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عون يكسر جليد االنتخابات الرئاسية« ..القوات» يصفها بـ»املنطقية» وحلو يرفض االنسحاب

مواجهات واعتقاالت
يف القدس والضفة
واجلرافات االسرائيلية
تهدم  ٣منازل

سالم :نتعرض حلروب عشوائية من اإلرهاب

اجتماع خلية األزمة يف السرايا (داالتي ونهرا)
قائ ًال «أتى طرح اجلنرال
عون متأخرًا وينقصه شيء

من الدميوقراطية ،ولكنه
منطقي جدًا ويتالءم مع

بوادر مصاحلة مصرية ـ قطرية ..وامللك السعودي متفائل

يبدو أن تداعيات ترتيب
غداة
اخلليجي،
البيت
قمة الرياض يوم االحد
ّ
حلت على
املاضي ،قد

تبدى يوم
مصر ،وهو ما ّ
امس االول يف الدعوة
غري املباشرة اليت وجهها
امللك السعودي عبد اهلل

املصرية
القيادة
اىل
للمصاحلة مع قطر ،وهي
دعوة سارعت الرئاسة
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بإدارة :آدي سركيس

طبيعة النظام اللبناني،
فيستأهل التفكري به من
اجلميع».
ولكن زميله يف كتلة

اقتحمت قوات معززة
من جيش االحتالل امس
االول اخلميس ،مجعية
برج اللقلق يف البلدة
القدمية بالقدس وأجرت
عمليات تفتيش فيها.
وأوضح مدير اجلمعية
أن
ادكيدك
منتصر
اجليش أخضع اجلمعية
للتفتيش ملدة ساعتني
ونصف الساعة ،عبث
وخرب مبحتوياتها ،مشريًا
إىل أن القوات اقتحمت
روضة اجلمعية اليت كان
فيها  40طف ًال ،ما خلق
نوعًا من اخلوف واإلرباك
والتوتر .وبني ادكيدك
أن القوات املقتحمة
سلمت حارس اجلمعية

التتمة صفحة 31
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مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

Y Working Safely at Heights

Building/Construction
M: 0425 34 8000 Ph:
02 9897 0700 F: 02 9897 0711
Certificate IV Training and Assessment
Suite 4 / 6 McFarlane
St, Merrylands NSW 2160
Certificate IV Property Services
info@easytrainingsolutions.com.au
!Get Certified NOW
www.easytrainingsolutions.com.au
Y
Y
Y

Call (02) 9897 0700

www.southwestbuilders.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

أتت مبادرة رئيس تكتل
«التغيري واإلصالح» العماد
ميشال عون مساء أمس
االول ،حبصر املنافسة
بينه وبني رئيس «حزب
القوات» مسري جعجع على
كرسي الرئاسة ،لتذوب
اجلليد املرتاكم عن ملف
انتخابات رئيس اجلمهورية،
بعد  180يوم من الفراغ
يف قصر بعبدا.
والالفت اليوم كان التعاطي
اإلجيابي مع طرح عون من
قبل خصومه الرئيسيني،
حيث
«القوات»،
أي
وصف النائب فادي كرم
يف تغريدة على «تويرت»،
مبادرة عون بـ»املنطقية
اليت تستأهل التفكري»،

10 Nicholsen St, Penshurst

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

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

بيشوب تنتقد أوباما يف خطابه
حول املناخ واحلاجز املرجاني العظيم

رئيسة الخارجية االسرتالية جولي بيشوب
اخلارجية
خطت وزيرة
االسرتالية جولي بيشوب
خطوة غري معتادة يف
انتقادها للرئيس االمريكي
باراك بشأن كالمه حول
املناخ واحلاجز املرجاني
العظيم.
السيدة
أكدت
فقد
بيشوب ،ليل امس االول،

ان حكومة والية كوينزالند
كانت منزعجة من تعليقات
الرئيس باراك أوباما اليت
أدىل بها خالل كلمته اليت
ألقاها يف قمة جمموعة
الدول الصناعية العشرين
 G20اليت انعقدت يف
عطلة االسبوع املاضي يف

التتمة صفحة 31

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

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

Page 2

Saturday 22 November 2014

2 صفحة

2014  تشرين الثاني22 السبت

Christmas has come early
for home buyers!

4.59%
4.69%
p.a.
#

Variable Basics Home Loan Offer
0.8%p.a. off for the life of the loan!*
Plus no establishment fee!

p.a.
#

Offer ends 24 December, 2014
Don’t miss out. Apply today!

Comparison
rate

This offer is available until 24 December 2014 for new and existing customers applying for a new home loan. *0.8% off the Basics Variable Home Loan Rate for the life of the loan. Rates are subject to
change at any given time. #The Comparison Rate is calculated on a loan amount of $150,000 over a term of 25 years based on monthly repayments. WARNING: This Comparison Rate applies only to
the example given. Different amounts and terms will result in different Comparison Rates. Costs such as redraw fees or early repayment fees, and cost savings such as fee waivers, are not included
in the Comparison Rate but may influence the cost of the loan. A Comparison Rate Schedule is available at arabbank.com.au or at any Arab Bank Australia Limited branch. All applications for loans are
subject to Arab Bank Australia Limited’s normal credit approval criteria. Lender’s Mortgage Insurance is required on loans above 80% of the property value that is offered as security. Terms, Conditions,
Fees and Charges apply. The material in this communication should not be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial situation or needs.
Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745 Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563 ABA7810
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لبنانيات

ترأس  ٣اجتماعات جمللس الوزراء وجلنيت النازحني واألمن الغذائي

سالم بذكرى االستقالل :علينا بعد التمديد انتخاب رئيس
أكد رئيس احلكومة متام سالم
ان خلية األزمة تتابع ملف
العسكريني املخطوفني املعقد
والدقيق ،آمال يف ان يؤدي
عملها اىل النتيجة املتوخاة،
وذلك يف جلسة جملس الوزراء
اليت ترأسها امس االول يف
السراي يف حضور الوزراء
الذين غاب منهم وزيرا العدل
اللواء أشرف ريفي والثقافة
رميون عرجيي ،وحبث يف جدول
أعماله العادي الذي تضمن 43
بندا.
وبعد اجللسة تال وزير اإلعالم
رمزي جريج مقررات جملس
الوزراء فقال :يف بداية اجللسة
وبناء لطلب رئيس احلكومة
وقف مجيع احلاضرين دقيقة
صمت عن روح الوزير السابق
سورين خان أمرييان.
ثم ألقى رئيس احلكومة كلمة
يف مناسبة اإلستقالل وقال :ان
ذكرى االستقالل حتل علينا هذا
العام ،وحنن غارقون يف جلة من
اهلموم وفيض من األسئلة حول
يومنا وغدنا ،نسعى مبشقة إىل
تبصر نور يف نهاية النفق.
وقال :هي حلظة حزينة ..ألن
جوهرة إمسها لبنان ،وضعها
آباء االستقالل بني أيدينا براقة
خالبة ،صارت جسما عليال ال نريد
أن نصدق أن نهوضه ضرب من
املستحيل .هي حلظة حزينة..
ألن احللق يضيق بغصتني..
أوالهما أن مقعد الصدارة شاغر
بال حق ...فال علم يرفع وال
سيف يشهر ..وال قائد أعلى
يتأهب اجلند أمامه لتقديم
السالح ،وحيتكم أهل السياسة
إليه ليقول الكلمة الفصل.
والثانية األمر ..أن أبناء لنا،
هم من أبطال جيشنا وقواتنا
األمنية ،حمرومون ظلما منذ
أشهر من نعمة احلرية ..ولن
يكونوا معنا هذا العام لنرفع
سويا راية االستقالل اليت
أقسموا حتتها ميني الوالء.

وقفة للمراجعة

اضاف :يف هذه املناسبة
العزيزة ،وانطالقا من املسؤولية
الوطنية أمام اللبنانيني ،ال بد
من وقفة للمراجعة والتفكر.
لقد مثلت احملافظة على
استقالل لبنان حتديا دائما
على مر السنني ،خصوصا يف
احملطات الصعبة اليت واجه فيها
الكيان تهديدات مصريية .لكن
اللبنانيني جنحوا يف كل مرة،
ولو بأمثان غالية ،يف اجرتاح
تسويات حتفظ البنيان الوطين.
وأكد أن التحدي املطروح علينا
هذه املرة ،أكرب من أي وقت
مضى ..فمؤسسات نظامنا
الدميوقراطي معطلة أو تكاد،
وحياتنا السياسية مشلولة،
ولغة احلوار بيننا مكبلة ،وعلى
أبوابنا تهب رياح احملنة العظيمة
اجلارية يف جوارنا ،مع ما يعنيه
ذلك من تهديد لألمن الداخلي
شهدنا مناذج منه يف اآلونة

األخرية.
وقال :إننا نعيش اليوم
استقرارا أمنيا حبدود مقبولة،
بفضل اجلهود اهلائلة اليت
يبذهلا اجليش والقوى األمنية.
كما نسري أمورنا ضمن حدود
دنيا من التوافق السياسي
الذي تعرب عنه حكومة املصلحة
الوطنية .لكن اجلميع يعرف
أن هذه احلدود ،األمنية
والسياسية ،هي حدود غري
متينة ،حتتاج أن جنعلها جدرانا
عالية تدرأ عنا املخاطر وتصون
اهليكل الوطين.
وأشار اىل ان اختالف الرؤى
حول اخليارات الوطنية الكربى،
وتعارض الطروحات يف شأن
النظام وآليات عمله وسبل
تطويره ،فضال عن التنافس
على السلطة ،جيب أال تتحول
من أدوات سياسية مشروعة
إىل معاول هلدم الدولة،
اليت تقتضي املصلحة العليا
للبنانيني ،احلفاظ على دورها
املركزي ،ومحاية مؤسساتها
وتفعيلها وعدم منازعتها دورها
أو صالحياتها .وقال :هذا يعين
يف املقام األول أن نعمد ،بعدما
مت متديد والية جملس النواب
التشريعي،
للفراغ
تفاديا
إىل انتخاب رئيس للجمهورية
يف أسرع وقت ممكن .فقد
قال اجلميع قولته يف املسألة
واضحا
وبات
الرئاسية،
أن التمرتس خلف املواقف
املتشددة من هذه اجلهة أو
تلك ،مل يوصل ،ولن يوصل،
إال إىل طريق مسدود.

واجب وطني ملحّ

اضاف :إن البحث اجلدي عن
سبل للخروج من مأزق الشغور
الرئاسي بات واجبا وطنيا ملحا،
ألن التاريخ لن يرمحنا إن حنن
تركنا البالد مشلولة من أجل
حسابات ضيقة.
لقد سببت اخلالفات السياسية
املستحكمة مجودا يف العمل
األداء
وأبطأت
التشريعي،
على
وضغطت
احلكومي،
األوضاع االقتصادية؛ والشرط
األساس إلعادة الروح إىل
السلطة التشريعية وتنشيط
وحتفيز
التنفيذية
السلطة
الدورة االقتصادية ،هو حتسني
املناخ السياسي العام ،عرب
املتقابلة،
املتاريس
إزالة
وعودة القوى املتخاصمة إىل
نهج احلوار ،وإعادة االعتبار اىل
آليات العمل الدميوقراطي .إن
أي إشارة إنفتاح أو مبادرة طيبة
تصدر عن أي طرف من األطراف
يف الوقت الراهن ،جيب تلقفها
والتعامل معها بإجيابية والبناء
عليها لفتح كوة يف جدار األزمة
وحتقيق تقارب يؤدي حتما إىل
حتسني االجواء الداخلية.
ورأى سالم أن معاجلة امللفات
الكربى املطروحة أمامنا ،تتطلب
قدرا عاليا من املسؤولية
واحلكمة والتضحية من أجل

تغليب مصلحة اجلماعة الوطنية
على أي مصلحة فئوية .ذلك أن
أمننا الوطين يتعرض منذ فرتة
إىل اختبارات قاسية ،ومعركتنا
مع االرهاب صعبة ومديدة.
إنتصارنا يف هذه املعركة
يتطلب تعزيز املناعة الداخلية،
والتزام مبدأ النأي بالنفس عن
النزاعات اخلارجية الذي أكدته
حكومتنا يف بيانها الوزاري،
وااللتفاف حول قواتنا املسلحة
الشرعية املوجلة محاية أمننا يف
الداخل وعلى احلدود .كما أن
التحدي الكبري يكمن يف ملف،
تتأتى منه تهديدات إجتماعية
وأمنية وأعباء مالية واقتصادية،
هو ملف النزوح السوري املؤمل
الذي يرزح لبنان حتت ثقله،
والذي يتطلب استنفارا وطنيا
شامال.
وختم :ومع ذلك كله ..ومن
قلب ما حنن فيه من قلق..
نستذكر يف مناسبة االستقالل،
كبارنا الذين نسجوا حبنكة،
وبصرية ثاقبة ،وحب غزير،
ثوب هذا الوطن قبل واحد
وسبعني عاما ..وكبارنا الذين
سقطوا شهداء على أرضه
ليبقى ..وكبارنا الذين كتبوا
إمسه ،وما زالوا يكتبون ،على
جدران هذا العامل إبداعا وعلما
وجناحا وريادة يف املشارق
واملغارب .نستذكرهم مجيعا..
ونتطلع إىل بريق األمل يف
عيون شبابنا ،وما فيهم من روح
وثابة وكفاءات عالية وتوق إىل
رفع بلدهم اىل مرتبة الصدارة
يف مسرية العصر املدهشة...
فيغمرنا التفاؤل بغد مجيل هلم
ولنا .بهم وباللبنانيني مجيعا..
نساء ورجاال ..سنمضي بإذن
اهلل ،حنو حال أفضل لنحتفل
دائما باالستقالل ،يف وطن
سيد حر منيع عزيز قادر .بغري
هذا األمل ،نكون قد استسلمنا
للهالك ..ولبنان ال تليق به إال
احلياة.
ثم تطرق الرئيس سالم اىل
موضوع املفاوضات اجلارية
من أجل حترير املخطوفني
العسكريني فأشار اىل ان خلية
االزمة تواصل عملها وانها
اجتمعت امس ملتابعة معاجلة
املوضوع الدقيق واملعقد .آمال
يف ان تؤدي هذه املعاجلة اىل
النتيجة املتوخاة.

املقررات

بعد ذلك انتقل جملس الوزراء
اىل البحث يف املواضيع الواردة
يف جدول أعمال اجللسة فاختذ
بصددها بعد املناقشة القرارات
الالزمة وأهمها اآلتي:
 املوافقة على مشروع مرسوميتعلق بأصول وإجراءات تدقيق
وحتديد الديون املرتتبة على
الدولة للمستشفيات يف خالل
فرتة العامني  2000و2011
ضمنا.
 املوافقة على مشروع مرسوميرمي اىل أعطاء املعهد الوطين

للموسيقى سلفة خزينة بقيمة
 4مليارات و 120مليون لرية
لبنانية.
 املوافقة على مشاريع مراسيمترمي اىل نقل إعتمادات من
إحتياطي املوازنة العامة اىل
موازنة بعض الوزارات واإلدارات
العامة للعام  2014على اساس
القاعدة اإلثنيت عشرية.
 املوافقة على مشروع يرمياىل قبول إستقالة عضوين
إضافيني لدى اجمللس العدلي.
 املوافقة على تأليف جلنةبرئاسة وزير العمل سجعان
قزي لدراسة خطة العمل الوطنية
للقضاء على أسوأ أشكال عمل
األطفال يف لبنان يف حلول
العام .2016
 تأجيل البحث يف الرتخيصلبعض اجلامعات إلنشاء كليات
اىل جلسة جملس الوزراء
املقبلة.
 املوافقة على قبول بعضاهلبات ملصلحة بعض الوزارات
واإلدارات العامة.
 املوافقة على طلب بعضالوزارات املشاركة يف بعض
اللقاءات خارج لبنان.
ويف هذا اإلطار ،أفادت
املعلومات ان بند الفيول والغاز
كان بندا خالفيا على طاولة
جملس الوزراء ،وحصل سجال
حول اجلهة اليت ميكنها ان
تستدرج العروض لتمكني لبنان
من استرياد الغاز والفيول.
وبالنسبة اىل بند متديد عقود
شركات اخلليوي او معاجلة هذا
املوضوع علم ان البحث يف هذا
امللف سيستكمل خالل إجتماع
يعقد غدا برئاسة الرئيس سالم
وحضور وزراء اإلتصاالت بطرس
حرب واخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل والدولة لشؤون
جملس النواب حممد فنيش.
كما علم ان إجتماعني سيعقدان
بعد جلسة جملس الوزراء يف
السراي من أجل البحث يف
موضوع النازحني السوريني
واآلخر ملناقشة قضية الفساد
الغذائي يف لبنان.

لجنة النازحني

ثم ترأس الرئيس سالم ،اجتماع
اللجنة الوزارية املكلفة متابعة
ملف النازحني السوريني ،يف
حضور وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل ،وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،وزير
العمل سجعان قزي ووزير
رشيد
االجتماعية
الشؤون
درباس الذي قال بعد االجتماع:
اجتمعت اللجنة الوزارية املختصة
بشأن النزوح السوري برئاسة
دولة رئيس جملس الوزراء،
وحضور وزراء العمل والداخلية
واخلارجية والشؤون االجتماعية،
ومت البحث يف املقرتحات اليت
قدمها وزير الداخلية جلهة
املعايري اليت تتبعها الوزارة
يف مسألة دخول السوريني،
والسماح فقط ملن له مربرات

جدية هلذا الدخول ،وفق
مستندات صرحية .كما حبثت
اللجنة يف املعايري االنسانية
اليت تعتمدها وزارة الشؤون
االجتماعية جلهة االستثناءات،
عندما يطلب أحد السوريني
النزوح وذلك لدواع انسانية.
اضاف :وجرى البحث ايضا يف
ضرورة تغيري االستهدافات جلهة
املنح اليت تأتي اىل النازحني،
لكي يكون للبنان حصة منها،
باعتباره الدولة املضيفة أسوة
مبا تفعله بقية الدول .وجرى
أيضا استعراض ما جيب أن
أدلي به باسم احلكومة اللبنانية
يف مؤمتر جنيف الذي سيعقد يف
التاسع من الشهر املقبل ،حول
مشروع متويل إعادة اسكان
النازحني السوريني وتوطينهم

يف دول أخرى.
بعد ذلك ترأس سالم اجتماعا
للجنة االمن الغذائي ،يف حضور
وزير الزراعة اكرم شهيب،
وزير الطاقة واملياه ارتور
نظريان ،وزير السياحة ميشال
فرعون ،وزير الصحة وائل ابو
فاعور ،وزير الصناعة حسني
احلاج حسن ،وزير البيئة حممد
املشنوق ووزير االقتصاد االن
حكيم .ومن زوار السراي رئيس
اهليئات االقتصادية عدنان
القصار ،رئيس غرفة التجارة
والصناعة والزراعة يف بريوت
وجبل لبنان حممد شقري ،رئيس
لرتاخيص
اللبنانية
اجلمعية
االمتياز شارل عربيد ورئيس
مجعية اصحاب السوبرماركت
نبيل فهد.

التقى املفيت قبالن ووهاب وزوارا

بري دعا اللجان اىل جلسة الثالثاء
لدرس اقرتاح سالمة الغذاء
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري أمس االول ،يف عني
التينة ،رئيس حزب التوحيد
العربي الوزير السابق وئام
وهاب الذي قال بعد اللقاء:
حبثت مع دولة الرئيس أمورا
عديدة ويف مقدمها قانون
االنتخاب الذي يتم التداول به
اآلن ،وحنن طبعا ودولته أيضا
مع قانون على أساس النسبية
ألننا نرى ان النسبية هي احلل
الوحيد .وأنا اعتقد ان القانون
املختلط الذي ستتم مناقشته
دونه صعوبات كبرية ،وبالنتيجة
فإن النسبية هي اليت حتل
مشاكل اجلميع ،فهي اوال التزام
بالطائف عرب الدوائر الكربى ورمبا
هي املخرج الوحيد لكل ما نتخبط
به اليوم .لذلك متنينا على دولته
ان تذهب االمور باجتاه قانون
على أساس النسبية بالكامل
وليس القانون املختلط الذي
اعتقد انه يعطي نفس النتيجة
اليت يعطيها القانون االكثري.
أضاف :االمر االساسي اآلخر
الذي يقوم الرئيس بري
حبياكته ،ودولته يف كل الوضع
احلالي والظروف اليت نشهدها
اليوم يبقى هو صمام االمان يف
هذا البلد ،لذلك فإن ما يقوم
به من سعي جدي حلوار بني
حزب اهلل وتيار املستقبل هو
أمر مرحب به من كل اللبنانيني
وهو أمر قادر على تشكيل شبكة
أمان للبنان يف ظل الظروف
احلالية .وحنن مقبلون على
اشهر صعبة على صعيد املنطقة
وشبكة االمان هذه ضرورية
بالكامل ،وال يستطيع احد ان
يصيغها كما يصيغها الرئيس
بري .ولكن طبعا نتمنى هنا،

وهذا التمين هو متن خاص يعرب
عن رأيي وليس عن هذا املنرب،
فقد مسعنا يف االيام املاضية
خربا عن املوقف السعودي من
حزب اهلل وادراجه على الئحة
االرهاب .انين استغرب هذا
املوقف ،وامتنى على اململكة
العربية السعودية ،اليت حتاول
التقريب اليوم بني الكثري من
االطراف على الساحة العربية،
ان تلعب الدور االجيابي على
الساحة اللبنانية وليس هذا
الدور الذي مسعنا عنه.
ومتنى ان تكون االخبار حول هذا
املوضوع غري دقيقة الننا ننظر
اىل دور اململكة يف لبنان،
كدور اجيابي وليس كدور سليب،
خصوصا وان الرئيس بري يعمل
اليوم على احلوار املنتظر.
وكان بري استقبل املفيت
اجلعفري املمتاز الشيخ امحد
قبالن ،وعرض معه عددا من
الشؤون املطروحة.
كما استقبل وفدا من تعاونية
مزارعي الشمندر السكري يف
البقاع برئاسة جورج اهلراوي،
عرض شؤون وشجون هذا
القطاع ال سيما موضوع دعم
الشمندر ودفع موسم 2013
للمزارعني البالغة قيمته حواىل
ملياري لرية.
دعا الرئيس بري جلان املال
واملوازنة ،الصحة العامة والعمل
والشؤون االجتماعية واالقتصاد
الوطين والتجارة والصناعة
والتخطيط ،الزراعة والسياحة،
والبيئة ،اىل جلسة مشرتكة ،يف
العاشرة والنصف من قبل ظهر
الثالثاء املقبل  25احلالي ،وذلك
لدرس اقرتاح القانون املتعلق
بسالمة الغذاء.
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لبنانيات

مواقف نيابية من مبادرة عون الرئاسية ..القوات تعتربها اجيابية واملستقبل يراها مناورة
أثارت مبادرة رئيس تكتل
التغيري واالصالح النائب العماد
ميشال عون عن استعداده
للنزول اىل جملس النواب
وانتخاب رئيس اذا احنصرت
املعركة بينه وبني رئيس حزب
القوات اللبنانية مسري جعجع
ردود فعل متفاوتة ،ففي حني
اعتربها نواب القوات اجيابية
رأى نواب املستقبل ان عون
يلف ويدور ليعود اىل املشروع
األرثوذكسي.
وأول تعليق على املبادرة جاءت
من رئيس اللقاء الدميقراطي
النائب وليد جنبالط الذي أعلن
عرب تويرت انه حيرتم مبادرة
عون لكن من حقنا املنافسة
الدميقراطية ،يف اشارة اىل
استمرار متسكه باملرشح هنري
حلو.

الكتائب

اجلميل ان
وأكد الرئيس أمني
ّ
التجربة وواقع اجمللس النيابي
أظهرا ان هناك استحالة ألن
يفوز أحد املرشحني املذكورين
عون وجعجع ،وبالتالي علينا
الذهاب اىل خيار آخر.
وصف وزير العمل سجعان قزي
طرح العماد عون حبصر املبارزة
الرئاسية بأنه خرق للدستور،
معربا عن تأييده موقف النائب
وليد جنبالط بان هذا الطرح غري
دميقراطي ويعطل املنافسة.
واشار قزي يف حديث عرب صوت
لبنان اىل انها املرة الثانية اليت
يلتف بها العماد عون على
الدستور ،املرة االوىل كانت
عندما طالب بانتخاب رئيس
مجهورية مباشرة من الشعب،
وهو اليوم يطالب حبصرية
حنن
مضيفا:
الرتشيحات،
لسنا يف وارد تعديل للدستور
بل حنن نريد تطبيقه النتخاب
رئيس جديد ،ونتمنى ان ال
تطرح افكار من شأنها ان تعطل
االنتخابات وتؤخرها ،حنن نريد
تسرع انتخاب
طروحات عملية
ّ
رئيس للجمهورية.

املستقبل

فقد رفض نائب رئيس جملس
النواب فريد مكاري طرح العماد
عون بطلب تعهدات من الكتل
النيابية التزام التصويت له او
لرئيس حزب القوات اللبنانية

مسري جعجع كشرط اساسي
للمشاركة يف جلسات االنتخاب،
وسأل اي مادة يف الدستور
ُتشري اىل ان املعركة الرئاسية
جيب ان تنحصر بني شخصني؟
ومن قال ان رئاسة اجلمهورية
هي حصرًا بينه وبني جعجع؟
وقال يف اتصال مع وكالة
األنباء املركزية ،هناك لعبة
دميوقراطية جيب االلتزام بها،
ال جيوز ألحد ان يضع شروطًا
على غريه او ان مينع غريه
ّ
الرتشح .لينزل عون اىل
من
اجمللس النيابي فإما تنتخبه
الكتل النيابية واما ال ،جمددًا
توقعه بان اجناز االستحقاق
الرئاسي ليس قريبًا.
وعن طلب عون حتديد جلسة
جمللس النواب لتفسري املادة
ّ
املتعلقة باملناصفة ،اعترب
24
مكاري ان عون يلف ويدور
طبق قانون اللقاء
وي ّ
كي يعود ُ
االرثوذكسي ،مشريًا اىل مواد
كثرية يف الدستور حتتاج اىل
تفسري منها املادتان  73و74
ّ
املتعلقتان بانتخاب رئيس
اجلمهورية ،وعندها يصبح عون
مجُ ربا على النزول اىل جملس
النواب واملشاركة يف جلسات
انتخاب الرئيس.
واكد مكاري ردًا على سؤال
جدي من الرئيس نبيه
وجود قرار ّ
بري واكثرية االطراف السياسية
ُ
املمثلة يف اللجنة السباعية
ّ
املكلفة اعداد قانون انتخاب
بالتوصل اىل اقرار قانون جديد
ّ
يؤمن صحة التمثيل.
ّ
لفت عضو كتلة املستقبل
النائب حممد احلجار يف حديث
اىل تلفزيون املنار ،اىل اصرار
النائب ميشال عون على جتاوز
الدستور والنصوص الدستورية
وجتاوز كل االعراف وكل
االليات اليت اتبعت بانتخاب
رئيس اجلمهورية.
وقال :موقفي الشخصي من
طرح عون يف ما خص ملف
الرئاسة هو استغرابي لتجاوز
الدستور ،وملاذا القول اننا
سنذهب اىل اجمللس النيابي
ونكون امام مرشحني اثنني
فقط النتخابات الرئاسة ،وخنتار
واحدا من االثنني.
اضاف :بغض النظر عن موقفي
من هذا املرشح او ذاك وموقفنا
بهذا املوضوع واضح من

االساس ،ولكن للوهلة االوىل
ملاذا هذا االصرار على جتاوز
الدستور والنصوص الدستورية
وجتاوز كل االعراف وكل االليات
اليت اتبعت بانتخاب رئيس
اجلمهورية منذ فجر االستقالل
حتى العام 2008؟.
واوضح ان حزب اهلل سار بالتمديد
شأنه شأن تيار املستقبل ،خوفا
على اجلمهورية وعلى استمرار
اجلمهورية ،وبالنهاية هناك
جمموعة من االفرقاء السياسيني
يف البلد وجدوا مدى خطورة
الفراغ واستحكامه على مستوى
كل املؤسسات ،وصوال اىل
املؤسسة االم وهي جملس
النواب السلطة التشريعية.

القوات اللبنانية

وقال عضو كتلة القوات
اللبنانية النائب فادي كرم يف
تغريدة عرب تويرت ،وان أتى طرح
اجلنرال عون عن حصر التنافس
بينه وبني جعجع متأخرا ،وينقصه
شيء من الدميوقراطية ،ولكنه
منطقي جدا ويتالءم مع طبيعة
النظام اللبناني ،فيستأهل
التفكري به من اجلميع.
ووصف النائب طوني بو خاطر
يف حديث الذاعة لبنان احلر،
مبادرة العماد ميشال عون
ب اخلطوة االجيابية ،وقال:
كنا االربعاء يف جملس النواب
امام أفق مسدود ،فجاءت هذه
املبادرة املمتازة وبددت بعض
الغيوم .وحنن اليوم امام حركة
مبنية على اسس دميوقراطية.
اضاف :وكنا نطالب بهذه
املبادرة منذ اكثر من ستة
اشهر ،وهي ان االقوياء هلم
الساحة واحلق ان يتباروا،
فلتكن هناك انتخابات ومن ينال
عدد االصوات االكرب نهنئه.
ورأى ان هذا الطلب خيالف
الدميقراطية وردا على سؤال
حول توقيت هذه املبادرة قال:
عون فاجأنا بهذا الطرح ،وقد
يكون جاء بعد نداء النائب حرب
الذي دعا اىل تشغيل املنطق
والعقل.
اىل ذلك ،صدر عن الدائرة
االعالمية يف القوات اللبنانية
البيان اآلتي :بعد احداث حرب
االلغاء املشؤومة وهي اليت
شكلت اكرب صراع مسيحي مسلح
يف تارخينا احلديث ،وعلى الرغم

من احملاوالت احلثيثة كافة،
واليت جرت على مدى السنوات
املاضية ،من قبل العديد من
االطراف والفرقاء واملراجع
الروحية والزمنية ،ويف طليعتها
القوات اللبنانية ،لطي صفحة
هذه احلرب املشؤومة وختطي
اثارها وتداعياتها ال سيما لدى
االجيال الصاعدة ،على الرغم
من كل هذا يصر العماد عون
وعند كل مناسبة على اعادة
التذكري بهذه االحداث وبشكل
جيايف كل حقيقة ،وكانت اخر
مناسبة اطاللته التلفزيونية على
شاشة ال م.تي.يف عرب برنامج
مبوضوعية حيث قال ومدفعية
القوات ما قصرت فينا.
ان هذا االدعاء مغلوط وغري
صحيح وال يعرب عن حقيقة
الواقع بأي شكل من األشكال،
واننا نأسف ان ميعن العماد
عون يف توسيع شق اخلالف
املسيحي  -املسيحي اىل ما ال
نهاية ،يف وقت اكثر ما حيتاج
فيه املسيحيون اىل تناسي
املاضي االليم وعدم ذكره
تلميحا كان أم تصرحيا.

حلو

ورد املرشح اىل رئاسة
ّ
اجلمهورية النائب هنري حلو
على طرح العماد عون حبصر
املنافسة بينه وبني رئيس
حزب القوات الدكتور مسري
جعجع ،قائ ًال :على عون تفسري
اخللفيات.
وقال يف حديث اىل وكالة أخبار
اليوم :نؤمن بالدميوقراطية
يف لبنان ،حيث لكل شخص
ماروني احلق بالرتشح اىل
رئاسة اجلمهورية دون أي
شرط ،وبالتالي التصويت يف
جملس النواب يؤدي اىل فوز
هذا او ذاك فقط.
وذكر حلو أن اللقاء الدميوقراطي
هو الذي رشحه ،بعدما اعتربه
مرشحًا توافقيًا بكل ما للكلمة
من معنى ،نظرًا لقدرته على
مد اجلسور بني كل األفرقاء
ّ
يف لبنان ،وبالتالي هو مستمر
برتشحه.
وردًا على سؤال ،عما إذا كان
طرح عون جاء انطالقًا من علمه
املسبق بأن رؤساء الكتل
سريفضونه ،أجاب حلو :هذا
األمر ممكن ليقول عون انه أدى
واجبه ،وأضاف :على عون ان
يفسر أسباب وخلفيات طرح
ّ
كهذا.
وردًا على سؤال ،حول األجواء
حدة التوتر
التفاؤلية واخنفاض ّ
بعد التمديد للمجلس النيابي،
لفت حلو اىل أن كالم األمني
العام ل حزب اهلل السيد حسن
عول على
نصراهلل األخري ،حيث ّ
شخصني الرئيس نبيه بري
والنائب وليد جنبالط للتواصل
مع تيار املستقبل ،معتربًا ان
ّ
احلل ال تكون إال من خالل
بداية
التواصل بني حزب اهلل وتيار
املستقبل.
ونوه يف هذا اإلطار بالكالم
ّ
املهم الذي أدىل به الرئيس
سعد احلريري منذ حنو أسبوعني
ّ
تلقفه السيد نصراهلل،
الذي

مبد اجلسور والدخول
مبا يسمح ّ
بعملية التواصل.
وردًا على سؤال ،قال حلو:
قد يكون لدى الرئيس بري
معطيات تسمح له بالتفاؤل.
وعما إذا كان طلب السعودية
من جملس األمن إدراج حزب اهلل
على الئحة اإلرهاب يؤثر سلبًا
على أي حوار داخلي ،قال :إذا
نظرنا اىل املواقف يف األشهر
الستة األخرية ،نرى ان منها
ما كان اجيابيًا ومنها ما كان
سلبيًا ،معتربًا أن اليوم عدنا
مد اجلسور.
اىل استعمال عبارة ّ
قائ ًال :علينا أال ننظر اىل
املوقف الذي صدر باألمس ،بل
أن نسري يف اخلط الذي بدأنا
السري به .وأضاف :التعويل هو
ّ
بتلقف
على األفرقاء الداخلني
اإلشارات االجيابية لإلستفادة
منها داخليًا ،دون النظر اىل
األمور السلبية كي ال نعود
باالجيابيات الداخلية اىل الوراء.
ودعا اىل النظر اىل املسار
االجيابي ليس فقط يف لبنان بل
ايضًا على مستوى املفاوضات
يف املنطقة ال سيما بني
الواليات املتحدة والسعودية
من جهة وايران من جهة أخرى.
احملصلة ،يبدو أن
وختم :يف
ّ
اإلجتاه هو لفتح خطوط التواصل
جدية
بني اجلميع ،وحماوالت
ّ
للوصول اىل حلول وتوافقات
بني الفرقاء.

تكتل التغيري واالصالح

واعترب أمني سر تكتل التغيري
واإلصالح النائب إبراهيم كنعان
أن رسالة العماد ميشال عون اىل
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري
لعقد جلسة عامة لتفسري املادة
 24من الدستور ،هي خطوة

مهمة من داخل املؤسسات،
لوضع حد للجدال والتفسريات
املتناقضة للمناصفة.
ورأى يف حديث اىل املنار ان
من مينع انعقاد جلسة تفسري
املادة  24يتحمل مسؤولية
رفض الشراكة واملناصفة.
وقال :إن توقيت تفسري
املناصفة أكثر من مناسب
ورشة
انطالق
مع
اليوم
قانون االنتخاب .حنن ال نقبل
باملناصفة الشكلية بل نريدها
واقعية متثيلية ميثاقية كاملة،
ولن نقبل مبجيء رئيس ال جيسد
خيارات املسيحيني وهواجسهم
وتوجهاتهم.
وأشار اىل أن مبادرة العماد
عون ليست موجهة اىل طرف
دون اآلخر ،بل اىل كل من
يطالب بانتخابات رئاسية حترتم
الدستور-امليثاق ،الفتا اىل
أن اخللل على مستوى التمثيل
يف اجمللس النيابي يستدعي
طرحنا
هنا
من
املعاجلة،
االنتخابات املباشرة من الشعب
ورفضت ،واليوم ،من ال يريد
التجاوب مع طرح املواجهة
الثنائية بني العماد عون
ورئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع باعتبارهما األكثر
متثيال حبسب االستطالعات،
يف جلسة انتخابية ،يريد من ال
متثيل له.
أضاف :لن نقبل بعد اليوم
بسياسة سحب االرنب من
تصحيح
واملطلوب
القبعة،
اخللل .واألكيد أن األقنعة
ستسقط مع مبادرة العماد عون،
ونسأل ملاذا يتنكر داعمو جعجع
عن التجاوب مع هذه املبادرة
طاملا أنهم رشحوه ويريدونه
لرئاسة اجلمهورية؟.

ماروني :اجلميل ينتظر تأمني
النصاب العالن ترشيحه

بعيد تأكيد رئيس حزب
الكتائب الرئيس أمني اجلميل
ان هناك استحالة يف وصول
رئيس تكتل التغيري واالصالح
النائب ميشال عون ورئيس
حزب القوات اللبنانية مسري
جعجع اىل سدة الرئاسة،
يستعد حزب الكتائب لعقد حوار
مع حزب اهلل للبحث يف ضرورة
امتام االستحقاق الرئاسي ،كما
أعلن النائب ايلي ماروني أمس
االول .فماذا سيدور يف اللقاء؟
وهل حتاول الكتائب اقناع حزب
اهلل بأن اجلميل هو الرئيس
املناسب للمرحلة املقبلة؟
ماروني أجاب عرب وكالة االنباء
املركزية ان منذ البداية ،نطالب
بانتخاب رئيس للجمهورية أيا
يكن امسه .واذا كان اجلميل
مرشحا طبيعيا ،فان هدفنا
االول يبقى انتخاب رئيس
وليس انتخاب الرئيس اجلميل.
ويف أي لقاء نعقده ،نركز على
أهمية امتام االستحقاق ،اذ ال
جيوز االستمرار يف الفراغ وان

تبقى الدولة بال رأس.
وقال :على مدى  15جلسة ،مل
ننجح يف الوصول اىل نتيجة،
ووضع عون أمس االول شروطا
تعجيزية تقتل الدميوقراطية وحق
أي ماروني يف الرتشح للرئاسة،
عرب حصره املنافسة بينه وبني
جعجع ،مضيفا ال اشكال مع
جعجع ،وسبق ان أطلقنا مبادرة
يف  14آذار ما زالت قائمة ،هي
الدعوة اىل التحاور مع  8آذار
حول أي رئيس ميكن ان نتفق
عليه ويكون مناسبا.
وتابع ماروني :خالصة الكالم،
الرئيس اجلميل مرشح وينتظر
احرتام االصول الدستورية
وتأمني النصاب بدل تعطيله،
ليطرح ترشيحه علنيا ،لكن اهلم
االول لدينا يف أي لقاء نعقده
هو تأمني انتخاب الرئيس
وليس انتخاب اجلميل.
وأوضح ان اللقاء مع حزب اهلل
يتم التحضري له حاليا وسنتحدث
خالله عن أهمية انتخاب الرئيس،
وسيكون على مستوى نيابي.

صفحة 5

Saturday 22 November 2014

السبت  22تشرين الثاني 2014

Page 5

لبنانيات

أمحد احلريري استقبل وزير الثقافة الكردستاني:

ليب َق علم لبنان مرفوعاً يرفرف عالياً

زمن العدالة بدأ وال عودة اىل الوراء حرب :استقالل حزين جلمهورية مقطوعة الرأس
قال األمني العام لتيار
املستقبل امحد احلريري إن
زمن العدالة بدأ وال عودة إىل
الوراء.
فقد احتفل قطاع الشباب يف
تيار املستقبل ،يف البيال
االربعاء ،باالنتصار الذي حققه
طالب اجلامعة األمريكية يف
بريوت واجلامعة اللبنانية -
األمريكية ،يف حضور األمني
العام للتيار امحد احلريري،
نقيب املهندسني يف بريوت
خالد شهاب ،منسق عام قطاع
الشباب وسام شبلي ،منسق
عام االعالم عبد السالم موسى،
منسق الطالب املركزي يف
قطاع الشباب طارق احلجار،
منسق مكتب طالب بريوت
وليد مملوك ،مكتب وجملس
قطاع الشباب ،وحشد من
طالب شباب املستقبل يف كل
اجلامعات اللبنانية.
وبارك احلريري لطالب تيار
يف
انتصارهم
املستقبل
انتخابات اجلامعة األمريكية
يف بريوت واجلامعة اللبنانية
 االمريكية ،وخاطبهم قائال:الرئيس سعد احلريري يكرب قلبه
حني يرى من خاللكم نبض تيار
املستقبل و 14آذار ،ويطمئن
على أن مستقبل لبنان خبري.
وإذ توجه بالتحية لكل طالب تيار
املستقبل يف كل اجلامعات،
توجه إىل احلضور بالقول:
الرئيس احلريري يعتربكم
قوة تيار املستقبل الضاربة
بالعلم والكفاءة والنجاح،
ألنكم جتسدون صورة الرئيس
الشهيد رفيق احلريري ،صورة
االعتدال واالنفتاح والعلم يف
وجه التطرف واالنغالق وهيمنة
السالح ،وألنكم تصنعون
االنتصارات اليت تؤكد أن تيار
املستقبل وشبابه رقم صعب
يف كل املعادالت ،وأن ال أحد
يستطيع أن يتجاوزه ،مهما
حاربه بالسالح أو بالتطرف.

أهمية االنتصار

واعترب أن أهمية االنتصار
يف انتخابات اجلامعة اللبنانية
 -االمريكية ،وحتديدا يف

حرم بريوت ،أن شباب تيار
املستقبل هزموا حتالف أحزاب
طويل عريض يضم حزب اهلل
والقومي والتيار الوطين احلر
وحركة أمل وغريهم ،الفتا إىل
أن شباب تيار املستقبل و14
آذار يف اجلامعة األمريكية يف
بريوت اعادوا قلب املعادلة،
وخاضوا معركة سياسية بامتياز
انتصروا فيها عن جدارة،
وأكدوا أن وحدة  14آذار هي
أساس كل االنتصارات.
ورأى أن االنتصارات اليت
حققها تيار املستقبل و14
آذار يف االنتخابات الطالبية
والنقابية أوضحت للرأي العام
اللبناني رسالة واحدة مفادها
أن كل الذين عارضوا التمديد
كانوا يقومون حبفلة مزايدات،
وكانوا يدركون أن االنتخابات
النيابية ليست ملصلحتهم،
والدليل أن نتائج االنتخابات
النقابية والطالبيه ختيفهم وال
ختيفنا ،وتؤكد أن التمديد كان
حاجة هلم وليس لنا.
وأشار إىل أن انتصار الشباب
يف اجلامعات هو أبلغ تأكيد
على أن مشروع تيار املستقبل،
و مشروع  14آذار ،هو مشروع
جيل الشباب ،وأن إرادة
االستقالل الثاني هي إرادة
كل الشباب الذين يستمدون
قوتهم وعزميتهم من قوة
الوفاء لدماء شهداء انتفاضة
الرئيس
من
االستقالل،
الشهيد إىل الوزير احلبيب
حممد شطح.
وأكد أن انتصار الشباب يف
اجلامعات يؤكد املؤكد بأن
خيار الشباب هو خيار الرئيس
سعد احلريري ،خيار لبنان أوال
وأخريا ،وبأن شباب املستقبل
و 14آذار انتصروا مرة جديدة
ملشروع الدولة اليت نريدها أن
تكون دولة حاضنة لطاقات
الشباب.وتوقف عند جلسات
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان،
وقال :مبتابعتنا لعمل احملكمة
الدولية نرى حجم املعاناة اليت
كان يعيشها الرئيس الشهيد
من أجلنا ومن أجل لبنان ،قبل

أن يستشهد من أجلنا ومن
أجل لبنان.

زمن العدالة بدأ

واعترب أن كل التشكيك
باحملكمة الدولية واهلجوم
عليها ال يقدم وال يؤخر ،ألن
زمن العدالة قد بدأ وال عودة
إىل الوراء ،وأن موقفنا كان
وسيبقى موقف العقل الذي
عرب عنه الرئيس سعد احلريري
عندما أكد أننا يف كل حلظة
كنا وسنبقى نطلب العدالة،
ال الثأر ،والقصاص ،ال
االنتقام.
وختم احلريري :معركتنا طويلة
بالسياسة والعلم واإلقتصاد
واإلمناء ،ومهما طال أمد
املعركة ،لن نسلم قبل أن
حنقق لبنان على صورة رفيق
احلريري اليت هي صورة شباب
لبنان املعتدل واملنفتح ،وكل
الذي يهمنا يف هذه املرحلة،
أن حنمي شبابنا ،وأن ال حنول
بيوتنا إىل بيوت عزاء ،وأن
ال نرى توابيت يف مناطقنا،
وحنن نستمد قوتنا من
قوة الشباب الذين حيمون
خط رفيق احلريري ،وخط
االعتدال ،ويقاومون بكل
أشكال املقاومة السلمية
واملدنية ،كل حماوالت إلغاء
تيار املستقبل ،وكل حماوالت
إلغاء لبنان ،عرب تعطيل انتخاب
رئيس للجمهورية ،وحماولة
أخذ لبنان للفراغ القاتل.
ومتنى لطالب تيار املستقبل
يف جامعة رفيق احلريري يف
املشرف الفوز يف االنتخابات
الطالبية اليت ستحصل االسبوع
املقبل.
واستقبل أمحد احلريري ،يف
بيت الوسط امس االول،
وزير الرتبية يف حكومة
إقليم كردستان يف العراق
وجرى
صادق،
بشتيوان
البحث يف العالقات الثنائية،
ويف أوضاع لبنان واملنطقة
يف ظل املواجهة احلاصلة
مع االرهاب ،وال سيما يف
اربيل ،ويف مدينة كوباني يف
سوريا.

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

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

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

قال وزير االتصاالت بطرس
حرب يف تصريح ،ملناسبة
ذكرى االستقالل ويوم العلم،
ان ذكرى االستقالل الواحد
والسبعني حتل على لبنان
الغارق يف أزمته ،فيما بعض
سياسييه يبدون غري عابئني
مبصريه ومصري مؤسساته
املشلعة ،اليت تتقاذفها االمواج
العاتية اليت تهب عليها من
اخلارج ومن الداخل ،لدرجة ان
احلكومة قررت إلغاء االحتفال
بالعيد إحتجاجا على شغور موقع
رئاسة اجلمهورية ،رأس الدولة
ورمز وحدتها وحامي الدستور
والساهر على املؤسسات حبكم
الدستور.
اضاف :حتل الذكرى وكل
مؤسسات لبنان الدستورية ،رمز
االستقالل والسيادة وسلطة
القانون ،معطلة .فال رئيس
للجمهورية منذ ستة أشهر،
ألن هناك من يعطل جلسات
انتخاب الرئيس عرب تهريب
النصاب ،مصرا على ان يكون
هو الرئيس أو ال رئيس غريه.
وجملس نواب مشلول وعاجز
عن التشريع ميدد لنفسه للمرة
الثانية تفاديا للفراغ ولسقوط
الدولة ،وحكومة تعمل بشق
النفس ألن هناك من فرض
اختاذ القرارات باإلمجاع حتت
طائلة اإلطاحة باحلكومة .نظام
اختاذ القرارات بامجاع مجيع
أعضائها األربع والعشرين.
اذ ان معطلي انتخاب الرئيس
هم أنفسهم من يعرقل اقرار
املشاريع احليوية للمواطنني،
وهمهم الوحيد وضع يدهم على
السلطة واحلفاظ على مصاحلهم
احلزبية والفئوية والشخصية
الضيقة.

