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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

روحاني: سنتدخل يف الوقت املناسب حملاربة اإلرهاب يف املنطقة والعامل

اجليش العراقي يستعيد مدينيت سامراء وتكريت وأحياء من املوصل
يف  الدائرة  احلرب  فيما 
بعد  وخاصة  اليوم  العراق 
الكبري  امليداني  التقدم 
االسالمية  الدولة  لتنظيم 
والشام  العراق  يف 
منحى  تأخذ  »داعش« 
حقيقيا  خطرا  ميثل  جديدا 
جعلت  املنطقة  امن  على 
العامل كله يف حالة ترقب 
حتقيق  من  وختوف  وحذر 
ما  اذا  الدولة  هذه  حلم 
على  االنتصارات  استمرت 
االرض خاصة وان الناطق 
العدناني  ابو حممد  بامسها 
دعا للتوجه حنو بغداد، يف 
ايران،  اعلنت  الوقت  هذا 
حسن  رئيسها  لسان  على 
روحاني ان بالده ستتدخل 
املناسب«  الوقت  »يف 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية
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الوزراء  رئيس  طلب  كما 
الواليات  من  العراقي 

املتحدة »مساعدة جوية«.

وقد برز امس االول تطور 
القوات  اعلنت  حيث  الفت 
العراقية استعادة السيطرة 

اِذر تعريض احلكومة للتعطيل سالم يحُ
بكركي تحُعّد ملصاحلة بدءاً بعون وجعجع

حاذر رئيس جملس الوزراء 
االول  أمس  سالم  متام 
الختبار  احلكومة  تعريض 
شأنه  من  جديد  سليب 
واقع  أمام  يضعها  ان 
غرار  على  كامل  تعطيلي 
صراع عّض االصابع الذي 
النواب يف  جملس  حياصر 
مساري اجللسات االنتخابية 
والتشريعية، فبادر اىل نزع 
فتيل اخلالف على آلية عمل 
جملس الوزراء بارجاء طرح 
يف  العادي  اعماله  جدول 
السياسي  التفاهم  انتظار 

على هذه اآللية.
وزارية  مصادر  من  وعلم 
ان جملس الوزراء كاد ان 
ميضي اىل البحث يف بنود 
وإقرارها  األعمال  جدول 
اليت  تلك  منها  سيما  وال 

جولة  من  أيام  قبل 
مفاوضات قد تكون حامسة 
املعنية  الست  الدول  مع 
كّررت  النووي،  مبلفها 
إيران أنها »تعيد تصميم« 
يعمل  الذي  آراك  مفاعل 

إيران تقبل خفض إنتاج البلوتونيوم يف »آراك«
إنتاجه  خلفض  ثقيل،  مباء 
امُلستخَدم  البلوتونيوم  من 

يف صنع قنبلة ذرية.
أخريًا  طهران  وأجرت 
الواليات  مع  حمادثات 
وفرنسا،  وروسيا  املتحدة 

يف حماولة لتسوية خالفات 
اتفاق  بصوغ  البدء  تعرقل 
ملفها  يطوي  نهائي 
متوز   20 قبل  النووي، 
تطبيقًا  املقبل،  )يوليو( 
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مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

ألبان وأجبان شتورا
لالتصال من 9 صباحا حتى 12 ظهرا
 على: 7359 9793 )02(

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

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

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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عناصر من الجيش العراقي بعد استعادة احياء يف املوصل

ال حتتاج اىل توقيع رئيس 
الرئيس  لكن  اجلمهورية، 
ذلك  يتم  أن  آثر  سالم 
طلب  لذلك  بالتوافق، 
جدول  يف  البحث  تأجيل 
االعمال اسبوعًا كي تتحضر 

االجواء هلذه املهمة.

ان  التفاصيل  ويف 
يف  قال  سالم  الرئيس 
مداخلة أستهل بها اجللسة 
احلكومة  على  جيب  انه 
انها  انطباعًا  تعطي  ان 
يف  بنود  وهناك  تعمل، 
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على حّيي القدس والتحرير 
متّكن  كما  املوصل   يف 
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أفرجت السلطات السورية 
عن  االخرية  االيام  خالل 
يف  املعتقلني  مئات 
السجون، مبوجب مرسوم 
اصدره  الذي  العفو 
الرئيس بشار االسد بعد 
أفاد  كما  انتخابه،  اعادة 
»املرصد السوري حلقوق 
االنسان«، معتربا ان هذا 
ويطرح  جدا  متدن  العدد 
جدية  عن  تساؤالت 

دمشق تفرج عن مئات 
املعتقلني ومصري اآلالف 

ال يزال جمهواًل

رئيس مجلس الوزراء تمام سالم ووزير الدفاع سمري مقبل يف جلسة 
مجلس الوزراء يف السرايا أمس االول. )مروان عساف(
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Offer valid for new and existing Lycamobile customers. The above special rates are applicable for those customers who joined on or after 17.02.2014. Existing customers should opt-in by texting ACT SAVE to 2525.If you are a National plan (Saver Plan S, M, L,
and XL) customer, you will eligible for the Special discounted international rate. Existing customers who joined before 17.02.2014 who do not opt-in will be charged at the standard rate. Promotional rates are valid from 01.06.2014 till 30.06.2014. Customer should 
have minimum $29.90 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $29.90 from the existing balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, A customer 
may have only ONE Super saver plan per mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/ purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by following the same process on the 31st day from the previous 
purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate
or renew the Super Saver Plan. The offer is valid from 06/05/2014. Any changes will be notify at www.lycamobile.com.au

Recharge available here 

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®

®

For more information visit www.lycamobile.com.au or call  1300 854 607
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Flagfall 29¢
2525 ACT SAVE

Unlimited
Calls & Texts

Australia wide

GB 2 
Data Lycamobile rechargedenominations are

$10, $20, $30 and $50

$29.90

just

/30 days

Super saver plan

+

To buy: dial *139*6129#

LM_AUS_Middle East Herald Dimensions- 26cm(w) x 17cm(h).indd   1 05/06/2014   10:53

Unlimited
Live TV
Package

.com
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+1.416.202.6608
انضم لفریقنا من معیدی البیع حول العامل:

apply@glarab.com

$439
USD

االدارة  موظفي  رابطة  نظمت 
االول  امس  ظهر  قبل  العامة 
وزارة  مبنى  امام  اعتصاما 
املال يف شارع بشارة اخلوري، 
الرتب  سلسلة  بإقرار  مطالبة 

والرواتب.
تدعو  الفتات  املشاركون  ورفع 

ورفضا  السلسلة  اقرار  اىل 
لزيادة ساعات العمل الوظيفية. 
االدارية  اهليئة  عضو  والقى 
العامة  االدارة  موظفي  لرابطة 
فيها  اكد  كلمة  العاكوم  نضال 
القليلة  القلة  عن  الغطاء  رفع 
االدارة  اىل  اساؤوا  الذين  من 

فسادا  فيها  وامعنوا  العامة 
العمل على حماسبة  وانه سيتم 
طالبوا  كما  واملفسد،  الفاسد 
الرابطة  مع  بالتعاون  املواطنني 
اي  يف  اعضائها  اىل  والعودة 

ادارة يتعرضون فيها لالبتزاز.
االصالح  ان  على  شدد  كما 

املوظفون اعتصموا امام املالية: لعدم أخذ السلسلة اىل الصراعات السياسية
من  هدف  اهم  هو  االداري 
اهداف الرابطة وانه سيتم العمل 
شفافة  حديثة  ادارة  بناء  على 
احملسوبيات  عن  بعيدة  منتجة 
العدالة  على  مؤكدا  والتبعيات، 
القطاعات  كافة  مع  واملساواة 
اللبنانية  اجلامعة  بأساتذة  اسوة 

القبول  يتم  لن  وانه  والقضاة 
بتعديل  وال   %١٢١ من  بأقل 
الظروف  كانت  مهما  الدوام 
واالعمال  بالتعويضات  وباملس 
االضافية باالضافة اىل التعيني 
وملء املراكز الشاغرة من داخل 
االدارة وبتفعيل اجهزة الرقابة.

النواب  اىل  توجه  كما 
بالقول: فلتتحملوا  واملسؤولني 
مسؤوليتكم، فان اقرار السلسلة 
والسلسلة  وطين  عمل  هو 
الوطنية  بالسيادة  مرتبطة 
واالمن  املواطن  عيش  ولقمة 
السياسي  واالمن  االجتماعي 
فعليكم  العسكري،  واالمن 
اقرار السلسلة وعدم اخذها اىل 

صراعاتكم السياسية. 
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري وراقصة شرقية 

ومفاجآت سارة ومميزة 

للحجز االتصال على الرقم

Under New Management

Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

*مشاكل يف العالقات الزوجية
*الضغط واإلحباط

* مشاكل عائلية وزوجية
* سوء الفهم

* القلق على األحباء
* اوجاع ظهر

* الغرية

* البحث عن عمل
* تعيس يف احلب

* مشاكل مالية
* مشاكل يف العمل

* عودة األحباء
* اجناب االوالد

* حل مشاكل املتخاصمني

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

املــعاجل الروحــاني ساجني جي
خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

هل تشعر باإلحباط يف البحث عن عالم روحاني

نتكلم اهلندية 
واالنكليزية

نتيجة مضمونة 
100%

نفتح 
  7
أيام

 0426 411 133     
 0405 959 672   

اتصلوا ألخذ 
موعد:

4/ 130 Pendle Way. 
Pendle Hill NSW 2145

مركز علم التنجيم والعالج الروحاني 
Astrological Centre

PANDITH SANJEEV JI can removes any kind of problem

To the extent that any material in this advertisement could be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs. 
Because of this, before acting on any advice, you should consider its appropriateness, having regard to your objectives, financial situation and needs. 
Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563  ABA7666

Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au

Superior service.
Better knowledge.
Stronger relationships.
Genuine understanding.

This is why so many business 
owners turn to Arab Bank 
Australia each year for smarter 
and more competitive banking 
solutions.

No matter what business 
you’re in, no one understands 
your business - big or small - 
as well as Arab Bank Australia.

Speak with one of our 
Relationship Managers today 
about how we can save you 
time and money.

Sydney
(02) 9707 3955 or (02) 9599 9633

Melbourne
(03) 9355 8862 or (03) 9793 3363
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

الثالثة جمللس  مل تنجح اجللسة 
على  اتفاقه  تثبيت  يف  الوزراء 
قواعد عمله يف ظّل الشغور يف 
التوافق  اجلمهورية جلهة  رئاسة 
حال  ما  املراسيم،  توقيع  على 
أعماله  جدول  يف  حبثه  دون 
ما  األوىل  اجللسة  منذ  املؤجل 

بعد الشغور.
جلسة  الوزراء  جملس  عقد  فقد 
سالم،  متام  الرئيس  برئاسة 
ويف حضور الوزراء الذين غاب 
واخلارجية  الداخلية  وزيرا  منهم 

نهاد املشنوق وجربان باسيل.
واستمرت اجللسة، وهي الثالثة 
يف ظل الشغور الرئاسي، قرابة 
وزير  بعدها  تال  ساعات،  أربع 
املقررات،  جريج  رمزي  اإلعالم 
وجاء فيها: يف مستهل اجللسة 
جلسة  إن  سالم  الرئيس  قال 
اليوم تنعقد يف أجواء غري مرحية 
رئيس  مركز  شغور  من  ناجتة 
جلسة  انعقاد  وعدم  اجلمهورية 
التشريعية،  النواب  جملس 
ذات  إقليمية  أجواء  وكذلك يف 
حيتم  ذلك  وكل  خطرية،  أبعاد 
الداخلي،  لبنان  وضع  حتصني 
ومن أبرز عناصر ذلك ما تبلور 
اليت  اإلئتالفية  احلكومة  يف 
العقبات  من  الكثري  جتاوزت 
وإىل  أمنية  إجنازات  إىل  وأدت 

تفعيل إدارات الدولة.
حنافظ  أن  ضرورة  هنا  ومن 
على هذه املكتسبات وعلى هذا 
اإلئتالف داخل احلكومة وضرورة 
وتأمني  البلد  حاجات  تلبية 

املصلحة العامة.
مداخلة  أثر  على  جريج:  أضاف 
مناقشة  جرت  سالم،  الرئيس 
الوزراء  خالهلا  عرض  عامة 
املواضيع  حول  نظرهم  وجهات 
الرئيس  أثارها  اليت  العامة 

سالم.
كذلك جرى التطرق إىل موضوع 
اإلمتحانات وما مت اإلتفاق عليه 
بني وزير الرتبية الوطنية وهيئة 
فعرض  النقابية،  التنسيق 
املفاوضات  تفاصيل  الوزير 
اخلصوص  هذا  يف  متت  اليت 
إليها  توصلت  اليت  والنتيجة 

هذه املفاوضات.
بعرض  املال  وزير  قام  ثم 
املوزانة  مشروع  مالمح  بعض 
من  تتضمنه  مبا   ،2014 للعام 

جملس الوزراء يستمر يف املراوحة حول 
ممارسة الصالحيات الرئاسية

الواردات  اىل  بالنسبة  توقعات 
ملناقشتها  متهيدا  والنفقات، 

يف جملس الوزراء.
على  اجللسة،  رفعت  ذلك  بعد 
دعوة  على  بناء  الحقا  تعقد  أن 

رئيس جملس الوزراء.
أسئلة وأجوبة

الوزراء  جملس  يبقى  متى  إىل 
جدول  يف  حبث  دون  يعمل 

األعمال؟
إستغرقت  العامة  املناقشة   -
أحداث  فهناك  طويال،  وقتا 
إقليمية مهمة أخذت حيزا كبريا 
البحث، إذ ميكن أن تشكل  من 
إرتدادات على الوضع األمين يف 

لبنان.
لتفاصيل  مناقشة  جرت  كما 
وزير  أجراها  اليت  املفاوضات 
التنسيق  هيئة  مع  الرتبية 
كما  اإلمتحانات،  حول  النقابية 
حبثنا يف املوازنة، وهو أمر مهم 
وعلى أساسه تدار مالية الدولة. 
وناقشنا مالمح التوقعات بالنسبة 

اىل الواردات والنفقات.
وقال: كان باإلمكان التطرق اىل 
الرئيس  لكن  األعمال،  جدول 
على  حرص  لديه  كان  سالم 
ملوقع  وحتصني  توافق  وجود 
سيقوم  ولذلك  الوزراء،  جملس 
حول  املشاورات  من  باملزيد 
القواعد الواجب إتباعها من أجل 
تسيري العمل يف جملس الوزراء 
للتوصل إىل توافق شامل حول 

هذا املوضوع.
إنكم  قزي  سجعان  الوزير  قال 
إتفقتم على إعتماد كلمة منهجية 
جملس  عمل  يف  آلية  من  بدال 

الوزرء؟
كهيئة  الوزراء  جملس  إن   -
أي  لقواعد،  فيه  العمل  خيضع 
هناك  بل  منهجية،  وال  آلية  ال 
يف  عليها  منصوص  قواعد 
الدستور، وهذه القواعد تقضي 
جملس  يف  القرارات  تتخذ  بأن 
مل  وإذا  بالتوافق،  الوزراء 
أو  فبالتصويت  التوافق  حيصل 
باألكثرية يف املواضيع العادية، 
وبأكثرية الثلثني يف املواضيع 
احلصر يف  سبيل  على  احملددة 
الدستور. فنحن ال نستطيع أن 
نستنبط آلية، إمنا ميكن أن نأتي 
التوافق  بتغليب  يقضي  بتوجه 

على التصويت.

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

املتعاقدون  األساتذة  نفذ 
إعتصاما  اللبنانية  اجلامعة  يف 
عند  الصلح  رياض  ساحة  يف 
العاشرة قبل ظهر امس االول، 
جلسة  انعقاد  مع  بالتزامن 
مسر  وتلت  الوزراء.  جملس 
املعتصمني  باسم  بيانا  أدهم 
بعنوان التفرغ حق لنا وعليكم،

املسؤولون،  أيها  وقالت: 
املفتوح  االضراب  قلب  من 
اجلامعة  إلنقاذ  اسبوعني  منذ 
عدم  من  جئناكم،  اللبنانية 
ونتائجه  التفرغ  ملف  إقرار 
املعطلة لنهضة اجلامعة جئناكم 
اجلامعة  فروع  كافة  من  جمددا 
اللبنانية جئناكم، وسنحضر يف 
جلسة  فيه  تعقدون  يوم  كل 
كلل  دون  من  الوزراء  جمللس 
أو ملل. لن نفارقكم بعد اليوم 
حقنا يف  على  طاملا مل حنصل 
من  سئمتم  قد  رمبا  التفرغ. 
وجودنا ومن صرختنا، أما حنن 
املطالبة  من  نسأم  ولن  فلم 
إىل  الوصول  حتى  واإلصرار 
ملفي  مبا خص  خواتيم سعيدة 
التفرغ والعمداء. فهذا حق لنا 

وعليكم.
اجلامعة  إنقاذ  إن  أضافت: 
الوطنية، إىل جانب احلال اليت 
املتعاقد، من  األستاذ  يعيشها 
القلق والظلم والقهر واملعاناة، 
من الرتاجع واإلنهيار، هو األهم 
أهل  يا  ولوطننا.  لنا  واألمسى 
اجلامعة  وضع  إن  السياسة، 
يعد خفيا  املزمن مل  املأساوي 
على أحد، فأنتم أول العارفني 
للنهوض  األول  احلل  بأن 
بإقرار  يبدأ  الوطنية  باجلامعة 
منذ  والعمداء.  التفرغ  ملفي 
سنوات،  ست  من  حتركنا  بدء 
علينا  يغدقون  السياسة  وأهل 
تلو  والوعود  اآلمال  تلو  اآلمال 

الوعود وإذا بها يف كل جلسة 
تندثر أمام أعيننا رمادا ورياء. 
نسألكم اليوم يا أصحاب القرار 
ملفات  بإقرار  التأخري  ملاذا 
اللبنانية؟ هل جيب أن  اجلامعة 
تطرح على طاولة جملس األمن 

للبت فيها وإقرارها؟.
أملنا  سالم،  الرئيس  دولة  يا 
اإلجيابية  مواقفكم  بنتائج  كبري 
عرب  مسعناكم  أننا  خصوصا 
ووزير  أنكم  اإلعالم  وسائل 
حل  إىل  توصلتم  قد  الرتبية 
عندنا  ليس  فنحن  لقضيتنا، 
جلامعة  بدعمكم  شك  أدنى 
الفكر  وألصحاب  الوطن 
أصحاب  من  فأنتم  والعلم. 
مقولة لبنان واحد وال لبنانان، 
فكيف إذا كان يف لبنان جامعة 
إن  جامعتان.  ال  واحدة  وطنية 
اجلامعة  هي  اللبنانية  اجلامعة 
مرحبة  للوطن،  املرحبة  الوحيدة 
العلمي  والتطور  والفكر  بالعلم 
والتكنولوجي، مرحبة برفع إسم 
يا  نناشدكم  اخلارج.  لبنان يف 
حدا  تضعوا  أن  الرئيس  دولة 
تسمحوا  أال  األدمغة،  هلجرة 
من  الوطن  جامعة  بتفريغ 
يف  تساهموا  وأن  أساتذتها، 
لذلك  اجلامعة.  بهذه  النهوض 
نتمنى عليكم أن تضعوا ملفي 
جدول  على  والعمداء  التفرغ 
أجل  من  الوزراء  جملس  أعمال 
العاجل،  القريب  يف  إقرارهما 
وننهي  جامعتنا  إىل  نعود  لكي 

العام الدراسي لطالبنا.
كلمة شكرا، ال تكفي لنعرب عن 
فأنتم  لكم،  وامتناننا  شكرنا 
لتسلمكم  األول  اليوم  منذ 
وزارة الرتبية وتعملون جاهدين 
ليال نهارا إلجياد احللول مللفات 
اجلامعة اللبنانية ألنكم مقتنعون 
اجلامعة  هذه  بأن  اإلقتناع  كل 

متعاقدو اجلامعة اللبنانية اعتصموا يف وسط بريوت واكدوا استمرار حتركهم حتى اقرار التفرغ وتعيني العمداء
املؤسسات  أهم  من  هي 
وتأمني  الدولة  لبناء  الضامنة 

تقدمها وتطورها.
اجلامعة  رئيس  يا  وأضافت: 
الفكر  صاحب  يا  اللبنانية، 
بداية  منذ  واألكادميي،  الوطين 
وأنتم  الرئاسة  يف  عهدكم 
أجل  من  وتناضلون  تعملون 
رغم  اجلامعة،  يف  اإلصالحات 
كل الصعوبات اليت واجهتموها، 
وال زلتم تثابرون على املناضلة 
من  الوطنية  اجلامعة  إلنقاذ 
اهلل  ان شاء  بيد  يدا  اإلنهيار، 
إىل  الوصول  على  سنعمل 
تطورها ورفع إمسها أكثر فأكثر 
لتضاهي جامعات العامل برمته.

إىل رابطة األساتذة املتفرغني، 
حكم،  محيد  رئيسها  وإىل 
الداعمة مللفات  نثمن مواقفكم 
إعطاء  مع  اللبنانية،  اجلامعة 
األولوية مللف التفرغ، مقدرين 
ورغبتكم  حرصكم  وشاكرين 
الصادقة يف تسريع إقرار هذا 
األعزاء،  طالبنا  وإىل  امللف. 
والواعني  لتحركاتنا  الداعمني 
نشكركم  القضية،  ألهمية 
املوقف  هذا  على  الشكر  كل 

املتفهم.
احلفاظ  أجل  ومن  نعلن،  أخريا 
مستمرون  بأننا  كرامتنا،  على 
الربنامج  إلنهاء  مقاطعتنا  يف 
ولالمتحانات  الدراسي 
وضع  مقاطعتنا  يف  اجلامعية، 
وتسليم األسئلة، يف مقاطعتنا 
التصحيح، ومراقبة اإلمتحانات، 

حلني إقرار ملف التفرغ.
الرتبية  وزير  التقى  وقد 
يقر  بأن  ووعدهم  املعتصمني 
جلسة جمللس  اول  يف  ملفهم 

الوزراء تبحث جدول اعمال.
معلمو االساسي

رابطة  أفادت  اخرى،  ناحية  من 

االساسي  التعليم  معلمي 
وفدا  أن  بيان،  يف  الرمسي 
االدارية  هيئتها  من  مشرتكا 
ومن رؤساء الفروع يف الرابطة 
التقى وزير الرتبية، وحبث معه 
بصناديق  تعنى  قضايا  يف 
ومستحقات  الرمسية  املدارس 
وسلسلة  املتعاقدين  املعلمني 

الرتب والرواتب.
حرصه  للوفد  بوصعب  وأكد 
النقابية  التنسيق  هيئة  على 
اىل  داعيا  املعلمني،  وحقوق 
حقوقهم  املعنيني  مجيع  اعطاء 
يف اطار التوازن بني الواردات 
التزامه  أكد  كما  والنفقات. 
مت  الذي  االتفاق  مضمون 
النقابية  التنسيق  هيئة  مع 
االمتحانات  باجراء  والقاضي 
وضع  عن  واالمتناع  الرمسية 
والتصحيح،  التصحيح  اسس 
من  موحد  وفد  مع  انه  وكشف 
مع  للتفاوض  التنسيق  هيئة 

مجيع املسؤولني.
رفعت  أنها  الرابطة  وأوضحت 

اليه مذكرة جاء فيها:
سلسلة  موضوع  يف   - اوال 

الرتب والرواتب
زيادة  نسبة  باعطاء  التمسك   -
واذا  املعلمني.  جلميع  واحدة 
ان  فيجب  هلم  درجات  أقرت 
املعلمني  جلميع  واحدة  تكون 

واالساتذة دون استثناء.
للقانون  تعديل  اي  رفض   -
نضال  مثرة  فهذا   ،2012/223
40 سنة. وحنن نعول عليه جدا 
الرمسية  باملدرسة  للنهوض 
االساسي.  التعليم  مرحلة  يف 
املادة  حبذف  نطالب  وبالتالي 
النيابية  اللجنة  مشروع  من   34
عدوان،  جورج  النائب  برئاسة 
وحبذف التوصية املتعلقة بهذا 
اللجنة  مشروع  من  املوضوع 
النيابية برئاسة النائب ابراهيم 

كنعان.
التنسيق  هيئة  مبذكرة  األخذ   -

النقابية اليت قدمت للنواب.
صناديق  موضوع  يف   - ثانيا 

املدارس
املالية  االعتمادات  تأمني   -
مستحقات  لدفع  الالزمة 
صناديق املدارس، واليت تبلغ 
هذه  قيمة  من   %٥٦ نسبتها 
املستحقات عن العام الدراسي 

املنصرم 2014-2013.
- اإليعاز اىل صناديق التعاضد 
ماليا  احملتاجة  املدارس  ملد 

دون تأخري او مماطلة.
املعلمني  موضوع  يف   - ثالثا 

املتعاقدين
املالية  االعتمادات  تأمني   -
املتعاقدين  مستحقات  لدفع 
قبل  الثاني  الفصل  عن  مجيعا 

حلول شهر رمضان املبارك.
املالية  االعتمادات  تأمني   -
لدفع مستحقات الفصل الثالث 

للعام الدراسي احلالي.
- إقرار رفع اجر ساعة التعاقد 
يف اول جلسة جمللس الوزراء، 
ديوان  قلم  املعاملة يف  ورقم 
جملس الوزراء هو 189٦ تاريخ 

.2014 /٥/ 29
- وضع اآللية لتنفيذ وعودكم 
نقل  بدل  بدفع  للمتعاقدين 
يومي هلم، وضمهم اىل الضمان 
واعتبار  واالجتماعي،  الصحي 
االمتحانات  يف  املراقبة  ساعة 

مبثابة ساعة عمل فعلية. 

اعترب الرئيس ميشال سليمان يف 
تغريدة له على تويرت أن وسطية 
وخياراته  جنبالط  وليد  النائب 
الدولة  جانب  إىل  الوطنية، 
تتأكد  الوطنية،  والوحدة  القوية 
يوميا مبواقفه الشجاعة والسباقة 
اجلمهورية  لرئاسة  واملؤيدة 
معتربا  املارونية،  وللبطريركية 

تطبيق  يف  تتجسد  دعوته  ان 
عن  لبنان  وفصل  بعبدا  إعالن 
أحداث اجلوار، إقرار اإلسرتاتيجية 
قبل  من  املقرتحة  الدفاعية 
صالحيات  وتعزيز  الرئيس، 
من  لتمكينه  اجلمهورية  رئيس 
احلكم، ومتابعة تطبيق خالصات 

اجملموعة الدولية لدعم لبنان.

سليمان عرب تويرت: مواقف جنبالط سباقة

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
ابو  وائل  الصحة  وزير  التينة، 
جبهة  رئيس  من  موفدا  فاعور 
وليد  النائب  الوطين  النضال 
االوضاع  معه  وعرض  جنبالط 

الراهنة.

وكان بري استقبل سفرية االحتاد 
اخيهورست،  اجنيلينا  االوروبي 
االعالمي  املستشار  حضور  يف 
علي محدان، ومت عرض لالوضاع 

يف لبنان واملنطقة.
السابق  الوزير  استقبل  كذلك 

مروان شربل. 

بري استقبل موفد جنبالط
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الدميوقراطي  اللقاء  رئيس  اعلن 
لن  انه  جنبالط  وليد  النائب 
حلو  هنري  النائب  عن  يتخّلى 
اجلمهورية،  لرئاسة  كمرشح 
متسائال، ملاذا علينا دائمًا انتظار 
وكأنه  رئيس  النتخاب  اخلارج 
ينقصنا كفاءة أو خربة يف لبنان 
وفق  رئيسا  وننتخب  نذهب  بأن 
التنوع اللبناني، مشريا اىل ان ما 
حيصل يف العراق غريب وخميف، 
وهناك شيء يهدد وحدة العراق 

واملنطقة بأسرها.
كالم جنبالط جاء يف حوار أجرته 

معه إذاعة صوت روسيا وفيه:
قد  الذي  العامل  هو  ما  برأيكم 
يؤدي إىل خروج امللف الرئاسي 
يدور  اليت  املفرغة  احللقة  من 

فيها؟
- إذا توافقت القوى الكربى، تيار 
احلر،  الوطين  التيار  املستقبل، 
الرئيس  أمل،  حركة  اهلل،  حزب 
على  اذار،   14 قوى  بري،  نبيه 
مرشح  على  مشرتك  قاسم  حل 
توافقيا  يكون  أن  وأفِضل 

نستطيع أن ننتخب رئيسا.
لن نكون حجر عثرة

ستبلغون  انكم  امس  أعلنتم 
سعد  االسبق  احلكومة  رئيس 
لكل  التصويت  رفضكم  احلريري 
من رئيس تكتل التغيري واالصالح 
العماد ميشال عون ورئيس حزب 
مسري  الدكتور  اللبنانية  القوات 
وماذا  الرفض؟  هذا  مل  جعجع، 
اسم  على  توافق  هناك  كان  لو 
واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس 

ميشال عون؟
اللقاء  يف  إخرتنا  حنن   -
النضال  جبهة  يف  الدميوقراطي 
هنري  النائب  ترشيح  الوطين 
حلو  النائب  أن  ونعتقد  حلو، 
يشكل حالة وسطية حوارية ملا له 
بيار  الراحل  تراث وملا ألبيه  من 
مع  التواصل  يف  تراث  من  حلو 
السياسية، حنن لن  القوى  مجيع 
نتخلى عن النائب حلو، هذا مبدأ 
وال  الدميقراطي،  حبقنا  ونتمسك 
القوى  توافقت  ما  إذا  أنه  أعتقد 

الكربى سنكون حجر عقبة.
من  خارجي  ضغط  هناك  هل 
االنتخابات  خص  ما  يف  الدول 

الرئاسية؟
ضغطا،  هناك  أن  أمسع  مل   -
من  اخلارجية  الدول  تعاني  راهنا 
من  متنيا  فقط  مسعت  مشاكل، 
األمريكي  من  اخلارجية،  القوى 
يكون  بأن  والغربي  والفرنسي 
ولكن  أوانه،  يف  اإلستحقاق 
حنن يف حالة شغور بعد مغادرة 

الرئيس ميشال سليمان.
التمديد  تفضلون  كنتم  هل 

على  سليمان  ميشال  للرئيس 
الوقوع يف الفراغ؟

- التمديد ال يكون يف أي ظرف، 
الرئيس  بإهانة  يكون  ال  اي 
إعادة  أفضل  كنت  سليمان، 
ميشال سليمان  الرئيس  إنتخاب 
من قبل مجيع القوى، كان أفضل 
بكثري، أما التمديد كما قيل ستة 
للبنانيني  إهانة  أشهر  سبعة  أو 

وللرئيس سليمان.
الوضع  على  تتخوفون  هل 
الفراغ  ظل  لبنان يف  االمين يف 

الرئاسي؟
األجواء  مؤشر  ان  يبدو  راهنا   -
طرابلس  يف  إجيابي،  األمنية 
إنتهت،  العبثية  املدمرة  اجلوالت 
كذلك السيارات املفخخة توقفت، 
أمنيًا  خطرًا  اليوم  أرى  ال  لذلك 

حمدقًا.
لبنان  يف  مراقب  من  أكثر 
دوامة  من  اخلروج  أن  على  أكد 
عرب خضة  يكون  الرئاسي  الفراغ 
اإلسراع  اجلميع  على  حتتم  أمنية 
الرئاسية،  االنتخابات  اجراء  يف 
اىل  قريب  السيناريو  هذا  هل 

الواقع؟
لنتفق على رئيس

- هذه نظرية عبثية، اليوم هناك 
وانا  الرئاسة،  مركز  يف  شغور 
أوافق على ما قاله االمني العام 
حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل يف 
آخر خطاب له، فلنتفق كلبنانيني 
هو  طبعًا  رئيس،  انتخاب  على 
وعليه  كبرية  مركزية  قوى  ميثل 
الكربى،  القوى  مع  يلتقي  أن 
لكن حنن بتواضع ملا منثل سنصر 
للنائب  ترشيحنا  على  وسنبقى 

هنري حلو وليحدث ما حيدث.
إنتخابات  إىل  ذاهبون  حنن  هل 
رئيس  انتخاب  قبل  نيابية 

للجمهورية؟
غري  تكون  قد  سابقة  هذه   -
هناك  يكون  بأن  بها،  مرّحب 
االنتخابات  قبل  نيابية  انتخابات 
على  التوافق  أفضل  الرئاسية، 
انتخابات  يف  الدخول  ثم  رئيس 
نيابية جديدة وإن استطعنا تغيري 
إىل  للوصول  الستني  قانون 
يكون  أكثر  ومطور  أحدث  قانون 

أفضل.
املناسب  القانون  هو  ما 
لبنان  يف  النيابية  لالنتخابات 
والذي يضمن متثيل كافة األفرقاء 

السياسيني؟
- كل األفرقاء ممثلون ولكن هذا 
قانون قديم، أفضل الدخول إىل 
النسبية  بني  إختالط  فيه  قانون 

وبني األكثرية.
يضع  ال  اخلارج  أن  الواضح  من 
أولوياته،  ضمن  اللبناني  امللف 

لبنانيــات

مناقيش - لحم بعجني - 
صفائح بجبنة - سبانخ 
- سنبوسك - كباكيب - 
أقراص كبة - شيش برك 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 
7 أيام يف األسبوع

قد ألتقي احلريري االسبوع املقبل واذا توافقوا لن أكون حجر عثرة

جنبالط: لننتخب رئيساً للجمهورية وفق التنوع اللبناني

نؤمن جميع حاجاتكم 
من خدمات التنظيف 

للمنازل واملكاتب 
واملصالح التجارية  

خربة طويلة .. معاملة  حسنة..
دقة يف املواعيد ونظافة يف العمل

الرجاء االتصال بـ خالد:  779 778 0411
أو 13003977377

 التسعرية مجانية

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

أثنى عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب علي فياض يف احتفال 
الذي  الدراسي  العام  نهاية 
قاعة  يف  املسار  معهد  أقامه 
الذي  التفاهم  على  رساالت، 
وهيئة  الرتبية  وزير  بني  حصل 
االمتحانات،  إلجراء  التنسيق 
القطاعات  حبقوق  التمسك  مع 
اليت  السلسلة،  إلقرار  املختلفة 
كبري  لتهويل  إقرارها  خيضع 
باملالي  السياسي  فيه  خيتلط 
الالزمة  اإليرادات  توفري  ألن 
يف  ممكن،  السلسلة  لتمويل 
حني يتخذه البعض ذريعة لعدم 
وقال:  حقوقهم،  الناس  إعطاء 
االنقسام  هذا  احلال،  واقع  يف 
حول السلسلة ليس جديدا، ألن 
رؤيتني:  بني  قدميا  خالفا  مثة 
على  الدولة  تفهم  اليت  رؤيتنا 
أنها دولة رعاية اجتماعية معنية 
احلياتية  املواطنني  بقضايا 
الضمانات  وملنطق  واملعيشية 
االجتماعية، ورؤية الفريق اآلخر 
يعنيها  ال  نيوليربالية  هي  اليت 
معدالت  سوى  املوضوع  من 
مضللة  معايري  هي  اليت  النمو 
حول صحة الواقعني االقتصادي 
ال  الرؤية  وهذه  واالجتماعي. 
تكرتث جبوع الفقراء، وال بتدني 
للمواطنني،  الشرائية  القدرة 
وال بعجزهم عن تأمني حاجاتهم 
والتعليم  الطبابة  يف  األساسية 

واملأكل واملسكن.
إىل  البعض يسعى  إن  أضاف: 
الرئاسة  سدة  شغور  حتويل 

فياض دعا اىل الرد على داعش
مؤسسات  كل  تعطل  أزمة  إىل 
يعطلون  اآلن  فهم  الدولة، 
تنزلق  وقد  النواب،  جملس 
إعاقة  أو  تعطيل  إىل  األمور 
يتناقض  وهذا  الوزراء.  جملس 
مع مصلحيت الدولة واملواطنني، 
فما نشهده هو تعطيل للدستور 
مع  وحنن  للجمهورية.  واحتضار 
بدورها  املؤسسات  استمرار 
جملس  خالل  من  التشريع  يف 
خالل  من  والتنفيذ  النواب، 
على  والعمل  الوزراء،  جملس 
يف  الرئاسي  االستحقاق  اجناز 

أسرع وقت ممكن.
الرد على داعش

قال:  العراق  يف  الوضع  وعن 
لتنظيم  متدد  من  يشهده  ما 
يثري  أن  جيب  اإلرهابي  داعش 
قلقنا مجيعا، وهو جيب أن يدفع 
اللحمة  من  مزيد  إىل  اللبنانيني 
اللبناني  الوضع  حتصني  بهدف 
ما  أن  كما  تداعيات.  أي  من 
حيصل يف العراق يؤكد، مبا ال 
يقبل الشك، صحة الدور الذي 
قام به حزب اهلل حلماية احلدود 
واألراضي اللبنانية من سيناريو 
وإن  العراقي.  للسيناريو  شبيه 
العراق  يف  داعش  على  الرد 
مكان  وكل  ولبنان  وسوريا 
جيب أن يكون من موقع وطين 
من  وليس  وإسالمي،  وعروبي 
ننزلق  ال  كي  مذهيب،  موقع 
اىل ما تريده داعش يف تفجري 
على  املذهيب  للصراع  شامل 

مستوى املنطقة. 

الرئاسي  الشغور  برأيكم  هل 
هذا  ظل  يف  سيطول  لبنان  يف 

االنكفاء الدولي؟
- ملاذا دائمًا علينا انتظار اخلارج 
وكأنه ينقصنا كفاءة أو خربة يف 
لبنان بأن نذهب وننتخب رئيسا 

وفق التنوع اللبناني.
اليوم  عالقتكم  تصفون  كيف 

حبزب اهلل؟
موضوع  حول  اخلالف  نظمنا   -
يؤيد  اهلل  حزب  ألن  سوريا 
نؤيد  وحنن  السوري  النظام 
اخلالف  نظمنا  السوري،  الشعب 
وال  أكثر  ال  وحواريًا  دميوقراطيًا 
نظرهم  وجهة  لديهم  هم  أقل، 
اختلفنا  نظرنا  وجهة  لدينا  وحنن 

عليها يف السياسة.
وبني  بينكم  تواصل  من  هل 
السيد  اهلل  حلزب  العام  االمني 

حسن نصراهلل؟
- ال تواصل مباشرا، لكن دائمًا 
وغري  النواب  الوسطاء  خالل  من 
يكلفه  الذي  والوسيط  النواب، 
السيد حسن عادة هو احلاج وفيق 

صفا.
العالقة  يف  جفاء  اخريًا  الحظنا 
االسبق سعد  احلكومة  رئيس  مع 
احلريري ما هو سبب هذا اجلفاء؟

أعلق  وال  األمر  بهذا  أمسع  مل   -
الذين  بعض  من  تصرحيات  على 

هم يف فلك تيار املستقبل.
قد ألتقي الحريري

وبني  بينكم  تواصل  يوجد  هل 
الرئيس احلريري حول االنتخابات 

الرئاسية؟
أبلغتها  وقد  نظر  وجهة  لي   -
للسيد نادر احلريري وهلم وجهة 
يف  نلتقي  قد  ورمبا  معينة  نظر 
األسبوع املقبل، يف حال إستطاع 
الرئيس سعد احلريري الذهاب إىل 
باريس، حيث سيكون لي سفرة 
نلتقي  قد  باريس،  إىل  خاصة 

ونتناقش يف كل موضوعية.
مل يكتمل النصاب القانوني جللسة 
لدرس  املخصصة  النواب  جملس 
ما هي  والرواتب  الرتب  سلسلة 

رؤيتكم ملوضوع السلسلة؟
- حسابات موارد احلكومة السابقة 
كانت خاطئة جدًا، وال بد من إعادة 
إىل  الوصول  طريقة  يف  النظر 
السلسلة  لتلبية  الكافية  املوارد 
جمهول  نفق  يف  دخلنا  وإال 
وعرضنا اإلقتصاد الوطين واللرية 
اللبنانية للخطر، ال بد من العودة 
باإلصالح  الدولية  النصائح  إىل 

اإلداري وحماربة الفساد.

الكتائب  حزب  رئيس  حبث 
اجلمّيل  امني  الرئيس  اللبنانية 
لالمم  اخلاص  املنسق  مع 
ديريك  لبنان  يف  املتحدة 
ويف  الساعة  قضايا  بالمبلي، 
رئاسة  انتخابات  مسألة  مقدمها 
اجلمهورية والنازحني السوريني 
وانعكاسات النزوح على االوضاع 
واملعيشية  واألمنية  السياسية 

واالقتصادية.
اجلمّيل  الرئيس  بالمبلي  وسّلم 
الرمسي  املوقف  رسالة تتضمن 
الصادر عن جملس االمن حيال 
لبنان والذي جدد دعمه للحكومة 
كامال  بدورها  والقيام  اللبنانية 
وفقا للدستور يف هذه املرحلة 
انتخاب  حني  اىل  االنتقالية 
رئيس للجمهورية، كذلك تضمن 

االستحقاق  لبنانية  على  تأكيدا 
يف  حصوله  وضرورة  الرئاسي 

اقرب وقت ممكن.
على  اجلمّيل  الرئيس  وشدد 
اىل  الكلي  االنصراف  وجوب 
فورا  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
املطروحة  البدائل  كل  رافضا 
ما  سيما  ال  االستحقاق  لرتحيل 
االنتخابات  ترحيل  عن  كى  حيحُ
الرئاسية اىل ما بعد االنتخابات 
الكالم  هذا  ان  واعترب  النيابية. 

يأتي خارج السياق الطبيعي.
فيها  عرب  مناسبة  اللقاء  وشّكل 
املشرتك  التفاهم  عن  اجلانبان 
الدولي  التحرك  اهمية  حول 
العاجلة  املساعدات  لتقديم 
اجملالني  يف  خصوصا  للبنان 

االمين واالنساني. 

تيار  ل  العام  األمني  أبدى 
املستقبل أمحد احلريري يف بيان 
امس اسفه ل عدم الوصول اىل 
والرواتب  الرتب  سلسلة  إقرار 
هي  واليت  النيابي،  اجمللس  يف 
مؤكدا  مستحقيها،  جلميع  حق 
حتقيق  ضرورة  على  حرصه 
التوازن املالي وتأمني االيرادات 
الواضحة واالكيدة لتغطية نفقاتها 
وانطالقا  الشعبوية،  عن  بعيدا 
اجراء  ضرورة  على  احلرص  من 
على  حفاظا  الرمسية  االمتحانات 

مستقبل طالب وتالمذة لبنان.
إقرار  يتم  مل  ملاذا  وسأل: 
السلسلة على قاعدة توفر االموال 
لنفقاتها؟،  تغطيتها  تأكد  اليت 
وما هو تفسري غياب مندوب كتلة 
حزب اهلل عن جلسات اللجان اليت 
وهل  السلسلة؟،  درس  كلفت 
نيات  الغياب  هذا  من  املقصود 
من  التهرب  اىل  تهدف  مبطنة 
مواجهة  وعدم  املسؤولية  حتمل 
خلزينة  املالية  والوقائع  احلقائق 
باقي  وضع  مقابل  يف  الدولة، 
الكتل النيابية يف فخ التحفظ عن 
املطروحة  العالية  السقوف  اقرار 
اىل  تفتقد  واليت  السلسلة،  يف 
الواردات املالية الفعلية املطلوبة 
مبوقع  وحدهم  يظهروا  كي 
الشعبية  الفئات  عن  املدافعني 

واملزايدة على هذه الكتل؟.
حزب  يهدف  هل  سؤاله:  وكرر 
هيئة  مطالب  استغالل  إىل  اهلل 
للوصول  املشروعة  التنسيق 
االجتماعي   - االقتصادي  بالواقع 
بتحقيق  فشله  بعد  االنهيار  إىل 
حزب  يسعى  وهل  أمنيا؟،  ذلك 
الدولة  خزينة  إفالس  إىل  اهلل 
حبكم  تطرح  أن  تريد  لغايات 
املؤمتر  إىل  الذهاب  الواقع 
النظام  فشل  حبجة  التأسيسي 

السياسي واإلقتصادي؟.

قوى االمر الواقع
االمر  قوى  أن  احلريري  وأكد 
كافة  على  املهيمنة  الواقع 
تتحمل  املنتجة،  العامة  املرافق 
ودور  اجلباية  تعطيل  مسؤولية 
اجهزة الرقابة عليها، االمر الذي 
أثر وما زال يؤثر منذ سنوات على 
املطار  من  بدأ  اخلزينة  مداخيل 
والربية  البحرية  واالمالك  واملرفأ 
واراض شاسعة لصاحل املربعات 
االمنية والعسكرية يف طول البالد 
الظروف  عن  ناهيك  وعرضها، 
االمنية ربطا بالتداعيات الكارثية 
يف  العسكري  اهلل  حزب  لتورط 
ضرب  من  رافقها  وما  سوريا، 
متجدد للقطاع السياحي واخلدماتي 
يف ظل خطف املواطنني واالجانب 
اىل  أدى  الذي  االمر  والسواح، 
تراجع خطري يف النمو االقتصادي 
دون  مؤشراته  اصبحت  حيث 
حال  يف  يوصل  قد  ما  الصفر، 
عدم املعاجلة املسؤولة اىل انهيار 
اقتصادي - اجتماعي يكون مربرا 
الطلب  غب  سلطة  انتاج  إلعادة 
عن  منبثقة  املثالثة  قاعدة  على 
به  نودي  طاملا  تأسيسي  مؤمتر 

ومت التنظري له سياسيا.
اقرار  ضرورة  إىل  داعيا  وختم 
السلسلة حتى ولو كان استنادا 
موارد مضمونة  توفر من  ما  اىل 
يتم  أن  على  لتغطيتها،  وأكيدة 
او  احلكومة  هذه  مع  نزاع  ربط 
غريها من احلكومات حلني حتسن 
واملالية،  االقتصادية  الظروف 
ال  النقابي  النضال  وأن  خاصة 
يقاس بيوم أو يومني او بفرتة 
مستدام  عمل  هو  إمنا  حمددة، 
ولكن  وطويل  شاق  ونضال 

حصاده اكيد يف النهاية.

