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لبنان جمددا بلد «تفقيس»املشاكل..احلكم على مساحة يشعل فتيل أزمة جديدة! التزام أمريكي  -خليجي يف كمب ديفيد
احلريري يتوّج زيارته اىل روسيا بلقاء الرئيس بوتني للتصدي لنشاطات إيران يف املنطقة
وصف
اصدق
لعل
ينطبق على لبنانن انه
بلد «تفقيس» االزمات
وتوالدها.
وكأنه كان ينقص لبنان
أزمة جديدة.
أشعل
اجلديدة
االزمة
الذي
احلكم
فتيلها
أصدرته احملكمة العسكرية
حبق ميشال مساحة ،الذي
قضى بسجنه  7اشهر بعد
احتساب السنوات األربع
اليت قضاها يف السجن.
وقد هاجم وزير العدل
أشرف ريفي هذا احلكم
مهددا بأقالة اجمللس
العسكري ،فيما طالب
القاضي والوزير السابق
سليم جريصاتي باستقالة

سعى الرئيس االمريكي
بارك أوباما اىل طمأنة
حلفائه اخلليجيني يف القمة
االوىل اليت عقدها معهم
يف منتجع كمب ديفيد،
اىل ان الواليات املتحدة
ال تزال ملتزمة صون أمن
منطقة اخلليج ،وصد أي
اعتداءات خارجية تتعرض
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IMPRESSIVE WARDROBES
CUSTOM DESIGN TO SUIT YOUR NEEDS  FACTORY PRICES

Prices starting from as little as

الرئيس بوتني مستقب ً
ال الرئيس الحريري أمس االول يف منتجع سوتشي (داالتي ونهرا)

ريفي فورا.
وقال جريصاتي يف حديث
اىل وكالة األنباء املركزية،
مبعزل عن معطيات ملف

لدى
مساحة،
ميشال
القضاء العسكري ،أي
حماضر التحقيق وجمريات
احملاكمة ورفض طلبات

تدفق املساعدات على اليمن خالل اهلدنة وال مواكبة
عسكرية للسفينة االيرانية

سريان اهلدنة يف اليمن
واستقرارها ساهم يف
تدفق املساعدات االنسانية

هلا دول جملس التعاون
اخلليجي.
ووعد بتوسيع التعاون
العسكري مع دول اجمللس
من خالل اجراء مناورات
عسكرية مشرتكة ،ورفع
مستوى التعامل معها
كحليفة خارج اطار حلف
مشال االطلسي.

وخيمت ايران بربناجمها
النووي ،واالهم من ذلك
وتصرفاتها
بسياساتها
االقليمية السلبية ،على
اجللسات االوىل للقمة.
وجاء يف بيان مشرتك صدر
عقب القمة أن اجملتمعني
أكدوا «التزامهم املشرتك

اىل هذا البلد الفقري.
وزاد من معاناة اهلها
شنتها
اليت
احلرب

ميليشيات احلوثي وانصار
الرئيس املخلوع علي عبد
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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

ختليات السبيل واملرافعة
واحلكم ،واليت جيب ان
جيري يف شأنها تقويم
قانوني علمي وموضوعي،
على جري عادتنا يف
مقاربة االحكام القضائية،
هالين ان أمسع موقف وزير
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)(GST included
Award winning
recognition for
excellent customer
service

$600

*Installed

*Conditions apply

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

We provide standard and custom designed
wardrobes in affordable prices with 10 years written
guarantee

20 YEARS OF EXPERIENCE
9LVLWRXUVKRZURRPDW&DQWHUEXU\5G%DQNVWRZQ�3�2SHQ'D\V
www.impressivewardrobes.com.au
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اسرتاليات

السفري ال صاحل يستقبل ممثل مفيت اجلمهورية اللبنانية بأسرتاليا

الشيخ زيدان يشيد مبواقف امللك سلمان بن عبد العزيز العادة الشرعية اىل اليمن
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

EAT IN OR TAKE AWAY

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

( 30دوالرا وما فوق)

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

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

منقوشة ع الصاج

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

السفري آل صالح لدى استقباله املفتي الشيخ مالك زيدان والوفد املرافق
استقبل سفري خادم احلرمني
أسرتاليا
لدى
الشريفني
ونيوزيالندا نبيل بن حممد آل
صاحل يف مكتبه مبقر السفارة
بالعاصمة األسرتالية كانبريا يوم
الثالثاء ممثل مفيت اجلمهورية
اللبنانية بأسرتاليا الشيخ مالك
زيدان يرافقه رئيس مجعية
الوحدة االسالمية باسرتاليا
عبداهلل الشامي ،والشيخ حسن
زيدان والسيد فؤاد االشوح.
واشاد الوفد مببادرات خادم
امللك
الشريفني
احلرمني

سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه اهلل ورعاه يف التعامل
مع االزمة اليمنيه ،وإلعادة
الشرعية يف اليمن واحملافظة
على امنه واستقراره.
واكد مساحته على امتنان اجلالية
املسلمة باسرتاليا وتقديرها
جلهود اململكة يف خدمة االسالم
واملسلمني يف اسرتاليا وكل
بقاع االرض.
من جهته شكر السفري ال
صاحل الوفد على مشاعره جتاه
اململكة وقيادتها ،وقال أن

اململكة تولي اهتماما وحرصا
كبريين للوقوف مع الشعب
اليمين الشقيق ومؤازرته يف
ازمته حتى يستعيد بإذن اهلل
أمنه واستقراره.
كما أكد السفري آل صاحل على
أهمية دور العلماء والدعاة
وقيادات اجلالية املسلمة يف
العمل من اجل وحدة املسلمني
والتحذير من بذور الشر
رسالة
وايصال
والفساد،
االسالم القائمة على احلق وفق
منهج الوسطية واالعتدال.

أحضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم  50دوالرا

BEIN SPORTS
1 - 15 ON
WAYNAK TV

Email: team@waynaktv.com.au

www.waynaktv.com.au

Web: www intervisiontv.com.au
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لبنانيات

جملس الوزراء وافق مبدئياً على دعم الصادرات اىل االردن ودول اخلليج وكلف ايدال دراسة الكلفة
وافق جملس الوزراء مبدئيا على
دعم الصادرات اىل األردن
ودول اخلليج وكلف ايدال
دراسة الكلفة.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة
عادية ،امس االول ،يف
السراي ،برئاسة رئيس احلكومة
متام سالم وحضور الوزراء الذين
غاب منهم وزير اإلتصاالت
بطرس حرب.
اثر اجللسة اليت استمرت قرابة
ثالث ساعات ،تال وزير االعالم
رمزي جريج املقررات الرمسية
اآلتية:
بناء على دعوة دولة رئيس
جملس الوزراء عقد اجمللس
جلسته األسبوعية عند الساعة
العاشرة من يوم اخلميس الواقع
فيه الرابع عشر من شهر أيار
 2015يف السراي احلكومي
برئاسة دولة الرئيس وحضور
الوزراء الذين غاب منهم الوزير
بطرس حرب.
اضاف :يف مستهل اجللسة
كرر دولة الرئيس ،كما يف كل
جلسة ،املطالبة بانتخاب رئيس
جديد للجمهورية ،خصوصا يف
ضوء اجللسة الثالثة والعشرين
املدعوة هلذا اإلنتخاب ،واليت
مل يكتمل النصاب فيها ،مؤكدا
ان استمرار الشغور الرئاسي
ينعكس سلبا على عمل سائر
املؤسسات الدستورية.
وتابع جريج :إثر ذلك عرض وزير
الزراعة موضوع نقل الشاحنات
اليت تعذر عودتها اىل لبنان
برا بسبب احلوادث يف سوريا
وموضوع دعم الصادرات اللبنانية
اىل األردن ودول اخلليج.
وبنتيجة التداول وافق جملس
الوزراء بصورة مبدئية على دعم
تلك الصادرات وتكليف مؤسسة
إيدال بالتعاون مع وزارات
الزراعة والصناعة والنقل إعداد
دراسة كلفة دعم تصدير اإلنتاج
الزراعي والصناعي اىل األردن
ودول اخلليج لعرض املوضوع
على جملس الوزراء يف جلسته
املقبلة.

القرارات

ثم انتقل جملس الوزراء اىل حبث
املواضيع الواردة على جدول
اعمال اجللسة واختذ بصددها
القرارات الالزمة وأهمها:
أوال :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل نقل اعتمادات
من احتياطي املوازنة العامة اىل
موازنة بعض الوزارات على
أساس القاعدة اإلثنيت عشرية.
ثانيا :املوافقة على إنهاء خدمات
جملس ادارة مستشفى صيدا
احلكومي.
ثالثا :املوافقة على استئجار مقر
جديد إلدارة اإلحصاء املركزي
يف بولفار كميل مشعون
وفقا القرتاح ادارة األحباث
والتوجيه.
رابعا :املوافقة على هبة مقدمة
من ادارة حصر التبغ والتنباك
لصاحل اجليش بقيمة 2،6
مليون دوالر أمريكي لتمويل
جتهيز اجليش مبعدات جديدة
ومتطورة.
خامسا :املوافقة على هبة مقدمة
من ادارة حصر التبغ والتنباك
لصاحل األمن العام بقيمة 4،974
مليار لرية لبنانية لتمويل كلفة

تنفيذ برنامج معلوماتي للتحليل
واألمن القومي.
سادسا :تأليف جلنة برئاسة
وزير املالية لتقديم اإلقرتاحات
املناسبة جمللس الوزراء بصدد
تقديم اهلبات من إدارات ومرافق
عامة اىل بعض الوزارات.
وبعد اجللسة لفت الوزير
بوصعب اىل ان جلسة جملس
الوزراء هي بداية العاصفة.
بدوره ،قال وزير الصناعة
حسني احلاج حسن ان نقاشات
حصلت وكل وزير سعى لتمرير
بنود تتعلق بوزارته النه يعتربها
اولوية.
من جهته أوضح وزير الشباب
والرياضة عبد املطلب حناوي
ان البحث مت فقط يف جدول
االعمال.
وقبيل اجللسة كانت مواقف
الوزراء تركزت على احلكم
الصادر يف حق مساحة فقال
وزير العدل أشرف ريفي :ال
تسويات يف القانون وجيب
احملاسبة وفق معيار واحد .وأكد
متابعة القضية مهما كلف األمر.
بدوره لفت احلاج حسن إىل أن
احرتام القضاء وأحكامه ال جيب
ان يكون انتقائيا.
وأوضح وزير السياحة ميشال
فرعون أنه سيتم التطرق اىل
ما صدر امس (االربعاء) عن
احملكمة العسكرية.
أما وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق فقال :القضية
امر قضائي حبت.

نشاط سالم

وكان الرئيس سالم استقبل
وزير الزراعة أكرم شهيب مع
وفد من نواب الشمال والبقاع،
يف حضور رئيس جملس االدارة
املدير العام ملؤسسة تشجيع
االستثمار إيدال نبيل عيتاني
وتناول البحث اجياد سبل
لتصريف االنتاج الزراعي.
وقال النائب انطوان بو خاطر
بعد اللقاء :اطلقنا صرخة مدوية
باسم املزارعني يف منطقيت
الشمال والبقاع بالنسبة لوقف
تصدير االنتاج الزراعي عرب الطرق
الربية وخصوصا أن املوسم بدأ
يف عكار ويليه البقاع يف االيام
املقبلة والوضع كارثي.
بدوره ،حتدث النائب كاظم اخلري
الذي قال :يف الشمال كما يف
البقاع حنن نعرف أن موسم
البطاطا يف عكار والفاكهة يف
املنية والضنية انطلق ،وقد
طالبنا دولة الرئيس بطرح
موضوع النقل البحري عرب عبارة
الرورو اليت حتمل الشاحنات
على جلسة جملس الوزراء
اليوم ،وخصوصا أن احلدود
الربية مقفلة كما يعرف اجلميع
وحنن أمام كارثة حقيقية خالل
األربعة أشهر املقبلة ،ما مل يتم
اجياد حلول سريعة لنقل البضائع
الزراعية والصناعية من لبنان
اىل اخلليج العربي عرب مصر.
والحقا ،صدر عن نواب قضاء
املنية-الضنية البيان اآلتي:
زار نواب املنية الضنية أمحد
فتفت وقاسم عبد العزيز
وكاظم اخلري مع وفد من نواب
البقاع وعكار دولة الرئيس متام
سالم للمطالبة بتأمني احللول
السريعة ألزمة نقل املنتجات

اللبنانية الزراعية والصناعية،
واليت تفاقمت بعد إغالق احلدود
السورية االردنية .وطالب نواب
املنية  -الضنية دولة الرئيس
برفع الغنب الذي حلق مبناطق
املنية والضنية وعكار منذ سنه
باملرسوم  12096الذي مل يراع
احلد االدنى من التوازن بني
املناطق ،وقد سلم النواب دولة
الرئيس مذكرة بهذا اخلصوص
تتضمن الئحة باملشاريع امللحة
بقضاء املنية -الضنية ،آملني
إدراجها يف قانون الربنامج
املخصص إلمناء املناطق يف
موازنة العام .2015

االساتذة املتفرغون

وإستقبل الرئيس متام سالم
عصرا وفدا من اهليئة التنفيذية
لرابطة االساتذة املتفرغني
يف اجلامعة اللبنانية برئاسة
الدكتورة راشيل حبيقة كالس،
اليت قالت بعد اللقاء :لقد قمنا
بزيارة دولة الرئيس وهو واجب
على اهليئة اليت استلمت مهامها
يف كانون االول املنصرم واليت
من صلب عملها التواصل
مع السلطات املعنية بشؤون
اجلامعة .كما اننا شكرنا دولة
الرئيس ووزير الرتبية على اجناز
ملفني للجامعة هما تعيني العمداء
وملف التفرغ ،وطالبنا باستمرار
احلكومة يف دعم اجلامعة وتأمني
املصاحل واملطالب احملقة هلذه
املؤسسة.
أضافت :لقد شددنا على أمور
عدة منها العمل على دخول
االساتذة املستويف الشروط
اىل مالك اجلامعة ،كما وضعنا
رئيس احلكومة يف أجواء تراكم
املستحقات املالية لالساتذة
عند عملية ضم اخلدمات بسبب
تأخرهم بالدخول اىل املالك.
جيب تعديل القانون املعمول به
بهذا الشأن على غرار ما جرى
يف العام  .2004وقد تكلمنا عن
متابعة قوانني تتعلق خبصوصية
االستاذ من حيث التقاعد ،وعن
دعم احلكومة انشاء واستكمال
االبنية اجلامعية ،وحث جملس
االمناء واالعمار الجناز امللفات
املقرة واالسراع يف تنفيذها.
كذلك حتدثنا عن وجوب دعم
اجلامعة من الناحية املالية ورفع
مصادرها املالية وموازنتها من
أجل تأمني حاجات هذه اجلامعة
وتأمني التعليم العالي الراقي
لطالب لبنان.
وختمت :حتدثنا ايضا مع دولة
الرئيس عن وجوب ان يكون
هناك عقود طبيعية لالساتذة
بالساعة وللموظفني واجلهاز
االداري واملدربني وليس عقود
مصاحلة ،وكان هناك تأكيد من
دولة الرئيس على دعم اجلامعة
ولكن ضمن االمكانات املتوفرة
يف ظل األوضاع العامة اليت متر
بها البالد.
والتقى سالم وفدا من أعضاء
جملس ادارة غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف طرابلس
والشمال برئاسة رئيس الغرفة
توفيق دبوسي.
ومن زوار السراي املدير العام
رئيس جملس ادارة مدير عام
تلفزيون لبنان طالل املقدسي
الذي عرض مع سالم شؤونا
تتعلق بتلفزيون لبنان.

جريصاتي طالب وزير العدل باالستقالة الفورية:

حجب شاهدا حموريا مبلف مساحة وختطى صالحياته

طالب الوزير السابق سليم
جريصاتي وزير العدل أشرف
ريفي باالستقالة الفورية بعد
كالمه املتشنج وحجبه شاهدا
حموريا يف ملف مساحة...
وختطي صالحياته.
وقال جريصاتي يف حديث اىل
وكالة األنباء املركزية ،مبعزل
عن معطيات ملف ميشال
مساحة ،لدى القضاء العسكري،
أي حماضر التحقيق وجمريات
احملاكمة ورفض طلبات ختليات
السبيل واملرافعة واحلكم ،واليت
جيب ان جيري يف شأنها تقويم
قانوني علمي وموضوعي ،على
جري عادتنا يف مقاربة االحكام
القضائية ،هالين ان أمسع
موقف وزير العدل الذي خرج
عن طوره ،وهو الساهر على
املرفق القضائي ،مبجرد ان
حمكمة أصدرت حكما ال يروقه
يف السياسة حلسابات ال
ترقى اىل مستوى القانون يف
شيء .لذلك ،أقل ما ميكنين
أن أفعله اليوم ،للحفاظ على
البقية الباقية من هيبة القضاء
واستقاللية الوظيفة القانونية،
أن أناشد وزير العدل باالستقالة
الفورية من موقعه وقد سبق لي
ان أنذرته بأن عليه ان ينسى
أنه كان يوما ضابطا عدليا ،اذ
انتقل اىل الضفة االخرى من
العدالة ،أي اىل وزارة العدل
اليت يقع عليها موجب أساس اال
وهو حتصني السلطة القضائية.
أسباب املناشدة
أما أسباب هذه املناشدة ،فهي
التالية تعدادا وليس حصرا:
 - 1وزير العدل الذي حيجب
شاهدا حموريا عن حماكمة لدى
القضاء العسكري هو خمرب
مستدرج للجرم ،ال حيق له ان
ّ
ينقض على قضاء احلكم .ان
محاية الشهود عنوان زائف
يتوسله وزير العدل حلماية ميالد
كفوري من زيفه ودوره ،وهي
حائل دون كشف احملرضني
واحملركني وأهدافهم.
 - 2ان استقاللية الوظيفة
القضائية ،املرادفة لضمانة
املتقاضني ،هي مبستوى املبدأ
الذي يعلو كل اعتبار ،على
نصت عليه املادة  20من
ما ّ
الدستور واليت أطاحها وزير
العدل ،مبجرد أنه تعرض للقضاء
العسكري بالطريقة املوتورة
اليت عبرّ عنها ،وأحال القاضية
العدلية ليلى رعيدي يف احملكمة
العسكرية الدائمة اىل التفتيش
املركزي مبجرد أنها مارست
وظيفتها القضائية ،مبعرض
اشرتاكها يف النطق بقرار
قضائي .هذا ارهاب ما دونه
ارهاب ،ميارسه من يفرتض به
حيصن السلطة القضائية
ان
ّ
واال يرهبها مبعرض ادائها
رسالتها السامية.
 - 3أطاح وزير العدل مبدأ
الفصل بني السلطات ،فاعترب
نفسه قاضيا ،بأن طلب من
النائب العام التمييزي ان
يطلب بدوره من مفوض احلكومة
لدى احملكمة العسكرية نقض
القرار ،يف حني ان املادة 13

من قانون أصول احملاكمات
اجلزائية ،تنص على ان سلطة
النائب العام التمييزي تشمل
مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ،وان له دون سواه
ان يوجه اليه تعليمات خطية
او شفهية يف تسيري دعوى
احلق العام وان املادة  14جتيز
لوزير العدل فقط ان يطلب اىل
النائب العام التمييزي اجراء
التعقبات بشأن اجلرائم اليت
يتصل خربها بعلمه.
أيها الوزير لست ولن تكون
قاضيا ولن نسمح بأن تستبيح
القضاء ،مهما كلفت األمثان
وأقلها حتما مبادرتك اىل
االستقالة.
 - 4ان من حيق له ان يطلب
من مفوض احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ان يستدعي ملنفعة
القانون نقض أحكامها امنا هو
وزير الدفاع الوطين وليس أنت،
وذلك بناء على اقرتاح السلطة
العسكرية العليا ،على ما ورد
يف املادتني  76و 79من قانون
القضاء العسكري ،ما يعين انك
جتاوزت صالحياتك اىل درجة
االستيالء على صالحية سواك
من الوزراء ،ما جيعلك أيضا يف
موقع ال حتسد عليه من استباحة
السلطة االجرائية أيضا.

انتقام خطري

 - 5ان من حيق له ،خارج اي
مالحقة تأديبية ،ان يقرر يف
اي وقت عدم أهلية القضاة
االصيلني ،امنا هو جملس
القضاء االعلى عمال باملادة 95
من قانون القضاء العدلي ،وما
انقضاضك على القاضية ليلى
رعيدي اال انتقاما خطريا من
قاضية مل تعرف وال حيق لك
او لسواك ان يعرف ما كان
موقفها يف غرفة املذاكرة قبل
النطق باحلكم .خطري ما أقدمت
عليه هلذه اجلهة أيضا ضربا
للسلطة القضائية يف الصميم.
 - 6أمسعت يوما يا معالي
الوزير ان احدا من التكتالت
او املرجعيات السياسية سواك
طالب بالغاء حماكم او جمالس
مبجرد انها نطقت بأحكام
ال تروقها؟ هل نادينا حنن
بالغاء اجمللس الدستوري ألنه
خذلنا مرتني مبعرض رقابته
على قانوني التمديد للمجلس
النيابي ،املرة االوىل بتعطيل

متعمد للنصاب ،واملرة الثانية
بقرار معيوب فيه كل الشوائب
القانونية والدستورية ب27
حيثية متوافقة وأسباب الطعن
رده؟
وفقرة حكمية ختلص اىل
ّ
هل طالب سوانا ممن ناله عقابا
من اجمللس العدلي بالسجن
املؤبد بالغاء اجمللس العدلي؟
 - 7اننا خناف معك على متذهب
قضائنا وتطييفه وحتزبه ،وهو
يرنو بكل قواه ،وحنن ممن
يعرف ذلك ،اىل ان يصبح
سلطة وليس قضاء سلطة،
على ما ترغب به وأمثالك من
الذين اعتادوا التدجني والتطبيع
بالتسلط والقوة .هل أحيلك يا
وزير العدل اىل كالم مسؤول
ساقه كل من الوزير درباس
والوزير املشنوق من فريقك
السياسي ،وفيه حتفظ واعتبار
الصفة القضائية طاغية على
امللف ،وان أمور القضاء ّ
حيلها
القضاء ،على ما أسلفت؟
 - 8أال تعترب كالمك املتشنج
واملتوتر نوعا من الرتهيب،
يف حني ان امللف على عتبة
حمكمة التمييز العسكرية سواء
مببادرة مفوض احلكومة او
وكيل مساحة؟ كيف ميكن لك،
أيها الوزير املغامر بقضاء
بالدي ،أن تربط اغتيال الشهيد
وسام احلسن مبيشال مساحة
وان تعترب ان احلكم الصادر
عن احملكمة العسكرية الدائمة
يقتل شهيدنا مرتني ،هل أنت
مطلع على جمريات التحقيق يف
اغتيال الشهيد وسام احلسن؟
هل تستبق االمور؟ هل تشك
يف نزاهة ضابط حيوز على
ثقة القيادة العسكرية العليا
ووزير الدفاع ووزير آخر
للعدل ،بتزكيته رئيسا للمحكمة
العسكرية الدائمة ،أم أنك تؤثر
على صفاتك كلها وموقعك
السابق واحلاضر ،صفة نصري
من ينظر القضاء العسكري يف
جرائم ارهابية متهمني بها،
مبجرد انهم ينتمون اىل طائفتك،
كأن لالرهاب طائفة او حاضنة؟
وختم جريصاتي لكل هذا
أناشدك جمددا ال بل أحل عليك
باالستقالة الفورية من موقعك
كوزير للعدل ،لتعود اىل املواقع
اليت حتب ،فتطلق منها عنان
ُ
فتسأل عنه
كالمك املتشنج،
أمام القضاء الذي ما برحت
تسدد له سهامك املسمومة.

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
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لبنانيات

بوشكوف :لبنان مثال فريد للتعايش

احلريري حبث مع بوتني
التطورات وزار جملس الدوما
الروسي
الرئيس
استقبل
فالدميري بوتني الرئيس سعد
احلريري يف منتجع سوتشي على
البحر األسود ،امس االول ،يف
حضور مدير مكتبه نادر احلريري
ومستشاره للشؤون الروسية
جورج شعبان.
كما حضر عن اجلانب الروسي
للشؤون
بوتني
مستشار
أوشاكوف
يوري
اخلارجية
وممثل الرئيس لشؤون الشرق
األوسط نائب وزير اخلارجية
ميخائيل بوغدانوف .وتناول
اللقاء اخر مستجدات الوضع يف
لبنان والتطورات يف املنطقة،
ال سيما يف سوريا والعراق
واليمن.

مجلس الدوما

وكان الرئيس احلريري زار
جملس النواب الروسي الدوما
واجتمع مع رئيس جلنة الشؤون
اخلارجية يف اجمللس الكسي
بوشكوف يف حضور النائبني
السابقني باسم السبع وغطاس
خوري ونادر احلريري ومستشار
للشؤون
احلريري
الرئيس
الروسية جورج شعبان ،ومت
خالل اللقاء عرض االوضاع يف
لبنان والتطورات اليت تشهدها
املنطقة.

بوشكوف

بعد االجتماع حتدث بوشكوف
فقال :لقد كان لقاء مهما
جدا نظرا للوضع اخلطري
الذي تعيشه منطقة الشرق
األوسط ،وبالطبع فان روسيا
مهتمة اىل أقصى حد باستقرار
األوضاع هناك خصوصا يف
ظل املواجهات اليت حتصل بني
اكثر من جهة وعلى اكثر من
صعيد .وانا ال اعتقد انه من
املمكن لدولة مبفردها ان جتد
احلل للتوصل اىل االستقرار يف
هذه املنطقة.
اضاف :لقد كانت روسيا
اىل حد ما غائبة عن املنطقة
على مدى عشرين عاما ،النها
كانت منشغلة مبسائل داخلية
منها االقتصاد ،وقد مسحنا
للواليات املتحدة بان جتد
حلوال للصراعات فكانت النتائج
خميبة للغاية ،حبيث اننا مل
نر اي جديد قد حتقق بالنسبة
للقضية الفلسطينية ،كما رأينا
ان العراق اصبح حمتال ومقسما
اضافة اىل قيام الدولة
االسالمية اليت جاءت نتيجة
لبعض السياسات األمريكية
املتبعة ،وكذلك تزايدا واضحا
يف حاالت الال استقرار كما يف
ليبيا واليمن وسوريا .لذا فان
روسيا تنوي لعب دور اكرب
يف املنطقة ،ويف هذا اإلطار
جاءت زيارة الرئيس الروسي
اىل مصر وزيارة الرئيس عبد
الفتاح السيسي اىل موسكو
لتشكل خرقا ،مما يؤشر اىل
قيام عالقات جديدة بني
البلدين ،وانا اعتقد ان هذه
العالقات ستتطور بشكل سريع

االن.

عالقات تاريخية

وتابع :لطاملا كانت لروسيا
عالقات تارخيية وطيدة جدا
مع لبنان ،وقد عقدت لقاءات
كثرية لعدد كبري من املسؤولني
اللبنانيني من بينهم قيادات
متثل خمتلف األطراف السياسية
واالفرقاء ،وآمل ان أمتكن من
زيارة لبنان يف وقت قريب،
فأنا ارى ان لبنان يشكل مثاال
فريدا للتعايش بني خمتلف
الطوائف واالتنيات يف بلد واحد
على قواعد معقولة ،وميكن هلذا
البلد ان يشكل مثاال حيتذى به
لدول اخرى خصوصا يف الشرق
األوسط الذي تشهد الكثري من
بلدانه مواجهات بني خمتلف
مكوناتها .ان لبنان ليس اكرب
دولة يف املنطقة ،ولكنه من
بني األهم ،وهلذا السبب لطاملا
أولينا أهمية كبرية لعالقاتنا
معه ،ووقفنا اىل جانب الشعب
اللبناني يف مواجهته لشتى
انواع التدخالت كما حدث
خالل االعتداءات االسرائيلية،
وحنن مهتمون كثريا باستقراره
واستقبال
تطوره،
وسرعة
الرئيس بوتني للرئيس احلريري
يشكل دليال واضحا على األهمية
الكبرية اليت نوليها لبالدكم.
هل ترى انه من املمكن إرساء
السالم يف املنطقة يف ظل بقاء
بشار األسد على رأس الدولة
يف سوريا؟
 ان املسالة السورية معقدةجدا ،وعندما زرت سوريا الحظت
انه حتى الذين ال حيبون األسد
من سكان الشام خيافون من
الذين حياربون يف مشال البالد،
كما اعرف ان هناك شرحية
كبرية من الشعب السوري
تطالب برحيل الرئيس األسد.
هناك انقسام داخلي كبري جدا
داخل البالد على مستقبل احلكم
يف سوريا ،والشرط االساسي
الذي ال غنى عنه للتوصل اىل
اتفاق بشأن سوريا هو ان ال
تشارك قوى التطرف االسالمي
كجبهة النصرة وداعش باحلكم
يف سوريا ،وهو امر مرفوض
باملطلق .اما كيفية قيام حكومة
جديدة يف سوريا تؤمن االستقرار
يف البالد والتعايش بني خمتلف
اجملموعات ،فأنا ال ارى ان احدا
اليوم ميلك جوابا على ذلك،
ولكننا بالتأكيد نعتقد ان األزمة
السورية قد أزهقت العديد من
األرواح ،وانه ال بد من جتديد
جهود اجملتمع الدولي للتوصل
اىل حل لالزمة .وأننا نرى ان
االهتمام تراجع قليال بهذا امللف
اال ان ذلك يعود اىل حد ما اىل
ما تقوم به الدولة االسالمية يف
كل من مشال سوريا والعراق،
ولقد استضفنا اجتماعات عدة
للنظام واملعارضة السورية
ألننا نؤمن باحلوار الوطين الذي
من غري املمكن التوصل اىل أي
حل من دونه.

وقفة تضامنية لوزراء ونواب املستقبل أمام
ضريح احلريري
ترددات حكم احملكمة العسكرية
يف قضية الوزير السابق
ميشال مساحة على الساحة
ضريح
طاولت
السياسية
الرئيس رفيق احلريري الذي
شهد وقفة تضامنية رفضا
للحكم من قبل وزراء :العدل
أشرف ريفي والداخلية نهاد
املشنوق والشؤون اإلجتماعية
رشيد درباس ،إضافة اىل
قيادات من  14آذار ،مشددين
على ان يكون القضاء وفق
معيار واحد.
وقال وزير العدل :أن  14آذار
كقوى اختذت قرارا مبوافقة
الرئيس سعد احلريري بأن
تكون قضيتنا الوطنية احلالية
هي احملكمة العسكرية ،فنحن
مستمرون يف نضالنا حنو إقامة
الدولة بوجه الدويلة والقضاء
جيب أن يكون وفق معيار
واحد.
أضاف :لقد أتينا  3وزراء،
املشنوق ودرباس وأنا مع
قيادات  14آذار منسق االمانة
العامة فارس سعيد والصديق
ادي ابي اللمع وبقية الرفاق
لنقول إننا مستمرون يف
نضالنا حنو اقامة الدولة يف
وجه الدويلة ،حيث لن نسمح
ولن نقبل مبؤسسات تعمل وفق
معايري مزدوجة ،والقضاء جيب
أن يعمل وفق معيار واحد ،إذ
ال جيوز أن متر قضية الشهيد
سامر حنا من دون أن نعرف
من هو القاتل الفعلي وتضيع
امللفات يف أدراج احملكمة
العسكرية وال جيوز أن حُياكم
أحد بأقصى العقوبات لذنب
حمدود جدا ،بينما جرمية إرهابية
موصوفة كبرية جدا قام بها
النظام السوري من خالل
ميشال مساحة االرهابي حُيكم
ب 4سنوات ونصف ،ففي وقت
أقررنا قانونا للسري تصل بعض
العقوبات فيه ل 3سنوات ،كيف
أن نقل  24عبوة ناسفة من
النظام السوري للقيام جبرمية
إرهابية كبرية تهدد السلم
االهلي واالستقرار الوطين
ويكم ب 4سنوات ونصف.
حُ

اتخذنا قرارا

وتابع ريفي قائال :اختذنا
قرارا كقوى  14آذار ومبوافقة
الرئيس سعد احلريري بأن
تكون قضيتنا الوطنية احلالية
هي احملكمة العسكرية .حنن مع
عدم تدخل السياسة يف القضاء
لكن جيب أن يعمل القضاء وفق
معيار واحد ،وأال تلقى التهم
على فريق من دون حسيب أو
رقيب ،يف حني حُتجب التهم
عن فريق آخر ،فكأن إرهابيي
وجمرمي حمور املمانعة جرائمهم
مغفورة ،واجلرائم االخرى تصبح
ُ
وتلقى عليها كافة
إرهابية
التبعات واالحكام .أما على
املستوى العمالني بدأنا كوزارة
عدل بإجراءات التمييز هلذا
احلكم الذي نعتربه غري مقبول.

يف املقابل أحلنا القاضية اليت
تقاعست عن واجباتها القضائية
إىل التفتيش القضائي وسنتابع
هذه القضية لألخري.
وأردف ريفي :أن الضابط
الشهيد سامر حنا مل نعرف من
هو قاتله وال ما هي عقوبته،
كذلك االمر هناك كم من
اجلرائم كالعمالة السرائيل ُحكم
القائمون بها إما باالعدام أو
بأحكام مؤبدة وفجأة حُيكم فايز
كرم بسنة ونصف فقط ال غري.
والقطرة اليت فجرت احلالة اليت
مل تعد مقبولة باحلكم  4سنوات
ونصف على جرمية موصوفة ،أنا
كوزير عدل مشروعي أصبح يف
ملساته االخرية لتعديل قانون
احملكمة العسكرية وأن تبقى
حتاكم العسكريني على القضايا
العسكرية فقط ال غري ،وأال
حُياكم أي مدني أمام احملكمة
العسكرية .تنشأ حمكمة متخصصة
بدل احملكمة اخلاصة حملاكمة
اجلرائم الكربى واالرهابية على
مستوى االستئناف وهناك غرفة
متييز لتمييز االحكام يف هذه
اجلرائم.
وختم اهليكل االساسي هلذا
التصور القضائي حباجة اىل
ملسات أخرية نقوم بها .وجئنا
لنقول للشهيدين رفيق احلريري
ووسام احلسن دماؤكما غالية
واستشهادكما بني أيدينا كتيار
مستقبل و 14آذار وسنبقى أمناء
على هذه االمانة.

املشنوق

من جهته ،قال وزير الداخلية
حنن نتصرف ضمن القانون
واالصول القضائية اليت تسمح
بأن نضع احلق يف نصابه،
وأن كل ما حصل ال يتكرر وال
يتعرض املواطنون اللبنانيون
ألحكام ظاملة أو جائرة بقضايا
من دون ميزان موحد.

درباس

بدوره ،قال وزير الشؤون
االجتماعية :يكفي أن أقول
انه بعد صدور احلكم يف حق
مساحة اتصل بي مفيت طرابلس
والشمال مالك الشعار وقال لي
لقد اعتذر مين ميشال مساحة
يف قاعة احملكمة فمتى ستعتذر
مين احملكمة على هذا احلكم.
وقال أيضا لقد كنت مستهدفا
وكذلك البطريرك املاروني مار

بشارة الراعي عندما كنا نعد
لزيارته اىل الشمال .املسألة
كانت تذهب لفتنة كربى بني
املسلمني واملسيحيني بني
السنة والعلويني كما رأيناها
يف تفجريي مسجدي التقوى
والسالم.
وسأل :هل هكذا تعاجل قضايا
بهذه اجلدية واخلطورة أن متنح
أسباب ختفيفية ال نرى هلا
سببا؟ .أي شفقة أخذتهم به
ومل تأخذهم باجملتمع الذي كان
مستهدفا ومعرضا لالنفجار.
وأوضح درباس ان إمكانية
الطعن مسألة قانونية وأعتقد أن
مفوضية احلكومة لدى احملكمة
العسكرية ُتعد مشروعها وطعنها
وفقا لتعليمات وزير العدل وهذا
االمر سيأخذ جمراه .وقال :حنن
ال نتدخل يف العمل القضائي،
لكن هذه الوقفة املقصود منها
أن نقول للرأي العام إن جمتمعنا
لن يصبح مستباحا ،فهناك من
هو ساهر على ضرورة املراقبة
ومنع التفلت.

حوري

زار عضو كتلة املستقبل النيابية
النائب عمار حوري على رأس
وفد من تيار املستقبل ضريح
الرئيس الشهيد رفيق احلريري
ورفاقه يف وسط بريوت ،حيث
قرأ الفاحتة عن روحه.
وقال حوري باسم الوفد:
جئنا اليوم لنقول للرئيس
الشهيد رفيق احلريري بإسم
تيار املستقبل هلذه االسباب
اصررنا على احملكمة ملا حصل
باالمس .وجئنا لنقول للواء
الشهيد البطل وسام احلسن

دمك لن يذهب هدرا .ما حصل
باالمس يف احملكمة العسكرية
مهزلة وفضيحة غري مسبوقة
يف تاريخ اي قضاء .لن نقبل
بهذه املهزلة او ان تذهب دماء
الشهداء هدرا.
واوضح ان حماولة اغتيال
ومساحة
الراعي
البطريرك
مفيت الشمال وعدد من الوزراء
والنواب والقيام بتفجريات يف
االفطارات الرمضانية كل هذه
ال تستحق اال اشهرا معدودة
او سنوات قليلة ويذهب بعدها
البلد اىل اجملهول؟.
واكد ان هذه جرمية ومأساة
كربى سنتابع التمييز من
ناحية ،ومن ناحية اخرى سنتابع
التعديل القانوني وصوال اىل
اسرتجاع كل الصالحيات اىل
القضاء العادي لتعود احملكمة
العسكرية متخصصة حصرا
بالعسكريني.
واكد أننا كتيار املستقبل
لن نقبل وكما قال الرئيس
سعد احلريري ووزراء ونواب
املستقبل وكما قال املكتب
السياسي وكل منسقيات تيار
املستقبل اننا لن نقبل أبدا
بهذه املهزلة ،معلنا أننا سنتابع
املوضوع اىل اآلخر ولن نتهاون
يف دماء الشهداء ولن نقبل ان
تذهب هدرا.
وختم :وسام احلسن هذا البطل
الشهيد الذي جنب البلد مأساة
كربى وجرائم كربى يستحق منا
ان نعمل من اجل االخذ بثأره
حتت سقف القانون والذهاب
حنو الدولة العادلة اليت حتمي
كل ابنائها.

قنصلية لبنان العامة  -سيدني
اعالن

تقفل مكاتب قنصلية لبنان العامة يف سيدني يوم
االثنني  2015 - 5 - 25ملناسبة عيد املقاومة
والتحرير
سيدني يف 2015 - 5 - 12
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم
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لبنانيات

الوفاء للمقاومة انتقدت ازدواجية املعايري ازاء القضاء

الفراغ الرئاسي مؤشر لقياس عمق االزمة

جددت كتلة الوفاء للمقاومة
دعوتها اىل كل فئات الشعب
اللبناني للتمسك خبيار املقاومة،
مشرية اىل ان املواجهة اليت
خيوضها حزب اهلل يف السلسلة
الشرقية اليت تهددها عصابات
االرهاب التكفريية هي واجب
وطين تتطلبه مصلحة شعبنا
وصفة يف االمن والكرامة،
معتربة ان الفراغ الرئاسي
مؤشر لقياس عمق االزمة
السياسية املتفاقمة ،وكذلك
االمر بالنسبة اىل فقر العمل
احلكومي والتشريعي منتقدة
ازدواجية املعايري ازاء عمل
القضاء املختص وممارسة
التهويل واالبتزاز ضده وعدم
التمييز بني شرعة القانون،
وميوله السياسية املتقلبة.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،برئاسة النائب
حممد رعد وحضور أعضائها.
املباركة
اإلطاللة
ومبناسبة
لذكرى املبعث النبوي الشريف
يف السابع والعشرين من شهر
توجهت الكتلة
األصب،
رجب
ّ
ّ
بأمسى آيات التهنئة إىل شعوب
العامل قاطبة وإىل املسلمني يف
كل مكان ،مؤكدة أن اإلسالم
احلنيف الذي بعث اهلل به
النيب حممد ص رمحة للعاملني

وهدية إهلية للبشرية مجعاء ،قد
حتول حضاري يف
أحدث أعظم ّ
التاريخ على الصعيد العقائدي
والتشريعي والسلوك اإلنساني
النموذجي وسيبقى ملهمًا ّ
للناس
يف كل زمان ومكان من أجل بناء
األفراد واجلماعات واجملتمعات
والدول على قواعد احلق واخلري
والعدل واالستقامة ...ولن
الدس
تستطيع كل حماوالت
ّ
والتضليل وأساليب احلروب
وجرائم
واخلشنة
الناعمة
ِ
تطف َئ نوره
عصابات التكفري أن
تشوه أصوله ومضامينه
أو أن
ّ
وأهدافه ،وسيبقى الدين الذي
يهدي لليت هي أقوم ،لتحقيق
والعزة يف
الكرامة والعدالة
ّ
الدنيا واآلخرة.
ومع اقرتاب موعد اخلامس
والعشرين من أيار يوم العيد
والتحرير
للمقاومة
الوطين
مميزًا
توج تارخيًا جهاديًا
الذي ّ
ّ
ملقاومة اللبنانيني الشرفاء
اإلسرائيلي
االحتالل
ضد
وكرس املعايري
الغاشم لبلدهم
ّ
الوطنية احلقيقية للسيادة
والتحرر واالستقالل ..تبارك
ّ
الكتلة لشعبنا الويف واملقاوم
انتصاره املشهود على العدو
حمور
وعلى
اإلسرائيلي،
العدوان الدولي الذي كان
وتوجه حتية اعتزاز
يدعمه..
ّ

والتزام خبيارها،
باملقاومة
ٍ
وتنحين أمام أرواح الشهداء
وتضحيات اجملاهدين وجراحاتهم
ّ
سطرت فص ًال
ودمائهم ،اليت
ووطنيًا مذه ًال يف تاريخ
بطوليًا
ّ
لبنان املعاصر ،ورمست معامل
النهوض الوطين ،الذي يعبرّ
عن قيم وتطلعات اللبنانيني
للعيش بكرامة ،وللحفاظ على
وعزة وسيادة بلدهم يف
قوة
ّ
ّ
عامل تتصادم فيه املصاحل
واإلرادات .وليست املواجهات
اليت ختوضها املقاومة اليوم
على حدودنا الشرقية إال
تأكيدًا هلذه املعامل والقيم
والتطلعات.
املواقف
وبعد أن عرضت الكتلة لألحداث
والتطورات وناقشت جدول
املقرر ،خلصت إىل ما
أعماهلا
ّ
يلي:
 -1إن ذاكرة األمة وأجياهلا ال
تستفزها صورة النكبة
تزال
ّ
اليت ّ
حلت بفلسطني يف 15
أيار  1948على أيدي الصهاينة
ّ
الغزاة بدعم ومؤازرة ورعاية من
الغرب املستعمر الذي تتوارث
دوله مهمة تصفية القضية
الفلسطينية ومحاية الكيان
اإلسرائيلي الغاصب وإسقاط
حق الشعب الفلسطيين يف
العودة إىل كامل أرضه وتقرير

مصريه .إن وعد بلفور الذي
أسس منذ عام  1917للنكبة
العربية يف فلسطني ،ال يزال
ّ
يشكل حمور السياسات التآمرية
الغربية يف منطقتنا واليت
تهدف إىل شرعنة االحتالل
احلضارية
اهلوية
وإسقاط
لفلسطني وشعبها وقضيتها
العربية
الدول
واستنزاف
واإلسالمية وشعوبها ،وابتزازها
يف أمنها واستقرارها وكرامة
جمتمعاتها..
وإن كل مكائد تسويات اإلذعان
لن تنجح يف صرف الشعب
الفلسطيين عن التمسك بنهج
املقاومة الذي يبقى هو الرهان
دائمًا لتحرير أرضه وإلسقاط
املشروع االستعماري وكيانه
اإلسرائيلي العنصري احملتل.
 -2جتدد الكتلة يف العيد
والتحرير
للمقاومة
الوطين
دعوتها كل فئات شعبنا
اللبناني للتمسك خبيار املقاومة
لدفع
وأولوياتها
ونهجها
املخاطر الوجودية عن لبنان
وبناء جمتمع الرتاحم والقدرة
بني أبنائه ملواجهة األعداء
وإقامة الدولة القوية والعادلة
اليت حتقق احلماية والرعاية
لكل املواطنني دومنا اي متييز
أو غنب أو استضعاف ،والقيام
بالدور الريادي يف نصرة

للشعوب
العادلة
القضايا
وحتقيق األمن واالستقرار يف
املنطقة والعامل.
 -3إن املواجهة اليت خيوضها
حزب اهلل دفاعًا عن بلداتنا يف
تتهددها
السلسلة الشرقية اليت
ّ
عصابات اإلرهاب التكفريي..
هي واجب وطين تتطلبه
ّ
وحقه يف األمن
مصلحة شعبنا
والكرامة ..وإن التضحيات
اليت تبذل يف هذا السياق
تتحقق
اليت
واالنتصارات
بفضلها ..ستعود باخلري واألمن
واملنعة على كل اللبنانيني
مبختلف فئاتهم ومناطقهم..
وإن الكتلة تتوجه بأمسى
حتية للمقاومني األبطال الذي
يدافعون عن لبنان واللبنانيني
ضد خطر اإلرهاب التكفريي
التحتية يف تلك
ويقوضون بناه
ّ
ّ
املنطقة ،وتنحين إجال ً
ال لكل
الشهداء واجلرحى األبرار.

