية.
ونقلت تقارير عن دبلوماسيني أن بعض دول االحتاد ،اليت سحبت
سفراءها من دمشق ،باتت تتحدث عن احلاجة للتواصل مع احلكومة
السورية .العزلة اليت أرادت فرضها على دمشق أفقدتها عيونها
يف امليدان يف وقت تواجه تهديدا أمنيا ميثله ما بني ثالثة آالف
ومخسة آالف مقاتل أوروبي يف سوريا قد يعودون بأي وقت إىل
بالدهم.
منذ بدء األزمة سارعت بعض الدول األوروبية إىل قطع عالقاتها
مع دمشق .فرنسا أغلقت سفارتها ،كذلك بريطانيا وبولندا وفنلندا
وبلجيكا وكندا اسبانيا وايطاليا وهولندا واملانيا سحبت سفراءها.
اليوم فيما تتمسك فرنسا وبريطانيا برفضهما إقامة املزيد من
التواصل مع دمشق تأتي الدعوات من جهات عديدة وقد تدعمها
دول مثل السويد والدامنرك ورومانيا وبلغاريا والنمسا واسبانيا،
هذا باإلضافة إىل النرويج وسويسرا وهما من خارج االحتاد
األوروبي.
أمام حرب طالت وخلفت أزمة إنسانية حادة تشدد بعض الدول
األوروبية على ضرورة دعم وسيط األمم املتحدة يف جهده للتوصل
إىل وقف إلطالق النار .وزير خارجية الدامنارك رأى أنه يف هذا
الشأن ال ميكن جتنب احلوار مع دمشق ألنه ميثل عنصر قوة .
ومع ان الدبلوماسيني استبعدوا حصول تغري يف موقف االحتاد
األوروبي ،لكنها ليست املرة األوىل اليت حيكى فيها عن التواصل
مع دمشق ،وبعض الدول اليت ترفض اليوم ذلك يف العلن قيل
إنها أرسلت سابقا وفودا إىل العاصمة السورية حبثا عن معلومات
استخبارية ،حتتاجها الستباق انعكاسات اهلجرة العكسية للمقاتلني
األوروبيني يف سوريا.

األطراف االسالمية يف ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
من قبل احلركات اإلسالمية اليت لطاملا كانت مواقفها مقتصرة على
الشجب واإلدانة ملا تصفه باملمارسات املخالفة للمفهوم الديين.
وقال عضو املكتب السياسي للحركة اإلسالمية الكردستاني عبداهلل
ورتي «حنن مستعدون وتكلمنا مع وزارة البيشمركة ومع اجلهات
املعنية حول استعداد احلركة لكن حنن ننتظر التوجيهات ملشاركة
احلركة يف املعركة امليدانية».
وقدمت احلركة اإلسالمية الكردستانية قائمة بـ 500عنصر إىل
وزارة البيشمركة يف حكومة اإلقليم لتشكيل قوة مستعدة للقتال
إذا ما توفر هلا السالح .وال تزال سلطات اإلقليم مرتددة يف قبول
طلبات من خمتلف احلركات اإلسالمية.
وأوضحت مستشار رئاسة إقليم كردستان العراق كفاح حممود أن
االحتاد االسالمي واجلماعة اإلسالمية مستعدان من خالل متطوعني
لكن يف كردستان لدينا وزارة البيشمركة ،وقوات البيشمركة
منظمة عسكريًا وميكن من خالل كوادرهم أن يعملوا يف البيشمركة
لقتال «داعش».
وجاءت خطوة اإلسالميني الكرد يف وقت ال تزال الرقابة مشددة
على املساجد واملدارس الدينية بعدما سجل إقليم كردستان التحاق
قرابة  500شاب وإمرأة بتنظيم «داعش» منذ تأسيسه.

سفر سالم جيمّد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يكون هذا احلوار ُمنتجًا لنتمكن من اخلوض يف مسألة االنتخابات
الرئاسية ،والتوافق على رئيس جديد مبا ميكن لبنان من
مواجهة التحديات ودعم عوامل االستقرار والنهوض االقتصادي
واالجتماعي».
تتم إلاّ من
وأكد احلريري ّ
أن «أي اسرتاتيجية ملكافحة اإلرهاب ال ّ
خالل اجليش اللبناني والقوى األمنية والعسكرية الشرعية ،اليت
تتوىل مسؤولياتها جبدارة على كل األراضي اللبنانية.
لوضع اسرتاتيجية وطنية موضع التنفيذ
ولكن املدخل الصحيح َ
اجلدي يكون بانتخاب رئيس للجمهورية يف أسرع وقت» .ودعا إىل
قيام اسرتاتيجية عربية شاملة ملكافحة ظاهرة اإلرهاب الذي ينتشر
يف عدد من الدول ويهدد العامل.
وعرض للخطر اإلسرائيلي والتهديدات اإلسرائيلية املتواصلة
للبنان وسيادته ،داعيًا إىل «التضامن العربي يف مواجهة هذه
ّ
التدخل اإليراني يف األوضاع
التهديدات» ،كما عرض «ملخاطر
الداخلية للبلدان العربية ،ال سيما ما نشهده يف اليمن والعراق
وسوريا ولبنان».

إجتماع استثنائي للمطارنة

يف غضون ذلك ،أكد البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي،
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ان «الفاتيكان ال يدع
لدى عودته اىل لبنان مخُ تتمًا زيارة لروماّ ،
فرصة أو جهدًا إلاّ ويبذله مع كل الدول النتخاب رئيس مجهورية
يف لبنان».
وعن التغريدات «التويرتية» بني رئيس تكتل «لتغيري واإلصالح»
النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور مسري
جعجع وهل من لقاء قريب يف بكركي؟ قال الراعي« :هما كانا
«ويترَ غالن» حتت سقف بكركي ،وذلك منذ ان
دائمًا يف بكركي
ُ
يت مهماتي منذ ثالث سنوات .واريد أن أستفيد من هذا الظرف
تو ّل ُ
َ
ّ
ألهنئ الرئيس العماد ميشال عون بالعمر املديد وبلوغه الثمانني،
ونتمنى له سنني طويلة ومجيلة».
ومن املقرر ان يكون ترأس الراعي قبل ظهر امس اجلمعة يف
بكركي اجتماعًا استثنائيًا للمطارنة املوارنة .واكدت مصادر مطلعة
تقصد الدعوة اىل هذا اإلجتماع إلصدار بيان شديد اللهجة وعالي
انه
ّ
النربة لتسجيل موقف من خمتلف التطورات اللبنانية واإلقليمية،
خصوصًا تلك املتصلة مبطالبته الدائمة بانتخاب رئيس مجهورية
والتوافق على هذه اخلطوة على انها الباب الرئيس املؤدي اىل
املرجوة ملختلف األزمات اليت تعصف بالبلد ،وسيشدد على
احللول
ّ
انه اإلستحقاق الضامن لبقاء لبنان ومحاية كيانه من خمتلف ما
يهدده يف حميطه ومصري أبنائه.

رحب البيان باحلوار اجلاري على أكثر
كذلك من املقرر ان يكون قد ّ
ان كل هذه احلوارات لن تكون ذات
من مستوى،
وسينبه اىل ّ
ّ
جدوى ما مل تنتج تفاهمًا على اخلطوات الوطنية املطلوبة بتوافق
اللبنانيني ،وأبرزها انتخاب الرئيس العتيد .وسيدين بشدة اهلجمة
يتعرض هلا املسيحيون يف العامل العربي واإلسالمي وجرمية
اليت
ّ
وسيتقدم بالعزاء باسم اجمللس
ذبح األقباط املصريني يف ليبيا،
ّ
ويشد أزر السلطات الرمسية يف العامل العربي
والكنيسة املارونية
ّ
حلماية شعوبها.
وسيطالب العامل بإجراءات تتجاوز مواقف اإلدانة ِ
ملثل هذه
العمليات اإلجرامية وعدم االكتفاء باإلدانة عرب البيانات اإلعالمية.
ان الراعي كان التقى سالم يف مطار روما لدى
جتدر االشارة اىل ّ
وصول األخري اىل العاصمة االيطالية.