أمحد احلريري: لتحقيق التوازن املالي وتأمني 
االيرادات لتغطية نفقات السلسلة

اجلميل التقى بالمبلي: نرفض البدائل 
املطروحة لرتحيل االستحقاق
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لبنانيات

سدني
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وقضاؤها  بشري  مدينة  ودعت 
و«القوات اللبنانية« فريد جعجع 
»القوات  حزب  رئيس  والد 
مأمت  جعجع يف  اللبنانية« مسري 
كاتدرائية  يف  وحاشد  مهيب 
مار سابا بشري، ترأسه النائب 
أبرشية  على  العام  البطريركي 
بشري املارونية املطران  اجلبة – 
البطريرك  ممثال  العمار  مارون 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
ومبشاركة  الراعي،  بطرس 
البيسري  فرنسيس  املطران 

ولفيف من الكهنة والرهبان.
الرئيس  ممثلة  املأمت  وحضر 
الوزيرة  العماد ميشال سليمان 
ممثل  عفيش،  منى  السابقة 
األستاذ  النواب  جملس  رئيس 
نبيه بري ورئيس جملس الوزراء 
العمل سجعان  متام سالم وزير 
جنيب  الرئيس  ممثل  قزي، 
حناس،  نقوال  الوزير  ميقاتي 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  ممثل 
ممثل  حبيش،  هادي  النائب 
النائب  احلريري  سعد  الرئيس 
العدل  أمحد فتفت، ممثل وزير 
الشامي،  فادي  ريفي  أشرف 
سفرية النمسا أورسوال فهرنغر، 
ميشال  العماد  النائب  ممثل 
أبي رميا،  النائب سيمون  عون 
جنبالط  وليد  النائب  ممثل 
والنائب  شهيب  أكرم  النائب 
هنري حلو واألمني العام للحزب 
التقدمي اإلشرتاكي ظافر ناصر، 
والنواب: جورج عدوان، انطوان 
أبو  طوني  كرم،  فادي  زهرا، 
نعمة  املعلوف،  جوزيف  خاطر، 
رياض  غصن،  نقوال  طعمه، 
ممثل  جنجنيان،  شانت  رحال، 

بشري ودعت فريد جعجع يف مأمت رمسي وشعيب الرقيم: من روح الصالة استمد التواضع واإلتكال على اهلل فصمد يف قلب العواصف
جان  العماد  اجليش  قائد 
معوض،  رينيه  العميد  قهوجي 
الوزراء السابقون: طوني كرم، 
ورده،  سليم  جنار،  إبراهيم 
معوض،  ونائلة  اخلازن،  وديع 
فارس  السابقون:  والنواب 
ونادر  عطاهلل،  الياس  سعيد، 

سكر.
وحضر أيضا ممثل املدير العام 
اللواء  الداخلي  األمن  لقوى 
الدرك  قائد  بصبوص  إبراهيم 
ممثل  سعادة،  الياس  العميد 
اللواء  املدير العام لألمن العام 
سيزار  العميد  إبراهيم  عباس 
ألمن  العام  املدير  الشدياق، 
الدولة اللواء جورج قرعة، ممثل 
فاضل  إدمون  املخابرات  مدير 
قائمقام  طعمه،  مجيل  املقدم 
نقيب  شفشق،  ربى  بشري 
ماريو  الشمال  يف  املهندسني 
العام  األمني  ممثل  البعيين، 
احلريري  أمحد  املستقبل  لتيار 
حركة  رئيس  بكاسيين،  جورج 
رئيس  حمفوض،  إيلي  التغيري 
أساقفة طرابلس والشمال للروم 
الكاثوليك املطران إدوار ضاهر، 
رئيس بلدية ضبية قبالن األشقر 
على رأس وفد، نقيب أصحاب 
بوغوص  اجملوهرات  حمالت 
أميون  سرية  قائد  كورديان، 
مفرزة  آمر  خوري،  فؤاد  العميد 
طوني  العقيد  طرابلس  حتري 
بطرس  النائب  عقيلة  بيطار، 
حرب يرافقها وفد من تنورين، 
ماري  النائب فريد حبيب  أرملة 
حبيب، املدبر طوني فخري ممثال 
اللواء  طربيه،  بطرس  األباتي 
السابق بهيج وطفا رمحه، املقدم 
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سامي  العميد  األيوبي،  خالد 
مي  الدكتورة  اإلعالمية  نبهان، 
من  وفد  إىل  إضافة  الشدياق، 
إحتاد بلديات وخماتري وفاعليات 
دير األمحر وأبنائها، وعدد كبري 
اإلقتصادية  الفاعليات  من 
وأبناء  األعمال  والنقابية ورجال 
القضاء ورؤساء بلديات وخماتري 
إعالمية  وشخصيات  املنطقة 
مناطق  ورؤساء  واجتماعية 
من  اللبنانية«  »القوات  ومراكز 

لبنان وبلدان االنتشار.
املطران  الدفن  صالة  وترأس 
الراعي،  البطريرك  ممثال  العمار 
فرنسيس  املطران  مبشاركة 
البطريرك  سر  وأمني  البيسري 
املونسنيور نبيه الرتس ولفيف 
األديرة  ورؤساء  الكهنة  من 

والرهبانيات.
الرقيم

وبعد االجنيل، تال الرتس الرقيم 
البطريركي وجاء فيه: »باألسى 
الشديد والرجاء املسيحي تلقينا 
فريد  اجلليل  الشيخ  وفاة  خرب 
الزوج  جعجع.  ملحم  يوسف 
والنسيب  والشقيق  والوالد 
نفسه،  لراحة  بالصالة  وخشعنا 
طيلة  بها  إعتصم  الذي  هو 
ظروفها  يف  وخباصة  حياته، 
دامت،  وقد  الصعبة  العائلية 
سنة،   94 اهلل،  جودة  بفضل 

مكللة بالوعي والوقار.
ومن روح الصالة إستمد التواضع 
فطبعت  والسكينة،  واهلدوء 
شخصيته بالثبات واإلتكال على 
قلب  يف  صامدا  اهلل،  عناية 
أرز  صمود  والرياح،  العواصف 
الرب على جبال مدينتكم بشري 

العزيزة.
كريم  بيت  إبن  فريد  املرحوم 
برتاثها  الغنية  جعجع  أسرة  من 
والثقايف  والديين  الكنسي 
يف  تسجل  فهي  والسياسي، 
صفحات  ولبنان  املنطقة  تاريخ 
ونسج  للوالدين  أخلص  مميزة، 
وشقيقاته  شقيقه  املرحوم  مع 
وعائالتهم أفضل روابط األخوة. 
خدم لبنان يف اجليش اللبناني، 
فأحب الوطن وتفانى يف سبيله. 
من  فاضلة  بزوجة  وإقرتن 
أسرته هي السيدة ماري حبيب 
رضية  حياة  معا  وعاشا  جعجع، 
لتقاليد  وفقا  اهلل،  نظر  حتت 
عائلتهما وعائالت بشري، مدينة 
احمليطة  والبيئة  املتقدمني، 
النساك  صلوات  ببخور  العابقة 
والبطاركة يف الوادي املقدس، 
مدينتكم  أبناء  يتنشقه  الذي 

واملنطقة.
بارك اهلل زواجهما بثمرة اإلبنني 
الرتبية  فربياهم  واإلبنة، 
ووفرا  الصاحلة،  املسيحية 
مستقبل  وأسسا  العلم،  هلم 
يؤسسون  بهم  وفرحا  حياتهم. 
عائالت رضية ويقتطعون مكانة 
لكنه جرح  مرموقة يف اجملتمع. 
من عائلته بوفاة صهره املبكرة. 
زوج  كريوز،  جوزف  املرحوم 
إبنته نهاد اليت حتملت مسؤولية 
وتعليمهما،  ولديها  تربية 
والعائلة  جدهم  أحاطهم  وقد 
بإبنه  وفرح  واحلنان.  باملؤازرة 
حاز  الذي  جوزف  العزيز  البكر 
يف  دكتوراه  شهادة  على 
املعلوماتية من جامعات أمريكا، 
الدكتور مسري، املعروف  وبإبنه 
دروس  قطع  الذي  »باحلكيم«، 
الطب يف اجلامعة األمريكية لكي 
يتكرس، مثل العديد من شبابنا 
عن  للدفاع  للبنان،  احملبني 
املشؤومة.  احلرب  يف  الوطن 
وجازف  النار،  خط  على  فوقف 
القرار  مسؤولية  حتمل  يف 
رأس  على  الصعب،  اليومي 
قدمت  اليت  اللبنانية،  القوات 
على مذبح الوطن مئات الشهداء 
أجل  من  دمهم  أراقوا  الذين 
الشهداء  من  والعديد  لبنان، 
أجسادهم  يف  العاملني  األحياء 

جراح الوطن الغالي.
بدأت  اليت  »القوات«  إن 
أصبحت  لبنانية«،  »مقاومة 
حزبا سياسيا، وصار هو رئيس 
هيئته التنفيذية، بعد أن سلمت 
سالحها للدولة، يف إعقاب إتفاق 
الطائف ووثيقة الوفاق الوطين، 
باجليش  السالح  ينحصر  لكي 
اللبناني واملؤسسات العسكرية 
واألمنية والشرعية وهكذا تكون 
لكيانها  احلامية  وحدها  الدولة 

أرضا وشعبا ومؤسسات.
رافق املرحوم فريد بصالته إبنه 
أسره  سنوات  يف  »احلكيم« 
خري  لقي  حيث  عشرة  اإلحدى 
زوجته  من  أيضا  ومشجع  معني 
من  اآلتية  سرتيدا  السيدة 
أسرة آل طوق الكرام املعروفة 
وبوجوهها  برتاثها  أيضا  هي 
املشرقة. فنذكر من بينها النائب 
السابق جربان طوق عمها. وهي 
الطريق كنائبة يف  تكمل  اليوم 
يف  جاهدة  اللبناني،  الربملان 
خدمة املنطقة وإمنائها. وتساند، 
مع كتلة القوات اللبنانية زوجها 

يف العمل السياسي امللتزم. ما 
تأييدا مرموقا من نواب  أكسبه 
األمة مبنابة اإلستحقاق الرئاسي 

احلاضر.
الوالد  تعزى  ذلك  كل  يف 
فريد،  املرحوم  اجلليل  الشيخ 
وشكر اهلل على كل شيء. وكما 
عاش بسكينة املؤمن وهدوئه، 
أغمض عينيه عن دنيانا مسلما 
راجيا رمحة اهلل،  لباريها،  روحه 
وضع  صالة  كلمات  فصحت 
البخور يف ليتورجيتنا املارونية: 
»ما أشهى موت األبرار غفو يف 

األنوار«.
وإكراما  األمل،  هذا  وعلى 
عن  لكم  وإعرابا  لدفنته، 
إليكم  نوفد  األبوية،  عواطفنا 
مارون  املطران  أخينا  سيادة 
العام  البطريركي  نائبنا  العمار، 
بإمسنا  لريأس  اجلبة  منطقة  يف 
نفسه،  لراحة  الصالة  حفلة 

وينقل إليكم تعازينا احلارة.
الغالي  فقيدكم  روح  اهلل  تقبل 
على  وسكب  رمحته،  بوافر 

قلوبكم بلسم العزاء«.
سرتيدا جعجع

جعجع  سرتيدا  النائبة  القت  ثم 
تستقبل   « فيها:  قالت  كلمة 
كان  رجال  اليوم  واجلبة  بشري 
كبريا بصمته وصموده وصربه، 
والتواضع  االميان  علمنا  رجال 
املقاومة  خيتصر  رجال  واحملبة. 
وأهل  الظلم  وجه  يف  احلقيقية 

الظالم.
املتل  عمي  احلبيب،  عمي  اىل 
بيي، أنا يف هذا اليوم احلزين، 
ال استطيع اال أن أتذكر االنسان 
النبيلة  مبيزاتك  كنته  الذي 
ال  السامية.  وروحك  وفضائلك 
بل  اليوم  انسى  ان  استطيع 
الذي  والعصيب  املر  الزمن 
كأب  جانيب  اىل  فيه  وقفت 
وكيف  مسري،  اعتقل  عندما 
االيام  يف  اليك  التجىء  كنت 
مبا  مؤمنا  وكيف كنت  الصعبة، 
بالقوة  متدني  وكنت  به  أقوم 

والصمود«.
اضافت: »ايها الغائب احلاضر، 
يف  دائما  بشري  كانت  لقد 
قلبك وعقلك واذكر جيدا، عندما 
االنتخابات  يف  مرة  الول  فزت 
وجود  رغم  وعلى  النيابية، 
احلكيم يف حينه، يف املعتقل، 
ان  على  جدا  حريصا  كنت  انك 
توصيين بأن نعمل بكل ما لدينا 
وجبتها،  لبشري  وحب  قوة  من 
بها  حلق  ما  عليها  نعوض  كي 
من حرمان مزمن واهمال طويل. 
من  كما  اليوم،  وسأعدك 
هذه  يف  مستمرون  اننا  قبل، 

املسرية«.
تامة  ثقة  على  »انين  وتابعت: 
ان مسرية حياتك كانت بأفضل 
مسرية  عليه  تكون  ما  واجنح 
انسان مؤمن وحمب. وكم كنت 
تصلي وال متل، متكال على اهلل، 
االعتقال  جتربة  باختبارك  خاصة 
كاالرز  ثابتا  لولدك،  الطويلة 
والتجين.  التحامل  على  وصابرا 
ساهمت  اليت  هي  صلواتك  ان 
املؤمنني  مجيع  صلوات  مع 
وايصال  ايصالنا  يف  االوفياء 
حنن  الذي  املكان  اىل  القضية 

فيه اليوم«.
وختمت: »انين على يقني راسخ 
بأن روحك ستكون يف السماء، 

حمن  من  عانيته  ما  كل  بعد 
وآالم واجهتها بالرجاء املسيحي 
وسبحة الصالة، فنم قرير العني 
يف  احلبيب،  الفريد  االب  ايها 
ظالل االرز الذي روته دماء االف 
الشهداء من اهلنا و رفاقنا. و 
عايده  والدتي  على  سلملي 
عينكم  وخلو  الياس.  ووالدي 

علينا«.
آل  رابطة  رئيس  ألقى  كما 
طوق الشاعر انطوان مالك طوق 
مبزايا  تغنت  شعرية  قصيدة 

الراحل.
انطالق املوكب

إنطلق  الراحل  موكب  وكان 
الثانية  الساعة  عند  بريوت  من 
النائبة  رافقه  والنصف،  عشرة 
مسري  وشقيق  جعجع  سرتيدا 
جعجع  جوزف  الدكتور  جعجع 
القوات  حزب  رئيس  ونائب 
واألهل،  عدوان  جورج  اللبنانية 
وكان للموكب حمطات أوهلا يف 
فالبرتون  جبيل،  ثم  كسروان 
لينضم  الكورة،  يف  وأميون 
السيارات.  مئات  املوكب  اىل 
ويف بلدة حصرون قضاء بشري 
أعد إستقبال للراحل حيث أنزل 
النعش ورفع على األكف وسط 
ونثر  حصرون  موسيقى  عزف 
الورود واألرز، ليتابع بعد ذلك 
بشري مسقط  بلدة  اىل  طريقه 
رأسه حيث أقيم له على مدخل 
فوج  تقدمهم  إستقبال  اجلنوبي 
وفرقة  األمحر  دير  موسيقى 
موسيقى عيناتا األرز، ومت رفع 
قرع  وسط  األكف  على  النعش 
وسار  الورود  ونثر  األجراس 
سرتيدا  والنائبة  جعجع  مسري 
وراء  احلاضرون  والنواب  جعجع 
مار  النعش وصوال اىل كنيسة 

سابا.
التعازي

من  املزيد  تلقى  جعجع  وكان 
من:  كل  من  التعزية  اتصاالت 
رئيس اجلمهورية السابق العماد 
عبد  النائب  سليمان،  ميشال 
حممد  النائب  الزين،  اللطيف 
جان  السابق  الوزير  قباني، 
عبيد، السفري البابوي يف لبنان 
كاتشيا  كابريال  املونسنيور 
زوجة  شطح  لينا  والسيدة 

الشهيد حممد شطح.
برقيات  وصول  استمر  كما 
التعزية اىل مكتب رئيس احلزب 
الرابطة  رئيس  من  معراب  يف 
اللمع،  ابي  مسري  املارونية 
لدى  املعاون  احلكومة  مفوض 
القضاء العسكري القاضي داني 
الثقايف  املركز  رئيس  الزعين، 
السفري  مسيكه،  عمر  االسالمي 
البديوي،  فؤاد  أمحد  املصري 
زريقات،  زيد  األردني  السفري 
جاميي  املكسيكي  السفري 

غارسيا أمارال.
ووالدته  جعجع  مسري  وكان 
التعازي  بتقبل  بدأوا  والعائلة 
من  سابا  مار  كنيسة  قاعة  يف 
وصول  حتى  الواحدة  الساعة 

اجلثمان.
امس  يوم  التعازي  واستمرت 
حتى  عشرة  احلادية  من  اجلمعة 
السابعة مساء يف قاعة كنيسة 
جعجع  يتقبل  كما  سابا.  مار 
يومي  التعازي  العائلة  وأفراد 
مقر  معراب  يف  واألحد  السبت 

قيادة »القوات اللبنانية«.
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اسعد  املواطن  قضية  تصلح 
الكورة  يف  حببوش  من  توما 
منوذجًا ملا يتعرض له املغرتبون 
اللبنانيون من سطو على امالكهم 
وعقاراتهم من دون علم منهم، 
تتوىل  منظمة  عصابات  بواسطة 
امللكية  سندات  ونقل  التزوير 

وكل التفاصيل املتصلة بها.
قصة أسعد توما ليست االوىل، 
الضحايا  مئات  من  واحد  هو  بل 
طويلة  »مافيا  تتوىل  الذين 
على  السطو  عملية  عريضة« 
ما  إطار  يف  لبنان،  يف  عقارات 
االستيالء  بعملية  معروفًا  اصبح 
او  املسيحيني  اراضي  على 
عليها.  السيطرة  او  سرقتها 
اشرتى  عندما  أسعد  بدأت قصة 
 1974 عام  احلرب  اندالع  قبل 
قطعة أرض يف منطقة بعبدا هي 
العقار رقم 4343، ليغادر بعدها 
ارادها  هجرة  اوسرتاليا يف  اىل 
لقليل من الوقت، فاذا بها تطول 
املديدة.  اللبنانية  االزمة  كعمر 
الطويلة  االعوام  هذه  وخالل 
وطنه  اىل  العودة  أسعد  حاول 
االم واالستقرار فيه كلما كانت 
وهمي،  بسالم  أمل  بارقة  تلوح 
احلروب  دائرة  االمور اىل  لتعود 
جديدة.  مرة  عائلته  مع  وليهاجر 
وقبل عامني عاد اىل لبنان وفكر 
يف بيع عقاره يف بعبدا، واجملاور 
ارتفعت  بعدما  الرهبان،  لتلة 
وطلب  هناك.  العقارات  اسعار 
من ابنته اجياد الشاري وحتضري 

مافيا تزوير تستولي على عقارات املغرتبني!
أسعد توما بيعت أرضه وهو يف أوسرتاليا 

مثل  لذلك  الالزمة  االوراق  كل 
عند  فوجئ  لكنه  عقارية.  افادة 
طلب االفادة من الدوائر العقارية 
يف بعبدا بأن عقاره قد بيع منذ 
أسعد  جنون  وجّن  وجيزة.  فرتة 
من  أن  تبني هلم  بعدما  وعائلته 
العقار قام بفعلته  استوىل على 
توما  أسعد  هوية  زّور  بعدما 
صك  على  االستحصال  وطلب 
ليعود  ضائع«  عن  »بدل  ملكية 
ذلك  وكل  برمته،  العقار  ويبيع 

بالتزوير!
جورجيت  توما  حمامية  وتقول 
خضري إن احدهم انتحل شخصيته 
طوني  بإسم  وكالة  وأصدر 
الياس  قب  من  النعامي  فهد 
يف  العدل  الكاتب  دائرة  لدى 
بريوت شادي رمال. وهكذا قام 
النعامي ببيع العقار اىل ب. ن. 
 400 قدره  خبس  بسعر  شاهني 
السعر  ان  دوالر، يف حني  الف 
احلقيقي للعقار يقدر بنحو مليوني 

دوالر أمريكي.
قد تبدو الرواية أغرب من اخليال، 
لبنان،  يف  يوميًا  حتدث  لكنها 
اوضاع  برصد  يقوم  من  وهناك 
يقيم  ومن  واصحابها  العقارات 
منهم يف لبنان ومن هم خارجه، 
ثم يتوىل تزوير االوراق الثبوتية 
مرحلة  يف  يتوىل  لكي  ملالكيها 
العقارات،  على  االستيالء  الحقة 

صغرية كانت أم كبرية.
وضع  اىل  وحماميته  توما  بادر 
اشارة على عقاره السليب، ورفع 

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

املتواري،  النعامي  ضد  دعوى 
اضافة اىل رفع دعاوى الستعادة 
ودخلت  احلقيقي،  ملالكه  العقار 
األمور يف متاهة احملاكم. ويقول 
توما إنه فقد كل ثقة له بالقضاء 
بعدما أخذت االمور تدور يف حلقة 
مفرغة بني هذا القاضي وذلك، 
مع ان ارقام اهلوية املزورة ختتلف 
احلقيقية.  توما  هوية  رقم  عن 
ويف رأيه ان شاري العقار، وهو 
من مساسرة االراضي، كان جيب 
ان يكون أكثر فطنة ويدرك ان 
العقار  مبوجبه  بيع  الذي  السعر 
فثمة  احلقيقي،  السعر  ليس 
فارق كبري بني 400 الف دوالر، 
مليوني  اي  احلقيقي،  والسعر 
يف  التخمني  وخرباء  دوالر، 
كان  بعبدا  يف  العقارية  الدوائر 
جيب ان يدركوا ان مثة أمرًا غري 

طبيعي يف هذا السعر«.
وتشرح احملامية خضري أن »األمور 
رغم  الطبيعي  جمراها  يف  تسري 
الدعاوى املضادة لكسب الوقت، 
وأنها تنتظر امتام التبليغات لكي 
يبدأ القاضي بالنظر يف القضية، 

الواضحة من األلف اىل الياء«.
تبقى  الرئيسية  املسؤولية  لكن 
اليت  اللبنانية  الدولة  عاتق  على 
مواجهة  تتوىل  ان  يفرتض 
على  للحفاظ  وتعمل  املزورين 
تطالبهم  أن  ال  املغرتبني  أمالك 

بإرسال األموال فحسب.

عن »النهار« البريوتية

رأى الرئيس جنيب ميقاتي أن 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
حيتاج اىل جهد كبري وتنازالت 
مل  األطراف  كل  من  متبادلة 

ينضج ظرفها بعد.
جمموعة  مع  لقاء  خالل  وسئل 
كل  من  أعمال  رجال  من 
الشمال عقد امس االول، عن 
الرئاسية،  االنتخابات  موضوع 
الظروف  أن  أجد  ال  فقال: 
عليه  كانت  عما  ختتلف  اليوم 
قبل 25 أيار، وما زلت أرى أن 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
حيتاج اىل جهد كبري وتنازالت 
مل  األطراف  كل  من  متبادلة 
أن  غري  بعد،  ظرفها  ينضج 
املزيد  نبذل  أال  يعين  ال  ذلك 
مستمر  وبشكل  اجلهود  من 
لنصل اىل انتخاب رئيس يف 

أسرع وقت.
وعن احداث املوصل والعراق 
قال: إن أحداثا كهذه لن متر 
تداعيات  ترتك  أن  دون  من 
ما  لكنين  كله،  اإلقليم  يف 
التسوية  أن  أعتقد  زلت 
احلقيقية  والشراكة  السياسية 
السياسية  املكونات  كل  بني 
لبنان،  يف  كما  العراق،  يف 
للوصول  الوحيد  السبيل  هي 
الدموية  عن  بعيدة  حلول  اىل 

وملنع اخلسائر احملققة.
الرتب  سلسلة  موضوع  وعن 
جيب  بداية  قال:  والرواتب، 

للموظفني  بأن  االعرتاف 
حقوقا  والعمال  واألساتذة 
مزمن  غياب  نتيجة  تراكمت 
كيفية  حول  واضحة  لرؤية 
لرواتب  واضح  جدول  إقرار 
تفاوت  وهناك  املوظفني، 
شرائح  بني  املداخيل  يف 
القوى املنتجة يف لبنان، وقد 
حكومتنا  املشكلة يف  واجهتنا 
القرار  وصدق  جبد  وعملنا 
سلسلة جدية للرتب تقوم على 
احلق  إعطاء  االول  مرتكزين 
ألصحاب احلق والثاني احلفاظ 
على مقومات االقتصاد الوطين 
العامة.  املالية  واستقرار 
جملس  من  حكومتنا  تقدمت 
السلسلة  مبشروع  النواب 
مداخيل  مرفق جبدول  اجلديدة 
ان  اال  متويلها،  تؤمن  مقرتحة 
اللجان  تعرضت يف  السلسلة 
مرهقة  لتعديالت  النيابية 
بدون شك، فدخلنا يف مرحلة 
املزايدات اليت عطلت إقرارها.
علينا، من أجل اقرار السلسلة 
إعادة النظر يف الواردات لئال 
التنمية  امام  عائقا  تشكل 
عجز  وتزيد  االقتصادية 
نفسه  الوقت  ويف  اخلزينة، 
احلقوق  اصحاب  اعطاء  ينبغي 
لعدم  مراحل،  على  حقوقهم 

ارهاق املالية العامة.
جاهز ألي مشروع

قال:  طرابلس  موضوع  وعن 

تنموي  عمل  بكل  أرحب 
اقتصاديا  بطرابلس  للنهوض 
وانا  واستثماريا،  واجتماعيا 
من  بيدكم  يدي  ألضع  جاهز 
ترونه  مشروع  اي  تنفيذ  اجل 
مع  بالتعاون  ومنتجا  مفيدا 
مدينتنا  فطرابلس  اجلميع، 
وعلينا واجب التعاون للنهوض 

بها اىل حيث تستحق.
وكان الرئيس ميقاتي استقبل 
حممد  الرتكي  املال  وزير 
السفري  حضور  يف  مششيك 
إينان  لبنان  لدى  الرتكي 

أوزيلديز والوفد املرافق.
بعد  مششيك  الوزير  وقال 
بزيارة  اليوم  قمت  اللقاء: 
وعرضنا  ميقاتي  للرئيس 
لبنان  يف  االوضاع  واقع 
بني  والعالقات  واملنطقة 
أهمية  نعلق  وحنن  بلدينا، 
كبرية على االستقرار يف لبنان 
وأنا موجود هنا للمشاركة يف 
ما   - اإلقليمي  التكامل  مؤمتر 
وراء األفق: رؤية ملشرق جديد 
الدولي  البنك  اليه  دعا  الذي 
الشرق  االعمال  رجال  واحتاد 
لبنان  ويستضيفه  اوسطي 
االقتصادي  التكامل  لبحث 
لبنان  املنطقة.  دول  بني 
وشريك  وصديق  حليف  هو 
اسرتاتيجي لنا، وحنن نواصل 
يف  املبذولة  للجهود  دعمنا 

لبنان.

ميقاتي عرض التطورات مع وزير املال الرتكي:

انتخاب رئيس حيتاج جلهد وتنازالت متبادلة
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

على  العراقيون  االكراد  سيطر 
بشمال  النفطية  كركوك  مدينة 
أن  بعد  االول  امس  البالد 
من  احلكومية  القوات  انسحبت 
متشددين  تقدم  أمام  مواقعها 
يهدد  مما  بغداد  حنو  اصوليني 

مستقبل العراق كدولة موحدة.
ويف املوصل نظم مقاتلو داعش 
اهلمفي  بعربات  استعراضا 
عليها  استولوا  اليت  األمريكية 
املنهار  العراقي  اجليش  من 
قدم  أن  منذ  يومني  مدى  على 
املقاتلون من الصحراء واجتاحوا 
العراق.  يف  مدينة  أكرب  ثاني 
وقال شهود إن طائرتي هليكوبرت 
سيطر عليهما املتشددون أيضا 
حلقتا يف االجواء فيما يبدو أنها 
فيها  حتصل  اليت  األوىل  املرة 
اجلماعة املتشددة على طائرات 
تقوم  اليت  السنوات  مدى  على 
احلدود  جانيب  على  بتمرد  فيها 

العراقية السورية.
ما  احلكومي  التلفزيون  وعرض 
قال إنها لقطات جوية لطائرات 
على  صواريخ  تطلق  عراقية 
أهداف للمتشددين يف املوصل. 
تنفجر  األهداف  رؤية  وأمكن 
سوداء.  سحب  منها  وتتصاعد 
اجلنوب  إىل  أبعد  مسافة  وعلى 
تقدمهم  املقاتلون  واصل 
اخلاطف حنو بلدات ال تبعد أكثر 
بغداد  عن  بالسيارة  ساعة  من 
بتعبئة  امليليشيات  تقوم  حيث 
محام  بتكرار  ينذر  قد  فيما 

يف  والطائفي  العرقي  الدم 
واندفعت  و2007.   2006 عامي 
شاحنات تقل متطوعني يرتدون 
اخلطوط  صوب  عسكريا  زيا 

األمامية للدفاع عن العاصمة.
البيشمركة شيخ  وزير  وقد جنا 
تفجري  من  مصطفى  جعفر 
تفقده  بعد  موكبه  استهدف 
غرب  جنوب  يف  منتشرة  قوات 

كركوك.
وقال أمر لواء البيشمركة العميد 
شريكو فاتح شواني إن التفجري 
عودة  طريق  يف  وقع  الذي 
مقتل  أسفر عن  الوزير،  موكب 

عنصر أمن كردي.
العراقي  النواب  جملس  وفشل 
امس يف االجتماع للتصويت على 
إعالن حالة الطوارئ بسبب عدم 
النائب  وقال  النصاب.  اكتمال 
فشل  الربملان  إن  طعمة  عمار 
بسبب  اليوم  جلسة  عقد  يف 
عدم اكتمال النصاب املطلوب، 
فيما أكد مصدر برملاني حضور 
128 نائبا فقط علما أن النصاب 

يتطلب حضور 163 نائبا.
يف  األمنية  اللجنة  وأعلنت 
شرق  العراقية  دياىل  حمافظة 
مقتل عشرات املسلحني وتدمري 
60 سيارة لتنظيم داعش مشالي 
ناحية العظيم على حدود دياىل 

مع كركوك.
رئيس  احلسيين  صادق  وقال 
احملافظة،  جمللس  تابعة  اللجنة 
من  متكن  احلربي  الطريان  إن 

داعش  ملسلحى  جتمعات  تدمري 
التابعة  جنانه  منطقة  يف 

لدياىل.
أن  إىل  احلسيين،  وأشار 
عن  أسفرت  اجلوية  الضربات 
ملسلحي  سيارة   60 تدمري 
عشرات  ومقتل  داعش 
القوات  أن  موضحا  املسلحني، 
عملياتها ضد  األمنية ستواصل 
املسلحني مشال احملافظة ضمن 

املناطق احلدودية مع كركوك.
وافاد مصدر يف قيادة عمليات 
بابل، بأن 51 عنصرًا من تنظيم 
اجلنسية  عرب  بينهم  داعش 
للجيش  مدفعي  بقصف  قتلوا 
مدينة  مركزها  احملافظة  مشال 

احللة.
امنية  قوة  إن  املصدر،  وقال 
بابل  عمليات  قيادة  اىل  تابعة 
جتمعات  باملدفعية  قصفت 
يف  داعش  تنظيم  من  لعناصر 
لناحية  التابعة  الفاضلية  منطقة 
عن  أسفر  مما  الصخر،  جرف 
تنظيم  من  مسلحًا   51 مقتل 
معلومات  ان  مبينا  داعش، 
استخبارية أكدت وجود مسلحي 
اليت  األوكار  بعض  داعش يف 

يستغلونها يف االجتماعات.
أن  العراقية  السلطات  وأعلنت 
قصف  العراقي  الطريان  سالح 
املسلحني  للمتشددين  مواقع 
وحوهلا،  املوصل  مدينة  يف 
املسلحني  عشرات  حياصر  فيما 

مصفاة بيجي النفطية املهمة.

اإلرهاب  مكافحة  جهاز  وفال 
اجليش  طريان  أن  العراقي 
عناصر  من  كبرية  أعدادا  قتل 
يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
مشال  داعش  والشام  العراق 
صالح  حمافظة  مركز  تكريت، 
الرمسي  املتحدث  وقال  الدين. 
النعمان:  صباح  اجلهاز،  باسم 
مع  بالتنسيق  النخبة  قوات  إن 
عصابات  تطارد  اجليش  طريان 
داعش يف قرى مشال تكريت. 
القوات  أن  النعمان  وأضاف 
منهم  كبرية  أعداد  بقتل  قامت 
وكان  املطاردة.  عمليات  أثناء 
جهاز مكافحة اإلرهاب أعلن يف 
عربتني  تدمري  عن  سابق  وقت 
وقتل  داعش  لتنظيم  تابعتني 

من فيها يف تكريت.
وبدأت حمافظات العراق بتشكيل 
تضم  للجيش  رديفة  قوات 
املدنيني  املتطوعني  من  اآلالف 
تنظيم  مسلحي  متدد  ملواجهة 
داعش وسيطرتهم على عشرات 
فيما  العراقية  والبلدات  املدن 
امر املالكي بتولي مكاتب األمن 
التطوع  عمليات  ترتيب  الوطين 
هذه كما مت ختصيص معسكر يف 
املنسحبة  القوات  لتجميع  بغداد 
من مواقعها فيما مت االعالن عن 
وصول القادة الثالثة املتهمني 
بغداد  إىل  املوصل  بسقوط 
إىل  باحالتهم  تكهنات  وسط 

حماكم عسكرية.
ومت نقل الفريق أول عبود قنرب 

الغراوي  صبيح  مهدي  واللواء 
غيدان  علي  أول  والفريق 
القادة  وهم  حمسن  والفريق 
بتسليم مدينة  املتهمني  الثالثة 
املوصل إىل تنظيم داعش من 
والفرار  منها  االنسحاب  خالل 
اقليم  عاصمة  اربيل  مدينة  إىل 

كردستان الشمالي.
قائد  إن  عراقي  مصدر  وقال 
الفريق  املشرتكة  العمليات 
الشرطة  وقائد  قنرب  عبود  أول 
اللواء  املوصل  يف  االحتادية 
وقائد  الغراوي  صبيح  مهدي 
أول  الفريق  الربية  القوات 
قد  حمسن  الفريق  غيدان  علي 
جرى نقلهم من أربيل على منت 
الدولي  بغداد  طار  إىل  طائرة 
من  املزيد  عن  اإلفصاح  دون 
وكالة  ونقلت  التفاصيل. 
السومرية نيوز عن املصدر قوله 
أن هؤالء القادة املعرفني هبطوا 
يف بغداد وتسلمتهم السلطات 

العراقية.
ودعا سفري العراق لدى فرنسا 
الذي  الدولي  األمن  جملس 
سيجتمع يف نيويورك يف وقت 
تقديم  على  املوافقة  إىل  الحق 
مساعدة عسكرية إضافية للعراق 
تشمل دعما جويا وطائرات بدون 

طيار.
العراق  ولدى سؤاله عما يريده 
قال  الدولي  األمن  جملس  من 
حتتاج  بالده  إن  ياسني  فريد 
إضايف  وطريان  معدات  إىل 

وطائرات بدون طيار. وتابع إن 
ألن  العراق  دعم  اجمللس  على 
ما جيري ال ميثل تهديدا للعراق 

فقط بل للمنطقة بكاملها.
تركيا  إن  مسؤولون  وقال 
 80 سراح  إلطالق  تتفاوض 
مواطنا تركيا حيتجزهم مسلحون 
املوصل  مدينة  يف  اصوليون 

بشمال العراق.
ال  إنه  املسؤولون  وقال 
ميكنهم تأكيد تقارير عن إطالق 
وقال  الرهائن.  بعض  سراح 
يف  تقارير  مثة  تركي  مسؤول 
إطالق  عن  اإلعالم  وسائل 
ميكننا  ال  لكن  مواطنينا  سراح 
هذه  يف  التقارير  هذه  تأكيد 
املرحلة... جنري مفاوضات منذ 
أمس لتأمني مواطنينا وال تزال 

املفاوضات جارية.
وكانت صحيفة يين شفق املوالية 
للحكومة قالت إن الرهائن ومن 
وأطفال  دبلوماسيون  بينهم 
سراحهم  اطلق  خاصة  وقوات 
وسينقلون إىل تركيا يف وقت 
الحق امس االول. وقال جيتني 
النقل  احتاد  رئيس  أوغلو  نوح 
الدولي الرتكي لرويرتز إن 31 
من  جمموعة  وهم  الرهائن  من 
سائقي الشاحنات كانوا حيتجزون 
يف حمطة كهرباء اطلق سراحهم 
لكنهم فيما يبدو حماصرون يف 
املوقع بسبب انعدام األمن يف 
عليها  استوىل  بعدما  املوصل 

مسلحون اصوليون.

لقوات الكردية تسيطر على كركوك واملسلحون يتقدمون حنو بغداد
سقوط عشرات القتلى من داعش يف الغارات على تكريت ودياىل
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األمم املتحدة: عشرات اآلالف 
فروا من مناطق سيطرة املتمردين 

يف السودان
السودانية  السلطات  فّرقت 
للدموع، جتمعًا  املسيل  بالغاز 
جتمهروا  املواطنني  من  لعدد 
احملكمة  مبنى  من  بالقرب 
اخلاصة، حيث ُينظر يف قضية 
رئيس حزب املؤمتر السوداني 
الشيخ،  إبراهيم  املعارض، 
النظام  بتقويض  املتهم 
ضّد  والتحريض  الدستوري 
الدولة، اىل جانب تهم أخرى.

عن  الدفاع  حمامو  وفوجئ 
الشيخ، عند حضورهم اىل مقّر 
احملكمة يف مدينة النهود يف 
بسحب  كردفان،  غرب  والية 
النيابة مللف القضية من أمام 
اعتربوه  الذي  األمر  القاضي، 
خمالفًا للقوانني، وال سيما أن 
القانون ال يعطي النيابة احلق 
يف ذلك. واعتقلت السلطات 
السودانية رئيس حزب املؤمتر 
األمن  قّدمه  بالغ  خلفية  على 
ضّده، بسبب انتقادات وّجهها 
املثرية  السريع  الدعم  لقوات 
األجهزة  وانتشرت  للجدل. 
أحناء  يف  والشرطة  األمنية 
الطرق  متامًا  وأغلقت  املدينة، 
املؤدية اىل احملكمة، وحاصرت 
مقر حزب املؤمتر السوداني يف 
مدينة النهود، بعدما جلأ اليه 
عدد من قيادات احلزب، اليت 
ملناصرة  اخلرطوم  من  قِدمت 

زعيمها.
للحزب،  العام  األمني  وقال 
السيد، ل  القيوم عوض  عبد 
السلطات  إّن  اجلديد،  العربي 
األمنية قامت منذ صباح امس، 
الرئيسية  الطرق  مبحاصرة 
املؤدية اىل احملكمة واىل دار 
احلزب ومنزل الشيخ، ملنع أي 
حركة دخول أو خروج من تلك 
األماكن. وأشار اىل أن األمن 
أغلق الطرقات ب الدوشكات 
املواطنني  ومنع  واملدافع، 
ومناصري احلزب من االقرتاب 
السيد،  وأعلن  احملكمة.  من 
أنه وآخرين، حماصرون داخل 
أن  مؤكدًا  الشيخ،  منزل 
ِقبل  من  متت  اعتداء  عمليات 
السلطات على عدد من كوادر 
احلزب، كما اعتقلت آخرين مل 

ُيعرف عددهم بعد.
األمنية  األجهزة  وفّرقت 
بالسودان، مظاهرة يف مدينة 
كردفان  غرب  بوالية  النهود 
حماكمة  بدء  مع  بالتزامن 
رئيس حزب املؤمتر السوداني 
الشيخ،  إبراهيم  املعارض، 
الذي ينحدر من املدينة وحيظى 

بنفوذ واسع فيها.
فإن  عيان  شهود  وحبسب 
مبنى  طّوقت  األمنية  األجهزة 
وعززت  باملدينة  احملكمة 
الرئيسة  الطرق  يف  قواتها 
قنابل  وأطلقت  إليها  املؤدية 
لتفريق  للدموع  املسيل  الغاز 
مبحاكمة  ينددون  متظاهرين 
أن يتضح على  الشيخ، دون 

الفور سقوط جرحى.
جلسة  اخلرطوم  يف  التأمت 
النائب  مباحثات مغلقة مجعت 

السوداني  للرئيس  االول 
افريقيا  وزراء  ورئيس 
احلدود  فتح  لبحث  الوسطى 

بني البلدين.
بوزارة  الدولة  وزير  ووصف 
عبداهلل  السودانية  اخلارجية 
جلسة  اهلل،  عبيد  حممد 
بكري  مجعت  اليت  املباحثات 
حسن صاحل ليل رئيس وزراء 
نيكوالي  الوسطى  أفريقيا 
انها  وقال  باملثمرة،  اتقاي 
احلدود  فتح  على  ركزت 
وأضاف  التجاري.  والتبادل 
بني  املشرتكة  املباحثات  أن 
فتح  كذلك  تناولت  الدولتني 
التجاري،  والتبادل  احلدود 
باملثمرة  املباحثات  ووصف 

للغاية.
باخلارجية  الدولة  وزير  وقال 
أطلع  اتقاي  إن  السودانية، 
األوضاع  جمريات  على  صاحل 
وأن  الوسطى  أفريقيا  يف 
مساعي  على  اطمأن  األخري 
حاليًا  القائمة  بانقي  حكومة 
من أجل إحالل السالم وجتاوز 

واقع الصراع الراهن.
أعلنت األمم املتحدة، أن مئة 
ألف مواطن سوداني فروا من 
منازهلم جراء القتال يف مناطق 
احلركة  متمردو  عليها  يسيطر 
يف  السودان  مشال  الشعبية 

جنوب كردفان.
املتحدة  االمم  مكتب  وقال 
للشؤون االنسانية يف نشرته 
مئة  من  اكثر  ان  االسبوعية 
الف شخص هجروا من منازهلم 
جراء القتال يف مناطق احلركة 
السودان  مشال  الشعبية 
جبنوب كردفان وفق ملنظمات 
انسانية. واضافت النشرة ان 
هناك قلقا من انتشار امراض 
الطفولة يف مناطق احلركة اليت 
حتصني  محالت  فيها  جتر  مل 

لالطفال منذ عام 2011.
حكومة  بني  القتال  واندلع 
احلركة  ومتمردي  اخلرطوم 
الشعبية مشال جبنوب كردفان 

يف حزيران 2011.
الدولية  اللجنة  وأعلنت 
للصليب األمحر يف جنيف يف 
بيان هلا أن الوضع اإلنساني 
السودان  جنوب  دولة  يف 
املمكن  ومن  خطريا  أصبح 
موسم  بدء  مع  يتدهور  أن 
تقديم  يعيق  والذي  األمطار 
إىل  اإلنسانية  املساعدات 

احملتاجني.
من  متكنها  اللجنة  وأكدت 
الغذائية  املساعدات  إيصال 
إىل حواىل ربع مليون شخص 
يف دولة جنوب السودان منذ 
كانون  يف  هناك  األزمة  بدء 
نائب  أن  إال  املاضي  األول 
الدولة  يف  بعثتها  رئيس 
موريون  فرانسوا  األفريقية 
مل  األمنية  الظروف  إن  قال 
تتحسن وإذا استمر التعثر يف 
فان  احملتاجني  إىل  الوصول 
أزمة انعدام األمن الغذائي يف 

البالد ميكن أن تتفاقم.

شارك املئات يف جنازة لتشييع 
جثمان ناشط استشهد يف ضربة 

جوية إسرائيلية.
جوية  ضربة  اسرائيل  ونفذت 
بعد  االربعاء  مساء  غزة  على 
من  نشطاء  إطالق  من  ساعات 
اسرائيل  على  صاروخا  القطاع 
تشكيل  منذ  األوىل  للمرة 
الفلسطينية.  التوافق  حكومة 
إنه  االسرائيلي  اجليش  وقال 
استهدف نشطاء يف قطاع غزة 
على  هلجمات  خيططون  كانوا 
إن  سكان  وقال  اسرائيل. 
شخصان  وأصيب  قتل  ناشطا 

آخران جبروح.
سابقة  صاروخية  هجمات  وبعد 
قالت إسرائيل إنها حتمل حركة 
منذ  القطاع  حكمت  اليت  محاس 
عام 2007 املسؤولية. لكن يف 
اسرائيل  انتقدت  املرة  هذه 
الفلسطيين  الرئيس  ايضا 
اقتصرت  الذي  عباس  حممود 
سلطته على الضفة الغربية حتى 
حكومة  اتفاق  الي  التوصل  مت 
األنباء  وكالة  وقالت  التوافق. 
الفلسطينية وفا إن عباس أدان 
الفصائل  مجيع  ودعا  اهلجوم 
النار  إطالق  لوقف  الفلسطينية 
وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة 

لقصف قطاع غزة.
الغارة  الرئاسة،  وأدانت 
إىل  أدت  اليت  اإلسرائيلية، 
استشهاد مواطن وإصابة اثنني 

جبروح يف قطاع غزة.
وقالت الرئاسة يف بيان صادر 
عنها: حنمل احلكومة اإلسرائيلية 
مسؤولية هذا التصعيد، ونعتربه 
حماولة لتوتري الوضع، وجره إىل 
طالبت،  كما  العنف.  دائرة 
هذا  بوقف  اإلسرائيلية  احلكومة 

التصعيد اخلطري فورا.
فلسطني  دولة  رئيس  وقال 
القيادة  إن  عباس،  حممود 
اتصاالت  جتري  الفلسطينية 
مكثفة مع اجلهات الدولية كافة 
ذات العالقة، للحفاظ على حياة 
الطعام  عن  املضربني  األسرى 
وإنهاء  االحتالل  سجون  يف 

معاناتهم.
ألقاها  كلمة  يف  عباس  وقال 
اجمللس  أعمال  افتتاح  يف 
امس  فتح،  حلركة  االستشاري 
الرئاسة يف مدينة  االول، مبقر 
وبشكل  نتابع  إننا  اهلل،  رام 
حثيث أوضاع األسرى املضربني 
عن الطعام، اليت وصلت ملرحلة 
سلطات  جتاهل  جراء  خطرية 
العادلة.  ملطالبهم  االحتالل 
أصدرنا  لقد  الرئيس:  وأضاف 
الدبلوماسية  لبعثاتنا  تعليماتنا 
يف األمم املتحدة وجملس حقوق 
للضغط  هلا،  التابع  اإلنسان 
على احلكومة اإلسرائيلية لوقف 

معاناة أسرانا.
املصاحلة،  مبلف  يتعلق  وفيما 
قال الرئيس، إن قطار املصاحلة 
الوطنية وحتقيق الوحدة الوطنية 
تشكيل  خالل  من  انطلق  قد 
الوطين.  الوفاق  حكومة 
وأضاف: إن هذه احلكومة حتظى 
أطياف  مجيع  من  كامل  بدعم 

واجملتمع  الفلسطيين  الشعب 
االنقسام  آثار  إلنهاء  الدولي، 
األسود يف تاريخ شعبنا وتوحيد 
إلجراء  والتحضري  املؤسسات، 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية 

يف موعدها احملدد.
وشهدت مدينة القدس احملتلة، 
وشامال؛  ا  عامًّ ا  جتاريًّ إضراًبا 
اإلداريني  األسرى  مع  تضامنا 
عن  املضربني  الفلسطينيني 
يوًما داخل  الطعام منذ مخسني 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
التجارية  احملال  أغلقت  وقد 
الرئيسية  القدس  وأسواق 
أبوابها يف خمتلف أحناء املدينة 
اليت بدت خاوية متاًما إال من بعض 
املارة، وذلك استجابة من جتار 
املدينة املقدسة لدعوات القوى 
بأن  هلم  واإلسالمية  الوطنية 
األسرى  لنصرة  كلمتهم  يقولوا 
باإلضراب  االلتزام  خالل  من 
يف  واملشاركة  العام  التجاري 
األسرى،  مع  التضامنية  الوقفة 
واليت تنظم مساء يوم اخلميس 

يف مقر الصليب األمحر.
وهدمت جرافات وآليات عسكرية 
السبعني  للمرة  إسرائيلية 
العراقيب  قرية  التوالي،  على 
الفلسطينية، يف صحراء النقب، 

قوات االحتالل تهدم قرية فلسطينية باجلرافات غارة 
اسرائيلية على غزة وسقوط شهيد

ساعات  يف  اقتحمتها  بعدما 
وسط  مفاجئ،  بشكل  الصباح 
جلنود  القرية  سكان  تصدي 

اجليش اإلسرائيلي.
وأوضح شهود عيان من داخل 
رجال  من  املئات  أّن  القرية 
اخلاصة  والوحدات  الشرطة 
منذ  متركزت  اخليالة  والفرق 
قرية  قرب  الصباح  ساعات 
العراقيب، قبل أن تداهم القرية 
وتبدأ يف أعمال اهلدم والتجريف. 
جنود  بني  مواجهات  ودارت 
من  وعدد  اإلسرائيلي  اجليش 
الذين  الفلسطينيني  املواطنني 
متركزوا داخل مقربة القرية حيث 
كانوا يتحصنون فيها، بعد قرار 

احملكمة اإلسرائيلية باإلخالء.
السلطات  تهدم  مرة  كل  ويف 
يسارع  القرية  اإلسرائيلية 
النشطاء  من  وأعداد  األهالي 
الفلسطينيني بإعادة بنائها من 
لسياسة  واضع  حتد  جديد، يف 
االحتالل الرامية لتهجري السكان 
يؤكد  كما  النقب  من  العرب 

األهالي.
الفلسطيين  العام  النائب  قال 
إن التشريح كشف ان رصاصة 
حية قتلت صبيا فلسطينيا يف 
حقوقية  منظمة  وصفته  حادث 

إسرائيلية  حرب  جرمية  بأنه 
حمتملة.

