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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

صفقة سياسّية تنهي »هجرة« الكهرباء
حوار »املستقبل« و«حزب اهلل« األسبوع املقبل!

امللحوظ  االحنسار  فتح 
امس  امليدانية  للتطورات 
عرسال  جبهة  على  االول 
واجلرود البقاعية الشمالية 
بعض  اىل  للعودة  فسحة 
علما  الداخلية،  امللفات 
العسكريني  قضية  ان 
املخطوفني ظلت يف صدارة 
مع  واالتصاالت  التحركات 
القطري  الوسيط  معاودة 
حتركه،  اخلطيب  امحد 
وطغت ايضا مع التطورات 
على  االخرية  امليدانية 
جملس  جلسة  مناقشات 

الوزراء امس االول.
امللفات  يف  وبرز 
تزخيم  الداخلية  السياسية 
الطالق  االستعدادات 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

»تيار  بني  الثنائي  احلوار 
اهلل«  و«حزب  املستقبل« 
قطعت  انها  يبدو  اليت 

االتفاق  شوطا متقدما حنو 
هذا  أعمال  جدول  على 
رئيس  من  مبسعى  احلوار 

اجليش السوري يصد هجوماً لداعش على مطار دير الزور العسكري

مؤمتر لالئتالف الدولي يف بروكسل حملاربة »داعش«!
األمريكي  اخلارجية  وزير 
إن  يقول  كريي  جون 
تناقش  تزال  ال  واشنطن 

على  اجلوي  احلظر  موضوع 
لكنها مل  تركيا  مع  سوريا 
بعد...  تفاهم  إىل  تصل 

خالل  جاء  كريي  موقف 
الواليات  فيه  مؤمتر مجعت 

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

عمال يزينون شجرة ميالدية كبرية يف ساحة الشهداء أمس االول. )أ ف ب(

الوزراء  رئيس  أعلن 
الرغم  على  انه  االسرتالي 
الوعود  ببعض  احلنث  من 
االنتخابية، فأنه مل خيّل بـ 

»بالتزاماته األساسية«.
ومل يستبعد باملطلق فكرة 
يف  وزاري،  تعديل  اجراء 
 ABC تلفزيون  مع  مقابلة 
 ABC>s( 7.30 يف برنامج

.)7.30 program
تصرحيات  أتت  وقد 
ميارس  فيما  أبوت  السيد 
من  مزيدا  العمال  حزب 
وزير  لعزل  عليه  الضغوط 
جونستون  ديفيد  الدفاع 
الوزير  بأن  مزاعم  عقب 
آالف  أنفقا  موظفيه  وكبري 
وجبات  على  الدوالرات 
كبار  لالعبني  ونبيذ  طعام 
كانوا  الصناعة  هذه  يف 

يسعون لعقود حكومية.
وجيري حتقيق حاليا من قبل 
تسريب  يف  الدفاع  دائرة 
)وصوالت(  إيصاالت  
ضيافة و«كرم« السيناتور 

جونستون.

ابوت يلّمح اىل تعديل وزاري حمتمل قبل االنتخابات الفيدرالية

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

التتمة صفحة  31

بري.  نبيه  النواب  جملس 
زواره  امام  بري  وكشف 
عقد  اجتماعا  ان  امس 
الرئيس  مكتب  مدير  بني 
نادر  السيد  احلريري  سعد 

خالل  سؤال  على  وردا 
كان  إذا  عما  املقابلة 
الوقت قد حان لتغيري يف 
األمامية  الصفوف  وزراء 
»يف  ابوت  السيد  أجاب 
وحتى  اآلن  من  ما  مرحلة 
االنتخابات املقبلة، التغيري 
وارد وحمتمل اىل حد بعيد، 
الصفوف  وزراء  ولكن 

االمامية هؤالء جيدون«.
يوم  من  وقت سابق  ويف 

على  وردا  اجلمعة  أمس 
رفض  الربملان  يف  أسئلة 
إذا  ما  تأكيد  ابوت  السيد 
جونستون  السيناتور  كان 
يف  للدفاع  وزيرا  سيظل 

العام املقبل.
قال السيد ابوت »السناتور 
بثقيت  حيظى  جونستون 
الكاملة، وقال انه يستحق 
ثقة هذا الربملان الكاملة«. 

التتمة صفحة  31

املنحى  يشكل  مل 
سار  الذي  التصعيدي 
األمن  منظمة  مؤمتر  عليه 
اوروبا  يف  والتعاون 
االزمة  ملف  ناقش  الذي 
يوم  طوال  االوكرانية 
مدينة  يف  االول  امس 
أي   ، السويسرية  بازل 

الذي  املوقف  بعد  مفاجأة 
الروسي  الرئيس  عنه  عرب 
صباحًا  بوتني  فالدميري 
العريض  اخلط  حمددا 
مع  الروسية  للسياسة 
االزمة  ضوء  يف  الغرب 

االوكرانية.

منحى تصعيدي للعالقات بني الغرب وروسيا
بوتني: لن نرتاجع يف األزمة 

األوكرانية وسنواجه كل التحديات
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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

Christmas has come early
for home buyers!

Comparison
rate4.69%

4.59%
p.a.#

p.a.#

Plus no establishment fee!

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

Variable Basics Home Loan Offer
0.8%p.a. off for the life of the loan!*
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العدلي  اجمللس  على   -
حبق  االحكام  اصدار 
يف  االسالميني  املوقوفني 
روميه خصوصا وان بعضهم 
اليت  املدة  أنهى  يكون  قد 

جيب ان حيكم بها
النين  للسالح  امّول  ال   -

مؤمن بثقافة السالم

:LBC ميقاتي يف حديث مع تلفزيون
اعترب  »املستقبل«   -
املولوي  توقيف  باملاضي 
وطالبوا  للقانون  خمالف 

مبعاقبة الضابط املسؤول
ان  عن  جنبالط  كالم    -
احلريري رجل دولة ذكرني 
بكالم األخري عن االول بأنه 

كاذب

انقالب  بسرعة  تفاجأت   -
املواقف يف حديث احلريري 
ولكن  املاضي  االسبوع 
ممتاز  االحوال  بكل  احلوار 

وهذا ما اردناه
- تعاملي مع حزب اهلل كان 
وكانت  احلكومة  يف  جيدًا 

مواقفهم صادقة

احلوت  عماد  النائب  شدد 
اجليش  انتشار  أن  على 
اللبناني على كامل احلدود 
كان  ومحايتها  اللبنانية 
اللبنانيني  ألغلب  مطلبا 
اإلسالمية  اجلماعة  ومنهم 
سنتني،  من  أكثر  منذ 

واجب  من  فإن  وبالتالي 
الوقوف  اللبنانيني  مجيع 
اللبناني  اجليش  جانب  اىل 
يف هذا اإلطار، آمال يف أن 
محاية  من  اجليش  يتمكن 
احلدود يف االجتاهني ومنع 
اىل  السورية  النار  نقل 

لبنان ومنع أي فريق لبناني 
من التدخل يف سوريا.

واعترب يف حديث اىل اذاعة 
اجليش  دعم  أن  الفجر، 
املهمة  هذه  يف  اللبناني 
اللبنانيني  توحد  يستدعي 
التسليح  تأمني  حوله، 

له، احلوت: لدعم اجليش ومحاية احلدود واملتطور  املناسب 
واضح  سياسي  وموقف 
احلكومة  من  وجريء 
حزب  فيه  تطالب  اللبنانية 
سوريا  من  باإلنسحاب  اهلل 
العبء عن اجليش  لتخفيف 
يف  مهمته  يف  اللبناني 
انتقال  من  احلدود  محاية 
داخل  اىل  السورية  النار 

األراضي اللبنانية. 
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ONLY AVAILABLE IN-STORE AT HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

6PM - 12AM MIDNIGHT TUESDAY 9TH DEC ONLY!

40%
OFF

*1

25%25%
OFFOFFOFF*2

APPLE MAC
COMPUTERS

Computers, Printers,
Software, Connected Health,
Photofinishing, Accessories

and More!

PRICING TOO HOT TO PRINT

GREAT PRICING ON

*1. Discounts are off normal ticketed prices. Discounted itemmust be of equal or lesser value, prior to discount, than full-priced product purchased. Discounted item and full-priced itemmust be purchased in the same transaction.
Excludes Product Care, gift cards and agency brands.Terms and conditions apply. See in store for details. *2. Discounts are off normal ticketed prices. *3. Itemsmust be purchased in a single transaction.

6
HOURS OF

SUPER
SAVINGS

TAKE

7:00�� to 9:00�� ONLY
Apple iTunes card $20 BUY ONE, GET ONE AS A BONUS*3

See in store for details

Excludes tablets, Apple products, Microsoft Surface, SLR cameras, catalogue lines and advertised items

* Limit 1 per customer per household. Excludes advertised lines and catalogue items

* Limit 1 per customer per household.

THE TICKETED PRICE OF

1 ELECTRICAL ITEM
WHEN 2 ORMORE ITEMS ARE
PURCHASED ON THE SAME INVOICE.
INCLUDES: whitegoods, cooking appliances, small appliances
and all audio and visual items in the electrical franchise.

*1. Discounts are off normal ticketed prices. Discounted itemmust be of equal or lesser value, prior to discount, than full-priced product purchased. Discounted item and full-priced itemmust be purchased in the same transaction.

28
93

81
_A

UB

SHOP with CONFIDENCE
Ends 09/12/14. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

Shop online or mobile: harveynorman.com.au
Choose to pick up in store or have it delivered.

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200 Located on ground level
(Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

6PM - 12AM MIDNIGHT TUESDAY 9TH DEC ONLY!

MIDNIGHT

6 - 12 MIDNIGHT TUESDAY 9TH DEC ONLY!

MIDNIGHT



Page 4صفحة 4     

لبنانيات

جملس الوزراء تبلغ توقف اجلهات املاحنة عن مساعدة النازحني
سالم: ملتابعة موضوع العسكريني بتكّتم 

والتغطية االعالمية تعرقل
متام  احلكومة  رئيس  أعلن 
العسكريني  موضوع  ان  سالم 
املخطوفني جيب أن يتابع بتكتم 
والتغطية االعالمية ال تساعد يف 
احلّل، فيما تبلغ جملس الوزراء 
االجتماعية  الشؤون  وزير  من 
اجلهات  توقف  درباس  رشيد 

املاحنة عن مساعدة النازحني.
الوزراء  جملس  عقد  فقد 
االول،  أمس  عادية  جلسة 
ويف  سالم  الرئيس  برئاسة 
غاب  الذين  الوزراء  حضور 
فرعون  ميشال  الوزيران  منهم 
بداعي  صعب  بو  والياس 

السفر.
وعلى أثر اجللسة اليت استمرت 
وزير  تال  ساعات،  أربع  قرابة 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 
الرمسية اآلتية: بناء على دعوة 
عقد  الوزراء،  جملس  رئيس 
عند  األسبوعية  اجمللس جلسته 
اليوم  ظهر  قبل  احلادية عشرة 
كانون   4 فيه  الواقع  اخلميس 
السرايا  يف   2014 األول 
احلكومية برئاسة دولة الرئيس 
ويف حضور الوزراء الذين غاب 
فرعون  ميشال  الوزيران  منهم 
بداعي  صعب  بو  والياس 

السفر.
جدد  اجللسة،  مستهل  يف 
كل  يف  كما  الرئيس  دولة 
رئيس  بانتخاب  املطالبة  جلسة 
مجهورية جديد يف أقرب وقت، 
هذا  شغور  استمرار  أن  مؤكدا 
املركز ينعكس سلبا على عمل 
الدستورية  املؤسسات  سائر 
وحدتها  ورمز  رأسها  ويفقدها 
يتم  ان  متمنيا  الوطن،  ووحدة 
أي  دون  من  االنتخاب  هذا 

تأخري.

موضوع العسكريني
اىل  الرئيس  دولة  تطرق  ثم 
موضوع العسكريني املخطوفني، 
مستمرة  االزمة  خلية  ان  واىل 
التوصل  أجل  من  عملها  يف 
وان  العسكريني،  حترير  اىل 
وجيب  ومعقد  دقيق  املوضوع 
ومسؤولية،  بتكتم  يتابع  أن 
وان التغطية االعالمية ال تساعد 
ما يبذل من جهود للتوصل اىل 
هؤالء  عن  االفراج  يؤمن  حل 

العسكريني.

الرئيس  دولة  تطرق  كما 
له  تعرض  الذي  العدوان  اىل 
اجليش والذي استشهد بنتيجته 
سقط  كما  اجلنود،  من  عدد 
أن  اىل  فأشار  اجلرحى،  بعض 
اجليش يدفع دائما ضريبة من 
أجل الدفاع عن الوطن، وتقدم 
اىل  الوزراء  جملس  بتعازي 
ذوي  واىل  اللبناني  اجليش 
يتغمد  ان  وبرجائه  الشهداء، 

اهلل أرواحهم بواسع رمحته.
الرئيس  بعد ذلك عرض دولة 
نتائج الزيارة اليت قام بها أخريا 
اىل االحتاد االوروبي وبلجيكا، 
املسؤولني،  كبار  التقى  حيث 
ووجد رغبة يف دعم لبنان على 
كل الصعد، آمال أن يرتجم هذا 

الدعم على أرض الواقع.

املقررات
البحث  اىل  اجمللس  انتقل  ثم 
يف  الواردة  املواضيع  يف 
واختذ  اجللسة،  أعمال  جدول 
الالزمة  املقررات  صددها  يف 

وأهمها:
مشروع  على  املوافقة   -  1
مرسوم يرمي اىل حتويل اعتماد 
من مشروع موازنة وزارة الطاقة 
واملياه لعام 2014 اىل جملس 
مصب  لتنفيذ  واالعمار  االمناء 
الصحي  للصرف  حبري  طوارئ 

يف ساحل كسروان.
2 - املوافقة على طلب جملس 
مبلغ  حتويل  واالعمار  االمناء 
لتغطية  لبنانية  لرية  مليار   35
اخلاصة  املتعهدين  مستحقات 
من  املمولة  الطرق  مبشاريع 
 246 الربنامج  قانون  اعتمادات 
واملمولة   1993/7/12 تاريخ 
مبوجب القانون رقم 221 تاريخ 

.2012/3/30
تكليف  على  املوافقة   -  3
العائدة  الرياضية  البعثات 
بصورة  اخلاصة  احلاجات  لذوي 
إعفائهم  على  وبالتالي  رمسية 

من رسم خروج املسافرين.
4 - املوافقة على طلب وزارة 
االقتصاد والتجارة شراء كمية 
املعد  املستورد  القمح  من 
للطحن، واعطاء املديرية العامة 
السكري  والشمندر  للحبوب 

سلفة خزينة هلذه الغاية.
مشاريع  على  املوافقة   -  5

مراسيم ترمي اىل نقل اعتمادات 
من احتياط املوازنة العامة اىل 
موازنات بعض الوزارات للعام 
القاعدة  أساس  على   2014

االثين عشرية.
تعيينات

6 - املوافقة على طلب وزارة 
املتبقي  العدد  تعيني  الزراعة 
الزراعيني  املهندسني  من 
املتمرنني الناجحني يف املباراة 
املعلنة نتائجها يف 2013/3/15 
ادارة  رئيس  من  قرار  مبوجب 
اخلدمة  جملس  يف  املوظفني 

املدنية.
ادارة  7 - املوافقة على طلب 
املراكز  ملء  املركزي  االحصاء 
يف  حمقق  لوظيفة  الشاغرة 

مالكها.
مشروع  على  املوافقة   -  8
نظام  وضع  اىل  يرمي  مرسوم 
خاص لالجراء يف احتاد بلديات 

املنت.
9 - املوافقة على طلب وزارة 
االجازة  والبلديات  الداخلية 
للوزير إعطاء املوافقة للبلديات 
استخدام  البلديات  واحتاد 
عند  مؤقتني  وحراس  شرطة 

احلاجة خالل 2015.
طلب  على  املوافقة   -  10
طابع  إصدار  االتصاالت  وزارة 
مرور  ملناسبة  تذكاري  بريدي 
عشرين عاما على رحيل الفنان 

التشكيلي صليبا الدويهي.
11 - املوافقة على قبول بعض 
اهلبات املقدمة لبعض الوزارات 

واملشاريع.
طلب  على  املوافقة   -  12
يف  املشاركة  الوزارات  بعض 
اجتماعات ولقاءات يف اخلارج.