لقاء «بيت الوسط»

ان لقاء احلريري
يف هذا الوقت ،قالت مصادر «بيت الوسط» ّ
مع عون كان شام ًال وواسع اآلفاق ومل ّ
يوفر موضوعًا إلاّ وتناوله
شجع عون على استكمال التحضريات
بإجيابية .وأوضحت ّ
ان احلريري ّ
ً
ان احلوار متى بدأ ميكن أن يفتح
ا
معترب
معراب،
حلوار الرابية ـ
ّ
آفاقًا جديدة للتعاون بني اجلميع ،على أمل أن يكون حوارًا أوسع
مكوناتها احلزبية
وأمشل على مستوى القواعد املسيحية مبختلف
ّ
وفتح صفحة جديدة ملالقاة
توسع يف اجتاه
ان البحث يف امللف الرئاسي
وقالت املصادر ّ
ّ
مواقف بعض الكتل واألجواء اإلقليمية من دون الوصول اىل قراءة
وسبل مقاربة اإلنتخابات الرئاسية لعدم التوافق
مشرتكة للمرحلة ُ
على عناوينها قبل ان يتحقق توافق مسيحي ـ مسيحي ال بد منه
للخروج من النفق اإلقليمي وإلخراج اإلستحقاق من الكادر اإلقليمي
والدولي.

عون

«ان العالقة مع «املستقبل»
وقال عضو «التكتل» النائب آالن عونّ :
مل تنقطع اساسًا ،ومن الطبيعي بعد عودة الرئيس احلريري ان
يستأنف التواصل للبحث يف مدى إمكان حصول خرق يف ملف ما.
وهناك مواضيع اساسية عدة مطروحة ،ومنها امللف الرئاسي وآلية
العمل احلكومي والتعيينات اجلارية وغريه من ملفات هي عناوين
الساعة وكانت ُحكمًا جزءًا من النقاش ،واللقاء يف حد ذاته كان
ان العالقات اليوم يف حال تفاعل إجيابي حتى ولو
اجيابيًا ،خصوصًا ّ
َ
وحتدث عن «نقاش وأفكار
مل يكن هناك اتفاق على كل األمور».
طرحت وتتطلب املتابعة».
وعن إمكان زيارة احلريري للرابية قريبًا؟ قال عون« :عندما خيرج
ّ
توقع اللقاء بينهما يف أي
طرفان من مرحلة القطيعة ،نستطيع
فعل
من
هو
الرئيس
غياب
«ان
وقت كان» .ورفض مقولة
ّ
ّ
احلراك السياسي» ،وقال« :على العكس عندما يكون الرئيس
موجودًا تكون وترية اللقاءات مرتفعة أكثر ألنه يكون دينامو حركة
اللبنانيني.
فاألزمة والقلق واملخاوف واملخاطر هي اليت ختلق اليوم نوعًا من
أن أزمة الشغور وانسداد األفق يدفعان الناس
احلركة ،إضافة اىل ّ
ان
اىل التحدث بعضهم مع بعض يف حماولة إلجياد حل ،واعتقد ّ
بأن معركة كسر العظم اليت كانت
اجلميع وصلوا اىل استنتاج ّ
ّ
ِ
توصل اىل احلسم ،فال
تعطل البلد ولكنها لن
قائمة بني االفرقاء
أحد يستطيع ان حيسم ،واجلميع حباجة للتحاور إلجياد حلول».

ستصب يف نهاية املطاف ملصلحة
وعما اذا كانت احلوارات اجلارية
ّ
ّ
انتخاب الرئيس العتيد ،قال عون« :حتى الساعة مل حيصل خرق
ولكن مسار
أي من احلوارات اجلارية النتخاب الرئيس،
ّ
رئاسي يف ّ
احلوارات ،يف مرحلة وتوقيت معني ،ال بد ان ِ
يصل حتمًا اىل
ان هذا األمر حدث».
انتخابه ،لكن حتى الساعة ال يبدو ّ
وسئل عون عن انزعاج احللفاء من لقاءات كهذه ،فأجاب« :ال
مشكلة مع احللفاء ،فعندما جيتمعون هم مع اآلخرين ال َ
«ننقز» حنن
«ينقزون» ،فليس هناك من أزمة ثقة يف العالقة
منهم وال هم َ
بيننا وبني حلفائنا ،واالمور واضحة».
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صحة ومجتمع

تناول اللوز بانتظام خيفض
الوزن والكولسرتول
تناول حفنة من اللوز أو ما يعادل أونصة واحدة يوميا ،كجزء من الغذاء
الصحي ،يساعد يف تقليل خطر اإلصابات القلبية.
بنسلفانيا (الواليات املتحدة)  -أظهرت دراسة أمريكية أن تناول اللوز
بشكل يومي يساهم يف إنقاص الوزن ،وتقليص حميط اخلصر ،فض ًال عن
أنه خيفض مستويات الكولسرتول وحيمي القلب.
وأجرى باحثون يف جامعة بنسلفانيا دراسة مشلت  50شخصًا كانوا
يف متوسط أعمارهم ،يعانون من زيادة الوزن وارتفاع الدهون
والكولسرتول.
وقسم الباحثون املشاركني إىل قسمني ،تناول القسم األول منهم ما
ّ
يعادل  42غرامًا من اللوز بشكل يومي ،فيما تناول القسم الثاني من
املشاركني كعكًا مصنوعًا من املوز بشكل يومي ،ووضع يف االعتبار
تساوي السعرات احلرارية بني وجبات اجملموعتني.
وكشفت الدراسة ،اليت استمرت  12أسبوعًا ،أن الذين تناولوا اللوز
اخنفضت لديهم مستويات الكولسرتول إضافة إىل اخنفاض معدل الدهون
يف البطن والرجلني وقل لديهم حميط اخلصر.
متخصصون أن تناول اللوز طريقة مثلى ملواجهة األمراض اليت
واعترب
ّ
تتعلق بالقلب واألوعية الدموية باإلضافة للمشاكل الناجتة عن اضطراب
عمليات التمثيل الغذائي حيث يساعد يف تنظيمها ،كونه يتكون من دهون
غري مشبعة.
ووجدت دراسة من مؤسسة «ليندا لوما» للصحة العامة األمريكية أن أكل
املكسرات مخسة مرات باألسبوع ميكن أن يقلل احتمال اإلصابة بسكتة
قلبية بـ 50باملئة .وهذا بفضل الفيتامني « »Aالذي يعمل مبثابة مضاد
لألكسدة حلماية القلب و»محض الفوليك» الذي يساعد على جمرى الدم
بالشرايني و»املاغنيسيوم» الذي حيمي من السكتات القلبية وهي مجيعها
متوفرة بكثرة يف املكسرات.
ويف حبث آخر ساهم فيه  8865بالغا ،وجد الباحثون أن الذين أكلوا
املكسرات على األقل مرتني باألسبوع كان لديهم ثلث االحتمال لزيادة
الوزن من الذين مل يأكلوا املكسرات بانتظام .اجلدير بالذكر أنه على
الرغم من احملتويات العالية للدهون والسعرات احلرارية باللوز ،يتبني أن
من يأكلون اللوز بصفة عامة أحنف من غريهم.
ويعتقد أن األلياف املوجودة باللوز قد متنع اجلسم من امتصاص الكثري
من الدهون والسعرات احلرارية اليت توجد فيه .ويعرف اللوز الغين
بالفيتامني « »B17مبقدرته على حماربة اخلاليا السرطانية وإطالة متوسط
العمر املتوقع بصفة عامة كما أن كثرة مركبات «الفالفونويد» باللوز
حتارب ورم الربوستاتا وسرطان الثدي.
وأظهرت الدراسات أن تناول قليل من اللوز بعد تناول الطعام يساعد
على التخفيف من حدة ارتفاع نسبة السكر واألنسولني يف الدم الذي
عادة ما حيدث بعد تناول الكربوهيدرات .وقد وجدت دراسة مت نشرها
يف جملة «دايابيتيس كري» أن أكل اللوز بانتظام يساعد على السيطرة
على معدالت الغلوكوز بالدم لدى األشخاص الذين يعانون من السكري
من النوع الثاني.
وينصح األطباء بتناول اللوز أثناء احلمل لكثرة محض الفوليك فيه والذي
يساعد على تغذية اجلنني لنمو طبيعي.
ويرى الباحثون أن تناول حفنة من اللوز أو ما يعادل أونصة واحدة
يوميا ،كجزء من الغذاء الصحي ،يساعد يف تقليل خطر اإلصابات القلبية
وذلك لفاعليته يف تقليل مستويات الكولسرتول الكلي وكولسرتول
الربوتني الشحمي الضار قليل الكثافة.وأشاروا إىل أن كل اخنفاض يف
الكولسرتول بنسبة  1باملئة يقابله اخنفاض يف خطر األمراض القلبية
بنسبة  2باملئة ،وهذا يعين أنه بإمكان األشخاص الذين ميلكون مستويات
أعلى من ّ 200
ميليغرام من الكولسرتول لكل ديسيلرت من الدم تقليل هذا
املستوى إىل  190ميليغراما لكل ديسيلرت من الدم.
وتوصلت إحدى هذه الدراسات اليت أجريت يف جامعة تورنتو الكندية
إىل آثار مشابهة للوز إذ تبني أن الرجال والنساء الذين تناولوا أونصة
واحدة أو حفنة من اللوز يوميا جنحوا يف خفض مستويات الكولسرتول
يف دمائهم بنحو  3باملئة ،وزادت هذه النسبة إىل الضعف عند تناول
حفنتني يوميا من اللوز وقشوره اليت قد تقدم محاية كبرية مما لو كانا
منفصلني عن بعضهما.
وأكدت دراسة أخرى من جامعة كاليفورنيا أن املواد املضادة لألكسدة يف
قشور اللوز باإلضافة إىل حمتواه الطبيعي من فيتامني « »Aتؤثر بصورة
إجيابية يف الصحة العامة.
وأظهرت دراسة أجريت يف كلية كنغ الطبية الربيطانية أن جدران اخلاليا
يف مثار اللوز قد تلعب دورا يف امتصاص اجلسم للدهون املوجودة
فيها ،فعند أكل اللوز ال ميتص اجلسم مجيع الدهون فيه ،فال تدخل يف
عملية اهلضم وتطرح خارجا ،األمر الذي جيعل اللوز طعاما صحيا قليل
السعرات.