رمز االستقالل

وتابع :اال ،ان هلذا االستقالل
العزيز على قلوب اللبنانني،
صاحبة
اللبنانية
وللدولة
السيادة ،رمزا لطاملا استمر
يرفرف عاليا رغم االزمات
والعواصف هو العلم اللبناني،
يف وقت تشهد املنطقة صراع
رايات وأعالم تتناحر على تغيري
هوية األرض .وقد كان لي
شرف اطالق االحتفال اخلاص
عام  1979بيوم العلم من كل
عام ،يف املدارس واملعاهد
واجلامعات ،وجعله يرفرف يف
الساحات وفوق سطوح املنازل،
يف كل مدينة وقرية ودسكرة
وحي ،من أقصى اجلنوب اىل
أقصى الشمال .يوم وطين مل
تتمكن امليليشيات يومها وال
قوى الوصاية من منعه من أن
يتحول اىل عيد وطين كبري.
وأكد ان علم لبنان بألوانه
الزاهية ،هو رمز للتضحية
للبنان.
والوفاء
والشرف
وهو رمز الستقالله الذي
انتزعه رجاالت لبنان الكبار

عام  ،1943وهو بالتالي رمز
حلريته ووحدته .وهل لنا ان
ننسى كيف توحد اللبنانيون،
من املناطق والطوائف كافة،
ومشوا حتت رايته يف  14آذار
 2005ضد الوصاية السورية.
ولفت اىل ان العلم اللبناني
هو الذي يوحد مجيع اللبنانيني،
ويعرب عن شعورهم وانتمائهم
الوطين ،وجيسد استقالهلم

وحريتهم وكرامتهم .انه العلم
الذي ال لون حزبي أو طائفي
او مذهيب له ،بل لون كل
اللبنانيني جمتمعني .فلنحتفل
به اليوم ،ولنبيقه عاليا يرفرف
فوق رؤوسنا مجيعا ويف كل
لبنان .وال وطنية إذا ما اشركنا
يف والئنا للبنان والء آخر ،وال
وطنية اذا ما رفعنا علم غري
العلم اللبناني.

بري ال يعوّل فقط على حوار حزب اهلل واملستقبل

صاحل :السعودية تريد اخلالص
واالستقرار للبنان
لفت عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب عبد اجمليد
صاحل اىل ان تفاؤل الرئيس
بري ال ينطلق من فراغ،
بل من موقع رئيس جملس
النواب ومن احلراك السياسي
الذي يقوم به ،باالضافة اىل
عالقاته الدولية.
بد ان يكون لدى بري رؤية
وال ّ
أوسع من رؤية اآلخرين ،مشريا
اىل اننا نرى بدايات إنكسار
يهدد
للمشروع االرهابي الذي
ّ
اللبنانيني كافة ،لذلك عندما
يتحدث الرئيس بري عن مناخ
إجيابي فان ذلك ال يعين ان
يف كبسة زر ميكننا العودة
اىل اللحمة اللبنانية املتينة.
وعناصر القوة متمثلة باجليش
اللبناني والتأييد الذي حيظى
به رغم بعض االصوات اليت
بدأت تتهاوى.
وأوضح لوكالة األنباء ان هناك
حماوالت جدية الستئناف احلوار
بني حزب اهلل واملستقبل،
ّ
متكن الطرفان من
ويف حال
فتح قنوات احلوار يف هذه
الظروف سيكون بابا من
أبواب التفاؤل الذي يبين
عليه بري ،لكن بالطبع هذا
ليس احلدث السياسي الوحيد
ّ
يتشكل يف قراءة بري
الذي
السياسية.
وعن تأثري مطالبة الرياض
بادراج حزب اهلل على الئحة
االرهاب على مساعي بري
احلوارية ،اعترب صاحل ان ما
أراد الغرب إدراجه على الئحة
االرهاب أدرجه ،واملنطق
السياسي يأخذ يف االعتبار
ان إدراج اجلناح العسكري
ل حزب اهلل على الئحة
االرهاب خيتلف عن قيمة
احلزب السياسية سواء على

مستوى الكيان السياسي أو
على مستوى التمثيل النيابي
والوزاري الذي يتمثل به،
مؤكدا ان اململكة العربية
اخلالص
تريد
السعودية
للبنان واالستقرار وان يغلب
منطق احلوار على اخلالفات.
وشدد على ان التمهيد للحوار
ّ
ال يسقطه طلب من هنا أو
هناك ،الن يف احلوار مصلحة
جلميع اللبنانيني.

الكتلة لم تقرر

وعن موقف حركة أمل من
كالم العماد ميشال عون انه
جاهز للمشاركة يف جلسة
انتخاب الرئيس إذا تعهدت
الكتل االلتزام بالتصويت
له أو للدكتور مسري جعجع
حصرًا يف انتخابات الرئاسة
وعدم وجود مرشح ثالث،
قال الكتلة مل تتخذ قرارها
حول هذا االقرتاح حتى اآلن،
لكن ال ننسى ان هناك أيضا
املرشح هنري حلو .ويف هذه
املبادرة جيب ان نسأل رؤساء
الكتل النيابية من النائب وليد
جنبالط وغريه عن آرائهم،
خصوصا اننا يف دوامة البحث
عن رئيس .وحنن نعيش
مرارة تضاف اىل املرارات
اليت تتحدث عن املراجع
الروحية والكنسية والسياسية
خصوصا ان هناك نقصا يف
تغذية املؤسسات وحتديدا
يف موقع رئاسة اجلمهورية،
الفتا اىل خالفات سياسية يف
شأن ملف الرئاسة ،والرئيس
بري قال ان الرابية هي إحدى
احملطات املهمة على هذا
الصعيد ،وعون مرشح وازن
وميتلك كتلة نيابية وازنة على
املستوى املسيحي.

السنيورة استقبل بالمبلي
استقبل رئيس كتلة املستقبل
فؤاد
الرئيس
النيابية
السنيورة أمس االول ،يف
مكتبه يف بلس ،ممثل االمني

العام لالمم املتحدة يف لبنان
ديريك بالمبلي ،وكان حبث
يف االوضاع الراهنة من خمتلف
جوانبها.
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لبنانيات

محادة امام احملكمة الدولية :السوريون استخدموا كنعان :من يرفض مبادرة العماد عون يريد من ال متثيل
نفوذهم لتغيري نظام لبنان
له وادعو بري لكشف املعرقلني يف سلسلة الرتب

تابعت احملكمة اخلاصة بلبنان،
امس االول ،االستماع اىل شهادة
النائب مروان محاده ،الذي أعلن
ان الرئيس رفيق احلريري كان
احملرك االساسي العادة االعمار،
فكان حيصل على الدعم ويضع
اخلطط ،ويف بعض االوقات كان
يوقظنا يف الصباح الباكر ويأخذنا
اىل اماكن خمتلفة ملتابعة االعمال
العادة اعمار بريوت .وأشار اىل ان
احلكومة كانت بأكملها مسؤولة عن
جهود اعادة اعمار بريوت وكذلك
جملس االمناء واالعمار.
وأكد محادة ان السوريني استخدموا
نفوذهم لتغيري نظام لبنان
الدميوقراطي الربملاني ،مشريا اىل
ان فندق الربيستول اصبح رمزا
حلقبة كاملة من معركة املعارضة،
حتى اغتيال احلريري .وقال :وثيقة
الربيستول انتقدت حماوالت حتويل
لبنان من نظام دميقراطي إىل نظام
رئاسي.
وأعلن النائب محادة انه سيعود
اىل بريوت بعد رفع اجللسة على
ان يستكمل االستماع الفادته يف
وقت الحق .وطلب منه القاضي
عدم نقاش مضمون افادته.
يذكر ان احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان ستحتفل اليوم باستقالل
لبنان ال 71وتعلنه يوم عطلة.
استقالة من احلكومة
كان النائب مروان محادة ،تابع
لليوم الرابع على التوالي ،االدالء
بشهادته امام احملكمة الدولية
اخلاصة بلبنان .وأعلن يف جلسة
قبل الظهر ،انه بعد التمديد
للرئيس اميل حلود قدم مع
الوزيرين غازي العريضي وعبد اهلل
فرحات استقالتهم كممثلني عن
اللقاء الدميوقراطي من احلكومة.
وقد مت عرض النص احلريف لرسالة
االستقالة.
وقال محادة :شعرت انه من
الضروري االستقالة النه كان من
الواضح ان حضور جلسات جملس
الوزراء اليت يرتأسها حلود بعد
متديد واليته على اثر الضغوط
السورية كان ليعترب موافقة على
متديد هذه الوالية وليتعارض
بالكامل مع موقفنا املبدئي لرفض
هذا التمديد ومل يكن ذلك اي عمل
عدائي جتاه احلريري ،معتربا ان هذا
املوقف يتماشى مع ما اتفقنا عليه
يف  26اب .2004
وشرح بعض العبارات يف رسالة
االستقالة ،مؤكدا انها اشارة
واضحة لنظام دميوقراطي برملاني
يتم حتويله حتت الضغط السوري
فعليا ،ان مل يكن بالنص القانوني،
اىل نظام رئاسي للمرشح السوري
او املمثل السوري ان كان بامكاني
ان امسيه ذلك .كان ميكن للحود ان
يسيطر على كل السلطات وبذلك
يصبح كل الفاعلني السياسيني
جمرد تابعني له وجمرد ثانويني.
وأكد محادة ان استقالتنا من
احلكومة كانت منطقية النه من غري
املنطقي حضور جلسات احلكومة
اليت يرتأسها حلود وحنن رفضنا
التمديد لواليته ،وأعلن ان من
تداعيات التمديد للحود كان تدهور
النظام السياسي يف لبنان حيث
اصبحت املؤسسات جمرد دمى يف
يد النظام السوري.
وقال :حاول احلريري التهدئة من
روع النظام السوري بعد القرار
 1559فاستقبل السفريين االمريكي
والفرنسي ودعاهما اىل طمأنة

السوريني واحلد من غضبهم.
اضاف :كنا نتجه إىل مرحلة مهمة
يف مستقبل لبنان وهي إنتخابات
عام  .2005الئحة احلريري عن
املرشحني يف منطقة بريوت كانت
تضم  19مرشحا وتشكل ارضية
لشعبيته ونفوذه السياسي يف
لبنان بصفته زعيما سنيا.
واعلن انه يف العام  2000وبعد
حكومة سليم احلص حني كان
حلود رئيسا اعترب احلريري ان
هذا ليس بثمن غال اذا كان يريد
الفوز باالنتخابات النيابية بدون اي
مضايقات ،خصوصا وان القانون
االنتخابات كان يقسم بريوت اىل
 3دوائر.
وقال :السوريون كانوا يعتقدون
ان تقسيم بريوت سيقسم نفوذ
احلريري ،واملفاجاة كانت انه حصل
على جناح عال يف دوائر بريوت
كافة.
فرض مرشحني
اضاف محادة :غالبا ما كان
السوريون يفرضون مرشحني هلم
يف الالئحات االنتخابية وكان حيصل
هذا حتى على حلفائهم .مل يكن
احلريري راضيا عن ذلك فقد كان
لديه مرشحون اكثر اعتداال ومتثيال
للواقع ،مشريا اىل انه يف العام
 2000قبل احلريري مبا فرضوه جتنبا
للصدام ،النه كان رجال معتدال
ويبحث عن التسويات خدمة للبنان.
وتابع :ولكن بعدما حصل من
احداث وبدء الشرخ يف العام 2000
واستمرار التواجد السوري ،كان
من الواضح اننا كنا نتجه حنو مرحلة
مهمة وبارزة يف مستقبل لبنان
وهي انتخابات  2005ولرمبا هذا هو
احد االسباب اليت ادت اىل تسريع
االحداث.
وقال :رفض وليد جنبالط اضافة
مرشح اىل الئحتنا اليت تضم 8
مرشحني يف الشوف ،الفتا اىل ان
النظام السوري انتهج هذا النهج
ايضا حتى على حلفائه يف البقاع
وطرابلس واجلنوب وجبل لبنان،
وقال :كانوا حياولون ان يضعوا
مرشحيهم وكان احلريري يصفهم
بالغواصات السورية كتعبري عن
النفوذ السوري يف ما يتعلق
باملرشحني ملناصب وزارية.
وقال :بعد استقالتنا من جملس
الوزراء كانت اخلطوات التالية:
جتميع حتالف اكثر قوة لتشكيل جبهة
معارضة .أردنا ان نوحد صفوفنا مع
القوى املسيحية ،لقاء قرنة شهوان
وحركة التجدد الدميوقراطي برئاسة
نسيب حلود وقد مجع حوله خرية من
املثقفني الالمعني ،واليسار برئاسة
جورج حاوي والنائب السابق الياس
عطااهلل.
ثم عرضت على الشاهد وثيقة بيان
صحايف من عناوينها :احلريري:
التغيري اخر ايلول.
وأكد ان احلريري كان خيطط لتأليف
حكومة وحدة وطنية ،وقال :أمضى
احلريري اكثر من شهر وهو يواجه
الكثري من الصعوبات يف حماولة
لتشكيل احلكومة ،كانت يف جيبه
قائمة ،كان يعمل مبساعدة باسل
فليحان على وضع االمساء لتشكيل
حكومة معتدلة متثل كل االطراف
تقريبا يف لبنان ،اي حكومة
ميكنها ان ختفف التوتر يف لبنان
وهذا كان هدفه االساسي .وهنا
مل يأخذ بنصيحة جنبالط حني قال
له مدد والية حلود واستقل وغادر
البالد ،مشريا اىل ان احلريري كان

خيربنا ان استقرار احلكومة اللبنانية
سيضمن سالمته الشخصية.
واعلن ان احلريري كان يريد
حكومة جديدة تعمل الدارة البالد
وصوال اىل االنتخابات يف ايار
 .2005كان حريصا على تسليم
احلقائب الوزارية الشخاص ليسوا
حتت السيطرة السورية كوزارات
كالعدل والدفاع والداخلية وهي
حقائب مهمة لالعداد النتخابات
دميوقراطية.
ثم عرضت وثيقة اخرى عن مقالة
صحافية بتاريخ  13ايلول 2004
تشكل جزءا من الدليل املؤقت
جاءت ضمن طلب االدعاء بعنوان
اللقاء الدميوقراطي يعد وثيقة من
اجل حرية ومحاية الدستور والنظام
الدميوقراطي ،ورئيس احلكومة يؤكد
االستقالة قبل نهاية ايلول.
وقال محادة :كان احلريري سيقدم
استقالة حكومته ،ومن ثم وفق
القواعد الدستورية تتم استشارات
نيابية ملزمة مع رئيس اجلمهورية
ومن ثم يتم تعيني رئيس الوزراء
يعمل على تشكيل حكومة.
اضاف :السوريون جعلوا احلريري
يشعر أنهم سيرتكونه يف السلطة
بعد قبوله بالتمديد ،كان واثقا
من ذلك ،وكان خيربنا ان استقرار
احلكومة اللبنانية سيضمن سالمته
الشخصية ،مؤكدا ان األغلبية يف
جملس النواب كانت آنذاك حتت
سيطرة السوريني.
واوضح انه خالل ايلول كان احلريري
يتشاور معنا رغم عدم مشاركتنا يف
احلكومة ،والقائمة كانت دائما معه
يف جيبه ،واذكرها كان حياول
ان يرسي توازنا مقبوال بني سائر
املرشحني ،وهذه العملية توقفت
فجأة بعد حماولة اغتيالي يف نهاية
ذلك الشهر.
وأعلن محادة ان اللقاء الدميقراطي
كان يعمل على اعداد وثيقة بعنوان
من اجل حرية ومحاية الدستور
والنظام الدميوقراطي وتتضمن 10
نقاط .وقال :يف  21ايلول 2004
قدمت الوثيقة نيابة عن كتليت،
وكان وليد جنبالط موجودا مع
زمالء آخرين ،وانتهت الوثيقة بعشر
نقاط واشارت اىل عدم االنتظام
يف النظام السياسي واالقتصاد
حتت الضغوط االمنية من اجليش
السوري.
واوضح ان الصحيفة تشري اىل
جبهة املعارضة اليت تضم احزابا
وحركات مدنية .وقال :اتفقنا على
املواضيع السياسية املتعلقة بوجود
القوات السورية وتطور امليليشيات
بدال من حلها ،واملبادئ الدستورية
يف ما يتعلق بتغيري السلطات.
وقال محادة :لقاء قرنة شهوان
كان ركيزة يف املعارضة دعمه
البطريرك املاروني مار نصر
اهلل بطرس صفري وتضمن قادة
مسيحيني فقط ،موضحا ان اعضاء
اللقاء طالبوا منذ نشوئه بانسحاب
سوريا وكانت روحيته تتطابق مع
نداء جملس املطارنة املوارنة،
مؤكدا ان لقاء قرنة شهوان مل
يهدف لتوحيد الصفوف يف حزب
واحد ،لكن الفكرة منه كانت توسيع
املعارضة ضد سوريا وحاول ضم
شخصيات من الطائفة الشيعية
بالنظر الهميتها.
وحواىل االوىل والنصف من بعد
الظهر ،رفعت احملكمة الدولية
اجللسة ملدة حنو نصف ساعة بسبب
مشكلة تقنية يف املح

اكد امني سر تكتل التغيري
واإلصالح النائب إبراهيم كنعان
أن رسالة العماد ميشال عون اىل
رئيس اجمللس النيابي نبيه بري
لعقد جلسة عامة لتفسري املادة
 24من الدستور ،هي خطوة هامة
حد
من داخل املؤسسات ،لوضع ّ
للجدال والتفسريات املتناقضة
للمناصفة ،واعترب كنعان يف
حديث اىل «املنار» ان من مينع
انعقاد جلسة تفسري املادة 24
يتحمل مسؤولية رفض الشراكة
واملناصفة قائال «اعطونا قانونًا
يؤمن ما ينص عليه الدستور من
صحة التمثيل وخذوا موافقتنا
عليه».
واعترب كنعان أن توقيت تفسري
املناصفة اكثر من مناسب
اليوم مع انطالق ورشة قانون
االنتخاب قائال« :ال نقبل
باملناصفة الشكلية بل نريدها
واقعية متثيلية ميثاقية كاملة،
جيسد
ولن نقبل مبجيء رئيس ال
ّ
خيارات املسيحيني وهواجسهم
وتوجهاتهم».
وأشار كنعان اىل أن مبادرة
موجهة اىل
العماد عون ليست
ّ
طرف دون اآلخر ،بل اىل كل
من يطالب بانتخابات رئاسية
حترتم الدستور-امليثاق ،الفتًا
اىل أن اخللل على مستوى
التمثيل يف اجمللس النيابي
يستدعي املعاجلة ،من هنا طرحنا
االنتخابات املباشرة من الشعب
ورفضت ،واليوم ،من ال يريد
التجاوب مع طرح املواجهة
الثنائية بني العماد عون
ورئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع باعتبارهما األكثر
متثي ًال حبسب االستطالعات،
يف جلسة انتخابية ،يريد من ال
متثيل له».
أضاف« :لن نقبل بعد اليوم
بسياسة سحب االرنب من
القبعة واملطلوب تصحيح اخللل.

واألكيد أن األقنعة ستسقط مع
مباردة العماد عون ،ونسأل
ملاذا يتنكر داعمو جعجع عن
التجاوب مع هذه املبادرة طاملا
أنهم رشحوه ويريدونه لرئاسة
اجلمهورية؟».
وأكد كنعان أن املبادرات
املختلفة للتكتل تهدف اىل
االنتصار للحق ووقف التسويات
واملناورات منذ الطائف على
حساب الدولة ،مشريًا اىل أن
اهلدف من مراجعة الطعن امام
اجمللس الدستوري هو الغاء
التمديد ،واذا وافقت الكتل
باجراء االنتخابات نستقيل اليوم
قبل الغد ،فاستقالة كتلة التيار
الوطين احلر اليوم من دون
باقي الكتل ال تلغي التمديد،
وال تلزم اآلخرين بانتخابات عامة
دستوريًا او حتى فرعية حبسب
منطق الظروف االستثنائية،
وبالتالي فهي عدمية الفائدة يف
هذا السياق».
وتطرق كنعان اىل الطعن فقال
ّ
« لن حنلل النيات ونعترب ان
اجمللس الدستوري امام مهمة
تارخيية لالنتصار لنفسه والقضاء
والدميوقراطية ،ومراجعة الطعن
من قبلنا ال ميكن التعاطي معها
ّ
اال مبسؤولية وعندما التقينا
الدستوري
اجمللس
رئيس
الدكتور عصام سليمان ملسنا
شعوره بدقة املرحلة .وحنن نعترب
أن قضاة اجمللس الدستوري
امام مسؤوليتهم واألكيد انهم
شعروا باخلدعة اليت تقف وراء
التمديد األول والثاني .وحنن
نرى أن ال أسباب جوهرية
للتمديد سوى إرادة سياسية
شعرنا فيها مع التمديد األول
الذي حصل يف وجود رئيس
للجمهورية».
واعترب كنعان أن من يضغط
على اللجان واملؤسسات هو
حيوهلا اىل مقربة للقرارات
الذي ّ

واملشاريع ،مشريًا اىل أن
اللجان ليست مقربة املشاريع
عندما تتوافر اإلرادة كما حصل
معنا يف جلنة املال واملوازنة،
واللجنة الفرعية لسلسلة الرتب
والرواتب اليت كان لي شرف
ترؤسها واليت أصدرت تقريرًا
واضحًا ومفص ًال واعطت حلو ً
ال
لكل املشاكل اليت طرحت
يف هذه القضية ،وقد عادوا
اليها بعد سنة من االختبارات
واملناورات واللجان املتعددة
وسأل يف هذا السياق «من ّ
يعطل
اليوم سلسلة الرتب والرواتب؟
اليست اإلرادة السياسية بعدم
إعطاء احلقوق واالنتصار ملنطق
الدولة واحلقوق؟».
وأكد كنعان أن مبادرة العماد
عون تسعى اىل كسر اجلمود
املسيحي
التمثيل
واحرتام
والشراكة الوطنية ،الفتًا اىل
أن النظام السياسي الذي قام
على التوازن والتعددية وتوزيع
الرئاسات على الطوائف مل حيرتم
جلهة اعطاء املسيحيني احلق يف
االختيار كسائر املكونات ،وقال
«طوال  25عامًا مت جتاهل الرأي
املسيحي الوازن على خالف ما
هو معمول به على مستويي
رئاسيت اجمللس واحلكومة.
فبالنسبة الينا ،العيش املشرتك
هو الشراكة الفعلية القائمة على
املناصفة».
وعن موقف حزب اهلل من احقية
العماد عون يف الرئاسة قال «
نقدر هذا املوقف ونعرف اننا
نتعامل مع جهة حترتم ما تلتزم
به .وتفاهمنا مع حزب اهلل منذ
البداية كان الرساء االستقرار
وتكاملنا اليوم هو ملواجهة
االرهاب وليس ضد اي طرف
لبناني ،وذلك ال يعين الذوبان
والدليل متايزنا يف التمديد ويف
ملفات أخرى اثبت فيها التيار
الوطين احلر استقاليته».
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لبنانيات

لتحصر الكتل النيابية الرتشيح بيين وبني جعجع واتعهد
املشاركة يف جلسة انتخاب الرئيس

العماد عون لربنامج «مبوضوعية» :ال أحد يعرتف
باملناصفة ولذلك طلبت تفسري املادة  24من الدستور
تكتل التغيري
اكد رئيس
واالصالح العماد ميشال عون
ان منذ العام  ،1967أي عند
بداية األحداث ،مل يعد هناك
استقالل يف لبنان ،ولفت
اىل انه لو كنا نتصرف كدولة
مستقلة ،نقول أن هناك
فراغا ،لكن هذا الفراغ موجود
دائما ،يف ظل وجود الرئيس
والعسكر واجلميع.
ورأى العماد عون يف حديث
لربنامج «مبوضوعية» على
شاشة الـ»ام تي يف» ان
عدم انتخاب رئيس اجلمهورية
ال يعرب عن جو دميقراطي،
واشار اىل ان موقف اجمللس
قانونية
ثبت
الدستوري
التمديد األول لكن الشرعية
تأتي من الشعب احملروم من
ابداء الرأي.
واكد العماد عون مشاركته
يف جلسة انتخاب رئيس جديد
للجمهورية اذا تعهد رؤساء
الكتل بااللتزام بالتصويت له
او جلعجع حصرا يف انتخابات
الرئاسة.
وسأل العماد عون »:هناك 3
رؤساء فلماذا يف الرئاستني
الطائفة
والثالثة
الثانية
تسمي رئيسها وحنن ال حيق
لنا ذلك؟ولفت اىل انه ال
يدعو إىل مؤمتر تأسيسي بل
إىل تطبيق اتفاق الطائف نصا
وروحا بالنسبة إىل االنتخابات
الرئاسية ،مشريا اىل اال
مؤشرات اجيابية لدي بالنسبة
إىل االنتخابات الرئاسية.
ورأى العماد عون اال أحد يعرتف
باملناصفة وباحلق ،ومن أجل
ذلك طلبت تفسري املادة 24
من الدستور اليت تنص على
ذلك ومل أتلق أي جواب من
رئيس اجمللس النيابي نبيه
بري ،معربا عن عدم اعتقاده
أن بري سريفض عقد اجللسة
ألنه ال يستطيع أن مينع علينا
النقاش ألن طبيعة التفسري
تأخذ إىل القانون اإلنتخابي
املناسب من خالل تطبيقها.
وهذه ابرز املفتطفات من
مقابلة العماد عون:
 حق الشعب يف للتعبريُيسلب
 أتانا من مراجع عدة أن األمريسعود الفيصل هو الذي وضع
فيتو على ترشحي لرئاسة
اجلمهورية
 مثة خطة مرسومة تهدف اىلحذيف من املعادلة السياسية
 -ال ادعو اىل مؤمتر تأسيسي

بل اىل تطبيق الطائف نصا
وروحًا
 أواجه جعجع يف االنتخاباتتعهد رؤساء
الرئاسية إذا
ّ
أي
تقديم
بعدم
الكتل األخرى
ّ
ّ
مرشح ثالث
 التمديد لـ 8سنوات انقالبعلى الشرعية
 قلت للرئيس الراحل معوضان ال نية لسوريا من االنسحاب
من لبنان ولكنه كان متفائال
بانسحابهم تدرجييًا
 رنيه معوض اغتيل وهورئيس ولو كان لبنان مستقال
ملا استطاع احد أن يغتاله
 احلفاظ على االستقاللاصعب من احلصول عليه
 املداخالت اخلارجية مل ترتكاستقالل للبنان
 ادعو القوات واملستقبلواجلميع لإلنضمام اىل التكامل
الوجودي بيننا وبني حزب اهلل
النه ضد االرهاب واسرائيل
 مل اتلق جوابا من الرئيسبري حول تفسري املادة 24
 الدستور يعطي احلكومة احلقيف الدعوة اىل االنتخابات
وبالتالي لن نقع يف الغراغ
 امليثاقية هو ما نص عليهعليها
واالعتداء
الدستور
يكون عرب االعتداء على حقوق
االخرين
 جعجع هو الذي حتدانيفقط وانا جاهز هلذا التحدي
يف اجمللس النيابي إلنتخاب
رئيس شرط التزام اجلميع
 لدي احلرية بعدم املشاركةيف جلسة انتخاب الرئيس
الكربة
الدول
وليكشف
والعربية سبب رفضهم لي
يف الرئاسة
 قبل وقف اطالق الناركانت معلوماتنا ان اجلنود ال
يزالون يف عرسال وكان جيب

استكمال املعركة إلستعادة
العسكريني املخطوفني
 تكاملنا الوجودي مع حزباهلل هو يف مواجهة االرهاب
وليس ضد اي طرف لبناني
 حزب اهلل حيارب داعش يفسوريا فهل ننتظرهم ليصلوا
اىل بريوت؟
 إنتخاب الرئيس من الشعبهي الطريقة األسلم ّ
حترر
ألنها ّ
االنتخابات من الضغوطات
اخلارجية كما تعطي الرئيس
قوة معنوية
 انا مع ما تقوله احملكمةالدولبة
 انا مل امحل جنبالط مسؤوليةالفراغ ولكن طرحي بان ينحصر
التنافس بيين وبني جعجع
 البطريرك الراعي جمروحويفتش عن حل ملساعدة
املسيحيني
 النظام الداخلي للتيار الوطينأقر وهو االن ُيدرس من
احلر ّ
قبل احد القضاة
 لتوقيف منفذي هجوم بتدعييف اسرع وقت ممكن
 الدول العربية مطالبة بفرضاالستقرار قبل ان تعود اىل
الدميقراطية وتونس بدات
تسلك هذا املسار
 سوريا ستشهد تغيرياتسياسية ولكنها لن تشهد اي
تقسيم
 لست مرتاحًا فيما خصالتحالف الدولي ضد داعش
الن اجليوش ليست جاهزة
للقتال على االرض
 لن يتم التوصل اىل نتائجمهمة يف امللف النووي
االيراني ولكن هناك تصميم
من الطرفني على غستكمال
احلوار
 انا ال انتظر اي تطوراتخارجية لتنعكس على الداخل
 نريد ان نعيد التوازن يفالسلطات

باسيل من رعيت :فليكن الرؤساء الثالثة توافقيني وإال فلنختار األقوى يف طائفته

جال وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل على عدد من قرى
وبلدات شرق زحلة رافقه فيها
الوزير السابق كابي ليون والنائب
السابق سليم عون،ومنسق التيار
الوطين احلر يف قضاء زحلة قزحيا
الزوقي  .احملطة االوىل للوزير
باسيل كانت يف بلدة كفرزبد
حيث كان يف استقباله رئيس
بلديتها سلوم سلوم ورئيس
احتاد بلديات شرق زحلة عمر
اخلطيب وحضور الشيخ القاضي
محزة شكر وخماتري وفعاليات
وابناء البلدة.
وخالل استقبال داخل دار البلدية
يف كفرزبد ،اكد الوزير باسيل
الوقوف اىل جانب اهالي القرى
والبلدات لكي يبقى املواطنون
متشبثون بارضهم وعدم التنازل
عنها مهما جرى ،وقال زيارتي
هلذه البلدة ليست خدماتية امنا
ومن موقعنا السياسي واجبنا
املساعدة لكي تبقوا يف ارضكم
واالهتمام بقدر املستطاع بالزراعة
اليت هي املورد االساس للعيش
يف البقاع.
وهذا يندرج يف اطار الدبلوماسية
االقتصادية اي تصدير االنتاج
اىل اخلارج كي نعرف الدول
اخلارجية على االنتاج اللبناني.
لبنان يهدر سنويا عشرات ماليني
الدوالرات لقد حرمنا من النفط
والكهرباء واملاء ،هم يعرقلون
كل شيء ،حنن حمكومون
بأشخاص عوض عن مساعدتنا يف
ارساء االمناء ،حياولون حماربتنا
بوقف املشاريع االمنائية ،سبعة
سدود مت ايقافها حبجة تشويه
الطبيعة ،امكثوا يف ارضكم انتم
تعيشون هنا مسيحيني وسنة
انتم حتمون زحلة وزحلة حتمي
بريوت ،لذلك اطلب منكم ان
تصونوا العيش املشرتك الذي
لطاملا كان رمزا للبنان ،لقد
استضفتم النازحني السوريون
ولكنكم اصبحتم االن انتم من
حيتاج اىل االغاثة ،بالتوحد ميكنم
ان حتاربوا االرهاب ،فال شيء
خييفكم واعود واكرر لكم ابقوا
يف ارضكم.
واستقبل االهالي يف بلدة عني
كفرزبد باسيل عند مدخل البلدة
وسط نثر االرز والزغاريد.
والقى رئيس بلدية عني كفرزبد
سامي الساحلي كلمة رحب بها
بالوزير باسيل «بني اهلك
واحبائك فأنت صادق الوعد
سيد يف املساواة والدميقراطية
واالنفتاح على العامل املعاصر.
امسح لي ان اصفك بأحدث عمالقة
العصر ،لقد جابهت كل محالت
التضليل واالفرتاء ،مصرا على
محاية الوطن من خالل جناحك يف
الوزارات املتعاقبة اليت حللت بها
واخريا وزارة اخلارجية حامال راية
الوطن .نعاهدكم صدقا ،نعمل
خلدمة االنسان يف البلدة متحدين
يف مواجهة اخلطر والصعاب
وخصوصا اخلط التكفريي الذي
يهدد وجودنا ،حمافظني على
العيش املشرتك.
ورد الوزير باسيل بكلمة قال
فيها « :عام  2005خرجت سوريا
واستعدنا استقاللنا ،وميكن
ان يقول الشيعة ان املقاومة
اسرائي.
ودحرت
انتصرت
هذا صحيح ،ولكن ايضا لوال
تضامن مجيع االطراف يف لبنان
مسيحيني ومسلمني واحتضانهم
للمقاومة مال كنا حافظنا على
االستقالل من العدو الغاصب

اسرائيل ولكانت عادت اسرائيل،
واليوم خنوض معركة صعبة يف
داخل احلدود وخارجها ،وعلى
املسيحيني واملسلمني ان يبقوا
متضامنني لكي ننتصر فيها كي
تبقى ارضنا طاهرة ونقية ولكي
نستحق وطننا .واليوم ابطال
اجليش اللبناني يستشهدون من
اجل ان نبقى شعبا واحدا يف هذا
البلد .رحم اهلل شهداء اجليش
االبطال.
ويف قوسايا القى رئيس
بلديتها خليل مسعان كلمة قال
فيها»:االمناء املتوازن شرط
لتحقيق العدالة بني املواطنني.
معالي الوزير ،لقد جئتم دعما
لعيشنا املشرتك نقدر مواقفكم
وخياراتكم يف هذه الظروف
رغم الغيوم السوداء والعواصف
اليت تؤدي اىل الصراع املذهيب
والطائفي ،سنبقى متمسكني
بدولتنا وندافع عن استقاللنا
ووحدتنا .واملنا كبري يف
تضامن شعبنا ووعي قادته
من السياسيني الشرفاء يف
دحر اهلجمات التكفريية بفضل
تضحيات ابطالنا العسكريني.
نتقدم بأحر التعازي من اهالي
شهداء اجليش اللبناني والذين
لن تذهب دماؤهم هدرا .حنن
مدعوون اىل االلتفاف حول بعضنا
البعض صونا للبنان الكريم.
ورد باسيل »:زيارتنا اليوم
لنقف جبانبكم مع انكم لستم
حباجة ملن يقف جبانبكم ،ألنكم
يف هذه املناطق سنة وشيعة
ومسيحيني متجاورين ومتحدين
مع بعضكم البعض .اينما كنا
نشعر بأننا لبنانيون صامدون.
حنن شعب عانى وما زال يعاني
واذا كنا نشاكس كما يقال،
فلسنا نفتش عن املشاكل،
ولكننا يف هذا البلد حباجة الن
نشاكس الفساد والفاسدين،
وحنن ال نقبل ان يأتي احد اىل
جملس الوزراء ويقدم لنا مناقصة
ورقة بيضاء.حنن قدمنا خططا
واضحة ولسنوات وليس مناقصة
لسنة واحدة فقط .انتشار
اللبنانيني يف احناء العامل جيعلنا
نفكر بأن نزورهم اينما كانوا يف
اي نقطة من العامل لكي حنافظ
على االرض اليت يأمتنونا عليها.
واجبنا جتاه بعضنا البعض ان
حنافظ على ارضنا يف الداخل
اللبناني مثلما على اللبنانيني
يف اخلارج ان يقفوا مع بلدهم
وحيافظوا عليه ويدعموه لكي
نبقى ويبقى كل لبناني يف هذه
االرض.
اذا حنن مشاكسون ألن لبنان
هو بلد مشاكس بتنوعه وشعبه
املميز ،وحنن مبجرد اننا باقون يف
بلدنا معنى ذلك اننا مشاكسون،
وجيب ان نكون هكذا كي نبقى
حمافظني على بلدنا وارضنا.
البعض حيلل ان املنطقة قد
تتقسم ،وحنن عندما جنول على
هذه القرى نفهم ان لبنان ال ميكن
ان يتقسم ولبنان هو اصغر من
ان يقسم واكرب من ان يبتلع.
الذين يقولون اذهبوا ايها
املسيحيون اتفقوا ،عالم نتفق حنن
متفقون على اننا نريد لبنان واحدا
موحدا ،باستقالله وسيادته ،حنن
املثل للتنوع يف اي جمتمع اليس
الصحيح والصحي ان يكون هناك
تنوع ،هل يوجد بلد يعيش على
الدميقراطية باتفاق ابنائه؟ نعطي
مثال بوحدتنا الوطنية ،وبأن نتوحد
كمسيحيني على ثوابت وطنية ال

ان نذهب ونتفق على خاصيتنا
وكياننا ،نعرب عنها بطريقة ال
تشبه ال املسيحيني وال اللبنانيني
ان االتفاق على القسمة سهل جدا
ألن اخلطاب االنعزالي والغريزي
ولكن
للتحريض،
االسهل
االصعب هو ان يستطيع املرء
احملافظة على الوحدة والتنوع.
وحننا من هذه البلدة الواقعة
على احلدود القريبة من وجود
التكفرييني واالرهابيني ،من هنا
سنعطي معنى للرسالة املسيحية
واحملبة والفداء لبعضنا ووطننا.
جيب ان نتكامل مع بضعنا ونتوحد
بالشهادة وال يكون الدم حمصورا
باحد ،ومبفهومنا للبنان لكي
نستمر يف لبنان وبوحدتنا ال احد
يهزمنا.
جيب ان حنافظ على بعضنا وعلى
وطننا فاالرهاب ال مييز بني مسلم
ومسيحي واذا كان هناك ما ال
يعجبنا يف النظام فلنعرتض عليه
ونصححه ،فال منزال فاما ان حنرتم
الطائف واملناصفة واما ال يعود
هناك قيمة للبنان .املناصفة
ليست حباجة اىل تفسري ،فاما
هي مبدأ يقوم على اساسه لبنان
وجيب ان حنرتمه ،وعندما تصبح
املناصفة حباجة اىل تفسري ،عندها
«العوض بسالمتكم» على لبنان،
فلبنان اما هو قائم بالتساوي
بني املسلمني واملسيحيني واما
ال يعد له اي قيمة ال يف الداخل
وال يف اخلارج وال يف الشرق وال
يف الغرب.حماربة داعش تكون
بالتنوع ،وداعش ميلك احادية يف
كل شيء وحنن بتنوعنا كلبنانيني
نقدر ان حنارب داعش واالرهاب،
فنحن الدولة العربية االوىل اليت
قهرت اسرائيل والدولة العربية
االوىل اليت هجم عليها داعش ومل
حيتل اي قرية ضيعة .فنحن من
هنا ،من لبنان سنحارب داعش
واالرهاب وسنكسر رأس رأسه.
ويف دير الغزال قال باسيل »:كل
عمل خري نقدم عليه يردون حبجة
اننا نريد العرقلة ،فالسياسيون
جيب ان يتنافسوا من اجل تقديم
االفضل ال العرقلة ..هل هناك
وقاحة اكثر يف هذا البلد عندما
حيرموننا من املياه والكهرباء
والنفط ،ويريدون حرمان لبنان
من كل هذه الثروات ألن ال حصة
هلم فيها .شعبنا يف لبنان ثروتنا
الوحيدة ،وبانتصارنا على داعش
العامل كله ينتصر ،وهمنا الوجودي
هو حماربة االرهاب.لبنان ال يقسم
وخوفنا هو من االرهاب وجيب ان
ننتصر عليه كما اننا اينما ذهبنا
اىل العامل اخلارجي هدفنا تأمني
الدعم للجيش اللبناني وتسليحه
لكي ننتصر ونبقى يف وطننا.
السلم ووحدتنا الوطنية خط
امحر.
والقى رئيس بلدية دير الغزال
رفيق الدبس كلمة قال فيها:
«ختطيتم كل حواجز اخلوف يا معالي
الوزير وتهديد االرهاب لنا مجيعا
وجئتم لزيارتنا يف منطقة شرق
زحلة البعيدة بضعة كيلومرتات
عن االرهابيني ،نرحب بكم وانتم
اوائل املسؤولني الذين اهتموا
مبشاريع منطقتنا االمنائية ونفذمت
مشروعني فيها (مياه الشفة،
ومشروع الصرف الصحي) نطلب
من معاليكم املساعدة يف اكمال
تنفيذ الشبكة الداخلية للصرف
الصحي ،كما هناك تقصري فادح
يف اصالح شبكات املاء والكهرباء
وايصال مياه الشفة اىل منازلنا،
لذا نطالب مبساعدتكم.
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تحقيقات

ولـيد غـياض يـفوز بـقصر بـطريركيّ
غسان سعود

ال ختلو الندوات الكنسية من
إشارة إىل معاناة الشباب
بسبب ارتفاع أسعار العقارات
وصعوبات التملك .وعليه،
قررت البطريركية املارونية،
ّ
مع حشد من رجال األعمال،
االنطالق من أزمة مسؤوهلا
اإلعالمي وليد غياض السكنية
ملعاجلة هذه املشكلة .مُتِّلك
وليد غياض اليوم أرضًا
وتبين له بطريقة غري مباشرة
قصرًا ،على أن تهتم الحقًا بكل
املعوزين اآلخرين!
منذ انتخب املطران بشارة
أضاف
بطريركًا،
الراعي
السياسيون والكنسيون اسم
وليد غياض إىل قوائم األمساء
يف هواتفهم اخللوية .بدا
واضحًا أن املسؤول اإلعالمي
عن الصرح ليس جمرد موظف
عادي .والده مسؤول عن
هاتف البطريركية ،والدته ّ
حلت
مدبرة البطريركية
يف موقع
ّ
حمل الراهبات اللواتي توارثن
هذه الوظيفة ،فيما ُع نّي شقيقه
شربل ،بداية ،سائقًا للبطريرك
ثم مسؤو ً
رمت
ال أمنيًا .وقد مّ
ً
البطريركية منزال داخل أسوار
لوالدي غياض وبنت
بكركي
َ
منز ً
ال آخر لشقيقه.
ّ
وطد غياض ،حمامي الطالق
األول يف احملكمة الروحية،
عالقته مبسؤول مكتب الرئيس
سعد احلريري نادر احلريري،
حتى بات ميكن مشاهدتهما
يركضان معًا حول فيال بورغيزي
يف إيطاليا عند السادسة
والنصف صباحًا .وهو يفاجئ
كل من يلتقيه بسعة اطالعه:
أنطون
املصريف
حيدث
ّ
الصحناوي كخبري يف القطاع
ّ
وتقلبات البورصة.
املصريف
يذهل السيدة روز شويري
مبعلوماته عن قطاع اإلعالنات.
ويوحي لرجل األعمال جوزف
فغالي بأنه هو ،ال فغالي،
املتخصص يف زراعة العنب
يف رومانيا لصناعة النبيذ.
هؤالء ،ورجال أعمال عديدون
غريهم ،باتوا أعز األصدقاء.
إال أن اسم غياض ارتبط مبا
هو أهم من هذه التفاصيل
الصغرية« :قصر األحالم».
فاحملامي الشاب رفض السكن
يف طابق ثان فوق والديه
وشقيقه .أراد بناء شيء آخر.
حاول ،بداية ،حتقيق حلمه
داخل أسوار بكركي ،إال أن
عدة مطارنة والرابطة املارونية
ورئيس مجعية الصناعيني
السابق نعمة افرام اعرتضوا،
فبدأ البحث عن مكان آخر.
أين يذهب؟ هو مل يرث أرزاقًا
عن أهله ،حاله يف ذلك من
حال شباب كثريين ،كما أنه
ال ميلك مثن أرض ،وال حيب
القروض املصرفية .يف طريقه
من الصرح البطريركي وإليه،
كان غياض يتأمل يوميًا اجلبل
األخضر الذي محى البطريرك
نصراهلل صفري ما تبقى من
حوله
أشجاره عرب مرسوم
ّ
إداري ّ
إىل حممية يكاد يستحيل قطع

قرر
شجرة واحدة منها .هناكّ ،
جتول
غياض أن يبين قصره.
ّ
يف احملمية ،حتى وقع على
النقطة األنسب :حتت «سيدة
لبنان» مباشرة .مل يراجع أحدًا
هذه املرة؛ ال متلك وال ترخيص
وال مالحظات مطارنة أو غريه.
ّ
تكفل سياسيان كسروانيان
باملطبخني فيما تقرر استرياد
الرخام من إيطاليا
حضرت املناشري الكهربائية
وبدأ قطع األشجار .إال أن
رئيس بلدية غسطا زياد
وتتالت
استنفر،
شلفون
التسريبات الصحافية ،ومل
يعد يف وسع رئيس اجلمهورية
السابق ميشال سليمان محايته
أكثر ،فتدخل لدى الراعي
إليقاف املشروعُ .أحبط غياض،
لكنه مل ييأس.
الحظ أن «سيدة لبنان»
حتده
تتوسط جب ًال أخضر
ّ
بكركي من جهة الشرق ،فبحث
عن النقطة املقابلة لبكركي
من جهة الغرب .هكذا حييط
الصرح البطريركي حبريصا
من جهة ،وقصر غياض بها
من اجلهة األخرى .إنها املرة
الثالثة ،ويفرتض أن تكون
ثابتة .عند التاسعة والنصف
من صباح اخلميس ،اصطحب
غياض ك ًال من البطريرك بشارة
الراعي واملونسنيور جوزيف
البواري ومدير عام التنظيم
ّ
لتفقد
املدني الياس الطويل
«أرض غياض» .عند أطراف
البطريركية
تؤجر
احملمية،
مزارعًا كسروانيًا أرضًا صغرية
يقيم فيها مزرعة لرتبية
اخلنازير ،حتتها مثة خزان مياه

تشرب جونية منه .بينهما ،قرر
غياض أن األرض أرضه.
الراعي
الكاردينال
بارك
ّ
املونسنيور
هنأه
األرض.
القيم العام على
البواري ،وهو
ّ
أمالك البطريركية املارونية.
وأكد الطويل أن األرض تقع
فع ًال خارج النطاق الرمسي
حملمية حريصا الطبيعية .ها هو
غياض يستعيد لونه الطبيعي،
فرحًا بإجياده أخريًا األرض.
لكن ليلتها مل ينم غياض.
القوانني اجلديدة متنع تأجري
البطريركية األرض أكثر من
تسعة عشر عامًا ،وعليه قد
يذهب تعبه كله هدرًا يف حال
تغري البطريرك أو تقرر فسخ
بد أن يشرتيها إذًا.
العقد .ال ّ
تعاميم الفاتيكان متنع بيع
الكنيسة أمالكها أيًا كانت
الذريعة ،مبا يف ذلك تقدير
احلل
لغياض.
البطريرك
القانوني الوحيد هو مقايضة
األرض بأرض أخرى .بدأ هنا
فصل جديد .بني أراضي «بنك
املدينة» اليت وضع مصرف
لبنان يده عليها ،مثة واحدة
تبلغ مساحتها  20ألف مرت يف
قعر واد يف بلدة املعيصرة يف
فتوح كسروان.
ال يتجاوز سعر املرت هناك 5
دوالرات .وعليه ينشط رجل
رومانوس،
فادي
األعمال
سالمة
على
منه
حرصًا
غياض السكنية ،بني الصرح
البطريركي ومصرف لبنان
لإلسراع يف إجناز املعامالت
وتسليم غياض أرضه يف
سيتسنى
وهكذا
الوادي.
للمسؤول اإلعالمي مقايضة