وبعد استنفاد املواضيع الواردة 
على جدول أعمال اجللسة طرح 
وزير الشؤون االجتماعية موضوع 
توقف اجلهات املاحنة عن دفع 
برنامج  لتنفيذ  الالزمة  املبالغ 
النازحني  يعرض  مما  التغذية، 
واجلوع.  الغذاء  احلرمان  خلطر 
هلذا  استغرابه  اجمللس  فأبدى 
وضع  على  النعكاسه  االمر 
لبنان  استقرار  وعلى  النازحني 
الرئيس  دولة  وقال  وأمنه، 
انه سيقوم باالتصاالت الالزمة 
حل  الجياد  املعنية  اجلهات  مع 

سريع هلذا املوضوع.

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

الراعي التقى خمايل الضاهر والرابطة املارونية 
ووفودا وغامن رأى ان مواجهة التطرف الديين 

تكون بالعيش املشرتك
املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
الراعي امس االول يف الصرح 
البطريركي يف بكركي، النائب 
بعد  قال  الذي  غامن  روبري 
العام  الوضع  عرضنا  اللقاء: 
وضرورة  والبلد،  املنطقة  يف 
يف  الرئاسي  الشغور  ملء 
مبدأ  من  انطالقا  وقت،  أسرع 
الدستور  روحية  على  احلفاظ 
استنسابيا،  إال  يطبق  مل  الذي 
عدة،  مرات  تعديله  وجرى 
وحنن اللبنانيني سقفنا دستور 
حنافظ  أن  جيب  الذي  الطائف 
آالف  مئات  كلفنا  ألنه  عليه 
واملعوقني  والقتلى  اجلرحى 
واملشردين، وانطالقا من هذه 
القاعدة علينا كلبنانيني وموارنة 
هذه  حنمل  ان  االوىل  بالدرجة 
املسؤولية الكبرية امللقاة على 
عاتقنا، قادة ومسؤولني، حتى 
والكيان  وجودنا  نعرض  ال 
اللبناني لالخطار احملدقة بنا يف 
العربي، وال سيما  هذا احمليط 
الديين  التطرف  مواجهة  أن 
املشرتك  العيش  بهذا  تكون 
واملسلمني،  املسيحيني  بني 

والذي هو مربر وجود لبنان.
اللواء  عائلة  الراعي  واستقبل 
اليت  احلاج  فرنسوا  الشهيد 
للمشاركة  الدعوة  اليه  وجهت 
السنوية  الذكرى  قداس  يف 
استشهاده،  على  السابعة 
والنصف  اخلامسة  عند  وذلك 
مساء اجلمعة يف 12 من احلالي 
وفوقا  مارعبدا  كنيسة  يف 
عن  الستار  وازاحة  بعبدا،  يف 

النصب التذكاري.
دار  من  وفدا  التقى  كذلك 
سليم  ضم  للنشر،  صادر 
قدما  اللذين  صادر  ونبيل 
 150 ال  يوبيل  ملناسبة  اليه 
سنة على تأسيس الدار، كتابا 
بعنوان: يف بريوت... ومضت 
مقدمته  تصدرت  الذي  فكرة 

كلمة للبطريرك الراعي.
من  وفدا  ذلك  بعد  واستقبل 
 NEED IN CHURCH مؤسسة
املدير  برئاسة  هولندا  يف 
ويف  فورست،  فان  يوريس 
راعوية  مكتب  رئيس  حضور 
االب  البطريركية  يف  الشبيبة 
زيارة  يف  هدير،  بو  توفيق 
لالطالع على أوضاع املسيحيني 
وحاجاتهم الراعوية واالجتماعية، 
حياتهم  يف  ومشاركتهم 
وصعوباتهم، وإعداد تقرير عن 
واقعهم والتواصل مع املعنيني 
عن املؤسسة يف هولندا بهدف 
ألوضاعهم.  احللول  إجياد 
والزيارة لغبطته واجب للوقوف 
على رأيه واالستماع اىل وجهة 
بو  وفق  االمور،  حلقائق  نظره 

هدير.

مخايل الضاهر
من جهته، أشار الوزير السابق 
خمايل ضاهر بعد لقائه الراعي 
اىل ان الزيارة للتهنئة بسالمة 
يف  لزياراته  والنجاح  العودة 
يف  خاصة  وبصورة  اخلارج 
الوطنية  وملواقفه  اوسرتاليا، 

صيغة  على  احلفاظ  اىل  اآليلة 
ثروة  وهي  املشرتك،  العيش 
لبنان احلقيقية، وعلى املشاركة 
وهي  املصريية،  القرارات  يف 
كانت العنوان الرئيسي لوثيقة 

االتفاق الوطين يف الطائف.
يقول  كما  ميكن  ال  أضاف: 
إن  لبنان،  يف  احلكم  غبطته 
فاعلة  مشاركة  هناك  تكن  مل 
يف  املكونات،  لكل  وسليمة 
وكذلك  البالد،  شؤون  إدارة 
نستهجن ونستغرب التأخري يف 
باإلحجام  الصيغة  هذه  إكمال 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  عن 
ميثل مكونا أساسيا يف اجملتمع 
اللبناني. وهو إذ يستعمل يف 
االحيان عبارات تنم عن  بعض 
هذا  من  وامتعاضه  أمله  شدة 
االول  املركز  ملء  يف  التلكؤ 
فألنه  اللبنانية،  الدولة  يف 
يعترب أن خلل املشاركة يقضي 
على استمرار لبنان كوطن جامع 

لكل مقوماته.
وختم: ال بد من قانون انتخابي 
ال  احلقيقية،  املناصفة  حيقق 
الصورية بني الشعب، أي بني 
على  واملسيحيني،  املسلمني 
الطائف  اتفاق  عليه  نص  ما 

واملادة 24 من الدستور.

الرابطة املارونية
اجمللس  الراعي  استقبل  ثم 
املارونية  للرابطة  التنفيذي 
النقيب  الرابطة  برئاسة رئيس 
مسري ابي اللمع الذي قال بعد 
اللقاء: غبطة البطريرك ما زال 
نزول  اىل  الداعي  موقفه  على 
اجمللس  اىل  مجيعا  النواب 
النيابي، واختيار الرئيس الذي 
واجلدارة  الكفاءة  فيه  يرون 

واملقدرة على رئاسته البالد.
أضاف: إن الفراغ الرئاسي يف 
هذه الظروف اليت متر بها البالد، 
سيؤدي ال مسح اهلل اىل انهيار 
الوطن ونقوم جبميع االتصاالت 
الكربى  الدول  سفراء  مع 

وهم  االستحقاق،  هذا  لتحقيق 
االسراع  ضرورة  مع  متجاوبون 
انتخاب  يف  الغد  قبل  اليوم 
اجلسم  ألن  للجمهورية،  رئيس 
خمطط  برأس  إال  يكتمل  ال 
الثقة،  العامل  يعطي  ومدبر، 
ألن هذا الوطن ال يزال حضنا 
هكذا  والدميوقراطية،  للحرية 
كان وهكذا سيبقى. ثم تطرقنا 
اىل إعادة االتصال باملرجعيات 
جازما  غبطته  فكان  احلزبية، 
بأن أبواب بكركي مفتوحة أمام 
عليه  ميليه  مبا  وقام  اجلميع، 
عن  حييد  ولن  الوطين،  واجبه 
يفضل  ال  فهو  املوقف،  هذا 
على  رئيسا  وال  آخر  على  حزبا 
آخر، ألنه يؤمن بأن من يتوىل 
رئاسة اجلمهورية سيكون للبنان 
وتناولنا  كلها.  وللطوائف  كله 
دور الرابطة، وهو الدور الذي 
يثمنه غبطته، وخصوصا الكتاب 
الرابطة  وجهته  الذي  املفتوح 
والقوى  اللبناني  الشعب  اىل 
من  والتحاور،  لاللتقاء  الفاعلة 
أجل أال تكون الدورات املتتالية 
للمجلس النيابي جلسات معروفة 
وستقوم  مسبقا،  نتيجتها 
الدول  سفراء  مبقابلة  الرابطة 
وجهة  إلبالغها  الكربى  اخلمس 
نظرها، كما ستقوم باالتصاالت 
املرجعيات  كل  مع  احلثيثة 
تفعيل  إلعادة  املدنية  والقوى 
ال ميكن  اليت  السياسية  احلياة 
أن تستقيم إال بانتخاب رئيس 

للبالد.
الوزير  أيضا  الراعي  والتقى 
السابق مروان شربل يف زيارة 
وألخذ  العودة  بسالمة  للتهنئة 

الربكة.
السفري  بكركي،  زوار  ومن 
رئيس  نائب  ثم  تابت،  جوي 
املهندس  جودة  ابو  آل  جامعة 
احتاد  ورئيسة  جودة،  ابو  جان 
بلدية  التايكواندو عضو جملس 
ابو  صويف  السيدة  اجلديدة 

جودة.

التحرير  كتلة  عضو  شدد 
خريس  علي  النائب  والتنمية 
على ضرورة التماسك الداخلي 
جبميع  الوطن  ابناء  ووحدة 
من  وطننا  حلماية  طوائفهم، 

انتكاسات امنية.
ان  اال  مجيعا  ميكننا  ال  وقال: 
الوطن،  نكون حتت سقف هذا 
الشهداء  الجله  قدمنا  الذي 
واملعوقني يف سبيل  واجلرحى 
حتريره من االحتالل االسرائيلي، 
وعلينا احلفاظ عليه من كل ما 
خيطط له، مشددا على ضرورة 
احلوار، الن ال بديل عنه سوى 

الفرقة والرتاشق.
له  تعرض  ما  ان  أضاف: 
ألن  االخري،  يكون  لن  اجليش 
التكفريية  اجملموعات  هذه 

واستقرارنا  بأمننا  العبث  تريد 
وادخال شعوب املنطقة حبروب 

مذهبية.
وأمل من احلكومة ان تكون على 
تكون  وان  التحديات،  مستوى 
ووضع  االحتماالت  لكل  جاهزة 
حد لكل التوقعات، متطرقا اىل 
ما جيري يف سجن رومية وكأن 
داخله  التكفريية  اجملموعات 
يعدمون  جنوم   5 اوتيل  يف 
االحكام،  حبقه  يصدرون  من 
حبد  مستقلة  دولة  وكأنهم 
السجن  هذا  مشبها  ذاتها، 
االوامر  تصدر  عمليات  بغرفة 
لالتصال  التكفرييني  لتحريك 
الدولة،  يف  النافذين  ببعض 
هلذا  حد  بوضع  احلكومة  مطالبا 

السجن وما جيري يف داخله.

أكد أهمية التماسك الداخلي
خريس: ال بديل عن احلوار
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لبنانيات

مكاري: احلوار ينفس اإلحتقان وخيلق مصلحة مشرتكة

بري التقى موفداً لعون وبالمبلي وميني ودعا 
اىل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية األربعاء

دعا رئيس جملس النواب نبيه 
بري إىل جلسة النتخاب رئيس 
الثانية عشرة ظهر  اجلمهورية، 
كانون   10 يف  االربعاء  يوم 

االول اجلاري 2014.
يف  بري،  الرئيس  واستقبل 
اخلاص  املنسق  التينة،  عني 
لألمم املتحدة يف لبنان ديريك 
بالمبلي، يف حضور املستشار 

االعالمي علي محدان.
اللقاء:  بعد  بالمبلي  وقال 
مع  جدا  جيد  لقاء  عندي  كان 
بري.  نبيه  الرئيس  دولة 
تناول البحث الوضع يف لبنان 
والتطورات يف املنطقة. رحبت 
ذلك  مبا يف  األخرية،  باجلهود 
للرئيس بري، للدفع حنو احلوار 
يف  السياسيني  األطراف  بني 
والرئيس  أنا  واتفقنا  لبنان. 
ضروري  احلوار  أن  على  بري 
األمن  تقوية  أجل  من 
املشرتك  والعيش  واإلستقرار 
يف لبنان ومن أجل السري قدما 
جيب  دستورية  خطوات  يف 

اختاذها.
أضاف: حبثنا أيضا يف اجلهود 
قانون  على  لالتفاق  اجلارية 
إستعداد  عن  وعربت  إنتخاب 
يف  لالستمرار  املتحدة  األمم 
املمارسات  أفضل  تبادل 
اىل  التقين  الدعم  ولتقديم 
اإلنتخابات.  ينظمون  الذين 
قلق  عن  أيضا  عربت  وبالطبع 
الشغور  من  املتحدة  األمم 
اجلمهورية  رئاسة  يف  املطول 
رئيس  إنتخاب  يتم  أن  ونأمل 
جديد للجمهورية من دون تأخري 
إضايف. حبثنا أيضا يف الوضع 
األمين يف لبنان. وعربت، كما 
ادانتنا  عن  باألمس،  فعلت 
وعن  اجليش  على  لالعتداءات 

تضامننا معه.