كيف حتافظ على صحة مفاصل جسمك؟ للحفاظ على الوزن  10...وجبات
خفيفة للوقت املتأخر من الليل

ُتعد آالم
املفاصل
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نشا ط
ر
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لس ّن .
فكيف
تضمن سالمة مفاصلك مدى احلياة؟

صحة مفاصل
عدة ميكنك اإلعتماد عليها ِحفاظًا على
توجد إجراءات ّ
ّ
تتعرض هلا مستقب ًال،
أن
ميكن
اليت
املشكالت
من
جسمك والوقاية
ّ
أهمها:
ّ
هدية ميكنك تقدميها
التمسك باحلركةُ :تعد الرياضة أفضل
-1
ّ
ّ
أن
الدراسات
أثبتت
الشائع،
االعتقاد
عكس
وعلى
ملفاصلك.
ّ
ّ
يتمتعون مبفاصل
األشخاص الذين ميارسون أي نشاط منتظم
أن احلركة قد تكون
تقدمهم يف العمر.
صحية أكثر مع
ّ
وصحيح ّ
ّ
ٌ
لاّ
ُ
قوي العضالت املحُ يطة باملفصل
ت
أنها
إ
ما،
حد
مؤملة إىل ّ
ّ
ّ
إن البدء بنشاطات ُمنخفضة
وختفض الضغط على العظامّ .
القوة ُ
املالئمة للمشي أو ّ
حتى
لك
ن
سيؤم
كالسباحة،
التأثري،
ّ
ّ
اهلرولة ملسافات أطول بوجع ّ
أقل.
أن احلركة ُ
ِ
ّ -2
جيدة
جتنب احلركات
اخلاطئة :على رغم ّ
املنتظمة ّ
أن
إعلم
لإلصابات.
ضك
تعر
خطر
يزيد
بعضها
أن
غري
ملفاصلك،
ّ
ّ
ّ
يتطلب تغيرّ ات سريعة يف االجتاه ،أو اإللتواء ،أو ّ
ّ
يؤثر
أي نشاط
ضرر يف اهليكل املفصلي.
إىل
يؤدي
قد
املفصل،
يف
مباشرة
ٍ
الدراجة اهلوائية،
ركوب
أو
السباحة،
أو
بالركض،
ك
متس
لذلك
ّ
ّ
ّ
ويف املقابل ّ
السلة أو القدم.
جتنب كرة
 -3خسارة الوزن :ال ِغنى عن هذا األمر حلماية مفاصلك ،وأيضًا
لتخفيف الوجع الذي قد ينتابك إذا كنت تعاني زيادة الوزن أو
البدانة .فكلما ارتفع عدد الكيلوغرامات اليت جيب على املفاصل
ترتدد يف طلب
محلها ،زاد الضغط عليها وتفاقم الوجع .لذلك ال
ّ
ّ
للتخلص من وزنك اإلضايف.
املساعدة من خرباء التغذية
[طعام صحي]
أغذية صحية
صحة املفاصل بنحو كبري على
 -4األكل الصحيح :تعتمد
ّ
القوية ،ومنو العضالت ،واحلفاظ على
اجليد لدعم العظام
الغذاء
ّ
ّ
الغضروف .إحرص إذًا على تناول ِ
احلصص اليومية املطلوبة
من اخلضار والفاكهة ،مع ضمان اجلرعة الالزمة من الربوتينات
املكسرات ،ومنتجات الصويا ،واملصادر احليوانية
املوجودة يف
ّ
أن األكل الصحيح سيساعدك
إىل
شار
ي
والدجاج.
كالسمك
اجليدة
ّ
ّ
ُ
ّ
التخلص من كيلوغراماتك الزائدة ،أو ّ
حتى يف احلفاظ
أكثر على
على استقرار معدل وزنك.
تقوية جسمك :يهدف محل األثقال إىل تقوية العضالت املحُ يطة
-5
َ
قوية إخنفض الوزن الذي حتمله
كانت
كلما
وبالتالي
مبفصلك،
ّ
األقل يعين أملًا ّ
ّ
أقل.
أن الوزن
حتركك .فض ًال عن ّ
مفاصلك أثناء ّ
درب محُ رتف ،أو ُمعاجل فيزيائي أو طبيب
م
استشارة
إحرص على
ُ ّ
قدم لك التقنيات الصحيحة هلذه احلركات .فعند ممارستها مثلما
لي ّ
ُ
ً
حتركك يف حياتك اليومية،
طريقة
ا
جذري
ن
حتس
أن
ميكن
جيب،
ّ
ّ
أما تطبيقها بنحو خاطئ فقد
األمر الذي يخُ ّفض بدوره الوجعّ .
جدية.
يؤدي إىل إصابات ّ
ٍ
متنوع
غذاء
 -6الفيتامينات واملعادن :ال ِغنى عن احلصول على
ّ
لتزويد جسمك مبختلف العناصر الغذائية ،وبالتالي إمتام وظائفه
أهمية إضافية إىل
على أكمل وجه .لكن يف املقابل جيب إيالء
ّ
معدن الكالسيوم (احلليب ،واللنب ،واألجبان ،والربوكولي،)....
ملدة  15دقيقة
والفيتامني D
(التعرض ألشعة الشمس يوميًا ّ
ّ
يف األوقات اآلمنة ،أو تناول البيض ،ومنتجات احلليب ،ورقائق
بصحة العظام واملفاصل.
املدعمة به) نظرًا إىل ارتباطهما
الذرة
ّ
ّ
أما إذا كنت ال حتصل على اجلرعة الالزمة من هاتني املادتني،
ّ
املكمالت الغذائية.
فتحدث إىل طبيبك الذي قد يصف لك
ّ
ّ
ُيشار أخريًا إىل ّ
أنه ليس من الطبيعي أن تطول آالم املفاصل
عدة ،لذلك من الضروري استشارة
وتدوم ألسابيع أو أشهر ّ
الطبيب سريعًا لتقييم خطورة الوجع وحتديد العالج ُ
املالئم.