البطريركية املارونية :يعطيها
أرضه البعيدة اليت ال يتجاوز
سعرها مئة ألف دوالر ،ويأخذ
احملاطة
البطريركية
أرض
بالغابات واملطلة على خليج
جونية واليت يتجاوز سعرها
حبسب أحد اخلرباء العقاريني
ماليني عدة من الدوالرات.
الالفت أن غياض مل ينتظر
متلك األرض رمسيًا ليبدأ العمل
يف قصره .فطريق املزارع
سع أكثر من مثانية
الصغري ُو ّ
أمتار ،مرتكبًا باقرتابه من خزان
املياه عدة خمالفات.
يقلع شجرة من هنا ،فيزرع بد ً
ال
منها مدير عام وزارة الزراعة
لويس حلود ،املدين بعودته
إىل موقعه لضغوط البطريركية
املارونية على الرئيس جنيب
ميقاتي .يتسابق اثنان من
رؤساء بلديات املنت الشمالي
إىل وضع خرباتهما اهلندسية
بتصرف القصر .وها هو أحد

رجال األعمال يهرع إىل أطراف
شننعري حمم ًال بالباطون .حتيط
بالقصر وطرقاته جدران دعم
من احلجارة الضخمة .ترتفع
أعمدة اهلندسة االستثنائية:
طابق لالستقباالت الشعبية،
طابق للمعيشة وآخر للنوم .مينع
العمال التصوير من دون إذن.
ينحت املهندس مسبحًا مماث ًال
ملسابح الفنادق اليونانية ،تظنه
حبكم األالعيب اهلندسية عائمًا
يف البحر ،وإىل جواره جاكوزي
صغري .حيرص املهندس جان
بيار جعارة على أال يشوب
املنظر اخلرايف من القصر أي
شائبة .ميوضع القصر حبيث ال
يظهر أي مبنى بينه وبني البحر
كيفما نظرت .يقول غياض
لبعض املقربني منه إن الطابق
األخري خمصص لتقاعد البطريرك
بعد عمر طويل ،مربرًا كل ما
يفعله حبرصه الشديد على
استمتاع البطريرك بشيخوخته ـ

سكنيًا أقله.
العمل يف الورشة ـ كما عاينته
«األخبار» ـ جيري
الزميلة
بسرعة كبرية .وبعدما شارف
على نهايته ،أهدى رجل أعمال
(وسياسة) من كسروان غياض
مطبخًا إيطاليًا ،بكلفة تتجاوز
ستني ألف دوالر .واهتم رجل
ثان باملطبخ
سياسي
أعمال
ٍ
ّ
يسع غياض إىل
اآلخر .ومل
َ
كسرواني ثالث
سياسي
إلزام
ّ
ّ
خبفض حقيقي ألسعار الرخام
بعدما شعر مبمانعته ،فقرر
استرياد الرخام مباشرة من
إيطاليا ليكون واثقًا مما يضعه
يف قصره مئة يف املئة.
وينتظر فور عودة غياض من
ُ
الفاتيكان أن يبدأ مزاد األثاث،
املرشحني
أن
وخصوصًا
املستقلني لرئاسة اجلمهورية
سخاء وكرمًا ،وجزء ال
يزدادون
ً
بأس به من أصدقاء هؤالء جتار
مفروشات.
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عربيات واسرتاليات

بورك «يشكر» قادة اجلاليات السيسي :مواجهة التطرف تكون بإجراءات
يف حفل يف مكتبه يف روزالندز متكاملة وليس بالعمل العسكري وحده
اقام نائب مقعد واتسون
طوني بورك حفل افطار بعد
ظهر يوم االربعاء يف  12اجلاري
يف مكتبه يف روزالندز لتسليط
االضواء على بعض ما حصل
هذا العام يف مقعده االنتخابي
وذلك مبناسبة اقرتاب العام
على نهايته.
وقد حضر احلفل عدد من
فعاليات وقادة املنطقة من
خلفيات متعددة متثل النسيج
املميز ملقعد واتسون خاصة
واسرتاليا عامة ،وحضر عن
االعالم العربي الزميل ممدوح
سكرية عن «الوورلد اوبزرفر»

النائب طوني بورك

النائب بورك يتوسط الزميلني سكرية وبو رزق وفرانك شحود

أكد الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي أنه ال جيوز اعتبار العمل
العسكري هو األساس للتعامل
مع التطرف خالل املرحلة احلالية،
وإمنا جيب اختاذ جمموعة إجراءات
متكاملة مع بعضها اقتصادية
وأمنية واجتماعية وسياسية
عشان حنل هذة القضية.
وقال السيسي ،إن اإلجراءات
داخل سيناء خاصة مبصر فقط،
وال تتعلق حبماس أو غريها،
مؤكدا أن مصر لن تسمح أن
تسبب سيناء تهديدا جلريانها.
وأكد خالل حوار مع قناة فرانس
 24امس االول ،على ضرورة
إرساء السالم بني إسرائيل
حنتاج
مضيفا:
وفلسطني،
أن نعطي أمال للفسطينيني
واالعرتاف بدولتهم ،جنبا إىل
جنب مع الشعب اإلسرائيلي..
إن القضية الفلسطينية أحد
أسباب اإلرهاب.
وأشار إىل أن اإلسالم السياسي
جذوره واحدة ،وال ميكن فصل
داعش عن أنصار بيت املقدس،
الفتا أن اإلرهاب سيمس أمن
أوروبا وليس الشرق األوسط
فقط .وجيب التعامل مع اإلرهاب
بقوة وحسم وبإجراءات شاملة.
وحول استمرار اهلجمات اإلرهابية
يف سيناء وامكانية مشاركة مصر
يف التحالف الدولي ضد تنظيم
داعش ،قال السيسي إن مصر
تبذل جهودا منذ أكثر من عام يف
مكافحة االرهاب وحنن منضمون
هلذا التحالف ،ولكننا نقوم بهذا
اجلهد يف سيناء وعلى حدودنا
الغربية واجلنوبية ،وذلك حتى

قبل التحالف ضد داعش.
وجه الرئيس املصري التحية
للشعب الفرنسي مبناسبة أول
زيارة يقوم بها إىل االحتاد
االوروبي ،ألن هناك دائما بني
دول االحتاد ومصر عالقات قوية
وعميقة ممتدة على مدى سنوات
طويلة .وأضاف ان زيارته املقررة
إىل ايطاليا وفرنسا تأتي ضمن
اجلهود اليت يبذهلا الستعادة
مكانة مصر وشرح وجهة نظرها
لألوروبيني ليتفهموا ما حيدث
يف مصر واملنطقة.
وردا على سؤال حول آفاق
التعاون العسكري مع فرنسا،
قال الرئيس السيسي إن
العالقات العسكرية بني البلدين
ليست وليدة اليوم ،فمصر لديها
طائرات مرياج  5ومرياج 2000
الفرنسية باالضافة اىل صواريخ
الكروتال اليت تعمل ضمن نظام
الدفاع اجلوي واسلحة امليالن
املضادة للدبابات ،مشددا على
أن مصر هلا عالقات تعاون
عسكري مع فرنسا من سنوات
طويلة ،وحريصون على استمرار
هذه العالقات.
ولفت اىل أن عقد صفقات
جديدة بني البلدين مرتبط
مبدى ما ميكن أن تقدمه فرنسا
ملصر يف ظل الظروف الراهنة،
األمنية
للمطالب
وتفهمها
ملصر مبا يتناسب مع ظروفنا
االقتصادية احلالية ،مشريا إىل
مدى استعداد فرنسا لتقديم
تسهيالت لنا هو االعتبار الذي
سيحكم إبرام صفقات من
عدمه.

الشرطة املصرية توقف أحد قادة اإلخوان املسلمني
النائب بورك يتوسط الحضور

النائب بورك يتوسط الحضور

والزميل انطونيوس بو رزق عن
امليدل ايست هريالد .
وقال النائب بورك انه اقام هذا
احلفل ليقول «شكرا» للحضور
ولقادة اجملتمع واجلاليات الذين
لعبوا أدوار سفراء يف مسرية
االحرتام الراجلة اليت نظمتها
يف وقت مبكر من العام اجلاري
للتصدي للتغيريات املقرتحة
على قانون التمييز العنصري
من قبل حكومة ابوت.
وقال لقد كانت املسرية يوم
احد يف شهر ايار عندما مشينا
سوية يف الكمبا يف استعراض
متناغم لنظهر للمجتمع االسرتالي
العريض كم هو رائع جمتمعنا.

وتوجه للحضور قائال عليكم
ان تكونوا فخورين بريادتكم
وقيادتكم اليت اظهرمتوها يف
املسرية الراجلة ،واليوم ندرك
اكثر من اي وقت مدى اهمية
قيادتكم.
وقال ان هذا احلفل هو
باجنازاتنا ..معا
لالحتفال
نتأكد من ان االحرتام يهزم
الكراهية واننا ندافع عن
اسرتاليا املتعددة الثقافات
واحلضارات عندما يتعلق االمر
باالحرتام والتناغم.
وكانت هناك مأدبة غنية
باملأكوالت اخلفيفة واملرطبات
واحللويات.

 ١٤جرحياً ب  ٣انفجارات يف القاهرة وحلوان

أصيب  14شخصًا من بينهم
 10رجال شرطة امس االول
اخلميس ،جراء وقوع ثالثة
انفجارات يف القاهرة ،أحدها
يف حمطة رئيسية للقطارات
استهدفا
اآلخران
واالثنان
حميط جامعة حلوان ،حبسب
مسؤولني يف الشرطة.
وقال املسؤولون إن مخسة
من رجال الشرطة من بينهم
أربعة ضباط أصيبوا عندما
يستقلون
جمهولون
ألقى
سيارة مسرعة قنبلة صغرية
على قوة أمنية مكلفة بتأمني
جامعة حلوان .وقبل ذلك
أصيب مخسة رجال شرطة من
بينهم ضابطان يف انفجار قنبلة
صغرية جبوار نقطة للشرطة يف
حميط اجلامعة.
وقال مصدر أمين أن االنفجار
الثاني وقع داخل أحد القطارات
مبحطة سكة حديد مصر ،مما أدى
إىل إصابة الركاب واملواطنني
حبالة من الفزع ،وقد انتشرت
قوات األمن باحملطة فور وقوع
االنفجار.
وكان أربعة أشخاص أصيبوا
جبروح جراء التدافع الذي نتج
عن انفجار قنبلة صوتية يف
حمطة رمسيس للقطارات يف

العاصمة املصرية.
من جهة أخرى ،اعلنت الشرطة
ان جمهولني اضرموا النريان
صباح امس االول اخلميس
يف ثالثة باصات تابعة لشركة
نقل حكومية ،يف ثالثة مواقف
خمتلفة مبحافظة الشرقية بدلتا
النيل.
وكانت السلطات املصرية
قد كثفت تواجد قوات األمن
وسط القاهرة منذ يوم األربعاء
املاضي ،حتسبا لوقوع أعمال
عنف حمتملة يف ذكرى أحداث
حممد حممود ،اليت أدت إىل
مقتل  42شخصًا وجرح املئات،
نتيجة صدامات مع األمن قبل
ثالث سنوات.
كما متكنت القوات من تفكيك
عبوة ناسفة تزن  50كيلوغراما
جمهزة للتفجري بواسطة جهاز
السلكي ،ومعدة لالستخدام
ضد عناصر القوات املسلحة
مبحافظة
املدنية
والشرطة
مشال سيناء.
هذا وألقت الشرطة املصرية
امس االول القبض على حممد
علي بشر أحد القادة القليلني
املسلمني
اإلخوان
جلماعة
الباقني خارج السجون منذ عزل
الرئيس السابق حممد مرسي.

ابوت يدعو لوضع أهداف ملزمة قوية
خلفض االنبعاثات يف «مؤمتر باريس»

مصافحة بني ابوت وهوالند
دعا رئيس الوزراء االسرتالي
طوني ابوت البلدان لوضع أهداف
ملزمة قوية خلفض االنبعاثات
يف مؤمتر املناخ الرئيسي الذي
يعقد يف باريس العام القادم،
حمذرا من أن العامل ال يستطيع
حتمل خيبة أمل أخرى مثل قمة
كوبنهاغن يف عام .2009
فبعد سنوات من اجلدل بان على
اسرتاليا أن تتحرك بشكل أسرع
فور حترك امللوثني الرئيسيني
وصف السيد أبوت اآلن تغري
املناخ بأنه «موضوع مهم» وانه
«أحد امللفات اليت حيتاج العامل
كله ملعاجلتها».
وجاء توضيح السيد ابوت هذا
خالل حمادثات مع الرئيس
هوالند
فرانسوا
الفرنسي
الرئيس ،يف كانبريا مشلت
التجارة واألمن واحلاجة إىل
الزامية أهداف االنبعاثات.
وكان قد بقي الرئيس الفرنسي
يف اسرتاليا عدة ايام بعد انتهاء
«قمة بريزبن».
لكن السيد ابوت قال ان
التزامات كل بلد على حدة باحلد
من تلوث الكربون جيب أال تأتي
على حساب فرص العمل والنمو
واال فأنها ستفشل حتما.
واضاف يقول «كان من اجليد أن
أمسع فرنسوا (هوالند) يتحدث
يف مؤمتر
عن اتفاق ملزم
باريس املقبل».
وبينما كان السيد ابوت قد قاوم
الضغوط االمريكية واالوروبية
بثبات إلدراج تغري املناخ حتديدا
بندا على جدول اعمال قمة
جمموعة الدول الصناعية اليت
عقدت يف بريزبن عطلة نهاية
األسبوع املاضي  -وهو القرار
الذي اجتذب انتقادات واسعة
ونتائج عكسية يف نهاية املطاف
 عاد وخفف اآلن هلجته بعد تلكالقمة وبعد سلسلة من احملادثات
الثنائية.
وصرح للصحفيني بعد احملادثات
اليت أجراها مع الرئيس الفرنسي
«نعم ،ناقشنا تغري املناخ»
أثرت تغري
واضاف «لقد
ُ
املناخ».
ويتناقض هذا املوقف مع
السخرية اليت وجهها مكتبه
للصحفيني لسؤاهلم ما إذا كان
تغري املناخ قد أتى يف احملادثات
الثنائية السابقة مثل تلك اليت
جرت مع الرئيس األمريكي باراك
أوباما يف حزيران املاضي.
وقال السيد ابوت يوم االربعاء
«إن من املهم جدا احلصول على

نتائج قوية وفعالة من املؤمتر
الذي سيعقد يف باريس يف
العام املقبل».
وتابع يقول «ان تغري املناخ
هو موضوع مهم .وهو املوضوع
الذي حيتاج العامل ككل ملعاجلته.
نعم على كل بلد القيام بدوره
ملعاجلة مشكلة االنبعاثات .حنن
نفعل كل ما ميكننا ،وأسرتاليا
أيضا ،وحنن حباجة إىل اتفاق
قوي وفعال يف باريس يف
العام القادم».
وللمرة الثانية خالل أيام
استشهد بـ  10مليارات دوالر
لشركة متويل الطاقة النظيفة
أو «البنك األخضر»Clean( ،
Energy Finance Corporation, or
 )»«Green Bankباعتبارها احد
التدابري اليت وضعتها أسرتاليا
للدفع باجتاه خفض االنبعاثات،
جنبا إىل جنب مع خطته للعمل
املباشر ( )Direct Actionاليت تكلف
 2،55مليار دوالر ،وصندوق
احلد من االنبعاثات .وشركة
متويل الطاقة النظيفة هي
واحدة من عدة خطوات «مناخية»
اختذتها احلكومة السابقة وكان
االئتالف قد تعهد بازالتها.
ومع ذلك فان ليونة السيد ابوت
مل تقنع اجلميع ،حيث انتقد
زعيم املعارضة بيل شورتن
تصرحياته واصفا اياها بأنها
«خدمة كالمية» ،وقال «لقد
قاتل بأسنانه وأظافره البقاء
تغري املناخ خارج جدول أعمال
قمة جمموعة الدول الصناعية
العشرين وفشل.»،
واضاف السيد شورتن يقول
قضية
هو
املناخ
«تغري
اقتصادية كبرية يف القرن 21
وفقا لبان كي مون والشخص
الوحيد الذي ال يبدو انه فهمها
هو طوني ابوت.
وتابع يقول «ان انعزالية طوني
ابوت العنيد ال تكلف أسرتاليا
التنافسية االقتصادية فقط
ولكن أيضا مسعتنا الدولية».
كما اثار موقف رئيس احلكومة
فعل عداء زعيمة حزب اخلضر
كريستني ميلن اليت اتهمته بقول
«األكاذيب» السرتضاء زعماء
أجانب ووسائل اإلعالم الدولية،
وقالت ان «طوني ابوت ال ينوي
بذل املزيد ملعاجلة تغري املناخ.
ينوي الرتاجع أكثر ،وإضافت ان
شركة متويل الطاقة النظيفة
( )CEFCإىل املزبلة فهي بنيت
مع خمططنا لتجارة االنبعاثات
وضريبة التعدين».
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توقيع اتفاق للتجارة احلرة بني اسرتاليا
والصني لتعزيز فرص العمل واالستثمار

توقيع
االثنني
يوم
مت
تارخي للتجارة احلرة
اتفاق
بني اسرتاليا والصني حيث
وقعه عن اجلانب االسرتالي
رئيس الوزراء طوني ابوت
وعن اجلانب الصيين الرئيس
شي جني بينغ لتصبح مبوجبه
البضائع الصينية أرخص مثنا
ويتم الغاء التعريفات اجلمركية
على الصادرات االسرتالية
الرئيسية من املنتجات الزراعية
واملعادن.
وجاء التوقيع على هذا االتفاق
بعد  10سنوات من احملادثات
على امتداد عهود حكومات
هوارد وراد وغيالرد وأبوت.
وقال السيد ابوت واىل
جانبه السيد شي يف كانبريا
يوم االثنني «انه يوم جيد
ألسرتاليا ،يوم جيد للصني،
يوم جيد للمستهلكني ويف
النهاية يوم جيد للعمال».
ويضمن االتفاق ،الذي ال يزال
يتطلب تشريعا وجلنة حتقيق
برملانية ،دخول  85يف املئة
من مجيع الصادرات االسرتالية
الصني دون تعريفات مجركية،
وترتفع إىل نسبة  93يف املئة
يف غضون أربع سنوات ومن
ثم اىل  95يف املئة يف ذروة
التطبيق.
والصني هي أكرب شريك جتاري
السرتاليا ،مع تبادل للسلع
واخلدمات بني البلدين جتاوز
الـ  150مليار دوالر يف العام
املاضي.
وقال السيد شي امام الربملان
تعد  1.3مليار
ان بالده اليت
ّ
هي «سوق هائلة
نسمة
اإلمكانات».
فبعد أن جاء إىل السلطة يف
عام  ،2013وضع الرئيس
للتحقيق:
هدفني
الصيين
مضاعفة الناتج احمللي اإلمجالي
ونصيب الفرد من الدخل حبلول
عام  2020وحتويل البالد إىل
«دولة اشرتاكية حديثة مزدهرة
ودميقراطية ومتناغمة ثقافيا»
حبلول منتصف القرن احلادي
والعشرين.
وقال عن االتفاق «ان االمر

رئيس الوزراء ابوت والرئيس شي

مصافحة بني رئيس الوزراء ابوت والرئيس شي
يستغرق  10سنوات لشحذ
السيف ..وسيوفر هذا سوقا
أكرب وظروفا أكثر مالءمة ودعما
مؤسساتيا أفضل لتعاوننا».
وقال زعيم املعارضة بيل
شورتن انه قلق من ترك الزيوت
والسكر واألرز والقمح والقطن
االتفاق
خارج
واخلضروات
يف حني بقيت التعريفات
العقابية الصينية اجلديدة على
الفحم احلراري االسرتالي قيد
التطبيق.
وقال «اننا نتطلع إىل دراسة
تفاصيل االتفاق النهائي».
ومن املتوقع أن حتقق مكاسب
من االتفاق كل من الشركات
املصنعة ،وعمال املناجم وقطاع
اخلدمات املالية مبا يف ذلك
الصناعات السياحية.
ولدى الوصول اىل حيز التنفيذ
الكلي والنهائي فان 92.9
يف املئة من واردات الصني
من املوارد والطاقة ومنتجات
التعدين من أسرتاليا سوف
تدخل االسواق الصينية معفاة
من الرسوم اجلمركية ،حيث
تلغى معظم التعريفات املتبقية
خالل أربع سنوات.
سوف تتدنى اسعار التلفزيونات
والسيارات
واملالبس
الصينية.
وسيتم إلغاء الرسوم اجلمركية
على  13مليار دوالر من صناعة
األلبان وحلم البقر والغنم
وسيستفيد املزارعون من إلغاء
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للرسوم اجلمركية يرتاوح ما
بني  12إىل  25يف املئة.
وسيتم الغاء مجيع التعريفات
على البستنة.
وستسمح الصني بزيادة فرص
احلصول على جمموعة من
اخلدمات املهنية من اهلندسة
إىل رعاية املسنني.
وسيتم رفع عتبة الفحص
جمللس مراجعة االستثمارات
اخلارجية لشركات االستثمار
الصينية اخلاصة يف اجملاالت
«غري احلساسة» من  278مليار
دوالر إىل  1078مليار دوالر
(تريليون و 78مليارا).
سيتم فحص مجيع العطاءات
من قبل الشركات الصينية
اململوكة للدولة بصرف النظر
عن القيمة.
وسوف توفر أسرتاليا تأشريات
دخول جملموعة من املقاولني
التنفيذيني
واملسؤولني
الصينيني ملدة تصل إىل أربع
سنوات ،ولزوار عمل آخرين
ملدة ترتاوح بني ثالثة وستة
أشهر.
بدورها
الصني
وستسمح
لبعض املديرين التنفيذيني
واملقاولني االسرتاليني البقاء
ملدة تصل إىل ثالث سنوات.
وقال رئيس احتاد النقابات
االسرتالية  ACTUغيد كريني
ان هناك خطرا من فقدان
الوظائف االسرتالية مع سهولة
تنقل العمالة بني البلدين.

رغم اخلالف مع اسرتاليا يف ملف تقليص االنبعاثات احلرارية

زعماء الدول الصناعية الـ  20يتـّحدون حول ملفات الثغرات
الضريبية والتجارة واالحرتار العاملي والبنوك وااليبوال

التزم قادة الدول الصناعية
الـ 20االكرب اقتصادا يف العامل
مبستويات تارخيية من التعاون
والشفافية يف حماولة لرفع النمو
بشكل كبري ،وختليص املاليني
من الناس من حالة الفقر ،ودفع
ما يصل إىل  100مليون امرأة
إىل سوق العمل يف مجيع أحناء
العامل للمرة األوىل.
وخلصت قمة بريزبن يوم االحد
اىل اتفاقات لسد الثغرات
تستخدمها
اليت
الضريبية
الشركات املتعددة اجلنسيات،
وحتسني التجارة ،وتشجيع وضع
أهداف خفض االنبعاثات يف
وقت مبكر ،وتقوية املصارف
واصالح أسواق الطاقة مبا يف
ذلك الغاز ،وتنسيق استجابة
أقوى لوباء ايبوال.
ففي واحدة من قمم جمموعة الـ
 20األكثر «مثرا» ،اعتمد القادة
«خطة عمل بريزبن» اليت حتتوي
على إصالحات اقتصادية ألكثر
من  800شركة يتعني االضطالع
بها حمليا من قبل الدول األعضاء
أمال يف شحن قوي (turbo-
 )chargingللنمو االقتصادي.
وأشاد الرئيس األمريكي باراك
أوباما بالتنظيم الذي اتصفت به
القمة ،شاكر املدينة املضيفة،
بريزبن ،مطلقا عليها تعبري
«.»Brissie
وقد تبنت القمة يف بيانها
تشجيع األطراف اليت هي على
استعداد لإلعالن عن أهداف ما
بعد  2020خلفض االنبعاثات
احلرارية على القيام بذلك «يف
وقت مبكر» من قمة باريس
لتغري املناخ العام املقبل .وأكد
أيضا الدعم لـ «تعبئة التمويل
من أجل التكيف والتخفيف ،مثل
صندوق املناخ األخضر».
وكانت إدارة أوباما قد تعهدت،
األسبوع املاضي 3 ،مليارات
دوالر أمريكي هلذا الصندوق
يف بادرة اقدم عليها الرئيس
االمريكي إلجبار وضع ملف تغري
املناخ على طاولة قمة الدول
الصناعية العشرين  G20يف
خطوة ُوصفت بأنها ضد رغبات
حكومة أبوت.
وقد ُعلم ان اخلالف على
السياسات املناخية تسبب بعطب
كبري وراء الكواليس بني باراك
أوباما ورئيس الوزراء طوني
أبوت حمدثا اشتباكا يف قسم من
البيان اخلتامي بشأن التعامل مع
كفاءة استخدام الطاقة او الطاقة
النظيفة.
وجادل السيد ابوت لصاحل
كفاءة استخدام الطاقة الفعالة
باعتبارها احملرك الرئيسي خلفض
االنبعاثات ولكنه أيضا دافع عن
الفحم كمصدر للطاقة األساسية
ألكثر أن مليار شخص يف العامل
يعيشون بدون كهرباء.
وقال رئيس الوزراء الربيطاني
ديفيد كامريون ان على أسرتاليا
أن تفعل أكثر كجزء من االستجابة
العاملية النبعاثات الكربون.
واضاف يقول «على الدول ،اليت
مل تفعل حتى اآلن سوى القليل،
أن تفكر أكثر مبا ميكنها القيام
به .لقد كانت لي مناقشات جيدة

اجتماع بعض قادة العالم
وودية مع رئيس الوزراء أبوت
حول ذلك.».
واستطرد يقول «حتى اؤلئك غري
املتأكدين من علم املناخ جيب ان
يأخذوا باالعتبار العمل والتحرك
كشكل من أشكال التأمني».
وقال السيد كامريون «آمل ان
تفعل أسرتاليا كل ما بوسعها
يف األشهر املقبلة وتنظر يف
ماذا ميكنها أن تقوم به أكثر،
ألنه عندما يتعلق األمر بباريس
(اجتماع باريس للمناخ العام
املقبل) إذا كنا نريد ان نصل اىل
اتفاق عاملي على اجلميع ان يضع
شيئا على طاولة املفاوضات».
بدوره السيد ابوت ،الذي كان قد
أصر على أن بند تغري املناخ لن
يكون مدرجا يف البيان اخلتامي،
وجد نفسه حمرجا ألنه كان جزءا
من مسودة البيان األصلي الذي
ُعمم يف اسرتاليا.
ولكن عندما سئل عما اذا كانت
اسرتاليا ستعلن أهدافا جديدة
و[متى] ،رفض السيد أبوت مرة
أخرى االجابة.
وقال «سنتخذ مزيدا من القرارات
يف الوقت املناسب وما نريد
القيام به هو اختاذ إجراءات فعالة
ضد تغري املناخ وهو ما يتسق
مع استمرار النمو االقتصادي
القوي ،ومواصلة منو فرص
العمل والتطوير املستمر ليس
فقط بالنسبة للدول املتقدمة
بالفعل ولكن للعامل كله».
واعلن السيد أبوت ان قمة
الدول الصناعية العشرين G20
ألول مرة تنتقل من االستجابة
لألحداث اىل الرتويج وتعزيز
النمو االقتصادي واإلصالح،
قائال ان «قمة بريزبن هذه ،ويف
احلقيقة ترؤس اسرتاليا هلا ملدة
عام كامل ،مل تكن فقط حول
أفكار جريئة ..لقد وضعنا هدفا،
وضعنا خطة ،وحنن نعتقد أننا
نفذنا ذلك».
ويقوم صندوق النقد الدولي
والتنمية
التعاون
ومنظمة
برصد كل أداء كل بلد لضمان
حتقيق اخلطط املوعودة وتنفيذ
االجراءات املتبعة واإلصالحات
املعززة للنمو.
وفصـل البيان اخلتامي للقمة
ّ
ان «هذا سيضيف أكثر من 2
تريليون (تريليونني) دوالر اىل
االقتصاد العاملي وخلق ماليني

فرص العمل».
وقال رئيس وزراء اسرتاليا
«لدينا تدابري لرفع االستثمار،
وزيادة التجارة واملنافسة،
وزيادة فرص العمل ،جنبا إىل
جنب مع سياساتنا ،ودعم التنمية
والنمو الشامل ،ومساعدة على
ختفيض عدم املساواة والفقر».
وقد أثنى السيد ابوت ،الذي
دافع طويال عن خمطط إجازة
األبوة املدفوعة األجر كآلية
لزيادة مشاركة اإلناث يف القوى
العاملة ،على قرار القمة بتقليص
الفجوة بني عمالة الذكور
واإلناث خالل االعوام العشرة
املقبلة .وقال «لقد تعهدت
 25من أصل  25دولة شاركت
يف القمة تقليص الفجوة بني
مشاركة اإلناث والذكور يف اليد
العاملة مبقدار الربع ( ...حبلول
عام  )2025وهذا يساعد على
جلب  100مليون امرأة اىل اليد
العمالة العاملية».
وكما كان متوقعا ،سوف تصبح
سيدني مقرا لـ «املركز العاملي
للبنية التحتية» الذي سيتم
متويله من خالل تربعات حكومات
الدول األعضاء والقطاع اخلاص.
وقال البيان اخلتامي «إن هذا
املركز سيعزز التعاون بني هذه
اجملموعات لتحسني أداء ومتويل
أسواق البنى التحتية».
وفيما يتعلق مبسألة التهرب
الضرييب املعقدة ،أشاد السيد
ابوت باعتماد االلتزام املشرتك
اجلديد للقمة.
وقال السيد ابوت ان بعض
املواضيع األكثر إنتاجية يف
مناقشات القمة كان حول
تعزيز التجارة ،حيث جاء يف
البيان اخلتامي للقمة ان التجارة
واملنافسة كانتا «حمركني قويني
للنمو ،وزيادة مستويات املعيشة
وخلق فرص العمل».
وأشار القادة املشاركون يف
القمة أيضا اىل إصالحات يف
منظمة التجارة العاملية ،واىل ان
قمة الدول الصناعية العشرين
 G20سرتكز على سبل جعل
النظام التجاري العاملي «أفضل
عمال» عندما تستضيفها تركيا
عام .2015
وعلى األرجح ان تستفيد اسرتاليا
من التحسينات على النظام
التجاري العاملي.
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تستضيفها تركيا العام املقبل والصني العام 2016

دول جمموعة العشرين تتعهد زيادة النمو والشفافية الضرائبية ومكافحة التهرب الضرييب

أكدت دول «جمموعة العشرين»
يف بيانها اخلتامي الذي نشر،
األحد ،يف بريزبني شرق
اسرتاليا ،أنها تريد تسريع
النمو االقتصادي والتشجيع
على مزيد من الشفافية يف
قطاع الضريبة ،كما تدعم متويل
مكافحة التغريات املناخية.
وقالت «اجملموعة» اليت تشكل
 85يف املئة من ثروة العامل،
يف بيانها ،إنها تطمح إىل
حتقيق فائض يف النمو بنسبة
 2,1يف املئة إلمجالي الناتج
الداخلي حبلول العام  ،2018أي
أكثر من إثنني يف املئة كانت
حتدثت عنها من قبل.
وأضافت ،يف ختام يومني
من املناقشات ،أن اإلجراءات
اليت وعدت بها الدول الكربى
يف العامل لتحفيز نشاطاتها
االقتصادية «ستزيد بأكثر
من ألفي مليار دوالر أمريكي
الداخلي
الناتج
(إمجالي
العاملي) وستسمح خبلق ماليني
الوظائف».
وأكدت أن التوصل إىل ذلك
مير عرب وضع أساس لدعم
االستثمارات يف البنى التحتية،
من أجل تشجيع األشغال الكربى
عن طريق تسهيل العالقات بني
احلكومات واجملموعات اخلاصة
ومصارف التنمية واملنظمات
الدولية.
من جهة ثانية ،أعلنت «جمموعة
العشرين» أنها تشجع التقدم
الذي حتقق برعاية «منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية»
ملكافحة االمتيازات الضريبية
للشركات املتعددة اجلنسيات.
وكانت وثائق يطلق عليها إسم
«لوكسليكس» كشفت مرور
باليني الدوالرات يف لوكسمبورغ
بفضل اهليكلية املالية املعقدة
اليت تسمح للشركات بتخفيف
حجم ضرائبها ،لتحرم بذلك
احلكومات يف أرجاء العامل من
العائدات املالية.
وواجهت لوكسمبورغ ورئيس
وزرائها السابق جان كلود
يونكر ،الذي يتوىل رئاسة
املفوضية األوروبية حاليًا،

دورية للشرطة االسرتالية لحماية مقر قمة العشرين يف بريزبني
االحد (أ ف ب)

زعماء العالم يف لقاء جانبي على هامش قمة مجموعة العشرين (أ ف ب)
انتقادات شديدة بعد تسريب
الوثائق اليت وردت فيها أمساء
شركات عمالقة مثل «بيبسي»
و»ايكيا» و»دويتشه بنك».
وقد دعا يونكر يف بريزبني،
على هامش القمة إىل مكافحة
االمتيازات الضريبية ،مدافعًا
بذلك عن موقفه ،وقال «حنن
عازمون يف أوروبا على التصدي
للتهرب الضرييب ،إنها إحدى
النقاط الرئيسية اليت أثرتها
أمام الربملان األوروبي قبل
أن انتخب رئيسًا للمفوضية
األوروبية».
على صعيد آخر ،أكدت دول
«جمموعة العشرين» أنها تدعم
القيام «بتحرك قوي وفعال»
املناخية
التغريات
بشأن
لألمم
األخضر
والصندوق
املتحدة.
وقالت« :ندعم حتركًا قويًا
وفعا ً
ال ملواجهة التغري املناخي»،
و»نؤكد جمددًا دعمنا لتعبئة
الوسائل املالية لتتكيف (الدول
اليت تتضرر بالتغريات املناخية)
مثل الصندوق األخضر» لألمم
املتحدة الذي يهدف إىل

مساعدة الدول الفقرية األكثر
تعرضًا للخطر.
ودعت اجملموعة إىل حترك
قوي وفعال للتصدي للتغريات
املناخية بهدف التوصل إىل
بروتوكول حيظى بقوة قانونية
يف مؤمتر األمم املتحدة للمناخ
يف باريس يف العام .2015
وكان الرئيس األمريكي باراك
أوباما كثف التصرحيات حول
املناخ خالل القمة ،وقد رأى
أن اإلعالن املشرتك للواليات
املتحدة والصني هذا األسبوع
عن أهداف جديدة حول انبعاث
غازات الدفيئة يثبت انه ميكن
التوصل إىل اتفاق عاملي يف
شأن املناخ.
وأعلن رئيس وزراء اسرتاليا
طوني ابوت ،أن اجملموعة
«ستطلق مبادرة بنية حتتية
صندوق
وسيتابع
عاملية،
النقد الدولي ومنظمة األمن
والتعاون األوروبي التقدم
حنو حتقيق النمو املستهدف».
ولفت إىل أن وزراء الطاقة يف
دول اجملموعة «سيلتقون العام
املقبل للمرة األوىل».

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

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

وجعلت اسرتاليا اليت تستضيف
ضد
املعركة
من
القمة،
اإلجراءات التفضيلية الضريبية،
من أولويات رئاستها جملموعة
العشرين ،وأعلنت أنها تعول
على «التوصل إىل نتائج عملية
يف ختام قمة رؤساء الدول
واحلكومات» .وأوضحت مصادر
قريبة من املفاوضات لوكالة
«فرانس برس» ،أن «املوافقة
على اإلجراءات اليت اقرتحتها

منظمة التعاون والتنمية ال
شك فيها ،لكن إدراج مسألة
اإلجراءات اليت تسمح مبنح
التسهيالت أدت إىل نقاشات
حادة وتقلبات يف املواقف».
التهرب
وعلى رغم إعالن مكافحة
ّ
الضرييب ،عربت منظمات غري
حكومية عن خيبة أمل من هذه
«حمدودة
ألنها
اإلجراءات،
وغري كافية» .ورأت «منظمة
وان» يف بيان أن القادة
الشجاعة
تنقصهم
«كانت
يف التصدي مباشرة ملشكلة
التهرب الضرييب والفساد»،
بينما اعتربت «منظمة فايننشال

كواليشن»،
ترانسبارينسي
أن جمموعة العشرين «تعرتف
بثغرات النظام املالي لكنها ال
تعرف احللول احلقيقية»ّ .
إال أن
املنظمة اعرتفت بـ «قطع مرحلة
أساسية عرب االعرتاف بأهمية
مجع املعلومات حول املستفيدين
احلقيقيني».
وقررت القمة مكافحة االحتباس
احلراري.
وقد اختريت الصني لتولي
الرئاسة التالية جملموعة العشرين
واستضافة قمة اجملموعة يف
العام  ،2016بعد اسرتاليا هذه
السنة وتركيا العام املقبل.

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

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

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

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

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

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

رفنا الصخر يا قاسم»
«داعش» منر من ورقَ « :
جَ
فعلها أبناء العراق أخريًا .تطلب األمر ملسات على مستوى
التنظيم والتكتيك يقدمها اجلنرال قاسم سليماني لكي يصبح
«فزاعة»
قوة ال ُتكسر ،وإنه
ّ
ممكنًا القول إن «داعش» ليس ّ
ً
جرى تضخيمها ،وإنه ليس قدرًا حمتوما ...ومن يهمه األمر
فما عليه إال السؤال عن «ملحمة» جرف الصخر ،اليت قلب
العراقيون امسها ،رمسيًا ،فأصبحت «جرف النصر».
«داعش» ليس إهلًا .تنظيم لديه قدرات قتالية عالية ،صحيح،
املستعدين للموت ،صحيح أيضًا ،لكنه ليس
وآالف املقاتلني
ّ
«الفزاعة» اليت أرادت ،وأريد هلا ،أن تكون
آهلة ال ُتهزم .تلك
ّ
عصية على الكسر ،مت كسرها أخريًا ،وتبينّ يف
أيقونة رعب
ّ
جديًا .هذا
مواجهتها
شرط
ولكن
ورق،
من
منر
أنها
نهاية األمر
ّ
األمر ،قبل حنو  3أسابيع ،أثبت عمليًا يف العراق ،يف منطقة
بـ»جرف النصر».
جرف الصخر حتديدًا ،اليت باتت ُتعرف اليوم
ُ
بالتأكيد لن جيد اإلعالم األمريكي ،والغربي عمومًا ،نفسه
معنيًا بإظهار ما حصل هناك ،ويلحق به طبعًا إعالم النفط
ّ
العربي .لكن حبسب الوقائع اليت تنقلها لـ»األخبار» مصادر
ميدانية من هناك ،فإنه ميكن القول ،ومن دون تردد ،إن
تلك «امللحمة» توازي يف أهميتها ما حصل يف منطقة القصري
السورية ،قبل أكثر من عام ،ورمبا فاقتها أهمية على املستوى
االسرتاتيجي.
ما حصل يف جرف الصخر إجناز تارخيي لرجال «احلشد الشعيب»
العراقي ،املؤلف من فصائل عسكرية عدة .أكثر تلك الفصائل
قاتلت سابقًا االحتالل األمريكي ،وأبرزها« :كتائب حزب اهلل
ــ العراق» و»عصائب أهل احلق» و»منظمة بدر» و»سرايا
السالم» (التابعة للتيار الصدري) إضافة إىل فصائل أخرى.
اجلنرال قاسم سليماني ،قائد فيلق القدس يف احلرس الثوري
اإليراني ،كان «جنم املعركة» بال منازع .رجل الظل ،الذي بدا
أنه خيرج إىل الضوء ،قلي ًال ،يف األشهر األخرية ،انتشرت له
بعض الصور اليت قيل إنها من جرف الصخر .دور الرجل ،يف
املساعدة اللوجستية للقوى العراقية بل وامليدانية ،مل يعد
خافيًا .درس جرف الصخر ُيفهم منه أن يف الشعب العراقي
قوة لو ُن ّظمت ُ
وف ّعلت ،كما جيب ،لغيرّ ت الكثري من الواقع
ّ
«الداعشي» يف بالد ما بني النهرين ،والستطاعت ،وهذا ما
حصل ،أن تسحق جحافل «داعش» يف جرف الصخر ،إىل حد
كليًا من هناك .رمبا هذا
جعل قيادة التنظيم ُتقرر اهلرب
ّ
ما يتوافق مع ما قاله املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،السيد علي خامنئي ،لرئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي الشهر املاضي« :إننا نؤمن بأن العراق ،حكومة وشعبًا،
وال سيما شباب هذا البلد ،لديهم القدرة على دحر اإلرهابيني
وإقرار األمن ،وال حاجة إىل الوجود األجنيب يف البالد».
ماذا مُت ّثل جرف الصخر وما الذي حصل حقيقة هناك؟ تلك
الناحية ،الواقعة ضمن حمافظة بابل اليت متتاز بغابات النخيل
واملسطحات املائية االصطناعية الشاسعة ،كانت بالنسبة
إىل قادة «داعش» ّ
متثل قاعدة ارتكاز للزحف باجتاه اجلنوب
الشيعي .تقع جرف الصخر يف الوسط بني بغداد وكربالء،
وهي أقرب إىل الثانية ،كما أنها تشكل امتدادًا جنوبيًا لقضاء
الفلوجة ،الذي ميثل إحدى البؤر األساسية لتنظيم القاعدة ومن
بعده «الدولة اإلسالمية» يف العراق ،ولذلك كان يطلق على
هذه الرقعة اجلغرافية اسم «مثلث املوت».
بعد عام ألفني وثالثة حتولت هذه املنطقة إىل أحد أهم معاقل
التنظيمات املسلحة يف العراق (القاعدة) ،وكانت منطلقًا
للسيارات املفخخة يف بغداد .ويف  2010أصبحت تعرف بعاصمة
والية اجلنوب لتنظيم داعش ،ومن هناك استمر االنتحاريون
يف ضرب التجمعات املدنية يف املسيب واالسكندرية واحللة
وكربالء وبغداد .وبعد سقوط املوصل ،كان تنظيم داعش
يعترب جرف الصخر «خنجرًا يف خاصرة الشيعة ،ومنها سيكون
املدوي» يف بغداد وبابل وكربالء والنجف وصو ً
ال
سقوطهم
ّ
إىل البصرة.
لذلك قام التنظيم بتعزيز حضوره العسكري يف القرى
واألرياف التابعة لناحية جرف الصخر ،بل إنه شرع يف شهر
آذار املاضي بالزحف باجتاه مركز قضاء املسيب ووصل حتى
بعد مئات األمتار من الدوار الشهري يف املدينة الذي يشكل
معربًا باجتاه مدينة كربالء جنوبًا ،فكان أن تصدت له جمموعات
وحدت من تقدمه.
شيعية منظمة
ّ
وال تكاد حتصى االعتداءات اليت طالت زائري املدينة الشيعية
املقدسة على ذلك الطريق ،فسقط مئات األبرياء بتفجري
سجلتها
عبوات ورمايات رشاشة وذبح وصلب .جمازر كثرية
ّ
ذاكرة العراقيني من أبناء تلك املنطقة ،لكن مل تسجلها
مرة قطعت جماميع
طي الكتمان .ذات ّ
وسائل اإلعالم ،فظلت ّ
فتحول
«داعش» الطريق املذكور ،وكذلك جسر املسيب،
ّ
الزوار والعابرين اضطرارًا إىل طريق جرف الصخر.
سري
ّ

محمد نزال

يف  2010أصبحت «جرف الصخر» تعرف بعاصمة والية الجنوب
لتنظيم «داعش» (أرشيف)

قبل تحرير الجرف ،أبلغ األمريكيون الجانب العراقي عجزهم عن
شن أي هجوم هناك
هناك حصلت ،حبسب ما نقلت لـ «األخبار» مصادر معنية،
أفظع اجلرائم حبق العجز واألطفال والنساء والرجال .بعض
مدة.
كن يغتصنب ،بعد سبيهن كجوار ،ثم يقتلن بعد ّ
النساء ّ
صدام حسنيُ ،عرفت جرف الصخر كمالذ
تارخييًا ،يف زمن
ّ
ّ
جتار املمنوعات
املنظمة ،وكان ينشط فيها ّ
آمن للعصابات
صدام حتاشاها ومل ُيسجل
حتى
اجلنائي.
القتل
و»مافيات»
ّ
مرة.
أنه اقتحمها بقواته ّ
قبل حترير اجلرف ،وحبسب ما تنقل املصادر ،فإن اجليش
األمريكي أبلغ اجلانب العراقي عجزه عن شن أي هجوم
هناك .بالنسبة إىل األمريكي ،فإن «عقدة جرف الصخر
يصعب ّ
حلها عسكريًا ،وذلك ألنها أرض كثيفة بأشجار البلح
قوة حاضرة فيها ،وبالتالي هناك تداعيات
القديم ،ولداعش ّ
استنزاف» .هكذا ،ما عجز عنه األمريكي ،أو باألحرى ما خاف
منه ومل حياول فيه أص ًال ،فعلته قوات احلشد الشعيب العراقية
مدعومة من «قوة القدس» يف احلرس الثوري اإليراني برئاسة
اجلنرال قاسم سليماني الذي يقال إنه كان شريكا قياديًا
يف إدارة املعركة ،كما حصل يف مناطق عراقية أخرى سابقًا
وحيصل اليوم أيضًا.
ً
بعرض متوسطه
كلم
25
حنو
ا
طولي
الصخر
متتد ناحية جرف
ٍ
 4كلم .بدأ اهلجوم من  3حماور أساسية ،حيث ُأمطر اجلرف
بنريان متهيدية قوية حلواىل نصف ساعة ،قبل أن يبدأ
التقدم امليداني من احملاور الثالثة .احملور األول :من جهة
قرية الفاضلية ،ومهمته تطويق املنطقة وعزهلا عن عامرية
الفلوجة مشا ً
ال ،وألقيت مسؤولية العمليات فيه على «عصائب
أهل احلق» .احملور الثاني ،وهو اجلنوبي ،الذي يتصل ببلدة
اجلرف مباشرة اليت أوكلت مهمة التوغل إليها انطالقًا من قرية
البهبهان إىل «كتائب حزب اهلل» .أما احملور الثالث ،وهو
يف منطقة الوسط ،فمهمته كانت السيطرة على جمموعة قرى
يتموضع فيها داعش أيضًا من بينها عبد ويس والفارسية.
اشتعلت املعركة ،واحتدمت املواجهات عن قرب ،وجهًا لوجه
مع مقاتلي «داعش» .مقاتلو احلشد الشعيب رأوا بأعينهم كيف
حيًا جيهد للفرار من
كان «الداعشي» يسقط أرضًا ،ومن بقي ّ
املنطقة .يف البداية دافع إرهابيو «داعش» عن خط دفاعهم
األول بالقنص والعبوات الناسفة اليت كانت مزروعة بكثافة
بني أشجار النخيل .لكن سرعان ما تهاوى هذا اخلط بعد
ّ
املركز واحملكم التنظيم ملقاتلي الفصائل العراقية
اهلجوم
ً
ً
(وهؤالء باملناسبة غري مدربني تدريبا عاليا ،لكنهم منظمون،
وقد وضعت هلم ّ
خطة حمكمة) .ويف غضون ساعات بدأ التوغل
داخل مناطق داعش الذي فوجئ مقاتلوه باإلطباق عليهم وقطع
خطوط اإلمداد عنهم .كل احملاوالت «الداعشية» للصمود

كانت يائسة ،ويف غضون أقل من  48ساعة مت حترير املنطقة
اليت استعصت على االحتالل األمريكي ومن بعده على القوات
الرمسية العراقية على مدى حنو عقد من الزمن.
تنقل مصادر واكبت جمريات املعركة ،نق ًال عن مسؤولني
أمنيني ،أن البغدادي ،بعد ّ
تلقيه أخبارًا عن جمريات امليدان وما
ّ
أمل جبماعته ،أمر بعدم السماح بأن يؤسر مقاتلون من تنظيمه،
وبالتالي جرى «إحراق عشرات اجلثث أو رميها يف النهر»...
وهذا ما حصل بالفعل .وصلت رسالة البغدادي إىل مقاتليه
بالتزامن مع هربهم من اجلرف ،وذلك بالضبط عندما التقت
فصائل حمور هجوم الوسط مع فصائل حمور اجلنوب يف نقطيت
«الشهبان» و»احلجري» .تركت اجملاميع «الداعشية» خلفها 4
مالالت و 3آليات هامر ،ومل يكن باستطاعتهم االنسحاب إال
سريًا على األقدام ،أو مبعنى أدق :هرولة سريعة.
هكذا ،وفيما جتمع الواليات املتحدة حلفها الدولي ،ضد
«داعش» يف العراق وسوريا ،وال تتمكن من حترير قرية واحدة
سواء يف العراق أو يف سوريا ،تطل وحدات احلشد الشعيب
العراقية على تنوع تسمياتها الفصائلية لتعلن إمساكها بزمام
املبادرة امليدانية يف أكثر من منطقة عراقية ،كما حصل
قبل جرف الصخر يف ناحية آمرلي (الواسعة النطاق) وكما
حيصل اليوم يف منطقة سد العظيم وناحية جلوالء والسعدية.
وترى مصادر معنية أن أهم ما ميكن استخالصه من معركيت
آمرلي وجرف الصخر هو أن املعنويات يف العراق ،اليوم ،عند
الفصائل املقاتلة «لداعش» عالية جدًا ،وذلك جراء انكسار
احلاجز النفسي الذي بناه هذا التنظيم باألعمال الوحشية اليت
ميارسها يف حق أعدائه .وتؤكد املصادر أن املقبل من األيام
سيكشف أكثر عن هذا األمر.
بعد «ملحمة» جرف الصخر ،وانتشار صور سليماني من قلب
امليدان مبتسمًا ،أرسل أحد مقاتلي الفصائل رسالة إىل أحد
معارفه يف اخلارج ليطمئنه عن الوضع .رسالة مقتضبة جدًا:
«لقد َجَرفنا الصخر يا قاسم».

