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كنعان زار جعجع و«اعالن النوايا يف صدد اجنازه»
اللقاء يف إطار استكمال
البحث والتواصل حول
مضمون التفاهم أو إعالن
النوايا الذي بتنا يف صدد
إجنازه ،وكانت جلسة مهمة
على هذا الصعيد ،ال أريد
اإلعالن عن النتائج بل
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معراب ،حيث التقى جعجع،
على مدى ساعة ونصف
ساعة ،يف حضور رئيس

جهاز االعالم والتواصل يف
احلزب ملحم الرياشي.
وعلى االثر ،وضع كنعان

نتنياهو يعود إىل الكونغرس مص ّراً على تعديل االتفاق مع إيران أو جتميده
احملاوالت إللغاء االتفاق
بني إيران والدول الست
او إجراء تعديالت جوهرية
عليه ،تأتي ضمن قناعة

نتنياهو ان ادارة باراك
اوباما ،باتت اليوم ،أكثر
من أي وقت مضى ،قابلة

التتمة صفحة 31

بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

استعرض خادم احلرمني
امللك سلمان بن عبد
العزيز يف الرياض أمس
االول مع أمري قطر الشيخ
متيم بن محد العالقات
الثنائية والتطورات األخرية
يف املنطقة ومن بينها أزمة
اليمن .وكان أمري قطر
وصل يف زيارة صباح

أمس االول اجتمع خالهلا
مع امللك سلمان والقيادة
السعودية .وكشفت قيادة
قوات التحالف أنها توشك
على قطع االتصاالت بني
والقيادة
امليليشيات
احلوثية بشكل كامل ،مؤكدة
جار على عزل
أن العمل
ٍ
القيادة احلوثية متامًا ،من

خالل استهداف االتصاالت
ومشال
صنعاء
بني
اليمن ،وحتديدًا صعدة
اليت ختتبئ فيها قيادة
احلوثي .وأعلنت القيادة
مستودعات
استهدافها
وكهوف استخدمت لتخزين
آليات وأسلحة وذخرية
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نتقدم بأحر التهاني
من اجلالية مبناسبة
عيد الفصح اجمليد
للطوائف ذات التقويم
الشرقي اعاده اهلل
على اجلميع باخلري
والربكات.

WARDROBES

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

النائب ابراهيم كنعان مجتمعا مع الدكتور سمري جعجع (ارشيف)

أمري قطر يزور السعودية وجيتمع بامللك سلمان
واحملادثات متحورت حول العالقات الثنائية و«اليمن»

IMPRESSIVE BUILT-IN

تـهنئة

احلملة اليت تقودها
نتنياهو،
بنيامني
الواليات املتحدة
الصعيد الدولي،

Saturday 11 April 2015, Issue No. 720

pp: 255003 / 09613

احلريري يستعد لزيارة واشنطن ...وملواصلة احلوار مع حزب اهلل

حكومة
يف
وعلى
ضمن

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

Special

$888

in
between
walls

inc GST

3600 cm wide

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

10 YEARS GUARANTEE
• OPEN 7 DAYS

اهلريالد

Ceiling Height 2400cm High

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

زار ،امس االول ،أمني سر
تكتل التغيري واالصالح
النائب ابراهيم كنعان

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

Special
in
between
walls

$588
inc GST

2400 cm wide

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

15 YEARS EXPERIENCE

Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown

Fax 9796 3355

Ph 9796 1022

www.impressivewardrobes.com.au

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ

مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

PANDITH : RAVI VARMA
NEW IN MELBOURNE

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

نتائج
مضمونة
%100

2/1 Nicholson Court
Clayton VIC 3168
1 minute walk from train station
PRIVATE & CONFIDENTIAL

Open 7 Days From 8:30am to 8.00pm

Call for appointments

0415 599 636
0415 943 035

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات والـقهوة
والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم واملسلسالت
العربية وغريها

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

خـدمة ممتازة

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown
 )NSW 2200 (Opp. Bankstown sports clubTEL: 02 – 9796 1399
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لبنانيات

سالم استقبل سفريي روسيا والربازيل
عسريي :اين مصلحة لبنان يف ان
تقحمه بعض اجلهات يف معركة ال وزاسبيكني دعا لتسوية سياسية حتل النزاعات

شأن له فيها؟
أكد السفري السعودي يف
لبنان علي عواض عسريي،
ان ما تقوم به صعاصفة
احلزم عرب قوى التحالف يف
اليمن بقيادة اململكة العربية
السعودية ،ما هو اال استجابة
لطلب الرئيس اليمين عبد ربه
منصور هادي ودعما للشرعية،
وانقاذا للشعب اليمين من
براثن احلركة احلوثية املتمردة
على الشرعية.
وأضاف السفري عسريي ،يف
تصرحيات لصحيفة صعكاظ
اجلهات
ان
السعودية،
اليت تقحم نفسها يف هذه
القضية وحتاول االفرتاء على
اململكة حري بها ان تنصرف
اىل شؤونها وشؤون بلدانها
اين
وتساءل:
وشعوبها.
مصلحة لبنان يف ان تقحمه
بعض اجلهات يف معركة ال شأن
له فيها ،وحتوله اىل صندوق
بريد ملصلحة اطراف اقليمية ال
يهمها سوى العبث بأمن دول
املنطقة واستقرارها؟
وأكد ان اململكة العربية
السعودية تتعاطى مع لبنان
باحلكومة
املمثلة
الدولة
اليت يرأسها دولة الرئيس
متام سالم ومع املؤسسات

الرمسية ،وهي تقدر املواقف
اليت تتخذها السلطات اللبنانية
واليت تعرب عن حرصها على
افضل العالقات االخوية بني
البلدين والشعبني الشقيقني.
اما بشأن موجة االحتجاج على
تلفزيون لبنان بسبب نقله
مقابلة امني عام حزب اهلل حسن
نصر اهلل عن قناة االخبارية
السورية ،فأوضح عسريي ان
وزير االعالم اللبناني رمزي
جريج اتصل معتذرا ومؤكدا انه
سيحاسب املسؤولني عن هذا
االمر ،مضيفا ان ما تلقاه من
اتصاالت من وزراء ومسؤولني
كبار يف لبنان عكس ويعكس
مدى حرص احلكومة اللبنانية
والشعب اللبناني على افضل
عالقة مع اململكة وقيادتها.
وكان السفري عسريي قد
اوضح انه تلقى اتصاال هاتفيا
من وزير اإلعالم اللبناني
رمزي جريج ،أعرب فيه عن
اعتذاره ملا ختللته املقابلة اليت
نقلها تلفزيون لبنان الرمسي
مع األمني العام حلزب اهلل
من إساءة للمملكة العربية
السعودية ،ومواقف ال تعرب عن
اإلعالم اللبناني الرمسي الذي
ميثله تلفزيون لبنان.

استقبل رئيس احلكومة متام
سالم امس االول يف السراي،
سفري روسيا الكسندر زاسبكني
الذي قال بعد اللقاء :حبثنا يف
اجتماع اللجنة املشرتكة الروسية
 اللبنانية احلكومية اليت ستعقدأواخر الشهر اجلاري يف بريوت،
وهو ما يسمح مبناقشة التعاون
بني
والتجاري
اإلقتصادي
البلدين.
وأعلن أن البحث تطرق اىل
األوضاع يف املنطقة ،وقال:
حبثنا يف ما حيدث اليوم دوليا
ويف املنطقة ،والحظنا املستوى
العالي للتفهم بني البلدين يف
كل اجملاالت وضرورة التقدم
حنو تسوية سياسية للنزاعات
يف هذه املنطقة ،وأعترب أن
التدخل
سيناريوات
حتقيق
اخلارجي واإلمالءات واحملاوالت

إلسقاط األنظمة يؤدي اىل زرع
الفنت والتفكيك الدولي ،لذلك
جيب التخلي عن املواجهات وفتح
اجملال سياسيا ،والتخلي عن
املنافسات يف املنطقة والعودة
اىل التوازنات وضرورة تثبيت
مبدأ العيش املشرتك على
مستوى املنطقة والدول ،وإزالة
إزدواجية املعايري يف املوضوع
اإلرهابي ،ألن مكافحة اإلرهاب
جيب أن تكون قضية مشرتكة
وعادلة ،ومن الضروري اختاذ
إجراءات دولية سريعة وشفافة
والتسليح
التمويل
لوقف
للمجموعات اإلرهابية.
كذلك استقبل سالم سفري
الربازيل اجلديد جورج جريالدو
كادري يف زيارة بروتوكولية
مهماته
تسلمه
ملناسبة
الديبلوماسية يف لبنان.

التقدمي أكد حرصه على امناء طرابلس

جنبالط :كالم سرمدي يعين
أن التدخل االيراني أبدي
اشار رئيس اللقاء الدميوقراطي
النائب وليد جنبالط يف تغريدة
له عرب تويرت اىل ان املرء
يستيقظ يف الصباح على
وقع األخبار اجلميلة واملفرحة
ومنها مثال على سبيل الذكر
ال احلصر تصريح نائب وزير
اخلارجية اإليراني مرتضى
سرمدي ،وهذا يعين يف اللغة
الدبلوماسية اإليرانية على
لسان األستاذ سرمدي أن
تدخلنا سرمدي أبدي.
من جهة ثانية ،اعلنت مفوضية
اإلعالم يف احلزب التقدمي
اإلشرتاكي يف بيان انه تعليقا
على املواقف السياسية اليت
مثنت اخلطوة اليت قام بها
رئيس احلزب النائب وليد
جنبالط بالتخلي عن املقعد
الدرزي لتسهيل تأليف جملس
إدارة املنطقة اإلقتصادية
اخلالصة يف طرابلس ال سيما
من الوزيرين أشرف ريفي
ورشيد درباس ،فإن احلزب
يؤكد مرة جديدة حرصه على
القيام بكل ما ميكن إلمناء
وحتسني
طرابلس
مدينة
املسألة
وهذه
أوضاعها،
تعلو فوق كل اإلعتبارات أو

احلسابات األخرى.
ورأت أن هذه اخلطوة ليست
سوى نقطة يف حبر احلاجات اليت
يستحقها املواطن الطرابلسي
الذي عانى ما عاناه من احلروب
املتتالية بني باب التبانة وجبل
حمسن اليت انطلقت منذ حقبة
الوجود السوري واستمرت
تلك احلروب العبثية بشكل
متواصل او متقطع منذ أكثر
من ثالثني سنة ،وقد تعرض
هذا املواطن للخوف وللتهجري
والقتل اجملاني دون رادع.
وقالت :إذا كان من املنتظر
أن تشكل خطوة إنشاء املنطقة
يف
اخلالصة
اإلقتصادية
طرابلس خطوة أوىل لتنشيط
الواقع اإلقتصادي للمدينة
احملروقة ،فإن خطوات أخرى
يفرتض أن تلي ذلك ،ال
سيما تفعيل املرفأ وتشغيل
املعرض الدولي وهو حلم
قديم ينتظر التحقيق منذ
العام  1963باإلضافة إىل
مصفاة طرابلس وإحياء احلركة
السياحية من خالل احلفاظ
على الرتاث القديم وترميمه
وتطويره اىل جانب سواها من
املرافق احليوية.

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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«ما حصل يف تلفزيون لبنان مهزلة»

الوزير جريج :ستتم حماسبة املرتكبني واملتواطئني على
تنفيذ مهزلة بث حديث السيد نصراهلل ضد السعودية
وزير اإلعالم اللبناني رمزي
جريج مبحاسبة من مساهم
«املتواطئني» وراء بث حديث
أمني عام «حزب اهلل» السيد
حسن نصراهلل املسيء إىل
اململكة يف التلفزيون احلكومي
عادا أنها مهزلة ستتم
اللبنانيّ ،
حماسبة منفذيها.
وأكد جريج ،يف حديث إىل
صحيفة «الوطن» السعودية،
أن وزارته ترفض تعرض
شقيقة،
لدولة
التلفزيون
واجلميع يعلم خريها الذي يصل
إىل لبنان ،مشريا إىل حمادثته
مع السفري السعودي علي
عواض عسريي وإبالغه تقدير
احلكومة اللبنانية واعتذارها
الرمسي.
وقال وزير اإلعالم« :أمتنى أن
تنتهي األمور عند هذا احلد مع
بلد أكرمنا قبل فرتة ليست
بالبعيدة بـ 4مليارات كدعم
للبنان».
كذلك ،أكد وزير اإلعالم جمددا
لصحيفة «الشرق األوسط»
اعتماد لبنان سياسة النأي
بالنفس عن الصراع الدائر
يف سوريا ،وأنه يفرتض علينا
أال نتعامل مع املؤسسات
التابعة للنظام السوري ،وقناة
هي
السورية
«اإلخبارية»
مؤسسة تابعة هلذا النظام ،من
هنا كان من اخلطأ نقل البث
عنها ،كاشفا عن أن «هناك
حتقيقات داخلية لن نعاجلها عرب
وسائل اإلعالم ،للتأكد مما إن
كان هناك تواصل مع القناة
السورية أم كان النقل عرب قناة
(املنار)».
وقال إن «موضوع بث كالم
أمني عام «حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل على تلفزيون
لبنان الرمسي ،أساء للمملكة
العربية السعودية وحنن على
صداقة عميقة معها ،وأوفياء
ملا قدمت لنا من دعم مادي
ومعنوي ،وآخرها اهلبة اليت
قدمتها للجيش اللبناني».
وأعرب عن «تقديره وأسفه ملا
حصل يف نقل حديث نصر اهلل
وخاصة يف اجلزء الذي أساء
فيه للسعودية» ،مؤكدا أنه
«رغم حرية اإلعالم اليت يتميز
بها لبنان ،فإننا لن نتهاون
مع التجاوزات اإلعالمية اليت
تنال من رؤساء دول صديقة؛
ألن هناك قانونا يشكل سقفا
للحريات ومينع من إثارة
النعرات».
وأكد جريج أن «اململكة العربية
موقف
تفهمت
السعودية
لبنان الرمسي مما حصل،
وإننا جتاوزنا هذا الظرف،
ومن الطبيعي أن تتم املعاجلة
بالشكل املطلوب».
من جهتها ،رفضت مصادر
يف تلفزيون لبنان أن «يكون
هناك أي تنسيق بني إدارة
التلفزيون واجلانب السوري»،
مشددة على «االلتزام الكامل

وزير االعالم رمزي جريج
بسياسة النأي بالنفس ،وعدم
خرق قرارات احلكومة اللبنانية
وأنها ليست بصدد تشكيل
أي توترات داخلية كانت أم
خارجية» ،شارحة أن «بث كلمة
أمني عام «حزب اهلل» السيد
حسن نصر اهلل كان عرب قناة
(املنار) وليس الفضائيات
السورية؛ إذ إن هناك تنسيقا
مع كل التلفزيونات اللبنانية
يف نقل وتبادل التوترات
الفضائية فيما بيننا».
وأشارت املصادر لصحيفة
«الشرق األوسط» ،إىل أن
«هناك حتقيقا من قبل وزارة
اإلعالم فيما خيص كيفية نقل
حديث نصر اهلل» ،معتربة أن
«ما ترفضه الوزارة هو نقل أي
بث تظهر فيه إشارة أو شعار

التلفزيون السوري» .وأضافت:
«ال نريد من خالل نقل كلمة
ّ
يصنفنا البعض
نصر اهلل أن
أننا ّ
نتخذ موقفا من السعودية
أو أننا نتبنى كالم نصر اهلل،
بل إننا ملتزمون بنقل حديث
سياسيي الصف األول ورؤساء
األحزاب يف لبنان ،وهو عمل
روتيين أن نتبادل البث مع
بقية التلفزيونات وليس لدينا
ّ
أعداء على الصعيد املهين».
وختمت مصادر تلفزيون لبنان
بالقول إن «وزارة اإلعالم اختذت
املوضوع على عاتقها ،وهي
تعلم أن نية إدارة التلفزيون
احلكومي كانت صافية ،وأنها
ملتزمة كل االلتزام بسياسة
النأي بالنفس من األحداث
السورية».

مقتل اإلرهابي الفار أسامة منصور يف
اشتباك مع القوى األمنية يف طرابلس
اإلرهابي
قتل
أسامة
الفار
يف
منصور
الطالق
تبادل
النار حصل مع
لشعبة
دورية
يف
املعلومات
االمن
قوى
يف
الداخلي
املئتني
شارع

يف طرابلس ،وقتل معه مرافقه
املدعو أسامة الناظر ،فيما جرح
عنصرين من قوى األمن الداخلي
يف االشتباك.
ويف تفاصيل ما اجرى ان
القتيلني حاوال رمي قتبلة على
قوة امنية ما ادى اىل اطالق
نار بينهما وبني القوة االمنية
ما ادى اىل اصابتهما.
والقتيالن يف طرابلس كانا
حامالن هلويات مزورة بإسم
خالد ج ».و «هادي خ».
وتبني ان إمسهما احلقيقيان
أسامة منصور وأمحد الناظر.
ّ
مزنرا
وذكر أن منصور كان

حبزام ناسف.
كما ومت توقيف املطلوب خالد
حبلص ومرافقه جراء اإلشتباك
نفسه الذي وقع يف طرابلس
والذي قتل فيه اسامة منصور
ومرافقه.
ّ
وشكل منصور ،الذي كان
ّ
جيند مقاتلني لبنانيني للقتال
يف سورية مع تنظيمي داعش
والنصرة ،ثنائيًا إرهابيًا مع
الفار شادي املولوي خالل
اشتباكات طرابلس بني التبانة
وجبل حمسن ،والحقًا يف
االشتباكات مع اجليش اللبناني
منذ بضعة أشهر.

فيصل الداود :هل تصاريح جنبالط محت
املوحدين بإدلب من النصرة؟
وقواعد
يتغيرّ ،
العامل
اللعبة تتبدل ،ومعهم سبل
حتوالت كبرية
االشتباك..
ّ
طرأت وما تزال يف الشرق
لتعم العامل األمجع..
األوسط
ّ
إيران بـ»كرامتها» دخلت
النفوذ،
تقاسم
معادلة
وأمريكا مل تعد الالعب الوحيد
يف املنطقة ،وال ربيبتها
«إسرائيل»..
عن التحوالت يف املنطقة
وانعكاساتها ،جريدة «الثبات»
التقت مؤسس حركة النضال
اللبناني العربي النائب السابق
فيصل الداوود.
ومما جاء يف احلوار:
يعترب زعيم املوحدين يف
فيصل
التيم»؛
«وادي
االتفاق
أن
الداوود،
األمريكي  -اإليراني خطوة
أساسية يف تغيري جذري
حاصل يف السياسة األمريكية
يف الشرق األوسط ،ويقول:
أثبتت اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية وجودها يف املمنطقة
السياسة
صعيد
على
والنفوذ والتطور التكنولوجي
واحلضاري ،فباتت إيران
ضمن املعادلة الدولية رقمًا
أساسيًا يف معادلة الشرق
األوسط ..وانطالقًا من هذه
املتغريات الواضحة ،ستحصل
تداعيات كبرية خالل الشهرين
املقبلني ،لتثيبت هذه املعادلة
اجلديدة حتى لو بالدم،
ألن املشكل على الدوام ال
يكون يف االتفاق بالعموم،
بل بتفاصيله ،ولكي يتبلور
املوقف األمريكي ترمجة على
تعودنا من األمريكيني
األرض ّ
إراقة الدماء.
يرى فيصل الداوود أن
الغليان يف الشرق األوسط
قد تنتج عنه كوارث معينة..
ال تهدئة على صعيد األوراق
املفتوحة يف منطقة الشرق
األوسط ،لكن من الواضح
لكل متابع عادي موضوعي،
مشاهدة جناح خيار حمور
يف
واملمانعة
املقاومة
املنطقة ،ولوال هذا النجاح ملا
تعاطى األمريكي واألوروبي
السؤال
ليبقى
معه..
املطروح ،وبقوة ،عن رؤية
ودور «إسرائيل» اجلديد
مع هذه املتغريات الضخمة
على املستوى االسرتاتيجي
يف املنطقة ..وحده الوقت
سيبلور األمور ،وإىل حني
اكتمال املشهد ،مبا فيه
تقاسم النفوذ ،سياسة عض
األصابع مستمرة أكثر من
ملف وقضية.
برأي فيصل الداوود ،احلوار
األمريكي  -اإليراني يطمئن
شعوب املنطقة ،رغم وجود
االشتباك يف عدة قضايا
إقليمية ،فهو ينذر برتاجع
النفوذ األمريكي لصاحل أبناء
املنطقة ،يقول :نأمل حتصيل
مكاسب وانتصارات يف هذا
احلوار ،وبرأينا هذا احلوار
سينتج عنه رابح وخاسر.

 2500مليار$

يضيف الداوود :األمريكي من
كل املوضوع عينه على 2500
مليار دوالر لدى اململكة،
دمر العامل العربي
األمريكي ّ
بأكمله ،ومل يعد أمامه سوى
منطقة اخلليج ..يف النهاية،
ميكن مالحظة أن هذه املؤامرة
تنسحب على اجلميع وليس
على فئة حمددة ،وبالتالي
نأمل وعي وإدراك األطراف
السياسية يف اململكة ،حتى ال
يدفع شعبها إراقة دماء كما
هو حاصل يف أكثر من منطقة
يف عاملنا العربي واملشرقي.
يشري الداوود إىل أن املنطقة؛
من تونس إىل العراق واخلليج،
مرورًا بليبيا واليمن والعراق
وسورية ومصر يتم تدمريها:
«دماء اإلنسان اليت ُتراق هي
أغلى شيء بالنسبة إلينا،
لكن يف ظل هذه اهلمروجة
يتم فيها تهديم تارخينا،
وتقاليدنا وقيمنا ،وهذا األمر
خطر للغاية ،مع العلم أن كافة
األديان السماوية انطلقت
من هذا الشرق األوسط،
وتدمري التاريخ احلضاري هلذه
اجملتمعات تدمري لإلنسان
عد من
أيضًا ،وبرأينا ،ما ُي ّ
صراع بني املسلمني بالغ
اخلطورة ،وال سبيل للخروج
منه إال باحلوار ،ألن التواصل
هو احلل الوحيد إلنقاذ مشرقنا
وتارخينا من الدمار».

سنعيش سوياً
لسورية الفضل الكبري فيما
حيصل من تغيريات يف املنطقة
الداوود،
فيصل
حبسب
يقول :صمود سورية بقيادة
الرئيس بشار األسد يف
حمنتها غيرّ املعطيات الدولية
بأكملها يف املنطقة ،ولوال
توسع دور
صمود سورية ملا
ّ
دول «الربيكس» ،وروسيا
حتديدًا ،وملا قويت إيران
هلذه الدرجة ..واليوم يشتد
الضغط على سورية ألهميتها
االسرتاتيجية يف رسم معادلة
املنطقة ،وكتنفيسة للموضوع
اليمين ،وبرأينا هذا الضغط
الذي استمر لسنوات ال ميكنه
إخالل التوازن اليوم ،رغم املد
واجلزر يف املعارك العسكرية،
ولوال الدور الرتكي «الوسخ»
ملا سقطت إدلب ،لكن نطمئن
اجلميع أن سورية صامدة ،رغم
الضغط عليها؛ من الشمال
واجلنوب ،وتصاريح الدولة
األمريكية تتبدل جذريًا جتاه
سورية ،رغم سياسة عض
األصابع.
يضيف الداوود :وجود خطنا
املقاوم بدءًا من إيران وصو ً
ال
إىل لبنان مرورًا بسورية
والعراق واليمن وغريها من
املناطق ال يكفي لبناء التهدئة
ووقف سيالن الدماء ،ألننا
حباجة إىل اآلخر ،وهذا الوفاق
يتطلب احلوار بني إيران
والسعودية لبناء االستقرار،

وبالرغم أن التوازنات متيل
لصاحلنا ،وهذا الكالم ليس
تبجحًا وال شعرًا ،نعرف
فيه
ّ
جيدًا أن الناس يف النهاية
ستعيش مع بعضها ،ونأمل أن
يبدأ احلوار يف العامل العربي
كما هو حاصل يف لبنان.

وعن موقع املوحدين يف
سورية وما تعرضوا له يف
إدلب ،يقول فيصل الداوود:
املوحدون املسلمون هم خلف
الدولة السورية ،وخلف الدولة
اللبنانية ،وهاتان الدولتان
هما ضمانة الوطن وكل
األقليات ،واالنتهاكات اليت
تعرض هلا املوحدون الدروز
ّ
يف إدلب حصلت أيضًا لباقي
مكونات اجملتمع السوري،
وحصلت للسنة والعلويني
والشيعة واملسيحيني ..إنها
احلرب وبشاعتها ،فكيف إذا
أضفنا إليها فكر تكفريي ال
يؤمن بدين ،ألن أعمال هؤالء
متت بصلة إىل اإلسالم
ال
ّ
السمح وال إىل السنة،
وهذا املخطط الصهيوني
«اإلسرائيلي» هدفه تشويه
صورة املسلمني ..وحنن علينا
صد هذه املؤامرة بوعينا.
وردًا على سؤال عما حصل
يف إدلب ،يشري الداوود إىل
اجتياح «جبهة النصرة» حوالي
 14قرية درزية يف إدلب،
ويضيف :املوحدون الدروز
يواجهون نوعني من االحتالل،
األول يف سورية ،ويتمثل بـ
«إسرائيل» مباشرة وصمود
شعبنا يف «جمدل مشس»،
والثانية يف مواجهة القوى
التكفريية ،واستطاع املوحدون
صد اهلجمات التكفريية يف
إقليم العرب ،بالتعاون مع
اجليش السوري ،للدفاع عن
وحدة سورية.

جنبالط

يتمنى املوحد فيصل الداوود
على النائب وليد جنبالط
وقف اخلطأ االسرتاتيجي الذي
يرتكبه ،الفتًا إىل أن «النصرة»
و»داعش» هما وجهان لعملة
واحدة تسمى «القاعدة»،
وهلذا السبب نقول جلنبالط:
إذا انتصرت هذه اجلماعات
توفرك ،ألنها ال توفر أحد
لن ّ
بانتهاكاتها ،وهلذا السبب
نطالبك بإعادة النظر بهذا
اخلطأ االسرتاتيجي ،وأن يكون
واقعيًا أكثر ،فال «النصرة»
وال «داعش» يعرفون اهلل
تعاىل ،وال اإلسالم ،وال أية
قيمة إنسانية ،والفتاوى اليت
موجهة اليوم ضد
يطلقونها
َّ
املوحدين كما ضد الطوائف
بأكملها ،لذلك هم يرتكبون
جمازر حبق املسليمن السنة
والشيعة والدروز واملسيحيني
والعلويني ،وحنن نسألك
يا جنبالط :هل تصارحيك
خبصوص «النصرة» محت
املوحدين يف إدلب ..أم أنها
أهانتهم وهتكت أعراضهم»؟
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لبنانيات

استمرار حوار التيار والقوات يؤكد احلرص رعد علق على بيان احلريري :نتفهم حراجة وضعه وضيق صدره وندعوه وفريقه إىل وقفة ضمري ومراجعة موضوعية لسياساتهم
رأى رئيس كتلة «الوفاء استقرار لبنان وامنه الوطين للبنان ان يكون تابعا وجيب أن قيادات متعاونة تستطيع ان
على بلوغ اهلدف وإرساء اتفاق متني
للمقاومة» النائب حممد رعد والعيش املشرتك فيه ،وحريصة نتماسك ملصلحة قوتنا وعيشنا تتقدم مسريته لتحقيق حقوقه
خالفا لالجواء السوداوية اليت
يشيعها البعض ،وال سيما
يف الوسط املسيحي حول
مصري حوار القوات اللبنانية
والتيار الوطين احلر مستندا
اىل العامل الزمين من جهة
مع مرور اكثر من ثالثة اشهر
ونيف على انطالقه واىل عدم
حصول اللقاء املوعود بني
رئيس تكتل التغيري واالصالح
النائب ميشال عون ورئيس
حزب القوات مسري جعجع ،او
على االقل االتفاق على ورقة
اعالن النيات من جهة ثانية،
اكدت مصادر مطلعة عن كثب
على التواصل املباشر العوني -
القواتي لوكالة االنباء املركزية
ان اهلدف املنشود من احلوار
املسيحي ال ميكن ان خيتزل ال
باعالن النيات وال حتى بلقاء
على
املسيحيني
الزعيمني
اهمية احلدثني ،اال ان من
يراقب املسار احلواري منذ
انطالقته ويتلمس مفاعيله
على املستوى امليداني يتأكد
ان ابعاده تتخطى بأشواط
مسألة لقاء او صورة جامعة
تبقى عناصرها غري مكتملة
اذا مل تقرتن حقيقة بصدق
النيات وصفاوة القلوب وطي
حقبة مريرة يف سجل العالقات
بني اجلانبني .وتشري اىل ان
جمرد استمرار احلوار منذ أشهر
يعكس مدى الرغبة اجلاحمة يف
تذليل كل العقبات وحل العقد
وتبديد اهلواجس اليت تعرتي
الطرفني كل ازاء اآلخر ،ولو
ان هذا املسار طويل نسبيا اذا
ما متت مقاربته من زاوية الرأي
العام الذي يتطلع اىل السرعة
يف بلوغ النهاية السعيدة من
دون ان يأخذ يف االعتبار
ضرورة ان ترتكز هذه النهاية
اىل اسس متينة ال تتزعزع عند
اول اختبار عملي ،خصوصا ان
تاريخ العالقات بني القوات
والتيار الوطين احلر شهد نزاعا
مزمنا ال ميكن حموه بشحطة
قلم.

وأكدت املصادر ان احلوار
املسيحي حقق جناحا بامتياز
خالفا لبعض التحليالت ،وليس
أدل اىل مقومات جناحه من
مراقبة التصرحيات السياسية
للفريقني وما تعرب عنه مواقع
التواصل االجتماعي من اراء
واهلدوء يف اخلطاب االعالمي،
وهذا يف حد ذاته اجناز يسجل
للطرفني من خالل خماطبة
الوجدان املسيحي املتعطش
اىل ارساء مناخ التصاحل
والسالم وازالة التشنج من
النفوس.
وقالت ان اللقاءات االسبوعية
املتتالية بني امني سر تكتل
النائب
واالصالح
التغيري
ابراهيم كنعان ومسؤول جهاز
االعالم والتواصل يف القوات
اللبنانية ملحم رياشي واليت
شهدت جولة جديدة يف معراب
بعد ظهر اليوم ،تشكل اثباتا
اىل مدى التزام الفريقني باجناز
املهمة ،آسفة لكون بعض
االعالم املسيحي املفرتض ان
يكون البيئة احلاضنة للحوار
املسيحي يتعاطى معه بسلبية
ويصوب يف اجتاهه من خالل
االحياء بفشله ووصوله اىل
طريق مسدود.
وذكرت املصادر يف هذا
اجملال خبريطة الطريق املرسومة
للحوار املسيحي على مراحل
اربع ،االوىل تنتهي مع اعالن
بيان النيات ولقاء عون  -جعجع
وتنطلق الثانية حول امللفات
اخلالفية يف حني تقارب املرحلة
الثالثة ملف االنتخابات الرئاسية
على ان تتوج الرابعة باالتفاق
الشامل واملضي حنو فتح
صفحة جديدة من العالقات،
مشرية اىل انه حتى ذلك احلني
ال ميكن اال ان توظف اجيابيات
التقارب املسيحي  -املسيحي
على مستوى الشارع املتعطش
اىل اتفاق الزعيمني بعد ثالثني
سنة من النزاعات واخلالفات
والعسكرية
السياسية
واالعالمية.

قنصبية لبنان العامة  -سيدني
بيـــان
بناء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم  11/164تاريخ
ً
،2015/3/9
تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن «اجلمعية اللبنانية
لتقدم العلم»
ّ
()The Lebanese Association for the Advancement of Science
ستقوم بتنظيم املؤمتر الدولي احلادي والعشرين للعلم بني
 17 -15نيسان  2015يف جامعة القديس يوسف ببريوت حتت
عنوان:
Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology
وذلك بالتعاون مع اجمللس الوطين للبحوث العلمية.
ملن يهمه األمر وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع
االلكرتوني التالي هلذه البعثة واالطالع على الرابط اخلاص
بتفاصيل هذا املؤمتر :
www.lebconsyd.org.au
سدني ،يف 2015/3/16
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غامن

يف بيان له ،تعليقا على
البيان الذي أصدره الرئيس
سعد احلريري ان «هناك تباينا
واضحا اسرتاتيجيا ومنهجيا
بني «حزب اهلل» و»حزب
املستقبل» ينعكس دائما يف
مواقف الفريقني وادائهما جتاه
األحداث والتطورات احمللية
واالقليمية ،ومن ضمنها احلدث
اليمين الساخن الذي خنتلف يف
مقاربته مع حزب املستقبل سواء
جلهة التوصيف أو جلهة األهداف
أو جلهة حتديد املسؤوليات».
ولفت اىل ان «احلرص املشرتك
على مواصلة احلوار الذي باشرناه
وسنكمل فيه معا ،ليس املراد
اسقاط القناعات املتفاوتة،
بل التوصل عربها مع االمكان
إىل التقاء حول قاسم مشرتك
ننطلق منه سويا لنحقق مصلحة
وطنية أو لندفع خطرا عن لبنان
واللبنانيني».
وقال« :نتفهم حراجة وضع
الشيخ سعد وضيق صدره يف
هذه اللحظة الزمنية خصوصا
ازاء كل ما ننتقد به زعماء
السعودية وسياساتهم اخلرقاء
وعدوانهم الفاشل على اليمن
وشعبه ،لكن الصمت عما
يرتكبه هؤالء من جنايات وابادة
للمدنيني ومكابرة يف حماولة
مصادرة ارادة الشعب اليمين
وفرض وكيل هلم حاكما هناك،
هو صمت ال يرتضيه إال العبيد
أو اجلهلة أو اجلبناء».
واكد ان «ادانة تدخل السعودية
يف اليمن وعدوانها العسكري
ضد أرضه وجيشه وإنسانه هو
التزام وطين ودستوري وانساني
واخالقي ،من شأنه أن يكبح
مجاح املعتدين وينبههم إىل
خطورة فعلتهم ويصوب األمور
باجتاه اجياد حل سلمي لالزمة
اليمنية بدل املقامرة اخلاسرة
اليت تفاقم املشكالت وتوسع
من رقعتها .إن االدانة للعدوان
وتفنيد ارتكابات املعتدين ليس
إساءة ،امنا االساءة تكمن يف
تربير العدوان والتصفيق له
والرهانات
األوهام
ونسج
اخلاطئة حوله .والفطن هو من
يتعلم من التجارب السابقة،
وليس من يكرر األخطاء نفسها
وكأنه يتصرف خارج التاريخ
واجلغرافيا».
اضاف« :السعودية بالنسبة لنا
شقيق مرتكب ومغرور ،ال ميكن
أن يغطي جناياته ال بتحالفات
اقليمية ودولية وال بهدر املزيد
من اموال وثروات شعبه واألمة.
وحيتاج فعال اىل من يقول
بوجهه كلمة احلق دون جماملة
او نفاق».
واعترب ان «قياس ما جرى يف
لبنان على ما جيري يف اليمن
هو خطأ فادح وامعان يف سوء
التقدير واملكابرة ،ومنشأهما
عدم تقييم ومراجعة ما حدث يف
لبنان .والتغييب الكامل لالرادة
الوطنية للناس والتعاطي الدائم
معهم كبيادق حتركها ارادات
قوى أخرى».
واشار اىل ان «ايران كانت
على الدوام حريصة على دعم

كذلك على سيادته ودعم حق
شعبه مبقاومته الغزاة الصهاينة
احملتلني ،ومل تسمح لنفسها
أن تقرر شيئا عن اللبنانيني ال
يف جمال مقاومتهم إلسرائيل
وال يف جمال ادارة الشأن
الداخلي لبالدهم ،وكانت تسعى
دوما ملساعدة اللبنانيني بكافة
فئاتهم واجتاهاتهم وطوائفهم
للتفاهم فيما بينهم ولتقوية
موقفهم الوطين اجلامع ضد
العدو االسرائيلي من جهة ومن
أجل النهوض بسد احتياجات
البالد من جهة أخرى» ،معتربا
ان «الطعن املشبوه بدور ايران
هو افرتاء حمض يصب يف خدمة
أعداء لبنان .وقد يكون توظيفا
تافها وإرتزاقا رخيصا حيرتفه
البعض املعروف يف لبنان ،يف
سياق التملق أو عرض اخلدمات
للدول املعادية أو اليت تنظر
بقلق جراء تنامي حضور ايران
ودورها االجيابي مع لبنان
واللبنانيني وحلساب املصلحة
الوطنية».
وختم« :اننا ندعو الشيخ سعد
احلريري وكل فريقه واملتعاونني
معه إىل وقفة ضمري ومراجعة
موضوعية لسياساتهم املعتمدة،
خصوصا يف هذه اللحظة اليت
يظهر فيها االفق املسدود
ملا مسي «عاصفة احلزم»
السعودية وأن يلتفتوا اىل
اهمية عدم ختريب لبنان واثارة
النعرات املذهبية والتحريض
ملصلحة املعتدين ،فال ميكن

املشرتك يف مواجهة التحديات،
ان شعبنا يف لبنان هو شعب
مقدام وواع وويف وحيتاج اىل

وآماله يف وطن سيد حر عزيز
وكريم .ودولة قوية قادرة
وعادلة ووحدة وطنية جامعة».

النائب سعد رد على مهامجي السعودية:
ازمتهم بهبة املليارات لدعم اجليش والقوى االمنية
أكد عضو اللقاء الدميقراطي
النائب أنطوان سعد يف تصريح
امس االول :أن أوركسرتا االحقاد
املنظمة اليت تقود محلة االفرتاءات
على اململكة العربية السعودية
ودورها العربي والدولي تعاني
هذيانا سياسيا غري مسبوق،
وانفصاال عن الواقع نتيجة
الصدمة الكبرية اليت سطرتها
عاصفة احلزم اليت تقودها اململكة
لتحرير اليمن من براثن احلوثيني
االيرانيني ،واليت وضعت حدا
لتوسع االمرباطورية الفارسية اليت
استباحت سيادة العرب وحتاول أن
تهشم العروبة وتهمش العروبيني
يف هذه املنطقة.
واستغرب النائب سعد االطاللة
املأزومة ألمني عام حزب اهلل
السيد حسن نصراهلل ،واليت حاول
من خالهلا أن يفش خلق االيرانيني
وبقايا املمانعة ،ممن حيملون
اطنان االحقاد على مملكة اخلري
واالعمار ،مشريا اىل أزمة ثقة
بني ايران واتباعها ،حياول السيد
نصراهلل وممانعو حمور سوريا
طهران أن يستعيدوها بالشتائم
والسباب وكيل االتهامات ،يف
وقت تناسى فيه السيد نصراهلل
واملمانعون ما قدمته السعودية

للبنان وللجنوب وللمقاومة قبل
وبعد عدوان نيسان يف العام
 2006وما بعد حترير اجلنوب وقبل
ذلك مساهماتها اليت ال حتصى
يف اعادة اعمار لبنان بعد احلرب،
مشريا اىل أن ازمة نصراهلل مع
السعودية يف هبة ال  4مليارات
دوالر اليت قدمتها اململكة لدعم
اجليش اللبناني والقوى االمنية
واليت من شأنها ان تثبت السيادة
اللبنانية وتقوي املؤسسات وحتكم
قبضة االجهزة االمنية على كل
املناطق اللبنانية وبشكل اساسي
حماربة االرهاب والتطرف الذي
تريده ايران ان يبقى ليربر تدخلها
وهيمنتها.
أضاف سعد :كم يؤملنا كلبنانيني
أن يتنكر السيد نصراهلل لفضل
اململكة وان يتنصل من العرب
والعروبة لتغليب شعوبية الفرس
وسيطرتهم وكأنه بهذه املواقف
جيعل من لبنان رهينة ايرانية
وجيعل مصاحل مئات اآلالف من
اللبنانيني مهددة يف دول اخلليج
لوال حكمة اململكة ودول اخلليج
وتيقنهم أن ما يطلق من مواقف
ال يعرب اال عن ازمة نفسية حيال
قلب موازين املنطقة بعد متادي
الغزو الفارسي.
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لبنانيات

الوفد األردني زار اجلميّل وعون:

العادة احياء اللجنة العليا املشرتكة للبلدين

تابع وفد جلنة الصداقة األردنية
 اللبنانية زياراته اىل القياداتالسياسية فزار أمس االول
برئاسة النائب رائد حجازين
اجلميل حبضور
الرئيس أمني
ّ
النائب ايلي ماروني ،وجرى
البحث يف القضايا االقليمية
اليت تشكل مصدر قلق للجانبني
اللبناني واألردني.
وحتدث حجازين بعد اللقاء،
فأشار اىل ان لالردن ولبنان
دورا تأسيسيا يف نهضة
املنطقة ودول اخلليج وأمريكا،
الفتا اىل أن اللبنانيني كانت
هلم بصماتهم أيضا يف املساهمة
يف إعمار افريقيا.
وأوضح أن اللقاء تطرق اىل
ملفات سياسية اقتصادية أمنية
وإجتماعية ذات إهتمام مشرتك
بني البلدين ،وكان تطابق
باآلراء ،مذكرا بالعالقة املتينة
اليت ربطت حزب الكتائب
والرئيس املؤسس بيار اجلميل
اهلامشية
األردنية
باململكة
وامللك حسني وال تزال حتى
اليوم مستمرة مع امللك عبداهلل
والرئيس اجلميل.
وناشد النائب األردني الدول
املاحنة دعم احلكومات اليت
السوريني
بالنازحني
تعنى
وخاصة لبنان واألردن ،الفتا
اىل أن أعداد النازحني أثقلت
كاهل املالية العامة يف البلدين
وشكلت ضغطا كبريا على البنى
التحتية على اختالفها وبشكل
مركز املاء والكهرباء والرتبية،
آسفا القتصار دور الدول
املاحنة على تقديم املساعدات
العينية للنازحني.
ومتنى الوفد ان يسود السالم
واالطمئنان العامل العربي ويعود

السائحون االردنيون اىل لبنان
كما جرت العادة منذ عقود.
ثم زار الوفد األردني رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب
العماد ميشال عون يف الرابية
حبضور عضو التكتل النائب
فادي األعور.
حتدث النائب
وبعد اللقاء،
ّ
حجازين بإسم اللجنة ،فقال:
تشرفنا بلقاء العماد ميشال
ّ
عون .هذا الرجل الصادق
الذي مل يتغيرّ  .وقد تباحثنا
التحديات اليت نواجهها،
يف
ّ
وكانت الرؤية متطابقة ،حيث
ّ
أننا يف لبنان واألردن نواجه
نفس التحديات حول األزمة
وقضية الالجئني
السورية،
ّ
إن
اإلقتصادي.
والوضع
ّ
ّ
ولكننا
اإلمكانات حمدودة عندنا
نستثمر باإلنسان ،فاألردني
عمَر
والفلسطيين واللبناني من ّ
دول اخلليج وأفريقيا وأمريكا
اجلنوبية.
أضاف :لقد طالبنا العماد عون
برملانية
كونه صاحب أكرب كتلة
ّ
وله تأثري كبري على الساحة،
أن يكون له دور يف الضغط
على احلكومات من أجل إنشاء
األردنية العليا
اللبنانية -
اللجنة
ّ
ّ
املشرتكة اليت كان آخر إجتماع
عمان عام  .2010هناك
هلا يف ّ
العديد من اإلتفاقيات بني لبنان
ّ
مذكرات
واألردن ،والعديد من
التفاهم ..لبنان هو رئة لألردن،
وكان يأتي إىل لبنان أكثر من
نصف مليون أردني سنويًا ولكن
األوضاع يف سوريا ّ
أثرت سلبًا
على هذا األمر.
هذا وأمل حجازين أن ينتخب
الربملان اللبناني األصلح كي
للجمهورية وبذلك
يكون رئيسًا
ّ

الدستوري
الفراغ
ينتهي
احلاصل.وختم قائ ًال :التطابق
بيننا وبني العماد عون كبري
ّ
جدًا لدرجة ّ
وكأننا
أننا شعرنا

أعضاء يف الربملان اللبناني
وليس األردني ،والرؤية واحدة
ّ
كل القضايا
ومشرتكة حول
الراهنة.