توجه كثري من نصائح
ِّ
التغذية باحلد من األكل
بعد وجبة العشاء لتجنب
زيادة الوزن ،لكن أحيانًا
يكون اجلسم حباجة إىل
وجبة خفيفة أثناء الليل،
يف هذه احلالة ينبغي
أن تقصر خيارات هذه
الوجبة على أطعمة معينة
وتعزز الشعور باالسرتخاء،
تساعدك على الشعور بالشبع واالمتالء،
ّ
تزود اجلسم بالكثري من السعرات احلرارية
ويف الوقت نفسه ال ّ
اليت تؤدي إىل تراكم دهون البطن.
إليك جمموعة من أفضل اخليارات الصحية كوجبة خفيفة ليلية
وفقا" الخبار 24
الشوكوال الداكنة .ليست كل أنواع الشوكوال سواء ،فالشوكوال
الداكنة أو السوداء غنية بالكاكاو ،وتكون نسبة الكاكاو فيها
عادة أكثر  72باملائة ،ونسبة السكر قليلة ،وحتتوي على الكثري
من مضادات األكسدة اليت تساعد على حتسني حساسية اجلسم
وحتسن املزاج.
لألنسولني ،وحتارب االلتهابات،
ّ
آيس كريم الفراولة (الفريز) واملوز .اآليس كريم خيار ممتاز يف
الوقت املتأخر من الليل ،وإذا استطعت تناول الفواكه املهروسة
اجملمد ستكون قد أفدت جسمك كثريًا .احتفظ
مع اللنب (الزبادي)
ّ
اجملمدة سعته صغرية ليمنحك
الفواكه
من
أو
بكوب آيس كريم
ّ
 200سعرة حرارية كحد أقصى ،وميكنك إعداد بعض الفواكه
املهروسة وجتميدها لتصنع آيس كريم منزليًا أكثر فائدة.
تقدر الوجبة اخلفيفة من الفستق مبا ال يزيد عن 50
الفتسق.
ّ
حبة ،وهو من أفضل املكسرات ألنه حيتوي على فيتامني "ب،»6
ومحض الفوليك ،ودهون صحية تغذي الدماغ .ميكنك إضافة
بعض الفواكه إىل الفستق.
اللنب (الزبادي) .الربوتني من املغذيات اليت تساعد على تعزيز
اإلحساس بالشبع .ميكنك إضافة بعض الفانيال إىل اللنب اخلالي
من السكر أو النكهات لتتجنب احلصول على سعرات حرارية
فارغة.
اجلنب مع زبدة الفول .إذا كنت تريد وجبة خفيفة تشعرك بامتالء
ّ
وتسكن إحساسك القوي باجلوع عليك باجلنب مع زبدة الفول
املعدة
السوداني .ال تتناول الكثري ،فقط ما ميأل وعاء صغريًا ،وستشعر
بالشبع نتيجة وفرة الربوتني واملغذيات األخرى يف هذه الوجبة.
البذور (اللب) .بذور القرع أو (اللب األبيض) من أفضل اخليارات
وتزود اجلسم باملعادن .حتتوي بذور
تعزز اإلحساس بالشبع،
اليت ّ
ّ
القرع على املغنيسيوم وهو
معدن أساسي لوظائف
متعددة باجلسم ،كما أنه
يساعد على االسرتخاء أثناء
الليل.
احلليب الدافئ والعسل.
من أفضل اخليارات لوجبة
متأخرة أثناء الليل احلليب الدافئ ،ألثره النفسي أو ً
ال الذي يساعد
يزود اجلسم بالرتبتوفان الذي يدخل يف
على االسرتخاء ،وألنه
ّ
ويعزز هذا اهلرمون بدوره اإلحساس
السريوتونني،
تركيب هرمون
ّ
بالسعادة والراحة .ميكن أن مينح العسل دفعة تساعد على إنتاج
مزيد من السريوتونني.
نصح بتناوهلا للحفاظ على الوزن
اللوز .من املكسرات اليت ُي َ
واحلصول على دفعة من الربوتني واملغذيات والدهون اجليدة.
يساعد اللوز على خفض الكوليسرتول ،ويفيد القلب واألوعية
الدموية.
الكعك والربوتني .ميكنك إضافة نصف ملعقة من مسحوق الربوتني
إىل قطعة الكعك لتعزيز اإلحساس بالشبع ،أو تناول كعكة حمشوة
ببعض اللحم أو الدجاج.
اجملمدة .ميكنك أن ختتار املاجنو أو الفراولة
جوز اهلند والفاكهة
ّ
جممدة تفضلها ،وإضافة جوز اهلند املبشور
فاكهة
(الفريز) أو أي
ّ
إليها ،أو تناول بعض احلليب معها خاصة حليب جوز اهلند أو
اللوز.
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متفرقات

الوسوف من مطار سدني  :الشعب
زيارة الدميقراطيني األحرار
العربي (ترتار) و اهلل يلعن السياسة -أسرتاليا للمؤسسة املارونية لإلنتشار

ملاذا يتظاهر اليابانيون ضد عيد احلب؟
ختطط جمموعة يف اليابان ملسرية احتجاج يف العاصمة طوكيو ضد
عيد احلب "فاالنتاين داي" ،باعتباره "مؤامرة سخيفة جلين األموال
من قبل الرأمساليني املستبدين املعنيني بصناعة الشكوالتة".
وتنظم االحتجاجات جمموعة تعرف باسم خمتصر "كاكوهيدو" ،الذي
يعين باللغة اليابانية حرفيًا بعد فك شفرته" :التحالف الثوري
للرجال الذين تراهم النساء غري جذابني" ،وستكون االحتجاجات
عبارة عن مسرية يف حي "شيبويا" بالعاصمة طوكيو ملدة ساعة
ونصف الساعة.
وأعلنت اجملموعة يف موقعها على اإلنرتنت" :مؤامرة عيد احلب
تطل علينا من جديد ،وهي ال تفعل شيئا سوى أن متتص الدماء،
ويقودها رأمساليون ُطغاه من حمرتيف صناعة الشوكوالتة .ومن
أجل مستقبل أكثر إشراقا لنا مجيعا ،حنن ندعوكم للتضامن مع
رفاقنا غري املعنيني باحلب ،حبيث ُنظهر مجيعا معارضتنا لعيد احلب
وتكتالت صناعة الرومانسية".

يف اول حديث حصري مع سلطان الطرب جورج وسوف أجراه
الزميل اإلعالمي بادرو احلجة من مطار سدني و بث عرب راديو 2me
اوسرتاليا  .حيث أبدى الوسوف انزعاجه و قرفه من اإلشاعات
الذي طالته يف املده األخرية مما أثرت بشكل سليب على حفالته
يف اوسرتاليا.
وصرح للزميل بادرو قائال( :أنا جيت عا اوسرتاليا و غنيت مبالبورن
وسدني إذا صدقوا الناس أني جيت يصدقوا و إذا ال نشالة عمرن
ما يصدقوا ......حننا بعدنا شعب ترتار اللبناني والسوري..
والعربي بشكل عام ) ،ولدي سؤاله عن السياسه والنظام قال:
اهلل يلعن السياسة خربت العامل  ،وانتقد غالء بطاقات حفالته اليت
وصلت إىل  ٥٠٠دوالر مربرا عدم احلضور الكثيف  ،واعلن انه
سيعود إىل اوسرتاليا يف العام املقبل ليغين جلمهوره ب  ٢٥دوالر
اوسرتالي.
يذكر بان سلطان الطرب بعد غياب طويل بسبب وضعه الصحي
وصل إىل اوسرتاليا األسبوع املاضي برفقة ابنه وديع وفرقته
املوسيقية وكان الفتا وجود زوجته اجلديدة برفقته و بقيت بعيدة
عن اإلعالم .

دولة للرجال فقط!!

وتضمنت الشعارات اليت رفعها املنظمون التابعون للتحالف الثوري
املناهض لعيد احلب" :حطموا عيد احلب" و "ال تنخدعوا برأمسالية
الشوكوالتة" و" املغازلة نوع من أنواع اإلرهاب ،أعلنوا احلرب على
اإلرهاب".

ريمون ابو عاصي والوفد مع الربوفيسورة فاديا بو داغر غصني
قام وفد من مفوضية الدميقراطيني األحرار أسرتاليا ،وذلك نهار
األربعاء يف الثامن عشر من شباط ،الساعة التاسعه والنصف
صباحًا ،ضم الرفاق ،رميون أبوعاصي ،املهندس وسام رميان،
تانيا باولي أبوعاصي وإيلي سالمه ،بزيارة للمؤسسة املارونية
لإلنتشار يف سيدني ،بناء على موعد مسبق وإلتقوا مبديرة
املؤسسة ،الربفيسورة فاديا بو داغر غصني.
كان لقاء تعارف بني الوفد والربفسوره ،وأشاد احلزب بكل
اخلدمات اليت تقوم بها املؤسسه ملساعدة اللبنانيني يف
أسرتاليا ،وخاصة التسهيالت اليت تقدمها على صعيد تسجيل
اللبنانني يف القنصليات العامه أو السفاره اللبنانيه يف
أسرتاليا .ووضعت املفوضيه كل إمكانيتها للمساعده يف هذا
اإلطار.
أمانة أإلعالم

عجوز تتباهى :ضاجعت  3000رجل

على شبه اجلزيرة الضبابية شرقي مدينة سالونيك اليونانية يقع جبل
املقدس حيث الزمان ّ
توقف وقواعد العامل احلديث ال
آثوس أو اجلبل
ّ
تنطبق… .وحيث يمُ نع دخول النساء.
يضم جبل آثوس الرهبنة األرثوذكسية الشرقية اليت تعود أديرتها العشرين
ّ
إىل القرن العاشر وهي شبه دولة حتكم نفسها ذاتيًا يبدأ النهارفيها عند
أما هدفهم الوحيد فهو االقرتاب
الغروب ويسكن فيها حواىل  1500راهبّ ،
الرب .وميضي الرهبان يومهم الذي يبدأ منذ الساعة الثالثة صباحًا
أكثر من ّ
ٍ
ساعات يوميًا والوقت
والتأمل وعليهم خدمة الكنيسة لثماني
بالصالة
ّ
املتبقي يقضونه يف الصالة.
بأن
وعلى هذا اجلبل
ّ
املقدس تمُ نع الزيارة على النساء إلميان الرهبان ّ
الوجود النسائي سيغيرّ الدينامية االجتماعية ويؤخر رحلتهم حنو التنوير
يسهل عليهم العيش
أن غياب النساء عن اجلبل
ّ
الروحي .ويعترب الرهبان ّ
ّ
بتبتل
ويسمح الرهبان للذكور فقط يف زيارة اجلبل واألديرة والصالة يف
الكنيسة ،كما مشاركتهم الطعام واملكوث يف الدير ،يف حني ُيسمح
للزائرات فقط برؤية اجلبل واألديرة القدمية من مسافٍة بعيدة خالل جولٍة
يف القارب.