الفراغ الرئاسي

 -4إن استمرار الفراغ الرئاسي..
هو يف احلقيقة مؤشر لقياس
عمق األزمة السياسية املتفاقمة
يف لبنان ،وليس سببًا هلا..
وكذلك هو األمر بالنسبة لتعثر
العمل احلكومي والتشريعي..
وإن إصرار البعض على
املسارات اخلاطئة املتجاوزة

للوفاق الوطين ،وعلى األداء
ّ
املتفلت من كل احلسابات
والتوازنات الوطنية ،وتهميش
بقية الشركاء يف الوطن،
واالستقواء عليهم باخلارج أو
باإلرهاب أو ممارسة التحريض
ضدهم ،سيفضي يف نهاية
املطاف إىل ختريب البالد
وتوسعة االنقسام وتعطيل
النظام العام.

كما أن اصرار هذا البعض على
اعتماد سياسة ازدواجية املعايري
ازاء عمل القضاء املختص
وممارسة التهويل واإلبتزاز
ضده ،وعدم التمييز بني شرعة
السياسية
وميوله
القانون
املتقلبة ،لن ميكنه من ترهيب
القضاة وال من وضع يده على
القضاء وال مصادرة أقواسه
وال إمالء ميوله عليه..
 -5إن موقع لبنان الطبيعي هو
الدفاع عن قضايا احلق والعدل
واحلرية وليس االصطفاف
ّ
األعمى يف حماور إقليمية
أو دولية خلدمة سياسات
أنظمة ودول ضد قضايا
الشعوب العادلة واملشروعة
وضد املصاحل الوطنية لبلدنا
وشعبنا.

إن جنوح بعض املسؤولني
من الساسة اللبنانيني لتربير
العدوان السعودي األمريكي
الظامل على اليمن وشعبه
املظلوم ال ينسجم مطلقًا مع
دور لبنان يف صياغة اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان واحلرص
على التزام مضامينه.

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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لبنانيات

أمانة  ١٤آذار اعلنت نتائج ورشة وهاب :لتحصني الطائف بتوضيح طريقة املشاركة الوطنية جعجع التقى هيل :حان الوقت للتخلص من
عملها وطالبت اطالق جملس عون استقبل رئيس التوحيد ووفد التنظيم احملاكم االستثنائية ويف طليعتها العسكرية

وطين خالل شهرين!
اعلنت االمانة العامة لقوى ١٤
آذار نتائج ورشة عملها بعد ١٠
سنوات من انطالق انتفاضة
االستقالل واعدة باطالق جملس
وطين يف شهرين ،معتربة ان
احملكمة العسكرية يف قبضة
جهات امنية تصدر ما تريده
بالسياسة.
فقد عقد املنسق العام لقوى
 14آذار النائب السابق فارس
سعيد مؤمترا صحافيا يف مقر
األمانة العامة يف األشرفية،
إلعالن نتائج ورشة عمل قوى
 14آذار اليت بدأتها يف  2آذار
يف البيال.
وقال سعيد :يف شباط 2015
أعلنت قوى  14آذار عرب أمانتها
العامة دخوهلا ورشة عمل بعد
 10سنوات من انطالق إنتفاضة
اإلستقالل .ولقد توزعت الورشة
على ثالث مراحل:
املرحلة األوىل  -يف ترتيب
الذاكرة:
عقدت خلوة بعيدة عن اإلعالم
يف جممع البيال يف  2آذار
 ،2015خصصت الستعراض
األحداث منذ  14شباط 2005
ولغاية  14شباط .2015
 10سنوات من األحداث
ساعدت على تقييم التجربة من
النواحي السياسية والتنظيمية
واكتشاف نقاط القوة وحتديد
نقاط الضعف ،كما مكامن اخللل
وعملية التصحيح.
ساعدت هذه اخللوة أيضا،
واليت استمرت على مدى 6
ساعات متواصلة ،شارك فيها
 85شخصية  14آذارية من
حزبيني ومستقلني وقادة رأي،
على توحيد القراءة السياسية
والتوجه حنو توسيع أطر 14
آذار حبيث يفسح باجملال لكل
الطاقات املدنية والسياسية على
التفاعل مع احلركة وإغنائها.

تقدير اللحظة

ومن الناحية السياسية قامت
اخللوة بتقدير اللحظة السياسية
الدولية واإلقليمية وانعكاساتها
على لبنان بصيغته اجلامعة
للتنوع ،وأكد املؤمترون على
بالتجربة
التمسك
ضرورة
اللبنانية -جتربة رائدة ومنوذجية
للعيش معا -يتوقع أن تستلهم
منها جمتمعات املنطقة املأزومة
حال للنزاعات القائمة.
املرحلة الثانية  -املؤمتر الثامن
لقوى  14آذار:
عقد املؤمتر يف البيال مبشاركة
 518شخصية من كل لبنان.

انطلقت ورشة نقاش علين
بني اجملتمعني دامت  5ساعات
متواصلة.
قيم اجملتمعون جتربة العشر
سنوات انطالقا من اخللوة اليت
سبقت املؤمتر.
زمن ثم خلص اجملتمعون إىل
إطالق وثيقة سياسية وإىل
اإلعالن عن إنشاء اجمللس
الوطين لقوى  14آذار.
كما أعلن املؤمتر عن إنشاء
هيئة حتضريية تأخذ على عاتقها
وضع اخلطوات واآلليات من أجل
إطالق اجمللس وذلك خالل فرتة
شهرين.
املرحلة الثالثة -اهليئة التحضريية
للمجلس الوطين:
عقدت اهليئة  7إجتماعاترمسية يف مقر األمانة العامة.
شارك غالبية أعضاء اهليئة،من حزبيني وغري حزبيني،
بالنقاشات.
مل تتوصل اهليئة إىل إجنازالصيغة اآليلة إىل إنشاء جملس
وطين جامع يضم كل األحزاب
وكل املستقلني.
وعليه ،ويف ضوء احلاجةالوطنية اليت أقر بها اجلميع،
قرر املستقلون املشاركون
املبادرة للتحضري يف إطالق
اجمللس الوطين ملستقلي 14
آذار.
أعلن باسم قوى  14آذار إختتام
مرحلة ورشة العمل التقييمية،
كما أعلن أن األمانة العامة
ستأخذ على عاتقها استكمال
عملية التنسيق بني كل مكونات
 14آذار مبا حيفظ وحدة احلركة،
اليت أصبحت اليوم ،أكثر من
أي وقت مضى ،على موعد
مع مستقبل لبنان ومستقبل
املنطقة.
وكان سعيد علق يف مستهل
املؤمتر على احلكم الصادر من
احملكمة العسكرية حبق الوزير
السابق ميشال مساحة ،مؤيدا
موقف وزير العدل أشرف ريفي.
واعترب أن احملكمة العسكرية
باتت يف قبضة جهات أمنية
ميكنها أن تصدر كل ما تريده
بالسياسة ،الفتا إىل أن أي
حكم يصدر وأي حدث سياسي
وقضائي ال يساعد باستقرار
لبنان فهو يضر بالوحدة الداخلية
ويساهم يف جر البلد إىل الفتنة
املذهبية.
بعدها توجه سعيد واملشاركون
اىل ضريح اللواء الشهيد وسام
احلسن يف وسط بريوت.

استقبل رئيس تكتل التغيري
واالصالح النائب العماد ميشال
عون ،امس االول يف دارته يف
الرابية ،رئيس حزب التوحيد
العربي الوزير السابق وئام
وهاب الذي صرح على األثر:
حبثنا مع دولة الرئيس العماد
ميشال عون يف قضايا عدة
وال سيما الوضع السياسي غري
املطمئن يف لبنان وال سيما ان
احلرائق متتد من حولنا ،ولكن
الوضع األمين يف لبنان جيد
قياسا باجلوار ،ولكن يطغى
الوضع السياسي املتأزم سلبا
على الوضع األمين .لذلك حنن
نؤكد أن هناك ضرورة لتحصني
الطائف عرب توضيح طريقة
املشاركة الوطنية .وتقديري
إذا مل حيصن الطائف يف هذه
املرحلة نكون قد دخلنا مرحلة
جديدة قد تستدعي عقدا اجتماعيا
جديدا ألن هذاالتأزم السياسي
احلاصل اليوم على أكثر من
صعيد إن كان يف موضوع
رئاسة اجلمهورية حبيث يتهرب

جنبالط :احلكم حبق مساحة فضيحة
وتنكر للقانون ويشرع االغتيال والتفجري
رأى رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط يف تصريح
أنه ال ميكن وصف حكم احملكمة
العسكرية حبق املتهم ميشال
مساحة بأقل من فضيحة قضائية
تتنكر
وسياسية
وعسكرية
للقانون وتطبيق حكم العدالة ملن
خطط وشارف على تنفيذ جرائم
وتفجريات إرهابية كانت ستودي
حبياة املئات من األبرياء وتشعل
الوضع الداخلي أمنيا وسياسيا.
وقال :إن هذا احلكم املخفف
وامللطف الذي يناقض كل
االعتبارات السياسية والقانونية،
يفتح الباب أمام ملف القضاء
العسكري الذي بات يستوجب
نقاشا وإعادة تصويب ،وال سيما

يتقدم حزب القوات اللبنانية
يف سدني اسرتاليا بتهنئة
اجلديدة
اإلدارية
اهليئة
للرابطة املارونية رئيساً
وأعضاء ،كما خيص احلزب
بالتهنئة الرئيس طوني
خطار مع التمنيات له

بعدما توسعت صالحياته أفقيا
وعموديا مبا يتخطى اختصاصه
األساسي ،أي تعاطي القضايا
الواقعة ضمن نطاق املؤسسة
العسكرية حصرا ،وهو ما يتطلب
إعادة صالحية النظر يف اجلرائم
إىل احملاكم العادية ضمن جماالت
اختصاصها .من هنا ،فإن احلكم
الصادر حبق مساحة يف حاجة
اىل إعادة نظر كي ال يصبح
مدخال لتشريع االرهاب والتفجري
والقتل وإستباحة أمن اللبنانيني
وإشعال ساحتهم الداخلية ،مبا
خيدم مصاحل أنظمة وحماور ودول
حفاظا على بقائها ووجودها على
حساب استقرار لبنان ودماء
أبنائه وأشالئهم.

باسيل :مؤمتر الطاقة االغرتابية الحياء العاطفة بينهم ولبنان
أكد وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ان سيتم يف مؤمتر
الطاقة االغرتابية اللبنانية 2015
هذا العام توسيع قاعدة البيانات
عن اللبنانيني املغرتبني الناجحني.
وقال باسيل يف مؤمتر عقده عشية
إنعقاد مؤمتر الطاقة اإلغرتابية
ان رابطة الدم اساسية ولكن
املصلحة االهم ربط املغرتبني
بلبنان واهلدف من املؤمتر احياء
العاطفة بالوطن األم وخلق
املصاحل بينهم وبني لبنان واألمر
تقنيا فحسب بل ترفيهي
ليس
ً

القوات اللبنانية تهنئ الرابطة املارونية
ولكافة األعضاء التوفيق
يف مهامهم ملا يعود باخلري
على املسيحيني خصوصًا
نظرًا
عمومًا
واللبنانني
املارونية
الرابطة
لدور
على الصعيد الوطين العام
ولناحية تثبيت لبنان املنتشر

البعض من انتخاب رئيس
جدي وقوي وميثل املسيحيني
واللبنانيني بشكل جيد أو
التهرب من بعض اإلستحقاقات
األخرى .لذلك أحذر اجلميع
وأقول هناك ضرورة للتعاون
على كل الصعد وإال نكون قد
أدخلنا البلد يف مرحلة جديدة قد
تكون خطرية على اجلميع يف ظل
احلريق املمتد يف املنطقة.
والتقى عون أيضا وفدا من
حركة التنظيم برئاسة عباد
زوين ،الذي قال بعد اللقاء:
يف زمن التحوالت نسأل عن
الثوابت ،جئنا عند الثابت جدا
لنطلع على االمور احمللية.
ونأسف ألننا منر يف ظرف خطري،
فيما هناك جهلة يتصرفون كأن
األيام عادية.
وأضاف :هناك خطان اساسيان:
خط التبعية ،وخط ما يريده
الشعب ،أي خط االستقالل،
وحنن نطالب مبا يطالب به
العماد عون ،انتخاب الرئيس
من الشعب.

جبذوره يف الوطن االم ،
وخصوصًا املوارنة منهم .
وايضًا يشكر احلزب الرئيس
السابق توفيق كريوز مع
كافة األعضاء على كل ما
بذلو من جهد إلكمال مسرية
الرابطة .

أيضا فنحن نريد منهم أن خيتربوا
الفرح يف لبنان ،مشريا اىل انه
سيتم عرض أحد أهم املواضيع
الذي هو حق اللبنانيني املغرتبني
باجلنسية كما سيتم العمل على
كيفية ربط اللبنانيني من خالل
مجعيات أو رابطة او من خالل
مشاريع يطلقونها بني بعضهم
البعض.
ولفت اىل ان املؤمتر سيبحث
كيف ميكن للبنانيني ان ينشئوا
أعماال يف اخلارج ويف ما يهم
اللبنانيني يف اخلارج للعمل مع
اللبنانيني يف الداخل اللبناني.
وشدد باسيل على ان لبنان بلد
ناجح يف كل شيء يف االقتصاد
وإال لكان أعلن إفالسه.
واعلن انه سيتم اطالق مشاورات
عامة بشأن مشروع النشاء جملس
وطين لالغرتاب ،مؤكدا ان لبنان
امام فرصة حتقيق نقلة جديدة
يف ملف االغرتاب .واشار اىل
ان اعمال املؤمتر ستوزع على 12
حلقة متخصصة وفق القطاعات.

عرض رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع مع السفري
األمريكي ديفيد هيل األوضاع
السياسية يف لبنان واملنطقة،
يف حضور مستشار رئيس احلزب
للشؤون اخلارجية ايلي خوري
ورئيس جهاز العالقات اخلارجية
يف القوات بيار بو عاصي.
من جهة أخرى ،استقبل جعجع يف
معراب وفدا من بلدتي بقسطا
وكفريا قدم له هدية من مواسم
االكي دنيا اليت تشتهر بها
املنطقة ،يف حضور منسق منطقة
صيدا-الزهراني يف القوات ادغار
مارون ،وتناول اجملتمعون شؤونا
امنائية تهم املنطقة.
اىل ذلك ،حبث جعجع مع وفد من
مزودي خدمات الكابل يف لبنان
يف اخلالف احلاصل مع احملطات
التلفزيونية .وجرى التشديد
على ضرورة العمل الجياد حلول
عادلة لكال الفريقني ،حبيث ال
يكون احلل على حساب أي من
الفريقني ،بل خيدم مسعة االعالم
اللبناني وحيفظ حق احملطات
اللبنانية ومزودي خدمات الكابل
على حد سواء.
وقال جعجع ،عرب حسابه على
تويرت ،ان حكم احملكمة العسكرية
يف قضية ميشال مساحة يقوض
ثقة اللبناني بدولته وبوجود عدالة

على هذه األرض ،فهل هذا هو
املطلوب؟.
وأعلن جعجع دعمه ملوقف وزير
العدل أشرف ريفي ،وقال يف
تغريدة ثانية :كلنا مع أشرف
ريفي يف ردة فعله ،حان الوقت
للتخلص من احملاكم االستثنائية
ويف طليعتها العسكرية والعودة
اىل احملاكم املدنية.

زهرا

من جهته ،أشار النائب إنطوان
زهرا يف حديث اىل اذاعة الشرق
تعليقا على احلكم الذي صدر
يف حق مساحة أنه يف املرحلة
األوىل ل  14آذار كانت هناك
جلنة تنسيق نيابية إستشهد منها
زميالن هما وليد عيدو وإنطوان
غامن وبقي الوزير أكرم شهيب
وأنا ،وكان هناك هاجس عندنا
وكنا نناقشه مع نواب وقيادات
 14آذار أن احملاكم اإلستثنائية
واإلستنسابية القضائية الدائمة
العسكرية
لألجهزة
املعطاة
وحتويلها إىل ضابطة عدلية،
هذه ال جتوز يف دولة تدعي
الدميوقراطية ،ألن معايري العدالة
تفقد مع األجهزة اإلستخباراتية،
خصوصا أن احملكمة ال ختضع
لوزارة العدل إمنا لقيادة عسكرية
أو أمنية وال ميكن النظر إىل
شفافية عملها.

ابو فاعور :شل املؤسسات ليس من مصلحة احد

بري التقى الوزير الغاميب وسفري ايران

إستقبل رئيس جملس النواب نبيه
بري امس االول يف عني التينة،
السفري االيراني يف لبنان حممد
فتحعلي ،الذي قال بعد اللقاء:
تشرفنا بزيارة دولة الرئيس،
وكانت فرصة طيبة للتداول حول
التطورات السياسية يف لبنان
واملنطقة.
أضاف :كانت وجهات النظر مع
دولته متفقة انه ينبغي لنا مجيعا
ان نتحلى بأقصى درجات احلكمة
والوعي واليقظة جتاه التطورات
السياسية اليت جتري على
مستوى املنطقة بشكل عام نظرا
حلساسيتها ودقتها .واعربت
لدولته عن أملي بأن تؤول االمور
على مستوى امللفات السياسية
يف املنطقة اىل ولوج باب العملية
السياسية واحلوار السياسي البناء
بني خمتلف االطراف املعنية بهذه
امللفات وهذه االزمات ،ألن هذا
هو الطريق االمثل واالسلم حلل
املشاكل العالقة كافة.
وكان بري استقبل املدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،يف حضور
املستشار امحد بعلبكي ،وعرض
معه الوضع االمين.

أبو فاعور

واستقبل الرئيس بري وزير
الصحة وائل ابو فاعور يف حضور
وزير املال علي حسن خليل.
وقال ابو فاعور بعد اللقاء:
تشرفت بلقاء دولة الرئيس
بري يف اطار التشاور الدائم
واحلوار بينه وبني رئيس اللقاء
الدميقراطي النائب وليد جنبالط،
ال بل التنسيق يف كل املواقف
اليت حيرص فيها جنبالط على
ان يكون على نفس الوجهة هو
ودولة الرئيس بري.
بصراحة ان ما حيصل اليوم من

نقاشات سياسية حول بعض
امللفات العالقة واملختلف حوهلا،
اخلشية هو ان نستسهل مجيعا
وان تتدحرج ازمتنا السياسية
اىل ازمة حكم .ويبدو ان البعض
يستسهل بأن تتدرج هذه االزمة
من ازمة سياسية اىل ازمة حكم
ثم اىل ازمة نظام .وهذا االمر
حنن بغنى عنه اليوم يف لبنان.
حنن بغنى ان ندخل يف ازمة حكم
او يف ما نسمع تباشريه ازمة
نظام وغريه .ويف هذا السياق
كان النقاش حول عمل جملس
الوزراء وعمل اجمللس النيابي.
أضاف :ان وقف التشريع او
تعطيله غري مربر وغري مقنع
مع التقدير واالحرتام لرأي كل
االطراف اليت اعلنت عن آرائها
ومواقفها يف هذا األمر .واذا
كان دولة الرئيس بري ال يزال
يغلب روح امليثاقية ،فيجب ان
ال يستعمل هذا االمر إلستضعاف
مؤسسة اجمللس النيابي ولفرض
اشرتاطات على عمل املؤسسات
يف لبنان.
النيابي
اجمللس
عمل
ان
والتشريع هو ضرورة وحاجة لكل
اللبنانيني ،وجرى االتفاق على
ما مت تعريفه بتشريع الضرورة،
ولكن إستسهال شل املؤسسات،
مؤسسة تلو االخرى ال اعتقد انه
يف مصلحة اي طرف من القوى
السياسية .فاذا كان يف مصلحة
هذه االطراف على املدى القصري
فهو على املدى البعيد ليس يف
مصلحة لبنان.
ثم استقبل بري وزير الداخلية
يف غامبيا عثمان سونكو والسفري
عمر جربي صالح ،يف حضور
املستشار االعالمي علي محدان،
وجرى عرض للعالقات الثنائية
بني البلدين.
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لبنانيات

كنعان يف ندوة الرابطة املاررونية :انتخاب رئيس للجمهورية قوي يف
بيئته يستعيد الشراكة الوطنية املغيبة منذ  24عاما»
شارك النائب ابراهيم كنعان
ممثال للتيار الوطين احلر يف
ندوة الرابطة املارونية حول
الشراكة الوطنية .وكانت له
الكلمة التالية:
أيها احلضور الكرام،
ال يسعين يف هذه املناسبة،
اليت تضم كوكبة من ممثلي
معظم األحزاب اللبنانية ،إال
أن أتوجه بالشكر إىل الرابطة
املارونية والقيمني على إدارة
شؤونها لسببني رئيسيني:
أوهلما ،تنظيمها هلذه
الندوة حبيث أتاحت لألفكار أن
تتالقى فتتحاور وحيتك بعضها
بالبعض اآلخر ،وكلنا يعلم أن
باحتكاك اآلراء واألفكار تظهر
بارقة احلقيقة وتتحدد اإلطر اليت
قد تؤدي اىل قواسم مشرتكة
تساهم يف بلورة رؤية وطنية
مشرتكة يفتقدها لبنان منذ زمن
طويل واليت من دونها تبقى كل
املشاريع و الربامج و السياسات
تصادمية ال بل ان غيابها يفتح
الباب واسعا» أمام التدخالت
اخلارجية يف الواقع اللبناني.
 وثانيهما ،اختيارها موضوعًاهلذه الندوة يقوم بنيان الكيان
اللبناني على أساسه ،عنيت بذلك
موضوع «الشراكة الوطنية».
وليس مستغربًا أن تقوم الرابطة
املارونية بهذه املبادرة ،وهي من
أبرز تنظيمات الطائفة املارونية
اليت لعبت الدور األساسي يف
تأسيس الكيان اللبناني وأسهم
بطاركتها ورجال الدين فيها
وعامتها دور الدافع واحملفز
ُ
وامل ِ
سهم يف الدفاع عن هذا
الكيان ضد غزوات الطامعني
فيه منذ أن جتذرت املارونية يف
جبال لبنان وأوديته ومتركزت
يف ثغوره وحصونه.
أيها احلضور الكرام،
وبالعودة إىل موضوع ندوتنا
اليوم ،أي الشراكة الوطنية
ودورها يف حتصني الدولة ونبذ
العنف ،فال يسعين إال أن أبادر
ألقول:
 إن الشراكة يف املطلق ترتبحقوقًا للشركاء وواجبات على
كل منهم حبيث تتحدد هذه
احلقوق والواجبات بشكل واضح
وصريح يف نظام الشركة
حبيث ال ينتقص أحد الشركاء
أو بعضهم من حقوق الشركاء
اآلخرين وال يفرضون عليهم
موجبات يستنكفون هم عن
القيام بها.
وإن الشراكة الوطنية تبدأ
بصياغة رؤية وطنية مشرتكة
()Visionيف خمتلف املسائل
خيارات
(حياد،
اخلارجية
والداخلية
مستقلة ،اخل)...
مكونات
يشارك فيها مجيع
ّ
الوطن دون استثناء وذلك يف
اطار من الدميوقراطية و احلرية
وبعيدا» عن الظروف االستثنائية
و ضغوطاتها و املصاحل اليت
تتحكم مبسارها وما قد تفرزه
من نتائج.

وإن الشراكة الوطنية
تعين بأن حيرتم الشركاء يف
املكرسة
الوطن حقوق شركائهم
ّ
يف النصوص الوضعية من
دساتري وقوانني ومواثيق فال
يفتئتون عليها وال يعملون على
االنتقاص منها ...فالشركاء
يف الوطن سواسية يف احلقوق
والواجبات ...وما ال يرتضيه
شريك لنفسه جيب أن ال يفرضه
على سواه.
وإن الشراكة الوطنية
تفرتض تفهم هواجس الشريك
اآلخر والعمل على طمأنته،
وليس اإلمعان يف قهره
وجتاوزه وتسعري هواجسه.
 وإن الشراكة الوطنية هيفعل إميان دائم مادام الوطن،
وليست شعارًا يرفع يف
املناسبات.
وإن الشراكة الوطنية هي
التزام كامل مبقومات الشراكة،
وليست طبقًا يوميًا يطلب منه
الشريك ما يريد ويهمل ما
الرغبة أو مصلحة له فيه.
والشراكة الوطنية إيثار
وليست استئثارًا.
هذا هو فهمنا ،يف التيار
الوطين احلر ،للشراكة الوطنية،
وهذا هو النرباس اليت نهتدي
به يف ممارستنا السياسية ويف
عالقاتنا بشركائنا يف الوطن:
فمطلبنا بانتخاب رئيس
للجمهورية قوي يف بيئته وقادر
على االيفاء بالتزامات الرئاسة
الوطنية وقسمه  ،هو من
أجل تكريس الشراكة الوطنية
احلقيقية املغيبة منذ  24عاما».
ومطالبتنا بقانون انتخاب
يؤمن املناصفة الفعلية بني
الطوائف وحيقق التمثيل الصحيح
جلميع مكونات اجملتمع اللبناني
ليست إال الرتمجة الصحيحة
للشراكة الوطنية اليت تكرست
يف الدستور ويف وثيقة امليثاق
الوطين.
 ومطالبتنا باعتماد الالمركزيةاإلدارية و املالية املوسعة ونقل
قسم كبري من صالحيات اإلدارة
املركزية ،وال سيما اإلمنائية
منها ،إىل سلطات المركزية
منتخبة وفقًا لألصول ،وتأمني
اإليرادات الذاتية الالزمة لذلك،
هو من أجل بناء سليم وعادل
هلذه الشراكة الوطنية اليت
تكرست يف الدستور و يف
وثيقة الوفاق الوطين.
 ومطالبتنا االلتزام بأحكامباملالية
املتعلقة
الدستور
العامة ،وبأحكام قانون احملاسبة
العمومية اليت حتدد موازنة الدولة
ومشوليتها .وكذلك االلتزام
بضرورة حتديد سقف لالقرتاض
ال ميكن جتاوزه إال بإجازة جديدة
من اجمللس النيابي ،وبضرورة
ترشيد اإلنفاق واحلد من اهلدر
واإلنفاق غري اجملدي ،وحماربة
الفساد املستشري ،وإعمال
قانون اإلثراء غري املشروع،
وإنشاء احملكمة اخلاصة باجلرائم

املالية هو من أجل تثبيت الثقة
بالدولة و هذه الشراكة.
 و مطالبتنا التمسك باملبادئللوطن
املؤسسة
الكيانية
سبب
اللبناني واليت هي
وجوده وجوهر رسالته يف
التسامح والتنوع والتعايش
الفريد القائم على املشاركة
الكاملة يف احلكم ،واليت تصاب
مقصودة
بنيوية
باختالالت
من خالل املس باجلنسية
والدميوغرافيا واألرض واهلوية
والثقافة ،والعمل املشرتك
من أجل إقرار القوانني احملققة
لذلك ،ويف طليعتها قانون
استعادة اجلنسية وقانون متلك
األجانب ،ومن أجل احليلولة
دون مجيع اإلجراءات اليت
ختالف هذه املبادئ املنبثقة من
الصيغة اللبنانية ومن امليثاق
الوطين هو أيضا» و أيضا» من
أجل هذه الشراكة املطلوبة و
املغيبة.
واعرتاضنا على التمديد
للمجلس النيابي ينبع من منطلق
احرتامنا ملرتكزات الشراكة
الوطنية وحرصنا على تداول
السلطة بالعودة إىل الشعب،
مصدر كل السلطات ،ليختار
من ميثله يف السلطات العامة،
أي ملن حيقق الشراكة الوطنية
الصحيحة والسليمة يف كل
حني.
واعرتاضنا على التمديد
للقيادات األمنية ينبع من حرصنا
على احرتام القوانني النافذة
يف كل حني ،على اعتبار أنها
صدرت بنتيجة التوافق الوطين
على مضمونها ،أي بنتيجة
الشراكة الوطنية.
ولعلمنا يف التيار الوطين احلر
أن االلتزام مبقومات الشراكة
الوطنية ال ميكن أن يتحقق
بالعنف واإلكراه أو بالتهميش
واإلهمال كانت مبادرتنا ،منذ
أكثر من سنتني ،للحوار مع
مجيع مكونات اجملتمع اللبناني،
هذه املبادرة اليت أمثرت حدًا من
التشنج السياسي ومزيدًا من

تفهم هواجس بعضنا بعضًا.
ولعل أبرز ما نتج عن هذا
احلوار:
 -1تأليف حكومة املصلحة
الوطنية.
 -2وإعالن النوايا الذي توصل
إليه التيار الوطين احلر مع حزب
القوات اللبنانية مبفاعيله اليت
بدأت بالظهور حتى قبل التقاء
الدكتور مسري جعجع والعماد
ميشال عون إلعالنه رمسيًا.
إال أننا نفهم احلوار بأنه ليس
مناورة إليهام الغري بأننا جديون
يف ما نسعى إليه وحنن خالف
ذلك ،وليس شطارة من أجل
اقتناص حق ليس لنا وفقًا
ملقتضيات الشراكة الوطنية،
بل صراحة يف األسلوب ويف
الرؤيا ويف الغاية املنشودة من
احلوار ،ووضوح يف عرض احلجة
ومربرات كل موقف ورأي.
صحيح أن الشراكة الوطنية
هي سبيل لتحصني الدولة
ولنبذ العنف ،إذا حسنت
النوايا وتضافرت اإلرادات
من أجل احرتام مرتكزات هذه
الشراكة والعمل على االلتزام

مبقتضياتها ،إال فإنها تصبح
سبي ًال إىل الشعور بالقهر
وحتني
واالستقواء
والغنب
الفرص لالقتصاص والثأر
فتسقط الدولة وتسود شريعة
الغاب .والتجربة غري مشجعة
على امتداد مخس وعشرين سنة
سابقة ومازالت.
أيها احلضور الكرام،
حتضرني يف نهاية كلميت
اهلواجس اليت أشارت إليها
مذكرة بكركي الصادرة بتاريخ
التاسع من شهر شباط 2014
يف هذا الشأن ،توصيفًا لواقعنا
احلالي ومنها:
«أو ً
ال ،عدم الوضوح يف
الوطنية
«املصلحة
حتديد
املشرتكة العليا» وااللتزام بها،
ما يؤدي يف الغالب إىل ممارسة
سياسية جتنح إىل احملاصصة
ودوائر النفوذ ،بدال من حتقيق
العدالة إحرتاما للميثاق ومنطق
الدولة .لذلك برز اليوم عندنا
الصراع على تنازع السلطة
على حساب امليثاق ،وتعطيل
الدستور لصاحل صراع القوى،
وشل الدولة جراء لعبة جتاذبات
احملاور اخلارجية.

 ثانيًا ،تكبيل املؤسساتالدستورية ورهنها خبيارات
األفرقاء الذين يدعي كل
منهم أن خياراته هي املنجية.
فليس من املنطق مبكان
أن يتغنى اللبنانيون بأن
لديهم دميقراطية ودستورًا
ومؤسسات ،وهم يف معظمهم
يناقضون الدميقراطية لصاحل
اإلستقواء ،ويعلقون الدستور
رهنا حبسابات ذاتية أو فئوية،
ويعطلون املؤسسات باستغالهلا
كل على هواه .وقد طغى على
احلياة السياسية عندنا استغالل
مربح «للدميقراطية التوافقية»،
ما أدى إىل عجز اللبنانيني عن
إجياد احللول داخليًا ،وحاجتهم
الدائمة إىل ناظم خارجي يبدع
هلم التسويات.
 ثالثًا ،عرقلة تكوين السلطة.ومن النتائج اخلطرية لتكبيل
املؤسسات الدستورية حتويل
االستحقاقات الدستورية مبهلها
أزمات وجودية ،بد ً
ال من أن
تكون فرصًا للدميرقراطية من
أجل تداول سلس للسلطة،
وكأننا أمام صراع آهلة يف
األساطري اليونانية .وخري مثال
على ذلك :عدم التوصل إىل
اتفاق على قانون انتخابي
عادل ،وعدم إجراء االنتخابات
يف موعدها ،ما أوصل إىل متديد
للمجلس النيابي ،وعدم التمكن
من تشكيل حكومات يف مهل
معقولة ،والتخوف من إحداث
فراغ يف رئاسة اجلمهورية».
فلنتعظ من جتربة املاضي
املستمر يف حاضرنا من أجل بناء
عالقاتنا املستقبلية ،ولنعمل إذن
على إزالة هذه اهلواجس بتحقيق
الشراكة الوطنية احلقيقية اليت
حتصن
وحدها حتمي الكيان و
ّ
املؤسسات و تبين الدولة
وجتعلنا قادرين على مواجهة
التحديات املتعاظمة و االخطار
الداخلية و اخلارجية متماسكني
و متحدين يف الدفاع عن لبنان
و مصاحلنا الوطنية.

بمناسبة عيد مار شربل
يتشرف رئيس وجمهور دير مار شربل  -بانشبول
بدعوتكم اىل افتتاح اسبوع احتفاالت عيد مار شربل
بالباربكيو السنوي العائلي للرعية
وذلك يوم السبت  11تموز  2015الساعة  7،00مساء
يف باحة مدرسة مار شربل.
ويف نهاية االسبوع اىل القداس االلهي بمناسبة العيد
الذي يحتفل به صاحب السيادة املطران انطوان  -شربل طربيه
يوم السبت  18تموز  2015الساعة  5،30مساء
ويلي القداس هريسة العيد.
نأمل مشاركتكم وحضوركم.
الدعوة عامة
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تحقيقات وأخبار

شبهات حول عمل مفوضية الالجئني

أعداد النازحني يف ارتفاع ...و«الداتا» ممنوعة
وفيق قانصوه

تعرض حلالة مماثلة يف التاريخ .األمر يبدو كما لو أن
«ليس هناك بلد ّ
فرنسا تستضيف سكان بلجيكا وليتوانيا معًا» .هكذا وصفت نينيت
كيلي ،ممثلة املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لالمم املتحدة
تداعيات النزوح السوري على لبنان ،أمام الربملان األوروبي يف آذار
تصر املفوضية على التسويف واملماطلة يف
املاضي .رغم ذلك
التقيد
ّ
ّ
بالتزاماتها املعقودة مع احلكومة اللبنانية اليت تنّبهت ،متأخرة جدًا ،اىل
التداعيات الكارثية هلذا امللف.
منذ اندالع األزمة السورية يف ربيع  ،2011استقالت الدولة اللبنانية من
مهماتها يف مواجهة األعباء االقتصادية والتنموية واألمنية والسياسية
ملوجات النزوح السوري ،حبجة النأي بالنفسُ .
اعتمدت سياسة األبواب
املفتوحة ألكثر من ثالث سنواتّ ،
وحلت منظمات اجملتمع املدني ،احمللية
والدولية ،مكان الدولة وأجهزتها يف استقبال النازحني وتسجيلهم
وإيوائهم ،بعشوائية جعلت من كل من جيتاز احلدود من سوريا اىل
لبنان نازحًا ،حتى ولو مل تنطبق عليه مواصفات النازح.
يف تشرين األول املاضي ،وبعدما وصل عدد النازحني اىل أكثر من
مسي «ورقة سياسة النزوح
ثلث اللبنانيني ،اعتمدت احلكومة احلالية ما ّ
السوري اىل لبنان» .وفرض األمن العام إجراءات على املعابر لتقليص
عدد الوافدينُ ،
وطلب من املفوضية السامية لشؤون الالجئني التوقف
عن تسجيل نازحني جدد ،وأعلن وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس،
يف كانون الثاني املاضي« ،ان النزوح السوري توقف وبات اليوم
صفرًا»...
قبل أن يتبينّ أن أعداد النازحني ،منذ اختاذ هذه االجراءات ،قد
زادت!
ففي رسالة بعثت بها ممثلة املفوضية يف لبنان نينيت كيلي اىل رئيس
أقرت بأن عدد «الالجئني
احلكومة متام سالم ،يف  23نيسان املاضيّ ،
املسجلني خالل الفصل األول من  2015بلغ  38ألف شخص» .ورغم أن
املسؤولة الدولية لفتت إىل أن هذا العدد «أقل بنسبة  %75عما كان
عليه يف الفرتة املماثلة من العام  ،»2014إال أن ذلك يعين ،فعليًا ،أن
األعداد ال تزال يف ارتفاع ،وإن بوترية ّ
أخف ،وهو ما يشري اليه املوقع
االلكرتوني للمفوضية ( 1,146مليون نازح نهاية كانون األول املاضي؛
 1,154مليون نهاية كانون الثاني؛  1,180مليون نهاية آذار).
وأشارت كيلي اىل أن معظم األشخاص
املسجلني حتى تاريخ الرسالة
ّ
( 42ألف شخص) «وصلوا قبل االجراءات احلدودية اجلديدة» وأن «%15
( )6000فقط وصلوا بعد االجراءات» ،ما يتناقض مع قرار احلكومة
اللبنانية بعدم تسجيل أي نازح إضايف ،األمر الذي دفع درباس ،نهاية
وغشها»ّ .
ّ
نيسان ،اىل اتهام املفوضية بتسهيل «خداع الدولة
وأكد ان
ال مساومة على رفض تسجيل أي الجئ وصل اىل لبنان بعد  5كانون
الثاني املاضي ،وهو ما دفع بكيلي اىل ارسال رسالة ثانية اىل سالم،
بتاريخ  28نيسان املاضي ،اشارت فيها اىل انه «بعد إجراء املزيد
من التحليل لعدد األشخاص املسجلني لدى املفوضية تبني أن رقم
الستة آالف يشمل االضافات اجلديدة اىل أسر الالجئني املسجلني أص ًال
ومعظمهم من األطفال احلديثي الوالدة».
وكانت «ورقة سياسة النزوح السوري اىل لبنان» تضمنت ثالث نقاط
رئيسية ،هي :تنظيم العبور عرب احلدود للحد من النزوح؛ تنظيم آلية
منح بطاقات النزوح حبيث تنزع البطاقة من غري مستحقيها؛ وتقليص
أعداد النازحني من خالل إعادة من ميكن منهم اىل مناطق آمنة يف
الداخل السوري أو إعادة توطينهم يف دولة ثالثة (.)resettlement
ويقتضي تطبيق هذه النقاط أن تسرتد الدولة اللبنانية حقها يف تسجيل
النازحني .لذلك ،تبادلت وزارة اخلارجية رسائل مع املفوضية تطلب
مبوجبها «تزويد» الدولة اللبنانية بقاعدة املعلومات املوجودة يف حوزة
األخرية للتدقيق يف أوضاع طاليب النزوح .وبعد مفاوضات وتسويف من
املنظمة الدولية ،تارة عرب
التذرع بالسرية وطورًا مبحاولة االلتفاف على
ّ
وزارة اخلارجية باللجوء اىل وزارات أخرى ،وافقت يف  11كانون األول
املاضي على تزويد احلكومة اللبنانية ،عرب وزارة الشؤون االجتماعية،
بـ «سائر البيانات املتاحة واملسموح تشاركها» .وتعين العبارة تسليم
املعطيات حول  700ألف نازح فقط ممن ّ
وقعوا يف االستمارات على بند
يسمح للمفوضية بتشارك معلوماتهم،
وتعهدت باحلصول على تواقيع
ّ
بقية النازحني يف غضون ستة أشهر .واشرتطت اختاذ وزارة الشؤون
االجتماعية الرتتيبات الالزمة «لعدم الكشف عن املعلومات لطرف ثالث»،
حتت طائلة التهديد بوقف العمل بهذا االتفاق.
وعبارة «طرف ثالث» ال تعين ،كما قد ُيفهم منها ،الدولة السورية
حصرًا ،وإمنا أيضًا األجهزة الرمسية اللبنانية كاملديرية العامة لألمن العام
يعد ملف النازحني والالجئني واملهاجرين يف صلب مهماتها!
اليت ّ
والالفت يف ما تضمنته رسالة كيلي األوىل أمران:
ــــ يف ما يتعلق باالتفاق مع وزارة اخلارجية على تسليم بيانات النازحني،
أشارت ممثلة املفوضية السامية اىل أن اتفاقًا مت مع الشؤون االجتماعية
على آلية تتيح للوزارة «الوصول» اىل (وليس احلصول على) البيانات،
كما ترسل املفوضية تقريرًا شهريًا اىل وزارة الشؤون «إلطالعها»
(جمرد االطالع من دون احلق بالتصرف؟) على االجتاهات السائدة يف
عملية التسجيل!
ـــ أثارت املسؤولة الدولية مسألة إعطاء وثائق والدة اىل أكثر من
 35ألف طفل سوري ولدوا يف لبنان وال ميتلكون «أي هوية معرتف
بها قانونيًا» .علمًا أن ليس من صالحية احلكومة إصدار وثائق تفيد
بسورية هؤالء األطفال .أما إعطاء وثائق والدة هلذا العدد الضخم ،وملن
سيولدون الحقًا ،فسيشكل على املدى الطويل مشكلة يف ظل خماوف

السيسي يشهد افتتاح مصنع إنتاج أول مدرعة مصرية
شهد الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي افتتاح عدد
من املشروعات اخلاصة بالقوات
املسلحة ،بينها جمموعة من
املصانع ،أهمها مصنع إنتاج أول
عربة مدرعة مصرية مبواصفات
عاملية ،وفقًا ألحدث النظم
احلديثة ،حتت إشراف إدارة
املركبات.
وتفقد معرضا للعربات املدرعة
من طراز التمساح وسيارات
الشباب،
تاكسي
مشروع
وسيارات نقل وتوزيع املواد
الغذائية ،اخلاصة باخلرجيني
وأوتوبيسات النقل العام ألفراد
القوات املسلحة.
واستمع السيسي إىل شرح
على ماكيت املشروع تضمن
أعمال التطوير اليت تضم مصانع
األجزاء غري املعدنية ،ومصنع
قطع الغيار وتشكيل املعادن،
ومصنع إنتاج املقطورات.
وقال الرئيس املصري يف كلمة
له حنن نعمل بالورقة والقلم،
والظروف صعبة ،وحنتاج ألشياء
كثرية يف الفرتة القادمة ،منها
أن يكون لدى املسؤولني خيال
وأفكار لتحقيق الكفاءة ومعدالت
التنمية املطلوبة ،وهذا اخليال ال
بد أن يتوافر يف كل املؤسسات،

مبا فيها جهاز الشرطة والكلية
احلربية واجلامعات ومؤسسات
الدولة كافة.
وأضاف السيسي أن الدولة
تستهدف احلفاظ على الرأي
العام املصري ،ورفع مستوى
الوعي يف مواجهة التحديات
اليت حتيط باجملتمع خالل الوقت
الراهن .وأكد أن ال أحد يستطيع
الوقوف أمام إرادة املاليني من
أبناء الشعب املصري ،مطالبًا
شعبه بالتوحد والتكاتف وعدم
الفرقة واالنقسام من أجل
مواجهة التحديات الصعبة اليت
تواجهها بالدهم ،ومشريًا إىل أن
الشر لن يستطيع أن ينال من
مصر وشعبها طاملا كانت هناك
يقظة من اجلميع.
وتابع قائ ًال إننا قادرون على أن
نفعل الكثري الذي نؤمن به أوالدنا
وأسرنا وبالدنا ومستقبلنا ،وأن
نشكل وعيًا حقيقيًا بالعمل اجلاد
وإعالء املصاحل العليا للوطن.
ولفت السيسي إىل أن مصر
لن تتقدم إال بالعمل والتحام كل
مسؤول يف مؤسسات الدولة،
كبريًا أو صغريًا ،ويف كل
القطاعات مع مرؤوسيه ،وعدم
ترك الشباب دون تواصل وحوار
من أجل مستقبل بلدهم.

عشرات القتلى واجلرحى بغارات على ريف حلب وإدلب
كأن فرنسا تستضيف سكان بلجيكا وليتوانيا معا! (هيثم املوسوي)
حقيقية لدى كثري من اللبنانيني من خمططات للتوطني .وهو األمر الذي
يبدو أن كيلي ترى فيه جمرد تهويل .إذ أبلغت صحيفة «السفري»
يف آذار املاضي أن ال أرضية هلذه املخاوف وان النازحني السوريني
«سيعودون حاملا يصبح الوضع يف سوريا مستقرًا» ،األمر الذي ال
تبدو أي مالمح له يف األفق حاليًا .ويف هذا السياق ،تتساءل مصادر
دبلوماسية عما حيول دون توجيه األسر السورية اىل السفارة السورية
يف بريوت لتسجيل وقوعات األحوال الشخصية حسب األصول؟
ارتياب
يف النظام األساسي ملكتب املفوض السامي لشؤون الالجئني ،يتوىل
األخري إلتماس حلول دائمة ملشكلة الالجئني من خالل مساعدة احلكومات
واملنظمات اخلاصة« ،بشرط موافقة احلكومات املعنية» ،يف تسهيل
العودة الطوعية لالجئني اىل أوطانهم أو استيعابهم يف جمتمعات
جديدة.
ومنذ اندالع األزمة السورية ،حرصت املفوضية على التزام شرط
«موافقة احلكومة املعنية» يف كل البلدان اجملاورة ...باستثناء لبنان! ال
بل سعت ،يف أكثر من مناسبة ،إىل الضغط على لبنان لتوقيع اتفاقية
جنيف لالجئني  ،1951مبا يعطيها صالحيات واسعة يف التعامل مع ملف
النازحني مبعزل عن احلكومة ،األمر الذي يثري كثريًا من االرتياب .إذ أن
النظام األساسي للمفوضية ،يتضمن «السماح بدخول الالجئني» وليس
حصرهم ،و»دعم استيعابهم من خالل العمل على تسهيل حصوهلم على
اجلنسية» ،و»تزويدهم وثائق سفر» ،و»السماح هلم بنقل ممتلكاتهم
وخاصة تلك الالزمة إلعادة توطينهم» .ويزداد االرتياب مع تقليص
الدول املاحنة حلجم مساعداتها ،ومع إقرار املفوضية بأنها لن تكون
قادرة على إعادة توطني ( )resettlementأكثر من  100ألف نازح يف
دول أخرى ،بعدما رفض عدد من الدول الغربية واألوروبية التجاوب مع
برنامج املفوضية إلعادة التوطني ،فيما اعتمدت دول أخرى االنتقائية
يف اختيار من ُيعاد توطينهم ،سواء على أساس الطائفة أو املستوى
التعليمي.
مصادر دبلوماسية حتدثت اليها «األخبار» ،تلفت اىل أن «لدى املنظمات
الدولية عمومًا مي ًال اىل حماولة نفخ نطاق واليتها وتكبري دورها .ويف
ما يتعلق باملفوضية ،فإن النزوح السوري هو امللف األكرب يف تارخيها،
حبجمه وأبعاده وارتباطه بصراعات سياسية .أضف اىل ذلك أن لبنان،
برتكيبته وطبيعته ،يغري األجنيب عمومًا ،سواء كان سفريًا أو منظمة
دولية ،بلعب دور أكرب مما ينبغي له» .ال حتبذ هذه املصادر توجيه
اتهامات التآمر اىل املفوضية أو القيمني عليها ،لكنها تشري اىل ان هذه
ّ
«تضخمت بشكل خميف ،وآلية اختاذ القرارات فيها ال تعود اىل
املنظمة
من يديرها وحده .ويف ظل وجود هاجس كبري لدى الغرب من موجات
النزوح الضخمة ،فإن هذه الدول قادرة دائمًا على مترير أجنداتها،
خصوصًا أن العمل الفعلي للمفوضية على األرض يتم بالتعاون مع
املنظمات غري احلكومية ( ،)NGO›sمع ما لكثري من هذه اجلمعيات من
امتدادات ومشاريع يدور حوهلا كثري من عالمات االستفهام».