فتفت :حزب اهلل ال يريد أي تق ّدم
بامللف الرئاسي

أكد النائب أمحد فتفت أن
احلكومة حاجة للجميع ،وقال :ال
اعتقد أنه سيكون لكالم األمني
العام حلزب اهلل السيد حسن
نصراهلل أي تداعيات جدية
عليها الن اجلميع حمرج نتيجة
غياب رئيس اجلمهورية.
ولفت إىل أن احلكومة قد تواجه
بعض العواصف ،لكن ال بد هلا
من أن تستمر حتى ولو حتولت
اىل حكومة تصريف أعمال
وأصبحت اقل انتاجية ،مؤكدا
أن حزب اهلل معزول عن الساحة
اللبنانية بدليل أن حلفاءه كانت
هلم مواقف واضحة جدا جتاه
السعودية وال يشكل خطورة
على العالقات بني السعودية

ولبنان.
وذكر بأن إيران مل تقدم دعما
واحدا اىل احلكومة اللبنانية
بعد حرب متوز ،يف حني أن
السعودية ،هي الدولة اليت
قدمت األكثر ،يف إعادة
اإلعمار ،وقال :أكثر ما ازعج
نصراهلل هو دعم اململكة
للجيش اللبناني مؤخرا ،ما
ّ
يعطل مقولة اجليش الضعيف
وضرورة املقاومة.
وأشار إىل أن حزب اهلل ال يريد
أي تقدم يف امللف الرئاسي،
معتربا أن نصراهلل أساء اىل
احلوار عندما زاد اإلحتقان
يف الداخل ،وسأل :هل يريد
نصراهلل اإلستمرار يف احلوار؟

خريس :احلوار برعاية بري خفف من
التشنج املذهيب
رأى النائب علي خريس ان
املنطقة اليوم متر مبرحلة صعبة
من خالل ما جيرى يف عدد من
البلدان العربية وهذه احلالة
املرتدية تعكس اجواء سلبية
على اجلو العام ،ولكن نأمل
خريا وان يكون هناك توصل
اىل تفاهمات بعد ما مت التوصل

& AA CONCRETE
FORMWORK
We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply
an all-inclusive Formwork and Concreting package.
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of
your project including engineering for final certification and approval, where required.
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required,
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able
to deliver your projects on time and on budget.
PLEASE CALL
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

اىل اتفاق االطار بني ايران
وامريكا.
واكد ان ما جيرى من حروب
وفنت يف املنطقة كان نبه
منه االمام موسى الصدر اىل
ان اسرائيل تسعى اىل خلق
اسرائيليات يف املنطقة.
اضاف :نقول ونسأل اين
فلسطني اليوم اين القضية
الفلسطينية التى جيب ان تبقى
هي القضية املركزية وان تبقى
اسرائيل هي العدو ال ان حيولوا
وجهة العداء والصراع اىل اماكن
اخرى.
وقال :ان ما جيرى يف اليمن
جيب العمل اجلاد لوقف احلرب
واالقتتال بني اليمنني الن احلرب
ال ميكن ان حتل املشكلة بل مزيد
من القتل والدمار املطلوب العمل
على اطالق مبادرة من اجل مجع
مجيع االطراف على طاولة احلوار
وجيب ان تلعب اجلامعة العربية
هذا الدور او عمان او اجلزائر ال
بل ميكن للبنان ان يقوم بهذا
الدور من اجل مل الشمل و
توقيف احلرب.
وتابع :اما على الصعيد الداخلي
فأن احلوار القائم اليوم برعاية
الرئيس بري خفف من حدة
واخلطاب
والتشنج
الوضع
املذهيب هذا هو املطلوب
اليوم ان نتمسك بلغة احلوار
لكي ننقض هذا البلد وان
نسعى لكي يتم انتخاب رئيس
للجمهورية باسرع وقت ممكن
لكي تتم معاجلة كافة املشاكل
وينتظم عمل املؤسسات كان
على صعيد جملس الوزراء او
جملس النواب.

عرجيي :ليس املطلوب رئيسا مللء
الفراغ بل رئيس يتمتع حبيثية
وشعبية واسعة
اكد وزير الثقافة رميون عرجيي
مساء امس االول اننا لسنا مع
التعرض الي دولة باملطلق
ولكننا نتبنى االتفاق السياسي
مع حزب اهلل وكل ما يصدر
عنه ،معتربا ان ال شيء مينع
بث تلفزيون لبنان ملقابلة
االمني العام ل حزب اهلل السيد
حسن نصراهلل ،مشريا اىل ان
تلفزيون لبنان بث العديد من
املقابالت السياسية من قبل
وليس فقط مقابلة السيد
نصراهلل ،مضيفا :لست على
علم باننا يف مقاطعة سياسية
مع سوريا.
ولفت عرجيي يف حديث اىل
برنامج كالم الناس من الـ
 ،LBCاىل ان رئيس احلكومة
متام سالم يلعب دورًا تارخييًا
اليوم يف ادارة احلكومة،
احلمدهلل تفادينا املهوار مرات
عديدة يف احلكومة ،مشريا اىل
ان املنطقة تغلي والدول ترتنح
وكل هذا ينعكس على لبنان
ورغم ذلك صامدون.
ورأى عرجيي ان كل شيء
افضل من الفراغ ،معتربا انه

كما مت االتفاق على التعيينات
االخرية ميكن االتفاق على
االمنيني،
القادة
تعيينات
مؤكدا ان هدفنا استمرار العمل
احلكومي.
واكد ان العالقة مع رئيس
تكتل التغيري واالصالح العماد
ميشال عون ممتازة ،الفتا اىل
انه ليس املطلوب رئيسًا فقط
مللء الفراغ بل رئيس يتمتع
حبيثية وشعبية واسعة ضمن
الفئة اليت ميثل ،معلنا اننا ندعم
العماد عون يف تيار املردة.
في سياق اخر ،رأى انه جيب
ان يكون الشرق االوسط قد
ربح من االتفاق على امللف
مشريا
االيراني،
النووي
اىل ان ايران اعلنت نواياها
لربنامج نووي سلمي ورغم
ذلك ازدادت اخلالفات ولكن
اليوم تطرح االمور من باب
مغاير وخمتلف ،الفتا اىل ان
باكستان واسرائيل وغريهما
من الدول لديها برامج نووية
غري سلمية ،معتربا ان االتفاق
االيراني الغربي حباجة للوقت
وهناك متضررون منه.

ترايسي مشعون زارت الراعي:

«لضرورة إنهاء حالة الفراغ»

البطريرك الراعي مستقبال السيدة ترايسي شمعون
حزب
رئيسة
قامت
«الدميقراطيون األحرار» ترايسي
مشعون يرافقها مسؤول احلزب
يف بلجيكا واإلحتاد اإلوروبي
أنطوان عقيقي واملسؤول عن
ملف العالقات مع البطريركية
املارونية وجيه جبور بزيارة
إىل غبطة البطريرك مار بشارة
بطرس الراعي.
الزيارة أتت يف إطار املعايدة
ملناسبة عيد الفصح اجمليد ،ومل
ُ
ختل من األحاديث السياسية

ومواضيع الساعة.
وتطرق اجملتمعون إىل امللف
األكثر أهمية وهو امللف الرئاسي
وما يدور حوله من ملفات أخرى
بالتطورات
ارتباطه
ومدى
اإلقليمية والعاملية .وخلصت
مشعون إىل ضرورة اإلسراع يف
رئيس للجمهورية يضع
إنتخاب
ٍ
حدًا حلالة الفراغ ويعيد لبنان
إىل اخلريطة الدولية.
هذا ومتنى الوفد لغبطته دوام
الصحة والعمر الطويل.

قنصـلية لبـنان العـامة  -سدني
اعالن

قنصلية لبنان العامة يف سدني بتاريخ
تقفـل مكاتب
ّ
 10نيسان «اجلمعة العظيمة» و  13نيسان « 2015إثنني
الفصح» لدى الطوائف األرثوذكسية.
سدني ،يف 2015/4/7

قنصـل لبنان العـام
جورج البيطار غامن
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عرب وعالم

عاصـــفــــــة احلـــــــزم
هل الطريق لتحرير فلسطني يبدأ من إيران ومير عرب سقوط
العواصم العربية ؟
هل الوصول للقدس ،وحتريرها والصالة بها ال يتم إال حبرس
الثورة اإليراني بعد إحتالله للدول العربية؟
هل إعادة اخلالفة اإلسالمية وهيبتها وعزتها بعيدة املنال إال
على أيدي املاللي مكفري تسعني باملائة من شعوب العامل
اإلسالمي؟
هل خطة مكرمي قتلة الفاروق وذو النوريني لنصرة املسلمني
وحترير بالدهم من اإلستعمار هو مبساعدة القوات األجنبية وخاصة
األمريكية إىل دخول أفغانستان والعراق؟ ومن بعدها املناداة
«املوت ألمريكا»........
هل التخلي عن اهلوية العربية وتدمريها وتشييع املنطقة
وإعادة إمرباطورية فارس هي الوسائل الوحيدة لنصرة اإلسالم
واملسلمني؟
هل الدفاع املستميت عن اجملرم القاتل بشار األسد حامي احلدود
الشمالية لفلسطني احملتلة ومدمر سوريا وقاتل ومشرد شعبها
هو احلل لنشر العدالة واحلرية والدميقراطية الفارسية يف العامل
اإلسالمي؟
ال وألف ال لكل ما يدعيه املشروع الفارسي ،ال لشعاراتكم الكاذبة
الغبية ،ال لنفاقكم اخلبيث ،ال خلططكم العدائية ،ال ألحالمكم
املدمرة التكفريية.
أبي ولو كان طف َال رضيعًا.
ال لن ختدعوا بعد اليوم أي عربي ُّ
ال ولن ترش الطريق بالرز والزهور لقواتكم الغازية للعامل
العربي.
ال للغزو الفارسي ،وألف نعم «لعاصفة احلزم» عاصفة الكرامة
واجملد.
نعم للتحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية إلنقاذ
اليمن من األطماع الفارسية وعصابات احلوثيني ،وإيقاف املد
الفارسي احلاقد.
وهنا ال يسعنا إال أن نقدم الشكر والتحية خلادم احلرميني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز على موقفه الشجاع واملقدام بالوقوف
األبي ،
بوجه التهديد والتمدد الفارسي احلاقد يف عاملنا العربي
ّ
وعلى جهوده النبيلة جبمع مشل العرب وتوحيد صفوفهم.
إن «عاصفة احلزم» ليست ألطماع بأرض أو زيادة سلطة اململكة
بل هي تلبية لنداء من حكومة شرعية لدولة عربية شقيقة طلبت
املساعدة للحفاظ على سيادة أرضها وحكومتها من الغزاة اجملرمني
العابثني بأمن وسالمة وموارد املواطنني اليمنيني املساملني.
«عاصفة احلزم» قضت على أحالم وطموحات املاللي وأعادت
العزة والكرامة والفخر لألمتني اإلسالمية والعربية .
إننا نبارك قرار اململكة مبواجهة حماوالت السيطرة الفارسية وأنه
بعد اليوم لن يكون مبقدور إيران وأوهام امرباطوريتها الفارسية
وال مبقدور سياسة تعميم الشحن املذهيب احلاقد الرخيص اليت
تنتهجها عرب ممارسات احلرس الثوري الكاذب وميليشيات أحزاب
احلقد والإلسالمية املدعومة منه أن تشوه وعي شعوبنا اإلسالمي،
أو أن تطال أمنهم وسالمتهم وكيانهم وسيادتهم.
الشعارات الكاذبة املوت ألمريكا وإلسرائيل أصبحت بالية يا
أعداء األمتني اإلسالمية والعربية ،وإنفضح أمركم يا فرس
وإندحرت أمالكم وأحالمكم بالسطرة على أرض العرب ،أرض العزة
والكرامة ،أرض رسول اهلل والصحابة الكرام ،أرض الرسالت
بالسيطرة الساموية النبيلة.
هنيئَا لنا بعاصفة احلزم وبالقيادة السعودية احلكيمة الراشدة
الشجاعة  ،وال بد للحق أن ينتصر.

رئيس املجلس اإلسالمي – كانربا
املهندس /محمد شاكر برجاوي

خامنئي ضد استهداف «جبهة
املقاومة» بـ «النووي»

ّ
جتنب مرشد اجلمهورية اإلسالمية
يف إيران علي خامنئي أمس
االول ،اختاذ موقف يف شأن
اتفاق لوزان الذي توصلت
إليه بالده مع الدول الست
املعنية مبلفها النووي .ودعا
إىل انتظار «التفاصيل» ،الفتًا
إىل أن ما ّ
حتقق حتى اآلن «ال
يضمن إبرام» صفقة نهائية،
كرر دعمه الوفد اإليراني
لكنه ّ
إلغاء
املفاوض ،معلنًا رفضه
ً
تدرجييًا للعقوبات.
وكرر خامنئي أن املفاوضات
مع واشنطن هي «حول
(الربنامج) النووي فقط ،وال
حناورها يف أي موضوع آخر»،
معلنًا رفضه السماح بتفتيش
املنشآت العسكرية يف إيران
أو وقف صناعاتها الدفاعية.
واستدرك أن «املفاوضات
النووية ستكون جتربة ،إذا
جنحت مُيكن التفكري يف
االنتقال إىل مواضيع أخرى...
وأي اتفاق نووي جيب أال
يستهدف أصدقاءنا يف جبهة
املقاومة».
يف السياق ذاته ،أعلن الرئيس
حسن روحاني أن إيران ُ
ستربم
اتفاقًا نهائيًا مع الدول الست
(اخلمس الدائمة العضوية يف
جملس األمن وأملانيا) ،إذا
ُرفعت يف اليوم ذاته كل
العقوبات املفروضة عليها.
وكان البيت األبيض أشار
إىل أن واشنطن وطهران «مل
ّ
تتفقا بعد على تفاصيل ختفيف
العقوبات» .وزاد أن اإلدارة
األمريكية تعترب أن «ليس من
احلكمة رفع العقوبات يف اليوم
األول» لتطبيق اتفاق نهائي
حمتمل.
ورأى وزير اخلارجية الفرنسي
لوران فابيوس أن تصرحيات
خامنئي أمس ُ
«ت ِ
ظهر أنه ما
زال هناك مزيد من العمل الذي
جيب فعله» ،الفتًا إىل «مسائل
مل نتفق عليها ،خصوصًا يف
ما يتعلق بالعقوبات» .وتابع:
«نريد اتفاقًا ،لكن ذلك يتطلب
أال يبقى شيء غامضًا».
أما وزير اخلارجية األمريكي
جون كريي فشدد على أن
«جزءًا من االتفاق» النهائي
يتضمن كشف إيران
جيب أن
ّ
نشاطاتها النووية العسكرية
السابقة.
وأشار خامنئي إىل أنه مل يعلن
موقفًا من اتفاق لوزان «ألن
املسؤولني اإليرانيني يقولون

إن املوضوع مل ُينجز بعد ،وال
يوجد ما هو ملزم حتى اآلن».
وزاد« :ال داعي الختاذ موقف.
ال أؤيده (االتفاق) وال أعارضه.
كل شيء يكمن يف التفاصيل،
ست َ
وهذه ُ
ناقش بالتفصيل ،اذ
قد حياول الطرف اآلخر املعروف
بنكثه الوعود ،إغراق بالدنا يف
التفاصيل».

وأضاف« :ال معنى لتقديم
التهاني لي وآلخرين .ما ّ
حتقق
ال يضمن إبرام اتفاق ،وال
مضمونه ،وال يضمن استمرار
املفاوضات إىل نهايتها .مل
أكن قط متفائ ًال بالتفاوض
مع أمريكا ،ال أوهام يف ما
يتعلق بذلك ،بل خربات .مع
ذلك وافقت على املفاوضات
وأيدت املفاوضني وما زلت
ّ
أؤيدهم».

وسخر من «ورقة حقائق»
أصدرها البيت األبيض بعد
ساعات على إعالن اتفاق
تضمنت
لوزان ،معتربًا أنها
ّ
«أخطاء يف غالبية القضايا».
ونبه إىل أن «إيران ليست
ّ
ٍ
إلغاء تدرجيي
معنية بأالعيب
للعقوبات اليت جيب رفعها
دفعة واحدة يوم توقيع
االتفاق ،وال ميكن قبول شيء
أدنى من ذلك» .لكنه اعترب أن
متديد مهلة التوصل إىل اتفاق،
بعد آخر حزيران (يونيو) املقبل،
«لن يكون نهاية العامل»،
واستدرك« :أرحب بأي اتفاق
حيمي مصاحل األمة وعظمتها،
لكن عدم االتفاق هو أشرف
اتفاق يهدر مصاحل الشعب
من
ٍ
وكرامته».

«أكناف بيت املقدس» تتقدم يف خميم الريموك بعد
معارك عنيفة مع داعش وبان حيذر من «جمزرة»
حذر االمني العام لالمم املتحدة
بان كي من مون من حصول
«جمزرة» يف خميم الريموك جنوب
دمشق ،وسط ظهور انقساك
بني السلطة الفلسطينية وحركة
«محاس» إزاء مطلب النظام
السوري توفري غطاء فلسطيين
القتحام املخيم وطرد تنظيم
«الدولة اإلسالمية» (داعش).
وسعت فصائل سورية معارضة،
بينها «جبهة النصرة» ،اىل تكرار
سيناريو إدلب يف مشال غربي
البالد ،بالتوحد وقتال قوات
النظام يف ريف دمشق ،يف حني
رفض وفد النظام يف موسكو
تسلم قائمة ضمت أمساء تسعة
آالف معتقل.
ودعا األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون ،إىل العمل على
تفادي «جمزرة» يف املخيم الذي
أصبح سكانه بني فكي كماشة
«داعش» والنظام ،وقال« :حان
الوقت للقيام بعمل ملموس
إلنقاذ األرواح وال ميكن أن نبقى
مكتويف األيدي والسماح حبدوث
جمزرة ،ال جيب التخلي عن سكان
الريموك» .واضاف« :مسعنا عن
تقارير مقلقة ازاء هجوم واسع
على املخيم واملدنيني فيه .هذا
سيكون جرمية حرب فظيعة جيب
ان حياسب عليها املسؤولون
عنها».
وكان «املرصد السوري حلقوق
اإلنسان» قال إن «داعش»
سيطر على  90يف املئة من
الريموك ،يف وقت أفاد جمدالني
بأن ثلث املخيم فقط وقع حتت
سيطرة التنظيم املتطرف .لكنه
قال إن دخول التنظيم «أطاح
باحلل السياسي ووضعنا أمام
خيارات أخرى حلل أمين» .وكان
جمدالني يتحدث بعد اجتماع عقد
مساء األربعاء حبضور ممثلي
فصائل فلسطينية وغابت عنه
«كتائب أكناف بيت املقدس»،
احلركة اليت نشأت أخريًا يف خميم
الريموك اليت تعترب قريبة من
حركة «محاس» ومعارضة للنظام.
وأضاف أنه ستشكل «غرفة
عمليات مشرتكة من القوات
السورية والفصائل الفلسطينية
اليت ترغب اليت هلا تواجد ملموس
داخل املخيم أو يف حميطه
الستكمال هذه العملية النظيفة
عسكريًا».
يف املقابل ،ظهر احد قياديي
«األكناف» يف فيديو متعهدًا
باستمرار القتال وعدم االنسحاب

من املخيم .وقال ممثل حركة
«محاس» يف لبنان أسامة محدان
لـ «فرانس برس» ،إن احلركة مل
تطلع على تفاصيل ما اتفق عليه
يف اجتماع الفصائل يف دمشق،
رافضًا يف الوقت ذاته «مسألة
التورط الفلسطيين العسكري يف
املخيم بالكامل».
وأفيد بنشوب اشتباكات عنيفة
يف خميم الريموك بني «أكناف
بيت املقدس» مدعومة بفصائل
أخرى من جهة ،وبني «داعش»
من جهة أخرى.
وأضافت أن «االكناف» تسجل
تقدمًا.
وكذلك تدور اشتباكات يف حي
الرتكمان بني جمموعات مسلحة
ولواء العز الذي أعلن والءه
لداعش.
السوري
اجليش
واستقدم
تعزيزات إىل حميط املخيم،
فيما استهدفت مدفعيته مواقع
«داعش» فيه ويف منطقة احلجر
األسود.
وعلى صعيد القتال بني مقاتلي
املعارضة وقوات النظام ،قالت
اللجنة الشرعية يف «جبهة
النصرة» يف بيان« :ندعو مجيع
رص الصفوف ومجع
الفصائل إىل ّ
الكلمة وحشد الطاقات يف حنر
ّ
لفك احلصار (عن
العدو الصائل
غوطة دمشق) وحترير األسرى
ورفع املعاناة عن أهلنا .ولكم
يف إخوانكم يف إدلب (مشال
غرب) ودرعا (جنوب) وما أكرمهم
اهلل به من نصر وفتوحات بعدما
رصوا الصفوف ونبذوا الفرقة
واالختالف».
تزامن ذلك مع إعالن «جيش حترير
الشام» ،وهو حتالف من فصائل
عدة ،أنه سيطر على الطريق
الدولية بني دمشق وبغداد ،الفتًا
يف بيان اىل أنه استطاع «حترير
نقاط يف جبال القلمون الشرقي
(قرب حدود لبنان) ،وطرد عناصر
حزب اهلل املتمركزين فيها».
املدفعي
القصف
تواصل
واجلوي على معاقل «النصرة»
واجملموعات املسلحة يف مدينة
إدلب ،فيما احتدت االشتباكات
بني الطرفني يف حميط املسطومة
جنوب املدينة.
وكان اجليش السوري قد تقدم
األربعاء من معمل القرميد باجتاه
بلدة قميناس شرق املسطومة،
إلحكام السيطرة على كل اجلهة
اجلنوبية إلدلب لتأمني تقدم
القوات حنو املدينة.

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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مقاالت وتحقيقات

«امليادين» تزور مقاتلي حزب اهلل يف جرود القلمون

ختتلف هذه الزيارة امليدانية عن كل سابقاتها.
فعلى عكس ما اعتادت عليه من تغطية للمعارك
ونقل الواقع كما هو من امليدانّ ،
حلت «امليادين»
هذه املرة ضيفًا يف إحدى أصعب جبهات القتال ال
لنقل أخبار املعارك ،بل ملعايشة حياة مقاتلي حزب
اهلل عن كثب ،وذلك للمرة األوىل منذ مشاركتهم
يف القتال يف سوريا.
يف جرود القلمون حتديدًا ،على احلدود اللبنانية
السورية ،ملا ّ
ّ
وتلخص هذه احلرب من عناوين
متثل
سياسية وبقساوتها العسكرية واملناخية ،وعلى بعد
ّ
املسلحة ،كان
مئات االمتار عن اجلماعات التكفريية
لنا لقاء مع مقاتلي حزب اهلل املرابطني على التالل.
مقاتلون يف ريعان شبابهم ،طالب جامعيون ،وذوو
اختصاصات متعددة ،نذروا حياتهم للدفاع عن
مقدسة .ماذا ّ
متثل هلم هذه احلرب وملاذا
قضية
ّ
يشاركون فيها؟ كيف يقضون أوقاتهم يف تلك
البقعة النائية من االرض؟ ما الفرق بني احلرب ضد
العدو االسرائيلي وحربهم مع التكفريي ملن خاض
التجربتني...؟
إليكم هذا التحقيق على أبواب بدء معركة جديدة مع
ّ
املسلحة على احلدود اللبنانية
اجلماعات التكفريية
السورية ،الذي قد يفتقد بعض تفاصيل الوصف
املتعلقة باملقاتلني واملواقع العسكرية .جتدر
االشارة اىل ان كل االمساء احلركية للمقاتلني هي
أمساء مستعارة.
يصل ارتفاع اجلرود اليت زرناها يف القلمون على
احلدود اللبنانية السورية اىل  1850مرتًا عن سطح
البحر .جرود صخرية وعرة مل تعتد احلياة يومًا منذ
ّ
يشكل
نشأتها اجلغرافية .تالل شاخمة وفارغة ،مل
موقعها ذات أهمية على اخلريطة سوى انها تالل
جبال القلمون وجرودها الواقعة على السلسلة
الشرقية للبنان وسوريا .شاءت الظروف أن تصبح
هذه االرض املعزولة واليت مل تطأها قدم انسان،
حمط أنظار العامل من قبل القوى السياسية الكربى،
مبا فيها العدو االسرائيلي ،وذلك منذ اندالع االزمة
يف سوريا وحتى اليوم ،ووصول اجلماعات التكفريية
اىل احلدود اللبنانية.
استغرقت الطريق اىل النقاط العسكرية بني النصف
ساعة ومخسة وأربعني دقيقة من قرى القلمون باجتاه
جرود اجلبة وعسال الورد ،عرب آلية رباعية الدفع.
ما ال يعلمه أحد ان املقاتلني انقطعوا ثالثة أيام
عن التواصل يف كل اجلرود بسبب العاصفة القوية
«زينة» منذ أشهر ،بعد ان وصل ارتفاع الثلوج فيها
اىل املرتين .غري ان التموين والتحصينات الالزمة
ملكافحة فصل الشتاء كانا كفيلني بإبقاء املقاتلني
صامدين واعتبار ما جرى هلم مبثابة اسرتاحة املقاتل.
كما ان املقاتلني ارتدوا للمرة االوىل ،بزات عسكرية
خاصة لفصل الشتاء روسية الصنع ،ال ميكن لالمطار
وال حتى للهواء خرقها.
ارتفاع الثلوج يف خمتلف اجلرود ،دفع قيادة حزب
اهلل إىل استخدام للمرة االوىل يف ميدان احلرب
 ،آلية «سكي دو» وذلك بهدف نقل الطعام
واملازوت ،واحيانا بعض املقاتلني الذين انتهت
مناوبتهم .ويف الطريق اىل اجلرود ،يقول «محزة»
أختيل
(اسم مستعار) ،وهو احد املقاتلني «مل أكن
ّ
يومًا انين سأقود سكي دو هنا ويف احلرب ،شخص
متخصص ّ
ّ
علم البعض ّ
منا على القيادة ،وأصبح كل
واحد فينا ّ
اآلخر..وهديهم اذا فيكي للشباب»
يعلم
ّ
مبتسمًا .يكمل «كاظم» الذي كان هو ايضا يف
املنطقة أثناء العاصفة« ،ذهبت اىل املوقع ،فلم
اصدق انين فوق املوقع واالخوة حتيت بعمق مرتين
يزيلون الثلوج عن باب الدمشة ،ومسعت أصواتهم
وهم ينشدون أثناء قيامهم بفتح ثغرة يف الثلوج...
ناديت عليهم فرد االخوان من حتت الثلوج مازحني:
اييه شو فارقة معك يا كاظم خممن حالك بفاريا!»
ويضيف «كاظم» ان «االخوان اعتربوها اسرتاحة
مقاتل ألن العدو مل يستطع آنذاك االقرتاب مرتا
واحدا من مغاوره املقابلة لنا ،كما ان وضعهم كان
جيدا لناحية التموين والتدفئة».
يعرفنا القائد امليداني «بدر» قبل الوصول اىل
ّ
اجلرود ،بأن املقاتلني الذين سنقابلهم ،غالبيتهم
يف ريعان شبابهم بني العشرين واخلمسة والثالثني
عاما ،ميتلكون خربة عسكرية تدربوا على بعضها
يف معسكرات حزب اهلل ويف احلرب يف سوريا.
وبعضهم اآلخر اكتسبها يف جنوب لبنان ضد العدو
االسرائيلي .وكل املقاتلني الشبان هم من «قوات
النخبة» اي «فرقة الرضوان» التابعة للشهيد القائد
عماد مغنية .وكل هنا له مهامه العسكرية ،بني
قناصة ومشاة ورماة مدافع وهندسة وغري ذلك.
خاض القائد «بدر» احلربني ضد العدو االسرائيلي
وضد التكفرييني« .مل خنض مع العدو االسرائيلي
حرب املدن ،إال قلي ًال جدًا ،على عكس سوريا حيث

يرى مقاتلو حزب اهلل أن الحرب واحدة على سوريا ولبنان
االحتكاك املباشر واملواجهات من حائط اىل حائط.
كتجربة شخصية ،القتال مع االسرائيلي وجها لوجه
له طريقته اخلاصة يف املواجهة ،نفهم على بعضنا
أكثر بالعلم العسكري .التكفريي عدو غيب ،ال يوجد
معه اي قواعد يف اللعبة ،رغم ان االثنني عدوان
وكالهما يريد قتلنا».
ّ
شك ان املقاتلني الذين اكتسبوا خربة قتالية
ال
جديدة يف حرب املدن على عكس اجليل القديم،
هلم مستقبل عسكري خمتلف ،وهنا يقول «بدر»
بكل ثقة واطمئنان ،هؤالء املقاتلون الشبان «هم
جيل املقاومة اجلديد ،سيكونون أقوى منا بكثري
ألن خربتهم عالية وخمتلفة .هم مفعمون باحلياة
والطاقة..العلم والتطور يلعبان دورهما ايضا يف
عصرهم .على االرض ،نفتخر عندما نشاهد ونلمس
قوة كل واحد فيهم ،يصعدون اىل اجلبال ويركضون
مسافات طويلة وخيوضون املعارك الشرسة بقوة
جسدية عالية» .ويكمل القائد «بدر»« :هم يتماهون
مع أرض ختتلف عن أرضهم ،من الشمس احلارقة
يف الصيف اىل صقيع الثلوج ودرجات احلرارة
املتدنية اىل  10حتت الصفر..كما أن أغلب جيوش
العامل ال تستطيع التماهي يف هذه اجلرود اليت ميكن
حقًا وصفها بـ»تورا بورا».

شوكوال وتمر وزبيب ..وابتسامة

شيئا فشيئًا نبتعد عن كل مظاهر احلياة ،ال بساتني
ّ
شقت اجلرافات
زراعية وال منازل يقطنها أهلها.
خصيصًا طريقا للوصول اىل نقاط عسكرية متعددة
مشرتكة بني اجليش السوري وحزب اهلل .قد تكون
كلمة جرود هي الكافية واملعبرّ ة ،صخور وحجارة
مبعثرة ورمال ،آليات مدمرة لـ»جبهة النصرة»
وبعض الكهوف اليت وجدت فيها اكياس صنع املواد
املتفجرة لصناعة السيارات املفخخة ،تلك اليت كانت
ترسل اىل لبنان الستهداف املدنيني .وصلنا مبشقة
املتقدم املشرتك مع اجليش السوري
اىل املوقع
ّ
ّ
منظمة ويف
خلية عسكرية
لنا.
الناري
التأمني
بعد
ّ
جهوزية عالية املستوى .آليات عسكرية من مدفعية
ورشاشات وغريها من أنواع االسلحة الستهداف
يتوزع املقاتلون
املسلحني منتشرة يف املوقع ،فيما
ّ
كل يف موقعه ويف مهامه .ونكتفي هنا بهذا القدر
من الوصف.
املقاتلون الذين يرتدون بزات عسكرية صحراوية
اللون ،يستقبلون ضيوفهم باستغراب ،يف مكان مل
يعتادوا فيه على استضافة أي زائر سوى بلباس
عسكري .غري ان الدهشة من ضيوف ّ
حلوا عليهم من
دون ميعاد ويف هذا التوقيت ،مل متنعهم من إلقاء
التحية والرتحاب باحرتام ولباقة .يستقبلنا مسؤول
النقطة العسكرية بابتسامة مل تفارق حمياه حتى آخر
اللقاء ويبدأ بتعريفنا على املقاتلني.
يركض مقاتلون آخرون للقيام بواجب الضيافة
املتواضعة من الشوكوال والتمر والزبيب إضافة
اىل املياه ،يف موقع قد تستغرب فيه كيف لديهم
الوقت للقيام بواجب الضيافة .لكنها ميزة لطاملا
ّ
حتلوا بها يف اية ظروف كانت.
من الواضح أن عالقة القائد «بدر» باملقاتلني أكثر
من جيدة ،اجلميع يلقي عليه التحية حبرارة العناق
كأنه أب هلم .الحقا وردًا على سؤال ،جييب «بدر»
حول عالقته باملقاتلني قائال «هم يف ميدان معركة
وكمسؤول علي أن أكون دائمًا جبانبهم ،واملقاتل
لديه ظروفه اخلاصة أيضًا ،وحباجة اىل اهتمام
رغم كل شيء ،حتى ولو أني مسؤول جيب ان
اتصرف معهم كإخوة يف جانب معني» ،مضيفا
«الكلمة احللوة واالطمئنان خيففان كثريا ،والقائد
ّ
يتمتع بهذه الصفات واال يتصرف بعجرفة
عليه ان

مع احد ،ويف اوقات اجلد يكون حازما وال يسمح
يشدد على «العالقة االخوية
باخلطأ أبدا» .وهنا
ّ
اليت نشأت مع افراد جنود اجليش السوري ،نشأت
بيننا عالقة اخوية مبنية على االحرتام املتبادل والثقة
والتضحية معا يف وجه هؤالء التكفرييني من جبهة
النصرة وداعش».
تتوزع دشم عدة يرفرف عليها العلم السوري يف
ّ
هذه البقعة حيث ينام بعض املقاتلني يف بعض
اخليم ،على فرشة عرضها أقل من مرت ،وتضم
اغراضهم الشخصية مع قرآن صغري وكتاب ادعية.
كما ان هناك خيمة خمصصة لوضع الطعام واملعلبات
واملياه .ال يوجد تلفاز ،ومينع استخدام اهلاتف منعا
باتا .ينقطع املقاتلون عن كل اخبار ذويهم وما
جيري ألكثر من  15يومًا ،كل حسب مهامه وجمريات
امليدان .اما الرتفيه هنا فهو عبارة عن «التسلية
بالتدشيم او التنظيف وبعض الدردشة واملزح بني
االخوة».
وعلى وقع أصوات مدفعية اجليش السوري اليت
تستهدف املسلحني يف جرود فليطاّ ،
حتلقنا مجيعا
لشرب الشاي ّ
عله خيفف قليال من حدة اهلواء القوي،
وكانت لنا هذه الدردشة مع املقاتلني.
«هادي» ( 34عاما) متأهل ولديه ولدان ،يسأله
طفاله دائما عن سبب غيابه عن املنزل ويعبرّ ان
عن اشتياقهما له .هو ايضا يشتاق اليهما «افكر
بزوجيت وأوالدي واشتاق اليهم ،هم دائما يسألون
امهم اين يغيب البابا ،تقول هلم يف العمل ،طبيعة
الطفل ان يعرف ماذا يعمل والده ،كل مرة اقول
هلم مهنة معينة» .لكن «اشتياقي هلم هو الذي
يقوي عزمييت يف الدفاع عنهم وعن مستقلبهم وعن
ارضي وكل اللبنانيني».
تعود «هادي» مثل غريه على أرض جديدة ،لكن
ّ
طبيعة اجلرود خمتلفة عن باقي املعارك« .ال يوجد
نوم هنا ،واجب نؤديه وحنمي عائالتنا ،ونذهب اىل
اي مكان جيب ان نكون فيه حلماية أرضنا .حنن
قادرون على ختطي كل الظروف الصعبة .االرض
اندجمنا معها وظروفها اصعب من اي مكان آخر لكن
تأقلمنا مع البيئة وبتنا نفهمها جيدا».
ال شك ان احلرب اليت خيوضها مقاتلو حزب اهلل مع
اجليش السوري ،قد أفضت كل تلك السنوات عن
عالقة فرضها امليدان وهي ختتلف عن سابقاتها».
«حنن واجليش السوري واحد ،احلرب علينا وعليهم،
اكتسبنا منهم خربات واكتسبوا منا ايضا ،نتبادل
كل شيء سويًا ،من معلومات وقتال وكل شيء،
وما يصيب سوريا يصيبنا حنن أيضا ،هذا حمور
واحد ومصريه واحد يف هذه احلرب».
املعنويات لدى املقاتلني هنا عالية جدا .استعدادات
نفسية وعسكرية ال ختتلف عن اية معركة اخرى يف
امليدان ،غري أن التصميم على أن تكون هذه املعركة
هي االخرية هنا يف اجلرود وعلى طول احلدود لطرد
التكفرييني أقوى من كل الفرتات السابقة« .إما
حنن أو هم» ،يقوهلا «هادي» حبزم« .لن نسمح
ّ
واملتخلف ان حيكمنا ،ولن نسمح
هلذا الفكر الظالمي
ان تكون نساؤنا وأهالينا واطفالنا عرضة للبيع يف
املزاد كما فعلوا بالنساء يف مناطق متعددة من
سوريا والعراق».

القضية أو ًال

وفيما «هادي» املسؤول عن النقطة العسكرية يبلغ
ويعد أكرب سنًا هنا ،إال أن سائر املقاتلني
 34عاما،
ّ
هم شبان إما طالب جامعة ،أو أنهوا دراستهم ،لكن
يؤجل دراسته.
بعضهم قضت مهمته أن ّ
عالء ( 22عاما)ّ ،
يعلق على املوضوع «ما بتظبط بدنا

نتخلى عن شيء مقابل شيء ،اما الدرس او التفرغ
والعمل .هناك بعض االخوان يستطيعون التوفيق
بني الدراسة او العمل واجلهاد ،حسب ظروف وطبيعة
عمل كل واحد منا» .بقي لعالء سنة دراسية واحدة
ّ
مؤكدا انه
حتى يأخذ شهادته يف إدارة االعمال،
سيكمل دراسته «يف حال مل أنل شهادة الشهادة
أخترج»وهو يبتسم ويستذكر اصدقاء كثرا
قبل أن
ّ
له استشهدوا .تدمع عيناه اخلضراوتان ،ويقول
«اكيد االنسان حيزن عند فقدان عزيز له ،وينجرح
قلبه ،لكن يف الوقت نفسه نشعر بالسعادة له ،هذه
مدرستنا وهذه قضيتنا اليت نفتخر بها» .ويشرح لنا
كيف استشهد صديقه أمام عينيه« :خسرت أعز
اصدقائي يف إحدى املعارك العنيفة يف القلمون
صممت ان اتابع طريقي وأكمل مهميت يف
لكن
ّ
املعركة ،ومت سحبه من قبل اخوة آخرين كانوا معنا
يف قلب املعركة .اعتدنا على ذلك ،وحنن نتدرب
وندرس كيف نكون أقوياء .ال ميكن ان تكوني ضعيفة
وتفكري بقلبك والعواطف يف امليدان .فقدان عزيز
يقوي من عزميتنا اكثر» .اخنرط عالء منذ اكثر من
عامني يف القتال يف سوريا ،واكتسب خربة قتالية
عالية ،وهو كان قد ترأس جمموعة من  8مقاتلني
يف عدد من مناطق القلمون .أما عن العدو التكفريي
ختيلي
فيقول« ،هذا العدو ال دخل له باالنسانيةّ ،
لو ان التكفرييني اصبحوا يف قلب لبنان ،ماذا كان
سيحصل! حنن ندافع عن اوطان وليس عن وطن
واحد ،من دون ّ
منة من أحد وندافع عن اجلميع وعن
كنيسة رأس بعلبك قبل مسجد بريتال!»
خيتلف وضع زياد ( 26عاما) عن وضع عالء ،فهو
حائز اجازة يف ادارة االعمال وحيتل منصبا يف
احدى الشركات ،كما انه يستطيع التوفيق بني عمله
يف الشركة والعمل اجلهادي« .انا هنا ألمحي عائليت
وبلدي اوال ،من واجبنا ان ندافع عن اهالينا وأرضنا
وان حنميهم .يقاطع احلديث «دانيال» املشاكس.
مل يقبل ان يقول امسه احلركي ،فاختار اسم دانيال.
ّ
يلقبه اصدقاؤه «بأبو
وهو ال يهدأ وال يسكت،
عجقة» .يبلغ دانيال ال  25من عمره ،حائز شهادة
يف املعلوماتية .اليوم هي الذكرى السنوية الثانية
على مرور زواجه ،وهو لديه طفلة صغرية« .عادي
ما بيعنيلي املوضوع ،لو ان املناسبات تعنينا ملا
تتفهم ذلك».
كنت هنا ،وزوجيت
ّ
بعد اهلجوم الذي ّ
شنته «جبهة النصرة» على جرود
بريتال تدفقت االتصاالت من املقاتلني للمشاركة
يف القتال والدفاع عن اهالينا هناك وعن لبنان.
«هذا يرتجى فالنا ،وذاك يرتجى آخر ،على األقل
الذين أعرفهم ..كلنا شعرنا باخلطر ،هؤالء اقرتبوا
من لبنان ،جيب قتاهلم حتى ال ينتشروا  ،وحنن
مننعهم من ذلك ،ومن دون ّ
منة من أحد» .بكل ثقة
وبصوت مرتفع يقول « ،انا بإرادتي جئت اىل هنا
وصابرون على كل شيء ،هذه مدرستنا ومدرسة
تربينا عليها» .ويضيف «اقول
احلج رضوان اليت
ّ
لكل شاب حنن صحيح اننا يف منطقة معزولة عن
كل شيء وال حياة فيها ،لكن هنا احلياة ،ومن ال
يريد ان يكون معنا ،فليكف عنا» .تعلو اهلتافات
املؤيدة لدانيال وسط تصفيق حار له.
اعتادت االمهات والزوجات على غياب أبنائهن
يردد بأن «االمهات والزوجات
ورجاهلن .الكل
ّ
يتحملن غيابنا وهناك مسؤولية
جماهدات مثلنا متامًا،
ّ
عليهن أيضا» .يقول أمحد ( 30عاما) الذي حيمل
إجازة جامعية يف التاريخ« ،طبعا االمور صعبة على
الزوجة اكثر منا حنن ،طبيعة الرجل اقوى ،هي
تلتهي باالوالد وبعيدة عن رب األسرة وتتحمل
اعباء ومسؤولية اشياء كثرية ،وهذا جهاد ايضًا.
يف البداية كان االمر صعبا عليها ،وأكيد ال يزال
كذلك ،بس النق بصري خيف مع الوقت».
يضحك اجلميع عندما يردد بعض املقاتلني الذين
مل يتزوجوا بعد« ،امهاتنا ما بصدقوا كيف نفل
هن تدعون لنا من حتت واهلل يستجيب
من البيتّ ،
ّ
ويوفقنا هنا».
لدعواتهن
حيمل غالب ( 21عاما) كتابه بيده ،يلقي نظرة عليه
عند االسرتاحة القصرية حتضريًا المتحاناته يف مادة
اجلغرافيا يف اجلامعة .إنها السنة الدراسية االخرية
له ،وهو جمتهد كثريا وهادىء حبسب ما يصفه
أصدقاؤه الذين يتكلمون عنه وهو يبتسم« .اآلن هو
هادىء لكن ال تستهيين به يف املعركة!»
أما ابراهيم (  23عاما) ،وهو طالب حقوق فيعترب ان
مفهومه هلذه احلرب «انها حرب احلفاظ على االنسانية
ومتعلقاتها االخالقية  ،ألن من يف الطرف املقابل لو
قدر له ان يبسط سلطته على البالد والعباد لذهب
ّ
بكل فضائل االنسانية وقضى على مفاهيم االديان
السماوية ومرتكزاتها واهمها االخالق والرمحة».
ويكمل ابراهيم واجلميع ينصت اليه بإمعان «ان
اكثر ما يؤملين يف هذا العدو هو تشويهه صورة
االسالم السمحاء من قتل وذبح وتكفري اآلخر حتى
لو كان مسلما» .وعن أهل السياسة يف لبنان
يقول ابراهيم بابتسامة بائسة «بعضهم قصريوا
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الجمعة العظيمة

رتبة سجدة الصليب يوم اجلمعة العظيمة يف دير ورعيّة مار شربل

وطنية  -اوسرتاليا  -ترأس راعي
األبرشية املارونية يف اوسرتاليا
املطران أنطوان شربل طربيه رتبة
سجدة الصليب يوم اجلمعة العظيمة
يف دير مار شربل ،يعاونه رئيس
الدير األب جوزف سليمان ومجهور
الرهبان ،يف حضور رئيس وزراء
اوسرتاليا طوني أبوت وعقيلته
وحشد من النواب والشخصيات.
وشارك يف االحتفال النواب دايفيد
كولومن ،طوني بريك ،جايسن كلري،
جيف لي وجهاد ديب ،باالضافة اىل
رئيس الرابطة املارونية ورئيس
التجمع املسيحي ورئيس اجمللس
املاروني للمحرتفني واعضاء من
اجمللس البلدي  ،وايضا اىل رجال
والرمسيني
والسياسة
االعمال
ورؤساء حترير الصحف وآالف
املؤمنني.