القوات العراقية تالمس مصفاة بيجي
كشف مصدر أمين عن «اقرتاب القوات األمنية واحلشد الشعيب
من مصفى النفط يف قضاء بيجي» مشالي مدينة تكريت مركز
حمافظة صالح الدين .وذكر املصدر لوكالة «كل العراق»
أن «القوات األمنية واحلشد الشعيب وصلت إىل جسر منطقة
البجواري الذي يبعد فقط  500مرت عن مصفى النفط» ،مرجحًَا
«دخول القوات إىل املصفى خالل الساعات القليلة املقبلة».
من جهة أخرى ،أعلن رئيس جملس ناحية عامرية الفلوجة
شاكر حممود ،أن القوات األمنية متكنت من حترير منطقتني
تقعان بني حمافظيت األنبار وكربالء .وقال حممود ،يف حديث
إىل موقع «السومرية نيوز» ،إن «القوات األمنية مسنودة
بالعشائر وقوات احلشد الشعيب وطريان اجليش ،متكنت من
حترير منطقيت الرزازة واآلبار غرب ناحية عامرية الفلوجة (23
بينت صور لتقرير بثه
كلم جنوبي الفلوجة)» .من جانب آخرّ ،
موقع «السومرية نيوز» وصول قوة من عمليات بغداد بإمرة
قائد العمليات الفريق الركن عبد األمري الشمري إىل مناطق
متامخة لناحية عامرية الفلوجة.
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أمريكا تكتشف أقليّات املشرق يوم تعلمت من بسمة مسؤول أمريكي! ال تراجع أمريكياً بل حضور أقوى يف
جان عزيز
سوريا والعراق
هيام القصيفي
فيالدلفيا | تأخذ احلرية الدينية طابعا خمتلفا يف االحاديث
االمريكية ،وال سيما بالنسبة إىل اآلتني من منطقة متفجرة
وحافلة بالصراعات الدينية .ثالث مفارقات اساسية يف هذا
اجملال:
ً
أوال ،وضع مسيحيي الشرق .يقول احد السياسيني
اللبنانيني يف واشنطن انه بقدر السلبيات اليت تركها وضع
العراق ومتدد تنظيم الدولة االسالمية وارتكاباتها يف حق
االقليات ،اال ان املردود «االجيابي» الوحيد هو أن االدارة
االمريكية بدأت تتعامل جبدية مع موضوع االقليات وال
سيما منهم املسيحيون يف الشرق االوسط .فالول مرة بدأ
االمريكيون يتحدثون باالمساء عن الطوائف وعن املذاهب
املسيحية بعدما كان هذا التمييز من احملرمات االمريكية،
العوام طويلة.
ومما ال شك فيه ان استحداث مكتب خاص يف االدارة
االمريكية ملتابعة ملف املسيحيني يف سوريا والعراق
وتهجريهم بعد مؤمتر دعم املسيحيني يف الشرق االوسط
الذي شهدته واشنطن يف ايلول املاضي ،سيفتح حبسب
األمريكيني املعنيني جماالت اكثر حضورا لتأمني محاية
احلضور املسيحي يف الشرق ،وسيكون له القدرة على
استقطاب دعم دولي وحشد االهتمام األمريكي الداخلي
ملساعدة مسيحيي الشرق األوسط ،علما ان اللبنانيني
الناشطني يف واشنطن يعملون على متييز وضع مسيحيي
لبنان عن سوريا والعراق ،وايضا مصر ،حيث تكرب املخاطر
وتقل قدرة الطوائف املسيحية على مواجهتها منفردة.
مثة واقعية يف الكالم عن احلضور املسيحي واالقليات،
اذ ميتزج احلديث الديين بالوقائع السياسية جلهة تطورات
سوريا والعراق وتأثري ذلك على لبنان .مثة أولويات سياسية
تتعلق بوضع لبنان وترتيبات العراق ووضع سوريا ،جعلت
من الصعب التعاطي مع ملف االقليات كضرورة أولية ،لكن
االمور اختذت يف الفرتة االخرية منحى اكثر جدية.
ويعرتف احد االساقفة االمريكيني الكاثوليك بأن الوضع
املسيحي صعب يف املنطقة ،وبأن العمل حيب ان يكون
منصبا على ابقاء املسيحيني يف ارضهم ،مشريا اىل ان
الفاتيكان يقوم جاهدا مبا يف وسعه ،لكن كثرة التدخالت
السياسية والدينية يف املنطقة جتعل من الضروري االعرتاف
باحلاجة اىل جهد اكرب ،من قبل مجيع الكنائس االمريكية
احمللية ملساعدة مسيحيي الشرق االوسط.
ثانيا ،بقدر ما يكثر احلديث عن احلرية الدينية اليت يريد
االمريكيون احلفاظ عليها يف بالدهم ،وال سيما لالجئني
املتدفقني من الدول اليت تشهد صراعات عرقية ودينية،
وعن حوار االديان والثقافات واملصاحلات ،تبعد املسافة عن
الشرق املشتعل حبروب طائفية .لعلها اكثر من معربة ان
تعدد احدى دوائر اهلجرة من بني األسباب اليت تدفعها إىل
تسهيل استقبال الالجئني ،االنفجارات يف بريوت وخميمات
النازحني السوريني ،يف مشهد يعكس املفهوم الذي ترى
فيه الدوائر التنفيذية يف الواليات نوعية الصراعات يف
الشرق االوسط.
و احلرية الدينية أحد اكثر املواضيع اليومية اليت تثار يف
الكالم عن الالجئني وتدفقهم اىل الواليات املتحدة ،اليت
تسعى اىل دجمهم يف اجملتمع االمريكي ال عزهلم .خيتلف
مفهوم اهلجرة واللجوء وطريقة التعامل مع الالجئني بني
دول اوروبا وامريكا جذريا .من هنا يفهم ايضا كيف ميكن
للبعض اال يتمكن من استيعاب خصوصيات الدول اليت
ترفض استقبال الالجئني او تنظيمهم يف خميمات بدل
«دجمهم» يف جمتمع كاجملتمع اللبناني ،كما ان هناك تقاطعا
يف الرؤية بني العمل على احلفاظ على الوجود املسيحي يف
الشرق ،واستقبال الالجئني االتني من العراق ،واالستعداد
لبدء استقبال موجات اهلجرة من سوريا برغم ان ال شروط
وال متييز يف استقبال الالجئني مهما كانت طائفتهم.
ثالثا ،يتصاعد الكالم عن حرية املعتقد والدين يف الواليات
االمريكية ،وال سيما منها تلك اليت تستقطب خصوصا
وينصب احلديث على ضرورة
الجئني من مناطق النزاعات.
ّ
استيعاب الفكرة االمريكية القائمة على محاية احلريات
الدينية ،كأساس حلماية االقليات يف الشرق االوسط،
وال سيما من خالل مقارنة األمريكيني الدائمة بضرورة
احرتام خصوصية اجملموعات الدينية وممارساتهم لشعائرهم
وحياتهم اليومية ،يف ظل تعدد الكنائس احمللية واالنتماءات
الدينية املتنوعة ،ومنها على سبيل املثال طائفة الـ»أميش»
يف النكسرت.

كنا يف مطلع األلفية جمموعة من «الثوار» .جئنا من مشارب حزبية
خمتلفة .كل منا يؤمن بنصف إهله وبقائد مفدى خالد معصوم مظلوم.
وكان ظلم تلك األيام رابطتنا ،ووطأة زمن الوصاية جامعًا لنا يف
سراديب التحقيق البوليسي وحتت جزمات االعتقال .وكنا نبحث
معًا عن كوة ضوء صوب احلرية .سنة  2000سافرت إىل واشنطن
الكتشاف مزاج روما اجلديدة حيال واليتنا االمرباطورية املزروكة على
شرق املتوسط ،بني مقاطعتني أمريكيتني :واحدة معلنة ال نعرتف بها
هي إسرائيل ،وأخرى مكتومة ال تعرتف بنا هي سوريا.
ذهبت حمشو الرأس ببضعة كليشيهات أكادميية من زمن دراسيت
السياسة وفلسفتها ،عن جون لوك الذي استوحى منه جفرسون
«إعالن االستقالل» ،وعن دي توكفيل وحبثه الرائع عن «الدميقراطية
يف أمريكا» .بني املطار والتاكسي والفندق ،تكفيك املسافة لنزع
كل األوهام .املهم أنين اكتشفت يومها معادلة فاقعة يف العاصمة
األمريكية حيال دمشق .اكتشفت أن ال أصدقاء لسوريا يف واشنطن.
لكن كثريين هناك جيدون فيها مصلحة أمريكية ثابتة .واكتشفت يف
لكن أيًا منهم
املقابل أن أصدقاء لبنان كثريون حول نهر البوتوماك،
ّ
ال يرى يف بريوت مصلحة أمريكية.
مرت األيام ،وصرنا نبحث عن كيفية حتولنا مصلحة ما لواشنطن.
ّ
علمنا أحد «اللوييست» اللبنانيني املخضرمني ،أن بداية أي مقاربة
ناجحة ألهل «املثلث الفدرالي» تكمن يف أن جتيب مسبقًا عن سؤال
غري مطروح يف أذهانهم :ملاذا علينا أن نساعدكم؟ بعد ختطيك
هذا االمتحان بنجاح ،عليك البحث عن جواب ثان هلم :كيف ميكن
أن نساعدكم؟ وصرنا نتخيل ،وجنرتح وننسج قراءات وتنظريات عن
جيوبوليتيك واقتصاد سوق وجمتمع مدني وقيم دميقراطية وحريات
دينية ،وعن منوذج أمريكي وحيد ــ قال ــ يف منطقتنا .عبأنا كل تلك
املقوالت يف رؤوسنا الصغرية ،وصرنا ننظم غزوات دورية لواشنطن،
كما ملمثليها يف عوكر ...من دون جدوى .فجأة انقلب الوضع رأسًا
على عقب.
فجأة صارت للبيت األبيض «سياسة لبنانية» ،وصرنا نأكل ونشرب
يف صحن ابن بوش ،وننام يف خمدعه ،بينه وبني الزوجة غري املخدوعة
على األقل .مل نفهم ما حصل ،وال ملاذا ،لكن حبورنا وغبطتنا ونشوتنا
باالنتصار كانت كافية لتخطي عبء السؤال والفهم واملعرفة .يف تلك
الفرتة ،أقنعنا أنفسنا ،وحاولنا إقناع ناسنا ،بأن القدر اختار أسامة
بن الدن حليفًا موضوعيًا لنا ،وأن زلزال  11أيلول أنقذنا .صارت
مساه احملافظون اجلدد.
أمريكا يف مواجهة مع «اإلسالم الفاشي» ،كما ّ
فصارت سياستهم اخلارجية مسألة داخلية للمرة األوىل يف تارخيهم.
صدر «باتريوت أكت» وأقيمت «وزارة األمن» .وحتولت مناهج
«املدارس» اليت متوهلا العائلة السعودية شأنًا ميس آخر مزارع أمريكي
يف حقول آيوا .هكذا ،توهمنا أن مصلحة أمريكا تقاطعت معنا ،وأن
القرار األول واألخري هناك بات يف يد الكونغرس ،متامًا كما قبل مئيت
عام ،كما يوم شيدوا عاصمتهم من النقطة صفر حول تلة الكابيتول،
وفكروا حتى يف عدم احلاجة وال الضرورة النتخاب رئيس! املهم أننا
عشنا شهر عسلنا األمريكي .على مدى عامني ونيف ،بني «قانون
حماسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان» وبني الرقم املميز ،1559
صارت واشنطن مربط خيلنا .يستقبلك اجلميع ببسمات عريضة ،من
أبرامز ووولفوفيتز ،إىل ساترفيلد الذي كان «يكش» يف وجهنا يف
بريوت .وصرنا نسمع كالمًا يرن يف آذاننا ،عن أقليات ومسيحيني،
وعن «بيبل» جورج بوش وأيقونة «تيوتوكوس» البيزنطية يف صورته
العائلية ،وعن إعادة طبع كتب برنارد لويس ،وعن وعن ...ومل
نكن وحدنا يف ذلك احللم الصيفي .جمموعات ال حتصى ،متثل كل
ضحايا بؤس املشرق ،شاركتنا تلك الرؤية .أقباط وأشوريون وكلدان
وسريان ...كلهم صاروا مستنفرين يف واشنطن .كلهم اعتقدوا أن
الذين خلفوا اهلنود احلمر الغربيني يف أرضهم ،مل يعودوا يرون فيهم
هنودًا محرًا شرقيني.
ذات يوم انتهى احللم .أفقنا على جرس إنذار أمريكي يقرع يف رؤوسنا
السنية السياسية.
ونظامنا .خرجت سوريا ،اآلن مطلوب إقامة نظام
ّ
أنتم ملحقون به .الشيعة سيعطون بعض الوقت لالنتهاء من العلويني.
بعدها يسود «باكسا أمريكانا» دائم ،يؤمن نفطنا ويرضي أهل
النفط .كانت الصدمة .وكانت عظيمة .بعدها صدرت الكتب يف
مقليب األطلسي .عن قمة النورماندي وعن أسرار شرياك وحقيقة بوش
و»صليبييه» ،فأدركنا كم أننا سذج.
كمن يستعيد أثناء سقوطه من شاهق فجوات حياته ،صرت أستذكر
حلظات ماضية مل أفهمها يف حينه :حلظة أوىل ،يوم أخذني دبلوماسي
أمريكي نزيه صادق من كتفي يف خمبأ ثوارنا السري ،وهمس يف أذني:
«ال تصدق وعود زميلي اآلتي من واشنطن اآلن وال تعهداته .هذا بيع
كالم .أؤكد لك أن بوش ال يعرف أين يقع لبنان على اخلارطة!» .حلظة
ثانية حني جلسنا يف مكتب كبري يف اخلارجية األمريكية ،وسألنا الرجل
املهم اجلالس خلفه« :إذا أخرجنا سوريا من وطنكم ،ونقلنا الالجئني
الفلسطينيني منه ،وألزمنا إسرائيل بعدم االعتداء على سيادتكم ،هل
أي منا ،ارتسمت
يؤدي ذلك إىل حل دائم لقضيتكم؟» .وقبل أن جييب ّ
على وجه املسؤول بسمة ساخرة ال تزال تنكأ وعيي بعد عقد ونيف.
حلظة ثالثة ،حني وقفت دبلوماسية أمريكية باحثة يف إحدى جامعات
بريوت ،تصارحنا عن ثوابت سياسة بالدها؛ هي ثالث :أمن األراضي
األمريكية .رفاه مواطنينا .والقيم الدميقراطية .قبل أن تضيف :لكنها
ختضع لرتاتبية ثابتة أيضًا :أمننا التزام أول .حني ال يكون يف خطر،
نسعى إىل رفاهنا .وحني يتأمن ذلك نعطي الباقي من وقتنا واجلهد
إلقامة الدميقراطية ...اآلن فهمت .أو باألحرى ،تعلمت.

هيام القصيفي

يتأكد لعدد من املطلعني على
مسار التبدالت اليت بدأت تفرض
نفسها بعد فوز اجلمهوريني يف
االنتخابات النصفية ان واشنطن
مصرة على مضاعفة تدخلها يف
الشرق االوسط ال اخلروج منه.
دنفر | يف دنفر ،حيث احتفل
اجلمهوريون باستعادة والية
كولورادو ،تعرب احدى الناشطات
عن سعادتها بعودة اجلمهوريني
أخريًا اىل التحكم بالكونغرس.
يف كالمها نشوة انتصار بعد ما
تسميه «اخلسائر» املتالحقة نتيجة حكم الدميوقراطيني ،معتربة ان على
ّ
اجلمهوريني من اآلن وصاعدًا عدم تقديم تنازالت وتربير معتقداتهم
وأولوياتهم حتت أية حجة.
ال تزال نتائج االنتخابات النصفية تثري انطباعات خمتلفة وحتليالت يف
اإلعالم االمريكي احمللي ومراكز االحباث وبني احملاضرين اجلامعيني.
الواضح ان اجلمهوريني لن يرتكوا الرئيس االمريكي باراك اوباما
مرتاحًا يف السنتني االخريتني من واليته .جمرد القول إن السيناتور
جون ماكني قد يصبح رئيسًا للجنة الدفاع يف الكونغرس يعين أن
أمورًا كثرية ستكون على احملك ،أوهلا دور واشنطن يف منطقة الشرق
االوسط ،وخصوصًا يف ملفي سوريا والعراق ،ال سيما أن مواقف
ماكني معروفة متامًا ازاء مسائل كمصري نظام الرئيس بشار االسد
مث ًال ،ونوعية التدخل االمريكي يف املنطقة.
يستأثر دور ماكني املستقبلي يف جلنة الدفاع باالهتمام يف اكثر من
حتول اخريًا حمور التعلقيات واالطالالت
مستوى سياسي واعالمي (بعدما ّ
التلفزيونية) ،وهو سيكون عنوان املرحلة املقبلة ،سواء بالنسبة اىل
نوعية امللفات اليت سيتدخل بها او يف ما يتعلق مبوازنة التسلح
ومضاعفتها للقوات املسلحة،
ال سيما ان هناك انقسامًا يف اآلراء حول ما ميكن ان يفعله للضغط
على االدارة الدميقراطية .لن يرتك اجلمهوريون اوباما يتصرف يف
الشرق االوسط وكأنه ال يزال يف مستهل عهده حني أعطى وعودًا
يصفها مسؤول حالي بـ «الفاشلة» ،ولن يرتكوا له حرية احلركة يف
ما يتعلق بالدور االمريكي يف اوروبا الشرقية (وال سيما اوكرانيا)
والشرق االوسط.
وبقدر ما يعترب احد املطلعني ان اجلمهوريني سيكونون اكثر ‹قسوة»
وحدة يف الشرق االوسط ،تكمن املشكلة ،حبسب دبلوماسي سابق،
ّ
يف ان اجلمهوريني انفسهم منقسمون حول الدور االمريكي يف الشرق
االوسط ،وحول حدود هذا التدخل وآلياته ،كما انهم منقسمون ازاء
أداء ماكني نفسه يف ما يتعلق باختاذ قرارات واضحة وعملية يف شأن
الوجود االمريكي يف هذه املنطقة.
ّ
مسلمات يف احاديث املطلعني
مثة عناوين سياسية بدأت تصبح
االمريكيني ،وأهمها يف ما يعنينا أمران:
او ً
ال ،ان اهلم االول يف السنتني املقبلتني هو ترتيب العالقة مع
ايران ،والكالم عن احلوار معها متداول يف شكل واسع ،مع وصفه بأنه
جدي اىل حد كبري وقد يفاجئ الكثري من األمريكيني املعنيني بشؤون
ّ
مصر ،يف شكل شبه دائم ،على تكرار رهانه
الشرق االوسط .فأوباما
ّ
على هذا احلوار .ورغم انه ال ميكن االمريكيني املعنيني التنبؤ بآفاق
االتفاق النووي ،تصر ادارة اوباما ،يف املقابل ،على اعطاء احلوار مع
ايران فرصة كبرية ،وهو سيبقى مفتوحًا يف املدى القريب ،وعلى
التكيف على ما
الدول العربية ويف مقدمها حلفاء واشنطن التقليديون
ّ
يبدو مع هذا احلوار ومتطلباته .ال سيما ان هناك اعتقادًا ثابتًا بأن هذا
مد تنظيم
احلوار قد يؤدي يف اطار امللفات اليت سيتناوهلا اىل وقف ّ
«داعش» ،ما يعين ان على الدول العربية «املتضررة» من احلوار مع
املد.
ايران وال تثق به املساهمة بدورها يف وقف هذا ّ
ثانيًا ،مثة تأكيدات من أكثر من جهة ومصدر ان السنتني املقبلتني
املتبقيتني من والية اوباما لن تشهدا تراجعًا للحضور االمريكي يف
الشرق االوسط خالفًا لبعض التوقعات .ومبا ان لعودة اجلمهوريني اىل
الكونغرس تأثريًا يف جمرى السياسة اخلارجية وقرارات االدارة يف ما
يتعلق باالطار العسكري ،فإن التدخل االمريكي سيكون أكثر حضورًا
من اآلن وصاعدًا .وهذا التدخل لن يكون ابدًا عرب الوجود العسكري
املباشر كما كانت احلال يف العراق .فرفض التدخل العسكري قرار
نهائي تتفق فيه سياسة الدميقراطيني واجلمهوريني .لكن ،يف املقابل،
سيكون مستوى التدخل السياسي واملساعدات العسكرية مرتفعًا.
وتتفق اكثر من شخصية على القول ان االمريكيني لن يتهاونوا من
اآلن وصاعدًا يف مقاربة ملفات املنطقة ،وقد نشهد تورطًا امريكيًا
اكثر وضوحًا على املستويات كافة ،ما خال التدخل املباشر ،وهذا االمر
سيشمل افغانستان والعراق وسوريا.
وحبسب احد املطلعني ،فإن قرارات كهذه لن تقابل بأية اعرتاضات
داخلية .فالرأي العام االمريكي يرفض مجلة وتفصي ًال عودة للجنود
االمريكيني اىل اي من مناطق النزاع ،لكنه لن يرفض مطلقًا زيادة
املساعدات والتدخل السياسي ،وخصوصًا ان اخبار الذبح الذي ميارسه
تنظيم «داعش» ضد امريكيني وغري امريكيني متداولة يف شكل واسع،
وكلمة « »isisصارت على ألسنة الكثري من املواطنني العاديني.

صفحة 15

Saturday 22 November 2014

السبت  22تشرين الثاني 2014

Page 15

مقـابلة

باريس مذهولة :ابن «النورماندي» يذبح مع «داعش»!
املصدر« :ليربالسيون» ،ترجمة نسرين ناضر
يظهر فرنسي واحد على األقل
هو مكسيم هوشار 22 ،عامًا ،من
ّ
املنفذين يف مقطع
النورماندي ،بني
الفيديو الذي ّ
بثه تنظيم «الدولة
اإلسالمية» لعملية ذبح الرهينة
األمريكي بيرت كاسيغ و 18جنديًا
سوريًا .فما هو عدد الفرنسيني
الذين انضموا مثله إىل اجلهاد؟ ما
هي مواصفاتهم وماذا يفعلون يف
امليدان؟ ديفيد تومسون ،الصحايف
يف «إذاعة فرنسا الدولية» ومؤلف
«اجلهاديون الفرنسيون» ،أجاب عن
قراء صحيفة «ليرباسيون»
أسئلة ّ
حول املوضوع.
ردًا على سؤال عن أبو عبداهلل (مكسيم
هوشار) ،وعما إذا كان قد تواصل
معه ،قال تومسون« :ال أعرف الكثري
عنه .عمره  22عامًا ،وصل إىل سوريا
قبل عام ونصف العام .وقد حصل
ٌ
تبادل مقتضب عرب فايسبوك إمنا
بيننا
ليس أكثر من ذلك .إنه موجود اآلن
يف الرقة ،عاصمة الدولة اإلسالمية.
نعرف ذلك من خالل الصور اليت
نشرها عرب فايسبوك ويظهر فيها
أمام أماكن معروفة يف الرقة.
كان يتواصل من دون قيود عرب
معينة،
موقع فايسبوك يف مرحلة
ّ
مستخدمًا امسه احلقيقي وامسه
اجلهادي .مل يكن معروفًا كثريًا من
اجلهاديني الفرنسيني اآلخرين ألنه
ّ
مؤلفة يف غالبيتها
كان يف كتيبة
النية
من السوريني .ومل تكن لديه
ّ
بالعودة ،فقد عبرّ مرات عدة عن
رغبته يف االستشهاد هناك .اختفت
صحفته عرب فايسبوك منذ بضعة
أشهر .ال أعرف إذا كان هو قد
أغلقها أم إن إدارة املوقع هي اليت
عمدت إىل إغالقها».
املجموعات الفرنكوفونية
وسئل تومسون« :اليوم ،كيف
ّ
جتند الدولة اإلسالمية اجلهاديني
املبتدئني ،وما هي مصلحتها؟
ليست لدى الفرنسيني يف شكل
عام خربة يف أمور احلرب ،وعدد
ّ
يتكلم اللغة العربية
قليل جدًا منهم
وحتديدًا اللهجة السورية-اللبنانية».
فأجاب« :هدف الدولة اإلسالمية هو
جتنيد مقاتلني ،وكذلك عائالت خيرج
ّ
وجيندون
منها جهاديو املستقبل،
أيضًا أشخاصًا لبناء دولة .مل يسبق
أن استخدم تنظيم جهادي الدعاية
والتواصل بقدر ما تفعل الدولة
اإلسالمية .ومن أبرز أسلحتها مقاطع
ّ
ّ
شقان:
تبثها .هناك
الفيديو اليت
مير بالوسائط
التواصل الرمسي الذي ّ
اإلعالمية الثالث :وكالة الفرقان
لألخبار اليت ّ
بثت مقطع الفيديو يوم
األحد ،ومؤسسة االعتصام ،ومركز
احلياة املتخصص بالرتمجة املتعددة
اللغات للمضمون الذي تنتجه
الوسيلتان األخريان والذي ُيصدر
جملة الدولة اإلسالمية ،دابق .والشق
الثاني هو التواصل غري الرمسي،
أي أشخاص ينشرون عرب اإلنرتنت
مستمدة من
صورًا ومقاطع فيديو
ّ
ّ
حياتهم اليومية ،وحيضون اآلخرين
على االلتحاق بهم ،ما ميارس تأثريًا
كبريًا على الشباب ،فهم يتماهون
معهم» .أضاف تومسون« :يف
الواقع ،غالبية الوافدين اجلدد ال
ّ
يتكلمون اللغة العربية .هلذا غالبًا ما
يتوزعون يف جمموعات على أساس
ّ

يف اهلندسة من  Lunelيف منطقة
 ،Héraultوقد لقي مصرعه مؤخرًا
يف دير الزور .هناك أشخاص أكفياء
ومؤهلون داخل تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
سؤال :ما هي املواصفات النموذجية
ّ
للمجندين يف «الدولة اإلسالمية»؟

اىل اليمني مكسيم هوشار صاحب الجنسية الفرنسية الذي ظهر يف فيديو «الذبح» الذي بثه «داعش» االحد املاضي.
اللغة ،فالفرنسيون ينضمون إىل
اجملموعات الفرنكوفونية .بعضهم
يأخذون دروسًا يف امليدان ،حتى
ّ
يتلقون دروسًا يف الدين.
إنهم
وبعضهم يكتسبون مستوى جيدًا
جدًا يف اللغة العربية ،لكن األكثرية
ّ
تتكلم العربية .ال ينضم مجيع
ال
الفرنسيني إىل اجلبهة األمامية .ميكن
أن يلتحقوا بالشرطة أو اإلدارة أو
ُي َّ
كلفون توزيع املواد الغذائية...
حتتاج الدولة اإلسالمية إىل أعداد
ّ
اجملندين للدفاع عن أرضها
كافية من
وتوسيعها».
نصدق أن هؤالء
سؤال :يصعب أن
ّ
األشخاص ينضمون إىل التنظيم بعد
مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو
اليت ُتظهر تلك الفظائع؟ كيف هلم
أن يرغبوا يف ارتكاب أفعال مماثلة؟
ال بد من أن هناك عوامل خمتلفة
جتذبهم للذهاب إىل هناك؟
تومسون :كل واحد من مقاطع الفيديو
هو عامل استقطاب جلميع أنصار
«الدولة اإلسالمية» .يستمتعون
به ويطلقون النكات حوله .مث ًال،
يف ما يتعلق مبقطع الفيديو الذي
كثر بينهم مقارنة
ُن ِشر االحد ،أقام
ٌ
بني السكاكني وبرنامج الطهو Top
 ...Chefهذه املقاطع هي اليت
ّ
املرشحني للجهاد .فهي
تستقطب
يف نظرهم إثبات على أن «الدولة
مستعدة لفعل أي شيء
اإلسالمية»
ّ
من أجل مهامجة «أعداء اهلل» .ومقاطع
تسهل العبور
الفيديو هذه هي اليت
ّ
إىل الفعل ألنها جتعله مبتذ ً
ّ
تتمتع
ال.
بقدرة فعلية على التجنيد.
سؤال :ملاذا ال يظهر اجلهاديون
ّ
مقنعني يف الفيديو األخري؟
تومسون :ليست صدفة أن ختتار
«الدولة اإلسالمية» ظهور مقاتلني
أجانب يف هذه املقاطع .فهي تدرك
متامًا أن وجود جهادي فرنسي ميارس
مضاعفًا يف
تأثريًا إعالميًا ونفسيًا
َ
ويرغم املسؤولني على
فرنسا،
ُ
التعليق على مقاطع الفيديو .وهذا
ما حيصل فع ًال .لو مل يكن هناك

فرنسي يف مقطع الفيديو األخري ،ملا
أثار اهتمامًا أكرب باملقارنة مع مقاطع
الفيديو األخرى اليت ُتَبث أسبوعيًا.
والشيء نفسه ينطبق على اململكة
املتحدة .والسبب الثاني هو جعل
ّ
اجملندين احملتملني يتماهون مع
هؤالء األشخاص.
حتدثتم عن احتمال وجود
سؤال:
ّ
ّ
املنفذين .هل ما
فرنسي آخر بني
زال هذا االحتمال قائمًا؟
تومسون :ال يزال هذا االحتمال قيد
الدراسة .مل يتأكد شيء بعد .ال
ميكن قول املزيد حاليًا.
سؤال :هل تعتقدون أنه بإمكان
هؤالء الفرنسيني العودة بسهولة
إىل فرنسا؟
تومسون :اجلواب هو كال ...أغلبية
الفرنسيني الذين يعودون من سوريا
َ
ويوضعون
توقفهم الشرطة سريعًا
توجه عدد كبري
يف السجن .لقد
ّ
منهم إىل القنصلية ألسباب متعددة،
منها حاجتهم إىل أوراق ثبوتية
(حتتفظ «الدولة اإلسالمية» جبوازات
سفرهم) .يعودون إىل فرنسا بسبب
تعرضهم إلصابة،
وفاة
ٍ
قريب هلم ،أو ّ
أو ألنهم ضاقوا ذرعًا ...وعدد كبري
منهم يعود أيضًا بسبب اخلالفات بني
اجملموعات اجلهادية.
سؤال :هل تعتقدون ،مثل سامويل
لوران (مؤلف «القاعدة يف فرنسا»)،
أن االستخبارات الفرنسية تعاني من
العجز؟ أم على العكس يعود الفضل
يف غياب االعتداءات يف فرنسا (يف
الوقت احلالي) إىل الفاعلية اليت
ّ
تتمتع بها تلك األجهزة؟
تومسون :لست على احتكاك بعامل
االستخبارات ،لذلك ال أستطيع أن
أجزم يف هذا املوضوع .ما ميكنين
قوله هو أنه عندما غادر العدد األكرب
من اجلهاديني الفرنسيني إىل سوريا
يف  ،2013-2012أعرب لي كثر بينهم
ّ
لتمكنهم من مغادرة
أنهم فوجئوا
البالد بسهولة يف حني أنهم كانوا
معروفني من الشرطة .لقد اعتمدت
السلطات الفرنسية االسرتاتيجيا

اآلتية« :سوف نرتك األشد خطورة
يذهبون من أجل إبعاد التهديد ،ويف
حال عودتهم ،ميكننا مطاردتهم ألنه
ستصبح لدينا إثباتات ضدهم» .مل
ّ
تتوقع السلطات حجم املشكلة يف
فرنسا.
رمبا اعتقدوا أن أرض اجلهاد احلقيقية
كانت أفغانستان أو باكستان أو
وزيرستان ،إمنا ليس سوريا .يف
حني أنه كان معلومًا منذ عام ،2013
أن كوادر «القاعدة» ّ
يتجهون حنو
سوريا .رمبا أساؤوا تقدير األمور.
ومل تتحرك السلطات الفرنسية إال
يف ربيع  2014بعدما وصل عدد
املتورطني يف النزاع
الفرنسيني
ّ
السوري إىل .700
س ِّجلت 4
ال بد من اإلشارة إىل أنه ُ
أو  5حماوالت لتنفيذ اعتداءات يف
األراضي الفرنسية ،لكنها ُأحِبطت
كلها.
سؤال :هل يعرف هؤالء اجلهاديون
ّ
والسنة؟ أم أنهم
الفرنسيون القرآن
جاهلون على املستوى الديين؟ هل
قرأوا ابن تيمية مث ًال؟ أم يعرفون
فقط بن الدن والعولقي؟
تومسون :من الواضح أن ابن تيمية
هو مرجع عقائدي أساسي بالنسبة
إليهم ...ميضي هؤالء الشباب
حياتهم يف قراءة النصوص إمنا
يف شكل عصامي ،باالستناد إىل
نصوص فرنسية يتم تبادهلا عرب
اإلنرتنت .عدد كبري من اجلهاديني
ميارس الشعائر الدينية منذ وقت
قصري ،رمبا منذ بضعة أشهر أو بضع
سنوات .غالبًا ما تكون معرفتهم
بالدين جمتزأة.
سؤال :هل انضم مهندسون وأطباء
وعلماء إىل «الدولة اإلسالمية»؟
وجه البغدادي ،أمري
تومسون :لقد ّ
«الدولة اإلسالمية» ،نداء إىل هؤالء
األشخاص لالنضمام إىل التنظيم،
دائمًا بدافع احلرص على حتقيق
االكتفاء الذاتي .ال أستطيع أن أعطي
رقمًا عن عدد اجملندين ،لكن كثرًا
بينهم معروفون .هناك مث ًال طالب

تومسون :ليست هناك من مواصفات
منوذجية ،إمنا هناك خصائص
مشرتكة .جزء كبري من اجلهاديني
الفرنسيني قادم من الضواحي
الفرنسية الشعبية .إمنا هناك أيضًا
أشخاص من الطبقات امليسورة
واحملظية .وبعضهم كانوا أشخاصًا
ّ
فاعلني جدًا يف اجملتمع قبل ذهابهم
إىل سوريا.
القاسم املشرتك بني عدد كبري منهم
هو العودة حنو اإلسالم أو اعتناق
الدين اإلسالمي منذ فرتة قصرية.
مروا يف مرحلة «اجلاهلية»
كثر بينهم ّ
ٌ
أي مرحلة ما قبل اإلسالم .إي إنهم
كانوا خيرجون مع الفتيات وحيتسون
الكحول ...كانوا يعيشون مثل
الشباب الفرنسيني اآلخرين .ثم
حصلت قطيعة ما والتحقوا باإلسالم.
وبعضهم كانوا منحرفني يف السابق
ويعتربون العودة إىل اإلسالم مبثابة
توبة.
لكن الوضع خمتلف بالنسبة إىل
الفتيات :معظمهن من طبقات ميسورة
وحتولن حنو الدين اإلسالمي.
ّ
ّ
اجملندين هو  25عامًا.
متوسط أعمار
وميكن أن يبدأ اجلهاد يف سن أصغر.
شخصني بدآ يظهران اهتمامًا
أعرف
َ
باجلهاد منذ سن  11عامًا.
سؤال :ما دور الفتيات اللواتي
يذهنب إىل سوريا؟ هل يقاتلن؟
تومسون :كال .ال حيق هلن القتال،
حتى لو كانت بعضهن يرغنب يف
ذلك .هذا ال يعين أنهن لن حياربن
ذات يوم .لكنهن حتملن السالح
دفاعًا عن النفس .مهمتهن تنشئة
األوالد على ثقافة اجلهاد ،وجعلهم
مشاريع مقاتلني يف املستقبل .كما
أنهن ناشطات على اإلنرتنت ال سيما
من أجل استقطاب مزيد من الشابات
لالنضمام إليهن .ويف الرقة ،هناك
أيضًا كتيبة نسائية يف الشرطة
مهمتها تطبيق الشريعة.
هل هناك «كتيبة فرنسية» أو
باألحرى «فرنكوفونية» داخل «الدولة
اإلسالمية»؟
نعم .يف البداية ،أنشئت الكتائب
ّ
يتكلمون
الفرنسية ألن الفرنسيني ال
ّ
العربية .وكان اهلدف أن يتمكن
اجلميع على اجلبهة من فهم األوامر ،ال
تكبد خسائر بسبب
سيما وأن التنظيم ّ
عدم قدرة البعض على فهم اللغة.
كانت هذه الكتائب تضم فرنسيني
وبلجيكيني وسويسريني ...وكانت
هناك أيضًا كتيبة فرنسية يف «جبهة
النصرة» .لكنين ال أملك معلومات
حمدثة حول هذا املوضوع.
ّ
سؤال :هل ال يزال هناك رهائن
غربيون حمتجزون لدى «الدولة
اإلسالمية» يف سوريا؟ ومن هم؟
هناك حنو  15رهينة.
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مقاالت وتحقيقات

صيغة حل ألراضي ميفوق :الدير يبيع الناس أمالكهم
غادة حداد
النزاعات على األراضي مع الكنيسة ال تقتصر على بلدة السا.
يدعي
هناك نزاعات
اشد واقسى يف ميفوق -القطارة يف جبيل ،اذ ّ
ّ
االهالي ان الدير استوىل على اراضيهم وما عليها منذ عام 1914
وسجلها بامسه يف مسح اختياري جرى يف عام  .1938مل ينصف
ّ
القضاء االهالي ،فاضطروا اىل التفاوض مع الدير وتوصلوا اىل
صيغة حل ال تعيد إليهم سوى مليوني مرت مربع من اصل  12مليون
مرت مربع متثل جممل اراضي البلدة .هذا احلل مل يوضع موضوع
التنفيذ حتى اآلن.
قدم االمري يوسف الشهابي حجة
بدأت
القصة يف عام  ،1761عندما ّ
ّ
ارض اىل الرهبان لبناء دير عليها .يومها مل يكن من بلدة يف جبيل
تدعى ميفوق -القطارة ،ففي الوثائق العثمانية كانت تدعى ايليج،
وكانت جزءًا من البرتون ،وكان هناك برناسا ايضا ،اليت اندثرت
فيما بعد .ظهر اسم القرية يف القرن السابع عشر ،وكانت ختضع
ملقاطعجية آل محادة .يف تلك الفرتة ،ونتيجة االزمات االقتصادية
واالجتماعية ،توسعت ممتلكات الدير ،اذ أنشا القيمون عليه
تعاونيات زراعية واستهالكية .ويف الفرتة نفسها ،اخضع داوود
باشا ميفوق ملساحة الدولة العثمانية.
حبسب استاذ التاريخ عصام خليفة ،كان اجلميع يدفع املرية
للسلطنة ،و»ما يقال عن اعفاء الرهبان منها كذب .املسلمون فقط
مل خيضعوا للضريبة العثمانية».
اال ان احملامي ميشال ّ
قصة الستحواذ الدير على اراضي
متى لديه ّ
البلدة .ففي  31اذار  ،1914قررت الدولة الرتكية انشاء طريق
تربط قرييت ترتج وحلفد (قضاء جبيل) .هذه الطريق تبعد عن
أعد رئيس الدير عريضة اىل
ميفوق حنو ساعة
سريا على االقدامّ .
ً
الدولة الرتكية العفاء الدير من الضريبة ،واقنع االهالي بتوقيع
تلك العريضة اليت تفيد بأنهم شركاء يف ملكية االراضي مع ديري
بنيتا
ميفوق والقطارة ،وبالتالي ال ميتلكون شيئا .وثق االهالي ّ
رئيس الدير ،الذي ،حبسب
ّ
شخصا
متى ،استقدم حنو 120
ً
من خارج القرية للتوقيع عن
بعض االهالي جلهلهم القراءة
والكتابة .يف عام  1938حصل
املسح االختياري .حبسب ّ
متى،

صيغة الحل ال تعيد
إىل أهالي ميفوق سوى
مليوني مرت مربع من
اصل  12مليوناً

بلغت مساحة اراضي ميفوق حنو  12مليون مرت ،اال ان عملية
املسح شابتها شكوك كثرية ،اذ حدد رئيس جلنة املساحة تاريخ
الثالثاء يف  13ايلول  1938للبدء يف املسح ،فيما اقدم الدير على
املسح يف  12ايلول ،ووضع تاريخ  13ايلول على احملاضر .جرى
مسح القرية يف يوم واحدُ ،
ون ّظم  26حمضرا باسم الدير ،و13
حمضرا مليفوق ،و 13حمضرا للقطارةُ .طلب من املختار شبلي
فياض توقيع طلب يفيد بان الدير يريد مسح ما ميلك ،اال ان الدير
مل ُيربز اي مستند يؤكد امتالكه لالراضي .رفض املختار التوقيع،
فاستقدمت الرهبانية عضوا اختياريا دون حصوله على تكليف من
القائمقام ،ووقع املسح.

دعوى قضائية يف 1995

حاول اهالي ميفوق -القطارة استعادة ملكياتهم طيلة  57عاما ،حتى
رفع بعضهم دعوى قضائية يف عام  ،1995البطال املسح بتهمة
التزويرُ .ر ّدت الدعوى بذريعة عدم وجود دليل على تواطؤ بني
الرهبان وموظفي املساحة .يقول ّ
متى انه كان احد احملامني الذين
رفعوا الدعوى ،فاستأنف احلكم ،وطلب رئيس احملكمة (حينها)
حماضر التحديد والتحرير للتأكد من صحة ما يدعيه االهالي ،اال انه
عدها صحيحة حبجة عدم وجود «تزوير» بل «سهو» .يوضح متى
ّ
ان «للسهو اصوال» ،اذ «على املوظف الذي صدر عنه السهو ان
ّ
يوقع اسفله خبط امحر .وهذا مل حيصل
حيذف مكان اخلطأ وأن
حينها ،وبالتالي السهو باطل» .يتذكر احملامي ّ
متى انه التقى
ً
قاض حيكم
الحقا ،وقال له «افشلت لنا الدعوى ،اما من
القاضي
ٍ
ضد الرهبان؟» ،فكان رده انه ليس مارونيا ،و»لكن هل يستطيع
القاضي املسلم ان حيكم ضد الرهبان؟».
الدعوى ال تزال يف التمييز حتى اليوم ،يقول احملامي ّ
متى «قضيتنا
حمقة ،والقانون مع االهالي الن املسح االختياري مزور ،لكن لن
يصدر حكم بسبب نفوذ الرهبان املادي واملعنوي ،مع العلم
وخترج حمامني وطالبا يغدون
تدرس احلقوق
انهم ميتلكون جامعة ّ
ّ
متى ان الدعوى القضائية ّ
قضاة» .ويوضح ّ
تأخر تقدميها كثريا الن
بناء على
حبيا يف املاضيً ،
اخلالفات بني الدير واالهالي كانت حتل ً
وعود الدير ،اال ان القيمني على الدير حاولوا يف عام  1995انشاء
كسارات ،فرفعت دعوى مستعجلة اليقافهم.