تباهت العجوز الربيطانية ،ماري كالفرت  63عامًا بأنها عاشرت
 3000رجل جنسيًا خالل  30عامًا.
وتقول ماري إنها حتى سن  28عامًا ،كانت متارس اجلنس مع زوجها
باري فقط ،إال أن كل األمور انقلبت ،بعد أن شاهدت جملة جنسية
يف املطبخ لزوجها ،ومنذ ذلك احلني قررت أن تغري من نفسها.
وكشفت أنها ذهبت مع زوجها ألحد نوادي البغاء يف شيفيلد ،ومنذ
ذلك احلني بدأت األمور تتغري كثريًا.
وتابعت باري "ذات ليلة عاشرت  14رج ًال ،حيث أردت معرفة كم
من الرجال ميكنين معاشرتهم يف ليلة واحدة ".
وأضافت "ليس من الطبيعي االلتصاق بشريك جنسي واحد ملدة 60
عامًا ،فاحلياة عبارة عن جتارب ،وهذا ما نقوم به أنا وزوجي”.
وأشارت إىل أنها كانت تعاشر يف املتوسط  100رجل جديد سنويًا،
على مدار  3عقود كاملة.

كانت اجملموعة قد تأسست عام  2006بواسطة "كاتوشريو
فوروزاوا" ،الذي ّ
فكر يف مشروعه الشيوعي بعد أن هجرته حبيبته
يف ليلة عيد امليالد ،واعترب أن رفض اجلنس اآلخر يعترب قضية
اجتماعية ،تتحكم فيها عوامل طبقية.
ويصر مؤسس اجملموعة على ارتداء خوذة ونظارات مشسية ووضع
وشاح على وجهه ،عندما يقرر خوض حروبه ضد الفوارق الطبقية يف
اجملتمع ،األمر الذي يشبه املظاهرات الطالبية اليسارية املتطرفة
يف ستينات القرن املاضي.
ويقول فوروزاوا " :مجيع وسائل اإلعالم متتهن انسانية أولئك
الذين ليست لديهم عالقات حب ،وحتوهلم إىل أشخاص عدميي
القيمة ،واحلب الذي تتحدث عنه وسائل اإلعالم هو يف الواقع حب
جتاري ،فهم يستخدمون احلب لتحويل الناس اىل مستهلكني".
يشار إىل أن اليابان تعاني من أزمة حادة يف الرومانسية ،فالرجال
والنساء هناك مشغولون جدا يف العمل الذي يعيقهم عن إقامة
عالقات حب واجناب األطفال.

الكالب متيز بني األشخاص
الشريرين واخلريين
أجرى علماء جامعة فيينا النمساوية للطب البيطري جتارب علمية
لتحديد قدرة الكالب على التمييز بني احلالة العاطفية لإلنسان.
وقد استنتج العلماء من نتائج هذه التجارب ان الكالب ،اضافة
اىل قدرتها يف متييز احلالة العاطفية لصاحبها ،فإنها حتدد نفس
الشيء لدى الشخص الغريب ،وعموما متيز اخلري عن الشر.
واستنادا اىل نتائج التجارب ،ادرج العلماء الكالب يف قائمة
الكائنات اليت ميكنها تقمص احلالة العاطفية لآلخرين .تضمنت
التجارب عرض صور فوتوغرافية ألشخاص تعكس حالتهم النفسية،
مع اخفاء جزء الوجه الذي يظهر هذه احلالة ،وكان على الكالب
التفريق بني هذه احلاالت .وقد بلغت نسبة االجابات الصحيحة 70
باملائة.

* 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

وحفاظا على مسعتها الثورية النظيفة طلبت اجملموعة من املتظاهرين
االمتثال لتعليمات الشرطة وعدم القيام بأي شيء خطري ،وعدم
اللجوء للعنف بأي حال من األحوال.

*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

كما الحظ العلماء خالل هذه التجارب ان الكالب كانت تبطء يف
االجابة إذا كان جواب "الشر" هو الصحيح ،حتى ان بعضها حاول
مغادرة مكان التجارب .وحسب رأيهم هذا دليل على عدم رغبتها
يف تذكر الوجوه "الشريرة".
ولكن العلماء مل يتمكنوا من حتديد ما اذا كانت قدرة الكالب على
الشعور حبالة الغري " "empathiaهي وراثية أم انها صفة مكتسبة.
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No more benefit of the doubt as
Abbott gets tough on security
Prime Minister Tony Abbott has signalled sweeping changes to national
security, including a
tougher stance on who
qualifies for residency,
citizenship and welfare
payments.
In an extraordinary statement on his official YouTube channel on Sunday, Mr Abbott said there
would be no more “benefit of the doubt” for those
who might be seeking to
harm Australia, and also
hinted at tougher enforcement of bail laws in a bid
to reset the political agenda and fend off criticism
of his leadership.
“It’s clear to me that for
too long we have given
those who might be a
threat to our country the
benefit of the doubt,” Mr
Abbott said.
“There’s been the benefit
of the doubt at our borders, the benefit of the
doubt for residency, the
benefit of the doubt for
citizenship and the benefit of the doubt at Centrelink. And in the courts,
there has been bail, when
clearly there should have
been jail.”
Mr Abbott is expected to
release the joint government report into the Martin Place siege this week
before returning to Parliament next Monday with a
beefed up package of security measures.
News Corp have reported
that one measure which
could be included in the
package is the revoking
of the citizenship of dual
nationals involved in terrorism. Similar measures
have been recently been
introduced in France and
Canada, while Britain has
moved to introduce laws
that could suspend British citizenship.
Mr Abbott will also press
ahead with plans to ban
radical Islamist group
Hizb ut-Tahrir and controversial changes to
mandatory data retention
legislation.
The statement was strong

on rhetoric but light on
detail and was seen by
government insiders as
an attempt by Mr Abbott
to concentrate on a subject that is a strength for
the Coalition.
“We are a free and fair
nation. But that doesn’t
mean we should let bad
people play us for mugs,
and all too often they
have. Well, that’s going to
stop,” Mr Abbott said in
his statement.
As the statement foreshadowing the security
announcement was released by Mr Abbott’s
office the Prime Minister
was speaking to Channel
Ten’s Andrew Bolt.
Mr Abbott told Mr Bolt his
concentration on national
security issues last year
led him to neglect his
backbench.
“I suppose last year I was
so focused on economic
security issues, on national security issues, that
I didn’t have enough time
to talk to my colleagues,”
Mr Abbott said.
“This, obviously, was a
terrible mistake. It was
a terrible failing. It’s not
something that I’m ever
going to repeat.”
Later on Sunday Mr Abbott
condemned the deaths of
people in Denmark during an attack on a free
speech forum saying it
“only strengthen[ed] our
resolve to combat ISIL, or
Daesh, and the evil is represents”.
“The thoughts of all Australians are with the people of Denmark and, in
particular, the family of
the victim who lost his life
and the police officers injured in this brutal act of
terror,” Mr Abbott said.
“As with the Charlie Hebdo atrocity in Paris, the
Copenhagen attack is
an affront to one of our
most fundamental values
– freedom of speech. We
stand with the people and
government of Denmark
in confronting this cynical attempt to undermine
that fundamental right.”

Sources said a week away
from Parliament would
provide an opportunity
to change the “national
conversation” away from
last week’s party room
meeting in which Mr Abbott survived an attempt
by his party room to bring
on a leadership spill.