وشارك أبوت يف قراءة نصوص
خاصة برتبة سجدة الصليب  ،كما،
ّ
استهلها
ألقى املطران طربية عظة
بالرتحيب برئيس وزراء اوسرتاليا
والرمسيني ،وحتدث عن معاني اجلمعة
العظيمة وصلب املسيح وقيامته من
بني األموات.
وبعد انتهاء الصالة ،استضاف رئيس
الدير املدعوين يف صالون الدير،
حيث هنأ رئيس وزراء اوسرتاليا
طوني أبوت سيادة املطران ورئيس
ومجهور الدير واملسيحيني بعيد
الفصح اجمليد ،وجرى احلديث عن
األوضاع يف الشرق األوسط وتأثريها
على لبنان وإمكان مساعدته ،وخباصة
يف موضوع الالجئني وتسليح اجليش
اللبناني».
كما ،تناول احلديث تأثري االرهاب
على اجملتمع األوسرتالي .
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حزب العمال يقدم نوابه الـ  20اجلدد الفائزين يف انتخابات نيو ساوث ويلز
من الذين فازوا يف انتخابات
نيو ساوث االخرية جهاد ديب
الذي انتقل من مدير مدرسة
اىل الندوة الربملانية.
انضم السيد ديب ،العضو
اجلديد يف مقعد الكمبا ،اىل
نواب حزب العمال وهو واحد
من  20نائبا جديدا يأملون جبعل
احلزب يف نيو ساوث ويلز
العمل قوة سياسية كربى مرة
أخرى.
وقد خص لوك فولي ،الذي
عاد كزعيم للحزب ،السيد ديب
بدردشة وهو حياول مناشدة
االنتباه وذلك خالل حفل شاي
مع النواب اجلدد.
وقال السيد فولي ممازحا وهو
خياطب النواب اجلدد «أنا مثل
املدير (مشريا اىل السيد ديب)
يناشد الصيب املشاكس يف
الصف لالستماع إىل املعلم».
واضاف «هذه احلكومة سوف
حُتاسب من قبلكم ومن قبل
فريق حزب العمال املوسع يف
هذا الربملان».
وتابع يقول «كل واحد منكم
كانت محلته االنتخابية طويلة
جدا وصعبة جدا ،وأنا فخور
بكل واحد منكم يف املعركة ضد
رئيس الوالية يف جمتمعاتكم،
واستعادة املقاعد من االحرار».
وقد حقق حزب العمال تأرجحا
على مستوى الوالية مبعدل
 9يف املئة ،ومن املتوقع أن
يكسب ما ال يقل عن  14مقعدا
يف جملس النواب عندما يتم
االنتهاء من فرز األصوات ،مما
يعطيه  34مقعدا يف الربملان

مقابل  54مقعدا للحكومة كما
هو متوقع واإلنتهاء برصيد سبع
مقاعد يف جملس الشيوخ.
وقال السيد فولي ان حزب
العمال سرياقب وحياسب ايفاء
«الكبرية
بوعودها
احلكومة
والباهظة جدا» للناخبني.
وقال السيد فولي «هذه
احلكومة ستكون حكومة أفضل
ألن لدينا معارضة أقوى وأكثر
حيوية جتعلها اكثر قادرة على
احملاسبة بعد اهلزمية الثقيلة
جدا اليت حلقت بنا يف عام
.»2011
«لدينا ،وذلك بفضل شعب نيو
ساوث ويلز ،وكالة وضعت،
بشكل ال لبس فيه ،املاضي
وراءنا».
وكان السيد ديب ،وهو مدير
سابق لثانوية بانشبول للبنني،
قد فاز مبقعد آمن للعمال بتأرجح
 14.5يف املئة.
وفازت جودي مكاي ،وهي وزيرة
يف حكومة حزب العمال السابقة،
عن مقعد سرتاثفيلد وستتوىل
حقيبة الظل للتخطيط.
وتشمل الوجوه اجلديدة األخرى
حلزب العمال يف مقاعد سيدني
(كامبلتاون)،
وارن
غريغ
جوليا فني (غرانفيل) ،برو
كار (لندنديري)Anoulack ،
( Chanthivongماكواري فيلدز)،
هيو ماكديرموت (بروسبكت)،
ستيف كامرب ( Kamperروكديل)
وجو ( Haylenمسر هيل ).
اما نواب حزب العمال اجلدد
يف مناطق نيو ساوث ويلز
اإلقليمية فهم :تريش دويل

زعيم املعارضة لوك فولي
(بلو ماونتنز) ،جيين Aitchison
(ميتالند) ،كيت واشنطن (بورت
كاتلي
جامسني
ستيفنز)،
(سوانسي) ،ديفيد Mehan
(االنرتنس) وديفيد هاريس
(.)Wyong
ويف وقت الحق من يوم
االربعاء من االسبوع احلالي،
عقد حزب العمال اجتماعه االول
يف الربملان اجلديد حيث أعيد
انتخاب السيد فولي بالتزكية
كزعيم للحزب ،ونائبة كانرتبري
ليندا بريني نائبة له.
زعيما
سريل
آدم
وعني
للمعارضة يف جملس الشيوخ،
ووالت  Secordنائبا له.
يف غضون ذلك ،اعرتف مرشح
حزب اخلضر آدم  Guiseباهلزمية
يف مقعد ليزمور حيث أعيد

انتخاب نائب احلزب الوطين
(اللبناني االصل) توماس جورج
بهامش ضيق جدا ،على الرغم
من تراجع يف رصيده بلغ أكثر
من  21يف املئة ،مدفوعا إىل
حد كبري برد فعل اجملتمع على
.coal-seam gas
وقد تركت هذه اهلزمية حزب
اخلضر بثالثة مقاعد يف جملس

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

النواب.
وال يزال مقعد غوسفورد موضع

شك ومن املتوقع ان يفوز به
حزب العمال.

ابوت يفتتح املناقصة لبدء العمل بـ كوينزالند هاي واي
افتتحت احلكومة الفيدرالية
اخلطرة
للوصلة
املناقصة
لربوس هاي واي يف كوينزالند
وذلك بعد ايام من اسوأ عطلة
عيد فصح على الوالية خالل
عشرين عاما.

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت

نائب مقعد الكمبا الجديد جهاد ديب

وقد اعلن السيد ابوت ووزير
البنى التحتية وارن تراس عن
املناقصة يف بلدة كايبونغ
 Kybongبالقرب من غيمباي
 Gympieصباح امس االول
اخلميس.

وسيبدأ العمل يف حتديث
وجتديد الوصلة بني كوروي
 Cooroyوكورا  Curraاليت تهدف
اىل ختفيف االزدحام وحتسني
السالمة لتتحرك شاحنات النقل
بسهولة اكرب.

Master License No: 409566317
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االعفاء الضرييب الثرياء التقاعد ابوت يعلن عن فريق عمل ملعاجلة
آفة خمدر اآليس ()ice
يكلف املوازنة  6مليارات دوالر سنويا

املفوض كني الي

النائب املطرود من حزب العمال بيلي غوردن
رفض النائب املطرود من
حزب العمال بيلي غوردن طلب
رئيسة كوينزالند االستقالة من
الربملان معلنا عن دعمه حلكومة
الوالية.
الوالية
رئيسة
وكانت
اناستاشيا باالزوك Annastacia
 Palaszczukطلبت من عضو
مقعد كوك االستقالة والسماح
باجراء انتخابات فرعية على أمل
الفوز الذي سيعزز األرقام غري
املستقرة حلزب العمال يف
الربملان.
لكن السيد غوردن اكد انه
سوف يبقى يف الربملان،
واعدا دعم احلكومة ملصلحة
االستقرار.
وقال السيد غوردن يف بيان
له يوم االربعاء «سوف اجلس
على مقاعد أعضاء حزب خطار
االسرتالي (Katter’s Australian
 )Partyوسوف ألعب دورا بناء
يف السماح حلكومة Palaszczuk
لتحكم بثقة ،مؤكدا يف مجيع
األوقات متثيل ناخيب مقعدي
(كوك)».
واضاف «أعتقد أيضا ان
حكومة كوينزالند حباجة لتكون
مستقرة .بناء على هذا ،فأنا
سوف ادعم حكومة Palaszczuk
وفقا لتطلعات ناخيب مقعدي
وضمريي».
ومن املتوقع أن تعلق رئيسة
الوالية على بيان السيد غوردن
يف مؤمتر صحفي.
وكان قد اضطر السيد غوردن
لرتك حزب العمال االسبوع
املاضي بسبب مزاعم العنف
املنزلي ،وهو ما ينفيه،

ولفشله يف إعالم رئيسة
الوالية عن تارخيه اإلجرامي.
وبدون السيد غوردن ،حيتفظ
حزب العمال باحلكم بدعم
من النائب املستقل رئيس
الربملان بيرت ولينغتون ،واذا
جرت انتخابات فرعية وفاز
االئتالف مبقعد كوك فانه
يقصي حكومة حزب العمال عن
احلكم.
ودافع السيد غوردن ،يف
بيانه ،عن قراره بعدم الكشف
عن قناعاته اجلنائية لألحداث،
قائال ان القانون ال يتطلب
ذلك.
وقال «أنا أضع نفسي مقدما
كمرشح لالنتخابات ،معتمدا
على القانون الذي يقول إنه
حيق لشخص مثلي فرصة ثانية
يف احلياة».
واضاف «إن تسريب األحداث
ألغراض سياسية هو مزعج
للغاية يف دميقراطيتنا».
وقالت وزيرة الشرطة جو-آن
ميلر ان السيد غوردن اختذ
قراره اخلاص وانه حان الوقت
السياسيني
اجلانبني
لكال
للتحرك قدما.
واضافت تقول أنه مبوجب
األوامر الدائمة ،ليس هناك
أي وسيلة ميكن من خالهلا
حزب العمال رفض قبول
تصويت السيد غوردن.
لكن املتحدث باسم حقيبة
املواصالت للمعارضة سكوت
اميرسون كشف عن انه ميكن
تغيري آلية التصويت.
وقال «انها مسألة يعود
التقرير فيها للربملان».

اظهر حتليل مستقل ان
االعفاءات الضريبية اليت
يتمتع بها أصحاب احلسابات
تكلف
األثرياء
التقاعدية
املوازنة العامة الفيدرالية
 6مليارات دوالر سنويا من
العائدات املفقودة.
فقد كشف حبث أجراه مكتب
احلجم
الربملاني
املوازنة
احلقيقي للضرر اليرادات
الضرائب املستحقة للنظام
الذي يسمح باعفاء األرباح من
الضرائب ملن هم فوق ألـ 60
من العمر.
ووجد التقرير أن اسرتداد
على حصة
االعتمادات
أرباح  -الذي أدى إىل تلقي
االشخاص االثرياء املاليني من
الدوالرات شيكات نقدية من
التقاعد املدار ذاتيا من مكتب
الضرائب األسرتالي يف نهاية
السنة  -هي صافية سلبية
على إيرادات الضرائب.
وقد وصلت مبالغ التقاعد
من
املعفية
املتزايدة
الضرائب ،من بضع مئات
من مليارات دوالر فقط ،إىل
أكثر من  1،9تريليون دوالر
( 1900مليار دوالر) يف
السنوات العشر املاضية.
وستتم اثارة هذه القضية
يف أول جلسة علنية للجنة
التحقيق يف جملس الشيوخ
دفع
يف جتنب الشركات
الضرائب تعقد يف سيدني
يوم االربعاء.
وقد علمت وسائل اإلعالم
فريفاكس أن رئيس اللجنة
سام  Dastyariكتب إىل
مفوض الضرائب كريس
جوردن يوم الثالثاء ،وطلب

منه ان يأتي مسلحا مبعلومات
مفصلة ،مبا يف ذلك الدخل
الناس
هلؤالء
واألعمار،
املستفيدين من من حصة
أرباح األسهم.
«احتساب
نظام
وكان
األرباح» قد ادخله وزير
يف
كيتنغ
بول
اخلزانة
عام  1987لتجنب خضوع
للضريبة على
املساهمني
أرباح األسهم بعد ان تكون
الشركات قد دفعت بالفعل
الضريبة عنهم.
ازال
،2007
عام
ويف
رئيس الوزراء جون هوارد
حاجة الناس يف ما يسمى
بـ «مرحلة التقاعد» ،ممن
هم فوق الـ  60من العمر،
لدفع  15يف املئة عن أرباح
صندوق التقاعد.
وجاء ذلك بعد قرار يف عام
 2000مبطالبة للناس باسرتداد
«مزيد» من االعتمادات من
مكتب الضريبة االسرتالي.
ومن املتوقع أن تنمو أصول
التقاعد من  1.9تريليون إىل 6
تريليون دوالر ( 6000مليار)
حبلول عام  ،2030وهذا يعين
ان النقد املسرب من املوازنة
بسبب احتساب العائد قد
يرتفع أيضا بشكل كبري ما مل
تعاجل أصول التقاعد.
وقد أثريت هذا املسألة
بشكل خمتصر يف ورقة
املناقشة الضريبية األخرية
لوزير اخلزانة جو هوكي.
كما سلط عليها الضوء أيضا
التقرير االولي للجنة ديفيد
موري للخدمات املالية لكنه
مت استبعادها من التقرير
النهائي.

ابوت يتابع حمادثاته حول «بالي ناين»

قال رئيس الوزراء السيد
طوني ابوت ان موقف
اسرتاليا من عقوبة االعدام
معروف جيدا لدى اندونيسيا
حيث ان احلكومية االسرتالية
قامن وتقوم مبحاوالت أخرية
إلنقاذ اندرو تشان وميوران
سوكوماران من االعدام.
وكان الثنائي اندرو تشان
وميوران سوكوماران وهما
من جمموعة «بالي ناين» قد

خسرا التحدي القانوني بشأن
التماس الرأفة والرمحة يف
وقت سابق من االسبوع
احلالي.
وقال رئيس الوزراء للصحفيني
يف سيدني يوم االربعاء انه
اجرى عدة حمادثات مع الرئيس
االندونيسي جوكو ويدودو
حول القضية و»اجلميع يعرف
موقف اسرتاليا بشأن عقوبة
اإلعدام».

ميوران سوكوماران

اعلن رئيس الوزراء طوني
ابوت ،يوم االربعاء ،عن فتح
جبهة جديدة شاملة يف البالد
ضد آفة خمدر اآليس اخلبيثة
اليت تتفشى يف اجملتمعات
وتدمر احلياة مبعدالت عالية.
وقد مت اختيار مفوض شرطة
والية فيكتوريا السابق كني
الي لرتؤس «فريق العمل
الوطين اجلديد ضد خمدر
اآليس» ،وسوف يعمل بشكل
وثيق مع رئيس الوزراء،
ووزير العدل الفيدرالي
مايكل كينان ومساعدة وزير
الصحة فيونا ناش جنبا اىل
جنب مع سلطات الواليات
واملقاطعات.
تعمد
ان
هو
واهلدف
احلكومات جمتمعة اىل تطوير
«اسرتاتيجية عمل وطنية
اآليس»،
خمدر
ملكافحة
وتسليم تقرير مؤقت للسيد
ابوت يف أقرب وقت منتصف
هذا العام.
وقال السيد ابوت يف بيان
له «سوف يرأس فريق العمل
كني الي ،الذي كان كبري
مفوضي شرطة فيكتوريا منذ
عام  2011اىل وقت قريب
جدا».
واوضح ان «اهلدف العام
لفريق العمل سيكون يتمثل
بدراسة مجيع اجلهود القائمة
ملعاجلة خمدر اآليس وحتديد
سبل اختاذ نهج منهجي
وشامل ومنسق يف التعليم
والصحة وإنفاذ القانون.
وكشف السيد ابوت عن
ان «احلكومات على مجيع
املستويات ستتخذ خطوات
ملعاجلة آفة اآليس ولكن
هذه اجلهود حباجة لتكون
هادفة ،كفوءة وفعالة.
وقال انه «يف حني ان هذه
املبادرات هي على مستوى
واملقاطعات
الواليات
واجملتمعات احمللية ،فهناك
الكومنولث
حلكومة
دور
للمساعدة يف تنسيق وتقييم
فعاليتها يف التصدي لتفشي
آفة خمدر اآليس».
إعالم
وسائل
وكانت
فريفاكس اتت مؤخرا على
ذكر حجم مشكلة خمدر
اآليس  -املعروف أيضا باسم

( )crystal methو ( tmethamphe
 - )amineنقال عن السيد
كينان قوله «ان إدمان أمتنا
على هذا يأكل ويشوه العقل
والشخصية وينهي احلياة
ويقوض النسيج االجتماعي
يف بعض اجملتمعات».
ويعترب خمدر اآليس من قبل
السلطات الصحية وإنفاذ
القانون من اكرب املخدرات
خطرا على اجملتمع األسرتالي
حيث ان متعاطيه بشدة
يصبحون يف حالة عدم
انتظام،
وعدم
استقرار
ويرتكبون اعماال عنفية،
ويعانون من مشاكل صحية
ونفسية كبرية وغريها.
ويسوء الوضع اكثر وال سيما
يف بعض املناطق اإلقليمية
حيث ارتفاع معدالت البطالة
وفرص احلياة حمدودة مما
يرتك الشباب حمليا أكثر
قابلية لالجنرار وراء إغراءات
قد تكون قاتلة.
ومن بني االجتاهات املقلقة
للشرطة والسلطات الصحية
هو امليل املتزايد الستهالك
مادة متعددة املخدرات يشار
إليها أحيانا باسم «استخدام
متعدد املخدرات» (poly-drug
 ،)useمبا يف ذلك استهالك
خمدر اآليس.
رئيسي
لتقرير
ووفقا
ملفوضية اجلرمية األسرتالية
صدر يف شهر آذار املاضي،
فان ما يقرب  1.3مليون
اسرتالي جربوا امليثامفيتامني
( )methamphetamineيف شكل
مسحوق
أو
()crystalline
معروف باسم أيس او سبيد
( )speedعلى التوالي .هذا
املستوى من االستخدام هو
من بني أعلى املعدالت يف
العامل.
وقال التقرير أيضا أن 60
يف املئة من اجملرمني الذين
يشكلون خماطر عالية يف
اسرتاليا متورطون يف سوق
امليثامفيتامني.
ويبلغ سعر امليثامفيتامني
يف السوق السودراء يف
أسرتاليا حواىل  500دوالر
الواحد،
للغرام
أمريكي
مقارنة مع الصني حيث هو
 80دوالرا أمريكيا.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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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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:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
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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

امليادين تزور..
تتمة املنشور على الصفحة 8
وآخرون اتباع ومنهم عمت احقادهم بصائرهم .وخيتم حديثه قبل ان
من اهلل على هذا البلد
يغادر اىل نقطته حيث بدأت نوبة حراسته :لقد ّ
برجل ثاقب النظر بعيد الرؤية صادق الوعد ّ
يتصف بكل معاني الرجولة
نقدر هذه النعمة ليحفظها اهلل لنا وأطال اهلل عمره مساحة األب
...ليتنا ّ
السيد نصر اهلل».

«الحياة هناك»

شددوا أن
فرضت الظروف أن تكون الزيارة قصرية إال أن املقاتلني ّ
نبقى لتناول الغذاء الذي سيصل بعد قليل .طبق اليوم «الفاصولياء
تتضمن
والرز» .تأتي وجبة الطعام كل يوم بتوقيتها يف علبة بالستيك
ّ
الصحن اليومي وقطعة من احللوى والفاكهة .رغم كل الظروف ،يصل
الطعام يوميا يف الوقت املناسب .حتى عندما قطع املسلحون طريق
االمداد بني بلدتي اجلبة وعسال الورد يف اهلجوم االخري منذ أشهر،
وصلت وجبات الطعام يف وقتها ،يقول املقاتلون.
أما احلاالت الوحيدة اليت تأخر الطعام فيها ،فهي كانت بسبب السيول
عند بداية فصل الشتاء وهطول االمطار ،ومرة عند تعرض سيارة نقل
الطعام للقنص حبسب املقاتلني .يف شهر رمضان املاضي ،كانت
تصل الوجبة احيانا عند  11مساء« ،بعض االخوان اجملاهدين كانوا
يفطرون يف هذا الوقت املتأخر بسبب ظروف تتعلق باملهمة املوكلة
اليهم ،خصوصًا من كانوا يف اجلبهات والصفوف االمامية» حبسب
ّ
ومعلبات
املقاتلني .حتتوي خيمة الطعام على كل ما حيلو من حلويات
وخضار وفواكهة...
أكثر من ساعة ونصف الساعة امضيناها يف هذا املوقع املتقدم ،حيث
شعرنا أننا يف عامل آخر .همس «أبو علي» ألحد املقاتلني املرافقني
لنا يف اجلولة ،وهو احد قياديي حزب اهلل الذي خاض أكثر حروب
خص «امليادين» برسالة طويلة ،بضرورة عودتنا
املقاومة ،والذي
ّ
إىل النقاط اخللفية حفاظًا على حياتنا ،وسط تساقط القذائف أسفل
املوقع من قبل اجلماعات املسلحة.
ودع مقاتلو
«احلمد اهلل ال ينقصنا شيء سوى دعواتكم» ،بهذه العبارة ّ
حزب اهلل «امليادين» شاكرين هلا هذه الزيارة.
عاد اجلميع كل إىل سالحه وآليته العسكرية للرد على مصدر النريان،
ودارت عجالت اآللية سريعًا وعدنا من حيث انطلقنا .إىل زمن آخر،
حيث الدنيا بألف خري ،حيث الراحة واالطمئنان بني االهل واالصدقاء
واحلياة اآلمنة اليت وفق كثريين ما كانت لتكون لوال انتشار املقاتلني
على قمم اجلبال على طول امتداد السلسلة اللبنانية الشرقية ،لتدرك
أكثر فأكثر ما قصده دانيال حني قال إن «احلياة هناك».

«أبو علي» ،أحد كوادر امليدان ،ممّن خاضوا أكثر الحروب ،خصّ
«امليادين» بهذه الرسالة:

حنن قوم ننفذ تكليفنا يف العمل اجلهادي ونعتربه عبادة .وكما يقول
مساحته حيث جيب ان نكون للدفاع عن ارضنا وصون اهلنا وخطنا
اجلهادي سنكون ،حتى لو اختلفت اجلبهات وطبيعة املعركة وارض
العدو .انا كمقاتل منذ العام  ،1982شاركت يف أغلب معارك املقاومة
منذ النشأة االوىل ،اعترب اآلن انين يف املكان الصحيح وأقاتل وأدافع
بنفس الروحية اليت بدأت بها عام  1984ألن هدف الصهاينة وحلمهم
هو نفس هدف هؤالء التكفرييني .حنن كما حنن ،نبقى متمسكني
بالدفاع عن اهلنا ووطننا ووجودنا .هم جهات متعددة على مر التاريخ.
وما بدأنا يومًا حنن باالعتداء ألننا ولدنا من ردة فعل إبان االجتياح
االسرائيلي للبنان .وحنن كحركة مقاومة كنا السباقني واملضحني يف
كل اجلبهات واليت انتصرنا فيها بقوة االرادة والتوكل على اهلل رغم
قلة العتاد والعديد يف بداية عملنا.
وانا هنا اآلن يف هذه االرض الوعرة والقاسية ،اتذكر فيها تلك االيام،
عندما ذبح العدو اإلسرائيلي أطفالنا وأهلنا من أيام االحتالل ،وعدونا
احلاضر اليوم يريد ذحبهم بعقلية متخلفة .وهنا تسري خميليت عندما
شاهدت اطفال قانا ذحبوا بقذائف انشطارية من دون سبب سوى
انهم من جلدة هذه البيئة احلاضنة ومن حقد عقيدة الصهاينة اليت
تقول اقتلوا واذحبوا كل طفل فيهم .وهنا املقاربة والقاسم املشرتك
مع هؤالء التكفرييني عندما نستمع اىل بعض علمائهم اجلهلة الذين
يفتون باسم االسالم بذبح اطفالنا وأهلنا حتى من غري الطائفة اليت
ننتمي اليها .لقد قتلوا من الطائفة السنية أكثر بكثري من الطوائف
االخرى .وكذلك هنا القاسم املشرتك بينهم وبني الصهاينة من خالل
السيارات املفخخة والقتل اجلماعي وتفجري املنازل وتشريد األهالي
واحتالل القرى وغريها ..اما االختالف يف طبيعة الصراع فهو كبري،
ختتلف قواعد القتال كثريًا ،هناك قواعد مع الصهاينة رغم حقدهم،
التقدم و(املناسفة) يف العقل والعلم العسكريني .أما مع
من خالل
ّ
هؤالء التكفرييني ،فال يعرفون سوى الذبح واالبادة اجلماعية بدم بارد
ّ
التخلف .وهنا
وأمام عدسات الكامريا ،هؤالء يعيدوننا اىل الوراء واىل
يكمن سر عزميتنا مبتابعة قتاهلم وهلذا السبب حنن هنا والعامل كله
يعرف ،حتى الذين خنتلف معهم سياسيا.
وأما عن الوضع اآلن ،فهو االستعداد الكامل من قبل تشكيالتنا
وتشكيالت اجليش السوري جلولة جديدة رمبا تكون آخر اجلوالت
الجتثاث هؤالء الظالميني وإراحة لبنان وشعبه وأرضه من خطرهم ،بل
كل البشرية منهم .وحنن قمنا منذ أيام بعمليات مفاجئة حمدودة الختبار
النسق األول يف استعداداتهم وجنحنا بالسيطرة على ثالثة مرتفعات
مهمة .ولألسف بعض اإلعالم اللبناني يتبنى وجهة نظر املسلحني
ويساهم بطريقة مقصودة أو غري مقصودة بنشر معلومات وبعض
الصور املشبوهة هلم عن عمليات تستهدفنا .وأقول هلم وللجميع
إرجعوا إىل مبادئكم ولبنانيتكم فهؤالء قوم متعطشون للدماء ،هذه
يفرقون بني أحد ،فال تكونوا أداة هلم وإن اختلفنا
هي عقيدتهم وال ّ
بالسياسة ،ألن التاريخ سيلعنكم وستكونون من بائعي األوطان
واالنسان.

إنتخابات «التيار العوني» يف مه ّب «املستشارين»
غسان سعود
يتنازع التيار الوطين احلر منطقان :يسعى األول إىل تطبيق
شعارات التيار بشأن اإلصالح والشفافية ورفض التمديد واحرتام
املواعيد الدستورية وتداول السلطة داخل البيت العوني ،فيما
يصر الثاني ،حبكم عجزه عن السيطرة على «التمرد العوني» على
ّ
اإلقطاع العائلي واملالي ،على تفريغ التيار من كل قيمه وناشطيه
طيعة بني يديه .يقف اجلنرال بني
وجعله جمرد جثة سياسية ّ
املنطقني مرتددًا :يلغي االنتخابات معلنًا تأجيلها ،أم ينصف من
يشبهونه بعنادهم ويسعى للتوفيق بني املنطقني املتناقضني؟
عادة تناقش اهليئة التأسيسية يف احلزب نظامه الداخلي،
وتبقي اجتماعاتها مفتوحة ريثما تبلغ وزارة الداخلية والبلديات
بنص النظام الداخلي النهائي .إال أن قيادة التيار الوطين احلر
آثرت ،منذ سنوات ،جتاهل اهليئة التأسيسية متامًا ،فلم تدعها
إىل اجتماع منذ عام  ،2008واستعاضت عن تضييع الوقت يف
اجتماعات املؤسسني الصاخبة بأخرى هادئة تعقد يف منزل الوزير
جربان باسيل أو أحد مكاتبه ،ليختار الضيوف بنفسه من دون أن
يكون ملزمًا بأعضاء اهليئة التأسيسية فقط ،ومن دون أن تكون
االجتماعات رمسية مبعنى كتابة حمضر وغريه.
وحني ينشغل الوزير ،يكلف أحد مستشاريه باحللول حمله يف
توصل املستشارون ،بقيادة الوزير ،إىل
«فلرتة» األفكار .هكذا
ّ
كتابة نظام داخلي وافقت عليه معظم أطراف العائلة العونية بعد
تعديالت بسيطة وشكلية ،لرغبتها يف إقرار نظام داخلي أيًا كان
مضمونه ،فيما أخذت اهليئة التأسيسية علمًا به عرب وسائل اإلعالم!
جدي واحد يعرتض على صالحيات الرئيس
عوني
ومل يرتفع صوت
ّ
ّ
املطلقة وتكوين املكتب السياسي واجمللس الوطين والسلطات
التنفيذية والرقابية .ال بل تعهد املعنيون بانطالقة احلزب بأال
َ
فلتبق
يطمح أحد من خارج الدائرة الباسيلية إىل املواقع املركزية:
كلها تلك يف قبضة الوزير باسيل واملستشارين .كل املطلوب
ّ
تذكر احملازبني املفرتضني ببطاقاتهم احلزبية
انتخابات مناطقية
وتقيم احلزب من بني األموات ،بدل التمديد املتواصل منذ أكثر
من عشر سنوات.
ً
أولي لالنتخابات ،علمًا بأن
موعد
حتديد
مع
ا
خري
استبشر كثريون
ّ
املقرب من باسيل ،هو اآلمر
رفول،
بيار
للتيار
املنسق العام
ّ
والناهي يف املناطق منذ أكثر من عشر سنوات :ال جيرؤ نائب
على دعوة منسق بلدة إىل فنجان قهوة من دون املرور به؛ طرد
كثريون أو أبعدوا ملعارضتهم له ،فيما انكفأ كثريون يف منازهلم
بعدما يئسوا من إمكان إقناع العماد ميشال عون بوجهة نظرهم
املعارضة لوجهة نظر رفول .وعليه ،كان يفرتض باالنتخابات
املناطقية أن تكون نزهة سهلة لرفول بعدما صال وجال يف
املناطق عشر سنوات بصالحيات مطلقة.
هكذا شهد التيار ،يف الشهرين املاضيني ،حركة مناطقية غري
معهودة :اجتماعات حزبية ،ناشطون يسألون املؤيدين املفرتضني
املنسقني بكيفية ممارستهم
عن بطاقاتهم ،دورات خاصة بتثقيف
ّ
ملهماتهم ،وحبث مميز عن املرشحني األقدر على كسب ثقة
العونيني واحرتام أهالي القرى اليت يرتشحون فيها .بدا ،للوهلة
األوىل ،أن قيادة التيار ستلحق بالطاشناق يف جتاوز عقدة
غالبية األحزاب اللبنانية من االنتخابات احلزبية .وحتى حني ّ
كثف
«املستشارون» تسريباتهم يف شأن خشيتهم على التيار من
تسببها االنتخابات»! وعدم تدخل باسيل بها
«االنقسامات اليت
ّ
لعدم رغبته يف املشاركة يف هذه «اجلرمية» ،بقي منسوب التفاؤل
مرتفعًا .فال ميكن التيار ،الذي يتمثل بأحزاب الدول املتقدمة
يف تنظيم «التومبوال» يف احتفاالته ،أن يأخذ هذه ويرتك تلك.
وال ميكن اجلنرال الذي مل يشعر باخلطر على التيار من كل ما
فعله بعض أعضاء تكتل التغيري واإلصالح احلاليني والسابقني
بزمالئهم النواب سيمون أبي رميا وزياد أسود وإبراهيم كنعان،
أن خيشى من حساسية ظرفية بني مرشحني إىل موقع املنسق
يف إحدى البلدات ،إضافة إىل اقتصار االنتخابات ،يف مرحلتها
منسقي القرى واألقضية ،األمر الذي يؤكد عدم
األوىل ،على
ّ
أي مشاكل متوقعة على املستوى املركزي ،فض ًال عن أن
وجود ّ
ِ
ناش َطني للفوز مبنسقية التيار يف أحد األقضية ،تبقى
محاسة
أفضل بكثري من مالزمة الناشطني منزليهما دون مباالة بالتيار
كما حيصل منذ عدة سنوات.

تقتصر االنتخابات الفعلية على جبيل وكسروان وبعبدا
واحتماالت التفاهم فيها قائمة
وسرعان ما فرزت األرض حتالفاتها ،مؤكدة عدم وجود انقسامات
خطرية :ففي األشرفية ،املنت ،عاليه ،كل الشمال ،كل البقاع،
وكل اجلنوب باستثناء جزين ،ال توجد معارك انتخابية تذكر.
تقتصر االنتخابات الفعلية على جبيل وكسروان وبعبدا ،وحتى

شهد التيار يف الشهرين املاضيني حركة مناطقية غري
معهودة (هيثم املوسوي)
هنا احتماالت التفاهم ووضع سقف للتجاذبات االنتخابية ممكن
جدًا ،خصوصًا أن غالبية املرشحني أصدقاء وال مشاكل شخصية
بينهم.
لكن رغم ذلك ،واصل «املستشارون» ،يتقدمهم رفول ،املطالبة
بتطيري االنتخابات ،وازدادوا إحلاحًا بعد تأكدهم من أن االنتخابات
ستفضحهم لعجزهم ،رغم النفوذ املطلق املعطى هلم ،عن إيصال
املرشحني املقربني منهم .فالصورة كما هي اليوم واضحة :ال يزال
التيار الوطين احلر ــ من عكار إىل جزين ــ هو التيار الوطين احلر،
ال َمْونة لرجال األعمال على ناشطيه األساسيني وال نفوذ للوزراء
واملستشارين وكل اجليل اجلديد من املرشحني إىل االنتخابات
النيابية .وحصول االنتخابات سيكرس عدة حقائق :يف األشرفية،
الكلمة األساس هي للمرشح إىل االنتخابات النيابية زياد عبس،
رغم كل التضييق الذي مورس عليه وحماولة إبعاده من املشهد
العوني عرب عدة رجال أعمال ،وعبس ليس يف جيب باسيل .يف
جبيل ،الكلمة للنائب سيمون أبي رميا رغم تعالي املقربني من
باسيل عن كل خالفاتهم الشخصية واحتشادهم ضمن فريق واحد
ملواجهته .يف املنت ،يعجز كل املناوئني لكنعان من وزراء ونواب
حاليني وسابقني ومرشحني إىل االنتخابات النيابية عن تشكيل
الئحة جدية أقله .ويف بعبدا ال ميكن «التمريك» على النائب آالن
عون .وعليه ،بدل أن تكون االنتخابات املناطقية مناسبة الحرتام
يصر
التوازنات داخل التيار ،وفتح صفحة عونية جديدة ،هناك من
ّ
على مواصلة الركض إىل األمام.
قبل ثالثة أسابيع ،عقد اجتماع يف الرابية تتوجيًا لضغوط رفول من
أجل تطيري االنتخابات ،لكن تصدي نعيم عون (ابن شقيق اجلنرال،
ورأس حربة املطالبني مبأسسة التيار ورفع وصاية ذباسيل ورجال
يسهل األمر بالنسبة إىل اجلنرال .إال أن نعيم
األعمال عنه) مل
ّ
سافر بعدها أسبوعني إىل كندا والواليات املتحدة ،وتبعه عدة
نواب عونيني بالسفر إىل عناوين خمتلفة ،مبقني باسيل ورفول
واملستشارين وحدهم يف الرابية ،األمر الذي ضاعف من جدية
التسريبات عن نية اجلنرال إلغاء االنتخابات حبجة تأجيلها ألسباب
خمتلفة .مل يعد نعيم إال أول من أمس ،قبل يوم واحد من املوعد
املفرتض لفتح باب الرتشح ودعوة اهليئة الناخبة (قبل شهرين
من موعد االنتخابات حبسب النظام الداخلي للتيار) .لكن قرار
التأجيل مل يصدر ،وكذلك قرار فتح باب الرتشح ودعوة اهليئة
الناخبة ،يف ظل تأكيد املتابعني أن تأجيل دعوة اهليئة الناخبة
(وبالتالي االنتخابات) بضعة أيام ممكن جدًا ،ويبقى أسهل من
قرار إلغاء االنتخابات عرب تأجيلها ستة أشهر أو أكثر.
يف النتيجة ،يثبت رفول وخلفه الوزير باسيل ،مرة أخرى،
تفضيلهما إلغاء احلياة احلزبية على ظهورهما مبظهر الشركاء يف
ّ
يفضالن احلفاظ على األوضاع
حزب التيار الوطين احلر .وهما
احلالية كما هي ،حتى لو ظهرا مبظهر اخلائفني من االنتخابات،
على إجرائها وتكريس القيادات العونية لنفوذها يف املناطق.
َّ
عل اجلنرال ينتخب رئيسًا فتفتح
وعليه ستتأجل االنتخابات
أبواب االنتساب جمددًا إىل التيار ،ويتنبه باسيل ورفول ورجال
األعمال واملستشارون أكثر هذه املرة ليضمنوا سيطرتهم خدماتيًا
الربتقالي اجلديد ،خصوصًا يف جبل لبنان،
وسياسيًا على التدفق
ّ
ً
فتميل الكفة االنتخابية أخريا ملصلحتهم.
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مقاالت وتحقيقات

املعهد العالي للدكتوراه:

األولوية ملتخرجي اجلامعات اخلاصة
حسني مهدي
أه ًال بطالب اجلامعات اخلاصة ،ولو على حساب
طالبنا وعلى حساب قوانني وأنظمة اجلامعة
اللبنانية وكلياتها .هذا ما يفهم من قبول
أعداد كبرية من متخرجي اجلامعات اخلاصة
يف املعهد العالي للدكتوراه يف احلقوق
والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية...
ومن الطريقة اليت يدار بها املعهد ،إذ جتري
وي َ
ضغط على األساتذة من
خمالفة القوانني ُ
قبل إداريني إليالء طالب اجلامعات اخلاصة
أولوية.
أعلن عميد املعهد العالي للدكتوراه يف احلقوق
والعلوم السياسية واإلدارية واالقتصادية،
يف اجلامعة اللبنانية طوني عطاهلل ،يف
قرار أصدره يف  ،2015/1/30أمساء الطالب
املقبولني مبدئيًا لدخول املعهد بعدما ختطوا
مباراة الدخول ،على أن يبقى تسجيلهم
مشروطًا بثالث شروط رئيسية تتعلق مبوافقة
أستاذ مشرف ،توافر مشروع حبث ،وموافقة
جلنة علمية متخصصة على مشروع البحث
املطروح ،وذلك خالل مهلة أربعة أشهر من
تاريخ صدور القرار.