موفد عون
استقبل  بري  الرئيس  وكان 
من  موفدا  عون  آالن  النائب 
االصالح  التغيري  تكتل  رئيس 
عون  ميشال  العماد  النائب 
وعرض معه عمل جلنة التواصل 
قانون  لدرس  النيابية 

االنتخابات.
وقال عون بعد اللقاء: تشرفت 
وأطلعته  بري  الرئيس  بلقاء 
يف  املداوالت  اجواء  على 
قانون  درس  املكلفة  اللجنة 
اجلارية  واحملاوالت  االنتخابات 
حتضري  اىل  الدفع  اجتاه  يف 
قانون  اىل  للوصول  ارض 
اننا  واعتقد  جديد.  انتخاب 
متفقون  بري  الرئيس  ودولة 
انتخابات  اجراء  استحالة  على 
القانون  اساس  على  جديدة 
اذا  مضطرون،  وحنن  احلالي. 
يريدون  فعال  اللبنانيون  كان 
انتخابات، ان نصل اىل قانون 
انتخاب جديد، وهذا برسم كل 
ومسؤوليتها  السياسية  الكتل 
املتمسكة  الكتل  وحتديدا 
بعدم  واليت  الستني  بقانون 

قانون  اقرار  مهمة  تسهيل 
ببقاء  قد ساهمت  تكون  جديد 
علينا  ولذلك  القانون،  هذا 
مجيعا ان نبذل اجلهود الكافية 
واالدارة الكافية للوصول اىل 

قانون انتخاب جديد.
اجمللس  رئيس  استقبل  ثم 
يف  السياسي  املكتب  عضو 
تيار املردة السيدة فريا ميني 

وعرض معها الوضع العام.
مكاري

بعد ذلك، استقبل نائب رئيس 
اجمللس فريد مكاري الذي قال 
بعد اللقاء: تناول احلديث ثالثة 
سيجري  الذي  احلوار  حماور: 
بني تيار املستقبل وحزب اهلل، 
افضل  إلجياد  دولته  ويعمل 
املناخات من اجل ان يكون هذا 
احلوار وهذه االجتماعات ناجحة 
ملصلحة  نتيجة  اىل  وتؤدي 
البلد. وبالتأكيد فالذي ينطبق 
على دولة الرئيس بري ينطبق 
احلريري.  الرئيس  دولة  على 
الوضع  هذا  ظل  يف  والواقع 
فإننا حنتاج اىل قدر كبري من 
التكاتف وان جنلس مع بعضنا 
البعض ونتحاور ومبجرد حصول 
االحتقان  ينفس  فإنه  ذلك 
وخيلق مصلحة مشرتكة. وانتم 
تعلمون جيدا اننا نرى الشهداء 
من  يقدمه  وما  اجليش  من 
تضحيات باالضافة اىل قضية 
وبالتالي  املخطوفني،  اجلنود 
فإن اقل ما ميكن هو ان نتكاتف 
مع بعضنا البعض من اجل ان 
ان  قدميه.  على  البلد  نوقف 
اكثر ما يضر البلد هو االحتقان 
الرئاسي  والفراغ  املذهيب 
وان  املؤسسات،  والفراغ يف 
شاء اهلل تؤدي هذه االجتماعات 
اىل ختفيف هذا االحتقان وملء 

هذا الفراغ.
هو  الثاني  املوضوع  أضاف: 
سالمة الغذاء، وقد قام الوزير 
وائل ابو فاعور جبهد مشكور، 
بعد  نيابية  جلنة  شكلت  لقد 
جلسة اللجان املشرتكة إلجياد 
صيغة مشرتكة بني االقرتاحني 
االمن  شأن  يف  املطروحني 
معلوماتي  وحسب  الغذائي. 
فإن اللجنة اصبحت يف املرحلة 
فور  اهلل  شاء  وان  االخرية 
ستعقد  عملها  من  انتهائها 
إلنهاء  املشرتكة  للجان  جلسة 
اىل  وحتويله  املوضوع  هذا 

اهليئة العامة.
الثالث،  املوضوع  أما  وتابع: 
فقد حبثنا يف قانون االنتخابات 
النيابية ليس من باب املقارنة 
االخر  من  افضل  هو  ما  بني 
املوضوع  هذا  ان  بقصد  وإمنا 
هو ملح وحنن حباجة لكي يكون 
جديد.  انتخابي  قانون  لدينا 
يف  اصبحت  واللجنة  ونتمنى، 
متقدمة،  خطوات  اختاذ  مرحلة 
اجلديد  القانون  يضمن  ان 
يف  يكون  وان  متثيل  افضل 
لضمان  مفيدا  نفسه  الوقت 

وحدة البلد.

تصدت املضادات األرضية لفوج 
التدخل الثاني يف اجليش لطائرة 
كانت  طيار  دون  من  استطالع 
حتلق فوق مطار رياق العسكري.

اجليش  قيادة  اذاعت  وقد 
حول  بيانا  التوجيه  مديرية   -
املوضوع جاء فيه حواىل الساعة 
10,30 من قبل ظهر امس )امس 
استطالع  طائرة  حلقت  االول، 
وقد  رياق،  منطقة  فوق  معادية 
األرضية  املضادات  هلا  تصدت 
املنتشرة  اجليش  لقوى  التابعة 

يف املنطقة.
وكانت قيادة اجليش اعلنت انه 
عند الساعة 13,00 من يوم أمس 
استطالع  طائرة  خرقت  االول، 

األجواء  اإلسرائيلي  للعدو  تابعة 
رميش،  بلدة  فوق  من  اللبنانية 
فوق  دائريا  طريانا  ونفذت 
رياق،  بعلبك،  اجلنوب،  مناطق 
اليوم  صباح  األجواء  غادرت  ثم 
عند الساعة 7,25 من فوق بلدة 

كفركال.
وجاء يف بيان آخر لقيادة اجليش: 
خرقت   ،9,45 الساعة  عند 
للعدو  تابعتان  حربيتان  طائرتان 
من  اللبنانية  االجواء  االسرائيلي 
فوق بلدة كفركال، ونفذتا طريانا 
املناطق  خمتلف  فوق  دائريا 
اللبنانية، ثم غادرتا االجواء عند 
الساعة 11,10 من فوق بلدة علما 

الشعب.

مضادات اجليش تصدت لطائرة
استطالع معادية فوق مطار رياق

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

جابر: اكثرية كبرية باتت متوافرة 
تدعم القانون املختلط

لفت عضو كتلة التحرير والتنمية 
التقّدم  ان  جابر  ياسني  النائب 
اإلنتخابات  قانون  اىل  بالنسبة 
هناك  أن  اىل  مشريًا  يظهر،  بدأ 
أكثرية كبرية باتت متوفرة تدعم 
بني  املختلط  القانون  صيغة 
النظام النسيب والنظام األكثري، 
وبالتالي قد اقرتب التفاهم بشأن 
هناك  ان  مبعنى  نظام  كل  نسبة 
نائبًا   60 إنتخاب  اىل  يدعو  َمن 
نائبًا  و68  النسيب  النظام  وفق 
وهناك  األكثري،  النظام  وفق 
نائبًا   64 إنتخاب  اىل  يدعو  َمن 
وفق كل نظام، قائاًل: هذا الفرق 

موجود فقط يف بعض الدوائر.
حول  نقاش  حصل  لقد  وأضاف: 
التوصل  مّت  وإذا  املوضوع  هذا 
اىل تسوية معينة نكون قد قطعنا 

مرحلة مهمة.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
من  عدد  عند  جابر  توقف  اليوم، 
القبول  منها:  التقّدم،  نقاط 
إدخال  احلالي،  القانون  بتغيري 
النظام النسيب اىل اإلنتخابات يف 

لبنان.
وردًا على سؤال حول متديد عمل 
قال  إضايف،  شهر  مدة  اللجنة 
جابر: انه يف جلسة اهليئة العامة 
أوضح رئيس جملس النواب نبيه 
جلنة  تنجح  مل  حال  يف  انه  بري 
النهائي.  احلسم  يف  التواصل 
خاصة  جلسة  اىل  سيدعو  فإنه 
للهيئة العامة من أجل درس كل 
القوانني،  ومشاريع  اإلقرتاحات 
ولكن يف الوقت نفسه مت اإلتفاق 
بعد  إال  ذلك  حيصل  أال  على 
إنتخاب رئيس للجمهورية احرتامًا 
ظل  يف  خصوصًا  املوقع،  هلذا 
البلد  يف  أساسيني  فرقاء  وجود 
اعرتضوا على التشريعات الكبرية 

بغياب رئيس اجلمهورية.
مستمر  العمل  بالتالي  وأضاف: 
اىل  التوّصل  أجل  من  اللجنة  يف 
جابر  أكد  وإذ  مشرتكة.  قواسم 
يف  كّنا  قائاًل:  التقّدم،  حصول 
مكان وأصبحنا يف مكان آخر، يف 

السابق كان هناك أطراف ترفض 
البحث بالنسبية بشكل مطلق، أما 
اليوم فبات اجلميع يتحدث عنها، 
وقد حصر اإلختالف بأربعة مقاعد 
بالزائد أو بالناقص يف التقسيم 
بني النظامني النسيب واألكثري، 
وبالتالي ما حصل خطوات جيدة.

من جهة أخرى، أمل جابر ان تكون 
بدأت  اليت  احلوار  مسرية  اجيابية 
بعدما  أساسيني،  طرفني  بني 
شّكل خالفهما يف الفرتة املاضية 
البلد. وتابع:  إشكالية كبرية يف 
نأمل أن يكون هذا احلوار يساهم 
األمور  على  اإلتفاق  تسهيل  يف 

ويف طليعتها قانون اإلنتخابات.
هل أصبح لبنان يف صلب املواجهة 
مع داعش بعد سلسلة التوقيفات 
سجى  منها  سيما  ال  األخرية 

الدليمي وزوجة الشيشاني؟
من غريه  أفضل  زال  ما  لبنان   -
مقارنة مع الدول اجملاورة. وقال: 
نعيش  كّنا  السابقة  الفرتة  يف 
حالة من اإلنكار لوجود داعش او 
لبنان.  التنظيمات يف  من  غريها 
حيث كّنا نّدعي أن اخلطر اجلاسم 
على حدودنا لن يدخل إلينا. لكن 
حيث  كبري  اخلطر  ان  الواقع  يف 
ينخرط يف شكل كبري يف  لبنان 

املعركة ضد اإلرهاب.
وأضاف: إذا كان ما حيصل عندنا 
وحقيقية  فعلية  مشاركة  ليس 
فمتى  اإلرهاب،  ضد  احلرب  يف 

ستكون هذه احلرب؟!.
من  الثمن  يدفع  لبنان  أن  ورأى 
وأحيانًا  اللبنانيني  اجلنود  أرواح 
على  مشددًا  األبرياء،  يسقط 
موحدًا،  لبنان  يكون  ان  ضرورة 
طبيعة  اىل  األمور  تعود  أن  آماًل 
عهدها مع احلوار الذي ننتظر البدء 

به.
خطوة  هو  احلوار  هذا  وختم: 
أجل  من  القوى  توحيد  اجتاه  يف 
املوجود  اخلطر  هلذا  التصّدي 
وبالتالي  اللبنانية،  احلدود  على 
الداخلية  هذا احلوار يقّوي اجلبهة 

ويعطي مناعة أكرب للبلد.

الدميقراطي  اللقاء  عضو  اشار 
النائب نعمة طعمة، يف تصريح 
اىل ان املرحلة الراهنة تنطوي 
على خماطر كبرية حمدقة بلبنان 
من  يستدعي  مما  واملنطقة، 
الغرق  عدم  االطراف  كافة 
واالنقسامات  اخلالفات  يف 
السياسية  واملزايدات 
ضرورة  فثمة  والشعبوية، 
لالرتقاء باخلطاب السياسي اىل 
درجة الوعي واحلكمة، الفتا اىل 
ان ولوج احلوار ومن اي مكون 
الساحة  يريح  فذلك  سياسي 

الداخلية.\
اىل  اجلميع  يصل  ان  وأمل 
البلد  يف  احد  ال  بانه  قناعة 
االنتصار،  يدعي  ان  بامكانه 
الوقائع  كل  اثبته  ما  وذلك 
احلرب  شرارة  منذ  واحملطات 
االهلية يف العام 1975، مثمنا 
الدور االجيابي لرئيس اجمللس 
تقريب  يف  بري  نبيه  النيابي 
الشرائح  كل  بني  املسافات 
رئيس  مع  متناغما  السياسية، 
اللقاء الدميقراطي النائب وليد 
اليت  املواقف  هذه  جنبالط يف 
عنق  من  وخترجه  البلد  حتصن 

مضمون  ان  معتربا  الزجاجة، 
عنها  حتدث  اليت  العناوين 
يف  احلريري  سعد  الرئيس 
حوارية  كانت  املتلفز  حواره 

ووطنية بامتياز.
العربية  اململكة  ان  وقال: 
السعودية واضحة يف مواقفها 
وثوابتها  االعتدالية  وسياستها 
خطوة  اية  وجتاه  ومسلماتها 
تقدم عليها، ولكنين اؤكد انها 
داعمة الي حوار يقرب املسافات 
بني اللبنانيني، ال بل انها تدعم 
وتشجع التالقي والتواصل بني 
وهذا  السياسية،  القوى  مجيع 
عواض  علي  السفري  اكده  ما 
التينة  عني  ومن  عسريي 
استنتجه  ملا  خالفا  بالذات 
البعض عكس النوايا السعودية 
دعمها  وحتديدا  الصادقة، 
للبنان وامنه واستقراره، والية 
تساهم  ان  شأنها  من  خطوة 
من  خلروجه  احلوار  اعتماد  يف 
انتخاب  على  وحرصها  ازماته 
اقرب  يف  للجمهورية  رئيس 
وقت ممكن بعيدا عن االمالءات 
والتدخالت او دعمها جلهة معينة 

على حساب اخرى.

لالرتقاء باخلطاب السياسي اىل درجة الوعي واحلكمة

طعمة: السعودية داعمة ألي حوار 
يقّرب املسافات

بطرس  االتصاالت  وزير  قال 
وَدع  أيام،  قبل  إنه  حرب 
يف  مبدعيه  من  كبارًا  لبنان 
جماالت الثقافة واالدب والفن، 
حمدثني فراغًا من حول السياسة 
يتخبطون  الذين  والسياسيني 
يف مستنقع األزمة اليت تعصف 
رئاسة  موقع  شغر  منذ  بلبنان 
ستة  من  أكثر  قبل  اجلمهورية 
يستمر  البعض  فيما  أشهر، 
آبه  غري  التعطيلي،  خمططه  يف 
الذي  وبالشلل  البلد  مبصري 
وكأنهم  مؤسساته.  على  خيّيم 
اخلارج.  من  الوحي  ينتظرون 
التدهور  بل  اجلمود، ال  إن حال 
السياسي  واقعنا  يف  احلاصل 
ميلي  بل  ال  يدفعنا،  ونظامنا، 
البحث عن خمارج وحلول  علينا، 

األزمة، وتلقف أي مبادرة  هلذه 
خرّية يف إمكانها أن تفتح كوة 
القوى  بني  القائم  اجلدار  يف 
من  بعضًا  تردم  أو  السياسية، 
يدفعين  ما  القاتل.  الفراغ  هذا 
الذي  احلوار  على  الرهان  إىل 
مبادرة  إثر  ينطلق  أن  يفرتض 
الذي  احلريري  سعد  الرئيس 
اهلل  حزب  مع  احلوار  إىل  دعا 
حول موضوع الرئاسة واالحتقان 
املذهيب السين - الشيعي، على 
أمل أن جند لدى احلزب استعدادًا 
للتوصل  صادقة  ونية  حقيقيًا 
يؤدي  شامل  وطين  تفاهم  اىل 
إىل انتخاب رئيس للبالد، ويعيد 
االنتظام إىل الدولة، وإىل طمأنة 
احلياة  عجلة  وإعادة  اللبنانيني 

االقتصادية إىل لبنان.