University fee deregulation to drive up the deficit: analysis
The Abbott government’s
plan to deregulate university fees would likely drive
up inflation and drain billions of dollars from the
budget over the long term
rather than saving taxpayers money as originally
intended, according to
one of the nation’s top
economic modellers.
The analysis, presented
to an off-the-record forum

Buy local after berry scare: Joyce
FEDERAL Agriculture
Minister Barnaby Joyce is
urging consumers to buy
Australian produce following the recall of Chinese-grown frozen berries linked to a number of
Hepatitis A cases across
the country.
“THERE is a good way
that you can avoid all of
this and that is to make
sure you eat Australian
product,” Mr Joyce told
the Nine Network on
Wednesday.
“I want to make sure I do
everything in my power
to say to people your safest food is your domestic
food. That is why you pay
a premium for Australian
product. It is clean, green
and healthy.”
Mr Joyce’s comments
come as more people
were confirmed as having
Hepatitis A, and the list
of recalled frozen berry
products widened.
On Tuesday, Victorian
company Patties Foods
extended its national recall to include Nanna’s
Raspberries 1kg packs.
Raspberries appear to be
a potential common link
in the imported fruit contamination that has left
10 Australians diagnosed
with Hepatitis A.
Mr Joyce said health ministers were considering
an import review.
“All the health ministers
are now basically getting
together and if they want
to review it, and move the
level of screening up ...

we are only too happy to
test,” he said.
He also backed stricter
screening and labelling
for imported food, saying
labels were needed “that
clearly identifies unambiguously, as soon as you
pick up a package, whether it is from our country
with our strong ... sanitary
requirements”.
“That is making sure that
faecal
contamination,
which is a very polite
word for poo, is not anywhere near your food, not
going to be put in your
mouth,” he added.
He said no products had
so far been reclassified as
high-risk because recalls
were still taking place.
Other products on the
nationwide recall list are
Nanna’s Frozen Mixed
Berries 1kg packs, and
300g and 500g packs of
Creative Gourmet Mixed
Berries.
Hepatitis A typically poses a very low risk to the
blood supply, but blood
donors who ate berries
linked to the infection
have also been banned
from donating for two
months.
Those who have already
donated after eating the
berries are asked to contact the Red Cross Blood
Service, so risks can be
identified.
Independent senator Nick
Xenophon has called for
an independent review of
Australia’s imported food
safety regime.

attended by parliamentarians and policy experts
last week, has hardened
the stance of key Senate
crossbenchers
whose
votes will be crucial for the
government to achieve its
aim of passing higher education reform by March.
The government has already slashed the estimated savings from its higher
education changes from
$4 billion over four years
to $640 million through
concessions aimed at winning crossbench votes.
Ben Phillips, principal research fellow at the National Centre for Social
and Economic Modelling
(NATSEM), said he would
expect any remaining savings to be overwhelmed
by the cost of bad loans
and a jump in inflation
triggered by higher fees
within a decade.
The inflation rise would
have a knock-on effect on
the budget through higher
benefit payments linked
to the consumer price index, Mr Phillips said.
“Only under the most
optimistic fee scenarios
would it be likely that the
proposed package would
save the government
money in the future,” Mr
Phillips told Fairfax Media.
“The fiscal outcome is not
likely to be a deficit reduction measure. Rather it
would increase the deficit
into the future.”
The CPI is calculated
using a combination of
household expenses including food, clothing,
housing, health and education.
Mr Phillips said a 50 per
cent increase in student
fees – which he described
as a cautious estimate –
would lead to an approximate 0.7 percentage point
increase in the CPI. This
would cost the budget
approximately $1 billion
extra a year in payments
to welfare recipients including pensioners, carers and the disabled.
Mr Phillips presented his

analysis to an invitationonly forum at the University of Canberra last week
whose attendees included crossbench senators
David Leyonhjelm and
Ricky Muir.
The Grattan Institute’s
Andrew Norton agreed
that higher university fees
would boost the CPI and
consequently the cost of
government benefits.
Mr Norton, a former adviser to Education Minister Christopher Pyne,
said the government
should examine excluding higher education fees
from the consumer price
index it uses to index
government benefits.
The government currently writes off some 17
per cent of student loans
a year, worth around $1
billion, in anticipation of
debts that will never be
repaid - an amount expected to increase under
fee deregulation.
Senator
Leyonhjelm,
originally a supporter
of the government’s reforms, said he found the
NATSEM analysis concerning.
“My rule is that I won’t
vote for anything if it will
cost taxpayers money someone has to stop taxpayers being screwed,”
he said.
Senator Muir said he
was also worried by the
analysis. “This is one of
many reasons why it is
so important that alternatives to deregulation are
fully explored,” he said,
referring to an upcoming
Senate inquiry he has cosponsored.
Independent Senator Nick
Xenophon said: “This is
what happens when you
do policy on the run driven by ideology rather than
a thoughtful process.”
The government’s commission of audit found
the budget would not benefit from higher fees and
could be left worse off
because of an increase in
bad loans.
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Terrorists to lose citizenship We won’t include family home in as- Turnbull refuses to criticise Triggs

A high-level inquiry into
the Martin Place siege is
expected to back consideration of stripping dual nationals of their Australian
citizenship if there is strong
evidence they are involved
in terrorism.
The Abbott government is
understood to be mulling
changes to the law to cancel
welfare payments and even
the citizenship of suspected terrorists, provided they
hold another citizenship so
are not rendered stateless.
Prime Minister Tony Abbott will make a major national security announcement on Monday – flagging
proposed changes – that
is expected to draw on the
Martin Place inquiry as well
as a separate review of the
Australia’s national security
architecture.
Advertisement
That latter review is believed
to find that the current nation security system is basically sound and should not
be overhauled.
But amid concerns that Martin Place gunman Man Haron
Monis was granted asylum,
residency and ultimately
citizenship in Australia, the
Abbott government is looking at cracking down in the
immigration area.
The Martin Place inquiry
is understood not to have
made any adverse findings
against any particular agency. But it makes a series of
recommendations arising
from the Monis case, including citizenship cancellations.
Mr Abbott’s speech next
Monday is expected to focus heavily on terrorism as
an immigration and border
protection issue. Earlier
this week, the Prime Minister said the system needed
to focus at least as much
on Australia’s national
interests as it did on the
“interests of people from
overseas who seek to come
here”.
“If you look for argument’s
sake at the history of the
Martin Place murderer, at
every step of the way, our
system gave him the benefit of the doubt. This was
someone who really did
bring nothing but discredit
to himself and to our coun-

try,” he said.
The citizenship question
is expected to need major legislative reform. The
government decided not to
proceed with it as part of its
changes last year.
Then Immigration Minister
Scott Morrison told the Coalition party room in June
that most Australians fighting with extremist groups in
Syria and Iraq are not dual
nationals.
But the case of Monis – who
was granted asylum from
his native Iran and went
on to be naturalised as an
Australian – and last week’s
case of two men who arrived from Iraq and Kuwait
respectively and allegedly
plotted a terrorist attack,
have prompted the government to move on the citizenship issue.
Britain, France and Canada
already have laws to strip
citizenship from people
who pose a national security threat.
Crucially, Australia’s respected former Independent
National Security Legislation Monitor, Bret Walker,
recommended that the government consider stripping
citizenship if the Immigration Minister “is satisfied
that the person has engaged in acts prejudicial to
Australia’s security and it is
not in Australia’s interests
for the person to remain in
Australia”, provided it did
not make the person stateless.
Shadow Attorney-General
Mark Dreyfus said Labor
was “open to looking at any
reasonable proposal … but
we would want to see the
details on any government
proposal before commenting further”.
Former Chief of Army Peter
Leahy, now head of the National Security Institute at
the University of Canberra
said dual citizenship should
not be allowed at all because it essentially divided
a person’s loyalties.
“I don’t see how you can
have two citizenships when
citizenship in the extreme
is about defending a way
of life,” he said. “When
it comes to the crunch,
how can you fight for two
things?”

sets pension test: Scott Morrison

Minister Scott Morrison

Social Services Minister Scott Morrison says
the government wants to
make it easier for older
people to sell their homes
for income in retirement
but has ruled out including the family home in the
assets pension test.
The Australian Financial
Review has reported the
government is considering the move but the
Minister says that while
the issue has been raised
with him during consultations he is ruling out the
Coalition pursuing the
idea.
“They have raised those
issues with me but the
idea that this government
would put the family home
in the assets test for the
pension is just not under
consideration,” he said.
Treasurer Joe Hockey
told Brisbane Radio 4BC
the government rejected
the idea last year and had
not considered it again.
The assets pensions test
limits elligibility for fortnightly payments depending on the value of an individual’s assets.
Mr Morrison said the
government is looking at
ways to make it easier for
people to sell their homes
and use the money to fund
their retirement without
copping “big penalties”.
“If people wish to free up
their own capital as they
get older the system currently penalises people
for doing that,” he told
the ABC.
Treasure Joe Hockey will
release the Intergenerational Report at the end of
the month. It is compiled
every five years to illustrate the long-term challenges Australia faces as

the population ages.
The parliamentary scretary to the reasurer Kelly
O’Dwyer said the report
would highlight “substantial increases in spending
on healthcare, aged care
and the aged pension
over the longer term”.
“We can also expect that
it will show a smaller ratio
of ‘working age’ Australians as the revenue base
to fund that growing expenditure,” Ms O’Dwyer
said in a speech to the
Centre for International
Studies.
Ms O’Dwyer predicted
the debate would move
to long-running issues
involving superannuation
and the aged pension eligibiity criteria.
“I don’t want to pre-empt
where that conversation
ends up, but I would say
that one of the most important areas for participants to address will be
how to manage transition arrangements,” Ms
O’Dwyer said. She said
regardless of the merits
of including the family
home in the pension test,
the most important factor would be to manage
any transition to ensure
people would have plenty of time to prepare for
change.
Mr Morrison did not rule
out the government cracking down on superannuation arrangements that
favour the rich. He said
the matter was one for
the Treasurer Joe Hockey
to comment on but when
asked about the matter
responded: “We need to
look obviously at all the
areas that the intergenerational report will raise
again.”
Mr Morrison said the
greater benefits in the
“ageing boom” could
come from structural
changes that would enable older people to work
longer and draw on their
pension later.