ال يسمح لنسبة الطالب الوافدين من الجامعات الخاصة بأن تتخطى  %10من
مجمل الطالب املقبولني (هيثم املوسوي)

الطالب املقبولون هم من طالب اجلامعة اللبنانية وطالب من
أن الالفت هو أن عدد طالب اجلامعات اخلاصة فاق
خارجها ،إال ّ
عدد طالب اجلامعة اللبنانية بكثري ،مبا خيالف النظام الداخلي
ملعاهد الدكتوراه ،اليت ال يسمح لنسبة الطالب الوافدين من
اجلامعات اخلاصة بأن تتخطى  %10من جممل الطالب املقبولني.
يف اختصاص إدارة األعمالُ ،قبل 45
طالبًا من اجلامعات اخلاصة ،مقابل
 8من اجلامعة اللبنانية (أي ،)%85
ُ
وقبل  7طالب من اجلامعات اخلاصة
إلنهاء الدكتوراه يف االقتصاد ،مقابل
طالب واحد من اجلامعة اللبنانية (أي
 .)%87.5أما يف اختصاص احلقوق،
ُ
فقبل  25طالبًا من اجلامعات اخلاصة

ضغوط يمارسها
عميد املعهد
على األساتذة
املشرفني على
أطروحات
الدكتوراه

مقابل  15من اجلامعة اللبنانية (أي  .)%62.5وحده اختصاص
العلوم السياسية ختطى عدد طالب اجلامعة اللبنانية املقبولني
( 11طالبًا) عدد طالب اجلامعات اخلاصة ( 5طالب ،أي .)%30
أما يف اختصاص السياحة ،فلم يقبل سوى  4طالب توزعوا
بالتساوي بني اخلاصة واللبنانية.
االمتعاض األكرب جاء من طالب كلية العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال ،خاصة أن العدد األكرب منهم ُحرم خالل العامني الفائتني
استكمال دراستهم يف مرحلة املاسرت  ،2بعدما قررت إدارة الكلية
فرض امتحان ُوصف بالتصفوي للطالب بني مرحليت املاسرت ،أي
بني فصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث من املاسرت
الذي حيتاج إنهاؤه  4فصول دراسية حبسب نظام التدريس
الفصلي املعتمد يف معظم كليات اجلامعة اللبنانية .منذ عامني،
خاض الطالب معركة يف حماولة منهم للضغط على اجلامعة لتطبيق
القانون ومنعها من تهجري الطالب من اجلامعة اللبنانية ملصلحة
«الدكاكني اجلامعية» اخلاصة ،وشهدت الكلية حتركات تصعيدية
وصلت إىل مقاطعة أكثر من  %70من الطالب لالمتحان ،ومل
تستطع اإلدارة فتح صفوف للتدريس بالعدد الذي تقدم إلجراء
االمتحان وجنح.
يومها ،دعت الكلية إىل إجراء دورة ثانية (وكانت سابقة يف
تاريخ اجلامعة) ،وسمُ ح للذين رسبوا يف االمتحان األول والذين
مل يتقدموا لالمتحان بإجراء االمتحان مرة ثانية .وجنحت اإلدارة،
مبساعدة عدد من األحزاب ،يف دفع عدد كبري من الطالب إلجراء
هذه املباراة .املفارقة أن نتيحة االمتحان الثاني صدرت على
مرحلتني :يف املرحلة األوىل ،أعلنت أمساء الناجحني ،ووزعوا
حبسب االختصاصات .لكن ،بفعل تسوية سياسية حصلت،
ُخفض معدل قبول الطالب حتى  ! 20 /7.5وهي خطوة تهدم كل
املربرات اليت تسوقها اإلدارة حول احلفاظ على املستوى ،خاصة
صرح لإلعالم وأمام طالبه« :مش
أن عميد الكلية سبق له أن
ّ
كلكن فيكن تصريو دكاترة».
لكن ،يبدو أن كل الطالب الوافدين من اجلامعات اخلاصة ميكنهم
أن حيملوا شهادة الدكتوراه من اجلامعة اللبنانية ،فماذا يعين
قبول  45طالبًا من اجلامعات اخلاصة ملتابعة دراستهم يف املعهد
العالي للدكتوراه يف اختصاص إدارة األعمال ،مقابل قبول 8

فقط من اجلامعة اللبنانية؟ وكيف للجامعة اليت تعاني نقصًا يف
عدد األساتذة حاملي رتبة أستاذ أن تستوعب هذا العدد الكبري؟
وهل ستعطى األولوية يف اإلشراف للطالب يف اجلامعة اللبنانية
أم لطالب اجلامعات اخلاصة؟
عميد املعهد طوني عطاهلل يقول يف حديث مع «األخبار» ،إنه جمرد
«قبول مبدئي» ،ويصر يف الوقت عينه على اعتبار «الدكتوراه
يف اللبنانية مفتوحة جلميع الطالب اللبنانيني ،وإمكانية املتابعة
متاحة هلم ،والعدد غري نهائي بعد ،ومل نتخط القدرة االستيعابية
بعد» .أما عن ختطي نسبة الـ  %10املسموحة لطالب اجلامعات
بأن «هذه النسبة واردة يف النظام
اخلاصة ،فيجيب عطاهلل
ّ
الداخلي للمعهد الذي مل يقر بعد» ،داعيًا إىل «انتظار النتائج
النهائية وعدم استباق األمور» .املشكلة األساسية ـ وفق عطاهلل
ـ تتعلق باختصاص إدارة األعمال يف ما يتعلق بأساتذة اإلشراف،
«فاملشكلة ليست يف معهد الدكتوراه ،بل يف الكليات ،ولدي
طريقة جديدة أعتمدها إلدارة املعهد».
حاليًا تبحث اإلدارة عن حلول هلذه األزمة غري املستجدة ،ففي
سنني سابقة كان يعاني الطالب من تأخري يف بدء دراستهم
نتيجة النقص يف عدد األساتذة املشرفني ،إال أن هذه السنة
بدأت اإلدارة بالبحث عن حلول ،بعدما بات هناك عدد كبري
من القادمني من اجلامعات اخلاصة ،وهذه املسألة كانت حمط
استغراب عدد من طالب اجلامعة اللبنانية ،إذ رفض عميد الكلية
مقابلتهم بذريعة انشغاالته العديدة ،فالتقوا مبديرة املعهد رينة
صقر اليت شددت على أحقية طالب اجلامعة الوطنية يف متابعة
الدكتوراه ،إال أن القضية خارجة عن سلطتها .وعلمت «األخبار»
من مصادر داخل إدارة املعهد أنه جرى تسهيل امتحان القبول
إىل املعهد هذا العام ،إضافة إىل وجود ضغوط من عميد املعهد
على األساتذة املشرفني على أطروحات الدكتوراه ،عرب إعطائهم
استثناء يسمح هلم باإلشراف على  9بدل  ،7ليستطيع طالب
ً
اجلامعات اخلاصة البدء باإلعداد لشهادة الدكتوراه ،علمًا بأن
هناك عددًا كبريًا من طالب اجلامعة اللبنانية بانتظار من يشرف
هلم على أطروحاتهم من األساتذة.
يتابع املصدر« :طالب هذه اجلامعات يتوجهون إىل األساتذة
املشرفني مباشرة ،فيطلب أحد هؤالء من أستاذ اإلشراف على
أطروحته ،يرفض األخري حبكم أن ال إمكانية الستيعاب أكثر من
 7أطروحات يف آن واحد ،حبسب القانون .الطالب يعرض عليه
استثناء؟» .طالب آخر
التالي« :هل تريد أن يعطيك العميد
ً
يسأل أحد األساتذة« :مني بدك؟ بدك رئيس اجلامعة يعملك
استثناء؟» ،يرفض األخري أيضًا ،فيسأله «أتريد من الرئيس
َ
«ومل يتصل بي؟» ،فيأتيه الرد« :كرمال
االتصال بك؟» ،جييب:
ما أحرجك ويتصل فيك بال ما تكون عارف» .ويقول أحد األساتذة
املشرفني لـ»األخبار» إنه عدا املخالفة القانونية وإيالء أولوية
لطالب اجلامعات اخلاصة« ،هناك إشكالية يف مستوى امللفات
املرفوعة من طالب هذه اجلامعات».
تصب يف مصلحة طالب اجلامعات اخلاصة
احللول املطروحة حاليًا
ّ
على حساب طالب اجلامعة اللبنانية ،الذين باتوا يشعرون بانعدام
األمان يف جامعتهم ،إذ تبحث إدارة املعهد حاليًا إمكانية رفع
املخصصات املالية لألساتذة املشرفني أو تعيني أساتذة
مساعدين لألستاذ املشرف ليستطيع اإلشراف على أكثر من 7
أطروحات دكتوراه يف الوقت عينه.

واشنطن لبريوت :ال تنتظرونا!
جان عزيز
أهم ما محله نائب وزير اخلارجية األمريكية يف زيارته خالل
اليومني املاضيني إىل بريوت ،نصيحة هي أقرب إىل املصارحة:
إمسعوا منا ،ال تنتظرونا وال تراهنوا على أي من تطوراتنا.
علمًا أن الرجل ليس طارئًا على واشنطن وال على مفهومها
ملصاحلها وال على سياساتها يف العامل .من املخضرمني هو.
أمضى أكثر من عشرين عامًا يف اإلدارة األمريكية .بينها فرتات
طويلة يف مناصب رفيعة ،من مساعد خاص للرئيس يف زمن بيل
كلينتون ،إىل مستشار اساسي يف جملس األمن القومي.
ثم إن الرجل يعرف الغرب معرفة جيدة .فهو تلميذ فرنسا ومدارس
باريس ،قبل أن حيمل شهاداته من أعرق جامعات الضفة الغربية
من األطلسي .يعرف أنطوني بلينكن بالده بشكل كامل ويعرف
بالدنا .ويعرف منطية العالقة بني الطرفني .وبناء عليه عني
أخريًا نائبًا لوزير خارجية واشنطن .لذلك يف الشكل مثة فارق
بني الرمسيات والضمنيات .يف الشكل الرمسي أن الرجل آت
إلينا ضمن جولة هي األوىل له بعد تسلمه منصبه منتصف كانون
الثاني املاضي .وهو بذلك يقوم بزيارة تعارف إىل العيب الشرق
األوسط وتعرف إىل قضاياها وأزماتها .أما يف الواقع الفعلي
أن الرجل ليس غريبًا عن املنطقة ،وال جديد فيها ال يعرفه.
يف الشكل أيضًا جاء نائب كريي إلينا حام ًال علنًا خطابًا رمسيًا
مستظهرًا عن أدبيات أمريكية معروفة وحمفوظة .فكرر للتسجيالت
الرمسية مواقف إدارته كالتالي :حنن ندعم وحدة لبنان وسيادته
وسالمة أراضيه .حنن ندعم اجليش اللبناني كأداة للحفاظ على
االستقرار يف لبنان .حنن قلقون من تداعيات احلرب السورية
على لبنان .حنن مهتمون جديًا مبساعدة لبنان على معاجلة أزمة
النازحني السوريني على أراضيه .لذلك حنن ساهمنا ماليًا وماديًا
يف حتمل هذه األعباء وقدمنا لكم مساعدات هذه جردتها  ...إىل
آخر املعزوفة األمريكية الرمسية.
لكن خلف الرمسيات والشكليات ،كانت للرجل نقاشات طويلة مع
مضيفيه ،أرادها كلها حتت عنوان االستماع واالستئناس بآراء
من يلتقيهم ،حول أفق ما حيصل يف املنطقة .سأل عن قراءتنا
يف بريوت لالتفاق النووي .استمع إىل خمتلف اآلراء ووجهات
النظر .قبل أن خيتم هذا البند بنصيحة أوىل :ال حتسبوا أن ما
حصل يف  2نيسان يف لوزان هو تتويج عالقة .إنه جمرد بداية
ملسار .قد يكون طوي ًال .وقد يعرف حمطات وقد يشهد مطبات،
وقد تعرتضه عرقالت وتعقيدات .املسألة ال ترتبط مبوعد األشهر
الثالثة املقبلة وحسب .بل برزنامة زمنية قد تكون أكثر تعقيدًا.
عن املنطقة كان الرجل مهتمًا ببند أساسي :اإلرهاب .يسأل
عنه أسئلة العارف .منابعه الفكرية والثقافية .بيئاته احلاضنة
والبيئات الطاردة .من يشجعه ومن ميوله .ومن يواجهه ومن
حياربه .يعرف كل هذه .يربطها إحياء باالتفاق مع إيران .كأن
بني األمرين عالقة سببية مباشرة .كأن خلف االتفاق النووي
حتالفًا جديدًا غري معلن بني معسكرين مكتومني :معسكر اإلرهاب
التكفريي ،من حمرض ومنفذ ومستفيد .مقابل معسكر الضحايا،
من حمارب ومتضرر ومستقرئ لتطور األمور يف املنطقة والعامل.
أكثر من ذلك ،يبدو الرجل خبريًا يف املسألة ،حتى حدود الصمت
املعرب عن موقع اسرائيل من هذه املعادلة .موقع ميثل أكرب
مفارقة وأكرب دوامة لواشنطن نفسها .فاألخرية أقدمت على
احلوار اإليراني ،خبلفية واضحة صرحية ،وإن غري معلنة .مفادها
أن طهران هي العامود الفقري للمعسكر الذي حيارب داعش.
من حضرموت إىل القلمون .مرورًا بتكريت واحلسكة والرقة .فيما
اسرائيل حليفة أمريكا األوىل ،تتفرج على اإلرهاب نفسه على
حدودها السورية .ال بل متارس معه «فلريت» سياسيًا أمنيًا
وعسكريًا ،قد ال تعرف آفاقه وتطوراته .واألسوأ ،أنها ترفض
التسوية مع إيران حليفة أمريكا يف حربها على اإلرهاب ،وتدفع
إدارة البيت األبيض إىل سلسلة ال تنتهي من التطمينات ،حتت
وطأة االبتزازات .يبدو بلينكن خبريًا يف تفاصيل تلك اإلشكالية
املعقدة .حتى إذا سئل عن موقع اسرائيل منها ،لزم الصمت،
فيما عيناه املنبهرتان تكشف أجوبته احملظورة.
وبني إيران واسرائيل واإلرهاب ،مثة حيز يف أسئلة الرجل عن
األقليات يف املنطقة .عن مصريها ،وعن دورها .عن سبل احلفاظ
على وجودها ،وعن تداعيات مأساتها على الغرب ،بدءًا بأوروبا
اليت خربها بلينكن مسؤو ً
ال عن العالقات معها ضمن جملس األمن
القومي ،وصو ً
ال إىل أمريكا نفسها اليت بلغت منعطفها الدميغرايف
التارخيي ،بنزول عنصر الرجل األبيض عن مرتبة األكثرية فيها،
يف مقابل خليط اجلماعات اإلتنية املختلفة األخرى.
ستمتد جولة املسؤول األمريكي إىل عواصم عدة يف املنطقة.
عواصم هلا أزماتها ومشاكلها .وهلا انتظاراتها من واشنطن
وسياساتها اخلارجية .تبدو أجندة الرجل حافلة ،يف احملطات
واملواضيع .لذلك حني يسأل ،أو ُيسأل عن الرئاسة اللبنانية،
يسارع إىل إسداء نصيحته :ال تنتظرونا ،وال تنتظروأ أحدًا من
اخلارج ،وال تنتظروا شيئًا أو حدثًا أو تطورًا .إمسعوا منا ،ورتبوا
أموركم يف الداخل .فاخلارج ليس معنيًا وال مهتمًا وال ملتزمًا.
إمسعوا منا...
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مقاالت وتحقيقات

«بلد السياحة التجميلية» 34 :مركزاً مرخصاً فقط!
إيفا الشويف
من بني آالف مراكز التجميل
املنتشرة يف البلد هناك  34مركزًا
مرخصًا فقط .ومن بني مئات خرباء
وخبريات التجميل ،فقط  136شخصًا
لديهم إذن مزاولة مهنة التجميل.
مع ذلك يبقى لبنان «بلد السياحة
التجميلية» إمنا غري املرخصة،
املخالفة للمعايري الطبية واملتماشية
مع معايري السوق االستهالكية اليت
تضع األرباح فوق كل اعتبار.
منذ سنواتّ ،
سخرت الدولة جهودها
لرتوج أهمية السياحة التجميلية
ّ
املتقدم
يف لبنان واملستوى
ّ
الذي بلغته .غزت إعالنات مراكز
التجميل غري املرخصة التلفزيونات
ولوحات اإلعالنات وظهرت عروضات
وحسومات على عمليات جراحية طبية
بشكل غريب« :شفط دهون من
دون جراحة!»« ،زرع شعر بأسعار
تشجيعية»« ،بوتوكس بـ .»$100
خمالفة القانون كانت جترى علنًا
والدولة تستمر يف تشجيعها متاشيًا
مع موجة التجميل العاملية.
دخل «خرباء» التجميل عامل الربامج
التلفزيونية ،بدأت جاين نصار تظهر
على شاشة تلفزيون «املستقبل»
وكرت السبحة.
يف «عامل الصباح»،
ّ
مع ازدهار السوق االستهالكية
التجميلية ركبت املصارف املوجة
فأعلن فرست ناشونال بنك عام
« 2007إطالق قرض جديد هو
األول من نوعه يف لبنان والشرق
األوسط لتمويل عمليات التجميل
على أنواعها حتت شعار مغر
وخادع :قرض التجميل بدون دفعة
أوىل ،بدون ضمانات ومع موافقة
سريعة» .راكمت هذه املراكز مبالغ
طائلة طوال السنوات املاضية من
دون أن يراقب أحد عملها أو اآلالت
واملنتجات اليت تستخدمها.
ّ
أطل
يف  18تشرين الثاني ،2014
وزير الصحة وائل أبو فاعور ليعلن
قرار إقفال  96مركز جتميل غري
مرخص يف إطار محلته الشاملة .أعاد
الوزير إحياء املرسوم االشرتاعي رقم
 9827الصادر عام  1962واملتعلق
بتنظيم مهنة التجميل جلهة فرض
احلصول على الرتاخيص القانونية
ملزاولة مهنة التجميل ولفتح
واستثمار مراكز التجميل ،وقرر
تطبيق التعميم رقم  41الصادر
صدم اجلميع من نتائج
عام ُ .2013
الفوضى السائدة يف هذا اجملال.
تبني أن الضحايا كثريات ...فأين
كانت الدولة سابقًا؟ عرض الوزير
صورًا مقززة لشفاه معبأة بزيت
مسك ،حروق جراء سوء استخدام
تقنية الاليزر وتشوهات جلدية
خطرية .فهمنا من كالم الوزير أن
هناك مراكز جتميل وماكياج جتري
حتولت
عمليات جراحية ،هناك شقق ّ
إىل مراكز وهناك أشخاص ال ميلكون
مؤهالت علمية يقومون حبقن النساء
مبواد قد تكون خطرية.
اقتصر األمر على الـ  96مركزًا وغاب
امللف عن األنظار من دون أن يعلم
أحد حجم هذه الظاهرة اخلطرة.

 34مركزاً مرخصاً فقط!

ما تعرفه الوزارة اليوم ،بعد احلملة،
هو أن هناك  34مركز جتميل مرخص
فقط ،و 136أخصائية جتميل ميلكن
إذن مزاولة مهنة ،وفق ما يعلنه
رئيس قسم املهن الطبية يف
الوزارة أنطوان رومانوس .املسح
األولي أظهر وجود  92مركزًا غري
مرخص ،وستصدر قريبًا نتائج
املسح الثاني .ال ُيعطي رومانوس
رقمًا حمددًا للمراكز غري املرخصة
نظرًا إىل صعوبة حصرها ّ
يقدر
لكنه
ّ
وجود  500مركز غري مرخص باحلد
األدنى .أرقام نقابة خرباء وأصحاب
مراكز التجميل ،اليت ما زالت قيد
التأسيس ،تشري إىل انتشار كبري
إذ يوجد  3500مركز و 15الف
منهن (قبل احلملة)
عاملة متلك 19
ّ
فقط إذن مزاولة مهنة التجميل.
واستند إحصاء النقابة اىل اللوائح
املقدمة من شركات توزيع املنتجات
ّ
واملعارض املختصة بالتجميل.
يشرح رومانوس الفرق بني التجميل
الطيب والتجميل العادي ،فاألخري
يندرج يف إطار التزيني الذي يشمل
املاكياج ،العناية بالبشرة ،تقليم
األظافر… هذا النوع من التجميل
ّ
يتطلب شهادة مبستوى مهين:
بريفيه مهنية أو بكالوريا فنية.
أما التجميل الطيب فال يقوم به
ّ
سوى أطباء اختصاصيني باألمراض
حدد
اجللدية وجراحة التجميل وقد
ّ
التعميم رقم  41املهام اليت يشملها
بزراعة الشعر ،حقن اجللد مبواد
جتميل ،استخدام الليزر ،شد اجللد،
التقشري الكيميائي غري السطحي
وحتليل الدهون.
هكذا إذًا ُمنعت مراكز التجميل
العادي (نظريًا) من ممارسة أي
من هذه املهام اليت تعتمد عليها
بشكل كبري ،حتت طائلة احملاسبة.
معمم» وتابعت
بقي التعميم «غري
ّ
مجيع املراكز جتاوزاتها إىل أن

بدأت محلة أبو
فاعورُ .يعلن
أن
رومانوس
ّ
أظهر
املسح
 5فئات من
مراكز التجميل:
مراكز جتميل

شجعت الدولة
فوضى «سياحة
التجميل» واآلن
تسعى إىل
شرعنتها

مرخصة متارس التجميل العادي،
مراكز جتميل غري مرخصة متارس
التجميل العادي ،مراكز جتميل عادي
مرخصة متارس التجميل الطيب،
مراكز جتميل غري مرخصة متارس
التجميل الطيب وأخريًا عيادات أطباء
متارس التجميل الطيب .مشروع
قانون «تنظيم تراخيص مراكز
التجميل الطبية» املوجود حاليًا يف
حيدد مهام مراكز
اللجان النيابية
ّ
التجميل الطبية املشابهة ملا ورد
ّ
وينظم ادارة
يف التعميم ،41
هذه املراكز فيحصرها بأطباء اجللد
أما رخصة فتح مركز
والتجميلّ .
طيب فال ُتعطى سوى لطبيب ،او
مستشفى خاص متعاقد مع طبيب
مرخص له ادارة مركز جتميل طيب
أو شركة أطباء .املادة  13من
القانون ُتعطي املراكز القائمة مهلة
 3أشهر لتسوية أوضاعها .عدنا هنا
إىل حلقة التسويات الدائمة اليت
تقوم بها الدولة إلرضاء قوى األمر
ّ
تشكل جزءًا كبريًا من
الواقع اليت
السلطة .حتت عنوان «التنظيم»،
يبحث اجمللس النيابي اليوم صيغة
لقوننة املراكز اليت متارس التجميل
الطيب بشكل خمالف بعد أن أصبح
عددها هائ ًال .السؤال املطروح
هو :هل جيب تشريع هذه املراكز
أم إعادة العمل اجلراحي الطيب إىل
مكانه األساسي أي املراكز الطبية
واملستشفيات؟

شبكات املصالح تتصارع
بانتظار إقرار القانون ،أعلن أبو

فاعور أن ملفات مراكز التجميل
الطيب ُ
ستدرس ضمن شروط حمددة
أبرزها وجود عقد موقع مع طبيب
اختصاصي يف األمراض اجللدية أو
يف اجلراحة التجميلية شرط تفرغ
الطبيب ملزاولة هذه األعمال الطبية
من دون ان يكون له احلق يف فتح
عيادة خاصة أخرىّ .
شكل هذا القرار
«فوزًا» ساحقًا لألطباء وحتديداً
أطباء اجللد .تسوية األوضاع اليت
يكثر احلديث عنها يف الوزارة تكون
إما االمتناع عن ممارسة
عرب أمرينّ :
التجميل الطيب واحلصول على
رخصة جتميل عادي وإذن مزاولة
مهنة ،أو التعاقد مع طبيب جلد أو
جتميل بدوام كامل .أعاد هذا األمر
إىل األذهان ما حيصل يف قطاع
الصيدلة من «تأجري» للشهادات،
فهل تلتزم املراكز بوجود طبيب
أن «األطباء
دائم؟ يؤكد رومانوس ّ
املراقبني يقومون بعمليات كشف
دائمة على املراكز للتأكد من وجود
طبيب».
صراع مصاحل عنيف جيري يف قضية
ّ
أن هذا
مراكز التجميل .ال
شك ّ
ّ
منظم وفيه الكثري من
القطاع غري
التجاوزات اخلطرة اليت جيب وضع
ّ
احملفز األول لتنظيمه
أن
حد هلا ،إلاّ ّ
واحلد من الفوضى القائمة فيه
هو الضغط الذي مارسته اجلمعية
اللبنانية ألطباء األمراض اجللدية
على وزارة الصحة .فالتعميم
رقم  41املتعلق بتنظيم ممارسة
العالجات اجللدية وحصرها باألطباء،
بناء على توصية صرحية من
أتى
ً
اجلمعية وموافقة جملس نقابة
األطباء اليت كشف رئيسها سابقًا
أن طلب إغالق مراكز
لـ»االخبار» ّ
قدمته النقابة
التجميل غري القانونية ّ
إىل وزارة الصحة .حيتاج أطباء اجللد
حد للمنافسة اليت خلقتها
إىل وضع ّ
هذه املراكز حفاظًا على مصاحلهم.
يف املقابل ،يظهر الطرف اآلخر
ّ
املؤلف من أصحاب مراكز التجميل
وسلسلة املصاحل امللحقة بهم اليت
تشمل مستوردي اآلالت واملنتجات،

شركات األدوية ،مصانع مساحيق
التجميل ،شركات اإلعالنات ،معاهد
تعليم التزيني والتجميل لنصل إىل
وسائل اإلعالم اليت يعتمد جزء كبري
من إعالناتها على هذه املراكز وأبرز
األمثلة هو تلفزيون املستقبل ومركز
جاين نصار.
يرى رئيس اجلمعية اللبنانية جلراحة
التجميل والرتميم الدكتور جورج
غنيمي ّ
أنه من «حق األطباء الدفاع عن
صحة املواطن» .يؤكد أن اإلعالنات
اليت تقوم بها هذه املراكز كاذبة «ال
يوجد زرع شعر من دون جراحة ،وال
يوجد شفط دهون من دون جراحة.
إنهم يكذبون على الناس» .يتحدث
عن مسألة أثارت اعرتاض الكثريين
هي حصر استخدام تقنية الليزر
باألطباء« ،معظم إعالنات املراكز
تعلن إزالة الشعر يف جلستني وبعد
ذلك جلسات جمانية ،ال ميكن إطالقًا
إزالة شعر اللبنانيني يف أقل من 8
جلسات ألن منابت الشعر وجينات
تكوين الشعر لديهم خمتلفة عن
األجانب .تلجأ بعض الدكاكني إىل
تقوية الليزر ما يؤدي اىل حروق».
تبغي هذه املراكز ،برأي غنيمي،
«التسويق فقط وهذا واضح من
حجم اإلعالنات .حيضرون منتجات
من اخلارج من دون التأكد من
إمكانية أن تكون هلا مضاعفات
خطرية وعند اقرتاب مهلة انتهاء
صالحيتها تبدأ العروض عليها».
قر القانون إال
يتمنى غنيمي أن ُي ّ
أنه ال ينكر خماوفه «هناك محايات
سياسية كبرية هلذه املراكز وهناك
محايات إعالمية -سياسية ميكن أن
متنع إقرار القانون».
لنقابة خرباء وأصحاب مراكز التجميل
(اليت مل حتصل على ترخيص
تأسيسها اىل اليوم) مالحظاتها
على القانون ،إال أن حمامي النقابة
أنطوان طعمة يعتقد أن «التأخر يف
إعطاء ترخيص للنقابة يدخل ضمن
الضغوطات اليت متارسها وزارة
الصحة على وزير العمل لتمرير
القانون من دون أن يكون للنقابة
أي دور ومن دون العودة إىل رأي
شرحية كبرية من أصحاب املهنة».
أبرز مالحظات النقابة على قرار
الوزير يتعلق بأمرين أساسيني.
أو ً
ال ضرورة وجود طبيب بدوام
كامل إذ يسبب هذا أعباء مالية
على املراكز .تقرتح النقابة حتديد
أيام معينة للقيام باملهام اليت
تتطلب وجود طبيب مثل ما حيصل
يف املستشفيات .يقول طعمة إن
هناك أطباء طلبوا مبالغ مرتفعة
جدًا ليحضروا يوميًا إىل املركز.
املالحظة الثانية تتعلق بضرورة
حيدد
تعديل مرسوم عام  1962الذي ّ
مستوى مهين ملزاولة املهنة .يقول
طعمة« :ما كان جائزًا عام  1962مل
يعد جائزًا عام  ،2015تطورت هذه
املهنة كثريًا منذ  50عامًا» .يؤكد
أن «تنظيم املهنة أمر
حمامي النقابة ّ
أساسي وضروري ،والنقابة ترفض
إطالقًا القيام بعمليات جراحية داخل
املراكز .حنن مع العمليات السطحية
اليت تتعامل مع اجللد بشكل جتميلي
ناعم كاحلقن والليزر».
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مقاالت وتحقيقات

سامي رئيساً للكتائب بعد حزيران ومعارضة
نديم «تسجيل موقف»
ليا القزي
اجلميل خبطى ثابتة اىل رئاسة حزب
يسري سامي
ّ
الكتائب خلفًا لوالده ،رغم اعرتاضات حزبية
وعائلية .يف مقدم املعرتضني نديم ،وريث آل
اجلميل اآلخر الذي يرفض التسليم بـ»الواقع
عبأ «قواته» للمواجهةّ ،
متك ًال على «حزب
املر»ّ .
ّ
املعارضني لسامي» داخل احلزب ...ليكتشف أن
املتحمسني خلوض املعركة ّ
قلة قليلة.
حددت االمانة العامة حلزب الكتائب موعد املؤمتر
ّ
العام أيام  12و 13و 14حزيران املقبل الذي
سيشهد تسليم الرئيس أمني اجلميل مشعل قيادة
حزب الكتائب اىل ابنه النائب سامي .االجراءات
اختذت لناحية إبالغ االقاليم باملوعد وحتديد مهلة
تقديم الرتشيحات للمندوبني .املرحلة اآلن هي
تثبيت املؤمتر وإصدار البطاقات االنتخابية.
مقربون من بكفيا يتحدثون عن ضغوط ،من كل
اجلهات ،على «الشيخ أمني»؛ من زوجته جويس
اليت تضغط من أجل تسليم االمانة لنجلها ،ومن
ابنته نيكول اليت حتاول دائمًا التوفيق بني مجيع
أفراد عائلتها الكبرية ،ومن عدد من احلزبيني
املعارضني لسامي ألنه «بعد بكري عليه».
من ناحية وريث آل اجلميل اآلخر ،نديم ،ال تبدو
ماضية بسالسة .يرفض األخري التسليم باألمر،
أعد عدته من أجل «املقاومة» ،ومل ُيبق األمر
لذا ّ
سريًا .تقول مصادر على اتصال يومي به إنه
بعمه ،وأبلغه بالفم املآلن« :لعبة تسليم
اتصل
ّ
الكتائب لسامي ُ
ستحدث خضة يف احلزب» ،وإذا
حر يف قرارك ،ولكنين
«أردت أن تستقيل فأنت ّ
سأعارض ذلك حتى لو كلف االمر رفع الصوت
يف املؤمتر العام ...وال تظنوا أنين وحدي يف
املعركة».
ميضي نديم يف خطواته على طريق املواجهة
بهمة ،لكنه يكتشف ،دائمًا ،أن سامي يسبقه
ّ
خبطوتني ...أو أكثر .تشكيل «لواء معارضة
سامي» ،داخل الكتائب ،بدأ يف األشهر األخرية
من العام املاضي .من جلأوا اىل كنف االشرفية
(مقر نديم) هم من احلزبيني املنزعجني من طريقة
تعاطي سامي معهم .وضعوا إمكانياتهم يف خدمة
«جنل بشري اجلميل» ،إذ إن هذا النسب هو
لشد العصب ،فكانت النتيجة لقاءات يف
وسيلتهم
ّ
مناطق بريوت وبعبدا وكسروان وجبيل .ومؤخرًا،
بدأ العمل يتخذ ُبعدًا آخر مع تنظيم اجتماعات بني
نديم و»رفاق» ممن كانوا معتكفني عن العمل
احلزبي ،ومع رؤساء أقاليم سابقني «جيمعهم
رفض وصول سامي اىل رئاسة احلزب» ،كما
يقول مصدر كتائيب يف زحلة .يف جبيل ،استعان
نديم خبربات طنوس قرداحي ،أما يف كسروان
«فإىل جانبنا رئيس االقليم السابق روفايل
مارون ،ونتواصل مع جان عقيقي يف اجلرد».
االتكال يف زحلة «على رئيس االقليم السابق
بيار مطران ،أما يف بعبدا فنسعى اىل التواصل
مع توفيق أنطوان غامن».
ولكن ،على جبهة نديم أيضًا ،ال تبدو األمور ماضية
بسالسة ،إذ إن االجتماع املوسع االول بني هؤالء،
الذي كان مقررًا يف  16آذار املاضي يف منزل
«تذرع بعض املشاركني
جنل بشريُ ،أرجئ بسبب
ّ
بارتباطات خاصة» .لذلك ،ال تزال االجتماعات
حتى الساعة ُتعقد فرديًا مع كل مسؤول.
املقرب من نديم أن «حركتنا
يوضح املصدر
ّ
ليست اعرتاضية بل تغيريية» .وعلى الرغم من
أن اآلمال كانت ،بداية ،كبرية جدًا ،إال أن املصدر
بات أكثر واقعية ،إذ «نعرف أن العجائب لن
تتحقق .لكن هذه ستكون خطوتنا االوىل .خرجنا
من املؤمتر األخري وحنن ال منلك شيئًا .هذه املرة
نتوقع أن ترتفع أسهمنا على االقل عشرة يف
املئة» .واقعيتهم باتت تقتضي االعرتاف بأن
يتصورونها ،إذ
األمور ليست بالسهولة اليت كانوا
ّ
إن «سامي متغلغل يف االقاليم وهو ميلك كاريزما
يسوق لنفسه.
ال يستهان بها ،ويعرف كيف
ّ
وهذه النقطة نعمل عليها حاليًا
يقر هؤالء
كذلك
».
ّ
بوجود مشاكل يف االقاليم احملسوبة على «مجاعة
نديم»« :يف كسروان مل حنسم بعد من سيكون

نديم الجميّل :آمال كبرية يبدّدها الواقع
(هيثم املوسوي)

رأس حربتنا» ،أما يف البرتون فـ»سامر سعادة
يريدنا أن خنوض املعركة عنه».
مشجعة .أحد الذين
كسروانيًا ،ال تبدو األمور
ّ
ً
متحمسا.
عول عليهم نديم يف القضاء ال يبدو
ُي ّ
ّ
يقول إن «احلركة االعرتاضية ال توصل اىل أي
مر به احلزب منذ السبعينيات
نتيجة ،بدليل ما ّ
حتى اليوم» .ويضيف« :القاعدة ّ
ملت من صراع
أمني وبشري سابقًا ،وال تريد تكراره مع األوالد»،
ويزيد« :لنكن واقعيني ،ال دور لنديم حاليًا» .وال
يبدو ،استنادًا اىل املصدر ،أن احلركة االعرتاضية
ستدوم« ،إذ إن االفراد الذين يستعني بهم نديم
يقر بأن
ليسوا مواكبني للتطورات احلزبية».
ّ
مشكلة سامي هي يف «عدم تعامله مع اجليل
القديم ،ما أدى بقسم منهم اىل االنكفاء .وقد
تزامن ذلك مع تراجع احلزب على الصعد كافة».
لذلك ،حني بدأ نديم طرح العناوين التغيريية
«التقينا به قبل أن ُنصدم .فاالفكار اليت تقدم
بها مجيلة ولكن التنفيذ ما بيسوى .نصيحة له:
فليبتعد عن آل توتنجي (عائلة والدته)» .أما
املعارضون يف زحلة ،ورغم أن نياتهم أصفى
جتاه نديم لتواصله معهم بشكل دوري ،إال أنه
«ال جيب املخاطرة بوحدة احلزب من خالل التغيري
على صعيد القيادة .حنن حاربنا من أجل الرئيس
ومن أجل أن يتوحد احلزب من جديد ،فلماذا
التغيري؟» ،كما يقول أحدهم.
الصراع بني الكتائبيني حاليًا هو على من حيوز
أكرب عدد من املندوبني (تنتخبهم اهليئة الناخبة
وميثلون إقليمهم يف املؤمتر) .يثابر مدير مكتب
سامي ،باتريك ريشا ،على االتصال بالشباب يف
االقاليم لـ»احلرتقة» ،كما يقول أحدهم .ويوضح:
«باكو يتصل كل أسبوع ليسأل عن تطور أعداد
املندوبني ،خاصة يف االقاليم غري املوالية
هلم» .أما نديم فيعمل على ترشيح فائض من
املقرب من نائب
املندوبني .يؤكد املصدر
ّ
االشرفية هذا االمر« ،ألنه ،ببساطة ،كلما ارتفع
عدد املندوبني ،نضطر اىل تنظيم انتخابات يف
االقاليم ،فتزيد فرصنا باحلصول على أكرب عدد
من املوالني».
ّ
يتهكم الكتائيب الكسرواني على هذه «اللعبة
ألنهم لن يتمكنوا اال من تسجيل موقف» .يبدو
مقتنعًا بأنه بعد حزيران سيكون سامي هو رئيس
احلزب ،ويكشف أن األخري يتواصل مع القدامى
الذين ختلى عنهم سابقًا ،واعدًا إياهم بأن يكونوا
ضمن فريق عمله مستقب ًال .ويف هذا االطار يقول
أحد املرشحني اىل االنتخابات النيابية إن سامي
خص «طموحي يف العهد
وقف على خاطره يف ما ّ
اجلميل فـ»سيتفرغ إلعادة
اجلديد» .أما الرئيس
ّ
تنظيم بيت املستقبل (مركز دراسات خمتص
بقضايا الشرق االوسط ومستقبل العامل العربي
ودور لبنان بعد الثورات العربية)» .واألهم
أن «عني» رئيس الكتائب ستكون على أمانة
اجمللس الوطين هلذه القوى« ،لسحبها من بني
يدي النائب السابق فارس سعيد».
ّ

بني البيان الرئاسي وبلينكن:

اإلســتحقـاق ممــ ّر اإلســتقرار
نقوال ناصيف

يف حصيلة تقوميها
الشغور
استمرار
الرئاسي يف لبنان
اىل امد غري منظور،
باتت املواقف الدولية
االخرية جتد فيه مدخال
اىل تقويض تدرجيي
اضحى
لالستقرار.
االستحقاق
امرار
اولوية
ذاته
يف
وهدف ضمان هذا
االستقرار.
تقاطع موقف مساعد
اخلارجية
وزير
لشؤون
االمريكي
الشرق االدنى انطوني
بلينكن يف بريوت،

بلينكن :مخاوف جدية على االستقرار (داالتي ونهرا)

االثنني الفائت ،مع البيان الرئاسي جمللس
االمن يف  19آذار حيال املوقف من انتخابات
يكمل اآلخر يف
رئاسة اجلمهورية ،وبدا احدهما
ّ
اكثر من جانب يف االستحقاق املعلق .مل يكن
تركيزهما على استعجال انتخاب الرئيس وربط
تعرض لبنان النتكاسة
استمرار الفراغ باحتمال ّ
يف استقراره مصادفة ،مقدار ما عبرّ ــــ يف
تقدير جهات رمسية معنية ــــ عن خماوف جدية
على ثبات هذا االستقرار.
وتبعا ملالحظات اجلهات الرمسية هذه ،تكمن
اهمية ما اجتمع عليه البيان الرئاسي جمللس
االمن والبيان املكتوب لبلينكن يف انهما
ــــ يف سياق طويل من اجلهود الغربية على
امتداد االشهر املنصرمة توزعت بني موفدين
دوليني وحترك سفراء معتمدين يف لبنان
ّ
حبض االفرقاء اللبنانيني على
ــــ مل يكتفيا
استعجال انتخاب الرئيس ،بل اثارا للمرة
االوىل فكرتني خمتلفتني وجديدتني :قلقهما
من امكان احنسار عمل املؤسسات الدستورية
يف ظل شغور مديد وغامض ،و»مساءلة»
املتسببني يف استمرار الشغور.
اوىل املالحظات ،ان بيان جملس االمن تناول
االستحقاق الرئاسي للمرة االوىل يف  13سطرًا،
بعدما اكتفى املوقف الدولي يف مرات سابقة
بتذكري اللبنانيني باستحقاقهم بسطر ونصف
سطر يف احسن االحوال ،او عندما يصدر بيان
او موقف عن االمني العام لالمم املتحدة .صدر
البيان الرئاسي عن لبنان يف ثالث صفحات
ونصف صفحة ،اقتضبت وسائل االعالم
مضمونه يف بضع فقرات .اتى ايضا كي يؤكد
استمرار اجلهود الدولية بعد تعثر مهمة املوفد
الفرنسي اخلاص السفري جان فرنسوا جريو
يف طهران والرياض وبريوت على السواء.
مل تكن العاصمتان االقليميتان املعنيتان
جاهزتني الطالق الصفارة ،وال االفرقاء
اللبنانيون يعرفون ما يقتضي ان يفعلوا يف
استحقاقهم بازاء االزمات االقليمية .مل تكن
لسنة ونصف سنة خلتا ،مرحلة وساطة جريو،
انفجرت حرب اليمن كما يف االيام االخرية،
وال التفاوض على الربنامج النووي االيراني
اصبح على قابي قوس او ادنى من االتفاق
عليه مع الغرب ،وال ايران والسعودية كانتا
وجها لوجه يف الصراع االقليمي.
ثانيها ،ان البيان الرئاسي مل يكتف باالعراب
عن قلقه من تأثري الشغور على عمل
املؤسسات الدستورية اللبنانية ،بل ابدى
للمرة االوىل قلقا مماثال على ثبات االستقرار
يف ظل استمرار الشغور ،ما محله على خماطبة
ّ
حيضهم على فصل املصلحة
النواب ــــ وهو
العامة عن املصلحة اخلاصة ــــ بدعوتهم اىل
انتخاب الرئيس «بال ابطاء» .وهو بذلك
يتجاوز احلق الدستوري الذي تتمسك به الكتل
النيابية املقاطعة جلسة انتخاب الرئيس ،كي

يلتقي البيان الرئاسي يف حديثه عن الواجب
الدستوري مع كالم بلينكن ،ومن قبل ثم من
بعد مع موقف بكركي الداعية اىل التوجه اىل
الربملان فورا لالقرتاع للرئيس.
ثالثها ،من دون ابراز افكار او اقرتاحات
حمددة ،حاول البيان الرئاسي اظهار اهتمامه
ويبدد
بلبنان على حنو جيعله معنيا مباشرا به،
ّ
حجة التدخل يف شأن داخلي حمض .يستمد
ّ
جملس االمن اهتمامه من قلقه على جنود القوة
الدولية يف اجلنوب تنفيذا للقرار  ،1701وهو
ما افصح عنه باستمرار يف تقاريره وبياناته
كهم اول ،يف معزل عن االستحقاقات
الدورية
ّ
احمللية .جيد نفسه معنيا بسالمة اجلنود،
مقدار ثبات االستقرار الداخلي يف لبنان
كجزء ال يتجزأ من مسؤولية اجمللس حيال
استقرار املنطقة .على حنو مماثل ،مل يرتدد
بلينكن يف حتميل حزب اهلل قسطا وافرا من
مسؤولية االخالل باالستقرار ،من خالل دوره
يف احلرب السورية .حتدث عن ذلك البيان
الرئاسي ايضا ،والتقيا على وجود عناصر
زعزعة االستقرار تعثر يف استمرار الشغور
على مقومات انفجارها.
رابعها ،يتوسل املوقف الدولي ضمنا ،من خالل
البيان الرئاسي كما مما ادىل به الديبلوماسي
االمريكي ،قاعدة مل تكن نفسها عند مقاربة
االنتخابات النيابية مرتني على التوالي عامي
 2013و .2014فيهما ،راح سفراء اجملتمع
الدولي ،واخصهم ممثلي الدول الكربى،
يرجحون كفة االستقرار على االنتخابات
النيابية ،اذ الحظوا ان اجراءها قد يتسبب
باالخالل باالمن ،ودافعوا للمرة االوىل عن
اقتناعات مناقضة للموقف الغربي يف الغالب
من تداول السلطة واملمارسة الدميوقراطية.
على امتداد االشهر اليت سبقت متديدي 2013
و ،2014كان من السهولة مبكان العثور على
ّ
يفضلون متديد
مجة لسفراء الغرب
تربيرات ّ
والية جملس النواب استثنائيا ،يف معرض
اظهار احلرص على االستقرار .مع االستحقاق
الرئاسي باتت القاعدة مقلوبة متاما .مل يكف
السفراء وال احلكومات املعنية باالهتمام
بلبنان عن االصرار على اجراء االستحقاق.
على ابواب الشهر احلادي عشر بدأوا يشعرون
بأن استمرار الشغور يقرع ناقوس اخلطر على
دميومة اهلدوء االمين يف البالد .بات اجراء
االنتخابات الرئاسية ممرا وحيدا والزاميا
لضمان االستقرار .بل يذهب اصحاب هذا
الرأي من بني ديبلوماسيي عواصم الدول
اخلمس الدائمة العضوية ،تطابقا مع ما عناه
البيان الرئاسي جمللس االمن ،اىل القول ان
انتخاب الرئيس عنصر فاعل لرتسيخ مزيد من
االستقرار حيتاج اليه لبنان يف هذا الوقت
بالذات ،على اطراف النزاعات االقليمية ووجها
لوجه مع االرهاب على احلدود الشرقية.
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مقاالت وتحقيقات

املص ّدرون يبحثون عن ممر بديل :البحر أمامكم
محمد وهبة

ليث الخطيب

يناقش جملس الوزراء يف جلسته اليوم قضية إغالق معرب
«نصيب» على احلدود األردنية ــ السورية وتداعياتها على
الصادرات الزراعية اللبنانية اليت مل يعد لديها منفذ سوى البحر.
كلفة النقل البحري قد تزيد بنسبة  %40عن النقل ال ّربي ،ولذلك
سيقرتح وزيرا الزراعة أكرم شهيب والصناعة حسني احلاج حسن
باالتفاق مع املنتجني احملليني يف قطاعي الزراعة والصناعة
ووسطاء النقل ،دعم عمليات النقل البحري إىل دول اخلليج
والعراق واألردن.
معرب «نصيب» احلدودي بني األردن وسوريا «بات اليوم مقف ًال
حتى إشعار آخر» ،وفق وزير الزراعة أكرم شهيب .إغالق «نصيب»
برية هلا على األسواق اخلليجية
ّ
حول لبنان إىل «جزيرة» ال منافذ ّ
اجلوي غري مطروح بسبب عدم جدواه
والعراق واألردن .خيار النقل ّ
ّ
فسريتب كلفة إضافية على
االقتصادية ،أما خيار النقل البحري
يقدرها وزير الصناعة حسني احلاج حسن بنحو
الزراعة والصناعة
ّ
« 80مليون دوالر سنويًا» .احلاج حسن وشهيب سيقرتحان على
جملس الوزراء «دعم النقل إىل دول اخلليج واألردن والعراق».
الدعم مطلوب ،لكنه يثري ُ
«لعاب» التجار والسياسيني لتحويله،
كالعادة ،إىل قناة جديدة لنهب املال العام.