سقط قتلى وجرحى ،امس االول
جراء قصف جوي على حيي
الصاحلني واملعادي يف حلب
ومدينة خان شيخون بريف إدلب،
بينما قتل مسلحون بانفجار
لغم يف تلبيسة بريف محص.
واستهدف مقاتلون معارضون
سيارة بصاروخ حراري موجه
بريف محاة.
وأفادت مصادر معارضة عن
مقتل وجرح أشخاص جراء
قصف جوي على حي الصاحلني
واملعادي حبلب ،حيث استهدف
حميط املراكز الطبية باحليني،
كما تهدم أجزاء منهما ،كما طال
قصف مماثل حي بعيدين ،دون
ان ترد أنباء عن خسائر بشرية.
ومن جهة أخرى ،أشارت مصادر
معارضة إىل مقتل طفلني وجرح
آخرين مجيعهم من عائلة واحدة
جراء استهداف منزهلم يف خان
شيخون بريف إدلب بقصف
جوي ،كما طال قصف جوي
القرى احمليطة مبطار ابو ضهور
العسكري.
ويف سياق آخر ،قالت مصادر
معارضة أن  3مسلحني من
مقاتلي املعارضة قتلوا صباح
امس جراء انفجار لغم يف اجلهة
اجلنوبية من مدينة تلبيسة بريف
محص.
ويف محاة ،قالت مصادر معارضة
أن مقاتلني معارضني استهدفوا
سيارة قالوا إنها للجيش النظامي
أو مسلحني موالني له بصاروخ
تاو احلراري املوجه على الطريق
الواصل بني قرييت الربكة
وجورين بريف محاة .ونشرت
املصادر مقطع فيديو يظهر حلظة
إطالق الصاروخ واستهدافه
للسيارة ،ما تسبب باحنرافها
عن مسارها وتوقفها باألرض
الزراعية اجملاورة للطريق.
ولفتت مصادر معارضة إىل أن
قصفا جويا طال قرية الصياد

وقرية صلبا بريف محاة ،دون أن
ترد أنباء عن قتلى وجرحى.
وأعلن املرصد السوري حلقوق
اإلنسان أنه متكن من توثيق
مقتل  39مدنيا على األقل،
بينهم  17طفال وثالث نساء ،يف
جمازر نفذتها طائرات ومروحيات
النظام اليت قصفت بالصواريخ
والرباميل املتفجرة مناطق يف
قرييت خلصة والعيس وبلدة
احلاضر ،يف ريف حلب اجلنوبي،
أمس األول.
وأشار مدير املرصد ،رامي
عبدالرمحن ،إىل أن بني القتلى
األطفال مثانية أشقاء ،إضافة إىل
شقيقني من عائلة أخرى .وأدى
القصف اجلوي وفق املرصد
إىل إصابة عشرات املدنيني
جبروح ،بعضهم يف حالة خطرة
وإصاباتهم بالغة.
وجتددت االشتباكات بني قوات
النظام وامليليشيات التابعة
هلا من جهة ،وبني الفصائل
املقاتلة يف حميط بلدة سعسع
يف الريف الغربي امس .ودارت
االشتباكات بني الطرفني يف
بلدة الطيبة ،مع قصف قوات
النظام لعدد من مناطق البلدة،
حبسب املرصد السوري حلقوق
اإلنسان.
ويف الغوطة الشرقية ،استهدفت
قوات النظام مناطق يف
البساتني احمليطة ببلدة الكسوة،
بالرشاشات الثقيلة ،وقصفت
مناطق يف مدينة الزبداني.
وقتلت قوات اجليش واألمن
السوري صباح امس  5اشخاص
بينهم  4من أبناء خميم خان
الشيح بريف دمشق .وذكرت
جمموعة العمل من أجل فلسطينيي
سوريا ،أن اجملزرة وقعت جراء
استهداف الفوج  173لسيارة من
نوع هوندا كانت تنقل عددًا من
ركاب املخيم على طريق زاكية
خان الشيح.
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عرب وعالم

احتدام املعارك بني اجليش وامليليشيات يف بنغازي
تويف أحد اجلنود الليبيني وأصيب
آخرون أثناء االشتباكات مع قوات
جملس شورى ثوار بنغازي ،وذلك
بسقوط قذيفة هاون عليهم،
وكان اجلنود من أبناء كتيبة 204
دبابات إال أنهم فوجؤا بسقوط
قذيفة أردت قتيل يف احلال
وأصابت آخرين مت نقلهم لتلقي
العالج يف بنغازي.
ويف تصريح صحايف أمس االول
للمتحدت الرمسي باسم القوات
اخلاصة الليبية يف بنغازي ،أن
اجلنود توفوا أثناء اشتباكات مع
قوات جملس شوري ثوار بنغازي،
موضحًا أن املصابني ترتاوح حجم
اصابتهم بني املتوسطة واخلفيفة
ومت عمل االسعافات األولية هلم
يف موقع االصابة ولكنهم ما زاال
يتلقان العالج يف املستشفيات.
وحبسب اخلطة املوضوعة من
القوات اخلاصة الليبية فإن
هناك قناصة ليبني منتشرين
أعلي األسطح لعمل حماور لقتال
اخلارجني عن القانون من اجلماعات
االرهابية مع التعامل حبذر خوفًا
علي حياة املدنيني.
ويف بيان رمسي ،قدمت القوات
الليبية العزاء ألهالي الشهيد
ألهله وعائلته ،وطالبوا بقية
اجلنود باحلزم والقوة يف مواجهة
جملس ثوار بنغازي والذي تسبب
يف قتل العديد من اجلنود وإصابة
آخرين.
وأكد الناطق باسم غرفة عمليات
فجر ليبيا يف غريان ،علي
أن القصف على املدينة
الشتيويَّ ،
مل يسفر عن إصابات بشرية.
وقال الشتيوي يف تصريح

إن القصف أسفر عن
خاصَّ ،
َّ
موضحا َّ
أنه
خسائر مادية،
تركز
ً
على مقر الدرع الكتيبة الثامنة
ً
سابقا ،اجملاور للقسم الداخلي
اخلاص بطالبات كلية العلوم
جبامعة اجلبل الغربي ،ولذلك
ُأخلي القسم الداخلي .وأضاف أن
غريان والزنتان توصلتا
أخريا إىل
ً
اتفاق يقضي بوقف إطالق النار
ويؤكد املصاحلة ،إال أن بعض
الشباب الفالت من الزنتان هم
الذين يقصفون غريان من منطقة
أبو شيبة.
واعترب أن اهلدف من القصف
هو حماولة إفشال الصلح
بني املدينتنيَّ ،
ألنه ليس يف
مصلحتهما فاالتفاق
ينص على
ُّ
القبض على كل السجناء ،ومعظم
هؤالء من السجناء واملتهمني
بارتكاب جرائم .وتابع الشتيوي
قائ ًال :سنلتزم باالتفاق وسنصرب
على هؤالء املارقني ،ولن نرد
بقصف الزنتان ،وسنحافظ على
احلياة بشكلها الطبيعي يف
غريان.
واختطفت ميليشيات درع ليبيا،
أخ عضو جملس النواب اللييب
صالح الصهيب وثالثة آخرين ،يف
مدينة غريان غربي ليبيا.
وتعد قوة درع ليبيا الوسطى
ّ
إحدى امليليشيات املنضوية حتت
حتالف فجر ليبيا الذي يضم عددا
من امليليشيات املتطرفة .يذكر
أن قوة من ميليشيات درع ليبيا
وصلت يف أيار من عام 2014
إىل العاصمة ،طرابلس ،استجابة
لدعوة املؤمتر الوطين اللييب،
الربملان املنحل ،حينها.

واشنطن :ال زوارق حربية ترافق سفينة اإلغاثة االيرانية

طائرات وسفن املساعدات تتدفق على اليمن رغم خرق احلوثيني للهدنة
أكد املستشار يف مكتب وزير
الدفاع السعودي العميد أمحد
عسريي أن التحالف مل ينفذ أي
عمل عسكري منذ دخول اهلدنة
حيز التنفيذ ،مشريًا إىل أن
التحالف ملتزم بضبط النفس
الستكمال اهلدف اإلنساني من
اهلدنة.
وأضاف عسريي أن من مصلحة
ميليشيات احلوثي انهيار اهلدنة
اإلنسانية واستكمال العمليات
إيصال
لعدم
العسكرية
املساعدات للمتضررين.
وكان مصدر مسؤول يف وزارة
الدفاع السعودية ،قال إنه يف
متام الساعة العاشرة صباح
امس األول ،سقطت مقذوفات
يف منطقيت جنران وجازان ،كما
مت رصد رماية قناصة من قبل
عناصر امليليشيات احلوثية ومل
تكن هناك أية إصابات .وأكد
أن موقف القوات املسلحة
السعودية كان ضبط النفس
التزامًا باهلدنة اإلنسانية اليت
قررتها قوات حتالف عملية
إعادة األمل.
هذا ،وأعلنت قيادة التحالف
أن ميليشيات احلوثي خرقت
اهلدنة اإلنسانية يف اليمن
خالل  12عم ًال عسكريا توزعت
بني عمليات قصف وإطالق نار
وحماوالت تسلل وزحف عسكري
سواء يف داخل اليمن أو على
حدوده مع اململكة العربية

السعودية.
وأضاف البيان أن قيادة
التحالف تعلن ذلك لتؤكد على
رغبتها يف إطالع الرأي العام
واجملتمع الدولي على ما أقدمت
عليه تلك امليليشيات ،وتؤكد
التزامها التام باهلدنة اإلنسانية
ً
مراعاة لألهداف
وضبط النفس،
السامية لعملية إعادة األمل
لليمن ورغبتها يف رفع املعاناة
عن الشعب اليمين الشقيق.
كما أكد التحالف أن ما أقدمت
عليه امليليشيات احلوثية من
خروقات يهدف إىل إفشال
اهلدنة اإلنسانية وإعاقة اجلهود
اإلغاثية للشعب اليمين .وعدد
البيان اخلروقات احلوثية للهدنة،
وبينها سبع كان مسرحها
احلدود السعودية-اليمنية حيث
جرت ،حبسب التحالف ،حماولتا
تسلل ومخس عمليات قصف
وإطالق نار.

تدفق املساعدات

وقد اغتنمت وكاالت اإلغاثة امس
االول فرصة اهلدنة اإلنسانية
لتوسيع توزيع املساعدات على
ماليني السكان احملرومني من
الغذاء والوقود والدواء بسبب
أسابيع من القتال والضربات
اجلوية.
ووصلت واقلعت طائرات حتمل
مساعدات من اإلمارات العربية
املتحدة إىل العاصمة اليمنية
صنعاء ،وقالت األمم املتحدة

إن سفن مساعدات رست يف
مينائي احلديدة وعدن.
وقال مصدر مالحي يف اليمن
إن ثالث سفن على األقل
حمملة بالوقود والقمح رست
يف احلديدة واملكال .وارسلت
السعودية مثاني شاحنات حمملة
بوقود الديزل برا إىل حمافظة
حضرموت وارسلت قطر أدوية
وأغذية عرب جيبوتي .وقالت
وكالة أنباء سبأ اخلاضعة
لسيطرة احلوثيني إن طائرتني
حتمالن أدوية وإمدادات من
اللجنة الدولية للصليب األمحر
ومنظمة أطباء بال حدود هبطتا
يف العاصمة.
قالت وزيرة اإلعالم اليمنية
ورئيسة اللجنة العليا لإلغاثة،
نادية السقاف ،إن  7سفن
حتمل دقيقًا ومساعدات طبية
ومشتقات نفطية وصلت إىل
املوانئ اليمنية .وأضافت أن
ثالثًا منها وصلت إىل ميناء
احلديدة وواحدة إىل ميناء عدن
واثنتني منها إىل ميناء املكال،
واألخرية إىل ميناء املخا.
وأكدت السقاف دخول 18
قاطرة حتمل مشتقات نفطية عرب
منفذ الوديعة ومت نقل عدد من
موظفي األمم املتحدة والصليب
األمحر ومنظمات دولية عرب مطار
صنعاء ،ومت إجالء رعايا إثيوبيني
عرب مطار جيزان ودخلت طائرات
حتمل مواد إغاثية ومساعدات

طبية إىل اليمن.
وقالت املتحدثة باسم وزارة
اخلارجية اإليرانية مرضية أفخم
امس ،أن إيران تأمل بوصول
سفينة املساعدات اليت أرسلتها
إىل اليمن بأقرب وقت ممكن
عرب التنسيق مع مكتب شؤون
املساعدات اإلنسانية التابع
لألمم املتحدة.

واشنطن :ال زوارق ايرانية

ويف واشنطن ،قال الكولونيل
ستيف وارن املتحدث باسم
وزارة الدفاع األمريكية البنتاغون
يف بيان صحايف امس االول
إن إيران امتنعت حتى اآلن عن
نشر سفن حربية ملرافقة سفينة
شحن تقول طهران إنها تنقل
مساعدات إنسانية لليمن برغم
إعالنها عن ذلك.
ويف لندن ،قالت الشركة
املديرة لناقلة املنتجات النفطية
الباين اترنييت اليت ترفع علم
سنغافورة إن السفينة وصلت
بسالم إىل ميناء جبل علي
اإلماراتي بعدما تعرضت هلجوم
يف اخلليج يف وقت سابق.
سي.إن.إن
شبكة
وكانت
الفضائية نقلت عن مسؤول
أمريكي إن مخسة زوارق
إيرانية أطلقت أعرية حتذيرية
باجتاه سفينة شحن ترفع علم
سنغافورة يف املياه الدولية
باخلليج امس االول.

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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املوازنة الفيدرالية للعام 2015

اذا كانت املوازنة الفيدرالية
للعام  2014قد احدثت صدمة
لدى غالبية االسرتاليني ومل متر
بعض بنودها يف جملس الشيوخ
وادت اىل تدني الدعم للحكومة
االئتالفية لدى الرأي العام،
مما كاد يطيح بزعامة طوني
أبوت فان موازنة العام 2015
ُأستقبلت باالرتياح لدى العديد
من فئات الشعب االسرتالي..
فماذا تضمنت هذه املوازنة:
يف االقتصاد:
 العجز يف امليزانية عام 2015وصل اىل  35،1مليار دوالر
(أقل من توقعات السوق اليت
كانت حبوالي  41مليار دوالر)
على ان ينخفض إىل 25.8
مليار دوالر يف عام ،2016
ومن ثم  144مليار دوالر يف
عام  2017مع توقع العودة إىل
فائض حبلول عام .2019
 البطالة بلغت ذروتها يف 6.5يف املئة يف عام  2015على ان
تنخفض إىل  6.25يف املئة يف
عام .2016
 ارتفع التضخم إىل 2.5يف املئة هذا العام وسيبقى
عند هذا املستوى حتى العام
.19/2018
 جمموع اإليرادات بلغ 405،4مليار دوالر ،بارتفاع من 384،1
على ان تصل
مليار دوالر
إىل  433،4مليار دوالر يف
.17/2016
 من املتوقع أن يرتفع الناتجاحلقيقي
اإلمجالي
احمللي
إىل  2.75يف املئة ،ومن ثم
إىل  3.25يف املئة يف العام
التالي.
 -صايف الدين  285،8مليار

دوالر ليرتتفع إىل  313،4مليار
دوالر يف .18/2017
 تستند التوقعات اىل توقعلسعر احلديد اخلام مببلغ 48
دوالرا امريكيا للطن مقارنة مع
ما متوسط سعره يف الواليات
املتحدة  96دوالرا للطن العام
.2014.15
التخطيط املستقبلي ..سيتم
إنفاق  843مليون دوالر على
مدى عامني على برامج ما قبل
املدرسة (.)preschool programs

يف الضريبة:
 ستسمح ثغرة ضريبة FBTلبعض العاملني يف اجملاالت
غري الرحبية ( )not-for-profitوعمال
الصحة العامة خلفض ضريبة
املرتبات على ان يتم التشديد
على بعض النفقات.
 ابتداء من كانون الثاني 2016ستخضع الشركات املتعددة
اجلنسيات اليت يشتبه يف جتنبها
دفع الضرائب يف أسرتاليا
لغرامة مضاعفة مما هو مستحق
عليها من ضرائب ،باإلضافة
إىل الفائدة.
 توسيع برنامج االمتثاللضريبة السلع واخلدمات ()GST
الضرائب
مكتب
ملساعدة
عمليات
ملالحقة
األسرتالي
االحتيال على هذه الضربية مما
يزيد هذه اإليرادات الضريبية
حبواىل  1،8مليار دوالر.
يف االقتطاعات:
ختفيض املساعدات اخلارجية
حبواىل  358مليون دوالر لتصل
اىل  3،479مليار دوالر مبا يف
ذلك ختفيض املساعدات اىل
اندونيسيا  40يف املئة لتصل

اىل  323مليون دوالر.
 وقف اإلجازة االبوية املدفوعةَ
املطالب بها من
األجر الوالدين
صاحب العمل واحلكومة يف
نفس الوقت.

يف األعمال الصغرية:
 اقتطاع  1.8مليار دوالر منضرائب الشركات واملصاحل
خالل السنوات األربع املقبلة.
 خفض الضرائب على األعمالالتجارية الصغرية (الشركات
اليت يبلغ حجم اعماهلا سنويا أقل
من مليوني دوالر) اىل  28.5يف
املئة من  30يف املئة.
حسم ضريبة سنوية مبعدل 5يف املئة يصل إىل  1000دوالر
على الشركات الفردية.
 حسم فوري على الضرائبالتجارية الصغرية لكل سلعة
او مشرتى ( )itemيصل إىل 20
ألف دوالر سنويا (بارتفاع من
 1000دوالر يف السنة)
رسوم السفر  ...تغيريات
على رسوم جوازات السفر تدر
ماليني الدوالرات للحكومة.
ضريبة االسترياد
 األفالم الرقمية ،والتلفزيونوالكتب واملوسيقى اليت يتم
تسليمها من قبل شركات
خارجية سرتتفع كلفتها 10
يف املئة ابتداء من متوز 2017
ضمن سياسة يطلق عليها اسم
«ضريبة نيتفليكس» مما يدر
على احلكومة  350مليون دوالر
خالل السنوات األربع املقبلة.
السفر والتنقل:
سوف خيضع زوار عطلة العاملون
لضريبة حبدود  32.5سنتا لكل

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

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

دوالر يكسبونه ،وذلك بارتفاع
من  19سنتا يف الدوالر على
الدخل اخلاضع للضريبة فوق
العتبة املعفاة من الضرائب
( )tax free thresholdابتداء من
متوز  2016مما يدر على اخلزينة
حواىل  540مليون دوالر.
 تغيريات على رسوم جوازاتالسفر وغريها من الرسوم يوفر
للحكومة مبلغ  17،1مليون دوالر
اضايف.

العائالت
 تتضمن حزمة العائالت اليتتبلغ  4،4مليار دوالر استثمارا
يف رعاية األطفال بـ  3،5مليار
دوالر على مدى مخس سنوات.
 األسر اليت كسب حوالي 65ألف دوالر يف السنة أو أقل
سوف تتلقى إعانة  85يف املئة
يف رسوم رعاية االطفال (تصل
إىل احلد األقصى للرسوم
بالساعة)
 ال سقف سنويا لألسر اليتتكسب حوالي  180ألف دوالر
أو أقل يف السنة.
  409ماليني دوالر ملساعدةاألسر ذوي االحتياجات اإلضافية
للوصول إىل رعاية األطفال.
 دعم إعانات رعاية الطفل منقبل مربيات سيكلف  250مليون
دوالر حلوالي  10آالف طفل
تعتين بهم ما يقرب من  4آالف
مربية.
  843مليون دوالر على مدىعامني لربامج ما قبل املدرسة
(.)preschool programs
التعليم
 متديد متويل البحوث التعاونيةالوطنية للبنى التحتية ملدة
سنة أخرى بتكلفة  150مليون
دوالر.
 اقتطاع  150مليون دوالرمن متويل منح التميز البحثي
املستدام وتوجيهه إىل البنية
التحتية البحثية
 قطع  131مليون دوالر مندائرة التعليم ،مبا يف ذلك
إلغاء مكتب الداخلية للتعليم
والتدريس وتوجيهه بدال من
ذلك اىل اجلامعات.
 قطع  26،7مليون دوالر منمراكز البحوث التعاونية.
 مالحقة ديون ( HECSالطالبالذين يتلقون التعليم اجلامعي
على نفقة الدولة مما يوفر
للخزينة  26مليون دوالر على
مدى أربع سنوات
  4ماليني دوالر إلنشاء مركزحبوث Bjorn Lomborg’s Australia
الصحة
 رفع وصفة الدواء بنسبة 5دوالرات ( 80سنتا للمتقاعدين)
ابتداء من شهر كانون الثاني
من العام املقبل.
 سيتم انفاق  1.3مليار دوالرعلى أدوية السرطان والعني
اجلديدة ،فضال عن الواح
لقاحات جديدة.
 ستخفض احلكومة السعر الذيتدفعه لبعض األدوية لتوفري
مليون دوالر.
252
 ختفيض اإلنفاق على صندوقاملستقبل للبحوث الطبية 1،3

مليار دوالر اىل  3،487مليار
دوالر.
 سيحصل السجل الصحي()e-health record
اإللكرتوني
البالغ مليار دوالر على حقن
مزيد من التمويل.
املتقاعدون:
تقدير انفاق حنو  44مليار دوالر
يف .2015
 سيحصل  170ألف متقاعد(ممتلكات)
أصول
ذوي
متواضعة على ما متوسطه 30
دوالرا كل اسبوعني اذا كانت
االصول لالفراد أقل من 250
ألف دوالر ولالزواج  374ألف
دوالر.
 سوف لن يعود مبقدورعشرات اآلالف من املتقاعدين
األثرياء احلصول على املعاش
التقاعدي الكامل ،وسوف يتم
ختفيض املعاش جزئيا للعديد
منهم حيث خفضت احلكومة عتبة
األهلية.
 بامكان مالكي املنزل (االفراد)ان يكون لديهم اصول حبواىل
 800ألف دوالر ومالكي املنزل
(االزواج) ان تكون لديهم
أصوال تصل إىل  1،2مليون
(باخنفاض من 1.5
دوالر
مليون دوالر) ليكونوا مؤهلني
للحصول على معاش جزئي.
 املتقاعدون الذين يعيشون أويسافرون إىل اخلارج سوف يتم
تقييم معاشاتهم التقاعدية بعد
 6أسابيع بدال من  26أسبوعا.
إذا كان التقاعد قد عمل ألقل
من  35سنة فان معاشه اجلزئي
سوف ينخفض .وستوفر هذه
االجراءات حواىل  168مليون
دوالر.
األمن:
 متويل جديد بـ  1،2مليار دوالرملكافحة اإلرهاب
 رصد  450مليون دوالردفعة لتعزيز قدرات اجهزة
االستخبارات.
مليون دوالر
 رصد 296إضافية لوكاالت التجسس
مبا يف ذلك  50مليون دوالر
للجواسيس يف اخلارج يف

.ASIS
 ختصيص  131مليون دوالراللتقاط البيانات الوصفية.
 ختصيص  22مليون دوالرملواجهة الدعاية املتطرفة.
الدفاع:
 زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 2،7مليار دوالر لتصل إىل
 31.8مليار دوالر سنويا.
 ختصيص  750مليون دوالرلعمليات اخلارج يف 16/2015
ليصل جمموع اإلنفاق على
العمليات منذ عام  1999إىل
 16.6مليار دوالر.
 ختصيص  382مليون دوالرللمهمة يف العراق.
 ختفيض العاملني العامني يفالدفاع حبدود  2000عامل على
مدى عامني.
 زيادة طفيفة لشؤون قدامىاحملاربني ترفع امليزانية إىل
أكثر من  12مليار دوالر.
 ختصيص  10ماليني دوالراضافية لعمال احلاالت (case
احملاربني
لقدامى
)workers
احلديثني (.)modern veterans
الرفاهية (سنرتلينك):
الغاء االنتظار  6أشهر للشباب
للحصول على اإلعانة واستبداهلا
بفرتة انتظار  4اسابيع ملن هم
دون الـ  25عاما من العمر
 ختصيص  331مليون دوالرالسرتاتيجية توظيف الشباب،
مبا يف ذلك برنامج  212مليون
دوالر من ضمنها  106ماليني
دوالر الستهداف طاليب العمل
الضعفاء من الشباب مبن فيهم
ذوو الظروف الصحية العقلية.
 التخلي عن مقابالت «االتصالالشخصي» للباحثني عن عمل.
وسيتم تعزيز تدابري االمتثال
مثل «ال دفع دون احلضور اىل
املقابالت» ،ودمج رزمة دعم
االجور البالغة  1،2مليار دوالر
باالنظمة القائمة مثل نيوستارت،
النقدية
املكافآت
وتوفري
ألصحاب العمل لتوظيف العمال
كبار السن أو املستفيدين من
الرعاية االجتماعية (السنرتلينك)
على املدى الطويل .
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اسرتاليات

Australian News

املوازنة الفيدرالية لعام :2015حكومة ابوت تتعهد مبلغ 450
مليون دوالر ملكافحة اجلهاديني احملليني
تعهدت حكومة ابوت بتخصيص
مبلغ  450مليون دوالر اضايف
ملكافحة اإلرهاب الداخلي يف
املوازنة الفيدرالية لعام 2015
اليت صدرت يوم الثالثاء كما
حذرت من اجتاه جديد خطري
للمراهقني ،وبعض الشباب
يف سن  14عاما حنو التطرف
العنفي.
ويدفع هذا اإلنفاق اجلديد
نفقات احلكومة على الربامج
الوطنية لألمن واجتثاث التطرف
إىل ما يزيد على املليار دوالر،
على الرغم من الضغوط املالية
الشديدة على املوازنة.
كما يأتي هذا االنفاق يف وقت
تستعد وكاالت أخرى لتمويل
أقل ،فيما تسعى احلكومة للوفاء
بوعود زيادة التمويل لرعاية
التجارية
ولألعمال
األطفال
الصغرية ،يف حني من املتوقع
أن يكون العجز يف املوازنة يف
حدود  46مليار دوالر هذا العام
وتقريبا العجز نفسه يف موازنة
العام املقبل.
ولكن رئيس الوزراء طوني ابوت
يرى إن خطر اإلرهاب ينبغي أن
يؤخذ على حممل اجلد.
انه
ابوت
السيد
واعلن
«للمساعدة يف مكافحة اإلرهاب
يف الداخل وردع األسرتاليني
من ارتكاب أعمال إرهابية يف
اخلارج ،حنن حباجة لضمان توفري
املوارد ألجهزتنا األمنية بشكل
صحيح واحلصول على صالحيات
للرد على التهديدات الناشئة
والتغري التكنولوجي» ،مضيفا
انه «لردع اإلرهاب حنتاج لتحدي
أساليب التوظيف واالخنراط اليت
تستخدمها املنظمات املتطرفة،
وخاصة على االنرتنت».
ان تزايد تقييم التهديد من
قبل جهاز املخابرات االسرتالية
( )ASIOوالشرطة الفيدرالية وراء
زيادة التمويل فضال عن مطالب
جديدة وشاقة توضع على عاتق
الوكاالت عقب تعزيز قوانني
مكافحة اإلرهاب مثل تتعامل مع
البيانات الوصفية (.)metadata
ويأتي اإلعالن عن املزيد من
املال وسط فرتة تأهب قصوى
لوكاالت مكافحة اإلرهاب ،اليت
عرقلت تنفيذ مؤامرتني ارهابيتني
مزعومتني الشهر املاضي فقط،
يتورط يف كليهما مراهقون.
ومنذ ان رفعت ازيو التهديد
االرهابي اىل اعلى مستوى يف
ايلول املاضي ،جرى اتهام 23
شخصا نتيجة لثماني عمليات
ملكافحة اإلرهاب.
وقال وزير االدعاء العام جورج
براندس امام الربملان يوم
االثنني ان هناك «اجتاها ِ
مقلقا»
حنو الشباب الذين خيططون لشن
هجمات إرهابية.
واضاف يقول ان «اشخاصا ال
تتجاوز أعمارهم  14عاما ،دون
سوابق جنائية أو صالت قوية
بشبكات اإلرهاب املعروفة،
جيري اعدادهم على االنرتنت
من قبل املنظمات اإلرهابية
وتقدميهم حتديا جديدا ألجهزة
األمن وتطبيق القانون».

رئيس الوزراء طوني ابوت
وكان قد اتهم شاب يبلغ من
العمر  17عاما يف ملبورن يوم
اجلمعة بالتحضري للقيام جبرائم
ارهابية بعد أن داهمت الشرطة
منزله وزعمت العثور على ثالث
قنابل أنبوبية.
ويف الشهر املاضي ،مت اتهام
شابني يف ملبورن 18( ،عاما)،
لعالقتهما مبؤامرة مزعومة لتنفيذ
هجوم إرهابي ضد الشرطة خالل
خدمات يوم االنزاك (Anzac
وزعم أن تلك
ُ .)Day services
املؤامرة كانت بتشجيع من صيب
يف بريطانيا يبلغ من العمر فقط
 14وهو يواجه اآلن تهما يف ذلك
البلد.
ويتضمن التمويل اجلديد 296
مليون دوالر «لتعزيز قدرات
وكاالت االستخبارات لدينا ،مبا
يف ذلك حتديث نظم تكنولوجيا
املعلومات».
ومن املرجح ان يعكس التمويل
االضايف لوكاالت االستخبارات
املعلوماتية
أنظمتها
لتطوير
التحول حنو أشكال االتصال
اجلهاديني
بني
اإللكرتونية
احملتملني وتفاقم مشكلة التطرف
عرب اإلنرتنت ،ال سيما من خالل
وسائل االعالم االجتماعية.
كما ذكرت سابقا وسائل اعالم
فريفاكس ،فان خمطط حكومة
ابوت إلجبار شركات اهلاتف
واالنرتنت على االحتفاظ بالبيانات
الوصفية للعمالء ملدة سنة على
األقل قد يكلف هذه الشركات
حواىل  300مليون دوالر ومن
املتوقع أن تسهم احلكومة بنحو
نصف هذا املبلغ.
ويشري الكشف عن ان احلكومة
ستبدأ بـ  131مليون دوالر اىل
أن هذه الصناعة ستضطر لدفع
املبلغ نفسه تقريبا لتحديث
أنظمتها لتخزين آمن للبيانات،
مع احتمال مترير التكلفة إىل
املستهلكني يف شكل ارتفاع
قيمة الفواتري.
وسيستعمل مبلغ  22مليون
دوالر ملكافحة التطرف عرب
اإلنرتنت ،والذي سبق أن أعلن
عنه السناتور براندس ،ملواجهة
ما يقدر ب  100ألف قطعة من
الدعاية على االنرتنت توضع كل
يوم من قبل مجاعات مثل ما
يسمى الدولة اإلسالمية.
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وزير الخزانة بو هوكي

وتستعد إدارة وزير االدعاء
العام إلنشاء فريق من خرباء
االستخبارات والتكنولوجيا لرصد
وحتليل الدعاية على االنرتنت
وتأثريها يف أسرتاليا.
محلتها
احلكومة
وستصعد
ّ
اإلعالمية اخلاصة بها من خالل
وسائل االعالم االجتماعية مثل
تويرت والفيسبوك .وختطط أيضا
لتوفري التدريب على التواصل
املسلمني
وتثقيف
وتعليم
املؤثرين ،مع مساعدة من شركات
مثل غوغل وتويرت والفيسبوك،
ملواجهة الرسائل اجلهادية.
واألمن الوطين هو واحد املناطق

القليلة الذي مبقدوره ان يطالب
بزيادة التمويل رغم وضع
املوازنة املشدودة ،يف حني ان
إدارات ودوائر أخرى ُطلب منها
املزيد من العمل مع مال أقل،
كما انه يتوقع فقدان بعض
الوظائف يف اخلدمة العامة.
وتعترب هذه املوازنة اختبارا
حامسا لكل من رئيس الوزراء
طوني ابوت ووزير اخلزانة جو
هوكي ،حيث يتوق نواب االحرار
لرؤية موازنة ميكن متريرها يف
جملس الشيوخ وترفع من رصيد
احلكومة لدى الرأي العام يف
استطالعات الرأي

املوازنة الفيدرالية لعام :2015

أندونيسيا تستعد لتخفيض املساعدات

من املقرر ان تنتهي هذا العام
فرتة متويل بعض مشروعات
املساعدات االسرتالية على
املدى الطويل الندونيسيا اليت
كانت قد أنشئت يف أعقاب
كارثة تسونامي ،مما ميهد
الطريق لتحقيق وفورات يف
املوازنة.
وكان االئتالف قد أعلن يف
كانون االول عن تقليص
املساعدات العامة بنسبة مليار
دوالر يف العام املالي املقبل
(العام احلالي).
وإذا كان برنامج املساعدات
االسرتالية الندونيسيا يعكس
هذا اخلفض بنسبة  20يف
املئة ،فان اكثر من  120مليون
دوالر سيتم سحبها من موازنة
 2015 - 2014البالغة 605،3
مليون دوالر.
ومن املرجح اجياد هذه املدخرات
من خالل املشاريع اليت وصلت
إىل نهايتها وإعادة تقييم اين
ميكن أسرتاليا تقديم قيمة
املدخرات.
وقالت وزيرة اخلارجية جولي
بيشوب ،يف حزيران من
العام املاضي ،أن ميزانية
املساعدات االسرتالية ستشدد
على «املعونة من أجل التجارة»
لدفع عجلة النمو االقتصادي يف
البلدان النامية.
ومن املتوقع أن ُتنقل مشاريع
واملستشفيات
الطرق
بناء
واملدارس يف اندونيسيا يف
أعقاب كارثة تسونامي ،إىل

مناطق ميكن أن توفر أسرتاليا
فيها املشورة والنصيحة من
قبل خرباء.
على سبيل املثال ،بني عامي
 2006و  2011ساعدت أسرتاليا
إندونيسيا يف بناء أو توسيع
أكثر من  2000مدرسة.
ويركز برناجمها التعليمي اآلن
على أسس التدريب واملعلمني
واالعتمادات للمدارس.
وينتهي التمويل هذا العام
ملشاريع بقيمة  463مليون
دوالر لتحسني مشاريع املياه
والطرق
الصحي
والصرف
والنقل ،املعروفة باسم مبادرة
البنية التحتية الندونيسيا ،على
الرغم من أنه ميكن متديدها.
كما ينتهي هذا العام برنامج
مببلغ  22مليون دوالر للدعم
االنتخابي ،يف جمال املساعدة
يف تطوير نظام تسجيل 190
مليون ناخب يف انتخابات عام
.2014
وبرنامج إدارة خماطر الكوارث
الذي أعلن عنه كيفن راد
والرئيس السابق سوسيلو
بامبانج يودويونو قد مت
تقليصه.
وقال هارون كونيلي ،الباحث
من معهد لوي لشرق آسيا إذا
اساءت حكومة ابوت التعامل مع
تقليص املساعدات عن طريق
ربطها باعدامات «بالي ناين»
فان العالقات الدبلوماسية ميكن
ان تتأزم،مضيف «اخلطر هو
اعتبار اندونيسيا ذلك انتقاما».
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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\U
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H
Z
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With

إعالنكم يف
الهريالد
طريقكم اىل
النجاح
Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

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

للخياطة الرجالية

Lic: 185750C

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

BG

Glass & Glazing

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

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

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

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

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

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
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مقاالت وتحقيقات

اللجان النيابية:

حماصصة طائفية و«خبيصة» تشريعية!

ناهض حرت

ميسم رزق
اختيار اللجان النيابية،
إال يف ما ندر ،يأتي
خبط عشواء .االعتبار
األساس ليس املعرفة
والتخصص ،بل االنتماء
والسياسي.
املذهيب
جلان تتوزع وفق قاعدة
مكرر،
وستة
ستة
أغلب
يف
والنتيجة
«خبيصة»
األحيان:
تشريعية!
قبل أكثر من عامني،
شعر أعضاء جلنة اإلدارة
والعدل ،أثناء مناقشتهم
ّ
املتعلق بقاعدة
القانون
البصمات
بيانات
اجلينية ،كما لو أنهم
ّ
جاؤوا من كوكب آخر.
يقول أحدهم إنه وغالبية
زمالئه مل يفقهوا من
القانون إال امسه وعدد
صفحاته ،ما استدعى
طلب خرباء متخصصني

اللجان النيابية موزّعة على قاعدة ستة وستة مكرر (مروان طحطح)

يتحدثون عنه .وعندما طرح
لشرحه كي يدرك النواب ما الذي
ّ
مشروع قانون لتعديل قانون اإلرث لغري احملمديني أمام جلنة
الدفاع والداخلية والبلديات النيابية ،العام املاضي ،جلس أعضاء
اللجنة وكأن على رؤوسهم الطري.
بدا األمر وكأنهم يشاهدون مسلس ًال تركيًا غري مرتجم ،لوال وجود
ممثلني عن عدد من الطوائف ممن ّ
تولوا «الدبلجة» لتفادي أي خطأ
يتناقض مع تشريعات هذه الطوائف .واحلال هي نفسها يف غالبية
اللجان النيابية اليت يفتقد أعضاؤها «املعرفة» املطلوبة للغوص
يف تفاصيل مشاريع القوانني املوجودة بني أيديهم ،فيهرف
معظمهم مبا ال يعرف!
صحيح أن اللجان النيابية
هي املطبخ الفعلي ملشاريع
وتعد
القوانني،
واقرتاحات
تتجسد فيه آلية
اإلطار الذي
ّ
العمل التشريعي الصحيح ،اال
أن اللبنانيني «شقلبوا» اآلية،
ففصلوا اللجان وفقًا العتبارات
ّ
طائفية ومذهبية ،وليس وفقًا
للمؤهالت
أو
لالختصاصات
العلمية للنائب ...إال يف ما ندر.

غالبية اللجان يفتقد
أعضاؤها «املعرفة»
املطلوبة يف
مشاريع القوانني
املوجودة بني
أيديهم

هكذا ،ميكن أن يرأس نائب درس احلقوق وختصص يف القانون
متخصص يف ّ
كلية الرتبية جلنة الزراعة،
املدني جلنة الدفاع ،ونائب
ّ
وثالث درس العلوم االقتصادية جلنة البيئة...
بالنظر إىل اللجان النيابية الست عشرة احلالية ،نادرًا ما راعت
االنتخابات الداخلية يف اجمللس اختيار رؤساء ومقررين «يشبهون»
جلانهم مبا ّ
ميكنهم من فهم املشاريع املوجودة بني أيديهم .صحيح
الصحة ،مث ًال،
نص قانوني يفرض أن يكون أعضاء جلنة
ّ
أنه ما من ّ
من األطباء ،أو أعضاء جلنة اإلدارة والعدل من احملامني ،إال أن هذا
اخللل أدى إىل تضاؤل القدرات التشريعية للمجلس .فعلى الرغم
من الزيادة امللحوظة يف عدد اللجان ،نسبة إىل العقود املاضية ،إال
أن املستوى التشريعي تراجع عما كان عليه يف السابق.
ّ
ولعل السبب الرئيسي يف هذا الرتاجع ،حبسب مصادر برملانية،
هو «تلزيم» النواب جلانًا ال عالقة هلم مبجال اختصاصها .واألنكى
أن مراعاة التوازنات الطائفية والسياسيةّ ،
حتمت أحيانًا «اخرتاع»
جلان على قياس نواب حمددين ،كما حصل مع النائبة السابقة غنوة
ّ
جلول اليت أنشئت جلنة تكنولوجيا املعلومات ألجلها عام ،2002
فضال عن تقسيم رئاسات اللجان بالتساوي بني املسيحيني
واملسلمني ،وحتى بني كل من املسيحيني واملسلمني ،ما جيعل
اختيار عضوية النواب وفقًا ملؤهالتهم العلمية أمرًا صعبًا .وهذا ما
يؤدي اىل حضور «جسدي» حمض لبعض النواب يف بعض اللجان،
من دون أي مشاركة يف النقاش ،فيما يكاد يكون رئيس اللجنة

من «اشتربق» إىل «اجلزيرة»؛
بصراحة عن إبادة العلويني

ً
حركة وكالمًا.
السر أكثر احلضور
واملقرر وأمني
ّ
«على خطى أوروبا والدول املتقدمة»!
ويف خطوة لتطوير العمل التشريعيّ ،
ينفذ جملس النواب ،برعاية
االحتاد األوروبي ،مشروعًا حتت عنوان «دعم أعمال اجمللس النيابي»
ملدة عامني يف مكتب ُج ّهز هلم
يتضمن استقدام خرباء أجانب يعملون ّ
ّ
يف ساحة النجمة ،بهدف حتسني العمل التشريعي .وقد بدأ العمل
باملشروع الذي ُيشرف عليه الرئيس نبيه بري منذ أشهر .ويقول
ّ
يركز على معايري اجلودة التشريعية
نواب مطلعون إن املشروع
ويتضمن تواصل اخلرباء مع رؤساء اللجان
وكيفية إدارة اللجان،
ّ
السر على
أمناء
تدريب
املشروع
مميزات
ومن
ملتابعة أعمال جلانهم.
ّ
ً
السر داخل كل
أمني
يعتمد
أن
من
ال
بد
التقارير،
موحد لكتابة
منوذج ّ
ّ
جلنة صياغة التقرير وفق أسلوبه اخلاص .وسيجري تدريب رؤساء
اللجان على برجمة اجللسات عرب حتديد روزنامة خاصة للجان .فبد ً
ال
من أن يدعو رئيس اللجنة أعضاءها وفقًا ملزاجه أو وقت فراغه،
ُيعتمد يوم حمدد اسبوعيًا النعقاد اجللسة ،كما يتضمن املشروع
الرتكيز على برجمة املشاريع ومناقشتها حبسب تاريخ ورودها ال
سيزود النواب بـ
مبا يناسب مصاحل النواب أو اختياراتهم .وهو
ّ
«تطبيق يتعلق بتحديث املعلوماتية» ،حبيث يستطيع كل نائب
االطالع على كل التطورات أو املعلومات يف شأن القوانني اليت
َ
تناقش .وتندرج ضمن إطار سفر النواب ومشاركتهم يف جلسات
تدريب يف الربملانات الدولية .وألن قلة من النواب تعرف الصياغة
التشريعية اليت ينبغي أن تكون إحدى مميزات رجل التشريع ،من
خالل حتويل السياسات العامة إىل قوانني متخصصة ،أنشئ داخل
اجمللس النيابي قسم للدراسات ُعني فيه أربعة قانونيني خضعوا
مهمتهم مساعدة النواب (الذين ال يعرفون) على
لدورات تدريبية،
ّ
كتابة املشاريع ،علمًا أن كثريين من هؤالء ال يفقهون الفارق بني
القانون ومشروع القانون!

اللجان :من أربع اىل 16
تتجدد سنويًا ،مع
بدأ عمل اللجان النيابية منذ عام  ،1922وهي
ّ
ّ
وحل اجمللس
بعض االنقطاع يف السنوات اليت علق فيها الدستور
النيابي ( ،)1943-1939أو خالل فرتة احلرب ( .)1990 -1975وقد
بدأ عمل اللجان يف اجمللس بأربع (املالية ،العدلية واإلدارة العامة،
األشغال العمومية ،الصحة واملعارف) ،وزاد عددها مع تطور احلياة
الربملانية وتوسعها ،وازدياد اختصاصات اجمللس ،لريسو على ست
عشرة جلنة (على سبيل املثال ،الدفاع والرتبية والزراعة واالقتصاد
واخلارجية) ،علمًا بأن جلانًا كانت موجودة قبل التسعينيات ُألغيت
مثل :النظام الداخلي ،العرائض واالقرتاحات ،التصميم العام،
األنباء والربيد والربق واهلاتف .وبعد أن كان عدد أعضاء كل جلنة
أقرها
ال يتجاوز مخسة نواب أو ستة ،وصل بعد التعديالت اليت ّ
اجمللس عام  2003إىل  17نائبًا ،علمًا بأن اللجان غري متساوية يف
عدد أعضائها الذي يرتاوح بني  12و 17عضوًا.