تهجري أبناء البلدة

يف عام  ،1940يف عهد رئاسة االب بطرس زهرا للديرُ ،هدم 65
وهجروا اىل خارج القرية« .لذلك نريد اخلرائب
منزالُ ،طرد اصحابها
ّ
قبل املنازل واالراضي ،الزالة اجلرح من صدور االهالي .عقلية
كثريا»،
الرهبان اجلدد تطورت ،ونأمل خري ،غري انين غري متفائل
ً
يقول ّ
متى.
يف عام  1997حني قدم البابا يوحنا بولس الثاني اىل لبنان،

وجه إليه االهالي رسالة شرحوا فيها قضيتهم مع الدير .استلمها
ووعدهم خريا .يشري ّ
تعهد
متى اىل ان الرئيس العام يف الدير
ّ
حل النزاع ،واعطاء كل ذي حق حقه« .اصبحنا يف عام  2014ومل
حتل القضية».
يعرف عن نفسه.
كما
ميفوق»
من
«مهجر
معوض،
نعوم بشارة
ّ
ال يعلم يف اي عام انتقلت عائلته اىل حاقل ،فلم يكن قد ولد
بعد« :اخربني والدي ان دركيًا صديقه طلب منه مغادرة منزله
النه ملك للدير ،ويريدون هدمه ،وان مل يفعل فسيأتي حواىل 50
دركيا ويهدمونه على رؤوس سكانه» .عدد كبري من سكان ميفوق
غادروا حينها وانتقلوا اىل البرتون وحاقل وجبيل وضبية .ال يهتم
ً
شيئا منهم ،احزن
معوض للتسوية املفرتضة مع الدير« ،ال اريد
فقط على والدي وعمي ،اللذين توفيا مقهورين لرتكهما منزليهما.
ما جيري هو اجرام حبق ميفوق».
حبسب البلدية ،يقارب عدد اهالي ميفوق املسجلني  6000نسمة،
فيما يصل عدد السكان يف فصل الصيف اىل حدود  500شخص.
يف حديث مع االهالي تسمع روايات خمتلفة ،منهم من يقول ان
هربا من الضريبة
الدير حصل على االراضي عندما جلأ اليه االهالي ً
العثمانية ،اخرون يقولون انهم اعطوا حجج االراضي للرهبان مقابل
ايا منهم مل يأت على ذكر املسح االختياري.
تعليم اطفاهلم،
ّ
لكن ًّ
فكما جيهلون سبب املشكلة ،جيهلون ايضا تفاصيل التسوية اليت
ُيعمل عليها اليوم .برغم ذلك يؤكدون املضي فيها ،إذ ال حل اخر
امامهم .ال خيفون امتعاضهم من الوضع ،يقول احدهم« :الراهب
عندما يدخل الرهبانية يرتك ارضه ،ولكنه يف ميفوق اخذ ارضي،
وال يريد اعادتها إلي».

املفاوضات مع الدير

بعد خسارتهم يف القضاء ،جلأ االهالي منذ عام  1998اىل التفاوض
مع الدير (مع االب توما مهنا) .وحبسب مصادر يف البلديةُ ،أ ّلفت
جلنة من اربعة حمامني ،املختارين ،رئيس البلدية ،وممثلني عن
الدير .استمرت املفاوضات من عام  1998اىل عام  .2009اتفق
على صيغة حل .رفعت هذه الصيغة اىل اجملمع العام للرهبانية،
الذي بدوره ناقش القضية .يشرح مصدر ّ
مطلع ان اي قرار ليصبح
نافذا جيب أن يناقش يف جممع للدير ،جيتمع الرهبان ويتخذون
القرار ،يرفعونه اىل الرئاسة العامة لتوافق عليه ،يرسل اىل بكركي
ومنها اىل روما لتوافق عليه ،وتعيده اىل السفارة البابوية ،ومنها
اىل بكركي ،ليعود اىل الدير .تأخر ارسال القرار اىل روما من عام
 2009اىل عام  ،2012فيما املفاوضات استغرقت  10سنوات.
التسوية اليت ُيعمل عليها اليوم برعاية الفاتيكان ،تنص على ان
ً
اضافة اىل
ُيسجل الدير املنازل اليت يقطنها السكان بامسائهم،
تقسم االراضي الباقية
ارض مبساحة  2000مرت لكل منزل ،فيما
ّ
اىل عقارات ،لتباع باسعار مشجعة للشباب البالغني« .هنا وقعنا
امام اشكاليتني» يقول مصدر يف البلدية ،فالدير يطالب بتسديد
سعر معني لالرض ،فيما االهالي يريدون اسرتداد امالكهم من
دون مقابل .ليس هذا فحسب ،بل ان السعر الذي طالب به
الدير يف املفاوضات ارتفع اآلن ،وبات الدير يطالب برفع السعر.
اما االشكالية الثانية ،فتكمن يف ارتفاع عدد الشبان البالغني،
ّ
عاما يبلغ حنو 650
فاثناء املفاوضات كان عدد الشبان فوق ً 18
شابا ،اصبح عددهم اليوم حنو  850شابا ،وإضافة اىل هاتني
االشكاليتني ،فان االهالي يشعرون بالغنب ،اذ ان هذه الصيغة ال
تعيد اليهم سوى مليوني مرت مربع ،من اصل  12مليون مرت مربع
تعود للبلدة .وتشرتط هذه الصيغة عدم بيع االراضي لغري اهالي
ميفوق.
يرى احد احملامني املفاوضني ،ايلي احلشاش« ،ان هذا احلل
جمحف ،لكن علينا ان نكون جريئني لنصل اىل حل ،فالعدالة يف
لبنان نهاية ظلم ال بداية حق ،فاي حل وفاقي اسرع من اي دعوى
قضائية» ،فيما احملامي ميشال ّ
متى يقول «قد ال يكون باالمكان
افضل من هذا احلل».
رئيس دير الرهبانية املارونية اللبنانية يف ميفوق الياس العنداري
رفض التحدث يف املوضوع .قال انهم باتوا على قاب قوسني من
االتفاق مع االهالي ،حماو ً
ال معرفة اجلهة اليت تسعى الثارة القضية
مشريا
احلديث،
بدوره
رفض
احلشاش
كمال
اعالميا .خمتار القطارة
ً
ً
إىل ان القضية باتت منتهية وهناك اتفاق قريب مع الدير.

سامي اجلميّل يف زحلة :أحبّوا بعضكم!
رىل إبراهيم
قضاءي زحلة والبقاع
اجلميل يف جولته األخرية على
حقق النائب سامي
َ
ّ
الغربي جناحًا استثنائيًا خالفًا جلوليت القبيات وغسطا ،وذلك على مستويني:
األول شعيب والثاني سياسي ،إذ أبى أن يبدأ زيارته إال مبفاجأة سياسية
حللفائه أعلن فيها ضرورة الذهاب إىل «مؤمتر تأسيسي» ،أو مؤمتر حوار
وطين كما يطيب له تسميته.
اجلميل الظروف األمنية هذه املرة .فال املعلومات اليت
حتدى النائب سامي
ّ
ّ
حتدثت عنها بعض املواقع اإللكرتونية عن خمطط إرهابي لتفجري سيارة
حالت دون إمتام زيارته لقضاء زحلة ،وال املعلومات عن نية جبهة النصرة
استهداف شخصيات سياسية منعته من االختالط بـ «الزحالنة» والسري
مشيًا على األقدام يف شوارع املدينة .ظهر السبت املاضي ،استتبع
اجلميل خرقه األمين خبرق سياسي يضع الكتائب جنبًا إىل جنب حزب اهلل
ّ
والتيار الوطين احلر.
وردًا على سؤال
فخالل حلقة احلوار اليت أجراها يف مسرح الكلية الشرقيةّ ،
عما إذا كان النواب املمددون ألنفسهم حمقني يف التصويت للتمديد
ّ
اجلميل هذه احلجج اليت ال تربر
تفاديًا للمثالثة واملؤمتر التأسيسي ،دحض
ّ
ألن من
التمديد .وأشار إىل أنه «ال داعي لتخويف املسيحيني من املثالثةّ ،
عما مينع القوى السياسية
متر إذا رفضناها» ،فيما تساءل ّ
املستحيل أن ّ
من التحاور معًا ومناقشة مسألة تطوير النظام والعمل السياسي .كان
«الشيخ» واضحًا يف تأييده للمؤمتر التأسيسي ،وقد عمد إىل وصفه
بتسميات أخرى كاملؤمتر الوطين ومؤمتر احلوارّ ،
علها ختفف من وقع كلمة
«التأسيسي» على قوى  14آذار اليت دأبت على اتهام حزب اهلل والنائب
ميشال عون مبحاولتهما أخذ البلد إليه .وكان واضحًا أيضًا يف تشديده
على ضرورة اجتماع كل األحزاب السياسية حتت عنوان واحدّ :
حل أزمة
مدد له ،وحكومة الـ 24وزيرًا املشلولة
اجمللس النيابي املشلول ،حتى لو ّ
وفراغ رئاسة اجلمهورية؛ ألن البديل من التوصل إىل صيغة جديدة تنعش
احلياة السياسية والبلد هو حرب شوارع.
اجلميل يرمي أول قنبلة يف اجتاه حلفائه ونواب زحلة يف القوات
ما كاد
ّ
اللبنانية اجلالسني بني احلضور ،حتى باغتهم بأخرى متوجهًا إىل الكتائبيني
ليسمع اآلخرين .فانطلق من «إطار الوحدة املسيحية»
بصيغة األمر احلزبي ُ
ّ
ليحث املسؤولني يف احلزب على معاملة اخلصم املسيحي كاحلليف ووقف
التعامل معه وفق االنقسامات السياسية« :ما يسمى بفريقي  8و 14آذار
انتهيا وحنن على أبواب مرحلة جديدة ختدم قضيتنا وسعينا وراء تطبيق
الالمركزية اإلدارية» .لذلك دعا «الفتى الكتائيب األصيل» ،كما وصفته
الفتة حزب القوات يف زحلة ،إىل إنهاء حاالت اخلصومات ضمن األحياء
والبلدات والبقاء على مسافة واحدة من اجلميع.
يف النقطة الثانية من اخلطابّ ،
ركز على ضرورة «االنفتاح على املسلمني
وتضافر اجلهود للوقوف يف وجه التطرف» .وعقب انتهائه من اللقاء الذي
اجلميل
تغيب عنه رئيس البلدية احملسوب على الكتلة الشعبية ،انتقل
ّ
ّ
إىل أوتيل القادري بعد أن بدأ جولته من نصب الشهداء ليكملها سريًا
على األقدام حنو إقليم زحلة حيث كانت اجلموع يف استقباله .وما هي اال
غصت قاعة الفندق بالزحالنة لتبدأ جمددًا حلقة حوار أخرى.
حلظات حتى ّ
ً
اجلميل من بني احلضور إىل خارج
تسلل
،
ال
لي
والنصف
عشرة
عند احلادية
ّ
الفندق بعد  4ساعات من النقاشات املتتالية ،مفض ًال سندويش «روستو»
من مطعم «أدونيس» على «محص وفول وتبولة» أوتيل القادري.
اجلميل نهار األحد جمريات أحداث النهار السابق عرب تكراره الكلمة
استعاد
ّ
نفسها أمام األقسام اخلمسة اليت زارها يف وادي العرايش ،حوش
حي السيدة ،املعلقة وحوش الزراعنة .ويف الوقت الذي خلت
االمراءّ ،
فيه «جولة اليومني» من أي لقاءات سياسية غري حزبية ،أنهى «الشيخ
سامي» زيارته بتلبية دعوة مطران زحلة والبقاع للروم امللكيني الكاثوليك
عصام درويش إىل الغداء ،رغم عالقة النائب إيلي ماروني غري املستقرة
به .احملطة األخرية كانت يف بلدة خربة قنافار يف البقاع الغربي ،حيث
أعاد هناك أيضًا تكرار الكلمة نفسها على مسمع الكتائبيني.
خالفًا لزيارتي القبيات وغسطا ،جيزم خصوم النائب وأصدقاؤه بأن اجلولة
حققت جناحًا كبريًا ،إن من حيث «جرأته يف التنقل بني األهالي ،أو من
حيث احلشد الذي واكبه حتى انتهاء مهمته» .وقد حرص هذه املرة
على «تكثيف تفاعله مع احلزبيني ،فخصهم بنحو  15ساعة من النقاشات
وبيومني ال يوم على غرار جوالته األخرى» .يف موازاة جناح سامي يف
زحلة ،جناح آخر حققه منظم الزيارة رئيس اإلقليم الكتائيب روالن خزاقة،
يف امتحانه احلقيقي األول على األرض بعد تعيينه« ،على املستوى
الشعيب وعلى مستوى التنظيم وترتيب املواعيد» .أما النقاط السلبية
أو «ملزيد من النجاح» ،يعقب أحد أعضاء املكتب السياسي« ،فكان من
املفرتض للحاضرين يف مسرح الكلية الشرقية أن يتفاعلوا أكثر مع كلمة
سامي االستثنائية ويشكلوا مرآة ألفكاره» .غري أن األجواء املتوترة دائمًا
بني «الكتائب والتيار الوطين احلر حالت دون فهم احلزبيني ملغزى كالم
سامي حني دعاهم إىل إنهاء املناكفات والتعاون .فال قدرة فعلية هلؤالء
على مصاحلة خصومهم املسيحيني ،خصوصًا الكتلة الشعبية اليت يرأسها
النائب السابق إيلي سكاف ،إذا مل تكن هذه املصاحلة رمسية وعلنية
مساع
ومنظمة بني مجيع األطراف» .ويشري الكتائيب هنا إىل أن «عدة
ٍ
حصلت بني الكتائب والكتلة الشعبية مث ًال إلنهاء املشكلة بينهما ،إال أن
هذه املساعي مل تكن مدعومة من املعنيني بالشكل الالزم» .وبرأيه« ،ال
قدرة للوسطاء بني احلزبني على احلسم ،األمر حيتاج إىل تدخل الكنيسة
أو املرجعية الدينية الرئيسية يف زحلة املمثلة باملطران درويش ،على
غرار ما فعلت بكركي مع النائب سليمان فرجنية ورئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع» .علمًا أن درويش متكن منذ فرتة من حتقيق خرق
جدي يف العالقة بني الكتائب والكتلة للمرة األوىل عرب اللقاءات احلزبية
ّ
الدورية اليت ينظمها يف املطرانية كل شهر ،حيث جنح يف كسر اجلليد
بني رئيس إقليم زحلة الكتائيب واملنسق العام يف الكتلة ومجعهما حول
طاولة واحدة .أما على صعيد التيار الوطين احلر« ،فعالقة الكتائب به
اجلميل ومسؤولي التيار قبيل
متقدمة جدًا ،وقد دار حديث بني النائب
ّ
الزيارة بشأن حضور العونيني إىل مسرح الكلية ،انتهت باالتفاق على
تأجيل هذا األمر إىل حني عقد مصاحلة وطنية فعلية تفاديًا ألي حساسيات
بني حزبيي الطرفني».
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قضاء وقدر

«هرج ومرج» يف قاعة احملكمة بعد رفع اجللسة« ..العسكرية» تتابع استجواب موقويف «حوادث عربا»

مل يكن «اهلرج واملرج» الذي ساد قاعة احملكمة العسكرية الدائمة
أثناء حماكمة موقويف «حوادث عربا» الذي يتجاوز عددهم اخلمسني
موقوفًا ،بسبب رفع اجللسة اىل الثاني من كانون األول املقبل
ملتابعة االستجوابات ،بسبب إشكال وقع بني أحد املوقوفني وأحد
عناصر الشرطة العسكرية عندما أراد املوقوف التعبري عن املعاملة
السيئة اليت يتعرضون هلا.
وناصر املوقوف ،زمالؤه ما أدى اىل حصول تدافع ،وإصابة أحدهم
باإلغماء عملت عناصر من القوى السيارة املكلفة سوق املوقوفني
على إسعافه.
مهدت هلذا اإلشكال
ولعل ما انتهت اليه إفادة أحد املوقوفني قد ّ
حني قال« :حنن لسنا إرهابيني لنعامل بطريقة سيئة» ،وعندما سئل
من الذي أطلق النار على اجليش ،توىل «زميل» له اإلجابة عنه
صارخًا من قفص االتهام« :حزب اهلل» مضيفًا« :إن كل أحداث عربا
مركبة».
كل ذلك ،جرى بعد أن رفع رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم ،وهو كان يهم مبغادرة القاعة ،حني استوقفته أصوات
املوقوفني ،مطالبة «برفع الظلم عنهم» ،استمع رئيس احملكمة
اىل املطالب موضحًا للموقوفني أنه رفع اجللسة ألسبوعني فقط،
سيبت بأي إخالء سبيل ُيقدم أمام احملكمة ،خصوصًا بعد أن
وهو ّ
مت استجواب  16متهمًا حتى اآلن ،حيث ستدرس هيئة احملكمة
يدون يف احملضر بسبب
الطلبات ،وأن مجيع ما يدلون به اآلن لن ّ
رفع اجللسة.
وكانت احملكمة قد التأمت قرابة احلادية عشرة والنصف من قبل ظهر
أمس ،وسط تدابري أمنية مشددة اختذت داخل وحميط مقر احملكمة،
واستجوبت عشرة متهمني على مدى أربع ساعات متواصلة حبضور
وكالئهم.
وأمجع املستجوبون على نفي التهم املسندة إليهم جلهة مشاركتهم
يف القتال ضد اجليش اللبناني ،وتوجه أحدهم اىل رئيس احملكمة
قائ ًال« :أنت حتاكم الضحية ،وأين اجلالد؟».
وما مجع املوقوفني من املستجوبني أمس ،هو مسجد بالل بن رباح
حيث كانوا يقصدونه من أجل أداء الصالة ،ومساع خطب الشيخ أمحد
األسري إمام املسجد .وأفاد بعضهم أن دعوتهم لاللتحاق باملسجد
يف  23حزيران من العام املاضي تاريخ احلادث ،كان العتقادهم بأن
جمموعة من «سرايا املقاومة» حتاصر املسجد ،وعندما علموا حقيقة
األمر ،غادر كل منهم املكان.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حممود الصباغ أفاد رامي الرواس
أنه كان يرتدد اىل املسجد مرة يف األسبوع للصالة ،ومل يكن يقتنع
ّ
يكفر اجليش أو حيرض ضده ،نافيًا
بطروح األسري الذي مل يكن
إفادته األولية جزئيًا بفعل الضرب الذي تعرض له .وبسؤاله قال:
ذهبت اىل مسجد البزري يوم احلادث الستطاع ما حيصل ،واستفسرت
من الشيخ يوسف عما يدور يف عربا كونه على تواصل مع الشيخ
األسري.
وباستيضاحه قال :إن صديقي اتصل بي وأعلمين عن اإلشكال
وليس مرافق األسري ،حممد جلول .وعندما سئل عن اسم صديقه،
مل يتذكره..
وأفاد أن الشيخ يوسف طلب منه قطع الطرق مبستوعبات النفايات
لقطع الطريق على عناصر سرايا املقاومة ،بهدف قطع الطريق على
مداخل املسجد.
وسئل عما أدىل به يف إفادته األولية جلهة أن لكل من الكامريات
األربع يف مسجد البزري رمزًا معينًا ،فقال إنه كان يسمع نداءات،
وكانت هناك نقطة مسؤول عنها شخص ملقب بأبو عزيز وقد
اشتبكت مع اجليش.
وأوضح أنه بقي يف املسجد لليوم التالي حني عاد اىل منزله مؤكدًا
عدم حصول أي إشكال يف حميط مسجد البزري .وقال إن الشيخ
يوسف كان يتصل مع مسجد بن رباح لالطمئنان .وأضاف :مل تكن
غرفة الكامريات غرفة مراقبة ،وهي موجودة ملعرفة األشخاص الذين
يقدمون على أعمال مسيئة ،إلحالتهم اىل القضاء.
وردًا على سؤال قال إنه بعد ساعتني من وقوع اإلشكال ،علم بأن
احلادث وقع مع اجليش وليس مع سرايا املقاومة« ،إمنا حصلت
معركة قبل أسبوع من ذلك مع عناصر حزب اهلل».
ونفى محله السالح أو توجهه اىل مسجد بالل بن رباح يوم احلادث،
مضيفًا بأنه خضع لدورة تدريب على فك وتركيب بندقية.
وأكد ردًا على سؤال ملوكله أن هناك حواىل كيلومرتين بني
املسجدين.
وباستجواب عبد الباسط بركات حبضور وكيلته احملامية زينة املصري
أفاد بأنه سوري وقصد لبنان منذ العام  2005حيث يعمل يف النبطية.
وكان يقصد مسجد بالل بن رباح للصالة .وقال :أنا ّ
وقعت إفادتي
األولية حتت الضرب وال أؤيدها .وأضاف ال أنتمي اىل أي جمموعة
ويوم احلادث كنت يف عملي ،عندما وردتين رسالة على هاتفي تطلب
مين «االلتحاق باملسجد لوجود ضغط من سرايا املقاومة» ،وبوصولي
اىل منزلي يف طلعة احملافظ يف عربا ،رأيت مسلحني يف احلي،
وكان ليحصل إطالق نار مصدره ّ
تلة مار الياس والكل يعرف ذلك.
وتابع :مل أمتكن من الوصول اىل املسجد ،وعندما حاولت الذهاب اىل
الربامية حيث عائليت منعين اجليش.
سئل :ذكرت سابقًا انك أطلقت النار على اجليش من أحد األبنية
فأجاب :غري صحيح ،كان إطالق النار يأتي من تلة مار الياس ،وكان

يوجد مسلحون ملثمون يف احلي إمنا كانوا خمتبئني.
وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعين أفاد أنه كان
يرتدد اىل املسجد ولذلك طلبوا منه رقم هاتفه حيث تلقى رسالة
لاللتحاق باملسجد حيث كان يعتقد أنه توجد مظاهرة .أضاف :أنا من
مؤيدي الثورة السورية وكنت أشارك يف االعتصامات املرخصة من
الدولة.
وبسؤال احملامي حممد املراد قال :قبل أسبوع وقعت معركة مع سرايا
املقاومة ،وكنت أعتقد أن االشتباك كان مع عناصرها .وقصدت
املنطقة ألني خفت على عائليت .وقال :إن تلة مار الياس مطلة على
منزلي وكان يصدر منها قذائف مدفعية.
واستجوبت احملكمة حسن حممد الزعرتي حبضور وكيلته احملامية أماني
متيا فأنكر إفادته األولية بسبب الضرب ،نافيًا مشاركته يف القتال
ضد اجليش ،أو محله السالح وقال :أنا التحقت بالدعوة كعمل مسامل
تبشريي .وكان الشيخ األسري يوزع اجملموعات من أجل الدعوة يف
املنطقة ،وقال :مل أخنرط يف جمموعة األسري وتعبئة االستمارة هي
من أجل التربع بالدم ،ومساعدة النازحني السوريني .وبسؤاله قال
َ
يتلق أي رسالة حتمل كلمة «تامر» واليت تعين االستنفار
إنه مل
وااللتحاق باملسجد .وأضاف :أن الشيخ األسري أخربنا أن سبب دعوته
نسق مع اجليش السوري
للذهاب اىل سوريا هو تدخل حزب اهلل وقد ّ
احلر وعاد ألن املنطقة احتلها اجليش السوري وحزب اهلل ،ونفى أن
يكون رافق األسري اىل سوريا .وأضاف أنه يوم احلادث كان يف
ّ
القناية عندما مسع اطالق النار وطلبت منه شقيقته الذهاب
منزله يف
اىل املسجد وإحضار زوجها أمحد احلريري الذي يعمل هناك ،وقد
ذهب بالفعل مع شقيقه أدهم وصهره حيث تعرضوا إلطالق نار على
الطريق وقتل شقيقه وقال :إن حزب اهلل قتله وهناك صور تظهر
ذلك .وتابع :افرتقنا أثناء الطريق بعد تعرضنا إلطالق نار وعندما
أر صهري.
وصلت اىل املسجد مل َ
وتراجع عن أقواله جلهة مشاهدته األسري وفضل شاكر عند عميد
األسدي الذي قصده وقال :أنا قصدته ليوصلين اىل منزلي إمنا
أر هناك الشيخ األسري أو شاكر.
رفض فعدت سريًا على األقدام ومل َ
وبسؤال القاضي الزعين قال :ما أعرفه أن الشيخ األسري أعلن عرب
اإلعالم عن إنشاء «كتائب املقاومة احلرة» قبل  4أشهر من احلادث
وأنا كنت منشغ ًال بدراسيت وعملي وإعالة أهلي .وبسؤال جهة الدفاع
قال :تعرضنا إلطالق نار من «شقق حزب اهلل» املواجهة للمسجد،
وهذا موثق على مواقع التواصل وعرب الـ»يوتيوب».
العر حبضور وكيله احملامي زياد
واستجوبت احملكمة حممد مصطفى
ّ
مجعة ،فأفاد أنه كان مسؤو ً
ال عن تسجيل ومنتجة اخلطب اليت يلقيها
األسري ،وكان يرتدد اىل املسجد منذ  ،1997وشارك يف اعتصامني
أو ثالثة .وأضاف :يوم احلادث كنت يف املكتب املقابل للمسجد
حيث كنت أعمل يف اخلطب عندما مسعت صوت إطالق النار ،فنزلت
اىل ملجأ املبنى ،وحضر شبان وطلبوا مين استعمال هاتف املكتب ثم
جئت اىل عرمون عند خال زوجيت ،ونفى مشاركته يف إطالق نار على
اجليش .وقال ردًا على سؤال :نعم حصل اعتداء على اجليش.
وباستجواب هادي سهيل القواص حبضور وكيله احملامي حممود
الصباغ أفاد انه ميلك سوبر ماركت يف منطقة شرحبيل وكان يرتدد
أحيانًا اىل املسجد للصالة ،وأنه يعرف األسري منذ  20عامًا.
وبعدما أيد أقواله السابقة أفاد أنه كان يطلب منه تنظيم السيارات
أثناء الصالة يف املسجد .ويوم احلادث كان يصلي يف املسجد
فهرب اىل سوبر ماركت البساط القريبة وبقي هناك ،وأثناء توجهه
اىل املسجد رأى امحد قبالوي وامحد احلريري يقيمان حاجزًا ولدى
استفساره أفاداه أنه مت توقيف شخص من مجاعتهم ،وروى أنه وقع
إشكال مع أحد عناصر سرايا املقاومة وقد هدده «شبان زعران»
بذحبه وعائلته وكل شخص يقصد املسجد ،فنقل أوالده اىل منزل
أهله ،وذلك قبل  12يومًا من احلادث ،وقال إنه ميلك بندقية مبحله
منذ  1990نافيًا محله جهازًا السلكيًا يوم احلادث ،أو أنه كان مسؤو ً
ال
عسكريًا عند األسري ،نافيًا أيضًا مشاركته يف املعركة.
وباستجواب حسن أبو طبلة حبضور وكيله قال بعد أن أيد إفادته
إنه يرتدد اىل املسجد منذ  4سنوات كونه من ضمن جمموعة دعوية،
ونفذ مرة واحدة مهمة احلراسة على باب املسجد من دون سالح .وأن
االسري طلب منه شراء بندقية لكنه مل يفعل ألن وضعه املادي سيئ.
وأن املدعو «ابو محزة» سلمه واحدة ثم أعادها اليه .وقال :وردتين
رسالة لاللتحاق باملسجد ومل أكن أعلم أن احلرب هي مع اجليش
وحاولت اهلروب عندما علمت بذلك .وقال :أنت حتاكم الضحية،
وأين اجلالد؟.
وباستجواب غالب محود حبضور احملامي حممد املراد أفاد أنه شارك
قدم فيه وردًا للجيش .أضاف :عبأت استمارة
يف اعتصام واحد ّ
من أجل التربع بالدم ،ومل أنفذ أي أعمال حراسة على اجلامع ،وال
أنتمي ألي جمموعة .وقال :أنا محلت بندقييت املرخصة ووقفت على
مدخل منزلي حلماية نفسي ،ألنه كان يوجد شبان يفتعلون املشاكل
يف احلي ،ومل أعلم بأن املعركة مع اجليش إال عندما أعلمتين جارتي
بذلك.
وباستجواب الشيخ عاصم العاريف حبضور وكيلته احملامية عليا شلحة
قال :أنا خطيب متنقل ومعمم من دار االفتاء .وأتردد اىل املسجد
منذ  3سنوات .وبعدما حتدث عن تعرضه للتعذيب يف التحقيق األولي
قال عن عالقته باألسري :كنت استمع لدروس الشيخ األسري وقد
تعلمت الدعوة اىل اهلل كي ال أدفنها يف صدري ،وذهبت اىل املسجد

من أجل ذلك.
وهل أنت مقتنع بفكره .أجاب :ليس ضروريًا ،هو لديه آراؤه كما أنا
لدي فكاري ،وأوافقه بعدد منها ،وقد أعجبت بالدعوة عنده وكنت
مقتنعًا بها ،وكانت لديه مواقف سياسية عن الثورة والعيش مع كل
الطوائف يف لبنان.
وعن خالفه معه قال :ال توجد أمور معينة ،إمنا عندما دعا اىل التسلح
جنبت نفسي هذا األمر .وقال :عندما استشهد لبنان عزي وعلي
مسهون أعلن األسري املقاومة احلرة ،واعترب أن السنة مستهدفون
وكحالة شعبوية حباجة حلمل السالح ،وقد أقر بذلك الوزير مروان
شربل ،أضاف :بعد  3أشهر علم األسري أنين ال أعمل فطلب مين
أن أعمل يف املسجد .ويوم احلادث ،علمت بتوقيف شخص وطلب
األسري من امحد احلريري أن حيل املشكلة مع اجليش فرافقته ،وكان
الضابط متعاونًا ،وأبلغه احلريري «اننا حنب اجليش وال مشروع لدينا
ضدكم» ،وعندما شعرت بأن املشكلة قد حلت توجهت اىل منزلي
للغداء وأثناء عودتي اىل املسجد مسعت إطالق نار ،وتبادر اىل ذهين
أن حادثة الثالثاء مع سرايا املقاومة قد جتددت ،ولدى وصولي
اىل املسجد رأيت شبانًا مقنعني وعندما فتحت الكمبيوتر علمت أن
املواجهة مع اجليش.
وقال العاريف :أجربت على قول أشياء غري صحيحة ،وأنا بقيت يف
املكتب على أساس أن املوضوع سيحل ،ثم وردتين رسالة من عضو
هيئة العلماء املسلمني الشيخ علي اليوسف بأنه يسعى اىل احلل،
فأرسلت له أرقام هاتف احلريري ،وعندما مل يستطع التواصل معه،
اتصل بي جمددًا ،وطلب مين أن أبلغ األسري مبسعاه ،ومببادرة من
مفيت صيدا أيضًا .وتابع :مل أعلم أن املساعي فشلت ألن االتصاالت
كانت سيئة ،اىل حد أن اتى األسري صبيحة اليوم التالي من احلادث
وقال« :كل واحد يدبر راسو» .فتوجهت اىل منزل عميد األسدي
وطلبت منه أن أحلق ذقين ،فأعلمين أن الكهرباء مقطوعة ،ثم توجهت
اىل منزلي .وكان لدي يقني أن كل شخص توجه اىل املسجد سيتم
توقيفه فتواريت حلواىل الشهر وعندما مسعت أن الرئيس ميقاتي
سيعتقل كل من اطلق النار على اجليش سلمت نفسي ألني مل
أفعل شيئًا ،وأوقفت ومل أعرف مباذا اتهمت .وسئل عما قاله عنه
ربيع النقوزي أنه رآه يطلق النار ،فأجاب :غري صحيح هو مريض
باألعصاب .وبعد أن اعتذر من عائلة النقوزي قال :إن هذه العائلة
معروف أفرادها يف صيدا بأنهم بسطاء .واوضح أن يف املسجد
شخص يدعى عالء مغربي ويشبهه كثريًا .وبسؤاله قال :أنا كنت
مسؤو ً
ال إعالميًا .وأضاف :كان األسري يردد دائمًا اننا لسنا ضد
اجليش ومل امسعه حيرض ضده ،ولو فعل ،لكنت غادرت املسجد.
وبسؤال النقوزي عما قاله عن العاريف أجاب :ذكرت ذلك حتت
الضرب.
وانتهى العاريف اىل طلب إخالء سبيله بعد توقيفه منذ  14شهرًا
ونصف الشهر.
وباستجواب صالح العقاد حبضور وكيله احملامي عارف ضاهر ومندوبة
األحداث كونه قاصرًا ،نفى ما نسب اليه وقال إنه من سكان كفرجرا
وال يعرف سبب توقيفه وإن حممود مشعل جاره .وأضاف« :إن أقواله
األولية مت تلفقيها وقد سلم نفسه ومل يشارك يف أي اعتصامات.
ويوم احلادث قال إنه غادر عمله يف ساحة النجمة يف صيدا وبقي
يف املنزل حتى اليوم التالي .ونفى ان يكون مشعل قد سلمه بندقية
كالشنيكوف .ولفت وكيل العقاد أنه جرى التحقيق مع موكله اوليًا
من دون ولي امر أو مندوب احداث.
وأخريًا استجوبت احملكمة زياد البابا حبضور وكيله احملامي ديب احللو
فقال إنه موظف يف وزارة االتصاالت وسكان جمدليون ،وكان يرتدد
اىل املسجد منذ العام  2001حني انتمى اىل اجملموعة الدعوية.
ونفى مشاركته يف أعمال احلراسة أو خضوعه ألي دورة عسكرية.
ويوم احلادث كان بصدد مرافقة علي األخضر للبحث عن شقة لعبد
الرحيم األسري قريب الشيخ األسري ،على أن جيتمعوا عند عصام
الدنب ،وقد فوجئ بإطالق النار ومكث يف املنزل بسبب تطور
األمر ،وقال إن ما ذكر يف إفادته عن أن عبد الرحيم كان حبوزته
كالشينكوف وأنه رافقه اىل عند الدنب وكان هناك  15مسلحًا ،هو
كله تركيبة ،متحدثًا عن تعرضه للضرب أثناء التحقيق األولي.
وأضاف :ليس كل من له حلية جيب توقيفه فنحن لسنا إرهابيني.
وبسؤاله من اطلق النار على اجليش ،رد احد املتهمني يف قفص
االتهام حزب اهلل وكل أحداث عربا مركبة.

ترك العقيد السوري حراً

قرر مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك
العقيد يف اجليش السوري احلر عبداهلل الرفاعي حرًا ،وأحاله اىل جهاز
االمن العام لتنفيذ قراره.
وكان وكيل الرفاعي احلامي طارق شندب قد تقدم بطلب اىل
النيابة العامة الطالق سراح موكله بعد جتاوز املدة القانونية لتوقيفه
االحتياطي لدى مديرية املخابرات.

إخالء سبيل نجل مصطفى الحجريي

وافق رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل
ابراهيم ،على إخالء سبيل القاصر براء مصطفى احلجريي جنل الشيخ
مصطفى احلجريي ،يف ملفني مالحق بهما جبرائم إرهابية وذلك مقابل
كفالة مالية قدرها  3ماليني لرية عن كل من امللفني.
تقدم أمام احملكمة إلخالء
وكان وكيل احلجريي احملامي ناجي ياغي قد ّ
سبيل موكله يف امللفني.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
يتنصل من ..محل السالح
فلسطيين متهم باإلرهاب ّ
«قد أكون أنا الفلسطيين الوحيد الذي ال حيمل السالح وال ينتمي
اىل اي تنظيم ارهابي» ...هكذا دافع الفلسطيين سعيد املنصور
عن نفسه أثناء استجوابه االثنني أمام احملكمة العسكرية الدائمة
بانتمائه إىل تنظيم إرهابي مسلح ونقل مواد تستخدم يف تصنيع
املتفجرات ،وقيام مواطنه توفيق طه الذي حياكم غيابيًا باألعمال
االرهابية بواسطة املتفجرات.
ونفى املنصور أي عالقة له باملتهم الفار طه ،الذي قال عنه إنه
ال يعرف عنه شيئًا سوى ان أهل االخري هم جريانه يف حي تسيطر
عليه «حركة فتح» يف خميم عني احللوة .وأن جل ما فعله هو نقل
حقيبة مليئة بالثياب لقريب زوجة طه بناء على طلبها اىل منطقة
شتورا ،مرتاجعًا عن اعرتافاته السابقة جلهة شرائه مواد تستخدم
يف صناعة الصواريخ لصاحل طه.
وأصدرت احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم حكمًا
قضى بوضع توفيق طه يف االشغال الشاقة املؤبدة وجتريده من
حقوقه املدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية ،فيما حكمت على
املنصور بالسجن مدة عامني.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حممود دمج أفاد املنصور أنه
يعمل يف صيانة الكهرباء يف مستشفى محود .وقال ردًا على
سؤال انه التقى مرة بتوفيق طه يف مكتبة االسدي وكان يعرف
حينها انه مطلوب ،نافيًا أقواله السابقة عن أن طه دعاه اىل
منزله الحتساء القهوة ،مؤكدًا بأنه ال يعرف أين يسكن طه إمنا
أهله هم جريانه ،وأوضح أن ما ذكره عكس ذلك يف التحقيق
األولي جاء حتت الضرب والتعذيب .ونفى ان يكون طه قد
طلب منه شراء أغراض للكومبيوتر او اشياء تستخدم يف صناعة
الصواريخ.
وسئل :ملاذا ارسلك اىل شتورا ،فأجاب :غري صحيح أنا كنت
أقصد مستشفى األطباء يف البقاع ،وقد علمت زوجة طه بذلك
من زوجيت فطلبت مين أن أوصل حقيبة حتوي ثيابًا ألحد أقربائها،
على أن يالقيين شخص الستالم احلقيبة ،وبالفعل حضر شخص
واستلمها.
سئل :أمل يسلمك أغراضًا وجهاز البتوب ،أجاب :يف الوزارة قالوا
ذلك .ومل يكن بيننا أي كلمة سر .وأكد املتهم انه ال ينتمي اىل
أي تنظيم إرهابي ومل حيمل السالح ،وقد يكون بذلك الفلسطيين
الوحيد.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار تطبيق
مواد االدعاء ،ترافع وكيل املنصور احملامي دمج حيث استهل
مرافعته بالقول« :ان تكون فلسطينيًا فيعين أنك يف دائرة
الشك» ...وهنا قاطعه رئيس احملكمة طالبًا شطب العبارة
من احملضر ،وتابع وكيل الدفاع فاعترب أنه مل يظهر أي دليل
على إدانة موكله مبا نسب اليه ،واصفًا األدلة املساقة حبقه
بـ»اهلزيلة» ،أمام اجلرم الكبري املتهم به .ورأى انه يف حال كان
موكله على معرفة بأمساء مطلوبني ،فإن ذلك ال يشكل دلي ًال على
إدانته ،فهؤالء املطلوبون معروفني ايضًا من لبنانيني .وشدد
ّ
يتنقل يف كافة
على ضرورة وجود أدلة دامغة التهام موكله الذي
االراضي اللبنانية ومير على احلواجز األمنية ،سائ ًال كيف ميكن أن
حيمل أجهزة وأسلحة من دون أن يتم كشفه على تلك احلواجز.
وانتهى اىل طلب إبطال التعقبات حبق موكله لعدم توافر الدليل
وإال للشك واستطرادًا إعالن براءته وإال منحه األسباب التخفيفية
باالكتفاء مبدة توقيفه اليت جتاوزت السنة .وطلب املنصور من
جهته الرباءة.

موقوف ينفي مشاركته يف «حوادث طرابلس»
حتدث املوقوف شادي الزيلع أمام احملكمة العسكرية الدائمة عن
مدى عالقته باملوقوف حسام الصباغ ،يف معرض حماكمته يف
إحدى دعاوى «أحداث طرابلس» ،أالثنني.
وأكد الزيلع أن الصباغ سعى كما هيئة العلماء املسلمني
وسياسيني وأمنيني يف طرابلس إىل وقف القتال ،وعدم االجنرار
وراء أي دعوات إىل االشتباكات اليت شهدتها منطقتا باب التبانة
وجبل حمسن.
ونفى الصباغ مشاركته يف تلك األحداث ،وقال أنه تعرف إىل
حسام الصباغ يف ساحة النور اليت تداعى إليها عدد من األشخاص
إثر توقيف شادي املولوي ،وذلك رفضًا للطريقة اليت أوقف بها.
وأضاف :كانت حالة مجاهريية ،وكنا من مؤيدي املولوي ألنه وقع
عليه ظلم ،واجلميع تعاطف معه جلهة عملية استدراجه حيث كان
يقصد مكتب الوزير حممد الصفدي لتلقي مساعدة .وقال ردًا
على سؤال :كان ميكن توقيفه يف منزله مث ًال ،وأنا ال أدافع عنه،
والرئيس جنيب ميقاتي والوزير الصفدي قاال إن طريقة توقيفه
غري صحيحة ،وقد شاركهما يف ذلك نواب وسياسيون.
وبسؤاله عما يقوله اآلن يف املولوي أجاب :هو متورط ،وأنا
أحتدث عن طريقة توقيفه ليس أكثر.
وسئل عن خرائط عن مدينة طرابلس ضبطت يف حمله فقال إنها

عائدة حلسام الصباغ ،وكان هناك اجتاه إىل قيام نقاط حراسة
لضبط الوضع .وأكد أنه مل خيضع ألي دورة عسكرية ،إمنا كان
ّ
وفكها يف بساتني أبي مسرا.
يعمل لرتكيب بندقية
وعن سبب تأخريه يف تسليم نفسه قال الزيلع :يعود ذلك إىل
السياسيني .وباستيضاحه قال :كان هناك كالم عن حلحلة.
وعن عالقته بشادي املولوي وأسامة منصور قال :أنا ال أعرفهما
شخصيًا وكنت ضد أفكارهما ،وعلمت أنه سبق حلسام الصباغ إن
طلب منهما أن يستسلما.
وم ْن تؤيد ،أجاب :حنن ضد املشاكل وضد احلرب وال أتبع ألي
َ
جهة سياسية ،إمنا الشيخ سامل الرافعي هو أبنا الروحي.
وبعد أن استمهل وكيل الزيلع احملامي خالد عيتاني للمرافعة،
رفعت اجللسة إىل  19كانون األول املقبل.

ترك موقوف بعد استجوابه جبرم القدح والذم بوزير
الداخلية
قرر النائب العام االستئنايف يف جبل لبنان القاضي كلود كرم
ترك الناشط كريم حوا بسند إقامة بعد توقيفه من قبل مكتب
مكافحة جرائم املعلوماتية جبرم القدح والذم حبق وزير الداخلية
نهاد املشنوق.
وكان كرم قد استجوب حوا يف قصر العدل يف بعبدا ،ثم قرر
تركه بعد توقيف دام قرابة األسبوع.

نشل سويدي يف جزين
تعرض السويدي ماغنوس ستيغ أندرسون لنشل حمفظته أثناء
وجوده يف سوق جزين ،وهي حتوي أوراقه اخلاصة ومبلغًا من
املال.وفتح خمفر جزين حتقيقًا باحلادثة ملعرفة الفاعل.

قتيل صدماً يف بعلبك
صدمت سيارة جمهولة السوري مجيل اليوسف ( 80عامًا) على
طريق بعلبك الدولية ،ما أدى إىل وفاته على الفور ،ومت نقل جثته
إىل مستشفى دار األمل اجلامعي بانتظار نقلها إىل سوريا.
وأفادت «غرفة التحكم املروري» عن سقوط جريح يف حادث سري
على جسر الرينغ ،وقد هرعت فرق اإلسعاف يف الصليب األمحر
إىل املكان ونقلت اجلريح اىل أحد مستشفيات بريوت.
ووقع حادث سري عند اوتوسرتاد القلمون باجتاه مدينة طرابلس
قرب مطعم «الشاطر حسن» ،حيث اصطدمت سيارة جيب رمادية
اللون بعمود كهرباء ،ما ادى اىل اصابة شخصني كانا بداخلها.
وحضر الصليب االمحر ونقل املصابني اىل املستشفى.

توقيف  42مطلوباً
تابعت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت تعقب
املطلوبني وأوقفت  11منهم جبرائم حيازة خمدرات بينهم مطلوب
جبرم تهديد رجال األمن وآخر حبكم جزائي.
كما حجزت دوريات املفرزة  14دراجة نارية و 8سيارات خمالفة.
من جهتها ،أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن
العام خالل األيام املاضية  31مطلوبًا جبرائم تزوير مستندات
سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان إىل دول
أوروبية وآسيوية وافريقية ،واالنتماء اىل تنظيم إرهابي ،وحيازة
خمدرات ،وبعد انتهاء التحقيق معهم احيلوا مجيعًا إىل القضاء
املختص.

يوم أمين يف عكار وتوقيف مطلوبني
نفذت قطعات قوى االمن الداخلي يف سرية درك عكار يومًا أمنيًا
بأمرة املقدم ماجد االيوبي ،حيث اقامت احلواجز الثابتة واملتنقلة
عند املفارق الرئيسية والساحات العامة يف بلدات العبدة وحلبا
والقبيات ووادي خالد وغريها ،وصادرت سيارات خمالفة وعددًا
من الدراجات النارية.
كما اوقفت عددًا من املطلوبني.

مقايضة سيارة مسروقة  ..باملخدرات
«قايض» سالبون سيارة استولوا عليها يف إحدى عملياتهم بكمية
من املخدرات .وقد متكنت القوى األمنية من توقيفهم يف حملة
السهيلة ،حيث تبني أنهم كانوا يستخدون «جيليه» تستعملها
القوى األمنية كتب عليها عبارة «معلومات».
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه فجر

السادس عشر من اجلاري حصلت عمليتا سلب يف حمليت غادير
 كسروان وزوق مصبح خلف مبنى جامعة سيدة اللويزة القديم،طالتا ك ًال من عامل التوصيالت «ديليفري» السوري أ.إ ،.حيث
سلب منه مبلغ  /400/ألف لرية لبنانية وهاتفه اخللوي ،وب.إ.
الذي سلبت منه سيارته نوع تويوتا «أفانزا» ،وهاتفه اخللوي
ومبلغ  /100/دوالر امريكي ،وذلك ومن قبل ثالثة اشخاص
مسلحني أحدهم يرتدي سرتة «جيليه» سوداء اللون مدون عليها
كلمة «معلومات» ويستقلون سيارة سوداء اللون.
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكثفة متكنت إحدى دوريات
«شعبة املعلومات» من حتديد هوية الفاعلني وتوقيفهم بتاريخ
 2014/11/17يف حملة السهيلة ،وهم :ن.ب 28( .عامًا) وأ.خ.
( 34عامًا) ور.م 38( .عامًا) ،وبالتحقيق معهم ،اعرتفوا بقيامهم
بعملييت السلب ،وأنهم رموا اجلهازين اخللويني بعد عملية السلب،
واستبدلوا السيارة املسلوبة بكمية من املخدرات من أحد التجار
يف بلدة حزين البقاعية.
وتعرف عليهم عامل التوصيالت املذكور ،كما تبني أن املوقوف
األول مطلوب للقضاء مبوجب أربع بالغات ومذكرات عدلية جبرائم
سلب بقوة السالح وخمدرات ،واملوقوف الثالث مطلوب للقضاء
مبوجب مذكرتي توقيف جبرمي سرقة سيارات وخمدرات.
وأودعوا الفصيلة املعنية يف وحدة الدرك اإلقليمي ،للتوسع
بالتحقيق معهم بناء إلشارة القضاء املختص.