الفلسطيين  العام  النائب  وقال 
عبد الغين العووي بعد التشريح 
جلثة  األول  أمس  أجري  الذي 
نديم نوارة البالغ من العمر 17 
داخل  شظايا  وجود  تبني  عاما 
جسد الشهيد نديم نوارة. وقال 
مسعفون فلسطينيون إن نوارة 
قتال  عاما   16 ظهر  أبو  وحممد 
القوات  اطلقتها  حية  بذخرية 
مظاهرة  أثناء  اإلسرائيلية 
الضفة  يف  إلسرائيل  مناهضة 

الغربية احملتلة يوم 15 أيار.
إن  اإلسرائيلي  اجليش  وقال 
طلقات  سوى  تطلق  مل  قواته 
اليوم  ذلك  يف  مطاطية 
وفاة  يف  جيري  حتقيقا  وان 

الصبيني.
من  فيديو  لقطات  وأظهرت 
على  مقامة  أمنية  كامريات 
من  قريبة  فلسطينية  عقارات 
املاضي  الشهر  احتجاج  موقع 
وهما  االثنني  الفلسطينيني 
يف  األرض  على  يسقطان 
اصيبا  وقد  منفصلني  حادثني 
بالرصاص فيما يبدو رغم انهما 
مل ميثال أي تهديد فوري للقوات 

اإلسرائيلية.
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
احلكومة  تلقت   - االلكرتوني( 
األسرتالية حتذيرات من اإلفراط 
النيوزيلندية  التجربة  نقل  يف 
نظام  حجم  بتقليص  املتعلقة 
يقول  حيث  االجتماعية،  الدعوم 
إن  نيوزيلنديون  أكادمييون 
كبرية،  فجوات  أحدثت  التجربة 
وتسببت يف زيادة مساحة الفقر 

لدى األطفال.
االئتالف  حكومة  أن  يذكر 
باتريك  فوضت  األسرتالية 
نظام  مراجعة يف  لعمل  ماكليور 
الدعوم االجنماعية العام املاضي، 
ورقة  ماكليور  يقدم  أن  وينتظر 
خالل  توصيات  وتقرير  مناقشة 

األسابيع املقبلة.
وذكرت تقارير أن وزير اخلدمات 
أشار  أندروز  كيفن  االجتماعية 
الدعوم  نظام  وتكراراإىل  مرارا 
االجتماعية يف نيوزيلندا كنموذج 
تستمد منه أسرتاليا األفكار عند 

إجراءات إصالحات.
أجرت  قد  نيوزيلندا  وكانت 
نظام  يف  جوهرية  تعديالت 
خالهلا  حثت  االجتماعي،  الدعم 
إجناب  عدم  على  املواطنني 
مظلة  حتت  كانوا  إذا  أطفال، 
الدعم الذي ينقطع إذا مل يلتزم 
آخذوه بالتزامات اجتماعية معينة، 
إذا  الدعوم  تلك  اسرتداد  ويتم 

ثبت عدم االستحقاق..

حتذيرات من نقل جتربة الدعوم النيوزيلندية إىل أسرتاليا

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
مارك  طالب   - االلكرتوني( 
دريفوس املدعي العام الفيدرالي 
اجلمهوريني  الظل  حكومة  يف 
مضيفا  باليقظة،  األسرتاليني 
األوقات  من  احلالي  الوقت  أن 
اجلمهورية،  للحركة  املظلمة 
داعيا أنصارها بعدم االستسالم 

للواقع.
ويف خطاب وجهه دريفوس إىل 
إن  قال  باحلركة،  خاص  منتدى 
إحياء رئيس الوزراء توني أبوت 
اجملتمع  وسيدات  نبالء  لفكرة 
عن  انفصاله  يظهر  أمر سخيف، 
التعددية الثقافية املعاصرة اليت 

متيز أسرتاليا.
وأضاف خالل اخلطاب الذي ألقاه 
أبوت  انتماء  بوالية فيكتوريا إن 
يتقهقر  أمر  الدموية  للملكية 

نصف قرن عن العصر احلالي.
وتابع: »كيف ميكن ألي أسرتالي 
عام 2014 أن يتحدث عن وجود 
جمتمعنا  يف  الربيطانية  امللكية 
الروح  أن  إىل  مشريا  املعاصر؟ 
من  ملمحا  تعد  مل  الربيطانية 

الشخصية األسرتالية الوطنية.
املهاجرين  »موجات  وأضاف: 
من الثقافات املختلفة والروابك 
الوطيدة  والثقافية  االقتصادية 
أسرتاليا  غريت  منطقتنا  مع 

بشكل أساسي
اجلمهورية  احلركة  أن  واعترب 
إىل  تهدف  األسرتالية 
لكافة  اجلديدة  اهلوية  تشكيل 

األسرتاليني

مارك دريفوس: أسرتاليا مل تعد 
بريطانية

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - حذر خرباء من أن 
إسرتاليا  يف  التقاعد  سن  رفع 
إىل 70 عاما من شأنه أن يفتح 
جبهة جديدة من التمييز ضد كبار 
السن من العمال، ال سيما وأنهم 
يعانون بالفعل من متييز صارخ 

ومنهجي.
من  جديدة  إحصائيات  وتكشف 
املتساوية  الفرص  مفوضية 
وحقوق اإلنسان بوالية فيكتوربا 
شكاوى  نصف  من  أكثر  أن 
تتعلق  السن  كبار  ضد  التمييز 

بقطاع التوظيف.
نسبة  بلغت  عامني،  ومنذ 
موظفني  ضد  التمييز  خمالفات 
 %  55 السن  يف  متقدمني 
التمييز  حاالت  عدد  إمجالي  من 
املفوضية،  تلقتها  اليت  العمري 
لكنها زادت خالل السنة املالية 

احلالية إىل 61 %.
من جانبها، قالت املفوضة كيت 
واليت عملت سابقا يف  جنكينز، 

جمال القوانني املناهضة للتمييز 
إن حاالت التمييز ضد املوظفني 
باتت  من ذوي األعمار املتقدمة 
مثل  به،  مسلم  وأمر  منهجية، 
بعضهك  خدمات  عن  االستغناء 
إو  العمر،  يف  تقدمهم  بدعوى 
إجبار املوظفني يف سن اخلمسني 

على التقاعد املبكر.

أننا  »أعتقد  جنكينز:  وأضافت 
ما  شكاوى،  تلقي  سنستمر يف 
مل نغري اجتاهنا جتاه العمال كبار 

السن«.
يذكر أن موازنة حكومة االئتالف 
إىل  اامعاش  سن  رفع  تضمنت 
70 عاما، بعد أن رفعته احلكومة 

العمالية السابقة إىل 67 عاما.

رفع سن التقاعد إىل 70 يهدد كبار العمال يف أسرتاليا

انتقد حزب العمال رئيس الوزراء 
تصرفه  واصفا  ابوت  طوني 
رئيس  مكتب  ان  غري  باحملرج، 
اجتماعات  الغاءه  نفى  الوزراء 
مع كبار املسؤولني املاليني يف 
العامل خالل زيارته إىل الواليات 
بامسه  متحدثة  وقالت  املتحدة. 
يلتقي  ان  املقرر  من  كان  انه 
اخلزانة  وزير  ابوت  السيد 
األمريكية جاك ليو Lew ورئيسة 
جملس احلكام يف البنك املركزي 
الفيدرالي يف الواليات املتحدة 

.Yellen جانيت يلني
من  تقرير  عقب  ذلك  جاء  وقد 
أوكس  لوري  السياسي  املعلق 
بان السيد ابوت ألغى اجتماعات 

مقررة منذ فرتة طويلة مع السيد 
ليو، ومع رئيسة صندوق النقد 
ومع  الغارد  كريستني  الدولي 
رئيس البنك الدولي جيم يونغ 

كيم.
زعيم  نائبة  وصفت  وقد 
بليربسك  تانيا  املعارضة 
ابوت  السيد  تصرف   Plibersek
ميكن  كيف  وتساءلت  باحملرج، 
مع  اجتماعات  إلغاء  يتم  أن 
كبار  اقتصاديني  مسؤولني 
قبل بضعة أشهر من استضافة 
يف  العامل  زعماء  أسرتاليا 
 20 الـ  الصناعية  الدول  قمة 
)G20( يف شهر تشرين الثاني 

املقبل.

بليربسك تصف تصرف أبوت باحملرج

سوف حتال مجيع املعامالت اليت 
وحكومة  باملر  كاليف  بني  متت 
مكافحة  ملفوضية  نيومان 

الفساد.
ومل يتقدم نائب رئيس رئيس 
سيين  جيف  كوينوالند  والية 
معلنا  رمسية  بشكوى   Seeney
ان االمر يعود ملفوضية اجلرمية 
وسوء السلوك )CMC( لتقييم 
بشكل  تصرف  قد  كان  إذا  ما 

غري الئق.
قطب  ان  سيين  السيد  وقال 
على  للحصول  سعى  التعدين 
فحم  ملشاريع  تفضيلية  معاملة 

مت رفضها عام 2012.
وقد صدرت حديثا وثائق تشري 
 ،2013 عام  أوائل  أنه يف  إىل 
عرض السيد باملر إسقاط ثالث 
حاالت قانونية ضد احلكومة إذا 
وافقت على خط سكك حديدية 
غري  غاليلي  حوض  يف  له 

املستَغل.
له  »قلت  سيين  السيد  وقال 
من  ضرب  االشياء  هذه  ان 

اجلنون«.
ان   سيين  السيد  وكشف 
مراسالت  كل  مجعوا  موظفيه 
قطب التعدين وسيتم تسليمها 
اجلرمية  مكافحة  مفوضية  اىل 

وسوء السلوك.
نائب  يكون  ان  املمكن  ومن 
انتهك  قد  الوالية  رئيس 
االدعاء  هذا  حبجبه  القوانني 
رمسي  سلوك  لسوء  احملتمل 

لفرتة طويلة.
ويف تربيره ذلك قال »يف ذلك 
الوقت، كنا حكومة جديدة، كنا 
بصدد خلق فرص عمل لسكان 
علّي  »كان  كوينزالند،« معرتفا 

واجب تقديم تقرير«.
االستفادة  »مع  يقول  واضاف 
من جتاربنا السابقة نظرا للطريقة 
اليت اعتمدها كاليف باملر، رمبا 
حماولة  عدم  األفضل  من  كان 

التعامل معه.«
العمال  حزب  يف  النائبة  ورأت 
انه   Yvette D’Ath داث  ايفيت 
إذا كانت هذه االدعاءات حقيقية، 
لكان مطلوبا من احلكومة تسليم 
أي  حيال  املفوضية  إىل  تقرير 
ذلك  يف  سلوك  بسوء  شكوك 
الوقت، قائلة »إنهم  )احلكومة( 
حباجة لشرح ملاذا يفعلون ذلك 

اآلن وبعد بعامني«.
اما السيد باملر فيقول ان السيد 
كامبل  الوالية  ورئيس  سيين 
نيومان فربكا االدعاءات، الحلاق 
رئيس  ملقاضاته  به  الضرر 

الوالية بتهمة التشهري.
وحذر السيد باملر السيد  سيين 
قد  اخلادعة  تصرفاته  ان  من 

تقوده اىل ماء قانوني ساخن.
 AAP وصرح السيد باملر لوكالة
احالة  »ان  قائال  الثالثاء  يوم 
مكافحة  مفوضية  اىل  مزاعم 
وانت  التصرف  وسوء  اجلرمية 
تعلم انها غري صحيحة هي فعل 

إجرامي«
جرى  كلما  انه  باملر  ورأى 
الربملان  من  طرده  استعجال 

كان افضل«
وأعلن السيد باملر ان احلرب مع 
بعد  بدأت  احلر  الوطين  احلزب 
فرتة  ليست طويلة  من ترؤس 
عندما  الوالية،  نيومان  السيد 
احلياة  مدى  عضوية  منه   نزع 
تشرين  يف  االئتالف(  )يف 

الثاني 2012.

حكومة نيومان بصدد احالة اوراق تعامل باملر 
معها اىل مفوضية اجلرمية وسوء السلوك

كاليف باملر

تعليق عضوية النائب جيف شو يف برملان فيكتوريا

تكثف املعارضة يف نيو ساوث 
بيع  خطة  على  هجماتها  ويلز 
الوالية  رئيس  متهمة  الطاقة 
»خداع«  مبحاولة  بريد  مايك 

اجلمهور.
يوم  أعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
خطة  على  وافقت  انها  الثالثاء 
لبيع أصول الشبكة اململوكة من  
حكومة الوالية حبلول عام 2016 
بـ  املقدرة  البيع  عائدات  وضخ 
20 مليار دوالر يف مشاريع بنى 
معرب  ذلك  مبا يف  كربى،  حتتية 
احلديدية ملطار سيدني  السكك 

الثاني )يف بادجريي كريك(.
وقد وعد السيد بريد ان تكون 
هذه اخلطة ضمن محلته االنتخابية 
عام 2015، يف حني تعهد حزب 
والنقابات  الوالية  يف  العمال 
العمالية مبحاربتها بدءا من اآلن 

وصوال إىل يوم االقرتاع.
جون  املعارضة  زعيم  ويتهم 
بريد مبحاولة  السيد  روبرتسون 
مسألة  يف  اجلمهور  »خداع« 
بريد وضع  »مايك  قائال  البيع، 
البنية  سراب  ببساطة  قدما 
التحتية اليت من شأنها أن تأتي 
على حساب كل أسرة يف مجيع 
أحناء نيو ساوث ويلز من خالل 

فواتري الكهرباء اخلاصة بهم.«
أسعار  ان  العمال  حزب  ويدعي 
اخلصخصة  بعد  سرتتفع  الطاقة 
من  العام  القطاع  ان  ويقول 
نتيجة  وظائف  يفقد  ان  املمكن 
من  السنوية  األرباح  فقدان 

الشبكة.
انه  روبرتسون   السيد  وقال 
مليار  من  أكثر  فقدان  »سيتم 
اليت تتلقاها  االموال  دوالر من 
الوالية اآلن من شبكة الكهرباء 
اخلدمات  لتمويل  ُتستثمر  واليت 
املستشفيات  مثل  األساسية 
واملدارس  واملمرضات 
والبنية  والشرطة  واملعلمني 

التحتية«.
الرتويج  بريد  السيد  وواصل 
يف  االربعاء  يوم  اخلطة  هلذه 
زيارته اليت قام بها لبانكستاون 
التحتية  البنية  عن  للحديث 

اجلديدة املزمعة للقطار.
أن  أيضا  احلكومة  وعدت  كما 
الكهرباء  بيع  من  املال  تنفق 
واملدارس  املستشفيات  على 
مليارات   6 وهناك  والطرق.. 
دوالر خمصصة من عملية البيع 
والنائية يف  االقليمية  للمناطق 

نيو ساوث ويلز.

حزب العمال يف نيو ساوث ويلز 
يصعد محلته على بيع الطاقة مقعد  نائب  عضوية  تعليق  مت 

جيف شو  املستقل  فرانكستون 
حتى  فيكتوريا  برملان  خارج 
»بهدلة«  بتهمة  املقبل،  ايلول 

الربملان وبأنه »ُمفسد«.
أي  قضاء  شو  السيد  ويعتزم 
غياب قسري له عن الربملان يف  

التحضري حلملته االنتخابية.
وسيفقد السيد شو املستحقات 
طيلة  العام  القطاع  من  املمولة 

فرتة طرده من الربملان.
اجمللس  اهانته  على  يوم  فبعد 
النواب  ناقش  التشريعي 
السيد شو، حيث جنح  مستقبل 
 Napthine رئيس الوالية دينيس
يف نهاية املطاف مبحاولته تعليق 
عضوية شو الساعة 08:30 من 

ليل االربعاء.
يف  العمال  حزب  فشل  وقد 
حماولته طرد السيد شو بعد ان 
السابق  الربملان  رئيس  رفض 
قد  كان  الذي   - مسيث  كني 
الربملان   من  باخراجه  تعهد 
التمرد   - خارجا«  »أريده  قائال 
وبدال  االحرار،  حزب  امجاع  على 
زمالئه  بقرار  التزم  ذلك  من 

االحرار.
ومبوجب تعليق عضويته حتى 2 
شو  السيد  جتريد  سيتم  ايلول 
من أجر 11 يوما ومنعه من السفر 
الضرائب  دافعي  من  املمول 

واجباره على االعتذار.
تعليق  املعارضة  نواب  ووصف 
بأنها  شو  النائب  عضوية 
»خيط  مثل  لينة  »ضعيفة«، 
اي  جتنب  وبدافع  خرايف« 

انتخابات فرعية.
انتقاد السيد شو ووصفه  ومت 
خالل  مرات  عدة  »ُمفسد«  بالـ 

أربع ساعات من التشهري.
الذي  فرانكستون  نائب  ولكن 
بدا متعبا فشل يف دخول جملس 
النواب خالل املناقشة حتى انه 

مل يصّوت على مستقبله.
االئتالف  يف  مصادر  وتقول 
أن  منه  يتوقعون  ال  انهم  اآلن 
طرده  سيتم  انه  حيث  يعتذر، 

ثالثة أشهر على أي حال.
وادعى نائب رئيس الوالية بيرت 
حتقيق  يف  احلكومة  جناح  راين 
مترير  األسبوع،  هذا  هدفني 
قضية  مع  والتعامل  املوازنة 

السيد شو.
املعارضة  زعيم  قال  بدوره 
الدكتور  ان  أندروز  دانيال 
معاقبة  »عدم  قرر   Napthine
محايته«،  ولكن  شو  السيد 
مضيفا »ال ختطئوا فهو ُمفسد، 
دينيس  قبل  من  حممي  وهو 
احلزن  هو  وهذا   ،Napthine

الشديد  هذه الليلة«.
كشفت  ان  بعد  ذلك  ويأتي 
صحيفة »صنداي هريالد صن« 
استخدام  ساء  شو  النائب  ان 
بطاقة الوقود املمولة من دافعي 
السيارة  وكذلك  الضرائب 

لصاحل مصلحته )هاردواير(.
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كورمان: مترير املوازنة ما زال ممكنا
يبدو ان  احلكومة ال تزال على 
البنود  مترير  امكانية  من  ثقة 
جملس  يف  للموازنة  الصعبة 
من  الرغم  على  الشيوخ، 
وبعض  العمال  حزب  تصدي 

االحزاب الصغرية هلا.
بيع  اآلن  حتى  الصعب  ومن 
 7( املشرتك  الدفع  بنود 
دوالرات( لدى زيارة املمارس 
على   والتغيريات  العام، 
مستحقي اإلعانة )السنرتلينك( 
تعهد  بعد  التقاعد  سن  ورفع 
وباملر  واخلضر  العمال  احزاب 

يونايتد مبعارضتها.
ماثياس  املالية  وزير  وحذر 
وضع  من   Cormann كورمان 
الطريق  قطع  حول  افرتاضات 
على املوازنة، قائال ان جتربته 
يف جملس الشيوخ أظهرت له 
أولية  معارضة  أي  اختاذ  عدم 

على شيء كأنه اإلجنيل.
ويعارض حزب العمال الضريبة 
أو  العالي،  الدخل  ذوي  على 
ما يسمى بضريبة العجز ولكن 

قرر تقديم الدعم هلا.
وصرح السيد كورمان لشبكة 
»على  االحد  يوم  نيوز  سكاي 
واألسابيع  األيام  يف  الفور 
اعلن عدة  املوازنة،  اليت تلت 
أنواع  كل  الناس  من  اطياف 

األشياء.. وبعد ذلك كانعكاس 
... بدأ الناس تدرجييا يغريون 

رأيهم.«
ان  كورمان  السيد  وقال 
متييع  يف  تنظر  لن  احلكومة 
امام  تقدميها  قبل  التدابري 

الربملان.
الرئيسية  العقبة  وسيكون 
باملر،  كاليف  للحكومة 
املفتاح  حزبه  سيكون  الذي 
يف  املوازنة  على  للتصديق 
جملس الشيوخ بعد االول من 

متوز.
انه  كورمان  الوزير  وقال 
للجلوس  سعيدا  سيكون 
وتناول وجبة طعام مع السيد 

باملر يف »ظروف مناسبة«.
الواضح  »من  يقول  واضاف 
يف  معه  نتشارك  سوف  أننا 

معركة األفكار«.
وكان وزير االتصاالت مالكومل 
جبدل يف  تسبب  قد  تورنبول 
األسابيع األخرية لتناوله عشاء 

مع السيد باملر.
وقد اعرب عضو جملس الشيوخ 
 Leyonhjelm ديفيد  املنتخب 
حزب  اعضاء  بان  شكه  عن 
يصوتون  سوف  يونايتد  باملر 

معا يف املدى الطويل.
 Leyonhjelm وصرح السيناتور
للقناة التلفزيونية العاشرة ان 
باملر  حزب  اعضاء  لدى  ليس 
جملس  يف  الثالثة  يونايتد 
حزب  وسيناتور  الشيوخ  
 )Australian Motoring Enthusiast(
»أيديولوجية  موير،  ريكي 
شيء  »أي  أو  مشرتكة« 
»وعلى  معا«.وقال  يربطهم 
هذا األساس، اعتقد انه ليس 
أي سبب قوي جيمعهم  هناك 
من  اخلوف  سوى  معا  للعمل 

.»)outsiders( اخلارجيني

وزير املالية ماثياس كورمان
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نواب يدعون اىل حل وسط بشأن االجازة الوالدية املدفوعة
طوني  الوزراء  رئيس  حث  جيري 
وسط   حل  اىل  للتوصل  ابوت 
الوالدية   اإلجازة  خمطط  بشأن 
أو   األجر  املدفوعة  السخية 
مواجهة خطر ردة فعل عنيفة من 

نواب يف االئتالف.
الوطين  احلزب  سناتور  حّث  فقد 
الوزراء  رئيس  ويليامز  جون 
اإلجازة  خطة  لوضع  ابوت  طوني 
الثالجة  يف  املدفوعة  الوالدية 
واعتماد اقرتاح حل وسط لتجنب 
مواجهة مع نواب غري راضني عن 

هذا االقرتاح السخي.
الوالدية  اإلجازة  نظام  وال حيظى 
املدفوعة األجر بشعبية لدى بعض 
نواب االئتالف ومن بينهم أعضاء 
جملس الشيوخ مثل جون ويليامز 
برناردي  وكوري  مسيث  ودين 
بوزويل  ورون  ماكدونالد  وإيان 
الذين  هوك  اليكس  والنائب 
حيال  عن   خماوفهم  علنا  اعربوا 

هذا املخطط.
االئتالف يف  نواب  بعض  ويأخذ 
ضد  التصويت  سرا،  االعتبار، 
أن  شأنه  من  الذي  االقرتاح، 
يدفع للنساء أجرا كامال ملدة 26 
أسبوعا، كحد أقصى  يصل اىل 
50 ألف دوالر مبا يف ذلك أيضا 

مدفوعات التقاعد.
وقد اظهر السيد ابوت ليونة على 
الذي كان من  اقرتاحه األصلي، 
شأنه أن يكلف ما يصل إىل 5.5 
كحد  اي  سنويا  دوالر  مليارات 
أقصى 75 ألف دوالر، وذلك يف 

نيسان املاضي.
والنظام احلالي الذي قدمه حزب 
العمال يكلف مليارا و700 مليون 
دوالر سنويا، ويقدم 18 أسبوعا 
مدفوع األجر يف احلد األدنى لألجور 
اي 622 دوالرا يف األسبوع ولكن 

دون دفع مساهمات التقاعد.

لوسائل  ويليامز  النائب  وقال 
ان على   رئيس  اعالم فريفاكس 
ذلك  من  أبعد  الذهاب  الوزراء 
غرفة  يف  املعارضني  الستمالة 
خمطط   توسيع  مقرتحا  احلزب 
يتم  »رمبا  موضحا  العمال،  حزب 
بتمديد  وسط  حل  اىل  التوصل 
 18 من  لألجور  األدنى  احلد  دفع 
إىل  باإلضافة  أسبوعا،   26 إىل 

التقاعد«.
عندما  ثم  »ومن  يقول  وتابع 
أقوى واملوازنة   االقتصاد  يصبح 
املزيد  نقرتض  وال  توازنا  اكثر 
أن نضع  املال، عندها ميكن  من 

خمططا أكثر سخاء.«
انه  قال  ابوت  السيد  ولكن 

متمسك بسياسته.
كندا،  يف  للصحفيني  ومتحدثا 
فهم  سوء  الوزراء  رئيس  اظهر 
تأتي  اين  من  جلهة  وادراك 
ان  قائال  خلطته،  املعارضة 
احلكومة تتعامل مع نواب االحزاب 
الصغرية وديا يف جملس الشيوخ 
حذر  لكنه  السياسة،  هذه  بشأن 
من انه يتوقع ان حترتم سياسة 

احلكومة«
»دعونا   صحفي  مؤمتر  يف  وقال 
مل  السياسة  هذه  أن  ننسى  ال 
نتخذها يف عملية انتخابية واحدة 
انتخابيتني  عمليتني  يف  ولكن 
ودعونا ال ننسى انها يف االساس 
وللوالدين  للنساء  عدالة  مسألة 

يف بالدنا«.
»ملاذا  ابوت  السيد  وسأل 
على  الناس  حيصل  أن  ينبغي 
يذهبون  عندما  احلقيقية  األجور 
يأخذون  وعندما  العطل  أيام  يف 
وعندما  الطويلة  اخلدمة  إجازة 
ومن  مرضية  إجازة  لديهم  تكون 
الرفاهية  أجور  هلم  ُتدفع  ثم 
)السنرتلينك( عندما يذهبون يف 

إجازة والدية؟«.
بان  قناعة  على  »انين  واضاف 
اإلجازة الوالدية ليست استحقاق 
استحقاق  انها  اجتماعية،  رعاية 
السبب  وهلذا  العمل،  مكان 
اليت  بالسياسة  متمسك   فانين 

اعلناها«.
ما  وليامز  السناتور  يفصح  ومل 
اخلطة  ضد  سيصوت  كان  اذا 
يف جملس الشيوخ إذا مل ُتعدل، 
املزيد  عمل  ضرورة  اىل  مشريا 

للمزارعني.
الشيوخ  جملس  عضو  ورفض 
مسيث  دين  اسرتاليا  غرب  يف 
السيناتور  اقرتاح  على  التعليق 
تزال  ال  انه  قال  لكنه  وليامز  
لديه »حتفظات كبرية« حول هذه 

السياسة.
الشيوخ  جملس  عضوا  ورفض 
برناردي وبوزويل على حد سواء 

التعليق على هذه السياسة.
لتقديم  ومل حتدد احلكومة موعدا 
الشيوخ  جملس  إىل  املخطط 

للتصويت عليه.
احلكومة  كانت  لو  حتى  ولكن 
قادرة على تأمني الدعم من حزب 
اخلضر يف جملس الشيوخ احلالي، 
ضده  يصّوت  ان  يكفي  فإنه 
االئتالف  نواب  من  فقط  مخسة 

هلزمية مشروع القانون هذا.
يف   أسهل  تكون  لن  واملهمة 
ان  بعد  اجلديد،  الشيوخ  جملس 
يونايتد  باملر  حزب  زعيم  اعلن 
كاليف باملر  أيضا عن معارضته 

هلذه السياسة.
الوزراء  رئيس  نائب  واعرتف 
املخطط  هذا  بان  تراس  وارن 
غرفة  يف  بشعبية  حيظى  ال 
أنه  على  أصر  لكنه  االئتالف 
يقدم فوائد للشركات الصغرية 

واملزارعني.

»مثة عامل بأسره هناك ولدينا مصاحل وفرص يف 
هذا العامل«

رايس  األمريكي سوزان  القومي  األمن  مستشارة 
نيويوك تاميز 2013/10/26

يف العام 2009 تقدمت الصني من األمم املتحدة 
اجلنوبي  الصني  حبر  من   %90 إلسرتجاع  بطلب 
من  كل  بها  تطالب  مناطق  الطلب  هذا  ويشمل 

فيتنام ،الفيليبني، ماليزيا، اندونيسيا وبورما.
ويف 23 تشرين الثاني 2013 اعلنت الصني عن 
توسيع منطقة الدفاع اجلوي لتشمل قسمًا واسعًا 
من حبر الصني تشمل جزر سينكاكو اليت تعتربها 
اليابان جزءًا من اراضيها وتدعي كل من تايوان 
والصني ملكية تلك اجلزر وتسميها الصني دياوبو 
وتبعد هذا اجلزر عن الصني 300 كلم وعن اليابان 
400 كلم وعن تايوان 170 كلم وكانت اليابان قد 
العاملية  احلرب  1895وبعد  عام  اجلزر  تلك  احتلت 
واعادتها  املتحدة  الواليات  عليها  سيطرة  الثانية 

لليابان عام 1972.
جولته  واثناء  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس 
اآلسيوية يف نيسان املاضي شجع الدول اآلسيوية 
اليابان  ويف  الصني،  بوجه  للوقوف  زارها  اليت 
اعترب اوباما ان اي اعتداء على اجلزر اليابانية هو 
اعتداء على الواليات املتحدة، ويف الفيليبني  وقع 
اتفاقية دفاعية تسمح للقوات االمريكية للعمل يف 
الفيليبني وكان سبق ذلك زيارة اىل ماليزيا هي 
األوىل من نوعها لرئيس امريكي لذلك البلد منذ 
50 عامًا، وقد جتاوب رئيس الوزراء املاليزي جنيب 
رزاق مع عدة طلبات امريكية منها السماح للقوات 
املاليزية،  واألجواء  املرافئ  باستعمال  االمرييكية 
متلكها  اليت  يوتوزان  صحيفة  بأن  العلم  مع  هذا 
الواليات  تقريرًا عن ضلوع  كانت نشرت  احلكومة 
املتحدة يف اختفاء الطائرة املاليزية ) الرحلة  ام 
الصني  بني  العالقة  افساد  أجل  من   )370 اتش 
وماليزيا )صحيفة  ذي سدني مورنيغ هريالد 23/

نيسان/2014 ص 13(.
مع  اسرتاتيجية  عالقات  تربطها  واليت  اسرتاليا 
دفاع  باتفاقية  البلدين  ويلتزم  املتحدة  الواليات 
تضمهما اىل نيوزيالندا تعرف بإسم )األنزس( مل 
تتوانى يف الرد على االجراءات الصينية وانتقدت

قرار  بيشوب  جوليا  االسرتالية  اخلارجية  وزيرة 
الصني بتوسيع منطقة الدفاع اجلوي.

رئيس الوزراء طوني ابوت ويف تصرحيات له مؤخرًا 
األفضل ألسرتاليا  الصديق  اليابان هي  ان  اعترب 
وحسب  االسرتاليني  ان  اال  اآلسيوية  القارة  يف 
املستطلعني  من   %31 يرى  لوي  معهد  استطالع 
ان الصني هي اول الدول الصديقة السرتاليا يف 
آسيا مقابل 28% لليابان ويعتقد 47% منهم ان 
خالل  ألسرتاليا  عسكريًا  تهديدًا  ستشكل  الصني 

العشرين عامًا القادمة.
واجلدير ذكره ان اسرتاليا والصني حتتفظان بعالقة 
اقتصادية قوية وخالل زيارته اآلسيوية يف نيسان 
املاضي وقع رئيس الوزراء اتفاقية جتارة حرة مع 
البحث  كل من كوريا اجلنوبية واليابان وما يزال 
جاريًا لتوقيع اتفاقية مماثلة مع الصني وقد رافق 
رئيس الوزراء  اىل الصني وفدًا كبريًا مؤلفًا من 
املالية  الشركات  كبار مسؤولي  من  600 شخص 

والتعدين ورجال االعمال.
الباسيفيك  جنوب  يف  املستجد  الواقع  هذا  امام 
مل يعد السؤال اين تقف اسرتاليا ولكن السؤال 
اىل اي مدى ستذهب اسرتاليا يف موفقها الداعم 

للواليات املتحدة وحلفائها؟
وزراء دفاع  انعقاد مؤمتر  واثناء  املاضي  االسبوع 
جمموعة آزيان كان ملفتًا للنظر تصريح وزير الدفاع 
اهتمامًا  ابدى  الذي  جونستون  ديفيد  االسرتالي 
واضحًا مبا اعتربه تهديد الصني لالستقرار وزيادة 
التوتر مع جريانها، ويأـي تصريح الوزير االسرتالي 
داعمًا ملوقف متشدد لزميله االمريكي شاك هاغل 
الذي اتهم الصني باختاذ اجراءات من جانب واحد 
حبر  وخصوصًا  الصني  حبر  يف  االستقرار  تهدد 

الصني الشرقي.
ويف حماولة للتمايز عن زميله االمريكي قال الوزير 
االسرتالي ان اسرتاليا ستحاول اقناع الصني ان 
خطر  عن  بعيدًا  املشاكل  حلل  اخرى  طرق  هناك 
املواجهة وزيادة التوتر يف البحر وشدد على ان 
احلياد  على  نقف  بأننا  واضح  االسرتالي  املوقف 

اسرتاليا واسرتاجتية امريكا الحتواء الصني
يف النزاع الدائر بني الصني وجريانها مضيفًا ان 
اسرتاليا تدعو مجيع األطراف حلل القضايا العالقة 
حسب القوانني الدولية )س م ه 2014/06/02 ص 
7( لكن اخلبري يف الشؤون الدولية من معهد لوي 
سام روكيفني رأى ان اجتماع سنغافورة حدث مميز 
حيث نقل الينا التوتر الذي يسيطر على املنطقة ، 
وجاء الرد الصيين على تصرحيات الوزير االمريكي 
امليجري  الصيين  اجليش  قائد  نائب  لسان  على 
جينرال وونغ كوتزونغ الذي قال ان هذا استفزاز 
منظم ضد الصني من رئيس وزراء اليابان ووزير 

الدفاع االمريكي. 
تقرير  للنظر  ملفتًا  كان  الداخلي  الصعيد  وعلى 
للتخطيط  االسرتالي  املعهد  من  تومسن  ملارك 
االسرتاتيجي والذي قال اننا قد نضطر اىل زيادة 
االنفاق العسكري اىل 3 % من الدخل القومي علمًا 
ان احلكومة ويف ميزانيتها األخرية قد رفعت النسبة 
اىل 2% بعد ان كانت حكومة العمال خفضتها اىل 
االمريكية  املتحدة  الواليات  انتقدت  1.4 % وقد 

قرار احلكومة انذاك.
تتبع  ان  اسرتاليا  على  ان  تومسن  تقرير  ورأي 
يف  االمريكي  الوجود  وتعزز  تلتزم  اسرتاتيجية  
نشري   ،)9 ص   2014/05/30 ه  م  )س  املنطقة 
زيارة  واثناء   2011 العام  ويف  اسرتاليا  ان  اىل 
وافقت  للبالد  اوباما  باراك  االمريكي  الرئيس 
على نشر قوات امريكية يف البالد باالضافة اىل 
مركز جتسس يف  بأكرب  املتحدة  الواليات  احتفاظ 
منطقة باين كاب قرب اليس سربينغ يف املقاطعة 

الشمالية .
 58 شراء  اسرتاليا  قررت  ذلك  اىل  باإلضافة 
طائرة مقاتلة من طراز )اف 35( بتكلفة 12 مليار 
لسالح  القتالية  القدرة  وتطوير  لزيادة  دوالر 
مبلغ 12  الطائرات  االسرتالي وستكلف هذه  اجلو 
مليار دوالرًا اضافيًا لتسليحها وصيانتها، ويأتي 
احلكومة يف  الذي فرضت  الوقت  القرار يف  هذا 
ميزانيتها يف ايار املاضي اقتطاعات على قطاعي 
يف  دوالر  مليارات   10 بقيمة  والصحة  التعليم 
العشر سنوات القادمة، باإلضافة اىل اإلقتطاع من 

ميزانية البطالة واملتقاعدين.
يف مقالة ملفتة حملرر الشؤون الدولية يف صحيفة 
السدني مورنيغ هريالد بيرت هارتشر بعنوان » كم 
 2014/05/13( سام«  العم  لدعم  حباجة  حقًا  حنن 
ص 14( اعترب فيها ان آخر السياسني االسرتاليني 
العاملني الذين حتدوا العالقة املقدسة بني اسرتاليا 
اي  هناك  يوجد  وال  اليثم  مارك  كان  وحليفتها 
زعيم آخر يريد ان يكون اليثم باإلشارة اىل ما حّل 
بالزعيم العمالي ونهايته السياسية املأساوية بعد 
موقفه ذلك، لكن هارتشر استعرض آراء اثنني من 
رؤساء الوزراء السابقني األحراري مالكوم فرايزر 

والعمالي بول كيتينغ. 
فرايزر ألف كتابًا بعنوان »التحالف اخلطر« وحتدث 
عن اخلطر الكبري من ان حتصل مواجهة بني الصني 
وامريكا وقد تضطر اسرتاليا لدخول حرب ليست 
يف مصلحتنا، وقد يكون شيئًا رائعًا ان ننهي هذا 

احللف مع الواليات املتحدة.
يف  النظر  اعادة  اىل  دعى  فقد  كيتينغ  بول  اما 
سياسية الواليات املتحدة اجتاه الصني والسماح 
للصني لتوسيع مداها االسرتاتيجي ودعى احلكومة 
الواليات املتحدة  االسرتالية للعمل لتغيري سلوك 
للتخلص  دعى  الذي  فرايزر  احلرب عكس  لتجنب 
من التحالف مع الواليات املتحدة خوفًا من احلرب. 
املؤيدة  اآلراء  بعض  مقالتها  الكاتب يف  وعرض 

واملعارضة لرأي فرايزر.
الوزراء  رئيس  زيارة  عنه  ستسفر  ما  وبانتظار 
طوني ابوت احلالية لكندا والواليات املتحدة، هناك 
شيئًا مؤكدًا ان اسرتاليا ليست يف وارد الرتاجع 
عن حتالفها العضوي مع الواليات املتحدة والذي 
يضمهما اىل كل من كندا ونيوزلندا وبريطانيا يف 
ما يعرف مبجموعة )اخلمس عيون( خصوصًا يف ظل 
حكومة حمافظة جدًا ومعارضة لن جترأ على مسائلة 
والتسلح،  الدفاع  نفقات  زيادة  عن  احلكومة  تلك 
هذا مع العلم انه ال يوجد متايز كبري بني احلزبني 
الواليات  مع  بالعالقة  يتعلق  ما  يف  الكبريين 

املتحدة.
عباس على مراد - سدني- اسرتاليا
abbasmorad@hotmail.com
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 
نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

من  أكثر  خطة  إن  ضمري،  براحة  القول،  ميكن 
بعد  تنته  ومّلا  سامراء،  يف  فشلت  شيطانية 
بإغراق  كفيلة  لكانت  جنحت  لو  خطة  ذيوهلا. 
على  املراق  دمه  إىل  مضاف  دم  يف  العراق 
حصلت،  لو  اجلرمية،  كانت  ما  سنوات.  مدى 
لتقف تداعياتها عند حدود الرافدين، بل كانت 
سابقًا.  هذا  حصل  برمتها.  املنطقة  ستطال 
اليوم ستكون أعنف، حتمًا، يف املنطقة اخلصبة 

جدًا اآلن لالقتتال الطائفي واملذهيب.
استفاق العراق صباح اخلميس  بريوت |  بغداد | 
املاضي على وقع أنباء خميفة عن سقوط معظم 
»داعش«، يف  تنظيم  بيد  مدينة سامراء  أجزاء 
تفجري  حادثة  االذهان  اىل  أعاد  صاعق  هجوم 
واندالع  هناك،  العسكريني  اإلمامني  مرقد 
على  خلفيتها، سقط  على  طائفية  عنف  أعمال 
احملافظات  من  العديد  االبرياء يف  آالف  اثرها 

العراقية.
عند املرقد كل احلكاية. هو هدف اهلجوم أصاًل. 
احتالله ال تفجريه. وقد وصلت املعارك إىل بعد 
»مقدس« عند املسلمني  املرقد  شارعني منه. 
الشيعة، وسامراء بغالبيتها من املسلمني السّنة، 
لكن هؤالء مل ميّسوه بسوء طوال قرون خلت، 
بل لطاملا كانوا هم محاته... أما »داعش« فتلك 
حكاية أخرى. لو مّت األمر هلم، كما أرادوا، لكان 
الكالم عن »عقالء« من الطرفني قد أصبح من 
قبيل الرتف. سُتصّم اآلذان عن مساع أصوات 

هؤالء. حصل هذا سابقًا أيضًا.
عام  ينسوا  مل  العامل،  كل  ومعهم  العراقيون، 
2006 بعد، يوم جنح بعض »جمانني التكفري« يف 
تفجري املرقد املذكور. كانت تلك اللحظة مفصاًل 
يف حياة العراقيني، إذ غرقت البالد يف دوامة 
عنف طائفي مل تنته ارتدادتها حتى اليوم. ال 
باستثناء  الذكرى،  تلك  إىل  العودة  يريد  أحد 
جمرم ما، يف مكان ما، قرر أن حيصل اجتياح 
وخذ  املرقد،  واحتالل  مظلم،  فجر  يف  سامراء 
غرية  »يا  أهازيج  وعلى  »تدنيس«  على  بعدها 
الدين«. لن يكون مبقدور أحد جلم العقال الذي 
أن  خاصة  اآلن،  فالت  هو  مما  أكثر  سيفلت، 
ما حيصل يف العراق ما عاد يتصل بالعراقيني 
أنفسهم، حتديدًا عند احلديث عن سّنة وشيعة، 
أمس  املنطقة قفزت  إن  القول  وبالتالي ميكن 

فوق »حبر من الدم«.
جناح  على  العراق،  يف  سعودي،  رّد  هو  هل 
االنتخابات الرئاسية يف سوريا؟ أمل يقل رئيس 
إن  مّدة،  قبل  املالكي،  نوري  العراقي  الوزراء 
السعودية »ُتعلن احلرب على العراق« من خالل 
دعمها لـ«التكفرييني«؟ أي خبيث، فيه هذا الكم 
اهلائل من اخلبث، خطر له إشعال املنطقة حبرب 
مذهبية ضروس ال تبقي وال تذر؟ أسئلة كثرية 
أيديهم  بعدما وضعوا  أمس،  ناشطون،  طرحها 
يرتقبون كل  أنفاسهم،  وحبسوا  قلوبهم،  على 

خرب يأتي من سامراء.
إىل  أنفاسهم  العراقيون  حبس  أمس،  يوم 
من  املدينة  تطهري  االمنية  القوات  إعالن  حني 
املسلحني وهروبهم اىل خارج املدينة، بعد يوم 
من  خيل  ومل  واحلذر،  القلق  ساده  جديد  دام 
عمليات تفجري منظمة يف مناطق دياىل واملوصل 
وصالح الدين وبغداد، وإعالن حظر التجوال يف 

كل من املوصل وتكريت.
اىل  الرمسية  غري  الروايات  أشارت  حني  ويف 
االقتحام  عملية  خالل  عراقيًا  جنديًا   51 سقوط 
استجمعت  مسلح،   200 من  أكثر  نفذها  اليت 
القوات األمنية قواها عند حميط مرقد اإلمامني 
عسكري  تعزيز  استدعاء  ومت  القتحامه،  حتسبًا 
كبري، األمر الذي أدى اىل حتّصن املسلحني يف 

مواقع عدة.

300 آلية عسكرية مدعومة بسالح الجو 
شاركة يف تحرير املدينة

ويف حدود الساعة السابعة مساًء، أعلنت وزارة 

العراق واملنطقة ينجوان من »االنفجار الكبري«

الدفاع تطهري املدينة من املسلحني بشكل كامل 
وتدمري 19 آلية للمقتحمني، وقتل 13 مسلحًا.

أن  »األخبار«  اىل  حديثهم  يف  رووا  األهالي 
»مسلحي داعش دخلوا بسيارات رباعية الدفع، 
الساعة  حبدود  املدينة  اىل  مصفح،  وبعضها 
الثالثة فجرًا، عرب الطريق الزراعي الواصل بني 
الضلوعية«،  بطريق  واملوسوم  ودياىل  سامراء 
مضيفني أن »املسلحني اشتبكوا مع بعض نقاط 
التفتيش، يف حني انسحب جنود العديد من هذه 
النقاط، ما سّهل دخول املسلحني اىل املدينة 
سريعًا واحتالل العديد من املواقع االسرتاتيجية، 
وأبرزها جامع الرزاق الذي يعّد املسجد املركزي 
يف املدينة، ومقر الدفاع املدني الذي يبعد عن 

مرقد اإلمامني العسكريني 3 كيلومرتات فقط.
وبنّي االهالي أن »املسلحني رفعوا أذان الفجر 
عرب مكربات الصوت يف جامع الرزاق، تاله حتذير 
لألهالي من مقاومتهم، ودعوتهم اىل االخنراط 
العراقية،  احلكومة  يف صفوف داعش إلسقاط 
وإمهال القوات االمنية ساعتني إللقاء أسلحتهم 
وصول  اىل  مشريين  أنفسهم«،  وتسليم 
الساعات  يف  املدينة  اىل  العسكرية  القطعات 
األوىل من نهار أمس مدعومة مبروحيات مقاتلة.
للزميلة  ذكروا  سامراء  داخل  من  عيان  شهود 
»باتوا  سامراء  أهالي  بعض  أن  «األخبار« 
مييلون أخريًا إىل داعش، حتديدًا خالل السنوات 
األخرية، وبعض هؤالء هم ممن ُيعرفون باحلرس 
اجلمهوري أو فدائيي صّدام. بهؤالء قويت شوكة 
التكفرييني هناك. كانت قذائف اهلاون تنفجر 
قرب مرقد العسكريني، حتى قبل مدة وجيزة، 
ولكن كان جيري التكّتم على األمر، فال يصل كما 
هو إىل وسائل اإلعالم«. ويضيف الشاهد: »عند 
الفجر بدأ اهلجوم انطالقًا من مسجد الرزاق، وهو 
مقر قيادة حكومي ومركز للدفاع املدني سيطرت 
ال  باملناسبة  وهو  »داعش« يف هجومها،  عليه 
يبعد عن املرقد أكثر من 1600 مرت تقريبًا«. راح 
»الداعشيون« يتنقلون بني أحياء املدينة بواسطة 
آلياتهم املسلحة، مع صرخات وأهازيج ودعوات 
القوات  استطاعت  الظهرية،  عند  لنصرتهم. 
من  انطلقوا  مسلحون  ومعها  النظامية،  األمنية 
بغداد حلماية املرقد، إفشال املخطط بعد معارك 
»داعش«  فانكفأت  ساعات،  مدى  على  عنيفة 
من  كبري  عدد  سقوط  بعد  املدينة  أطراف  إىل 
القتلى. حتى ساعات الليل، كان ميكن القول إن 
اهلجوم مت إفشاله، لكن »الدم كان يغلي« يف 
أكثر من منطقة عراقية، إذ راحت الوفود تزحف 
إىل سامراء للدفاع عنها، ولتجنيب البالد القطوع 

املخيف ذاته.
الربية  القوات  قائد  كشف  ذلك،  غضون  يف 
عن  صحايف،  بيان  يف  غيدان،  علي  الفريق 

آلية   300 »مشاركة 
مدعومة بسالح  عسكرية 
حترير  عملية  يف  اجلو 
املسلحني  من  املدينة 
وفك الطوق الذي ضربه 
تنظيم داعش حول مرقد 

نوري املالكي اىل عقد مؤمتر لتسوية االزمة يف 
املدينة  من  »داعش«  مسلحي  وطرد  األنبار، 

بشكل نهائي.
وسباق  السياسية  الصراعات  اشتداد  ومع 
قلقًا  العراقي  الشارع  يزداد  احلكومة،  تشكيل 
من تصاعد أعمال العنف وعودة مسلحي داعش 
الفتنة  إشعال  بهدف  مقدسة  مراقد  لقصف 
الطائفية. ويف هذا االطار، أفتى املرجع كاظم 
احلائري الذي يقيم يف إيران بوجوب التصدي 
لتنظيمات النصرة والقاعدة وداعش، معتربًا من 

يقتل يف مواجهة اإلرهاب »له أجر شهيد«.
وكان العراق غّص بعمليات عنف طائفية طالت 
مجيع سكان العاصمة بغداد وبعض احملافظات 
ذات الطبيعة الدميوغرافية املختلطة على خلفية 
تفجري مرقد االمامني العسكريني يف سامراء عام 
آالف   8 يقل عن  ما ال  مقتل  اىل  أدت   ،2006
مواطن، وتهجري ونزوح آالف العوائل من مناطق 

سكناها.
اهلجوم  سيكون  هل  هنا؟  القضية  انتهت  هل 
آخر  مكان  أمر مماثل يف  األخري؟ هل سيحصل 
داخل العراق، أو رمبا خارجه، ما دام »اخلبيث« 
على خبثه؟ أسئلة كثرية رهن املقبل من األيام، 
ولسان حال العراق واملنطقة: »اللهم إنا نسألك 

األمان«.
مباشر عرب فايسبوك

كان الفتًا، يوم اخلميس املاضي، حجم التفاعل 
التواصل  مع ما حيصل يف سامراء على مواقع 
االجتماعي )فايسبوك ــ تويرت(. حتى الذين هم 
خارج العراق، يف دول بعيدة، كانوا يراقبون ما 
حيصل، بكل ما يعنيه هذا من استخدام ملفردات 
مذهبية تأجيجية، فيما كان البعض اآلخر يعرب عن 
خوفه من »وقوع الكارثة اليت ستمتد نريانها إىل 

كل منزل يف املنطقة«.
إشارة  للمحيطات،  العابر  التفاعل،  هذا  كان 
أبعد  إضافية إىل أن ما حيصل يف سامراء هو 
مرقد  تفجري  عند  نفسه.  والعراق  سامراء  من 
»العسكريني« عام 2006 مل تكن موجة اإلعالم 
اإللكرتوني كما هي اليوم، فكان اجلميع ينتظر 
نشرات األخبار وصدور الصحف، أما اليوم فكان 
ُينقل خربه يف حلظته،  األرض  كل مشهد على 
وتشتعل  معه،  الناس  يتفاعل  حلظته  ويف 

النفوس.