أين املمر؟

«ال ميكن الرهان على إعادة فتح معرب نصيب على احلدود األردنية
ّ
املسلحون محولة الشاحنات واختطفوا
ــ السورية بعدما نهب
سائقيها ...هذا املعرب املغلق حاليًا ،مل يعد آمنًا يف كل األحوال.
حتى لو أعيد فتحه ...فلمن سنشكو هذه املمارسات؟ ومن ميكنه
ضبطها؟» .هكذا أقفل رئيس نقابة الفالحني اللبنانيني ابراهيم
ترشيشي خيار التصدير الربي بصورة شبه نهائية ،إذ إن معرب
الربية اليت كانت تربط لبنان بأسواق
«نصيب» هو آخر املعابر
ّ
ّ
مسلحي
اخلليج واألردن والعراق ،وهو بات اليوم حتت سيطرة
«القاعدة» من اجلهة السورية ،فيما أغلقته السلطات األردنية
من جهتها .أما االتصاالت اليت أجراها اجلانب اللبناني باجلانب
األردني يف حماولة لفتح املعرب أو ملعرفة املدى الزمين إلغالقه،
فقد وصلت إىل حائط مسدود .وقال وزير الزراعة أكرم شهيب
لـ»األخبار» إن «التواصل مع السلطات األردنية مل يتوقف منذ
ثالثة أيام ،وقد اتصل وزير الداخلية نهاد املشنوق بنظريه
األردني ،لكن اإلجابة اليت تلقاها لبنان ،يف حمصلة كل هذه
االتصاالت ،أن «املعرب مغلق حتى إشعار آخر».
املشهد يعبرّ عن قلق بالغ من «احلصار ال ّربي» ،الذي يدفعه لبنان
مثنًا لتدهور األوضاع على احلدود السورية ــ االردنية ،فاملشكلة
حبسب رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منري البساط
«كبرية جدًا وقد باتت اخليارات حمدودة ،وما نقلق منه هو خسارة
السوق السعودية ،اليت ّ
متثل أكثر من نصف صادراتنا».
هذا الكالم ال يقفل الباب أمام اخليارات البديلة؛ «مل يعد أمامنا
سوى البحر .نريد تنظيم خط النقل البحري ،وأن تضع الدولة
يدها معنا ،وتساعدنا يف بداية الطريق حتى ال متارس شركات
املالحة ضغوطًا تفاوضية علينا يف ظل ضيق الوقت والظروف،
التجار استعمال اخلط البحري بصورة
يتعود
ويف انتظار أن
ّ
ّ
جمدية» ،يقول ترشيشي.

الخيار البديل

املفر؟
إذًا ،البحر أمام لبنان ،فيما العدو حياصره من بعيد ...أين
ّ
يرى ترشيشي أنه جيب التعامل مع لبنان على أنه «جزيرة»،
حبرية ،إال أن املشكلة تكمن يف
وبالتالي جيب توفري خطوط نقل
ّ
املقدرة بنحو  2000دوالر على
األكالف اإلضافية للنقل البحري
ّ
كل شاحنة».
وحبسب الدراسة اليت سيعرضها وزير الصناعة حسني احلاج حسن
على جملس الوزراء اليوم ،يكبد خيار النقل البحري صادرات
الصناعة والزراعة مبلغ  80مليون دوالر إضافية سنويًا .ويشري
احلاج حسن يف اتصال مع «األخبار» إىل أن «الصورة واضحة
لدينا ،واخليار البديل للتصدير ال ّربي هو التصدير البحري الذي
درسناه سابقًا (قبل حنو سنتني) وقد بدأ املصدرون اعتماد هذا
اخليار ،رغم انطوائه على مشكلتني أساسيتني :األوىل تتعلق
بالفرتة الزمنية لبلوغ الشحنة مقصدها (حتتاج الشحنة يف البحر
برًا) ،والثانية تتعلق بالكلفة
إىل  30يومًا باملقارنة مع  10أيام ّ
اإلضافية اليت سيتكبدها املصدرون ...لذلك سأقرتح على جملس
الوزراء يف جلسته اليوم توفري دعم من الدولة للنقل إىل دول
اخلليج والعراق واألردن».
خيار التصدير البحري ينقسم إىل اثنني :األول يتعلق بإمكانية
احململة باحلاويات
التصدير بواسطة الشحن البحري للبضائع
ّ
(كونتينرات) ،وهذا األمر يناسب الصادرات الصناعية ،سواء
كانت صناعات غذائية أو كيماوية أو ورق وسواها .أما الثاني

«داعش» ينحسر يف الريموك...
وعني مسلّحيه على ببيال وبيت سحم

اقفال معرب نصيب الحدودي بني األردن وسوريا حوّل لبنان «جزيرة» ال
منافذ بريّة لها على األسواق الخليجية والعراق واألردن (هيثم املوسوي)
فهو يتعلق بنقل الشاحنات امل ّربدة احململة بالبضائع الزراعية إىل
دول املقصد أو دول قريبة منها بواسطة بواخر عمالقة معروفة
بسام «عبارات .»RORO
برادات البواخر ،فإن أعباءه
ويف حال جلوء
ّ
املصدر إىل استعمال ّ
ستزيد حتمًا وستكون كلفة النقل مضاعفة نظرًا إىل التحميل
مرة ،علمًا بأن نقل الشاحنة امل ّربدة سيكون
والتفريغ أكثر من ّ
مكلفًا ايضًا ،إذ إن اخلطوط املقرتحة هي على النحو اآلتي:
جدة
التصدير من مرفأ طرابلس إىل مرفأ بور سعيد ثم إىل مرفأ ّ
برًا ،وحبسب املعطيات فإن الكلفة
حيث تنتقل الشاحنات امل ّربدة ّ
اإلضافية هلذا اخلط تبلغ  2000دوالر على كل شاحنة.
اخلط الثاني ال يصل مباشرة إىل السعودية ،بل يصل إىل ميناء
مرسني ومنه إىل األردن ثم مصر ،والكلفة اإلضافية على الشاحنة
الواحدة تبلغ  1000دوالر .وحبسب رئيس غرفة املالحة الدولية
إيلي زخور ،فإن «نقل الشاحنات بالعبارات اىل بلدان اخلليج
متر
العربي عرب املرافئ الرتكية ،ال ميكن اعتماده ،ألن العبارات ّ
باملرافئ اإلسرائيلية».

الدعم = الهدر

التجار اللبنانيون يعتمدون أكثر على التصدير
يف الواقع ،بدأ
ّ
البحري خالل السنتني املاضيتني ،فحجم الصادرت الربية كان
يصل إىل  90ألف طن شهريًا كمعدل وسطي ،لكنه تراجع اليوم
(قبل اقفال معرب نصيب) إىل  50ألف طن شهريًا ،وبالتالي فإن
برًا ،وأكثر من نصفها هي
 %55من الصادرات كانت تذهب ّ
صادرات زراعية .وبالتالي فإن معاجلة األمر سريعًا أمر طارئ،
نظرًا إىل «تكدس البضائع لدى املزارعني وخسارة أكثر من
مليوني دوالر يوميًا بسبب إقفال معرب نصيب منذ أول نيسان»،
يقول ترشيشي.
على أي حال ،يبدو أن اقرتاح دعم النقل إىل دول اخلليج واألردن
والعراق لن يكون اقرتاح احلاج حسن وحده ،بل سيكون موقفًا
موحدًا مع وزير الزراعة أكرم شهيب واألطراف املعنيني بهذه
املسألة من مزارعني وجتار وصناعيني .هذا املوقف سيتبلور
اليوم يف اجتماع يعقد بني وزيري الزراعة والصناعة ،ووسطاء
واجلويُ .خصص االجتماع إلعالن موقف
النقل الربي والبحري
ّ
قصة الدعم واالتفاق على سيناريوات الدعم اليت
موحد جتاه
ّ
ّ
ستعرض على جملس الوزراء ونسبة الدعم من الكلفة اإلضافية
اإلمجالية« .الصادرات اللبنانية ال ميكنها أن تنافس يف األسواق
اخلارجية إذا زادت أكالفها ،وبالتالي جيب على اإلدارات املعنية
وموحد من االجتماع الذي يعقد اليوم قبل
أن خترج برأي واحد
ّ
انعقاد جملس الوزراء» يقول شهيب.
يتحول سريعًا إىل قناة
املشكلة أن أي دعم من املال العام قد
ّ
للنهب بواسطة التدخالت ذات الطابع السياسي ــ الفئوي ـــ
املناطقي .وقد أثبتت التجارب السابقة يف دعم السائقني
العموميني ودعم رغيف اخلبز ودعم الفيول وسواها من عمليات
الدعم ،أن إمكانية اهلدر كبرية جدًا ،وأن الزبائنية السياسية
حصتها من املبالغ املدعومة ،علمًا بأن
تبتكر قنوات عديدة لزيادة ّ
مبلغًا يصل إىل  80مليون دوالر هو أمر يثري لعاب املستنفعني
وشهيتهم .على وزيري الزراعة والصناعة احلذر يف التعامل مع
اقرتاح الدعم.

بعد انكفاء «داعش» و»جبهة النصرة» يف خميم الريموك،
نتيجة مشاركة مقاتلني فلسطينيني يف مواجهة التنظيمني،
أمنها اجليش هلم ،حافظت
إضافة إىل التغطية النارية اليت ّ
خطوط التماس يوم أمس على وضعها ،وتبينت مالحمها بنحو
أكثر وضوحًا بعد انقضاء يومني متواصلني من االشتباكات
العنيفة.
احلدود بني املناطق اليت ال يزال «داعش» و»النصرة»
يسيطران عليها ،وبني املناطق اليت تقع حتت سيطرة «أكناف
بيت املقدس» وحلفائها ،إضافة إىل الفصائل الفلسطينية
املتحالفة مع اجليش («القيادة العامة» و»فتح االنتفاضة»)،
أصبحت يف وسط خميم الريموك ،بدءًا من شارع الثالثني
إىل تقاطع شارعي لوبيا وصفد ،وصو ً
ال إىل دوار فلسطني،
حيث نشر «اخوة اجلهاد» قناصتهم بنحو كثيف ،يف إشارة
تعين حبسب مصدر ميداني أن «حدود طاقة داعش والنصرة
على مواصلة العمليات اهلجومية واالقتحام نفدت .إنهم اكتفوا
باملناطق اليت متكنوا من قضمها من خميم الريموك».
ويقدر رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف
ّ
سوريا ،أنور عبد اهلادي ،املساحة اليت يسيطر عليها «داعش»
و»النصرة» «بنحو  ،%60بعدما كانا يسيطران على  %90تقريبًا
من خميم الريموك» ،األمر الذي يعين« ،احنسار سيطرتهما على
املخيم واقتصارها على األحياء اجلنوبية والشرقية منه ،فيما
تسيطر الفصائل الفلسطينية على مشالي الريموك وغربيه».
إىل ذلك أصدر تنظيم «أكناف بيت املقدس» بيانًا أمس حول
اقتحام «داعش» و»النصرة» للمخيم ،عدد فيه أبرز االغتياالت
ّ
مسلحي «داعش» ،واضعًا
اليت جرت يف صفوفه ،على أيدي
اهلجوم يف إطار «السيناريو األخري الذي رسم إلنهاء خميم
الريموك ،وهو سيطرة داعش عليه ،ما يربر عملية عسكرية كبرية
تؤدي إىل تدمري املخيم ومسحه عن اخلريطة الفلسطينية».
إن «داعش والنصرة
بدوره ،قال مصدر فلسطيين لـ»األخبار» ّ
يتهيآن ملهامجة أحياء يلدا وببيال وبيت سحم ،املالصقة للمخيم
ّ
املقار اليت فقدتها جبهة
من جهة الشرق ،وذلك الستعادة
ّ
ّ
املسلحني املنخرطني يف تسويات تلك
النصرة يف اقتتاهلا مع
املناطق ،يف األسابيع األخرية» .ويؤكد املصدر أن شهود
عيان «الحظوا توجه حشود من التنظيمني إىل األطراف الشرقية
من املخيم لشن اهلجوم على البلدات الثالثة» .ولفت املصدر
ّ
مسلحي «داعش» «وضعوا استعداداتهم للهجوم على
إىل أن
البلدات املذكورة يف إطار االنتقام من جيش اإلسالم الذي
حياول إجياد موطئ قدم له يف جنوبي العاصمة ملقاتلته».
ويف العاصمة ،أودى انفجار يف منطقة الكشكول شرقًا ،حبياة
مدني وأسفر عن جرح  13آخرين ،فيما ال يزال  3آخرون يف
عداد املفقودين ،ويعتقد أنهم حتت األنقاض .االنفجار جنم عن
سقوط قذيفة صاروخية على حمطة وقود ،ما أدى إىل اشتعاهلا
وانفجار  5سيارات .كذلك ،سقط العديد من قذائف اهلاون
يف القصاع وصالة الفيحاء دون أن يسفر ذلك عن سقوط أي
ّ
مسلحو «فيلق الرمحن»
ضحايا .أما يف الغوطة الشرقية ،فشن
ّ
مسلحي «حركة
يف بلدة عربني هجومًا كبريًا على نقاط ومقار
أحرار الشام» نتيجة خالفات نشأت بني التنظيمني .ورفض
ّ
مسلحو «أحرار الشام» طلب املهامجني بتسليم أسلحتهم،
لتتواصل االشتباكات اليت أدت إىل مقتل وجرح العشرات من
الطرفني.
ويف درعا ،جنوبًا ،عادت السخونة على العديد من جبهات
احملافظة ،ففي ريف احملافظة الشمالي الغربي ،أحبط اجليش
ّ
للمسلحني على قرية جدية ،بالقرب من بلدة كفر
هجومًا
الشمس ،بينما انسحب من احلاجز اجلنوبي لألخرية .وأدت
ّ
مسلحًا وجرح عدد آخر .يف السياق،
املواجهات إىل مقتل 20
ّ
مسلحي «النصرة» و»اجليش احلر» على
نشبت خالفات بني
خلفية إعالن بعض الوجهاء يف كفر مشس نيتهم للشروع
يف التفاوض مع اجليش لتحييدها عن الصراع ،اتهمت خالهلا
«جبهة النصرة» الطرف املقابل بالتخاذل وعدم املشاركة يف
حماولة السيطرة على احلاجز اجلنوبي للبلدة .ويف مسلني قتل
العديد من املسلحني إثر سلسلة استهدافات نوعية للجيش
ملقارهم ومواقعهم يف البلدة ،إضافة إىل استهدافات أخرى
يف الشيخ مسكني واحلراك وبلدات إخنل وزمرين واليادودة
والفقيع وأم املياذن وغرز ونصيب.
ويف إدلب (مشا ً
ّ
املسلحني
ال) وسع اجليش من ضرباته على مواقع
يف مناطق متعددة من ريف احملافظة ،يف كل من حنليا وكورين
وكفرجالس والزعيبية وبداما وعني احلور وسراقب واهلبيط
وبنش وحلوز والغسانية وتل سلمو واحلميدية ،األمر الذي أدى
ّ
املسلحني .فيما أطلق مسلحون العديد
إىل مقتل وجرح عدد من
من قذائف اهلاون على الفوعة ،يف ريف إدلب ،ما أدى إىل
استشهاد  5مدنيني وجرح  15آخرين.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
إحباط عملييت تهريب حبراً وجواً
إجناز نوعي جديد ملكتب مكافحة املخدرات

إجناز نوعي جديد ملكتب مكافحة املخدرات املركزي متثل بإفشال
عملييت تهريب خمدرات األوىل من لبنان إىل ليبيا حبرًا والثانية يف
تركيا من الربازيل عرب إيطاليا فلبنان .وقد مت يف العمليتني توقيف
عدد من األشخاص بالتنسيق مع السلطات املصرية والرتكية.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أن مكتب
مكافحة املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية متكن من
خمدرات ،بعد
حتقيق اجناز نوعي جديد عرب إفشال عملييت تهريب
ِّ
توافر معلومات لديه ،وقيامه مبتابعة شبكات التهريب املنظمة
بالتنسيق مع الدول املعنية إقليميًا ودوليًا:
االوىل :تهريب كمية  3،5طن من حشيشة الكيف من لبنان اىل
ليبيا عرب نقلها على منت سفينة تدعى « »Mare Ta Queenكانت
راسية خارج املياه االقليمية اللبنانية ،ثم اجتهت حنو ميناء طربق
حيث مت توقيفها من قبل السلطات املصرية قبالة سواحل دمياط
ومت ضبط كامل الكمية املهربة وتوقيف من كان على متنها.
ويتابع املكتب املذكور مالحقة باقي أفراد العصابة يف لبنان
بإشراف القضاء املختص.
الثانية :مت توقيف شخصني من اجلنسية الفنزولية يف مطار
اسطنبول قادمني من الربازيل عرب ايطاليا ،وكان مرجحًا توجههما
اىل لبنان.ضبط حبوزتهما  4كيلوغرامات من مادة باز الكوكايني
اليت تتحول اىل عشرات الكيلوغرامات بعد تصنيعها.

 ..ودهم منطقيت الفنار والدكوانة وتوقيف  8مروّجني

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه ضمن إطار مالحقة
جتار ومروجي املخدرات وتوقيفهم ،داهمت قوة من مكتب مكافحة
ّ
املخدرات املركزي يف وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2015/4/4
سيما منزلي
أماكن مشبوهة يف حمليت الدكوانة والفنار ،وال
ّ
ّ
(امللقب بـ»أبو ّ
سلة») واملتواري
اخلطريين :ع.ز .وم.ز.
املطلوبني
َ
َ
عن األنظار منذ أكثر من سنة وال حيضر إىل تلك املنطقة بل يقوم
بتشغيل أشخاص لرتويج املخدرات ،وهو موضوع مالحقة من ِقَبل
املكتب املذكور بهدف إلقاء القبض عليه ،وتتم مداهمة منزله
بشكل دائم ومستمر.
وقد متكنت القوة من توقيف مثانية أشخاص وضبط كميات من
تعرض العناصر إلطالق نار
املخدرات .وأثناء تنفيذ عملية املداهمة ّ
الرد باملثل على
من األبنية اجملاورة ملنزل األخري ،ما اضطرهم إىل
ّ
مصادر النريان من دون أن يصاب أحد بأذى.
واملوقوفون هم السوريون ن.ق .وج.ق .وش.ح .وع.ع .وم.ط.
واملصري م.ب .واللبنانيان ع.خ .وس.س.
أما املضبوطات من املخدرات فهي على الشكل اآلتي/613/ :
ّ
غ« .كوكايني» و /575/غ« .حشيشة الكيف» و /2850/غ .من
مادة «السيلفيا» و /220/غ« .مارجيوانا» و /117/حبة «إكستازي»
حساس عدد  ./4/والتحقيقات جارية بإشراف
املخدرة وميزان
ّ
ّ
القضاء املختص.

معضلة حوادث السري تتزايد 3 :قتلى بينهم عسكريان

تشري إحصاءات حوادث السري القاتلة إىل استفحال هذه املعضلة
بشكل خطري إثر تزايد عدد الضحايا .وعلى الرغم من اخلطوات
واإلجراءات التوعوية اليت تقوم بها قوى األمن الداخلي واجلمعيات،
للحد من املآسي اليومية اليت تتسببها حوادث السري ،فهي تتواصل
بشكل شبه يومي ،فتخطف الضحايا ومعظمهم من الشباب.
ففي راشيا ،القى اجلندي يف اجليش اللبناني راغب عاطف أبو
زور مصرعه فيما جرح صادق أبو زور وعمر التقي ( من بلدة
تنورة يف قضاء راشيا) بعد ان تعرضت سيارة من نوع BMW
كان يقودها األخري اىل حادث سري فاحنرفت لتستقر على سطحها
عند جسر وادي الدلب الذي يربط بلدة بكيفا بتنورة وعني حرشا.
وحضرت اىل املكان سيارة تابعة ملركز راشيا يف الصليب االمحر
اللبناني وعمل الفريق مبساعدة االهالي على سحبهم ومت نقلهم اىل
مستشفى راشيا احلكومي ومن ثم اىل مستشفى فرحات يف جب
جنني.
ويف عكار ،تويف العنصر يف قوى األمن الداخلي ع.ح يف حادث
اصطدام عدد من السيارات على طريق عام عمار البيكات الدوسة،
حيث كان القتيل يقود سيارة من نوع رابيد أسفر عن سقوط عدد
من اجلرحى .وسقط قتيل ألثالثاء يف حادث اصطدام على طريق
عام بعلبك عند مفرتق يونني.
وعلى املسلك الشرقي الوتوسرتاد حاالت قرب افران مشسني وقد
حادث سري بني سيارة من نوع جيب تويوتا «الند كروزر» اسود
اللون و»رينو  »12يقودها حسين مشص ،واىل جانبه ابنتاه ،وادى
احلادث اىل حتطم الرينو واصابة سائقها وابنتيه جبروح.
وحضرت اىل املكان القوى االمنية وعناصر مركز الدفاع املدني يف
جبيل اليت عملت على سحبه من داخل السيارة ،ومت نقله بواسطة
الصليب االمحر مع ابنتيه اىل مستشفى سيدة «ماريتيم» يف جبيل
للمعاجلة.

قتيل خلالف فردي يف مقنة

أدى خالف فردي حصل بني اشخاص يف بلدة مقنة بالبقاع
الشمالي ،اىل اصابة ي.م برصاصة يف رقبته ،نقل على اثرها اىل
مستشفى دار احلكمة يف بعلبك وخضع لعملية جراحية تويف على
اثرها وتوجهت القوى االمنية اىل مكان احلادث وبوشر التحقيق.

القبض على قاتل يف الطيبة

دهمت قوة من «فرع املعلومات» يف قوى االمن الداخلي ،لي ًال
منزل السوري نواف عبد العزيز منصور ( 20عامًا) يف بلدة الطيبة
يف بعلبك ،لعالقته مبقتل اجملنس اللبناني سليمان محادي احلمادي
( 50عامًا).وكان عثر على احلمادي جثة يف حظرية لألغنام يف بلدة
الطيبة بعلبك.

جثة سورية يف سهل الوزاني

عثر على السورية يازي االمحد جثة يف احدى اخليم يف سهل
الوزاني .وفتحت االجهزة االمنية حتقيقًا ملعرفة املالبسات.

توقيف مطلق نار يف عرسال

أوقف عناصر خمفر فصيلة عرسال حممد عزالدين ،وضبطوا
سالحه إلقدامه على إطالق النار على حممود احلجريي وناصر حبلق
واصابتهما على خلفية مشاكل عائلية.

ضرب وسلب صاحب حمل يف زحلة

اعتدى مسلحان ملثمان يستقالن سيارة جمهولة املواصفات
بالضرب على بدر عرفات بينما كان يهم بفتح حمل ميلكه يف
املدينة الصناعية يف زحلة ،وسلباه مبلغ  3ماليني لرية لبنانية،
بقوة السالح وفرا.

كاد املوت خيطفهم يف رحلة نهرية

كاد املوت أن خيطف  16شابًا وشابة ذهبوا يف رحلة استجمام
األحد املاضي على منت زورق مطاطي يف جمرى نهر ابراهيم ،وذلك
بعدما أصاب الزورق عطل فين.وقد متكنت فرق اإلنقاذ البحري
أالثنني من سحبهم مجيعًا وإنقاذهم.وكانت جمموعة من الشبان
والشابات على منت زورق مطاطي يف رحلة استجمام يف جمرى
نهر ابراهيم ،عندما أصاب الزورق عطل فين ،ما استدعى إطالقهم
نداء اىل الدفاع املدني إلنقاذهم بعد متكنهم من اللجوء اىل منطقة
صخرية خطرة بالقرب من مصب النهر.وحضرت على الفور وحدة
اإلنقاذ البحري وعملت على سحبهم ،وأكدت غرفة عمليات الدفاع
املدني ان احدًا مل يصب بأي أذى ومت إنقاذ اجلميع.

أهالي شهداء اجليش يف «حوادث عربا» :إلحالة
امللف على اجمللس العدلي

طالب اهالي شهداء اجليش يف «حوادث عربا» ،بإحالة امللف
على اجمللس العدلي «إلرساء العدالة واحقاق احلق واعطاء اهالي
الشهداء حقهم يف االدعاء على اجملرمني».
وشدد االهالي على رفضهم ،اي تسوية يف هذا امللف ،و»عدم
اعطاء صك براءة ملرتكيب اجلرائم ضد املؤسسة العسكرية» ،ألن
احملكمة هي الوحيدة املخولة بإصدار احلكم النهائي ،مطالبني
باإلسراع يف احملاكمات .وكان األهالي قد عقدوا الثالثاء مؤمترًا
صحافيًا ،يف نادي الصحافة ـ فرن الشباك ،حبضور رئيس مجعية
التعاون الدولي حلقوق االنسان زياد بيطار واملخرج سيمون امسر
وأهالي الشهداء وعدد من الفنانني.

 3عصابات سلب وسرقة يف قبضة القوى األمنية

بعد سلسلة من عمليات السلب والسرقة ،منها بقوة
السالح ،وبطرق احتيالية ،وقعت  3عصابات ثنائية يف قبضة
القوى األمنية ،بينها عصابة قامت بعملية سلب حنو  20ألف دوالر
من أحد فروع بنك البحر املتوسط.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بتاريخ 2015/4/2
ً
ونتيجة للمتابعة والرصد متكنت إحدى دوريات
اجلية،
ويف حملة
ّ
شعبة املعلومات من توقيف كل من م.ج .وم.ق( .مكتومي القيد)
وذلك باجلرم املشهود ،حملاولتهما سرقة مبلغ من املال بطريقة
ّ
سيارة من
احتيالية من صاحب حمل للسمانة يف
احمللة ،على منت ّ
نوع كيا لون مخري «مستأجرة».
كمية من حشيشة الكيف ،وتبينّ أنه
وضبط حبوزة املوقوف الثاني
ّ
مطلوب للقضاء مبوجب مذكرة توقيف جبرم سرقة.
وبالتحقيق معهما من قبل عناصر خمفر السعديات يف وحدة الدرك
االقليمي ،اعرتفا بقيامهما بأكثر من عشر عمليات سلب وسرقة
بطريقة احتيالية يف مناطق خمتلفة من حمافظيت جبل لبنان وبريوت.
بناء إلشارة القضاء املختص ،وطلبت
وعممت املديرية صورتهما
ً
وتعرفوا إليهما ،احلضور إىل
مماثلة
أعمال
من الذين وقعوا ضحية
ّ
مركز مفرزة بيت الدين القضائية يف وحدة الشرطة القضائية
الكائن يف بعقلني  -املرج ،أو االتصال على الرقم05/300216 :

متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
ّ
ً
املكثفة حبثًا
نتيجة للتحريات واالستقصاءات
كما أفادت املديرية أنه
عن مشتبه فيهم بعمليات سلب صيدليات بتارخيي 3و،2015/4/4
ويف حملة برج الرباجنة /شارع عطوي ،أوقف عناصر مفرزة استقصاء
جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي ،شخصني لالشتباه بقيامهما
جبرائم سلب وسرقة ،وهما ذ.ح .وي.ر .وتبينّ أن املوقوف األول
مطلوب للقضاء جبرائم خمدرات وسرقة وتزوير ،كما اعرتفا بأنهما
متوار عن األنظار ّ
مت
يؤلفان عصابة باالشرتاك مع شخص ثالث
ٍ
تعميم بالغ حبث وحتٍر حبقه.
بعدة عمليات سلب
وبالتحقيق معهما اعرتفا بقيامهما مع شريكهما ّ
وسرقة يف مناطق خمتلفة من حمافظة جبل لبنان ،آخرها كان خالل
عدة يف مناطق:
األسبوع املاضي حيث قاموا بسلب صيدليات ّ
بعبدا احلدت كفرشيما ،وأفران «األمراء» يف حملة طريق صيدا
القدمية ،كما اعرتفا بسلب العديد من األشخاص كان آخرها حماولة
سلب على طريق املطار واليت أصيب خالهلا سائق «فان» ،نتيجة
إطالقهم النار أثناء فرارهم بعد حماولة توقيفهم من قبل حاجز
للجيش اللبناني املتمركز يف املكان.
ويف سياق التحقيق اعرتفا أيضًا انه بتاريخ  2015/2/12قامت
العصابة بعملية سلب حواىل  /20/ألف دوالر أمريكي من «بنك البحر
املتوسط» يف حملة «أوتوسرتاد هادي نصراهلل».
ويف املقابل ،وعلى أثر االدعاء لدى فصيلة األوزاعي يف وحدة
الدرك اإلقليمي من قبل السوري ي.ش .أن  3جمهولني أقدموا على
سلبه هاتفه اخللوي ومبلغًا من املال مستخدمني فان لون أبيض
وفروا .بنتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة ،متكن عناصر
الفصيلة مبؤازرة دورية من شعبة املعلومات بتاريخ  2015/4/6من
معرفة هوية ومكان تواجد املشتبه بهم وتوقيف اثنني منهم يف
حملة بئر حسن ،وهما السوريان ف.ي .وع.ح .وضبط حبوزة األول
(سائق الفان) مسدس حربي ،كما تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب
مذكرة توقيف جبرم سرقة.
وبالتحقيق معهما ،اعرتفا بإقدامهما على حواىل  25عملية سلب
بقوة السالح ألشخاص سوريني على منت فان نوع «هيونداي»
لون أبيض يف مناطق :خلدة ،طريق املطار ،الرحاب واالوزاعي،
جار لتوقيفه.
باالشرتاك مع شخص آخر/
متاور عن األنظار /العمل ٍ
ٍ
وأودع املوقوفان مفرزة الضاحية القضائية يف وحدة الشرطة
القضائية بناء إلشارة القضاء املختص ،ومت حجز الفان إلجراء
املقتضى القانوني الالزم.

توقيف  20بتزوير مستندات سفر

أوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع  21شخصًا
بينهم عشرون جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال
ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وأفريقية وشخص
واحد جبرم الدخول خلسة وخمالفة نظام اإلقامة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعًا اىل القضاء
املختص.

اجليش يوقف  1042جبرائم خمتلفة

أعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا توقيف  1042شخصًا من
جنسيات خمتلفة خالل شهر آذار املاضي ،لتورط بعضهم جبرائم
إرهابية وإطالق نار واعتداء على مواطنني ،واإلجتار باملخدرات
والقيام بأعمال تهريب وحيازة أسلحة وممنوعات ،وارتكاب بعضهم
اآلخر خمالفات متعددة ،تشمل التجوال داخل األراضي اللبنانية
من دون إقامات شرعية ،وقيادة سيارات ودراجات نارية من
دون أوراق قانونية .وقد مشلت املضبوطات  117سيارة ،زورقي
صيد ،و 66دراجة نارية ،باإلضافة إىل كميات من األسلحة والذخائر
واألعتدة العسكرية املتنوعة واملخدرات .ومت تسليم املوقوفني مع
املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.

مقتل عامل يف شركة الكهرباء صعقاً يف رشعني

قضى العامل يف شركة كهرباء لبنان مهدي أ .من جبل حمسن
صعقًا بالتيار الكهربائي أثناء عمله على إصالح أعطال على الشبكة
يف بلدة رشعني يف قضاء زغرتا.

قتيلة حبادث سري يف السعديات

توفيت فاطمة حممد شحرور ( 60عامًا) من مواليد كفر محام ،بعد
أن انزلقت سيارتها على أوتوسرتاد السعديات واصطدمت بعمود
كهرباء على مدخل البلدة .وعلى الفور حضرت عناصر الصليب
األمحر ونقلت اجلثة اىل مستشقى بعبدا احلكومي ،كم حضرت
األجهزة األمنية وفتحت حتقيقًا باحلادث.

«صيد مثني» الستخبارات اجليش

مطلوبني إرهابيني،
أوقفت استخبارات اجليش يف البقاع األوسط
َ
وصفهما مصدر أمين بـ»الصيد الثمني» ،بعد عملية متابعة ورصد
ألكثر من عشرة أيام .وذكرت قيادة اجليش يف بيان أن دورية
تابعة ملديرية املخابرات ،مبؤازرة قوة من اجليش يف منطقة
برالياس  -البقاع ،أوقفت القيادي يف أحد التنظيمات اإلرهابية
السوري نبيل الصديق واللبناني علي أيوب.
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اعــالن

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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اعالنات

ترقبوا قريبا ..االفتتاح الكبري لـ

مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية Al Ayleh Lebanese Restaurant
فـالفل -فـول ،حـمص ،تبولة ،مشاوي
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
نتعهد كافة أنواع املناسبات

أجواء عائلية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

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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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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دعم ومباركة

رئيس املركز االسالمي وكليات امللك فيصل يف اسرتاليا
يرفعون برقيات تأييد ومساندة بـ «عاصفة احلزم»

رفع رئيس املركز الثقايف
االسالمي وكليات امللك
فيصل االسالمية باسرتاليا
الشيخ شفيق الرمحن عباهلل
برقيات تاييد ومساندة
احلرمني
خادم
ملقام
الشريفني امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود
والقيادة الرشيدة ضمنها
امسى ايات الشكر والعرفان
الختاذ القرار احلكيم النقاذ
اليمن من دنس عصابات
احلوثني واعادة استقراره
بناء
وأمنه وسالمة أراضية
ً
على طلب ومناشدة من
الشرعي لليمن
الرئيس
ّ
عبدربه منصور هادي.

واكد الشيخ الرمحن يف
تصريح ادىل به لوكالة
«عاصفة
عملية
واس
احلزم» اتت يف الوقت
املناسب لردع العدوان
عن الشعب العربي املسلم
يف اليمن وخلفظ شرعيته
ووحدته وانقاذهم من ايدي
املارقيني واملفسدين من
عصابات احلوثني الساعيني
خلدمة اسيادهم االيرانيني
.
مؤكدا على وقوف اجلالية
االسالمية باسرتاليا قلبا
وقالبا مع بالد احلرمني
قلب العامل
الشريفني
االسالمي النابض وحصن

االسالم احلصني الذي تهوي
اليها افئدة املسلمني يف
مشارق االرض ومغاربها
بارواحهم
ويفدونها
وممتلكاتهم.
ونددت الربقيات بالتدخالت
االيرانية السافرة يف عدد
من البلدان العربية لنشر
اخلراب والدمار والفوضى .
وقد رفعت الربقيات باسم
كل من املركز الثقايف
االسالمي ،وكليات امللك
فيصل ،ومسجد عمر بن
اخلطاب ،ومسجد ابن باز،
ومسجد بالل بن رباح،
ومسجد عمر مبدينة ولون
جونج باسرتاليا .

االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية
يدعم ويبارك عاصفة احلزم

اننا نؤيد ونبارك عملية عاصفة احلزم ،اجلريئة
اليت قامت بها قوات التحالف بقيادة اململكة
العربية السعودية إلنقاذ اليمن من تسلط
وجربوت احلوثيني وحليفهم الرئيس السابق
لليمن علي عبد اهلل صاحل من خالل املبادرة
اخلليجية اليت تبغي عودة االستقرار واألمن
والشرعية اىل اليمن البلد الشقيق واجلار
والذي تفاقمت فيه االمور اىل حد تهديد أمن
وسالمة دول اخلليج ويف مقدمتها اململكة
العربية السعودة اليت هي قبلة املسلمني.
وقد اتت هذه العملية املباركة استجابة ملناشدة
الرئيس اليمين الشرعي هادي منصور بالتدخل
وبعد ان استنفدت اململكة كل املبادرات
األخوية حلل املسألة اليمنية باحلوار والطرق
مقدمة الغالي والنفيس إلجياد حل
السلمية
ِّ
يرضي اجلميع .اال ان مجاعة احلوثيني وعلي
عبد اهلل صاحل الذين ظنوا ان صرب اململكة
ضعف وليس رمحة بهم وبعامة الشعب اليمين
الشقيق وحقنا لدمائهم ،استفاقوا على زئري
عاصفة احلزم بإرادة صلبة وعزم من اململكة
العربية السعودية بقيادة قائدها احلكيم خادم
احلرمني الشريفني جاللة امللك سلمان بن عبد
العزيز الذي قرر وضع أمور اليمن يف نصابها
وتلقني احلوثيني ومن يقف وراءهم ،من دول
واحزاب وميليشيات غريبة عن اليمن وأهلها،
درسا قاسيا يكون عربة هلم ولغريهم ممن باعوا
انفسهم وأهلهم اىل عدوهم وعدو امتهم.
ان اإلحتاد اإلسرتالي للمجالس االسالمية
يبارك هذا التحالف العسكري العربي غري
املسبوق وحييي خادم احلرمني الشريفني على
موقفه اجلريء والصائب الذي أثلج صدور
سائر الشعوب العربية وأحيا يف نفوسها
األمل والرجاء ،ويرجو ان يتطور هذا التحالف
ليشمل كافة الدول العربية ليكون رادعا لكل

من تسول له نفسه العبث باالمن القومي العربي
او اللعب على حبال الطائفية واملذهبية الغريبة
عن طباع العرب واملسلمني واملخالفة لتعاليم
ومساحة الدين اإلسالمي احلنيف الذي يدعو
االمم والشعوب اىل التعارف واىل مكارم االخالق
ويكون رمحة للعاملني..
حيا اهلل جاللة امللك سلمان ودول التحالف
ّ
وجزاكم اهلل عنا وعن سائر العرب واملسلمني كل
خري وجعله يف ميزان حسناتكم.

حافظ قاسم
رئيس االتحاد األسرتالي للمجالس االسالمية
سيدني  -أسرتاليا

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين
تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات والـقهوة
والعصائر واالراكـيل والـخبز واالفالم واملسلسالت
العربية وغريها

نـفتح  7أيـام فـي االسـبوع

خـدمة ممتازة

معاملة ودودة

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street Bankstown
 )NSW 2200 (Opp. Bankstown sports clubTEL: 02 – 9796 1399
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اعـالنات

قوافل املفردات

شاعر
أنا
ٌ
جهيت املدى
واملفردات قوافلي
وقصيدتي
بصقت على
ْ
زمن التثاؤب والرتدد والردى
وتفاعلت بتفاعلي
وجعلت حريف هودجًا
ملليكيت
وجعلت من ألق القصائد واحًة
مري على أفيائها ومتايلي
ّ
ودعيك من مجٍر على هاماتنا
وتأملي
بني احلقيقة واخليال تأملي
ٍ
اكرتاث
ال تظهري عدم
فاحلقيقة ما نرى
بتفاؤل
الما حنب ونشتهي
ِ
السر فيك وما أنا إال أنا
ُ
شاعر
أنا
ٌ
فضعي النقاط على احلروف تساءلي
وتسربي يف داخلي
ثم اسألي
سرتين أنك يف دمي
سفاحٌة
سحقت مجاجم أحريف
ْ
وفواصلي
قرصانًة...........
حصدت مجيع سنابلي
ْ
واليوم تكشط
دم
ما تبقى من ٍ
كان الرياع وخاذلي
شاعر
أنا
ٌ
والشعر يشبهين أنا
النازل
لكنين حنو الصعود
ٍ
أنت الوحيدة والفريدة والقصيدة
والبعيدة فامسعي
ّإني سأعلن ما يلي:
شاعر
أنا
ٌ
وأنا عشقتك
واشتهيتك موطنًا
ولك القصائد كلها
ال حرف لي

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

القوات اللبنانية يف
سدني اسرتاليا تهنئ
املطران طربيه واألب
سليمان باألعياد

قام وفد من القوات اللبنانية يف سيدني ضم
رئيس مقاطعة اسرتاليا طوني عبيد ورئيس
مكتب سيدني شربل فخري بزيارة إىل بيت
مارون حيث هنأ راعي االبرشية املطران أنطوان
شربل طربيه بعيد القيامة ومتنى له التوفيق
يف قيادة الطائفة املارونية يف اسرتاليا كما
جرى عرض ألوضاع اجلالية ولبنان يف ضوء
الزيارة اليت قام بها طربيه اىل لبنان الشهر
املاضي .
وزار وفد القوات دير مار شربل حيث هنأ
رئيس الدير األب جوزف سليمان والرهبان
بعيد القيامة وشكرهم على دورهم الريادي
يف خدمة أبناء الطائفة واجلالية على الصعد
الروحية والرتبوية واالجتماعية .