حمتاالن يسرقان مكتب رئيسة دير يف عجلتون
تعرض دير «ام اهلل» يف عجلتون للسرقة ،صباح االربعاء ،بالكسر
واخللع ،أثناء قيام الراهبات يف خدمة القداس التقليدي الذي
حيضره املسنون وأصدقاء الدير.
واعلنت رئيسة الدير االم ماري بيار فرح «ان شخصني ادعا أنهما
بانتظار سيدة آتية لتقديم مساعدة عينية ومادية للدير ،ليصار
اىل توزيعها ،على احملتاجني من الفقراء وااليتام والنازحني،
فرحبت بهما ودعتهما حلضور القداس ،فاعتذرا حبجة انهما يريدان
افراغ حمتويات السيارة اآلتية ،وفيما توجهت راهبات الدير اىل
القداس ،قام أحدهما بدخول مكتب رئيسة الدير عرب الشرفة،
وخلع باب الغرفة ،وعمل على خلع ادراج املكتب وخزائنه ،بغية
العثور على مقتنيات ذات قيمة مادية».
وقد أبلغت االجهزة االمنية باحلادث ،وجيري خمفر ريفون التحقيقات
الالزمة ملتابعة مالبسات احلادث وجمرياته ورفع البصمات.

تغريم كاتب مقال يف «األخبار» بدعوى «القوات»
اصدرت حمكمة املطبوعات يف بريوت برئاسة القاضي روكز رزق
حكما يف اعرتاض انطوان اخلوري حرب ضد القوات اللبنانية ممثال
برئيس اهليئة التنفيذية الدكتور مسري جعجع وبصفته الشخصية
على احلكم الغيابي الصادر حبقه بتاريخ  2013/3/11على اثر
مقال كتبه حرب يف صحيفة االخبار يف تاريخ .2011/10/6
وقضى احلكم بتغريم حرب مبلغ ستة ماليني لرية والزامه دفع
مبلغ مليوني لرية للجهة املعرتض بوجهها كتعويض عن االضرار
اليت حلقت بها.

االدعاء مبلف تهريب هواتف والرشوة
ادعى النائب العام املالي القاضي الدكتور علي ابراهيم على
أربعة أشخاص بينهم عقيد يف اجلمارك جبرم تهريب هواتف خلوية
يف مطار رفيق احلريري الدولي والرشوة .وأحاهلم إىل قاضي
التحقيق االول يف بريوت.
وكان ابراهيم ترك املدعى عليهم مجيعًا يوم السبت املاضي.

تعميم أوصاف جثة أربعيين يف قب الياس
عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،بناء على إشارة
ّ
القضاء املختص ،أوصاف جثة عائدة لرجل جمهول اهلوية عثر
عليها يف حملة التل األخضر /قب الياس ،وهي مصابة بطلق
ناري يف الرأس وقد تعرضت أجزاء منها لالحرتاق.
أما أوصافها فهي على الشكل اآلتي :يف العقد الثالث من العمر
طول قامته حنو  /190/سم ،معتدل البنية يرتدي سرتة جلدية
لونها بين فاتح وكنزة سوداء وبنطال «جينز» لون أزرق وحذاء
رياضي لون أسود عليه خط باللون األمحر.

قتيل خطأ ببندقية صيد يف بشمزين
قضى فريدي ملكي بطلق من بندقية صيد عن طريق اخلطأ يف
بلدة بشمزين الكورة.
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مـلحمة ومـطعم الـجنّة
للـحم الـحالل
بــإدارة

الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري
جميع أنواع لحوم
الغنم والبقر والدجاج
طازجة يومياً وبنوعية
عالية الجودة

تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع
املناسبات ( 50دوالرا وما فوق)
ّ
نـشك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب
نشوي كافة أنواع الستايك
والشقف والكفتة
خربة
طويلة

نظافة
تامة

نـفتح 7

معاملة
صادقة

أيـام يف األسبوع

أسعار
منافسة

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products

من االثنني حتى اجلمعة :من  7صباحا حتى الـ  6مساء
السبت :من  7صباحا حتى الـ  4بعد الظهر
األحد :من  9صباحا حتى الـ  2،30بعد الظهر

لإلتصال:

02 9642 8744
0475 611 335
0435 711 744

مـشاوي )(BBQ
TAKEAWAY

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre
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حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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هيفا وهبي و «الفستان األزمة»
مل اشاهد هيفا وهيب يف
فستانها الشفاف املثري
الذي استحوذ على اهتمام

االالف بل مئات االالف يف
العامل العربي الالهث وراء
«صدر» او «فخذ» او ما

بينهما ،مقدما اياها على
كل علوم العامل .لكين لشدة
التعليقات اليت فاضت بها
مواقع التواصل االجتماعي،

عدت عرب حمركات البحث
للتفتيش عن «الفستان
األزمة» الذي  ،لشدة ما اثاره
من جدال ،اضطر هيفا وهيب

ϕέΣϟΔΣϓΎϛϣωϭΑγ

ϲϧΎΛϟϥϳέηΗέΑϣϓϭϧ 23 – 16
ϑϳλϟΫϫϕΑγϣϟρϳρΧΗϟΎΑϙΗϠΎϋΔϳΎϣΣϰϠϋιέΣ
ΎϬΟΎΗΣΗϲΗϟΕΎϣϭϠόϣϟΔϓΎϛϊϣΟϟΔόέΔλέϓϭϫϕέΣϟΔΣϓΎϛϣωϭΑγ
ϥϋΕΎϣϭϠόϣϟϥϣΩϳίϣϟϰϠϋϝλΣϡΎόϟΫϫϕέΣϟϡγϭϣϟΩΩόΗγϼϟ
CFAϊϗϭϣΓέΎϳίΑϡϗϭϙΗϘρϧϣΑFireReady ϕέΣϟϡγϭϣϟΩΩόΗγϻΕ˯ΎϘϟ
ωϭΑγ˯ΎϧΛ˱ΎΣϭΗϔϣ˱ΎϣϭϳϡϳϘϳϙΗϘρϧϣΑCFAίϛέϣϥΎϛΫ·ΎϣΔϓέόϣϟϲϧϭέΗϛϟϻ
ϕέΣϟΔΣϓΎϛϣ
ΩϳίϳϲΗϟΓέέΣϟΓΩϳΩηϡΎϳϷϲϓϪϧϭϠόϔΗγΎ˷ϣϋϙΗϠΎϋϰϟ·ΙΩΣΗΗϥαϧΗϻϭ
ϕέΣϟΔΣϓΎϛϣωϭΑγϥϋΕΎϣϭϠόϣϟϥϣ˳ΩϳίϣϟϕέΣϟΏϭηϧέρΧΎϬϳϓ
ϊϗϭϣΓέΎϳίΑϡϗˬϡΎόϟΫϫϕέΣϟϡγϭϣϲϓϙΗϣϼγϰϠϋυΎϔ˶ΣϟΔϳϔϳϛϭ
ˬ1800 240 667 ϡϗέϟϰϠϋϝλΗ ϭ ϲϧϭέΗϛϟϻ VicEmergency
ϡϭϳϟϲϧΎΟϣϟ FireReady ϕϳΑρΗϝϳίϧΗΑϡϗϭ

ϙΗΎϳΣϰϠϋυϓΎΣϭέΩΎϏ

emergency.vic.gov.au ΓέΎϳίΑϡϗ
1800 240 667 ϰϠϋϝλΗ

FireReady ϕϳΑρΗϝϳίϧΗΑϡϗ

ϲϧΩϳγϲϓ TAFE Ω
˵ϫΎόϣϙϟϡΩ͋ ϘΗ
Δϔϳυϭ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ
ΔϣίϼϟΕέΎϬϣϟ

ϕΣΗϟ
ϥϵ

للتربير بأنها «فوجئت بالشكل
الذي ظهر به الفستان امام
الكامريات وعلى املسرح،
وشعرت بغضب شديد جدا
مبجرد انتهاء االغنية ،بعد
ان وصلتها تعليقات عدد
من املقربني منها .فاالضاءة
املسرح
على
الشديدة
اظهرت الفستان بشكل
خمتلف» (والقول دائما
هليفا واملطلوب منا تصديقه
خصوصا اذا كنا من حميب
الفنانة ،وعلينا التشكيك
به اذا كنا من غري املعجبني
بها) .ان احرتام اجلمهور
يقضي باملواجهة ،لعرض
وجهات النظر وتوضيحها،
او باألحرى تربير «الواقعة»

ΩϫΎόϣΎϬϣΩϘΗΓέϭΩ 700 ϥϣέΛϛΩϭΟϭϊϣϭ
.ϙϟΎϬϳϓϥΎϛϣϙΎϧϬϓˬϲϧΩϳγϲϓ TAFE
ΕΎΟέΩ
 ΕΎϣϭϠΑΩ
 ΕΩΎϬη
 ΔϳϋΎϧλΕΫϣϠΗ

ΎϬϣ,
έ

Ε

Σ
Ϙ
ϳ
ΔϳϘ ΕϻΎϣΗΣ
ϻ
ΎϬϟΔϳΎϬϧ

ما دامت قد وقعت واساءت
اىل صاحبتها ،وان يف
احلدود الدنيا .واالعرتاض
على فستان هيفا جاء
غالبا من سيدات يدعني
العفة والتمسك بالتقاليد
وخيفن على رجاهلن كي ال
تتوه انظارهم يف «ادغال»
اعرتاض
اما
الفنانات.
الرجال فليس انزعاجا من
بل
الفستان،
شفافية
يزعجهم «تلصص» زوجاتهم
على هذا املنظر االباحي،
ورغبتهن الدفينة يف التشبه
بها عرب التخلي عن االلبسة
التقليدية املفروضة يف غري
بلد عربي ومسلم.
فستان هيفا جتاوز حدود

املوضة واالباحية ،اىل ازمة
سياسية يف زمن «الداعشية»
وتنامي االصوليات ،يف
مقابل رغبة دفينة يف التحرر
واالنعتاق من املوروثات
االجتماعية.
وعلى رغم ما عرف بـ»ازمة
واالنتقادات
الفستان»،
املستمرة هليفا ،فان عدد
مشاهدي تلك اللقطات اىل
ازدياد مستمر ،مما يكشف
عن حقيقة الصراع املسترت
ما بني رفض املتغريات
ومقاومتها،
االجتماعية
وصراع االجيال ،والعودة
الدائمة اىل اصول غرائزية
لدى الرجال ،وتلك الغرية
«احملببة» لدى النساء.

 ΓέϳλϗΕέϭΩ
 ΕϧέΗϧϹέΑϋΕέϭΩ
 ΕΎόϣΎΟϟϰϟ·ΕέΎγϣ


*VETϑϳέΎλϣϲϓΓΩϋΎγϣϭϑϳέΎλϣϟϲϓΓΩϋΎγϣΡΎΗΗ

SYDNEYTAFE.edu.au/DOES
<ϭϣϳΗϟ < ΩϧϻέΫ˴ ˴γ < ΝέϭΟΕϧΎγ < ϙϳϭΩϧέ < ϡΎηέΗϳΑ < Eora < έϭϣϧ·ϲϓΕΎϣϳϣλΗϟίϛέϣ

Client
Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
THREE QUARTER PAGE client approval only and must not be used for
Saturday 22 November 2014
Page 22
any other purpose.
The Coupon Magazine Group P/L

2014  تشرين الثاني22 السبت

22 صفحة

اعالنات
National

Strata Management

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS

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

R ANGE OF
ALSO HUGE AVAILABLE!
S
MAGS & RIM

CUT ME!

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

BEFORE I
BURNOUT!

*

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

SAVE

80!
best
tyres!
best prices!
$

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

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands

SMALL
CARS

†

with 2 or more
tyres purchased
..طويلة
خربة

..أسعار منافسة
 صدق يف املعاملة..دقة يف العمل

Belted
Radial

39

89

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

Dunlop
Monza
200R

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

$أيام يف األسبوع
155/80R13
6 نفتح

$

I]ViÉhdjgÆ7ZhiEg^XZ
Egdb^hZÇidndj

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

email: sales@tyresexcel.com

LARGE
CARS

L:L>AA7:6I>I

7N* E:GING:#

TM

9721 1611
) األبنية السكنية والتجاريةStrata( لصيانة وادارة
:اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم
0418 845 865 -- 02 9721 1511
 عاماً نضعها يف خدمة اجلالية30 خربة التقل عن
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

بــارغـن وايــرهـاوس

205/65R15

لـصاحبه عـبدو جـاد

كافة
تتوفر لدينا
Goodyear
Wrangler
البناء
لوازم
HT

4WD

31/10.5R15
159 أدوات
جــميع

$

وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

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

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

HMD-163-MTH.indd 1

Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165
23/6/10 4:39:00 PM

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل
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منوعات

بعد «السيلفي»« ..اهليلفي»
ينتشر بني جنمات هوليوود

ابتدعت جنمات هوليوود طرقًا جديدة للتصوير
الذاتي ،فبعد صور "السيلفي" املنتشرة على
مواقع التواصل االجتماعي ظهرت صور "اهليلفي"
تركز فيها النجمات على طريقة قص شعرهن
وصبغه وتسرحياتهن.
واختارت جنمات هوليوود التباهي جبمال شعرهن
عرب الصور اليت ينشرنها على مواقع التواصل
االجتماعي ،واليت أطلقن عليها لقب صور
"اهليلفي" .وجيمع هذا املصطلح اجلديد اختصارًا
لكلمة الشعر باالجنليزية( )hairوالكلمة املختصرة
للتصوير الذاتي( )selfieحيث قررت النجمات
عرض مجيع التغيريات اليت يعتمدنها يف شعرهن،
سواء يف التسرحية أو القصة أو الصبغة ،عرب هذه
الصور.
ويف شهر متوز املاضي افتتحت النجمة األمريكية
كيم كارديشان عامل "اهليلفي" عرب نشر صور
شعرها األشقر على حسابها يف االنستغرام ،يف
حني اختارت جيسيكا ألبا "اهليلفي" لنشر قصة
شعرها اجلديدة ،كما أظهرت صور "اهليلفي"
عارضة األزياء األسرتالية الشهرية مريندا كري
بصدد تغيري لون شعرها يف صالون التجميل.
أما أشهر النجمات وأكثرهن استخدامًا لـ"اهليلفي"،
فهي املمثلة فنيسا هادغنز اليت اعتادت نشر
صور "اهليلفي" باستمرار كلما غريت مظهرها.

غوغل جتري أضخم اختباراتها
لتأمني إنرتنت جماني
أعلنت شركة غوغل أنها بصدد اختبار مشروع
"بروجيكت لون" لتأمني إنرتنت جماني يف
املناطق النائية يف العامل يف أسرتاليا ،وذلك
بعد أشهر من االختبارات يف نيوزيلندا.
وقالت صحيفة «ذي غارديان» الربيطانية إن
الشركة األمريكية ستخترب يف ديسمرب (كانون
األول) املقبل  20منطادًا يف غرب كوينزالند بعد
توقيعها شراكة مع شركة االتصاالت األسرتالية
«تيلسرتا».
ّ
تغطي تلك املناطيد املنطقة
ومن املقرر أن
ّ
وتبث شارة تشبه تقنية إنرتنت اجليل
بأسرها،
ستؤمنها
الرابع ،فتتلقاها احملطات األرضية اليت
ّ
وحتوهلا للسكان بهدف االستفادة
«تيلسرتا»،
ّ
من اإلنرتنت جمانًا.
وكانت غوغل أطلقت العام املاضي شبكة
صغرية من البالونات فوق نصف الكرة اجلنوبي
لألرض يف جتربة تأمل أن تؤدي إىل الدخول على
اإلنرتنت يف املناطق النائية بالعامل.
ويقوم املشروع على استخدام بالونات تعمل
ّ
وحتلق على ارتفاعات تفوق
بالطاقة الشمسية
ّ
االرتفاع الذي تصل إليه الطائرات مبرتني ،فتبث
اإلشارات الالزمة لالتصال باإلنرتنت.
جتدر اإلشارة إىل أن خمتربات «غوغل إكس»
تامة على مشاريع من قبيل
اليت تعمل بسرية ّ
السيارات الذكية اليت تسري بشكل تلقائي
و»غوغل غالس» هي صاحبة مشروع «بروجيكت
لون» ،إذ بدأت العمل عليه منذ منتصف العام
.2011

األمريكيون ينتخبون أمواتاً يف
الكونغرس!!
صوت االمريكيون
انتخابات
خالل
النصفي
التجديد
على
للكونغرس
متويف،
مرشح
وهي ليست سابقة
يف تاريخ الواليات
املتحدة ألنها حدثت
منذ
مرات
عدة
.1972
حيث أعيد انتخاب املرشح ،روجيه فرميان يف
 4تشرين الثاني /نوفمرب يف جملس النواب عن
إحدى مقاطعات والية واشنطن ،وحصل على 35
 %من األصوات ،لكنه لن يتمكن من العودة إىل
مقعده ألنه تويف يف  29تشرين األول/أكتوبر بعد
صراع مع سرطان القولون.
وصوت الناخبون لصاحل مرشحهم الدميقراطي رغم
علمهم بوفاته ،وكتب منافسه اجلمهوري ،جاك
دويف ،يف تغريدة على تويرت قبل حلظات من
التصويت إنه يتوقع تقاربًا كبريًا يف األصوات
رغم رحيل خصمه.
وال تعترب هذه احلادثة سابقة يف تاريخ االنتخابات
بالواليات املتحدة  ،فحسب صحيفة «لو غارديان
« سبق أن فاز مرشح متويف يف واشنطن سنة
 ،2013و 4آخرين من فلوريدا واالباما عامي 2010
و .2012
وفقد مرشح يف ميسوري مقعده لصاحل منافس
متوفى عدة أسابيع قبل التصويت ،كما قام
الناخبون يف والية االسكا عام  1972بإعادة انتخاب
مرشحهم الدميقراطي املفضل ،نيك بيجيتش رغم
اإلعالن عن فقدانه يف حادث طائرة.
وحتى اليوم  ،ال يزال هناك مرشح ملنصب
املستشار املكلف بامليناء الفضائي «»Mojave
رغم وفاته يف حادث طائرة.

شريط الصق على وجه وزير دفاع
أمريكا ..والسبب «حادث مطبخ»!

عريس مصاب بالشلل يفاجئ حبيبته هلذه االسباب جذبتنا صور
بالوقوف على قدمه يوم زفافه
«مؤخرة» كيم كارداشيان!

جوي
فاجأ
جو نسو ن ،
عاما،
27
عروسه خالل
حفل زفافهما
با لو قو ف
على قدميه
و ا لر قص
معها ،علما
بأنه أصيب
بعد
بشلل
حتطمت
أن
د ر ا جته
يف
النارية
حادث مروع.

وأوضح موقع «ديلي نيوز» أن جوي أراد مفاجأة
زوجته التى أحبته للدرجة التى جعلتها تتزوج من
شخص معاق ،وأثناء حفل الزفاف ،أراد أن يفاجأها
فطلب منها بعض األقارب أن تذهب إىل غرفة
الزفاف لتسرتيح ،وعندما عادت وجدته واقفا على
قدميه باستخدام نظام حتكم يساعده على الوقوف
دون احلاجة لكرسيه املتحرك ،وضعت العروس
يدها على فمها وبدأت تبكي من الفرحة واحتضنا
بعضهما وبدءا يرقصان معا؛ حيث جعال كل من
حوهلما يبكي من تأثري املوقف.
يذكر أن جوى التقى زوجته يف حفل موسيقي
قبل احلادث بـ  4أشهر ،وطلب منها الزواج يف
يونيو  ،2013فوافقت على الزواج منه رغم إصابته
بالشلل وعدم قدرته على احلركة ،وأثبتت ميشيل
أنها حتب جوي وساعدته على التأقلم مع وضعه
اجلديد يف كل شيء من تغيري مالبسه وحركته.

قبلة واحدة تنقل عشرات املاليني
من البكترييا
"قبلة محيمة
بني زوجني قد
تتسبب يف نقل
 80مليون نوعًا
من البكترييا"،
هذا ما صرح به
رميكو كورت من
معهد أمسرتدام
للطب وعلم اجلزئيات ،مستندًا يف ذلك إىل نتائج
الدراسة التجريبية اليت قام بها مع زمالئه ملعرفة
نسبة وكيفية تناقل البكترييا عرب الفم.
وشارك يف هذه الدراسة  21زوجًاُ ،طلب منهم
تقبيل بعضهم ملدة  10ثوان على األقل .وقبل
كل قبلة طلب من املشاركني شرب خليط حيتوي
على أنواع متعددة من البكترييا .واكتشف العلماء
أن عدد البكترييا تضاعف بشكل كبري بعد كل
قبلة.

زار وزير الدفاع األمريكي تشاك هاجل ،النصب
التذكاري حملاربي فيتنام أمس الثالثاء؛ لتقديم
كلمة يف حفل إحياء هذه املناسبة؛ ولكن رمبا
كان ما أثار االنتباه أكثر مما قال يف كلمته ،هو
التساؤل عما حدث لوجهه.

ويراجع ،حسب الباحثني ،إىل تقارب الفلورا
الفموية للزوجني .وهو ما يساهم يف مضاعفة
نسبة البكترييا ،اليت تتكاثر بشكل كبري .حسب
ما جاء يف الدراسة ،اليت نشرها موقع "دير
شبيغل" األملاني.

وحسب شبكة "سي إن إن"؛ فقد ظهر وزير الدفاع
وهو يضع عصابة على خده األيسر ،وهو ما نسبه
املتحدث باسم وزارة الدفاع إىل حادث طفيف
يف املطبخ.
تعرض خلدش من باب خزانة مفتوح،
«إنه ببساطة ّ
ال شيء أكثر من ذلك ،ليس هناك خياطة
للجرح ،وال مستشفى»؛ حبسب ما أكد جون
كريبي املتحدث باسم وزارة الدفاع األمريكية
«البنتاجون» حسب قوله .

واكتشف الباحثون يف دراسة موازية أن الرجال
أكثر سخاء يف تقديم القبالت من النساء ،حيث
أن  74يف املائة من الرجال املشاركني عربوا
عن تقدميهم عدد قبالت أكثر من النساء .ففي
الوقت الذي كشف أغلبية الرجال املشاركني
يف الدارسة أنهم يقدمون معدل  10قبالت يف
اليوم لنسائهم ،مل تتعدد نسبة القبالت املقدمة
من النساء  5قبالت يف اليوم ،كما كشفت
الدراسة.

مما ال شك فيه ان نشر
صور تظهر مؤخرة جنمة
كيم
الواقع
تلفزيون
كارداشيان عارية كليًا
على غالف جملة ""Paper
واليت تناقلتها املواقع
ومواقع
االلكرتونية
االجتماعي
التواصل
فعلت فعلها يف جذب
القراء ومتتبعي الشبكة
العنكبوتية.

الظاهرة
هذه
وامام
عدة
دراسات
ُنشرت
ّ
تتعلق بهواجس الرجال من الناحيتني االجتماعية
والبيولوجية مع مؤخرات النساء .ويف هذا السياق
يؤكد العلماء ان اجنذاب الذكور حنو مؤخرات
ّ
تفضل
االناث الكبرية ترتكز اىل غريزة ذكورية
الكمال يف منطقة اخلصر والورك.
وحبسب صحيفة "االندبندنت" ،فإنه كلما كان
خصر املرأة احنف مقارنة مع مؤخرتها كلما جذبت
انتباه الرجال .وحبسب الدراسات فإن املرأة
ذات اخلصر االحنف واملؤخرة البارزة تتمتع بنسبة
أكرب من اخلصوبة .
وإضافة اىل هذا العامل البيولوجي ،فإن دراسة
نشرت عام  2008تؤكد وجود رابط بني املؤخرة
الكبرية ونسبة الذكاء ،وان الفارق بني حنافة
اخلصر وكرب مؤخرة الوالدة له عالقة بنسبة ذكاء
اوالدها.
وحبسب تقرير نشره موقع " ،"Fox Newsفإن
الباحثني اوضحوا ان هذا االمر ناجم عن نسبة
احلمض الدهين الـ" "Omega 3املتواجدة حول
الوركني واملؤخرة وهي مادة اساسية لنمو دماغ
اجلنني خالل فرتة احلمل.
كما ان النساء اللواتي يتمتعن خبصر حنيف
ومؤخرة كبرية ميكن ان يتمتعن حبياة اطول ألن
الدهون اليت ميكن ان تتجمع يف منطقة اخلصر
تؤدي اىل أمراض القلب وداء السكر.

 3أسرار تفضح احلب الصادق
عند الرجال!
حتتار أغلب السيدات من نظرات رجل يعجبها،
وأغلبهن خيفن من أن تكون تقديراتهن خاظئة.
هناك من تنجح يف تقدير إعجاب الرجل وكشفه
باكرًا ،وهناك من تضيع فرصة رجل إنتظرته طوي ًال
بسبب ّ
قلة فهمها للمعنى احلقيقي حلركاته.
وللرجال طرق غريبة يف التعبري عن حبهم
وبأساليب غري مباشرة ،قد تكون حبركات معينة
يقوم بها الرجل أو بكلمة لطيفة أو غري ذلك من
األساليب اليت قد ال تكونني منتبهة إليها مثال:
 1أن تضبطيه ينظر يف عينيك فالرجل احملبستجدينه ينظر يف عينيك لريى أعماق روحك
وليحاول استيعاب أي حركة قد تساعده يف معرفة
طبيعة مشاعرك حنوه.
 2الرجل احملب جتدينه حياول الوقوف إىل جانبكبشكل ملحوظ يف األماكن العامة ،فالرجال غري
اجلديني جتدهم دائما يبحثون عن حب جديد يف كل
مكان يدخلون إليه ولذلك إذا وجدت أن الرجل
حيرص أن يدخل معك إىل أي مكان عام دون أن
يتقدم أو يتأخر فان ذلك يعين انه ليس يف حالة
حبث مما يعطي االنطباع انه ملتزم معك وجدي
جدا يف عالقته بك.
 3الرجل الذي حيبك بصدق لن يفزع إذا ما قمتمبسك هاتفه اخلاص ،إذا فعل ذلك فانه يقصد انه
قد أنهى مجيع عالقاته السابقة وانه ال يوجد غريك
يف حياته لذلك فهو غري خائف أن تقومي بالعبث
بهاتفه أو حتى اإلجابة على مكاملاته.
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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Melbourne

بشارة طوق يكرم رئيس بلدية بشري

قنصل لبنان العام ورئيس البلدية انطوان طوق

نداف ،طوق ،حالل ،حداد وحضور

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

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

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

أفران ّ
عكار
بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

ام جورج وحضور
مبناسبة زيارة رئيس بلدية بشري االستاذ انطوان اخلوري طوق اىل
سيدني وملبورن لتفقد ابناء بلدته بشري بوجه خاص وابناء اجلالية
اللبنانية بوجه عام اقام رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ
بشارة طوق حفال تكرمييا على شرف ابن بلدته بشري ورئيس
بلديتها دعا اليه االقارب وبعض االصدقاء املقربني وبعض ابناء
اجلالية حيث لبى الدعوة قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ
غسان اخلطيب والنائب نزيه االمسر وبعض فعاليات اجلالية
اللبنانية وقدس االب الن فارس .وقد اعدت السيدة الفاضلة منى
(ام جورج) مأدبة سخية ضمت ما لذ وطاب من االمساك البحرية
واصناف عديدة من املأكوالت واملشروبات.
والقى يف املناسبة الضيف الزائر كلمة قيمة حتدث فيها عن هذا
البيت العريق مشددا على العمل االجتماعي يف هذا االغرتاب ومتحدثا
عن لبنان وتنوعه والعيش املشرتك بني مجيع ابنائه .وختم كالمه
بالقول ان االوضاع يف لبنان ليست مرضية يف الوقت احلاضر
شاكرا صاحب الدعوة نسيبه بشارة طوق ابو جورج وزوجته الفاضلة
ام جورج على هذه احلفاوة .والقت ماري سكر كلمة قيمة حتدثت
فيها عن ابو جورج وعائلته وعن االوضاع يف لبنان.
ورد الشيخ بشارة طوق بكلمة متواضعة رحب فيها بابن بلدته
رئيس البلدية نسيبه انطوان اخلوري طوق واملهندس جان طوق
الذي رافق رئيس البلدية اىل ملبورن وجبميع احلضور وبوسائل

بشارة طوق يرحب ويلقي كلمة

بشارة طوق يقدم هدية لرئيس البلدية
االعالم وقال اني اشكركم مجيعا وأشكر حضوركم اىل هذه الدار
املتواضعة ،اني فخور بكم مجيعا اهلي واحبائي واذا ضاقت بكم
هذه الدار فان قلوبنا تتسع للكثري من امثالكم.
ويف ختام كلمته قدم هدية رمزية لرئيس البلدية وهي عبارة عن
كتابة على لوحة باسم اجلامعة وعليها الكنغار شعار اسرتاليا.
ثم تناول اجلميع القهوة والفواكه ليغادر بعدها احلضور شاكرين ابو
جورج وام جورج على احلفاوة والكرم.
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مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع
التجارية والسكنية
 ساعة يوميا24  على24 نعمل
كفالة يف العمل

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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مهرجان خطابي يف أربعني الراحل الصحايف والشاعر ألبري كرم

 10أشياء عن القذافى أراد الغرب
اخفاءها

طرح مركز األحباث الكندى "جلوبال ريسريش" تساؤال على القراء:
"ما رأيك عندما يطرح اسم العقيد القذافى على مسمعك"؟هل هو
طاغية؟ أم ديكتاتور؟ أم إرهابي؟ أم وطنى ،ولذلك ،فإن البعض قد
خيتلف فى رأيه ،وهنا قرر املركز أن يطرح  10أشياء أخفاها الغرب
وترك القرار للقارئ.

* زوجة الراحل انعام كرم تلقي كلمة بزوجها *

* الباشا يلقي كلمة بالراحل *

* زوجة الراحل ،ابو عمار ،خليفة واالمني *

* طوني حلو يلقي كلمة بالفقيد *

* القنصل الخطيب واملونسنيور توما وراسم الباشا *

* حضور *

وأوضح املركز  -فى تقرير نشره فى نسخته االلكرتونية ،اليوم
االثنني ،أنه على مدى  41عاما وحتى وفاته فى أكتوبر  ،2011قام
العقيد الليبى الراحل معمر القذافى ببعض األشياء املدهشة حقا
لبالده ،وحاول مرارا وتكرارا توحيد ومتكني كل أو عموم أفريقيا،
وليس كما صورته وسائل اإلعالم الغربية.
واستهل املوقع بذكر أول األشياء التى أخفاها اإلعالم الغربى
وهي" :أنه فى ليبيا ،املنزل حق لطبيعى ألى انسان" ،ورصد مقولة
القذافى فى الكتاب األخضر حيث قال":إن املنزل هو حاجة أساسية
لكل من الفرد واألسرة ،وبالتاىل ال ينبغى أن يكون مملوكا من قبل
اآلخرين".
ونوه املركز إىل أن الكتاب األخضر يعد الفلسفة السياسية للزعيم،
ونشر ألول مرة فى عام  .1975وثانى األشياء؛ "توفريالتعليم
والعالج الطبى للجميع جمانا".
وقال "جلوبال ريسريش" إن ليبيا ميكنها أن تباهى بأنها وفرت أفضل
خدمات للرعاية الصحية فى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا..
مضيفا أنه فى حالة تعثر وصول املواطن الليبى إىل املسار التعليمى
املنشود أو العالج الطبى الصحيح فى ليبيا ،كان يتم متويله للذهاب
إىل اخلارج.
أما بالنسبة لثالث هذه األشياء ،فإن "القذافى دشن أكرب مشروع
للرى فى العامل".
وأشار املركز إىل أن أكرب نظام للرى فى العامل واملعروف أيضا
باسم "أعظم نهر من صنع اإلنسان" يهدف جلعل املياه متاحة بسهولة
جلميع سكان اجلماهريية فى مجيع أحناء البالد ،ومت متويله من قبل
حكومة القذافى ،ويقال أن القذافى نفسه وصفه ب "األعجوبة
الثامنة فى العامل".
ويتمثل رابعها فى أن " بدء مباشرة األعمال التجارية والزراعية كان
جمانيا" ..موضحا أنه إذا أراد أى ليبى إنشاء مزرعة كان يتم منحه
منزل ،وأراض زراعية ومواش وبذور جمانا وبدون أى تكاليف.
وخامس تلك االشياء ،انه "كان يتم إعطاء أمهات األطفال حديثى
الوالدة منحة للمساعدة".
ولفت املركز إىل إعطاء أى امرأة ليبية حديثة الوالدة ما يعادل 5000
دوالر امريكى لنفسها وللطفل.
وانتقل بذكر السادسة ،وهي"الكهرباء جمانا" ..مشريا إىل أن الكهرباء
وفرت جمانا فى ليبيا دون أى فواتري .وأما السابعة فهي"اخنفاض
اسعار البنزين ،حيث أنه خالل عهد القذايف ،كان سعر البنزين فى
ليبيا منخفضا يصل إىل  0.14من الدوالر األمريكى للرت الواحد.
وانتقل إىل ذكر املعلومة الثامنة وهي"رفع القذافى ملستوى
التعليم" ،حيث رصد انه قبل عهد القذافى كان  %25فقط من
الليبيني متعلمني ،ووصل ذلك الرقم إىل .%87

دعت عائلة الراحل الصحايف والشاعر البري كرم اىل ندوة
يف اربعينه وذلك بعد ظهر يوم االحد املاضي يف مركز دار
العودة.
حضر املناسبة قنصل لبنان العام االستاذ غسان اخلطيب
واملونسنيور توما وحشد من ابناء اجلالية اللبنانية وفعالياتها
السياسية والفكرية وقد حتولت الندوة اىل مهرجان خطابي
حتدث فيه كل من أرملة الفقيد السيدة انعام كرم واالعالمية
داليدا اليت حضرت من سيدني وراسم الباشا وسعيد صيداوي
«ابو عمار» وآخرين وامجعت الكلمات على الرسالة املشرفة
اليت محلها الراحل البري كرم يف الصحافة واالعالم يف لبنان
واسرتاليا حيث لعب دورا كبريا يف الصحف واجملالت.
االستاذ طوني حلو القى كلمة معربة ومما جاء فيها :يؤملين وانا
احدق يف وجوه احلاضرين وال ارى وجه ابو ربيع الصديق الغائب
احلاضر البري كرم ..لقد راعنا نبأ وفاة ابو ربيع وغيابه خسارة
اغرتابية للوحدة ولالعالم وذكراه ستظل على الدوام صفحة
ناصعة من صفحات الصحافة واالعالم يف دنيا االغرتاب .لقد
سـألت كثريا اين انتم يا عرب لقد اصبحوا صهاينة اكثر من
اليهود وقال الكثري الكثري.
قدم حلقات الندوة سامي مظلوم واختتم احلفل التأبيين مع
املوسيقار فؤاد حراقة ببعض ما كان يقوله البري كرم الصحايف
والشاعر واملؤلف.

* ديب  ،عالوي وحضور *

ألعالناتكم يف الهريالد االتصال
بــ
02 8764 8186

وتاسعها هى "ليبيا لديها بنكها احلكومى " ،وأشار املركز إىل أن
ليبيا لديها مصرفها اخلاص ،والذى يقدم القروض للمواطنني عند
مستوى الصفر بفائدة صفر باملائة ومل تكن عليها ديون خارجية.
وأشار "جلوبال ريسريش" إىل املعلومة العاشرة واالخرية وهى
"الدينار الذهيب" ،حيث لفت إىل أنه قبل سقوط طرابلس ومقتله
املفاجئ ،حاول القذافى إدخال عملة أفريقية موحدة مرتبطة بالذهب،
وأراد ممارسة التجارة فقط عن طريق الدينار بالذهب اإلفريقى
 وهى خطوة كان من شأنها وضع االقتصاد العاملى فى حالةمن الفوضى ،ولقى الدينار معارضة على نطاق واسع من قبل
"النخبة" من اجملتمع اليوم والذين ميكن إلقاء اللوم عليهم ،حيث
كانت الدول االفريقية جتده فرصة للخروج من الديون والفقر ،وأن
تصبح قادرة على قول "ال" لالستغالل اخلارجى والرسوم واالستغالل
السيئ للموارد الثمينة ،وأشار املركز إىل أنه قد قيل أن الدينار
الذهبى كان السبب احلقيقى لتدخل حلف مشال األطلسى لالطاحة
بالقذافى.
واختتم املوقع بالتساؤل :ولذلك ،هل كان معمر القذافى إرهابيا؟..
مؤكدا أن القليل ميكنه اإلجابة على هذا السؤال إىل حد ما ،ولكن
إذا استطاع أى شخص االجابة ،فهو بالتأكيد املواطن الليبى الذى
لطاملا عاش حتت حكمه.
وعلى كل حال ،يبدو واضحا أن القذافى فعل بعض األشياء اإلجيابية
لبالده على الرغم من مسعته السيئة والدعاية السوداء املسيئة
احمليطة بامسه.
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حبضور عدد كبري من ابناء اجلالية

هل مسعت من قبل عن سرطان القلب؟

الدكتور االخصائي وليد االمحر حياضر عن مرض القلب

لطاملا مسعنا عن أنواع عديدة من السرطان ،مثل سرطان
الدماغ والدم واجللد والرحم والثدي واملعدة واألمعاء وغريها،
إال أن أحدًا مل يأت على ذكر سرطان القلب ،سواء كان ذلك
يف املقاالت الطبية ،أو يف قصص مرضى أصيبوا باملرض
اخلبيث ،فهل هذا العضو يف منأى عن مرض السرطان؟
يف الواقع القلب كغريه من أعضاء اجلسم معرض لإلصابة بالسرطان،
إال أن احلديث عن سرطان القلب أمر نادر للغاية بل ويكاد يكون
معدومًا ،ألن نسبة اإلصابة به ضعيفة جدًا وال تتعدى  % 0.1أو 1
باأللف ،حبسب دراسة سابقة مشلت أكثر من  12000شخص حددت
سبع حاالت فقط لإلصابة بورم القلب االبتدائي.

املونسنيور طقشي يتحدث عن
الدكتور االحمر

كاتوشا تتحدث عن مرض
القلب

الدكتور االحمر يلقي
املحاضرة

ايلي نداف يتحدث عن شفائه
على يد د .االحمر

وأشارت األستاذة املساعدة يف كلية هوفسرتا نورث شور الطبية،
الدكتورة جاكلني بارنتوس إىل أن األورام اخلبيثة يف القلب نادرة
للغاية ،وتتجلى مبا يسمى بالساركوما ،وهو نوع من األورام تنشأ
يف األنسجة الرخوة من اجلسم ،وحتدث يف أنسجة عضالت القلب،
حبسب موقع ميديكال دايلي الطيب .وأضافت بأن معظم السرطانات
اليت تنشأ يف القلب تصل إليه من أحناء أخرى من اجلسم ،ولفهم
ذلك ال بد من العودة إىل األساسيات حول مرض السرطان.
يف الواقع تؤثر البيئة احمليطة على اجلينات البشرية ،ويؤدي
تفعليها إىل تكاثر اخلاليا السرطانية ،وكلما زادت نسبة املواد
السامة ،ازدادت معها نسبة املواد الدهنية املؤثرة على اجلينات
الوراثية.
وما جيعل القلب أقل عرضة من باقي أعضاء اجلسم لإلصابة
بالسرطان ،كونه حيتوي على نسبة منخفضة من اخلاليا الدهنية،
باإلضافة إىل أنه مغلف بغشاء مملوء بسائل عازل ،يشكل حصنًا
منيعًا ضد اخلاليا السرطانية.

القنصل وفليفل وحضور

حضور

حضور

الدكتور حنا الخوري يؤكد على كالم االحمر

حبضور قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان اخلطيب وحشد
كبري من ابناء اجلالية اللبنانية القى االخصائي يف مرض
القلب الدكتور وليد االمحر حماضرة قيمة وذلك مساء يوم
االحد املاضي يف صالة كنيسة سيدة لبنان يف ملبورن.
افتتحت احملاضرة بكلمة للمونسنيور جو طقشي الذي قال ان
الدكتور وليد االمحر هو اخصائي مبرض القلب وان كثريين
ملسوا نتائج صحية جيدة بعد املعاجلة.
السيدة
يف Heart Foudation
بعده قدمت املسؤولة
 Catuscia Biusoحملة خمتصرة عن مرض القلب واسبابه.
بدوره شكر السيد ايلي نداف الدكتور االمحر وقال لواله ملا
كنت انا االن بينكم.
وقال الدكتور وليد االمحر يف حماضرته ان مرض القلب هو
احد االسباب الرئيسية للنوبات القلبية وهو يصيب الرجال
والنساء على حد سواء وهناك اكثر من سبب ملرض القلب،
واعطى امليكرو للدكتور حنا اخلوري البداء رأيه وقد وافق
الدكتور اخلوري على ما قاله الدكتور االمحر.
وتابع الدكتور االمحر يتحدث عن خماطر مرض القلب
والنشاطات اليت ميكن للمريض القيام بها .وحث على
التوقف عن التدخني النه مضر بالقلب اذا كان االنسان
مدمنا وانه لدى الشعور بأي شيء على االنسان املدخن
االتصال خبط  Quit Lineعلى الرقم  137848وطلب التحدث
مع مرتجم ان ترك رسالة شفهية ليقوم احد باالتصال به.
وقال انه للمحافظة على ضغط دم صحي ومعافى من
الضروري ان حتافظوا على صحتكم وتاليف الوزن الزائد
عن طريق تناول اطعمة اكثر صحة وان تكونوا اكثر نشاطا

جسديا ..خففوا امللح يف الطعام واذا كنتم تعانون من
ضغط الدم املرتفع راجعوا طبيبكم كي يقوم بفحص الدم
وراقبوا نسبة الكوليسرتول بالتعاون مع طبيبكم لوضع خطة
لالشراف على مرض السكري تكون مرتكزة على مأكوالت
صحية والقيام بنشاطات جسدية وتناول االدوية بانتظام
ومراجعة الطبيب للتأكد من ان مرض السكري حتت السيطرة
والقيام بتمارين رياضية حبدود نصف ساعة يوميا على
االقل وتشمل السري على االقدام والبوينغ والسباحة والقيام
ببعض االعمال يف احلديقة .تناول واستمتع بأطعمة متنوعة
من الفاكهة واخلضار واحلبوب واحلليب غري الكامل الدسم..
اشرب الكثري من املاء والقليل من امللح.
ليكن وزنك صحيا :ان مفتاح حتقيق الوزن واحملافظة عليه
هو القيام بالتمارين الرياضية املعتدلة وتناول االطعمة
الصحية ..تناول مخسة مقادير من اخلضروات يف اليوم..
ليمون ،بطيخ ،بروكلي ،ذرة (درة) ،فليفلة محرا ،خس..
احرص على اختيار اخلبز االمسر واحلبوب والزيوت النباتية
واستخدم املارغرين والزيت بل الزبدة ..استخدم زيت
الكانوال وزيت دوار الشمس أو زيت الزيتون للطهي
(الطهو) والسلطات ..احرص على اختيار احلليب واللنب
الزبادي واجلنب املنخفض او القليل الدسم ..تناول السمك
الطازج او املعلب ..انزع اجللد عن الدجاج والدهن عن اللحم
قبل الطهو واخرت النكهات باالعشاب والتوابل بدل امللح..
احرص على اختيار الفواكه واخلضروات الطازجة واملكسرات
غري اململحة ..اشرب املاء من الصنبور (احلنفية) بدل
املشروبات الغازية.

نصائح تغذية ملرضى القلب والكوليسرتول
إذا كان لديك ارتفاع يف الكوليسرتول يزداد خطر اإلصابة
بأمراض القلب ،وإذا كنت قد تعرضت ألزمة قلبية من اهلام
للغاية أن حتافظ على صحة قلبك .يساعد النظام الغذائي
املناسب مع ممارسة الرياضة بانتظام على محاية القلب .يقلل
اتباع النظام الغذائي اجليد من خطر اإلصابة بأزمة قلبية بنسبة
فعال على خفض الكوليسرتول
 80باملائة ،كما يساعد بشكل ّ
وضغط الدم ،واحلفاظ على مستويات السكر ،والوزن الصحي.
خلفض الكوليسرتول تناول الفواكه ،واخلضروات ،واملكسرات،
والبذور ،واألمساك ،وزيت الزيتون ال تستهلك أكثر من ملعقة
صغرية من امللح يوميًا كثرة امللح ترفع ضغط الدم
إليك  6نصائح تغذية هامة للسيطرة على مشاكل ارتفاع
الكوليسرتول ،أو أية مشاكل ذات صلة بأمراض القلب:
خفض الدهون املشبعة واملتحولة .ترفع الدهون السيئة نسبة
الكوليسرتول الضار  ،LDLويزيد ذلك من خطر النوبات القلبية .من
أكثر الدهون ضررًا تلك اليت حتتوي على زيوت مهدرجة جزئيًا واليت
توجد يف املعجنات اجلاهزة واألطعمة املقلية .كذلك حتتوي منتجات
األلبان كاملة الدسم واللحوم احلمراء على دهون مشبعة.
استبدل هذه الدهون وتناول األمساك الدهنية مثل السلمون
واملكاريل والتونة .تناول أيضًا بذور الكتان ،وزيت الكانوال،
واملكسرات والفول السوداني.
ّ
ختفض الكوليسرتول .أفضل طريقة خلفض
األطعمة اليت
الكوليسرتول هي اختيار األطعمة اليت تساعد على ذلك ،مثل الفواكه،
واخلضروات ،واملكسرات ،والبذور ،واألمساك ،وزيت الزيتون.
زيادة األليافّ .
ختفض احلمية الغنية باأللياف الكوليسرتول الضار،
وحتمي القلب من األمراض .حاول إثراء نظامك الغذائي باألطعمة
الغنية باأللياف مثل احلبوب الكاملة ،واخلضروات ،والفواكه .ميكنك
إضافة بذور الكتان إىل السلطات لزيادة نسبة األلياف يف طعامك،
وتناول اخلبز األمسر واألرز البين.
جتنب األطعمة املاحلة .كثرة امللح ترفع ضغط الدم ،وهو عامل
رئيسي يف أمراض القلب .ال تستهلك أكثر من ملعقة صغرية من
امللح يوميًا.
ّ
ّ
واملصنعة مثل الالنشون
املصنعة .املأكوالت املعلبة
استبعد األطعمة
والبلوبيف والسجق والشوربة املعلبة تكون معبأة بامللح ،كما أن
تركيبتها ال ختدم احتياجاتك اليت تركز على خفض الكوليسرتول
الضار وزيادة محاية القلب.
قلل حجم ما تأكله .زيادة حجم الوجبة يسبب زيادة الوزن ،وتسبب
السمنة عبئًا إضافيًا على عضلة القلب ،ما يعين زيادة اجلهد الذي
يبذله هذا العضو اهلام لضخ الدم إىل أحناء اجلسم ،ما يؤدي إىل
ارتفاع ضغط الدم .ينتج عن ذلك أمراض القلب ،لذلك ّ
خفض حجم
الوجبات لتقلل الوزن.
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كتابات

ميثلين العموم

شوق ُ
ندت شفًة هلا ٌ
وتوق
ْ
ُ
يدق الرعش يف جسدي ُّ
يدق
أحاوهلا فتنهرني وتأبى
تقول كفاك يف أذني تنقُّ
فلن تهدى إىل شفيت سبي ًال
ُّ
تستحق
ولن أعطيك ما ال
كفاها اليوم فيما أوسعتين
هليبًا ما له يف الروح ُ
سبق
ٍ
ابتعاد مل أراها
تناهت يف
درب ٌ
حمال ال ُ
يشق
هلا ٌ
أنا ْ
األوىل بقبلتها ألني
أموت بعشقها واملوت ُّ
حق
تركت حدودي
وخلف أثريها
ْ
ً
فادح وجعا ُّ
يزق
فذنيب ٌ
ُ
كوارث يف دمي سيان عندي
إذا أرتاح يومًا او ُّ
أطق
مفعم نتنًا ومخرًا
وجويف ٌ
أخرس ما فيه ُ
نطق
وصوتي ٌ
حت جرحي
أراني مكرهًا مّل ُ
ٌ
وأهوال ُ
وفتق
وجع
وبي ٌ
ٍ
بصمت
لبست حنيب آالمي
ُ
ولي ٌ
وعر ُق
نسل إىل وطين ّ
ميثلين العموم بكل فخٍر
جرح ورتقُ
على ٍ
وطن به ٌ
ٍ
باحتاد
متثلين الطوائف
ُ
دمشق
وأول قبلٍة كانت
ُ
والعشق عه ٌد
أمارس عشقها
رجع ُ
وخرق
وليس لعهدها ٌ
رحيق
ولي يف محص أنثى من ٍ
هي الشماء والعشق ُ
األرق
تباركها السماء إذا أفاقت
ٌ
ُ
وطلق
حمتفل
هلا اإلصباح
مساء
هلا َأن ٌف ورؤياها
ٌ
مشم وال يعلوه ُ
فوق
هلا ٌ
عبري
هلا ٌ
حسن وطالعها ٌ
هلا جس ٌد مبجمله ُّ
يعق
ٍ
لبدر
هلا وج ٌه
كمرآة ٍ
ُّ
واألدق
هلا الثغر املنسق
جنون
إذا
ْ
هجرت فويلي من ٍ
احتدمت ُ
وبرق
هلا رع ٌد إذا
ْ
طلبت ستعطى
هلا الدنيا إذا ْ
ُ
وشوق
وتعتري
حزن
ولي ٌ
ٌ
منحت وظن
وما من قبلٍة ْ
حبمرة خدها ٌ
خجل حمقُّ
فيا شغفي لقبلتها ويومًا
ُّ
مستحق
فعمري
حت
إذا سمَ ْ
َ

دمعة رثاء يف األب نقوال
منصور يف أربعني رحيله
م
يقا
قداس وجناز
االربعني لراحة
نفس املتقدم
الكهنة
يف
قدس االب
نقوال منصور
الذي رحل عن
هذه الفانية
الباقية
اىل
ليالقي وجه
ربه بعدما زرع يف حقله ففاض بيدره َحّبا،
غالال وخريات.
ما عمل له يف هذه احلياة سيحصده يف
اآلخرة اضعافا مضاعفة ..كيف ال ،وهو الذي
كرس حياته خلدمة اهلل والكنيسة واالنسان.
كان رجل دين بكل معنى الكلمة ،أحب اجلميع
من كل قلبه فأحبه هذا «اجلميع» وكان يف
وداعه باملئات حيث غصت الكنيسة وباحتها
والشوارع حوهلا باحملبني واالهل واالصدقاء
الذين جاءوا من كل حدب وصوب ليقولوا
«وداعا» يا رجل التقوى والزهد والعطاء..
وداعا يا خادم الرب االمني الذي تاجرت
بالوزنات فضاعفتها وكان أجرك عند ربك
عظيما.
وحنن يف جريدة اهلريالد نشارك االهل
واالحباء العزاء والصالة من اجل روحه الطاهرة
عله يعرينا التفاتة من عليائه وهو ال شك
هناك.
اننا نتقدم بالتعازي من عائلته وذويه
طالبني من اهلل ان يلهمهم الصرب والسلوان.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.