مصطفى ناصر, محمد نزال
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هجوم صاعق على سامراء تحبطه القوات األمنية العراقية )أ ف ب(

خالل إحياء ذكرى االمام موسى الكاظم يف النجف املقدس االسبوع 
املاضي )أ ف ب( 

اإلمامني العسكريني«.
وقام سالح اجلو العراقي بقصف أحياء اخلضراء 
والشهداء، وجامع الرزاق، ومركز الدفاع املدني 
بعد حتصن مسلحي داعش فيه، واقتحام املدينة 
بعد ذلك. إال أن مسلحي داعش كانوا انسحبوا 
من مواقعهم، من دون أن تصدر أي إحصائية 

رمسية عن عدد الضحايا.
إثر العملية األمنية، أعلن قائد عمليات سامراء 
الفريق الركن صباح الفتالوي »تطهري 97 باملئة 
من مدينة سامراء«. وقال: »قواتنا تعمل على 
الشرقي،  جانبها  خاصة  املدينة،  تطهري  إكمال 
بأمتار حمدودة، بعدما تكبد العدو خسائر كبرية«. 
وأضاف الفتالوي يف حديث إىل وكالة فرانس 
سامراء  حلماية  وقف  »اجلميع  قائاًل:  برس« 
ومتكّنا  هجومهم  وأحبطنا  الدينية،  واملراقد 
وهجمات  بضربات  داعشيًا،  مثانني  قتل  من 
واشتباكات من دار إىل دار وشارع إىل آخر«. 
األمنية  القوات  واختذت  أمس،  الفتًا،  كان 
متثلت  احلادث  خلفية  على  إجراءات  سلسلة 
منذ  املعتصمني  املتظاهرين  موقع  اقتحام  يف 
حنو عام »ساحة احلق« وأحرقت اخليم، وقامت 
باعتقال عدد من قادة التظاهرات، بينهم قادة 
أهالي  من  تشكلت  اليت  الصحوات  قوات  يف 
عام 2008،  القاعدة يف  تنظيم  املدينة حملاربة 
بالبحث عن رجل دين يدعى »حممد طه  وبدأت 
وحّوهلا  املتظاهرين  ساحة  أنشأ  الذي  محدون« 
اىل جتمع للمسلحني، حبسب الروايات احلكومية، 
وصدرت حبقه مذكرة إلقاء قبض، لكن القوات 

االمنية مل تفلح يف اعتقاله حتى.
18 شخصًا  اعتقال  اىل  الرمسية  األنباء  وتشري 
يرّجح قيامهم بتسهيل  بالتظاهرات،  على صلة 

دخول تنظيم »داعش« اىل املدينة.
نفذت  العملية  فإن  عسكريني،  خرباء  وحبسب 
عن  والعسكري  اإلعالمي  الزخم  ختفيف  بهدف 
حتقيق  بعد  األنبار  حمافظة  يف  الفلوجة  مدينة 
اجليش العراقي تقدمًا كبريًا يف حميط املدينة، 
الربية  القوات  قائد  تدخل  استدعى  الذي  األمر 
منذ  األنبار  يف  املتمركز  غيدان  علي  الفريق 
ستة  حنو  قبل  هناك  األمنية  العملية  انطالق 
أشهر، وسحب جمموعة من الفرقة الذهبية )جهاز 

مكافحة االرهاب( من الفلوجة اىل سامراء.
كل ذلك يأتي يف وقت دعا فيه رئيس الوزراء 
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مرحلة  االمريكية  ــ  االيرانية  العالقات  دخلت 
التحّوالت الكربى. اليوم وغدًا تسقط احلواجز. 
يلتقي مسؤولون أمريكيون وايرانيون مباشرة 
جيتمع  بعدها  جنيف.  يف  يومني  وملدى 
متتاليني  يومني  يف  الروس  مع  االيرانيون 
االول  الطرف  نفسها  طهران  فرضت  أيضًا. 
يف املعادلة الدولية ملنطقة الشرق االوسط. 
معادلة تدفع حلفاء ايران من سوريا والعراق 
واليمن اىل حزب اهلل اىل الشعور بثقة عالية 
انتصار  عن  احلديث  مرحلة  تقارب  بالنفس 
حمورهم. لعل التظهري االهم هلذه الثقة ورد 
اهلل  حلزب  العام  لألمني  االخري  اخلطاب  يف 

السيد حسن نصراهلل.
مع  النووية   »1+5« مفاوضات  انتقال  جمرد 
حدث  هو  املباشر  التفاوض  مرحلة  اىل  ايران 
األكرب«  »الشيطان  املنطقة.  يف  جدًا  كبري 
و«دولة الشر« جيلسان اىل طاولة واحدة. أمر 
اخليال.  اىل  أقرب  القريب  األمس  حتى  كان 
اللقاء جيري على مستوى نواب وزيري خارجية 
يرتفع  ان  مفاجئًا  يكون  لن  بعده  البلدين. 
مستوى اللقاءات اىل وزيري اخلارجية. ال بل قد 
ال يفاجأ العامل، بعد حني، اذا التقى الرئيسان 
اتصاهلما  منذ  اوباما.  وباراك  روحاني  حسن 
اهلاتفي الذي هّز العامل اواخر ايلول املاضي، 
تتواصل االرتدادات االجيابية. حنن، اذًا، امام 
االوسط.لعّلنا  الشرق  منطقة  يف  هائل  حتّول 
امام اعادة رسم حتالفات جديدة وأدوار جديدة 
ستظهر انعكاساتها قريبًا على أكثر من ملف، 
يف مقدمها ملفا سوريا وايران. من الطبيعي 
املفاجئة  اللقاءات  االعالن عن هذه  يكون  ان 
عن  بعيدة  بقيت  كثرية  وساطة  جهود  مثرة 
اجلهود،  يف  خليجية  دول  ساهمت  االضواء. 
أبرزها سلطنة عمان ثم الكويت والعراق وتركيا 
وغريها. من الطبيعي، أيضًا، ان تكون لقاءات 
عنها  االعالن  دون  من  اجلانبني  بني  حصلت 
على مستوى اخلرباء. امللفات عديدة ومعقدة. 
بعضها شائك وبعضها قابل للتفاهم سريعًا. 
لن يغامر البلدان بلقاءات ثنائية علنية من دون 

االتفاق مسبقًا على عدد من هذه امللفات.

القنبلة ليست مشكلة
كانت  املشكلة.  هي  النووية  القنبلة  ليست 
تدرك  الغربية  الدول  وكل  واسرائيل  امريكا 
ذلك. ايران نفسها اعلنت مرارًا رفضها انتاج 
قنابل. أفتى مرشد الثورة السيد علي خامنئي 
بتحرميها ألنها ضد العقيدة والدين واالخالق. 
قال انه لو ارادت طهران انتاجها ملا استطاع 
املشكلة،  صحيح.  هذا  ذلك.  من  منعها  احد 
اذًا، هي يف امتالك ايران التكنولوجيا النووية 
ايران  جتعل  التكنولوجيا  هذه  القنبلة.  وليس 
يف  عدة،  غربية  دول  ضد  شرسًا  منافسًا 
لو  العاملي.  املستوى  على  فرنسا،  مقدمها 
انتاج  على  وباريس  طهران  مثاًل،  تنافست، 
االوىل  تربح  نووية،  بطاقة  كهربائي  مفاعل 
على  قدرة  اكثر  العاملة  واليد  التكاليف  ألن 
يتفوق  ايران  يف  العلمي  التقدم  املنافسة. 
وفق  املئة  يف   11،3 بنسبة  اجلوار  كل  على 
طومسون«  »معهد  عن  الصادر  التقارير  آخر 
وهي  ايران  تفوقت  »رويرتز«.  ووكالة 
حماصرة ومعاقبة. وصلت اىل السماء بأقمارها 
والبحر  االرض  على  وسيطرت  االصطناعية، 

بقدراتها الصاروخية اهلائلة.

ما الذي تغري اذًا؟
يبدو اآلن أن امريكا والغرب االطلسي اقتنعا 
جيد  مستوى  على  ايران  حتافظ  ان  بضرورة 
حاليًا  الغرب  َقِبل  النووية.  التكنولوجيا  من 
بعيد  حد  اىل  جنحت  سابقًا.  يرفضه  كان  ما 
عنها  حتدث  اليت  املصارع«  »مرونة  سياسة 
السيد خامنئي. يف املرونة، كان املرشد يؤكد 
ان املفاوضات لن تؤدي اىل اي نتيجة. بقي 
يكثف اهلجوم على امريكا ويدعم املفاوضني. 

سامي كليب

إيـران ـ أمـريكا: زمـن الـتحوالت
كان الرئيس روحاني ووزارة اخلارجية يكرران 
مؤشرات االنفتاح. اقرتنت »مرونة املصارع« بـ 

»مناورة املصارع«.

ماذا انتجت؟
الدولة  ايران  صارت  االقليم،  مستوى  على 
األكثر أهمية بالنسبة ألمريكا والغرب االطلسي 
العسكرية،  القراءات  االرهاب.  مواجهة  يف 
ويف مراكز الدراسات االمريكية املؤثرة، تنحو 
صوب هذا االحتمال. سيتعّزز االمر يف املرحلة 
املقبلة كلما تبنّي ان االرهاب بات يف حاجة اىل 
تعاون دولي اقليمي أكرب. ال بد ان يشمل هذا 

التعاون الحقًا، وعالنية، اجليش السوري.
تستطيع ايران وأمريكا االتفاق على أدوارهما 
يف منطقة شرق آسيا. املنطقة ستكون حيوية 
البعض  املقبلة.  العقود  يف  لواشنطن  جدًا 
يتحدث عن احتمال ان تصبح مركز الثقل االبرز 
بعد الشرق االوسط، خصوصًا بعد ان تتخلى 
أمريكا عن النفط اخلليجي ابتداء من عام 2018. 
يكفي ان يالحظ املرء عدد القمم اليت عقدتها 
ايران مع قادة آسيويني يف االشهر املاضية 

ليفهم سببب االهتمام االمريكي.
كل بؤر التوتر يف الشرق االوسط واخلليج يف 
حاجة اىل تفاهم أمريكي ــــ ايراني. بعض هذا 
التفاهم صار واقعًا. العراق مثال جيد. احلكومة 
اللبنانية واخلطة االمنية ليستا بعيدتني عن هذا 

التفاهم.
حيكى عن نصائح أمريكية وروسية ُأسديت اىل 
الرياض يف شأن أهمية التقارب مع طهران. 
التمين  هذا  مثل  نقل  نفسه  اوباما  إن  يقال 

خالل زيارته االخرية اىل السعودية.
انتقل الرئيس االمريكي من مرحلة عزل ايران، 
بعد فشل امريكا يف ذلك، اىل مرحلة االحتواء 
اآلخرين  واحللفاء  والسعودية  اليران  املزدوج 
يف اخلليج. بعض القلق اخلليجي مربر من ان 
مستقبل  تولي  باتت  االمريكية  االدارة  تكون 

تقاربها مع طهران االهمية األكرب.
االمريكي جون كريي،  اخلارجية  أن يقرأ وزير 
من قلب بريوت، نّصًا مكتوبًا يدعو فيه ايران 
وحزب اهلل الجياد حل يف سوريا، فهذا حتّول 
كبري. مل يكن أمرًا عابرًا، ومن السذاجة احمللية 
اللبنانية التعامل معه على انه زّلة. كان النص 
بعد  النص  جاء  حرفيًا.  كريي  قرأه  مكتوبًا. 
االنتخابات السورية مباشرة. اذًا، هو امر غري 
عادي. لعل الشرق االوسط سيعتاد على امور 

كثرية غري عادية يف املرحلة املقبلة.
االمحد  صباح  الشيخ  الكويت  أمري  يذهب  ان 
سبقه  عابرًا.  أمرًا  ليس  طهران.  اىل  اجلابر 
على  واالمارات  طهران  بني  زيارات  تبادل 
مستوى وزيري اخلارجية. من املهم االشارة اىل 
ان هذه الدولة اخلليجية اليت تطالب باستعادة 
ثالث جزر من ايران، هي نفسها اليت بلغ حجم 
 16 حنو  طهران  وبني  بينها  التجاري  التبادل 
مليار دوالر عام 2013 فقط. قد يضاف اىل 
ذلك التوجه القطري الكبري حنو ايران، او زيارة 
نائب وزير اخلارجية االيراني للشؤون العربية 
واالفريقية حسني أمري عبد اللهيان اىل اليمن 
السياسي حلركة  ثم لقاؤه مع رئيس املكتب 

محاس خالد مشعل على ارض الدوحة.
اللقاءات  تسهيل  نفسها  تركيا  تتوىل  أن 
االيرانية ــــ االمريكية فهذا أمر غري عابر ايضًا. 
االمم  منظمة  يف  السابق  ايران  ممثل  قال 
املتحدة علي خرم ان »املفاوضات غري الرمسية 
تأثريًا  اسطنبول سترتك  مؤخرًا يف  جرت  اليت 
اجيابيًا على اجلولة املقبلة من املفاوضات بني 
ايران وجمموعة 5+1، وان من شأن ذلك ان 
يسهم يف توصل اجلانبني اىل تفاهم مشرتك«. 
من املهم مراقبة تفاصيل الزيارة اليت يبدأها 
االهم  من  تركيا.  اىل  روحاني  الرئيس  اليوم 
مراقبة اخلطاب الرتكي يف املرحلة اليت ستلي 

هذه الزيارة.
مع  حاليًا  عضويًا  املتحالفة  مصر،  ترسل  ان 

يف  للمشاركة  ايران  اىل  دعوة  السعودية، 
عبد  املشري  املصري  الرئيس  تنصيب  حفل 
الفتاح السيسي، فهذا ليس أمرًا عابرًا. هناك 
لتعزيز  ووساطات  خطوط  عن  عدة  معلومات 
املصلحة  االيرانية.  ــــ  املصرية  العالقات 
املتبادلة كبرية. طهران اليت ال تزال متحفظة 
يف التعاطي مع السيسي بيدها االنفتاح عليه، 
متامًا كما بيدها االبقاء على اخلطوط مع االخوان 

املسلمني وحركة محاس.
الثقايف  الرتاث  مؤسسة  رئيس  يقول  ان 
السياح  عدد  ان  سلطاني  مسعود  االيراني 
االمريكيني الذين زاروا ايران خالل هذه الفرتة 
ازداد 20 ضعفًا ليس أمرًا عابرًا. يضاف اىل 
واملصرفية  االقتصادية  االجراءات  عدد  ذلك 
االتفاق عليها بني واشنطن وطهران  اليت مت 
لنفهم أكثر أن االمور تسري سريعًا حنو التفاهم 
األكرب. هل كان بالصدفة، اذًا، أن يقرر أوباما 
لستة  ايران  على  النفطية  العقوبات  تأجيل 

أشهر مقبلة؟
الدول  وفود  ايران  على  تتقاطر  أن  أيضًا، 
باحثة عن صفقات اقتصادية ليس  االوروبية 

امرًا عابرًا.
ماذا عن سوريا؟

األكثر وضوحًا يف  ايران وروسيا  كان موقف 
العام  منذ  االخرية.  الرئاسية  االنتخابات  دعم 
االول للحرب يف سوريا وعليها، أرسل السيد 
ما يكفي الفهام خصوم  الرسائل  خامنئي من 
نظام  خلف  صلب  ايران  موقف  بأن  سوريا 
الداعمة  الرسائل  كّثف  االسد.  بشار  الرئيس 
للقيادة السورية حني ظهر بعض ترنح من قبل 
جناد.  أمحدي  حممود  السابق  الرئيس  ادارة 
القرار االيراني حيال سوريا معروف متامًا اين 
مركزه. يف هذا املركز بات املوقف أكثر صالبة 
من السابق، خصوصًا بعد اخنراط حزب اهلل يف 
صقورها،  أهم  أحد  طهران  ارسلت  القتال. 
عالء  واألمن  اخلارجية  العالقات  جلنة  رئيس 
الدين بروجوردي، اىل سوريا لدعم االنتخابات 
الرئاسية ونتائجها. كان الرئيس روحاني يف 
طليعة مهنئي نظريه السوري بواليته الثالثة. 
تشعر طهران بقوة وصوابية موقفها هذا يف 
التقدم  بعد  أيضًا  ولكن  االنتخابات،  أعقاب 
وحلفائه  السوري  للجيش  الالفت  العسكري 

على االرض.
احتمال املساومة االيرانية مع االمريكيني على 
احملللني  بعض  خيال  يشغل  سوريا  مستقبل 
كبار  اىل  استمع  من  لألسد.  املناهضني 
القليلة  االشهر  يف  االيرانيني،  املسؤولني 
خيال. مل  من  هذا ضرب  ان  يدرك  املاضية، 
تتوّرط ايران بكل هذا الدعم العسكري واملالي 
عنه  تتخلى  لكي  االسد  للرئيس  والسياسي 
يف »حلظة االنتصار«. توصيف االنتصار ورد 

»الشيطان األكرب« و«دولة الشر« يجلسان اىل طاولة 
واحدة )أ ف ب(

على لسان اكثر من مسؤول ايراني يف الفرتة 
القريبة املاضية، متامًا كما ورد بكل تفاصيله 
اهلل  حلزب  العام  لألمني  االخري  اخلطاب  يف 

السيد حسن نصراهلل.
اهلل  وحزب  ايران  يف  سوريا  حلفاء  ان  ثم 
يعرتفون قبل غريهم بأنه لوال »صمود اجليش 
السوري« ملا استطاع اي طرف، من ايران اىل 
احلزب وصواًل اىل روسيا، االنتقال من مرحلة 
الدفاع الصعب اىل مشارف احلسم. حتى اآلن 
الدول  مع  مفاوضاتها  كل  ايران يف  امتنعت 
النووي.  غري  أخرى  ملفات  فتح  عن  الغربية 
امللف،  هذا  من  اواًل  »ننتهي  تقول:  كانت 
معلومات  تؤكد  اخرى«.  ملفات  ننتقل اىل  ثم 
دقيقة ان عروضًا كثرية ومهمة ومغرية ُقّدمت 
حيال  موقفها  لتغرّي  االيرانية  القيادة  اىل 
جبواب  تصطدم  العروض  كل  كانت  االسد. 
واحد: »دمشق هي بالنسبة لنا كطهران«. قيل 
هذا الكالم مباشرة من قبل مسؤولني ايرانيني 
اىل القيادة السورية. قيل مثله ايضًا من قبل 
كالدفاع  الدفاع عن دمشق  الروسية:  القيادة 

عن موسكو.
على  النووي  االتفاق  يشارف  وفيما  اآلن، 
بانفراجات  التفكري  ميكن  هل  الكبرية،  مراحله 
والبحرين  واليمن  والعراق  ولبنان  سوريا  يف 
وغريها من امللفات الشائكة. هل ميكن انتظار 
ـــ االيرانية اليت  انفراج يف العالقات السعوديةـ 
ال تزال صعبة وفق ما ُيفهم من اخلطاب االخري 

للسيد نصراهلل.
األكيد نعم، ستحصل انفراجات ألن التعاون يف 
الكبرية يف  املصاحل  ولضمان  االرهاب  ضرب 
وانفراجات.  تفاهمات وحتوالت  املنطقة حيتاج 
شأن  يف  ايرانية  سياسية  ورقة  عن  حيكى 
يف  احلكم  قاعدة  توسيع  اىل  تهدف  سوريا 
املستقبل. هذا أمر مهم، شرط عدم املساس 

بصالحيات الرئيس.
لكن هل االنفراجات ستحصل بسرعة ومن دون 

عقبات؟
األكيد ال. التفاوض قد يتعثر وقد يسري. عوامل 
القلقة  اسرائيل  اخلط.  على  تدخل  قد  كثرية 
تراقب  امريكا  مع  حاليًا  العالقات  واملتعثرة 
متهورة.  مبغامرة  اجلميع  حترج  وقد  وختّطط، 
ومستقبل  االيراني  الدور  من  القلق  اخلليج 
التقارب االمريكي ــــ االيراني يبحث عن كيفية 
تغيري جمرى الرياح االمريكية. املتشددون يف 
بالذهاب  امريكا وايران نفسها قد ال يرغبون 

ابعد يف التنازالت املتبادلة.
كل شيء وارد. لكن ال شك يف ان املنطقة 
التحّوالت  مرحلة  يف  اليوم  من  ابتداًء  تدخل 
الكربى. ليس أمرًا عاديًا ان جيلس االمريكيون 
هذا  للتفاهم.  واحدة  طاولة  على  وااليرانيون 

يف حد ذاته أول التحوالت املفصلية.

تدخل العالقات اإليرانية ـ األمريكية اليوم مرحلة 
التحوّالت الكربى )أ ف ب(
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األنباء  تضاربت  اختطافهما،  منذ 
وأسباب  اخلاطفة،  اجلهة  بشأن 
مصريهما،  حول  ثم  االختطاف، 
أحدهما.  مقتل  عن  إشاعات  وسرت 
اللبنانية  »األخبار«  الزميلة  وتنشر 
حقيقة  حول  معروفة  غري  تفاصيل 
إبراهيم  يوحنا  املطرانني  اختطاف 
مستجدات  وآخر  يازجي،  وبولس 

القضية.
ثالثة عشر شهرًا مضت على اختطاف 
املطرانني يوحنا إبراهيم )مرتوبوليت 
حلب للسريان األرثوذكس( وبولس 
يازجي )مرتوبوليت حلب واإلسكندرون 
وتوابعهما للروم األرثوذكس(. ُحكي 
احلادثة، وبقي كثري من  الكثري عن 
رأسها  وعلى  غامضًا،  مالبساتها 
االختطاف،  وأسباب  اخلاطفة  اجلهة 

ومستجدات القضية.
القصة بدأت بوقوع حادثة االختطاف، 
الثاني  يف  معروف،  هو  كما 
كان   .2013 نيسان  من  والعشرين 
املطران يوحنا إبراهيم يزور املنطقة 
حترير  حماوالت  إطار  يف  احلدودية، 
كيال  ميشال  املخطوفني  الكاهَنني 
وإسحاق معوض، وقد باءت جهوده 
بسبب  بالفشل،  اليوم  ذلك  يف 
إخالف اخلاطفني موعدًا كان مضروبًا 

لتسليمهما.
فكان  يازجي  بولس  املطران  أما 
وتأمل«  »اعتكاف  فرتة  أنهى  قد 
لواء  يف  )الواقعة  السويدية  يف 
املطران  مع  واتفق  إسكندرون(. 
اليوم  ذلك  يلتقيا  أن  على  إبراهيم 
يف معرب باب اهلوى احلدودي، ليعودا 

معًا إىل حلب، وهذا ما حصل.
انطلقت سيارة املطران إبراهيم عائدًة 
إىل حلب، تقّل املطرانني، يرافقهما 
املطرانني(،  )مرافق  إيليا  فؤاد 
اهلل  فتح  السيارة  قيادة  ويتوىل 

كبود )سائق املطران إبراهيم(.
روتيين  بشكل  السيارة  جتاوزت 
حاجز كفر داعل )غربي مدينة حلب( 
التابع نظرّيًا لـ«اجليش احلر«، والذي 
تتناوب عليه عملّيًا جمموعتان؛ األوىل 
»مجاعة عبدو زمزم«، ومجيع أفرادها 
من قرية بشقاتني )جنوبي غربي كفر 
داعل(. وهي جمموعة سيئة السمعة، 
ُتسمى يف املنطقة »كتيبة احلرامية«. 
األقوى،  فهي  الثانية  اجملموعة  أما 
واليت قامت باختطاف املطرانني يف 
ذلك اليوم. )تعمل مجاعة عبدو زمزم 
إمرة اجملموعة اخلاطفة، بشكل  حتت 

غري مباشر(.
دخلت  »زمزم«،  حاجز  اجتياز  بعد 
منطقة متاس بني  املطرانني  سيارة 
وأبنية ضاحية  العلمية  البحوث  سور 
حلب(.  غرب  )جنوب  الراشدين 
قّناص  عليها  ُيشرف  منطقة  وهي 
اجليش  )من  العلمية  البحوث  منطقة 
السوري(. ال يرصد القّناص املنطقة 
بالكامل، فثمة أجزاء منها حمجوبة عنه 
وعلى  واألبنية.  الكتل  بعض  بفعل 
رباعية  سيارة  قامت  مفاجئ،  حنو 
املطرانني،  سيارة  باعرتاض  الدفع 
التوقف.  إىل  سائقها  اضطّر  اليت 
مسلحني  أربعة  ترّجل  الفور  وعلى 
السيارة،  من  قوقازية«  »مبالمح 
)ومن  أسلحتهم  منهم  ثالثة  شهر 
ضمنها قنابل يدوية(، وتوىل الرابع 
مهمة جّر سائق املطران ورميه خارَج 
السيارة. وكان واحٌد من املسلحني 
على األقل يتكلم العربية الفصحى. 

أحد  قام  ثم  سريعة،  حمادثٌة  دارت 
خارج  إيليا  فؤاد  جبّر  املسلحني 
يرافقه  قيادتها،  وتوىل  السيارة، 
املطرانان يف  آخران، فيما  مسّلحان 
السيارتان  لتنطلق  اخللفي.  املقعد 
عرب طريق ترابي بني املباني، وبعيدًا 

عن مرمى القناص.
انطلق فتح اهلل كبود )سائق املطران( 
العلمية«،  »البحوث  سور  اجتاه  يف 
بني أبنية مجعية الراشدين، ليشاهد 
بعدها مصابًا بطلق يف الرأس أرداه 

قتياًل.
من  أقل  بعد  فتمكن  إيليا  فؤاد  أما 
نصف ساعة من ركوب »ميكروباص« 
عابر، عائدًا يف اجتاه »حاجز زمزم«. 
الوقت  ذلك  يف  املنطقة  )كانت 
مدخاًل ملدينة حلب من ذلك االجتاه. 
كان  االختطاف  حادثة  مع  وبالتزامن 
السيارات  من  طويل  رتل  هناك 
جيرؤ  مل  أحدًا  لكّن  وإيابًا،  ذهابًا 
على  املسلحون  أكد  التدخل(.  على 
احلاجز إليليا أن سيارة املطرانني قد 
عادت يف اجتاههم منذ قليل، وشهر 
فأفسح  أسلحتهم،  داخلها  مسلحون 
مسلحو احلاجز هلا الطريق )يف حقيقة 
األمر كانت مجاعة زمزم متعاونة مع 
كانت  وباألحرى  اخلاطفة،  اجملموعة 

تنفذ أوامرها(.

من اختطف املطرانني؟

اجليش  »قيادات  حنو  إيليا  توّجه 
احلر« يف تلك املنطقة، فأكد هؤالء 
أن »ال علَم لديهم باحلادثة، بل إنهم 
دوريات  أرسلوا  ثّم  يستنكرونها«، 
أخربوا  قليل،  وبعد  املنطقة.  جتوب 
إيليا بأن »السلطة األكرب يف منطقة 

االختطاف هي لعصبة األنصار«.
متكن إيليا سريعًا من مقابلة الشيخ 
عصبة  أمري  »نائب  وهو  نعيم، 
يف  امليداني  وقائدها  األنصار« 
عدم  أّكد  األخري  لكن  املنطقة.  تلك 
وجود صلة بينه وبني العملية، وأنه 
مسلحني  عن  معلومات  أي  ميتلك  ال 
من جنسيات غري عربية يف املنطقة، 
لتتوّجه أصابع االتهام إىل املدعو »أبو 

البنات«. وهو داغستاني كان يقود 
قوقازي،   200 من  مكونة  »كتيبًة« 
تل  منطقة  يف  معسكرًا  يقيمون 
عقربين )ريف إدلب(، ويربطه حتالٌف 
قوي بأبو عمر الكوييت، زعيم »مجاعة 

املسلمني« )جند اخلالفة سابقًا(.
احلرب  اندلعت  طويلة،  شهور  بعد 
عدة  مسلحة  جمموعات  شّنتها  اليت 
يف  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  ضد 
العراق والشام«، أّدت املعارك )كما 
بات معروفًا( إىل انسحاب »داعش« 
حللب،  الشمالي  الريف  كامل  من 
قبضة  يف  عناصره  من  عدد  ووقع 
من  عدد  اعرتافات  ونتيجة  خصومه. 
اخلاطفة  اجملموعة  أن  اّتضح  هؤالء، 
مل تكن سوى »عصبة األنصار«، وأن 

الشيخ نعيم كان يكذب.

من هي »عصبة األنصار«؟

هي جمموعة مسّلحة مستقّلة ظاهرّيًا. 
ترمانني  يف  األساسي  مقّرها  يقع 
)تابعة حملافظة إدلب، وتبعد حواىل 
30 كلم عن مدينة حلب(، ويتزعمها 
بأبو  امللقب  األقرع  صاحل  الشيخ 
سعيد. كانت اجملموعة تدين بالوالء 
أن  قبل  النصرة«،  لـ«جبهة  السري 
ُتبّدل والءها الحقًا وتبايع »داعش« 
بشكل سري أيضًا. وألنها مل ُتشهر 
يف  بقيت  فقد  عالنية،  »مبايعتها« 
باقي  مع  التنظيم  معارك  عن  معزل 

اجملموعات، ومل يهامجها أحد.
»العصبة«  سيطرة  مناطق  كانت 
احلاجز  من  تبدأ  قريٍب  وقت  حتى 
العلمية.  البحوث  بعد  مباشرة  األول 
يف  املتقدم  مركزها  على  وحافظت 
مزارع مجعية رابطة احملاربني القدماء 
قرب قرية عنجارة. تضم »العصبة« 
مسّلح   200 حواىل  صفوفها  يف 
»الشيخ  تدربوا يف معسكر  سوري، 
الذي  املعسكر  وهو  سليمان«. 
تدربت فيه معظم طواقم »النصرة« 
مقاتاًل   30 تضم  كما  و«داعش«، 
السكان  )يصطلح  تركمانستانّيًا. 
على  الشيشانيني  اسم  إطالق  على 
مجيع املسلحني املنحدرين من دول 

احلكاية الكاملة الختطاف امُلطرانني: املفاوضات مستمرة إلطالقهما من قبضة »داعش«
صهيب عنجريني

تخوض جهات عدة مفاوضات يف محاولة إلطالق سراح املطرانَني )مروان 
طحطح(

جنوب االحتاد السوفياتي السابق(.
ارتباط  على  كان  مصدر  يوضح 
قياديي  أبرز  أحد  أّن  بـ«العصبة« 
وقع  قد  كان  األنصار«  »عصبة 
خالل  السوري  اجليش  قبضة  يف 
حماوالت  ُتفلح  ومل  املعارك.  إحدى 
األشكال.  من  شكل  بأي  استعادته 
إّن  لـ«األخبار«  املصدر  ويقول 
أن  اعتقدوا  العصبة«  »قياديي 
أن  ميكن  مثني  صيد  أي  اختطاف 
جيرب السلطات السورية على مبادلته 
بـ«القائد األسري«. وخلصوا إىل أن 
»أقوى عامل ضغط على النظام هو 
اختطاف النصارى الكفار املؤيدين«. 
قبل حادثة اختطاف املطرانني بأيام، 
أشخاص  باختطاف  »العصبة«  قامت 
األمحر«،  »الصليب  ملنظمة  تابعني 
قرب »عامل السحر« على طريق حلب 
احلادثة  أحيَطت  الدولي.  دمشق  ــ 
بالكتمان حينها، وأفلحت شخصيات 
إقناع  يف  احلر«  بـ«اجليش  مرتبطة 
»األنصار« بإطالق سراح املخطوفني، 
ألنهم »أفراد منظمة دولية، وليسوا 
مت  بأيام،  بعَدها  مؤيدين«.  نصارى 
اخلاطفني  لكّن  املطرانني،  اختطاف 
فوجئوا بالضجة الكبرية اليت أثارتها 
العصبة  أن  )يؤكد املصدر  العملية. 
املطرانني  أهمية  أن  تدرك  تكن  مل 
كبرية إىل هذه الدرجة، وكان قادتها 
يظنون أن أهميتهما ال تتجاوز أهمية 
أن  سبق  الذين  الكهنة  من  عدد 

اختطفوا يف مرات سابقة(.

ما هو مصري املطرانني؟

أقدموا  أنهم  »العصبة«  قادة  شعر 
على عمل خطري، مبا يتجاوز قدرتهم 
إىل  فلجأوا  تبعاته،  حتمل  على 
املشورة.  لطلب  »داعش«  قيادات 
وجاء الرد سريعًا، حيمل أوامر بنقل 
املطراَنني من املنطقة فورًا، وبسرية 

تامة، وتسليمهما لـ«داعش«.
قبل  عدة،  مرات  املطرانني  نقل  مت 
مدينة  يف  املطاف  بهما  ينتهي  أن 
الرقة، أبرز معاقل »داعش«. وخالفًا 
ملا ُأشيع عن مقتلهما، ثم عن مقتل 

أحدهما، تؤكد معلومات »األخبار« أن 
املطراَنني ما زاال خبري، ويف قبضة 
منطقة  إىل  أخريًا  وُنقال  »داعش«، 
تل أبيض يف ريف الرقة الشمالي، 

وعلى مقربة من احلدود الرتكية.

... »عمرة« يف قطر

»كتائب  ُتعترب  الراهن،  الوقت  يف 
نور الدين زنكي« اجملموعة األقوى، 
املمتدة  املناطق  يف  عديدًا  واألكثر 
عزة،  ودارة  اجلبل،  قبتان  بني 
وصواًل  األرتيق،  ومعارة  وعنجارة، 
إىل الراشدين و«جبهة اجلوية«. ويف 
نيسان املاضي، قام زعيمها الشيخ 
سرية  بزيارة  الدين  شهاب  توفيق 
بإشاعة  الزيارة  تغطية  ومتت  لقطر. 
وفور  العمرة«.  ألداء  »سافر  أنه 
عودته أعلن انفصاله وجمموعته عن 
على  وأطلق  اجملاهدين«،  »جيش 
الدين  نور  »حركة  اسم  جمموعته 
زنكي«، بداًل من »كتائب«. ثم انضم 
قطّريًا،  املمّولة  حزم«  »حركة  إىل 
واملدعومة أمريكّيًا. )راجع »األخبار«، 
إىل  سارع  كذلك   .)2300 العدد 
بذريعة  األنصار«،  »عصبة  مهامجة 
خالف قديم حول »غنائم معمل أدوية 
إىل  »العصبة«  وسارعت  الوطنية«. 
اجملاهدين«  »جيش  إىل  االنضمام 
الذي غادره »الزنكيون« يف حماولة 
بعد  خاصة  بـ«اجملاهدين«،  لالحتماء 
أن متكن »الزنكيون«، وسط تعتيم 
القبض على عدد كبري  إعالمي، من 
من عناصر »العصبة«، وبشكل خاص 
)وسط  الرتكمانستانيني  العناصر 
مصري جمهول حتى اآلن لـ«أمري عصبة 
األنصار« الشيخ صاحل األقرع(، يف 
خطوة قد تفتح الباب أمام مفاوضات 
حمتملة، بينهم وبني »داعش«، بغية 
مقابل  يف  املطرانني،  تسليمهم 
األنصار«  »عصبة  مقاتلي  تسليم 
لـ«داعش«، لُيصار الحقًا إىل إعالن 
حترير املطرانني مبظلة قطرية. كذلك 
جهات  أن  »األخبار«  معلومات  تؤكد 
يف  تفاوضّية،  جهودًا  ختوض  عدة 

حماوالت إلطالق سراح املطراَنني.

املفاوضات مستمرة إلطالق املطرانني يوحنا إبراهيم وبولس يازجي من قبضة 
»داعش« )أرشيف(
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 »tvcharity« تلفزيون  أجرى 
ضمن برنامج »َع هوا احملبة مع 
املخرتع اللبناني عبد اهلل ضو، 
الدكتور  الربنامج  مقّدم  يقول 
وطن  »لبنان  ضو:  جوني 
أنارت  اليت  والنجوم  العمالقة 
العامل أمجع على مدى التاريخ، 
باملخرتع  ونرّحب  نستضيف 
عبد  الدكتور  العاملي  اللبناني 

اله ضو وولديه..
عن  التعريف  سؤال  على  ردًا 
اللبناني  املخرتع  شخصية 
يقول:  وسريته،  ضو  عبداهلل 
بسيط،  لبناني  مواطن  »أنا 
نشأت يف عائلة تسعى للقمة 
تاجرًا  كان  الوالد  احلالل، 
ووالدتي كانت تساعده، فتح 
)الشام(  سورية  يف  جتارة 
الصناعة  جمالي  يف  وعمل 
لفرتات  لبنان  يف  والتجارة 
العام  العنوان  وكان  طويلة، 
اهلل«  »خمافة  الوالد  لسرية 
األعمال  ويقيس  يزين  وكان 

بتلّمس رضى اهلل..
اذكر عن طفوليت أنها تأّثرت 
بعدة امور، فشخصييت عايشت 
مجلة امور، على سبيل املثال 
من  السادسة  يف  كنت  مذ 
عمري، يف إحدى املرات كنت 
نائمًا يف منتصف الليل.. وإذا 
احلديد،  من  املصنوع  بالسرير 
ميينًا  ثم  مشااًل  »يتمرجح« 
سألت  باحلائط..  ليصطدم 
أجابتين  السبب،  عن  والدتي 
واملعارضة  احلكومة  بأن 
والقذائف  الرصاص  يطلقون 
بالدبابات،  بعضهم  على 
اىلالنوم  العودة  مين  طالبة 

ببساطة..
يعّلق الدكتور ضو: »فهمنا أّنه 
يوجد حكومة ومعارضة وأّن لغة 
احلوار يف لبنان هي الدبابات 
وذلك يف العام 1958.. وهذه 
كانت أول »نقزة« لي يف هذه 
أّن  مسعنا  ذلك  بعد  احلياة.. 
لتوضع  عليها  ُيقبض  الناس 
بيت  يوجد  ال  وأنه  بالسجون، 
داخل  افراده  وأحد  ااًل  نزوره 
أو  اإلبن  أو  الوالد،  السجن.. 
العم.. استفهمنا عن املوضوع 
انقالب  يوجد  باّنه  فأجابوننا 
يف  ذلك  وكان  الدولة  على 

العام 1961..«.
هل عليك أن تقاتل؟

ويضيف الدكتور عبداهلل ضو: 
بعده،  وما   1964 العام  »يف 
كثرية،  خلطابات  نستمع  كنا 
عبد  املصري  الرئيس  وكان 
الناصر يقول أّنه سيتّم حترير 
ويف  ُنشحن،  وكنا  فلسطني، 
طلي  منا  طلب   1967 العام 
النوافذ باللون األزرق، ووضع 
على السيارات شارات زرقاء، 
شيء  كل  حتّطم  بلحظة  واذا 
جزيران   6 يوم  ويف  أمامنا.. 
الساعة 5 صباحًا، كان احلديث 
على  هامًا  أمرًا  حققنا  أننا 
مستوى الصراع مع اسرائيل، 
وإذا بنا يف الساعة الثامنة من 
كل شيء  تبدّد  اليوم،  نفس 
انهيار  حصل  »عربي«،  امسه 
توالت  اخلّضات  بالكامل.. 

لبنان  يف  هنا  وحنن  علينا 
جدًا،  حساس  الطالبي  اجلسم 
تلميذًا  كنت  األيام  تلك  ويف 
الطالب  وكان  املدرسة،  يف 
فبدأت  بقوة..  يتحركون 
»أين  معيّنة..  مبسائل  أفّكر 
وضعنا الرب؟« ما طبيعة البلد 
يعين  ماذا  فيه؟  ولدت  الذي 
املستقبل وما هي افقه؟ كيف 
عليك بناء حياتك؟ هل تريد ان 
تتزوج؟ وهل عليك ان تقاتل 
مع الذين يتحمسون؟ وإذا بهذه 
السنوات متّر، واصبح لألشهر 
يف لبنان ألوان.. ايلول اسود 
هنالك  يعد  ومل  ودم،  و... 
من حديث ااّل عن القتل، وانا 
يا  »لبنان  اغنية  كشاب أمسع 
دمارًا  فاصبحت  مسا«  قطعة 
أّنه  فوجدت  خمتلفة..  والوانًا 
البلد،  يف  مستقبل  يوجد  ال 
لدى  يوجد ضياع  أنه  ووجدت 
السياسي،  الشأن  املتابعني 
وال احد يستطيع أحد ان يغش 
كهل،  وال  وال شاب  طفل  ال 
حبّس  شخص  أي  متّتع  إذا 
سليم وفطرة سليمة، ميكنه ان 
يالحظ »الصح« من »الغلط.«. 
ثم دخل علينا حشد فلسطيين 
هائل على لبنان، وكنا نراهم 
وباسلحتهم،  الشوارع  يف 
فسألنا عن القصة، فقالوا لنا 
فلسطني  حترير  يريدون  أّنهم 

من لبنان..
اتهامات مضحكة

حديثه:  ضو  عبداهلل  ويتابع 
»ok حسنًا لعله تتحّرر فلسطني 
انطالقًا من بلدنا.. وبرأيي كل 
هذا ناتج عن ضياع بوصلة عند 
حُتكم،  وأجيال  حَتكم،  اجيال 
للذي  بذهول  انظر  كنت  وانا 
العام  ويف  بيننا..  حيصل 
اعادة  على  استفقنا   1973
خسارة  وعلى  جهة  من  سيناء 
احتدث  ان  اريد  ال  اجلوالن.. 
الظروف  ولكن  بالسياسة 
على  مؤثرة  كانت  السياسية 
مواضيع  شاب..  أي  نشأة 
التنّزه والسهر مع الفتيات أو 
النزول اىل شاطئ البحر امور 
هامة ولكن بالنهاية الذي يكّون 
من  الباطن  وعقلك  شخصيتك 
تنمو  وأنت  ووجدانك  الداخل 
كشاب هي مثل هذه الظروف 
الكبرية، واذا بنا أيضًا يف عام 
بني  اإلشتباكات  تظهر   1973
والفدائيني  اللبنانيني  اجليش 
تلك  ويف  الفلسطينيني.. 
تسمية  يطلقون  بدأوا  األيام 
»حركة وطنية« وعلى اآلخرين 
وهي  وطنية«..  مش  »حركة 
إلنقسام  مضحكة  امساء 
مسيحي مسلم يف البلد.. واذا 
اردت تسمية املسيحي رجعي 
أن  عليك  وطنيًا،  ليس  أو 
الصحافة  مؤسسي  عن  تسأل 
يف مصر.. وعن الذين نهضوا 
العربية(  )النهضة  بالعرب 
»ترتيك  أوقفوا  الذين  وعن 
املسيحيون  أليس  اللغة« 
أمثال فرح انطون وسليم تقال 
وشخصيات  اخلازن  ويوسف 
القرن  منتصف  يف  أخرى 

19!!، فلماذا هذه اللغة؟ وما 
دام سيدنا يسوع قبل سيدنا 
فكيف  سنة..  بـ600  حممد 
ضيوفًا  املسيحيون  اصبح 
وهم األقدم؟؟ األمور مل تكن 
فكان  »راكبة«..  لي  بالنسبة 
ال  األمور  هذه  يقول،  دماغي 
ليس  وطنك؟  عن ضمري  تعرب 
ما تراه أو تسمعه هو وجدانك 
ونتابع  نقرأ  بدأنا  احلقيقي، 
ونتعّلم.. ومع تعلمي قلياًل من 
الفيزياء والكيمياء واهلندسة، 
جيب  أين  سألت  وجغرافيا.. 
وكانت  نتعلّمه..  ما  نطّبق  أن 

»البوصلة« ضائعة..
ويقول عبداهلل ضو عن سريته 
مذ كان شابًا: اخنرطت بالعمل 
الطالبي، وكان لي دورًا كبريًا 
بالعمل السياسي، ولكن العمل 
حتّول  والسياسي  الطالبي 
بعد،  فيما  عسكري  عمل  اىل 
وبدأنا  أهلية،  حبرب  ودخلنا 
نرى أمورًا ال حنلم مبشاهدتها 
يف عامي 1976/1975، وما ال 
تقبله النفس، ولنرتك العقول 
وحتليلها، الثابت بالتاريخ رغم 
البشرية،  العواطف  شيء  كل 
الفلسفات ال ميكن  وقبل كّل 
وكّنا  تراه..  مبا  ترضى  ان 
اناس  جثث  بأيادينا  نلّم 
يقتلون.. هذه األمور مل تكن 
فكانت  دماغي،  يف  لرتكب 
من  عليه  أنا  مبا  املرحلة  هذه 
تفكري.. وكان دوري على ما 
للغاية  كبريًا  ليس  عليه  هو 
بقليل..  ليس  أيضًا  ولكّنه 
فلم  حولي  ما  تغيري  وسعيت 
وأّن  وخصوصًا  قادرًا..  أكن 
اجملتمع باكمله يقود احملدلة.. 
والناس كانت تسري بال وعي 
فقررت  تبعيات..  ووفق 
العام  الكويت يف  التوّجه اىل 
واهلل  عمل  واسست   ،1966
وفقين، وَكربت أعمالي.. وما 
ان تنفسنا الصعداء، واذا بنا 
نرى اجليش اإلسرائيلي داخل 
وبدأنا  الدرج..  وعلى  بيتنا 
نفقد لبنان.. ويف العام 1982 
كتبت مقااًل وطلبت نشره يف 
رئيس  »األنباء« وكان  جريدة 
حتريرها »خالد قطمة«.. وكان 
يقول أّن اإلنتصار العربي يف 
ان  ارى  وكنت  قادم،  لبنان 
اإلسرائيلي ال ميكنه ان يبقى 
يف لبنان لساعة واحدة.. ويف 

أول يوم كانوا يضحكون علّي، 
ولكن بعد مضي يومني نشروا 

لي املقال..
فكرة »الجزيرة العائمة«

العام  أّن  ضو  عبداهلل  يعترب 
مفصلية  سنة  كانت   1982
صدام  »كان  له،  بالنسبة 
ايران،  مع  حرب  يف  حسني 
كنت  الكويت  يف  كنت  وملا 
وكانت  املدافع،  دوّي  امسع 
عنا  بعيدة  املعركة  ساحة 
ُيقال  حوالي 40 كلم.. وكان 
احد احملاربني سيأتي اىل  أّن 
الذي  عملي  وكان  الكويت.. 
ذاتي  على  باإلتكال  اسسته 
مرتبط  عمري..  جنى  ومن 
ومنذ  واكثر..  إنسان  بـ1000 
فكرة  لدّي  تكّون  اللحظة  تلك 
»اجلزيرة العائمة«.. وهنا ندخل 
باإلقتصاد.. ألّني اعتربت أّنه 
له  ال ميكنك تكوين اي شيء 
منافسة ألّن األسواق العاملية 
اليت  الضخمة  باألعمال  مشبعة 
الفكرة،  وكانت  ُتنافس..  ال 

وكانت مستحيلة..
»كنا  ضو:  عبداهلل  ويشري 
اين سنذهب؟  اىل  نتساءل.. 
وامتنى  لبنان سنواته،  واكمل 
ااّل ُتذكر وااّل ُتعاد، وأنا على 
اقفال  قررت   1982 عام  اثر 
عملي نهائيًا يف الكويت، ألني 
استشراف  نتيجة  ارى  كنت 
قصة  أّن  وحتليل  وقراءات 
الكويت طويلة.. وإذ ما هدأت 
يف لبنان لن تهدأ بالكويت.. 
ببضعها..  مرتبطة  البالد  ألّن 
أن متوت  يا سيدي  فاألفضل 
اىل  اذهب  أقّله  أو  ببلدك.. 
تريده  الذي  ما  وعمل  وطنك 
أنا  وكنت  الظروف..  رغم 
شهيب(  )نوال  وزوجيت 
بها  )اقرتنت  قرار  متخذين 
يف  أننا   )1980 العام  يف 
فنحن  بابناء،  اهلل  رزقنا  حال 
عازمون على ان خيلقوا أبناءنا 
يف لبنان مهما كانت الظروف، 
وهكذا ولد سومر يف لبنان يف 
العام 1983، وقبل أشهر من 
»سوار«  وولدت  اجلبل،  حرب 
وكنا  وطنها..  يف  كذلك 
سعداء بأن ابناءنا ولدوا على 
وعن  لبنان..  وتراب  ارض 
هذا املوضوع بامكاني اختصار 
يف  القيتها  مبحاضرة  الفكرة 
إحدى اجلامعات، وكان عنوان 

الصراع  ازمة  عن  احملاضرة 
وتضمنت  اسرائيل..  مع 
أني  مفاده  قواًل  حماضرتي 
الوطن،  هلذا  بانتمائي  أفتخر 
هلذا  انتمائي  من  واخجل 
اجليل.. فال يغرب على فكري ما 
»وإذا غضب  الوطن..  به  ميّر 
سافلهم  جعل  قوٍم،  على  اهلل 
سافلهم«،  وعليهم  عاليهم، 
كّل  على  متّر  املراحل  وهذه 
األوطان.. فانتمائي للوطن ال 
يتأثر بواقع مفروض علينا من 
وبدأت  خارجي..  متويل  خالل 
»اجلزيرة  حبثي  لفكفة  أعمل 
حوالي  واخذ  العائمة«.. 
الدراسة،  من  عامًا   14 حبث 
بالكويت  عملي  عهدت  وكنت 
ألشقائي.. وبعد الوصول اىل 
العام  يف  نظريًا  طيبة  نتائج 
فعلي  منوذجًا  وضعت   ،1997
بعد استغراق عمل حوالي 380 
له  للعمل  اتفّرغ  وكنت  يومًا، 
وحوّلت  نهار..  ليل  نهائيًا 
جناح  ومع  ملشغل..  منزلي 
واجراء  بي،  اخلاص  النموذج 
التجارب عليه بدأت بتسويقه، 
اليوم نسعى تطبيق  وها حنن 
يف  العامل  يف  مشروع  أول 

لبنان..
»حسكة« البحر

اإليرانية   – العراقية  احلرب 
دافعًا  كانت   1982 العام  يف 
يقول  املشروع،  بتنفيذ  للبدء 
»وكنت  ضو:  عبداهلل  املخرتح 
اشهر،   4 او   3 كّل  اسحب 
األموال  من  كبرية  كمية 
النقدية )Cash( ونودعهم يف 
الوضع  إلختالل  حتسبًا  املنزل 
اسأل..  وكنت  الكويت..  يف 
اين سنذهب ولبنان يتهّدم؟؟ 
مشاكل  اىل  مقبلة  الكويت 
ألصحابنا  ذلك  اقول  وكنت 
الكويت..  يف  األعمال  رجال 
تصعب  احلياة  ظروف  وكانت 
على العائلة، سيما وانه بدأت 
الصغرية،  عائلتك  بتكوين 
اجلميع  وعلى  الكبرية،  كما 
ومن  بكرامة..  يعيش  ان 
يتوجب  كان  ثروات  ميلك  ال 
الفكرة  ونشأت  الكّد..  عليه 
جتّدف  اليت  »احلسكة«  أن 
بها على شاطئ البحر، فكنت 
توسيعها  امكانية  عن  اتساءل 
شخص   1000 حلوالي  لتتّسع 
فدرست  شخص..   2000 او 
فظهر  اإلقتصادية،  اجلدوى 
ويف  جدًا..  جمدية  أّنها  لي 
عن  كتابًا  وضعت  األيام  تلك 
ادارة  يف  األوىل  »املبادئ 
املشاريع املقاوالت«، وكانت 
اإلقتصادية  اجلدوى  تتضمن 
وحتديد اكالف.. فظهر لي أن 
الرحبية عالية جدًا.. واإلخرتاع 
هو »الفكرة اليت تضيف قيمة 
عالية للمادة اخلام املستخدمة« 
اي ان تصّنع شيء بقيمة مثاًل 
دوالر واحد ليصبح سعر بيعه 
ختتلف  وهي  أكرب..  برحبية 
)الفوائد(..  التاجر  رحبية  عن 
أن  أّنه جيب  إضافة اىل ذلك 
يكون اإلخرتاع بهدف سّد حاجة 
املطلوبة  والرحبية  انسانية.. 