على السفوح الشرقية جلبال الالذقية ،بالقرب من جسر الشغور،
وأن
تقع بلدة الفالحني البسطاء ،اشتربق .أبناؤها علويون.
ْ
تكون علويًا ،فهذه خطيئة أصلية ال عالج هلا إال بالقتل يف
عرف العثمانيني .األجداد من عصابات سليمان شاه ،واألحفاد
من عصابات «داعش» املتطرفة و»النصرة» «املعتدلة»! وحني
متكنت األخرية من االستيالء على إدلب ــــ جسر الشغور ،بدعم
ّ
السفاح ،بادرت إىل تنفيذ البند
شامل من استخبارات أردوغان
األول من برنامج «الثورة السورية» ،ورمبا البند الوحيد على
وهابيون:
برناجمها الذي طاملا تغنى به «يساريون» وليرباليون ّ
«العلوي ع التابوت ...واملسيحي ع بريوت».
ويف داللة بليغة على اعتدال «النصرة» ،فقد التزمت ميليشياتها
بهذا الشعار حرفيًا؛ مل تقتل املسيحيني ،أو تسيب نساءهم،
أو تفرض عليهم اجلزية ،كما تفعل «داعش» ،وإمنا قامت
بتهجريهم مجاعيًا من «املناطق احملررة» ،بينما أعملت القتل يف
صفوف العلويني يف بلدة اشتربق؛ هرب منهم من متكن من
النجاة ،وسقط منهم ما يربو على مئتني بني شهيد وجريح ،يف
مذحبة جديدة ،ليس هلا ضرورة عسكرية ،وال ضرورة «ثورية»،
وإمنا هي تعبري عن عقلية اجرامية متغلغلة يف صفوف ميليشيات
الفاشية الدينية.
هذه ليست أول مذحبة للعلويني املدنيني منذ انطالق «ثورة»
املهووسني بالقتل يف سوريا ،العام  .2011فخالل السنوات
تعرض العلويون
األربع الفائتة من عمر تلك «الثورة» السوداءّ ،
السوريون ،فقط لكونهم علويني ،إىل سلسلة من املذابح
واالغتياالت والتهجري (حتى من أحياء دمشقية) حتت طائلة
الذبح .صحيح أن املسيحيني ــــ وكذلك الشيعة واالمساعيليني
تعرضوا ،أيضا ،جلرائم ضد االنسانية ،مغرقة يف البشاعة
ــــ
ّ
واهلمجية ،لكن املذابح ضد العلويني كانت ،وما تزال ،أبلغ
لسببني ،أوهلما أنها طالت أعدادًا أكرب مما طال الطوائف
األخرى ،وثانيا ،ألن تلك املذابح ظلت حتى اآلن من ظواهر
احلرب السورية ،املسكوت عنها ،حتى النسيان ،بينما جرى
تعرضت له الطوائف األخرى من
تسليط الضوء ،مرارًا ،على ما ّ
اعتداءات ومآس.
يقدر املرء ،وال بد ،الدوافع الوطنية النبيلة للصمت الرمسي
ّ
السوري إزاء مذابح العلويني .فكون الرئيس وجزء من النخبة
السورية ،تنتمي ،باملصادفة أو بصورة طبيعية ،إىل الطائفة
العلوية ،ساد االعتقاد بأن الصمت عن الدم العلوي والتضحيات
العلوية ،أكرم ،وأفيد للوحدة الوطنية السورية ،من حيث أنه
يتالفى ردود األفعال ،ويضبط روح الثأر .وقد كان هذا املسلك
مسوغًا ،رغم أنه من غري األخالقي
السياسي واالعالمي يبدو
ّ
السكوت عن أي جرمية ضد البشر بسبب العرق أو الدين أو
مسوغ
املذهب اخل .ولكننا ال نستطيع أن نقبل ،اليوم ،أي
ّ
للصمت على جرائم اإلبادة ضد العلويني ،لسببني ،أوهلما،
املعب عنه
الوهابي،
سياسي ــــ ميداني؛ فالتحالف العثماني ــــ
ّ
رَّ
يف احتاد ما يسمى «جيش الفتح» خيطط ،فعليًا ،لغزو الساحل
السوري .وهو سيفشل حتمًا ،إال أن احتماالت العدوان اإلرهابي
على جتمعات علوية ومسيحية ستتزايد ،وثانيهما ،أخالقي؛ فلم
مربر كائنا ما كان ،السكوت على االستهداف
يعد جائزًا ،حتت أي
ٍ
اإلجرامي املتعمد إلبادة مجاعة بشرية.
تدلنا مؤشرات عديدة ،يف األسابيع األخرية ،على اخلطة الرتكية ــــ
السعودية ــــ القطرية ،للتحريض على اإلبادة اجلماعية للعلويني
يف سوريا؛ هناك ،أوال ،مذحبة اشتربق ــــ املقصودة واملصممة
للرتويع ــــ وثانيا ،احلملة الدعائية املنظمة اليت ّ
وظفت سقوط
ً
جسر الشغور ،خللق حالة ذعر تستهدف الساحل ،وثالثا ،الرتويج
يفرون
ــــ املقصود منه حتقيق ذاته ــــ لالدعاء بأن العلويني
ّ
من دمشق ،ورابعًا ،الدعوة الفاشية الصرحية اليت أطلقتها قناة
«اجلزيرة» القطرية إلبادة العلويني .وهي جرمية موصوفة ،مل
تتوقف عندها أي هيئة انسانية أو حقوقية ،بل وجتاهلتها،
كالعادة ،اجلهات احلكومية السورية ،ومل يثرها غري ناشط
سوري (نبيل فياض) دعا إىل مقاضاة قناة «اجلزيرة» ،جبرمية
التحريض على اإلبادة اجلماعية.
بالد الشام والعراق ،هي بالد التعددية االثنية والدينية
واملذهبية والثقافية .وهي ،رغم كل خمططات الشر العثمانية
ــــ الوهابية ،ستظل كذلك ،وال مكان فيها للرجعية والفاشية
الدينية والعرقية؛ هذا هو املضمون الرئيسي حلربنا الوطنية
اليت خنوضها اآلن ،ولن نرحبها إال بفضح الفاشية الدينية اليت
تستهدف اجلماعات املذهبية ،والفاشية العرقية اليت تستهدف
العرب والسريان واألرمن .وينبغي أال نتسامح إزاء أي عداء ألي
مجاعة مشرقية ،علنا وخارج أي اعتبارات من أي نوع؛ فسكوتنا
على الفاشيني ،وجماملة أنصارهم وبيئاتهم ،هي نقطة ضعفنا
يف هذه احلرب املستمرة على روح املشرق منذ مئات السنني.
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مشروع أنفاق املنية :مجر حتت الرماد

عون خياطب اللبنانيني :ال مشاركة = ال دولة
نقوال ناصيف

محمد خالد ملص
وصل
«بالصدفة»،
مشروع األنفاق اىل
عشر
منذ
املنية
سنوات .ثالثة أنفاق
كان من املفرتض أن
حتسن حركة السري يف
ّ
املنطقةُ ،أجنز منها
اثنان ،وبقي الثالث
متوقفًا بسبب خالفات
وجتارية،
سياسية
فوضعه جملس اإلمناء
واإلعمار يف األدراج.
شهر
اقرتاب
مع
حزيران ،ينتهي العمل
يف أوتوسرتاد املنية-
الضنية اجلديد ،ما
يفتح أدراج اجمللس يؤكد رئيس اتحاد بلديات املنية أن الخالف القائم على النفق «خالف قديم» (مروان طحطح)

جمددًا على النفق الوسطي لوصل األوتوسرتاد
ويفتح معه باب
اجلديد بأوتوسرتاد املنية  -عكارُ ،
واسع على اخلالفات القدمية
منذ عشر سنوات استقدم النائب السابق صاحل
اخلري (والد النائب احلالي كاظم اخلري) ،اىل
منطقة املنية ،مشروع إنشاء أنفاق على حنو طولي
على األوتوسرتاد الدولي الذي يربط مدينة املنية
قسم املشروع إىل ثالثة أقسام:
مبحافظة عكارّ .
نفق عند املدخل الشمالي للمنية مع دير عمار،
نفق عند املدخل اجلنوبي مع منطقة حبنني ،ونفق
وسطيُ .ن ّفذ النفق الشمالي واجلنوبي بالرغم من
االعرتاض الكبري الذي القاه املشروع آنذاك ،بينما
مل ّ
ينفذ النفق الوسطي ،بسبب اعرتاض سياسي-
جتاري ،استطاع وضع املشروع يف أدراج جملس
اإلمناء واإلعمار.
مع استقدام مشروع األنفاق اىل املنية ،انقسم
الشارع بني مؤيد له ومعارض ،ما أدى اىل دخوله
دهاليز التجاذب السياسي ،وباألخص النفق الذي
يفرتض إنشاؤه يف املنطقة الوسطية ،الضيقة
نسبيًا ،حيث حيتاج إنشاؤه اىل مسافة عرضية
ُ
ستقطع إما من مؤسسة افران
بطول  100مرت،
القصر ميينًا ما يؤدي اىل خسارة املؤسسة ،او
من منزل النائب كاظم اخلري نفسه مشا ً
ال.
القصة بدأت منذ سنوات ،حني كلفت وزارة
االشغال العامة جملس
االمناء واالعمار ،بإنشاء
مشروع انفاق بشكل طولي
على اوتوسرتاد املنية –
عكار .يكشف مصدر يف
بلدية املنية أن املشروع ُلّزم

اعرتاض
سياسي -
تجاري وضع
املشروع يف
األدراج

لشركة «هومان للمقاوالت» Homan Engineering
 .Companyقيل حينها إنه دفعت نصف تكاليفه
اليت قاربت نصف مليون دوالر ،لكن كونه ُرفض
يف العديد من املناطق ،بات من الضروري
البحث عن مكان إلنشائه حتى ال ختسر الشركة
املشروع ،فوصل اىل املنية .بدأ تنفيذ املشروع،
باستثناء النفق الوسطي الذي مل يبدأ العمل به
بعد .مع اقرتاب انتهاء العمل بأوتوسرتاد املنية
الضنية اجلديد ،يعود النفق الوسطي ليفتح باب
املناكفات واإلشكاالت السياسية ،إذ يبدأ النفق
من مستشفى اخلري وميتد بطول  1كلم تتخلله
حتويلة تصل اوتوسرتاد املنية  -عكار بأوتوسرتاد
املنية -الضنية الذي من املتوقع أن ينتهي
إنشاؤه مطلع حزيران املقبل.
ال يزال اصحاب املؤسسات التجارية ،حتى اليوم،
يطالبون بالبحث عن حل أفضل يراعي مصاحلهم
االقتصادية .يشري مصطفى علم الدين ،صاحب
افران علم الدين املتضررة من النفق ،اىل أن
اجتماعًا عقد سابقًا يف منزل النائب الراحل هاشم
علم الدين الحتواء االزمة حينها ،وجرى االتفاق
على انشاء مشروع بديل يوافق عليه اصحاب
املؤسسات التجارية املتضررة من املشروع،
عبارة عن مستديرات دائرية الشكل ،او جسر
بشكل ( )Lيصل اوتوسرتاد املنية -الضنية
اجلديد باوتوسرتاد عكار -املنية ،ويتضمن نفقًا

عرضيًا يصل خط عكار باملنية .لقي املشروع
البديل موافقة جملس االمناء واالعمار ،لكن بعد
وفاة النائب علم الدين ،وانتخاب النائب احلالي
كاظم اخلري ،اعيد وضع مشروع األنفاق القديم
قيد التنفيذ .يعتقد علم الدين أن «تنفيذ املشروع
بهذه الطريقة يضر مبصاحل عدد كبري من اصحاب
احملال التجارية يف املنطقة ،وال يصلح أبدًا كون
تلك املنطقة ختتزن الكثري من املياه اجلوفية يف
داخلها ،ما يعين انها ستكون نسخة طبق االصل
عن نفق املطار ومشاكله» .يتمنى علم الدين من
اخلري الرتاجع عن املشروع والبحث عن بديل آخر
«يساهم يف تعزيز احلركة االقتصادية للمنطقة
اليت خسرت ما يقارب  %60بعد توقف اخلط
التجاري مع سوريا ،وهي ستخسر خط سري عكار
يف حالة انشاء النفق» ،لكن إذا استمر تنفيذ
املشروع يعلن علم الدين أنهم «سيجربون آسفني
على توقيفه بالقوة ،ولو اضطررنا اىل حماربته
بدمائنا وهو ما ال نريده».
أن للخري وجهة نظر أخرى ،إذ يرى ان «مشروع
إال ّ
االنفاق ليس ظاملًا ،بل ُوجد للسالمة العامة عرب
تنظيم حركة السري وحتسني األوضاع االقتصادية
والتجارية ورفع مستوى املنطقة ،وخصوصًا ان
اهلدف الوحيد هو مصلحة املنطقة» .يوافقه على
ذلك أحد املهندسني املشرفني على املشروع،
فيقول إن «اهلدف من إنشاء هذا املشروع هو
مراعاة النواحي التجارية وتأمني اإلنارة وإنشاء
املفاصل االمسنتية على طول الطريق مع حتويالت
ومستديرات تؤمن حركة االلتفاف من جهة إىل
أخرى ،وتنظيم عملية املداخل واملخارج للطرق
الفرعية على جانيب األوتوسرتاد ،وإنشاء قنوات
من أجل تصريف مياه األمطار ،إضافة إىل إنشاء
االنفاق وعددها ثالثة» .يعلن املهندس ان مدة
تنفيذ املشروع ستكون سنة ونصف سنة على
أبعد تقدير.
من جهته ،يؤكد رئيس احتاد بلديات املنية
مصطفى عقل ،أن اخلالف القائم على النفق
«خالف قديم ،كان قبل انشاء اوتوسرتاد املنية
الضنية ،والتأخري الذي حصل يف تنفيذ املشروعكان استجابة من جملس االمناء واالعمار لضغوط
سياسية معينة ،ال نريد الدخول فيها اآلن»،
وجه اىل اجمللس للمطالبة
كاشفًا عن كتاب ِّ
مبشروع يراعي املصاحل التجارية ،والسالمة
العامة ،وسرعة التنفيذ لكن مل نلق جوابًا.
ال خيفي عقل خماوفه من ظهور مشكلة كبرية،
ناجتة من زمحة السري واحلوادث اليت ستحصل عند
نقطة التقاء االوتوسرتاد الدولي للمنية طرابلس
وعكار مع أوتوسرتاد املنية -الضنية اجلديد ،يف
ظل غياب مشروع هندسي متكامل يراعي التقاء
االوتوسرتادين .وهو ما يوافقه عليه اخلري الذي
يرى انه يف حال عدم انشاء الوصلة ستقع كارثة
حقيقية على اوتوسرتاد املنية .يسأل اخلري «مبا
أن جملس االمناء واالعمار وافق على النفق ،ملاذا
حمم ًال رئيس اجمللس نبيل
مل ينفذ حتى اآلن؟»،
ّ
اجلسر مسؤولية عدم تنفيذه ،ومطالبًا باالسراع إما
يف التنفيذ او يف البحث عن حلول تناسب اجلميع
وتؤمن املصلحة العامة.

ما ان خيبو قليال اخلالف
على التعيينات العسكرية
واالمنية حتى يشتعل
جمددا .بات خيتصر لدى
الرئيس ميشال عون
مشكلة النظام برمته
وتقويض املشاركة الذي
يعين ـ بالنسبة اليه ـ
عدم جدوى وجود الدولة
وانتخاب رئيس هلا.
يتجه الرئيس ميشال
عون ،يف االيام القليلة
املقبلة ،اىل تصعيد
املوقف السياسي على
حنو يتجاوز التعيينات
العسكرية واالمنية اىل
جممل املشكلة اليت صار
يراها تكمن يف املشاركة.
التصعيد اجلديد الوشيك
سيلي اجتماعًا استثنائيًا يتحضّر عون لخياراته بالتنسيق مع حليفه حزب اهلل ومع حلفاء الحليف (هيثم املوسوي)
لتكتل التغيري واالصالح،
خيرج منه رئيسه ببيان اقرب اىل رسالة اىل الرأي
العام اللبناني ،يعرض فيها رؤيته اىل املرحلة
املقبلة اليت ال تستبعد قلب الطاولة ،واخلوض
يف خيارات ال تقف عند اي خط امحر او حمظور يف
حساب اآلخرين.
يف االيام املنصرمة كان عون اكثر وضوحًا يف
الذهاب اىل خيارات
غري
من
قصوى،
االفصاح عنها .اال انها
لن تتأخر يف ان تكشف
عن نفسها بنفسها ،تبعا
ملعطيات يتحدث عنها
مطلعون عن قرب على
موقفه:
اوالها ،ان ما ادىل به
وزير اخلارجية جربان

غري
مستعجل
وال يضع
االوراق
كلها على
الطاولة
من اآلن

باسيل ،ابان جولته االحد على قرى الضنية ،بدا
استباقًا ملزيد مما سيدلي به عون ،ويخُ تصر مبعادلة
اضحت بالنسبة اليه فحوى مقاربته عالقاته مع
الفريق اآلخر يف املرحلة املقبلة :إما مشاركة او ال
دولة لبنانية .وهي تنطوي على كل ما يعنيه مصري
حكومة الرئيس متام سالم واالستحقاق الرئاسي
وادارة سائر املؤسسات الدستورية والوطنية مبا
فيها االدارات العسكرية واالمنية.
ثانيها ،ان عون لن يضع أوراقه كلها على الطاولة.
اال انها كلها بني يديه ،وسيلقي بها يف الوقت
املناسب .وهو مبعث تفاديه يف الوقت احلاضر
حتديد موقفه الفعلي مما سيقدم عليه يف حال
اقدم وزير الدفاع مسري مقبل على تأجيل تسريح
قائد اجليش العماد جان قهوجي للمرة الثانية
اشهرًا اضافية .خيارات حتتمل اليقني والتكهن
والشكوك يف آن ،وكذلك االستقالة واالعتكاف.
يتصرف الرجل على انه غري مستعجل ،خالفا خلوضه
يف ما مضى يف أحداث واستحقاقات أقبل عليها
حبماسة وعجلة واستعجال ،فخذلته.
ثالثها ،انه ينطلق يف مواقفه من مطالب مسيحية
حبتة يعتربها حقة .لذا يتمسك بها ،ويسعى
اىل اجراء اوسع تشاور من حوهلا مع االفرقاء
املسيحيني البارزين ،أخصهم يف قوى  14آذار
الذين يقامسونه الشكوى واالمتعاض من سوء
احرتام القاعدة الدستورية يف املناصفة بني
املسيحيني واملسلمني ،وتبعًا لذلك املشاركة
اجلدية واحلقيقية يف احلكم ،اذ جتعل اجلميع
متساوين امام حقوقهم .ال يرتدد عون يف القول،
يف اوساطه ،انه يأمل يف يزايد عليه االفرقاء
املسيحيون هؤالء يف ما يتذمرون منه.
رابعها ،تبدو العبارة اليت بات يسمعها احمليطون
برئيس تكتل التغيري واالصالح ،يف اآلونة االخرية،
عما باتت عليه عالقته مع الشريك السنيّ .
خري معبرّ ّ

قال امام هؤالء انه يشعر بتجنيه احيانًا على
الرئيس فؤاد السنيورة بازاء ما كان يعلنه ،اىل
ان اكتشف ان الرجل ــــ خالفًا لسواه يف فريقه
ــــ كان يروي حقيقة موقف تيار املستقبل ودقته
من بعض االستحقاقات وامللفات .مقدار ما بدا
السنيورة واضحًا يف املواقف اليت ّ
نفرت عون منه،
اظهر اآلخرون يف الفريق نفسه مكرا يف التعامل.
اضحت مآخذ عون على الشريك السنيّ اكثر من
ان حتصى يف ملفات شتى .اوهلا انه يقف حجر
عثرة يف طريق تطبيق اتفاق الطائف ويستأثر
مبكاسبه كأنه الوصي عليه ،وآخرها التعيينات
العسكرية واالمنية .كان الرئيس سعد احلريري
اول َمن اقرتح عليه مقايضة تعيني املدير العام
لقوى االمن الداخلي بتعيني قائد جديد للجيش،
وحتديدًا تعيني رئيس فرع املعلومات العميد عماد
عثمان وقائد فوج املغاوير العميد شامل روكز
يف منصبني احدهما يوشك على الشغور واآلخر
يعده عون شاغرًا أساسًا .ثم جاء َمن يقول لعون
ّ
باسم احلريري أن يرتيث قلي ًال وانتظار عودته
من واشنطن .اىل اآلن بعد العودة من هناك ،ال
يزال رئيس تكتل التغيري واالصالح ينتظر اجلواب
املوعود لوضع ذلك االقرتاح موضع التنفيذ .اال
ان احدًا من ذلك الفريق ال يبدو حاضرا.
ّ
يتحضر خلياراته الوشيكة
خامسها ،ان عون
بالتنسيق اوال مع حليفه الرئيسي حزب اهلل .اال ان
مروحة التنسيق تشمل ـــ عرب احلليف الرئيسي ــــ
حلفاء احلليف ،واخصهم اولئك الذين ال يوافقونه
الرأي يف املواجهة املفتوحة ضد استمرار قهوجي
يف قيادة اجليش ،كرئيس جملس النواب نبيه
بري ورئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنيه.
وهو بذلك مطمئن اىل متانة قوة الضغط الذي
سيلقي به على حكومة سالم يف حال امتنع جملس
الوزراء عن اجراء التعيينات العسكرية واالمنية،
او صار اىل تأجيل تسريح قائد اجليش وسائر
الضباط الكبار املرشحني له يف اجليش وقوى
االمن الداخلي.
سادسها ،ان قلبه الطاولة ال جيعله يتحمل وزر
يتصرف على ان اآلخرين هم
ما قد يقع ،بل
ّ
املسؤولون ،مبا يف ذلك جتميد عمل احلكومة
وتعطيل جلساتها وقراراتها ،ورمبا ابعد من ذلك،
ما مل يصر اىل تدارك اي خطأ يتكرر جمددا يف
التعامل مع التعيينات العسكرية واالمنية .على
ان فتيل ذلك كله وتوقيته يكمن يف ما سيؤول
اليه مصري املدير العام لقوى االمن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص الذي حيال على التقاعد بعد اقل
من ثالثة اسابيع ،واحتمال جتاوز جملس الوزراء ــــ
صاحب سلطة التعيني ــــ بتأجيل تسرحيه إشعارًا
باجراء مماثل سيطاول قهوجي ورئيس االركان
اللواء وليد سلمان يف آن .وإن تبدو احالتهما
على التقاعد متأخرة اىل آب لسلمان ،واىل ايلول
لقهوجي.
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مقاالت وتحقيقات

مسلحو القلمون إىل جرود عرسال

دراسة األثر البيئي لسد جنّة :ترقيع الفضيحة

فراس الشويف
تقدم حزب اهلل واجليش السوري
على وقع
ّ
يف القلمون ،يتجه املسلحون للتجمع يف جرود
عرسال ،حيث خطوط إمدادهم مفتوحة على الداخل
السوري .وفيما ال يشارك اجليش اللبناني يف
املعركة ،يبقى اخلطر على الداخل اللبناني ،مع
طموحات املسلحني بوصل الداخل السوري بعكار
وطرابلس.
ّ
املسلحني من قرى
منذ أن طرد اجليش السوري
القلمون إىل جرودها يف ربيع  ،2014بالتوازي مع
حتولت جرود القلمون
إخراجهم من مدينة محصّ ،
إىل أكثر من ضرورة بالنسبة إىل املعارضة
املسلحة والدول الداعمة هلا ،يف سياق بقاء
«منطقة عازلة» بني لبنان وسوريا ،ميكن أن
تتمدد يف أي وقت حتى قرى القلمون ومحص
ّ
والقصري من الشرق والشمال ،وإىل الداخل
اللبناني من الغرب واجلنوب الغربي.
فانتشار املسلحني يف املنطقة املمتدة مشا ً
ال من
جبال احلسياء يف اجلنوب الشرقي ملدينيت محص
والقصري ،الواقعة خلف جرود «مشاريع القاع»
اللبنانية املفتوحة على البادية السورية ،إىل جرود
بريتال والطفيل حتى قوسايا جنوبًا ،يعين إمكانية
تهديد هؤالء طريق دمشق ــ بريوت ،وطريق
محص ــ دمشق ،وبالتالي عزل دمشق ،على
وقع التحوالت السياسية و»مسودات» اخلرائط
اجلديدة ،من املوصل والبصرة ،إىل إدلب وحلب
ودرعا والسويداء.
التقدم امليداني األخري عرب وصل اجليش السوري
ّ
ومقاتلي حزب اهلل جرود عسال الورد جبرود
بريتال ،سبقه يف الشهرين املاضيني فصل
اليت
الزبداني
مدينة
يسيطر عليها مسلحو
القاعدة يف «النصرة»
و»حركة أحرار الشام»،
عن جرودها املمتدة إىل
جرود الطفيل وعسال

منع الجيش اللبناني
من املشاركة يف
املعركة الحالية يعدّ
خطأً اسرتاتيجياً

الورد ،ما يعين منع املسلحني من تشكيل أي
تهديد على طريق دمشق ــ بريوت ،وخصوصًا
بعد حتريكهم خاليا نائمة يف بلدتي يابوس وكفري
ثم دفعهم أكثر فأكثر يف اجتاه
يابوس ،ومن ّ
املمتدة من جرود عرسال إىل
اجلرود الشمالية،
ّ
مشاريع القاع .وتقول مصادر بارزة يف قوى 8
آذار إن «العمليات العسكرية ّ
حققت غايتها جنوبًا.
أبعدت املسلحني عن بريتال وحميطها من القرى
اللبنانية ،ومحت طريق بريوت ــ دمشق».
السريع ملسلحي القاعدة وأخواتها
لكن الفرار
ّ
واجلبة ،وتاليًا
من جرود بريتال وعسال الورد
ّ
يف اجلرود اللبنانية املقابلة جلرود رأس املعرة
والسحل السورية ،ال يعين أن األمور ستبقى
واجلبة،
على هذا النحو .يف جرود عسال الورد
ّ
«إمكانية املسلحني للمقاومة ضئيلة للغاية»
قوة اهلجوم
حبسب القادة العسكريني .فعدا عن ّ
ّ
يشنه حزب اهلل واجليش
والقصف التمهيدي الذي
السوري ،ال ميلك املسلحون خطوط إمداد بفعل
خسارتهم قرى القلمون العام املاضي .فيما
تتغيرّ الظروف ّ
تقدم حزب اهلل واجليش
كلما
ّ
السوري مشا ً
ال ،واقرتاب املسلحني من جرود
عرسال ،حيث خطوط إمدادهم مفتوحة ،وإمكانية
ّ
ويتوقع
استقدام تعزيزات عسكرية وبشرية متاحة.
القادة العسكريون أن «يقاوم املسلحون يف تلة
موسى االسرتاتيجية بالنسبة إىل كامل السلسلة
الشرقية ،بسبب جغرافيتها الوعرة وارتفاعها،
ووجود عدد كبري من املغاور واحلفر فيها،
باإلضافة إىل التحصينات اليت بناها املسلحون
يف املرحلة املاضية».
هل يكمل حزب اهلل هجومه على جرود عرسال؟
ليس خافيًا قرار حزب اهلل بعدم التقدم باجتاه
جرود عرسال ،حلساسيات مذهبية معروفة .غري
أن بقاء املسلحني يف هذه اجلرود وخلفها يف
جرود مشاريع القاع ،يعين استمرار اخلطر على
محص من جنوبها وغربها ،بالتوازي مع اشتداد
اخلطر على الداخل اللبناني .وتقول املصادر
يف قوى  8آذار ،إن «املسلحني عاج ًال أو آج ًال
سيحاولون الدخول إىل العمق اللبناني ،وحماولة

اقرتاب املسلحني من جرود عرسال يجعل خطوط
إمدادهم مفتوحة (هيثم املوسوي)

ربط الداخل السوري بالشمال اللبناني ،أي
عكار وطرابلس ،عرب جبال أكروم ومدينة تلكلخ
السورية» .وليس خافيًا أيضًا ،النشاط املتزايد
للمجموعات اإلرهابية على خمتلف تصنيفاتها ،كـ
«داعش» و «النصرة» و «جيش اإلسالم» يف
ريف محص الشرقي ،وحماوالت استعادة الواقع
السابق يف احملافظة الوسطى ،يف إطار رسم
مستقبل األجزاء الوسطى من سوريا يف امليدان.
وتقول املصادر إن «القرار الذي منع اجليش
اللبناني من املشاركة يف املعركة احلالية وأبقاه
ً
خطأ اسرتاتيجيًا ،مع أن املساحة
يعد
على احليادّ ،
الكربى اليت جتري عليها املعارك احلالية ،هي
على األراضي اللبنانية اليت حتتلها اجملموعات
«سيتجمع
املسلحة» .فمستقب ًال ،حبسب املصادر،
ّ
املسلحون يف جرود عرسال والقاع ،مع خطوط
إمداد مفتوحة من البادية عرب خراج بلدات مهني
والقريتني ،وبالتالي ،اإلعداد ملشروع غزو
األراضي اللبنانية باجتاه الساحل ،وعندها سيكون
اجليش اللبناني وحيدًا يف مواجهتهم ،بدل
مساعدة اجليش السوري وحزب اهلل اآلن للتخلص
منهم».
قبل بدء العدوان السعودي على اليمن ،جرى
احلديث عن مشاركة اجليش يف معركة تطهري
اجلرود اللبنانية .وتقول املصادر إنه «بعد
بدء العدوان ،جرى الضغط على اجليش وربط
التمديد للعماد جان قهوجي باملعركة وتهديد تيار
السر بعدم تغطية مشاركة اجليش
املستقبل يف ّ
بقتال اجلماعات التكفريية ،واالكتفاء بدفاع
اجليش عن مواقعه احلالية القريبة من القرى»،
علمًا بأن «ممثلي املستقبل يف جلسات احلوار،
طرحوا أسئلة تشكيكية على ممثلي حزب اهلل حول
معركة القلمون ،من دون أن يبدوا اعرتاضًا واضحًا
أو إشارات إىل تصعيد حمتمل» .وتقول املصادر
إن «حماوالت الربط بني القلمون وإدلب باءت
بالفشل عرب تسمية جيش الفتح يف القلمون ،على
غرار جيش الفتح يف إدلب الذي حيظى بغطاء
سعودي ـــ تركي ،بينما ال ميكن فعل األمر عينه
يف القلمون واحلصول على تغطية املستقبل ،يف
ّ
ظل قتل التكفرييني جنود اجليش واملمارسات
اليت تطاول أهالي عرسال أنفسهم».
تقدم حزب
وتشري املصادر إىل أنه «قبل بدء
ّ
ّ
مسلحو
اهلل واجليش السوري يف القلمون ،حاول
النصرة الشهر املاضي البحث يف إمكانية حصول
تسوية ،تسمح بانسحابهم إىل الداخل السوري مع
أسلحتهم الثقيلة ،مع علمهم املسبق برفض الدولة
السورية هذا األمر» .وتربط املصادر بني فشل
التسوية والتصعيد امليداني العام يف سوريا من
ً
مشرية إىل أن «باب
حمور تركيا ـــ السعودية،
التسوية خلروج املسلحني من دون سالحهم ال
يزال مفتوحًا» .ويف سياق التصعيد أيضًاّ ،
تؤكد
املعلومات أن املفاوضات إلطالق العسكريني
املختطفني لدى «النصرة» ،واليت وصلت إىل
مراحلها األخرية بانتظار التنفيذّ ،
توقفت قبل 12
يومًا من قبل «النصرة « ،فيما املفاوضات يف
ّ
ّ
متوقفة أص ًال.
ملف املخطوفني عند «داعش»
وتتخوف مصادر يف قوى  8آذار من «سيناريو
ّ
جيري اإلعداد له ،إلطالق اجلنود باستثناء الشيعة
منهم ،بغية حتميل حزب اهلل املسؤولية».

بسام القنطار
ال تزال اخلطة العشرية لوزارة الطاقة واملياه،
وخالصتها مشاريع إلنشاء سدود سطحية مكلفة
وخطرة وغري ضرورية تتواىل فصو ً
ال .فبعد السجال
بني وزارتي البيئة والطاقة بشأن ضرورة إعداد
دراسة جديدة لألثر البيئي ملشروع سد وحبرية
ّ
جنة ،شارفت شركة جيكوم على إنهاء الدراسة اليت
تشوبها عيوب كبرية.
يف  ٢٨كانون الثاني  ٢٠١٥أعلن وزير البيئة حممد
املشنوق« ،أن وزارة الطاقة واملياه استجابت
لطلب إجراء دراسة تقويم أثر بيئي جديد لسد ّ
جنة،
يف ضوء املالحظات األساسية اليت قدمتها وزارة
البيئة على الدراسة القدمية ملشروع السد ،وقد
ّ
كلفت وزارة الطاقة شركة جيكوم  -أنطوان سالمة
ومشاركوه» القيام بهذه الدراسة ،على أن تنتهي
خالل  4أشهر.
ووجه املشنوق كتابًا إىل وزارة الزراعة طلب فيه
إبطال القرار بالسماح بقطع األشجار يف منطقة نهر
إبراهيم ،حرصًا على ضرورة إعطاء فرصة إلعادة
األمور إىل جمراها القانوني يف موضوع سد ّ
جنة،
وحرصًا على بيئة املنطقة اليت شهدت قطعًا جائرًا
لألشجار واستباحة خطرية هلذه املنطقة الغنية
بالتنوع البيولوجي والبيئي.
ومع اقرتاب املهلة املعطاة لشركة جيكوم إلعداد
دراسة األثر البيئي ،يتبني أن العقد املوقع بني
وزارة الطاقة وجيكوم قد حصر ضمن مخسة
مواضيع أساسية هي :دراسة األثر البيئي على
التنوع البيولوجي والرواسب النهرية وكلفة
التدهور البيئي ومناطق التأثري احملتملة وحتليل
انهيار السد .لكن العقد املذكور جتاهل املالحظات
التفصيلية اليت قدمتها
جلنة شكلتها وزارة البيئة
وطلبت إدراجها يف دراسة
األثر البيئي اجلديدة .حجة

مهلة األربعة أشهر التي
اُعطيت لشركة جيكوم
إلعداد دراسة األثر
البيئي مخالفة للقانون

وزارة الطاقة أن هذه املالحظات قد لحُ ظت يف
الدراسة القدمية اليت أعدتها شركة خطيب وعلمي،
علمًا بأن الدراسة املذكورة يشوبها عيب قانوني،
لكونها صادرة عن جهة ال حيق هلا إعداد دراسة أثر
بيئي ملشروع سد جنة نتيجة تضارب املصاحل .يف
املقابل ،مل تبادر وزارة البيئة إىل استكمال رقابتها
على دراسة األثر البيئي والتأكد من أن املالحظات
اليت أوردتها يف تقريرها جيري األخذ بها من قبل
شركة جيكوم ،وهو ما يشكل لعبة تبادل أدوار بني
وزيري البيئة والطاقة ،األمر الذي ينذر بأن خالصة
دراسة شركة جيكوم ،اليت طال انتظارها ،ستكون
«فضيحة الفضائح» وفق ما يؤكد الناشط البيئي
املتابع هلذا امللف رجا جنيم.
يؤكد جنيم أن مهلة األربعة أشهر اليت ُأعطيت
لشركة جيكوم إلعداد دراسة األثر البيئي خمالفة
للقانون ،ألن احلد األدنى ملهلة إعداد دراسة أثر
بيئي حبسب املرسوم النافذ هي  ١٢شهرًا .ويلفت
جنيم إىل أن دراسة معمقة جليولوجية مناطق التخزين
حتتاج إىل وقت طويل ،خصوصًا يف الفرتة املمتدة
من حزيران ولغاية تشرين الثاني ،حيث تنخفض
معدالت املياه ،وبالتالي إن عملية التقويم العلمية
ملناطق التخزين خالل فرتة كانون الثاني  -أيار غري
جمدية وغري صحيحة.
وكانت وزارة البيئة قد أعلنت يف خالصة عمل اللجنة
اليت شكلتها أن الدراسة السابقة لألثر البيئي مل
تأت على ذكر ما إذا كانت الطبقات اجليولوجية
ُ
ستعاجل للحؤول دون تسرب كميات كبرية من
املياه وفقدانها من اخلزان املقرتح إنشاؤه .وهنا
ال بد من اإلشارة إىل أنه بالرغم من وجود تقرير
هيدرولوجي ،إال أنه مل جتِر مقاربة املوضوع من
الناحية البيئية من خالل تقدير كميات املياه النافذة
ومواقع النفاذ ،وحتديد املواقع الدقيقة للينابيع
اليت تتغذى من هذه املياه اجلوفية النافذة يف
منطقة اخلزان ،وذلك بهدف التقويم الدقيق لآلثار
احملتملة إلنشاء سد وحبرية ّ
جنة على املدى القصري
واملتوسط والطويل ،على األنظمة اجلوفية احمليطة
وعلى األنظمة اإليكولوجية املرتبطة بها ،إضافة
إىل إعداد خريطة النفاذية يف منطقة البحرية على
مقياس  ٥٠٠/١مع إظهار مجيع األشكال الكارستية،
إضافة إىل شرح خصائص هذه األشكال والدور

تتجاهل دراسة شركة جيكوم إجراء تقويم ميداني
وتحليل جيومورفولوجي للموقع (مروان طحطح)

الذي تؤديه على الصعيد اهليدرولوجي.
وتقول وزارة البيئة إنه خالل االجتماعات اليت
عقدتها مع االستشاري ،ذكر بوضوح أنه ال معاجلة
َّ
ويقر
ستنفذ يف منطقة اخلزان ،ليرتاجع الحقًا
خاصة
ّ
إن
بأنه سيعاجل هذه املواقع .وتقول وزارة البيئة ّ
من الضروي حتديد أنواع هذه املعاجلة وأثرها
السليب على املصادر املائية ،لذلك جيب حتديدها
بدقة وحتديد أثرها السليب على تسرب املياه إىل
الطبقات اجلوفية ،وبالتالي على األنظمة اجلوفية
الكارستية .أما يف ما يتعلق بالرقابة املفرتضة من
قبل وزارة الزراعة إلنفاذ قرار وقف قطع األشجار
يف منطقة السد ،فيتبني أنه مل خيضع للرقابة
الالزمة من قبل مأموري اإلحراج ،ال بل إن أعمال
القطع على طول الطريق املختصرة للوصول إىل
السد ،قد جرت بالفعل حبجة توسيع الطريق ،وهذه
الطريق مل يكن واردًا توسيعها ملصلحة أهالي
القرى احمليطة (املشنقة وقرطبا) بقدر ما هي حاجة
ملزمة للمتعهد للوصول إىل املشروع ،األمر الذي
يربهن أن مجيع إدارات الدولة تتصرف وفق منطق
سي َّ
نفذ مبعزل عن نتيجة دراسة
يقول إن السد
ُ
األثر البيئي.
ويف اخلالصة ،يتبني أن دراسة األثر البيئي اليت
تنفذها شركة جيكوم لن تتضمن معاجلة اجلانب
اجليولوجي واهليدرولوجي ،وتفاصيل معاجلة منطقة
التسربات ،إن ضمن
اخلزان (أرضية وجوانب) من
ّ
جنة أو ّ
منطقة ّ
حتى يف منطقة طرف اخلزان عند
تالقي فرع أفقا مع فرع الرويس ،إضافة إىل جتاهل
حاليًا
الدراسة ملوضوع الرواسب النهرية املوجودة
ّ
ُ
سحب ضمن
حتى عمق  65 - 60مرتًا ،اليت
ست َ
ً
نفاذيتها
فرتة تنفيذ أعمال املشروع ،نظرا إىل
ّ
العالية ،وهذه أيضًا هلا نتائج بيئية سلبية كبرية
أثناء القيام بالعمل وبعد االنتهاء منه! فكيف
ميكن ألاّ يكون هذا املوضوع داخل ضمن دراسة
«جيكوم»؟
وتتجاهل الدراسة أيضًا إجراء تقويم ميداني وحتليل
جيومورفولوجي ،وهو ما طلبته بوضوح وزارة البيئة
النهرية ،وعدم إمكانية
ضمن دراسة الرواسب
ّ
حتديد مجيع مناطق التأثري احملتملة للمشروع ،كما
دراسة الكلفة احلقيقية للتدهور البيئي ،طاملا لن
يتم دراسة اجليولوجيا واهليدروجيولوجيا ،خصوصًا
التشابك احملتمل ما بني مياه نهر إبراهيم وجعيتا.
كذلك تتجاهل دراسة جيكوم إعادة دراسة البدائل
بنحو كامل ،وتكتفي بـ»ترقيع» الدراسة السابقة
لشركة خطيب وعلمي .ومن أبرز األمثلة على عدم
دقة الدراسة اليت جيري تنفيذها حاليًا ،جتاهل
مكاييل وكميات الدفق خالل خمتلف الفصول،
مع جداول زمنية وكمية تتعلق بتعبئة خزان السد
وتفريغه ،وهو ما ُي َع ّد أساسيًا لتقويم األثر البيئي.
وتتجاهل الدراسة الوقوف عند رأي وزارة الثقافة
وغياب أي ذكر لألثر الثقايف خلسارة هذا املوقع
العاملية.
املصنف من قبل منظمة األونيسكو
ّ
يؤكد جنيم أنه ال حيق لوزارة الطاقة واملياه أن
تتصرف بالشكل الذي تصرفت به حتى اليوم ،وأن
عليها احرتام القوانني كما قرارات وزارة البيئة
الوصية على تطبيق قانون البيئة .أما وزارة البيئة،
تتصرف بشكل جيعل منها شريكًا لوزارة
فهي أيضًا
ّ
الطاقة مبخالفاتها .فما فائدة املراسالت والقرارات
والكتب إذا بقيت حربًا على ورق؟
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مقاالت وتحقيقات

املباراة املفتوحة للتعليم الثانوي :ارجتال ومــماطلة

باسيل يف الضنية :بداية انعطاف عوني كبري
غسان سعود

فاتن الحاج ,داني األمني
بإيعاز من وزير الرتبية الياس بو صعب،
جترى مباراة جملس اخلدمة املدنية لتعيني
أساتذة ثانويني وفق حاجات العام الدراسي
 2011ــ .2012النقابيون حيذرون من البطء
يف إجناز االستحقاق ،يف حماولة حلماية
سياسة التعاقد.
ابتداء من  25متوز املقبل ،تنطلق املباراة
ً
املفتوحة يف جملس اخلدمة املدنية لتعيني
 1223أستاذًا يف مالك التعليم الثانوي
الرمسي .إعالن املباراة يف  5أيار اجلاري أتى
بعد انتظار طال ثالث سنوات ،كان اجمللس
يرتيث خالهلا يف إجرائها ،كما تقول مصادره،
لعدم وجود دراسة علمية وموضوعية حول
احلاجة احلقيقية إىل األعداد املطلوبة ،وتوافر
االعتمادات الالزمة للتعيني.
فاملعلوم ّ
أنه يقع على عاتق وزارة الرتبية
تطبيقًا ألحكام املادة  3من القانون 630
بتاريخ  ،2004/11/20وعند حتديد حاجة
املدارس الرمسية إىل أساتذة أو معلمني أو
مدرسني ،إعداد دراسة تظهر حاجة الثانويات
الرمسية إىل أساتذة ،وإرسال نسخة عنها إىل

ما كان باسيل ليقول كل ما قاله لو لم تحسم الرابية أمرها
(األخبار)

املباراة بمثابة تعويض عن الفشل يف إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب (مروان
طحطح)

املفتشية العامة الرتبوية يف التفتيش املركزي ،األمر الذي مل
حيصل عند املوافقة على املباريات مبوجب قرار جملس الوزراء رقم
 25بتاريخ  ،2012/3/4ومل حيصل حتى اآلن.
فإن املباراة املرتقبة تنظم وفق القرار األخري ،أي أن احلاجة
هكذاّ ،
تعود إىل العام الدراسي  2011ــ 2012وليس إىل العام 2014
ـ .2015وهنا يقر مدير التعليم الثانوي الرمسي حمي الدين كشلي
بأن الدراسة اجلديدة مل تنته بعد ،مشريًا إىل أننا «ال نستطيع
ّ
أن نؤخر مباراة لتعيني أساتذة حنن بأمس احلاجة إليهم» .ويلفت
أن هناك حاجة إضافية لنحو ألف أستاذ« .األخبار» علمت أن
إىل ّ
الدراسة اجلديدة للوزارة تتحدث عن احلاجة لـ 2070أستاذًا ،أي
 847أستاذًا إضافيًا على قرار جملس الوزراء.
يف املقابل ،تصف مصادر جملس اخلدمة املدنية املباراة بـ
«االرجتالية بسبب طغيان االنتفاع السياسي والشخصي على
اإلحصاءات الواقعية وسوء توزيع
االختصاصات
على
األساتذة
واملناطق».
وكان اجمللس قد أعلن حتى اآلن
الدفعة األوىل للمباريات واليت تشمل
أساتذة الرياضيات ( 196أستاذًا)

الدراسة الجديدة
للوزارة تتحدث عن
الحاجة إىل 2070
أستاذاً

والفيزياء ( 186أستاذًا) والعلوم االقتصادية ( 48أستاذًا) ،أي
 430أستاذًا فقط .يف الواقع ،أعيد حتديد مواعيد جديدة لقبول
االشرتاك يف مباراة أطلق العمل بها عام  2013ثم أوقف مع
خروج رئيس اجمللس السابق خالد قباني إىل التقاعد يف شباط
من العام نفسه .يومها ،فتح باب الطلبات يف  2013/2/4ملواد
الرياضيات والفيزياء والعلوم االقتصادية ويف  2013/3/18ملواد
العلوم االجتماعية والتاريخ واجلغرافيا.
اليوم ،أعاد وزير الرتبية الياس بو صعب حتريك املباراة بكتاب
أرسله إىل جملس اخلدمة ،على أن تعد الطلبات املقدمة سابقًا
مسجلة لالشرتاك يف املباراة وال ضرورة إلعادة تقدميها ،مع
األخذ يف االعتبار ضرورة عدم جتاوز املرشح احلد األقصى للسن
املسموح به وهو  44سنة بتاريخ إجراء املباراة.
النقابيون الذين كانوا يرتقبون بفارغ الصرب املباراة للقضاء تدرجييًا
على بدعة التعاقد استوقفتهم الرزنامة اجلديدة والبطء يف إعالن
املواد ،باعتبار أن نتائج الدفعة األوىل تصدر يف تشرين األول
عما إذا كان جملس اخلدمة سيفرج خالل وقت
املقبل ،متسائلني ّ
قصري عن مواعيد باقي املواد أم ستكون هناك نية مبيتة لدى
السياسيني باملماطلة وإطالة مدة التحضري ،يف حماولة لكسب
الوقت وخصوصًا أن األساتذة الناجحني يف املباراة ال يعينون
مباشرة يف املالك بل خيضعون لسنة كفاءة يف كلية الرتبية يف
اجلامعة اللبنانية؟ وهل سيكون ملف  512أستاذًا ثانويًا ميثلون
الدفعة الثالثة من الناجحني يف مباراة عام ( 2008غالبيتهم لغة
عربية) وملف متعاقدين آخرين مل يسمح هلم بإجراء املباراة السابقة
جزءًا من هذه املباراة؟ وماذا عن محاية سياسة التعاقد؟
املفارقة ،حبسب النقابيني ،أن التعاقد كان جيرى يف السابق
لسد الشواغر يف بعض االختصاصات .أما اليوم ،فبات تقديم
املنافع عرب التعاقد هو القاعدة .يستغربون احلديث عن ارتفاع كلفة

الرواتب واألجور ،فيما الكلفة احلقيقية تصرف على التعاقد.
النقابية بهية بعلبكي (التيار النقابي املستقل) تؤكد أهمية أن
تكون هناك دراسة سنوية للحاجات اليت جترى على أساسها
املباراة املفتوحة ،إذ ليس هناك مربر لتأخري مثل هذه الدراسة
يف ظل التشبيك بني الثانويات والوزارة ،إلاّ إذا كان اهلدف
هو احلفاظ على التعاقد وضرب مالك التعليم الثانوي الرمسي.
وتدعو بعلبكي إىل حتديث املقررات يف كلية الرتبية مبا يتالءم مع
التوصيف املهين اجلديد للمعلم ،إذ إن االجتاه املتنامي الستبدال
الكتاب بالتابليت واأللواح الذكية يفرض حتمًا أساتذة جييدون
استخدام وسائل االتصال احلديثة.
أما رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرمسي ،فرأت أن املباراة
جاءت بعد اتصاالت قامت بها اهليئة اإلدارية للرابطة ،لكنها
تبقى ناقصة إذا مل تستكمل مبلء املالك الثانوي عرب حلظ احلاجات
الفعلية اليت تقدر بأكثر من ثالثة آالف أستاذ ،واختاذ القرارات
التنفيذية هلا .وطالبت الرابطة حبل قضية الفائض من مباراة
 ،2008وذلك عرب إعادة مشروعهم إىل اجمللس النيابي إلحلاقهم
بكلية الرتبية.
املباراة أثارت حتفظ رئيس جلنة األساتذة املتعاقدين يف التعليم
الثانوي محزة منصور ،اعترب أن تبين الرابطة ملشروع املباراة
املفتوحة املرمي يف مكاتب جملس اخلدمة املدنية منذ سنوات هو
مبثابة ضحك على عقول املعلمني وخصوصًا ّ
أنها تعلم أن الداعم
األول واملستفيد األول من هذه املباراة هو املكتب الرتبوي يف
التيار الوطين احلر ،كما ّ
أنه تعويض عن الفشل يف إقرار مشروع
سلسلة الرتب والرواتب.
القرار القى أيضًا استنكار متعاقدين مضى على تعاقدهم سنوات
طويلة .هؤالء وصفوا املباراة بـ «القنبلة املوقوتة ،اليت قد تنفجر
يف أحدنا ،عند إعالن النتائج ،ألننا مجيعًا معرضون للرسوب،
فالشواغر قليلة جدًا (أستاذان فقط ملادة الفيزياء يف منطقة
مرجعيون مث ًال) ،نسبة إىل أعداد املتقدمني الكبرية ،حتى أن
املتخرجني اجلدد ،هلم الفرصة األكرب يف النجاح ،نظرًا إىل أنه
مل ميض وقت طويل على خترجهم» .ونفوا أن يكون املتعاقدون
القدامى خائفني من االمتحانات ،بل طاحمني إىل االستقرار
الوظيفي بعد سنوات من الظلم قضوها بال رواتب شهرية أو
ضمان صحي أو بدل نقل.
يف هذه األثناء مل يتوقف التعاقد يومًا واحدًا ،رغم تأكيد الوزير
عدم قبول أي تعاقد جديد .ما حيدث فع ًال هو ابتكار حلول غري
تربوية ،من بينها إقناع بعض أساتذة املالك بالعمل يف النظارة
واالرشاد الصحي وغريها أو االنتقال اىل جهاز االرشاد والتوجيه،
أي االستغناء عن عشرين ساعة تدريس ،وهي نصاب األستاذ
التعليمي ،لتأمني متعاقدين جدد ،اختريوا لغايات سياسية
وطائفية.
يف إحدى الثانويات تفرغ أستاذ كيمياء ألعمال النظارة ،فحل
مكانه ثالثة أساتذة متعاقدين ،اختارهم املدير من بني أقربائه
مبوافقة الوزارة طبعًا ،حتى أن عددًا كبريًا من املتعاقدين تعاقدوا
هذه السنة فقط ألن املديرين أرادوا ذلك.
ويتحدث مصدر يف التعليم الثانوي عن أستاذ يدرس  26ساعة
بينها ساعتا تنسيق ،وعشر ساعات تعاقد ،ما يعين أن ساعات
تدريسه العملية اليت يتقاضى راتبه على أساسها هي  14ساعة
من أصل  20ساعة جيب عليه قانونًا أن يلتزم تدريسها.