من اآلخ يا بونا ما إلنا هروب
حبرقه الدمع عا خدودنا مسكوب
عا قلوب كل العارفينك منت
«لورانس» اخيت بالديانه وانت
صهري ورسول على االرض حمسوب
عا فراقك بيحين ارز لبنان
وممنوع يعرف ذكرك النسيان
ما كان مره عاملك جمهول
بقدم تعازي لعليتك وبقول
اميان
وجبلتك
حمب
انك

شهادة اإلستاذ األديب سعيد فرنسيس ببين معروف
املوحدين الدروز ( بنو معروف يف ساحات اجملد )
تقديم  :أكرم برجس املغوّش

ّ
واملشرف
نتعز بتارخينا القومي العربي الشريف
الذي مهره أجدانا االبطال بالدماء واالرواح دفاعًا
عن الوطن واألرض والعروبة الصحيحة بقيادة
القائد العظيم األكرب سلطان باشا االطرش ابو
الثورات العربية املظفرة وشيخ اجملاهدين األكرب
الذي حقق االنتصارات على املستعمرين الغامشني
وعاش فالحًا يعمل يف أرضه بتعبه وعرق جبينه
قدس اهلل سره ولوال خيانة احلكام املستعربني
والتاريخ يعيد نفسه ملا كان احتالل صهيوني
لفلسطني واجلوالن واستعمار وانظمة فاسدة يف
الوطن العربي وهنا ننشر شهادة االديب االستاذ
سعيد فرنسيس ببين معروف املوحدين الدروز
(بنو معروف ساحات اجملد )
(( ال يسلم الشرف الرفيع من األذى
حتى يراق على جوانبه الدم
إن الشرف واإلباء  ،والشمم ،وعزة النفس هذه
الصفات اليت يزدان بها املرء ،أجل هذه الصفات
تقضي على كل امرىء شاء احلفاظ عليها ،والدفاع
عنها ،امتشاق احلسام والتضحيات اجلسام .
إن الطائفة الدرزية الشقيقة ،اليت كانت وال
تزال تستميت يف سبيل كرامتها ،وتقاليدها
الشريفة املوروثة  ،مل حتمل بيارقها اخلفاقة
جرب
يومًا ،ومل تسل دماء أبطاهلا إال بوجه كل باغ ّ
احلط من كرامتها والنيل من مشمها وإبائها أو
خرق حرمة أوطانها واستقالهلا .
إن كتابنا هذا  ،احلامل بكل جدارة واستحقاق
شعاره  ،وعنوانه الرائع ( بنو معروف يف ساحات
اجملد ) يتضمن بني دفتيه أجمادًا تارخيية وطنية
وتضحيات جسامًا كنا قد نشرنا بعضها على
صفحات جريدة العمل الغراء على إثر ثورة جبل
الدروز االبطال ضد الطاغي الشيشكلي اجملرم
وحكومته الغامشة ،إذ أن بعض من جيهلون التاريخ

القائد الكبري سلطان باشا االطرش
وجيهلون احلقائق وجيهلون جهاد وتضحيات
جبابرة الشرف بين معروف امليامني يفسرون هذا
اجلهاد االخري وما سبقه من تضحيات وثورات على
مر العصور ما ال يتفق وال بوجه من الوجوه مع
الواقع.
فهذا ما محلين على نشر ما نشرت عن أجماد
أبطال االستقالل احلقيقيني الدروز االشاوس
وعن حروبهم الدولية يف سبيل العزة والكرامة
وحب االوطان وعسى أن تبقى هذه الصفحة
املكتوبة بدماء شهداء بين معروف االشاوس
حمفورة برؤوس احلراب على صخور اجلبل األشم
والقريا والسويداء والشوف وراشيا واللجاه
وجبال القليب وحرمون والشيخ والباروك ووادي
التيم واجلوالن والغوطة ،ستبقى صفحة مشرقة
بتارخينا الوطين العظيم وأمثولة خالدة للجهاد
النبيل تذكرها األجيال املقبلة بالفخر واألعجاب.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

جنم السينما العربية املمثل فاروق الفيشاوي يف سيدني

تغين
بدك
اخللقنا
عند
ّ
العنه
وتودع
االهل
مبلقى
ّ
عا كل وقفه يف إلك تاريخ
ويا ما مشوخك ناطح املريخ
خسرت االرض تا تربح اجلنه
والدك فرحهم صار باملاضي
وبغيبتك ما يف فكر فاضي
الكلمه اللي بدنا كلنا نقوال
نقوال
املار
وحياة
عشقناك
راضي
وربنا
اجلميع
راضي

وقت اللي قالو رحت من َكوني
تيهر صوابي وانقطع لوني
وباحلال قلت براس عم بيدور
خسرناك يا اكسرخوس املنصور
محمد عامر األحمد بكري ليش تا تروح من هوني.
أبو العال الشماء
الشاعر عصام ملكي

نجم السينما فاروق الفيشاوي يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني (إرشيف )

عندما قام جنم السينما العربية املمثل الشهري فاروق الفيشاوي بزيارة اجلالية العربية يف
سيدني برفقة زوجته املمثلة املعروفة مسية اإللفي وإبنهما أمحد التقيت بهم وأجريت مقابلة
صحفية مع النجم الكبري فاروق الفيشاوي وعقيلته املمثلة النجمة مسية اإللفي حيث حتدثا عن
حياتهما الفنية املليئة باجلمال واملد واجلزر احيانًا إلنهما كما عربا لي أن حياة الفنان تكون دائما
غري مستقرة كالبحر لكثرة األنشغال يف التمثيل والتحضري .ومن مجلة الكالم وخالل التعارف أكد
لي االستاذ فاروق حمبته الكبرية للموسيقار االكرب األمري اخلالد فريد االطرش وعالقته الوثيقة
مع النجم الكبري اخلالد فهد بالن الذي وجه له عدة دعوات لزيارة السويداء وجبلنا األشم .ومن
أعمال النجم فاروق الفيشاوي اليت شارك بها كبار النجوم مثل زوجته مسية اإللفي وعادل إمام
وفريد شوقي وجنالء فتحي وسهري رمزي وأمحد مظهر وليلى علوية ورغدة ووفاء عامر وناديا
اجلندي وكمال الشناوي ومدحية كامل وممدوح عبد احلليم ونبيلة عبيد وسواهم من املشاهري ومن
االفالم واملسلسالت اليت ال تعد وال حتصى منها :احلناكيش ،املشبوه ،رجل مهم جدًا  ،االوغاد،
احملرتفون  ،الوان السماء السبعة ،كشف املستور ،حنفي األبهة ،درب اهلوى ،اخلادم،رجل
له ماضي ،نور ونار ،حفار البحار ،الدنيا مقلوبة ،ليلة القبض على فاطمة ،أهل اهلوى ،رجل
وإمرأة.
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متفرقات

حفلة ناجحة جلمعية كفرصارون اخلريية ابراج  :ابرز توقعات ماغي فرح لعام ٢٠١٥
برج احلمل عام  :2015سنة التغريات
واملفاجآت
ّ
ختضه.
سنة مليئة باألحداث اليت
النصف األول من السنة حيمل
انقالبات طارئة ال يتوقعها .ينهي
دورة ويتجه حنو جديد .يواجه
مفاجآت سلبية وأخرى إجيابية ،وقد
تتغري كل عاداته .يشري الفلك إىل
انفصال أو فراق ولو لفرتة قصرية.
لكن شهر آذار (مارس) حيمل غرامًا
من النظرة األوىل وزواجًا حمتم ًال
يف آب (أغطس) .تشرين الثاني
(نوفمرب) سيكون أكثر رومانسية.
برج الثور عام  :2015سنة التطورات
اإلجيابية
سنة جيدة .تكون أفضل يف نصفها
الثاني .يبحث عن جديد ،ويتحرى ما
ويوسع دائرة أعماله
كان خمفيًا عنه،
ّ
إىل اخلارج .قد يقع يف حب شخص
غريب أو أجنيب .وتتغري أحداث
حياته خالل السنة حيث يفاجئه
كوكب أورانوس بتنقالت وأمور
ابتداء من
غري متوقعة تغيرّ مصريه
ً
آذار (مارس) .بني نيسان (أبريل)
وآب (أغسطس) ،يكتشف احلقائق
ويصل إىل مكانه ويرافقه احلظ.
وقد يطل على زواج إذا كان عازبًا.
تشهد حياته العاطفية تغريات
إجيابية يف األشهر األخرية ابتداء
من شهر أيار (مايو).
برج اجلوزاء عام  :2015سنة التحرر
واالنطالق

جريًاعلى عادتها ودعمًا ملؤسسة
أحباث السرطان األسرتالية ،
أحيت مجعية كفرصارون اخلريية
حفلتها السنوية يف قاعة الويت
كاستل الكمبا .حضر املناسبة
كل من األب الياس اخلوري
وعقيلته  ،النائب الفدرالي
فيليب رادوك ،النائب الفدرالي
لويس ماركوس ،السيد بوب
تارنر ممث ًال مؤسسة السرطان ،
السيد طوني مارون  ،اإلعالمية
اهلام حافظ  ،وعن اجلمعيات
احتاد شباب اجلنوب  ،مجعية
كفرحلدا  ،مجعية حبنني ،مجعية
كفرعقا ،شبيبة مزياره ،شباب
مرياطة ،التيار الوطين احلر،
املرده  ،احلزب الشيوعي
تيار
ّ
اللبناني ،احلزب السوري القومي
االجتماعي ،حزب الدميقراطيون
األحرار ،مؤسسة الدكتور عماد
برو ،والكثريون من أصدقاء
ّ
ومشجعي اعمال اجلمعية.
قدم املناسبة الشاب روني
ّ
ناصيف بلباقته املعهودة وتكلم
يف املناسبة رئيس اجلمعية
ايلي ناصيف ،النائب فيليب
رادوك ،النائبة لويس ماركوس
والسيد بوب تارنر.
احيا الربنامج الفين املطربة
سوزان ازاريا واملطرب منر
ملحم والفرقة املوسيقية بقيادة
الفنان مالك الرفاعي كما ألقى
قصيدة رائعة الفنان عدنان
جرجس كما كرمت اجلمعية ثالثة
من مؤسسي اجلمعية تقاعدوا
لظروف صحية وهم  :الياس
الياس  ،أديب الياس ونعيم

ّ
إنه الربج األكثر حظًا هذا العام.
يشهد تعويضات عن سبع سنوات
ماضية مؤملة .أفضل فرتات احلظ
تكون بني  22كانون الثاني (يناير)
و 4حزيران (يونيو) .تكون سنة
 2015ممتازة له .إذا حلم بسفر،
سيحققه .تفتح له األبواب،
ويستقبل وجوهًا جديدة ،ويناضل
من أجل هدفه ويصل إليه .إن كان
قد عانى سابقًا من عدم االستقرار
العاطفي ،سيتوصل هذا العام إىل
تسويات أو حب مميزّ .
إنها سنة
التعويضات بالنسبة إليه .حيظى
حبب مميز وقد يكون شخصًا ذا
ّ
مكانة .الفرتة الواعدة له يف أوائل
الصيف وأوائل الشتاء حيث تعين
الزواج.
برج السرطان عام  :2015سنة
التحديات الكربى

ناصيف كذلك شكرت اجلمعية
كل من السيد شربل سركيس
وميالد عازار ولؤي مصطفى
للخدمات املتواصلة للجمعية .
ويف النهاية جرى سحب الرفل
حيث كانت جوائز عديدة وقيمة
وأبرزها تذكرة سفر ذهابًا وإيابا
اىل لبنان تقدمة ابن كفرصارون
رجل االعمال ادي الياس
ورحبتها السيدة سونيا الياس
الف مربوك .وبعد تقيم النتائج

املادية للحفلة تربعت اجلمعية
ملؤسسة األحباث السرطانية
مببلغ وقدره اثين عشر الف
دوالر عرفانًا للوفاء و التقدير
واخلدمات .واخريًا وليس آخرًا
تتقدم اجلمعية بالشكر واالمتنان
لكل من ساهم يف جناح املناسبة
باحلضور او التربع او تقديم
اهلدايا وشكر خاص لصاحب
ومدير الويت كاستل .

ايلي ناصيف

سنة صعبة جدًا جتمل تغريات جذرية
يف جمال العمل .تبدأ السنة بأجواء
متوترة تسودها الثورة والغضب
واالحتجاج والعصبية .بدءًا من 5
حزيران (يونيو) ،يستعيد توازنه
وينطلق من جديد بقناعات خمتلفة.
خيضع لعالج إذا كان مريضًا وال
جيب أن يستهرت يف األمر .يف
النصف الثاني من السنة ،يلتقي
بنصفه الثاني إذا كان عازبًا أو
يعاود اللقاء بأحباء بعد غياب ،أو
حيصل على املنصب الذي يصبو
إليه .يشهد السرطان زوال عالقة
عاطفية بالية ويعيش والدة عالقة
ابتداء من حزيران
أخرى .لكن
ً
(يونيو) ،تتغيرّ األمور ملصلحته.
برج األسد عام األسد :سنة التألق
واإلبداع
تبدو

الشهور

اخلمسة

األوىل

األفضل ،خيوض خالهلا جماالت
جديدة وينتقل إىل أماكن أفضل
تألقًا وبريقًا .يهتم بقضية مالية
أساسية .لديه تطلعات جديدة.
يطرق أبوابًا للمرة األوىل .ابتداء من
شهر حزيران (يونيو) خيف الوهج.
تبدو حياته العاطفية واعدة حتى
فصل اخلريف حيث يلتقي غرامًا من
النظرة األوىل .رمبا يدخل القفص
الذهيب خالل األشهر األوىل من
السنة.
برج العذراء عام :2015
االنتصارات التصاعدية

سنة

ينتهي العذراء من سبع سنوات
ماضية مؤملة .وقد بدأ يرتاح مند
العام املنصرف ويكمل ذلك هذا
العام ،حيث يعيش مغامرات ال
ينساها ،ويتلقى عروضًا ضخمة.
وإذا كان قد ّ
طلق سابقًا أو أجرب
على االنفصال من مؤسسة،
فسيعود .عروض جديدة تأتيه بني
متوز (يوليو) وأيلول (سبتمرب) .اخلرب
األفضل يف برج العذراء أنه ّ
كلما
تقدمت نهاية السنة ،كلما ازداد
احلظ .عاطفيًا ،يدخل سنة التحرر
ورمبا سنة الزواج.
برج امليزان عام
االنقالبات املفاجئة

:2015

سنة

يواجه امليزان انقالبات مفاجئة
وجتارب متنوعة وفريدة .يعاني
من أعداء ودعاوى قضائية وطالق.
سيعيش خيارات تفرضها الظروف
رغمًا عنه .ابتداء من آذار (مارس)،
ينتقل إىل برج احلمل .مما يعين
شراكة أو زواجًا أو عم ًال مجاعيًا أو
انفصا ًال عن حزب سياسي .وابتداء
من حزيران (يونيو) ،يدخل فرتة
أكثر إنتاجية توحي بنجاحات مادية
تأتي عن طريق شراكة أو إرث أو
تغيري للعمل أو مكان اإلقامة .وقد
يعيش حبًا جديدًا.
برج العقرب عام
االرتباطات املتينة

:2015

سنة

ّ
إنها سنة االستقرار والعالقات
املتينة .قد يكون املناخ العام
للعقرب مربكًا لكنه يعمل بسرعة
سيما يف الشهور اخلمسة األوىل.
تغريات كثرية مفاجئة حتدث
لصاحله .بني نيسان (أبريل) ومتوز
(يوليو) ،يواجه قراراته بإجيابية،
ولو مر بفرتة مراجعة حسابات
تتعلق بشراكة رمبا أو مبشاكل
قانونية .يسافر إىل اخلارج ،ويقف
مقربيه املرضى أو
إىل جانب أحد
ّ
يدعم شخصًا يف جناحه .كما يوحي
الفلك باحتمال زواجه من شخص
ثري ويعيش رومانسية خاصة.
برج القوس
اإلجنازات

عام

:2015

سنة

يفتح صفحات جديدة ومفاجئة
حلوة .يغامر يف ميادين متنوعة
ومميزة ،ويتعرف إىل ما كان غائبًا
عنه .الشهور األوىل تبدو األفضل.
ابتداء من  4حزيران (يونيو)
لكن
ً
يصبح أقل وهجًا .مير بفرتة تغري
يف جمال العمل وقد يشهد حدثًا
مجي ًال كزواج أو والدة خالل األشهر
اخلمسة األوىل .يدعمه احلظ املطلق
ابتداء من آذار (مارس).
ً
برج اجلدي عام  :2015سنة التجارب

املربكة
ّ
إنها سنة االستحقاقات والعراقيل
والتعقيدات الكثرية املربكة .تبدأ
بكسوف يف الربج وتنافر بني
جوبيتري وأورانوس .عليه أن يكون
متأنيًا وحذرًا منذ الشهر األول يف
السنة ليخرج بسالم .انتبه جدًا أيها
اجلدي ،إذ يتحدث الفلك عن تغريات
كبرية وانتقال إىل مكان آخرّ .
إنها
سنة التحديات اليت مل ختطر يف
ّ
وتتطلب االنضباط الشديد .قد
بالك
يضطر لتقديم استقالته أو االنتقال
إىل مكان آخر .وقد جيد نفسه يف
حماكمة أو حُياسب إذا ارتكب أخطاء
يف املاضي .لكن االنفراج يأتي
يف الشهور الثالثة األخرية كأن
عصا سحرية قلبت األمور .عاطفيًا
قد يلعب اخلارج دورًا مهمًا يف
حياته .مير بفرتة حساسة ودقيقة
ابتداء
وحرجة حتى فصل الصيف.
ً
من حزيران (يونيو) ،يلتقي بنصفه
اآلخر إن كان عازبًا.
برج الدلو عام  :2015سنة التجدد
والقرار
تدعمه األفالك وخيدمه حدسه
يف اخلروج من مأزق يف الوقت
املناسب ،سيما يف األشهر األوىل.
ابتداء من شباط (فرباير) ،تبدأ دورة
األرباح وهي دورة جيدة للتغيري.
لكن دخول جوبيتري يف  4حزيران
(يونيو) يعين تغري املشهد وتهديد
االستقرار .مما قد يعين بيع أو شراء
عقار أو بعض املمتلكات العائلية.
قد يتعلم جديدًا أو يؤلف كتابًا .لكن
الفلك ّ
حيذره بني حزيران (يونيو)
وآب (أغسطس) من املضللني
واملخادعني .النصف األول من
السنة قد يعين له املغامرات أو
التغريات أو االنفصال .بينما
النصف الثاني يعين االستقرار.
بني آب (أغسطس) ومتوز (يوليو)،
يشري الفلك إىل لقاء استثنائي.
برج احلوت عام  :2015سنة املال
سنة األرباح واملشاريع واملال.
يف  4حزيران (يونيو) ،ينتقل من
عمله أو ينسحب إىل جديد .يقتحم
الساحة جبرأة وإقدام .جوبيتري حيمل
له فرصًا ومفاجآت مل يعرفها من
قبل .قد جيد دعمًا من قبل البعض
يف السلطة .يشري الفلك اىل أن
متوز (يوليو) حيمل معه فرصة لقاء
بشخص حيلم به .وإذا مل يكن
احلوت مغرمًا ،فقد يفعل يف تشرين
األول (أكتوبر).
ما هي أبرز أحداث  2015العاملية
اليت حتققت؟
أن هناك حوادث ستقع يف
ذكرت ّ
شهر نيسان مثل سقوط طائرات
وقلت بأن فصل
وفيضانات،
ُ
ّ
سيذكركم
الصيف هذه السنة
بالصيف املاضي مع اشتداد
األزمات املناخية واندالع احلرائق
يف روسيا ،وما حدث يف باكستان
مث ًال مل حيدث منذ  100عام .وذكرت
أيضًا وقوع كوارث طبيعية .وهذه
الظواهر سوف تقع أيضًا يف العام
ابتداء من  28كانون الثاني
2015
ً
(يناير) حتى أواخر شهر أيار (مايو).
سيكون عام  2015أقسى من العام
املاضي جلهة الكوارث والفضائح
واألزمات العنيفة على املستوى
السياسي واالقتصادي.
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تتــمات

بيشوب تنتقد...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بريزبن.
فقد ظهرت السيدة بيشوب يف برنامج ( )ABC’s 7:30 programمن
نيويورك حيث كانت جتتمع مع جملس األمن التابع لألمم املتحدة،
واكدت ملضيف الربنامج السيد  Leigh Salesبان هناك «قضية»
بشأن خطاب الرئيس أوباما حول تغري املناخ.
واضافت السيدة بيشوب ملضيفها السيد لي سايلز «كانت هناك
مشكلة فيما يتعلق ببيانه حول احلاجز املرجاني العظيم وأستطيع
أن أفهم قلق حكومة كوينزالند النها رصدت موارد كبرية جدا من
التمويل واجلهد للحفاظ على هذا احلاجز».
وقالت «أعتقد أن الرئيس أوباما قد أغفل هذا اجلانب من التزامنا
باحملافظة على احلاجز املرجاني العظيم».
وكان الرئيس اوباما قد قال خالل القائه كلمة يف جامعة كوينزالند
على هامش القمة ان «احلاجز املرجاني العظيم يف خطر» وانه يريد
ان تعود بناته مع ابنائهن وبناتهن لرؤية هذا احلاجز الذي يعترب
مبثابة «جمد طبيعي ال ُيصدق».

سالم :نتعرض حلروب...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
«القوات» النائب جورج عدوان كان أكثر حتفظًا ،وعلى الرغم من
ترحيبه بـ»تبين» عون للمنافسة الدميوقراطية ،وقال« :ليحضر
اجللسة املقبلة وتتم االنتخابات الرئاسية ومن ينجح نهنئه بكل
دميوقراطية» ،مؤكدًا أنهم (أي التيار الوطين احلر وحلفائه) «ال
يستطيعون فرض أي شيء على اآلخرين» ،يف إشارة إىل شرط
عون عدم وجود مرشح ثالث.
لكن هنري حلو ،مرشح «اللقاء الدميوقراطي» الذي يتوجب عليه
االنسحاب وفقًا للمبادرة ،أكد على استمرار ترشحه ،مكم ًال موقف
غرد على «تويرت» أمس االول،
رئيس اللقاء وليد جنبالط الذي ّ
قائ ًال« :أحرتم رأي عون لكن من حقنا املنافسة الدميوقراطية».
أما بالنسبة لـ»كتلة املستقبل» فربز رفض النائب حممد احلجار
للمبادرة ،مستغربًا «إصرار عون على جتاوز الدستور وكل االعراف
واآلليات املتبعة النتخاب رئيس اجلمهورية منذ االستقالل وحتى
عام  .»2008ولكن احلجار أكد أنه «موقف شخصي» ،وبالتالي ال
ميكن احلديث عن موقف رمسي لـ»تيار املستقبل» بعد( .مزيد من
التفاصيل ص )4
جدد رئيس احلكومة ّ
متام سالم دعوته إىل «انتخاب
اىل ذلك ّ
رئيس للجمهورية يف أسرع وقت ممكن» .مشريا إىل أن «لبنان
يتعرض حلروب عشوائية متفلتة من قبل اجملموعات اإلرهابية اليت
األمنية بهدف إخضاع لبنان
احتجزت  26بطال من اجليش والقوى
ّ
وابتزازه».
وقال سالم ،خالل لقاء حواري مع طالب عدد من املدارس الثانوية
الرمسية واخلاصة يف السرايا أمس االول« :االستحقاق الرئاسي
تتحمل مسؤوليته كل القوى السياسية من دون استثناء ،والتقصري
فيه يضر بالبلد».
واعترب أن التمديد للمجلس النيابي «فرضته الظروف السياسية
وجاء بديال من الفراغ الذي لو دخلنا فيه لكان وضع البلد سيئا
جدا».
وأشار إىل أنه «جيري العمل حاليا على قانون انتخابات يؤمن
وصول الصوت احلقيقي ويأخذ باالعتبار نظامي االنتخاب النسيب
واألكثري حيث يتم البحث جديا يف اجلمع بني االثنني».
إىل ذلك ،ترأس سالم االجتماع األسبوعي خللية األزمة الوزارية
املكلفة متابعة ملف العسكريني املخطوفني.

بوادر مصاحلة مصرية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
اىل الرد عليها إجيابًا.
ّ
ولعل الدعوة السعودية والرد املصري اإلجيابي السريع يثريان
تساؤالت بشأن اخليارات اليت سينتهجها نظام الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،سواء يف ما يتعلق بتطبيع العالقات مع قطر ،اإلمارة
النفطية اليت استثمرت امواهلا يف مشروع «االسالم السياسي»،
مبا يرتتب على ذلك من آثار إجيابية قد تفضي إىل تسويات
لبعض النزاعات االقليمية ،او يف حتصني اجلبهة الداخلية سواء
من خالل إنهاء العداء القائم بني احلكومة املصرية و»اإلخوان
املسلمني» املدعومة قطريًا ،أو من خالل تعميق عزلتهم ،وكذلك
يف دعم االقتصاد املصري الذي يواجه مصاعب كبرية منذ «ثورة
 25يناير».
وقال امللك السعودي ،يف بيان صادر عن الديوان امللكي« ،حنمد
من علينا وعلى أشقائنا يف دولة اإلمارات
اهلل العلي القدير الذي َّ
العربية املتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر يف
الوصول إىل اتفاق الرياض التكميلي ...والذي حرصنا فيه
وإخواني أصحاب اجلاللة والسمو على أن يكون ُمنهيًا لكل أسباب
اخلالفات الطارئة ،وأن يكون إيذانًا لبدء صفحة جديدة لدفع مسرية
العمل املشرتك ،ليس ملصلحة شعوب دول جملس التعاون لدول
اخلليج العربية فحسب بل ملصلحة شعوب أمتنا العربية واإلسالمية،
واليت تقتضي مصاحلها العليا أن تكون وسائل اإلعالم معينة هلا
لتحقيق اخلري ودافعة للشر».

وأضاف امللك «حرصنا يف هذا االتفاق على وضع إطار شامل
لوحدة الصف والتوافق ونبذ اخلالف يف مواجهة التحديات اليت
تواجه أمتنا العربية واإلسالمية».
وتابع «ارتباطًا بالدور الكبري الذي تقوم به مجهورية مصر العربية
الشقيقة ،فقد حرصنا يف هذا االتفاق ،وأكدنا ،على وقوفنا مجيعًا
إىل جانبها ،وتطلعنا إىل بدء مرحلة جديدة من اإلمجاع والتوافق
بني األشقاء .ومن هذا املنطلق ،فإنين أناشد مصر شعبًا وقيادة
السعي معنا يف إجناح هذه اخلطوة يف مسرية التضامن العربي،
ً
وداعمة جلهود العمل العربي املشرتك».
كما عهدناها دائمًا عونًا
الرد املصري على الدعوة السعودية مل يتأخر كثريًا ،إذ أصدرت
رئاسة اجلمهورية بيانًا رحبت فيه مبا جاء يف بيان امللك عبداهلل،
معربة عن «ثقتها الكاملة يف حكمة الرأي وصواب الرؤية خلادم
احلرمني الشريفني» ،ومؤكدة انها «تثمن غاليًا جهوده الدؤوبة
واملقدرة اليت يبذهلا ملصلحة األمتني العربية واإلسالمية ،ومواقفه
الداعمة واملشرفة إزاء مصر وشعبها».
البيان السعودي والرد املصري السريع قد ميثالن بداية مرحلة
جديدة يف العالقات املصرية القطرية .وعلى أقل تقدير ،قد يكون
ذلك منطلقًا إلنهاء األزمة يف العالقات املصرية ـ القطرية ،واليت
بدأت يف الثالثني من حزيران العام  ،2013خصوصًا أن البيان
الرئاسي تضمن توصية واضحة لقادة الرأي والفكر واإلعالم
َّ
وبناء لدعم وتعزيز وترسيخ
العربي باختاذ «منحى إجيابي جدي
هذا االتفاق ،وتوفري املناخ املالئم لرأب الصدع ونبذ الفرقة
واالنقسام» ،يف مؤشر اىل هدنة إعالمية تسهم يف ختفيف حدة
التوتر.
على اجلانب الرمسي ،رفض املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية
السفري بدر عبد العاطي اإلدالء بأي تصرحيات حول البيان قائال
لـ»السفري»« :لن نعلق على بيان رئاسة اجلمهورية».
لكن سفري مصر األسبق يف لندن حممد شاكر رأى ،يف حديث إىل
«السفري» ،أن «التفاهم العربي ضروري جدًا يف هذه املرحلة ،وما
دامت الفرصة ساحنة لتحسني األجواء فيجب االستفادة منها».
وأضاف شاكر «إذا كانت قطر مستعدة للتعايش مع املنطقة
ومصر ،فهذا أمر إجيابي وميكن البناء عليه .واخلطوة املقبلة أن
تطرح قطر مبادرة لطي الصفحة القدمية وفتح صفحة جديدة».
وتابع «إذا مدت قطر يدها ملصر ،فسيرُ حب بها بالتأكيد ،أما
املسائل املتعلقة باحلمالت اإلعالمية ودعم اإلرهاب فيمكن معاجلتها
إذا توافرت النيات احلسنة».
بدوره ،قال مساعد وزير اخلارجية األسبق للشؤون العربية ومندوب
مصر األسبق لدى جامعة الدول العربية هاني خالف لـ»السفري» إنه
«ميكن اعتبار ما حدث بداية حللحلة املواقف ،وجيب أن تلي ذلك
خطوات أخرى».وأشار اىل أن «االتفاق أص ًال كان متعلقًا بالعالقات
اخلليجية القطرية ،ولكن يف اجلزء املتعلق باخلطر الذي تواجهه
املنطقة ككل ،كان جيب أن تتم تسوية مع مصر ،وكان جيب أن
تصل رسالة إجيابية ملصر وترد عليها».وأضاف أن «اخلالفات
حتتاج إىل حوار مباشر ،وأعتقد أن امللك السعودي ميكن أن
يستضيف الطرفني يف اململكة ملناقشة تلك التفاصيل».
وشرح خالف تلك التفاصيل قائال «من جانب قطر ،هناك
استضافتها للقوى املناوئة للنظام على أراضيها ودعمها ،وكذلك
احلمالت اإلعالمية ضد مصر ،وإقحام نفسها بالشأن اللييب مبا
يعقد املوقف هناك» ،مشريًا إىل ان «هذه امللفات الثالثة يتوجب
على قطر حلها».
وتابع «على مصر كذلك القيام بلفتات إجيابية ،من قبيل إعادة
السفري املصري إىل الدوحة ،وحل مشكلة من وجهت إليهم تهمة
التخابر مع قطر ،وكذلك وقف احلمالت اإلعالمية ضد قطر .وهذه
النقطة األخرية كانت واضحة يف بيان الرئاسة .كما أنه من املمكن
منح قطر الفرصة يف مؤمتر مصر االقتصادي وإعادة الدفء للجان
املشرتكة ،وإذا كانت هناك دالئل على متويل قطري لإلرهاب،
فيجب طرحها بشكل مباشر».
ويرى خالف أن هذه اخلطوة ستزيد من عزلة اإلخوان املسلمني،
الذين سيفقدون مصادر وأدوات الدعم واحدة تلو األخرى.

مواجهات واعتقاالت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
استدعاء ملراجعة االستخبارات االسرائيلية ،مؤكدًا على أنه ال
سبب القتحام اجلمعية سوى للتخريب والتكسري وترهيب األهالي
واملؤسسات ،مؤكدا أنها تتعرض دائما لعمليات اقتحام ولكن مل
تصل يوما هلذه الوحشية.
واندلعت صباح امس االول مواجهات بني شبان فلسطينيني
وقوات إسرائيلية يف حي جبل املكرب بالقدس الشرقية .وأفاد
شهود عيان أن الشبان الفلسطينيني أغلقوا الطريق املؤدي
جلبل املكرب ،ورشقوا قوات الشرطة اإلسرائيلية باحلجارة ،بينما
أطلقت عناصر الشرطة قنابل الصوت وقنابل الغاز املدمع باجتاه
املتظاهرين ،من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات.
وأصيب ثالثة شبان فلسطينيني جبروح خمتلفة صباح جراء إطالق
النار عليهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اقتحام عدة
أحياء يف املنطقة الشرقية من نابلس.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أكثر من ستة جيبات عسكرية
إسرائيلية اقتحمت املنطقة الشرقية يف نابلس ،حيث اندلعت
مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الفلسطينيني وقوات االحتالل،
حيث أطلق اجلنود قنابل الغاز املسيل للدموع والرصاص احلي

باجتاه الشبان ،مما أدى إىل إصابة ثالثة.
وهدمت جرافات عسكرية اسرائيلية  3مساكن فلسطينية يف
بلدة الطيبة ،برام اهلل ،وسط الضفة الغربية ،حبجة البناء بدون
ترخيص.
وقال حممد كعابنة ،صاحب أحد هذه املساكن ،إن قوة عسكرية
صهيونية ،اقتحمت البلدة ،صباحًا ،وهدمت ثالثة مساكن ،تعود
ملكيتها لعائلة كعابنة ،حبجة البناء بدون ترخيص ،يف منطقة
مصنفة ج ،ويعيش يف هذه املساكن الثالثة 14 ،فردًا ،حبسب
كعابنة.
واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي 20 ،مواطنًا فلسطينيًا يف محلة
مداهمات واسعة طالت  11بلدة وقرية فلسطينية بالضفة الغربية
احملتلة.
وذكرت مصادر أمنية أن قوات جيش االحتالل اعتقلت  20فلسطينيًا
ممن تصفهم ب املطلوبني ،بينهم أربعة من نشطاء حركة اجلهاد
ّ
وثالثة آخرين من نشطاء حركة محاس.
وجتمعت جمموعة من مستوطين عتصيون على شارع القدس -اخلليل
ّ
والعربدة ورشق السيارات الفلسطينية باحلجارة ،ما أحلق أضرارًا
مادية بعدد منها ،كما عرقلوا حركة السري أمام السيارات اليت
حتمل لوحات تسجيل فلسطينية.
ويف شأن متصل ،أصيب عدد من الفلسطينيني حباالت اختناق
بالغاز املسيل للدموع ،خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل
اإلسرائيلي على املدخل الشمالي ملدينة اخلليل .وقالت مصار
إعالمية إن املواجهات اندلعت بني عدد من الفتية وجنود االحتالل
أثناء توجدهم على جسر حلحول ،حيث أطلق خالهلا جنود االحتالل
قنابل الصوت ،والغاز املسيل للدموع ،ما تسبب بإصابة عدد من
املواطنني حباالت االختناق.
وبدأت املؤسسات االسرائيلية أصحاب أعمال وبلديات يهودية
بإقالة العاملني الفلسطينيني لديها داخل اخلط األخضر ،مربرين
هذا التصرف باعتبارات أمنية على خلفية التصعيد احلاصل يف
مدينة القدس ،يف وقت أخطرت فيه السلطات اإلسرائيلية عائالت
فلسطينية من أرحيا بإخالء منازهلا متهيدًا هلدمها.
وأعلن رئيس بلدية عسقالن وقف تشغيل العمال الفلسطينيني
خاصة يف املؤسسات التعليمية ومنشآتها ،وهو أمر اعتربه نواب
كنيست عرب ويهود تصرفا عنصريا من الدرجة األوىل .وقال
النائب العربي بالكنيست أمحد الطييب إن كل تصرف عنصري
يستند إىل ذرائع ومربرات عنصرية ،مشريا إىل أنه تقدم
بشكوى إىل املستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية ملالحقة هذه
التصرفات بوصفها عنصرية بامتياز.يف غضون ذلك ،قال رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إن حكومته ستواصل سياسة
هدم منازل من وصفهم باإلرهابيني.

اوغلو يف بغداد بعد تأكيد أردوغان رفض بالده
املشاركة يف التحالف ضد «داعش»

وصل رئيس الوزراء الرتكي أمحد داوود أوغلو امس االول اخلميس
إىل بغداد يف زيارة رمسية .تأتي هذه الزيارة بعد أيام على تأكيد
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان رفض بالده املشاركة يف
حتالف احلرب على «داعش».
وقال رافد جبوري املتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر
العبادي إن «استقرار الشرق األوسط يعد مفتاحًا الستقرار كل
دول املنطقة» ،موضحًا أنه «ستفتح خالل الزيارة آفاقًا جديدة
للعالقات بني البلدين تركز على جمالي األمن واالقتصاد» .وذكر
جبوري أن «املصاحل املشرتكة بني العراق وتركيا تأثرت مبا حصل
من تطورات أمنية بسبب دخول داعش إىل حمافظة نينوى ،وبعض
املناطق من حمافظات أخرى».
صرح األسبوع
األناضول
أنباء
وكالة
وكان أردوغان وحبسب
ّ
املاضي أن بالده تقدمت بأربعة مطالب حول سوريا ،وهي إعالن
منطقة حظر جوي ،إقامة منطقة آمنة ،تدريب السوريني وتزويدهم
بالسالح ،وشن عملية ضد النظام السوري نفسه» .وأشار إىل أنه
«بدونها فإن تركيا لن تشارك بالتحالف الدولي يف عملياته ضد
«داعش».
وأوضح أردوغان أن املنطقة اآلمنة هي ليست عملية احتالل ،وإمنا
منطقة آمنة ستمكن من خالهلا الالجئني السوريني الذين فروا بسبب
األحداث ،من العودة إىل أراضيهم وبالدهم» ،مضيفًا أنه «ليس
واضحًا حتى اآلن ما املطلوب من تركيا خبصوص قاعدة إجنريليك
العسكرية» ،الفتًا إىل أنه «سوف تتم مناقشة األمر مع الوحدات
األمنية الرتكية للموافقة على هذا األمر أو عدم املوافقة عليه».
من جانبه ،قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد لقائه
أوغلو ان األخري أكد حرص بالده على منع تدفق االرهابيني إىل
العراق وسوريا ،مبديًا ترحيبه مببادرة تركيا «لتسليح وجتهيز قواتنا
باألسلحة كونها متلك سالحًا ضمن منظومة الناتو».
وحول دخول قوات أجنبية إىل العراق ملساعدة القوات العراقية على
مواجهة «داعش» أكد العبادي أن «ال حاجة لدخول قوات أجنبية إىل
العراق وما منلكه من القوات كاف لكننا حنتاج إىل األسلحة».
وتناول العبادي وأوغلو األزمة السورية وقال رئيس الوزراء
العراقي «يهمنا حل األزمة يف سوريا وندعم أن تكون هناك حكومة
يشارك يف اجلميع دون استثناء» ،مؤكدًا أن «التخلص من االرهاب
يف سوريا حيتاج إىل حل سياسي».
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اهمها تقوية ومحاية البصر  8...عالجات منزلية ألعراض احلمّى مخس عالمات تؤكد نقص فيتامني
فوائد جتعل تناول البيض ضرورياً
«د» يف اجلسم
الفريوسية
مع قدوم فصل الشتاء يصبح
التعرض ألشعة الشمس حمدودا،
ما يعين أن فرص احلصول على
فيتامني "د" تكون أقل،

يأكل اإلنسان
الدجاج
بيض
آالف
منذ
ألنه
السنني،
أفضل
من
أنواع الربوتني
ا حليو ا ني
و أ ر خصها
وأكثرها توفرًا.
بعض الفيتامينات
تعزز مظهر البشرة وصحة اجللد
واملعادن داخل البيض ّ
يساعد الربوتني املوجود يف البيض على صيانة العضالت وإبقاء
أدائها جيدًا
لكن هناك فوائد صحية مميزة ألكل البيض عليك معرفتها ،ألن
البيض ميكن أن يلعب دورًا حيويًا يف النظام الغذائي فيقوي
مناعة من يشكون كثريًا من العدوى ،ويزيد من بناء العضالت
ويعزز من األداء الذهين ملن يريدون تنشيط الدماغ.
للرياضيني،
ّ
إليك أهم فوائد البيض:
النشاط الذهين .حيتوي البيض على مغذيات هامة للدماغ مثل
الكولني ومعادن وفيتامينات تنظم أداء خاليا هذا اجلزء احليوي
من اجلسم ،وكذلك خاليا اجلهاز العصيب والذاكرة.
جهاز املناعة .حيتوي البيض على فيتامني "أ" و"ب"12والسيلينيوم
وهي مفاتيح احلفاظ على نظام املناعة يف صحة جيدة.
تقليل خماطر اإلصابة بالقلب .يساعد الكولني على حتطيم األمحاض
األمينية ،اليت ترتبط زيادتها بأمراض القلب.
منو اجلنني أثناء احلمل .تساعد تركيبة املغذيات اليت حيتويها
البيض ،خاصة جمموعة فيتامينات "ب" ،على محاية اجلنني من
تشوهات األنبوب العصيب.
تقوية البصر .حيتوي البيض على اللوتني والزياكسانثني وهما
مادتان متنعان تطور مرض الضمور البقعي ،اليت تسبب العمى
يعزز فيتامني "أ" الرؤية
مع التقدم يف العمر .إىل جانب ذلك
ّ
السليمة.
ضبط الوزن .ألن البيض مينح شعورًا بالشبع وحيتوي على سعرات
حرارية قليلة ميكن االعتماد عليه كوجبة خفيفة تساعد على ضبط
الوزن.
تعزز مظهر
صحة اجللد .يعض الفيتامينات واملعادن داخل البيض ّ
البشرة وصحة اجللد ،حيث متنع انهيار أنسجة اجلسم.
العضالت .يساعد الربوتني املوجود يف البيض على صيانة
العضالت وإبقاء أدائها جيدًا وجتنب تباطؤها.

تناول الطعام ببطء يساعد يف تنظيم
نسبة السكر بالدم
كثري منا يتناول وجبته الغذائية بشكل سريع" ،ولكن هل هذه
الطريقة صحية؟ أم أنها تسبب أضرارا على صحة اإلنسان؟".
أكدت الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة ،أن تناول
األطعمة بشكل سريع يعد السبب الرئيسى فى اإلصابة بالسمنة،
وذلك يرجع إىل أن املعدة تستغرق  20دقيقة حتى تستطيع أن
حتدد إذا كانت قد امتألت أم ال ،وتستغرق بضع الوقت لكى
ترسل إشارة إىل املخ أنها قد امتألت.
وتابعت أنه جيب تناول الوجبات الغذائية ببطء ،ألن املضغ اجليد
واألكل ببطء له العديد من الفوائد الصحية.
وأضافت استشارى السمنة والنحافة ،أن تناول األطعمة ببطء
يساعد فى تقليل الشهية وتسهيل عملية اهلضم ،وأيضا له أهمية
كبرية وهى أنه يساعد فى تنظيم وتثبيط نسبة السكر فى الدم
ومنع اإلصابة باحلموضة.

وبالرغم من أن تناول بعض
األغذية مثل مسك السلمون
والبيض ومنتجات احلليب ميكن أن
تكون مصدرا لفيتامني "د" ،إال أنه غري كاف ،فأشعة الشمس
تبقى املصدر األساسي هلذا الفيتامني الالزم للجلد والعظام.
ويسبب نقص فيتامني "د" لدى البالغني أمراضا مثل هشاشة
العظام وارتفاع ضغط الدم والسكري.