غري  املشروع  كون  مطلوبة 
العادة  يف  والناس  مسبوق 
»عدو ما جتهل«. فلكي جتتاز 
حتفري  املطلوب  العقبة  هذه 
الطريقة،  بهذه  املستثمر 
فدرست حاجة البشرية لتكوين 
منوذج عائم يف البحر على ان 
ُيبنى  كأن  مستقرًا..  يكون 
املوضوع  أّن  وبرأيي  عليه.. 
كثرية،  ألسباب  حباجةاليه 
كشفت  احباثي  خالصة  وألّن 
مرتفع،  املالي  املردود  أّن 
عدم  السبب يف  تساءلت عن 
مشاريع،  هكذا  مبثل  املضي 
معضالت  يوجد  أّنه  فوجدت 
ومستحيل  حًتل..  مل  هندسية 
معاجلة  وبدأت  اجنازها.. 
املوضوع، وتبدأ األمور بتعريف 
حلحلتها  جيب  اليت  املسألة 
وكنت  عقدها..  وفكفكة 
لسنوات افتش عن املعوقات 
هكذا  بناء  امكانية  حتبط  اليت 
استغرق  األمر  وهذا  منوذج؟ 
وقتًا طوياًل وصمتًا من قبلنا.. 
وكنت مع ورود الفكرة لذهين، 
كبار  من  علميًا  استفسرت 
الشركات العاملة يف اهلندسة 
وكان  اخلليج،  يف  البحرية 
على  املدراء  كبار  من  اجلواب 
أصيب  بدأت  أني  اسئليت.. 
كان  ألّن  العقلي..  باإلختالل 
املقاوالت  يف  خمتصًا  عملي 
ومع  اليابسة..  على  والبناء 
كانوا  اكثر..  استفساري 
عدم  لدرجة  بي  يهزئون 

اإلكرتاث..
15 عام لحّل املوضوع فكريًا

وعناده،  ضو  عبداهلل  حلم   
اكثر،  باملوضوع  يفّكر  جعله 
املعضلة  مسألة  يدرس  وبدأ 
اليت تعيق بناء هكذا، منوذج، 
»يف حينها كنت مضطرًا على 
العمل لإلهتمام بعائليت وولدّي 
تليق  مدرسة  يف  لتدريسهما 
مصاريف  اىل  إضافة  بهما، 
أوقاتي  يف  وكنت  احلياة.. 
لعمليات  ابقيها  »الضائعة« 
والتفكري  والتفتيش  البحث 
حّلت  أن  اىل  والتأمل.. 
املسائل بعد مضي 15 عامًا.. 
ويف العام 1997 تبنّي لي أّن 
كل شيء سليم، ومع انشائنا 
منوذجًا عن املشروع، مّت انزاله 
 ..1998 العام  يف  البحر  يف 
اهلندسية..  صحّته  وثبت 
اجلدوى  مسألة  ندرس  وبدأنا 
شركات  مع  اإلقتصادية 
دراسة  ووفق  متخصصة، 
للجامعة اللبنانية لثالث طالب 
جاءت  كامل،  عام  مدار  وعلى 
نسبة اجلدوى اإلقتصادية 42 
%، )معّدل العائدات الداخلة( 
، وعادة ما يكون معّدل العائد 
الداخلي 9% )إذا كان املشروع 
هام(.. وكانت ُتقبل املشاريع 
بوجود نسبة 7 أو 8%.. ويف 
لبنان مل حيصل مشروع حيظى 
هذه  وعامليًا   ..%12 بنسبة 
للبدء  املطلوبة  النسبة  هي 
بتنفيذ مشروع جديد.. وكانت 
اجلدوى  نسبة  دراساتي  وفق 

لبنان كلّه يفتخر بك »عبداهلل ضو«.. ومكنة تعمل بالـ«nasa« يف لبنان 
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قضاء وقدر
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
   توقيف عدد من املشتبه بهم على عالقة باجلاني

التحقيقات تتواصل يف اغتصاب وقتل الطفل 
يف حلبا

  
شّيع الطفل السوري املغدور حممد نضال اخلولي يف حلبا وسط حالة 
من الغضب الشديد واالستنكار الذي عّم البلدة ومنطقة عكار باعتبار 
واالنسانية،  والدينية  األخالقية  القيم  كل  عن  خارج  حصل  ما  أّن 
والقت اجلرمية موجة استنكار عارمة وصدرت بيانات باسم بلديات 
وفعاليات تطالب مبحاكمة اجلاني ن.ع وكل من يثبت متورط، إذ إن 
ما حصل مل تشهد له عكار مثياًل يف تارخيها وال مدينة حلبا اليت 
ينتشر فيها عدد كبري من النازحني السوريني وهم على عالقة جيدة 
الذي كان  الطفل  والبيئة احلاضنة هلم وحتديدًا عائلة  مع حميطهم 
وكان  جيدًا.  يعرفونه  وعائلته  يقطنه  الذي  احلي  جريانه يف  مجيع 
كثريًا ما يشاهد حيمل بعض النقود لشراء بعض األغراض املنزلية.

وأفيد أن اجلاني وفق اعرتافاته األولية له سوابق بالتعديات وتهديد 
حمله  واشتهر  املخدرات،  يتعاطى  أنه  عنه  وعرف  أصحاب حمالت، 
ببيع السجائر والنرجيلة واعداد وحتضري املناقيش، وارتكب جرميته 
بدم بارد وقام بتوضيب اجلثة ورميها يف حاوية النفايات خلف احملل 
عند مدخل مهنية حلبا الرمسية، وعاد ليمارس عمله وكأن شيئًا مل 
من ضمن  الشبان  من  عدد  وجود  عن  باعرتافات  أدىل  وقد  يكن، 
داخل  اجلرمية  قبيل  كانوا  وممن  املخدرات  يتعاطون  الذين  رفاقه 
ألخذ  توقيفهم  اىل  األمنية  القوى  دفع  الذي  األمر  بدقائق،  حمله 
آخر وكشف كل  متورط  إذا كان هناك من  ما  أو ملعرفة  افادتهم 

خيوط اجلرمية.
وتشري كل التحقيقات اىل أن الفاعل هو واحد، وينصب التحقيق 
على احتمال وجود صديق للجاني عاونه على رمي اجلثة يف حاوية 

النفايات كي ال يالحظ أحد ماذا يف داخل الكرتونة وما جرى.
دون  من  باجلاني  العقوبات  أشد  انزال  على  الفعل  ردود  وأمجعت 
األخذ يف االعتبار حداثة سّنه ألن اجلرمية سبقتها أعمال خملة قام بها 

ومل يستطع أحد ردعه أو حماسبته.
واستنكر سفري »منظمة السالم لالغاثة وحقوق االنسان« يف لبنان 
انور خاجني يف بيان »قتل واغتصاب الطفل السوري حممد اخلولي، 
مشريًا اىل ان »اهالي عكار براء من هذا العمل اهلمجي النهم اصحاب 
»كشف  اىل  داعيًا  والظلم«.  والقتل  الرذيلة  تنبذ  محيدة  اخالق 
الفاعلني وسوقهم اىل العدالة وانزال العقاب بهم حتى يكونوا عربة 

وموعظة لغريهم«.

مذكرة توقيف وجاهية حبق فستق
  

مثل الشيخ عمر بكري فستق أاالثنني أمام قاضي التحقيق العسكري 
الذي استجوبه حبضور وكيله احملامي حممد  ابو غيدا  األول رياض 
حافظة يف ادعاء النيابة العامة العسكرية حبقه جبرائم االنتماء اىل 
تنظيمي القاعدة والدولة االسالمية يف بالد العراق والشام »داعش« 
والعمل على إنشاء امارة اسالمية يف الشمال وإعطاء دروس دينية 
وإلقاء خطب تتضمن حتقريًا باجليش والدولة وإثارة احلرب األهلية.

ابو غيدا  الثالث ساعات اصدر  اليت استغرقت قرابة  وبعد اجللسة 
مذكرة توقيف وجاهية حبق فستق سندًا اىل مواد االدعاء اليت تصل 

عقوبتها القصوى اىل االعدام.
فستق  إيواء  جبرم  عينه  امللف  موقوفًا يف  غيدا  ابو  استجوب  كما 
املطلوب للعدالة باستئجار شقة له يف عاليه حيث أوقف قبل حنو 
الداخلي.  األمن  قوى  يف  املعلومات«  »لشعبة  مبداهمة  اسبوعني 
وأصدر مذكرة توقيف وجاهية حبقه سندًا إىل املادة 222 من قانون 

العقوبات اليت تعاقب بالسجن من شهرين حتى سنتني.

األمن العام يوقف مزّوري مستندات
  

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام، خالل الفرتة 
املمتدة من تاريخ 2014/05/31 لغاية 2014/06/08،

وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من االشخاص بتهم ارتكاب 
افعال جرمية، وذلك على الشكل اآلتي:

ـ ستة وثالثون شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر، لتسهيل عمليات 
انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وأفريقية.

غري  بطرق  سفر  مستندات  واستعمال  السماح  جبرم  شخصان  ـ 
شرعية.

تنظيمات  مع  عالقات  ونسج  لبنان  إىل  الدخول  جبرم  شخصان  ـ 
ارهابية. وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعًا اىل القضاء 

املختص.

خاطفو املصري يف بعلبك يطالبون مبئة ألف دوالر إلطالقه
  

تلقت عائلة املخطوف املصري حممد سعيد هيكل، الذي خطف يوم 

اجلمعة املاضي يف منطقة حوش باي غرب بعلبك من قبل 4 مسلحني 
يطالب  اتصااًل  اللون،  فضية  شريوكي«  »غراند  سيارة  يستقلون 

بدفع مئة الف دوالر امريكي مقابل اإلفراج عنه.

جرحى حبوادث سري
  

افادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث تصادم 
بني سيارتني على اوتوسرتاد زوق مصبح باجتاه جعيتا.

وجرح سائق »جبالة« بانقالبها على طريق عيتيت بعد ان فقد السيطرة 
عليها، وادى حادث تصادم بني شحنة ودراجة نارية على اوتوسرتاد 
املطار اىل اصابة شخصني جبروح. كما جرح شخص حبادث صدم 

على طريق الزهراني.
واصيب 3 اشخاص جبروح حبادث اصطدام سيارة بعمود انارة على 

اوتوسرتاد القلمون باجتاه طرابلس.

»تزّوج« صديقه و«مارسا« النشل
  

أن حتّول جنسيًا وراح  بعد  »قرانه« على صديقه فادي  عقد حممد 
»يعاشره« مع عدد من الزبائن.

وبّينت التحقيقات أن حممد )املوقوف منذ شهر آب 2013( هو جمند 
السلب  ألعمال  تسرحيه  بعد  العسكرية  بزته  يستخدم  وكان  سابق 
التحق  حممد.ع  وكان  لبنان.  وجبل  والشمال  بريوت  يف  والسرقة 
باملؤسسة العسكرية بصفة جمند واشرتى هلذه الغاية بزة عسكرية 
وبعد تسرحيه من اخلدمة أبقى البزة حبوزته وصار يلبسها ويفتعل 
اللبنانية كما  املناطق  املدنيني يف خمتلف  مع عدد من  اإلشكاالت 

أقدم مبشاركة علي.أ على تنفيذ عمليات سرقة يف مناطق عدة.
السالح  بقوة  األشخاص  لبعض  عدة  نشل  بأعمال  معًا  قاما  كما 
بواسطة مسدس عائد لعلي.أ. وأفاد حممد.ع أنه على عالقة صداقة 
مع املدعي عليه فادي.م وقد عقد قرانه عليه بعد أن حّول نفسه 

جسديًا إىل إمرأة وهو ميارس معه اجلنس كما ميارسه زبائن له.
فيصل  القاضي  برئاسة  لبنان  جبل  يف  اجلنايات  حمكمة  وأصدرت 

حيدر حكمًا بسجن حممد.ع مدة ثالث سنوات أشغااًل شاقة.

خطة أمنية يف الضاحية

الضاحية  يف  املفخخة  والسيارات  االرهابية  العمليات  انكفاء  بعد 
اجلنوبية يف اعقاب العملية العسكرية الواسعة اليت قام بها »حزب 
اهلل« يف القلمون، نفذت االثنني عناصر أمنية تابعة للجيش اللبناني 
وقوى االمن واحتاد بلديات الضاحية خطة أمنية واسعة يف الضاحية 
وعمليات  االطمئنان  من  وملزيد  امين  خرق  أّي  من  حتّسبًا  اجلنوبية 

احليطة واحلذر.
ومشلت اخلطة إجراءات امنية مشددة على احلواجز وداخل الشوارع 
واسعة  تفتيش  اعمال  اىل  اضافة  السيارات  أوراق  يف  والتدقيق 
ومراقبة للمداخل، علمًا اّن مصادر امنية اكدت لـ »اجلمهورية« اّن 
ما قيل عن ختفيف االجراءات االمنية على مداخل الضاحية هو غري 
صحيح، فاالجراءات ال تزال هي هي وستبقى قائمة على املستوى 

نفسه ألّن اخلطر ال يزال موجودًا«.

عناصر من قوى األمن الداخلي تعتدي على معوق يف 
بريوت!

أقدم عناصر من قوى االمن الداخلي على ضرب شخصني بأعقاب 
البنادق يف حملة تلة اخلياط يف بريوت وذلك على خلفية حجز دراجة 

نارية خمالفة يف املنطقة وجتمع عدد من الشبان يف املكان.
م.  وياسر  أ. عيسى  أن  للضرب  تعرضوا  الذين  أقرباء  احد  وذكر 
يف  اليوم  مساء  االمنية  القوى  أطلقته  الذي  بالرصاص  أصيبا 
املنطقة، مشريا اىل أن عناصر الدرك التابعني حلماية وزير البيئة 
اقدموا على  الداخلي  االمن  لقوى  حممد املشنوق ودوريات طوارئ 
شاهد  الشارع.  وسط  يف  البنادق  بأعقاب  املعوق  شقيقه  ضرب 

الفيديو 
وذكر ان صاحب الدراجة املخالفة ال يقطن يف املنطقة وال عالقة 
هلم به وانه غادر املكان فور حجز دراجته، موضحًا ان القوى االمنية 
تعرضت للشبان الذين كانوا متجمعني يف املكان والذين أقدموا على 
حرق االطارات فيما بعد عقب ضرب شخصني منهم وقد تطور األمر 

اىل الرشق باحلجارة.
وكانت الوكالة الوطنية افادت مساء عن إقفال الطريق باالطارات 

املشتعلة على اثر توقيف قوى االمن لدراج خمالف.
وذكرت الوكالة أن إحدى دوريات قوى األمن الداخلي أوقفت يف 
تلة اخلياط، شخصا يقود دراجة نارية خمالفة، وذلك يف إطار احلملة 
اليت تقوم بها قوى األمن ملنع الدراجات اليت تسري يف األوقات غري 

املسموح بها.
وعلى األثر، حاول عدد من األشخاص حترير الدراجة واملوقوف، مما 

النار يف اهلواء. وكردة فعل، قام  االمنية إىل إطالق  القوى  دفع 
باالطارات املشتعلة يف  الطريق  للمخالف بقطع  املناصرين  الشبان 

فردان، قرب حديقة املفيت الشيخ حسن خالد.
وقد مت استقدام قوة إضافية مشرتكة إىل املنطقة ملعاجلة الوضع 

وإعادة فتح الطريق.

وحش بشري يف النبطية

 مآساة انسانية عاشتها احدى البلدات يف منطقة النبطية متثلت » 
بوحش بشري« من مطلع اخلمسني من عمره حترش بطفلة مل يتجاوز 

عمرها ال6 اعوام وحاول االعتداء عليها.
عائلة الطفلة تقدموا بدعوى يف خمفر درك النبطية ضد » الوحش« 
الذي حترش » بوردة حياتهم« حيث يسكنون يف بلدة يف منطقة 

النبطية، وقد بوشرت التحقيقات بالقضية.

لبناني يشوه وجه زوجته بسبب.. الغرية!

يف  عامًا(،   22( حريصي  متارا  اللبنانية  ترقد  الشفاء  سرير  على 
مستشفى الزهراء بعد أن ضربها زوجها حسني فتوني )30 عامًا( و 
سلم نفسه للسلطات يف العاصمة بريوت.وأوقف فتوني وهو رهن 

التحقيق ، فيما تتلقى متارا العالجات الالزمة .

وُيشار إىل أنها ليست املرة األوىل اليت تضرب فيها متارا من قبل 
زوجها ، فقد حاول سابقًا ضربها و حرقها بسبب الغرية كما قالت 

متارا يف مقابلتها مع قناة LBC. شاهد التقرير

»حشيشة املشمش« يف سجن زحلة
  

املخدرات  مرّوجو  يستخدمها  اليت  املبتكرة  الطرق  من  الرغم  على 
حبة  آالف   5 أكثر من  آخرها ضبط  السجون، وكان  داخل  خصوصًا 
عناصر  متكنت  طرابلس،  يف  القبة  سجن  يف  حذاء  داخل  خمّدرة 
التفتيش يف سجن زحلة أمس ويف عملية تفتيش دقيقة من ضبط 
حوالي 3 كيلوغرامات من فاكهة املشمش بداخل كل حبة منها كمية 
من حشيشة الكيف على شكل بذرة مشمش اثناء حماولة ي.ص )25 
اخرى، حيث  اغراض  السجناء ضمن  احد  ادخاهلا اىل  لبناني،  عامًا( 
املخدرات  مكافحة  مكتب  وايداعه  القضاء  إلشارة  بناًء  توقيفه  مت 

اإلقليمي يف البقاع.

السجن ملوقوفني تواصلوا مع اإلسرائيليني البتزازهم ماليًا
  

إذا كان اجلهل عدّو اإلنسان، فإنه يف حالة الشقيقني السوريني 
لؤي وأنس احلالق واللبناني حممد ابراهيم، يشكل »نعمة«، جلهلهم 
اللغة األجنبية، بعدما حاولوا التواصل مع رقم مشبوه تبنّي الحقًا أنه 
يعود إلسرائيليني يطلبون منهم معلومات عن الطيار اإلسرائيلي رون 
أراد. لكن جهلهم للغة أعاق »عملية التواصل«، إال أنهم بالنتيجة 

اتهموا جبرم االتصال بالعدو اإلسرائيلي.
حكمني  منفصلني  ملفني  يف  الدائمة  العسكرية  احملكمة  وأصدرت 
بسجن  األول  قضى  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة 
الشقيقني احلالق مدة عام لكل منهما، ونال العقوبة نفسها املوقوف 

حممد ابراهيم.
وكانت احملكمة قد استجوبت يف البدء الشقيقني اللذين أمجعا على 
أنهما تلقيا رسالة من رقم جمهول وأنهما لكونهما ال يعرفان اللغة 
خدمة  عرب  الرقم  إليه  يعود  الذي  الشخص  هوية  عن  حبثا  األجنبية 
الـ«Truecaller« بعد أن علما أن وراء االتصال »جائزة« مالية بقيمة 
10 ماليني دوالر لكل َمْن يدلي مبعلومات عن رون أراد. وما لبث 
اللغة  جيهالن  الشقيقني  ألن  اجلهتني  بني  انقطع  أن  »التواصل« 

األجنبية اليت كان يتحدث بها املتصل.
وال ختتلف حال حممد ابراهيم عن حال الشقيقني السوريني مع فارق 
أن األول بدأ بالتواصل عندما تلقى رسائل نصية لإلدالء مبعلومات 
عن أراد باللغة األجنبية اليت جيهلها، إمنا عاود املتصل التحدث الحقًا 
معه بلهجة أردنية، ليفهم منه صراحة ما يريده. لكن ابراهيم يقول 
إنه ال يعرف رون أراد وال أي معلومات عنه، لتتحّول حينها املسألة 

إىل عملية ابتزاز مالي...

قتيل صدماً يف األشرفية
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث صدم 
مقابل مستشفى رزق يف األشرفية باجتاه بشارة اخلوري.

وأصيب 3 أشخاص جبروح يف حادث اصطدام على أوتوسرتاد الريزة 
باجتاه الصياد. وقد نقلوا إىل مستشفى قلب يسوع للمعاجلة.

كما أدى حادث سري وقع بني سيارتني على طريق قرنة شهوان إىل 
سقوط جريح مت نقله إىل مستشفى حبّنس للمعاجلة.
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الرتاشق  الرئاسية  االنتخابات  باستحقاق  املعنيني  للسياسيني  كن 
انتخابي  ما شاؤوا. وميكنهم استغالل منرب كل موعد  باالتهامات قدر 
مفرتض، لتبادل اهلجمات وشن احلمالت واستثمار اللحظة اإلعالمية يف 
خطب وسجاالت عنرتية ال تنتهي عند حد وال تقف حتت سقف وال تغين 
وال تسمن. لكن هؤالء أنفسهم يدركون، قبل غريهم، أن انتخاب رئيس 
للجمهورية اللبنانية ليس كما يصورون وال مثلما يتصورون. فهو يف 

آخر املطاف صندوق اقرتاع.
يتشدقون،  أكثر مما  يدركون  الصندوق، هم  إىل  الوصول  قبل  لكن 

بأن رئيسنا نتاج عملية سياسية طويلة شائكة معقدة، فيها حمطات 
مل  ما  وهو  واإلنضاج...  والتسوية  الطبخ  من  ومراحل  وجوالت 
عملية  ليس جمرد  للبنان  رئيس  انتخاب  بعد. ملاذا  منه  يتم شيء 
باطل، كثريون  به  يراد  بكالم حق  يتوهمها،  كما  بسيطة،  انتخابية 
اليوم؟ ألسباب عدة أبرزها التالي، من العام إىل اخلاص: أواًل ألن 
اختيار الرئيس عندنا خاضع ــــ لسوء احلظ ولعنة التاريخ واجلغرافيا 
ـــ العتبارات خارجية وتدخالت دولية واعتبارات وحسابات  واألشخاصـ 

تتخطى ساحة النجمة وجنوم جلساتها اجملهضة.

يكفي  والسوابق،  واملاضي  التاريخ  الستعادة  لزوم  ال 
وانتخبتم  رشحتم  من  أنتم  هل  اليوم:  احلرصاء  سؤال 
طبخه  قد  كان  أم  2008؟  أيار   25 ميشال سليمان يف 
شاكر  وبايعه  وإميييه،  فلتمان  وأنضجه  سليمان  عمر 
العبسي يف صفقة معركته وتهريبه، وسّواه كل العرب 
ومعظم أهل الكرة األرضية يف الدوحة، قبل أن ينتهي 
تهريبة دستورية خالفًا للدستور، بصمتم عليها؟ واليوم 
يوم  السياديون  أولئك  يستنفر  أمل  بالذات،  اليوم 
األربعاء املاضي، حلظة وصول جون كريي إىل بريوت، 
مشرئيب األعناق مشنفي اآلذان، ليتسقطوا ما إذا كان 
ثم  رئيسهم؟  باسم  جاءهم  قد  اخلارجي  واشنطن  ناظر 
ثم، أمل يسمع أصحاب نظريات االستقالل املطلق بكالم 
سعود الفيصل حول رئاستنا ــــ أو رئاستهم ــــ وشروطه 
الذي حيمل  التذكري  وقيوده وفروضه؟ وللتذكري، وهو 
أكثر من بعد وعهد، هو سعود نفسه الذي فرض عليهم 
تلك  يف  قرن  ربع  قبل  الكارثة،  ودستورهم  نظامهم 
الطائف  اجتماع  يف  عليهم  دخل  يوم  العائلية،  األرض 
مؤنبًا موخبًا مبكتًا، ضاربًا يده على طاولتهم، اليت هي 
 Take it or :طاولة عائلته، قائاًل هلم بلهجة اآلمر الناهي
break it، فأخذوه من يده صاغرين، وصار لنا دستورًا 
مفخخًا مفجومًا، مل يصلح إال لوصايات كل غاز يف كل 
مبحضر  مسعتم  هل  أكثر؟  حقائق  تريدون  وغزو؟  عهد 
لقاء سفريه يف صرح وطين روحي كبري، أعطي له جمد 
لبنان، وتردحون حوله مستغلينه مرتاسًا إلطالق النار منه 
وماذا تضمن  باألمس،  عليه  النار  أطلقتم  بعدما  اليوم، 
ذاك احملضر عن كالم سعادته حول رئاستنا وأشخاصها 
وانتخاباتها؟ يكفي الكالم عند هذا احلد. فذروة اخلبث يف 
السياسة اللبنانية أن الكل يعرف أسرارها، والكل يعيش 
على قاعدة صمت مافيوزي ــــ على طريقة »أومرتا« ــــ 

بتجاهل األسرار وادعاء براءة اجلهل...
ثم إن انتخاب الرئيس عندنا ليس جمرد صندوق اقرتاع، 
والتشكيل.  والتمثيل  التكوين  معقد  مرّكب  موقع  ألنه 
فهو رأس الدولة، لكنه ممثل املسيحيني يف نظامها. هو 
رمز وحدة الوطن، لكنه املاروني األول يف النظام. هو 
القائد  انبثاق للميثاق. هو  الساهر على الدستور، لكنه 
األعلى للقوات املسلحة، لكنه ال يقود منها شيئًا، حتى 
مركزه.  إىل  الوهم  أو  حلمه  يقوده  هلا  قائد  كل  بات 
هذا الرئيس املعقد يف آلية اختياره، ال ميكن بأي شكل 
على  خشبية  علبة  دورة  نتاج  يكون  أن  األشكال  من 
ن  تؤمَّ كيف  خشب.  من  وبألسنة  معّلب  معظمها  أوراق 
املذهيب  الرئيس، من  املواءمة بني كل مقتضيات هذا 
إىل الطائفي إىل الوطين، إىل مقتضى بناء الدولة وقيام 
الوطن وعدم تكرار مساخر املوظفني ومهازل اخلشبيني... 
كيف ترتك اختيار رئيس ألشخاص مل خيرتهم من ميثلون؟ 
أين النواب املسيحيون األربعة والستون املمثلون إلرادة 
الدستور،  من   24 واملادة  امليثاق  وفق  املسيحيني، 
اللبنانيني؟  باقي  مع  بالتوافق  رئيسهم  مصري  ليقرروا 
ما  اليوم، وهو  الرئاسي  االستحقاق  عقدة  كل هذا يف 

يدركه املتنطحون...
يبقى ثالثًا وأخريًا، أن انتخاب الرئيس ليس استنساخًا 
ــــ ُترى من منهم انتخبه  النتخابات أحزابهم الدميقراطية 
حتى حمازبوه؟؟ ــــ جملرد أن دستورنا ينص على انتخاب 
آلية  النواب. وهي  عرب  اي  مباشر.  بشكل غري  الرئيس 
عملية  الربملاني،  الدميقراطي  وباملفهوم  ذاتها،  حد  يف 
تسووية بامتياز. وهي تسليم مسبق بدميقراطية التعطيل 
مما  ذلك  وغري  النصاب  وسالح  األقلية  وحق  والغياب 
تنص عليه علوم القانون الدستوري، مما ال يفقهون منه 
إال تطبيق مثل »ال شورى وال دستور« حني األمر لصاحل 
حساباتهم. آخر منوذج مطابق آللية انتخاب رئيسنا، كان 
قد مّثله دستور تركيا، حتى تعديالت العام 2007 عليه. 
من  الرئيس  انتخاب  على  ينص  الرتكي  الدستور  كان 
التعطيل.  احتمال  يفرتض  كان  كذلك،  وألنه  الربملان. 
والتعطيل املستمر واملتمادي. ولذلك كان قد حلظ يف 
املادة 102 منه، أنه عند عجز النواب عن االنتخاب، يعترب 
الربملان منحاًل وتدعى اهليئات الناخبة إىل انتخابات نيابية 
الواقع حجر عثرة، حتى جاء تعديل 21  فورًا. وظل هذا 
تشرين األول 2007، فجعل انتخاب الرئيس من الشعب 

مباشرة.
مضاعفة  نفسها،  املشكلة  اليوم  عندنا  لبنان  يف 
أن  والثابت  اخلارجية.  وبالعوامل  امليثاقية  باالعتبارات 
عندنا عجزًا برملانيًا عن انتخاب رئيس مبوجب الدستور، 
االنتخابات  موعد  أن  وصودف  تطبيل.  وال  تهويل  بال 
النيابية بعد أسابيع. فلنذهب إليها. وبقانون يعطي احلق 
حقيقية،  رئاسة  إىل  أبعد،  فلنذهب  وإال  مستحق.  لكل 
مرحلتني، تسمح  وإن على  مباشرة.  الشعب  منتخبة من 
أوالها حبفظ البعد التمثيلي امليثاقي للرئيس، على أن 
يكون انتخابه يف املرحلة الثانية ضمانة لتمثيله الوطين 

العام.
كل  واالستماع  العجز،  اجرتار  االستمرار يف  فعلينا  وإال 
الفيصل،  العجز ومساسرة دستور سعود  جتار  إىل  مرة 

حياضرون يف السيادة والدميقراطية

إىل جتار العجز ومساسرة الدستور...

جان عزيز
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اعالنات

اسـطول من آليات احلفر ونقل الردم 
والشاحنات ومضخات االمسنت

نتعهد كافة مشاريع البناء السكنية والتجارية 
من املنازل العادية حتى املباني املتعددة 

الطبقات من رسم اخلرائط حتى تسليم املفتاح

ثقة.. مصداقية .. خربة  ..دقة يف العمل 

خدماتنا تغطي سائر أحناء سيدني وضواحيها
نعطي كفالة على مجيع األعمال والتعهدات

Carpentry - Framing - Roofing - Fixing - 
Renovations - Formworks -Steel Fixing - Concrete 
Pumps - Fascia + Gutters - Roof Tiles - Colourbond 
Roofs - Pergolas - All Slabs - Plumbing - Electrical 
Works - Gyprock - Painting... Etc 

جلميع حاجاتكم من اعمال البناء والتعهدات اتصلوا بصاحب اخلربة توفيق طبيخ على الرقم: 0411225583

أسعارنا تناسب اجلميع ... التـسعري مـجاني

بـإدارة تـوفـيق طـبيخ

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 
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أجـمل األعـراس ألحـلى عـروسني

جوزيف حامت وجيسيكا ايليا.. قلبان نبضا باحلب فجمعهما الزواج

فرحة الوالدين ساعة يبصر ابنهما النور وتكرب الفرحة يوم يتخرج 
بشهادات عالية وبسمعته الطيبة يف املجتمع الذي يعيش فيه غري 
ان قمة الفرح يوم يشاهدان ابنهما يف بذلة العرس وابنتهما بالبذلة 

البيضاء.
وقد تحققت امنية الوالدين بني عائلتي حاتم وايليا بزفاف الشاب 
حاتم  سايد  املعروف  االعمال  رجل  نجل  حاتم  جوزيف  الخلوق 
والسيدة جانيت عقيلته من اآلنسة الحسناء ذات الصون والعفاف 
سوزان  والسيدة  ايليا  الياس  السيد  كريمة  ايليا  جيسيكا  املحامية 
عقيلته وذلك عند الساعة الثانية من بعد ظهر السبت يف 31 ايار 

2014 يف كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ثورنبريي.
بارك اكليل العروسني سيادة املونسنيور جو طقشي وعاونه قدس 
االب الن فارس بحضور اهل العروسني واالقارب واالصدقاء حشد 
واالقتصادية  السياسية  وفعالياتها  اللبنانية  الجالية  ابناء  من  كبري 
انحاء  جميع  من  جاءوا  الذين  االنطونيات  والراهبات  واالجتماعية 
والية فيكتوريا ليشاركوا عائلتي حاتم وايليا فرحتهما الكبرية واخص 
راهبات  من  غصن  بو  ومرغريت  غصن  بو  ايرين  االختني  بالذكر 
املناسبة،  اللتني جاءتا خصيصا للمشاركة يف هذه  العائلة املقدسة 
الزميلة  تحرير  رئيس  حرب  انور  الزميل  سيدني  من  حضر  كما 
وعقيلته  حرب  تيم  السيد  ونجلهما  عقيلته  احالم  والسيدة  النهار 
جيزيل شقيقة العريس والدكتور كريس كروز وعقيلته فاديا شقيقة 
االمريكية  املتحدة  الواليات  من  حضروا  الذين  واوالدها  العريس 

ملشاركة االهل هذه الفرحة الكبرية.
الزفاف وردا على  لبدء مراسم  الكنيسة  العروسان واالشابني اىل   دخل األهل 
بعضهما  يريدان  كانا  اذا  ما  وجيسيكا  جوزيف  للعروسني  الرب  كاهن  سؤال 
زوجا وزوجة أجابا بنعم »لتبدأ« مع هذه الـ »نعم« مسرية حياة زوجية مشرتكة 

يتقاسمان سراءها والضراء.
وكان االشابني صهري العريس تيم حرب والدكتور كريس كروز وفرنك شطح 
ايليا  سامنتا  العروس  شقيقة  واالشبينات  العروس..  شقيق  ايليا  وانطوني 
وجاستني الحاج واماندا طراد وسونيا حاتم شقيقة العريس.. اما حامل الخواتم 
فكان ابنة شقيقة العريس لوي حرب وكانت حاملة الزهور ابنة شقيقة العريس 

ألكسا كروز.

وبعد اتمام مراسم الزفاف قال املونسنيور طقشي للعروسني وصيتي لكما  
ان تحافظا على هذا الزواج املقدس ويرزقكما اهلل بنني مسيحيني صالحني 

يـُقرون عيونكما ويمآلن حياتكما سعادة وبهجة.
ثم تقبل العروسان واهلهما التهاني على مدخل الكنيسة وغادرا اىل احدى 

حدائق ملبورن اللتقاط الصور التذكارية.
وعند الساعة السادسة والنصف مساء اقيمت على شرف العروسني حفلة 
عامرة يف كازينو  كراون )Crown Casino( وسط مدينة ملبورن حضرها 
ما حواىل 400 شخص.. وقد دخل والدا العريس ووالدا العروس تراتبيا 
قرع  على  ملوكي  بشكل  الصالة  العروسان  دخل  ثم  الفخمة،  الصالة  اىل 

العروسان جوزيف حاتم وجيسيكا ايليا  .. ونظرة األمل

صورة تذكارية لألهل واالشابني ويبدو الزميل حرب وعقيلته

العروسان يف صورة تذكارية مع األهل واالشابني

حامل الخواتم وحاملة الزهورالعريس مع والديه سايد وجانيت حاتم واالهل

العروسان جوزيف حاتم وجيسيكا ايليا يقطعان قالب الحلوى

العروسان أمام مذبح الرب
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أفــراح

وانعقدت  والزغاريد  الطبول  قرع 
والرقص  اللبنانية  الدبكة  حلقات 

ألكثر من ساعة.
الياس  السيد  العروس  والد  والقى 
ايليا كلمة ترحيبية بالحضور  تحدث 
فيها عن عائلة حاتم الطيبة والرتبية 
العروس   الصالحة ألوالدها. والقت 
الطفولة  ايام  فيها  استذكرت  كلمة 
الدراسة  مقاعد  على  ورفيقاتها 
وشقيقاتها  والديها  فيها  وشكرت 

كلمة  العريس  القى  كما  واشقاءها. 
ترحيبية شكر فيها والدي العروس 
وكل  واصهرته  وشقيقاتها  والديه 
العريس  والد  كلمة  الحضور..أما 
السيد سايد حاتم فقد جاءت على 

الشكل التالي:
ايها الحضور  الكريم، اهال وسهال 
جئتم  واصدقاء..  اقارب  بكم 
أمرأتي  افراحنا  اعظم  لتشاركونا 
لكم حضوركم  نشكر  وأنا،  جانيت 
هذا الحضور الذي به تمت افراحنا. 
بالشكر  أخص  ان  لي  اسمحوا 

والسيد  ومرغريت  ايرين  االختني 
احالم  السيدة  وعقيلته  حرب  انور 
وفاديا  كريس  والحبينب  حرب 
مشقة  تكبدوا  حيث  وطفلهما 
يف  للمشاركة  امريكا  من  السفر 
االبوين  وجود  ان  كما  الفرحة  هذه 
جو طقشي والن فارس يضفي على 

الحفل مسحة قداسة وتربيك.
بني  وحيدا  جو  قريب  وليوم  كان 
ثالث بنات وما ان كرب وكربت معه 
أخـَـَوان  له  أصبح  حتى  شقيقاته 
كنّ  وبينما  الطريق  على  والثالث 

بوجود  أربعا  أصبحن  بنات  ثالث 
فأهال  جيسيكا  الجميلة  عروستنا 
بيتك  يف  جيسيكا  يا  بك  وسهال 
مكرمة  عزيزة  رابعة  ابنة  الزوجي 
املحبة  ملؤه  بيت  يف  نشأت  فأنت 
والحنان والتهذيب وكذلك عريسك 
جو فهنيئا لكما بحياة ملؤها السعادة 

واملحبة واالوالد.
حفلتنا  مطرب  اشكر  الختام  ويف 
املوسيقية  والفرقة  بركات  فهمي 
والقيمني على هذه الصالة ووسائل 

االعالم املقروء واملسموع.

الكبري  الفنان  الحفل  هذا  احيا  فنيا 
املوسيقية  والفرقة  بركات  فهمي 
وقد دام الحفل حتى منتصف الليل 
حيث امضى الحضور ليلة من اجمل 
ليالي العمر ثم جال العروسان على 
الطاوالت شاكرين كل فرد بمفرده 
بعدها  ليغادرا  حضورهم  على 

ملبورن لتمضية شهر العسل.
»ليليـّة«

وكان والدا العريس الصديق سايد 
قد  عقيلته  جانيت  والسيدة  حاتم 
اقاما للعريسقبل اسبوع من الزفاف 

العزوبية  لوداع  عامرة  »ليليـّة« 
الفخمة  ملبورن  صاالت  احدى  يف 

حضرها حواىل 150 شخصا.
ملبورن  يف  الهريالد  جريدة  اسرة 
عالقة  تربطها  التي  وسيدني، 
بوالدي  ومحبة  وأخوّة  صداقة 
حاتم،  وجانيت  سايد  العريس 
ووالديهما  العروسني  من  تتقدم 
واالهل  بأحر التهاني طالبة من اهلل 
سعيدة  مسيحية  حياة  للعروسني 
والف  الصالحني..  بالبنني  زاهرة 

مربوك.

والد العريس سايد حاتم يلقي كلمة

 والد العروس والعروس يدخالن الكنيسة

 العروس جيسيكا ايليا تلقي كلمة العريس جوزيف حاتم يلقي كلمةوالد العروس الياس ايليا يلقي كلمة

ميالد الحلبي وزوجته داخل الكنيسة

 العروسان مع االشابني داخل الكنيسة العروسان مع االشابني واالشبينات داخل الكنيسة

 والدا العريس سايد وجانيت حاتم واالخت ايرين بو غصن

عبدو بجاني وزوجته

االشبينات داخل الكنيسة العروسان مع االشابني واالشبينات وعقد الزواج داخل الكنيسة

بخعازي، الزغلول وزوجته، راضي وابنته ومدام مسعود رئيس الجامعة سابا وزوجته وشربل وزوجته

والدا العروس والعائلة داخل الكنيسةوالدا العريس والعائلة داخل الكنيسة

 أقارب العريس داخل الكنيسة
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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 La Galette حلويات  حصلت 
الصديق  لصاحبها  مرييالندز  يف 
مصلحة  جائزة  على  جرجس  عماد 
بلدية  من  املحلية   2014 العام 

هولرويد.
جرجس  عماد  السيد  تسلم  وقد 
الجائزة  العمل  وفريق  وعقيلته 
بلدية  وأعضاء  رئيس  بحضور 
عيسى  طوني  والنائب  هولرويد 
من  وفعاليات  الحفل  ومنظمي 

املنطقة.
  La Galette حلويات  فازت  وقد 
بجائزة مصلحة العام 2014 املحلية 
بدرجة امتياز Five Starsاللتزامها 

بمعايري السالمة والنظافة.
يف  العمل  جرجس  السيد  بدأ 
صناعة الحلويات منذ العام 1988 
االرز يف  حلويات  يملك  كان  حيث 

يف  والده  اسسها  التي  الفيل  سن 
فيها  يعمل  وبقي   1979 العام 
اربع  حتى قدومه اىل اسرتاليا منذ 

سنوات.
 La Galette حلويات  وصاحب 
خبري يف صناعة الحلويات اللبنانية 
جرجس  عماد  واالوروبية  والعربية 
يحمل العديد من الشهادات يف عالم 
تصنيع الحلويات منها شهادة دبلوم 
Mode Et Creation من باريس 
يف   1998  -  1  -  24 بتاريخ 
صناعة الكايك كما حصل على دبلوم 
 Bakery & Confectionery يف
الشوكواله  صناعة  يف   Seminar
معاهد  من  بلجيكا  من  والكايك 
 27 بتاريخ  املشهورة    Puratos
- 1 - 2003 باالضافة اىل شهادة 
 College غوغ  فان  معهد  من 

Van Gogh  بتاريخ 18 - 11 - 
.1992

وخالل مسريته يف مصلحته الخاصة 
هذه التي افتتحها اواخر العام 2011 
شهادات  من  العديد  على  حصل 
التي  الخريية  للمساعدات  التنويه 
ملستشفى  وخاصة  ويقدمها  قدمها 
من  ولغريها  ويستميد  يف  االطفال 

املستشفيات واملدارس.
ويتمتع السيد عماد جرجس بخربة 
حيث  الحلويات  صناعة  يف  طويلة 
يصنـّع اكثر من 50 نوعا من البيتي 
بنكهة  يمتاز  منها  نوع  كل  فور 
اآلخر.  عن  مختلف  وطعم  خاصة 
للكايك  بالنسبة  االمر  وكذلك 
حيث يـُصنـّع اكثر من 60 نوعا من 
 La Galette ومن ضمنها  الكايك 
نظرا  املحل  اسم  عليها  اطلق  التي 

من  النوع  هذا  بصناعة  لشهرته 
الحلويات.

ويتميز املحل بصناعة قوالب الكايك 
امليالد  واعياد  والعمادات  لألعراس 
على  بناء  املناسبات  من  وغريها 
الشوكواله  ان  كما  الزبائن،  طلب 
شوكواله  ومنها  املحل  يف  تـُصنع 
Roche  الفاخرة، اضافة اىل اآليس 

كريم والجيالتو.
ومن ميزات املحل الصدق يف التعامل 
يف  والدقة  العمل  يف  واالستقامة 
تسليم الطلبيات، اضافة اىل الخربة 
الطويلة املدعومة بالدراسة يف هذا 

املجال.
جرجس  عماد  للصديق  فهنيئا 
بهذه   La Galette ولحلويات 
النجاح  من  املزيد  واىل  الجائزة 

والجوائز.