احلمد هلل على سالمتك يا
ماما يعقوب

االمريالقائد البطل عادل ارسالن  :عزائمنا ال تفنى وتفنى جسومنا ..من العزم واالقدام جدداً مذاكيا

كتب :أكرم برجس املغوّش

يف ظل هذه الحرب العبثية الدواعشية
الصهيونية الغربية املستعربة على وطننا
الحبيب سورية وأحرار العروبة الشرفاء
ووكاالت االنباء تنقل الينا اسماء الشهداء
االبطال االحياء الذين يرتفعون اىل دار
الخلود يف غري مواقعهم وداخل الوطن
الذي رواه أجدادنا االبطال النشامى ضد
املستعمرين الطغاة بقيادة بطل الحرية
القائد العظيم سلطان باشا االطرش
ورفاقه االحرار النشامى وكم نتألم
ونحن نعيش ونتفاعل يف هذه البالد القائدان سلطان باشا االطرش واالمري عادل ارسالن ( من االرشيف )
فحزوا رؤوساً أو فجزوا نواصيا
االسرتالية العظيمة املتعددة الحضارات عن سماع مثل
رمونا بديناميت حتى تقلقلت
هذه االخبار املفجعة وأهلنا شرفاء الوطن من عسكريني
جبال على ( ريان ) كانت رواسيا
ومدنيني واطفال وعجزة وأمهات وهم يستشهدون
برصاص الحقد الداعشي العنصري املتصهني البغيض فما غريوا القلب الذي كان مخلصاً
وال أوهنوا العزم الذي كان ماضيا
ونتساءل اىل متى سيبقى شالل الدماء ينزف من احرار
شعبنا ؟!! وما هو عالقة الدواعش باالصالح ؟؟!! ونحن لقينا بفعل الغدر منهم عجائبا
ولكن لقوا بالحرب منا الدواهيا
من يطالب باالصالح ومحاسبة الفاسدين واملفسدين
والخونة واملتأمرين واالنتهازيني والوصوليني الذين وكم من رضيع يف الرتاب ومرضع
رأيناهما أشالء لم ندر ما هيا
جلبوا لنا هذا الويل والعار الداعشي الخطري .ونعود اىل
ماضينا املشرّف ونردد مع القائد االمري البطل الشاعر فتمدينهم هذا الخراب وعلمهم
قنابر لم يربح بها الشرق دوايا
الخالد عادل ارسالن ابن لبنان بني معروف الذي كان اىل
جانب القائد العظيم سلطان باشا االطرش واجدادنا بني وقد خربوا وقع السيوف بواترا
تفلق هامات الرجال مواضيا
معروف واحرار الوطن امليامني والعروبة الصحيحة يوم
كان العرب عربا ويوم حرروا سورية ولبنان وبالد الشام ودبوا بابراج الحديد كأنها
سالحف ما يمشينا اال تهاديا
من العثمانيني والفرنسيني وفضلوا ( كأس الحنظل بالعز
على حياة الذل والعبودية) وحينها لم يكن لدواعش العار دوارع يلقاها الفتى وهو حاسر
يصادمها بالفأس جذالن حاديا
املتصهينني واسيادهم الصهاينه مرقد عنزة ولم يكن
لهم ما دام االبناء واالحفاد االبطال الذين رضعوا حليب فبينا تراها زاحفات اذا بها
اسافلها صارت عليها اعاليا
البطولة واالمجاد والكرامة والعزة واالباء وهم يرددون
مع االمري القائد البطل عادل ارسالن رفيق القائد االكرب تواريخها مسطورة يف متونها
متونا بافعال الظبي وحواشيا
سلطان باشا االطرش أبي الثورات العربية املظفرة :
اقول ملن يبلو لدى الخطب صربنا
ترى الصرب فينا شيمة وتواصيا
ابى الحر وابن الحر نفساً ومحتد
ونركب للغايات قبل خيولنا
بالداً يرى األحرار فيها مواليا
فتمضي مع األرواح بهما خوافيا
حواضر عاف املرء فيها مقامه
عزائمنا ال تفنى وتفنى جسومنا
وفضل مختاراً عليها البواديا
من العزم واالقدام جدداً مذكياً
باعداء جالبني للشر جهدهم
اذا الوطن املحبوب فاز بحقه
فما يصبحون الناس اال اعاديا
وجدنا الرازيا يف هواه تعازيا
اذا طولبوا بالحق جاشوا وجيشوا

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم كاظم الساهر  :إني خريتك فاختاري ..مابني املوت على صدري ..او فوق دفاتر أشعاري

تعرض رجل االعمال الصديق ماما يعقوب حلادث
مؤسف خالل ادارته العمال البناء وهو يف الطابق
السادس حيث تلطف اهلل به ووقع وجاء على
شرفة الدور اخلامس مما أدى اىل كسور يف رجله
وقد نقل اىل املستشفى وحاليًا هو يف نقاهة
يف منزله.
وقال الصديق ماما (حريكي) للهريالد ان شفيعه،
شفيع _بلدة _ كفرحاتا _ زغرتا وشيفعة بلدته
كرم املهر القديسة مورا قد ترأفا به.
املغوش
الزميالن انطونيوس بورزق وأكرم
ّ
يهنئان الصديق ماما حريكي بالسامة.

شكر على تعزية
الفقيد فواز حسن نصر

يتقدم جنل الفقيد الشاب عاهد نصر بالشكر
اجلزيل من مجيع االهل واالصدقاء الذين واسوه
بوفاة والده املناضل املرحوم االستاذ فواز حسن
سواء باحلضور او
نصر املتويف يف لبنان رمحه اهلل
ً
باالتصال هاتفيًا سائلني اهلل تعاىل الرمحة للفقيد
الغالي ولكم من بعده طول العمر والبقاء.
املغوش بالتعزية
كما يتقدم الزميل اكرم برجس
ّ
احلارة من االخ العزيز عاهد وعمه االخ العزير عمر
ابو شقره وعائلته ..وإنا هلل وإنا اليه راجعون.

النجم كاظم الساهر يتحدث الزميل أكرم برجس املغوّش (ارشيف )

يف كل مرة كان النجم العراقي العربي كاظم الساهر يأتي فيها اىل سيدني _ استرياليا مع كامل
فرقته املوسيقيه وحييي احلفالت الناجحة جدًا  ،كنت ألتقيه وأحضر حفالته وانقلها اىل اإلعالم العربي
وإجري معه املقابالت الصحفية ومن راوئعه وكلمات الشاعر اخلالد نزار قباني هذه األغنية اجلميله :
إني خريتك ..فاختاري  ###ما بني املوت على صدري  ###أو فوق دفاتر أشعاري
 ###إختاري احلب ..أو الالحب فجنب أن ال ختتاري  ###ال توجد منطقة وسطى  ###مابني اجلنة والنار
إرمي أوراقك كاملة  ###وسأرضى عن أي قرار  ###انفعلي  ###إنفجري ال تقفي مثل املسمار
 ###ال ميكن أن أبقى أبدًا  ###كالقشة حتت األمطار مرهقة ِ
أنت ...وخائفة  ###وطويل جدًا مشواري
###غوصي يف البحر ..أو ابتعدي  ###ال حبر من غري دواري  ###احلب مواجهة كربى  ###إحبار ضد التيار
صيب وعتاب ودموع ورحيل بني االقمار ###يقتلين جبنك ياامرأة ###تتسلى من خلف ستار
إني ال أؤمن يف حب  ###ال حيمل نزق الثوار  ###ال يضرب مثل اإلعصار ###ال يكسر كل االسوار
آه لو حبك يبلعين  ###يقلعين مثل االعصار  ###إني خريتك فاختاري  ###مابني املوت على صدري
أو فوق دفاتر أشعاري  ###ال توجد منطقة وسطى ###مابني اجلنة والنار  ###إني خريتك ...
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ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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
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ملبورن

حفلة سنوية ناجحة لالحتاد الطيب االسرتالي اللبناني

العالناتكم يف ملبورن
االتصال بالزميل كميل
مسعود على الرقم:
0405272581
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منوعات

أخبار غريبة وقصص ال تصدق
مغين الراب الشهري "امينم" اعاد الصف التاسع  3مرات خالل
دراسته
توجد يف نيويورك وحدها مطاعم تكفي الن تاكل كل ليلة يف
مطعم خمتلف ملدة  54سنة (حوالي  19710مطعم)
توفيت امرأة يف شقتها يف لندن و لكن مل يتم اكتشاف جثتها اال
بعد  3سنوات و كانت جالسة اما التلفاز الذي كان الزال يعمل
قبل اعدامه و كتجربة اخرية اخرب العامل "أنطوان افوازييه"" زمالئه
انه و كتجربة اخرية سيقوم بالغمز بعد قطع رأسه الطول فرتة
يستطيعها  ,ذكرت بعض املصادر انه قام بالغمز ملدة  30ثانية
من قطع راسه
سيتم تشييد ساعة عمالقة بقطر مئات االقدام داخل احدى اجلبال
يف والية تكساس و من املتوقع ان تعمل دون توقف ملدة عشرة
االف سنة.
السباح االرميين شفاراش كارابيتيان هو بطل ملعنى الكلمة اذ انه
مل يفز  17مرة ببطولة العامل للسباحة فحسب بل يعود له الفضل
يف انقاذ  20شخصا من الغرق اثناء انهائه للعدو مسافة 12
كيلومرتا فسمع صوت حادث حافلة تسقطت فما كان منه اال ان
قفز من علو  33قدما اىل النهر فانقذهم مجيعا  ,و بعدها بعشرة
سنوات قام بانقاذ املزيد من الناس من حريق يف مستشفى
يف العام  1975تويف شاب يف  17من العمر بعد ان صدمته سيارة
اجرة اثناء قيادنه لدراجته النارية  ,الغريب يف االمر ان الدراجة
اليت كان يقودها هي نفسها اليت قاده اخوه الذي تويف يف سن
 17ايضا و على نفس الطريق بواسطة نفس سيارة االجرة و نفس
السائق و كان يف سيارة االجرة نفس الزبائن.
جامة فكتوريا االمريكية تقدم كورسات عن "علوم بامتان"
قام رجل بادعاء املوت لريى كم عدد الذين سيحضرون جنازته و
الذي اتضح ان احلاضر الوحيد كانت والدته قام بعد ذلك بقتل
 10من اصدقائه
قام عامل الرياضيات "أبراهام دي موافر" بالنجاح يف التنبوء بسنة
وفاته و اليت كانت 1754
يقوم علماء و باحثون بتطوير خباخ قادر على شفاء اجلروح البليغة
يف دقائق معدودة
الحظ رجل ان كميات الطعام اليت يشرتيها دائمة التناقص فعند
شكه باالمر قام برتكيب كامرة مراقبة ليتضح ان سيدة كانت
تعيش يف خزانته سنة كاملة دون ان يالحظ ذلك.

بتأكيد العلم ..احليوانات تتنبأ بالزالزل
للمرة االوىل
وثقت دراسة
دولية اعتقاد
شائع بقدرة
ا حليو ا نا ت
التنبؤ
على
با لز ال ز ل
تنتابها
اذ
تصر فا ت
غريبة قبيل
وقوع اهلزات األرضية.
وباستخدام كامريات استشعار ملراقبة احليوانات حبديقة يانشاكا
الوطنية يف بريو وخالل  23يوما قبل وقوع الزلزال ،حلظ العلماء
مخس حركات أو أقل يوميا هلذه احليوانات باملقارنة خبمس إىل 15
مشاهدة يف اليوم يف الفرتة السابقة ،بينما مل تسجل أي حركات
أو مشاهدات هلذه احليوانات نفسها قبل الزلزال مباشرة بفرتة
مخسة إىل سبعة أيام؛ الشيء الذي كان غريبا للغاية بهذه املنطقة
اجلبلية ذات الغابات املطرية.
كما استخدم الباحثون تسجيل انعكاس الرتدد املنخفض جدا
( )VLFملوجات الراديو فوق املنطقة احمليطة مبركز الزلزال
للكشف عن اضطرابات تقع يف األيونوسفري – وهي الطبقة العليا
وسجلت
للغالف اجلوي -اليت بدأت قبل أسبوعني من وقوع الزلزال ُ
التقلبات الكبرية على وجه اخلصوص 8 ،أيام قبل وقوع الزلزال،
وتزامن ذلك مع االخنفاض الثاني لنشاط احليوانات يف فرتة ما
قبل الزلزال.
وعزت د .راشيل غرانت ،أستاذة علم احليوان واألحياء البيئة
جبامعة أجنليا رسكني باململكة املتحدة ،الظاهرة إىل مادة اإليوانات
املوجبة  positive ionsيف اهلواء اليت تتحرر بكميات هائلة بسطح
األرض عندما تكون الصخور بباطن األرض حتت ضغوط شديدة بفعل
تراكم الزلزال.
وتسبب األيونات املوجبة آثارا جانبية غري مرغوبة عند احليوانات
والبشر ،كمتالزمة السريوتونني “ ،”serotonin syndromeبسبب
زيادة مستويات السريوتونني يف الدم ،وميكن أن يؤدي إىل
أعراض مثل األرق والتهيج وفرط النشاط واالرتباك.

أول امرأة حتصل على الطالق
عرب فيس بوك

منح قاض امرأة من نيويورك إذنًا لتكون أول امرأة حتصل
على الطالق ،من زوجها املخادع عرب رسالة على موقع التواصل
االجتماعي فيس بوك.
ودخلت إلينورا بايدو ( 36عامًا) التاريخ بعد أن أصبحت أول
امرأة حتصل على الطالق من زوجها عرب فيس بوك ،ويقول
حمامي املرأة "إن احلكم صدر عن حمكمة مانهاتن العليا،
وسيتلقى املدعى عليه فيكتور سينا بلود دزاركو ،حكم الطالق
عرب رسالة خاصة على فيس بوك" ،حبسب صحيفة "نيويورك
ديلي نيوز" األمريكية.
زواج مل يكتمل
وسوف تكرر الرسالة مرة يف األسبوع ملدة ثالثة أسابيع
أو حتى يقر الزوج باستالم الرسالة .ويقول احملامي أندرو
سبينيل بأن إلينورا وفيكتور تزوجا يف حفل زفاف مدني عام
 .2009ويضيف احملامي بأن الزواج مل يتم بينهما ومل يعش
الزوجان سوية على اإلطالق.
عنوان جمهول
ومن اجلدير بالذكر بأن الزوج مل يعرف له أي عنوان ثابت منذ
أن غادر شقته يف عام  ،2011وذكر احملامي بأن بايدو حتدثت
مع املدعى عليه عرب التلفون عدة مرات فقط ،وقال هلا إنه ال
ميلك عنوانًا ثابتًا ،باإلضافة إىل أنه رفض احلضور إىل احملكمة
إلمتام إجراءات الطالق.
وأرسلت أول رسالة له على فيس بوك بالفعل إال أن بلود
دزراكو مل جيب عليها بعد ،حبسب صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية.

السجن  18عاما ملشغل موقع “انتقام اجلنس” الكافيار األبيض ..أغلى طعام يف العامل

يف العام  1983قامت امرأة بابالغ سلطات سالمة القطارات يف
لندن عن رؤيا رأتها ان حادث مأساوية سيحدث الحد قطاراتهم و
الذي سيتسبب به حمرك رقمه  , 47216بعد سنتني حدث بالفعل
ماكانت السيدة حتذرهم منه فحدث حادث كبري تسبب به حمرك برقم
خمتلف ليتضح فيما بعد ان الرقم االصلي للمحرك هو  47216اال ان
املوضفني قامو بتغيريه قبل احلاث بعد رؤيا السيدة.
جنى رجل من حريق ادى اىل غرق السفينه اليت كان عليها مما
تركه مصابا خبوف شديد من ركوب السفن  ,بعد  41سنة اقتنع
اخريا بالتغلب على مشاعر اخلوف و ركب اخريا سفينه صدف انها
كانت سفينة التايتانك.
حتمل سيارات الشرطة يف بريطانيا عددا من لعب االطفال ملواساة
االطفال يف حالة وقوع حادث.
تتقاتل اجنة "قرش الرمل البربي" فيما بينها داخل رحم االم قبل
الوالدة حتى املوت و الناجي الوحيد هو الذي سيولد يف النهاية.
يف العام  1895كانت لدى والية اوهايو باكملها سيارتني فقط اال
ان ذلك مل مينع وقوع حادث تصادم بني تلك السيارتني
مت التنبوء بوجود كوكب نبتون عرب احلسابات الرياضي قبل رؤيته
باملناظري.
فرو اخلروف ال يتوقف ابدا عن النمو و اذا ترك دون جز فان
اخلروف قد ينقلب على ظهره ليموت من شدة اجلوع و العطش
توضف اخلطوط اهلندية املضيفات االناث فقط كونهن اقل وزنا
من الذكور و الذي يوفر على الشركة وقودا بقيمة  500,000دوالر
سنويا

يعتقد أن الكافيار األبيض ،الذي ينتج يف النمسا من بيض
احليتان البيضاء النادرة ،هو أغلى طعام يف العامل ،بسعر 300
ألف دوالر للكيلو الواحد ( 40ألف دوالر لكل ملعقة).
قضت حمكمة بسانت دييغو يف كاليفورنيا ،اجلمعة ،بعقوبة
السجن  18عاما على صاحب موقع "انتقام اجلنس" الذي يتيح
لالزواج والعشاق السابقني االنتقام بنشر صور او أشرطة فيديو
فاضحة للطرف االخر دون موافقتهم.
وأدانت احملكمة يف فرباير/شباط السابق ،كيفني بوالرت 27 ،عاما،
بأكثر من  26جنحة تصل عقوبتها القصوى  23عاما بالسجن.
ويتهم االدعاء العام بوالرت بتأسيس موقع إلكرتوني يسمح
لألشخاص بنشر صور وفيديوهات فاضحة ومعلومات شخصية
عادة ما يكون ضحاياه من النساء يف خطوة انتقامية من األزواج
او عشاق سابقني ،كما انشاء موقعا إلكرتونيا آخرًا لغاية ازالة
وحذف تلك الفيديوهات والصور لقاء أتعاب ترتاوح بني  250و350
دوالرا
وقال املدعي العام ان بوالرت جع اكثر من  30الف دوالر من
أنشطته قائال " :اجللوس خلف الكمبيوتر وارتكاب أفعال خسيسة
وجنائية ال حتمي بالضرورة من القانون والسجن"

وحبسب موقع "أودييت سنرتال" األمريكي ،فإن هذا النوع
من الكافيار ينتجه مربي األمساك النمساوي والرت غرول (51
عاما) ،وابنه باتريك ( 25عاما) ،من بيض احلوت األبيض
النادر ،ويقدم لألثرياء يف بعض من أفضل املطاعم يف
العامل.
وقال غرول إن ما مييز الكافيار األبيض عن غريه ،هو أن
احليتان تعيش يف مياه نقية ،عالوة على أن عملية تصنيع
كيلوغرام واحد منه تتطلب  5كيلوغرامات من بيض السمك،
الذي يتعرض لعملية جتفيف ،وإضافة بعض املواد الغذائية
منها الذهب عيار  22قرياطا ،والذي يساعد على تقوية جهاز
املناعة البشري.
ويذكر أن احليتان البيضاء تعيش أصال يف حبر قزوين ،لكنها
اآلن انقرضت تقريبا يف بيئتها األم ،وهذا من أسباب ارتفاع
سعر الكافيار ،عالوة على إصابة احليتان بعيب وراثي قصر
حياتهم ،واليت كانت عادة تصل إىل  100عام.
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متفرقات

صيب أمريكي يروي تفاصيل
حياته السابقة كممثل من
الثالثينيات

ادعى صيب أمريكي ،يبلغ من لعمر  10أعوام،
إنه كان يف حياته السابقة ممثال هوليووديا من
ثالثينات القرن املاضي ،وروى تفاصيل ال
يعرفها إال القليل عن هذا املمثل.
وكان ريان ( 10أعوام) ،من مدينة ماسكوجي
بوالية أوكالهوما األمريكية ،بدأ يعاني من
كوابيس مزعجة عندما كان بعمر الرابعة ،وكان
يتحدث دائما عن أن قلبه سوف ينفجر ،وعن
هوليوود ،عاصمة السينما األمريكية ،البعيدة
جدا عن والية أوكالهوما.
ومل تتمكن والدة سيندي من فهم ما حيدث
مع ابنها ،إال أنه بعد عام من ذلك ،قال لوالدته
إن روح املمثل مارتي مارتن تعيش يف جسده،
غري أنها مل تصدق كالمه وأخفت األمر عن
زوجها ،حبسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية.
وقالت سيندي إنها سرعان ما بدأت تقتنع
تدرجييا بكالم ابنها ،من خالل التفاصيل اليت
كان يرويها ،مشرية إىل أنها كانت دقيقة
ومفصلة ،ومل تبد خيالية ،حيث حتدث ريان عن
حياته السابقة يف هوليوود ،وزواجه  5مرات،
ورحالته إىل أوروبا واملنازل اليت عاش فيها.
ولكن األمر مل يتوقف عند هذا احلد ،فقد
حبثت سيندي عن كتب حول تاريخ السينما
يف هوليوود ،وعثرت على صورة للمثل مارتي
مارتن تعود لعام  ،1932وعندما رآها الصيب
صرخ قائال "نعم هذا هو ،إنه أنا".

والية أنديانا :اإلجهاض من ماهي قصة كذبة نيسان؟؟؟
املباح إىل احملظور

فتاة مغربية ساحرة اجلمال تتوج
ملكة مجال نيويورك

استيقظ العامل األربعاء ،على كذبة جديدة،

كطقوس احتفالية باألول من أبريل /نيسان من

حكم يوم الثالثاء  31مارس /آذار املاضي على
إمرأة للمرة األوىل يف والية أنديانا األمريكية،
بالسجن  20عاما بتهمة قتل جنينها .
وتعد "باريف باتل" أول امرأة يف هذه الوالية
تصدراحملكمة حكما بالسجن حبقها بتهمة قتل
جنينها ،رغم أن القانون السائد بالبالد يقر
جبواز اإلجهاض.
وكانت احملكمة سابقا قد اسقطت االدعاء
على إمراة يف حادثة مشابهة يف يوليو/متوز
 2013مقابل اإلقرار بالذنب ،واعترب األمر جنحة،
وألزمت احملكمة املرأة آنذاك باخلدمة األجتماعية
اجملانية ملدة  178يوما.
وقالت باتل للشرطة خالل التحقيق إنها تركت
املولود باملنزل وأن األمر عائد لإلهمال .ولكنها
غريت أقواهلا فيما بعد لتؤكد ان املولود ولد
ميتا وأنها حاولت عبثا فتح فمه إلنقاذ حياته.

كل عام ،يف تقليد يعود إىل مئات السنني.

واعتاد الناس يف أحناء خمتلفة من العامل

يف األول من أبريل /نيسان من كل عام على
إطالق الشائعات وخداع بعضهم البعض ،وهو
ما يرتتب عليه مواقف طريفة أحيانا ،وحمرجة
ومزعجة يف أحيان أخرى.

وحبسب روايات تارخيية ،فإن إطالق الكذبات

يف ذلك اليوم بدأ يف عصور ما قبل امليالد
احتفاال بأعياد الربيع اليت تبدأ يف  21مارس/

آذار ،وتنتهي يف  1أبريل /نيسان ،بينما ربطت
روايات أخرى بني ذلك اليوم وشائعات قدمية
أن الصيد يف بعض البالد يكون مستحيال يف

هذا اليوم ،وهو ما ثبت كذبه بعد ذلك ،فارتبط
األمر بكذبة أبريل /نيسان.

وقامت باتل بلف الطفل يف مناشف ورقية
وطبقات من أكياس بالستيكية ألنها مل تعرف
ماذا تفعل حيال ذلك ،ثم ألقته يف القمامة وراء
مركز للتسوق وهي يف طريقها إىل املركز الطيب
احمللي ببلدة سانت جوزيف ،ومل خترب األطباء أنها
كانت حامال.

جملرد اللهو والدعابة وال يكشف عن حقيقة

وانتقد نشطاء حقوق اإلجهاض استخدام قوانني
قتل األجنة ألنها وضعت يف األساس حلماية
النساء احلوامل يف حاالت اإلعتداء عليهن.

فيما ذهبت رواية رابعة إىل أن «كذبة أبريل»

وقال الطبيب النفسي جيم تاكر إن ريان أخربه
أنه تويف عن عمر  61عاما ليعود يف جسد طفل،
ولكن ذلك تعارض مع السجالت الرمسية اليت
تشري إىل وفاته عن عمر  59عاما ،إال أن الطبيب
بعد البحث والتقصي اكتشف أن ريان كان على
صواب وكان اخلطأ يف السجالت.

وقال املدعي العام كني كوتر أن القانون
األساسي للبالد يبيح عمليات اإلجهاض يف حالة
أن حماولة إنهاء احلمل مرتبطة بوجود نية إلجناب
جنني آخر أو إلزالة جنني ميت".

وأشار تاكر إىل أنه مع تقدم ريان يف السن،
بدأت ذكرياته عن املاضي تتالشى شيئا فشيئا،
إال أنه استطاع أن يسجل مجيع الوقائع اليت حتدث
عنها الستخدامها يف أحباثه العلمية.

احلادثة القلق وسط األطباء
النساء احلوامل ،وخاصة الالتي
املهمشة ،قد فقدن الثقة فيهم،
ضررا باألجنة وأمهاتهم.

وبثت هذه
العتقادهم أن
يقطن باملناطق
وهذا ما يسبب

اسرة بريطانية تفوز يف اليانصيب للمرة الثانية
فازت أسرة بريطانية متألفة من زوج
وزوجة للمرة الثانية يف اليانصيب األوروبي"
." EuroMillions

رواية أخرى قالت إن هناك عالقة قوية بني

كذب أبريل /نيسان ،وبني «عيد هولي» ،الذي
حيتفل به اهلندوس يف  31مارس /آذار من كل
عام ،وفيه يقوم بعض البسطاء مبهام كاذبة

أكاذيبهم هذه إال مساء  1أبريل /نيسان .

تقليد أوروبي قائم على املزاحيقوم فيه بعض

الناس يف اليوم األول من أبريل /نيسان بإطالق
اإلشاعات أو األكاذيب ويطلق على من يصدق
هذه اإلشاعات أو األكاذيب اسم «ضحية كذبة

أبريل».

وتناقلت األجيال على مر العصور ،عددا من

املواقف الطريفة اليت ترتبت باليوم األول من
أبريل /نيسان من كل عام ،كان أشهرها أن

ملكة فرنسا ماريا مديتشي ،كذبت على زوجها
امللك هنري الرابع ( )1610 -1553بأن أرسلت

له رسالة من مزعومة ،حتدد له موعدا ،وعندما
ذهب امللك إىل املوعد ،وجد زوجته امللكة

بانتظاره ومعها احلاشية.

ويف عام  ،1988أذاعت حمطة «بي بي

سي» الربيطانية ،أنه وبتأثري من كوكب جوبرت

وأفادت صحيفة "ذي دايلي أكسربيس"
الربيطانيي ديفيد لونغ وكاتلني ماكينزي
بأن
نْ
رحبا مليون جنيه اسرتليين ،علما أنهما فازا يف
اليانصيب نفسه منذ عامني وباملبلغ نفسه .لكن
هذه املرة ستكون جائزتهما على شكل سيارة
"جاكوار".

ثانية.

ووصف ناطق باسم شركة اليانصيب "
 " EuroMillionsما حدث بأنه ظاهرة فريدة من
نوعها .وقال عادة إن من يفوز باليانصيب هذا
ومبثل هذا املبلغ للمرة األوىل يصاب بصدمة من
جراء املفاجأة .ومن الصعب تصور حجم الصدمة
إذا ما فاز الشخص نفسه وباملبلغ نفسه مرة

يذكر أن "  " EuroMillionsهو يانصيب
دولي تساهم فيه  9دول أوروبية .ويتم إعالن
الفائزين فيه يومي الثالثاء واجلمعة كل أسبوع.
وتقدر أكرب جائزة نقدية يف هذا اليانصيب بـ
 148مليون جنيه اسرتليين ،نالتها اسرة بريطانية
يف اغسطس/آب عام .2012

(املشرتى) ستخف جاذبية األرض يف متام

الساعة  ،9:45حبيث أن من يقفز يف مكانه
يف تلك الدقيقة سيجد نفسه طائرا يف اهلواء
لعدة ثوان.

وخبالف هذه املواقف الطريفة ،تناقلت روايات

بريطانية أن سكان مدينة لندن ،مل يصدقوا

سيدة اشتعلت النريان يف مطبخها ،واستغاثت
بهم طلبا للنجدة ،ومل حيضر هلا أحد ،كون أن

هذه الواقعة كانت يف  1أبريل /نيسان.

حصلت املغربية إميان أوبو على لقب ملكة
مجال نيويورك ،لتكون بذلك ممثلة الوالية يف
مجيع التظاهرات الفنية والسياسية ،على رأسها
تظاهرة إعالن ملكة مجال الواليات املتحدة
األمريكية.
أوبو البالغة من العمر  26سنة ،حاصلة على
شهادة يف علم األحياء والكيمياء احليوية ،إىل
جانب ماسرت يف اهلندسة الطبية احليوية.
انتقلت سنة  2006رفقة عائلتها إىل والية
كولورادو ،قبل أن تنتقل قبل سنة من اآلن
للعيش يف نيويورك.
ملكة مجال نيويورك املغربية ،تتقن اللغة
اإلجنليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية،
كما أنها سبق وحصلت على لقب ملكة مجال
كولورادو قبل ثالث سنوات.

أحالم :راغب فشل يف Arab Idol
ولن ينجح يف X Factor

أجرت أحالم مقابلة يف جملة (سيدتي) وأكدت
أن النجم اللبناني وائل كفوري أفضل بكثري من
راغب عالمة ،وقالت« :وائل أفضل من راغب
بكثري ،حيث انه االقرب إىل الشباب من ناحية
عمره وشخصيته وروحه املرحة ،كما انه مثقف
فنيًا وراق للغاية يف تعامله مع جلنة التحكيم
واملتسابقني واجلمهور ومل يدخل أي مشروع
سياسي يف الربنامج».
عن توقعاتها لراغب يف جلنة حتكيم X Factor
قالت »:وائل كسب الربنامج األفضل Arab Idol
واألكثر مجاهرية عربيًا ويصنع فنانني حقيقيني
من الشباب العربي .أما راغب فال أعتقد انه
سينجح يف  X Factorألنه فشل يف Arab Idol
فاألمر يعتمد على العطاء
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متفرقات

مخس طرق للحفاظ على طاقة
بطارية الكمبيوتر احملمول
نستخدم أحيانا حواسبنا احملمولة خارج املنزل وحني
بور
نوشك على إمتام عملنا على برنامج العرض َ
بوينت أو على برنامج الكتابة وورد تنتهي كهرباء
بطارية الكمبيوتر بشكل سريع ،وكذلك أحيانا بشكل
مفاجئ رغم سابق اإلنذار الذي يظهر على الشاشة.
النصائح التالية تعمل على زيادة فرتة الكهرباء
املشحونة يف بطارية جهازك احملمول:
 - 1اِشحن كمبيوترك احملمول باستمرار يف كل فرصة
تتاح لك ،وأينما ُ
تكن ُ
فقم بوصل كابل الشحن بني
وينصح بشراء
بالكهرباء.
التزويد
جهازك وشبكة
ُ
كابل شحن إضايف على األقل ،كي حتتفظ بواحد يف
البيت واآلخر يف حقيبتك .من االعتقادات اخلاطئة
أن وصل كابل شحن الكمبيوتر باستمرار وبتكرار
مبصدر التزويد الكهربائي يضر بالكابل ،لكن خاليا
الليثيوم احلديثة ال تتأثر بتكرار الشحن ،كما أنها
توقف التعبئة الكهربائية فور بلوغها مستوى معينا.
غي إعدادات إضاءة الشاشة ،فشاشة الكمبيوتر
 - 2رِّ
تستهلك جزءا كبريا من التيار الكهربائي الضروري
لعمل النظام احلاسوبي ،ولذلك فإن ختفيض إضاءة
ّ
يوفر جزءا كبريا من الكهرباء املشحونة
الشاشة
ويطيل فرتة عمل البطارية بشكل هائل.
وكذلك ُادخل إىل إعدادات التوفري الكهربائي يف
اجلهاز واخرت منط التوفري التلقائي أو األوتوماتيكي
للطاقة كي تنطفئ الشاشة من تلقاء نفسها وتصبح
حدد يدويًا عدد
سوداء عند عدم االستخدام ،أو ّ
دقائق التشغيل قبل االنطفاء التلقائي يف حالة
عدم استخدام اجلهاز.
ويتم تغيري ذلك كله يف خصائص توفري الطاقة يف
إعدادات احلاسب.
َ - 3أ ِ
غل ْق الربامج والتطبيقات اليت ال حتتاج إليها،
فهذه الربامج تعمل يف اخللفية وتشفط الكثري من
كهرباء البطارية .ومن مؤشرات عمل هذه الربامج
سخونة الكمبيوتر رغم هدوئه صوتيًا.
ميكنك إغالق الربامج العاملة يف اخللفية يف خصائص
إدارة املهام يف إعدادات احلاسوب.
وأحيانا من األفضل إطفاء الكمبيوتر وإعادة تشغيله
من جديد.
 - 4حني العمل فقط عرب بطارية الكمبيوتر يفضل
إغالق يف إعدادات احلاسب التحديث األوتوماتيكي
للربامج ،مثل حتديث نظام التشغيل ويندوز الذي
ً
عادة من خالل اإلنرتنت ،إذ يساعد هذا اإلجراء
يتم
على توفري دقائق مثينة من عمر الكهرباء املشحونة
يف البطارية.
فهذا التحديث ،وغريه ،يقوم بتنزيل بيانات كثرية
على احلاسوب وهذه العملية تستهلك طاقة.
تنس إعادة تفعيل هذه اخلاصية بعد وصل
ولكن ال
َ
اجلهاز بشبكة التزويد الكهربائي.
ُ - 5قم بإزالة تفعيل الوظائف احلاسوبية غري
الضرورية املتعلقة بعتاد احلاسب وأجزائه :مث ًال
أغلق وصل اإلنرتنت الالسلكي  WLANوكذلك أغلق
وصل الكمبيوتر بـ "بلوتووث".
فهذا يوفر بضع دقائق من عمر الشحن الكهربائي
للبطارية .ويتم فعل ذلك عن طريق إدارة األجهزة
يف إعدادات احلاسب .كما ُينصح بإخراج أسطوانات
سواقة اجلهاز احملمول ألن
الـ دي يف دي  DVDمن ّ
وجودها فيها يستهلك الطاقة.
وتتمتع بعض لوحات املفاتيح خباصية اإلضاءة
الليلية ،ولكن ميكن االستغناء عن هذه اخلاصية عند
عمل الكمبيوتر احملمول بالبطارية فقط ،فهذا يوفر
الطاقة الالزمة ملا هو ضروري.

مخسون سبباً لتبدأ عملك اخلاص اآلن !
بعض الناس خُيلقون ليكونوا رواد أعمال ،فمنذ
انهائهم لدراستهم أو قبل ذلك أحيانًا ،يكونون
متشوقني إلطالق أعماهلم اخلاصة وقيادتها حنو
النجاح ،وال شيء ميكن أن يوقفهم عن حتقيق
أحالمهم.
ولكن بالنسبة للشق اآلخر من الناس يبدو البدء
بعمل جديد خميفًا ويرونه مرعبًا .وعلى الرغم من
ذلك كثريون من هم اقتحموا هذا اجملال.
فإذت كنت ترغب أن تصبح من رواد األعمال،
عليك أن تتأمل الفوائد العديدة اليت حتصدها من
هذا النوع من العمل:
 -1مرونة العمل ،حيث بإمكانك اختيار الساعات
اليت تناسبك.
 -2املزيد من وقت الفراغ ،سوف تتمكن من
قضاء املزيد من الوقت مع عائلتك وأصدقائك،
أبق يف ذهنك أن هذا األمر سوف يتاح لك
ولكن ِ
عندما تأسس عملك بشكل ممتاز ويصبح لديك
موظفني يديرون غالبية املسؤوليات الضرورية..
فال تتوقع الكثري من وقت الفراغ قبل وصولك
إىل هذه املرحلة ،على العكس متامًا عليك حتمل
ً
بداية.
الكثري من الضغوط
 -3لن يقوم أحد غريك بوضع القوانني ،فأنت
سيد نفسك.
 -4بإمكانك أن تضع املواعيد النهائية اليت
تناسبك ،فلن تعاني املزيد من ضغوطات الوقت
إال إن أردت ذلك.
 -5إمكانية اختيار الطريقة اليت تريدها يف
التسويق ،على اإلنرتنت؟ بشكل شخصي؟
واردات؟ صادرات؟ إنه قرارك الشخصي متامًا.
 -6اخلق بيئتك اخلاصة بك ،حيث سيكون
بإمكانك وضع شكليات وثقافة عملك بالطريقة
اليت تناسبك.
 -7اتبع شغفك وافعل ما حتب فهذه إحدى ميزات
ريادة األعمال.
 -8اخلق شيئًا من العدم ،وشاهد مؤسستك تكرب
من البداية إىل النهاية.
 -9قابل أشخاصًا جدد ،حيث جيب أن تبقى
رواد أعمال آخرين وأشخاص
على تواصل مع ّ
حمرتفني.
 -10سيكون بإمكانك بناء الفريق الذي يناسبك،
حيث ستتمكن من توظيف من تراه مناسبًا
لشركتك.
 -11ساهم بتطوير االقتصاد ،خبلق وتوفري فرص
عمل جديدة.
 -12ميكنك أن تساعد الناس أيضًا ،فباستخدامك
للمنتجات واخلدمات بطريقة فعالة ميكنك أن حتسن
حياتهم.
 -13ال تقبل بأقل من االحرتافية ،فسيكون عليك
تعلم مفاصل عملك عرب التجربة الشخصية.
 -14استثمر نفسك! راهن على نفسك واربح
اجلوائز.
 -15اكسب املزيد من األموال ،فإن أردت زيادة
يف الراتب كافئ نفسك بها.
 -16االستقالل املادي ،حيث أنك لن حتتاج إىل
توقيع الغري على رواتبك اخلاصة.
 -17سيكون لديك العديد من املزايا الضريبية.
حتديات جديدة كل يوم ،عليك أن تبحث عن
-18
ّ
طرق مبتكرة لتحفيز عقلك.
 -19سوف تتعرف على حضارات جديدة باستمرار،
رؤى ووجهات نظر متنوعة.
وستكتشف
ً
 -20اكتشف جماالت عمل جديدة ،وتعمق أكثر يف
جمال عملك اخلاص.
 -21ستتمكن من إنشاء شيء خاص بك وبإمكانك
بيعه لسد حاجياتك يومًا ما.
 -22تواصل مع عمالئك بصيغة حقيقية وبشكل
شخصي.
فوض املهام اململة بالنسبة لك لغريك ،فال
ّ -23
تقمل مبا التريد عمله.

 -24من اآلن فصاعدًا بإمكانك التوقف عن العمل،
فاألشياء اليت تقوم بها مبتعة ال ميكن وصفها
بالعمل.
 -25سيكون لديك القوة لتعطي بشكل إجيابي،
ّ
ميكنك عملك من إعطاء القوة ،املرونة ،الوقت أو
اهلامة.
املال للقضايا
ّ
 -26سيكون لديك إمكانية االخنراط يف اجملتمع
واالشرتاك جبميع النشاطات مع اجلريان أو يف
املنطقة.
 -27ستتمكن من حتسني عملك عن طريق دفعه
حنو األمام باملزيد من األفكار واالبتكارات.
 -28ليكن لديك مشتشارًا قيمًا ،وذو رؤية ثاقبة
ّ
وتعلم منه.
 -29استخدم معارفك وجتاربك وكن مستشارًا
ألحد ما وساعده.
 -30تعلم مهارات جديدة ووسع أفقك يف أقسام
جديدة.
 -31سيكون بإمكانك اتباع الدروس والبحوث
لتعزيز مستوى قدراتك بشكل مستمر.
 -32ميكنك احلصول على املكتب الذي يناسبك
مهما كان كبريًا.
 -33يوفر لك منط العمل هذا أن تنجزه من أي
مكان ختتاره ،املنزل أو املكتب أو حتى من
الشاطئ إن أحببت.
 -34ميكنك البدء بعمل جديد حال االنتهاء من
مشروعك احلالي.
 -35سوف تكتسب خربة يف تنظيم املشاريع،
فعملك كمدير سيجعلك حمرتفًا أكثر من غريك على
العديد من األصعدة.
 -36سوف تصبح معروفًا ،وستبدأ بصنع امسك
اخلاص املعرتف به وبناء مسعة مميزة.
 -37ستتمكن من القيام باألعمال بصورة أسرع،
ووضع معدالت الكفاءة اليت تنسابك.
 -38سوف تبين عالمة جتارية خاصة بك ،ومن
املهم أن تأخذ وقتك الكايف كي تقوم ببناء هذه
العالمة اليت متيز أعمالك.
 -39سيتوفر لديك جمال واسع لالبتكار ،حيث
ميكنك خلق فرصك وحلولك اخلاصة.
 -40لديك الفرصة كي تكون ملهمًا لغريك كي
حيققوا أحالمهم.
 -41ميكنك أيضًا أن ختفف من تنقالتك ،بإمكانك
اختيار مكتب للعمل قريب من منزلك.
عال من االستقرار يف عملك
 -42ستحظى
مبستوى ٍ
ً
حيث أن هموم الطرد والتوظيف لن تشغل بالك.
 -43سوف تشعر بالفخر والوفاء للعمل الذي تقوم
به.
 -44سوف تتمكن من حتقيق أحالمك ،فإن كنت
من األشخاص الذين يطمحون للنجاح الكبري فهذه
هي فرصتك.
 -45وحتى مع الفشل سوف يكون لديك عقلية
خمتلفة حيث أنك ستحتضنه وستخرج من كل جتربة
فاشلة خبربات ومهارات جديدة مل تكن لديك.
 -46ستحظى بقصة رائعة لرتويها إىل أحفادك
سواء كانت ناجحة أو فاشلة.
 -47ستتمكن من توريث عملك هذا ألبنائك ومنهم
ألحفادك.
 -48ستحظى بفرصة لتغيريالعامل ،فعلى الرغم
من أن هذا اهلدف يبدو ساميًا للغاية إال أنك
وبعملك هذا قد حتقق هذا اهلدف.
 -49مع هيمنة اإلنرتنت سيتوفر لك العديد من
املصادر اليت حتتاجها واليت تتضمن لك أسلوبًا
مميزًا لبدء العمل والقروض واملنح وحتى
املستشارين.
 -50أخريًا ،ال ميكن ألحد أن يقف يف طريقك ،فإذا
كنت تتسائل ما الذي مينعك من أن تكون رائد
أعمال؟ بالطبع ستتعرض للكثري من الصعوبات،
ولكن ملا ال؟!
إن كنت تريد أن تكون رجل أعمال ،ال يوجد ما
مينعك .اختذ قرارك وأسس الشركة اليت لطاملا
رغبت بإدارتها.