للوهلة األوىل ،توحي جوالت الوزير جربان باسيل يف املناطق
اللبنانية بأنه وزير داخلية ال خارجية .التدقيق أكثر يوحي وكأن
باسيل الذي يستصعب املرور يف قرية ال كنيسة فيها مطران
أكثر منه وزير خارجية .كان الفتًا يف زيارته للضنية ،أول من
أمس ،دخوله القرى والبلدات من بوابات كنائسها :يف بلدة
عيمار كان اللقاء يف كنيسة مار يوحنا املعمدان ،ويف بلدة حبويتا
يف كنيسة مار جرجس ،ويف كهف امللول صلى ،للمرة الثالثة
خالل ثالث ساعات ،يف كنيسة السيدة قبل أن ينتقل إىل مزار
القديس شربل يف طريقه إىل كنيسة مار جرجس يف زغرتغرين.
الباسيلي غري املسبوق
العونية والغزل
إال أن األهم من الشكليات
ّ
ّ
بالنائب سليمان فرجنية يكمن يف مضمون خطابات باسيل.
فالرجل ،املتهم من زمالئه يف التيار الوطين احلر وبعض احللفاء
بأنه العقل املدبر لـ»االرمتاء» العوني يف حضن املستقبل وأبرز
املشجعني على إخفاء «اإلبراء املستحيل» وتقديم تنازالت جدية
للفوز برئاسة اجلمهورية ،حدد يف الضنية ،بشكل واضح وصريح،
ستة عناوين لن يسع التيار الوطين احلر الرتاجع عنها ــــ جمددًا ــــ
بسهولة :أو ً
ال ،لن تكون هناك حكومة ال يشارك التيار الوطين احلر
فيها .ثانيًا ،لن يشارك التيار يف حكومة ال جتري تعيينات أمنية.
ثالثًا ،لن حتصل تعيينات أمنية ليس للتيار كلمة فيها .رابعًا،
لن يكون هناك تشريع من دون وضع قانون إعطاء اجلنسية ملن
هم من أصل لبناني على جدول
األعمال .خامسًا ،لن جترى
انتخابات نيابية من دون إقرار
قانون انتخابي يصحح التمثيل
املسيحي .سادسًا ،ممنوع أن
حيصل تيار املستقبل على
رئاسة احلكومة وقيادة قوى
األمن الداخلي ،ما دام التيار

أُحبط باسيل وثبت
لديه استحالة التفاهم
مع تيار املستقبل
على صيغة تشاركية
للحكم

الوطين احلر مُينع من أن حيصل على رئاسة اجلمهورية وقيادة
اجليش.
العوني على تيار
ال شك يف أن باسيل ،قائد مشروع االنفتاح
ّ
املستقبل ،ما كان ليقول كل ما قاله لو مل حتسم الرابية أمرها:
التمديد لقائد اجليش جان قهوجي سيؤدي إىل استقالة الوزراء
العونيني .واالستقالة ستكون مقدمة لتطيري احلكومة .وتطيري
احلكومة سيكون مناسبة إلعادة تكوين السلطة على حنو ينهي
احملاصصة غري العادلة اليت أرساها اتفاق الطائف .وإعادة
تكوين السلطة ستبدأ بإقرار قانون انتخابي جديد يضع حدًا
حلصول تيار املستقبل على حنو نصف املقاعد النيابية املسيحية
قبل إجراء االنتخابات ،وسينتهي بوضع أسس جديدة للتقاسم
املذهيب للسلطة يقضي بتسمية احلزب األساسي يف كل طائفة
ملن يشغلون املواقع اإلدارية العائدة إىل هذه الطائفة .مل يكن
باسيل منفع ًال يف زيارته األخرية للضنية ،وهو ليس ممن يرجتلون
األفكار .وال شك يف أن خطابه يف أحد أبرز معاقل تيار املستقبل
االنتخابية أكثر من جرس إنذار ثان ،بعد تصريح العماد ميشال
عون قبل أسبوعني .إنها بداية انعطاف عوني كبري يف اجتاه
املؤمتر التأسيسي اجلديد ،بعدما ُأحبط باسيل نفسه ،وثبتت لديه
استحالة التفاهم مع تيار املستقبل على صيغة تشاركية جدية
للحكم .وبعيدًا عن رأي احللفاء وموقفهم ،هناك بني زوار الرابية
ّ
يصلون ملثل هذا
الدائمني يوم السبت وأيام أخرى من كانوا
اليوم .أما النواب العونيون ،فغالبيتهم تؤيد التوجه الباسيلي
املستجد ،ألن رفض تداعيات الطائف السياسية أساس الزعامة
العونية شعبيًا .حتى باسيل سيغدو حمبوبًا جدًا حني يسعى إىل
استخدام سيف اجلنرال يف تصحيح التمثيل السياسي ،بدل
استخدامه يف قطع قوالب الكاتو.
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مناسبات

حفلة سنوية ناجحة للتيار
الوطين احلر يف سيدني

أقام التيار الوطين احلر ،هيئة سدني ،مهرجانه السنوي يف
قاعة البلفيو-بانكستوان ،حبضور حشد من السياسيني واألحزاب
قدم احلفل األستاذ عدنان
واإلعالم واجلمعيات واملناصرينّ .
مرعي ،وبارك سيادة املطران أنطوان شربل طربيه احلضور
وأشاد باحلوار املسيحي والوطين القائم حاليًا مصليًا على نية
منسق هيئة سدني طوني
إجناح هذه املساعي .ومن ثم ألقى
ّ
طوق كلمته مشددًا على أهمية التعاون بني كل مكونات الوطن
هوة اإلختالف فاإلنفتاح ضروري لبقاء لبنان الواحد
مهما اتسعت ّ
وللمحافظة على املوقف املوحد يف مواجهة املوجة التكفريية يف
املنطقة .كما ناشد املعنيني للعمل على دعم مؤسسة اجليش
اللبناني ومحاية وطننا أسرتاليا .وبدورها ألقت كلودين منصور
جرمانوس كلمة اللجنة الفدرالية يف التيار الوطين احلر -أسرتاليا،
موضحة أسباب عدم جميء النائبني عباس اهلاشم ونبيل نقوال
إىل أسرتاليا إذ أن العماد عون خيوض يف هذه الفرتة معارك
عدة على عدة أصعدة منها رئاسة اجلمهورية والتعيينات .ومن
ثم أطل العماد عون على احلضور عرب الشاشة فشرح للحاضرين
احملدق باألقليات يف الشرق األوسط
الوضع اللبناني واخلطر
ِّ

تصوير أراكس

داعيًا اجلميع للتفاؤل واحملافظة على لبنان رسالة التعايش يف
الشرق األوسط.

تشكر هيئة سدني يف التيار الوطين احلر مجيع الذين حضروا
املهرجان وكل من ساهم يف إجناحه.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
«بدافع االنتقام من القوى األمنية ومباركة أسامة منصور»

طلب اإلعدام لعمر ميقاتي يف جرمية قتل عسكري
بـ 15طلقة
يف اول قرار يصدر حبقه يف احدى الدعاوى املالحق بها جبرائم
ارهابية ،طلب قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا
عقوبة االعدام للموقوف عمر امحد ميقاتي يف جرمية قتله عمدًا
وعن سابق تصور وتصميم املؤهل يف قوى االمن الداخلي الشهيد
بطرس البايع يف  28آذار العام  2014بدافع االنتقام من القوى
االمنية.
واقر ميقاتي يف معرض استجوابه يف هذه اجلرمية انه بايع تنظيم
ّ
داعش» ،منذ عام ونصف العام ،وانه من عناصره براتب شهري
قدره  50دورًا ،مدليًا بأنه «منذ نشأته يكره اجليش اللبناني ويعتربه
كافرًا».
وقد اقدم على قتل البايع بـ 15طلقة اثناء مرور االخري بسيارته
عند نهر ابو علي ،مبشاركة ابراهيم عبد اهلل امللقب بـ»ابو خليل
املقلعط» ،وقد «بارك هلما اسامة منصور هذا العمل».
واصدر ابو غيدا امس قراره يف اجلرمية واحال ميقاتي امام احملكمة
العسكرية للمحاكمة.
واوردت وقائع القرار ان ميقاتي ادىل يف التحقيقات االولية
واالستنطاقية «أنا من عناصر «داعش» منذ حوالي السنة والنصف،
براتب شهري مخسني دوالرًا ،وامحل الفكر الداعشي ،ومبايعًا له،
ومنذ نشأتي اكره اجليش اللبناني واعتربه كافرًا».
واضاف« :لقد اشرتكت مع آخرين منهم :فايز عثمان شخص ملقب
«ابو اسامة» وبالل ميقاتي ،وعبد الرمحن البازرباشي ،وابراهيم
عبداهلل ،امللقب «ابو خليل املقلعط» ،بإطالق النار على عسكريني
من اجليش ،وعلى اشخاص علويني ،وشخص من الشيعة يدعى
حممد قليط ،وبهذا السياق ،اقدمت مع «ابو خليل املقلعط»
بتاريخ  2014/3/28بالوقوف مع دراجتنا النارية قرب جسر ابو علي
بانتظار مرور اي عسكري ،او رجل امن لقتله ،وكان حبوزتنا بندقية
كالشنكوف ومسدس غلوك.
ومبرور فرتة قصرية ،صودف مرور سيارة جيب لون كحلي يقودها
عنصر من قوى االمن الداخلي ببزته العسكرية آتيًا من ناحية جمدليا،
ولدى اقرتابه ،باشرت بإطالق النار على السيارة ،وعليه ،بعد
ان وضعت بندقييت بوضع «طلقي» اي طلقة ،طلقة ،وجمموع ما
اطلقته مخس عشرة طلقة ،االمر الذي ادى اىل تدهور سيارة اجليب
لناحية النهر ،وفررت مع رفيقي «املقلعط» على دراجة نارية.
والحقًا مسعنا من االخبار ،ان الذي اطلقنا عليه النار يدعى الدركي
بطرس البايع ،واضاف املدعى عليه عمر ميقاتي ،ان اسامة منصور
كان على علم مسبق بأمر استهداف العسكريني ،وقد بارك لنا
اقدامنا على قتل الدركي املذكور.
وتبني ان املغدور هو مؤهل يف قوى االمن الداخلي ،وحيسب افادة
زوجته ريتا القارح ،استيقظ صباحًا ،كعادته للذهاب اىل مركز
عمله ،فودعها وذهب بسيارته من نوع جيب رانج روفر لون غامق،
وقامت هي بإرسال اوالدهما اىل املدرسة ،وخالل ذلك وردها
اتصال هاتفي من شقيقها خيربها بتعرض زوجها اىل حادث.
واكدت ان ال عداوة او مشاكل لزوجها مع اي كان ،ومضى على
خدمته يف السلك العسكري مثانية عشر عاما.
وتبني من التقرير الطيب ان املؤهل بطرس البايع اصيب بعدة
رصاصات بكافة احناء جسمه ،وتويف نتيجة إلصابته يف الدماغ،
ونزيف يف البطن والصدر.
ومن تقرير االدلة اجلنائية فإن سيارته اصيبت بعدة رصاصات من
سالح حربي يف غطاء احملرك ،وزجاج السيارة ،وسطحها.
وبالتحقيق االستنطاقي ،اعرتف املدعى عليه ان املسؤول عنه يف
داعش شخص سوري يدعى «ابو النور» ،وهو حارب يف «فليطا»
داخل االراضي السورية ،وان عناصر داعش يف املنطقة هم
خليط من سكان القلمون ،ومن محص ،وعراقيني ،وتونسيني
وفلسطينيني ،وامريهم حاليًا هو العراقي «ابو بلقيس».

توقيف مطلق نار إرهاباً أمام كلية العلوم

أطلق جمهول بتاريخ  2015/3/17كان على منت دراجة نارية ،النار
يف اهلواء أمام كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية الفنار ،بالقرب من
طالبة من كلية االعالم ،مما خلق جوًا من اخلوف لدى الطالب الذين
نفذوا اعتصامًا يف حينه.
بنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة اليت قامت بها مفرزة
اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية ،متكنت من معرفة
هوية املشتبه به الذي يقوم برتويج املخدرات ،فتم استدراجه
بتاريخ اليوم  2015/5/11اىل حملة الفنار بعد ايهامه انه سيتم
شراء املخدرات منه وتوقيفه ،وهو :ح  .ز  ( .مواليد عام ،1983
لبناني) وضبط حبوزته كمية من مادة الكوكايني وحشيشة الكيف
معدة لتوضيب املخدرات
واكياس من النايلون صغرية احلجم
ّ
ومصفاة تستعمل لتنقية املخدرات.
بالتحقيق معه اعرتف باقدامه بتاريخ  2015/3/17على اطالق النار
قرب اجلامعة اللبنانية يف الفنار .كما تبني انه مطلوب مبوجب بالغ

حبث وحتر جبرم حماولة قتل ،وأن الدراجة النارية اليت كان على
متنها عند توقيفه مسروقة بتاريخ  2015/5/4من حملة برج محود.
جار باشراف القضاء املختص.
التحقيق ٍ

الراشي أق ّر بدفعه  30مليون لرية مقابل العملية

ضابطان يعرتفان بإدخال خمدرات اىل سجن روميه
بات العقيد يف قوى األمن الداخلي غ.م الذي شغل مركز آمر سجن
رومية ،أحد نزالء هذا السجن بعد اتهامه والنقيب س.م .بإدخال
كمية كبرية من املخدرات اىل السجن.
وجمردان من رتبهما العسكرية ،بعد طردهما من السلك َم ُثل
ّ
الضابطان السابقان أمام احملكمة العسكرية الدائمة ،يف «مواجهة»
 12سجينًا أبرزهم حسني املوىل الذي «توىل» دفع مبالغ مالية
مبثابة رشوة للضابطني املذكورين ،مقابل إدخال  3كيلوغرامات من
حشيشة الكيف واحلبوب املخدرة.
اعرتف العقيد غ.م .أثناء استجوابه أمس «خبطيئته اليت دفع
يقر بإدخال
مثنًا غاليًا» كما قال ،وأردف« :أنا أخطأت» ،لكنه مل ّ
احلشيشة امنا فقط حبوبًا خمدرة من نوع البنزكسول ،وقد تقاضى
مقابل ذلك  8ماليني لرية من املوىل كرشوة ،وزعها مناصفة بينه
وبني النقيب الذي اعترب بدوره انه عندما أحضر «كيس املخدرات»،
كان ّ
ينفذ أمر رئيسه.
ووقع سؤال رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم على
رأس العقيد كالصاعقة ،عندما سأله :أنت ضابط مهندس فهل
مثنك فقط  8ماليني لرية؟
طأطأ الضابط رأسه ثم أجاب« :أنا أخطأت».
إقرار الضابطني بفعلتهما ،من دون أن يعرتفا بارتكابات أخرى َحِبل
بها امللف ،مل َتُر ْق «للراشي» حسني املوىل الذي علق على افادة
املتهمني قائ ًال« :إذا بدها توصل األمور هيك بدنا حنكي» ،ولدى
استيضاح الرئاسة عما يقصده بذلك قال املوىل« :ان النقيب كان
يبيع قناني ويسكي بـ 50ألف لرية للقنينة» ،وتابع يقول« :ارمحونا
شوي» ،وأضاف :أنا دفعت يف البدء  4ماليني ثم  26مليونًا،
ويقولون ال يوجد حشيشة ،وأنا ال أريد أن أخرب بيت حدا»..
وعندما نفى العقيد ان يكون تقاضى مبلغ  50ألف دوالر لتعيني
املوقوف حممد فياض امساعيل شاويشًا يف أحد املباني ّ
علق أحد
املتهمني من قفص االتهام «شو هوي وزير».
وقبل أن ترفع احملكمة اجللسة اىل  15حزيران املقبل ملتابعة
االستجوابات ،طلب العقيد غ.م .اخالء سبيله نظرًا اىل وضعه
الصحي واسوة بالنقيب س.م .فأوضح له رئيس احملكمة ان اخالء
سبيل األخري ،جاء ألسباب انسانية كون والده يصارع املوت.
وكانت احملكمة قد استجوبت العقيد حبضور وكيلته احملامية مايا
بعيين من مكتب احملامي سليمان فرجنية ،وبسؤاله تراجع عن
افادته السابقة كونه «كان يف وضع نفسي صعب» ،حيث بقي 9
ساعات يف التحقيق.
وتناول العقيد بسؤال احملكمة ،سرية حياته العسكرية ،حيث تطوع
يف السلك عام  ،1991وكان جمازًا يف اهلندسة ،وقد مت فصله اىل
سجن رومية قبل شهرين من احلادثة ،واستمر هناك حتى تاريخ
توقيفه يف  .2014 5 3وقد تعرف على النقيب الذي كان موجودًا
يف السجن.
وسئل عن حسني املوىل فأجاب :كان األمن يف السجن بالرتاضي،
وال أخفي أمرًا اذا قلت أن السجناء كانوا احلاكمني والنافذين داخل
املباني .وأكد انه نظم عدة تقارير عن وضع املبنيني «ب» ،و»د»،
واألخري كان فارغًا إلعادة تأهيله ،وأضاف :يف كل مبنى كان يوجد
ينسق مع االدارة ألننا مل نكن مسيطرين ،وكنا نتعاطى
شاويش
ّ
مع الشاويش ،منهم خالد يوسف يف «املبنى ب» (أبو الوليد)،
وكنان ّ
علو يف «مبنى األحداث».
وحتدث العقيد عن رعايته مصاحلة يف مبنى احملكومني من عائليت
ّ
علو وع ّالم اللتني كانتا تسيطران على املبنى ،وحصل اتفاق على
تعيني حممد فياض امساعيل شاويشًا للمبنى.
وهنا سأله رئيس احملكمة :أمل تتقاض مبلغ  50ألف دوالر لتعيني
امساعيل شاويشًا أجاب :عندما انتشر هذا اخلرب طلبت اجراء حتقيق،
عار عن الصحة ،ومت تعيني امساعيل كون كلمته كانت
وهذا أمر ٍ
مسموعة بني عائليت ّ
علو وعالم .وقال :ان السجني حممود ناصر
ألعينه شاويشًا يف مبنى لكنه كان مكروهًا من
إلي برسالة
ّ
بعث ّ
باقي السجناء.
ومبعاودة سؤاله عن حسني املوىل قال :من خالل ترددي على
أقر اني
املباني ،نشأت عالقة ثقة مع كل شاويش ،أضاف :أنا ّ
علي األمر.
ختل ،وحسني عرض
أخطأت ،كانت ساعة ٍّ
ّ
سئل :يقول حسني أنت الذي عرضت عليه دفع  25مليون لرية،
مبان
فأجاب :لو كنت بضائقة مالية ،فلماذا مل حيصل األمر يف
ٍ
أخرى .كانت حلظة شيطانية ،وذلك حصل يف شهر آب العام 2013
علي أن أستفيد ماديًا مقابل أن ُأدخل له شيئًا ،فوافقت
حني عرض ّ
على الفكرة امنا مل نتحدث حينها عن ممنوعات ،وهناك تسجيل
موجود حول اجتماع حصل بيننا .وقال العقيد :ال يوجد حشيشة،
امنا حبوب خمدرة وتقاضيت مقابل ذلك 8 ،ماليني لرية عن العملية

كلها مع النقيب.
سئل :أنت ضابط مهندس فهل ان مثنك هو  8ماليني ،فأجاب :أنا
أخطأت ،امنا ال يوجد حشيشة .وتسلمت املبلغ على دفعتني.
وردًا على سؤال قال :اتفقنا يف االجتماع أن يتسلم النقيب
الكيس ،وأنا عرضت املوضوع على األخري.
وما كانت اخلطة أجاب :رمي الكيس من سطح املبنى «د» اىل
املبنى «ب» ،وان النقيب استلمه من صربا .وأنا فتحت الكيس
ورأيت داخله حبوبًا صفراء وخضراء وتبني أنها «بنزكسول» .ونفى
أن يكون قد قام بسحب احلراس عن سطح املباني لتسهيل اخلطة،
وقال :احلراسة ليست من مسؤولييت ،فأنا مل أكن آمر السجن امنا
قائد سرية يف السجن ،وأوضح انه أثناء تنفيذ العملية كان يف
منزله.
وبسؤاله قال :مل أهرب من مسؤولييت ،ال أحد يصدق أن هناك
فعل ندامة على األرض ،فقد دفعت غاليًا مثن ذلك.
وكيف حصل تسليم املال أجاب :يف موقف للسيارات تابع لسوبر
ماركت وارسلت شقيقي اىل هناك بعد أن أبلغته أن شخصًا ينتظره
وهي زوجة حسني املوىل اليت سلمته ظرفًا ،وأنا أعطيت النقيب 3
ماليني لرية ثم مليونًا.
وماذا طلب حسني غري ذلك أجاب :ال شيء.
وعما قاله سجناء انه كان يليب طلبات حسني بنقل عسكريني
وسجناء من مبنى اىل آخر أجاب :ان نقل العسكريني يتم من قيادة
الدرك وأنا ال أتدخل يف اخلدمة الداخلية.
وسئل عما طلبه من املتهمني من عدم الرد على أسئلة احملققني
بعد اكتشاف أمره فأجاب :لقد حصلت انتفاضة ،وطلب مين املدير
العام ّ
حبيا ،وتابع يقول :اختلفت مع وكيلي السابق
حل املسألة ًّ
بعد أن كان يريد حتوير املوضوع وان أدلي بأني كنت مهددًا من
املوقوفني االسالميني وأنا رفضت ذلك وعزلته.
وباستجواب النقيب س .م .حبضور وكيله احملامي فادي ضاهر،
أفاد بأنه كان آمر سجن املبنى «د» ،وعن عالقته بالعقيد قال:
عالقة رئيس ومرؤوس.
وروى كيف أخربه العقيد عن املوىل قائ ًال :كان حيدثين عن التعامل
مع السجناء ،وانه تعرض لضغوط من حسني املوىل الذي يريد
ادخال حبوب ،وطلب مين أن أتعامل معه من أجل ذلك ،فرفضت،
وبعد يومني قال لي العقيد ان حسني يطلب مين ان انتبه لنفسي،
ثم اتصل بي آمر سجن األحداث ،وكان حسني موجودًا يف مكتبه،
علي األخري صورة على اهلاتف لبييت..
حيث عرض
ّ
وهنا تدخل حسني املوىل مقاطعًا «النقيب» :من يهدد ال يدفع
املال ،هيدي اخلربية مش ضابطة» ،وتابع النقيب يقول :شعرت
حينها خبطر على حياتي.
وبسؤاله قال :أنا مل أخطط للعملية ،ورئيسي طلب مين إدخال
احلبوب وكنت أنفذ أوامره وأنا شعرت باخلوف ،ألن حسني كان
يهددني.
وحتدث النقيب عن كيفية تسليمه احلبوب حيث اتفق يف البدء على
أن يتسلمهم من شخص قرب كنيسة مار خمايل ،وحاول التنصل
من ذلك ،ثم تسلمهم من شخص يدعى حسني بلوق يف صربا ،يف
كيس أسود اللون ،وضعه يف مكان وجود إطار سيارته االحتياطي،
ثم نقل الكيس اىل السجن ووضعه يف خزانته ،ثم أعلم العقيد يف
اليوم التالي أن الكيس بات حبوزته.
وبسؤاله قال :ليلة التنفيذ أرسل لي العقيد أمرًا خطيًا بالتفتيش،
وأبلغين أنه اتفق مع حسني برمي الكيس من سطح املبنى ،وأنا
طلبت إلغاء العملية ،ألنه كان يوجد حراس على السطح ،إمنا العقيد
طلب انزال احلرس عن السطح واقفال املبنى ،وأنا رميت الكيس
الساعة الثانية والنصف فجرًا ،ثم قمت بالتفتيش.
وردًا على سؤال قال :مل أكن أعلم تفاصيل املوضوع ،وان ظروفًا
أجربتين ،فأنا مل أكن حباجة ألقوم بذلك مقابل  3ماليني لرية.
ويف رده على أسئلة ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين
أجاب النقيب :أنا فقط نقلت الكيس ،وماذا يفعل اذا ضبط رقيبًا
ينقل حبوبًا اىل السجن أجاب :حسب الظرف ودوره ،هناك خطأ
حصل وأن ال أنكر ذلك.
وملاذا مل يفد رؤساءه بتهديد حسني له أجاب :حصل خطأ.

 4375خمالفة سرعة زائدة يف أسبوع

تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات
السرعة الزائدة عرب الرادارات لي ًال ونهارًا اليت سجلت اعتبارًا من
 2015/05/04لغاية صباح االثنني ،تنظيم  4375خمالفة سرعة
زائدة ،وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل رادع
احلد من احلوادث وما ينجم عنها
بتأن بغية
لدى السائقني للقيادة
ّ
ٍ
من إصابات.

القبض على سوريني دخلوا خلسة و مزورين
أعلنت قيادة اجليش أنه يف إطار ضبط احلدود اللبنانية  -السورية من
أعمال التسلل والتهريب ،أوقفت قوى اجليش يف منطقة الصويري
احلدودية يف البقاع 29 ،شخصا من التابعية السورية إلقدامهم على
حماولة دخول األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية.
ومت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء الالزم.
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سـالح

غـواصة روسـيا اخلـفية ..قـدرات وممــيزات
غواصة
وتقدر
« سيفري و د فينسك »
على مكافحة حامالت
واصطياد
الطائرات
غواصات العدو وقصف

يعيش أسطول غواصات
روسيا النهضة ،فألول
مرة يف مرحلة التاريخ
املعاصرة،
الروسي
يقوم مصنع السفن
مدينة
يف
الواقع
سيفري و د فينسك
غواصات
5
بصنع
جديدة يف آن واحد،
بينها غواصات من
طراز « 885ياسني».
وقد دخلت غواصة من
هذا الطراز حتمل اسم
صنعت
املدينة اليت
ُ
يف
اخلدمة
فيها،
صفوف القوات البحرية
الروسية.
غواصة
وتتميز
« سيفري و د فينسك »
بالقدرة الفائقة على
عن
نفسها
إخفاء
الغواصات
مضادات
من خالل كتم صوتها
الذي ميكن أن يسمعه
الرادار املائي.
يف
مصدر
وقال
العسكرية
املخابرات
لصحيفة
الربيطانية
«ذي صاندي تاميز»
إن «ظهور الغواصة
الروسية اجلديدة يثري
أوال قلق الواليات
األمريكية،
املتحدة
فنحن ال نعرف نصف
ما حتمله هذه الغواصة
على متنها».
ويقول اخلرباء إن غواصة
« سيفري و د فينسك »
ورثت أفضل قدرات
الغواصات من طراز
« 971أكوال» .جيدر
بالذكر أن غواصات
من هذ الطراز ،متكنت
مؤخرا من التسلل إىل
منطقة تتاخم شواطئ
املتحدة
الواليات
األمريكية وكندا عرضها
 200ميل ،من دون
أن ترصدها القوات
والكندية،
األمريكية
األمر الذي أثار ختوفات

الساحلية
األهداف
مما
بالصواريخ،
جيعلها نظامًا تسليحيًا
مشوليًا.
ويواصل املصنع
مدينة
يف
الواقع

سيفريودفينسك العمل
لصنع  3غواصات
أخرى من طراز «885
ياسني».
وباإلمجال،

خيطط

إلنشاء  7غواصات
«ياسني
طراز
من
إم» («إم» معناها
ويتفوق
«التطور»).
ُّ
على
الطراز
هذا
طراز «ياسني» يف

اإللكرتوني،
السالح
«نيكوالي
حسب
نوفوسيولوف» نائب
املدير العام ملكتب
لتصميم
«ماالخيت»
الغواصات.

العسكريني األمريكيني
الذين
والكنديني
يعرفون أن غواصة
«أكوال» حتمل صواريخ
جوالة متاثل صواريخ
«توماهوك» األمريكية،
وهي صواريخ «إكس-
اليت
غرانات»
55
حتمل
أن
تستطيع
متفجرات نووية إىل
إىل
تصل
مسافة
 3000كيلومرت .وحتمل
الواحدة
الغواصة
«أكوال»
طراز
من
ً
 28صاروخا من هذا
النوع.
وتقع قواذف الطربيدات
غواصة
وسط
يف
« سيفري و د فينسك » ،
وليس يف مقدمتها
كما هو الشأن يف
الغواصات
سائر
الروسية األخرى ،يف
حني حتتضن مقدمتها
هوائي الرادار املائي،
وهو جهاز جديد مثله
يف ذلك مثل سائر
ومعدات
جتهيزات
الغواصة اجلديدة.
غواصة
وحتتوي
« سيفري و د فينسك »
على  8قواذف عمودية
للصواريخ.
وصنع جسمها من
ُ
الفوالذ املتني جدا،
وهلذا تستطيع الغواصة
الغوص لعمق يصل
إىل  600مرت يف حني
ال تغوص الغواصات،
عادة ،لعمق يزيد عن
 300مرت.
غواصة
وتستطيع
« سيفري و د فينسك »
إطالق خمتلف الصواريخ
مبا فيها الصواريخ
اخلاصة مبنظومة «بي-
اليت
ْكالب»
900
تستطيع ضرب أي
منشأة ساحلية من على
بعد يصل إىل 5000
كيلومرت.

ΓΪϋΎδϤϟϰϟ·ΝΎΘΤϳϱάϟΪϴΣϮϟϮϫήϣΎϘϤϟκΨθϟβϴϟ
·˱ΎπϳϪϟϮΣϦϣιΎΨηϷϢϬϧ
˯ΎϗΪλϷϭΔϠΎόϠϟΓέϮθϤϟϭΔΤϴμϨϟˬϢϋΪϟ
έΎϤϋϷϊϴϤΟϦϣΙΎϧϹϭέϮϛάϠϟΕΎϣΪΧ

Authorised by the Victorian Responsible Gambling Foundation, Melbourne.
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مناسبات

 ‘Brunch at The Hamptons’ forالسفري العراقي لدى اسرتاليا ونيوزيلنده االستاذ مؤيد
 Cancer careصاحل يلتقي االعالم العربي يف مقر السفارة يف كانبريا
Arab Bank Australia and
George Khouzame Group
are hosting a special
event this Wednesday
morning in support of the
incredible work happening at Westmead’s Crown
Princess Mary Cancer
Centre.
Hosted by Maureen Rizk
the wife of Arab Bank
Australia’s MD & CEO Joe
Rizk, the sold-out event is
themed as ‘Brunch at The
Hamptons’.
“The Crown Princess
Mary Cancer Centre at
Westmead is doing incredible work caring for
the people of Greater
Western Sydney and beyond” Maureen Rizk said.
“Our ‘Brunch at The
Hamptons’ event is an
important way we can
raise funds for the Centre
as well as an opportunity
for many of us to share
a meal together ahead
of Mother’s Day on Sunday”.
Wednesday’s event is presented by two of Greater
Western Sydney’s most
prominent businesses,
Arab Bank Australia
and George Khouzame
Group. Of particular significance is the proximity
of this event to the one
year anniversary of the
passing of The Late Mr
George Khouzame OAM
this month, a much loved
member of the Lebanese
community.
“We’re very grateful to the
great people who have
organised this event and
who are attending” said
Westmead Medical Research Foundation CEO
Belinda Szafraniec.
“We believe caring for
people who are sick is
a whole of community
responsibility, and this
lunch is a beautiful demonstration of people coming together for others in
need”.
If you would like to sup- happening at the Crown Centre, visit www.wmrf.
port the incredible work Princess Mary Cancer org.au today.

التقى ،يف مقر السفارة
السفارة العراقية يف كانبريا،
اجلمهورية
سفري
سعادة
اسرتاليا
لدى
العراقية
ونيوزلنده االستاذ مؤيد صاحل
حبضور امللحق الدبلوماسي
اجلاف
وسام
االستاذ
واملسؤول االعالمي الدكتور
مجيل بغدادي ،الوفد االعالمي
العربي من سيدني املؤلف
من الدكتور ممدوح سكرية
ّ
املغوش
(االبزورفر) ،أكرم
(اهلريالد ) صباح عبد الرمحن
(التلغراف ) بادرو احلجه (جملة
النجوم ).
وقد مت هذا اللقاء مببادرة
من الدكتور عالء العوادي
وعرف عن
الذي ترأس الوفد
ّ
اعضائه.
وتكلم السفري االستاذ صاحل
مرحبًا مسته ًال حديثه عن
الوضع العراقي واالمة العربية
عن املخاطر اليت يتعرض هلا
شعبنا من جراء اجرام الدواعش
واكد ان احلق سينتصر على
هؤالء اجملرمني وسيعود احلق
ألهله.
وتناول سعادته يف كلمته
انتصارات اجليش العراقي
واحلشد الشعيب وأبناء العشاير
يف صالح الدين واالنبار.
وقد شرح سعادة السفري مؤيد
صاحل عن الوضع امليداني

الوفد مع السفري العراقي مؤيد صالح
واحلرب ضد الزمر االرهابية
من داعش ومن لف حوهلم
اضافة اىل العالقات العراقية
األسرتالية ومشاركة اسرتاليا
يف احلرب ضد داعش واجلهد
والتحالف
الكبري
الدولي
الدولي ضد االٍرهاب واعوانه.
وشكر السفري العراقي أعضاء
الوفد الصحفي واالعالمي
واثنى على مبادرة الدكتور
املباركة
العوادي
عالء
واهلادفة الطالع جاليتنا العربية
الكرمية على مستجدات احلرب
ضد داعش ودحض االبواق
املغرضة للنيل من عزمية
املقاتلني العراقيني االبطال
واطالع القاريء العربي على

حقائق الوضع امليداني.
كما متنى على اجلالية العربية
يف هذه البالد االسرتالية ان
يكونوا خري سفراء لبالدنا وان
يبتعدوا عن نقل اخلالفات
والعشائرية
السياسية
واحلزبية وسواها.
ومتنى ايضًا على االعالم
العربي ان يتوخى احلقيقة وان
يتقيد بنقل االخبار االجيابية
اليت تعمل على التعاضد
والوحدة واحملبة .
ومع نهاية كلمة السفري توجهنا
اىل سعادته باألسئلة فأجاب
عليها بكل وضوح وشفافية.
وأقام سعادته مأدبة غداء
على شرف الوفد الزائر.

National

Strata Management

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

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

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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اعالن

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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كتابات

حوار الشعر والشعراء
بني الشاعر غسان حسن
والشاعر حممد عامر األمحد

غ:أرى السمراء نشوى دون
ْ
مخٍر

َّ
وثغرًا
املعت ْق
ينضح اخلمر
ُ

م:كأنك عاشق السمراء مثلي
ْ
وزنبق
وتعرف طعمها مسكًا

غ :ومن اليعشق السمراء إما

ٌ
يصد ْق
كذوب ال
كفيف أو
َّ
ٌ

م:هي السمراء موطن كربيائي
وحد ْق
موت ّ
إن أتى ٌ
وجودي ْ

راحت متيس
غ:إذا
ْ

بان..
ٍ

ُ
كغ ْص ِن

ْ
أشرق
كأن البدر يف الدجيور
َّ
م :وإن غابت ُّ
خري
حتل غمام ٍ

ْ
وأغدق
أبارك ما أتى منها

والبت ....
غ :وما من حنلٍة إ ّال
ْ

لتلع ْق
إىل الشفتني تستجدي َ
م:ألن النحل يعرف ما حيابي

ّ
ْ
واملنمق
املعطر
على الثغر

غ:طلبت الوصل منها جاوبتين

ْ
ستغرق
حذار الغوص يف حبري
قلت يا حبر املعاني
م:فماذا َ

وغريك يا صديق الشعر أخفق

هلمي
غ:أفاتنيت وساحرتي ّ
لنبين ّ
ْ
يسرق
عشنا فالعمر

احلب نشوى
غ:دعينا يف أتون
ِّ
ّ
امليق ْق
فجمر احلب كالثلج

م:حلنطة حلوتي السمراء تشدو
والرعش ّ
صف ْق
بالبل يف دمي ّ

تند ْت
م:فضاء الشعر
مسراء ّ
ٌ
حبمص ورمزها الشماء ّ
جل ْق
َ

قصتهما الغرامية أحرجت حكومة اإلسالميني

وزيران مغربيان يدفعان مثن «عشقهما املمنوع»
أيمن بن التهامي

دفع وزيران كرسييهما يف حكومة اإلسالميني
باملغرب مثنا لـ»عشقهما املمنوع» الذي أثار جداال
عاصفا خبصوص «تعدد الزوجات» يف املغرب.
ويتعلق األمر بكل من احلبيب الشوباني ،الوزير
املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدني،
ومسية بنخلدون ،الوزيرة املنتدبة لدى وزير التعليم
العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،اللذين
قدما استقالتهما من احلكومة ،بعد أن جر عليهما
إعالن خطبتهما غضبا سياسيا ،خاصة من لدن
احلركات النسائية ،اليت اعتربت خطوتهما «إهانة
للمرأة املغربية» ،مؤكدة رفضها التام للتطبيع مع
التعدد.
املعاجلة الصحيحة
اختار احلبيب الشوباني ومسية بنخلدون «العالج
األنسب» حلل قضية سببت صداع رأس مزمن
لرئيس احلكومة والعدالة والتنمية (قائد االئتالف
احلاكم).
ومتثل هذا العالج يف تقديم استقالتهما الفردية
من احلكومة.
وجاء هذا القرار ،الذي وافق عليه امللك حممد
السادس بناء على طلب رفعه إليه رئيس احلكومة
عبد اإلله بنكريان ،بعد أن أثارت عالقتهما الغرامية
ورغبتهما يف الزواج جدال سياسية كبريا يف
اململكة.
ويف هذا الصدد ،أكد عبد العزيز أفتاتي ،القيادي
يف العدالة والتنمية ،أن «القرار كان إراديا للحبيب
ومسية ،لكن أكيد أنهما أخذا بعني االعتبار انتظارات
املناضلني واملناضالت يف معاجلة هذه القضية».
وقال عبد العزيز أفتاتي يف تصريح لـ»إيالف»:
«هذه معاجلة سياسية معقولة ،وهذا ما كان جيب
أن يكون .وقع بعض التأخر ولكن هذه هي املعاجلة
الصحيحة».
وأضاف القيادي يف العدالة والتنمية «يصعب أن
جتمع بني التفرغ لتدبري الشأن العام وتدبري مصاحل
خاصة .لذلك على اإلنسان أن خيتار .وهذه هي
املعاجلة السياسية املطلوبة».
إحراج لإلسالميني
تسببت العالقة العالقة الغرامية بني احلبيب
الشوباني ومسية بنخلدون يف إحراج كبري للحكومة،
وحلزب العدالة والتنمية ،الذي ضغط صقوره يف
اجتاه إعفاء الوزيرن ،إثر استغالل املعارضة هذه
الورقة يف توجيه ضربات موجعة للحزب.
يقول عبد العزيز أفتاتي« :عندما يكون املوضوع
حمل نقاش عمومي ،وجهة تناقش بشكل موضوعي
وأخرى تناقش بطريقة مغرضة ،أكيد أنه خيلق
مشاكل جانبية وأعراض ...املوضوع خلق إحراجا
وإشكاالت .لذلك كان هذا القرار هو العالج األنسب
للمسألة».
يذكر أن وزراء من العدالة والتنمية يرتبطون بزوجات
متعددة ،مثل وزير العدل واحلريات مصطفى الرميد
املتزوج بامرأتني ،واملرحوم عبد اهلل بها ،الذي كان
وزير دولة ،ووزيرة التنمية االجتماعية واألسرة
والتضامن بسمية حقاوي ،اليت كانت املرأة الثانية
لزوجها.
غضب نسائي
وكانت فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة
هامجت ،يف بالغ شديد اللهجة ،احلكومة واحلبيب
شوباني ،جمددة مطلبها بشأن إلغاء تعدد الزوجات
يف املغرب ومحاية حقوق النساء.
وقالت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة
إن احلكومة املغربية «تسري حنو االخنراط يف اجتاه
معاكس ومضاد لكل التغيريات الراهنة الرامية إىل
التقدم واالنسجام مع روح العصر وتطلعاته يف
جمال املساواة واحلقوق اإلنسانية للنساء وحتديدا
يف مسألة «تعدد الزوجات» ،حيث أن وزير العدل
واحلريات املغربي متعدد الزوجات ،وسعيد بكونه
كذلك ،ويدعي ممارسة اإلنصاف والعدل بني
زوجاته ،يف حني يتطلع خللق شروط حتقيق العدالة
للمغاربة واملغربيات».
وال مينع املغرب تعدد الزجيات لكن مدونة االسرة
اليت مت تبنيها يف  2004حتد منه خصوصا من خالل
اشرتاط موافقة الزوجة االوىل.