حلويات La Galette  يف مرييالندز تفوز  حبائزة مصلحة العام 2014 احمللية من بلدية هولرويد

2014
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90
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Imad & his team are proud to be, winners in the 2014 Holroyd City 

Local Business Awards 2014. They take this opportunity to thank 

all their customers and will continue to provide the Sweet Service.

169 Merrylands Rd, Merrylands NSW 2160 
Ph: 9637 4441

Mob: 0424 330 160 • www.lagalette.net.au
Like Us on Facebook La Galette Patisserie

Enjoy the taste of Europe..
Award winning chef

We offer a large collection of mouth watering Oriental and European 
Sweets:
• Cakes for all occasions
•  Hand made chocolate and wrapping designs that suits 

your events
• Over 22 different petit four biscuit style and unique taste
• Over 40 different fl avours of European cakes

عماد جرجس وزوجته .. وفرحة استالم 
اجلائزة
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

بغداد: تدور يف الوسط الثقايف العراقي جتاذبات تتوسع اىل 
حد الصراعات واالتهامات اليت تصل اىل نقطة خطرية جدا وهي 
االشارة اىل ان املثقف هو االب املؤسس للطائفية !!، فيما 
الذي تتباين حوله وجهات نظر  الرأي  امام هذا  تزداد احلرية 

املثقفني انفسهم.
  يف ظل ما يعانيه اجملتمع العراقي من بروز واضح للطائفية، 
انهم  مؤكدين  اطارها  خارج  انفسهم  اخراج  املثقفون  حياول 
اكرب من هذا السوء الذي يلتصق بالبعض ال سيما السياسيون 
منهم، اال ان هناك من ال يربيء املثقفني منها بل انه جيعلهم 
ومثريوها،  حرائقها  مشعلو  انهم  بل  اسبابها  ومن  قلبها  يف 
عدم  او  االهمال  بعني  اليه  النظر  ميكن  ال  خطري  اتهام  وهو 
االهتمام، فاملثقف الذي جيب ان يكون على مستوى عال من 
باجلهل  اليه  يشار  الذي  مع  يتساوى  ان  ميكن  ال  املسؤولية 
الذي  السياسي  اىل  املتعلم، وصوال  غري  او  املثقف  غري  او 
حتوم حوله الشبهات وتشري اليه االتهامات بأنه املثري للطائفية 
بتصرحياته والبحث عن مصاحله اىل غري ذلك،فقد يرى البعض 

اتهام خطري: املثقفون العراقيون.. هم اآلباء املؤّسسون للطائفية!

التتمة ص 26

يف انتماء البعض اىل االحزاب وتسمية نفسه ناطقا هلا ومعربا 
عن نهجها وبراجمها ومدافعا عنه يف الندوات واللقاءات..سبة 
ارتقاء، فهل فعال  الثقافة من  ما متنحه  تؤدي اىل ختليه عن 

املثقف كما يقال عنه؟. 
فقد ايد الكاتب رباح آل نوري مشريا اىل املنظومة الثقافية، 
وقال: عندما أقول إن املثقفني هم اآلباء املؤسسون للطائفية. 
متكاملة  ودعائية  وإعالمية  ثقافية  منظومة  عن  أحتدث  هنا 
تهييج  وسائل  مبختلف  العصور  عرب  اجملتمعات  يف  تشكلت 
بالكتاب،  باملنرب،  بالقصيدة،  واستثارته  العام  الرأي  مشاعر 
باإلذاعة والتلفزيون، بالصحافة، باللوحة واألغنية واملسرح، ال 
أحتدث هنا عن مثقفني أفراد أو جمموعات متصاحلة مع نفسها 
ومع اآلخر. أمقت كلمة ) اآلخر ( لكن هذا هو واقع املشهد، 
أعلم أن هناك من املثقفني وبينهم أصدقاء وزمالء يضعون 
أقالمهم فداء لقيم الوطن واملواطنة من أجل ما يعتقدون أنه 
تسميم  تريد  وإعالمية  ثقافية  منظومة  عن  أحتدث  لكنين  حق. 
األفكار، وتفخيخ األغاني، وتفجري التاريخ. أن تصنع جيشا من 

الظالميني.
الطربي  رجوا  يخُ أن  اليوم  العراق  يف  غريبًا  يعد  مل  واضاف: 
من قربه تارة أخرى، ليحاكموه على كتابه ) األمم وامللوك ( 
ويعلقوه يف حبل مشنقة.. أو يلقوا القبض على ابن خلدون، 
أو حيرقوا  األثري،  ابن  أو حيبسوا  اجلاحظ،  أو يصادروا رأس 
خمطوطات املسعودي.. فكّل شيء مباح ما دام مدّون التاريخ 
حساب..  بال  تلك  من  يقبض  أو  اجلهة،  هذه  حلساب  يكتب 
كّل  أن  أبياتها،  من  بيت  رأى يف  للرصايف  بقصيدة  متعلاًل 
كتب التاريخ مبا روت لقرائها، ما هي إال حديث من اخلرافة 
والتلفيق،عندما يسألون األملاني: ملاذا بلدكم مجيل وعظيم؟.. 
فإنه جييبهم: إننا خرجنا من احلرب لنتعّلم كيف ندفن الثارات، 
وجنعل من بالدنا وطنًا حدوده السماء.. تعّلمنا كيف نغادر عصر 
البكاء على األطالل، ونبين خراب احلروب، ونستبدل الثكنات 

بناطحات السحاب.
وتابع: يؤسفين أن أقول لك إنين وجدت كثريًا من املثقفني 
طواحني  مثقفو  هؤالء  وطنهم.  إىل  ال  طوائفهم  إىل  احنازوا 
اهلواء، ال الثابت لديهم يبقى ثابتًا وال املتحول يبقى متحواًل، 
هناك شعراء ببغاوات، صاروا جتارًا يزنون قصائدهم ال بـ ) 
يزنونها  إمنا  الشهري،  اهلامشي  أمحد  كتاب   ) الذهب  ميزان 

مبيزان الطائفة والربح واخلسارة
مايّدعون، يظل  يّدعون  بينما  عادل فقال:  مروان  الشاعر  اما 
داخل كل واحد منهم واحد آخر منهم يسهر على قذاراتهم، لوال 
ان خطاب الثقافة املفرتض هو االنسان يف ذاته يف انتماءاته 
يعتقدون  لكنهم  بطائفيتهم  الثقافة  مدعي  ارباع  ثالثة  جلاهر 
انا  شخصيا  تدعي  فيما  يسايرونها  هم  لذلك  ادعاء  الثقافة 
اتصت لقلوبهم كثريا وكثريا ما تعمل عندي الرتمجة الفورية 
لكل ما يقولونه فلكل مفردة على لسانهم مفردة تعاكسها يف 

دواخلهم
هو  السين  املثقف  حياربه  الذي  االرهاب  ان  تأكد  واضاف: 
االرهاب الشيعي، واالرهاب الذي حياربه املثقف الشيعي هو 
طائفية  هي  االثنان  ميقتها  اليت  والطائفية  السين  اإلرهاب 
احدهم اليت حيملها جتاه طائفة اآلخر وبالنتيجة طائفيون، لكن 
مايتلفون هم به عن عامة الطائفيني الذين ميلؤون البلد هو 
ما  عكس  يدعوا  ان  باستطاعتهم  مثقفون  طائفيني  كونهم 

حيملونه
فيما قال الكاتب عبد املنعم االعسم: ليس صحيحا القول بابوة 
املثقفني للطائفية..، يف رأيي انها حماولة لتصريف املسؤولية 
وإبعادها عن املشروع السياسي الذي يعد االب الشرعي هلا، 
النه املستثمر الوحيد هلذا احلقل، على مر العصور، فلم تتاجج 
الطائفية يوما إال وراؤها روافع سياسية، وطبعا ينخرط فقهاء 
ودعاة واسياد حرب وبعض املقفني يف خدمتها.. واستطيع 
الوقدة  من  دائما  تبدأ  الطائفية  معارضة  شرارة  ان  القول 

الثقافية وعلى يد مثقفني طليعيني.
اما الناقد حممد يونس، فقال: اعتقد متاما ان املعادة مغلوطة 
وان املثقف هو قطب التعددية الثقافية والسلم االجتماعيني 
رغم ان البعض يف اطار االسم وهو العنوان االساس قد يبدو 
طائفيا، ولكن ال يعين ذلك اال بعد غري مضموني للقضية، وطبعا 
كل تعميم فيه نسبة مما ال يتفق معه كليا، وبعض االدباء اذا 
اعتربنا املثقف موقفا وطنيا، فهم قد تركهم طائفة او ايدلوجيا 
دينية، ومن الطبيعي ان يلتزم مبا هلا من فكر ويسلم، وهذا 
موجود حتى لدى الذين ينتمون اىل احزاب علمانية، واملسالة 
يف هذا اجلانب معقدة وغري واضحة وليس من السهل الوقوف 
على مجيع ابعاد القضية، ومؤكد ان التغريات تلعب دورا هنا 

يف التاثري او تغيري املسار.
نسبة  فيه  وواسع وطبيعي  مثقف ضخم  تعبري  ان  واضاف:   
من االيدلوجيا بكل االحوال، وهذا ماجيعل فكرة ان يكون ابا 
وهناك  ايضا،  ومنظم  خالقة  طاقة  هو  ايضا  لكن  للطائفية، 
او  التفكريي،  منطلقه  مع  يتفق  ملا  لديه  استجابة  موجهات 
يتوافق مع رؤياه اليت يعول عليها، ولكن االشكالية تكمن يف 
مرجعيات املثقف، فان كانت تلك املرجعيات متحررة من قيود 
القبيلة والتدين والتبعية االيدلوجية، فان ذلك طبيعي يكون 
وامينا  للحقوق  منتجا  عليه، ويكون  ويعول  وفائدة  له جدوى 
عليها، وان كانت على العكس تلتزم بتلك املرجعيات كمقومات 
اساس، فأن املثقف سيتخلخل دوره مبستوى واضح، وسيفقد 
ارادته بنسبة كبرية، وطبيعي سيكون هنا طائقيا، ويف رأيي 
تسقط هويته الوطنية هنا وال يكون مبقامها، ألنه سيكون خطرا 
وعاطفيا وغري مدرك حلق االخر، ورجعيا مبستوى ضار ووضيع، 
اعتقد ان هنا تكمن اسس العالقة بني ابوية املثقف للطائفية 

من التخلي عن شرعية االبوة. 
من جانبه قال الشاعر محدان طاهر املالكي: املثقف العراقي 
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ملبورن

Master License No: 409566317
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

بصورة خاصة بعد 2003 تعرض حلالة 
املثقفني  بعض  واضحة،  تشظي 
وجهات  دينية  الحزاب  ينتمون 
والنهج  الشكل  معروفة  سياسية 
وهؤالء وضعوا ثقافتهم وراء ظهورهم 
واصبحوا ناطقا رمسيا بأسم اجلهات 
االخر  والبعض  اليها،  ينتمون  اليت 
من  نصيب  له  كان  ولكن  الينتمي 
البيئة  ضغط  نتيجة  الطائفي  القول 
واملدينة والشارع الذي منه خرج قلة 
وهؤالء  االعتدال  على  حافظت  قليلة 

دائما خلف الكواليس.
 واضاف: هناك ازدواجية واضحة عند 
املثقف العراقي حني يعلن علمانيته 
ومدنيته ثم يروج المور خمزية، نعم 
دون  للطائفة  واالنتماء  لالعتزاز 
املختلف  االخر  واخراج  التعصب 
واملواطنة،  االنسانية  دائرة  من 
طائفي  اعالم  هناك  وبصراحة.. 
واضح وهناك صحف صفراء طائفية 
وهذه املؤسسات هلا طبعا رجاهلا اما 
فأنا  مؤسس  انه  من  املثقف  مسألة 
املثقف يف  املقولة،  هذه  مع  لست 
قوله  وامنا  احلدث  اليصنع  العراق 
وفعله دائما هو رد فعل سواء اتفقنا 

معه ام اختلفنا.
اىل ذلك قال الكاتب هادي احلسيين: 
يف السابق ال احد من االدباء يعرف 
منطقتها  اىل  يقرتبوا  ومل  الطائفية 
ان  بدليل  هلا،  بالتلميح  حتى  وال 
والتسعيين ال يعرف  الثمانيين  جيلنا 
الطائفية  الكبار  العراق  هوية شعراء 
وال حتى ديانتهم سواء كان مسلما 
ادبية،  اهلموم  كانت  مسيحيا،  ام 
ابداعية حمضة. وهلذا مل يقرتب احدا 
 2003 عام  بعد  لكن  الطائفية،  من 

صدام  نظام  اسقط  الذي  والزلزال 
خاصة  الطائفية  برزت  الدكتاتوي 
على  االسالمية  االحزاب  بعد سيطرة 
تلك  وقامت  السياسي  املشهد 
االحزاب بتنصيب ادعياء على الثقافة 
واصبح   ! الطائفيني  ومن  العراقية 
هؤالء مثل آ باء ومؤسسني للطائفية 
بعد ان انظمت اليهم جماميع من االدباء 
واملثقفني لتفكيك النسيج االنساني 
االمر  انسحب  وكذلك  العراق  داخل 
واصبحت  االبداعية  النصوص  على 
ال ختلو من الطائفية اليت اسس هلا 

مثقفو ما بعد 2003 !.
 واضاف: الطائفية آفة دمرت العراق 
تاريخ  على  وقضت  وشعبا  ارضا 
باملقابل ستنتهي  ثقايف كبري. لكن 
هذه املرحلة ال حمال، فلم يبق سوى 
وسينتهي  احلقيقي  واالبداع  الثقافة 
دور مضحك مارسه آباء طائفيون يف 

هذا الظرف العصيب.
عدي  واالعالمي  الكاتب  وقال 
املثقفني  ان  اعتقد  اهلاجري: 
العراقيني شرحية كبرية يف اجملتمع 
يعلم  وال  مغيبة،  لكنها  العراقي 
السبب الكامن وراء ذلك، رمبا هناك 
تلعب  اليت  الثقافية  االمساء  بعض 
على حبال الطائفية او املدينة العائد 
هلا، لكن نسبتها قليلة وال ميكن ان 
تكون مساهمة يف تأسيس التخندق 
على  ينبغي  العراق..  يف  الطائفي 
هذه الشرحية ان يكون هلا دور اكرب 
وان تساهم يف  القادمة  الفرتة  يف 
وان  العراقي،  املواطن  بناء  اعادة 
املقاهي  يف  باجللوس  تكتفي  ال 
والنوادي الثقافية ويكون دورها اكرب 

يف الواقع العراقي بشكله العام.
 ايالف: عبدالجبار العتابي

اتهام خطري:: املثقفون..

 كاليفورنيا: ذكر عمود النميمة الفنية 
يف صحيفة نيويورك بوست األمريكية 
أن النجم العاملي جورج كلوني وخطيبته 
الدين،  علم  آمال  اللبنانية  الربيطانية 
يف  بقصر  زفافهما  يكون  أن  يأمالن 
سبتمرب  ايلول/  يف  تارخيية   مدينة 

املقبل.
واملرة األوىل اليت  شوهد كلوني )52 
فيها  عامًا(،   36( الدين  وعلم  عامًا(، 

كانت يف لندن، بأكتوبر املاضي.
حمامية  كأمجل  اختريت  اليت  واحملامية 
مؤسس  مثلت   2013 عام  لندن  يف 
أسانغ،  جوليان  »ويكيليكس«،  موقع 

يف قضية ترحيله إىل السويد.
اخلطيبان  فيها  شوهد  مرة  أخر  وكان 
معا يتناوالن العشاء يف املدينة العائمة 
يف آخر مايو املاضي، بعد جولة حمتملة 

لتحديد مكان الزفاف.
وعلم  »كلوني  للصحفية  مصدر  وقال 
إيطاليا،  يف  بالزواج  يرغبان  الدين 
حيمي  مكان  عن  يبحثان  ولكنهما 

خصوصيتهما وعائلتهما«.
وكان كلوني قرر أال يتزوج يف عقاره 
يوفر  ال  ألنه  كومو  حبرية  يف  اخلاص 

اخلصوصية اليت يريدها.

كلوني وعلم الدين يتزوجان 
يف فينيسيا االيطالية تتمة املنشور ص 25

برن  ناتالي  املمثلة  نفت  كاليفورنيا: 
العاملي  النجم  مع  عاطفية  عالقة  وجود 
أنطونيو بانديراس، وذلك بعد الشائعات 
اليت انطلقت مع نشر صور رقصة فالمنكو 
السينمائي يف  بينهما يف مهرجان كان 

فرنسا.
األسبوع  انفصل  بانديراس  أن  ومع 
املاضي عن زوجته ميالني جريفيث بعد 
زواج دام 17 عاما، إال إن برن أكدت يف 
مقابلة حصرية ملوقع »رادار أون الين« 
مع  جتمعها  رومانسية  عالقة  التوجد  أنه 

أنطونيو«.
 وقالت برن أنها تعرف بأنه لديه بعض 
املشاكل يف زواجه، وقال له أن حياول 
إصالحها. وأعربت عن إعجابها بشخصية 
بانديراس قائلة »هو من أكثر األشخاص 
وأنه  حياتي،  يف  قابلتهم  الذين  كرما 
ألمر رائع أن أرقص مع شخصية عظيمة 
مثله«، مؤكدة على حبه لزوجته، وأنه مير 
بوقت عصيب.وكان  موقع »تي إم زي« 
املتخصص يف أخبار املشاهري كشف أن 
طلب  قدمت  اليت  هي  غريفيث  ميالني 
اجنلوس  لوس  يف  للسلطات  الطالق 
القضائية  املستندات  يف  قرارها  مربرة 
أعلن  وبعدها  ختطيها،  يتعذر  بصعوبات 
يف  بالرتاضي  طالقهما  عن  النجمان  

األول من حزيران/ يونيو اجلاري.

ناتالي برن تنفي وجود عالقة 
عاطفية مع أنطونيو بانديراس

منى زكي تطالب بإخصاء 
املتحرش وعمرو سالمة يقرتح 

»تقنني« الدعارة
واقعة  مع  الفنانون  تفاعل  القاهرة: 
الفتيات  هلا  تعرضت  اليت  التحرش 
اإلحتفاالت  خالل  التحرير  مبيدان 
بتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وتعرض عدد منهن للتعرية واالغتصاب 

يف امليدان.
ونقلت الفنانة منى زكي عرب صفحتها 
بإخصاء  تطالب  عبارة  تويرت  على 
تقول  املوقع  نشطاء  من  املتحرشني 
»مع  الذكرية  احليوانات  »اىل  فيها: 
مل  اذا  للحيوانات«  االحرتام  كامل 
تكن قادرًا على السيطرة على عضوك 

الذكري فإذن جيب قطعه«.
وطالب املخرج عمرو سالمة بإعادة تقنني 
الدعارة مرة اخرى باعتبارها حاًل ملشكلة 
التحرش واملضايقات اليت تتعرض هلا 
موجود  الكبت  أن  إىل  مشريًا  الفتيات 
اقتصادية  أزمة  وجود  مع  وسيزيد 
تصعب الزواج وفواتح الشهية اجلنسية 

متوافرة مهما زادت الرقابة.
سوى  حاًل  يرى  ال  انه  عمرو  وأضاف 
احلرية اجلنسية مستطردًا » أي الشرين 
وأكثر  وللسيدات  للمجتمع  ضررًا  اقل 
املتدين  وشعبكم  قيمكم  مع  توافقًا 
بطبعه، اللي بيحبوا بعض وعايزين عالقة 
جنسية يكون هلم احلق يف ممارستها، 
ضوابط  ضمن  مقننة  تكون  والدعارة 
قانونية، والال تفضل بنات مصر مباحة 
متحول  الشارع  ماشي يف  مكبوت  ألي 

لذئب بشري؟«
فعل  بردود  عمرو  اقرتاح  وحظي 
متناقضة بني مؤيد ومعارض له، فيما 
اتهمه اسالميون بانه يسعي للتحريض 

على الزنا.
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من  موجة  أوباما  باراك  األمريكى  الرئيس  أثار 
السخرية بعدما رصدت الصحف األمريكية صورا 
الشهرية  األمريكية  السلة  كرة  العبة  مع  له 
ويغازهلا  معها  يضحك  وهو  دولسن،  ستيفانى 
تكريم  حفل  خالل  وذلك  مسبوقة،  غري  حبركات 
أقامه على شرفه فى الغرفة الشرقية من البيت 
والنساء  الرجال  السلة  كرة  لفريقى  األبيض 

احلاصلني على بطولة كرة السلة لعام 2014.

 "NCAA" وفى بداية احلفل رحب أوباما بفريقى 
احلاصلني على بطولة كرة السلة لعام 2014 وما 
لبث أن حيا أوباما الفريقني واختل توازن الالعبة 
إليها  ذهب  حيث  دولسن،  ستيفانى  الشهرية 
مساندا هلا الستعادة توازنها خالل حفل التكريم، 
احلضور  أمام  الضحكات  "ستيفانى"  بادلته  وقد 
أن  بعد  التذكارية  الصور  بعض  معه  والتقطت 

استدعاها ألخذ بعض الصور.

متثل  قد  الصور  أن  األمريكية  الصحف  وأكدت 
وزوجته  األمريكى  الرئيس  بني  جديدة  أزمة 

ميشيل أوباما.

عيون أوباما تغازل العبة سلة 
شهرية.. وبوادر أزمة مع ميشيل

سرقت احلسناء الروسية ماريا شارابوفا، املصنفة 
السابعة عامليًا، األحد األضواء من برج إيفل فى 

العاصمة الفرنسية،

بطولة  كأس  بصحبه  هلا  تصوير  جلسة  خالل   
روالن جاروس ثانى بطوالت اجلراند سالم األربع 
الكربى وذلك عقب تتوجيها بالبطولة للمرة الثانية 

يف تارخيها.

وجتمع عدد كبري من املصورين و اجلماهري حول 
واالحتفال  للتصوير  قدمت  اليت  شارابوفا  ماريا 
بلقب روالن جاروس، عند ساحة تروكاديرو قبالة 
برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس كما جرت 

العادة .

عقب  باللقب  توجت  قد  شارابوفا  أن  يذكر 
 /6  ،4 /6 الرومانية سيمونا هاليب  فوزها على 
7 ،7/5، 4/6 يف املباراة النهائية للبطولة السبت 

املاضي.

شارابوفا تسرق األنظار 
من »برج إيفل«

توبا بويوكستون الشهرية بـ»مليس« 

تفتتح مدرسة ألطفال سوريني يف تركيا

بدأت الفنانة الرتكية توبا بويوكستون الشهرية 
تنصيبها  بعد  العملية  خطواتها  أوىل  بـ«مليس« 
سفرية لألطفال يف منظمة اليونيسيف العاملية.

توبا شاركت يف افتتاح مدرسة خمصصة الستقبال 
وقد  تركيا،  جنوب  كلس  مبنطقة  سوريا  أطفال 
األطفال  مع  الوقت  بعض  متضية  على  حرصت 
واللعب برفقتهم، والتقطت معهم بعض الصور 

التذكارية.

ُيذكر أن توبا بويوكستون مشغولة حاليًا بتصوير 
مسلسل »احلب واملال األسود« املعروض على 

شاشة التليفزيون الرتكي.

من  فروا  نزالء   3 أن  الكندية  الشرطة  أعلنت 
مركز اعتقال يف مدينة كيبيك الكندية مبساعدة 
بواسطة  لسجناء  هروب  حالة  ثاني  مروحية، يف 

مروحية يف هذا اإلقليم خالل عامني.
أن  ماثيو  آن  الشرطة  باسم  املتحدثة  وأوضحت 
مركز  من  اهلروب  بعد  غربا  اجتهت  "املروحية 
مع  "نعمل  أننا  إىل  الفتًا  أورزينفيل"،  إعتقال 
واملناطق  كيبيك  مدينة  مطارات  مثل  الشركاء 
احمليطة والقواعد العسكرية، وهناك بالطبع حبث 

على األرض لتحديد موقع املروحية".
النزالء وأمساءهم على  وعممت الشرطة أوصاف 
ودينيس  دينيس،  إيف  وهم  "تويرت"،  موقع 
الفارون  وكان  بومريلو.  وسريج  ليفيفر، 
حمتجزين يف مركز االعتقال انتظارا ملثوهلم امام 
باملخدرات،  تتعلق  بتهم  منهما  اثنان  احملاكمة، 

حبسب الشرطة.

هروب 3 نزالء من سجن كندي 
مبروحية

 الرباط يف طريقها من 
اجلمال إىل العاملية

على  يراهن  املغرب  إن  مغاربة  مسؤولون  قال 
املتوسطية  للثقافة  وجهة  الرباط  العاصمة  جعل 
عن طريق مواكبة االستثمار يف الثقافة من خالل 
لدعم  املناسبة  السياحية  التحيتة  البنية  تعزيز 

املشروع الثقايف.

وقال وزير الثقافة املغربي حممد األمني الصبيحي 
إىل  مدينة مجيلة  للمرور من  بأنه  "املغرب فهم 

مدينة عاملية جيب االستثمار يف الثقافة."

هذا  "يف  صحفيني  مع  لقاء  يف  الوزير  وقال 
اإلطار جاء مشروع وصال كابيتال األخري يف بناء 

مسرح الرباط الكبري واملتحف األركيولوجي."
يف  السادس،  حممد  املغربي  العاهل  وأشرف 
للتنمية  املندمج  الربنامج  إطالق  على  ايار، 
احلضرية ملدينة الرباط للفرتة 2014-2018 حتت 
املغرب  عاصمة  األنوار،  مدينة  "الرباط  شعار 

الثقافية."

صندوق  -وهو  كابيتال  وصال  صندوق  وكان 
استثماري يتوزع حبصص متساوية بني املغرب 
والسعودية  والكويت  املتحدة  العربية  واإلمارات 
وقطر- قد أعلن الشهر يف مايو/ايار عن استثمار 
من  الثاني  الشطر  لتطوير  دوالر  مليار   1.10
عن  الرباط  يفصل  الذي  بورقراق  نهر  هضبة 

جارتها سال.
وخيصص ربع هذا املبلغ إلنشاء منشآت ثقافية 
التحتية  البنى  لتطوير  الباقي  هامة فيما سيوجه 
املصاحبة هلا مثل إقامة مساحات ترفيهية ومطاعم 

ووحدات سكنية وفندقية.

ويعترب مسرح الرباط اجلديد أهم إجناز ثقايف يف 
الشطر الثاني باإلضافة إىل املتحف االركيولوجي 

الكبري.

ويقع املسرح على مساحة إمجالية تبلغ 27 ألف 
مرت مربع ويضم قاعة كربى للعروض تبلغ طاقتها 
االستيعابية 2050 مقعدا وقاعة ثانوية للعروض 
بطاقة 520 مقعد ثم فضاء مسرحي كبري باهلواء 

الطلق يتسع إىل 7 االف شخص.

 سارك .. آخر دولة 
إقطاعية يف أوروبا

منطقة  داخل  جزيرة صغرية  هي   )Sark( سارك 
القناة  غرب  جنوب  الواقعة  النفوذ يف جرينسي 
اإلجنليزية، وعلى بعد 25 ميال من ساحل نورماندي 

الفرنسي.

كانت اجلزيرة حتت النظام اإلقطاعي يف أوروبا 
على مدى السنوات 440 املاضية وحتررت مؤخرا 
أول  الصغرية  اجلزيرة  عندما عقدت  عام 2008، 

انتخابات دميقراطية هلا.

اليت  الربيطانية،  القناة  جزر  جزيرة يف  آخر  هي 
وهي  السابقة،  نورماندي  لدوقية  تابعة  بقيت 
الدولة اإلقطاعية الوحيدة اليت مل متسها التطورات 
اليت شهدها العامل الغربي، فال توجد بها سيارات 
طالق  مشاكل  وال  الشوارع  إلضاءة  أعمدة  وال 
ونظافة  سلمية  األكثر  املناطق  من  واحدة  وهي 

يف القارة العجوز.

أميال  ثالثة  حوالي  سارك  مساحة  طول  يبلغ 
 600 سكانها  عدد  ويبلغ  واحد،  ميل  وعرضها 
 ،2008 عام  الدستورية  اإلصالحات  قبل  نسمة. 
كانت سارك حتت حكم “السينيور” وهو رئيس 
الذي يتألف من 40 عضو غري  الربملان اإلقطاعي – 

منتخب مجيعهم من مالك األراضي يف اجلزيرة.

حكم رؤساء الربملان اإلقطاعي هذه اجلزيرة منذ 
األوىل  إليزابيث  امللكة  منحت  عندما   1565 عام 
مقابل  كارتريت  دي  هيليري  النبيل  إىل  اجلزيرة 
اإلقطاعيون  وكان  القراصنة.  ضد  محايتها 
فقط  اسرتليين  جنيه   1.79 سنويا  يدفعون 
للتاج الربيطاني للحفاظ على اجلزيرة. الكثري من 
القوانني، ال سيما تلك املتعلقة باملرياث وحكم 

السينيور، قد تغريت قليال…

 مدرسة ارسطو موقع اثري 
جديد يف قلب اثينا

املوقع االثري ملدرسة ارسطو الذي اكتشف العام 
اثينا وخضع العمال جتهيز يف  1996 يف وسط 
السنوات االخرية، فتح ابوابه امام اجلمهور على 

ما اعلنت وزارة الثقافة اليونانية.

هكتار  على  ميتد  اجلديد  االثري"  "املتنزه  هذا 
اليوناني  الفيلسوف  عامل  يف  رحلة  ويشكل 
ارسطو )384-322 قبل امليالد( على بعد مئات 

االمتار فقط عن الربملان يف وسط العاصمة.

وقد اسس ارسطو قرب املعبد املكرس البولون 
ليكيوس، مدرسته قرابة العام 335 قبل امليالد 
بعد عودته من مقدونيا اثر مشاركته يف حروب 

تلميذه االسكندر الكبري.

اليونانية  اللغة  يف  ومعناها  املشائية  املدرسة 
القدمية "الذي حيب املشي وهو يناقش" مسيت 
كذلك الن ارسطو كان يقدم تعاليمه وهو ميشي 

مع تالميذه.

ابولون،  معبد  احدهما  معبدين  اثار  جانب  واىل 
يضم املوقع اثار ميدان رياضي للمصارعة حيث 

كان التالميذ يتدربون على فنون القتال.

وكانت هذه املدرسة تشكل احدى ثالث مدارس 
جانب  اىل  القدمية  اليونان  يف  كربى  فلسفية 
اليت  كينوسارغس  مدرسة  و  افالطون  اكادميية 
وفاة سقراط  بعد  الكليب  املذهب  اتباع  اسسها 

)339 قبل امليالد(.

وخالل حفريات يف قطعة ارض القامة متحف للفن 
املعاصر نبشت اجلرافات اثار املدرسة الشهرية 
اليت كان علماء االثار يبحثون عنها منذ قرون. 

وهي تشكل تكملة للمتحف البيزنطي. 

 أكرب صخرة يف العامل من 
الذهب اخلالص

أكرب  توجد 
من  صخرة 
هب  لذ ا
لص  خلا ا
العامل  يف 
سلطنة  يف 
وهي  بروناي 
أمام  مفتوحة 
إمنا  الزوار 
يتم تفتيشهم 
من  ملنعهم 
اي  ادخال 

آالت حادة ملنع العبث أو اقتطاع أجزاء من هذه 
الصخرة .

وحيكم سلطنة بروناي أغنى حاكم وهو السلطان 
حسن بلقية الذي تزداد ثروته مبقدار 90 يورو 
يف الثانية ، واملعروف عن السلطان أيضًا ولعه 
مثل  شئ  كل  يف  للذهب  وأستخدامه  بالذهب 

املالبس والسيارات واألثاث.
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لبنان كله يفتخر بك عبد اهلل ضو..

الناس  استفتاء  نسبة  وجاءت 
فيما  فيه،  وراغبة  داعمة   %92
ترفض  تكن  مل   %8 البقية 
كانت  بل  ذاته،  حبّد  املشروع 

ختشى الصعود اىل البحر..
سياسيون طارئون وعقل جبار 

وتهديدات
اإلقتصادية  اجلدوى  توافر  مع 
والوصول اىل دراسات عملية.. 
وعقدنا  استثمارات  يف  دخلنا 
مشاريع منذ العام 2000، يقول 
احلرب  خملفات  أّن  ضو  عبداهلل 
اللبنانية اليت وصلت اىل مواقع 
اإلقتصادية  باحلياة  سواء  قرار 
كان  السياسية  احلياة  يف  او 
كيفية  حول  فكري  خلل  لديها 
ُتبنى  وكيف  األوطان..  بناء 
الدول واملكاسب.. كل انسان 
يعمل عليه ان بفّكر بكيفية أن 
يكتسب ال أن خيسر.. وبامكان 
باستخدام  يكتسب  ان  اإلنسان 
والعقل  اإلجيابية،  بالطرق  عقله 
يف  اّنه  املشكلة  ولكن  جبار، 
واإلقتصاديني  السياسيني 
ليمارسوا  جاءوا  طرئوا..  الذين 
اعماهلم بعضها باحلالل وبعضها 
او  السالح  جتارة  مع  االخر 
وهذا  األحياء..  او  املخدرات 

األمر من املعيب اال ُيذكر.
ويضيف: »هذا اجلو العام اّدى 
امكانية  وتدمري  »قهر«  اىل 
العائمة«  »اجلزيرة  فكرة  انشاء 
يف لبنان لسنوات طويلة، وكان 
ان يقضي علينا شخصيًا وعلى 
وكادت  بييت..  وعلى  عائليت 
وطأة  حتت  العائلة  تتفكك 
ُتارس  كانت  اليت  الضغوط 
نقوله  ان  ال حنب  علينا، وحنن 
وكان  حتى..  نتذّكره  ال  حتى 
احلرب  أّن  قرار  لدي  يوجد 
عشناها والرصاص مّر جبانبنا.. 
ولدي ثياب حتمل شظايا قذائف، 
احلياة،  لي  يريد  اهلل  وكان 
ميوت  ال  اعوام  العشرة  وابن 
النهاية  أعوام، ويف  ابن تسعة 
فانت  الوطن  اىل  نظرت  إذا 
ابنك  خالل  من  مستقبله  ترى 
كلفين  اهلل  وبالتالي  وابنتك.. 
ألبنائي  مستقباًل  هلما  أؤمن  ان 
الذي ولدا فيه.. وال  البلد  يف 
ليدورا  »شنطة«  حتميلهما  جيب 
سيمنع  من  وكل  العامل..  يف 
امكانية مستقبلهم علينا حتميله 
اىل  أضفنا  وإذا  املسؤولية، 
أهلي  أبناء وبنات  ابين وابنيت، 
وجرياني الذين ميتلكون قدرات 
استشرافية ولديهم قدرة التغيري 
واهلل اعطاهم »البساطة« وهلؤالء 
من  احملبة  املسيح  السيد  بّشر 
الصاحلة(،  الرعاة  )هم  خالهلم، 
اهلل يضعك يف موضع مسؤولية 
وكان  امكانياتك،  قدر  على 
مهما  باملواجهة  النهائي  قراري 
عظمت األكالف.. وقلت بنفسي 
أّنه جيب العمل ما يتوّجب علّي 
اهلل  على  بها  سأتكل  والبقية 
بناء  صدد  اليوم يف  وحنن   ..
حارة صخر  مقابل  عائمة  جزيرة 

يف جونية..
وين صار املشروع

املشروع  تصاميم  بدراسة  بدأنا 
واستهلكت   ،2004 العام  يف 
موافقة  على  واحلصول  األحباث 

هيئات املالحة الدولية حوالي 5 
سنوات.. والبحر ليس كما الرّب 
نقابة  من  رخصة  اخذ  بامكانك 
باألعمال..  لتباشر  املهندسني 
يف البحر كل ما ُيبنى فيه عليك 
أخذ شهادات من احدى هيئات 
يف  املعتمدة  الدولية  املالحة 
هذه  املالحة  واهليئة  العامل، 
حبسب  موّزعة  احلاضر  بعاملنا 
املكتب  على  الدول،  سيادات 
امريكا  يف  للمالحة  االمريكي 
بريطانا  يف  اخرى  وشركات 
وايطاليا،  وفرنسا  واملانيا 
الشركات  وهذه  واليابان.. 
يف  البحرية  املالحة  اسياد  هي 
لنا حصول  بّد  ال  وكان  العامل، 
هذه  إحدى  من  موافقة  على 
الشأن  يف  العمالقة  اهليئات 
هندسة  كون  البحرية..  املالحة 
غري  منوذجًا  العائمة«  »اجلزيرة 
هذا  عملي  واستغرق  مسبوق.. 

15 عامًا لبناء اهليكل العلمي..

فنيًا
»اجلزيرة  ضو:  عبداهلل  برأي 
تكون  ان  ميكنها  ال  العامة 
فاألخرية  السفينة،  على شاكلة 
تتأرجح مع األمواج بدون مراعاة 
متنها،  على  املسافر  راحة 
رأسًا  تقع  اال  فقط  واملطلوب 
أو  تنحين  وقد  عقب..  على 
ارتفع  وإذا  درجة..   30 تتأرجح 
يتجاوز  مبا  الريح  وقوي  املوج 
سواء  للسفينة  اهلندسة  معايري 
كانت كبرية أم صغرية، عندها 
على  رأسًا  السفينة  سُتقلب 
هندسة  خبصوص  أّما  عقب.. 
التأرجح  املطلوب عدم  اجلزيرة، 
واملطلوب  بداية،  القدر  بهذا 
تقلب  ان  امكانية  عدم  ثانيًا 
اجلزيرة نهائيًا ولو بنسبة %1.. 
التأرجح  يكون  ان  واملطلوب 
نقول  وعندما  لإلنسان..  مرحيًا 
بذلك  نقصد  عائمة،  جزيرة 
وللكهل  للطفل  الراحة  تأمني 
وللمرأة أو أي الشابة اليت تريد 
وحنن  عاليًا..  »كعبًا«  انتعال 
نطمح اليوم بناء مسكن دائم يف 
امكنة غميقة حيت تنعدم امكانية 
ال  البحار  ثلثي  واليوم  الردم.. 
هلا  الناس  وحاجة  ردمها  ميكن 
البلدان..  من  كثري  يف  ملّحة 
وكانت اول عقبة بالنسبة لي أّن 
وهم  السفينة  هيكل  من صمّم 
الفينيقيون، هو نفسه النموذج 
املستخدم حتى اآلن رغم مضي 
آالف السنوات، ولوقتنا احلاضر 
الكالم  مل تتبّدل األمور.. وهذا 
اقوله على العلن وعلى اهلواء، 
بناء  ومع  مسؤول..  كالم  وهو 
سفينة بهذا الشكل حكمًا هناك 
واقعة ال ميكن جتاوزها.. حبيث 
سيكون مركز الثقل فوق مركز 
هو  »العوم«  ومركز  »العوم«، 
اليت  للفراغات  اجلغرايف  املركز 
تسمح هليكل السفينة بأن تعوم 
»ارمخيدس«..  قانون  وفق 
واحلجم مقابل الوزن يفرض على 
الثقل  مركز  يكون  ان  الدوام 
فوق ومركز العوم يف األسفل.. 
وسواء كانت السفينة من خشب 
أم من حديد او اي شيء آخر.. 
استقرار  معادلة  هي  هذه 

السفينة وال ميكن جتاوزها..

قلب املعادلة العلمية
العائمة،  اجلزيرة  خبصوص  أّما 
فقد استغرق العمل سنوات لكي 
الثقل حتت ومركز  يصبح مركز 
النموذج  وهذا  فوق..  العوم 
يتطلب تفكري تفكيك السفينة.. 
يقول  آخر،  شيئًا  بناء  عليك 
جسر  »ال  عبداهلل ضو:  الدكتور 
خزان  وال  جسرًا  بقي  السفينة 
املاء بقي خزانًا للماء، وال منوذج 
سطح  وال  السفينة..  هيكل 
السفينة وال مقدمة السفينة عليه 
ان يكون على شاكلة »سكينة« 
ُيسمح  ولكي  املوج..  إلخرتاق 
ُيبتكر  مل  جديد  منوذج  بناء  لنا 
كان علينا احلصول على موافقة 
تقّر  وأن  دولية  مالحة  هيئة 
املبتكرة  النظريات  هذه  بصحة 
اخرتت  وشخصيًا  قبلي..  من 
اليت  الفرنسية  املالحة  هيئة 
تعترب األكفأ يف العامل، وتدعى 
 »bureau veritas« الشركة  اسم 
املخططات..  سلمناهم  وقد 
بعناية يف شباط  ومّت دراستها 
يف  هلا  مكاتب  بعدة   2005
املشروع  مكونات  ألّن  العامل.. 
وبعد  مركبة..  مواد  عدة  من 
دعيت  اشهر   6 ملدة  دراسات 
وقد  باريس،  يف  اجتماع  اىل 
الشركة  اقسام  مدراء  حضره 
أو  الثمانية،   »bureau veritas«
رئيس  )نائب  عنهم  ينوب  من 
 4 اىل  باإلضافة  األقسام(.. 
مهندسني كبار.. أما من جانبنا 
مستشاري  أشخاص،   3 فكنا 
شبلي  الدكتور  األول  اهلندسي 
أبي شاهني )مهندس(، وسومر 
قبل  حديثًا  املتخرج  )ابين( 
اسبوع من جامعة الـ«aub« على 
دام  واإلجتماع  وانا،  اإلجتماع 

لثماني ساعات..
تفسري فلسفة معادلة الفينيقيني

وهنا جيب ان يعرف اللبنانيون 
 bureau« شركة  أّنه  هاما،  امرًا 
شرح  على  استمعت   »veritas
السفينة،  بدن  تصميم  فلسفة 
السفينة  بنى  الفينيقي  وملاذا 
يبنيها  مل  ملاذا  الشكل..  بهذا 
صندوقًا مربعًا.. ملاذا مل يبنيها 
كنت  وأنا  كرة..  شاكلة  على 
اشرح ملهندسي املالحة البحرية 
يف العامل عن مسائل هم أخصاء 
بها، وكنت مع شرحي للموضوع 
يريدون  كانوا  إذا  عما  اسأهلم 
اجلزيرة  منوذج  بشرح  أبدأ  أن 
يطالبونين  كانوا  العائمة، 
موضوع  عن  احلديث  باستمرار 
لنموذج  الفينيقيني  بناء  كيفية 
الباخرة.. وكان السؤال يتمحور 
حول ملاذا مّت بنائها بهذا الشكل 
وليس دراسة كيفية بنائها، أي 
هذه  وكل  البناء،  فلسفة  فهم 
احملاضر..  يف  مدوّنة  األمور 
يف  الدخول  مّت  ذلك  وبعد 
نظرية دراسة اجلزيرة العائمة.. 
وتوجهت باحلديث لرئيس قسم 
املالحة  هيئة  يف  »اإلستقرار« 
وهو رجل يبلغ من العمر حوالي 
على  يشرف  وهو  عامًا،   65
سألته  مهندس..   2000 حوالي 
التصاميم  جملدات  جمموعة  عن 
الذي  اهلندسية  والنظريات 
أّن  اليه  ألشري  عليها،  يستند 
نظرية ثقل السفن اليت تستند 

فوق  الثقل  مركز  أن  على 
اجلزيرة  مع  حتت  العوم  ومركز 
ليصبح  النظرية  تتبّدل  العائمة 
العوم  ومركز  الثقل حتت  مركز 
لغري  املسألة  وألبسط   حتت.. 
البالون  مثل  اعطي  املختصني، 
أن  ولنعترب  املاء  يف  املوضوع 
وزنه  يكون  حبيث  كبري  حجمه 
وضعنا  فاذا  كلغرامات..   5
 100 بوزن  باطون  عامود  عليه 
يستدير  أن  فورًا  عليه  كلغ.. 
وضعية  ليأخذ  اسفل..  اىل 
البالون فوق والعامود اسفل.. 
ألّن مركز الثقل هو حتت ومركز 
قلبنا  إذا  أّما  فوق..  العوم 
مركز  اصبح  حبيث  املعادلة 
الثقل فوق ومركز العوم حتت.. 
وهذه  مسألة  الف  اخرتاع  عليك 
»اجلزيرة  نظرية  فلسفة  هي 
بشرح  البدء  ومع  العائمة«.. 
املسؤول  املدير  نظر  نظرييت.. 
عشر   15 )كنا  اإلجتماع  برئيس 
الدراسة(  حيضرون  شخص 
ليقول له، بالنسبة لي ال يوجد 
املوضوع  إنتهى  اقوله..  شيء 

وغادر اىل مكتبه..

معادالت علمية جديدة
اإلنشائي،  للمهندس  بالنسبة 
»املنشآت  مبوضوع  املختص 
اهلندسية املتقدمة أو املتطورة« 
املواد  مزج  روحية  له  شرحت 
مع   »fiberglass« أي  املركبة 
توزيع  عملية  وعن  احلديد، 
اإلجهادات اهلندسية من احلديد 
اىل   »fiber»والـ  »fiber« اىل 
عمله  عنصر  كّل  ليعمل  احلديد 
ليبقى املبنى متماسكًا وعائمًا.. 
من  قسم  كّل  لشرح  وانتقلت 
مستخدمني  حنن  ألننا  األقسام 
لقاعدة ليست معتمدة من قبل.. 
ال  حبوزتهم  املوجودة  والكتب 

تصلح لدراسة هذا منوذج..
مقاييس  قلبنا  هذا  وبعملنا 
املالحية  اهلندسة  دراسة 
البحرية.. ألننا وضعنا قواعد علم 
ويف  البحرية،  للهندسة  جديدة 
آخر النهار بعد مضي 8 ساعات، 
املختص  املهندس  يسألين 
امور  عدة  عن   »fiberglass»بالـ
على  أجبته  قد  وكنت  معقدة 
األسئلة  وكل  تساؤالته..  كّل 

ااّل  عليها  أجوبة  ميتلك  احد  ال 
حنن.. ويف آخر سؤآل وجهه لي 
مل أرّد عليه رغم احلاحه وازعاجه 
من عدم الرّد عليه.. وأنا هناك 
دبابري  وكر  يف  مشمّر،  »كأني 
التقدير..«  اهلل  على  وأقول 
عمري كّله وتعب حياتي وضعته 

على احملك..
ثالث  علّي  السؤال  ترداد  ومع 
قلت  التذّمر..  ووجود  مرات.. 
لكم  شرحت  »استاذي..  له 
وعلمتكم مثاني ساعات من دون 
ألعطيك  السؤال  هلذا  مقابل، 
 one تدفع  أن  عليك  اجلواب 
euro العطيك اجلواب، وبالفعل 
واحدًا  »يورو«  مبلغ  أخذت 
ألجبيبه.. وانتهت احملاضرة بأّن 
صّحة  على  وافق  احلضور  كّل 

اهلندسة للجزيرة العائمة.