باحلمى
مع التغريات يف حرارة الطقس يزداد عدد اإلصابات
ّ
والعدوى ،إىل جانب اإلصابة بنزالت الربد والسعال ،ويف كل
األحوال ترتفع درجة احلرارة على الرغم من تناول املضادات
احليوية والباراسيتامول واألسربين .إليك بعض العالجات الطبيعية
املنزلية اليت تعترب أكثر أمانًا وفاعلية يف ختفيف األعراض املرتبطة
بالعدوى الفريوسية:
تعزز بذور الشبت جهاز املناعة وتساعد على االسرتخاء ،كما تفيد
ّ
يف خفض حرارة اجلسم
شاي الكزبرة .حتتوي بذور الكزبرة على فيتامينات ومغذيات
نباتية تساعد على تعزيز جهاز املناعة ،إضافة إىل احتوائها على
مضادات حيوية وزيوت طيارة قوية تساعد على مكافحة العدوى.
قم بغلي ملعقة كبرية من بذور الكزبرة يف كوب ماء ،ثم اتركه
يربد ،وأضف قلي ًال من احلليب والسكر قبل تناوله.
تعزز بذور الشبت جهاز املناعة وتساعد على
مغلي بذور الشبتّ .
االسرتخاء ،كما تفيد يف خفض حرارة اجلسم بسبب وجود مركبات
الفالفونويد فيها بكثرة .نفيد بذور الشبت يف مكافحة اجلراثيم
بشكل عام .قم بغلي ملعقة كبرية من بذور الشبت يف كوب ماء
ملدة 10دقائق ،ثم أضف قلي ًال من مسحوق القرفة واشربه دافئًا
احلمى.
لتخفيف
ّ
نشا األرز .يستخدم هذا العالج املنزلي منذ العصور القدمية لعالج
ويعزز جهاز
احلمى .يعمل نشا األرز كعالج طبيعي مدر للبول،
ّ
ّ
ٍ
مغذ للكبار والصغار لتقوية املناعة.
املناعة ،وهو مشروب
الزجنبيل .يعترب الزجنبيل من أفضل التوابل الطبيعية املضادة
لاللتهابات ،وهو من أقوى مضادات األكسدة .لديه الكثري من
احلمى
اخلصائص الطبيعية اليت جتعله مسكنًا خيفف أعراض
ّ
الفريوسية .لتخفيف حدة مذاق مشروب الزجنبيل أضف إليه قليالً
من العسل .ميكنك أيضًا إضافة ملعقة صغرية من الفلفل األسود،
ومن القرفة أو الكركم إىل نفس كوب الزجنبيل املغلي يف املاء،
وتناول املشروب  4مرات يف اليوم.
احللبة .تعترب احللبة خزانًا من املركبات الطبيعية اليت تساعد على
احلمى الفريوسية .انقع ملعقة من بذور احللبة يف
احلد من أعراض
ّ
نصف كوب ماء طوال الليل ،وتناول املشروب يف الصباح ،ميكنك
إضافة قطرات من الليمون (احلامض) والعسل لتعزيز فاعليته.

توقف التنفس أثناء النوم مرتبط مبشاكل الذاكرة
أجرى فريق باحثني من املركز الطيب التابع جلامعة نيويورك دراسة
توصل فيها إىل أن القدرة على ّ
تذكر املواقع واالجتاهات قد تتأثر
بتقطع النوم العميق بسبب توقف التنفس.
أظهرت الدراسة أن األشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس
أثناء النوم وإذا مل يستخدموا مساعدات التنفس تكون ذاكرتهم
املكانية أسوأ مقارنة بأوالئك الذين استخدموا املساعدات
املذكورة.
ويعتقد الباحثون أن بعض األشخاص قد جيدون صعوبة يف
تشكيل ذاكرة مكانية جديدة حال معاناتهم من التقطع يف النوم
بسبب توقف التنفس .وقد تستغرق انقطاعات التنفس أثناء
النوم عشرات الثواني وكثريا ما يؤدي ذلك إىل االستيقاظ حبالة
تعب.

أما عن أهم األعراض اليت تدل على وجود نقص يف فيتامني "د"
فهي:
 .1أمل يف العظام واألطراف :وفقا للخرباء ،فإن صعوبة احلركة
عند االستيقاظ وخاصة يف فصل الشتاء قد تكون بسبب نقص
فيتامني "د".
 .2الوزن الزائد :ارتفاع نسبة الدهون يف اجلسم من املمكن أن
يكون له تأثري سليب على مستوى فيتامني "د" يف الدم .ألن
فيتامني "د" قابل للذوبان يف الدهون ،ما يعين أن زيادة الدهون
تقلل من كمية الفيتامني.
 .3البشرة الداكنة :أظهرت الدراسات أن االختالفات الدميوغرافية
واق
تؤثر على نقص فيتامني "د" ،فتصبغات اجللد هي مبثابة
ٍ
طبيعي من أشعة الشمس ،وتقلل املنتجات الواقية للشمس قدرة
اجللد على إنتاج فيتامني "د" بنسبة  97باملئة .ما يعين أن أصحاب
البشرة الداكنة عليهم التعرض أكثر ألشعة الشمس.
 .4تعرق الرأس بشدة :هي إحدى العالمات األكثر شيوعا على
نقص فيتامني "د".
 .5مشاكل يف املعدة :األشخاص الني يعانون من التهاب األمعاء
أكثر عرضة للمعاناة من نقص فيتامني "د" .فالتهاب األمعاء
كغريه من أمراض اجلهاز اهلضمي يؤدي إىل اخنفاض امتصاص
الدهون اليت تسبب ذوبان فيتامني "د" يف اجلسم.
لذا ينصح اخلرباء بالتعرض الكايف ألشعة الشمس وأفضل وقت
للتزود بالكم الكايف من فيتامني "د" يكون بني الساعة العاشرة
صباحا وحتى الثالثة من بعد الظهر.

أخصائية تغذية عالجية تقدم  5إرشادات
للتخلص من احتباس املاء فى اجلسم

كثري منا يعانى من احتباس املاء باجلسم ،وهذا قد يشعرنا بثقل
فى األرجل وعدم القدرة على التحرك.
وتوضح أخصائية التغذية العالجية ،أن هناك العديد من األسباب
التى تؤدى إىل احتباس املاء داخل اجلسم مثل احتباس البول،
والدورة الشهرية قبل موعدها قد تكون سبًبا فى اختزان املاء
داخل اجلسم ،واإلكثار من كمية امللح فى الطعام يكون سبًبا فى
اختزان املاء فى اجلسم .وتضيف أخصائية التغذية العالجية .
هناك العديد من اإلرشادات التى جيب اتباعها للتخلص من اختزان
املاء داخل اجلسم ومنها:
 -1اإلكثار من تناول املاء على أن ال تقل عن  2لرت فى اليوم.
 -2تناول العصائر الطازجة واحلليب يساعد فى التخلص من املاء
املرتاكم.
 -3جيب على االبتعاد عن املعجنات واألطعمة الغنية بامللح.
 -4اإلكثار من تناول الفواكه واخلضروات مثل اخلوخ والبطيخ
والربتقال والفراولة.
 -5ممارسة الرياضة بشكل يومى على أن ال تقل عن  30دقيقة
فى اليوم.
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متفرقات

كلب يتعلق بسيارة إسعاف نقلت
صاحبه مسافة  24كيلو مرتاً

ملسافة أكثر من  24كيلو مرتًاَ ،ت َعّلق كلب بسيارة إسعاف نقلت
صاحبه إىل املستشفى يف والية “تكساس” األمريكية؛ حتى
أدرك رجال اإلسعاف وجوده ،فوضعوه داخل السيارة ،ومل يغادر
املستشفى إال مع صاحبه.
وقالت شبكة “إيه بي سي نيوز” األمريكية :إن الكلب “بودي”
وصل إىل منزل فالح ُم ِس ّن يدعى “جي .آر .نكلسون” ( 85عامًا)؛
وذلك منذ  4شهور فقط ،حني جلبته ابنة الفالح من ملجأ للكالب
الضالة ،ومنذ ذلك احلني مل يفارق الكلب صاحبه “نكلسون” وال
مزرعته مبدينة “ماسون” يف والية “تكساس”.
وحسب الشبكةَ :ت َعّرض “نكلسون” -الشهر املاضي -ملرض طارئ
حني أصيب بإغماء مفاجئ ،ويف احلال حضرت سيارة اإلسعاف
ونقلته إىل مستشفى “هيل كنرتي مومرييال” ،وبعد أن قطعت
اإلسعاف مسافة أكثر من  24كيلو مرتًا على الطريق السريع ،أشار
سائق مركبة عابرة لإلسعاف ،أن كلبًا معلقًا بسيارة اإلسعاف من
اخلارج ،وبالفعل عثر رجال اإلسعاف عليه ،وأدركوا أنه الكلب الذي
شاهدوه باملزرعة حلظة نقل “نكلسون”؛ فأدخلوه إىل جوار رفيقه.
ونقلت “إيه بي سي” عن أحد اجلريان ،ويدعى براين رايت :أنه
حني توجه إىل املستشفى لزيارة “نكلسون” ،أخربوه بقصة الكلب
املوجود مع صاحبه باملستشفى ،وتعجب مما حدث؛ خاصة عقب
مشاهدة الصور اليت التقطها راكب السيارة على الطريق ورجال
اإلسعاف.
وقد خرج “نكلسون” يف نفس اليوم من املستشفى ،وبرفقته
الكلب.
وعقب قيام “رايت” بنشر القصة وصور الكلب ،أصبح حديث رواد
اإلنرتنت؛ فقامت “إيه بي سي” بنشر القصة.

املغربية تواصل تهديد الشبان بنشر
صورهم العارية على “الفيس بوك”

كانت اخر عمليات االحتيال والتنصيب هذه ،وفق ما رصد موقع
“ليبانون ديبايت” ،ما حصل مع الشاب اللبناني (م.م ).الذي تعرف
تدعي بان امسها
اىل فتاة عرب موقع التواصل االجتماعي “فايسبوك” ّ
“سارة احالم” ،وعلى ما يبدو ان حسابها ال يزال حديثا ويضم قلة
من املعلومات عنها اضافة اىل صورة وحيدة هلا ما يثري بعضا من
الشك والريبة حول حقيقة هويتها.
اال ان الشاب (م.م ).مل ميانع من قبول طلب الصداقة الذي
ارسلته اليه سارة اليت بادرت اىل مراسلته ،فتتطورت االمور بعد
مالطفة سارة لـ”ش.ي ”.باسلوب مثري وجذاب فانتقل احلديث من
“فيسبوك” اىل “التانغو” ،وذلك نزوال عند طلب سارة اليت طلبت
التحدث مع الضحية عرب “سكايب” اال ان االخري نفى ان يكون لديه
حساب خاص فارتأت التحدث معه عرب”التانغو”.
وبعد حمادثة طويلة عرب "التانغو" تضمنت تبادل صور وفيديو اباحي
يظهر الشاب (م.م) عاريا بالكامل ،طلبت سارة ان يراسلها عرب
"الواتس اب" اال انه رفض ذلك وخلد اىل النوم.
وبعد دقائق ،تلقى الشاب (م.م) اتصاال هاتفيا من رقم ،حدد من
انه من املغرب ،هدده بأنه سيقوم بنشر الفيديو االباحي وصوره
على "فيسبوك" كما سيقوم بارساهلا اىل مجيع اصدقائه.
حالة هذه الشاب ليست االوىل من نوعها ولالسف لن تكون
االخرية ،فكم من قصص مسعناها عن تعرض فتيات قاصرات
لعمليات مماثلة دفعن حياتهن مثنا لقلة وعيهن وغياب اهلهن،
وكم من رجال دمرت حياتهم الزوجية نتيجة “نزوة” كانت تتطلب
مزيدا من بعد النظر والرؤية والتنبه.

منر هارب يف فرنسا ومطالبات بعدم إطالق النار عليه
أثار منر هارب اهللع يف بلدة فرنسية ،ما دفع املسؤولني إىل
التوجه لسكان البلدة بالبقاء يف منازهلم ،كما دعوا تالميذ املدارس
االحتماء مبدارسهم ،وحتى السائقني البقاء يف سياراتهم.
هذا وحتاول الشرطة السيطرة على املوقف والعثور على النمر
اهلارب مبساعدة طائرة هوليكوبرت ،وذلك بالتنسيق مع عناصر
احلماية املدنية املنتشرين يف بلدة مونفران القريبة من العاصمة
الفرنسية باريس ،حيث تتم عمليات البحث.
ويف إطار البحث أقامت اجلهات األمنية منطقة عازلة تعادل مساحتها
مساحة  4مالعب كرة قدم كحاجز حلماية سكان مونفران كي ال يعود
النمر إليها يف حال خرج النمر من البلدة الصغرية
ومل تكشف وسائل اإلعالم الفرنسية عما إذا كان النمر قد فر من

حديقة احليوان أم انه يعود ألحد هواة تربية احليوانات املفرتسة.
لكنها شددت على مناشدة الشرطة ألبناء البلدة باالتصال مباشرة
إذا شاهد أي منهم النمر اهلارب.
ويسعى رجال الشرطة وعناصر احلماية املدنية إىل
اإلمساك بالنمر دون إحلاق أي اذى به ،إذ أنه ينتمي
إىل صنف نادر من احليوانات املهددة باإلنقراض.
لكن املسؤولني يؤكدون أن رجال األمن لن يرتددوا يف إطالق
الرصاص على النمر النادر ،يف حال شكل أي خطر على السكان أو
عليهم ،سيما يف ظل خماوف من أن يقدم احليوان اجلائع املفرتس
على مهامجة منازل البلدة للحصول على الطعام.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول

0415 41 42 43

*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

 9خرافات جيب التخلي عنها
من
الرغم
على
التقدم الكبري الذي
شهده القرن الواحد
على
والعشرين،
االتصاالت
صعيد
والتكنلوجيا واألجهزة
اليزال
الذكية،
يؤمنون
الكثريون
ببعض اخلرافات و
املعلومات واملعتقدات
اليت أثبتت الدراسات العلمية عدم دقتها.
ويقدم موقع اليف هاك جمموعة من أهم هذه املعتقدات ،اليت جيب
التخلي عنها بسبب تنافيها مع املنطق ،ونتائج األحباث والدراسات
العلمية ،اليت أجريت خالل السنوات اليت مرت من القرن الواحد
والعشرين.
 1اإلنسان يستخدم  10%من دماغهمن غري املعروف متى ظهر هذا االعتقاد ،إال أنه على األغلب نتج
عن حقيقة بأنه باإلمكان إزالة بعض املناطق من الدماغ دون حدوث
أذى فيه ،إال أن األحباث تؤكد على أن كل جزء من الدماغ خيتص
بوظيفة معينة يف اجلسم ،وبالتالي فإن اإلنسان يستخدم كامل
دماغه يف نشاطاته اليومية.
 2اخرتع توماس أديسون املصباح الكهربائيدرس معظمنا يف الكتب املدرسية ،أن توماس أديسون اخرتع
املصباح الكهربائي بعد حوالي  1000حماولة فاشلة ،إال أن احلقيقة
اليت ال يعرفها الكثريون ،أن أديسون كان يشرف على فريق مكون
من  14باحثًا ،قدموا مئات النماذج للمصباح ،قبل أن يتم اعتماد
أحدها والذي يعرف حتى اليوم مبصباح أديسون.
 3سور الصني العظيم البناء الوحيد الذي ُيرى من القمرهذا االعتقاد خاطئ من جانبني :أوهلما أن مشاهدة سور الصني
العظيم من الفضاء ليست بتلك السهولة –على األقل بالنسبة
للعني اجملردة من على مدار قريب من األرض -والسبب الثاني أن
مبان وهياكل أخرى من صنع اإلنسان ميكن رؤيتها من القمر
هناك
ٍ
مثل أهرامات اجليزة.
 4الشعر ينمو أسرع يف املناطق منعدمة اجلاذبيةمل يتم بناء هذه الفرضية على أية دراسات وأسس علمية ،وميكن
ببساطة القول أنها غري صحيحة ،وال عالقة للجاذبية بسرعة منو
الشعر.
 5املنشطات الرياضية تسبب البثور والغباءيربط البعض بني تناول املنشطات والستريويدات الرياضية من
جهة ،وبني ظهور البثور عند الشباب واملراهقني من جهة أخرى ،بل
العامة ،أن هذه املنشطات
وتفرتض إحدى النظريات اليت يتناقلها
ّ
تسبب الغباء وتساهم يف اخنفاض القدرة العقلية ،يف حني مل
يثبت أي من ذلك بشكل علمي.
 6ميكن قتل الفريوساتال ميكن ألحد أن يقتل الفريوسات لسبب بسيط ،أنها يف األساس
ليست خملوقات حية ،ميكن فقط إعاقة تكاثرها أو وضعها يف حالة
سبات ،لكن قتلها أمر غري ممكن.
 7تغري البعد عن الشمس يسبب تعاقب الفصوليؤثر تغري البعد عن الشمس يف تعاقب الفصول بشكل طفيف،
ويف الواقع فإن األرض تكون أكثر دفئًا عندما تكون بعيدة عن
الشمس ،وينبغي أن يكون ذلك واضحًا ،حيث يسود الشتاء يف
نصف الكرة الشمالي عندما يسود الصيف يف النصف اجلنوبي
والعكس صحيح.
 8خطأ يف مسرع اجلزيئات ميكن أن يدمر األرضيف عام  ،2008أطلقت منظمة األحباث النووية األوروبية ،أقوى وأكرب
مسرع للجزيئات يف العامل ،وساد االعتقاد بني بعض املتشائمني
ّ
املسرع ،ميكن أن ينتج عنه دمار شامل للكرة
بأن أقل خطأ يف هذا
ّ
األرضية ،ويكفي أن تذكر هذا االعتقاد أمام أحد الفيزيائيني حتى
ينفجر بالضحك من سخافته.
 9التدخني يسبب السرطان بالتأكيدمن املعروف أن التدخني أحد األسباب الرئيسية ملرض السرطان،
إال أن إصابة املدخنني باملرض اخلبيث ليست أمرًا حتميًا ،وإال
حولوا رئاتهم إىل مداخن
ملا وجدنا الكثري من املدخنني الذين ّ
بشرية طوال حياتهم ،دون أن يظهر عليهم أي عرض من أعراض
السرطان.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 14 November 2014
GAS PLAN DRAWS A
LINE IN THE SAND
• The NSW Government
has released a comprehensive plan to deliver
world’s best practice on
Coal Seam Gas (CSG) to
NSW.
• The NSW Gas Plan
adopts all recommendations in the final report by
the NSW Chief Scientist
and Engineer and sets a
clear, strategic framework
to deliver world’s best
practice regulation of the
CSG industry while securing vital gas supplies
for the State.
• A secure gas supply is
vital for our 500 heavy industry gas users, 33,000
businesses and 1.2 million households.
• All future gas exploration will be done on our
terms - the NSW Liberals
& Nationals Government
is committed to ensuring
any growth in the State’s
gas industry is done
safely and sustainably,
to world’s best practice
standards.
• The NSW Gas Plan can
be viewed at www.resourcesandenergy.nsw.
gov.au/
11,000 EXTRA HOMES
TO CONTINUE SYDNEY’S
BUILDING BOOM
• Minister for Planning
Pru Goward has unveiled
plans to keep driving
Western Sydney’s housing boom, with more
homes and shopping districts around the North
West and South West rail
links.
• Land releases at Leppington and around
the future Cudgegong
Road Station will unlock 11,000 new houses,
along with the shops, cafes, parks, road upgrades
and schools that will help
make them homes.
• Our plan means future
residents will live close to
new shops, can choose
from different styles of
homes, and have access

to terrific new public
transport services.
•
This is yet more
proof that the NSW Liberals & Nationals Government is planning for the
future by ensuring growth
areas have essential infrastructure before the
people move in.
$67 MILLION MENTAL
HEALTH FACILITY HONOURS DAME MARIE
BASHIR
•
Former NSW Governor Dame Marie Bashir
has been recognised for
her significant contribution to mental health care
in NSW with the opening
of a $67 million mental
health facility at Royal
Prince Alfred Hospital
named in her honour.
•
The new 73-bed
centre is a joint initiative
between Sydney Local
Health District, the NSW
Government and the University of Sydney. It is one
of most advanced psychiatric centres in the world.
•
The centre would
provide a comprehensive
range of mental health
treatment facilities, as
well as dedicated research capacity, putting
it at the forefront of international best practice in
psychiatric care.
•
The six-storey facility will include a six-bed
short-stay unit, a groundfloor assessment unit,
physical therapies suite,
acute adult inpatient services - including capacity
to manage mothers and
babies in a defined pod - a
high dependency unit, as
well as seven beds dedicated for research.
CAMDEN VALLEY WAY
UPGRADES OPEN AHEAD
OF SCHEDULE
• The first stages of the
$280 million Camden Valley Way upgrade have
opened to traffic ahead of
schedule.
• The NSW Liberals & Nationals made an election
commitment to prioritise

this road - we started
construction in 2012 and
now Stages 1 and 2 are
not only complete but
have opened four months
ahead of schedule.
• Camden Valley Way
is the primary route for
communities living in
the South West Growth
Centre, linking the Hume
Highway and the M7 and
M5 interchange at Prestons with Camden, Narellan and Liverpool.
•
Meantime
the
Australian and NSW
Governments have announced four successful
projects for Round One
of the $200 million Western Sydney Local Roads
Package to ease congestion and create local jobs,
including upgrades to
Eagle Vale Drive and The
Northern Road and Erskine Park Road Intersection.
NEW NATIONAL PARK
TO BOOST WETLAND
CONSERVATION
• Over 5000 hectares of
internationally significant
wetlands will be protected following the creation
of the Everlasting Swamp
National Park and the expansion to the Gwydir
Wetlands State Conservation Area and Doodle
Comer Swamp Nature Reserve.
•
Creating the Everlasting Swamp National Park near Maclean in
northern NSW will protect
one of our largest remaining coastal floodplain
wetlands, combining an
additional 1700 hectares
of land to the existing
Everlasting Swamp State
Conservation Area.
• The Everlasting Swamp
and the adjacent Imersons Swamp form one of
the largest coastal floodplain wetlands remaining
in NSW. Intact ecosystems of this size are extremely rare and globally
significant.
• The creation of a new

national park will protect vulnerable wildlife
and habitats, preserve
water quality and natural
connectivity in the landscape. It will enhance the
protection of vulnerable
floodplain wetlands, and
protect wetland and estuarine biodiversity.
BLACKTOWN HOSPITAL
LEADS THE WAY INTO A
DIGITAL FUTURE
•
The electronic
medical records system
at Blacktown Hospital is
transforming the way staff
manage patient care.
•
Paper-Lite - the
name given by the Western Sydney Local Health
District to the implementation of its state-of-the-art
medical records system –
holds the medical records
of all new patients, while
existing and past patient
records are in the process
of being digitised.
• By moving away from
paper records, Blacktown
Hospital staff can quickly,
easily and securely access patient records.
•
Blacktown Hospital is the site of a massive
health infrastructure project - the five-storey Clinical Services Building,
which is the centrepiece
of the $322 million Stage
1 Blacktown Mount Druitt
Hospital (BMDH) redevelopment.
NSW
GOVERNMENT
ANNOUNCES REGIONAL WATER SECURITY
SHORTLIST
• Twenty-nine local infrastructure projects in
regional NSW have been
shortlisted for potential
funding under the NSW
Government’s Water Security for Regions program.
• Shortlisted projects
include: new pipelines
in the Broken Hill, Cabonne, Orange, Tweed
and Upper Hunter local
government areas; bore
projects in Brewarrina,

Conargo, Cowra, Gilgandra and Warrumbungle
Shires; and water supply
upgrades in Bombala,
Carrathool and Upper
Lachlan Shires.
• The shortlisted applicants now have four
weeks to prepare detailed
applications to secure a
share of up to $83 million
in funding.
• Water Security for Regions was announced
earlier this year as a key
part of the NSW Liberals
& Nationals Government’s
efforts to provide improved water security for
regional communities.
FIT FOR THE FUTURE:
JOINT ORGANISATION
PILOTS ANNOUNCED
•
The five successful Joint Organisation pilots to be rolled
out across the State have
been announced, as part
of the NSW Liberals & Nationals Government’s Fit
for the Future reforms to
strengthen local government and communities.
•
As part of the Fit
for the Future reforms
the NSW Government
announced record funding of up to $1 billion to
ensure NSW has strong,
modern councils to deliver the housing, jobs
and local infrastructure
people need.
• Joint Organisations will
enable councils to work
together more effectively
within their regions, as
well as transform the way
State and local government collaborate on key
community priorities that
cut across traditional
boundaries such as jobs,
planning and infrastructure.
• The five regional groups
of councils to pilot Joint
Organisations are Central
West, Hunter, Illawarra,
Namoi and Riverina.

• Four public galleries will
share in $50,000 of NSW
Government funding to
support the research and
development of new exhibitions.
• The funding assists galleries to engage a professional curator to research
and develop a new exhibition to enhance their artistic program.
• Projects to receive curatorial support funding
are: Albury Regional Art
Gallery, Hawkesbury Regional Gallery, Newcastle
Art Gallery and Goulburn
Regional Art Gallery.
• The funding is part of
the Liberals & Nationals
commitment to arts and
culture in NSW, and acknowledges the very important role regional and
public galleries play in
cultural, creative, social
and economic development.

GOOGLE IT - NSW NATIONAL PARK STREET
VIEW
• Environment Minister
Rob Stokes has launched
Google Street View imagery of some of the most
picturesque and visited
national parks in NSW.
• The NSW National Parks
and Wildlife Service is
the first organisation in
Australia to be part of the
Google program, which
allows organisations to
borrow the Trekker technology to collect imagery
of hard to reach places
and help map the world.
•
NPWS have captured 360-degree imagery of 25 parks from Kosciuszko to Cape Byron,
covering more than 400
kilometres of walking
tracks and 700 kilometres
of roads and trails.
• In conjunction with the
NSW National Parks website, this imagery will give
people another great way
to plan their park visits,
$50,000 TO SUPPORT check walking tracks for
FOUR NEW GALLERY suitability and learn about
PROJECTS
the area beforehand.
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China FTA to boost jobs and investment

Australia and China have completed negotiations on a free trade agreement. Source: AAP

CHINESE goods will be
cheaper and tariffs on
Australia’s key mining
and farm exports will be
scrapped under a free
trade deal agreed by Prime
Minister Tony Abbott and
President Xi Jinping.
THE agreement has been
10 years in the making
with talks spanning the
Howard, Rudd, Gillard
and Abbott governments.
“It’s a good day for Australia, a good day for
China, a good day for
consumers and ultimately
a good day for workers,”
Mr Abbott said alongside
Mr Xi in Canberra on Monday.
The agreement - which
still requires a parliamentary inquiry and legislation - will ensure 85
per cent of all Australian
exports will enter China
tariff-free, rising to 93 per
cent within four years and
95 per cent when it is in
full force.
China is Australia’s top
trading partner, with the
two-way flow of goods
and services exceeding
$150 billion last year.
Mr Xi told parliament his
country of 1.3 billion people was a “market of immense potential”.
Having come to power
in 2013, he has set two
goals: to double China’s
2010 GDP and per capita
income by 2020 and to
turn the country into “a
modern socialist country
that is prosperous, democratic, culturally harmonious” by the middle of the
century.

“It takes 10 years to
sharpen a sword,” he said
of the agreement.
“This will provide a bigger
market, more favourable
conditions and better institutional support for our
cooperation.”
Opposition Leader Bill
Shorten said he was concerned that sugar, rice,
wheat, cotton and vegetable oils had been left
out and punitive new Chinese tariffs on Australian
thermal coal remained in
place.
“We look forward to examining the detail of the
final agreement,” he said.
Manufacturers, miners
and the service sector including finance and tourism industries are expected to make gains.
When it comes into force,
92.9 per cent of China’s
imports of resources, energy and mining products
from Australia will enter
duty-free, with most remaining tariffs eliminated
within four years.
Chinese
televisions,
clothes and cars will be
cheaper.
Tariffs will be abolished
for the $13 billion dairy
industry and beef and
sheep farmers will benefit
from the abolition of tariffs ranging from 12 to 25
per cent.
All tariffs on horticulture
will be eliminated.
China will allow greater
access for a range of professional services from
engineering to aged care.
The Foreign Investment
Review Board screening
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threshold for private Chinese companies investing
in “non-sensitive” areas
will be raised from $278
million to $1.078 billion.
The government will still
be able to meet its election promise of screening
agricultural land purchases valued from $15 million
and agribusiness purchases from $53 million.
All bids by Chinese stateowned enterprises will be
screened regardless of
value.
Australia will provide
visas for a range of Chinese contractors and
executives for up to four
years, and other business
visitors for between three
and six months.
China will in turn allow
certain Australian executives and contractors to
stay for up to three years.
ACTU president Ged Kearney said there was a risk
that Australian jobs could
be lost as labour mobility
between the two countries was made easier.

Malcolm Turnbull defends Tony Abbott’s
no cuts to ABC election comment
Communications Minister Malcolm Turnbull has
defended Tony Abbott’s
election eve comment that
there would be no cuts
to the ABC, saying he did
not believe the Prime Minister intended to give the
impression the national
broadcaster would be exempt from any future belt
tightening.
In an interview on ABC’s
7.30 on Wednesday, Mr
Turnbull said he and Treasurer Joe Hockey had
made it clear during the
election campaign that cuts
to address the budget deficit had to made across the
board and that “the ABC
and SBS couldn’t be exempt and that we would be
seeking to address waste
and inefficiencies”.
He said some had been
calling for the ABC’s digital
presence to be reduced and
that Mr Abbott was reassuring voters this was not the
Coalition’s intention.
“I can only assume that
what Mr Abbott was referring to or thinking about

Julie Bishop calls for UN envoy to
deal with terror threat
New York: Foreign Minister Julie Bishop has
used Australia’s final
presidency of the United
Nations Security Council
to call for a new envoy to
be appointed to deal with
the threat of modern terrorism which she says
is “more dangerous than
ever before”.
Declaring terrorists “the
masters of social media”, Ms Bishop said extremists were “younger”,
“more innovative and
highly interconnected”,
and told the Security
Council that the Australian government was
pressing ahead with controversial new metadata
storage legislation, to
help fight the scourge.
“They communicate their
propaganda directly into
our homes…there is no
more pressing matter of

national and international security than reducing
the threat of terrorism,”
she said.
Ms Bishop told the highpowered gathering that a
United Nations envoy is
needed to “to build a coherent, coordinated and
strategic [counter-terror]
message” and “provide
much needed guidance to
states, including through
building their capacity to
combat terrorism”.
Ms Bishop chaired the
morning session and told
Foreign Ministers and
Ambassadors of a trio of
Brisbane brothers. One
was a suicide bomber at
a Syrian checkpoint killing 35 people, the second is fighting with alNusra and the third was
intercepted by Australian
authorities, attempting to
join his brothers in Syria

ernment that is funded by
the taxpayer. We believe
it’s important that the ABC,
like every other taxpayer
funded organisation …operates efficiently.”

Communications Minister Malcolm
Turnbull

was the proposition that
there would be cuts with
the intent of reducing ABC
services but we’d ruled that
out,” Mr Turnbull.
Host Leigh Sales then
questioned whether voters
would have made that distinction as “when someone
says ‘no cuts’, you think no
cuts”.
Mr Turnbull replied: “To
accept that you’d have to
assume that he decided on
the eve of the election to
overrule and contradict the
very carefully considered
statements Joe Hockey
and I had been making, and
that’s a big call too.”
The Communications Minister on Wednesday detailed a $254 million funding cut to the ABC, which
means the national broadcaster will receive $5.2 billion over four years, rather
than $5.5 billion. The SBS
will also have its budget cut
by $25.2 million.
The cuts represent 4.6 per
cent of the ABC’s budget
and could lead to the loss
of 500 jobs, the closure of
foreign bureaus and the axing of state-based editions
of 7.30, broadcast on Fridays.
Mr Turnbull said there was
“plenty of scope for cuts
… or saving” at the ABC in
terms of efficiency.
Interviewed on radio on
Thursday morning, Finance
Minister Mathias Cormann
denied the reduction in
funding to the ABC announced by Mr Turnbull
amounted to a cut.
“Well, they’re not cuts.,”
Senator Cormann said.
“Well, the ABC has been
exempted from efficiency
dividends for the last 20
years, efficiency dividends
which apply to every other
department in government,
every other agency of gov-

Asked whether Tony Abbott
told the truth when, prior to
the 2013 election he said
there would be “no cuts to
the ABC or SBS” under his
government, Senator Cormann replied: “Well, the
Prime Minister absolutely
told the truth.”
“We are not making cuts,”
he said. “What we are making sure happens with the
ABC is what happens with
every other taxpayer-funded organisation across
government and that is to
ensure that it operates as
efficiently as possible. And
that is our responsibility.
We need to ensure that taxpayers’ money is treated
with respect.
Opposition communications spokesman Jason
Clare criticised Mr Turnbull’s reasoning on the
election eve comment, saying it did not pass the “pub
test”.
“What (Turnbull) is effectively saying is Tony Abbott didn’t break a promise
because while Tony Abbott
said there would be no cuts
to the ABC, what he really
meant was no cuts to the
ABC over and above the
cuts (he) said there would
be.”
“That sort of excuse is
worse than what kids make
up for why they didn’t do
their homework,” Mr Clare
told ABC’s Lateline.
Mr Clare conceded the ABC
could be more efficient
but pushed for the Lewis
efficiency review to be released to the public so its
recommendations could be
debated.
He said Mr Turnbull had
understated the extent of
the cuts and that the ABC
would be 8 or 9 per cent
worse off once spending
drops in this year’s budget
and the loss of the Australia Network were taken into
account.
“We’re talking about half a
billion here,” he said.
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Xi Jinping: Australia and China could be on cusp of new joint partnership

China’s President Xi Jinping has encouraged Australia to project greater
strategic independence in
the Asia Pacific facilitating closer ties with Beijing and by extension, an
increased distancing from
the US.
Speaking to the Australian
Parliament ahead of the
historic signing ceremony
of a free trade agreement
affecting 95 per cent of
Australian exports when
up and running, he said
Australia and China could
be on the cusp of a new
joint partnership, if desired.
This would be the result
of both countries being
prepared to be “more visionary, broadminded,
and assert more ambitious goals”.
The free trade agreement
offers major opportunities
for Australia but Chinese
manufacturers have also
won with import tariffs on
Chinese cars, electrical
goods, computers, and
other products dropping
to zero in Australia.
Chinese private investments will also be brought
into line with the gains
granted to Japan and Korea in their recent FTAs,
meaning Foreign Investment Review Board scrutiny will only be triggered
on investments in Australia above $1 billion.
However, Chinese stateowned-enterprises will

still have to pass the FIRB
scrutiny for all investments.
“We have every reason to
go beyond a commercial
partnership, to become
strategic partners, who
have shared vision and
pursue common goals,”
Mr Xi said in a landmark
speech made during a
post-G20 bilateral visit.
The 62-year old populist
who became president in
early 2013 and has since
emerged as one of the
most powerful Chinese
leaders in decades, told
the joint sitting, Australia
could have more influence in the region if it pursued the path of a closer
strategic cooperation with
Beijing.
Unlike the Obama speech
in Brisbane on Saturday
which chided countries,
including Australia for inaction on climate change
and warned of security
threats amassing in Asia
– a reference in part to
China – Mr Xi offered a
positive version of the security situation, inviting
Australia to get with the
side wanting peace.
“We should be harmonious neighbours who stick
together through good
and bad,” he said, notwithstanding Australia’s
formal treaty obligations
under the ANZUS alliance.
“Australia is an influential
country and we welcome

Australia to play a more
constructive role in the
region.
“Our two countries should
co-operate in disaster
relief, counter-terrorism,
maritime safety, and jointly meet various security
challenges to our region.”
In an apparent dig at the
United States, he said
said “war-like states” inevitably fall.
The proposed strategic
closeness would put Australia in the compromising,
position of being a central
staging partner in the US
strategic rebalancing towards the Asia-Pacific,
also known as the “pivot”,
while sharing new strategic interests with China.
Mr Xi said the time was
right for Beijing and Canberra to work more closely to “sustain peace, stability and prosperity in the
Asia-Pacific”.
But in a demonstration of
how easily such a shift
could prove, he signalled
China would not back
down in territorial disputes such as a stoush
with Tokyo over a series
of rocky outcrops in the
East China Sea.
“The Chinese government is ready to enhance
dialogue and corporation
with relevant countries
to maintain freedom of
navigation and the safety
of maritime routes and
ensure a maritime border
of peace, tranquillity and

cooperation (but) at the
same time, the Chinese
people will firmly uphold
the core interests of China’s sovereignty, security
and territorial integrity,”
he said.
The softly spoken entreaty
came as the Australian
and Chinese economies
took a major step towards
economic integration by
signing a free trade deal
which when in full operation, will see 95 per cent
of Australian exports sold

into China’s massive $10
trillion economy, without
any tariffs.
Trade Minister Andrew
Robb described that deal
as one of major significance for Australia because it has opened huge
markets to Australian exports and for the first time,
gained access to the sale
of highly sophisticated
services as well as physical products.
Universities
Australia
Chief Executive, Belinda

Robinson said it would
improve higher education
ties.
“Since 2003, formal university agreements with
China have grown by 171
per cent to 1237 in 2014,”
she said.
“The value of these agreements to Australia both
in terms of productivity,
trade, foreign relations
and cultural understanding is immense. Today’s
FTA will help extend this
partnership.”
Opposition leader Bill
Shorten cautiously welcomed the FTA declaring
Labor was avowedly profree trade, while expressing doubts over unknown
aspects.
“A decade of hard work
has gone into creating
this opportunity for Australia,” he said, hinting
that the previous government had done many of
the hard yards.
“That is why we want to
ensure this FTA is a highquality trade agreement.
“It’s important to look behind the Abbott Government’s political spin and
examine the substance of
any trade agreement.”
Under the agreement,
which will require detailed
drafting, legalling, and approval by the parliament,
85 per cent of Australian
goods will be free of tariffs at commencement,
rising to 93 per cent in
four years and 95 per cent
upon full operation.
However some aspects
were put in the too hard
basket including the vexed
question of increased labour mobility – a desire of
the Chinese to be allowed
to bring in more Chinese
workers on investment
projects – and free access
to restricted Chinese markets in rice, wheat, sugar,
cotton, and oil seeds.
Industry and the public
need to be provided with
the full text of the agreement so they can assess
its impact.
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Clive Palmer accuses Jacqui Abbott finds his French Connection on emission controls
Lambie of lying and plotting to
G20 summit agenda - a jor economic issue, the
set up her own political party
decision that attracted defining issue of the 21st

PUP Senator Jacqui Lambie
launches a stinging attack against
Clive Palmer. Photo: Alex Ellinghausen

Palmer United Party leader
Clive Palmer has launched
an extraordinary attack on
Senator Jacqui Lambie,
claiming she has lied to
the Senate and is plotting
to set up her own political
party.
In a statement released
late Wednesday afternoon,
Mr Palmer said Senator
Lambie had not spoken to
him for a month and had
failed to return all phone
calls.
“This is because Senator
Lambie’s planning to set
up an alternate political
party,” Mr Palmer said.
“Jacqui Lambie has not
brought forward one proposal to the party about
Tasmanians, the people
who elected her, or about
veterans.”
Mr Palmer said Senator
Lambie had “lied to the
Senate during a rant about
him” and had “done so to
cover up her own misgivings”.
Earlier, Senator Lambie
stepped up attacks on her
leader while speaking out
against the Abbott government’s amendments
to financial advice laws,
an issue on which she
has sensationally sided
against the Palmer United
Party.
“I want to briefly address
the sly personal attack
that the leader of the Palmer United Party has waged
against me in public in
recent times,” Ms Lambie
told the Senate.
“I understand that he’s
under pressure because
of bad political decisions
and legal action that’s be-

ing taken against him.”
The Tasmanian senator
said she had been threatened with expulsion from
PUP and claimed Mr Palmer was spreading “hurtful
rumours” about her. She
said Mr Palmer was interfering with her ability to be
a “free and fair” senator.
Mr Palmer said Senator
Lambie’s statements “are
false”.
“She just wants to have a
fight about nothing which
is not a rational way to behave as a respectable Senator,” Mr Palmer said.
Mr Palmer said Senator
Lambie was following the
scripts of her chief-ofstaff, Rob Messenger. Mr
Palmer added he hoped
Senator Lambie “gets the
appropriate assistance
she needs to get back on
track”.
Senator Lambie has previously disagreed with her
parliamentary colleagues
on religious face coverings and the government’s
pay offer to defence personnel.
Last Thursday, Ms Lambie’s chief-of-staff, Rob
Messenger, was expelled
from the party for “making false and misleading
statements” about PUP
senators, according to
Mr Palmer. Ms Lambie retained Mr Messenger, defended his loyalty and announced that she wanted a
“non-political” office anyway. Mr Palmer labelled
her a “mouthpiece” for her
chief-of-staff and a “drama
queen” after Ms Lambie
criticised the party’s strategy and direction.
On Wednesday, Ms Lambie
posted a link on Facebook
to the page of the Australian Defence Veterans
Party, with no additional
words or comments offered. The pay and welfare
of veterans and defence
personnel have been her
major policy concerns
since she joined the Senate in July.

French connection: Tony Abbott (pictured with French President Francois
Hollande) says it is essential that countries set a strong binding emissions
reductions target at the 2015 climate conference in Paris. Photo: Supplied

Tony Abbott has called
on countries to set strong
binding emissions reductions targets at next
year’s major climate conference in Paris, warning
the world cannot afford
another disappointment
like the Copenhagen summit in 2009.
And after years of arguing
that Australia should only
move faster once major
polluters also moved, he
has now described climate change as “an important subject” and one
“the world needs to tackle
as a whole”.
The declaration followed
one-on-one talks with
his French counterpart,
President Francois Hollande, in Canberra ranging across trade, security
and the need for binding
emissions targets.
But he said individual
country commitments to
reduce carbon pollution
must not come at the expense of jobs and growth
or they will inevitably fail.
“It was good to hear Francois (Hollande) talking
about a binding agreement coming out of Paris,” Mr Abbott said.
“What’s important is that
the agreement is strong
and effective and that the
targets are met. That’s the
point: targets have to be
met and when it comes
to Kyoto, Australia more
than met its reductions
targets and that can’t be
said of other countries.”
The apparent shift from

climate change resister
to global action advocate
came as he added the giant European Union to his
priority list for a free trade
agreement and called for
greater intelligence sharing with the French on
counter-terrorism, and
the difficult issue of foreign fighters travelling to
and from Iraq and Syria.
Mr Abbott said Australia
and France were working
side by side to defeat the
Islamic State organisation
in Iraq but pointedly added that “we’ve got more
to do particularly when
it comes to intelligencesharing on the question
of foreign fighters”.
The two leaders said they
discussed the prospect of
greater co-operation on
foreign fighters, although
they gave no details on
how they might work
more closely together, including by sharing intelligence on groups such as
the Islamic State.
Mr Hollande revealed that
a staggering 1000 French
citizens have gone to fight
in Syria or Iraq or are in
transit countries on their
way to the battlefields. At
least two French nationals have been identified in
the latest ISIL video that
shows jihadists beheading 18 captured Syrian
soldiers.
While Mr Abbott had
steadfastly resisted US
and European pressure
to specifically list climate
change on last weekend’s

widespread criticism and
eventually backfired - his
tone, following that summit and a series of bilateral talks, has now softened.
“Yes, we discussed climate change,” he volunteered to reporters after
his chat with the French
President, “I raised climate change”.
That attitude contrasts
with the derision his office
directed at reporters for
asking if climate change
had come up in previous
bilateral talks such as
those with US President
Barack Obama in June.
“It’s very important that
we get strong and effective outcomes from the
conference in Paris next
year,” Mr Abbott said on
Wednesday.
“Climate change is an important subject. It is a subject that the world needs
to tackle as a whole. Yes,
each country has to do its
bit to tackle the emissions
problem. We are all doing
what we can, Australia as
well, and we need a strong
and effective agreement
from Paris next year.”
And for the second time in
days he cited the $10 billion Clean Energy Finance
Corporation, or “Green
Bank”, as one of the measures Australia had put in
place to drive emissions
reduction, along with his
own $2.55 billion Direct
Action, Emissions Reduction Fund. The CEFC
is one of several previous government climate
moves the Coalition had
pledged to scrap.
Mr Abbott’s softening,
however, has not convinced everyone, with
Opposition Leader Bill
Shorten slamming his
comments as “lip service”.
“He fought tooth and nail
to keep climate change off
the G20 agenda – and he
failed,” Mr Shorten said.
“Climate change is a ma-

Century according to Ban
Ki-Moon – the only person who doesn’t seem to
get that is Tony Abbott.
“Tony Abbott’s stubborn
isolationism is not only
costing Australia our economic competitiveness
but also our international
reputation.”
It also brought a hostile
reaction from Greens
leader Christine Milne.
She accused him of telling “outright lies” to appease foreign leaders and
the international media.
“This is not a cheeky
sleight of hand. This is
Australia’s climate denying prime minister telling outright lies to world
leaders and international
media,” said Senator
Milne.
“Tony Abbott does not
intend to ‘do more’ to
tackle climate change.
He intends to undo more,
and add the CEFC to the
scrapheap he’s built with
our emissions trading
scheme and our mining
tax.”
The European Union represents one of the largest
trading blocs in the world.
Counted as a single economy, it is the world’s largest.
A deal with the European
Union would be a major
boon for Australian exporters who have longcomplained of restricted
access to highly protected European markets and
of unfair competition
from heavily subsidised
producers - particularly
in relation to agricultural
producers.
While Canada recently
negotiated a free trade
agreement with the EU, it
is likely a deal with Australia would take years
rather than months.
But Mr Abbott remained
bullish.
“So, we’ll do it as quickly
as we can and that might
be more quickly than people think.”
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TOURING AUSTRALIA
STARTING 31 JAN 2015
TICKETS
ON SALE NOW!

MILLIONS OF PEOPLE have seen Shen Yun. Sold-out shows and
standing ovations at the world’s top theaters have made Shen Yun a
global phenomenon.
Thousands of hours of training and rehearsals culminate each winter
in a remarkable achievement — a completely new production every
year. The divine culture now returns to Sydney in Feb 2015.
Don’t miss this opportunity!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

“Incredible” -MSNBC
“Breathtaking” -CurtainUp
“Absolutely Beautiful”

- Robert Stromberg, production designer of Avatar

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

ALL-NEW 2015 SHOW | WITH LIVE ORCHESTRA

—The New York Times

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

Gold Coast

Brisbane

31 January – 1 February
3 - 4 February
The Arts Centre Gold Coast Concert Hall Qpac
Box Office:
Ticketing:
07 5588 4000
136 246

Sydney

Adelaide

Melbourne

6 - 15 February
Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

20 - 22 February
Adelaide Festival Theatre
132 246
www.bass.net.au

25 - 28 February
Arts Centre of Melbourne
1300 136 166
Ticketmaster.com.au

ShenYun.com

Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من  240قناة عربية اىل منازلكم
تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
ثمن الجهاز 450دوالرا ..سعر خاص ألول  100مشرتك بـ  330دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا
بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

لالتـصال:

1300 z a a p t v
1300 9 2 2 7 8 8

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

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية
كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر
كما عودتكم انرتفيجن ..استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من  650دوالرا اىل  500دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تق ّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية ..حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:

 بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد -اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة ،مثال ،بإمكانك مشاهدته من جديد

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