املوسيقار العربي العاملي األمري اخلالد فريد االطرش :

ياويلي من حبه ياويلي ...يا عذابي يف نهاري وليلي
كتب :أكرم برجس املغوّش
من روائع املوسيقار العربي العاملي األمري الخالد
فريد األطرش هذه األغنية الخالدة وهي من
الحانه وكلمات الشاعر الكلرب حسني السيد
بعنوان << يلي من حبه يا ويلي >>
ياويلي من حبه ياويلي
يا عذابي يف نهاري وليلي
ال بريحم وال ناره برتحم
ومحّري يف الحب دليلي
يا ويلي ويلي ويلي
مش داري وال حاسس بيا
وال عمره بيفكر فيا
ال بكلمة تصربني شويه
وال نظره تشفيلي غليلي
يا ويل ويلي يا ويلي
بكتب له جوابات واكيله
عن حاي والحال يشكيله
وابعث له مراسيل تناديله
وال يرضى يقابل مراسيلي
قالوا لي يوم
رجع لك حبك الغضبان تعمل له إيه
قلت اقابله بفرحة الحرمان
واجيب له من الشمس طرحه
ومن القمر فستان
وأقول يا عني ذوبي

املوسيقار العربي العاملي األمري الخالد فريد
األطرش
روحك امل وحنان
خليه يجرب حالوة
مية العطشان
يا حبيبي الصرب ده له اخر
والشكوى تعبت مش قادر
ودموعي جبتلها دفاتر
من بعد ما خلصت مناديلي
يا ويلي من حبه ياويلي
يا عذابي يف نهاري وليلي
ال بريحم وال ناره برتحم
ومحري يف الحب دليلي  ...يا ويل ويلي يا ويلي

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

املطرب وامللحن اخلالد سيد مكاوي  :كده أمجل إنسجام ..كده حيلو الكالم
..من غري احلب وانت  ..قول على الدنيا السالم

املطرب وامللحن الخالد سيد مكاوي يتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

قبل رحيله اىل دار اخللود وفد املطرب وامللحن الكبري سيد مكاوي اىل سيدني مع كامل فرقته
املوسيقية واحيا حفلة كربى يف قاعة مركز الرتفيه ( انرتتامينت سنرت ) حبضور االالف من ابناء اجلالية
العربية فحضرتها ونقلت وقائعها اىل االعالم العربي واجريت معه رحم مقابلة صحفية حدثين فيها عن
زيارته ملدبنة السويداء وجبلنا األشم بدعوة من النجم اخلالد فهد بالن والتكريم الكبري له وتلحينه الغنية
«االرض بتتكلم عربي» اليت أهداها اىل القائد العظيم سلطان باشا االطرش وبين معروف االبطال من
اغنياته اجلميلة واملعربة هذه االغنية الرائعة «كده أمجل إنسجام»
كده أمجل إنسجام  ....كده حيلو الكالم
كده يبقى للمحبة  ....فرحه وشوق وابتسام
من غري احلب وانت ...قول على الدنيا السالم
نور حياتي  ...نساني معاك آهاتي
حبك ّ
وبقربك يا حياتي  ....بيدوبين اهليام
كده ما يلوموش عليا  ...وال يشمت حد فيا
كده أمجل إنسجام  ...كده حيلو الكالم
من غري احلب وانت  ...قول على الدنيا السالم
كان قبلك عمري فاضي .

كده ما يلومش عليا  ...وال يشمت حد فيا
كده أمجل انسجام  ...كده حيلو الكالم
من غري احلب وانت  ...على الدنيا السالم
هناء روحي يا روحي  ...وحلو زماني بيك
وبقيت منك وليك  ...وبيحلو الغرام
كده ما يلوموش عليا  ...وال يشمت حد فيا
كده امجل انسجام  ...كده حيلو الكالم من غري
احلب وانت  ...قول على الدنيا السالم
قسوة وحرمان وماضي

بلقاك بقي قليب راضي ...وبيقول أحلى الكالم
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Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Ken Willson
Real State

بيع وشراء جميع املحالت
.التجارية واملزارع
اتصلوا بصاحب الخربة
 أبو رمزي- ياسر فياض
0422122699

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

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

صفحة 26

Saturday 16 May 2015

السبت  16أيـار 2015

Page 26

ملبورن

كرم يف لقاء املقاومة السنوي يف ملبورن:

نصر على احلوار ولن نتعب من حماوالت إجياد قواسم مشرتكة

احيا حزب «القوات اللبنانية» يف ملبورن  -اوسرتاليا لقاء املقاومة
السنوي برعاية رئيس احلزب الدكتور مسري جعجع ممثال بالنائب
فادي كرم ،يف قاعة االستقبال  MARONالتابعة لكنيسة سيدة
لبنان املارونية ،شارك فيه النائب الفيدرالي اللبناني األصل مايكل
سكر ممثال رئيس الوزراء األسرتالي طوني أبوت وزعيم املعارضة
بيل شورتن ،القنصل اللبناني العام يف فكتوريا غسان اخلطيب،
النواب :سيزار ملحم ،مارلني كريوز ،نزيه األمسر ،وممثلون عن
حزب الكتائب ،تيار املستقبل ،احلزب التقدمي اإلشرتاكي ،حزب
الوطنيني األحرار ،حركة أإلستقالل ،اليسار الدميوقراطي ،اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف فيكتوريا ،غرفة التجارة والصناعة اللبنانية
األوسرتالية وحشد من القواتيني واملناصرين وأبناء اجلالية
وشخصيات.
بداية ،النشيدان اللبناني واالوسرتالي ،ونشيد القوات ودقيقة
صمت عن أرواح شهداء اجليشني االوسرتالي واللبناني وشهداء
املقاومة اللبنانية.
بعد ترحيب من يارا زينون ،بارك االب مسري حداد من الكنيسة
امللكية الكاثوليكية واالب لبنان طربيه من الكنيسة املارونية
اللقاء ،ثم كانت كلمة للنائب نزيه االمسر باللغتني اإلنكليزية
والعربية باسم رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز دعا فيها اىل
«رفع اليد عن لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية» ،منوها ب»مسرية
الدكتور جعجع».

سكر

وحتدث بعده سكر فنقل «حتيات رئيس الوزراء اىل القوات اللبنانية
ونوه بدور اجلالية اللبنانية .والقى هاني طوق كلمة «القوات» يف
ملبورن وتضمنت شعرا من وحي املقاومة اللبنانية.

كرم

بعدها القى كرم كلمة شكر فيها الدولة االوسرتالية على إحتضانها
للجالية اللبنانية وقال »:وجودنا يف أسرتاليا ،ليس جمرد عالقات
وتواصل ،بل إنه تكامل ،بني أبناء الوطن الذين غادروا يوما
بيوتهم وقراهم ووطنهم ،حبثا عن األمان وعن العيش الكريم
غادروا عائالتهم ،واحلرقة يف قلوبهم ،وأفكارهم ملبدة وعقوهلم
مشوشة ،غادروا وطنهم ،وروحهم مسلوخة ،ولكن واحلمد هلل،
بالرغم من كل األسى والقهر والظلم الذي كان يعتمر قلوبهم،
فقد كانت مغادرتهم موفقة ،آمنة وميمونة ،ألنهم وجدوا وطنا
جديدا هلم ،وهو أسرتاليا .فالشكر كل الشكر للشعب األسرتالي
وللدولة األسرتالية وللمسؤولني األسرتاليني وللقانون األسرتالي،
ألنهم أمنوا املالذ واملنزل والعمل واإلهتمام واحلرية ،للبنانيني

أحرار ،هربوا من اإلضطهاد وملهاجرين غرباء ،فأحاطوهم باحملبة
واإلحرتام ،واألخوية اإلنسانية .أعطوهم نظاما حيرتم اجلميع ،فال
فرق بني مواطن وآخر ،الكل سواسية ،والقانون هو احلاكم،
واحلقوق للجميع ،حافظة لالنسان وللنظام».
أضاف« :من هنا ،فأملنا كبري ،أن الدولة األوسرتالية والشعب
األوسرتالي سيبقى دائما داعما للحريات ،ليس فقط على األراضي
األوسرتالية ،بل أيضا يف لبنان والشرق األوسط ويف كل زوايا
العامل .فضمري األحرار يف العامل لن يرتاح إال عندما تنتشر ثقافة
احلريات وإحرتام الدميقراطيات ،وعندما يقضى على القمعيات
وصنيعتها اإلرهاب .اإلنسان ،إنسان واحد أينما كان ويف أي
وطن أقام ،فعلى اجلميع أن يعمل لسالمة اإلنسان».
وتابع« :أمحل إليكم حتيات الدكتور مسري جعجع ،رئيس حزب
«القوات اللبنانية» وحتيات كافة الرفاق ،وحتيات املناضلني
هناك ،ملناضلني هنا ،لكي نعمل سويا من أجل أن نبقى ونستمر،
ولكي نبقى ونستمر ،نصر على احلوارات ،فمفاهيمنا تدعو للحوار
وإحرتام الرأي اآلخر ،ونراهن على اإلجيابيات».

وقال« :لن نتعب من احملاوالت اإلجيابية ،إلجياد القواسم
املشرتكة ليس فقط يف اجملتمع الواحد ،بل أيضا يف الوطن
الواحد .فأبعد األطراف عنا ،هو «حزب اهلل» ،نراهن على أنه
سيفهم يوما ،بأن سالمته ،هي من سالمة اللبنانيني ،وسيعود
يوما للبنانيته ،وسيفرج عن اجملتمع املصادر من قبله ،وسيتخلى
عن اإلنتماء لولي مقيم يف طهران ،ال يأبه للبنان .حزب اهلل،اآلن
ينتحر من أجل املشروع اإليراني الفارسي ،ولكن أعضاء حزب
اهلل هم لبنانيون ،ولذلك فسنعمل ملنعهم من اإلنتحار ،ولنمنعهم
من ضرب املفاهيم اللبنانية وتغري الثقافة اللبنانية ،سنمنعهم
من إغراق لبنان يف حروبهم ،وسنمنعهم من بيع لبنان يف سوق
املساومات واملفاوضات اإلقليمية والدولية ،فلبنان ليس سلعة
بيد اإلسرتاتيجية اإليرانية».
واردف« :ال تفقدوا األمل ،فقيامة لبنان أكيدة ،ثابتة ،ال تسمحوا
لالنهزاميني من بيننا بالتأثري على أفكارنا ،أرفضوا الذميني من
بيننا ،إهزموا اخلوف ،فأسالفنا أبطال ،وشهداؤنا مل خيافوا حتى
يف حلظة اإلستشهاد ،فكيف لنا أن نتخاذل ،وكيف لنا أن نرتاجع،
ال جمال لنا إال النضال ،من أجل تارخينا ،وحاضرنا ومستقبلنا.
حنن الباقون ،وهم سيتعبون ،حنن أسياد النضاالت ،وحنن أسياد
الصمود ،وحنن أسياد املقاومة ،وهم ومشروعهم ساقطون .خذوا
دوركم يف النضال ،فلكل منكم مسؤولية ،فأنتم أبناء وطن األرز
املقدس ،أنتم أبناءالوطن «الرسالة» ،فمسؤولياتكم ال تنحصر فقط
بالدفاع عن املواطنية ،بل أيضا عن الرسالة اليت وهبنا إياها الرب،

رسالة العيش املشرتك ،رسالة احملبة والتسامح بني البشر ،رسالة
حباجة هلا العامل أمجع يف هذا الزمن املليء بالغرائزية واملواجهات
الطائفية وحروب احلضارات».
وختم «دور اللبنانيني اآلن ،هو العمل لنشر ثقافة التعايش وثقافة
حوار احلضارات ،فاللبنانيون مؤمنون ببعضهم البعض ،حيرتمون
بعضهم البعض  ،ال خيافون من بعضهم البعض ،حيمون بعضهم
البعض ،هذه هي ثقافة القوات اللبنانية ،هذا هو مشروع  14آذار،
وهذا ما نسعى إليه اليوم وحتى نهاية الدهر.

هدايا األمهات

ووزع كرم خالل االحتفال هدايا تذكارية لألمهات َح ْيث حتتفل
اسرتاليا بعيد االم يف األحد الثاني من سهر أيار.
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سهرة عائلية يف مركز دار العودة

سامي مظلوم يلقي كلمته

طوني حلو يلقي كلمته ويرحب

وفاء فياض تقدم الحفل

النائب كرم يشارك يف القداس االهلي يف
ملبورن والياس فرح يومل على شرفه

شفيق فياض يلقي قصائده

املونسنيور توما وهاشم وحضور

وليد حصني وحضور

صباح العبد اهلل وحضور

املطرب نزار االشقر يقدم بعض الوصالت

دعا السيد طوني حلو مؤسس دار العودة ابناء اجلالية اللبنانية
اىل سهرة عائلية واجتماعية وذلك يوم اخلميس من االسبوع
املاضي يف مركز دار العودة.
وقد حضر املناسبة املونسنيور يوسف توما وعدد كبري من ابناء
اجلالية اللبنانية وفعالياتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية
حيث ضاق املكان على وساعته باحلضور كما حضر من اداليد
خصيصا للمشاركة يف املناسبة الشاعر شفيق فياض.
والسهرة ،اليت قدمت حلقاتها السيد وفاء فياضن حتدث فيها
صاحب الدعوة السيد طوني حلو ورحب باحلضور وخص بالشكر
الشاعر شفيق فياض حلضوره من اداليد كما شكر كل الذين
ساهموا يف اجناح هذه السهرة العائلية.
وقال رمبا يتساءل البعض عن اهلدف من هذه املناسبة ،يف
احلقيقة ان اهلدف هو التالقي مع بعضنا والتالحم وااللفة
نظرا ملا حييط بشرقنا العربي من شرور ومثل هذه اللقاءات

تصفي النوايا وتوحد القلوب يف اغرتابنا وتبعد عنا االنقسامات
الطائفية واملذهبية والسياسية.
والقى السيد سامي مظلوم كلمة وجدانية حتدث فيها عن هذا
اللقاء الذي ال حيمل يف طياته اي صبغة سياسية امنا املراد
املغرتب ان نسعى دوما لنبذ االحقاد
منه كجالية يف هذا
َ
واخلالفات السياسية وغريها من االمور اليت ال جدوى منها
والعمل يدا واحدة من اجل الوطن االم لبنان ووطننا الثاني
اسرتاليا.
بدوره القى الشاعر شفيق فياض بعض القصائد الزجلية
احملببة اىل القلوب.
وكانت الطاوالت عامرة مبا لذ من مأكل ومشرب.
وقد احيا السهرة العامرة خنبة من املطربني بينهم املطرب
وجدي محاد حيث دامت السهرة اىل الثانية من بعد منتصف
الليل على امل تكرير مثل هذه اللقاءات يف املستقبل.

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

شارك النائب فادي كرم بالقداس اإلهلي يف كنيسة
األورثوذكسية اإلنطاكية يف منطقة داندينونغ ،حيث ترأس
الذبيحة اإلهلية األب جورج خوري يعاونه األب جاين موال.
ولبى كرم دعوة غذاء أقامها على شرفه الياس فرح احد
كوادر القوات اللبنانية من منطقة الكورة يف حضور اخلوري
جورج خوري وعقيلته ،والوفد املرافق من سدني وملبورن .
وزار كرم والوفد املرافق من سيدني رئيس مكتب ملبورن يف
القوات سعيد حداد .

حامل حتتال على عشيقها لتبيع طفلته
لصديقها الشاذ
خدعت امرأة بريطانية حامل
عشيقها عندما أخربته بأنها
أجهضت جنينها ،لكي تتمكن من
بيعهلصديقها الشاذ مببلغ زهيد
ال يتجاوز الـ  400دوالر.

هي وشريكها يف اجلرمية على
أن صديقها هو والد الطفلة،
وادعت بأنها محلت منه بعيد
أن أجهضت اجلنني الذي كان
يف بطنها من صديقها السابق.
وأضافت بأن صديقها اجلديد
شعر بالسعادة الغامرة عندما
اكتشف محلها وأنه أبدى رغبته
يف تربية الطفلة .ونفت األم
أنها تلقت أي مبلغ من صديقها
مقابل الطفلة.

وأرادت املرأة اليت تبلغ من
العمر  29عامًا من مدينة بريث
الربيطانية ،واليت مت التحفظ
علىامسها ،أن حتصل على مبلغ
 400دوالر مقابل بيع طفلتها
لصديقها الشاذ الذي يبلغ من
العمر  35عامًا .وقامت املرأة من اجلدير بالذكر بأن عملية
وصديقها الشاذ بتأليف قصة االحتيال هذه استمرت من
إلقناع والد الطفل بأنها أجهضت األول من يونيو (حزيران) 2010
اجلنني .وادعت بأنوالد طفلتها إىل  18أبريل (نيسان) 2013
هو صديقها الشاذ .وسجلت بهدف حصول الرجل الشاذ على
الطفلة باسم صديقها الشاذ حق تربية الطفلة ،ومل تذكر
على شهادة امليالد ،يف عملية املصادر كيف مت اكتشاف عملية
احتيال على والد الطفل وعلى االحتيال هذه إال أن احملاكمة
مكتب التسجيل احمللي دامت ال تزال مستمرة إىل اآلن.
حبسب صحيفة الدايلي ميل
ملدة  3أعوام.
وأصرت املرأة أثناء حماكمتها الربيطانية.
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مقابل  ٣آالف دوالر ..هكذا يتم تهريب
البشر يف البحر املتوسط
نشرت صحيفة ساليت الفرنسية تقريرا حول
ظاهرة اهلجرة غري الشرعية حنو أوروبا ،عرضت
فيه تفاصيل حول هذه الرحالت احملفوفة
باملخاطر ،ومقاطع من حمادثات أجرتها من أفراد
عصابات تهريب املهاجرين.
وقالت الصحيفة ،إن تنظيم رحلة سرية بني ليبيا
وإيطاليا أصبح يتم بسهولة وعلنية غري مسبوقني
عرب شبكات التواصل االجتماعي ،ما دفع بوسائل
اإلعالم العاملية والدول األوروبية للبحث
يف صفحات الفيسبوك لفهم هذه الظاهرة،
تسي قوارب املوت.
والتصدي للعصابات اليت
رّ
وأوردت الصحيفة أنه يف الليلة الفاصلة بني ١٨
و  ١٩نيسان /أبريل املاضي ،تعرض قارب حيمل
مهاجرين قادمني من ليبيا للغرق قبالة سواحل
إيطاليا ،ما أدى لوفاة أكثر من  ٩٠٠شخص.
وأمام هول هذه الكارثة قرر االحتاد األوروبي
مضاعفة ميزانية عملية "ترنتون" ،وهي خطة
أوروبية مشرتكة ملساعدة إيطاليا على التعامل
مع تدفق املهاجرين على شواطئها ،ثالث مرات.
وأضافت أن االحتاد األوروبي حياول أيضا التحرك
عرب اإلنرتنت ،وخاصة يف الفيسبوك الذي ميثل
فضاء للقاء بني املهربني والراغبني يف اهلجرة،
لذلك حياول القادة األوروبيون الضغط على
الشركة املالكة للفيسبوك لغلق الصفحات
واحلسابات ،ومنع الدعاية املتعلقة بتنظيم رحالت
اهلجرة السرية من ليبيا أو تركيا حنو إيطاليا.
وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على عدة صفحات
ناطقة باللغة العربية ،تعرض نصائح وتوصيات
وعروض سفر للمهاجرين تبلغ كلفتها مئات أو
آالف الدوالرات .وهي صفحات ناشطة بشكل
علين ،وتصنفها إدارة الفيسبوك يف خانة
"صفحات السياحة والسفر" ،وهي ال تزال متارس
نشاطها إىل حني كتابة هذه األسطر.
وحبسب الصحيفة ،فقد قام فريقها االستقصائي
بالبحث عن أمساء مهربني معروفني على شبكات
التواصل االجتماعي ،ثم قام بإنشاء حساب
فيسبوك مزيف لشاب من إفريقيا الوسطى
امسه "أوديلون تاندو" ،هرب من ويالت احلرب
يف بالده وسافر إىل ليبيا على منت شاحنة
حبثا عن زورق حيمله ألوروبا .كما قام بوضع
صورة مزيفة هلذا احلساب ،ونشر عليه ذكريات
وصورا هلذا الشاب املفرتض ،وقاموا خبدعة
تقنية ليظهر ملستعملي الشبكة أن كل هذه
األشياء مت نشرها من إفريقيا الوسطى وليس
أوروبا.
وأضافت الصحيفة أنه مت بعد ذلك الشروع يف
بعث الرسائل للمهربني ،الذين مل تتأخر إجاباتهم.
ويكتفي أغلب املهربني بأجوبة خمتصرة ودقيقة
يتم إرساهلا يف الليل ،ويركزون على ثالث
نقاط ،وهي ،املبلغ املالي املطلوب ،وانطالق
الرحلة من طرابلس ،وغياب أي خطر على حياة
املهاجرين.
وأشارت إىل أن األسعار اليت حيددها املهربون
متفاوتة ،فبعضهم يطلب ثالثة آالف دوالر،
فيما يكتفي آخرون بألف دوالر فقط ،ما يعين
أن األسعار ختتلف حسب بلد املنشأ ،وعدد
األشخاص ،وأعمارهم ،وهامش الربح الذي
يريده املهرب .حسب ما نقله عنها عربي ٢١
وقد ذكرت امرأة أثيوبية يف أثناء تلقيها
اإلسعاف من وكالة األمم املتحدة لالجئني ،أنها
دفعت هي وابنها مخسة آالف دوالر مثنا للرحلة،
وهي أسعار بعيدة جدا عن متناول الدول
اإلفريقية ،حيث إن متوسط األجور يف إفريقيا
الوسطى مثال يبلغ  ٤١دوالر شهريا.
وأكدت الصحيفة أن هؤالء املهربني الذين

حتادثت معهم متمركزون يف العاصمة الليبية
طرابلس ،وهو ما أكدته خدمة حتديد املواقع عرب
القمر الصناعي ،اليت يوفرها موقع الفيسبوك.
فمنذ سقوط نظام القذايف ،أصبحت ليبيا نقطة
عبور رئيسية لعصابات تهريب البشر اليت ترسل
كل يوم مئات األشخاص حنو اخلطر ،وبهذا فقد
حتولت الفوضى الليبية إىل مصدر جتارة مرحبة
على حساب معاناة املهاجرين اليائسني ،الذين
ال يرتددون يف ركوب املخاطر أمال يف حياة
أفضل.
وأضافت أن املهربني الذين حتدثت معهم بهوية
"أوديلون تاندو" املزيفة ،كلهم ينشطون يف
العاصمة طرابلس ،ويتخصصون يف الرحالت
البحرية بني ليبيا وإيطاليا ،وال يتدخلون يف
الرحلة الربية اليت يقطعها هؤالء املهاجرون من
دول إفريقية عدة للوصول إىل ليبيا ،وهي رحلة
عادة ما تكون حمفوفة باملصاعب ،ويتعرضون
واالغتصاب
واالحتجاز
لالختطاف
خالهلا
والتعذيب.
ويف هذا السياق ،نقلت عن ليونارد فنسن،
مؤلف كتاب "اإلريرتيون" ،أن املهاجرين
القادمني من دولة إريرتيا ميثلون األكثر عددا
بعد السوريني ،إذ يرتاوح عددهم بني ثالثة
آالف وأربعة آالف كل شهر ،وهم يصلون إىل
ليبيا بعد عبور كل من أثيوبيا والسودان.
والحظت الصحيفة من خالل احملادثات اليت
أجرتها مع املهربني ،أنهم يؤكدون أن الرحلة آمنة
متاما وأن القارب املستعمل جديد ،وهم يفعلون
ذلك لتطمني املهاجر وتربير املبلغ الكبري الذي
يطلبونه ،رغم أن أغلب هذه القوارب ال يزيد
طوهلا عن  ١٨مرتا ،وهي مصممة للصيد على
مسافات قريبة ومتوسطة ،وغري مؤهلة لعبور
البحر األبيض املتوسط ،كما أن عدد املهاجرين
الذين يتم حتميلهم يتجاوز احلمولة القصوى
بثالث مرات يف أحيان كثرية.
وأضافت أن هؤالء املهربني بارعون يف تبديد
خماوف املهاجرين رغم كل احلوادث واملآسي
اليومية اليت تتناقلها وسائل اإلعالم يف كل
أحناء العامل ،إذ يطلبون أيضا من املهاجر
االنتظار حتى يهدأ البحر وتكون األجواء آمنة،
وهو ما يعطي انطباعا خاطئا بأنهم يهتمون حبياة
اإلنسان.
فإحصائيات منظمة اهلجرة الدولية ،تفيد بوفاة
 ١٧٥٠مهاجرا يف البحر األبيض املتوسط منذ
مطلع السنة اجلارية ،ما يعين أن العدد تضاعف
ثالثني مرة مقارنة بالفرتة نفسها من السنة
املاضية.
ويتعرض الكثريون للهالك بسبب الغرق أو
العطش أو اجلوع ،أو املعارك اليت تنشب على
منت القارب ،ولكن ،حبسب الصحيفة ،فإن
اخلطر األول يتمثل يف املهربني أنفسهم ،إذ
إنهم ال يرتددون يف استعمال العنف للسيطرة
على الوضع وإجبار املهاجرين على التقيد
بالتعليمات.
وقد روى ناجيان من حادثة غرق سفينة الشهر
املاضي أن املهربني قاموا باالعتداء بالعنف
الشديد على رجل ،جملرد أنه طلب الذهاب
للحمام قبل انطالق الرحلة.
ويف املقابل ،الحظت الصحيفة أن كل هذه
املخاطر واالنتهاكات اليت باتت معروفة لدى
اجلميع ال تثين هؤالء املهاجرين عن اإلقدام
على هذه املخاطرة ،وهو ما دفع مبنظمة اهلجرة
الدولية لدق ناقوس اخلطر ألن "األوضاع ميكن
أن تتأزم أكثر حتى نهاية هذه السنة ،وعدد
ضحايا هذه اهلجرة ميكن أن يصل إىل  ٣٠ألف.

احلسد ..أسبابه وأعراضه
يقول تعاىل يف حمكم كتابه الكريم يف سورة
الفلق (و من شر حاسد إذا حسد)،فاحلسد موجود
يف جمتمعنا،وأصبح ظاهرة بدأت تستشري يف
األرض،و صار هلا فنونها و ألوانها.
حمتويات
 - ١ما هو احلسد؟
 - ٢أهم أسباب احلسد:
 - ٣من انواع احلسد:
 - ٤أضرار احلسـد
 - ٥كم احلسد:
 - ٦ما هي أعراض احلسد؟
 - ٧أعراض العني.
ما هو احلسد؟
احلسد هو كراهة النعمة عند الغري ومتين زواهلا،
وهو خلق ذميم النه اذا وصل اىل القلوب
افسدها،و هو نتجية من نتائج احلقد ،فإنه من
حيقد على انسان يتمنى زوال النعمة عنه.
أهم أسباب احلسد:
• العداوة و البغضاء بني الناس اليت تنتج عن:
 التعزز  :هو أن ال يرى احلاسد من هو أرفعمنه
 العجب :هو استحقار و انتقاص عباد اهلل حب الرياسة و طلب اجلاه:الن بعض الناسحيبون ان ميدحوا.
من انواع احلسد:
 متين زوال النعمة من الغري لتعود اليه هو متين زوال النعمة من الغري لو مل تعد اليه إن كان مريضا يتمنى ان يكون اجلميع مرضى،وإن كان فقريا يتمنى أن يكون اجلميع فقراء.
أضرار احلسـد
من أضرار احلسد:
 يقطع حبل املودة يورث البغضاء بني الناس حيمل احلاسد على حماولة ازالة النعمة عناحملسود
 حيمل احلاسد على الوقوع يف الغيبة والنميمة مينع احلاسد من قبول احلق و خصوصا اذا جاءهمن احملسود ،وحيمله على االستمرار يف الباطل
 احلسد يوقع يف اجملتمع التخلخل والتفكك.حكم احلسد:
خيتلف حكم احلسد باختالف انواعه :فهناك احلسد
احملمود وهو الغبطة مرغوب فيها ،وخيتلف حكمها
باختالف الشيء املغبوط فيه.

الدكتور عالء العوادي

أما االنواع املذمومة من احلسد فحكمها
احلرمة،فحرام على املرء ان يتمنى زوال النعمة
من احد.
ما هي أعراض احلسد؟
 -1فاحلسد يظهر على املال و البنون و البدن
 -2فإذا وقع احلسد على النفس يصاب صاحبها
بشيء من امراض النفس،كأن يفقد الرغبة يف
الذهاب للعمل،املدرسة ،اجلامعة..اخل ،أو أن
تقل درجة ذكائه و حفظه  ،أو مييل لالنطواء
واالنعزال و االبتعاد عن مشاركة االهل يف احلياة
الطبيعية
 -3واذا كان احلسد واقعا على املال ،فيصاب
احملسود بارتباك وضيق يف التعامل مع غريه
بشأن املال ،وقد تتعرض البضائع للتلف ،وخييم
على حركة الركود والكساد
 -4واذا كان احلسد واقعا على البدن فإنه يصاب
باخلمول والكسل واهلزال وقلة الشهية وكثرة
التنهد وبعض االوجاع.
أعراض العني:
 صداع يف الرأس صفرة و شحوب يف الوجه ضعف الشهية لالكل خفقان يف القلب امل اسفل الظهر وثقل على الكتفني ضيق يف الصدر ورغبة يف البكاء بدون سبب الكآبة والصمت وقلة الضحك والنظرةالسوادوية للحياة
 انفعاالت شدية وغضب غري طبيعي النسيان والنعاس عند املذاكرة رؤية احالم تدل على العني كأن يرى يف املنامعني أو جمموعة عيون.

فستان إليسا اجلريء حُيرج «ام بي سي»
أثار الفستان اجلريء الذي ارتدته اليسا يف حلقة
أول من أمس من برنامج  ،The X-Factorجد ً
ال
واسعًا عرب مواقع التواصل االجتماعي ،ووصفه
النشطاء ّ
بأنه جريء ختطى اخلطوط احلمر ،خباصة
ّ
أنه ال يتماشى مع سياسة قناة «أم .بي .
سي».
وكشف الفستان عن أجزاء من جسدها رغم
حماولة الكامريا عدم إظهار الصورة الكاملة
وعرض
للفستان ،خصوصًا اجلانب القصري منه.
ّ
هذا األمر احملطة النتقادات حادة من اجلمهور
كونها سعودية وهلا تقاليد حمددة.
من جهتها ،جتاهلت النجمة اللبنانية االنتقادات،
واكتفت بنشر تفاصيل فستانها الذي ارتدته
من جمموعة روبرتو كفالي لربيع وصيف ،2015
ويأتي الثوب باللون األسود مع بعض التفاصيل
الفضية الالمعة.

ويبلغ مثن فستان إليسا حواىل  5000آالف دوالر
أمريكي وانتقته هلا خبرية املظهر املسؤولة عن
إطاللتها ماندي مرعي .أما املكياج ،فتولته خبرية
التجميل جوزيان حجار.
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متفرقات

السامريون الطائفة األصغر واألقدم على وجه األرض
«تقاليدنا املوروثة تبعث روح الدين واألمل
والغرية والبعث والقيم .ما مييزنا هو أننا أقدم
وأصغر وأعرق طائفة موجودة على وجه األرض»،
هذا ما يقوله مدير املتحف السامري وكاهن
الطائفة السامرية حسين واصف وهو يشري إىل
املذبح املقام على قمة جبل جرزيم جنوب نابلس
يف مشال الضفة الغربية .ويضيف :هنا سنحتفل
يف الثالث والعشرين من نيسان اجلاري بذكرى
خروج بين إسرائيل من مصر وحتررهم من عبودية
فرعون نذبح قربانًا شكرًا للرب ،يشارك فيه مجيع
أفراد الطائفة البالغ عددهم  740شخصا فقط،
يلبسون األبيض مجيعًا ،ويضعون دم الذبح على
جباههم لتمييز أنفسهم من بقية أفراد العامل
مجيعًا .وإذا ما كنت شاهدًا هنا ،سيخيل اليك
وكأنك تعيش مع بين إسرائيل أنفسهم الذين
خرجوا من مصر.
يعترب السامريون الذين يقيمون ما بني مدينيت
نابلس وحولون يف أراضي  ،1948الساللة
احلقيقية لشعب بين إسرائيل ،كما يقول الكاهن.
وكما يقولون ،فهم مل يغادروا األراضي املقدسة
منذ خروجهم من مصر قادمني إىل فلسطني ،أي
قبل  3648سنة وحتى اآلن .وكلمة «سامري»
حمرفة من الكلمة العربية «شامري» ،واليت تعين
حمافظًا ،أي احملافظني على الديانة العربية
القدمية ،والذين بقوا أمناء هلا من بني سائر بين
إسرائيل .هكذا يقول الكاهن.

يشري رئيس مجعية األسطورة السامرية يعقوب
عبد اهلل ،إىل أن «العقيدة السامرية تعتمد على
الوصايا العشر اليت أنزهلا رب العاملني على
موسى الكليم يف جبل سيناء ،بعد خروجهم من
مصر وحتررهم من عبودية فرعونها ،وهي :ال يكن
لك آهلة أخرى أمامي ،ال تنطق باسم اهلل كذبا،
احفظ يوم السبت ،احرتم أباك وأمك ،ال تقتل ،ال
تزن ،ال تسرق ،ال تشهد شهادة زور ،ال تشته
بيت قريبك وما حيويه ،احفظ قدسية جبل جرزيم
الذي اختاره املوىل إلقامة الشعائر الدينية عليه».
و»السامريون يؤمنون خبمسة أسفار سيدنا موسى
فقط هي :التكوين واخلروج والالويون والعدد
والتثنية» .ويقول عبداهلل أنهم ميلكون أقدم
نسخة خمطوطة للتوراة يف العامل ،حيث يعود
تارخيها إىل ما قبل  3633سنة ،وكاتبها هو
الرابع من هارون ،ابيشع بن فينحاس بن العازر
بن هارون ،شقيق سيدنا موسى .وقد ُكتبت بعد
دخول شعب بين إسرائيل إىل األراضي املقدسة
بثالث عشرة سنة ،باللغة العربية القدمية اليت
يبلغ عدد حروفها اثنني وعشرين حرفا ،تكتب
من اليمني إىل اليسار ،وحتى القرن األول قبل
امليالد كان اليهود يكتبونها ويتكلمون بها.
لكن «عزرا هسوفري» قام بتغيريها إىل اللغة
العربية األشورية اليت يستعملونها اآلن .والتوراة
السامرية ختتلف عن التوراة النسخة اليهودية
بسبعة آالف خالف بني كلمة وآية وسورة .أما
كلمة التوراة فتعين الناموس ،حيث جيد اإلنسان
فيها كل ما حيتاجه يف هذا الوجود.

بدوية السامري | نيسان 2013

انقسام بين إسرائيل

اجلبل املقدس

يروي الكاهن قصة انشقاق بين إسرائيل إىل
جمموعتني هما السامريون واليهود فيقول :كانت
رئاسة الكهنوت األعظم منوطة بنسل فينحاس
ابن سيدنا هارون ،شقيق سيدنا موسى ،وملا
كان عزي الوارث الشرعي قاصرا ،وكان عالي
متوكال على الذبائح والتقدمات والعشور ،وقد
أثرى منها ومجع ماال كثريا ،طمحت نفسه إىل
رئاسة الكهنوت نظرا إىل تقدمه يف السن وصغر
عزي .وقد أنف أن يكون خاضعا لعزي وهو دونه
سنا ،فانشطر بنو إسرائيل شطرين .فلزم عزي بن
بقي الكاهن ،بنو يوسف من أهل شكيم وجوارها
عشرة أسباط ،واحناز السبطان يهودا وبنيامني
إىل عالي بن يفين .ويف إثر هذا اخلالف الديين ما
بني عزي وابن عمومته عالي على خلفية الكهنوت
األعظم ،وانفصال عالي ومجاعته واستبداله اجلبل
املقدس جرزيم بـ»شيلوه» اليت تقع إىل الشمال
الشرقي من مدينة «شكيم» واليت تبعد عنها
مخسة وعشرين كيلو مرتا ،غضب رب العاملني
على بين إسرائيل فأخفى عنهم اهليكل الذي كان
موجودا على جبل جرزيم ،منذ ذلك التاريخ ،أي
منذ  34قرنا من الزمن وحتى اآلن .ويتابع :بعد
دخول هذا الشعب إىل األراضي الكنعانية قبل
 3645سنة (  1638ق .م ،).قام يوشع بن نون
القائد اليهودي الذي خلف موسى بن عمران يف
قيادة هذا الشعب ،يرافقه ألعازار بن هارون
الكاهن األعظم لشعب بين إسرائيل ،بنصب خيمة
االجتماع على قمة جبل جرزيم ،أي اجلبل اجلنوبي
ملدينة نابلس (شكيم) ،بعد ست سنوات من
دخول شعب بين إسرائيل إىل األراضي املقدسة.
يكهن
وظلت اخليمة على هذا اجلبل املقدس حيث
ِّ
فكهن فيها ألعازار
فيها نسل هارون بالوراثة،
َّ
بن هارون وفينحاس ابنه وابيشع وشيشي
وبقي مدة  260سنة ،حيث أطلق عليها «سنوات
الرضى» ،وليس كما يدعي اليهود يف مدينة
القدس.
ترتكز الديانة السامرية على مخسة أركان أساسية
هي :وحدانية اهلل الواحد األحد ،ونبوة موسى بن
عمران كليم اهلل ورسوله ،والتوراة مخسة أسفار،
وقدسية جبل جرزيم (اجلبل اجلنوبي ملدينة نابلس)
وهي قبلة السامريني ومأوى أفئدتهم ،واليوم
اآلخر وهو يوم احلساب والعقاب .وكل سامري
ال يؤمن باألركان اخلمسة هذه ،إميانا أكيدًا ثابتًا
وراسخًا غري قابل للشك ،ال يعترب سامريًا.

«جبل جرزيم هو جبل الفرائض» ،يقول مدير
املتحف السامري الكاهن حسين واصف ،وقد
«اختاره اهلل لتقدم عليه القرابني والعشور
واألضاحي .وهو أحد األركان اخلمسة اليت
يرتكز عليها الدين السامري .وهو يعترب قبلتهم
ومأوى أفئدتهم» .ويضيف :بنى سيدنا إبراهيم
مذحبه فيه ،وأراد أن يقرب ولده اسحق عليه
(كما يعتقد السامريون) ،حبسب ما رأى يعقوب
يف حلمه ،وعند دخول يوشع بن نون األراضي
املقدسة ،بنى الكاهن األكرب العازار بن فينخاس،
هيكل موسى على قمته .وخص اهلل جبل جرزيم
بثالثة عشر امسًا مميزًا يف الشريعة املقدسة،
لكن القدس مل تذكرها التوراة املقدسة وال مرة
واحدة.
يرتأس الطائفة السامرية الكاهن األكرب ،وجيب
أن يكون األكرب جيال من عائلة الكهنة ،أي من
ساللة ألعازر بن هارون ،يساعده يف مهامه هذه
 12كاهنا ،وهو الذي يقرر كل ما يتعلق بالشؤون
الدينيةَ ،أكان السامريون سكان جبل جرزيم أم
الذين يقطنون يف مدينة حولون قرب تل أبيب .أما
يف الشؤون الدنيوية ،فتنتخب جلنتان يف كل من
جبل جرزيم وحولون إلدارة أمور الطائفة يرتأس
كال منهما سكرتريُ ،
وتنتخب اللجنتان مرة يف كل
سنتني وبطرق دميوقراطية .وحيتفل السامريون
بأعياد التوراة الدينية فقط وهي سبعة :عيد
الفصح (عيد القربان) ،عيد الفطري (العجني غري
املختمر) ،عيد احلصاد ،عيد رأس السنة العربية،
عيد الغفران ،عيد العرش «املظال» ،العيد
الثامن أو فرحة نزول التوراة ،وليس للسامريني
أعياد وطنية أو قومية .ومن خالل هذه األعياد
حيج السامريون إىل جبلهم املقدس (جبل جرزيم)
ثالث مرات سنويا ،يف أثناء عيد الفصح وعيد
احلصاد وعيد العرش.
مكانة املرأة عند السامريني
«الديانة السامرية تركز على املرأة بصفتها األم
واملربية والقادرة على اختاذ القرارات اليت تهم
أسرتها ،هي اليت تعلم األطفال الرتبية الصحيحة
اليت تعتمد أوال وأخريا على التمسك بدينهم
وعقيدتهم ،وكذلك احلالل واحلرام ،واحرتام
الغري» ،هذا ما تقوله جنان السامري .وتضيف أن
«املرأة السامرية ترى أن متسك أوالدها بالدين

هو
والعقيدة
العنصر األساسي
يف بقاء طائفتها
و ا ستمر ا ر ية
وعدم
وجودها،
يف
ذوبانها
احمليط» .وتشري
أن
إىل
جنان
النساء
«معظم
يف
السامريات
السنوات العشر
األخرية جامعيات،
ويشكلن أكرب نسبة تعليمية جامعية يف العامل
بالنسبة إىل عدد أفراد طائفتهن ،ويعملن يف
الوظائف احلكومية واملؤسسات اخلاصة ،كالبنوك
والشركات ،ويندجمن يف احلياة العامة» .وتردف:
احلياة بالنسبة إىل املرأة السامرية مستمرة ،إذ
تعترب سر بقاء طائفتها ووجودها ،مع إميانها مببدأ
السامري،
معني أال وهو احملافظة على الدين
ّ
وكذلك العادات والتقاليد .كما أن كون النساء
السامريات غري متعصبات هو سبب مهم يف
احملافظة على بقاء هذه الطائفة .أما من ناحية
الرجل السامري ،فقد اعتاد احلفاظ على كرامة
املرأة منذ حداثته.
الدورة الشهرية عند النساء
نصت تعاليم التوراة املقدسة على احلفاظ على
الدورة الشهرية للنساء ،سبعة أيام احليض ال
تالمس أيًا من أبناء السامريني ،وال أي شيء
خيصهم ،وهلا غرفة خاصة تكون هلا مع أشيائها
اخلاصة ،ومع ذلك يتاح هلا ممارسة حياتها
الدراسية والعملية كاملعتاد ،إذ جاء ذلك يف
الشريعة املقدسة (الويني  ،)20-19 :15ونصت
الشريعة أيضا بالنسبة إىل املرأة الوالدة ،فإذا
ولدت ذكرا جيب أن حتافظ املرأة على أيام طمثها
 41يوما ،ويف حال املولودة أنثى جيب أن حتافظ
عليها  80يوما .وتقول جنان :عندما تكون املرأة
منعزلة بسبب طمثها ،يقوم رجلها بعبء البيت،
وإذا كان مشغوال يف عمله فالواجب يقع على
األوالد ،وإذا ما كان األوالد مشغولني بالدراسة،
فإن اجلريان يقدمون املساعدة .رب البيت يعرف
هنا ،كم هي املرأة ضرورية وحيوية يف البيت
وكذلك األوالد ،باإلضافة إىل ما ترتكه من تعاون
وتآلف وانسجام بني اجلريان .وبعد سبعة أيام
يشعر أهل البيت أن هناك جتددا شهريا يف
حياتهم ،يكسر الروتني الذي نعيشه .وتضيف:
هذا هو الواجب الديين والطهارة حبد ذاتها
لإلنسان الذي خلقه اهلل طاهرا ومقدسا ومباركا.
فالسامري عندما حيافظ على مثل هذه الوصايا،
فهذا يعين أن الطهارة والقدسية والربكة قد حلت
عليه ،عدا عن الراحة للمرأة .وقد أثبت الطب أن
مالزمة األم طفلها يف أثناء النفاس ،ضرورية
لألم وللطفل أيضا .كما تستطيع الذهاب إىل
عملها اخلارجي والدراسة والسفر واخلروج من
بيتها كما تشاء.
الزواج
السامريون ال يتزوجون من خارج أبناء الطائفة
السامرية ،إال يف حاالت معينة وبشروط مسبقة،
يأتي يف مقدمتها اإلميان بالتوراة (العربية القدمية
السامرية) ،والعمل بوصاياها وتعاليمها ،وكذلك
بالعادات والتقاليد .وباألحرى ،أن تتسمرن (تصبح
سامرية) ،يعين أنه ممنوع على الفتاة السامرية
أن تتزوج أي شخص من خارج الديانة السامرية
حفاظا على ديانة الطائفة وكيانها وعددها .وإذا
حدث مثل هذا فإنها تعترب خارجة على الدين.
التعليم
يلتحق السامريون يف نابلس مبدارسها اليت تعود
مرجعيتها إىل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية،
بينما يتلقى سكان مدينة حولون السامريون
تعليمهم يف املدارس اإلسرائيلية ،ويكمل كل
منهم تعليمه األكادميــــي يف جــــامعات مدينته.