Malcolm Turnbull

JUST over 250 children
remain in immigration detention in Australia and on
Nauru, contradicting comments from Communications Minister Malcolm
Turnbull, but the latest
figures confirm the government is continuing to
reduce the number.
MR Turnbull, in an appearance on the ABC’s Q&A
program on Monday night,
insisted on a number of
occasions that the number of children in detention had fallen to 136.
“At the time of the election
when we came into government, there were just
under 1400. Now there
are 136. So we, with our
policies, have reduced the
number of children in detention by 90 per cent,” Mr
Turnbull said.
When pressed, Mr Turnbull said: “There are 136
as of 12pm today. There
are 192 as of last Thursday. There were 1992 at
the peak under Labor in
2013.”
The number quoted by
Mr Turnbull, however, ignores the 119 children
who remain in detention
on Nauru.
The total number of children in detention as of
Monday, according to Immigration Department figures, is 252.
A spokesman for Immigration Minister Peter Dutton on Tuesday said the
Abbott government was
committed to removing
children from immigration
detention.
“Children in detention
peaked at almost 2000
under Labor. Since taking office, the Coalition

Government has worked
assiduously to move
children from detention
into the community,” the
spokesman said.
Mr Turnbull had been responding to a question
from a woman who said
she regularly visited the
Villawood detention centre in Sydney.
Jane Healy said she knew
some of the children mentioned in the Australian
Human Rights Commission report into children
held in immigration detention, released last week,
and which prompted a
barrage of criticism aimed
at the commission’s president, Gillian Triggs.
“I know an eight-year-old
who attempted suicide by
eating rocks and screws
and bolts from the tents
that he lived in for 14
months on Nauru,” Ms
Healy said to Mr Turnbull
on Monday night.
“I know a 14-year-old who
attempted to hang herself.
I would ask you personally
to justify the irreparable
damage that’s being done
to hundreds of children
still in detention?”
The return to debate over
children in detention
comes in the wake of the
release last week of a longawaited report from the
Australian Human Rights
Commission into children
in immigration detention.
The report prompted an
attack against Professor
Triggs, including from
Prime Minster Tony Abbott.
“The real issue here is
the children. The children
and the welfare of the children,” Mr Turnbull said.
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Chris Bowen struggles to name tax-free
threshold during Alan Jones interview

Chris Bowen: Admitted the interview was not his best performance. Photo: Alex Ellinghausen

Alan Jones pushed Chris Bowen to identify Australia’s tax-free
threshold. Photo: Louise Kennerley

Federal opposition treasurer Chris Bowen has
been accused of not
knowing a key area of his
portfolio after he was unable to identify Australia’s
tax-free threshold during
a live television interview
on Tuesday night.
Repeatedly pressed by
talkback host Alan Jones
to outline Australia’s tax
levels, Mr Bowen was
unable to identify the
$18,200 figure as Australia’s tax-free threshold.
In the fumbling interview
on Sky News, Mr Bowen
appeared visibly uncomfortable as Jones pressured him to prove his
knowledge of Australia’s
tax structure.
Asked by Jones at what
point Australians pay “no
tax at all”, Mr Bowen declined to nominate a figure.
“You get a tax-free threshold. You get a low income
earners’ tax off-set,” Mr
Bowen responded.
Not satisfied with the answer, Jones repeatedly

asked: “What is it?”
Jones eventually gave the
shadow treasurer the answer, before berating his
credentials as would-be
treasurer.
“This is a serious issue.
The man wants to be the
treasurer of Australia but
he doesn’t know the tax
thresholds.”
Jones persisted with the
issue, asking the NSW MP
to identify the percentage
of tax paid in the next
bracket.
Attempting to shut down
the line of questioning, Mr
Bowen said: “I’m not going to do a pop quiz with
you, Alan.”
He then incorrectly nominated 15 per cent as his
answer.
“We don’t pay 15, we pay
19 cents in the dollar,”
Jones said.
Mr Bowen said he had
been referring to the superannuation tax rate,
which is 15 per cent.
After the interview was
over, Mr Bowen conceded
it had not been his best

performance.
“Some interviews will go
better than others,” Mr
Bowen told the ABC.
“Obviously ... I was talking about superannuation
tax, when he was talking
about personal income
tax.
“I cleared that up in the
next question. I’m more
than happy to have my
economic
credentials
compared to [Treasurer
Joe Hockey] and my command of details compared
to the Treasurer’s any
day.”
Opposition Leader Bill
Shorten conceded Mr Bowen had made a mistake
but suggested it was the
result of a late night interview at the end of a “long
day”.
“Chris does know the tax
free threshold of $18,200,
he certainly at the end of a
long day at 8.30 last night
went into an interview
with Alan Jones, I think
that’s a sign of his commitment, I probably think
of other things he could
do on a Tuesday night at
8.30 than be interviewed
by Alan Jones but he
did,” he told reporters in
Melbourne.
It follows a similar gaffe
made by the new Queensland Premier Annastacia
Palaszczuk who couldn’t
name the rate of the GST.
The State Labor leader
later blamed the mistake
on not having enough
coffee that morning.
“He’s made a mistake,
he’s acknowledge that
and when it comes to
acknowledging mistakes
when will Joe Hockey
acknowledge their whole
budget’s unfair?” Mr
Shorten said.
When asked if he still
had confidence in Mr
Bowen as shadow treasurer, Mr Shorten responded “absolutely”
and added “the person I
don’t have confidence in
is Joe Hockey”.

Abbott orders APS: get it done

Prime Minister Tony Abbott has sent a blunt warning to government departments. Photo: Andrew Meares

Prime Minister Tony Abbott
has sent a blunt warning
to departments caught up
in his government’s latest
public service reshuffle: get
it done.
Mr Abbott gave the departments of Industry, Education
and Social Services a strict
two-month deadline to finalise the move of hundreds of
public servants between the
workplaces.
The unusual prime ministerial edict is believed to reflect
government frustration at the
glacial pace of the massive
“machinery of government”
(or MoG) changes it put in
place in 2013 and 2014.
The Prime Minister’s office
wrote to all the agencies involved in the latest reshuffle
giving them just two months
- until February 21 - to get
the public servants moved
and working in their new departments.
The MoG changes were quietly announced just before
Christmas, moving responsibilities for training from
the Department of Industry
and Science to the newly
named Department of Education and Training, with
about 470 public servants
from Canberra and around
the nation on the move.
Another unspecified number of bureaucrats at Education were packing their bags
for the Department of Social
Services in Canberra as responsibility for childcare
was transferred from one
department to the other.
More than 13,000 public servants were shuffled
between departments in
the wake of the sweeping
changes, mergers and axings of agencies by the

newly elected Abbott government in late 2013.
But the process did not happen fast: some of the MoG
changes took many months
to complete, much to the
frustration of their portfolio
ministers.
The Canberra Times understands the agencies affected by the latest reshuffle be-

lieve they are looking good
to meet the Prime Minister’s
deadline.
An Education Department
spokesman said last week
he and his colleagues were
confident they complete the
changes, which included
large numbers of Canberrabased officials moving offices, by the February 21
deadline.
“All matters have been
agreed and the machinery
of government change is
close to finalisation,” the
spokesman said.
The Prime Minister’s office
was not keen to discuss the
reshuffle and declined to
answer questions.
“The implementation of the
new Administrative Arrangements Orders [is] a matter
for government agencies
to put in place,” a spokeswoman said.