أول جزيرة عائمة يف العالم »جونية«
العام  ويف  جبونية..  وانطلقنا 
اخلاصة  املشاغل  بنينا   2009
املعدات..  وجلبنا  بنا.. 
املذهلة  واملسألة  واملواد.. 
نشرتي  وحنن  أيضًا  تعلقت 
كبرية..  وبكميات  املواد  هذه 
اشهر   7 مراسالتنا  استغرقت 
يف  جادون  بأننا  ليقتنعوا 
يظنون  كانوا  ألّنهم  طلبنا.. 
صناعيًا..  بلدًا  ليس  لبنان  أّن 
منزلي  بنيت  قد  كنت  وهنا 
 »fiberglass« من   ))Villa((
املصنوع  غري  العلمي  اإلجناز 
اخلصوص  وبهذا  العامل..   يف 
كان قد أقيمت اختبارات مكثفة 
يف املانيا وفرنسا وباءت كّلها 
بالفشل.. وكانت الكلفة باهظة 
جدًا وتقنياته مل تؤدي الغرض.. 
عندما ذهبت اىل مكتب مستوردي 
ومكتبهم   »fiberglass« شركة 
سألت  ايطاليا،  يف  الرئيسي 
عدم  سبب  عن  املبيعات  مدير 
 »fiberglass»فربكة بيوت من الـ
املبيعات،  حجم  من  يرفع  ألّنه 
فعل  ميكن  ال  أّنه  جوابه  فكان 
ذلك.. وأّنه ال ضرورة للتفكري 
اىل  وصولي  وعند  باملوضوع.. 
الشركة وضعته بنموذج الفيلال 
اخلاص بي، واذا به جيمع كافة 
مدرائه.. واليوم هم يزودونين 
ربح  دون  من  بكلفتها  باملواد 

بذلتها يف  اليت  للجهود  تقديرًا 
البضاعة  وهذه  اجملال..  هذا 
اللبناني  السوق  تزويد  ميكنها 

ملدة 3 سنوات..
ويقول الدكتور عبداهلل ضو: هذا 
شركة  مع  عانيناه  ايضًا  األمر 
بناء قساطل احلديد.. أو انابيب 
احلديد، وهم يبيعون حوالي 12 

مليار دوالر يف العام..
مكنة صنعت خصيصًا للنازا

يكشف ضو أّن 50% من العمل 
مّت اجنازه، املواد كلها توفرت.. 
وهناك معدات استقدمت للمرة 
األوسط..  الشرق  اىل  األوىل 
ولدينا مكنة معّدة للّف الصاروخ 
 NASAال يف  يصّنع  الذي 
وهذه  الفضاء..  اىل  الرساله 
املكنة موجودة فقط يف امريكا 
بدقة  تتميز  وهي  وعندنا.. 

عالية..
باملكنات  أتينا  ضو:  يعّلق 
ولكن  اهلامة،  والكمبيوترات 
ماذا فعلنا بها.. حنن نفتخر مبا 
بلدنا..  امكانيات يف  من  لدينا 
 24 العمر  من  تبلغ  »شبيبات« 
عامًا أو 25 عامًا.. )يف ورشتنا 
شيء  كّل  غريوا  مهندسًا(   22
تتحدث  جاءت  املكنة..  يف 
 10 تتكلم  اصبحت  اليوم  لغة 
لدينا  تطويعها..  مّت  لغات.. 
املنتجة  الشركات  من  مراسالت 
من  تشغيلها  كيفية  تستغرب 
صنعوها..  الذين  اخلرباء  دون 
وحنن  عمالقة  شركة  ويظنوننا 
هنا جمرد شبان تعمل حبماس.. 
اللبناني  الشاب  ضو:  ويضيف 
فقط  حقيقية  فرصة  اعطيه 
وامانة  بصدق  نفسه  ليظهر 

وترى عظائم األمور..
عن نزول اجلزيرة العائمة ضمن 
املياه اللبنانية، يشري ضو، اىل 
حسن  بو  الشيخ  السيد  كالم 
عليك  يرّد  »اهلل  حالوي  عارف 
والد احلرام« وسيدنا البطريرك 
لعائليت،  استقبالي  بعد  الراعي 
سألين عن رغبيت لإلتصال باي 
شخص الزالة اّية عرقلة.. هؤالء 
يتدخل  مل  وإذا  احلالل..  ابناء 
ابناء احلرام، أعتقد اّنه يف مطلع 
اجلزيرة  ستكون  اجلديد  العام 
مقابل  البحر..  يف  العائمة 

جونية.
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 »أعداء احلضارة« يدمرون 
آثار جبال أكاكوس

دمر خمربون حنوتا صخرية تعود لعصور ما قبل التاريخ يف 
جنوب ليبيا مما يعرض للخطر اللوحات واملنحوتات اليت تقول 
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )يونسكو( إنها 

حتمل "قيمة عاملية استثنائية".

اجلنوبي  الطرف  طول  على  أكاكوس  )جبال(  تادرارت  وتقع 
الغربي اللييب على احلدود مع اجلزائر وتشتهر بآالف اللوحات 

واملنحوتات اليت تعود إىل ما قبل 14 ألف عام.

وتشمل أبرز اآلثار فيال ضخما منحوتا على الصخور باإلضافة 
إىل زرافات وأبقار ونعام يف كهوف يعود تارخيها إىل عصر 

مل تكن فيه املنطقة صحراوية قاسية.

لكن يف زيارة إىل أقصى جنوب ليبيا يوجد كثري من اللوحات 
االحرف  حنت  أو  اجلدران  على  برسومات  تضررت  أو  دمرت 

األوىل ألمساء بعض األشحاص.

ويصف مسؤولون ليبيون هذه التصرفات باهلمجية والرببرية 
واملعادية ملوروث ليبيا احلضاري.

ويشك هؤالء يف أن متشددين اسالميني يقفون وراء هذه 
اهلجمات حتت شعار "حتطيم األوثان" وتطهري ليبيا منها ومن 

"عبدتها".

وترفض تنظيمات متشددة مثل انصار الشريعة ألسباب عقدية 
أي وجود لرموز ثقافية تدل على وجود حضارة بشرية يف ليبيا 
ألنها من قبيل العالمات على "احلياة اجلاهلية وعبودية اإلنسان 
يف عصور الظلمات". كما ترفض مقابر األولياء الصاحلني وال 

ترتدد يف تهدميها رغم بعدها الثقايف يف البالد.

وقال مسؤولو السياحة يف غات أقرب مدينة كبرية للمنطقة 
إن أعمال التخريب بدأت عام 2009 تقريبا عندما قام موظف 
لييب سابق بشركة سياحة أجنبية برش الرزاز على عدة لوحات 

تعبريا عن الغضب بعد فصله من العمل.

لكن أعمال التخريب تسارعت منذ احلرب األهلية اليت اندلعت 
يف 2011 وأطاحت مبعمر القذايف من احلكم ثم أغرقت البالد 
املرتامية االطراف يف حالة من الفوضى املسلحة على نطاق 

واسع.

أسرار وحقائق عن مثلث برمودا

فلوريدا  لوالية  الشرقي  اجلنوبي  الساحل  جتاه  برمودا  مثلث  يوجد 
األمريكية غرب احمليط األطلسي, وكما ترون يف اخلريطة أسفله, 
مساحة مثلث برمودا حمدودة من ميامي يف والية فلوريدا األمريكية, 
سان خوان يف بورتو ريكو وجزيرة الشمال األطلسي برمودا, ويقّدر 
طول كل جانب من جوانب مثلث برمودا حوالي 1000 كيلومرت, كما 

تبلغ مساحة مثلث برمودا حوالي 500 ألف كيلومرت مربع.

لكن منطقة مثلث برمودا ختتلف من كاتب آلخر, تعريفات خمتلفة 
من خمتلف الكتاب, ميكن أن يكون مثلث برمودا يف أي مكان ما 
بني نصف مليون و مليون ونصف كيلومرت مربع, ملاذا كل هذه 
أن  يقولون  الكتاب  بعض  خيتلفون..  الكتاب  ألن  ؟  اإلختالفات 
حدود مثلث برمودا يغطي أيضا مضيق فلوريدا وجزر البهاما وجزر 
إىل  املكسيك  وخليج  األزور  جزر  بعض  وأضاف  بأكمله,  الكارييب 
ذلك.. أحد الكتاب أشار إىل أن املنطقة حقا ليس هلا شكل ثالثي 

بالضبط.

إختفاء السفن يف مثلث برمودا
بدأت أسطورة مثلث برمودا باختفاء السفن, حيث يف سنة 1850 
اختفت حوالي 50 سفينة يف مثلث برمودا أو بالقرب منه, وكانت 
املتحدة, يف حلظات  األمريكية  الواليات  إىل  تنتمي  السفن  معظم 
اخلطر استطاع بعد رواد هذه السفينة إرسال رسائل, لكن معظم 

هذه الرسائل كانت غري مفهومة و مبهمه ال أحد يستطيع حلها.

: سفينة  برمودا  مثلث  اختفت يف  اليت  األخرى  السفن  ومن بني 
ماري سيليست وهي سفينة جتارية أمريكية, وكان ذلك يف سنة 
1872, حيث كانت السفينة تبحر من نيويورك إىل جنوة ثم اختفت, 
حتى وقت الحق ومت العثور عليها قبالة سواحل إفريقيا دون أي فرد 

من أفراد الطاقم على منت السفينة.
إختفاء الطائرات يف مثلث برمودا

بدأت ظاهرة اختفاء الطائرات يف مثلث برمودا لطائرات الرحلة 19 
يف 5 دجنرب 1945, حيث يف ذلك اليوم ويف الساعة الثانية و 10 
دقائق بعد الظهر غادر 5 طائرات حربية أمريكية قاعدتهم يف فورت 
لودرديل بوالية فلوريدا األمريكية, كانت رحلة التدريب روتينية, 
وكانت ظروف الطريان ممتازة, يف الساعة الثالثة و 45 دقيقة زعيم 

السرب 19, أرسل الرسالة التالية للقاعدة :
" القائد تشارلز تيلور ينادي القاعدة أجيبوا بسرعة حنن مفقودون 
األرض, من  رؤية  أستطيع  أكرر.. ال   .. األرض  رؤية  أستطيع  ال 
الصعب أن أعرف بالضبط أين حنن, أعتقد أننا فقدنا, يتم اخللط 
بني كل شيئ, األمر غريب جدا, حنن ال نعرف موقعنا و أين حنن, 
حتى احمليط يبدو غريبا" , ثم انقطع بعد ذلك سبل اإلتصال بني 

السرب والقاعدة, وإختفت أيضا طائرات أخرى يف مثلث برمودا.

من الطائرات اليت اختفت يف مثلث برمودا :
خالل  برمودا  مثلث  يف  إختفت   16002 سي  إن  داكوتا  طائرة   -
انطالقتها من سان خوان يف بورتوريكو إىل ميامي يوم 28 ديسمرب 

.1948
- طائرة بالن 680 اختفت يف مثلث برمودا سنة 1965.

خرافات وأساطري مثلث برمودا
يف احلقيقة احلديث على مثلث برمودا يبدو مثل احلكايات واألساطري, 
لكن الفرق هو أن مثلث برمودا حقيقي, على الرغم من عدم وجود 
جدا,  حقيقي  مكان  هو  برمودا  فمثلث  اخلريطة,  برمودا يف  مثلث 
واختفت فيه العديد من السفن والطائرات والناس, حيث إختفى 

يف مثلث برمودا أكثر من 1000 شخص خالل القرن 20.
وهناك العديد من النظريات حول سبب اختفاء الطائرات والسفن يف 
مثلث برمودا, ومن بني تلك النظريات أنه هناك أشياء مغناطيسية 
فيه, كما يشري بعض اخلرباء إىل أن مشال منطقة البحر الكارييب 
ليسة آمنة كما قد يبدو, النه منطقة ال ميكن للطقس التنبؤ بها, 

ميكن أن تنشأ عواصف بسرعة, هناك تيارات قوية.

ومع ذلك الزالت أسطورة مثلث برمودا قائمة حلد اآلن.

ما هي احليوانات املهددة 
باإلنقراض يف الشرق األوسط؟

يعترب الشرق األوسط موطنًا لبعض احليوانات الربية املذهلة. ومع 
ذلك، فإن العديد من أنواع هذ احليوانات مهدد باإلنقراض. لذا، 
ما هي هذه احليوانات املهددة باإلنقراض وفقًا ملا أوضحه اإلحتاد 

الدولي للمحافظة على البيئة.

مسندل كركان:
ويوجد هذا النوع من السمندل يف منطقة كركان يف مشالي ايران، 
وهو من ضمن احليوانات الربمائية املهددة باإلنقراض، منذ العام 
2004. وتعرف هذه احليوانات بعيشها يف الكهوف، يف جبال ألربز 
يف مشالي ايران. ويعتقد أن هناك مائة زوج من السمندل يف 

الربية، وأعداده آخذة يف اإلخنفاض.

الضفدع امللون يف حوال:
وحتى العام 2011، اعترب هذا الضفدع البين والربتقالي منقرضًا. 
حول  يوجد  ولكنه  يصدق،  ال  بشكل  نادرًا  الضفدع  هذا  ويعترب 
حبرية ومستنقعات حوال، واليت مت استنزاف غالبيتها بسبب التنمية 
من  النوع  هذا  بوجود  ويعتقد  اخلمسينيات.  فرتة  يف  الزراعية، 

الضفادع إىل الشرق عرب احلدود مع سوريا.

سحلية جنوب القوقاز:
وجنوب شرق  إيران،  الصحراوية يف مشال  املناطق شبه  وتعترب 
تركيا واهلضبة األمريكية موطنًا هلذه السحلية املهددة باالنقراض. 
أعدادها اخنفضت بنسبة 80 يف املائة يف السنوات  ويعتقد أن 

العشر املاضية، بسبب خسارة بيئتها الطبيعية.

النسر اهلندي األبيض الظهر
واخنفض عدد هذا النوع من النسور بشكل سريع، يف بلدان عدة 

يف الشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا.

مسندل كردستان:
احمليطة  اجلبال  يف  السمندل  من  النوع  هذا  على  العثور  ويتم 
باحلدود الرتكية اإليرانية العراقية. وقد مت تسجيل هذا النوع من 

الربمائيات امللونة يف إيران.

مسكة املنشار اخلضراء:
اخلليج  منطقة  يف  املنشار  مسكة  أنواع  أكرب  على  العثور  وميكن 
سبعة  إىل  طوهلا  يصل  أن  األمساك  هلذه  وميكن  األمحر.  والبحر 
أمتار. أما األنواع الساحلية، فلحق بها ضرر كبري، بسبب اصطياد 
األمساك الشاطئية. وحيمى هذا النوع من األمساك يف العديد من 

البلدان ومن بينها البحرين

طائر أبو طيط املائي:
وقد صنفت هذه الطيور املهاجرة الصغرية بأنها مهددة باالنقراض 

يف العام 2012.

تعرفوا اىل أغرب شعوب العامل ” شعب النعامة “
الفادوما »Vadoma » هي قبيلة تعيش يف مشال زميبابوي، وخاصة 
يف املناطق Urungwe وSipolilo على وادي نهر زامبيزي ولديهم 

اتصاالت قليلة مع غالبية البانتو.
وهناك أقلية كبرية من هذه القبيلة لديهم حالة وراثية نادرة تعرف 
باسم انعدام األصابع حيث تغيب الثالث أصابع اليت يف منتصف 
القدم واألصبعني اخلارجني منحنية للداخل ، مما أدى إىل تسمية 
هذه القبليه قبيلة باسم » ذو األصبعني » أو » أقدام النعامة » .

تعترب هذه احلالة ورائية جسمية ناجتة عن طفرة يف الكروموسوم 7  
تظهر هذه احلالة على شخص واحد لكل 4 أشخاص ، ويعيش هؤالء 
الناس حياتهم بشكل طبيعي وال يعترب لديهم أي نوع من حاالت 
حالة   ، القبيلة  يف  ورائع  جيد  بشكل  مندجمني  أنهم  كما  اإلعاقة 

أقدامهم تساعد هؤالء الناس على تسلق األشجار .

قانون البلد أوجب عليهم الزواج من بعضهم فقط ، إن هذه األثار 
اجلينية من عيوب وراثية وطفرات كان سببها األول زواج األقارب 
والذي بقي إىل األن نتيجة قوانني القبيلة ، واليت بالتالي حافظت 

على حالة إنعدام األصابع.
صحراء  من  كاالنغا  منطقة  يف  األصابع  إنعدام  حالة  أيضا  تظهر 
كاالهاري ، كما تظهر يف يف مجيع أحناء العامل بنسبة قليلة جدا 
وترتبط أحيانا بفقدان السمع يف بعض احلاالت . حتدث حالة وجود 
عيوب يف األطراف يف حالة واحدة لكل 1000 والدة وهي نسبة 

قليلة جدا بالنسبة ملعدل التوائم املتماثلة .
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من هنا وهناك
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 6 أخطاء يف لغة اجلسد تفقدك 
مصداقيتك يف العمل

من  الكثري  يرتكب 
األخطاء  بعض  املوظفني 
يف العمل تعيق تطورهم، 
يف  فرصهم  من  وتقلل 
الوظيفي  السلم  ارتقاء 
مناصب  إىل  للوصول 
إىل  باإلضافة  مرموقة، 
من  الكثري  تفقدهم  أنها 

مصداقيتهم لدى زمالئهم ومرؤوسيهم يف العمل.
 

وال تقتصر هذه األخطاء على التقصري يف أداء املهام الوظيفية، 
التعامل مع اآلخرين وأسلوب إظهار  بل تتعدى ذلك إىل أسلوب 
املشاعر، حيث تلعب لغة اجلسد دورًا هامًا يف إيصال األفكار إىل 

اآلخرين.

وتقدم صحيفة "بيزنس إنسايدر" جمموعة من األخطاء اليت يرتكبها 
املوظف يف أسلوب التواصل مع اآلخرين دون أن يشعر بذلك.

1- احنناء الرأس
على  بعد قضاء وقت طويل  املوظف  يقف  األحيان  من  يف كثري 
املكتب أمام جهاز الكمبيوتر حانيًا رأسه لألمام من دون أن ينتبه 
إىل ذلك، وميكن أن تنقل هذ الوضعية رسائل خاطئة إىل اآلخرين 

مثل اخلنوع أو التملق أو غري ذلك.

2- امليل إىل الوراء أثناء احلديث
عند احلديث مع الزمالء أو الرؤساء يف العمل ينصح باالبتعاد عن 
هذه احلركة، ألنها توحي بامللل وعدم تقبل حديث اآلخرين والرغبة 

بإنهاء احلديث حتى لو مل يكن املوظف يقصد ذلك.

3- عدم التحكم بنربة الصوت
صوت اإلنسان يعرب بشكل مباشر عن حالته النفسية، ومييل إىل 
رفع نربة الصوت عند الشعور بالغضب أو اإلثارة، يف حني تنخفض 
هذه النربة بشكل كبري عند الشعور باحلزن أو عدم الرضى، لذلك 
والتواصل  صوته  بنربة  التحكم  كيفية  املوظف  يتعلم  أن  جيب 

اإلجيابي مع اآلخرين يف العمل.

4- عقد الذراعني بصورة دفاعية إلنهاء احلديث
عدم  عن  الصدر  على  املتقاطعني  بالذراعني  اإلشارة  هذه  تعرب 
واختاذ  املناقشة  من  اهلروب  وحماولة  لآلخرين  باالستماع  الرغبة 
موقف دفاعي ينم عن عقلية منغلقة، وبداًل من ذلك يفضل إسبال 

الذراعني إلظهار االهتمام حبديث الطرف اآلخر.

5- األكل ومضغ الطعام
عند احلديث مع الزمالء يف العمل أو عمالء الشركة سواء كان ذلك 
األكل ومضغ  بتجنب  ينصح  اهلاتف،  أو عن طريق  مباشر  بشكل 
العلكة ألن عملية املضغ تصدر أصواتًا منفرة تشتت  أو  الطعام 
انتباه املستمع وجتعله راغبًا يف إنهاء احلديث بأسرع وقت ممكن.

6- التعبري اخلاطئ للوجه 
مع  التعامل  عند  اخلاطئة  الوجه  تعبريات  من  باحلذر  دومًا  ينصح 
املوقف  مع  يتناسب  تعبري ال  أي  إظهار  العمل، ألن  اآلخرين يف 

يعطي انطباع سيء لدى الطرف اآلخر.

 أغرب مشرتيات أثرياء العرب

أثرياء عرب أهدروا مبالغ ضخمة على أشياء قد ال تستحق، جملرد 
إرضاء شغفهم.

إجابة،  ألف  له  ستجد  بسيط  سؤال  أمواهلم؟  العرب  ينفق  اين 
تكون  ما  دائمًا  العرب  نظرًا ألن مشرتيات  معظمها قد يستفزك 

أشياء غريبة تتكلف أموااًل باهظة كما سنرى سويًا اليوم. 

1( سعودي يشرتي تيس بـ13 مليون ريال
قام أحد األشخاص السعوديني بشراء أغلى "تيس" يف العامل مببلغ 
13 مليون ريال سعودي، وهو رقم خرايف بالنسبة لعمليات شراء 
املاشية مما جعل الكثري من املتابعني لألخبار على مواقع التواصل 
االجتماعي يعربون عن استيائهم من دفع مبلغ ضخم كهذا لشراء 
أن  يرى  حيث  كانت خمتلفة  املشرتي  نظر  وجهة  ولكن  "تيس"، 

احليوان من فصيلة نادرة، ويستحق هذا املبلغ.
 

2( إماراتي يشرتي حوض استحمام
قام شخص إمارتي بشراء حوض لالستحمام مببلغ 6 مليون درهم 
وذلك ألن احلوض بالكامل مصنوع من حجر نادر حيمل اسم "كاجيو" 
وهو حجر كريم قديم جدًا، يتواجد يف األرض منذ ماليني السنني 
القدماء  املصريون  استخدمه  كما  العالجية  احلاالت  ويستخدم يف 
والصينيون منذ آالف السنني، قيمة احلوض ترجع إىل سعر احلجر 
الباهظ، نظرًا ألنه أحد األحجار اليت كانت موجودة يف باطن األرض 

ألكثر من 100 مليون سنة.
 

3( مالبس داخلية لالعبة تنس
قام أحد رجال األعمال العرب بشراء مالبس داخلية قيمتها 30 ألف 
دوالر لالعبة التنس املعتزلة "آنا كورنيكوفا" واليت عرضت قطعة 
رجل  اخلريية،  للجمعيات  األموال  للبيع ضمن محلة جلمع  املالبس 
األعمال الذي مل يتم ذكر امسه تعرض لتوبيخ كبري من حكومة بلده 
واحلكومات الغربية بسبب إنفاقه مبلغًا ضخمًا على قطعة مالبس 

داخلية ال تصل قيمتها احلقيقية إىل 13 دوالرًا.
 

4( سعودي يرغب بشراء حذاء بـ10 ماليني دوالر
عرض رجل أعمال سعودي شراء حذاء "منتظر الزيدي" الصحايف 
الذي قام خبلع حذاءه وإلقائه على الرئيس األمريكي "جورج بوش" 
مقابل مبلغ 10 ماليني دوالر نظرًا ملا ميثله احلذاء من قيمة كبرية 
حبسب تصرحيات املشرتي نفسه، رجل األعمال السعودي مل يكن 
الشخص الوحيد الذي يرغب بشراء احلذاء، فهناك العشرات من 
األثرياء العرب عرضوا مبالغًا خمتلفة لشراء احلذاء الذي حيمل إهانة 

مباشرة لرئيس أمريكا السابق املتسبب يف حرب العراق.
 

ألف   100 مقابل  قدمية  فلسطينية  عملة  يشرتي  عربي  ثري   )5
دوالر

قدمية  فلسطينية  عملة  بشراء  لندن  العرب يف  األثرياء  أحد  قام 
يصل عمرها إىل 40 عامًا، وهي عملة نادرة تظهر ألول مرة منذ 
واستطاع  بلندن،  مزاد علين  للبيع يف  جدًا، عرضت  فرتة طويلة 
ألف دوالر  مقابل 100  عليها  اخلليج احلصول  شخص من منطقة 

حيث يعود تاريخ العملة إىل الفرتة من 1929 إىل 1940.

ومل نذكر هنا شراء السيارات الفارهة واالستعراض بها يف الدول 
االوروبية وودفع االموال الطائلة مقابل قضاء ساعة او سهرة مع 

جنمات عامليات يف حمال الفن او الرياضة

 بوسي: أنا برقص كويس أووي 
وبتكسف أرقص قدام جوزي!

املطربة  أكدت 
بوسي  املصرية 
أغنية  صاحبة 
دنيا«  يا  »آه 
أن زوجها ومدير 
يدعمها  أعماهلا 
حياتها  يف 
على  ويساعدها 
ومنعها  النجاح، 
االعتزال  من 
طلبت  عندما 
تقديًرا  ذلك  منه 

ملوهبتها.

حتدثت  بوسي 
عن رقصها أثناء 

الغناء وقالت: »أنا برقص كويس أووي يف البيت ولو رقصت 
هكسب جًدا بس أنا رقصي يف األغاني والدي شوية، وبتكسف 

أرقص قدام جوزي«.
املطربة املصرية أضافت: »أنا ست بيت شاطرة وبطبخ حلو ملا 
يبقى عندي وقت وبستنى رمضان ييجي بفارغ الصرب عشان أطبخ 

جلوزي«.
وعن سر إعجابها بشاروخان قالت: »ممثل جامد أووي وأنا بعشقه 
وحبب األفالم اهلندي كلها بشكل عام بس أنا مهووسة بشاروخان 

وهريثيك روشان حتديًدا ألنهم موهوبني جبد«.

 سياسي أملاني يتصل مبريكل 
وخيسر نصف مليون يورو يف »من 

سريبح املليون«
السياسي  فشل 
فولفغانغ  األملاني 
بوسباخ باالتصال يف 
األملانية  املستشارة 

أجنيال مريكيل،

إجابة  على  للحصول 
يف  مشاركته  أثناء 
سريبح  "من  برنامج 
املليون"، حول مزايا 
كهربائية  غسالة 

كانت ذائعة الصيت يف أملانيا الشرقية حيث ولدت مريكل. فعلى 
الرغم من أن بوسباخ اتصل من هاتفه اخلاص مرتني باملستشارة 
أنها مل ترد، لتنتهي كلتا احملاولتني بربيد صوتي  األملانية، إال 

من هاتف مريكل.

من جانبه أعرب السياسي األملاني عن ارتياحه لعدم التواصل مع 
بهذه  بأنها ستكون سعيدة  ثقته  أشار إىل عدم  إذ  املستشارة، 
املكاملة، بل افرتض أنها ستوخبه على هذه الفعلة مفرتضا قوهلا: 
أنا أتفاوض اآلن  "ال حتدثين عن سؤال يف من سريبح املليون. 
حول كيفية مواصلة األمور يف أوروبا"، كما أعرب عن شكه يف أن 

تكون أجنيال مريكل على علم باإلجابة الصحيحة على السؤال.

مواصلة  عن  التوقف  األملاني  السياسي  قرر  املرحلة  هذه  يف 
الربنامج، والتخلي عن حق اإلجابة عن السؤال الذي كان من املمكن 

أن جيلب له نصف مليون يورو.

مراهقة  فتاة  األمريكية  كاليفورنيا  والية  يف  الشرطة  اعتقلت 
وضعت خمدرًا يف خمفوق حليب قدمته لوالديها حتى تتمكن من 

استخدام االنرتنت قدر ما ميكنها .
الفتاة فاجأت والديها يف 28  أن  نيوز(  وذكرت شبكة )فوكس 
تقوم  أنها  فظّنا  احلليب  خمفوق  هلما  قدمت  حني  األول  كانون 
مببادرة لطيفة فشرباه، ولكنهما أحسا بنكهة غريبة وسرعان ما غطا 
يف النوم، وعند حنو الساعة الواحدة فجرًا استيقظا وهما يعانيان 
مّما يشبه آثار الثمالة والصداع وطلب الوالدان من الشرطة اختبار 
حمتوى احلليب فتبني أنه حيتوي على منوم. ويعتقد الوالدان أن 
النها  املشروب  يف  املنوم  وضع  يف  تعاونتا  وصديقتها  االبنة 
سئمت من إجبار والديها هلا على التوقف عن استخدام االنرتنت 

عند الساعة العاشرة.
وتواجه الفتاتان تهم وضع خمدر يف الطعام والتآمر وحتاكمان امام 

حمكمة للقاصرين

هذا ما فعلته مراهقة بـ«والديها« لكي 
تستخدم اإلنرتنت؟
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تتــمات

اجليش العراقي يستعيد...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

من  يتمكن  ان  قبل  سامراء  على  لداعش  هجوم  صّد  من  اجليش 
السيطرة على كامل القضاء فيما حتدثت معلومات عن إحكام القوات 

العراقية سيطرتها على تكريت.
كذلك صدت القوات العراقية هجوما ملسلحي »»داعش« يف ناحية 
الكرمة غربّي الرمادي ويف كركوك سيطرت القوات الكردية على 

املدينة بعد انسحاب اجليش العراقي.
وافاد مصدر يف الشرطة العراقية، امس االول اخلميس، بان قوات 
اجليش استعادت السيطرة على مدينة تكريت بالكامل بعد اشتباكات 

جرت مع عناصر تنظيم داعش يف املدينة.
الوزراء  رئيس  أن  تاميز«  نيويورك   « صحيفة  ذكرت  ذلك  اىل 
أن  اوباما  باراك  االمريكّي  الرئيس  ادارة  من  سّرا  طلب  العراقّي 
تدرس توجيه ضربات جوية اىل نقاط جتّمع ملسلحني ميثلون تهديدا 

متزايدا حلكومته. 
روحاني: سنتدخل يف الوقت املناسب

اىل ذلك أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني إن اإلرهاب والعنف 
ينتشر يف املنطقة بكل أسف، وحنن لن نتحمل هذا العنف املنتشر 
الوقت  يف  وسنتدخل  االرهابيني  هؤالء  نتحمل  ولن  املنطقة  يف 
املناسب بدورنا حملاربة هذا اإلرهاب يف املنطقة والعامل كما اعلنت 

يف األمم املتحدة سابقا.
وقال روحاني، طبعا هذا االرهاب حيمل رسائل واضحة لنا كمسلمني 
خلق  على  و سيعملون  األيدي  مكتويف  يقفوا  لن  األمة  أعداء  بأن 
أكد  أخرى،  القوميات.من جهة  املذاهب و  الفتنة و اخلالفات بني 
روحاني خالل اتصال أجراه برئيس احلكومة العراقية نوري املالكي 
واإلقليمية  الدولية  الساحة  على  اجلهود  كافة  ستبذل  ايران  أن 
ملنع تصدير اإلرهاب إىل العراق. وشدد على أن ايران لن تسمح 
لألطراف الداعمة لإلرهاب أن تضرب أمن واستقرارالعراق، وأعرب 
العراقي من قبل  ارتكبت يف حق الشعب  عن أسفه للجرائم اليت 
اجلماعات التكفريية كما وصفها، مؤكدًا على ضرورة حماربة اإلرهاب 

ومواجهته.
ظريف: خطر اإلرهاب بات عابرًا للحدود

من جهته حذر وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف خالل اتصال 
اخلطر  من  مون  كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  مع  هاتفي 
طالب  و  العامل  على  اإلرهابية  اجلماعات  و  اإلرهاب  يشكله  الذي 
بضرورة حترك األمم املتحدة ملواجهة »خطر اإلرهاب الذي بات عابرا 

للحدود«. 
كما شدد ظريف خالل اتصاالت هاتفية مع أمني عام منظمة التعاون 
بن  خالد  خارجية كل من قطر،  ووزراء  مدني  أمني  أياد  االسالمي 
حممد العطية، واإلمارات العربية املتحدة، الشيخ عبد اهلل بن زايد آل 
نهيان، وتركيا، أمحد داوود أوغلو، على ضرورة »العمل اإلسالمي 

املشرتك ملواجهة اإلرهاب الذي جيتاح العراق«.
الفروف: فشل املغامرة األمريكية الربيطانية

وعلى صعيد متصل عّب وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف عن 
قلقه من التطورات األخرية يف العراق واصفا إياها بالفشل التام 
للمغامرة اليت قامت بها الواليات املتحدة وبريطانيا وخرجت من حتت 
السيطرة. وأضاف أمام الصحفيني: »إنه دليل على الفشل التام 
للمغامرة اليت قامت بها الواليات املتحدة وبريطانيا واليت خرجت من 
حتت سيطرتهما«. وأكد الوزير أن روسيا تتضامن مع حكومة وشعب 
العراق اللذين عليهما استعادة السالم واألمن يف البالد، لكن أعمال 

شركائنا تثري كّما كبريا من األسئلة«.
فيه  انتشر  فقد  للشك،  موضعا  العراق  وحدة  »أصبحت  وتابع: 
اإلرهاب ألن قوات االحتالل مل تعر أي اهتمام للعمليات السياسية 
الداخلية ومل تساعد احلوار الوطين واهتمت مبصاحلها فقط«. وأشار 
إىل أن انسحاب القوات األمريكية من العراق جرى ألسباب سياسية 
يف وقت مل تكن فيه قوات األمن العراقية جاهزة لضمان سيادة 

القانون والنظام يف مجيع أراضي البالد«.
ربط  الذي  هيغ  ويليام  البيطاني  نظريه  أقوال  الفروف  ووصف 
بالتصرحيات  األوضاع يف سورية  بعدم تسوية  العراق  الوضع يف 
الساخرة. وأضاف: »أعلن وزير اخلارجية البيطاني أن ما حيدث يف 
العراق دليل على انتشار اإلرهاب يف املنطقة بسبب عدم تسوية 
األزمة السورية. كنا نعرف أن لدى زمالئنا البيطانيني قدرة نادرة 
على حتويل كل شيء، لكنين مل أنتظر مثل هذه التصرحيات الساخرة 

منهم«.

بكركي تعد ملصاحلة...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

االعمال ال خالف على اقرارها، لذا جيب ان نقّرها كما ان هناك 
بنودا غري متفق عليها فيجب حتييدها. عندئذ اقرتح وزير االعالم 
رمزي جريج البحث يف حنو 15 بندًا من النوع الذي حيظى بقبول 

مجيع الوزراء.
ان  فقال  درباس  رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير  حتدث  ثم 
البدعة  الوقوع يف  اسم لغري مسمى وحذر من  »آلية« هي  كلمة 
الدستورية، مشريًا اىل ان جملس الوزراء يتمتع بكامل الصالحيات 
وعليه ان يقرر ومن ثم يبحث يف كيفية اصدار ما يقرره. بعد 

ذلك تبنّي ان هناك أكثرية موصوفة ملصلحة الشروع يف البحث يف 
بنود جدول االعمال، لكن وزير الرتبية الياس بو صعب طلب ان 
يتشاور اواًل مع رئيس »تكتل التغيري واالصالح« العماد ميشال 

عون وانتقل اىل خارج القاعة.
جدول  يف  البحث  وأرجأ  املبادرة  أخذ  سالم  الرئيس  قرر  عندئذ 
ما  وهذا  توافقية،  الجواء  حتضريًا  املقبل  االسبوع  اىل  االعمال 
استدعى مداخالت من وزراء أشادت بوطنية رئيس الوزراء ونهجه 

التوافقي.
داخليًا  الرئيسية  املواضيع  يف  البحث  الوزراء  جملس  عاود  ثم 
واقليميًا يف اجواء وصفت بانها سياسية. وهذا ما جعل اجللسة 

تتمّيز عن جلستني سابقتني اتسمتا بالطابع االداري.
ويف البداية شرح وزير املال علي حسن خليل االطار العام ملشروع 

املوازنة الذي وزع سابقًا على الوزراء.
كما عرض الوزير بو صعب ما انتهت اليه املفاوضات مع هيئة 
لكن  اليوم  ستجرى  االمتحانات  إن  فقال  النقابية،  التنسيق 
تصحيح املسابقات واعالن النتائج ينتظران اقرار سلسلة الرتب 

والرواتب.
اختصاص جملس  من  السلسلة  موضوع  بان  سالم  الرئيس  فرد 
تكاليف  لتغطية  موارد كافية  ان ال  اآلن  تبنّي حتى  النواب وقد 

السلسلة.
العدل  وزير  فطلب  االقليمي،  الشأن  اىل  الداخلي  الشأن  ومن 
وقت  املالئكة  جنس  يف  لبنانيًا  البحث  يغرق  اال  ريفي  أشرف 

تتسارع التطورات يف املنطقة.
ويف هذا االطار قال وزير العمل سجعان قزي ان ما جيري يف 
العراق ميثل خطورة على كل الشرق االوسط وجيب حتصني الوضع 
الداخلي من خالل احملافظة على استمرار عمل احلكومة من جهة ومن 
القيام  من  لبنان  مبا ميكن  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب  خالل 

بدوره كاماًل.
يف غضون ذلك، أكد رئيس جملس النواب نبيه بري أمام زواره 
انه مستمر حتى النهاية يف موضوع سلسلة الرتب والرواتب اىل 
حني اقرارها واعطاء هذا احلق للموظفني واالساتذة وعدم التهاون 
يف هذا املوضوع. وقال: »لن أتراجع عن طرحي حيال السلسلة 
واالحتكام مع الذين ال يلتقون معي يكون يف التصويت يف جملس 

النواب«.
وكرر اقرتاحه حسم 10 يف املئة على كل السلسلة »خصوصًا ان 

نواب كتلة املستقبل« كانوا قد وافقوا على هذا االقرتاح«.
يف  تطور  أي  حيصل  فلم  الرئاسية  االنتخابات  موضوع  يف  اما 
يف  جديد  أي  يطرأ  »مل  بري  قول  حد  وعلى  األخريين،  اليومني 
االفرقاء  خمتلف  تواصل  الواجب  ومن  الرئاسي،  االستحقاق 

واستمرار االتصاالت واملشاورات يف هذا الشأن«.
وتوجه ليل أمس االول وزير الصحة وائل أبو فاعور اىل املغرب 
احلريري  سعد  الرئيس  هناك  يلتقي  ان  ترجح  معطيات  وسط 
النضال  »جبهة  ورئيس  احلريري  الرئيس  جيمع  للقاء  حتضريًا 

الوطين« النائب وليد جنبالط يف باريس يف وقت قريب.
وبرز يف هذا السياق ما أبلغه املسؤول االعالمي يف بكركي وليد 
ان  من  لالرسال«  اللبنانية  »املؤسسة  اىل  االول  أمس  غياض 
الراعي حيضر  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  املاروني  البطريرك 
لعقد مصاحلة وطنية تبدأ بلقاء ماروني ثنائي بني العماد ميشال 
عون ورئيس حزب »القوات اللبنانية » مسري جعجع، اذ ان »حال 
البلد تستوجب لقاء شجاعا بينهما وهذا بات مطلبًا شعبيًا مسيحيًا 

ولبنانيًا«، كما قال غياض.
اللبنانيني  موضوع  أيضًا  تشمل  الراعي  مبادرة  ان  اىل  وأشار 
املبعدين اىل اسرائيل الذي »يتطلب مبادرات شجاعة وبطولية من 

أشخاص على رأسهم السيد حسن نصراهلل والرئيس نبيه بري«.

دمشق تفرج...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

جدية املرسوم.
وال يزال مصري عشرات اآلالف من الذين يتوقع ان يشملهم العفو 
غري معروف، بينما أفرج امس االول عن رنيم معتوق، ابنة الناشط 

البارز خليل معتوق.
وقال املرصد يف بريد الكرتوني: »أفرجت سلطات النظام السوري 
اليوم )امس االول( عن املزيد من السجناء واملعتقلني يف سجونها، 
الثالثة  االيام  خالل  سبيلهم  وأخلي  عنهم  أفرج  الذين  عدد  وبلغ 

الفائتة اكثر من 529 معتقاًل وسجينًا«.
ونقلت الوكالة العربية السورية لالنباء »سانا« عن احملامي العام 
يف درعا سعود احملمد، انه »مت اليوم )امس االول( إخالء سبيل 
124 موقوفا تنفيذا ألحكام املرسوم التشريعي« الذي اصدره االسد 
يف التاسع من حزيران، ومشل عفوا عن اجلرائم املرتكبة قبل هذا 

التاريخ.

ايران تقبل خفض...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الدائمة  إيران والدول الست )اخلمس  أبرمته  التفاق جنيف الذي 
)نوفمب(  الثاني  وأملانيا( يف تشرين  األمن  العضوية يف جملس 
املاضي. ويعقد اجلانبان جولة حمادثات على مستوى وزاري يف 

فيينا، بني 16 و20 من الشهر اجلاري.
ومثة تباينات جوهرية بني اجلانبني، خصوصًا يف شأن ختصيب 

اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد املركزي امُلستخَدمة يف التخصيب، 
ومفاعل آراك الذي تعلن طهران أنه سينتج نظائر مشعة ُتستخدم 
يف عالج السرطان وأمراض أخرى. لكن الغرب يعتب أن املفاعل 
سينتج لدى تشغيله، بلوتونيوم يكفي لصنع قنبلة ذرية. ونّص 

اتفاق جنيف على وقف إيران البناء يف املفاعل.
إيران  مفاوضات بني  جولة  بعد  اعتب  غربي  ديبلوماسي  وكان 
طهران  أن  املاضي،  )مايو(  أيار  يف  فيينا  يف  الست  والدول 
تراجعت عن استعدادها لتبديد خماوف غربية يف شأن قدرة حمتملة 

للمفاعل على إنتاج سالح نووي.
الذرية علي أكب صاحلي  للطاقة  اإليرانية  لكن رئيس املنظمة 
أعلن عزم بالده على خفض كمية البلوتونيوم اليت ميكن إنتاجها يف 
آراك، »من حنو 9 - 10 كيلوغرامات سنويًا، إىل أقل من كيلوغرام 

واحد«. وأضاف: »نعيد تصميم املفاعل إلعداد هذا التغيري«.
أتى إعالن صاحلي بعد ساعات على لقاء يف روما عقده عباس 
عراقجي، نائب وزير اخلارجية اإليراني، مع نظريه الروسي سريغي 
ريابكوف، وقال عراقجي إن االجتماع كان »مفيدًا«، مشريًا إىل أن 
الطرفني »تبادال وجهات النظر يف شأن املسائل اليت سُتطرح« 
خالل جولة فيينا األسبوع املقبل. ولفت إىل أن طهران وموسكو 
»تتبادالن دومًا وجهات النظر يف شأن امللف النووي اإليراني«.

أما ريابكوف فأشار إىل »تقّدٍم يف صوغ اتفاق«، مضيفًا: »حنن 
متفائلون نسبيًا عشية جولة مفاوضات فيينا«. ولفت إىل »ازدياد 
ولكن  التفاؤل،  »يعّزز  ذلك  أن  معتبًا  تقّدم،  حتقيق  احتماالت« 

األمر يتطّلب جهودًا إضافية«.
واستدرك أن األمر يقتصر يف هذه املرحلة على »معرفة إىل أي 
حّد ميكننا التقّدم يف اجلولة املقبلة، وأين ميكن أن نواجه مشكالت 
جدية«. وتابع أن آفاق حتقيق تقّدم تتضح »يف بعض اجلوانب«، 

وزاد: »ننتقل من احلوار العادي إىل البحث عن حلول ملموسة«.
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قال التلفزيون السوري ان 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 
آخرون بانفجار سيارة مفخخة يف وسط مدينة محص امس. وأعلن 
كان ضخما  االنفجار  دوي  إن  اإلنسان،  السوري حلقوق  املرصد 

ووقع بالقرب من دوار مساكن الشرطة يف احلي.
وتسيطر القوات النظامية السورية، منذ بداية ايار، على جممل 
مدينة محص بعد انسحاب حواىل ألفي عنصر من مقاتلي املعارضة 
من األحياء القدمية مبوجب تسوية بني ممثلني عنهم والسلطات اثر 

عامني من حصار خانق فرضته قوات النظام على هذه األحياء.
هذا، واستهدفت قوات النظام امس جرود منطقة القلمون بريف 
دمشق بصواريخ أرض - أرض، إضافًة إىل شّن الطريان احلربي 

التابع للجيش السوري النظامي غارات عليها.
حممد  دمشق،  ريف  من  املعارض  اإلعالمي  الناشط  وقال 
املشريف، ملكتب أخبار سوريا إّن قوات النظام استهدفت نقاط 
جتّمع مقاتلي املعارضة يف وديان مرطبية والشيخ علي ومريا يف 
القصف  أّدى  وقد  أرض-أرض.  15 صاروخ  بنحو  القلمون  جرود 
تابعة  خمتلفة  فصائل  من  عناصر  مخسة  مقتل  إىل  الصاروخي، 
للجيش السوري احلر، وثالثة آخرى تنتمي لفصائل معارضة أخرى 

تقاتل يف جرود القلمون.
شديدة  ب  النظام  قوات  استخدمتها  اليت  الصواريخ  ووصف 
التدمري، مبينًا أنها سقطت مبعدل صاروخ واحد كل نصف ساعة 

على مدار يوم أمس االول.
القلمون  جرود  النظام  يستهدف  اليت  الثانية  املرة  هي  وهذه 
قد  كانت  منها  مثانية  حنو  أن  مبينًا  الصواريخ،  من  النوع  بهذا 
استهدفت املنطقة ذاتها منذ أيام، وأودت حبياة مقاتلني اثنني 
قوات  كانت  آلية عسكرية  إعطابها  إىل  إضافًة  احلر،  اجليش  من 
مواجهات سابقة  النظامي يف  اجليش  من  اغتنمتها  قد  املعارضة 

بني الطرفني، حسب املشريف.
كما دارت صباح امس االول اشتباكات يف حميط قمة تشاملا 
بريف الالذقية الشمالي بني كّل من جبهة النصرة، وحركيت أنصار 
الشام وأحرار الشام اإلسالمية، التابعتني للجبهة اإلسالمية، من 
بأخرى  املدعومة  النظامي  السوري  اجليش  من  قوات  جهة، وبني 
تابعة حلزب اهلل اللبناني وميليشيا الدفاع الوطين، من جهة أخرى.
وأّدت االشتباكات، اليت استخدم فيها الطرفان األسلحة الثقيلة، 
أّية  ترد  مل  حني  النظام، يف  قوات  عناصر  من  عدٍد  مقتل  إىل 
معلومات عن قتلى بني صفوف مقاتلي املعارضة، حسب ما أفاد 

ناشطون معارضون.
اخلاضعة  مدينة كسب،  االول  امس  تعرضت  آخر،  جانٍب  ومن 
شّنته  صاروخي  قصٍف  إىل  الالذقية،  بريف  املعارضة  لسيطرة 
قوات النظام املتمركزة يف قرية البدروسية ورأس البسيط. وقد 
أّدى القصف إىل تهّدم عدٍد من االبنية يف كسب، دون ورود أنباء 

أولية عن سقوط ضحايا جّراءه.
الشمالي  الريف  االول يف  امس  فجر  االشتباكات  كما جتّددت 
اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  بني  الزور،  دير  والشرقي حملافظة 
العراق والشام من جهة، وقوات تابعة جمللس شورى اجملاهدين 
حتارب  اليت  املعارضة  الفصائل  معظم  يضم  والذي  املعارض، 

التنظيم يف املنطقة الشرقية من سوريا، من جهٍة أخرى.
دير  حمافظة  النملية، مشال  قرية  اشتباكات يف  اندلعت  وقد 
التنظيم  أّدى إىل سيطرة  نّفذه داعش عليها،  إثر هجوٍم  الزور، 

على أجزاء من القرية لساعات ومن ثم االنسحاب منها. 

انفجار سيارة مفخخة يف وسط محص وغارات على القلمون
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 إحصائيات البدانة يف الواليات املتحدة تعطنا 
وزيادة  الزائد  الوزن  مشاكل  حول  معلومات 
جتنب  طريق  عن  الرجييم  يف  للنجاح  فرصك 
بعض األخطاء الشائعة اليت أدىل بها أخصائيو 
احلميات، وقد مجعنا لك فى هذه املقالة اليك 
اكثر ١٠ اخطاء شائعة يف الرجيم حبسب ثقف 

نفسك:
 

١- بدء اتباع الرجييم  لسبب خاطئ:
نظام  اتباع  هو  الفشل  الرئيسي يف  السبب 
والقوة  الدافع  آخر،  شخص  إلرضاء  غذائي 
العاطفية الالزمة لنجاح فقدان الوزن جيب أن 
تأتي من داخلك، وليس  لتلبية احتياجات أو 

رغبات اآلخرين.

2- وضع أهداف غري واقعية:
على  قدرتك  تقلل  واقعي  غري  هدفا  وضع 
والية  يف  لويوال  جلامعة  ووفقا  النجاح، 
فقدان  لتحقيق  طريقة  أفضل  فإن  ماريالند، 
الدهون  فقد  على  للحفاظ  وأسهل  الدهون 
يف  النقص  يكون   أن  هو  ببطء  فقدها  هو 
السعرات احلرارية اليومية من 5٠٠ إىل ١،٠٠٠ 
لفقدان  باوند   2  -  ١ يعادل  حرارية  سعرة 
الوزن، والذي يتحقق من خالل تناول أطعمه 

أقل وزيادة ممارسة الرياضة أو كليهما.