ويقول يعقوب :التعليم الديين يبدأ بتدريس
األطفال قبـــــل دخوهلم املدارس اللغة العربية
القدمية عند أستاذ سامري خاص ،حتى يتقن
اللغة ،وخيتم قراءة األسفار اخلمسة يف عمر
السبع سنوات ،ثم يتجه إىل تعلم الرتاتيل
الدينية والصلوات واألنغام السامرية لدى أستاذ
آخر .ويضيف :الصلوات لدى السامريني يسبقها
الوضوء ،وهي باللغة العربية القدمية ،وتكون
بالركوع والسجود.
الطعام
«ال جيمع السامريون يف طعامهم بني روحني،
أي أنهم ال يطبخون حلم اجلدي مع لنب أمه كما
حثتهم التوراة» .ويقول حسين الكاهن :ال ميكن
أن نأكل أي شيء من منتجات احلليب مع أي
طعام من منتجات اللحوم ،وال جنمعها على طاولة
واحدة أبدًا .ولدينا عدة شروط للذبح ،منها أن
يكون الذابح سامريًا طاهرًا متوضئا ،يغطي رأسه،
ثم يبدأ بالبسملة ،وحيمل سكينًا طويلة حبيث ال
يعود عند الذبح بها وال يعذب الضحية ،وعليه أن
يطمر الدم بالرتاب قبل أن يغادر املكان .ويشري
الكاهن إىل أن السامريني «متمسكون بدينهم،
ويقومون جبمع تعاليمه ،ويطبقون العادات
والتقاليد منذ آالف السنني ،إال أنهم يعاصرون
العوملة ويتبعون «املوضة» واألزياء احلديثة ،حتى
أن ملعظم أفرادهم صفحات خاصة على مواقع
التواصل االجتماعي».

ٌ
أمراض خطرية يسببها « »wi-fiلألطفال
مع انتشار أجهزة الكمبيوتر احملمولة و"اآلي باد"،
ً
وخاصة يف الفصول الدراسية ،كشفت دراسة
علمية حديثة ،أن التعرض للـ"واي فاي" يشكل
خماطر عديدة على الصحة العامة.
وأوضح الباحثون أن هناك أعراضا يسببها
االستعمال املفرط لشبكة اإلنرتنت الالسلكية،
وتشمل ،الصداع ،واألرق ،والتعب وزيادة
ضربات القلب.
وتكمن املشكلة األخطر ،يف
الدماغ لدى الشباب ،ومعجلاً
العصبية كالبداية املبكرة
والتوحد.

كونه مسببًا ألورام
باإلصابة باألمراض
َ
حلالتيَ
األلزهامير

وخالل الدراسة الحظ الباحثون أن طفلة تبلغ من
العمر  9سنوات ،بدأت تشكو من الصداع القوي
يف املدرسة ،كما أن عالمات التعب الشديد بدت
أكثر من طبيعية.
وقال والداها أن أطفاهلما اشتكوا من األعراض
نفسها ،وقد الحظوا وجودها إثر تركيب خدمة
"الواي فاي" ،ومل يكن لديهم أي شيء من
املعرفة عن هذه اخلدمة.
وأشار الباحثون إىل أن موجات "الواي فاي" ،تضر
بالدماغ ،ناصحني بعدم استخدام هذه اخلدمة،
طاملا أن السلكية منها ما زالت متوفرة ،ويفضل
وقف تشغيلها عن طريق لوحة التحكم يف حال
عدم استخدامها لفرتة من الزمن.
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منوعات

اليكم القصة املدهشة لدماغ أينشتاين الذي مل يرافقه اىل القرب !
 ...تتمة العدد السابق

حيث يرى هاينز أن العلماء املشاركني بهذه الدراسات مصابني مبا
يطلق عليه هانز «اخلرافات العصبية» لدماغ اينشتاين.

لوحة «نساء اجلزائر» لـ «بيكاسو»
تباع بــ  179.4مليون دوالر

ميكننا القول بأن أول ضحية هلذه النزعة هو ثوماس هاريف نفسه.
إذ أخرب هاريف ليفاي يف عام ١٩٧٨مـ أن كل الباحثني الذين
درسوا الدماغ يف تلك الفرتة مل جيدوا شيئًا مميزًا فيه ،بل أظهرت
دراساتهم كما قالو «ان دماغه يف حدود الدماغ الطبيعي لرجل يف
عمره ».ولكن بد ً
ال من نشر تلك النتائج اختار هاريف االنتظار حتى
ظهور اختالفات استثنائية ‘لرجل استثنائي’.
واضح أيضًا يف الدراسات األولية
هذا النوع من االنتقاء املتحيز
ٌ
اليت وجدت اختالفًا هامًا (دراسة مارايان داميوند) .فبحسب هاينز
أن ماريان قامت يف دراستها بتعريض األربع عينات من الدماغ
لسبعة اختبارات خمتلفة ،و بالرغم من ذلك ظهر دماغ اينشتاين بأنه
‘غري إعتيادي وإستثنائي’ فقط يف قياس واحد من كل القياسات،
ٍ
وهو قياس اخلاليا ِ
عينة واحدة فقط.
قية و يف
الد ْب ّ
صر كل
ويف ظل هذه املشاحنات الالذعة حول جسد رجل مشهورُ ،ي ّ
من فالك ومن شاركها يف الكتابة أن دماغ اينشتاين استثنائي.
فحتى مع كون وجود االختالفات الرتكيب التشرحيي لدماغ البشر
ٍ
ٍ
اعتيادية
صفات غري
أمرًا طبيعيًا ،ولكن يف نظرهم اينشتاين امتلك
دماغي ،بالفعل صفات استثنائية ومميزة.
يف كل فص
ٍ
لكنهم مستعدين للقبول بأن من املستحيل حتديد عالقة االختالفات
ٍ
أكيد .ويعلق الدكتور
بشكل
التشرحيية يف دماغ اينشتاين بعبقرتيه
ٍ
فريدريك ليبور وهو عامل أعصاب عمل مع فالك يف أحد األوراق اليت
نشرت بعام ٢٠١٢مـ قائ ًال« :ال أعرف إذا ما كانت عبقرية اينشتاين
ناجتة من اختالف فصه اجلداري ».ويضيف« :إذا وضعتنا حتت
الضغط وسألتنا أين تقع النسبية اخلاصة؟ من أين أتت النسبية
اخلاصة؟ ال يوجد لدينا أي فكرة».
وبالطبع مل يكن ألربت اينشتاين عبقريًا فقط ،فقد كان موسيقيًا
وناطقًا بلغتني خمتلفتني ،باإلضافة إىل اقرتاحات البعض بكونه
مصابًا بالتوحد.
ويشري هاينز إىل أن عليك أن حتضر كثري من األدمغة بنفس
هذه الصفات التشرحيية الغري االعتيادية لتثبت وجود عالقة تربط
الصفة الغري اعتيادية يف الدماغ مبيزة شخصية .وأن أبسط طريقة
لفعل هذا هو بوضع العديد من أدمغة ‘العباقرة’ يف أحدث التقنيات
للتصوير العصيب ،رمبا عرب أخذ هذا املصور العصيب إىل خمترب
مصادم اهلادرونات العظيم وتسأل العلماء بأي يشكلوا صفًا واحدًا،
ويضيف قائ ًال« :قد ال جيدوا شيئا مميزًا ولكن هذه التجربة على
ً
عبقري
واللعب بدماغ
مثمرة أكثر من جمرد تقطيع
األقل أن ستكون
ّ
ٍ
ٍ
واحد أو حتى عبقريني فقط».
وقد استخدمت دراسة ُنشرت مؤخرًا صور هاريف الفوتوغرافية ،إذ
انه مل يعد من السهل احلصول على عينات من الدماغ االن .ففي
عام ١٩٩٨مـ ،أعطى ثوماس هاريف الـ ١٧٠قطعة من الدماغ اليت ما
زالت يف حوزته للدكتور إليوت كراوس ،رئيس علم األمراض يف
املركز الطيب اجلامعي يف برنستون وهو االسم احلالي للمعهد الذي
قطع هاريف دماغ اينشتاين فيه عام ١٩٥٥مـ.
يقول فريدريك ليبور« :إذا كنت تتساءل عن مكان الدماغ االن؟ انه
على بعد مخسة أميال من مكتيب يف بلينسبورو ،نيوجريسي ،ولكنك
لن تتمكن من احلصول عليه بكل بساطة .كان ثوماس هاريف
ألشخاص وأماكن خمتلفة على االقل ،ولكن كراوس
سريسل القطع
ٍ
لن يسمح ألحد بالوصول إليه».
يف املقابل ينكر إليوت كراوس ذلك ويقول أنه قد قام بإرسال
بعض العينات للحصول على حتاليل احلمض النووي املنقوص
الرايبوزي ،ولكن على الرغم من أن القطع االن أصبحت شبه تالفة

ً
متطورة يف املستقبل
لتكون ذو أي فائدة ،لرمبا قد تكون التقنية
ً
ومعقدة مبا فيه الكفاية لفصحهم بشكل أفضل .يضيف كراوس:
حبثي جيد حقاً
ً
مبقرتح
«أعتقد انين ما زلت أنتظر شخصا ما يأتي
ٍ
ٍ
يف هذا املوضوع ،ولكنين جيب ان أكون متأكدا من ناحية أن من
سيقدم املقرتح ال يبحث َعن الشهرة من استحواذه على بعض
العينات فقط .جيب ان يكون لديهم سبب علمي حقيقي ألخذ
العينات».
يقول كراوس ان احتفاظه بدماغ العامل اينشتاين لفخر عظيم
عبء محله ثوماس هاريف على عاتقه
عبء ثقيل،
بالفعل لكنه ايضًا
ٌ
ٌ
ً
ألكثر من  ٤٠سنة .ويقول كراوس ايضا ان هاريف قام خبدمة
كبرية ،لكن ال أحد سيقول أنه مل يقدم على بعض األخطاء نهائيا.
وثائقي لليب
ففي عام  ،1994ظهر هاريف ذو الثمانني عامًا يف فلم
ٍ
بي سي متجو ً
ال يف مطبخه وهو ميسك بأحد اجلرار اليت حتتوي على
عينات من الدماغ ،ليقوم بقطع ٍ
ٍ
جزء منه على لوح جنب ليهديها إىل
أحد زواره كذكرى.
وبعد هذه احلادثة بقليل ،مت رصد الطبيب املتخرج من يال أثناء
عمله يف منصع بالستيك لكي يسطتيع دفع فواتريه .ولكن بالرغم
من كل األزمات املالية اليت مر بها هاريف مل يقم ببيع أي قطعة
من الدماغ .وتقول كارولني إبرهام« :أعتقد أن هذه كانت أخطاء
من األهمال بد ً
أخطاء من التنفيذ ،فلو كان جادّا يف
ال من كونها
ً
رغبته يف دراسة الدماغ لكان أعطاه لألشخاص اللذين يستطيعون
ٍ
نقطة ما ».وتعتقد كارولني انه من
دراسته بشكل صحيح يف
احملتمل وجود شرائح لدماغ اينشتاين حمفوظة و موزعة عبرّ الواليات
املتحدة -العينات اليت ُو ِزعت من قبل هاريف للعلماء الذين احتفظوا
بها كتذكار مثري.
يف عام  ،١٩٩٧ذهب مايكل باترينييت يف رحلة برية مع ثوماس
هاريف عرب الواليات مع دماغ اينشتاين ،والذي كان حمفوظًا يف
ٍ
علبة من البالستيك بصندوق السيارة .وهي جتربة وصفها مايكل
يف كتابه «القيادة مع السيد ألرب» .وقد وصف هاريف بأنه شخص
لطيف وهادئ ،والذي حاول التملص والتهرب من األسئلة املعقدة
حول تصرفاته .يضيف مايكل « :أحيانا كان رده جمرد صمت مقبع،
وأحيانا اخرى كان يدوم صمته ملدة عبور ‘والية كاملة’».
على الرغم من أن أهمية الدماغ العلمية مازالت حمل نقاش ،أصبحت
ً
مثمرة ثقافيًا ،حتاك الروايات حوله ،والكتب املصورة،
قصته نفسها
وحتى مسرحية من قبل نيك باين اليت أهلمته قصة ثوماس هاريف
واليت سوف تفتتح يف نيويورك الشهر املقبل.
يف نهاية األمر ال يهم فعال سواء إذا كنت ترى ان هذه القصة هي
ٌ
دليل
جمرد إضافة حزينة حلياة اينشتاين اليت غريت العامل أم أنها
ّ
الفذة من قبل الناس ،يبقى
على كمية التوقري واالحرتام لعبقرتيه
ً
ً
ً
األمر هو جمرد وجهة نظر ورأي .ولكن هنالك شيئا واحدا أكيدا حسب
يزين القمصان،
كارولني أبراهام ،وهو« :ما دام لسان اينشتاين ّ
الع ِظيم».
سوف نستمر يف التحدث حول دماغ هذا العامل َ

ينتظر فتاة يف حمطة قطار منذ  20عامًا

أصبح هذا الرجل التايواني ،البالغ من العمر  47عاما ،معلما رئيسيا
يف إحدى حمطات القطار ،فقد أمضى  20عاما ينتظر فتاة واعدها
هناك ،ومل يفقد األمل يف حضورها طوال تلك السنني.

وقال موقع "أودييت سنرتال" األمريكي إن أه جي ( 47عاما) ،أمضى
العقدين املاضيني يف حمطة قطار مدينة تاينان جنوب البالد ،وذلك
بعد أن واعد فتاة هناك ،ومل حتضر ،مشريا إىل أنه ليس من املعروف
إذا كانت حبيبته ،أو أنه كان املوعد األول مع فتاة تعرف عليها.
ويف السنوات األوىل كان جي يقف دائما فوق درج كبري ،كما لو
كان يستعد الستقبال شخص ،وبعد بضع سنوات من االنتظار انتقل

إىل خمرج احملطة ،وأصبح حيدق يف وجوه الركاب كل يوم ،حبيث
ّ
حوله حزنه حلياة اجلوع والتشرد يف احملطة.
وكان جي يعيش على الطعام والشراب ،الذي مينحه إياه املارة
والباعة املتجولون يف احملطة ،يف حني كان يزوره عدد قليل من
أفراد عائلته ،الذين كانوا حيضرون له مالبس جديدة ،وحاولوا إقناعه
أن يعود إىل البيت ،إال أنه رفض وأصر على انتظار فتاته.
وقبل ثالث سنوات ،خصص له مكتب الشئون االجتماعية مكانا
يعيش فيه  ،لكنه رفض أن يتحرك من مكانه ،مدعيا أنه اعتاد على
االنتظار ،وحاولت السلطات إدخاله إىل مستشفى حملي ،لكنه هرب
يف غضون أيام قليلة ،وعاد إىل مكانه القديم.

حطمت لوحة للرسام األسبانى بيكاسو الرقم القياسى ملزادات
األعمال الفنية لتصبح األغلى على اإلطالق مع بيعها مقابل 179.4
مليون دوالر فى مزاد فى كريستيز أمس االثنني.
وكانت دار املزادات قدرت أن لوحة "سيدات اجلزائر" الزيتية
التكعيبية التى رمسها بيكاسو فى عام  1955ستباع بنحو 140
مليون دوالر لكن عددا من املنافسني شاركوا فى املزاد عن طريق
اهلاتف دفعوا السعر الفائز إىل  160مليون دوالر وليصل سعرها
النهائى إىل  179مليون و 365ألف دوالر شاملة العمولة التى
حتصل عليها كريستيز والتى تزيد قليال عن  12باملئة .وكان أغلى
عمل فنى سابق بيع فى مزاد هو اللوح الثالثى للفنان فرانسيس
بيكون الذى بيع مقابل  142.4مليون دوالر فى دار كريستيز فى
نوفمرب الثانى . 2013

ظاهرة خارقة هذا الشهر ال حتدث سوى
كل ( ) 800عام
قال الدكتور أشرف تادرس ،رئيس قسم الفلك باملعهد القومي
للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية ،إن األرض ستشهد يف شهر مايو
موضحا أن الظاهرة مرتبطة
اجلاري ظاهرة مثرية ليست فلكية،
ً
بالتقويم امليالدي ُ
سمى بـ'اجليوب الفضية' وتتكرر كل 823
وت َّ
عاما.
وأضاف يف تصرحيات صحفية أن شهر مايو اجلاري يشهد مخسة
أيام مجعة ،ومخسة أيام سبت ،ومخسة أيام أحد ،وهي الظاهرة اليت
أطلق عليها الصينيون القدماء اسم 'اجليوب الفضية'.
وتابع تادرس ،أن يوم اجلمعة يأتي خالل هذا الشهر يف أيام ،8 ،1
 ،29 ،22 ،15بينما يتكرر السبت أيام  ،30 ،16،23 ،9 ،2واألحد
موضحا أن أيام األجازة يف مصر هذا
أيام 24 ،17 ،10 ،3؛ ،31
ً
الشهر ستكون  10أيام بد ً
ال من  8أيام.
وأوضح أن سبب تسمية الظاهرة بـ 'اجليوب الفضية' يرجع إىل
حكاية صينية قدمية ،تقول إن كل من يسعى لنشر اخلرب حول هذه
الظاهرة ،متتلئ جيوبه باملال ،أما من خيتار إهمال اخلرب فيصيبه فقر
نظرا ألنها حتتاج إىل
شديد ،ولن تتكرر الظاهرة إال يف عام 2837؛ ً
أن يبدأ الشهر يوم اجلمعة ،وأن يكون  31يوما.

أمريكية تكتشف أن طفليها التوأم من والدين خمتلفني
حكم قاض من والية نيوجريسي ألب بالتكفل بنفقة طفلة واحدة من
تؤام بعدما أثبتت اختبارات احلمض النووي أبوة رجل آخر لشقيقتها
التوأم يف واحدة من القضايا االستثنائية .وأشارت الـ "سي ان ان"
أن القضاء يصادف قضية واحدة مشابهة من بني كل  13ألف
إىل ّ
قضية خيتلف فيها آباء أشقاء توأم.
وأقر قاضي احملكمة العليا سهيل حممد ،بالظروف االستثنائية
ّ
للقضية بأنها احلالة األوىل يف نيوجريسي جبانب قلة من حاالت
مشابهة مبلغ عنها على صعيد البالد.
وحبسب "سي ان ان" فقد توجهت والدة التوأم للمحكمة طلبًا للنفقة
لتوأميها من والدهما ،حيث أخضع لفحص البنوة ليتضح أن إحداهما
فقط هو ابنته وليست األخرى.
وتشري دراسات علمية أجريت عام  ،1997إىل أن حالة واحدة ن بني
 13ألف حالة نزاع بشأن األبوة مبلغ عنها ،يكون فيها للتوائم آباء
خمتلفني ،يف ظاهرة علمية نادرة.
وحتدث ظاهرة التوأمني من والدين خمتلفني وتعرف علميًا بـ "تعدد
اإلخصاب املتغاير اآلباء" ،عندما تنتج املرأة بويضتني يف دورة
شهرية واحدة ،إذا كانت للمرأة عالقتان جنسيتان مع رجلني خمتلفني
يف مدة زمنية قصرية قد ينتج عن ذلك احلمل بتوأمني من بويضتني
حتمل كل واحدة منهما مادة جينية خمتلفة ،حبسب د .كيث أيلدمان
من مستشفى ماونت سيناي بنيويورك.
وقال" :إنه أمر شائع أكثر مما نعتقد ،لكن يف الكثري من األحيان ال
نعلم أبدا ألنه ما من سبب يدعونا إلجراء اختبار أبوة على توأمني".

صفحة 31

Saturday 16 May 2015

السبت  16أيـار 2015

Page 31

تتــمات

احلريري يتوج زيارته اىل روسيا...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
العدل الذي خرج عن طوره ،وهو الساهر على املرفق القضائي،
مبجرد ان حمكمة أصدرت حكما ال يروقه يف السياسة حلسابات
ال ترقى اىل مستوى القانون يف شيء .لذلك ،أقل ما ميكنين
أن أفعله اليوم ،للحفاظ على البقية الباقية من هيبة القضاء
واستقاللية الوظيفة القانونية ،أن أناشد وزير العدل باالستقالة
الفورية من موقعه وقد سبق لي ان أنذرته بأن عليه ان ينسى
أنه كان يوما ضابطا عدليا ،اذ انتقل اىل الضفة االخرى من
العدالة ،أي اىل وزارة العدل اليت يقع عليها موجب أساس
اال وهو حتصني السلطة القضائية.
بدورها جددت كتلة الوفاء للمقاومة ،يف بيان اصدرته يف
اجتماعها الدوره الذي عقدته يف حارة حريك برئاسة النائب
حممد رعد ،دعوتها اىل كل فئات الشعب اللبناني للتمسك
خبيار املقاومة ،مشرية اىل ان املواجهة اليت خيوضها حزب
اهلل يف السلسلة الشرقية اليت تهددها عصابات االرهاب
التكفريية هي واجب وطين تتطلبه مصلحة شعبنا وصفة يف
االمن والكرامة ،معتربة ان الفراغ الرئاسي مؤشر لقياس
عمق االزمة السياسية املتفاقمة ،وكذلك االمر بالنسبة اىل
فقر العمل احلكومي والتشريعي منتقدة ازدواجية املعايري ازاء
عمل القضاء املختص وممارسة التهويل واالبتزاز ضده وعدم
التمييز بني شرعة القانون ،وميوله السياسية املتقلبة.
ترددات حكم احملكمة العسكرية يف قضية الوزير السابق
ميشال مساحة على الساحة السياسية طاولت ضريح الرئيس
رفيق احلريري الذي شهد وقفة تضامنية رفضا للحكم من قبل
وزراء :العدل أشرف ريفي والداخلية نهاد املشنوق والشؤون
اإلجتماعية رشيد درباس ،إضافة اىل قيادات من  14آذار،
مشددين على ان يكون القضاء وفق معيار واحد.
وقال وزير العدل :أن  14آذار كقوى اختذت قرارا مبوافقة
الرئيس سعد احلريري بأن تكون قضيتنا الوطنية احلالية هي
احملكمة العسكرية ،فنحن مستمرون يف نضالنا حنو إقامة
الدولة بوجه الدويلة والقضاء جيب أن يكون وفق معيار
واحد.
أضاف :لقد أتينا  3وزراء ،املشنوق ودرباس وأنا مع قيادات
 14آذار منسق االمانة العامة فارس سعيد والصديق ادي ابي
اللمع وبقية الرفاق لنقول إننا مستمرون يف نضالنا حنو اقامة
الدولة يف وجه الدويلة ،حيث لن نسمح ولن نقبل مبؤسسات
تعمل وفق معايري مزدوجة ،والقضاء جيب أن يعمل وفق معيار
واحد ،إذ ال جيوز أن متر قضية الشهيد سامر حنا من دون
أن نعرف من هو القاتل الفعلي وتضيع امللفات يف أدراج
احملكمة العسكرية وال جيوز أن حُياكم أحد بأقصى العقوبات
لذنب حمدود جدا ،بينما جرمية إرهابية موصوفة كبرية جدا
قام بها النظام السوري من خالل ميشال مساحة االرهابي
حُيكم ب 4سنوات ونصف ،ففي وقت أقررنا قانونا للسري
تصل بعض العقوبات فيه ل 3سنوات ،كيف أن نقل 24
عبوة ناسفة من النظام السوري للقيام جبرمية إرهابية كبرية
ويكم ب 4سنوات
تهدد السلم االهلي واالستقرار الوطين حُ
ونصف.
أما رئي سحزب القوات اللبنانية جعجع فقال انه حان الوقت
للتخلص من احملاكم االستثنائية ويف طليعتها العسكرية.
اما الرئيس جنيب ميقاتي فرأى ان احلكم على الوزير السابق
ميشال مساحة يطرح اشكالية تتعلق باملساواة بني اللبنانيني.
فيما اعرب املفيت الشعار ان احلكم على مساحة فاجعة وتشريع
للجرمية جيب الرجوع عنه.
مجلس القضاء
ويف حني تواصلت االجراءات التمهيدية لتقديم الطعن يف
حكم احملكمة العسكرية ،برزت دالالت التأزم اليت محلتها
اصداؤه من خالل مسارعة جملس القضاء االعلى اىل اصدار
بيان ذكر فيه بأن «النظام القضائي يف لبنان يلحظ طرقا
للمراجعة ضد أي قرار يشتكى منه».
واشار اىل ان «نسب أي مآخذ اىل قاض له آلية مكرسة
يف القانون وهي حمكومة جبملة شروط ،أهمها السرية فال
جيوز خرقها عرب االعالن عن احالة قاض بالذات على التفتيش
القضائي ايا تكن االسباب او الظروف».
وبعدما جدد اجمللس «ثقته بقضاة لبنان مؤكدًا جسامة االعباء
امللقاة على عاتق القضاء يف الظروف الصعبة اليت مير بها
الوطن» ،دعا اجلسم القضائي «اىل بذل جهود بينة للنهوض
بهذه االعباء».
الحريري
على صعيد زيارة الرئيس سعد احلريري اىل روسيا فقد
توجت هذه الزيارة بلقاء الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف
منتجع سوتشي على البحر األسود ،امس االول ،يف حضور
مدير مكتبه نادر احلريري ومستشاره للشؤون الروسية جورج
شعبان.
كما حضر عن اجلانب الروسي مستشار بوتني للشؤون اخلارجية
يوري أوشاكوف وممثل الرئيس لشؤون الشرق األوسط
نائب وزير اخلارجية ميخائيل بوغدانوف .وتناول اللقاء اخر

مستجدات الوضع يف لبنان والتطورات يف املنطقة ،ال سيما
يف سوريا والعراق واليمن.
وكان الرئيس احلريري زار جملس النواب الروسي الدوما
واجتمع مع رئيس جلنة الشؤون اخلارجية يف اجمللس الكسي
بوشكوف يف حضور النائبني السابقني باسم السبع وغطاس
خوري ونادر احلريري ومستشار الرئيس احلريري للشؤون
الروسية جورج شعبان ،ومت خالل اللقاء عرض االوضاع يف
لبنان والتطورات اليت تشهدها املنطقة.
وكان الرئيس احلريري قد التقى وزير اخلارجية الروسي
الفروف وكان تشديد على اجياد حل لالزمة الرئاسية يف
لبنان( .مزيد من التفاصيل ص )4

التزام امريكي  -خليجي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
للشركة االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة وجملس التعاون
اخلليجي لبناء عالقات أوثق يف كل اجملاالت ،مبا فيها الدفاع
والتعاون األمين ،وتطوير املقاربات املشرتكة للقضايا
اإلقليمية من أجل دفع مصلحتهم املشرتكة يف االستقرار
واالزدهار».
وقال إن «الواليات املتحدة مستعدة للعمل مع دول جملس
التعاون اخلليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي يهدد سالمة
أراضي أي منها وال يتفق وميثاق األمم املتحدة».
وأضاف« :كما هو احلال يف عملية عاصفة احلزم ،فإن دول
جملس التعاون اخلليجي ستتشاور مع الواليات املتحدة عندما
ختطط الختاذ عمل عسكري ما وراء حدود دول اجمللس،
وخصوصًا عندما تكون املساعدة األمريكية مطلوبة ملثل هذا
العمل».
وأعلن ان «أمريكا ودول اخلليج متفقة على أن توقيع اتفاق
نووي شامل قابل للتحقق منه مع إيران خيدم املصلحة األمنية
لدول جملس التعاون» .لكن «أمريكا ودول اخلليج ستعمل
معًا للتصدي لنشاطات إيران اليت تزعزع استقرار املنطقة».
وأوضح أنه «يف حال حصول عدوان يف اخلليج ،ستبحث
أمريكا يف اختاذ عمل مجاعي مبا يف ذلك احتمال استخدام
العمل العسكري للدفاع عن دول اجمللس» .وأشار اىل أن
«أمريكا ستضمن اإلسراع يف نقل السالح اىل دول اخلليج
وأن الرئيس أوباما سريسل فريقًا اىل املنطقة يف األسابيع
املقبلة للبحث يف التفاصيل».
اليمن
ويف ما يتعلق باليمن ،جاء يف البيان أن أمريكا ودول اخلليج
التحول سريعًا من العمليات العسكرية اىل
«تعلن ضرورة
ّ
عملية سياسية».
سوريا
وعن سوريا ،قال إن «الزعماء أكدوا التزامهم العمل حنو حل
سياسي يف سوريا ينهي احلرب ويؤسس حلكومة شاملة حتمي
كل األقليات االتنية والدينية ،وحتافظ على مؤسسات الدولة.
وأكدوا أن (الرئيس السوري بشار) األسد فقد كل شرعية
وأن ال دور له يف مستقبل سوريا .ودعموا بقوة كل اجلهود
لتقويض «داعش» ويف النهاية تدمريها يف سوريا.
ّ
وحذروا من نفوذ التنظيمات املتطرفة األخرى ،مثل جبهة
ً
النصرة اليت متثل خطرا على الشعب السوري وعلى املنطقة
وعلى األسرة الدولية».

تدفق املساعدات...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اهلل صاحل .فيما اعلنت واشنطن ان ال سفن حربية ترافق
سفينة الشحن االيرانية.
وقد اغتنمت وكاالت اإلغاثة فرصة اهلدنة لتوسيع توزيع
املساعدات على ماليني السكان احملرومني من الغذاء والوقود
والدواء بسبب أسابيع من القتال والضربات اجلوية.
ونشطت حركة طائرات حتمل مساعدات من اإلمارات العربية
املتحدة إىل العاصمة اليمنية صنعاء ،وقالت األمم املتحدة إن
سفن مساعدات رست يف ميناءي احلديدة وعدن.
وقال مصدر مالحي يف اليمن إن ثالث سفن على األقل حمملة
بالوقود والقمح رست يف احلديدة واملكال .وارسلت السعودية
مثاني شاحنات حمملة بوقود الديزل برا إىل حمافظة حضرموت
وارسلت قطر أدوية وأغذية عرب جيبوتي .وقالت وكالة أنباء
سبأ اخلاضعة لسيطرة احلوثيني إن طائرتني حتمالن أدوية
وإمدادات من اللجنة الدولية للصليب األمحر ومنظمة أطباء بال
حدود هبطتا يف العاصمة.
وقالت وزيرة اإلعالم اليمنية ورئيسة اللجنة العليا لإلغاثة،
نادية السقاف ،إن  7سفن حتمل دقيقًا ومساعدات طبية
ومشتقات نفطية وصلت إىل املوانئ اليمنية .وأضافت أن
ثالثًا منها وصلت إىل ميناء احلديدة وواحدة إىل ميناء عدن
واثنتني منها إىل ميناء املكال ،واألخرية إىل ميناء املخا.
وأكدت السقاف دخول  18قاطرة حتمل مشتقات نفطية
عرب منفذ الوديعة ومت نقل عدد من موظفي األمم املتحدة
والصليب األمحر ومنظمات دولية عرب مطار صنعاء ،ومت إجالء
رعايا إثيوبيني عرب مطار جيزان ودخلت طائرات حتمل مواد
إغاثية ومساعدات طبية إىل اليمن.
ويف طهران قالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية اإليرانية
مرضية أفخم ،أن إيران تأمل بوصول سفينة املساعدات اليت
أرسلتها إىل اليمن بأقرب وقت ممكن عرب التنسيق مع مكتب
شؤون املساعدات اإلنسانية التابع لألمم املتحدة.
ويف واشنطن ،قال املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية
البنتاغون إن إيران امتنعت حتى اآلن عن نشر سفن حربية
ملرافقة سفينة شحن تقول طهران إنها تنقل مساعدات
إنسانية لليمن برغم إعالنها عن ذلك(.مزيد من التفاصيل
ص )8

احلمد هلل على
سالمتك يا شاعرنا

فلسطني
ويف موضوع فلسطني ،جاء يف البيان أن «الواليات املتحدة
ودول جملس التعاون تؤكد بقوة ضرورة حل النزاع االسرائيلي
– الفلسطيين على أساس سالم عادل ودائم وشامل يؤدي
اىل قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسالم وأمن جنبًا
اىل جنب مع إسرائيل».
لبنان
وأبدت القمة «قلقها من التأخري يف انتخاب رئيس جديد
للبنان ،ودعت كل األطراف اىل تقوية مؤسسات الدولة
لتحرك الربملان اللبناني
اللبنانية ،وأكد األهمية احلامسة
ّ
النتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية استنادًا اىل الدستور.
وأكد الزعماء أيضًا تصميمهم على دعم حكومة لبنان يف
مقاومتها لداعش والنصرة اللتني تهددان استقرار لبنان».
وجاء يف ملحق لبيان القمة« :إن دول اخلليج ملتزمة بناء
قدرات دفاعية صاروخية يف أرجاء املنطقة تشمل نظامًا
لإلنذار املبكر وأمريكا ستقدم املساعدة الفنية».
أوباما
وصرح أوباما يف مؤمتر صحايف بأنه طمأن زعماء دول اخلليج
ّ
اىل أن الواليات املتحدة ستقف جانبهم ضد اهلجمات اخلارجية
وإنه أجرى معهم حمادثات «صرحية» يف شأن إيران وتنظيم
«الدولة اإلسالمية» وقضايا أخرى.

املت بالشاعر الزجلي املعروف الصديق جوزيف عقيقي وعكة صحية
دخل اثرها مستشفى بانكستاون.
واجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح والحمد هلل وهو اآلن
يتماثل للشفاء.
وقد غصت غرفته يف املستشفى باالهل واالقارب واالصدقاء الذين
توافدوا لتهنئته بنجاح العملية.
اسرة الهريالد ،التي تربطها صداقة متينة بالشاعر جوزيف عقيقي،
تهنئه بنجاح العملية وتتمنى له الشفاء العاجل.
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صحة ومجتمع

مبادئ تقودك إىل التخلص من
الوزن الزائد

هكذا حنمي عيوننا أمام شاشة
اهلاتف والكمبيوتر

تتضارب املعلومات حول الطريقة األفضل للتخلص من الدهون،
هل تقلل الكربوهيدرات؟ أو الدهون؟

يتحدث العلماء عن ما يشبه وباء شامل جيتاح العامل ،ألن الناس
ميضون أوقاتا طويلة حيدقون يف الشاشات .املوظفون ميضون
يف مكاتبهم ساعات يعملون أمام الكمبيوتر ،ثم يستخدمون
اهلاتف الذكي واحلاسب احملمول يف أوقات فراغهم ،وحتى أثناء
تناول الطعام أو عند االستلقاء يف السرير .وأمام هذا اجللوس
املتواصل أمام الشاشات يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة
بعد سنة ،سيجد املرء نفسه يعاني بعد عدة أعوام من مشاكل
يف العينني.

هل جيدي حساب السعرات احلرارية يف كل وجبة؟ هل تتجنب
مصادر غذائية معينة مثل القمح أو األرز؟ هناك كثري من
الدراسات وأنواع احلمية الغذائية اليت تركز على عنصر أو اثنني
من هذه العناصر ،إىل جانب التمارين الرياضية املختلفة .ميكنك
اختيار ما تشعر أنك قادر على تنفيذه من أنواع احلمية ،لكن األهم
أن تتبع املبادئ التالية لتنجح يف ختسيس وزنك:
العنصر احلاسم لتجح خطتك يف فقدان الدهون هو تناول كمية
كافية من الربوتني لزيادة اإلحساس بالشبع ،واحلفاظ على
العضالت
السعرات احلرارية .إذا جنحت يف حتديد مقدار السعرات احلرارية
الذي يساعدك على فقدان الوزن ستنجح يف االستفادة من
املبادئ األخرى للتخسيس .املفتاح لفقدان الدهون الزائدة يف
اجلسم هو :تقدير مدخالت اجلسم من األطعمة اليت تكفي لسد
احتياجاتك الغذائية ،ويف الوقت نفسه تكون أقل من الطاقة اليت
تستهلكها .عليك أن تدخل يف حساباتك األنشطة الرياضية اليت
متارسها ،أو التمارين أو املشي الذي سيساعدك على استهالك
املزيد من السعرات احلرارية ،وبالتالي حرق الدهون.
اهلدف اخلاص بهذا املبدأ األساسي هو معرفة مقدار األكل الذي
جيب أن تتناوله لتصل إىل غايتك ،ويف الوقت نفسه ال جيب أن
تبدأ بإنقاص مدخالت جسمك من السعرات احلرارية بشكل كبري،
بصيغة أخرى :ابدأ بهدف سهل التحقيق ،لتستطيع االستمرار
واملواظبة.
تناول الربوتني .العنصر احلاسم لتجح خطتك يف فقدان الدهون
هو تناول كمية كافية من الربوتني لزيادة اإلحساس بالشبع،
واحلفاظ على العضالت.
الكربوهيدرات .ال ينبغي أن ختاف من أكل الكربوهيدرات قبل وبعد
التمارين الرياضية والنشاط ،على العكس تلعب الكربوهيدرات
دورًا هامًا يف تزويد جسمك بالطاقة لتقوم بالنشاط الكايف حلرق
الدهون.
تدريبات القوة .اجعل األولوية لرفع األثقال واألمحال ،وممارسة
التمارين اليت تتضمن نوعًا من املقاومة.
جتنب مزج األطعمة .ليس مفيدًا أن حتتوي الوجبة على  4أو 5
مصادر للربوتني والنشا ،تقليل عدد أنواع الطعام يساعدك على
إنقاص الوزن .من ناحية أخرى ال جيب أن تقضي ساعات طويلة
يف املطبخ خالل مرحلة إنقاص الوزن.
نصح بتجنبها أدوية
أدوية التخسيس .من أهم الوسائل اليت ُي َ
وأعشاب التخسيس ،فقد تبني أن املكمالت الغذائية اليت تعدك
خبسارة كمية كبرية من الدهون ليست فعالة إىل حد كبري ،كما
قد يكون هلا آثار جانبية سلبية مثل األرق والتوتر.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

التحديق بالشاشات هو ظاهرة
العصر :الكل يركز عيونه على
شاشة الكمبيوتر واهلاتف.
لذلك فإن حوالي ثلثي البشر
من "اجليل احلديث" يعانون من
"مرض الكرتوني" .فيما يلي
نصائح عملية إلراحة العيون
واحملافظة على صحتها.

وأكثر من يعاني من هذه املشكلة هم من ولدوا يف مثانينات القرن
املاضي ،ألنهم اجليل الذي بدأ فرتة مراهقته وشبابه مع انتشار
الكمبيوترات واهلواتف الذكية .يف الغرب ،وخاصة يف الواليات
املتحدة حيذر اخلرباء مما يسمى "األمراض الرقمية" اليت تصيب
العيون .دراسة حديثة تظهر أن  68باملائة من جيل الثمانينات
مصاب بتلك األمراض ،كما نقلت صحيفة "دي فيلت" األملانية.
كيف حنمي أعيننا من اإلرهاق
مهام كبرية تقع على عاتقها
تقوم أعيننا بأداء مهام كبرية جدا ،فهي تتأقلم مع املسافات
القريبة والبعيدة ،وترسل معلومات ليقوم الدماغ بتحويلها إىل
صور.
كيف حتدث املشاكل يف العني؟
تبدأ معاناة العني بعد ساعتني أو أكثر من التحديق يف الشاشة.
آلية حدوث املشكلة كالتالي :عدسة العني تفقد مرونتها ،وتضطر
لبذلك جهد أكثر من أجل رؤية األشياء القريبة بوضوح ودقة.
أعراض اإلصابة ترتاوح من امحرار العني إىل حصول حرقة يف
العني ،وأيضا جفاف العني ،وعدم القدرة على الرؤية الواضحة،
وتعب العني .ومتتد املعاناة لتشمل آالم يف الرأس والظهر
والرقبة .وحبسب خرباء الصحة ،فإن مشاكل العني قد تتطور
لتصبح مرضا خطريا.
كيف حنمي العني وخنفف من معاناتها؟
بال شك فإن أسهل إجابة هي التخلي عن كل أنواع الشاشات وعدم
النظر إليها .ولكن هذا غري ممكن يف عصرنا احلالي .فكيف ميكن
ختفيف معاناة العني دون االستغناء التام عن هذه األجهزة؟
 -1ختفيض الوقت الذي منضيه وحنن حندق يف الشاشات.
 -2عمل اسرتاحات قصرية متكررة ،حبيث يبعد املرء نظره عن
الشاشة وينظر إىل نقطة بعيدة قدر اإلمكان .كأن ينهض من
على كرسيه ويذهب إىل النافذة وينظر باجتاه األفق البعيد .جيب
أن حيصل ذلك مرة كل  20دقيقة.
 -3الوضعية السليمة لشاشة الكمبيوتر :احلافة العليا لشاشة
الكمبيوتر جيب أن تكون أخفض خبمسة إىل عشرة سنتيمرتات عن
مستوى النظر .وجيب إبعاد العني عن الشاشة حبوالي  50إىل 75
سنتيمرتا ،كما ينصح موقع "بيزميس" اإللكرتوني.
 -4وضعية املكيف واملروحة :جيب وضع املكيف واملروحة يف
مكان بعيد عن العيون حبيث ال يأتي التيار الذي ترسله مباشرة
إىل وجهنا.
 -5تطبيقا ملبدأ" :وداوه باليت كانت هي الداء" ،فإن هناك تطبيقا
إلكرتونيا ميكن من خالله أن خيترب املرء ما إذا كان يعاني من
الضغط والتعب .وخيترب هذا التطبيق مقدار الوقت الذي حتتاجه
العني لرؤية شيء بعيد بدقة عالية ،ثم رؤية الشاشة بدقة عالية،
وبالعكس.
 -6النظر إىل األفق البعيد مهم جدا ،ألنه يعكس متاما القدرة
احلقيقية لعيوننا .لذلك جيب النظر باستمرار إىل أبعد نقطة
ممكنة.