حرب أمل باستعداد حزب اهلل 
للتوصل اىل تفاهم وطين شامل

اهلل  حزب  تسليم  مع  بالتزامن 
الرئاسي  االستحقاق  من  قراره 
يبقى  عون،  ميشال  العماد  اىل 
اهلل  حزب  بني  املرتقب  احلوار 
اهتمام  وتيار املستقبل متصّدرا 
ظّل  يف  السياسية  االوساط 
التيار  لدى  ارتباك  عن  احلديث 
الوطين احلّر ازاء احلوار واهدافه 

ونتائجه.
أكد  ليون  غابي  السابق  الوزير 
لوكالة االنباء املركزية اننا ننظر 
حزب  بني  املرتقب  احلوار  اىل 
اهلل وتيار املستقبل باجيابية النه 
االحتقان  ختفيف  يف  سيساهم 
السين - الشيعي، لكن لن يكون 
احلوار اي دور على صعيد  هلذا 
امللف الرئاسي وقانون االنتخاب، 
امللفني  هذين  ان  اىل  الفتا 
خيضعان اىل إرادة لبنانية شاملة 
وليسا بني فريقني فقط، وحنن 
واثقون ان حليفنا حزب اهلل لن 

خيذلنا يف هذا االمر.
ممّر  الرابية  ان  على  وشّدد 

انتخابات  على  لالتفاق  إلزامي 
متّثل  النها  اجلمهورية  رئاسة 
يف  االول  املسيحي  املوقع 
لبنان، والرابية هي املمثل االول 
الوطن،  هذا  يف  للمسيحيني 
مشريا اىل اننا غري قلقني من ان 
يتم االتفاق من دوننا على بعض 
تداوله  يتّم  ملا  خالفا  امللفات، 

يف االعالم.
اجليش  إجنازات  مساهمة  وعن 
عجلة  تسريع  يف  االخرية 
العسكريني  لتحرير  املفاوضات 
نعّول  ال  حنن  قال  املخطوفني، 
إال على اجليش يف هذا املوضوع 
ان  خصوصا  به،  كبرية  وثقتنا 
منها  حيّققها  إجنازات  هناك 
املعلن ومنها غري املعلن، وحنن 
االجيابيات على  ننتظر مزيدا من 
مشريا  املخطوفني،  ملف  صعيد 
احلدودية  القرى  أهالي  ان  اىل 
قلقون، لكن يف املقابل، هناك 
عني ساهرة وعلى تواصل دائم 

مع املؤسسة العسكرية.

ليون: الرابية ممر إلزامي لالتفاق 
على رئيس اجلمهورية
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لبنانيات

واصلت وحدات اجليش اجراءاتها 
عرسال  جرود  يف  العسكرية 
االول،  امس  بعلبك  ورأس 
حبثا  التمشيط  عمليات  وتابعت 
عن عبوات ميكن ان يكون زرعها 

املسلحون.
خمابرات  من  دورية  ودهمت 
سوريون  يقطنها  شقة  اجليش 
وقامت  رياق،  نيو  منطقة  يف 
بينهم  اشخاص  ثالثة  باعتقال 
ضابط منشق وهوأ.م وكل من 

ز.م، و م.م.
اجليش  خمابرات  اعتقلت  كما 
يف  عامر  صاحل  عامر  السوري 
مطلوب  وهو  القاع،  مشاريع 
مبذكرات تتعلق بتهريب السالح 
عرب احلدود والقتال ضد اجليش 

اللبناني.
تشييع شهيد

اجليش  قيادة  شيعت  وقد 
وبلدة كفررمان املعاون الشهيد 
نور  علي  حممود  اجليش  يف 
الدين الذي استشهد يف وادي 
خالل  عرسال  يف  عطا  عني 
تفكيك عبوة زرعتها اجملموعات 

االرهابية.
من  التشييع  موكب  انطلق 
مثلث بلدة كفررمان وصوال اىل 
النادي احلسيين، مبشاركة ممثل 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
مسري  الوطين  الدفاع  وزير 
مقبل وقائد اجليش العماد جان 
عازار،  سهيل  العقيد  قهوجي 
وعبد  قبيسي  هاني  النائبني 
النائب  ممثل  الزين،  اللطيف 
جهاد  احملامي  جابر  ياسني 
يف  الرئاسة  هيئة  عضو  جابر، 
قائد  محدان،  خليل  أمل  حركة 
سرية درك النبطية العقيد علي 
هزمية، وقيادات عسكرية وأمنية 

اجليش يواصل عمليات التمشيط يف جرود عرسال ورأس بعلبك

كفررمان تشيع املعاون الشهيد حممود نور الدين بأجواء غضب وأسى

أمل وحزب اهلل  وممثلني حلركة 
والشيوعي  والقومي  والبعث 
ورؤساء بلديات وخماتري وحشد 

من البلدة واجلوار.
وألقى العقيد عازار كلمة باسم 
مرة  وقال:  وقهوجي،  مقبل 
جديدة يقدم اجليش ضريبة الدم 
مواجهة  يف  الوطن  عن  ذودا 
االرهاب، باذال الغالي والنفيس 
دفاعا عن حق اللبناني يف العيش 
أي  اىل  وأمان،  وكرامة  حبرية 
طائفة او فئة او منطقة انتمى، 
الغالي  هكذا كان قدر شهيدنا 
اىل  سريعا  ينضم  ان  حممود 
الذين  االبرار  رفاقه  من  كوكبة 
مواجهة  يف  باالمس  سقطوا 
اىل  وميضي  واالجرام،  الغدر 
دار اخللود عزيزا كرميا، مرسخا 
ناصعة عن  االذهان صورة  يف 
يبخل  ال  الذي  اللبناني  اجلندي 
األغلى واألمسى يف  يف تقديم 

سبيل وطنه وبين شعبه.
الظروف  تتنوع  قد  وأضاف: 
جنودنا  استشهاد  ترافق  اليت 
تطاهلم  اليت  الغدر  وأساليب 
يف هذه املنطقة او تلك، وفقا 

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

جراء األحداث األليمة اليت اصابت املؤسسة العسكرية، أدلت رئيسة 
حزب »الدميقراطيون األحرار« ترايسي مشعون بالبيان التالي: 

ها هي املؤسسة العسكرية تضحي جمددًا وتدفع ضريبة الدم من 
منطقة  العسكر يف كمني مسلح يف  7 من خرية  إستشهاد  خالل 
املؤسسة  هذه  لضرب  برأسه  أطل  الذي  فاإلرهاب  بعلبك!  رأس 
الوطنية لن يكون أقوى من اإلرادة اجلامعة على دعم غري مشروط 
للجيش يف مقاتلته هؤالء اإلرهابيني. حنث اجليش اللبناني قيادًة 
القيام بكل ما ميكن لقطع رأس تلك األفعى! اجملد  وأفراد على 

واخللود لشهدائنا االبرار وليحيا لبنان!

مشعون: االرادة اجلامعة على دعم اجليش 
أقوى من االرهاب

واملخططات  اإلرهابيني  ألهواء 
اىل  يسعون  اليت  التخريبية 
الوحيد  الثابت  لكن  حتقيقها، 
هو إخالص املؤسسة العسكرية 
للروح الوطنية املستمدة بدورها 
احلرية  لبنان  لبنان،  رسالة  من 
والعيش  والتآخي  والتنوع 
مكوناته،  خمتلف  بني  املشرتك 
ارادة  لكن  كبرية،  املصاعب 
على  والعزم  اكرب  الصمود 
جذوره  من  االرهاب  استئصال 
كل  وغاية  اجليش  غاية  تبقى 
مواطن شريف، ولن تزيدنا دماء 
الشهداء اليت أهرقت يف سبيل 
وإصرارا  ومناعة  قوة  إال  لبنان 
االنقاذ،  مسرية  استكمال  على 
بعدها  االخطار.  كانت  ما  كائنة 
منح العقيد عازار وسام الشهادة 
الدين. نور  الشهيد  للمعاون 

ومحل نعش الشهيد على اكتاف 
عناصر من اجليش، وأدت له ثلة 
من اجليش حلن الوداع، وصلى 
على اجلثمان املفيت يف اجمللس 
االسالمي الشيعي االعلى السيد 
علي مكي، ليوارى يف الثرى يف 

جبانة بلدة كفررمان. 

املنية  يف  املستقبل  تيار  نظم 
تضامنا  واهلية  طالبية  مسرية 
مع اجليش اللبناني جابت شوارع 
املنطقة وصوال اىل ثكنة عرمان 
املسرية  تقدم  عمار،  دير  قرب 
يف  املستقبل  تيار  عام  منسق 
الرمالوي  بسام  احملامي  املنية 
واعضاء مكتب التيار وحشد من 
الطالب واالهالي ومحلة االعالم، 
وكان يف استقباهلم كبار ضباط 
للرمالوي  كلمة  وكانت  الثكنة 
املنية  ابناء  وقوف  فيها  اكد 
والضنية اىل جانب اجليش يف 
حبصر  وطالب  االرهاب  مواجهة 
السالح بيد الشرعية وليس بيد 

املليشيات.
حمافظ  تفقد  اخرى،  ناحية  من 
نهرا  رمزي  القاضي  الشمال 
دارة  بداية  وزار  املنية،  منطقة 
اخلري، يف حضور  كاظم  النائب 
قائمقام املنية - الضنية الياس 
حنا، رئيس احتاد بلديات املنية 
سرية  قائد  عقل،  مصطفى 
سليالتي،  مروان  العقيد  زغرتا 
منسق تيار املستقبل يف املنية 
بسام رمالوي، رئيس بلدية دير 
عمار خالد الديهيب، رئيس بلدية 
مستشار  الشامي،  نظري  مركبتا 
القانونية  للشؤون  احملافظ 
ومستشاره  اجبع  باخوس 
متيم،  ماهر  اهلندسية  للشؤون 
مصطفى  اليهودية  برج  خمتار 
فاعليات  من  وحشد  العويك 

املنطقة.
املقر  اىل  احلضور  انتقل  ثم 
اجلديد لقائمقامية املنية وجالوا 
بعد  اخلري  وقال  ارجائها،  يف 
نهرا  باحملافظ  نرحب  اجلولة: 
يف منطقته وهو احلريص عليها 
يف كل اجملاالت كما هو حريص 
على امنائها وامنها، وحنن حباجة 
االطالع  واىل  اهتماماته  اىل 
ميدانيا على املشاكل والعوائق 
نهرا  واحملافظ  نعانيها،  اليت 
كان قد وعدنا بهذه الزيارة اليت 
من شأنها معاجلة املشاكل اليت 

مسرية يف املنية اىل ثكنة عرمان تضامنا مع اجليش

نعانيها ال سيما مقر القائمقامية 
دورها  تفعيل  اىل  حتتاج  اليت 
املشاكل  حلل  اجلدي  والسعي 

اليت تعرتض انطالقتها.
الشمال  حمافظ  شكر  بدوره، 
املنطقة  وفاعليات  للخري 
ان مثة  احلار، مؤكدا  االستقبال 
شغورا كبري يف املراكز االدارية 
يف القائمقامية، مشريا اىل انه 
وزير  مع  بالتشاور  سيسعى 
النائب  مع  والتعاون  الداخلية 

اخلري ملعاجلة هذا املوضوع.
والوفد  نهرا  انتقل  ذلك،  بعد 

املرافق اىل بلدة برج اليهودية، 
البلدية  مفاتيح  واستلم 
ان  بعد  بأعماهلا  القائم  بصفته 
البلدي  اجمللس  اعضاء  قدم 
اجلميع  زار  ثم  استقالتهم. 
كان  حيث  عمار  دير  بلدية  مقر 
قاسم  النائب  استقباهلم  يف 
ممثال  هوشر  ومعتز  العزيز  عبد 
ورئيس  فتفت  أمحد  النائب 
واعضاء اجمللس البلدي، وجالوا 
حفل  وأقيم  املبنى.  ارجاء  يف 
والوفد  نهرا  شرف  على  غداء 

املرافق.

جعجع أثنى على بيان األزهر: مواجهة اإلرهاب بالدفاع عن تنّوعنا
بالمبلي زار رئيسي حزبي الكتائب والقوات مودعاً واجلميل دعا 

إلجراءات دولية إلبقاء لبنان مبنأى عن أحداث املنطقة
اجلميل  أمني  الرئيس  استقبل 
املنسق  بكفيا،  يف  دارته  يف 
يف  املتحدة  لالمم  اخلاص 
لبنان ديريك بالمبلي يف زيارة 

وداعية بعد انتهاء واليته.
وكانت مناسبة لعرض االوضاع 
ضوء  يف  واالقليمية  الداخلية 
املعطيات الراهنة ويف مقدمها 
رئاسة  انتخابات  تعطيل 
اليت  واملخاطر  اجلمهورية، 
ترتبها اجلماعات االرهابية على 

االستقرار الداخلي.
الدولي  اجملتمع  اجلميل  ودعا 
االجراءات  كل  اختاذ  اىل 
الكفيلة بابقاء لبنان مبنأى عن 
قضية  وايالء  املنطقة،  احداث 
العسكريني املخطوفني العناية 
القصوى، واعتماد كل القنوات 
االسرى  يعيد  لبلوغ حل سريع 
ومؤسساتهم.  ذويهم  اىل 
للمسؤول  التوفيق  ومتنى 

الدولي يف مهامه اجلديدة.
حزب  رئيس  بالمبلي  وزار 

جعجع  مسري  اللبنانية  القوات 
مماثلة،  زيارة  يف  معراب  يف 
حبضور مستشار جعجع للعالقات 
ورئيس  خوري  ايلي  اخلارجية 
جهاز العالقات اخلارجية بيار بو 
عاصي. وتباحث اجملتمعون يف 
العامة يف  السياسية  األوضاع 

لبنان واملنطقة.
عضو  جعجع  استقبل  كما 
احملامي  بريوت  حمامي  نقابة 
حبضور  صعب،  ابي  شارل 
ورئيس  غصن  ندي  احملامي 
يف  القانونية  املهن  مصلحة 
وعرض  توما.  روبري  احلزب 
وشؤون  لشجون  اجملتمعون 

نقابة احملامني.
جعجع  أثنى  ثانية،  جهة  من 
ملؤمتر  اخلتامي  البيان  على 
األزهر ضد اإلرهاب والتطرف، 
الشريف  األزهر  ميثله  ملا  نظرا 
وأخالقية  دينية  مرجعية  من 
العربي  العامل  يف  للمسلمني 

والعامل.