No defence need to build submarines
in Australia, says chief Mark Binskin
There is no national security
need to build the next fleet
of submarines in Australia,
Chief of the Defence Force
Mark Binskin has said, putting a dent in the case for a
local build.
Air Chief Marshal Binskin
said on Tuesday that it was
more important – in both
economic and defence
terms – that the life-long
upkeep of the submarine
fleet is done locally rather
than actually building them
at home.
His comments come amid
a fierce debate over the
project to build the replacement fleet for the Collins
Class submarines after the
government announced
a “competitive evaluation
process” for the contract to
design and build the boats.
Despite widespread belief
that the Abbott government favoured outsourcing
the submarines to Japan,
it announced the competitive process amid a political
backlash in South Australia, the home of the government’s own shipbuilder
ASC.
Asked if there was a national security argument for

building the submarines at
home – as many advocates
of a local build say – Air
Chief Marshal Binskin said
it was more of an “emotive
argument”.
He said Australia could still
do the more important upkeep work – known as sustainment – without actually
building the submarines at
home.
“I don’t believe you have to
build to be able to sustain
in the country. You have to
know the system and you
have to know it well to be
able to do it,” he said.
By integrating the systems
such as sensors and combat systems into the boats
at home, and testing the
boats and their systems locally, Australia would get
the know-how to do the sustainment work over the next
30 or 40 years, he said.
“To be honest with you, if
you’re looking at an economic proposition here,
two-thirds of the costs
throughout the life is sustainment. That’s where the
best investment is, because
that gives us the wherewithal to adapt the platform over
the 30-year life.”
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Unis plead with Abbott government for research reprieve

Universities are pleading
with the Abbott government to abandon its threat
to axe funding for major programs supporting
30,000 researchers if the
Senate refuses to support
the deregulation of university fees.
Peak body Universities
Australia warns in its
budget submission that
researchers on the verge
of major breakthroughs
in health, climate science
and manufacturing will
move overseas if funding
for the Future Fellowships
scheme and National Collaborative Research Infrastructure Strategy (NCRIS)
expires.
Education Minister Christopher Pyne has repeatedly said that continued
funding for both programs
- which have been described as the “backbone
of research in Australia”
- is contingent on the government’s higher education reforms passing the
Senate.
“Given the profound significance of both programmes in underpinning
Australia’s research capability, Universities Australia strongly recommends
that funding for both programmes be provided on
an ongoing basis, irrespective of the outcome
on the current higher education reforms,” Universities Australia says in its
submission.
As hopes of achieving fee
deregulation have dimmed
over recent weeks, the
sector has focussed its
lobbying efforts on avoiding major research cuts.
NCRIS has led to major
breakthroughs on vaccinations, 3D imaging, drugs
to treat heart failure and
the production of a new
type of steel that produces
70 per cent fewer greenhouse gases than regular
steel. The scheme is renowned internationally for
reducing fragmentation

and duplication across institutions, making Australia’s research efforts more
cost-effective.
The facilities it supports
include the Integrated Marine Observing System
(IMOS), based at the University of Tasmania, which
conducts long-term ocean
monitoring, including of
temperature rises linked
to climate change. All the
data is freely available to
other researchers under
open-access agreements.
“We have around $40 million worth of equipment in
the ocean gathering data that’s all at risk,” IMOS director Tim Moltmann said.
Funding is due to run out
in June, with some facilities expected to close
within months. Universities are lobbying for $200
million a year in funding.
The Future Fellowships
scheme supports 150
leading mid-career researchers, allowing them
to continue their work in
Australia.
“Without further investment by government in
this scheme, many researchers, often midway
through their projects and
on the cusp of important
breakthroughs, will move
overseas where other governments are seeking to
attract the world’s best,”
Universities Australia says
in its submission.
A spokesman for Mr Pyne
said the programs must
be funded out of savings
linked to the higher education reforms because Labor failed to ensure continued funding for them
before it lost office.
“If Labor, the Greens and
crossbenchers block the
reform package in the Senate, there will be no source
of ongoing funding for
these two vital research
investments, meaning job
losses and irreparable
damage to our high-quality research capacity,” the
spokesman said.

PM Abbott steps up metadata push

Tony Abbott says metadata retention laws will help authorities track
down terrorists and pedophiles. Source: AAP

TONY Abbott is stepping
up the pressure on Labor
to swiftly pass new data
retention laws, which are
now expected to cost up
to $400 million a year.
THE prime minister revealed the cost, which
Labor has been seeking,
before he delivers a major
national security speech
to parliament on Monday.
The legislation, introduced in October but yet
to pass either house of
parliament,
mandates
telecommunications companies keep metadata for
two years.
Metadata is information
collected from devices,
including phone numbers
used, how long people
talked to each other, the email address from which
a message was sent and
the time the message was
sent.
It is used by police and intelligence agencies to investigate such crimes as
terrorism and child sexual
abuse networks.
Talking to child protection
advocates on the Gold
Coast on Wednesday,
Mr Abbott warned there
would be an “explosion
of unsolved crime” without the changes.
“If we don’t keep this
data, our crime fighting
agencies and the police
are flying blind,” Mr Abbott said.
The $400 million cost represented one per cent of
the $40 billion telecommunications sector.
“It seems like a small price

to pay to give ourselves
safety and freedom,” Mr
Abbott said.
Asked if industry would
have to pay for the measure, Mr Abbott said: “It
is very important that if
you do business in this
country, you adhere to
the rules.”
Opposition Leader Bill
Shorten said the cost figure was an important step
forward.
Labor is expected to
bring forward amendments to the legislation,
but has backed two previous tranches of counterterrorism laws.
The opposition says the
bill must consider the
rights of individuals, privacy principles, the potential extra cost of internet services and protect
journalists and whistleblowers.
Greens spokesman Scott
Ludlam said the government should scrap the bill,
as there was no evidence
that mandatory data retention reduced crime or
improved public safety.
Senate crossbencher David Leyonhjelm said it
was outrageous Australians would be paying $20
a head for the government
to “snoop” on everyone.
“They’re looking for a
needle in a haystack trying to control these terrorists and all they are
doing is building a bigger haystack,” the Liberal
Democratic Party senator
told AAP.
Human Rights Commis-

sioner Tim Wilson said
checks were needed to
prevent information from
being hacked or being accessed without authority
by telco employees.
“I have natural deep instinctive reservations of
the significant holding of
peoples’ private and personal information by very
large services available
for access by government,” he said.
Labor communications
spokesman Jason Clare
said the prime minister
needed to reveal how
much the new scheme
would cost business and
consumers.
“If the Liberal government is intending on imposing a new internet tax
on households to pay for
this, then it must be upfront about that,” Mr Clare

told AAP.
“We can’t afford something as important as
national security laws to
be sidetracked by Tony
Abbott’s determination
to avoid being straight on
this.”
Senator Leyonhjelm later
said Mr Abbott’s claim
about an “explosion of unsolved crime” was “prime
ministerial hyperbole”.
“What he’s essentially
saying is there is that explosion already because
we obviously don’t have
compulsory retention of
metadata right now,” he
told the ABC.
“How long has this been
going on - ever since
metadata existed? What
nonsense.”
A parliamentary committee is due to report on the
bill on February 27.

New financial advice reforms needed: Govt
FINANCIAL
advisers
could be forced to sit an
entrance exam and get a
degree-level qualification,
Assistant Treasurer Josh
Frydenberg says.
AFTER the government’s
last attempt at making
changes to the financial
advice industry was widely-panned and rejected
in the Senate, Mr Frydenberg said they would have
another go.
He said a recent parliamentary report showed
there were some reforms
worth pursuing to improve the industry.
“I think it is worth pointing out though ... there are
a lot of very good financial advisers out there but
there are also some that
are inadequately qualified,” he told ABC radio
on Thursday.
Mr Frydenberg said Australians needed to have
confidence in the advice
they were getting, and
confidence in the people
giving the advice.

“Unlike the accounting
profession and legal profession - which have established codes of ethics,
have exams, and ongoing professional development - I think that has
been lacking in parts of
the financial planning industry,” he said.
He flagged the possibility
of moving financial planners from a diploma-based
qualification to a degreebase qualification.
Mr Frydenberg also said
advisers could sit an entrance exam similar to
those in England, the US,
Singapore and Hong Kong.
Advisers could also have
to undertake a year of supervised training and be
required to join an industry association.
“There are quite a number of very interesting reforms that I now want to
have a good debate with
the sector about to see if
we can implement them
with their support,” Mr
Frydenberg said.
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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

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

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

WAYNAK TV

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم من
جميع االقطار العربية

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
لالتـصال:

1300 9 2 2 7 8 8

القنوات مكفولة
لـ  3سنوات

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

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