هل جعلك عملك مسيناً؟ هكذا
تعيد رشاقتك من جديد

العمل
ضغط
و ا لر و تني
اليومي قد جيرب
على
اإلنسان
أطعمة
تناول
سعرات
ذات
حرارية عالية.
وعدم
هذا
احلركة يؤديان
السمنة.
إىل
تتغلب
فكيف
على مغريات تلك األطعمة وتعيد رشاقة جسمك املفقودة؟

عند انتهاء يوم العمل ،قد يشعر اإلنسان بالتخمة وبازدياد نسبة
السكر يف جسمه بعد أن يكون قد أكل قطعة كعك أو بعض
املعجنات يف الطريق إىل العمل ،ثم وجبة دمسة على الغداء يف
كافترييا املؤسسة اليت يعمل فيها أو يف أحد املطاعم ،ورمبا
بعض الكعك بعد الظهرية .هذا كله قد جيري يف يوم عمل عادي،
يكون فيه اإلنسان قد تعرض إلغراءات األطعمة ذات السعرات
احلرارية العالية ،اليت يتناوهلا اإلنسان ليس ألنها بالضرورة
تعود على تناوهلا ببساطة.
لذيذة ،ولكن ألنه ّ
كما أن قلة الوقت وازدحام جدول األعمال وقلة االهتمام
كلها قد جتعلنا نأكل بسرعة كبرية وبشكل غري صحي للغاية
يف فرتات ضغط العمل .عالوة على أن الضغط النفسي جيعل
اجلسم يستجيب بالنهم والشراهة واألكل أكثر .ولسوء احلظ فإن
املهدئ الذي يصرف
للحلويات لدى الكثريين مفعول البلسم
ّ
عنهم الضغط النفسي.
لكن ما الذي ميكن فعله ضد رد فعل اجلسم هذا الذي جيعل
اإلنسان يلجأ إىل األكل ملواجهة الضغط النفسي؟ اإلنسان
ليس مضطرًا لاللتزام بنظام غذائي معقد ،بل هناك بعض احليل
البسيطة والفعالة اليت ميكن من خالهلا اجتياز أيام العمل والتمتع
يف الوقت نفسه بصحة جيدة ،وأهمها:
اإلفطار اجليد  -ال تكتفي بشرب القهوة وتناول بعض البسكويت
على اإلفطار .من ال يأكل جيدًا يف طعام اإلفطار يلجأ إىل تناول
وجبات صغرية خالل اليوم .وقد أثبت الباحثون مؤخرًا أن البيض
على الفطور يساعد حتى يف ختفيف الوزن ،إذ يبدو أن الربوتينات
تعمل على ختفيض إشارات الدماغ اليت حتفز اجلسم على تناول
الطعام.
شرب املاء كثريًا  -أفضل شيء هو أن تضع على طاولة العمل
دائمًا قنينة مياه يف متناول اليد .فاجلسم يرسل يف كثري من
األحيان إشارات جوع ،يف حني أنه يف الواقع يعاني من العطش!
كما أن املياه املعدنية حتتوي على الكثري من املغنيسيوم الذي
يعمل مبثابة درع ضد الضغط النفسي.
مقاومة احللويات  -إذا أراد اإلنسان تناول وجبة خفيفة بعد الظهر،
َّ
يفضل تناول بعض اللوز أو قطعة من اجلنب أو أغذية حتتوي على
األلياف والفيتامينات ،باإلضافة إىل احلمض األميين الرتبتوفان،
املسؤول عن التخفيف من الضغط النفسي .هذا أفضل بكثري
من تناول الشوكوالته واحللويات ،وفق ما نقل موقع "أوكيه
ماغاتسني" األملاني اإللكرتوني.
اهلواء الطلق  -أظهرت دراسات أمريكية أن من يبقى جالسًا لوقت
طويل يف املكتب مييل إىل السمنة ،وذلك ألن عدم التعرض إىل
ضوء النهار الطبيعي يؤدي إىل االفتقار إىل فيتامني د ،وهو ما
يؤدي إىل وقف إفراز هرمون الليبتني ،الذي يلعب دورًا هامًا يف
الشعور بالشبع .كما أن املشي يف اهلواء الطلق لفرتة وجيزة أثناء
العمل يقلل من مستوى الضغط النفسي.
االنتباه إىل نوعية الطعام  -الوجبات الثقيلة تتطلب من املعدة
طاقة كبرية هلضمها ،باإلضافة إىل الكثري من اإلشارات العصبية.
البديل األفضل عن املعكرونة وما شابهها من األطعمة الغنية
بالكربوهيدرات والدهون هي الوجبات احملتوية على حبوب كاملة
وبقوليات وخضار ،فهي حتافظ على مستويات السكر يف الدم
ثابتة ،ومتنع الرغبة امللحة واملتكررة يف تناول الطعام الحقًا،
عالوة على أنها تساعد على العمل برتكيز.
ال تستغن عن العشاء  -ال ينصح بأن يستغين اإلنسان عن وجبة
العشاء لفرتة طويلة ،ألن اجلسم مييل إىل تعويض السعرات
احلرارية الناقصة عن طريق األكل الشره والرغبة امللحة يف
األكل.
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متفرقات

 10أفالم رعب مشهورة مبنية على قصص حقيقية تعرف على شخصيتك من لونك املفضل
أن الذهاب ملشاهدة فيلم
الرعب ميكن أن يكون خميفا،
ولكن مبجرد ظهور النهاية
ومبجرد اخلروج من املسرح،
تنفس
للمشاهدين
ميكن
الصعداء لعلمهم أن كل ما رأوا
كان حقيقيا .باعتبار ان كل
شيء جمرد وحي اخليال املؤلف
اليت ال ميكن ان يكون صحيحا،
أليس كذلك؟
كال ليس كذلك ..اتضح
أن العديد من أفالم الرعب
الكالسيكية اليت ال تزال تسبب
لك الكوابيس كانت تستند
حقيقة على قصص حقيقية.
قد ال يكون عبارة "بناء على قصة
حقيقية" مكتوبة على الشاشة،
ولكن الكتاب واملخرجني الذين
عملوا على هذه األفالم بالتأكيد
حصلوا على إهلامهم من العامل
احلقيقي.
واليكم هنا عشرة أفالم رعب
مشهورة كانت خميفة مبا فيه
الكفاية باعتبارها عمل خيالي
من فن املؤلف و املخرج  ،ولكن
اآلن أصبحت مروعة اكثر بفضل
أحداثها فى احلقيقة.
قد تكون فكرة جيدة للنوم
الليله مع ترك األضواء مضاءة
 10فيلم املياه املفتوحه Open :Water

تدور قصة هذا الفيلم حول
اثنني من الغواصني الذين
يضيعان فى البحر وتستند على
قصه توم وايلني ونرجان فى
احلقيقة
كان الزوجان يقومان بالغطس
على طول احلاجز املرجاني
العظيم الخر مره يف يناير من
' 98و تركهما املركب و رحل.
استغرق األمر يومني لشركة

الغوص للبحث عن الزوجني،
لكنهم مل يعثر عليها قط.
 9فيلم نبوئات العثة The :Mothman Prophecies

كانت هذه قصة الصحفي
الذي حيقق يف ظهور غامض
لشكل اسود ظهر فى مدينة
فريجينيا
بليزنت-
بوينت
الغربيةواالصل للقصه فى
البداية هو كتاب للمؤلف جون
كييل .واستند الكتاب على
التحقيقات التى قام بها كييل
شخصيا يف أسطورة حملية،
وكذلك شهادات شهود العيان
من سكان املنطقة.
 8فيلم الشعوذة The Conju r :ing
ان حمققني الظواهر اخلارقة
للطبيعه االثنني يف فيلم جيمس
وان على إد و لورين وارين
حمققان فى ظواهر ما وراء
الطبيعه فى احلقيقه واللذين
ادعوا انهم اثناء استكشافهم
و تفتيشهم ملنزل عائلة بريون
فى والية رود ايالند ان املنزل
كان مسكونا بروح ساحرة
شريرة تدعى بيشتبا شريان
وحلسن احلظ  ..الدمية الظاهره
فى الصوره اعاله مل تكن
حقيقيه  ..هذا هو اجزأ الوحيد
من الفيلم الذى كان من خيال
املؤلف
 7فيلم طرد األرواح من إميلىروز The Exorcism Of Emily
Rose
واعتمدت فكرة هذا الفيلم حول
املس الشيطاني لفتاة أملانية
ذات الستة عشر عاما تدعى
أناليس ميشيل .والتى كان
يعتقد انه ممسوسة او مستحوذ
عليها من قبل الشيطان يف عام

 ،1968وأنه مل يتم التخلص من
ذلك املس الشيطانى اال بعد
سبع سنوات حيث قام اثنني من
الكهنة بطرد االرواح الشريرة
املستحوذة عليها بعد أن ظلت
عملية طرد االرواح مستمرة
لعشرة أشهر قبل االنتهاء متاما
من املس الشيطانى
6فيلم رغب فى اميتى فيل :The Amityville Horror

ليس فقط ان هذا الفيلم عن
منزل مسكون استنادا إىل حياة
أسرة "لوتز "احلقيقية  ،ولكنه
كان منزال آخر مت التحقق منه
بواسطه إد و لورين وارين
احملققان فى ما وراء الطبيعيات
السابق ذكرهم  .يبدو ان هذان
الزوجان ال جيدان الوقت اللتقاط
انفاسهم بني منزل مسكون و
اخر  .و على مر السنني ،مت
تناقل قصه منزل امييت فيل
بني الواقع و اخليال
 5فيلم الغرباء The Strangers :ادعى خمرج الفيلم بريان بريتنو
ان اصل هذه القصه هو احداث
حقيقيه حدثت فى املنطقه التى
كان يسكن فيها فى صغره
وكانت مستوحاه من اقتحام
بيت عائلة مانسون و قتلهم
فى  . 1970مما جيعلك تريد
ان تتحقق من اقفال منزلك ..
اليس كذلك ؟
 4فيلم صمت احلمالن The :Silent of the Lambs
حتى أفالم السفاحني هلا عناصر
من احلياة احلقيقية املضافة
هلم ..واستندت الرابطة بني
يكرت والعميله ستارلينج على
العالقة بني تيد بندي وروبرت

كيبل ،والتعريف اجلنائي الذي
قضى الكثري من الوقت مع
تيد.

 3فيلم للتالل عيون The Hills :Have Eyes
أكلة حلوم البشر يف التالل؟
نعم  ..بين هذا الفيلم على
قصة حقيقيه جملموعه من رجال
احلهوف بقياده الكسندر سوانى
(بني) ,والذين قتلو ما يقرب
من بنحو  1000شخص حتى مت
اكتشافها وحكم عليهم باإلعدام.
 2فيلم  :لعبة األطفال Child’s :Play
ذكرنا فى فيلم الشعوذه ان
اللعبه (انابيل ) كانت من خيال
املؤلف  ,و لكن هذا ال يعنى
ان تشاكى كان ايضا من خيال
املؤلف ! قصة الفيلم مبنيه
على قصه لعبه الطفل " روبرت
" والتى يقال انها كانت ملعونه
بالسحر االسود
وفى اوائل القرن العشرين
ادعى مالك اللعبه روبرت يوجني
اوتو  ,ان اللعبه كانت تطارد
عائلته و تريد قتلهم
 1فيلم سلسلة مذابح منشارتكساس The Texas Chain Saw
Massacre
ذو الوجه اجللدى البارز فى
الصورة اعاله يعترب رمز فيلم
الرعب  ,حيث يعترب هذا الفيلم
االب هلذا النوع من افالم
الرعب  ,والذى اعتمد على
اجزاء من احلياه احلقيقيه بشكل
اكثر حتديدا  .على السفاح
املتسلسل إد جني و الذى كان
يصنع لنفسه قناعا مصنوعا من
جلود ضحاياه

معظمنا يتذكر أنه سئل يف
الصغر "ما هو لونك املفضل؟"
كنا نشعر أنه بامكاننا معرفة
الكثري عن أحدهم من خالل لونه
املفضل على الرغم من عدم
ادراكنا للسبب.
يف الواقع ،ان طاقة بعض
االلوان هلا تأثري حسي علينا
حتى أن لغتنا مليئة بالتعابري
اللونية اذ نقول "هذا الشخص
يتلون مع الظروف" هذا املوقع
خط أمحر" او حتى نتحدث عن
"أحالم وردية" وقلب أبيض وآخر
أسود" و"احذروا صفر الوجوه"
وعندما نقف يف أحد دور العبادة
ذات الزجاج امللون واملزخرف
خنترب حالة من العمق الروحي
الشديد ،كما أن املالبس تتيح
لنا فرصة التعبري عن النفس
عرب اختيار اللون .اليك بعض
املعلومات حول انعكاس األلوان
مما جيعلك أكثر انسجامًا مع
مظهرك اخلارجي.
االحساس
يضاعف
األمحر:
باحليوية واالنطالق قدمًا بطريقة
صحيحة ،حمبو هذا اللون مييلون
اىل لفت االنظار وجذب االنتباه،
يتوقدون محاسة وانفعا ً
ال وشدة
وقوة وهم يف حراك دائم.
الربتقالي :لون حيوي وحمفز.
حمبو هذا اللون مييلون اىل
ويظهرون
واملغامرة
اجلرأة
محاسة وغرية بكل ما يقومون
به .يتمتعون باحلزم وحيبون
أن يرمسوا البسمة على وجوه
االخرين.
األصفر :يرتدي هذا اللون عادة
املفكرون واجملتهدون ومن حيب
اعتالء مراكز السلطة والتحكم،
هو يشجع على االنفتاح والتنبه
للتفاصيل.ارتداؤه جيلب النور
وهو اللون املرتبط بالشمس
والتأثريات
التفاؤل
ويولد
االجيابية.
األخضر :يساعد على اهلدوء
والسكينة والتناغم مع احمليط
ويرمز اىل االنسجام والتوازن.
حمبو هذا اللون يؤيدون الدقة

واالستقامة ويؤثرون عدم الربوز
وسط اجملتمع ،يقدرون الطبيعة
ويشعرون باألمان الذي متنحهم
اياه.
بالروحانية
يوحي
األزرق:
والنظام .يعرب مرتدو هذا اللون
عن رغبتهم بالعيش بسالم
وهدوء وطمأنينة وحتى الوحدة.
ال خطر من هذا اللون فمن يرتديه
يتمتع بصفيت الوفاء والصدق.
البنفسجي :يولد شعورًا بالثقة
بالنفس وتقدير الذات .هو لون
عميق يرمز اىل االسراف والغنى
وله مواصفات ابداعية.
األسود :يشكل يف معظم
اجملتمعات اللون العاملي للموت
واحلزن والتوبة .هو لون يرفض
الضوء ومن يرتديه ينزع النور
من داخله ولكنه يف الوقت
نفسه يعكس القوة والسلطة
كما يرتده أولئك الذين حيبون
أن يظهروا بهيئة تقليدية.
األبيض :يرمز اىل النظافة و
النقاوة والطهارة  .هو لون
االنفصال والفراق اذ يرتديه
الناس يف الشرق االقصى
يف مناسبات املوت واحلداد
العتقادهم أن امليت قد انتقل
من العامل املادي اىل العامل
الروحي.
البين :يقرتن هذا اللون باألرض
واالستقرار وبالواقعية وبناء
دعائم املستقبل ،كما يتحلى
بالقوة اليت ميتاز بها اللون
األسود إلرتباطه مبفاهيم السلطة
والقناعات
بالنفس
والثقة
الداخلية ،ومن حيب هذا اللون
يظهر نسبة عالية من اإللتزام
بعمله وعائلته واصدقائه .حمبو
هذا اللون قادرون على بلوغ
عمق االشياء مبنتهى البساطة.
نظرية تطابق األلوان مع
الشخصية مثبتة علميًا ويبقى
التحذير من انها قد تصح يف
كل احناء العامل إال يف لبنان
الغارق يف ألوان أحزابه وأطيافه
السياسية حتى إنبالج فجر
الطمأنينة والسالم.

الوطنيون االحرار  -اسرتاليا

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

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9623 0364 - 9673 6880

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

ان حكم احملكمة العسكرية الصادر حبق املدعو ميشال مساحة
والذي قضى حبكمه مخس سنوات بتهم ارهاب وحيازة متفجرات
تنتهي بعد سبعة أشهر هو دليل آخر على إهرتاء مؤسسات الدولة
في ِ
حاكم بعض
السيما القضاء الذي وجب ان يكون أساس امللك ُ
املواطنني وليس مجيعهم بتهمة التعامل مع العدو االسرائيلي
باملؤبد او اإلعدام وحياكم من كان معه وبإعرتافه صوتًا وصورة
عشرات الكيلوغرامات من املواد املتفجرة اليت كانت لتقتل عشرات
فيحكم
املواطنني ناهيك عن اثارة النعرات الطائفية واملذهبية ُ
خبمس سنوات ،قد تكون صفة ميشال مساحة اليت رأفت به انه
مستشار بشار األسد وقد يكون لالسد سلطة يف لبنان اكرب من
سلطته يف سوريا بنظر البعض وقد يطالب البعض ان ُي َّ
علق على
ويلبس عباءات الوفاء خلدماته
صدر ميشال مساحة نياشني البطولة ُ
الالمتناهية يف خدمة اسياده ،اما حنن كلبنانيني فلنا إله يأخذ ّ
حقنا
بعد ان خذلنا القضاء..

مارك البطي
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Federal budget 2015: Almost 50 per cent of mums to Federal budget 2015: Abbott government
lose government paid parental leave entitlements commits $450m more to fight local jihadis

Treasurer Joe Hockey

Almost 80,000 new mothers will lose some or all of
their government parental
leave payments in a move
slammed by a key consultant for the paid parental leave scheme as “the
mother of all insults”.
Treasurer Joe Hockey
made the surprise announcement on Mother’s
Day, as the Abbott government revealed its new
childcare package ahead
of Tuesday’s budget.
The move represents a
stunning turnaround from
the government that less
than six months ago was
still promising to provide six months of paid
parental leave for families, under Mr Abbott’s
now-dumped “signature”
policy.
It will see almost half of
new mothers lose access
to the full $11,500 available under the federal
government’s existing
scheme from July 2016.
Currently, mothers can
access parental leave payments both from the modest government scheme
and from their employer,
if their workplace has one.
The government scheme,
introduced by Labor in
2011, provides 18 weeks
of leave at the minimum
wage to primary care givers earning $150,000 a
year or less.
But Mr Hockey told Channel Nine on Sunday that
current
arrangements
enabled new mothers to
double dip.
“We are going to stop that
... You cannot get both
parental leave from your
employer and from tax-

payers.”
The Treasurer said the
cut would save nearly $1
billion over four years,
but added there was “no
specific figure” on how
many people would be
hit. Prime Minister Tony
Abbott also declined to
give a specific figure during his press conference
in Sydney.
“I just want to stress the
fairness element,” he
said.
Mr Abbott told reporters
in Sydney that he was
a big supporter of paid
parental leave, but for a
“whole host of reasons”
the government had decided “the time was not
right for the fullness of
the policy that we took to
the last election”.
Figures later supplied
by the government show
that 47 per cent of eligible
mothers are expected
to lose out from the new
measure.
About 27 per cent of new
mothers - about 45,000
women a year - will have
access only to a partial
government payment because they have some
employer entitlements,
which are less than the
government
scheme.
About 20 per cent of
mothers - about 34,000
women a year - are estimated to lose the government support entirely, as
their workplace scheme
is more than the government scheme.
Meanwhile, more than
50 per cent of mothers about 90,000 women a
year - are due to be unaffected as they do not have

an employer-provided parental leave payment.
A member of the expert
panel evaluating the existing paid parental leave
scheme, Sydney University professor of employment relations Marian
Baird, said the proposed
changes were “the mother of all insults” especially on Mother’s Day.
Professor Baird said the
scheme was designed to
allow women to “complement” their employer
scheme with the government’s one.
“This really undermines
the architecture of the
scheme and its original
philosophy,” she said.
“And to now say that
mothers are double dipping is just rude and cruel
– it’s an outrageous attack on mothers because
that was the plan of the
scheme.”
Professor Baird said
one of its goals was to
help more women get 26
weeks of paid parental
leave income to promote
breast-feeding and bonding between mothers and
their babies.
“This is an astonishing
about-face in policy,”
Professor Baird said.
“It makes a mockery of
what Tony Abbott has
said about paid parental
leave before.”
Advocacy group The Parenthood described the
move as a “slap in the
face,” while Chief Executive Women said it was
“disappointing” and Labor slammed it as “extraordinary”.
On Sunday, Mr Abbott
said the Coalition had
promised to end “double
dipping” before the 2013
federal election. While Mr
Abbott did mention ending double dipping from
public servants, the Liberal Party’s paid parental leave election policy
document does not refer
to stopping women from
accessing more than one
scheme.

The Abbott government
will commit a further $450
million to the fight against
homegrown terrorism in
Tuesday’s budget as it
warns of a dangerous new
trend towards teenagers,
some as young as 14, taking up the cause of violent
extremism.
The new spending pushes
the government’s outlays
on national security and
de-radicalisation
programs to well over $1 billion, despite severe budgetary pressure.
It comes as other agencies
are bracing for less money
as the government struggles to meet promises of
increased childcare and
small business funding,
while containing a budget
deficit expected to be in
the $46 billion range this
year and almost as high
next year.
But Prime Minister Tony
Abbott said the threat of
terrorism was not to be
taken lightly.
“To help combat terrorism
at home and deter Australians from committing
terrorist acts abroad, we
need to ensure our security agencies are resourced
properly and have the powers to respond to evolving
threats and technological
change,” Mr Abbott said.
“To deter terrorism we
need to challenge the recruitment methods used
by extremist organisations, particularly online.”
A worsening threat assessment by ASIO and the
Australian Federal Police
is behind the increased
funding as well as new
and onerous demands
being placed on agencies
following beefed-up counter-terrorism laws such as
those dealing with metadata.
The announcement of
more money comes amid
a heightened period of
alert for counter-terrorism
agencies, which have disrupted two alleged plots in

just the past month, both
involving teenagers.
Since ASIO raised the terrorism threat level to high
last September, 23 people
have been charged as a
result of eight counterterrorism operations.
Attorney-General George
Brandis told Parliament
on Monday there was a
“concerning trend” towards young people planning terrorist attacks.
“People as young as 14,
without criminal records
or strong links to known
terror networks, are being
groomed online by terrorist organisations and presenting a new challenge
for security and law enforcement agencies.”
A 17-year-old Melbourne
man was charged on Friday with terrorism offences after police raided his
home and allegedly found
three pipe bombs.
Last month, two Melbourne men, both aged
18, were charged in relation to an alleged plot to
carry out a terrorist attack against police during
Anzac Day services. That
plot was allegedly encouraged by a boy in Britain
who was aged just 14 and
who now faces charges in
that country.
The new money includes
$296 million to “strengthen the capabilities of our
intelligence agencies, including updating information technology systems”.
That additional money for
intelligence agencies to
upgrade their IT systems
likely reflects the shift towards electronic forms of
communication between
would-be jihadists and the
growing problem of online
radicalisation, particularly
through social media.
As previously reported by
Fairfax Media, the Abbott
government’s scheme to
force phone and internet
firms to keep customers’ metadata for at least
two years was expected

to cost the industry up to
$300 million with the government expected to contribute about half.
The revelation that the
government will kick in
$131 million indicates the
industry will have to pay
about the same amount
to upgrade its systems to
securely store the data,
with that cost likely to be
passed on to consumers
in the form of higher bills.
The $22 million to fight
online extremism, which
has previously been announced by Senator Brandis, will be used to counter the estimated 100,000
pieces of online propaganda put out each day by
groups like the so-called
Islamic State.
The Attorney-General’s
department is set to establish a team of intelligence and technology
experts who will monitor
and analyse online propaganda and also its impact
in Australia.
The government will step
up its own information
campaign through social
media such as Twitter and
Facebook. It is also planning to provide communication training and education to influential Muslims,
with help from firms such
as Google, Twitter and Facebook, to counter jihadist messages.
National security is one of
few areas able to claim increased funding in a tight
budget situation in which
other departments are being told to do more with
less, and where some job
losses in the public service are expected.
The budget is a crucial
test for both the Prime
Minister and his Treasurer Joe Hockey, with
Liberal MPs eager to see
a mistake-free delivery
and sales job in order to
stave off a return to the
instability which saw an
up-welling of discontent
in February.
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Joe Hockey moves to crack down on mul- Federal budget 2015: Foreign aid to
tinational companies and online GST
Indonesia to be slashed
Thirty multinational companies operating in Australia will face tough new tax
liabilities after Treasurer
Joe Hockey gave the Tax
Commissioner more power
to claw back potentially billions of dollars in profits
shifted overseas.
The government will also
move to “level the playing
field” on the GST by requiring foreign companies
selling digital products to
Australian consumers to
collect the tax.
Mr Hockey’s plan to stop
multinationals
shifting
profits to low-tax or no-tax
nations has been slammed
by some tax experts as “pathetic” and others as “draconian”.
But some also warn that
the changes proposed by
the government could start
a tax war with the US.
Mr Hockey used an extraordinary budget-eve press
conference on Monday to
reveal Australia’s Tax Commissioner will be given
power to recover unpaid
taxes by large multinational
companies and issue a fine
of an additional 100 per
cent of those unpaid taxes,
plus interest.
Mr Hockey also said the
government’s online-GST
measure would also deliver
an anticipated $350 million
in additional revenue, to
flow directly to the states.
While neither move will
have an impact on Tuesday’s budget bottom line,
they reflect a growing appetite in both sides of politics to tackle multinational
tax avoidance and chronic
revenue shortfalls as the
Commonwealth budget languishes in structural deficit.
It comes after Labor proposed its own multi-billion
dollar crackdown on multinational companies that
load up their local subsidiaries with debt to minimise
profits.
Labor’s plan, released in
March, aims to collect more
than $1.9 billion in revenue

over three years by changing how companies claim
tax deductions, cracking
down on hybrid structures
used to reduce tax, and
improving transparency of
company financial information.
Mr Hockey said the government was ready to move on
multinational companies
shifting billions in profits
overseas, but he would not
put a dollar figure on the
revenue it may generate.
“We have identified the
sums that are being shifted,
but identifying the actual
amount that is required to
be remitted in tax is a different story,” Mr Hockey said.
“I am not going to make the
same mistake that Labor
made and bank money that
is not identifiable and bank
money that comes from, in
[Labor’s] case, fake integrity measures.”
However, Mr Hockey said
that after months of the
Australian Tax Office being embedded in these
businesses, the government had a better understanding of how they used
“contrived or artificial tax
arrangements” such as the
much-publicised “double
Irish Dutch sandwich”.
“These contrived arrangements have been used to
avoid paying tax in Australia and they are very complicated transactions,” Mr
Hockey said.
“This is all designed to
avoid paying tax in Australia on profits earned in Australia.”
The Treasurer will introduce the two pieces of
draft legislation into Parliament on Tuesday as part of
the budget process.
The government’s draft
legislation on the online
sale of foreign goods is
designed to ensure that
the suppliers of products
and services into Australia
charge the GST on those
products.
Mr Hockey said the measure had been designed
after consultation with the

states and territories and
would “ensure that the suppliers of digital products
and services into Australia
charge the GST on those
products”.
“It is plainly unfair that a
supplier of digital products
into Australia is not charging the GST whilst someone locally has to charge
the GST,” he said.
“When the GST legislation
was originally drafted, it
did not anticipate the massive growth in the supply
of digital goods like movie
downloads, games and
eBooks from overseas.”
Mr Hockey said the Organisation for Economic
Co-Operation Development
had recognised this as a
problem for some time.
“A number of other countries have or will introduce
similar rules such as Japan, Norway, South Korea,
Switzerland and member
countries of the European
Union,” he said.
Tax lawyer Mark Leibler
said the government may
end up facing disputes with
other tax authorities.
“We may well end up trying to tax profits, which are
not sourced in Australia
and which may raise concerns with other jurisdictions, particularly the United States,” he said. “[The
US] may form the view that
such profits ought more
appropriately be taxed by
the jurisdiction in which
the foreign multinational
is headquartered or domiciled.”
Tax Justice Network
spokesman Mark Zirnsak said Mr Hockey’s announcement about tackling
the definition of “taxable
presence” for companies
was “very welcome”.
But the government’s response to multinational’s
practice of artificially loading up their Australian subsidiaries with debt to cut
their taxable profit was a
“pathetic and ... business
as usual response”, he
said.

The emphasis in aid to Indonesia is expected to move away from post-tsunami bricks and mortar projects.
Photo: Kate Geraghty

Funding for some of the
long-term Australian aid
projects established in Indonesia in the wake of the
Boxing Day tsunami is due
to expire this year, paving
the way for budget savings.
The Coalition announced in
December it would slash its
overall aid budget by $1 billion next financial year.
If Australia’s aid program
in Indonesia reflects this
20 per cent cut, more than
$120 million will need to be
shaved off its 2014-2015
budget of $605.3 million.
The savings are likely to be
found through projects that
have come to an end and
a reassessment of where
Australia can provide the
most value.
In June last year, Foreign
Minister Julie Bishop said
Australia’s aid budget
would emphasise “aid-fortrade” - driving economic
growth in developing countries.
The emphasis in Indonesia
is expected to move away
from post-tsunami bricks
and mortar projects such
as building roads, hospitals and schools, to areas
where Australia can provide expert policy advice.
For example, between 2006
and 2011 Australia helped
Indonesia build or extend
more than 2000 schools.
Its education program is
now focused on training
principals and teachers and
accrediting schools.
Funding expires this year

for a $463 million project
for improving water, sanitation and roads and transport, known as the Indonesia Infrastructure Initiative,
although it could be extended.
A $22 million electoral support program, which helped
develop the system of registering 190 million voters
used in the 2014 election,
also comes to an end this
year.
And a disaster risk management program announced
by Kevin Rudd and former
president Susilo Bambang
Yudhoyono has already
been scaled back.
Aaron Connelly, East Asia
research fellow from the
Lowy Institute, said if the
Abbott government mishandled the aid cuts by
linking them to the Bali nine
executions, diplomatic relations could be inflamed.
“The risk is that Indonesia
will see this as retaliation,”
he said.
A recent Lowy poll showed
only 28 per cent of Australians thought the Abbott
government should suspend aid to Indonesia, while
27 per cent said it should
suspend military and law
enforcement co-operation.
ChildFund’s chief executive officer, Nigel Spence
said Australian aid should
be focused on reducing
poverty.
“It would be deeply unfortunate if the cuts were perceived as retribution,” he

said.
“We feel strongly that decisions about aid should not
be focused on issues such
as where asylum seekers
are being housed or pay
back for executions,” he
said.
Over the next three financial years, $3.7 billion will
be cut from the overall foreign aid budget.
Shadow Assistant Treasurer Andrew Leigh said
the cuts mirrored those advocated for by the extreme
right party UKIP in the UK.
“Here you have Tony Abbott taking the same position on aid as the extreme
right takes in British politics
from 0.37 to 0.22 per cent
of the national income and
to cut it still further really is
going to hurt so many more
vulnerable people in the
region as well as our relationships with those countries,” he said.
Oxfam’s chief executive,
Helen Szoke, said the aid
organisation remained in
the dark on how the cuts
would fall, saying it was not
in Australians’ nature to be
stingy for those who need
help.
“Australia’s standing in the
world is significantly diminished just by the scale of
these aid cuts,” she said.
“We’re a rich country, not
withstanding we have challenges domestically... and
for a country like Australia
to make cuts to this depth
is just very disappointing.”
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Glenn Lazarus becomes Cory Bernardi forces parliamentary inlatest crossbencher to quiry into halal and kosher certifications
form his own party
$50,000 deal last Novem-

Senator Cory Bernardi. Photo:
Alex Ellinghausen

Senator Glenn Lazarus is going to form his own party. Photo: Alex
Ellinghausen

Glenn Lazarus has become the latest Senate
crossbencher to form a
party named after himself, following in the footsteps of senators Jacqui
Lambie, Nick Xenophon
and John Madigan.
Senator Lazarus has
lodged paperwork with
the Australian Electoral
Commission to form his
own party named the
Glenn Lazarus Team.
Senator Lazarus’ sixyear term is not due to
expire until 2020, but if
Prime Minister Tony Abbott calls a double dissolution election as some
are speculating, he could
face the polls as early as
this year.
He told Fairfax Media he
was looking to build his
own team to represent
Queensland better, especially on issues of cleaner and cheaper energy,
higher unemployment,
drought and economic
growth.
“I have worked with some
excellent high performing teams for most of my
life,” he said.
“I feel I understand what
it takes to build and maintain a strong team and I
now have the scope and
capability to do this.”
The so-called “Brick with
Eyes” was wooed into
politics by mining magnate Clive Palmer, whose
Palmer United Party
made a dazzling entry

into Parliament in 2013
with the election of three
senators and himself in
the lower house seat of
Fairfax.
But Senator Lazarus quit
Palmer United this year in
dramatic circumstances,
after a blow-up involving
the terms of employment
of his wife and chief of
staff Tess.
Senator Lazarus’ departure from the PUP followed Jacqui Lambie’s
earlier exit and stripped
Mr Palmer of his ability
to play kingmaker in the
Senate on crucial legislation.
Senator Lazarus is the
fourth Senate crossbencher to form their own
party in recent months.
Senator Xenophon has
created his Nick Xenophon Team, Senator
Lambie has established
the Jacqui Lambie Network and Senator Madigan is forming the John
Madigan Manufacturing
and Farming Party.
Running as a representative of a party, instead
of as an independent
senator, allows the senators to have their names
placed in the more advantageous position of
being above the line on
the ballot paper.
Any sitting member of
parliament can form his
or her own party without
the need for 500 members.

Halal foods will be put under the microscope after
Liberal senator Cory Bernardi won a parliamentary
inquiry into what he calls
the “racket” of certification.
The six-month inquiry by
the Senate Economics References Committee will also
cover certification schemes
for kosher foods, organic
products and genetically
modified foods.
Senator Bernardi, who has
in the past expressed concern about where money
for halal “ends up”, said
he wants to “establish the
facts” about all certification
schemes.
The South Australian Liberal knows all too well that it
can be impossible to avoid
halal food in certain situations.
He was upgraded from
business class to first class
on an Emirates flight from
Dubai to Adelaide on October 17 last year, according
to the register of senators’
interests.
The airline’s dietary requirements section on its
website states: “All meals
served on Emirates flights
are Halal”.
Senator Bernardi told Fairfax Media that he “probably” ate halal onboard but
was not sure whether that
included the champagne.
“It was my choice to fly
Emirates. Would I prefer bacon and eggs in the morning? Probably, but it was
my choice and the service
was great. I’d point out that
Qantas is halal too,” he
said.
The inquiry is about giving
people an informed choice
and allowing them to make
ethical decisions based on
the facts, he said.
Emirates cancelled a

ber with Fleurieu Milk and
Yoghurt Company after
the South Australian dairy
producer caved in to social
media pressure and ditched
its halal accreditation.
Campaigners have called
for boycotts of products including Vegemite that pay
for halal certification. Antihalal campaigners claim the
money “funds terrorism”.
The Australian Crime Commission last year said it had
found no links between the
halal certification industry
and financing of terrorist
groups.
Nationals MP George Christensen last year criticised
halal certification, writing
that it was “outrageous that
some of my grocery spending could go to propagating
a religion”.
It is estimated that the global market for halal certification will top $1.5 trillion by
2050.
Agriculture Minister Barnaby Joyce has warned there
would be huge financial
ramifications if Australia’s
meat industry dropped halal certification.
He said the local price of
beef could triple if Australian abattoirs could not sell
to Islamic markets like Indonesia and Saudi Arabia
that expect such certification.
Senator Bernardi said:
“There seems to be a number of concerns about some
certification schemes that
are operating and in the
interests of transparency
and establishing the facts
and being able to act in the
national interest I think it’s
wise for the Parliament to
consider all certification
schemes and how they operate,” he said.
“I keep getting told any
number of things about
certification schemes and I
don’t know what’s tue and
what’s not true, so I want to
establish the facts.”
The inquiry’s terms of reference include “whether
current schemes provide
enough information for
Australian consumers to
make informed purchasing
decisions”.

Joe Hockey’s growth message is spend, spend
A reinvigorated Joe Hockey has
again implored businesses and
consumers to flash their credit
cards in a bid to jump-start
stubbornly flatlining consumer
and business confidence, arguing his everyone-is-a-winner
budget has set the conditions
for optimism and growth.
“This is a great opportunity
for Australia to be more prosperous,” he said, dismissing
suggestions the budget had
been designed to fight an early
election even as Prime Minister
Tony Abbott declined to completely rule the option out.
But the newly ebullient Treasurer has conceded one of his
budget’s key stimulus measures, the accelerated depreciation tax deduction for small
business, has had to be funded
out of general revenue despite
earlier stipulating that all new
spending would be offset by
new and equivalent savings.
And as the details of the budget become clearer, the government has also found itself
on the back foot over tightened
eligibility for paid parental
leave.
The admission that the 100
per cent instant asset write-off
for small business paid for by
borrowings – given the deficit
currently sits at $41.1 billion came as Mr Hockey used his
post-budget address to the
National Press Club to hammer the theme of confidence,
defending an increased taxto-GDP ratio which will climb
to a seven-year high of 24 per
cent in 2015-16 while imploring Australians to get out and
spend.
Asked what offsets had been
initiated to fund the business
tax break, Mr Hockey said: “It’s
based on good policy and the
fact that we have improved the
budget bottom line.”
“We’re not tying it to any particular initiative,” he said.
The switch to stimulus mode
has been broadly welcomed,
especially within the stressed
and, until now, dejected ranks
of the Coalition party room,
where the last budget had done
so much to sap morale and
dampen re-election hopes.
Warming to his new mode of
spruiker-in-chief for a spending-led recovery, Mr Hockey
said the aim of the budget had
been to manage “head winds”
and would now move to capitalise on a raft of increasingly
favourable economic condi-

tions.
He said the conditions would
see the economy grow steadily
towards an annual growth figure of 3.5 per cent within three
years from its sluggish 2.75
per cent in the coming year.
“We have to deal with the head
winds that we face, but our plan
is carefully thought-through, it
is working,” he said.
“Australia is getting better, the
economy is getting stronger,
the budget is going to be better, there are going to be more
jobs, there’s going to be more
exports, greater prosperity, asset values are going up, it is a
positive story and now, as I’ve
said last night, is a time for
Australians to have a go,” he
said.
“To have a go, as the PM said,
for a fair go, have a go.”
While the government has a
spring in its step, it faces new
pressure over its crackdown
on the so-called “double-dipping” by new mothers who get
both employer-funded parental leave and the governmentfunded scheme.
The opposition homed in on the
words of Mr Hockey in a prebudget interview with Nine’s
Laurie Oakes on Sunday when
he explicitly agreed that such a
practice constituted “fraud”.
Whether by design or oversight, the government’s move
against paid parental leave
“double-dippers” has emerged
as the flashpoint in the budget’s immediate aftermath. It
is likely to feature strongly in
Bill Shorten’s official addressin-reply speech on Thursday
evening.
But as the government showed
a sensitivity to voter anxiety
absent from its first budget, Mr
Hockey ruled out a review of
Australia’s retirement incomes
system, a review he had previously said was under “active
consideration”.
Asked at the National Press
Club whether there would be
any point in a review after he
declared in the budget there
would be “no new taxes on superannuation under this government”, he said he and his
colleagues had had their “fill
of reviews”.
“Changing the taxation regime
for superannuation is certainly
not the answer,” he said. “Having a review at this point of
time is not the answer either.
We have no plans to have it
reviewed.”
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The 2015 Federal Budget: Your five-minute guide

THE ECONOMY
— The 2015 budget deficit
is $35.1 billion (below market expectation of around
$41 billion) dropping to
$25.8 billion in 2016, and
then $14.4 billion in 2017
with expectation of a return to surplus by 2019
— Unemployment peaking at 6.5 per cent in 2015
and then falling to 6.25 per
cent in 2016
— Inflation rising to 2.5
per cent this year and staying at that level through to
2018/19
— Total revenue $405.4 billion, up from $384.1 billion
and up to $433.4 billion in
2016/17
— Real GDP expected to
rise to 2.75 per cent and
then up to 3.25 per cent
the following year
— Net debt $285.8 billion
rising to $313.4 billion in
2017/18
— Forecasts are underpinned by an expectation
of an iron ore price of
US$48 per tonne compared
with the average spot price
of US$96 per tonne over
2014.15
Future planning ... $843
million will be spent over
two years on preschool
programs.
TAX
— FBT loophole allowing
some not-for-profit and
public health workers to
cut tax by salary sacrificing the cost of certain expenses will limit tightened
— From Jan 2016 multinational companies suspected of avoiding paying tax in Australia will be
subject to a fine of double
what they owe in tax, plus
interest.

— Extend GST compliance program to help the
Australian Taxation Office
to identify fraudulent GST
refunds which should increase these tax revenues
by $1.8 billion
Mar 03, 2000: Generic
photo of man removing
money from his wallet —
notes Australian currency
hand Medicare card
CUTS
-Foreign aid drops by $358
million to $3.479 billion including 40 per cent cut to
aid to Indonesia to $323
million
— Stopping paid parental
leave being claimed from
employer and government
at same time
SMALL BUSINESS
— $1.8 billion cut to company taxes over the next
four years
— Small business (companies with annual turnover
of less than $2 million) tax
cut to 28.5 per cent from
30 per cent
— 5 per cent annual tax
discount of up to $1,000
for unincorporated businesses
— Immediate small business tax deduction for
every item up to $20,000
a year (up from $1,000 a
year)
Travel fees ... changes to
passports fees will raise
millions for the government.
IMPORT TAX
— Digital movies, TV,
books and music delivered
by overseas companies
will cost 10 per cent more
from July 2017 in a policy
dubbed the “Netflix tax” to
raise $350 million over the
next four years.

TRAVEL
-Working holiday visitors
will be taxed at 32.5 cents
from the first dollar they
earn, up from 19 cents in
the dollar on taxable income above the tax free
threshold from July 2016
to generate around $540
million
— Changes to passports
fees and other charges to
raise a further $17.1 million
for the government.
For the kids ... the government will invest $3.5 billion
in childcare over five years.
Picture: Calum Robertson
FAMILIES
— $4.4 billion families
package includes $3.5 billion investment in childcare over five years
— Families earning around
$65,000 or less will receive
a subsidy of 85 per cent of
their child care fees (up to
an hourly fee cap)
— No annual cap for
families earning around
$180,000 or less.
— Activity test will closely
align hours of subsidised
care with the amount of
work, training, study or
volunteering by parents.
- $409 million to help families with additional needs
to access childcare.
— Trial to extend childcare
subsidies to nannies will
cost $250 million for subsidised care to about 10,000
children by 4,000 nannies.
- $843 million over two
years for preschool programs
Slashed ... $131 million will
be cut from the Education
Department.
EDUCATION
— Extend National Collaborative Research Infra-

structure funding for one
more year at cost of $150
million
— Cut $150 million from
Sustainable Research Excellence grants funding to
redirect to research infrastructure
— Cut $131 million from
Education Department,
including abolishing the
internal Office of Learning
and Teaching and set it up
at a university instead
— Cut $26.7 million from
co-operative research centres
— Pursue HECS debts
from people who move
overseas, saving $26 million over four years
— $4 million to establish
Bjorn Lomborg’s Australia
Consensus Centre think
tank
Boost ... the e-health record
scheme will get a further
injection of funding.
HEALTH
— Prescription medicine
to rise by $5 a script (80
cents for pensioners) from
January next year
— $1.3 billion to be spent
on new cancer and eye
medicines as well as new
shingles vaccine
— Government to cut price
it pays for some medicines
to save $252 million
— Spending on Medical
Research Future Fund
down $1.3 billion to $3.487
billion
— $1 billion e-health record
will get a further injection
of funding and will switch
to opt out
Lifestyle change ... tens of
thousands of wealthy retirees will no longer receive
the full pension.
PENSIONERS

— $44 billion spend estimated in 2015
— 170,000 pensioners with
modest assets to have $30
average increase in pension a fortnight provided
they own their own home
and have additional assets
worth less than $250,000
(singles) and $374,000
(couples)
— Tens of thousands of
wealthy retirees will no
longer receive the full pension, and many will also
see a reduced part-pension
as the government drops
the eligibility threshold.
— Single homeowner
could hold assets up to
around $800,000 and a
couple could hold assets
up to $1.2 million (down
from $1.5 million) to still be
eligible for a part pension
— Pensioners living or travelling overseas will have
their pension assessed after 6 weeks instead of 26
weeks. If they’ve been in
the workforce for less than
35 years the part-pension
will tallied on a sliding
scale. The measures will
save $168 million.
Massive boost ... the defence budget is up by $2.7
billion to $31.8 billion a
year.
SECURITY
— $1.2 billion new funding
to counter terrorism
— $450 million boost to intelligence capabilities
— $296 million extra for
spy agencies including
$50 million for overseas
spies in ASIS
— $131 million to capture
metadata
— $22 million to counter
extremist propaganda
DEFENCE

— Defence budget up by
$2.7 billion to $31.8 billion
a year
— Extra $750 million
for overseas operations
in 2015/16 taking total
spending on operations
since 1999 to $16.6 billion.
- $382 million for Iraq mission
— Defence public servant
numbers to drop by 2000
over two years
— Minor increase for veterans affairs taking budget
to more than $12 billion
— $10 million for extra
case workers for modern
veterans
Intelligence ... $131 million
will be spent on capturing
metadata.
WELFARE
-six-month wait for the
dole for young people has
been scrapped and replaced with a new 4 week
wait period for under 25s.
-$331 million Youth Employment Strategy, including a $212 million program
to get disengaged 15-21
year olds job ready, another $106 million to target
highly vulnerable young
job seekers including
those with mental health
conditions.
— Abandoning ‘personal
contact’ interviews for jobseekers. Dole compliance
measures like ‘no show (to
interviews) no pay’ will be
strengthened, and a single
$1.2 billion wage subsidy
pool will wrap existing
schemes like newstart
together, which provide
cash bonuses to employers taking on older workers or long-term welfare
recipients.
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اعالنات

Salespeople Required for
Our Bankstown Store!
We’re a growing business and currently have a limited number of opportunities for people with strong sales experience and an interest in furnishings /
décor / home improvement and particularly people who are personable and
enjoy providing excellent customer service.

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

We’re looking for motivated and energetic Salespeople to join our dynamic
team and share in our ongoing success.

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

You’ll benefit from;
•
excellent conditions,
•
a professional working environment,
•
ongoing training and personal development
•
excellent career advancement opportunities and
•
strong earnings potential underpinned by a substantial base salary
package.
Established in 1993, we’re a long-standing, high profile, market-leading retail
organisation which prides itself on being first to market with innovative product developments and helping our customers achieve their desired decorative
and home furnishing outcomes.
We do this through offering excellent value for money on quality products
and a strong focus on customer service and satisfaction.
Our DecoRug retail stores specialise in…
•
•
•
•

CUT ME!

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

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

$

Decorator Rugs & Cushions
Pre-Finished Flooring
Wall-to-Wall Carpet
Window Shutters

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

If you would like to be considered for any of the employment opportunities
currently available, please send your Resume to b5bankstown@decorug.com.
au to arrange a confidential meeting.

BEFORE I
BURNOUT!

SMALL
CARS

†

with 2 or more

 صدق يف التعامل..العمل
دقة يف
tyres purchased

39

LARGE
CARS

H]dljhVcn
XdbeZi^idgÉhVYkZgi^hZY
ING:eg^XZVcY

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

Belted
Radial

6 نفتح
$أيام يف األسبوع
155/80R13

عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا
$
 لصاحبها سام يونان89
L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

email: sales@tyresexcel.com

المــرياج

أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم
المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق
..األوسط
 الصاالت االفضل جلميع..المرياج
-  زواج-  خطوبة-  عمادات..املناسبات
 اجتماعات عمل وغريها- أعياد ميالد

TM

4WD

159

$

Dunlop
Monza
200R
205/65R15

Goodyear
Wrangler
HT
31/10.5R15

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

*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

أسعارنا تناسب
اجلميع

HMD-163-MTH.indd 1

مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

صدق يف
املعاملة

خدمة
مميزة

نظافة
تامة

لقمة
شهية
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210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Tel: 02 87648186

Fax :02 87648062

تبعد
دقيقة
عن
حمطة
القطار

0451 340 097

حسومات تصل
اىل  %50بمناسبة إفتتاح الـ
 Super Storeالجديد يف أوبرن
تشكيلة واسعة جدا من غرف النوم
وأطقم الصالونات من الجلد والقماش

مفروشات جلدية ايطالية ومحلية الصنع

نفتح  7أيام يف األسبوع

 -غرف سفرة  -غرف نوم لألطفال

نؤمن الطليبات حسب رغبة وطلب الزبون
أسعار مهاودة تناسب جميع امليزانيات

موديالت حديثة وتصاميم رائعة
معاملة صادقة  -خدمة سريعة -
خربة طويلة

أحضروا معكم الهريالد واحصلوا على
قسيمة بقيمة  200دوالر على اللحف
وأغطية األسرّة ()Manchester
لدى شرائكم من املحل.

Beds n Dreams Super Store
173 Canterbury Rd, Bankstown
Tel; 02 9790 2033

فـرشات طـبية

Beds n Dreams Super Store
243 - 247 Parramatta Rd, Auburn
Tel; 9737 8894