أشهر  5أساطري كاذبة
حول شحن اهلواتف

هناك عدة أساطري منتشرة حول بطاريات
األجهزة الذكية وعملية الشحن ولكن معظمها
كان غري حقيقي وغري مؤثر ،فقد يقول لك
البعض" :ال تستخدم اهلاتف وقت الشحن".
والبعض اآلخر يقول" :جيب عليك ترك اهلاتف
حتى ينتهي متاما من الشحن ثم ميكنك إزالته
من الشحن" ،ولكنها أساطري.
وفيما يلي أشهر األساطري اليت تداوهلا العامل
حول البطاريات والشواحن وعملية شحن
اهلاتفات واألجهزة الذكية واليت جيب االبتعاد
عنها ألنها غري مؤثرة ولن تقدم شيئا.
 -1استخدام شواحن ال حتمل عالمات جتارية
ينصح العديد من املستخدمني بأن ال تستخدم
شواحن ليس هلا عالمة جتارية معروفة أو شواحن
صينية ،حيث إنها تؤثر على قدرة البطارية
ولكن هذا غري حقيقي ،حيث إنها تقدم لك
ما تريد دون التأثري على بطارية جهازك ورمبا
يكون بعضها أقل أداء من الشاحن األصلي
ولكن ال تؤثر سلبيا على اجلهاز.
 -2ال تستخدم اهلاتف وقت الشحن
يعتقد البعض أن استخدام اهلاتف وقت الشحن
يسبب يف تدمريه ورمبا انفجاره ولكن هذا أمر
غري صحيح ويشري البعض إىل احتمال وصول
كهرباء زائدة إىل املستخدم بعد حادث يف
رحلة طريان صينية ولكن هذا ال حيدث إال مع
الشواحن الرديئة جدا.
 -3عند انتهاء الشحن جيب فصل الشاحن
فورا
اهلاتف يعمل بطريقة ذكية وتعلم أنه عندما
ينتهي الشحن كامال ،لن حتتاج بطارية اجلهاز
إىل طاقة إضافية لذا تقوم بإيقاف مد الطاقة
إىل البطارية عند امتالئها حتى لو كان اجلهاز
موص ًال بالشاحن والكهرباء.
 -4اهلاتف ال حيتاج إليقاف التشغيل
يقول البعض :إن اهلاتف ال حيتاج أن يتم
إيقافه يف أي وقت بداعي الراحة ولكن أحد
خرباء ابل يقول :إن اهلاتف حيتاج إىل راحة حتى
لو كانت مرة يف األسبوع وتساعد هذه الراحة
القصرية يف تثبيت أداء البطارية.
متاما من
 -5ال تشحن هاتفك حتى يفرغ
ً
الطاقة
األسطورة األشهر تقول :إنه ال جيب عليك أن
تشحن هاتفك قبل انتهائه متاما من الطاقة حتى
ال تتأثر قوة البطارية ولكن األحباث أثبتت أنه
من املفضل أن تشحن هاتفك يوميا وعدم تركه
حتى ينتهي متاما وتقوم مبده بكامل الطاقة يف
مرة واحدة.
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منوعات

«جايسي دوغارد»  18عاما من
االختطاف واالغتصاب

اليكم أهم الطقوس «غري
االعتيادية» لكبار مشاهري العامل

ما حقيقة زواج مي حريري وزياد
الرحباني ؟

جايسي لي دوغارد هي طفلة أمريكية ولدت شهر مايو من عام
 ،1980اختطفت يف يوم  10يونيو  1991بينما كانت ذاهبة إىل
مدرستها من منزل أسرتها يف جنوب حبرية تاهو بكاليفورنيا وكان
عمرها حينها يناهز الـ  11عاما ،ومل تظهر الطفلة اليت فطرت قلب
والدتها إال بعد  18عامًا من احلجز واالغتصاب ،بعدما اكتشف أحد
الضباط خاطفها يف  26أغسطس  2009ومت العثور عليها ،وكانت
قد أجنبت خالل تلك الفرتة طفلتني أوهلن عندما كانت يف سن
الـ.13
كانت جايسي ذاهبة إىل مدرستها عندما توقفت سيارة زوجني ظنت
أنهما يريدان السؤال عن وجهتيهما ،ولكنها فوجئت بصعقة من
مسدس كهربائي أفقدت وعيها ومت اختطفها .وكان زوج والدتها
شاهدًا على االختطاف وحاول مالحقة السيارة ولكن دون جدوى.
عندما وصل املغتصب فيليب بيته ومعه جايسي أخذها إىل غرفة
منعزلة مضادة للصوت خلف بيته وكّبل يديها قبل مغادرة الغرفة
وإغالقها.
بعد ساعات من اختطافها انتشر اخلرب يف القنوات احمللية والعاملية
وأطلقت والدتها تريي محلة تطوعية للبحث عنها.
مباشرة بعد االختطاف قام فيليب غاريدو باغتصابها وهي مكبلة
األيادي ،وبعد شهر ونصف تقريبًا ،نقلها إىل غرفة أكرب وكّبلها
على السرير ومل يفك قيودها إال بعد ثالث سنوات .يف شهر أبريل
من عام  1994أخربها مغتصبها وزوجته بأنها حامل وكانت حينها مل
ّ
حتضر نفسها للوالدة عرب مشاهدة
تتجاوز الـ 13من عمرها .وكانت
برامج طبية على شاشة التلفزيون .ولدت أول بنت هلا يف أغسطس
 1994وبنتها الثانية يف نوفمرب  .1997وكانت الشرطة قد زارت بيت
املختطف يف تلك الفرتة مرتني لتفتيشه ،ولكنها مل تتفقد الفناء
اخللفي الذي حتيطه أشجار طويلة وسور بطول ستة أقدام ،ومل جتد
الشرطة أي أثر لدوغارد أو بنتيها يف املناطق اليت مت تفتيشها.
يف عام  2009قام املغتصب فيليب بإلقاء حماضرة يف جامعة
كاليفورنيا حول طريقة العالج الذاتي من االحنراف اجلنسي وإدمان
املخدرات بعدما أقنع املسؤولني أنه جنح يف معاجلة نفسه،
واصطحب معه ابنتيه للجامعة .وكان أحد احلاضرين الشرطية آلي
جايكبسون من مكتب التحقيقات الفيديرالي والتى الحظت الشحوب
الذي يعلو وجهي الفتاتني وكأنهن مل تتعرضن للشمس منذ فرتة
طويلة كما الحظت غرابة يف تصرفاتهن .وقد كانت الشرطية على
دراية خبلفيته اإلجرامية إذ سبق له وان اغتصب مراهقة يف سن
الـ 14يف عام  ،1972ويف عام  1976اغتصب شابة اخرى ملدة مخس
ساعات ونصف ومت القبض عليه بتهمة االحنراف اجلنسي وتعاطي
املخدرات وحكم عليه عام  1977بالسجن ملدة  50عامًا ويف عام 1980
أطلق سراحه ولكنه بقي حتت احلراسة بنظام حتديد املواقع الـ(جي
بي أس) الذي وضعته الشرطة يف رجله .ويف تلك الفرتة تزوج
نانسي اليت تعرف عليها يف السجن خالل زيارتها خلاهلا املسجون
يف نفس املركز.
بعدما راودتها الشكوك حول الطفلتني اللتان حضرتا إىل اجلامعة مع
فيليب ،أجرت الشرطية عدة مكاملات هاتفية مع مسؤولني يف مكتب
التحقيقات الفيديرالي وقدمت هلم تقريرا مفصال عن احملاضرة اليت
قام بإلقائها وعن شكوكها بإساءته ملعاملة الطفلتني ،ومن ثم
أرسل املكتب عميلني لتفتيش منزل فيليب .عند دخول العميلني
املنزل وجدوه مع زوجته وأمه العجوز وال أثر للطفلتني .فأخذوه
معهم إىل مبنى الشرطة وقاموا باستجوابه .وبعد مراجعة ملفاته
أعادوه إىل منزله وأمروه بالعودة يف اليوم التالي ليوافيهم بتقرير
عن زيارته جلامعة كاليفورنيا والفتاتني اللتان كانتا بصحبته .يف
اليوم التالي ،عاد فيليب بصحبة زوجته والفتاتني وجايسي لي
اليت قام بتقدميها باسم ’’أليسا‘‘ ثم قاموا مبقابلتهم ٌ
كل على حدة
ويف أثناء املقابلة كانت املختطفة مصرة على أنها ’’أليسا‘‘ وأن
فيليب غاريدو رجل مسامل وقد حاول إنقاذها من زوجها الذي
اعتدى عليها .ويف تلك األثناء كانت الشرطة تستجوب غاريدو حتى
قام باالعرتاف باختطاف جايسي وعندها اعرتفت جايسي باحلقيقة
وكان من الواضح من أنها تعاني من مرض متالزمة ستوكهومل وهو
حالة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو
من أساء إليه.
مت القبض على فيليب وزوجته نانسي بتهمة االختطاف واالغتصاب
وحكم على فيليب بـ 431عامًا سجن وعلى زوجته نانسي بـ 36عاما.
يف يوليو  2010قدمت والية كاليفورنيا تعويضا مببلغ  20مليون
دوالر جلايسي دوغادر اليت ألفت كتابا عن سريتها وحياتها خالل
اختطافها كجزء من العالج النفسي.

على الرغم من أنه من البديهي جدًا أن يعمل األشخاص وفق
أساليب خمتلفة ،إال أن شخصيات العامل األكثر جناحًا غالبًا ما يكون
لديهم قاسم مشرتك ،يتمثل يف أن يومهم ال بد أن ميضي وفق
طقوس معينة.
فمؤسس موقع "فيسبوك" الشهري مارك زوكربريغ ،اعتاد طيلة
العام املاضي على كتابة قصاصات ورقية حتمل عبارات شكر يوميا
خبط يده .كما أنه يف  2011امتنع عن تناول اللحوم ما عدا تلك
اليت ذحبها بنفسه ،كما أنه عكف يف العام  2010على تعلم اللغة
الصينية.
وقد نشرت جملة "التايم" األمريكية أهم الطقوس غري االعتيادية
اليت يتبعها بعض من كبار مشاهري عامل املال واألعمال:
 1القراءةمؤسس فيسبوك قرر يف  2015قراءة كتاب جديد كل أسبوع .وال
يقتصر ذلك على الكتب اليت تعنى بالشأن االقتصادي ،فزوكربريغ
يسعى إىل جتميع املعارف حول خمتلف الثقافات واملعتقدات .كما
أنه شكل ٍ
ناد للكتاب على موقع فيسبوك حتت اسم "عام من
الكتب".
 - 2االلتزام بالنوم
وتعترب مدير العمليات التنفيذي يف شركة "فيسبوك" شريل
ساندبريغ من أكثر املوظفني الكبار اتصا ً
ال بشبكة االنرتنت حول
العامل .وهذا ما جيعلك تتفاجأ حيث تعلم بأنها تلتزم كل ليلة بإغالق
هاتفها النقال قبل الذهاب إىل النوم لتحظى بليلة هنيئة.
 3إضفاء جو من الفكاهة على أيام العمل الشاقةأما توني هسييه الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع "زابوس" العاملي
املتخصص يف التجارة اإللكرتونية ،فيعمد إىل التخفيف من وطأة
العمل الشاق داخل مقر الشركة الرئيسي يف الس فيغاس .وقد
كشف لصحيفة "نيويورك تاميز" بأنه يستخدم كلمة "قرود" لإلشارة
إىل كبار موظفي الشركة الذين تقع مكاتبهم اخلاصة يف صف
اشتهر بني املوظفني باسم "صف القرود" .كما أنه يلقب مساعديه
اخلاصني بـ"النينجا".

حتدثت حريري عن عالقتها بالفنان زياد الرحباني وقالت « ُيعرف
قلت سابقًا ،مهما كانت
عن زياد أن «طبخاتو على نار هادئة» .كما
ُ
طبيعة عالقيت به ،سواء حصل بيننا عمل أو مل نتعاون ،فإن معرفيت
به «غنيمة» .هو صديقي وقريب جدًا مين« .أستاذ زياد مع حفظ
ً
مضيفة «حتى لو كان بيننا مشروع زواج ،يبقى االحرتام
األلقاب»».
موجودًا ،ألنه مدرسة».
وردا على سؤال حول ما اذا تتطرقا إىل موضوع الزواج جمددًا،
أجابت « بلى ولكن كي نتسلى .كان األمر جمرد مزحة .هو طلبين
حتدثت يف اإلعالم .أنا إنسانة صرحية فماذا أفعل؟ هو قال
وأنا
ُ
«انتم حشرتوها حتى قالت عن احلقيقة يف « ،»LBCلكن العالقة
أهم من الزواج ،ورمبا لو
حتولت إىل أخوة وصداقة وحمبة .زياد
ّ
حصل زواج بيننا لكنا اختلفنا وحصلت مشاكل بيننا وكرهنا بعضنا.
«خلينا هيك أحسن».
مؤكدة ان «الزواج نصيب .ال أحد ميكن أن يعرف و»املكتوب على
اجلبني الزم تشوفو العني» .حتى لو مل أكن أريد الزواج ،ولكنهم ال
يرتكونين وشأنين .أنا إنسانة حمبوبة ،فماذا ميكنين أن أفعل .حاليًا
أركز على عملي وأمتنى أن تستقر األوضاع يف لبنان ،ألننا نريد أن
نعمل ونعيش».

هكذا جنى ركاب طائرة مصرية
متجهة اىل بريوت من املوت احملتم !

 4حب التغيريوعلى غرار مؤسس "زابوس" يعرف ريتشارد برانسون مؤسس
جمموعة "فريجن" أيضًا بالتفاؤل وحب املرح .وله مقولة شهرية
مفادها أن أفضل روتني يومي هو أال تتبع أي روتني باألساس،
فهو حريص على جعل كل يوم فريد من نوعه.
 5مجع التذكاراتأما املستثمر ومصمم األزياء الشهري مارك إيكو فمعروف بهوسه
جبمع تذكارات فيلم "حرب النجوم" ،العتقاده بأنها جتلب احلظ.
 6ممارسة التأملالعديد من الناس عرب العامل تستهويهم ممارسة التأمل الذهين
بني الفينة واألخرى ،غري أن قطب األعمال ديف جام يتأمل يف كل
صباح أحد مع مدرس متخصص يلقبه بـ "الراهب" ،لقناعته بأن
التأمل بشكل منتظم من شأنه أن يساعد األشخاص على بلوغ احلد
األقصى إلمكانياتهم.

فجر البارحة كانت طائرة تابعة إلحدى شركات الطريان املصرية
قادمة من مطار شرم الشيخ اىل مطار بريوت ،وهي تقل عشرات
الركاب اللبنانيني الذين أمضوا عطلة عيد الفصح يف منتجعات شرم
الشيخ .اثناء الرحلة وعلى ارتفاع حنو  25الف قدم ،تعطل فجأة احد
حمركات الطائرة فمالت بقوة حنو اليسار ما خلق حالة من الرعب
واهللع بني الركاب ،فما كان من الربان اال ان ادار الطائرة باجتاه
مطار شرم الشيخ من جديد مفرغا خزانات الوقود يف اجلو ،قبل ان
يهبط بها.
وأشار بعض الركاب إىل موقعنا اىل ان اهلبوط كان كابوسا حبد
ذاته بسبب صعوبة التحكم بالطائرة ،إال ان الربان استطاع اهلبوط
بها بسالم دون إصابة أي من الركاب .والحقا امنت وزارة السياحة
املصرية طائرة بديلة اقلت الركاب اللبنانيني اىل بريوت.

صفحة 31

Saturday 11 April 2015

السبت  11نيـسان 2015

Page 31

تتــمات

نتنياهو يعود اىل...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
للرضوخ أمام الضغوطات .وهو ال يعمل لوحده وليس فقط حلسابه
اخلاص وال حتى خلدمة املصاحل االسرائيلية بقدر ما يعمل خلدمة أجندة
احلزب اجلمهوري األمريكي .وبات يعترب نفسه جزءًا من األكثرية
اجلمهورية بني معارضي الرئيس االمريكي داخل الكونغرس.
ويبدو ان التصفيق وقوفًا الذي حظي به نتنياهو ،خالل كلمته األخرية
امام الكونغرس ،وانتصاره يف معركة االنتخابات االسرائيلية شحنتاه
بقوة مسكرة تدفعه اىل خوض معركة اخرى داخل الكونغرس لتجنيد
أكثريته ضد اوباما ،لعله هذه املرة جيمد االتفاق مع ايران أو يغريه
أو يؤدي اىل تفجريه متامًا.
ً
ً
وأثارت املطالب اليت طرحها نتنياهو ،نقاشا اسرائيليا أظهر خالفات
يف املوقف بني املؤسستني العسكرية والسياسية وتعالت األصوات
احملذرة من تعميق األزمة مع واشنطن وأبعادها ،على رغم التصرحيات
والتحركات العسكرية اليت تشري اىل استمرار الدعم االمريكي
السرائيل ،خباصة مع وصول حواىل ستمئة جندي وضابط امريكي اىل
اسرائيل ،على منت بارجتني عسكريتني رستا يف ميناء حيفا وحتمل
كل منهما صواريخ متطورة ،استعدادًا لتدريبات اقليمية ستتم خالل
الفرتة القريبة.
غري ان هذا االتفاق كان مناسبة جديدة لألجهزة األمنية الستئناف
محلة التخويف والرتويج للخطر احملدق باسرائيل والساعي إلزالتها.
فعرضت سلسلة مطالب للحصول على معدات قتالية ودفاعية ،جوًا
وبرًا وحبرًا ،لتكون مستعدة ألي سيناريو متوقع .ويف الوقت نفسه،
حرص وزراء ومسؤولون سياسيون على اطالق رسائل حملية وامريكية
ودولية ،مفادها ان مجيع اخليارات ملواجهة احتمال رفض املطالب
االسرائيلي بإلغاء االتفاق مع ايران او اجراء تعديالت عليه ،مل ولن
تسقط.

هدفان السرائيل

احلملة اليت تنوي الشروع بها اسرائيل ،خالل االيام القريبة ،تشمل
مسارين متوازيني وحمتدمني :الكونغرس من جهة ،واالدارة االمريكية
من جهة اخرى .والتوقعات االسرائيلية ان يكون املسار جتاه االدارة
اشد صعوبة من محلة اسرائيل باقناع األكثرية داخل الكونغرس،
خباصة بني اجلمهوريني حيث حيظى نتانياهو بدعم واسع من قبلهم.
وأرسل نتانياهو وزير الشؤون االسرتاتيجية ،يوفال شطاينتس،
الشخصية األكثر دعمًا لسياسته جتاه ايران ليطرح املطالب االسرائيلية
بكل وضوح وجنح يف ان جيعل من بعضها تهديدًا مبطنًا .وعرض
شطاينتس ستة مطالب ،ترفض اسرائيل التنازل عنها وحتذر من
ابعاد رفضها وهي:
 تقليص عدد أجهزة الطرد املركزي ،اليت سيسمح إليران مبواصلةتفعيلها ،واليت ميكن استخدامها فورًا ،اذا ما قررت االنطالق حنو انتاج
قنبلة نووية.
 املطالبة بإغالق منشأة بوردو. رفع العقوبات عن ايران يف شكل تدرجيي ،ومبا يتفق مع تقدمايران يف تطبيق االتفاق ،علمًا انه يف هذه املسألة مل يتم التوصل
اىل اتفاق بعد .وتطالب ايران برفع العقوبات فورًا ،بينما تطالب
القوى العظمى برفعها بالتدريج.
 مطالبة ايران بكشف كامل التفاصيل املتعلقة باجلوانب العسكريةاحملتملة للمشروع النووي.
 التزام ايران بإخراج كل خمزون اليورانيوم املخصب بنسبة منخفضةتصل اىل  3.5يف املئة ،من أراضيها .وهذه املسألة مل يتم االتفاق
عليها بعد بني اجلانبني ،اذ ترفض ايران اخراج هذا املخزون الذي
يصل اىل  10أطنان من اراضيها ،وتوافق فقط على ختفيف اليورانيوم
املخصب.
 السماح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالدخول اىل كلمكان يف ايران ،يف كل وقت.
ويثري طرح هذه املطالب ،يف مقابل احلملة اليت ستطلقها اسرائيل
داخل الكونغرس االمريكي ،نقاشًا اسرائيليًا استبعد خالله سياسيون
وامنيون ان تساعد احلملة اسرائيل يف حتقيق هدفها .ويرى اصحاب
هذا الرأي ان عدم جناح اسرائيل يكمن يف افرتاض البيت االبيض
ان نتانياهو وسفريه رون درميري تآمرا مع املسؤولني يف احلزب
اجلمهوري يف الكونغرس على منع االتفاق مع ايران.
ويف محلتها داخل الكونغرس ستحاول اسرائيل جتنيد النواب والشيوخ
لتمرير قوانني تعيق املصادقة ،او متنع املصادقة على اتفاق شــامل
مع ايران ،اذا ما مت التوصل اليه يف الثالثني من حزيران ،واقناع
اكرب عدد منهم بدعم مشروع القانون الذي طرحه رئيس جلنة اخلارجية
يف جملس الشيوخ ،السيناتور بوب كوركر من احلزب اجلمهوري.
وحيدد هذا املشروع فرتة زمنية مداها  60يومًا منذ توقيع االتفاق
الشامل مع ايران ،يقوم خالهلا اعضاء الكونغرس وجملس الشيوخ
مبناقشة تنفيذ ومراقبة كل بنود االتفاق .وحيتم مشروع القانون
على ادارة اوباما تقديم تقارير مفصلة اىل الكونغرس واملثول امامه
للرد على تساؤالت يف شأن االتفاق .كما حيدد مشروع كوركر انه
ميكن الغاء أي قانون يفرض العقوبات االمريكية فقط اذا قررت جلنة
اخلارجية يف الكونغرس وجملس الشيوخ ،خالل  60يومًا ،دعم االتفاق
مع ايران .وال يضمن مشروع كوركر منع االتفاق ،وامنا فقط تأخري
تطبيقه ووضع عراقيل بريوقراطية أمامه .كما ستحاول اسرائيل اقناع
اعضاء الكونغرس بإضافة بند اىل مشروع القانون حيدد ان التعامل
مع االتفاق النووي جيب ان يكون كالتعامل مع معاهدة دولية ،انطالقًا
من ان توقيع الواليات املتحدة على معاهدة كهذه حتتم التصويت
عليها يف جملس الشيوخ كي تصبح سارية املفعول.

ان طرح املطالب االسرائيلية وما تشمله احلملة من خطوات ،يأتيان
انطالقًا من تعامل اسرائيل مع االتفاق مع ايران بأنه سيء ويهدد
امنها وكيانها .غري ان اصواتًا عدة واجهت هذا الطرح باعتبار االتفاق
ليس سيئًا السرائيل ،كما قال اخلبري السياسي عوديد بلبان ،الذي
يواجه الداعمني للحملة االسرائيلية بالقول« :االتفاق املرتقب سيؤخر
املشروع النووي لـ  15سنة ،وحتت رقابة صارمة ،ويتضمن اخراج
اليورانيوم املخصب إىل خارج البالد».
ويضيف« :ان هناك ميزة أخرى لالتفاق تكمن يف انه من املرجح
أن خيلق ديناميكية دمج إيران تدرجييًا يف العامل .ويفرتض برفع
العقوبات وعملية التنمية املتوقعة أن تعزز املصاحل اإليرانية الداخلية،
االقتصادية واالجتماعية ،وجتنب انتهاك االتفاق».
ويف رأي بلبان فإن سياسة أوباما تهدف إىل استغالل الصدع يف
القيادة اإليرانية ،لتشجيع أولئك الذين يعارضون التطوير النووي
العسكري لبالدهم .مع ذلك ،يستدرك بلبان بالقول« :التهديد بعمل
عسكري قد يساعد أيضًا املعارضني داخل إيران على تطوير النووي
لالستخدام العسكري .فالتهديد غري فعال إذا مل يتم دعمه بأدلة على
النية والقدرة على اهلجوم».

أمري قطر يزور السعودية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
مناطق مينية عدة من بينها مبين وزارة الدفاع يف صنعاء.
كما استهدف طريان التحالف اللواء الـ 19يف بيحان ،واللواء الـ22
يف شبوة ،ملنعهما من استخدام آلياتهم ضد املقاومة واملدنيني.
ووجه املستشار يف مكتب وزير الدفاع السعودي املتحدث باسم
قوات التحالف العميد ركن أمحد عسريي على رسالة شديدة اللهجة
إىل من يتواطئون من زعماء حمليني وشيوخ قبائل ،يف إخفاء
وختزين األسلحة بني املدنيني ،مشددًا على عدم استضافة أي
آليات تابعة للحوثيني وأتباع صاحل ،وإال سيتم استهدافها.
ووصف العميد عسريي وضع امليليشيات احلوثية بـ»اجملموعات
ّ
الصغرية» ،اليت فقدت االرتباط ببعضها ،وباتت تتحرك حبسب
الضغط الذي ميارس عليها من عمليات التحالف ،مؤكدًا أن أهداف
«عاصفة احلزم» تتحقق بشكل واضح.
وكشف عسريي عن صعوبات يعانيها املتمردون يف اإلمداد
والتموين ،مقل ًال من شأن دخول امليليشيات بعض املناطق اليمنية،
معتربًا ذلك حماولة منها إىل صناعة نصر إعالمي.
ً
وأوضح أن قوات التحالف حتقق أهدافها بنجاح ،مشريا إىل اخنفاض
عمليات الدفاع اجلوي وحماوالت إطالق الصواريخ البالستية.
كما أشار إىل أن القوات الربية مستمرة يف استهداف أي حترك على
احلدود اجلنوبية للسعودية أو الشمالية لليمن ،يف حني تواصل
القوات البحرية عمليات املراقبة للجزر واملوانئ ،الفتًا إىل إغارة
التحالف على جتمع لألسلحة بالقرب من باب املندب.
وحول اقرتاب بوارج إيرانية من خليج عدن ،قال املتحدث باسم
قوات التحالف إن من حقها البقاء ضمن املياه الدولية ،لكنه شدد
على أنها يف حال حاولت إمداد املتمردين ،فالتحالف له احلق يف
اختاذ الرد املناسب.
وذكر أن امليليشيات احلوثية وأتباع صاحل تتبع تكتيك «حرب
الشوارع» يف حماولة منها إلظهار ضربات التحالف موجهة للمدنيني،
لكن اللجان الشعبية واملقاومة يواجهونهم بالتكتيك نفسه «والعمل
جار على دعم اللجان الشعبية بدعم نوعي سيغري األوضاع على
ٍ
األرض».
وعما إذا كان هناك زعيم للمقاومة او اللجان تتعاطى معه قوات
التحالف ،أوضح العميد عسريي أن «الكشف عن األمساء ليس من
مصلحة املعركة» ،مشريًا إىل وجود تنسيق بني احلكومة الشرعية
واللجان الشعبية.
وجدد عسريي قوله إن التحالف جاء ليحبط عملية اختطاف احلوثيني
لليمن ونهب ومقدراته ،والفتًا إىل ان االستجابة لطلب الشرعية
«أمر طبيعي» .وزاد« :وإال فال قيمة للمجتمع الدولي وقوانينه».
وأكد أن حتركات امليليشيات املتمردة أضحت «حمدودة وفردية»،
وان قوات التحالف تعمل بشكل جاد من أجل وصول املساعدات
إىل عدن عرب التنسيق مع مع اللجان الشعبية.
وشدد على أن مجيع دول التحالف تشارك بإمكاناتها يف املعركة،
ضاربًا املثل بأحد املواقع اليت ضربت ومت عرضها خالل اإلجياز
الصحايف ،بقوله إن طيارًا مصريًا من نفذ العملية ،مؤكدًا أن العمل
مجاعي وتكاملي بني دول التحالف.
وأمس االول دخل املرشد االيراني علي خامنئي على خط األزمة
وشن هجومًا عنيفا على السعودية وطالبها بوقف عملياتها العسكرية
يف اليمن.
ويف اسالم أباد فشل وزير اخلارجية اإليراني جواد ظريف يف إقناع
اجلانب الباكستاني بالدعوة إىل وقف إطالق للنار يف اليمن أو ً
ال،
ثم تقديم املساعدات اإلنسانية للمحتاجني ،ثم العمل على بدء حوار
ميين داخلي بني الفصائل واألحزاب إلقامة حكومة مينية موسعة،
وهو ما يعطي احلوثيني وأنصار املخلوع اليد العليا ،خصوصًا أنهم
يسيطرون على العاصمة والوزارات ،وقطع كبرية من اجليش
واألسلحة الثقيلة.
وشددت احلكومة الباكستانية على رفض سيطرة احلوثيني وأنصار
الرئيس املخلوع علي عبداهلل صاحل على احلكم يف اليمن ،واصفة
حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ،بأنها احلكومة الشرعية.
وقال السفري السعودي يف األمم املتحدة عبداهلل املعلمي «ان
املفاوضات يف شأن مشروع القرار اخلليجي مستمرة وهناك
تقارب بني مواقف االطراف واألمر يتطلب الصرب واملثابرة واحلكمة

للوصول اىل قرار جيد».
ميدانيا شنت طائرات التحالف  6غارات على حمافظة عمران مشال
نساء وأطفال،
صنعاء ،ما أسفر عن استشهاد  10أشخاص بينهم
ٌ
وجرح  15آخرين .كما استهدفت مقر اللواء  310مدرع ومعسكر
قوات األمن اخلاصة ،ما أدى إىل فرار  167سجينًا.
ً
غارة استهدفت مقر
أما يف شبوة ،فقد شنت طائرات التحالف
ٍ
ساعات من
اللواء  21ميكا يف عتق ،وأخرى على مطار املدينة بعد
دخول اجليش واللجان الشعبية املدينة.
ٍ
آهلة بالسكان
يأتي ذلك فيما يتواصل القصف املدفعي على مناطق
يف حمافظة صعدة.
وكانت مصادر عسكرية قد أكدت أن طائرات السعودية وحلفائها
نفذت قرابة  40غارة على حمافظات مينية عدة ،ما أدى إىل وقوع
خسائر يف األرواح بني املدنيني .ويف عدن استمرت املواجهات
بني اجليش والقوات املوالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ،فيما
سيطر اجليش على الطريق املؤدي إىل امليناء يف املعال.

كنعان زار جعجع...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
أتركها للقيمني عليها ،أي العماد ميشال عون والدكتور مسري
جعجع ،ولكن األكيد أننا أحرزنا تقدما ملحوظا ،فالعمل جدي ويأخذ
يف االعتبار هواجس الطرفني.
وعما يرتدد عن أن عون سيكون له موقف جديد من امللف الرئاسي
يف حال مل يدعمه حزب اهلل يف ملف التعيينات األمنية ،أجاب
كنعان :ان التسريبات تكثر يف اآلونة األخرية ،لكننا اليوم يف
صدد حتضري تفاهم سياسي وإعالن نوايا بني التيار الوطين احلر
والقوات اللبنانية ،مبا يريح األجواء واملناخات على الصعيدين
املسيحي والوطين ،آمال أن نشهد هذا التقدم يف احلوارات األخرى
باعتبار أنه ال ميكن لبننة االستحقاقات املقبلة وال سيما االستحقاق
الرئاسي إال عرب هذه املبادرات.
ورأى أن التفاهم الداخلي بني اللبنانيني ،وباألخص بني املسيحيني
هو أمر أساسي للتوصل اىل حلول لبنانية وليس اىل حلول مستوردة
من اخلارج .وهل بات اللقاء قريبا بني عون وجعجع ،قال كنعان:
ان شاء اهلل خريا.

الحريري

ورغم حدة املواقف واالتهامات املتبادلة اليت اثارت التوتر على
الساحة السياسية خالل االيام املاضية ،اال ان التصميم على مبدأ
احلوار ال يزال ساري املفعول ،والرغبة يف املضي فيه هي الغالبة.
وقد اكدت مصادر تيار املستقبل وحزب اهلل امس االول استمرار
احلوار بينهما ،وطرح القضايا املشكو منها خالل اجللسات.
وقد اكد النائب مسري اجلسر عضو وفد املستقبل اىل احلوار امس،
االستمرار فيه هلدفني :تنفيس االحتقان املذهيب واجياد حل الزمة
رئاسة اجلمهورية .واذ كشف ان موعد اجلولة احلوارية العاشرة حدد
مبدئيا يف  16اجلاري ،قال ان وفد املستقبل سيثري مواقف السيد
حسن نصراهلل ويبدي رأيه يف احلملة على السعودية يف اجللسة
املقبلة .غري انه حيرص على جتنب اثارة اي موضوع ميكن ان يعطل
احلوار ،مشريا اىل ان حلفاء احلزب يرفضون محلته ضد اململكة
العربية السعودية.
وكانت السجاالت العنيفة انطلقت غداة اطاللة االمني العام السيد
حسن نصراهلل عرب قناة االخبارية السورية حيث شن هجوما عنيفا
على اململكة العربية السعودية .وقد رد الرئيس سعد احلريري
بعنف على هذه احلملة .وقالت مصادره امس انه سيزور واشنطن
يف  ٢١اجلاري للقاء وزير اخلارجية االمريكي كريي ومسؤولني
آخرين.
وامس االول رد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد
على رد الرئيس احلريري وقال ان هناك تباينا واضحا اسرتاتيجيا
ومنهجيا بني حزب اهلل وحزب املستقبل ينعكس دائما يف مواقف
الفريقني وادائهما جتاه األحداث والتطورات احمللية واالقليمية،
ومن ضمنها احلدث اليمين الساخن الذي خنتلف يف مقاربته مع
حزب املستقبل سواء جلهة التوصيف أو جلهة األهداف أو جلهة
حتديد املسؤوليات.
ولفت اىل ان احلرص املشرتك على مواصلة احلوار الذي باشرناه
وسنكمل فيه معا ،ليس املراد اسقاط القناعات املتفاوتة ،بل
التوصل عربها مع االمكان إىل التقاء حول قاسم مشرتك ننطلق منه
معا لنحقق مصلحة وطنية أو لندفع خطرا عن لبنان واللبنانيني.
بدوره شدد عضو كتلة حزب اهلل النائب كامل الرفاعي على ان
احلوار بني املستقبل وحزب اهلل حاجة وطنية ،ادت اىل مفاعيل
اجيابية على الساحة اللبنانية وان اي موضوع خارجي لن يؤثر على
جمرياته الداخلية ومفاعيلها.
ويف هذا الوقت ،برز حراك متجدد على خط الرابية يف اجتاه
بكركي ،اليت غاب عنها يف عيد الفصح العماد ميشال عون ،اذ
زار امني سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الصرح بناء على دعوة
من البطريرك ،حسب ما اعلنت مصادر قريبة من بكركي كاشفة
ان الراعي طرح يف االجتماع موضوعني اساسيني وجوب انتخاب
رئيس للجمهورية واهمية استمرار احلوار املسيحي .واوضحت ان
يف املوضوع االول اعترب النائب كنعان ان احلوار املسيحي ميكننا
من انتخاب رئيس باملعنى اجلدي ملفهوم الرئاسة ،فأبدى البطريرك
خوفه وقلقه من خطر استمرار الفراغ ووجوب العمل على وضع حد
له .اما يف املوضوع الثاني فأعرب الراعي عن ارتياحه لالجواء اليت
انتجها ،مؤكدا دعمه للحوار ،ولئن كان يسري بوترية بطيئة.
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صحة ومجتمع

مفاتيح إنقاص الوزن وعدم
استعادته مرة أخرى

ماذا حيصل لو وضعت قطعة بصل
داخل جوربك؟

من أكرب األخطاء اليت يرتكبها من حياولون فقدان الوزن الزائد أنهم
يفرتضون أن األمر يتطلب تغيري منط حياتهم بالكامل ،فيسجلون
ويغيون نظامهم الغذائي بالكامل،
يف صالة رياضية،
رّ

يتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقاالت كثرية عن فوائد
البصل الكثرية يف خال وضعها داخل جوربك أثناء النوم.

كيف تنظف شرايينك من الكولسرتول؟
إذا كنت تشكو من ارتفاع الكولسرتول ميكن اختاذ خطوات سهلة
وطبيعية خلفضه قبل أن يشكل طبقة مشعية على جدران الشرايني
تعيق تدفق الدم إىل القلب.
تؤدي هذه الطبقة الشمعية من الدهون إىل أمراض القلب
واجللطة .من ناحية أخرى حيتاج خفض الكولسرتول إىل تغيريات
يف النظام الغذائي ،مثل تناول الفواكه الغنية باملواد املضادة
لألكسدة ،والعصائر اليت تعترب من أفضل الوسائل ملنع تراكم
الرتسبات على جدران الشرايني.
عصري العنب األمحر يساعد على منع التصاق الكولسرتول الضار
جبدران الشرايني
إليك  3إجراءات تساعدك على خفض الكولسرتول بواسطة
العصائر الطبيعية:

وهي خيارات صحية رائعة لكن من الصعب التمسك بها لفرتة
طويلة ،لذلك يفشل معظم الناس يف ختفيف الوزن .إذن ما هي
التغيريات الواقعية اليت ميكنك القيام بها والتمسك بها لتنجح يف
إنقاص الوزن وعدم استعادته؟
ينبغي أن تستهلك ما ال يقل عن  30غرامًا من الربوتني يف وجبة
اإلفطار لكبح الشعور باجلوع طوال اليوم
مفتاح التخسيس واالستمرار يف احلفاظ على وزن صحي هو
القيام بتغيريات سلوكية صغرية ومستدامة .من اهلام أن ختتار
تغيريات تعرف أنه ميكنك التحكم فيها .إليك  3طرق بسيطة
ميكنك البدء بها رحلة فقدان الوزن:
اذهب إىل السرير  15دقيقة قبل املوعد .النوم أكثر العوامل اليت
تساعد على فقدان الوزن والتحكم فيه .هناك هرمونان للجوع يتم
التحكم فيهما أثناء النوم ،هما :ليبتني وجريلني .فإذا كان لديك
القليل منهما ستشعر باجلوع على مدار اليوم ،وستشتهي األطعمة
النشوية ،وعندما حتصل على القدر الكايف من النوم سيمكنك
التحكم يف شهيتك .ابدأ بالذهاب مبكرًا إىل الفراش  15دقيقة،
وعندما يصبح ذلك التوقيت عادة قم بتبكري املوعد  15دقيقة
إضافية.
امنع السكر يف مشروباتك .املشروبات الغازية من أكثر مصادر
السكريات خطرًا على الوزن ،حتى مشروبات الدايت .كذلك
العصائر احملالة حتتوي الكثري من السكر ،فعبوة عصري الربتقال
مث ًال حتتوي  25غرامًا من السكر ،أو ما يعادل  6-5مكعبات.
ّ
وخفف حتلية
لتخفيف الوزن ابدأ باالبتعاد عن السكريات السائلة،
الشاي والقهوة إىل أقصى حد ممكن ،واألفضل االستمتاع مبذاق
مثل هذه املشروبات خالية من السكر.
الربوتني يف كل الوجبات .الربوتني عنصر أساسي يف اسرتاتيجية
فقدان الوزن .ينبغي أن تستهلك ما ال يقل عن  30غرامًا من
الربوتني يف وجبة اإلفطار لكبح الشعور باجلوع طوال اليوم .كما
أن الربوتني ضروري لبناء العضالت اليت يتم خسارتها مع خسارة
الوزن الزائد.
بهذه التعديالت األساسية يف نظامك الغذائي ستبدأ يف الشعور
بالفرق تدرجييًا ،وبعد أن تصبح هذه التغيريات جزءًا من منط
حياتك ميكنك تغيري املزيد.

العالناتكم اتصلوا بنا على الرقم
0403 482 345

وترتاوح الفوائد املذكورة من خفض احلرارة وحتفيز أعصاب
الدماغ والتخلص من الرشح.
ٍ
شاف لكثري من األمراض فكيف
وليس غريبًا على البصل أن يكون
إذا وضع على القدم ،مركز العالج االنعكاسي.
فما هو العالج االنعكاسي وكيف يعمل؟
هو نوع من تدليك القدم الذي يركز على مساحات حمددة يف
القدم ملعاجلة بعض احلاالت الطبية.
إنه يرتكز على نظريات مماثلة موجودة يف الطب الصيين التقليدي
القديم  ،ويقوم على مبدأ مفاده أن طاقة كامل اجلسم تتدفق
إىل القدمني ،ويف حال إنسداد هذه الطاقة ميكن أن تؤثر يف
كامل اجلسم.
وعلى رغم إستعمال عالجات مماثلة للقدمني يف حضارات أخرى
يف املاضي ،ميكن القول أن العالح االنعكاسي حديث العهد
طوره يف بداية القرن العشرين الطبيب االمريكي وليام
 ،إذ ّ
فيتزجريالد  ،وأنشأ خريطة للقدمني تظهر املساحات اليت
تتطابق مع أجناء اجلسم ،فمثآل األقسام يف األصبع الكبري للقدم
متثل الرأس والدماغ  ،وحسب تظرية د .فيتزجريالد  ،ميكن
ختفيف االمل الناجم عن الصداع من خالل إعتماد تقنيات العالج
االنعكاسي يف االصبع الكبري ،وميكن العثور أيضآ على نقاط
فعالة بقدر تلك
العالج االنعكاسي يف اليدين  ،ولكنها ليست ّ
املوجودة يف القدمني.
الضغط على النقطة االنعكاسية:
 إستخدم دومآ إبهامك للضغط على نقطة انعكاسية إحن االبهام أوآل ودعه كذلك إستعمل طرف االبهام وليس الظفر إضغط على على النقطة ملدة دقيقة تقريبآ ثم أفلت تاضغط برفق من دون فك احنناء االبهام وإن كنت تضغط على سلسلة من النقاط إنتقل إىل النقطةالتالية وإترك ابهامك منحيآ بالقرب من القد قدر االمكان

وصفة سحرية تقضي على الشعر األبيض وتعزز كثافته
ورد يف جملة الصحة العاملية عالج يستخدم لتحسني الرؤية
باإلضافة إىل ترطيب البشرة وحماربة الشيخوخة .إال أن ما لفت
األطباء هو تأثريه على لون الشعر وكثافته ،إذ تبني أنه يقضي
متاما على الشعر األبيض ويعزز كثافة الشعر ومنوه.
املكونات:
 200غرام من زيت بذر الكتان
 4حبات ليمون متوسطة احلجم
 3فصوص صغرية من الثوم
كيلو من العسل الطبيعي
الطريقة:
وضع فصوص الثوم مع الليمون يف اخلالط ومزج املكونات.
إضافة زيت بذر الكتان والعسل وخلطها مرة أخرى.
صب اخلليط يف وعاء زجاجي ووضع غطاء فوقه واحلفاظ عليه
يف الثالجة
تناول ملعقة صغرية من هذا اخلليط قبل نصف ساعة من وجبات
الطعام بواسطة ملعقة خشبية.
يفضل استهالك هذه الوصفة ثالث مرات يوميا.

* اشرب عصري الربتقال كل يوم ،فقد بينت أحباث طبية أن
تناول عصري الربتقال يوميًا يزيد نسبة الكولسرتول اجليد يف
ّ
وينظف جدران الشرايني من الكولسرتول الضار.
الدم،
* ِ
أضف عصري العنب األمحر إىل نظامك الغذائي ،فقد بينت
دراسة نشرتها دورية مجعية القلب األمريكية أن العنب األمحر
يساعد على منع التصاق الكولسرتول الضار جبدران الشرايني.
اعمل على تناول عصري العنب األمحر بانتظام لتنقية شرايينك.
* حيتوي عصري الرمان على نسبة مرتفعة من مضادات األكسدة
خاصة البوليفينول ،وهو مركب نباتي يساعد اجلسم على حماربة
األمراض واحلد من تلف اخلاليا .يساعد عصري الرمان على منع
تراكم الرتسبات على جدران الشرايني ،وزيادة تدفق الدم
فيها.