ب  بيان،  يف  جعجع  ونوه 
الصورة احلقيقية والفعلية اليت 
أظهرها هذا املؤمتر، وقال: حنن 
كما عهدنا الدين اإلسالمي بأنه 
وليس  وسالم،  اعتدال  دين 
كما حياول البعض تصويره أو 
تسويقه، وكأن كل املسلمني 

هم إرهابيون ومتطرفون.
املسلمني  ان  التأكيد  وجدد 
هم  الشرق  يف  واملسيحيني 
البيان  يف  جاء  ما  وفق  إخوة 
لعل  وقال:  للمؤمتر،  اخلتامي 
العيش املشرتك يف لبنان هو 
أرقى وأقوى دليل ميكننا تقدميه 
لكل العامل، على حد قول البابا 
يوحنا بولس الثاني بأن لبنان 

أكثر من بلد إنه رسالة.
واشار اىل ان مواجهة التطرف 
واالرهاب والعنف لن تنجح إال 
من خالل تضافر جهود اجلميع، 
عن  املشرتك  الدفاع  يف 
وتنوعنا  الشرق  قيمنا يف هذا 

وتكاملنا.
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اهلل.  وحزب  املستقبل  تيار  بني  حوار  بدء  قليلة  أيام  يف  ُينتظر 
ما  جّل  اعماله.  جدول  أيديهما  بني  وال ميلكان  بانعقاده،  يتفاءالن 
يتوّخيانه ختفيف االحتقان املذهيب فحسب. ولذلك يكتفي الرئيس 

ميشال عون بالتفّرج عليه.
طاولة  اىل  عون  ميشال  الرئيس  جيلس  لن  االفرقاء،  من  كسواه 
رمبا،  وحده  ظالله،  ان  اال  اهلل.  وحزب  املستقبل  تيار  بني  احلوار 
ستخّيم عليه، وخصوصًا يف جدول اعمال ما سيخوضان فيه. الواقع 
ان الظالل ستمسي يف ما بعد كابوسًا لسبب جوهري، هو ان عون 
يقيم يف كل بنود جدول االعمال، املعلنة واملضمرة، املدرجة فيه 
واملسحوبة منه على السواء. االمر الذي حييل وظيفة احلوار حمّددة، 
وتكاد تكون خمتصرة يف ما يشيعه رئيس اجمللس نبيه بري والرئيس 

سعد احلريري عنها: تنفيس االحتقان السين ــــ الشيعي اوال.
ال جدول اعمال حتى الساعة. ورغم ان طريف احلوار تبادال، من خالل 
بري، الردود االجيابية، وهي االستعداد للذهاب اىل الطاولة. اال ان 
جدول االعمال ليس واحدًا بالضرورة. أوحى احلريري، يف مقابلته 
التلفزيونية االخرية، ان امللّفني الشائكني، سالح حزب اهلل وقتاله 
يف سوريا، يف صلب اهلموم الرئيسية له وحللفائه يف قوى 14 آذار. 
وجزم رئيس اجمللس، يف وقت سابق، بأنهما مستبعدان من الئحة 
االطباق، بسبب وطأة اخلالف بني الطرفني عليهما، ناهيك بالبعدين 
عون:  فلك  يف  فيدور  تبّقى،  ما  اما  امللفني.  هلذين  االقليميني 

انتخاب رئيس اجلمهورية، قانون االنتخاب، االنتخابات النيابية.
لن جيلس الرجل اىل الطاولة كي ُيظّن ان احلّل بني يدي َمن ال يزال 
ميلك الربط يف البنود تلك. يف اوساط معاونيه االقربني، يتحدث 
طاولة  استحقاقات  من  موقفه  عن  واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس 

احلوار، كاآلتي:
1 ــــ غري معين باحلوار بني تيار املستقبل وحزب اهلل ما دام غري مدعو 
اليه، وهو سيكتفي بالتفرج واملراقبة. ال جيد فيه سوى ما يريده 
الشيعي  ــــ  السين  التوتر  وطأة  ختفيف  وهو  املعنيان،  طرفاه  منه 
بالرابية  الرئيسية املنطوية يف احلوار، فتمّر  اما امللفات  ليس اال. 
حتمًا كقانون االنتخاب، او ال طريق هلا سوى الرابية كانتخاب رئيس 

اجلمهورية.
الثنائي  احلوار  صلب  مدرجًا يف  ملفًا  ليس  الرئيس  انتخاب  ــــ   2
حبسب ما اكده لعون االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل. 
ثم اعاد تأكيده يف ما بعد، حتى االمس القريب، مسؤولون آخرون 
يف احلزب. لعون ثقة كاملة بنصراهلل بعدم ختليه عن موقفه الذي 
ـــ لقوى 8 آذار،  ـــ وفقطـ  افصح عنه سابقًا عندما مّساه مرشحًا وحيدًاـ 
وعندما أعلن ان ملف الرئاسة لدى عون وحده مَلن يريد اخلوض فيه، 
ما يشري اىل تأكيد اضايف حلزب اهلل أنه لن يكون طرفًا يف البحث يف 

االستحقاق اىل طاولة احلوار مع تيار املستقبل، او خارجها.
ـــ ال انتخاب وشيكًا لرئيس اجلمهورية، ولن يكون يف وسع جملس  3ـ 
النواب املمّدد له انتخاب الرئيس. يدعو عون اىل خمرج خمتلف ألزميت 
االشرتاعية  السلطة  االوىل ويف  الرئاسة  يبصرها يف  اليت  الشغور 
على السواء، بالذهاب اىل قانون جديد لالنتخاب اواًل، ومن ثّم اىل 
انتخابات نيابية عامة. يف ضوء نتائج االنتخابات النيابية يذهب اجلميع 
اىل انتخاب الرئيس. عندئذ ال يعود نصاب الثلثني عقبة يف طريق 

االستحقاق، بعد ان يسّلم االفرقاء مجيعًا بنتائج االنتخابات تلك.
االنتخاب،  قانون  اىل  ابدًا  عودة  ال  ان  لديه  قاطعًا  يبدو  ما  ــــ   4
املنبثق من اتفاق الدوحة بعدما امّت وظيفته ملرة واحدة واخرية يف 
انتخابات 2008. تاليًا، ال مكان للتفكري سوى بقانون انتخاب يأخذ 
يف اإلعتبار سبل حتقيق املناصفة الفعلية واحلقيقية، بني املسيحيني 
واملسلمني، اليت اوردتها املادة 24 من الدستور. وهو بذلك يتمّسك 
ان  دون  من  املالئم،  احلل  يراه  الذي  االرثوذكسي  اللقاء  مبشروع 
يعين ذلك ايصاد االبواب على اخلوض يف سواه. ال جيد نفسه بعيدًا 
من مشروع القانون املختلط الذي اقرتحه رئيس اجمللس، من دون 
ان يؤّيده سلفًا، ويرى انه يف حاجة اىل مراجعة وتعديالت، وخصوصًا 
يف اجلزء الذي يتناول التصويت االكثري. ال مانع لديه يف ان يقرتع 

الناخب ملرشح واحد يف الدوائر اخلاضعة للتصويت االكثري.
ــ مل يعِن اقرتاحه الذهاب اىل انتخابات رئاسة اجلمهورية مبرشحني  5ـ 
اثنني فقط، حصر املنافسة به وبرئيس حزب القوات اللبنانية مسري 
جعجع فحسب. وال يعين بالضرورة ان ال منافسة اال مع جعجع. بل 
وضع املنافسة بني مرشحني جديني احدهما ميثل قوى 8 آذار واآلخر 
ميثل قوى 14 آذار ايًا يكن املرشح يف الفريق اآلخر. يقول عون انه 
يتفهم موقف رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
برتشيح النائب هنري حلو كي يؤّكد انه ليس يف اي من الفريقني 
اآلخرين. يالحظ ايضًا تناقضًا يف مواقف قوى 14 آذار من ترشيح 
جعجع: تارة بالقول انه مرشحها الوحيد املعلن، وطورًا بالقول ان 
ترشيحه واجهة ليس اال على طريق الوصول اىل مرشح توافقي على 
حنو ما يكّرره احلريري ونواب تكتله باستمرار، كأن املرشح التوافقي 
هو خيارهم الفعلي املضمر، ومرة ثالثة باعالن الرئيس امني اجلميل 
انه حاز موافقة حلفائه على ترشيحه. بذلك، ال ميانع رئيس تكتل 
له،  ترّشح حلو، وهو حق دستوري  التغيري واالصالح يف استمرار 
بيد ان املشكلة تكمن ــــ كما يقول ــــ يف ما تريده قوى 14 آذار 

وما ال تريده.

عون: الرئاسة ليست جزءاً من احلوار
فايز  قرر  عاما  مخسني  قبل 
نعمان فرج صاحب القامة اجلميلة 
واملواقف  الدائمة  واالبتسامة 
أن  اجلريئة  والوطنية  القومية 
يوّدع أصدقاءه ورفاقه من أبناء 
بلدته عني عطا - قضاء راشيا، 
حاماًل حقائبه وتاركًا األرض اليت 
خلف  فأحبر  وعشقها  فيها  ولد 
قدماه  وطأت  أن  اىل  احمليطات 

أرض الربازيل.
هذا الرجل عاندته األقدار وظروف 
احلياة القاسية، ظّن أنه يف بالد 
احلياة  أفق  ستكون  االغرتاب 
ظروفه  وتتحّسن  أمامه  واسعة 
ليتمكن  األفضل،  اىل  اخلاصة 
بعّز  وأوالده  عائلته  إعالة  من 

وكرامة.
واألمل  الوجع  ورغم  الربازيل  يف 
احلياة  دوالب  ومعاكسة  والعوز 
له ظّل مصممًا على تعليم أبنائه 
حتى خترجوا من اجلامعات وتوزعوا 
من  ومنهم  العمل  جماالت  يف 
واحلقل  االجتماعي  العمل  سلك 
والتجارة  واالداري  السياسي 

العامة.
ساندرا  إبنته  هؤالء:  من 
مؤخرا  فازت  اليت  فرج  فايز 
الربازيلية  النيابية  باالنتخابات 
كانت  حيث  برازيليا  والية  عن 
وفازت  قوية وشديدة  املنافسة 
ومرشحة  مرشح  مئة  بني  من 
محلتها  وقادت  وبتفّوق  جبدارة 
يف  واحدة  نظرة  شعار:  حتت 
له  املاضي  من  املستقبل جتعل 
مواليد  من  وساندرا  كبري  معنى 

.1٩٧٩
أما جنله فادي فايز فرج انتخب 
برازيليا  والية  حلاكم  ثانيا  نائبا 
وهو من مواليد لبنان 1٩٧0 وهو 
العمل  جمال  يف  الناشطني  من 

االجتماعي واحلقل العام.
- فايز زيدان حفيد املرحوم فايز 
فرج قال لألنوار: لقد ترك جّدي 
هذه البالد يف منتصف الستينات 
وراء  ساعيًا  املاضي  القرن  من 
ليستطيع  العيش  ولقمة  العمل 
من:  واملؤلفة  عائلته  يعيل  ان 
خالد،  يوسف،  نعمان،  بسام، 

مسري، سامية، ساندرا وفادي.
هناك  العائلة  كربت  أضاف: 
وتراكمت  احلياة  هّم  معها  وكرب 
احلظ  حيالفه  ومل  املسؤولية 
كل  رغم  لكن  عدة،  مراحل  يف 
اهتمامه  ان يبقى  أبى اىل  ذلك 
تعليمهم،  على  وصّمم  بأوالده 
التجارة  تعاطى  من  فمنهم 
العامة وجنح فيها ومنهم من فاز 
باالنتخابات النيابية يف الربازيل 
وهي ساندرا عن والية برازيليا. 
ايضا  فرج  فايز  فادي  فاز  كما 
نائبًا ثانيًا حلاكم والية برازيليا.

كانت  ساندرا  النائبة  وختم: 
يف  الناشطني  من  زالت  وال 
جمال االسرة وتوحيدها. وفادي 
وساندرا رفعا اسم لبنان عاليًا يف 
الشخصيات  مثل  االغرتاب  بالد 
بفضلها  اليت  االغرتابية  الكبرية 

اكتسب لبنان جمده االغرتابي.
احد  وهو  القاضي  نايف  السيد 
اقارب العائلة قال: نتوجه بالتحية 
اىل ساندرا وفادي على فوزهما 
ونتمنى عليهما زيارة عني عطا، 
آماًل أن ال يطيل غيابهما يف بالد 
ملثل  حباجة  فالوطن  االغرتاب 

هذه الطاقات.

اللبنانية ساندرا فرج انتخبت نائبة يف الربازيل 
وشقيقها نائبا حلاكم والية

نظر  لفت  عطا  عني  ابناء  أحد 
نكن  الذي  باسيل  جربان  الوزير 
له االحرتام ان عني عطا اعطت 
اجلالية  صعيد  على  كبارا  رجاال 
اىل  وصلوا  الربازيل  يف  خاصة 
الدولة  يف  عالية  مسؤوليات 
واحلقل العام منهم فقط للتذكري 
وعلى سبيل املثال يف الربازيل 
وزير  احلداد  فرناندو  السيد 
الرتبية والتعليم العالي ورئيس 
بلدية ساو باولو - املغرتب الكبري 
ساندرا   - خضر  حممد  حسن  أبو 
جملس  يف  نائب  فرج  فايز 
النواب الربازيلي - وفادي فايز 
فرج النائب الثاني حلاكم والية 
من  للعديد  باالضافة  برازيليا. 
الشخصيات العطوانية الذين هلم 
الربازيل. اضافة  دور فاعل يف 
اىل شخصيات معروفة يف بقية 

دول العامل.
عند  الواقعة  البلدة  عطا  عني 
التاريخ  حيث  الشيخ  جبل  سفح 
عني  واحلاضر/  املاضي  يعانق 
مر  على  رجاال  اعطت  اليت  عطا 
الزمن ويف خمتلف اجملاالت هم 
الودائع  خمزن  الطيبة  كالشجرة 
ومنبع الصنائع هم كالسنبلة اليت 
تعطي لتمأل األرض خريًا وغالاًل، 
الفاضل  الشيخ  بلدة  عطا  عني 
بلدة  هي  الياس  مار  وكنيسة 

احملبة واحلق واخلري واجلمال.
لبنان  وجه  هم  مغرتبوها  أما 
وهم  والثقايف  احلضاري 
وأمثاهلم يف الربازيل وأوسرتاليا 
والواليات املتحدة وكندا ودول 
اخلليج العربي ودول اخرى رفعوا 
جبل  لبنان شاخمني مشوخ  اسم 
يف  صغبني،  وجبل  حرمون 
العلم اوائل يف الطب والتجارة 
واهلندسة واالقتصاد والسياسة 
هذه  ابن  اللبناني  هو  وهذا 

االرض الطيبة املعطاءة اخلرية.
أما الربازيل اليت كانت منذ القدم 
وبدء اهلجرة اليها كانت وال زالت 
أحّبوها  للبنانيني،  الثاني  الوطن 
يف  اللبنانيون  وتعلق  وأحّبتهم 
وشعبها  اخلرّية  الربازيل  أرض 
اللبنانيون  تعلق  مثلما  الصادق 

بأرضهم ووطنهم لبنان.
لكم  شكرًا  فرج  وفادي  ساندرا 
اسم  رفعتم  الفوز،  هذا  على 
وصّية  وحفظتم  عاليًا  لبنان 
من  تويف  الذي  الوالد  املرحوم 
وتفتخرون  املهجر  يف  سنوات 
أنكم من لبنان ومن قرية مجيلة 

امسها عني عطا.