3- اختيار النظام الغذائي اخلاطئ:
على  حيتوى  ال  قاصى  غذائى  نظام  اتباع 
األطعمة املفضلة لديك ميكن أن ينجح لفرتة 
قصرية لكنك لن تستمر طويال، تناول األطعمة 
خسارة  تعتمد  ال  بعا،  تستمتع  اليت  املألوفة 
على  غذائي   نظام  أي  يف  الناجحة  الوزن 
نوع طعام معني، وإمنا يتبع قاعدة بسيطة - 
كنت  التى  احلرارية  السعرات  من  مزيد  حرق 

تستهلكها سابقا.

4- عدم التخطيط للمستقبل:
عليك أن ختطط جيدا لنظامك الغذائى، عليك 
تقديم قائمة بسيطة من وجبات مغذية مفضلة 
إلعداد كل  الالزم  الوقت  ذلك  مبا يف  لديك 
لشهيتك  وفقا  اختيارك  جعل  وعليك   وجبة 
واجلدول الزمين. لزيادة الطاقة واحلفاظ على 
وتتضمن  التاىل،  الطعام  تناول  حتى  الشبع 
السعرات  منخفضة  خفيفة  وجبات  قائمتك 
احلرارية، مثل تفاحة أو عدد قليل من احلبوب 

الكاملة.

5- شرب املاء:
شرب املاء يساعد على زيادة فقدان الوزن، 
وتساعد على اهلضم وطرد السموم،  ووفقا 
للعدد ١ فرباير 2٠١2  من »اجمللة األمريكية 
للتغذية »، فقد  خسر املشاركني البدناء يف 
جتربة  ملدة ستة أشهر وخفض الوزن وحميط 
عن  الدم  يف  والسكر  الدم  وضغط  اخلصر 
طريق مياة الشرب واملشروبات التى الحتتوى 
باملشاركني  مقارنة  احلرارية  السعرات  على  

الذين تناولوا املشروبات عالية السعرات.

6- كسر العادة:
متأخر  وقت  يف  اجلوع  هجمات  يؤخر  اإلفطار 
من الصباح ويساعد على عدم تناول الوجبات 
اخلفيفة الغنية بالسعرات احلرارية والسكريات 
الفواكه  مع  يومك  بدأ  على  ركزت  وإذا 
احلبوب  يف  املعقدة  والكربوهيدرات  الطازجة 
اجلوع  وتؤخر  ببطء  هضمها  يتم  الكاملةفهذة 
الدم والطاقة  السكر يف  واحلفاظ على نسبة 
على حنو متساو، وفقا جلامعة والية أوكالهوما، 
وبالتاىل فإن عليك أن تهتم بوجبة اإلفطار وإذا 
كانت عادتك أال تتناوهلا فاكسر هذة العادة 

وحافظ على تناول هذة الوجبة املهمة.

يغروك  الذين  األشخاص  عن  البعد   -7
بالطعام:  

أكثر 10 أخطاء شائعة يف الرجيم

ستجد من خالل زمالءك وأصدقاءك من يغريك 
بتقديم الطعام ذو السعرات العالية والوجبات 
السريعة التى تدمر نظامك الغذائى، عليك أن 
الطعام  أوقات  والتشاركهم  هؤالء  عن  تبتعد 

حتى التدمر ماتبنيه.

8- توقف احلرق:
اتباع نظام غذائى لفقد الوزن  يعطيل توازن 
السعرات  من  يقلل  كما  اجلسم  يف  الطاقة 
الطاقة،  احتياجاتها من  مع  باملقارنة  احلرارية 
الوزن  فقدان  للحرق   توقف  حيدث  لكن 
يتوقف عندما يتكيف جسمك مع احتياجاته من 
الذى  اجلديد  النظام  له  يوفرها  التى  الطاقة 
تتبعه، حينما جتد جسمك قد توقف عن خسارة 
تغيري  إىل  أنك حباجة  تعلم  أن  فعليك  الوزن 
نظامك الغذائى وتعديل كمية السعرات التى 
تأخذها فى اليوم ليستعيد جسمك قدرته على 

احلرق.

9- ختطي وجبات الطعام:
ميثل  الطعام  وجبات  من  وجبة  ختطى  إن 
جيعلك  أنه  حيث  الغذائى  نظامك  على  خطرا 
شرها لتناول املزيد من السكريات لتعويض 
اجلوع وتدفق الدم، وليس هذا فقط فتخطى 
العامة  الوجبات ميثل أيضا خطرا على الصحة 
للجسم حيث ينخفض تدفق الدم وقد تتعرض 
مستقبال لفقد الشهية عموما بسبب قلة الطعام 

املوزع على مدار اليوم.

١٠- الزالت فى النظام الغذائى:
وتناولك  يوما  الغذائى  لنظامك  اتباعك  عدم 
النظام  زائدة الجيعلك تنهى  لسعرات حرارية 
ميكنك  معضلة  ليست  واحدة  فزلة  بأكمله 
حتبط  ال  ولكن  القادمة  األيام  فى  جتاوزها 

وتشعر بالفشل.

 العلماء يعرضون حقنة 
خاصة لتخفيض الوزن

يف  بفعالية  تساعد  خاصة  حقنة  العلماء  عرض 
ختفيض الوزن. وحيتمل أن تطرح يف الصيدليات 

خالل سنة.

 تستخدم يف هذه احلقن مادة Liraglutide اليت 
الشبع.  إشارات  بإرساهلا  الدماغ  على  "تتحايل" 
أخذ  جيب  درجتني  املالبس  مقاس  ولتخفيض 
االختبارات  نتائج  وتفيد  يوميا.  واحدة  حقنة 
استخدموا  الذين  األشخاص  أن  أجريت،  اليت 
كلغ   8.6 وزنهم  من  فقدوا  يوميا  املستحضر 
كلغ.  ١٠.4 فقدوا  ثلثهم  وأن  سنة،   خالل 

 اخترب هذا املستحضر على 4 آالف رجل وامرأة 
كاملة.  سنة  مدة  الوزن،  زيادة  من  يعانون 
 5 فقدوا  املشاركني  ثلثي  أن  النتائج  وأظهرت 
فقدوا  األخري  الثلث  وأعضاء  وزنهم  من  باملائة 
 Liraglutide مادة   إن  وزنهم.  من  باملائة   ١٠
الدم  ضغط  ختّفض  الوزن،  لتخفيض  إضافة 
اإلصابة  وتؤخر  بالسكري  اإلصابة  ومتنع  أيضا 

مبرض الزهامير.

 6 اطعمة تقضي على الكولسرتول

صحيفة  مؤخرًا  نشرتها  حديثة  دراسة  حبسب 
والعربية -  فإن الستة أطعمة  »ديلي ميل« – 
الصويا،  حليب  الزيتون،  زيت  األلياف،  هي 

املكسرات، الشوفان والزبادي.

سارة  الدكتورة  التغذية  أخصائية  ومبساعدة 
املناسبة  املقادير  الصحيفة  أوضحت  شينكر، 
يف  العناصر  هذه  من  لالستفادة  واملطلوبة 
الربنامج الغذائي اليومي.  وبرهنت أدلة علمية 
باأللياف  الغنية  األطعمة  بعض  هناك  أن  قوية 
مثل الفول والبقول أو الشوفان، متنع امتصاص 
أدلة  أيضا  وهناك  الدم.  يف  الكوليسرتول 
النخالة  مثل  األلياف  من  معينة  أنواعا  أن  على 
الكوليسرتول  كمية  من  تقلل  فعال  والشوفان 
إىل  باإلضافة  هذا  الكبد.   قبل  من  املصنعة 
والزيتون  اجلوز  مثل  األطعمة،  بعض  هناك  أن 
الضرر  تقليل  تساعد يف  اللفت،  بذور  وزيوت 
الذي قد يسببه النوع السيئ من الكوليسرتول 

»LDL« للجسم.

وقد أظهرت الدراسات وجود اخنفاض يف معدل 
الكوليسرتول من نوع LDL، وهو النوع السيئ، 
عند  أشهر  ثالثة  يف   %2٠ إىل  تصل  بنسبة 
االلتزام بنظام غذائي جيد حيتوي الستة عناصر 

كشفت  الصحيفة  وكانت  الذكر.   السالفة 
ميكن  اليت  األكالت  بعض  عن  املاضي  األسبوع 
حصرية  مقتطفات  مع  الكوليسرتول  أن ختفض 
من كتاب للوصفات الصحية ألخصائية التغذية 
خماطر  فإن  وللعلم  شينكر.   سارة  الدكتورة 
من  عدد  على  تعتمد  القلب  بأمراض  اإلصابة 
العوامل خبالف مستوى الكوليسرتول يف الدم، 
حيث تشمل أيضا االستعداد الوراثي، والتدخني، 
والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وعدم ممارسة 

الرياضة، والبدانة.

ما هو الكوليسرتول؟
والكوليسرتول هو مادة مشعية لزجة شبه دهنية، 
والرائحة  الطعم  عدمية  طرية  اللون،  بيضاء 
موجودة يف الدم ومجيع أجزاء اجلسم.  يصنف 
الدهون ألنه يذوب فيها وال  الكوليسرتول من 
طبيعيًا  الكوليسرتول  ويوجد  املاء  يف  يذوب 
والعصارة  والدم  والكبد  واألعصاب  املخ  يف 
الصفراوية.  كما أنه ضروري لعمل اجلسم بصورة 
ويساعد  اخلاليا  بناء  عن  مسؤول  فهو  سليمة، 
أن  بالذكر  اهلرمونات.  وجدير  إفراز بعض  يف 
6٠% من الربيطانيني يعانون من ارتفاع مستوى 
الكوليسرتول يف الدم مما جيعلهم أكثر عرضة 

لإلصابة بأمراض القلب.

 كيف تتخّلص من رائحة القدم الكريهة
كثري يعانون من مشكلة روائح القدم الكريهة، 
هذه  لكن  الرياضية،  األحذية  مع  وخصوصًا 
أواًل  هناك  وبسيطة،  سهلة  حلول  هلا  املشكلة 
طرق متنعها، ثم هناك تلك الطرق اليت تقضي 

عليها يف حالة حدوثها.

١ ـ الشاي
دافئًا،  ماء  فيه  وضع  بالستيكيًا،  طبقًا  احضر 
ثم أضف إليه كيسني من الشاي، وانقع قدمك 
محض  يساعد  ليلة.  كل  دقائق   ١٠ ملدة  فيه 
الـ«تانيك« الذي يتوافر بكثرة يف الشاي، على 
التعّرق بكميات مفرطة، وتقليل  القدم من  منع 
هذه  احتواء  يتم  ما  ومبجرد  الكريهة،  الرائحة 
من  بداًل  أسبوعيًا  الطقس  هذا  اجعل  املشكلة، 

كونه يوميًا.

2 ـ الزنك
رائحة  هو  الزنك،  نقص  أعراض  أهم  من  واحد 
الكريهة  القدم  رائحة  لو كانت  الكريهة،  القدم 
اليت تعاني منها قادمة من هذا السبب، عليك أن 
تأخذ 5٠ مغم من الزنك يوميًا، ملدة أسبوعني، 

وسيعاجل هذا الرائحة الكريهة متامًا.

3 ـ غرّي اجلوارب يوميًا
متتص اجلوارب العرق بسهولة، وجيف عليها، ومن 
ثم عندما تقوم بارتداء اجلوارب يف اليوم الذي 

سيتم  يليه، 
تسخني  إعادة 
ب  ر جلو ا
حيتويه  مبا 
عرق  من 
أخرى،  مرة 
لي  لتا با و

يؤدي هذا إىل الرائحة الكريهة، تغيري اجلوارب 
من  للتخلص  األساسي  احلل  هو  يومي  بشكل 

رائحة العرق الكريهة.

4 ـ اغسل األحذية الرياضية بانتظام
جيدًا،  حذائك  بغسل  قم  هذا،  فعل  أمكن  كلما 
حيث  مناسبة،  لفرتة  للشمس  بعدها  وعرضه 
تقتل الشمس البكترييا، ومتنع زيادة نفاذ رائحة 

العرق.

5 ـ اعنت بنظافة القدم الشخصية
من  للتخلص  األساسية  النصيحة  هي  هذه  تعد 
رائحة القدم الكريهة، حيث أن أحد أهم أسبابها 
هو قلة العناية بالقدم. هلذا فإن عليك تنظيف 
قدمك بشكل دوري، وقص األظافر حتى ال تنمو 
فيها البكترييا، وكذلك إزالة اجللد امليت، ميكن 
على  باستمرار  التلك«  »بودرة  استخدام  كذلك 
القدم، من حيث قدرتها على قتل البكترييا اليت 

تسبب الرائحة الكريهة.
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من هنا وهناك

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
* نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

 إقالة حارس مبنى يف فلوريدا بسبب »متثال«

اختلط  األمريكية،  فلوريدا  والية  يف  مبنى  حارس  قيل 
األوىل  الساعات  يف  إمرأة  جثة  رأى  عندما  األمر  عليه 
املالبس. لعرض  متثال  هي  اجلثة  أن  فظّن  الصباح  من 

 

قفزت  عجوز  إلمرأة  تعود  اجلثة  ان  إىل  الشرطة  وأشارت 
من شرفة شقتها يف الطابق الـ16 بعدما تركت ورقة تفيد 

بإنتحارها لتموت عن 96 عاماًَ.

Saturday 14 June 2014  2014 حزيران   14 السبت 

عريس عمره 70 تزوج عروس  عمرها 113
خيطئ الشخص األعزب إذا فكر أن القطار قد فاته وسيبقى وحيدًا، 
فهذا متقاعد صيين عمره 70 عامًا، تزوج من امرأة عمرها 113 عامًا، 

وهما يعيشان يف دار العجزة.
على  تعّرف  إنه  منطقة شينجيانغ  من  امحييت  آمييت  املتقاعد  يقول 
آزاتهان سافوتي يف دار العجزة يف شهر ديسمرب 2013، ويضيف، 
فرق العمر بينه وبني حبيبته ال يعين شيئًا »ال يهمين عمرها أبدًا، 
حنن سعداء، وهي لطيفة جدًا ودائمًا تناولين قطعة حلم من وجبة 
الـ60  يتجاوزا  وكأنهما مل  يبدوان  الزوجني  أن  املدهش  الغداء«، 

عامًا من العمر.
دار  جارها يف  من  الزواج  على  توافق  مل  إنها  فتقول  الزوجة  أما 

العجزة فورًا، ألنها كانت تعتقد انها بلغت سنًا متقدمة.
وتضيف: »ولكن بالرغم من رفضي الزواج مرات عديدة، مل يفقد 

العاشق األمل، واستمر يف إحلاحه حتى بلغ هدفه املنشود«.

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس

املرحوم موريس سليم شدياق
وذلك يوم األحد املوافق فيه 15 حزيران 2014 الساعة الرابعة بعد 

الظهر، يف كنيسة مار شربل بانشبول.
الداعون يف أوسرتاليا 

أشـقاؤه:  ميشال شدياق وعائلته
  الدكتور اميل شدياق وعائلته

  نيل شدياق وعائلته
شقيقاته: مرسيل وجاكلني شدياق

وعموم عائالت شدياق، وطربيه، وحرب، وسيف، وتابت، وكرم، 
ونوهرا، وروكز، وجنيم، وهاني، وغاوي، وعلم، ونعمة، واسحق، 
الوطن  يف  واألقارب  األهل  وعموم  وأنيسي،  وزغيب،  وأبوخري، 

واملهجر.
الدعوة عامة

من أمن بي وإن مات فسيحيا
قداس وجناز األربعني للمرحوم موريس شدياق

املرحوم فريد يوسف مـلحم 
جعجع يف ذمة اهلل

تويف يف لبنان املرحوم فريد يوسف ملحم جعجع من مدينة 
مسري  الدكتور  اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  والد  بشري 

جعجع.
سيقام القداس األهلي لراحة نفسه نهار االثنني الواقع يف 
16 حزيران الساعة السابعة  مساء  يف كنيسة مار شربل 

بانشبول
الداعون حزب القوات اللبنانية.

تقبل التعازي بعد القداس على مدخل الكنيسة.
الدعوة عامة

علم النفس يساعد طالبة يف 
اطالق سراحها من خاطفها!! 

وذلك  سراحها،  بإطالق  خاطفها  إقناع  يف  أمريكية  شابة  جنحت 
بعد أن عمدت إىل تطبيق ما تعلمته يف إحدى جامعات كاليفورنيا 
حيث تدرس علم النفس. وقالت الشرطة إن اخلاطف كان قد أجرب 
وقام  سيارة،  ركوب  على  هويتها،  عن  يكشف  مل  اليت  الطالبة، 
بتقييد يديها واالعتداء عليها. لكن الطالبة استطاعت حترير يديها 
وإزاحة غطاء عن رأسها ثم اقنعت خاطفها بإطالق سراحها، حسب 

ما ذكر احملقق ريك كوب من شرطة ريفرسايد.
وقال »لدينا فرضية أوىل بأنها لديها معرفة جيدة بعلم النفس، 
وقررت  ذكاءها  واستحضرت  جدا  شجاعة  بأنها  ثانية  وفرضية 
أدى بشكل أساسي إىل اطالق سراحها«.  ما  إليه، وهو  التحدث 
مرعب  موقف  يف  كانت  جدا..  شجاعة  فتاة  »هي  قائال  وأضاف 
للغاية ومل تصب باهللع، واستخدمت كل ما لديها إلقناعه بإعادتها 

إىل ساحة االنتظار«. 

حتّطم جزء من السور احلديدي جبسر »لو بون ديزار« يف باريس 
يعلقها  اليت  احلب«  »أقفال  من  اآلالف  ثقل  حتت  األحد  يوم 
كارداشيان  كورتين  مثل  املشهورة،  والشخصيات  السائحون 
يف  اجلسر  اخالء  للجسر.ومت  زيارتهم  عند  ديسيك،  وسكوت 
وقت سابق من الزوار، إال أنهم سرعان ما عادوا يوم االثنني 
احلب«  »أقفال  تعليق  منهم  العديد  وواصل  يونيو/حزيران   9

لتزيني جدران السور. 

اقفال احلب تهدم مقطعا هاما من جسر 
الفنون يف باريس 

رفع تسجيل فيديو يبدو فيه عناصر وحدة عسكرية إسرائيلية يف 
يتدحرج  ضخم  إطار  مبواجهة  يقفون  وهم  الفلسطينية  األراضي 
باجتاههم، ليقرر احدهم التصدي لإلطار بركلة، ليطيح بعدها اإلطار 
املوقف  فلسطينيني شهدوا  لدى  البهجة  أثار  مما  أرضا،  باجلندي 
عن  احنرف  وكأنه  بدا  الكبري  اإلطار  أن  امللفت  بالفيديو.  ووثقوه 
لكن  املنحدر،  الشارع  يف  التدحرج  عن  يتوقف  قد  وأنه  الطريق 
باحنرافه عن مساره خلطوات جعله يظهر كالعب كرة يستعد لتسديد 
وقوة  تزيد سرعته  كي  االحنراف  من  بشيء  جزاء، فريكض  ركلة 

ضربته.
ينتقم  أن  أحدهم  فقرر  اإلسرائيلي غضبا  االحتالل  جنود  استشاط 
اخرى يصعب  ركلة  الضخم  لإلطار  فوجه  ارضا،  به  امُلطاح  لزميله 
وصفها إال بالرقيقة، اذ أنها مل تؤثر على سري األخري الذي واصل 

مبتعدا عن اجلنود وكأنه حيتفل بانتصاره عليهم.

إطار ضخم يهزم قوة عسكرية اسرائيلية 
ويعرض عناصرها للسخرية
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Prime Minister Tony Abbott 
is being urged to compro-
mise on the generous paid 
parental leave scheme or 
risk a backlash from Coali-
tion MPs. Photo: Glen Mc-
Curtayne
Nationals Senator John Wil-
liams has urged Prime Min-
ister Tony Abbott to put his 
paid parental leave scheme 
on ice and adopt a com-
promise proposal to avoid 
a showdown with MPs un-
happy about the generous 
proposal.
The paid parental leave 
scheme is deeply unpopular 
in some sections of the Co-
alition and Senator Williams, 
along with senators Dean 
Smith, Cory Bernardi, Ian 
Macdonald and Ron Boswell 
and MP Alex Hawke, have 
publicly flagged concerns 
about the policy.
Privately, some Coalition 
MPs are considering cross-
ing the floor to vote against 
the proposal, which would 
pay women their full replace-
ment wage for 26 weeks, 
capped at a maximum pay-
ment of $50,000 and which 
also includes superannua-
tion payments.
Mr Abbott watered down 
his original proposal, which 
would have cost up to $5.5 
billion annually and deliv-
ered a maximum payment 
of $75,000, in April. The cur-
rent scheme introduced by 
Labor cost $1.7 billion annu-
ally, offers 18 weeks pay at 
the minimum wage of $622 
per week but no superan-
nuation.
Senator Williams told Fair-
fax Media the Prime Minister 
needed to go further to win 
over opponents in the party 
room and suggested extend-
ing Labor’s scheme.
“Perhaps a compromise 
would be extending the min-
imum wage payment from 
18 to 26 weeks, plus super,” 
he said.
“Then when the economy is 
stronger and the budget is 
balanced and we are not bor-
rowing any more money we 
can bring in the more gener-
ous scheme. That would be 
a sensible compromise.”
But Mr Abbott on Monday 
said he was sticking by his 
policy.
Speaking to reporters in 
Canada, the Prime Minister 

appeared to misunderstand 
where the opposition to his 
scheme was coming from, 
saying the government 
would deal cordially with 
crossbenchers in the Senate 
on the policy, but warned he 
expected the government’s 
mandate to be respected.
‘’Let’s not forget that this is 
a policy we took not to one 
but to two elections and let’s 
not forget that this is funda-
mentally a matter of justice 
for the women of our coun-
try, for the mothers and for 
the parents of our country,’’ 
he said at a media confer-
ence.
‘’Why should people be paid 
at their real wage when they 
go on holidays, when they 
take long service leave, 
when they have sick leave 
and then be paid effectively 
a welfare wage when they go 
on parental leave?
‘’It just doesn’t make sense 
and it is my fundamental con-
viction that parental leave is 
not a welfare entitlement, it’s 
a workplace entitlement, and 
that’s why I’m sticking with 
the policy we’ve got.’’
Senator Williams would not 
be drawn on whether he 
would cross the floor and 
vote against the scheme if 
was not amended, saying 
he would “look at it when it 
comes to the Senate” and 
signalling more needed to 
be done for farmers.
Western Australian Sena-
tor Dean Smith declined to 
comment on Senator Wil-
liams’ proposal but said he 
continued to have “great 
reservations” about the cur-
rent policy.
Senator Bernardi and Sena-
tor Boswell both declined to 
comment on the policy.
The government has not set 
a date for the scheme to be 
brought to the Senate for a 
vote.
But even if the government 
can secure the support of 
the Greens in the current 
Senate, just five Coalition 
MPs would need to defect to 
defeat the bill.
And the task will be no 
easier in the new senate, 
with Palmer United Party 
leader Clive Palmer having 
also spoken out against the 
policy
On Sunday, Deputy Prime 
Minister Warren Truss ad-

mitted the policy was not 
popular in the Coalition party 
room but insisted it offered 
benefits to small businesses 
and farmers.
‘’I accept that there are peo-
ple in our party room and for 
that matter the Liberal party 
room who are not that keen 
on the scheme but I think 
there’s been far, far too 
much emphasis placed on 
the high-income earners,’’ 
he told the ABC’s Insiders.
Mr Abbott on Monday also 
issued a warning to two in-
coming crossbench, Family 
First’s Bob Day and Liberal 
Democrat David Leyonhjelm, 
who reports say are planning 
to oppose the government’s 
bid to dump Labor’s final 
round of income tax cuts, 
which were part of compen-
sation for the carbon tax.
‘’The Liberal Democrats will 
never vote for an increase 
in taxes and, therefore, we 
won’t vote to reverse a tax 
cut,’’ Mr Leyonhjelm told 
The Australian.

Mr Abbott said he’d like 
nothing more than to be able 
to give another ‘’swift round 
of tax cuts’’ but the fiscal po-
sition made that difficult.
‘’Obviously we’re going to 
talk respectfully to the cross-
bench senators,’’ he told re-
porters in Ottawa, Canada. 
‘’But we also expect them to 
respect the fact the govern-
ment has a job to do . . . to 
bring the budget back under 
control as well as to repeal 
the carbon tax.’’
Without the carbon tax there 
was ‘’much less need’’ for 
associated compensation, 
he said. The tax-free thresh-
old has already increased 
from $6000 to $18,200 and 
Labor planned to further lift 
it to $19,400 as part of its 
carbon tax compensation.
Meanwhile, Opposition Lead-
er Bill Shorten will capitalise 
on Prime Minister Tony Ab-
bott’s absence overseas and 
launch a blitz of marginal 
seats to highlight the broken 
promises in the budget that 
will push up the costs of liv-
ing for families.
In a sign of Labor’s growing 
confidence following an ex-
traordinary budget backlash, 
Mr Shorten will visit marginal 
seats in Melbourne, Sydney 
and Brisbane.

Compromise on paid parental leave, pleads MP

ALL dealings Clive Palmer 
has had with the Newman 
government will be forward-
ed to the state’s corruption 
watchdog. 
Deputy Premier Jeff Seeney 
hasn’t made a formal com-
plaint and says it will be up 
to the Crime and Miscon-
duct Commission (CMC) to 
assess if the federal politi-
cian acted inappropriately.
Mr Seeney said the mining 
magnate sought preferen-
tial treatment for his coal 
projects in 2012, which 
were rejected.
Newly released documents 
suggesting that in early 
2013, Mr Palmer offered 
to drop three legal cases 
against the government if it 
approved his rail line in the 
untapped Galilee Basin.
“That’s just crazy stuff and 
I told him so,” Mr Seeney 
said.
He says staff were gather-
ing all correspondence his 
office and the government 
have had with the business-
man and will be giving it all 
to the CMC.
The deputy premier may 
have breached laws by sit-
ting on a possible claim of 
official misconduct for so 
long.
“At the time, we were a new 
government, we were about 
creating jobs for Queen-

slanders,” he said.
“I conceded that (that I had 
an obligation to report).
“With the benefit of hind-
sight given the way Clive 
Palmer has gone, it proba-
bly would have been better 
not to try to deal with him.”
Labor’s Yvette D’Ath says 
if the allegations are genu-
ine, the government was 
required report to the CMC 
any suspicions of miscon-
duct at the time.
“They need to come out 
and say why they are now 
coming out and doing it two 
years later,” Ms D’Ath said.
Mr Palmer says Mr Seeney 
and Premier Campbell New-
man have made up the al-
legations, and want to hurt 
him because he’s suing the 
premier for defamation.
He warned Mr Seeney’s de-
ceitful actions could land 
him in legal hot water.
“It’s a criminal act to refer 
an allegation to the CMC 
which you know to be un-
true,” Mr Palmer told AAP 
on Tuesday.
“The sooner he’s thrown 
out of parliament the bet-
ter.”
Mr Palmer declared all out 
war with LNP not long after 
Mr Newman became pre-
mier, and he threw in his 
life membership in Novem-
ber 2012.

Corruption watchdog given Palmer papers 

TREASURER Joe Hockey 
has rejected criticism his 
budget is unfair, saying the 
government must “reward 
the lifters and discourage 
the leaners”. 
But his message will be 
challenged by Labor when 
Opposition Leader leader 
Bill Shorten renews his at-
tack on the coalition gov-
ernment’s “unfair cuts” at 
a welfare conference on 
Thursday.
Too many Australians rely 
on government payments, 
Mr Hockey told the Sydney 
Institute on Wednesday 
night.
The government will this 
year spend $6000 on wel-
fare, on average, for every 
person in the nation.
“Give that only around 45 
per cent of the population 
pays income tax, the aver-

age taxpayer must pay more 
than twice this amount in 
tax to fund welfare expen-
diture,” he said.
“The average working Aus-
tralian .... is working over 
one month full time each 
year just to pay for the wel-
fare of another Australia.”
Mr Hockey questioned 
whether this was fair.
“It should not be taboo to 
question whether everyone 
is entitled to these pay-
ments,” he said.
Some two per cent of tax-
payers paid more than a 
quarter of all income tax.
“Maybe these taxpayers 
would argue that the tax 
system is already unfair,” 
Mr Hockey said.
Several of the govern-
ment’s budget measures, 
including a $7 GP visit 

co-payment, changes to 
jobless benefits, a higher 
pension age and deregula-
tion of university fees have 
been criticised as unfair.
But Mr Hockey said the 
criticism has “drifted to the 
1970s class warfare lines” 
and his budget was about 
equal opportunity, not 
equality of outcome.
“Our duty is to help Austra-
lians to get to the starting 
line, while accepting that 
some will run faster than 
others,” he said.
“We must reward the lifters 
and discourage the lean-
ers.”
Mr Shorten will tell an Aus-
tralian Council of Social 
Services conference in 
Brisbane on Thursday the 
coalition’s budget puts big 
business ahead of individu-
als.
He will accuse the govern-
ment of allowing multi-na-
tional firms to evade tax in 
Australia.
“This lax approach to tax 
evasion is especially gall-
ing at a time when the gov-
ernment is making cruel 
and unfair cuts to our pen-
sioners, our schools and 
our hospitals,” he will say.
Mr Hockey conceded eco-
nomic measures like con-
sumer confidence had 
taken a hit following the 
budget.
“That is entirely predict-
able,” he told ABC radio on 
Thursday.
The budget’s focus is 
implementing structural 
change to the economy to 
create jobs, he said.
“You will see over time that 
we will deliver on a stron-
ger economy,” he said.
“Baring any exceptional 
circumstances, things are 
going to get better.”
Shadow treasurer Chris 
Bowen said Mr Hockey had 
a “massive credibility prob-
lem”.
“It was a pretty pathetic at-
tempt to defend a pathetic 
budget,” he told ABC radio.
Mr Hockey is introducing 
a “massive social welfare 
scheme” through the paid 
parental leave program 
contradicting his rhetoric 
about reducing govern-
ment handouts, Mr Bowen 
said.

Hockey argues his budget is fair
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NSW households could 
be receiving up to $250 
to help manage their 
energy bills with one 
week left to apply for the 
2013-14 Family Energy 
Rebate.
Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP is 
calling on eligible fami-
lies to take advantage 
of the energy assistance 
on offer, with an online 
application form making 
it easy for households 
to apply and receive the 
Rebate. 
“The money is there, the 
funding for assistance is 
available, and I urge eli-
gible families to submit 
their application for the 
2013/14 financial year 
by 5pm on Friday, 13 
June,” Mr. Brookes said.
“The process to apply 
for the Rebate has never 
been easier.  The new 
online application form 
means it only takes two 
minutes for busy house-
holds to apply.
“Under the scheme, the 
Liberals and Nationals 
Government provides 
eligible families with de-
pendent children $125 
to help cover the cost of 
their energy bills.
“More than 540,000 
families across NSW are 
eligible to receive the 
Rebate as a credit on 
their electricity bill.”
Mr. Brookes said the 
Government increased 
the Rebate from $75 to 
$125 on 1 July 2013, 
and will be increasing it 
further to $150 in 2014-
15.
“The Family Energy 

Rebate is available to 
households who current-
ly receive the Common-
wealth Government’s 
Family Tax Benefit A or 
B,” he said.
“If also eligible to receive 
the NSW Government’s 
Low Income Household 
Rebate, households 
could be saving up to 
$250 off their energy 
bills. 
To be eligible for the 
2013-2014 Family En-
ergy Rebate, you must:
• Be a NSW resident; 
and 
• Be eligible for the Fed-
eral Government’s Fam-

ONE WEEK LEFT TO APPLY FOR UP TO $250 OFF 
YOUR ENERGY BILLS IN 2013-14

ROGUE Frankston indepen-
dent Geoff Shaw has been 
thrown out of Parliament 
until September, with MPs 
slamming him for “trash-
ing” the house and being a 
“rorter”. 
But in another insult to 
hardworking Victorians, Mr 
Shaw intends to spend any 
enforced absence from Par-
liament campaigning for his 
own re-election.
While doing so he would live 
off a healthy six-figure trea-
sure chest of publicly funded 
entitlements he would have 
lost had he been expelled.
After a day that saw abuse 
hurled across the Legislative 
Assembly as MPs debated 
Mr Shaw’s future, Premier 
Denis Napthine eventually 
won his bid to suspend the 
renegade member at 8.30pm 
last night.
Labor lost its bid to expel Mr 
Shaw after former speaker 
Ken Smith — who had pre-
viously pledged “I want him 
out” — refused to cross the 
floor, instead sticking with 
his Liberal colleagues.
Under the suspension un-
til September 2, Mr Shaw 
will be stripped of 11 days’ 
pay, banned from taxpayer-
funded travel and forced to 
apologise.
Opposition MPs described 
the suspension as “weak”, 
as soft as “fairy floss” and 
purely motivated by a des-
peration to avoid a damag-
ing by-election.
Mr Shaw was slammed as a 
“rorter” several times dur-
ing four hours of mudsling-
ing.
But the tired-looking Frank-
ston MP failed to enter the 
Lower House during the de-
bate and did not even vote 
on his own future.
Coalition sources now say 
they do not expect him to 
apologise, which would re-
sult in his expulsion in three 
months anyway.
Deputy Premier Peter Ryan 
claimed success, saying the 
Government had achieved its 
two goals this week, passing 
the Budget and dealing with 
Mr Shaw.
“The ball is now very 
squarely with Mr Shaw, the 
Parliament has made its de-
cisions and Mr Shaw is well 
aware that come the second 

of September he faces the 
prospect of more dire con-
sequences than those that 
have been case upon him 
now,” he said.
Opposition Leader Daniel 
Andrews said Dr Napthine 
had decided “not to punish 
Mr Shaw but to protect him”.
 “Make no mistake he is a 
rorter, he is protected by 
Denis Napthine, that is the 
great sadness of tonight,” 
he said.
During the debate, avowed 
Shaw enemy Mr Smith, who 
investigated the MP’s rorting 
after the Sunday Herald Sun 
revealed he had misused his 
taxpayer funded fuel card 
and car for his hardware 
business, said he had spo-
ken to several whistleblow-
ers.
“The member for Frankston 
has trashed the reputation of 
this Parliament over the past 
3.5 years,” Mr Smith said.
He said however, the sus-
pension — which would 
allow Mr Shaw back if he 
apologised and paid his 
$6838 fine — would avoid a 
by-election that could cost 
taxpayers about $350,000.
Mr Shaw told the Herald Sun 
that he believed he was mis-
led by Dr Napthine about po-
tential punishment he faced.

Rogue Frankston MP Geoff Shaw suspended from Vic-
torian Parliament 

Member for East Hills, 
Glenn Brookes MP has 
urged motorists in East 
Hills and the greater 
Bankstown area to have 
their say on the biggest 
proposed changes to 
light vehicle registration 
in NSW in 90 years.
Major changes to car 
registration include in-
centives to encourage 
motorists to choose ve-
hicles with high safety 
standards were release 
last week for public 
feedback.
“We’ve been making 
common sense chang-
es to make life easier 
for motorists including 
abolishing the old stick-
ers, enabling rego re-
newal online with easy 
apps,  rewarding good 
drivers with a 50 per 
cent discount and the 
new ten year licence.
“Now we’re looking at 
adjusting the way we 
charge registration fees 
for the first time since 
the system was intro-
duced in 1924.
“The system was based 
solely on a weight scale 
now we’re proposing to 
fact in other indicators 
namely safety accord-

ily Tax Benefit A or B 
at any time during the 
2012-2013 financial 
year, and have received 
a relevant payment; and 
• Be an account holder of 
an electricity retailer, or 
a long-term resident of a 
caravan or mobile home 
park and whose name 
appears on the electric-
ity account for supply to 
her/his principal place of 
residence. 
To apply online, head 
to www.resourcesand-
energy.nsw.gov.au/info/
familyenergyrebate or 
call Service NSW on 13 
77 88.

ing to the ANCAP rating 
system.
“Motorists in East Hills 
shopping for a new car 
would then have incen-
tives to pick a safer, 
cleaner model to help 
reduce their rego costs.
“I encourage people 
to take a look at the 
proposed changes at 
http://www.transport.
nsw.gov.au/engage-
ment/vehicle-registra-
tion-initiatives
“We’ll be seeking feed-
back from motorists 
until 24 July.
“The new pricing mod-
el would apply to new 
cars and the changes 
would also have flow 
on effects for new mo-
torcycles, caravans and 
light trailers,” Glenn 
Brookes said.
“It’s staggering to con-
sider road crashes cost 
the NSW community 
more than $5 billion per 
year.
“Encouraging motor-
ists in the market for a 
new car to choose saf-
er vehicles will help to 
lower this trend,“ Glenn 
Brookes said.
MEDIA: JIM DANIEL – 
0408 461 952

MOTORISTS IN EAST HILLS AND 
BANKSTOWN URGED TO PROVIDE 
FEEDBACK ON REGO CHANGES

“Last week before I went 
on radio he (Dr Napthine) 
said he would not bring this 
motion on this week or the 
following sitting week,” he 
said.
 “I said it’s not good enough 
that you can’t guarantee that 
Frankston (will) be repre-
sented. I lost confidence in 
him.”
Sources close to the MP 
have indicated he is likely 
to campaign while on sus-
pension, as he would not be 
banned from working in his 
electorate.
Mr Andrews said Mr Shaw’s 
behaviour was “why we 
(MPs) are regarded as for the 
public purse, instead of the 
public good”.
Mr Andrews on wednes-
day peppered Dr Napthine 
with questions inferring Mr 
Shaw would received up to 
$163,000 in salary and en-
titlements while suspended.
He said this was not a “gold-
en handshake” but a “golden 
bear hug”.
But Dr Napthine said for 
each of the 11 days Mr Shaw 
would be suspended, he 
would lose $386 of income.
Mr Ryan said Mr Shaw had 
been cleared of any crime, 
so it would be difficult to 
sack him on the spot.

Tony Abbott and the Liberal 
Government have delivered 
a cruel blow to our part of 
Sydney by closing the door 
on low and middle-income 
earners ever bringing their 
parents to Australia.
As part of 2014-15 Budget, 
the Government announced 
the abolition of non-contrib-
utory parent visas encom-
passing the following visa 
subclasses:
- Parent visa (103)
- Aged parent visa (804)
- Aged dependent relative 
(114 and 838)
- Remaining relative (115 
and 835
- Carer visa (116 and 836)
Federal Labor Member for 
Watson, Tony Burke said 
this decision will mean 
there is no way of bringing 
parents to Australia, unless 
families can fork out up to 
$125,000.

“We live in one of the most 
multicultural parts of Aus-
tralia. One of the most com-
mon stories I hear is of peo-
ple migrating to Australia 
for a better life and wanting 
the opportunity to have their 
parents join them here,” Mr 
Burke said.
“Without any consultation 
the Abbott Government has 
effectively ended family mi-
gration to Australia unless 
you are rich and can afford 
to pay the $125,000 your 
parents can join you and if 
you are not, you’ll never live 
with your parents again”.
“It is a vicious cut. An unfair 
and cruel move by a Gov-
ernment that is completely 
out of touch with modern 
Australia,” Mr Burke said.
The Labor Opposition will 
continue to stand up for our 
multicultural communities 
and fight this unfair move.

ABBOTT GOVERNMENT SLAMS 
DOOR ON FAMILY REUNIONS
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America is still the great-
est country on earth but 
should view the rise of 
China as a compliment 
rather than as a threat, 
Tony Abbott has coun-
selled on his first visit to 
the US as Prime Minister.
The moral gee-up came 
as he prepares to meet US 
President Barack Obama 
in Washington this week 
in talks expected to cover 
defence, security, eco-
nomic and environmen-
tal issues – including 
potentially their differing 
views on the need for a 
co-ordinated response to 
climate change.
Mr Abbott believes the 
answer to global warm-
ing is for countries to 
do what is best for them, 
arguing there is no point 

“clobbering” the econo-
my.
Mr Obama has recently 
stepped up his response 
promising a 30 per cent 
reduction in coal-fired 
emissions by 2030 in the 
US and proposing to use 
US leadership to secure 
co-ordinated global ac-
tion.
In direct contrast to Mr 
Abbott’s position, Mr 
Obama recently said that 
if there was one thing he 
could do to curb global 
warming it would be to 
put a price on carbon and 
then let polluters figure 
out a way of minimising 
their costs.
But there is more than 
climate change on this 
week’s agenda.
Speaking to an Ameri-

Tony Abbott raises worldwide tax issue

THE NSW opposition is 
ramping up its attacks on 
the state’s planned power 
sell-off, accusing Premier 
Mike Baird of trying to 
“con” the public. 
The government an-
nounced on Tuesday that 
it had approved a plan to 
sell publicly-owned net-
work assets by 2016 and 
pump the forecast $20 bil-
lion proceeds into major 
infrastructure - including 
a second Sydney Harbour 
rail crossing.
Mr Baird has promised to 
take the plan to the March 
2015 election to gain a 
mandate, while unions and 
state Labor have vowed to 
fight the issue all the way 
to polling day.
Opposition Leader John 
Robertson accused Mr 
Baird of trying to “con” the 
public over the sell-off.
“Mike Baird has simply 
put forward an infrastruc-
ture mirage that will come 
at the cost of every family 
across NSW through their 

electricity bills.”
Labor claims power prices 
will rise after privatisa-
tion and says public sec-
tor jobs could be lost as 
a result of the loss of an-
nual dividends from the 
network.
“The more than $1 billion 
the state currently re-
ceives from the electricity 
network that it reinvests 
to fund essential services 
like our hospitals, nurses, 
schools, teachers, police 
and infrastructure will 
now be lost,” Mr Robert-
son said.
Mr Baird will continue 
spruiking the plan on 
Wednesday with a visit to 
Bankstown to talk about 
planned new train infra-
structure.
The government has also 
promised to spend the 
money from the power 
sale on hospitals, schools 
and roads.
There has been $6 billion 
earmarked for regional 
NSW.

NSW Labor ramps up attacks on power sale 

can Australian Business 
Association luncheon in 
Manhattan on Tuesday, 
Mr Abbott flagged using 
Australia’s presidency 
of G20 this year to push 
for tougher co-ordinated 
global tax laws to stop 
companies shifting prof-
its to low-tax jurisdic-
tions while they book 
their costs in higher tax 
countries such as Aus-
tralia.
Hammering his now-
familiar “open for busi-
ness” theme, Mr Abbott 
explained the economic 
and philosophical un-
derpinnings of his recent 
budget, admitting it had 
made the government 
more unpopular but of-
fering the largely political 
justification that it was 
“better to be tough in 
your first budget than in 
your last”.
“There’s been a political 
cost, of course, but we 
have refused to put short-
term popularity ahead of 
long-term respect,” he 
said.
In a message to multina-
tional companies such as 
the digital technology gi-
ants of the computer age, 
most of which started in 
America, Mr Abbott said 
it was time they paid their 
share of taxation.
“We need global tax rules 
to ensure that businesses 
pay tax in the countries 

where they earn revenue 
and we need financial 
system and energy sys-
tem governance that bet-
ter reflects the changing 
balance of economic 
power,” he said.
Mr Abbott told the gath-
ering of powerful entre-
preneurs that America’s 
short and medium-term 
economic outlook was 
positive with the econo-
my retooling for a manu-
facturing revival and a fu-
ture secured by the fact 
that America remains 
“the world’s greatest 
source of ideas”.
He said its fate was also 
greatly improved because 
it was moving towards en-
ergy self-sufficiency due 
to that creativity and to 
“the serendipity of shale 
gas. America’s energy 
vulnerability is lessening 
and its economic growth 
is at last becoming more 
robust,” he said.
Vice-President Joe Biden 
is also tipped to be at-
tending the White House 
meeting and Mr Abbott 
has secured meetings 
with other key players, 
including US Federal Re-
serve chief Janet Yellen 
and UN Secretary-Gener-
al Ban Ki-moon.
The speech was Mr Ab-
bott’s first opportunity 
to speak to US and Aus-
tralian business leaders 
about the opportunities 
for investors in Austra-
lia and an opportunity to 
meet critics of his gov-
ernment head-on with 
the PM listing some of 
his achievements.
These included environ-
mental approval of about 
half a trillion dollars of 
projects and progress to-
wards the so-called “one-
stop-shop” approach for 
environmental approvals. 
There were also free trade 
agreements with Japan 
and Korea and another 
imminent with China as 
well as 100 major foreign 
investment proposals.

Prime Minister Tony Abbott. Photo: Andrew Meares

On hand: Prime Minister Tony Abbott is attended in New York by ambassador Kim Beazley. Photo: Andrew 
Meares

THOUSANDS of protest-
ers have marched through 
the Melbourne city centre 
demanding the federal 
government abandon its 
tough budget cuts. 
Led by unionists and con-
struction workers, the crowd 
blocked traffic outside 
Trades Hall before march-
ing to parliament house on 
Thursday morning.
They chanted “No ifs, 
no buts, we’ll stop these 
budget cuts” as they 
marched.
“Comrades, we need to 
fight back from this bud-
get. They say cut back, 
we say fight back,” Mari-
time Union of Australia 
Victorian secretary Kevin 
Bracken said.
Rally organisers said the 
column of protesters that 
arrived at Spring Street, 
outside parliament house, 
stretched as far as Bourke 
Street, more than one kilo-
metre away.
Construction, Forestry, 

Mining and Energy Union 
national secretary Michael 
O’Connor said the federal 
coalition government was 
attacking jobs.
“We have never before 
seen a government try to 
destroy the jobs of Austra-
lians like this government 
has,” he told the crowd.
“They are trying to change 
our commitment to a fair 
go, our commitment to 
justice, our democratic 
right to organise. They 
think they are going to get 
away with it. We say they 
ain’t.”
United Voice Victorian 
secretary Jess Walsh said 
workers were angry.
“We’re angry at a govern-
ment that wants to make 
us work harder and work 
longer for less money and 
we are here today because 
we deserve better, and we 
are here on the streets 
with you today because 
we are ready to fight,” she 
said.

Thousands rally in Vic over federal budget 
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أفـتتح حـديثا
مـطعم سـوا ربـينا فـي غيلـفورد

أربعة مـطابخ فـي مـطعم واحـد جمـهز بأحـدث الـتجهيزات
مناقيش - حلم بعجني - بيتزا على أنواعها 
- مشاوي متنوعة - شيش طاووق - شاورما 

على الطريقة العربية - كبة نية -  سجق 
- مناسف حلم ودجاج - مجيع أصناف 

الثمار البحرية - سانبوسيك - فالفل - فتة  
 Chicken   - تبولة - محص - فول -

Burger - Beef Burger  - سلطات 
على أنواعها - بطاطا مقلية - وجبات 

لألطفال وغريها الكثري...

Ask Your Waiter For Our Daily Specials
جلسة خارجية عائلية مع فنجان قهوة وحلويات.. أراكيل بعدة نكهات  ..سقف متحرك يفتح أوتوماتيكياً ُيشعرك باجللوس يف اهلواء الطلق

املـطعم يـتسع لـ 200 شخص ويـستقبل جـميع مـناسباتكم .. نـؤمن طلـبيات كـافة املـناسبات

حـــاللنفـتح 7 أيـام يف األسبوع من 6 صباحاً حتى 12 لياًل حـــالل

متتعوا بأوقاتكم وأنتم تستمتعون مبشاهدة القنوات العربية
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210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

بادارة محمد هوشر

178 Whitehorse Rd, 
Blackburn VIC 3130

Tel: 03 9878 2923 

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر
السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

أحضر هذا االعالن واحصل على ح

20% OFF 
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to ANzAc St

أسعار  ال  تنافس وصدق يف املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا على مجيع املوجودات
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبريةفرع سيدني



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية

كما عودتكم انرتفيجن.. تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من 
450 دوالرا اىل 270 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

1300  z a a p   t v
1300 9  2  2  7      8  8

لالتـصال: ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا
خـدماتـنا تـشمل سـائر أنـحاء اسـرتاليا

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW
Web: www.intervisiontv.com.au

www.waynaktv.com
Email: efs_1@optusnet.com.au

انـرتفـيجن
معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

لالتـصال:788 922 1300

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا
خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. تخفيضات على االجهزة خالل شهر رمضان املبارك من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر: - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتت نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 
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