سرطان الثدي يصيب الرجال ايضا  ...وهذه هي اعراضها
اكتشف العلماء ان سرطان الثدي أكثر خطورة على الرجال
من النساء ،ألنه يكتشف لديهم فقط عندما يكون املرض يف
مراحل متقدمة ،يف حني ميكن أن يكتشف لدى النساء يف مراحله
األوىل.
كان يعتقد سابقا أن سرطان الثدي يصيب النساء فقط ،ولكن
تبني انه ميكن أن يصيب الرجال ايضا .فقد اتضح من الدراسة
اليت أجراها علماء من بلجيكا ،أن خطورة املرض على حياة الرجال
أعلى من خطورته على حياة النساء.
صحيح هذا املرض يصيب النساء بنسبة أعلى بكثري من الرجال،
حيث يشخص عند إمرأة واحدة من بني مثانية نساء ،خالل
الفحوصات السنوية اليت ختضع هلا النساء يف بلجيكا ،يف حني
ال خيضع الرجال اىل مثل هذه الفحوصات ،لذلك يتأخر تشخيص
املرض عندهم جدا .كما ان من بني كل  100إصابة بسرطان
الثدي تشخص واحدة فقط لدى الرجل.
يقول الباحثون ،ان سرطان الثدي عند الرجال يكتشف عندما
يصبح واضحا للعيان.
ملاذا يصاب الرجال بسرطان الثدي ؟
كما هو معلوم ان الغدة الثدية عند الرجل غري متطورة ،بسبب
اخنفاض مستوى اهلرمونات اجلنسية النسائية يف جسمه ،املسؤولة
عن تطور ومنو هذه الغدة.
ان العوامل الرئيسية إلصابة الرجل بسرطان الثدي تعود اىل
تضخم هذه الغدة بسبب اختالل التوازن اهلرموني ،حيث ثبت
ان  70 – 30باملائة من اإلصابات سببها هذا التضخم .كما قد
حتدث اإلصابة ألسباب وراثية ،حيث تنتقل التغريات اجلينية من
الوالدين اىل أبنائهم.
[خاليا سرطانية] comandir.comخاليا سرطانية
يشري بعض اخلرباء اىل ان سرطان الثدي ينتشر بني الرجال
العاملني يف الورشات ذات درجات احلرارة املرتفعة ،وبني الرجال
الذين تعرضوا يف طفولتهم اىل عالج منطقة الصدر باألشعة .كما
تأكد ان سرطان الثدي يصيب الرجال الذين يعانون من متالزمة
كالينفلرت واليهود واجلنس األسود.
أهم اعراض إصابة الرجل بهذا املرض هي ظهور عقدة حتت
حلمة الثدي أو بالقرب منها ،كما يالحظ يف بعض األحيان خروج
افرازات مع الدم من احللمة .عند عدم اختاذ االجراءات الالزمة
تتضخم الغدد اللمفاوية حتت اإلبط.
يعاجل سرطان الثدي عند الرجال بنفس الطرق املستخدمة يف
عالجه عند النساء.
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متفرقات

كنوز تارخيية ال تقدر بثمن لعبت
الصدفة دوراً هائال يف إكتشافها !

 30أم ًرا مثريًا قد ال تعرفه عن أملانيا
 -1تعترب أملانيا أكرب دول
االحتاد األوروبي من حيث عدد
السكان ،مبعدل  81مليون
نسمة ،وخامس أكرب دول
االحتاد األوروبي كمساحة.
ُ -2تعد برلني أكرب من
باريس بـ 9مرات ،وبها
جسور أكثر من مدينة البندقية
بإيطاليا.
 -3أحفاد زوجة جوزيف غوبلز
(وزير الدعاية السياسية يف
حكومة هتلر وأحد أبرز أفراد
حكومته) هم أغنى عائلة يف
أملانيا يف الوقت احلاضر.
 -4يف أملانيا ليس هناك
عقوبة تقع على السجني الذي
حياول اهلرب.
 -5مت إطالق أول جملة
على اإلطالق يف أملانيا عام
.1663
( -6اهلامربجر) حصل على
امسه من مدينة هامبورغ
األملانية.
 -7من غري القانوني يف
أملانيا نفاذ الوقود منك على
الطرق السريعة.
 -8من عام  1989إىل
عام  2009مت إغالق حواىل
 2000مدرسة ،بسبب ندرة
األطفال.
 -9يف عام  ،2014ألغت
رمسيا رسوم الدراسة
أملانيا
ًّ
اجلامعية ،ليس لطالبها فقط،
ً
أيضا للطالب من كل أحناء
بل
العامل.
 -10بعد احلرب العاملية
األوىل كان هناك عدد قليل
جدا من الرجال يف أملانيا؛
ً
فمن بني كل ثالثة نساء
كانت هناك واحدة فقط من
زوجا هلا.
جتد
ً
 -11يستمر عدد سكان
أملانيا يف االخنفاض حتى إنه
اخنفض إىل  2مليون نسمة
يف العقد املاضي.
 -12لدى أملانيا أكثر من

 400حديقة حيوان مسجلة،
ويف برلني توجد أكرب حديقة
حيوان يف العامل.
 2 -13مليون امرأة أملانية
ممن يرتاوح أعمارهن بني
 70-13مت اغتصابهن من قبل
اجليش األمحر الروسي خالل
احلرب العاملية الثانية.
 -14مت اكتشاف حواىل
 5500قنبلة مزروعة منذ
احلرب العاملية الثانية يف
أملانيا ،أي مبعدل  15قنبلة
يف اليوم الواحد.
 -15أملانيا صاحبة أكرب
اقتصاد يف االحتاد األوروبي،
وتقع حبكم اقتصادها يف
املركز الرابع بعد الواليات
املتحدة والصني واليابان.
 -16مت إنشاء شركة فانتا
(للمشروبات الغازية) يف
أملانيا نتيجة صعوبة استرياد
احلرب
خالل
الكوكاكوال
العاملية الثانية.
 -17يتم حظر  %60من
شيوعا على
أكثر الفيديوهات
ً
اليوتيوب يف أملانيا.
 -18عدد األملان الذين قتلوا
من قبل الروس يف معركة
ستالينغراد وحدها أكثر من
عدد األملان الذين قتلوا يف
احلرب العاملية الثانية بأكملها
من قبل أمريكا.
 -19يف عام  ،1917دعت
أملانيا املكسيك لالنضمام
األوىل
العاملية
للحرب
من خالل مهامجة الواليات
املتحدة.
 -20داخاو هو أول معسكر
اعتقال نازي يف أملانيا فتح
قبل ست سنوات من احلرب
العاملية الثانية.
 -21أملانيا واحدة من أكرب
الدول املنتجة للسيارات يف
تصنيع
فشركات
العامل،
سيارات مثل فولكس فاجن،
ومرسيدس ،وأودي ،وBMW
هي شركات أملانية ،ففي
 2011أنتجت أملانيا أكثر من

 5.9مليون سيارة.
 -22خالل احلرب العاملية
األوىل كان ملك إجنلرتا
وإمرباطور أملانيا وقيصر
روسيا مجيعهم أقارب.
 -23لدى أملانيا أنشطة
ثقافية أكثر من أي مكان
آخر؛ فبها  6200متحف820 ،
مسرحا 130 ،فرقة أوركسرتا
ً
حمرتفة 8800 ،مكتبة.

يعرتف معظم
علماء اآلثار أن
للحظ والصدفة
كبريًا
دورًا
اكتشاف
يف
ومالحقة اآلثار
التارخيية ،ويف
احلقيقة الكثري
من أعظم كنوز
العامل األثرية قد اكتشفت
عندما تعثر بها أو وجدها
خمتصني
غري
أشخاص
بالصدفة.

 -25برلني هي ثالث أكرب
مدينة للمثليني يف أوروبا؛
فبها ما يقدر بنحو  300ألف
مواطن مثلي اجلنس ومثلية.

بعض هذه االكتشافات
حبث عنها العلماء طيلة قرون
وبعضها اآلخر مل تكن معروفة
من قبل ،وساعدت العلماء
على إعادة قراءة وتفسري
األحداث التارخيية.
كهف Lascaux

 -24أملانيا دولة رائدة يف
صناعة الكتب ،فسنويًا هناك
ما ال يقل عن  94ألف عنوان
لكتاب جديد.

 -26أملانيا أول دولة يف
العامل تعتمد فكرة التوقيت
الصيفي ،كان ذلك يف
صيف عام  1916أثناء احلرب
العاملية األوىل.
ً
أحيانا
 -27تعرف أملانيا
الشعراء
«أرض
باسم
واملفكرين»؛ فمنها كان باخ،
وبيتهوفن ،وغوته ،وبعض
من أعظم الفالسفة يف
العامل أملان (كانط ،هيجل،
شوبنهاور ،نيتشه ،هيدجر).
 -28يف املتوسط ،املرأة
األملانية تلد طفلها األول
يف عمر  29سنة .يف عام
 2012كانت أمساء األطفال
األكثر شعبية صويف لفتاة،
وماكسيميليان لصيب.
 -29أملانيا مكان جيد
للتقاعد :إنها حتتل املرتبة
الثالثة (من  91دولة) يف
مؤشر جلوبل 2013 AgeWatch
للرفاهية بني كبار السن.
 -30حوالي ثلثي السكان
املسيحيني
من
األملان
(منقسمني بالتساوي بني
والكاثوليك).
الربوتستانت
هناك حوالي  4ماليني مسلم،
و 100ألف يهودي.

 1يف أيلول سبتمرب سنة
 ،1940كان عدد من املراهقني
يتجولون يف الغابات بالقرب
من مونتينا ( )Montignacيف
فرنسا ،عندما بدأ كلبهم بشم
األرض حول حفرة غامضة،
وبعد أن أسقطوا عمودًا حجريًا
إىل األسفل ،وجد الصبية
كهفًا ضخمًا حتت األرض،
زخرفت جدرانه حبوالي ألفي
نقش ولوحة تارخيية.
قرر الصبية استكشاف
الكهف بسرية يف البداية،
لكنهم بعد ذلك أخربوا
املدرسة
يف
أستاذهم
الذي أقنع خبريًا بالكهوف
بالتحقق من أصالة الرسومات
والنقوش.
مل ميض وقت طويل
حتى انتشر خرب رسومات
احليوانات والرموز التجريدية
الرائعة يف كهف Lascaux
يف أوروبا ،وأصبح يدعى «
كنيسة سيستني لفن ما قبل
التاريخ».
قدر املؤرخون عمر الرسومات
بنب  15000و 17000سنة،
ويعتقد الكثريون أن الكهف
كان موقعًا ملمارسة الشعائر

* 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

أغرب عالقة حب يف
العامل بني قزم وعمالقة

العصر

لشعوب
الدينية
احلجري القديم.
جيش شيان تريا كوتا

اكتشف
،1974
2سنة
الفالحني
من
جمموعة
الصينني شيئًا رائعًا ،وهو
قرب اإلمرباطور األول ألسرة
تشني.
كان فريق مكون من
سبعة رجال حيفرون بئرًا
بالقرب من مدينة زيان،
عندما ضربت جمرفة أحدهم
رأس أحد التماثيل املدفونة.
اعتقد الرجال يف البداية
ً
متثاال برونزيًا
أنهم اكتشفوا
أو منحوتة قدمية لبوذا،
لكن عندما تابع علماء اآلثار
التنقيب..
التمثال
أن
اكتشفوا
كان واحدًا من  8000متثال
باحلجم الطبيعي جلنود كوتا
وعربات
ألحصنة،
إضافة
حربية ،بنيت مجيعها حلراسة
اإلمرباطور تشني شي هوانغ
(الذي حكم يف القرن الثالث
قبل امليالد) بعد موته.
بتفاصيله
القرب
يعترب
الرائعة (كان لكل جندي
تفاصيل وجهه اخلاصة) أحد
أهم كنوز الصني التارخيية.
فينوس دي ميلو
 3قبل أن تصبح أكثر
يف
احملبوبة
املنحوتات
العامل ،قضت فينوس دي
ميلو عدة قرون مدفونة يف
جزيرة ميلوس اليونانية.
ومل يكتشف التمثال حتى
سنة  ،1820عندما كان أحد
Yorgos
املدعو
القرويني
 Kentrotasحياول احلصول
على رخام للبناء من كومة
من اآلثار القدمية ،فظهر له
النصف العلوي من املنحوتة.
لفت االكتشاف مباشرة
،Olivier Voutier
انتباه
وهو ضابط حبرية فرنسي
كان ينقب عن اآلثار يف
موقع قريب ،وبعد ان أعطى
مقابل
رشوة
Kentrotas
مساعدته ،كشف Voutier
النصف السفلي للتمثال.
قام  Voutierبإقناع السفري
لإلمرباطورية
الفرنسي
العثمانية بشراء التمثال،
وقدم سنة  1821للملك
لويس الثامن عشر الذي تربع
به ملتحف اللوفر.

رغم فارق الطول الذي يقدر
بـ 60سنتيمرتًا ،مل يرتاجع القزم
أنتون كرافت ،الذي يتوقف
طوله عند  134سنتيمرتًا ،عن
الوقوع يف غرام فتاة مسراء
طوهلا  192سنتيمرتًا.
وال يقتصر جربوت أنتون على
عالقة غرامه االستثنائية ،لكنه
الوحيد يف العامل الذي يستطيع
محل أثقال تقدر بأربع أضعاف
وزنه ،حيث يستطيع محل أثقال
تزن  228كيلوجرامًا.
أنتون ،البالغ من العمر  52عامًا،
من فلوريدا مل يسمح لطوله
بإعاقته يف العديد من جماالت
احلياة ،وخالل الشهور الستة
األخرية ارتبط عاطفيًا بالعمالقة
تشينا بال ( 43سنة) ،اليت
كما تقدم قارب طوهلا على
املرتين.
وحبسب تقرير صحيفة «ديلي
ميل» الربيطانية ،فإن تشينا
ولدت يف األساس كذكر لكنها
غريت جنسها ،وقد وقعت يف
غرام أنتون بسبب قدرته الفائقة
على رفع األثقال.
بالصور :أغرب عالقة حب يف
العامل بني قزم وعمالقة
وقالت تشينا« :أعتقد أن قدرة
أنتون على رفع األثقال مثرية
للغاية ،عندما حتقق رقمًا قياسيًا
عامليًا ،فإن هذا معناه كبري ،إنين
أحدا من قبل طوله 134
مل أواعد ً
سنتيمرتًا ،وقد كنت فضولية
للغاية ،وأنا سعيدة ألن تلك
الفرصة أتيحت لي ،فهو إنسان
مدهش».

حجب أغاني عمرو دياب
من ''يوتيوب''
حجبت إدارة موقع ''يوتيوب'' مجيع
أغاني الفنان عمرو دياب ،اليت
طرحها خالل فرتة تعاونه اإلنتاجي
مع شركيت ''عامل الفن'' و''صوت
الدلتا'' ،لعدم امتالكه حقوق
ملكيتها مبفرده.
وقررت إدارة املوقع عدم طرح
أغاني الفنان عمرو دياب اليت قام
بطرحها حتت إنتاج شركة ''روتانا''،
وكانت شركتا ''صوت الدلتا''،
و''عامل الفن'' قدمتا أوراق ملكيتهما
لألغاني ،ولذلك مت حذفهم من قناة
عمرو دياب على ''يوتيوب''.

Page 35

Saturday 11 April 2015

2015  نيـسان11 السبت

35 صفحة

NEWS

‘Economic despair’: Leading busi- Voter angst on tax avoidance and
ness groups warn federal politicians penalty rates
The Abbott government paper process, Treasurer Peter Hendy would suffer
are dropping the ball on reform
is facing overwhelming Joe Hockey flagged the a 7 per cent swing against

Prime Minister Tony Abbott has promised to deliver a dull second budget. Photo:
Justin McManus

The nation’s peak business and industry groups
have united to warn
Prime Minister Tony Abbott’s retreat on fixing
the budget will lead to
“economic despair” for
Australia.
Our message to today’s
leaders is simple: governing is not just the
responsibility of government, it is the duty of all
members of Parliament,
and we must stand on
the shoulders of reform
giants before it is too
late
And in a blunt rebuke
to serving members of
Parliament, the so-called
Group of Nine has credited the nation’s 25 years
of uninterrupted economic growth to previous generations of “courageous business and
political leaders” who
championed difficult reforms.
“Today, our leaders must
stand on the shoulders
of these reform giants
and ensure our living
standards remain among
the highest in the world,”
the group said in a rare,
strongly worded statement.
“Past giants of economic reform did what was
right for the long-term
benefit of Australia and
not because it was politically expedient – it rarely
ever was.”
The Group of Nine includes the Australian

Chamber of Commerce,
Business Council of Australia, Australian Industry
Group, Australian Food
and Grocery Council,
National Farmers Federation, Property Council
of Australia and Minerals
Council of Australia.
Mr Abbott has promised
to deliver a “dull” and
“routine” budget after
key measures failed to
pass the Senate. The
government has since
conceded the budget
contained major unexpected policy changes,
including a plan to deregulate universities and
introduce a $7 GP copayment.
The government’s inability to convince the public
and Senate of the need
for the changes contributed to an attempt by
Liberal MPs to remove Mr
Abbott from office, which
in turn led the Prime Minister to dump many of
the budget’s controversial savings measures.
Treasurer Joe Hockey
has subsequently told
colleagues he plans to
deliver a budget surplus
“as soon as possible”,
which the free market
think tank and supporter
of the Coalition, the Institute of Public Affairs, has
said amounts to “never
in this lifetime”.
The Group of Nine statement said Australia cannot afford to continue
mortgaging the nation’s

future “on the questionable assumption” that
the budget might be fixed
in the “never-never”.
“There is no escaping
that reform is hard and
often unpopular in the
short-term, but Australians are vastly better off
for the actions of a previous generation of leaders. Our message to today’s leaders is simple:
governing is not just the
responsibility of government, it is the duty of all
members of Parliament,
and we must stand on
the shoulders of reform
giants before it is too
late.”
Australian Chamber of
Commerce and Industry chief executive Kate
Carnell said Mr Abbott’s
pledge of a dull budget
had “sent a level of concern” through the business community.
“We accept that you can’t
fix the budget in year
one, two or three, we accept this has got to be a
medium- to long-term effort, but if you don’t start
the process with an ongoing plan, we’re going
to be delivering a quality of life to our children
and grandchildren that’s
worse than what our parents delivered to us,” Ms
Carnell said.
“I think that’s unacceptable.”
Ms Carnell called for tax
reform and said Australia’s reliance on personal
income taxes was too
high. She pointed to the
recent debate over the
tax white paper in which
both sides had ruled
out any changes to the
Goods and Services Tax
“by morning tea” as an
example of the reform
malaise.
Comment is being sought
from the Abbott government.

angst about the issue of
corporate tax avoidance
and the threat to weekend
penalty rates in a string of
seats it must retain to win
back government.
Polling obtained by Fairfax Media found more than
nine out of 10 people in
the NSW bellwether federal seat of Eden Monaro
believe the government is
not doing enough to ensure large companies pay
their fair share of tax.
The issue will take centre stage this week with
the first public hearings
of the Senate inquiry into
tax avoidance. Representatives of Google, Apple,
Microsoft, News Corp and
miner Glencore are due
to appear in front of the
committee.
Almost 75 per cent of 707
people polled in Eden
Monaro said big companies paid too little tax,
while just 3 per cent said
they paid too much. In
launching the tax white

need for a corporate tax
cut to make the Australian business environment more internationally
competitive.
Mr Hockey has plans to
extract more tax out of
multinationals through
a so-called “Google tax”
similar to one being introduced in Britain but there
have been repeated warnings that aggressive tax
minimisation and outright
avoidance is wider than
just the big names in the
tech industry.
The polling, conducted
by ReachTel on behalf of
the union United Voice,
included Bonner in
Queensland, Hindmarsh
in South Australia, and
Swan in Western Australia, all held on thin margins by Liberal MPs.
All four seats would swing
to Labor if an election was
held this week, according
to the polling conducted
on March 25.
Eden Monaro’s Liberal MP

RBA rate cut on the way,
experts say

APRIL or May? Either way,
borrowers may soon get
a nice boost to their bank
balances with the central
bank set to slash interest
rates to a new record low.
WHILE economists are divided on which month it’ll
happen, all 20 surveyed by
AAP expect the Reserve
Bank to cut the official interest rate from 2.25 per
cent to two per cent by
May.
The market has also fully
priced in a cut by May, but
expectations that the reduction could be delivered
on Tuesday have ramped
up over the past week on
the back of plummeting
iron ore prices.
Barclays chief economist
Kieran Davies brought for-

ward his rate cut forecast
from May to April, citing
the Australian dollar’s failure to fall as dramatically
as the iron ore price, which
last week sank below
$US50.
But TD Securities chief
Asia-Pacific macro strategist Annette Beacher said
it would be more prudent
for the RBA to hold fire until May, when March quarter inflation figures will
have been released.
It would also give the RBA
more time to assess whether measures by regulators
to curb property investor
activity were actually working, as Sydney’s housing
market reaches new record
highs in the wake of February’s rate cut, she said.

him, with the two-party
preferred result of 57-43
to Labor, ReachTel found.
Ahead of the four-day
Easter break when many
thousands of people
worked for penalty rates,
respondents were asked
about penalty rates and
whether they would work
weekends without extra
incentive to be away from
family and social occasions.
In Eden Monaro, 55 per
cent of respondents
said they received penalty rates as part of their
pay. But 71 per cent said
they would not consider
working without overtime
rates.
Almost 50 per cent of
people said weekend
rates were “about right”
while 41 per cent said
they were “too low”.
The Productivity Commission is reviewing penalty
rates as part of a wider
look at workplace relations. Hospitality bodies
like the Australian Hotels
Association have called in
submissions for the rates
applied to be reduced and
the term changed to “additional rates”.
United Voice national
secretary David O’Byrne
said the polling proved
that workplace issues
and corporate tax were
hot button issues with the
electorate and would be
key battlegrounds of the
next election.
“People think hospitality workers are underpaid
and they support the principle of penalty rates to
compensate for time away
from family,” he said.
“Australians vote for fairness which means that
the government would
face massive political
consequences if it considers making changes in
this area that hurt workers.”
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Tax relief for rich superannuation holders costs budget Tony Abbott to announce new taskforce to
$6b a year: analysis
tackle ice scourge

Tax breaks enjoyed by
mainly wealthy superannuation account holders
are costing the federal
budget $6 billion a year in
lost revenue, independent
analysis shows.
The true extent of the
damage to tax receipts
by a system which allows
tax-free earnings for those
over 60 is revealed in research by the Parliamentary Budget Office.
It found that the refund of
franking credits on share
dividends – which has
resulted in people with
millions of dollars in selfmanaged super receiving
cash cheques from the
Australian Taxation Office
at the end of the year – are
a net negative on tax receipts.
That’s despite the pool of
superannuation growing
from a few hundred billion
dollars just over a decade
ago to more than $1.9 trillion today.
The issue will be raised at
a much-anticipated first
public hearing of the Senate inquiry into corporate
tax avoidance in Sydney
on Wednesday.
Fairfax Media has learnt
that committee chairman
Sam Dastyari wrote to Tax
Commissioner Chris Jordan on Tuesday, requesting he come armed with
detailed information, including incomes and ages,
of those people benefiting
from refunds on share dividends.
The system of “dividend
imputation” was introduced by then treasurer
Paul Keating in 1987 to
avoid shareholders being
taxed on dividends after
companies had already
paid the corporate tax on

them.
In 2007, then Prime Minister John Howard removed
the need for people in the
so-called “pension phase”
– those over 60 – to pay
15 per cent on super fund
earnings. This followed a
decision in 2000 to allow
people to claim “excess”
franking credits back from
the ATO.
Superannuation assets
are expected to grow from
$1.9 trillion to $6 trillion by
2030, meaning the cash
leaking out of the budget
due to dividend imputation
will also rise dramatically
unless addressed.
The matter was raised
briefly in Treasurer Joe
Hockey’s recent tax discussion paper. It was also
highlighted in the draft
report of David Murray’s
financial services inquiry
but was left out of the final
report.
“Due to refundable imputation credits and tax-free
superannuation in retirement, a growing proportion of company tax collected could be refunded
to superannuation funds
and retirees. Although this
is of enormous benefit to
retirees, it may erode one
of the largest sources of
revenue for the Australian
government at the same
time expenditure pressures are increasing,” Mr
Murray found.
The internet is awash with
super spruikers advocating the “extremely powerful” benefits of franked
income.
The self-managed industry
has declared its intention
to fight any changes to
imputation credits, saying
franked dividends provide
the rock that a successful

super system is based on.
“An income stream from
franked dividends is a very
reliable source of income,”
said Duncan Fairweather,
executive director of the
SMSF Owners’ Alliance.
There have been warnings
that reform will not necessarily deliver the revenue
boost anticipated because
companies will return
capital to shareholders
in different ways and super fund account holders
could look elsewhere to
invest for retirement.
But John Daley, chief executive of the Grattan Institute, said super would
remain attractive even if
earnings are taxed at 15
per cent. “If that’s your effective tax rate and you’ve
got millions of dollars doing it, you’d normally be
breaking the law somewhere,” he said.
The PBO research into
government receipts, released last year, found the
“effect of franking credits
on earnings tax” represented 0.4 of a per cent
of GDP in 2012-13. But it
went unreported that that
figure represents $6 billion
when calculated against
the $1.56 trillion GDP in
2014.
Both sides of politics have
acknowledged the need
for reform. Last week Mr
Hockey said: “Anybody
who deals with the numbers in this area knows
the super system is not
sustainable. The overall
system costs a fortune,
we can do better, the government knows it, it’s the
community debate that
has to reach that view.”
A recent report by the
Association of Superannuation Funds of Australia
found 70,000 people have
super balances in excess
of $2.5 million and 24,000
self-managed funds in
the pension phase with
balances in excess of $2
million received around
$5.2 billion in tax-free income stream payments
– or an average of around
$216,000.

Former Victoria Police chief commissioner Ken Lay. Photo: Eddie Jim

Tony Abbott will open up
a new front on Wednesday in the nation’s gathering war against the pernicious scourge of the drug
ice, said to be rampaging
through communities and
destroying lives at a colossal rate.
Former Victoria Police
commissioner Ken Lay
has been selected to head
up a new “National Ice
Taskforce” and will work
closely with the Prime
Minister, federal Justice
Minister Michael Keenan
and Assistant Health Minister Fiona Nash to bring
state and territory authorities together.
The aim is for the combined governments to
develop a “National Ice
Action Strategy” and to
collate an interim report
to be handed to Mr Abbott
as soon as the middle of
this year.
“The taskforce will be led
by Ken Lay APM, who
was chief commissioner
of Victoria Police from
2011 until very recently,”
Mr Abbott said in a statement.
“The overall purpose of
the taskforce will be to examine all existing efforts
to address ice and identify ways to take a systematic, comprehensive and
coordinated approach to
education, health and law
enforcement.
“Governments at all levels are taking steps to address ice but these efforts
need to be targeted, efficient and effective.
“While these initiatives
are being rolled out at
the local, state and terri-

tory level, there is a role
for the Commonwealth
government to assist in
coordinating and assessing their effectiveness in
addressing the ice epidemic.”
Fairfax Media recently
reported on the scale
of the problem of ice also known as “crystal
meth” and as “methamphetamine” - quoting Mr
Keenan as saying “our
nation’s addiction to this
mind-eating, personality distorting, life-ending
drug” was undermining
the social fabric in some
communities.
Ice is regarded by health
and law enforcement authorities as the highest
risk drug to Australian
society with heavy users
becoming unstable, erratic, explosively violent,
and succumbing to major

mental and other health
problems.
The situation is particularly bad in some regional
areas where high rates of
joblessness and limited
life opportunities locally
leave young people more
open to its potentially
deadly lure.
Among the worrying
trends for police and
health authorities is the
growing tendency to multiple substance consumption - sometimes referred
to as “poly-drug use” - including the consumption
of ice.
According to a major Australian Crime Commission
report released in March,
as many as 1.3 million
Australians have tried
methamphetamine in its
crystalline or powdered
forms, known as ice and
speed respectively. This
level of use is among the
highest in the world.
The report also said that
60 per cent of Australia’s
high risk criminals are
involved in the methamphetamine market.
The street price of of methamphetamine in Australia is almost US$500 per
gram, compared to China
where it is US$80.

Abbott continues talks on Bali Nine

The government is making another attempt to save Andrew Chan and
Myuran Sukumaran from execution. Source: AAP

TONY Abbott says Australia’s position on the death
penalty is well known to
Indonesia as the government makes last-ditch
representations to save
Andrew Chan and Myuran
Sukumaran from execution.
THE Bali Nine pair lost a
legal challenge against

their clemency rejections
earlier in the week.
The prime minister told
reporters in Sydney on
Wednesday he’s had a
number of conversations
with Indonesian president
Joko Widodo about the
case and “everyone knows
Australia’s position on the
death penalty”.
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Gordon won’t quit but will Military trauma cases set to rise, say defence chiefs
back Qld govt
of the wider community. “What we’re trying to un-

Former Queensland Labor MP Billy Gordon has told a colleague
he won’t be quitting parliament. Source: AAP

QUEENSLAND’S minority Labor government has
been denied a chance to
shore up its numbers,
with exiled MP Billy Gordon refusing demands to
quit parliament.
PREMIER
Annastacia
Palaszczuk wanted the
member for Cook to resign and allow a by-election, hoping for a win that
would boost Labor’s precarious numbers in parliament.
But Mr Gordon has confirmed he will stay put,
promising to support the
government in the interests of stability.
“I will sit on the crossbenches with members
of Katter’s Australian
Party, and will play a constructive role in allowing
the Palaszczuk government to govern with confidence, while at all times
ensuring that I represent
my constituents,” he
said in a statement on
Wednesday.
“I believe Queenslanders
also need stable government. As such, I will
support the Palaszczuk
government according
to the aspirations of my
constituents, and my
conscience.”
The premier is expected
to comment on Mr Gordon’s statement at a media conference at 11am.
Mr Gordon was forced to
quit the Labor party last

week over domestic violence allegations, which
he denies, and failing to
tell the premier about his
criminal history.
Without Mr Gordon, Labor holds power only
with the support of independent Speaker Peter
Wellington.
In his statement, Mr Gordon defended his decision not to disclose his
juvenile criminal convictions, saying the law did
not require that.
“I put myself forward
as a candidate for election, relying upon the law
that says people like me
are entitled to a second
chance in life,” he said.
“The leaking of juvenile
and spent records for
political ends is deeply
disturbing in our democracy.”
Police Minister Jo-Ann
Miller said Mr Gordon
had made his own decision and it was time for
both sides of politics to
move on.
She said that under the
standing orders, there
was no way Labor could
refuse to accept Mr Gordon’s vote.
But Opposition transport spokesman Scott
Emerson said the voting mechanism could be
changed.
“It’s a question for the
parliament to decide,” he
said.

However the ADF’s figures
are drawn on reports from
2010 and 2012, and are
therefore already significantly out of date.
Rear Admiral Robyn Walker, the ADF’s medical chief,
said PTSD was extremely
complex and affected people differently and experiences during military serChief of the Defence Force Mark Binskin. Photo: Andrew Meares
Defence chiefs have ac- In the wake of major op- vice could combine with
knowledged the rate of erations in Afghanistan, previous life experiences.
post-traumatic stress dis- the 2003 Iraq war and
order among military per- a high tempo on border
sonnel and veterans is control, there have been
likely to rise in the years widespread concerns of
ahead as cases slowly sur- a looming rise in post- THE Reserve Bank’s charface following major recent traumatic stress disorder – ter requires it to minimise
operations.
with former Army general unemployment, maximise
And the Department of Vet- John Cantwell warning of prosperity and welfare,
and keep prices stable,
erans Affairs has begun a “tsunami” of cases.
working with the Austra- Chief of the Defence Force but it might as well have a
lian Institute of Health and Mark Binskin said on Tues- fourth objective: keep èm
Welfare to find out how day at a briefing for jour- guessing.
many veterans are com- nalists on mental health THAT’S what it did on
mitting suicide – figures issues that words like tsu- Tuesday, when it kept the
that have not previously nami were overblown. But cash rate at 2.25 per cent,
been tracked.
he and other senior offi- confounding many econoIt comes as the ABC re- cers said there could nev- mists who had expected a
ported on Tuesday night ertheless be a rise in the cut, and going against the
consensus built into the
that at least six junior sail- coming years.
ors based at HMAS Stirling “It could be that it doesn’t futures market, which had
base in Western Australia present itself in the time a cut three-quarters priced
had killed themselves over that they’re in Defence, it in for April.
a two-year period. The 7.30 presents itself when they The foreign exchange marprogram also cited former get out, because it’s not ket was wrong-footed too
sailors and family mem- going to happen straight - the Aussie dollar spiked
bers saying that sailors away. It could happen up from 76 US cents to 77 US
on the base were using to 15 or 20 years later,” cents within 15 minutes of
the drug ice and had even Air Chief Marshal Binskin the news.
The RBA has clearly left
used it at sea aboard the said.
HMAS Perth frigate.
“We know that exposure the door open to another
The families had never been to trauma through military cut, as the standard metainformed by the Navy of service can increase the phor goes, but with no soltheir loved ones’ drug hab- individual’s risk. We know id indication of just when it
might stroll through it.
its and previous attempts that for a fact.”
on their own lives because More than 34,500 ADF per- But, going by its past beof its privacy policy.”What sonnel served in Opera- haviour, May looks like a
happens in the Navy stays tion Slipper in Afghanistan fairly safe bet.
For one thing, the RBA
in the Navy,” Mark Ad- alone in recent years.
dison, whose son Stuart The overall incidence of board’s May 5 monetary
hanged himself while on mental health problems policy meeting will come
shore leave in 2011, told in the Australian Defence soon after the March quarthe ABC’s 7.30 program.
Force is about the same ter consumer price index
After his death, his fam- as the general community figures on April 22.
ily found out he had tried with about one in five peo- History shows post-CPI
to kill himself twice before ple reporting having suf- meetings are more likely
than others to end with a
and been prescribed psy- fered problems.
chiatric medication.”They But the rate of PTSD is con- rate move.
knew. And we weren’t told siderably higher, with 8.3 And for another thing, the
about it. We were kept in percent of military person- RBA repeated its comment
the dark,” Stuart’s sister nel suffering the disorder from the March announceJessica Ames said.
compared with 5.2 percent ment that it was appropri-

derstand is what you can
do you help people who
perhaps are less resilient.
How do we identify people’s risk of developing
mental health conditions.
There’ll be genetics in
there, environmental [factors] – it’s just different for
every person.
“It doesn’t mean you deploy, see something bad
and get PTSD.”

RBA keeps market guessing
ate to keep interest rates
steady “for the time being”.
For the RBA, the “time being” usually only lasts a
month or two.
That phrase has in the past
typically been used soon
before the central bank
has swung into action.
And then there’s the economy.
There are no real signs
that the economic gloom
that prompted the RBA to
cut in February is lifting.
The retail trade figures
released on Tuesday
showed some superficial
promise - a solid-looking
0.7 per cent rise in March
after a 0.5 per cent gain in
February.
But that is likely to turn
out to be a flash in the pan
- no real pickup in spending, just a side-effect of
the Australian dollar’s fall
earlier in the year sending a ripple of price rises
through the economy.
In its statement, the RBA
repeated its mantra that
a “lower exchange rate
is likely to be needed to
achieve balanced growth
in the economy”.
The exchange rate’s reaction to the RBA’s decision
to stay on the sidelines just
confirms that the needed
depreciation is unlikely to
happen - at least not at a
reasonable pace - unless
the bank delivers on its
implicit promise to cut the
cash rate again.
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NSW state election 2015: Labor ‘This is their first offer’: Tony Abbott puts pressure Fight over GST looms, as Treasurer Joe Hockback on Labor over renewable energy target
ey considers giving a greater share to WA
presents its 20 new MPs
Taxpayers in New South ensuring New South Wales

Luke Foley. Photo: Darren Pateman

As a former principal, Jihad Dib knows the keyedup buzz of the first day at
school - but this time he is
one of the newbie pupils.
Mr Dib, the new member for
Lakemba, joined Labor’s
Class of 2015 at Parliament
on Wednesday. He is one of
20 new MPs that the party
hopes will make NSW Labor
a major political force once
more.
The new faces shared stories about their campaigns
and the challenges of Twitter over tea and scones.
Luke Foley, who would later
be returned as the party’s
leader, singled out the chatty Mr Dib as he tried to call
his class to attention.
“I’m like the principal telling the rowdy boy in class
to listen to the teacher,” Mr
Foley joked, before delivering a rallying address to his
new MPs.
“This government will be
held to account by you and
by the enlarged Labor team
in this Parliament,” Mr Foley said.
“All of you campaigned for
so long and so hard, I’m
proud of all of you taking
the fight to a first-term government with a popular premier in your communities,
and winning seats back off
the Liberals.”
Labor won a 9 per cent
statewide swing and is expected to gain at least 14
lower house seats when
counting is finalised, giving
it 34 seats to the government’s predicted 54. Labor
is expected to finish with
seven upper house spots.
Mr Foley said Labor would
ensure the government delivered on its “very large
and extravagant” promises
to the electorate.
“This government will be a
better government because
we have a stronger and

more energetic opposition
than we were able to muster
after our very heavy defeat
in 2011,” Mr Foley said.
“We have, thanks to the
people of NSW, unambiguously put the past behind
us.”
Mr Dib, the former principal
of Punchbowl Boys High
School, secured the safe
Labor seat with a 14.5 per
cent swing.
Jodi McKay, a minister in
the former Labor government, won Strathfield and
will be elevated into the
shadow ministry as planning spokeswoman.
Other new Labor faces in
Sydney seats include Greg
Warren (Campbelltown),
Julia Finn (Granville), Prue
Car (Londonderry), Anoulack Chanthivong (Macquarie Fields), Hugh McDermott
(Prospect), Steve Kamper
(Rockdale) and Jo Haylen
(Summer Hill).
New Labor MPs in regional
NSW include Trish Doyle
(Blue Mountains), Jenny
Aitchison (Maitland), Kate
Washington (Port Stephens), Yasmin Catley
(Swansea), David Mehan
(The Entrance) and David
Harris (Wyong).
Later on Wednesday, Labor
held its first caucus meeting of the new Parliament
where Mr Foley was reelected unopposed as the
party’s leader. Canterbury
MP Linda Burney will serve
as his deputy.
Adam Searle was appointed
opposition leader in the upper house, with Walt Secord
as his deputy.
Meantime, Greens candidate Adam Guise has conceded defeat in the nailbiting contest for Lismore.
Nationals MP Thomas
George has narrowly been
re-elected, despite a swing
against him of more than 21
per cent, largely driven by a
community backlash over
coal-seam gas.
It leaves the Greens with
three lower house seats.
Two lower house seats remain in doubt: East Hills,
which the Liberals are likely to retain, and Gosford,
which Labor is expected to
win.

Prime Minister Tony Abbott and Environment Minister Greg Hunt.
Photo: Joe Armao

Prime Minister Tony Abbott has conceded the ongoing deadlock over Australia’s renewable energy
target must end, but has
appeared to indicate the
Labor Party should shift
further before a compromise can be reached.
A day after Opposition
Leader Bill Shorten gave
significant political ground
on what Australia’s largescale target should be, Mr
Abbott said on Thursday: “I
accept this matter is going
to have to be resolved.”
On Wednesday, the opposition said it would agree
to a compromise put forward by the Clean Energy
Council that would reduce
the target from 41,000
gigawatt hours of annual
renewable energy production by 2020, to 33,500.
Labor had previously said
it would not accept any cut
below the mid-to-high 30s.
But while Mr Abbott acknowledged it was important to bring the stalemate
to an end, he appeared
to back Industry Minister
Ian Macfarlane, who is refusing to budge beyond
32,000 gigawatt hours.
He also repeated the government’s line that Australia’s renewable energy target - also known as the RET
- was only ever intended to
be 20 per cent of electricity
production by 2020.
Australia’s target has
never been legislated as a
percentage – it has always
been a specified gigawatt
hour figure.
When the 41,000 figure
was agreed to by both
major parties, it was believed that would equate
to roughly 20 per cent by
2020.
“I accept that this matter

is going to have to be resolved. I absolutely accept
that. But it’s important to
get it right,” Mr Abbott
said.
“You might remember that
the Parliament committed
on a bipartisan basis to
a 20 per cent renewable
energy target. As things
stand, we are headed for a
26 per cent renewable energy target.
“With the position that the
Clean Energy Council put
forward yesterday, it will
still be over a 23 per cent
renewable energy target
and the position we all
agreed upon some time
ago was a 20 per cent renewable energy target.”
The Clean Energy Council
put its proposal in a letter
to the Prime Minister more
than two weeks ago.
Mr Abbott said talks would
continue and the matter was in the “capable
hands” of Mr Macfarlane
and Environment Minister
Greg Hunt.
He indicated Labor would
need to concede further
ground to the government
if it wanted to reach the bipartisan agreement sought
by industry.
“This is not the latest offer,
this is the first offer and
it is good that finally the
opposition in the Federal
Parliament have actually
come up with a position,”
Mr Abbott said.
“The position of this government is that we want
to get power prices down
and we want to protect
jobs. That’s what we want
to do.”
Investment in renewable
energy in Australia dived
by 88 per cent in 2014 after
the government launched
its review of the target.

Wales and Victoria could be
slugged to help the resourcerich west as Treasurer Joe
Hockey considers sending
more of the goods and services tax pie across the Nullarbor, now that the iron-ore
price has tanked and the mining boom has ebbed.
Mr Hockey dined in Canberra
on Wednesday night with his
state counterparts amid signs
that one of the longest-running
laments in Australian politics
may be paying off: the gripe
that WA is being robbed of its
fair share of the lucrative GST
because of horizontal fiscal
equalisation - the formula by
which wealthier states forfeit
GST revenue to the smaller
less robust economies.
“Look, Western Australia is
being hit very hard by not
only falling iron ore prices,
but also falling GST revenue
and I totally recognise that,”
Mr Hockey said in Canberra
ahead of those talks but fresh
from a meeting with WA’s
Treasurer, Mike Nahan.
Before the recent NSW state
election, Mr Hockey parried
opposition claims that an
unreleased GST distribution
report had recommended his
home state lose $200 million
in favour of WA, saying the
state had nothing to worry
about.
Asked again about this on
Wednesday, Mr Hockey said:
“Well, I don’t think New South
Wales has anything to worry
about as a general principle,
particularly after the election
of the Baird government.”
It has also been reported that
Victoria could lose out, surrendering some $160 million
if the formula is modified.
State treasurers were nervously guarding their positions heading into the talks,
with Queensland running a
similar line to WA, arguing
that it had been unfairly disadvantaged by the combination of the downturn and the
GST distribution formula.
Mr Hockey’s state colleague
and friend, the newly appointed NSW Treasurer Gladys
Berejiklian, left no doubt as
to her position declaring she
was “looking forward to discussing a range of issues
with the Treasurer in Canberra tomorrow and that includes

gets its fair share of GST revenue”.
“We have been very clear on
this issue, we want our per
capita share of GST and that’s
what we will continue to fight
hard for,” she said.
Victoria Treasurer Tim Pallas
was similarly determined to
resist any reduction with the
state Labor government viewing even the current carve-up
as unsatisfactory.
“The Victorian government
will not agree to any measure
that further reduces our GST
share,” Mr Pallas told Fairfax
Media.
“Victorians already get a poor
deal on GST and no deals will
be done to worsen this.”
However, the Barnett Coalition government claims its
circumstances have changed
dramatically with its treasury
bracing for $4 billion drop in
revenue from lower state mining royalties for the next financial year as a result of the
slump.
Mr Hockey was playing his
cards close to his chest heading into the Thursday Commonwealth-states meeting of
treasurers, but the non-mining
states were hardly reassured
by his apparent conversion to
the hardships of the west.
“It’s been an issue that has
been at the forefront of discussions with, not only the
Western Australian state
government, but also the
members of Parliament from
Western Australia and senators. So we’ve been actively
engaged in it. I’m not going
to pre-empt any discussions
on outcomes. But as they’ve
been hit hard, so have we,”
he said.
The end of the resources
boom has increased pressure
for a more adaptable formula
for calculating the relative
wealth of states as a function
of commodity prices, including a possible alteration to
the current three-year period
over which that income is
measured.
Among the other issues to be
discussed at the meeting is
infrastructure funding, with
Victoria upset that it represents 25 per cent of the population but receives 20 per cent
of infrastructure funding from
Canberra.
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