نقوال ناصيف

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

شبلي أبو عاصي

بدأت  تكون  أن  املتوقع  من 
تيار  بني  للحوار  التحضريات 
املستقبل وحزب اهلل أمس، بعيدًا 
عن دور للرئيس فؤاد السنيورة، 
استهداف  اإلرهابيون  تابع  فيما 
رّد على  االول يف  أمس  اجليش 
وجتميع  األخرية،  األمنية  ضرباته 
احلكومة أوراق قوة الستخدامها يف 

املفاوضات بشأن العسكريني
املزمع  للحوار  التحضري  يستمر 
املستقبل وحزب  تيار  عقده بني 
سعد  الرئيس  حسم  وفيما  اهلل. 
املستقبل  متثيل  أمر  احلريري 
بعد  احلريري  نادر  مكتبه  مبدير 
مشاركة  احتمال  عن  احلديث 
شخصية ثانية قريبة من الرئيس 
االتفاق  جرى  السنيورة،  فؤاد 
يكون  أن  على  أمس  من  أول 
حسن  علي  الوزير  بني  االجتماع 
ساعة،   48 خالل  واحلريري  خليل 
كلما  التشويش  »زيادة  بسبب 
تأخر البدء باحلوار« حبسب مصادر 
املستقبل. ومن املرجح أن جيري 
االجتماع اليوم للبت سريعًا جبدول 

األعمال.
التوالي،  على  الثاني  ولليوم 
يف  املسلحة  اجملموعات  صّعدت 
استهدافها  من  عرسال  جرود 
للجيش، وأدى انفجار عبوة أمس، 
اجلرود  يف  اإلرهابيون  زرعها 
العسكري  اخلبري  استشهاد  إىل 
بعد  الدين،  نور  حممود  املعاون 
يف  عسكريني  ستة  استشهاد 
أول  دوريتهم  استهدف  كمني 
من أمس. ويأتي التصعيد الذي 
ميارسه اإلرهابيون يف إطار الرّد 
على الضربات األمنية اليت وجهها 
املاضي،  األسبوع  خالل  اجليش 
أبو  اإلرهابي  زوجة  اعتقال  بعد 
تنظيم  »خليفة«  البغدادي  بكر 
اإلرهابي  وزوجة  »داعش«، 
علي  بأبو  امللقب  جركس  أنس 
وأشارت  وشقيقها.  الشيشاني 
إىل  لـ«األخبار«  عسكرية  مصادر 
عسكريًا  عماًل  ليس  »الكمني  أن 
طبيعي  استهداف  بل  خارقًا، 
عادية«.  لدورية  اإلرهابيني  من 
وأضافت أن »اجليش لن يتوانى 
عن ضرب اإلرهابيني أينما متّكن 
»ميكن  إنه  وقالت  ذلك«.  من 
حيققه  مما  تستفيد  أن  احلكومة 
املفاوضات  سياق  يف  اجليش 
العسكريني  عن  لإلفراج 

املختطفني«.
ولياًل، أكد الوزير نهاد املشنوق 
أن  تأكدت  األمنية  األجهزة  أن 
املوقوفة سجى الدليمي هي زوجة 
سابقة للبغدادي، وأن ابنتها هي 
لبنان  حصول  بعد  أيضًا،  ابنته 
النووي  احلمض  من  عينات  على 
مشريًا  العراق،  من  للبغدادي 
عالقة  على  »الدليمي  أن  إىل 

بالتنظيمات التكفريية«.
أن  أمس،  اعتداء  تفاصيل  ويف 
إحدى وحدات اهلندسة يف اجليش 
عثرت على عبوة ناسفة على طرف 
الرعيان  ترابية بني وادي  طريق 
ووادي عطا، سرعان ما انفجرت 
العسكري  اخلبري  اقرتاب  مبجرد 
األمنية  املعلومات  ورجحت  منها. 
للتفجري  معدة  كانت  »العبوة  أن 
عن بعد يف انتظار اهلدف، ومبجرد 
اكتشافها جرى تفجريها«. وجتدر 
الطريق  هذه  أن  إىل  اإلشارة 
هي نفسها الطريق اليت شهدت 
تفجريات سابقة واكتشاف عبوات 
ممرًا  تعترب  وهي  فيها،  مزروعة 
وادي  بني  اجليش  نقطيت  بني 
اجلهة  من  عطا،  ووادي  الرعيان 
»خط  وتشكل  لعرسال،  اجلنوبية 

من  املتمركز  اجليش  بني  متاس 
ومن  للطريق  الشمالية  اجلهة 
اجملموعات  وبني  عرسال،  خلفه 
اجلهة  من  املنتشرة  اإلرهابية 

اجلنوبية الشرقية«.
استهدافه  أمس  اجليش  وتابع 
جرود  يف  املسلحة  للمجموعات 
باملدفعية  الشرقية،  السلسلة 
والثقيلة.  املتوسطة  واألسلحة 
من  لعدد  دهم  عمليات  ونفذ 
من  القريبة  الزراعية  الغرف 
من  عددًا  وأوقف  الكمني،  مكان 
بهدف  واللبنانيني  السوريني 
استحدث  كذلك  معهم.  التحقيق 
نقاطًا جديدة يف تالل مطلة على 
أطراف عرسال،  وادي محيد عند 

وأخرى يف جرود راس بعلبك.
شهداء  تشييع  مراسم  وتوّزعت 
اجليش أمس بني البقاع والشمال. 
الرافقة يف  حوش  بلدة  فشيعت 
بعلبك جثمان الرقيب علي يزبك، 
وشّيعت بلدة بوداي اجملند حممد 
سليم، وبلدة علي النهري جثمان 
اجلندي مشهد شرف الدين. ويف 
الشمال، شّيع أهالي جبل حمسن 
اجملند حممد علي سليمان، وبلدة 
عيات يف عكار اجملند ربيع هدى، 
اجملند  عكار  يف  حبشيت  وبلدة 
ستّشيع  واليوم،  حممد.  علي 

كفررمان الشهيد نور الدين.
اجتماع خليّة األزمة

االول  أمس  مساء  واجتمعت 
برئاسة  الوزارية  األزمة  خلية 
رئيس جملس الوزراء متام سالم 
وقالت  احلكومية.  السرايا  يف 
مصادر اللجنة إن »أعضاء اللجنة 
أعادوا تقويم ما حدث يف األيام 
استدراك  وحصل  املاضية، 
للتطورات األخرية«. وأضافت أنه 
»مت التأكيد على ضرورة أن يكون 
األجهزة  بني  أكرب  تنسيق  هناك 
تصّور  لديها  يكون  وأن  األمنية 
قطر  »أمري  أن  وكشفت  أدق«، 
اإلجيابي  تعاطيه  من  الرغم  على 
مع الرئيس سالم، وإبدائه محاسة 
للدخول على خط احلل ووعده بأن 
تفعيل  يف  األجهزة  على  يضغط 
عملهم بهذا امللف، إال أننا مل نر 
من  فعلية  خطوة  أية  اآلن  حتى 

جهته«.
أن  أكد  قد  املشنوق  وكان 
عرب  جيري  الرمسي  »التفاوض 
والوزير  إبراهيم  عباس  اللواء 
وائل أبو فاعور«، وقال: »نعمل 
مع  وحاولنا  القطرية،  الدولة  مع 
يتجاوبوا«.  مل  لكنهم  األتراك 
الطرقات  »قطع  أن  إىل  وأشار 
لن حيرر  اخلاطفني  أوامر  وتنفيذ 

املخطوفني«.
بدوره، دعا رئيس جملس النواب 
نبيه بري يف لقاء األربعاء النيابي 
يف  اجليش  حول  االلتفاف  إىل 
ونقلت  اإلرهاب«.  ضد  املعركة 
مصادر اللقاء عن بّري »امتعاضه 
من التعاطي مع ملف العسكريني 
فيه  يده  طرف  من  أكثر  ووضع 
بشكل غري مدروس، واالسرتخاء 
له  تتعّرض  الذي  االبتزاز  مقابل 
»تصّرف  أن  ورأى  احلكومة«. 
نقطة  شّكل  العسكريني  أهالي 
هو  واملطلوب  للدولة«،  ضعف 
القوة  أوراق  عن  البحث  »بدء 
اليت متلكها الدولة، ومنها توقيف 
أشخاص هلم عالقة باإلرهابيني«. 
بقيت  اليت  »املمّرات  انتقد  كما 
تؤمن  واليت  عرسال  يف  مفتوحة 
يريدونه،  ما  كل  لإلرهابيني 
الوسيط  أن  أحد  على  ُيفى  وال 
حيمل  مّرة  كل  كان يف  القطري 

معه مساعدات عينية ومادية«.

احلريري حيسم: نادر إىل احلوار بال السنيورة
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حممد  املغرب  ملك  رعاية  يف 
»مؤّسسة  افتتحت  السادس، 
أعمال  االربعاء  العربي«  الفكر 
 ،»13 »فكر  السنوي  مؤمترها 
العربّي:  »التكامل  عنوان  يف 
التقسيم«،  وواقع  الوحدة  حلم 
للمؤمترات  الدولي  القصر  يف 
الصخريات   - السادس  حممد 
رئيس  وحضور  )املغرب(، 
الفيصل،  خالد  األمري  املؤّسسة 
وممّثل امللك املغربي ومستشاره 
واألمني  املنوني،  اللطيف  عبد 
مركز  ورئيس  املساعد  العام 
جامعة الدول العربية يف تونس 
عبد اللطيف عبيد، ووزير الثقافة 
املغربي حممد األمني الصبيحي، 
حلسن  العالي  التعليم  ووزير 
املكّلفة  والوزيرة  الداودي، 
البحث العلمي لدى وزارة التعليم 
العالي الدكتورة مسّية بن خلدون 
ومؤرخ اململكة والناطق الرمسي 
احلق  عبد  امللكّي  القصر  باسم 
املريين، ووزير اخلارجية السابق 
ورئيس مهرجان أصيلة حممد بن 
الشخصيات  من  وحشد  عيسى، 
وشخصيات  وسفراء  الرمسية 

ثقافية وفكرية وإعالمية.
بدأ املؤمتر بكلمة للملك املغربي 
املنوني  اللطيف  عبد  ألقاها 
موضوع  اختيار  أهمية  مؤكدًا 
الوحدة  حلم  العربّي:  »التكامل 
الرتباطه  التقسيم«،  وواقع 
الوثيق بواقع احلال العربي، يف 

ظّل التغرّيات املتسارعة.
جيمع  ما  أن  املنوني  واعترب 
الدول العربية أكثر مّما يفّرقها، 
التجزئة  لواقع  أسفه  مبديًا 
واالنقسام الذي يطبع العالقات 
ما بني الدول العربية، على وقع 
الداخلية،  والصراعات  اخلالفات 
الطائفية  النعرات  وتنامي 
وهدر  واإلرهاب  والتطّرف 

طاقات شعوبها.
ثم ألقى نائب األمني التنفيذي 
لإلسكوا عبداهلل الدردري الرسالة 
لألمم  العام  األمني  وّجهها  اليت 
املتحدة بان كي مون إىل املؤمتر 
وأّكد فيها أن موضوع »التكامل 
يواجه صعوبات املنطقة  العربي 
معاناة  نشهد  حيث  وإمكاناتها؛ 
يف  النطاق  واسعة  إنسانية 
ويف  العربّي،  العامل  أرجاء  كل 
البلدان اليت ازدهر فيها  بعض 
وحّل  متعّددة،  ألجيال  التنّوع 
حمّل  والطائفي  العرقي  العنف 
التسامح«. وأشار إىل أنه »على 
تطورات  نرى،  فإننا  ذلك،  رغم 
تونس  شعب  متّكن  إذ  مبّشرة، 
أول  يف  سلميًا  التصويت  من 
دميوقراطية  رئاسية  انتخابات 
كما   .2011 عام  ثورته  منذ 
الذي جتدر  البلد  دستور  ُيرسي 
اإلشادة بطابعه التقّدمي، والذي 
اعُتمد يف كانون الثاني)يناير(، 
متينة«.  لدميوقراطية  األساس 
ال  أن  ضرورة  على  وشّدد 
االستقرار  وعدم  النزاع  حيجب 
لشعوب  اجلوهرية  التطّلعات 

العامل العربي.
كلمة  عبيد  اللطيف  عبد  وألقى 
الدول  جلامعة  العام  األمني 
اهتمام  أن  فيها  وأّكد  العربية، 
»مؤّسسة الفكر العربي« مبوضوع 
التكامل العربي، »نابع من حرص 
هذه املؤّسسة على جتاوز الواقع 
أّمتنا،  تعيشه  الذي  الصعب 
والذي يّتصف بالفقر واالستباحة 

التكامل العربي بني حلم الوحدة وواقع التقسيم
وهو  التنموي،  والتعّثر  اخلارجية 
التكامل  تقرير  عنه  قال  واقع 
اإلسكوا،  عن  الصادر  العربي 
الشرذمة  من  عقود  وليد  أنه 
السياسية  بالتنمية  واإلخفاق 

واالقتصادية«.
وختم األمري خالد الفيصل بكلمة 
جاء فيها: »يف كل زمن يقال: 
أسوأ  العربية  األمة  على  مير  مل 
من هذه احلال. وتتهم املؤامرة 
وتستصرخ  األسباب،  وتلعن 
الصحراء ويتعاىل النداء! فرتّدد 
صيحة  وتعلو  اجلبال،  صداها 
البناء  عن  وعوضًا  األجيال. 
احلكمة واحلكماء،  بنهج  والنماء، 
ينشب االقتتال بني األخ وأخيه، 
ويتحّسر األب على مصري بنيه! 
بني  املهني،  التناحر  ظل  ويف 
واألجناس،  والقبائل  الطوائف 

يف الوطن احلزين.
ُتنسى فلسطني. وباسم اجلهاد، 
املسلم.  أخاه  املسلم  يقتل 
وباسم الوطن، يتشّرد املواطن. 
املهاجر  تنتشر  احلرية  وباسم 
.. وتتكّدس السجون. أمل يئن 
للعرب أن حيكموا العقل، ويفيقوا 
من غفوة اجلهل، ويعتمدوا بعد 

اهلل... على أنفسهم؟!
أن  والعلماء  للحكماء،  آن  أما 
نكون  حتى  كلمتهم،  يقولوا 
تابعني،  ال  مشاركني... 

منتجني... ال مستهلكني«.
املؤمتر  أعمال  افتتح  بعدها 
الفكر  ملؤّسسة  العام  املدير 
العويط  هنري  الدكتور  العربي 
موضحًا أنه سُيعنى مبعاجلة هذه 
ورصانة،  مبوضوعّية  املواضيع 
الذي  العلمّي  النهَج  ُمعتمدًا 

التزمته املؤّسسة.
التخطيط  رئيس  نائُب  وألقى 
»أرامكو«  شركة  يف  العام 
بن  حممد  الدكتور  السعودية 
دور  عن  كلمة  القحطاني،  حيي 
يف  الكربى  الوطنية  الشركات 
حتفيز التكامل العربي، استعرض 
خالهلا جتربَة »أرامكو« يف تطوير 
والبشرية  الطبيعية  الثروة 
التنمية  التكامل وحتفيز  لتحقيق 
والتنافسية على الصعيد الوطين. 
الشروط العاملية يقول الدكتور 
أي  عن  كشفنا  »لدى  لبابيدي: 
يف  الغذاء  منظومة  داخل  خلل 
الشركة نوجه هلا إنذارًا، ختتلف 
فُتعطى  املخالفة،  وفق  درجاته 
لتصحيح  شهر  مهلة  الشركة 
خطأ  وجود  حال  ويف  أخطائها. 
األطعمة،  يف  خصوصًا  فادح، 
فبإمكان املراقب سحب شهادة 
اجلودة فورًا من املؤسسة وإبالغ 
املؤسسة العاملية التابع هلا ليتم 
سحب إسم املؤسسة من لوائحها 

ومواقعها اإللكرتونية«.
»هاسب«  الـ  نظام  اليوم  حتى 
وسالمة  لبنان،  يف  إلزامي  غري 
غذاء اللبناني واقفة بني فّكني. 
اليت  املؤسسات  لوائح  األول 
فاسدة  غذائية  مواد  تبيع 
إصالحية جيب  إجراءات  والثاني 
تطال  وأن  بالتنفيذ  تقرتن  أن 
الفاسدة.  األساسية  املصادر 
العاملّية  الشهادات  مصري  فما 
إىل  تهدف  اليت  اجلودة  لضمان 
تطمني الزبون على صّحة غذائه 
من  فعليًا  سحبها  سيتّم  وهل 
قبل ماحنيها؟ هذا طبعًا من دون 
إغفال دور املال يف شراء تلك 

الشهادات أصاًل.

عرض تنظيم »الدولة اإلسالمية 
)داعش(  والشام«  العراق  يف 
يرغب.  ملن  جديدة  وظيفة 
كال، ال تهدف إىل تنفيذ مهمة 
رهائن،  تصفية  أو  انتحارية 
األجر  عالية  وظيفة  هي  إمنا 
تقوم على إدارة إحدى مصايف 
التنظيم النفطية لقاء مبلغ 140 

ألف جنيه إسرتليين سنويًا.
يسيطر تنظيم »داعش« اليوم 
العراق  بني  متتد  منطقة  على 
تفوق  مساحة  على  وسورية 
أضعاف،  بثالثة  لبنان  مساحة 
نسمة.  ماليني  مثانية  وتضم 
مشروع  يربز  مل  حال  ويف 
العرب  جيذب  آخر  سياسي 
العراق  من  كل  يف  السّنة 
منطقة  تّتسع  قد  وسورية، 
حلب  باجتاه  غربًا  »داعش« 
وجنوبًا باجتاه بغداد، وحتى ما 
بعد بغداد. ومن املرجح جدًا أن 
نكون نشهد حاليًا والدة دولة 
األوسط،  الشرق  يف  جديدة 
معرفة  يكمن يف  السؤال  لكن 
هذه  طبيعة  إليه  ستؤول  ما 

الدولة.
اليت  التحليالت  غالبية  تناولت 
دارت حول »داعش« إيديولوجية 
وباألخص  وخطبه،  التنظيم، 
اليت  العنف  وعقيدة  وحشيته 
يؤمن بها. لكن يف حال أردنا 
اليت  الدولة  طبيعة  نفهم  أن 
يقوم »داعش« بتأسيسها، فال 
بد من أاّل يكون التحليل الذي 
نقوم به حمصورًا مبا يصّرح به 
اهتمامنا  نصب  وأن  التنظيم، 
بداًل من ذلك على أفعاله. وقد 
نستنتج من التحليل أن تنظيم 
»داعش« يكرر النموذج السيء 
كانت  اليت  الدول  من  ذاته 
األوسط،  الشرق  يف  قائمة 
واليت أّدى فشلها إىل الثورات 
الشعبية املعروفة باسم »الربيع 

العربي«.
لقد بدأ »داعش« بناء اقتصاد 
النفط، وال خيتلف  يعتمد على 
عن النظام الذي كان قائمًا يف 
أو  املالكي،  حكم  العراق حتت 
حتى حتت حكم صدام حسني. 
ولتشغيل منشآت النفط والغاز 
يف  عليها  يسيطر  بات  اليت 
العراق وسورية، يبقى التنظيم 
مهندسني  إىل  احلاجة  بأمس 
ومديرين، بسبب هروب الكثري 
كانوا  الذين  التقنيني  من 
املدن  كربيات  يف  يعيشون 
العراقية والسورية اليت سقطت 
وقد  »داعش«.  سيطرة  حتت 
استهدفت الغارات اجلوية اليت 
منشآت  التحالف  قوات  شنتها 
توجيه  أجل  من  النفط  إنتاج 
التنظيم.  اقتصاد  إىل  ضربة 
وردًا على ذلك، يبحث »داعش« 
عن متطوعني من الدول العربية 
واإلسالمية، ودعا أخريًا الشّبان 
يف  العاملني  السعوديني 
شركات النفط إىل التطوع من 
»اخلالفة  إىل  االنضمام  أجل 
على  ومساعدتها  اإلسالمية« 
إدارة قطاعها النفطي. وتكشف 
إنتاج  أن  املتوافرة  التقارير 
اقتصاد  قلب  يف  يقع  النفط 
»اجلديد«،  اإلسالمية  الدولة 
العنف  أعمال  أن شّردت  وبعد 
»داعش«  يد  على  املرتكبة 
واإلداريني،  والفنيني  الكوادر 
التنظيم حباجة ملحة إىل  وبات 
عّمال ميلكون املؤهالت الالزمة 
وإال،  اقتصاده  عجلة  لتحريك 

املطاف  نهاية  يف  سُيضطر 
إىل مواجهة غضب أعداد كبرية 
من السكان التابعني له اليوم 
ماليني،  مثانية  عددهم  والبالغ 
الطعام  توفري  عن  سيعجز  أو 
راياته  أجل  من  للمقاتلني 
السوداء، ويرتاوح عددهم بني 

30 و50 ألفًا.
اإلنتاج  حجم  ُقّدر  ذلك،  إىل 
بتنظيم  اخلاص  النفطي 
برميل  ألف  بنحو 80  »داعش« 
بدء  منذ  احندر  أّنه  إال  يوميًا، 
يشكل  وال  األمريكي.  القصف 
هذا الرقم سوى جزء من حجم 
 3.4 البالغ  العراقي  اإلنتاج 
مليون برميل يوميًا عام 2013، 
ألف   400 البالغ  السوري  أو 
برميل يوميًا يف السنة ذاتها.

سريى  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الشباب  أن  »داعش«  تنظيم 
محاسة  تأخذه  الذي  العربي، 
ميلك  اإليديولوجية،  الوعود 
وسيضطر  حمدودة  إمدادات 
إىل التنازل عن بعٍض من ولعه 
األيديولوجي الستقطاب كوادر 
من النظام السابق. وال يشكل 
أجر  بتقديم  املثري  التصريح 
قيمته 140 ألف جنيه إسرتليين، 
كل  ومّرت  البداية.  سوى 
من  مماثلة،  بدورات  الثورات 
الثورة الروسية عام 1917 إىل 
حركات التمرد ضد االستعمار، 
حيث كان اخليار يكمن إّما يف 
االقتصادية  انهيار املؤسسات 
يف  أو  القائمة،  والسياسية 
األيديولوجيني«  »األعداء  دمج 

يف الدولة اجلديدة.
 11 على  »داعش«  ويسيطر 
دخله  وُيقّدر  للنفط،  مصفاة 
النفط  مبيعات  من  اليومي 
مليونني  بني  ترتاوح  بقيمة 
أمريكي.  دوالر  ماليني  وثالثة 
دخله  مصدر  النفط  وباعتبار 
الدولة  ختتلف  لن  األساسي، 
اليت يعمل »داعش« على بنائها 
عن احلكومة العراقية املوجودة 
تلك  أو  اليوم،  السلطة  يف 
يف  البالد  شؤون  أدارت  اليت 
ظل النظام البعثي. ومع وجود 
النفط يف قلب نشاط التنظيم 
االقتصادي، ستتضح معامل كل 
النشاطات والقطاعات األخرى، 
»باملرض  ُيعرف  الذي  األمر 
الواردات  إن  إذ  اهلولندي«: 
ستصبح أسهل وأرخص مقارنة 
أكان  احمللي،  اإلنتاج  بتطوير 

صناعيًا أم زراعيًا.
املتوافرة  املعلومات  وتفيد 
برميل  يبيع  »داعش«  بأن 
يتجاوز  ال  متدن  بسعر  النفط 
الداخل،  يف  دوالرًا  العشرين 
دوالرًا،   40 بسعر  ويصّدره 
يف حني تكاد األسعار الدولية 
اآلن.  للربميل  دوالرًا   80 تبلغ 
وقد يكمن السبب وراء إقدام 
نفطه  بيع  على  »داعش« 
يف  املتدنية،  التكلفة  بهذه 
أن  مبا  الرديئة،  النفط  نوعية 
إنتاجه ُيعترب غري شرعي وال بد 
بالتالي من بيعه بسعر أرخص. 
بيع  وراء  الثاني  السبب  أّما 
أرخص  بسعر  نفطه  »داعش« 
داخل املناطق التابعة له، فيقع 
احملليني  السكان  إمداد  يف 
إنها  رخيصة.  طاقة  مبصادر 
الغنية  الدول  تتبعها  سياسة 
بالنفط لدعم االقتصاد احمللي 

وحتفيز االستهالك.
وتندرج الضرائب، شأنها شأن 

طبيعة الدولة اليت يبنيها »داعش«... فاشلة كما أسالفها يف العراق وسورية

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

الروسي  الرئيس  شدد 
يف  اخلميس  بوتني  فالدميري 
اجلمعية  إىل  السنوية  رسالته 
االحتادية على أن عودة القرم 
العام  هذا  روسيا  حضن  إىل 
واصفًا  تارخييًا«،  »حدثًا  كان 

اياها »باملقدسة«.
»خصوم  أن  بوتني  وأكد 
مثل  لتفتيتها  خططوا  روسيا 
يوغسالفيا«، حمذرًا من أن »نشر 
الدرع الصاروخية األمريكية يف 
أوروبا يهدد أمن العامل«. كما 
على  قادرة  »روسيا  أن  أكد 
الفتًا  التحديات«،  كل  مواجهة 
إىل أن »العقوبات ال تضر إال 

بفارضيها«.
عن  نرتاجع  »لن  بوتني  وقال 

الكنوز  ونهب  األموال  ابتزاز 
قائمة  ضمن  القدمية،  األثرية 
األخرى  »داعش«  نشاطات 
كما  الربح.  منها  يتوخى  اليت 
خارجيًا  دعمًا  التنظيم  ويتلقى 
من ماحنني أثرياء، إال أن قيمة 
مليون   40 بنحو  ُتقّدر  اهلبات 
السنتني  خالل  أمريكي  دوالر 

األخريتني.
انعكاسات  أسوأ  وتبقى 
متجلية  »داعش«  سياسات 
االجتماعي  القطاعني  يف 
فهم  سبيل  ويف  والتعليمي. 
سيعتمدها  اليت  الطريقة 
التنظيم إلدارة دولته، ال ميكن 
جتاهل أيديولوجيته. وقد سبق 
له أن أقصى نصف العمالة – 
من سوق العمل.  أي النساء – 
كما وفرض رقابة صارمة على 
مستثنيًا  التعليمي،  النظام 
التطور  إىل  إشارة  أي  منه 
الدميوقراطية  وإىل  وداروين، 
مجلة  ضمن  من  واالنتخابات، 
أمور أخرى. أّما يف جمال اإلعالم 
فرضت  فقد  واالتصاالت، 
اجملموعة قوانني مراقبة ورقابة 
الصحافيني  عـــلى  صارمة 
قــــبل  عليـــهم  اشرُتط  الذين 
كل شيء التعـــبري عن والئـــهم 
أو  للحقيقة  وليس  »للخليفة« 

لقرائهم.
بوادر  أي  »داعش«  يبدي  وال 
على امتالكه فكرة واضحة عن 
غري  بالزراعة،  تتعلق  مشاريع 
الذين  املزارعني  هؤالء  تدمري 
أن  بيد  معتقداته.  يتبعون  ال 
ينبغي  الزراعي  القطاع  تراجع 
أن يثري قلق قادة »داعش«. 
ُدّمرت منطقة اجلزيرة يف  فقد 
بالكامل  سورية  شرقي  مشال 
اجلفاف،  من  سنوات  نتيجة 
األمر الذي تسبب بانهيار آالف 
هائل  عدد  وهجرة  املزارعني 
 – سورية  داخل  السكان  من 
النزاع  مسببات  من  ُيعّد  الذي 
ولن  الدولة.  تلك  يف  احلالي 
السكان  عدد  ازدياد  يساهم 
اللذان   – املياه  وفرة  وتراجع 
أسباب  جمموعة  إىل  يعودان 
وبناء  املناخ  تغري  بني  ترتاوح 
سوى يف   – تركيا  يف  سدود 
يف  حدًة  الضغوط  تلك  زيادة 

السنوات املقبلة.
الدميوغرافيا  تشكل  ذلك،  إىل 

تثري  أن  ُيفرتض  أخرى  مسألة 
كانت  إذ  »داعش«.  قلق 
سورية تندرج يف عديد الدول 
األسرع منوًا يف عدد السكان، 
الذي كان يشهد ازديادًا بنسبة 
سنوية مفاجئة بلغت 2 يف املئة 
قبل اندالع احلرب، مقابل 2.9 
يف املئة أو ما يعادل املليون 
يف العراق عام 2013. وكانت 
الشباب  صفوف  يف  البطالة 
املطروحة  املشاكل  ضمن  من 
عام  خالل  األحيان  غالبية  يف 
2011، اليت بدأت فيها ثورات 
»الربيع العربي«. فكيف سيحل 
داخل  املشكلة  هذه  »داعش« 

املناطق اخلاضعة لسيطرته؟
واألسوأ من كل ذلك هو قيام 
»داعش« ببناء دولة نزاع دائم. 
ففي حني يتوىل التنظيم احلكم 
وسكانية  جغرافية  منطقة  يف 
أيديولوجيته  تعرف  ال  حمددة، 
لذلك،  ونتيجًة  حدود.  أي 
مستمرة  حرب  مشروع  يشكل 
ال  أيضًا،  وهنا  جريانه.  مع 
ابتكار.  بأي  التنظيم  يأتي 
فالنظامان البعثيان يف العراق 
وسورية على حد سواء مل يقّرا 
حبدود دولتهما اخلاصة، وكانا 
مع  دائمة  نزاع  حالة  يعيشان 
بعضهما  مع  وكذلك  حميطهما، 

بعضًا.
»داعش«  تنظيم  خيتلف  وال 
نظامه  يف  أكان  الصلب،  يف 
سياساته  يف  أو  االقتصادي 
القمعية  االجتماعية  الثقافية 
عن  أيديولوجيًا،  والكاحبة 
األنظمة البعثية السابقة، أو عن 
عبد احلميد الثاني، آخر اخللفاء 
الذي  والسلطان  »احلقيقيني« 
يف  العثمانية  الدولة  حكم 
سبقت  اليت  األخرية  العقود 
انهيارها. ويعيد التاريخ نفسه 
يف الشرق األوسط، لكن ليس 
لتعيش املنطقة مهزلة جديدة، 

بل مأساة مستمرة.
البالغ  األجر  خبصوص  أّما 
إسرتليين  جنيه  ألف   140
»داعش«،  عرضه  الذي 
ميل«  »ديلي  صحيفة  فكتبت 
الربيطانية أن العرض قد يكون 
التنظيم،  إىل  بالنسبة  مرتفعًا 
بالنسبة  األمر سيان  إمنا ليس 
إىل مدير دولي ميلك الكثري من 

املؤهالت.

بوتني: نشر الدرع الصاروخية األمريكية 
يف أوروبا يهدد العامل

األوكرانية  األزمة  يف  موقفنا 
وسنواجه كل التحديات«، الفتًا 
االنقالب  يقع  مل  »لو  أنه  إىل 
الغرب  الختلق  أوكرانيا  يف 

ذرائع اخرى الحتواء روسيا«.
اليوم  يعقد  أن  املقرر  ومن 
اجتماع بني وزير  يف سويسرا 
جون كريي  األمريكي  اخلارجية 
سريغي  الروسي  ونظريه 
اللقاء  هذا  يأتي  الفروف. 
ملنظمة  اجتماع  هامش  على 
أوروبا،  يف  والتعاون  األمن 
أوكرانيا،  ملف  سيبحث  حيث 
مواضيع  جمموعة  إىل  إضافة 
مبا  مشرتك،  اهتمام  ذات 
باألزمات  متعلقة  مسائل  فيها 

املندلعة يف الشرق األوسط.
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مسؤولون  به  يصرح  كان  ما 
عنه  يرتاجعون  ثم  إيرانيون 
العسكري  التدخل  حول  الحقا 
يقال  بات  اإليراني يف سوريا، 
ويؤكد الحقا، وما سبق وكشف 
عنه قائد سالح اجلو يف احلرس 
الثوري اإليراني العميد أمري علي 
هي  إيران  أن  عن  زادة  حاجي 
الصواريخ  مصانع  أنشأت  اليت 
جمددا  ليؤكده  عاد  سوريا.  يف 
عدة  نشرتها  تصرحيات  يف 
وسائل إعالم إيرانية وجاء فيها: 
»إن إيران حققت خطوات كبرية 
الصواريخ،  صناعة  جمال  يف 
الغربية«،  العقوبات  رغم 
مضيفا: »سابقا كنا نأخذ تقنية 
اآلن  أما  سوريا،  من  الصواريخ 

فنبيع الصواريخ هلا«.
أن  إىل  زادة«،  »حاجي  وأشار 
باالنزعاج  تشعر  الغربية  الدول 
الصاروخية،  إيران  قدرة  من 
تريد  الدول  تلك  »إن  قائال 
الصواريخ  عدد  من  َد  َتُ أن 
ال  أنهم  إال  إيران،  متلكها  اليت 
شيء  بأي  القيام  يستطيعون 
هذا  يف  فالقرار  ذلك،  حيال 
بشكل  لنا  عائد  اخلصوص 
لبناني  مسؤول  ويقول  كامل«. 
إنه  بامللف،  الصلة  وثيق  سابق 
األب،  األسد  عالقات  كانت  إذا 
بني  ومرتسخة،  معروفة  بإيران 
حليفني متوازنني، إال أن كفتها 
لصاحل  االبن  وصول  بعد  مالت 
قلة  استغلوا  الذين  اإليرانيني 
منظومتهم  بناء  وبدأوا  خربته 

اخلاصة يف سوريا.
مطلعة  لبنانية  مصادر  وأكدت 

مسؤول إيراني يكشف عن حتقيق بالده تقدما يف صناعة الصواريخ بسوريا
 - اإليرانية  العالقات  على 
الثوري  احلرس  أن  السورية 
 2002 عام  منذ  باشر  اإليراني 
يف  للصواريخ  مصانع  إنشاء 
سوريا بعد ارتفاع حالة الثقة بني 
إىل  املصادر  وتشري  الطرفني. 
ذهاب  اشرتطوا  اإليرانيني  أن 
لصاحل  اإلنتاج  من  كبرية  حصة 
»حزب اهلل«، خصوصا يف جمال 
واملتوسطة،  اخلفيفة  الذخائر 
بعيدة  الصواريخ  إىل  باإلضافة 
عن  املصدر  ونقل  املدى. 
ضابط كبري يف احلرس الثوري 
استعانوا  اإليرانيني  إن  قوله 
بادئ  يف  السوريني  بالضباط 
إطالق  كيفية  لتعليمهم  األمر 
والتعامل معها،  الصواريخ  هذه 
الصاروخية  ترسانتهم  أن  مبا 
العهد  حديثة  كانت  آنذاك 
طراز  من  الروسية  بالصواريخ 
العتمادهم  وغريها،  »سكود« 
أمريكية،  منظومات  على  أساسا 
أشارت  كما  صينية.  والحقا 
وقت  أرسلت يف  ليبيا  أن  إىل 
الحق صواريخ سوفياتية الصنع 
على  السوريون  اخلرباء  أشرف 
عملية تركيبها وتدريب الطواقم 

اإليرانية عليها.
الثورة يف سوريا  اندلعت  ومنذ 
ضد نظام األسد، تصدت إيران 
والتدخل  النظام،  عن  للدفاع 
عليه، وعرب عن  اإلبقاء  أجل  من 
سليماني  قاسم  صراحة  ذلك 
مايو  يف  القدس  فيلق  قائد 
)أيار( 2011 أمام طلبة »مدرسة 
حقاني« يف مدينة قم لدى شرحه 
وبالتحديد  إيران  توجه  أسباب 
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

فيلق القدس للتدخل يف سوريا 
لوقف الثورة قائال: »نصر إيران 
اليوم أو هزميتها ال يكونان يف 
حدودنا  هرمشهر،  أو  مهران 
متددت، كل ما حيدث يف مصر 
هو  وسوريا  ولبنان  والعراق 
الثورة، علينا أن نثبت  من مثار 

نصرنا هناك«.
فيما كشف العام املاضي عضو 
والسياسة  القومي  األمن  جلنة 
اإليراني  الربملان  يف  اخلارجية 

عن  قدوسي،  كرميي  جواد 
العسكرية  الكتائب  مئات  وجود 
اإلسالمية  للجمهورية  التابعة 
قوات  جانب  إىل  تقاتل  اليت 
طهران  »وقوف  مؤكدا  النظام، 
حققها  اليت  )االنتصارات(  خلف 
بعد  وذلك  النظام«،  جيش 
وجود  تنفي  طهران  كانت  أن 
قواتها العسكرية على األراضي 
دعمها  أن  مؤكدة  السورية، 
دائرة  يتعدى  ال  األسد  لبشار 

العام  األمني  تقرير  يتحدث  
ألمم املتحدة عن تنسيق اجليش 
يف  املسلحني  مع  اإلسرائيلي 
منطقة الفصل يف اجلوالن وعن 
اليت  الثقيلة  األسلحة  مصدر 
املسلحة.  اجملموعات  إىل  تأتي 
جملس  يبحث  أن  املقرر  ومن 
جلسة  يف  التقرير  هذا  األمن 
كانون  من  العاشر  يف  يعقدها 

األول/ ديسمرب اجلاري.
يقيم  االسرائيلي  اجليش 
معسكرات يف اجلوالن ويتواصل 

مع املسلحني يف املخيمات
العام  لألمني  تقرير  تدث 
لألمم املتحدة بان كي مون عن 
اإلسرائيلي  اجليش  بني  تعاون 
واملسلحني، وسالح يف خميمات 
الفصل،  النازحني داخل منطقة 
وتهديدات لقوات األمم املتحدة 
قبل  من  الرؤوس  بقطع 
املسلحني وحماوالت طردهم من 

األمم املتحدة: تعاون بني اجليش االسرائيلي واملسلحني داخل منطقة الفصل باجلوالن

ونقل  العسكرية  االستشارة 
التجارب.

يف  كانت  التحول  نقطة  أن  إال 
 2013 )نيسان(  أبريل   21 يوم 
عندما أصدر قاسم سليماني أمرا 
بالتدخل يف  اللبناني  اهلل  حلزب 
النظام  قوات  ومساعدة  سوريا 
القصري،  مدينة  تاصر  اليت 
لتكون أول مرة يدخل فيها حزب 
يف  علنا  واسعة  عملية  يف  اهلل 
العشرات  فيها  خسر  سوريا، 

إيران  خسرت  كما  مقاتليه  من 
لفيلق  التابعني  قادتها  من   8
املعركة  يديرون  كانوا  القدس 

يف القصري.
عدد  أن  متداولة  أرقام  ووفق 
إيران  جندتهم  الذين  املقاتلني 
 30 بني  يرتاوح  بسوريا  للحرب 
وتتوجه  مقاتل،  ألف   40 إىل 
عملهم  هيكلة  إعادة  إىل  إيران 
تنظيم  خالل  من  األرض  على 

جديد يشبه حزب اهلل اللبناني.

مواقعهم...
ثالث من أبرز النقاط اليت تدث 
عنها التقرير الذي حصلت على 
متحورت  امليادين  منه  نسخة 
حول قوة فصل القوات التابعة 
لألمم املتحدة يف اجلوالن، خالل 
من  الرابع  بني  املمتدة  الفرتة 
عشر  والتاسع  سبتمرب،  أيلول/ 
من  نوفمرب  الثاني/  تشرين  من 

العام اجلاري.
يؤكد التقرير أن القتال العنيف 
بني  الفصل  منطقة  مستمر يف 
اجليش السوري من جهة، ومن 
»باجملموعات  التقرير  وصفها 
االرهابية،  وليس  املسلحة«، 
النصرة يف  جبهة  رأسها  وعلى 

اجلانب اآلخر.
يتحدث  ال  التقرير  أن  وبرغم 
عن مصدر األسلحة الثقيلة اليت 
املسلحة،  اجملموعات  إىل  تأتي 
إىل  املقابل  يف  يشري  لكنه 

تنسيق إسرائيلي مع املسلحني، 
دون اخلوض بالتفاصيل.

حبسب  املثال،  سبيل  فعلى 
السابع  يف  جرى  التقرير، 
األول  تشرين  من  والعشرين 
مثانني  رصد  املاضي  اكتوبر 
من  يعودون  اسرائيليًا،  جنديًا 
الشريط،  من  الشرقية  املنطقة 
اإلسرائيلي  اجليش  فتح  بينما 
البوابة التقنية، ومسح لعنصرين 

بالدخول من املنطقة السورية.
عن  أيضًا  التقرير  ويتحدث 
النازحني  خميمات  يف  سالح 
داخل منطقة الفصل، حيث قام 
املسلحون يف الثالث والعشرين 
املاضي،  سبتمرب  أيلول/  من 
بتفريغ شاحنة تمل أسلحة يف 
قرية العيشة اليت تأوي خميمات 
ارتداء  سجل  فيما  للنازحني، 
بعض املسلحني مالبس مدنية.

إن  أيضًا  قال  التقرير 

كّثفت  املسلحة  طاجملموعات 
واملدفعية  بالدبابات  هجماتها 
ما  وهو  والصواريخ،  واهلاون 
قوات  مواقع  إجالء  استدعى 
أكثر  من  ومعداتها،  األندوف 
من موقع.وبالنظر إىل العراقيل 
املتاحة  املساحة  وحمدودية 
األمم  تطرح  القوة،  حلركة 
املتحدة تقليص العدد اإلمجالي 
إىل  عسكريًا،   929 من  املؤلف 
مئيت  تشكيل  وإعادة   ،750
موظف. كما تطرح إنشاء مواقع 
يف اجلانب اإلسرائيلي، ملراقبة 

الفصل واالنتهاكات.
ومالحظات  خالصات  ويف 
مون  كي  بان  دعا  التقرير، 
عمل  »متديد  إىل  األمن  جملس 
البعثة لستة أشهر أخرى، تنتهي 
يف الثالثني من حزيران/ يونيو 
من العام املقبل، من دون أي 

تعديل يف مهماتها.
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تعيني  عن  سيدني  بنك  أعلن 
 OAM بارتلم  الكس  السيد 
ادارته  جملس  جديدًا يف  مديرًا 
منصبه  يف  مهمامه  بدأت  وقد 

اجلديد يف 1 ديسمرب 2014.
وقال الدكتور نيكوالس باباس
ادارة  جملس  رئيس   ،   AM
أن  »يسرنا  سيدني،  بنك 
الكس  السيد  تعيني  عن  نعلن 
جديد يف جملس  كعضو  بارتلم 
بارتلم  السيد  املصرف.  ادارة 
من  عاٍل  بقدر  تتمتع  شخصية 
قدمه  ملا  والتقدير  االحرتام 
ضمن  طويلة  سنني  مدى  على 
الديبلوماسي،  السلك  عمله يف 
وحنن على ثقة أن بنك سيدني 
سيستفيد من خربته وحنن نتطلع 

للعمل معه.«
خربة  »إن  باباس،  وأضاف 
ستكون  بارتلم  السيد  ومهنية 
ادارة  جملس  يف  مضافة  قيمة 
املصرف  سيما وأنه يتمتع بكل 
املزايا والقيم اليت ركزنا عليها 
خالل عملية تعيني مدير جديد.«

وقبل انضمامه اىل جملس ادارة 
بنك سيدني، عمل السيد الكس 
الديبلوماسي  بارتلم يف السلك 
اخلارجية  الشؤون  قسم  لدى 
منصب  شغل  وقد  والتجارة 
لبنان.  لدى  أسرتاليا  سفري 
بارتلم  السيد  وقبل ذلك، خدم 
فرنسا،  مصر،  من  كل  يف 
اسبانيا،  العراق،  أملانيا، 
على   حاز  وقد  وفنزويال.  تركيا 
ميدالية أسرتاليا OAM خلدماته 
ملساعدته  خاصة  االستثنائية 
ضحايا وعائالت تفجري بالي عام 

.2002
من جهتها رحّبت السيدة جولي 

الكس  السيد  بتعيني  أليوت 
تعيني  »يأتي  وقالت  بارتلم 
توّجه  ضمن  بارتلم   السيد 
املصرف ورغبته بتعيني أشخاص 
يشاركون  اخلربة  ذوي  من 
بتنفيذ اسرتاتيجية املصرف يف 

أسرتاليا.« 
وأضافت أليوت »إن السيد بارتلم 
يأتي من خلفية ديبلوماسية حيث 
الثقافات  من  العديد  مع  تعامل 
ما  بلد  من  أكثر  واجلماعات يف 
هلذه  فهمه  تعميق  على  ساعده 
اجملتمعات، األمر الذي يتماشى 
مع اسرتاتيجية املصرف بتقديم 
خدمات مصرفية تراعي احلاجات 
رجال  األفراد،  ملختلف  املالية 
األعمال والشركات من خلفيات 
بالتالي  وهو  متعددة  اثنية 
رؤيتنا  بتحقيق  سيساهم 

املستقبلية بالتوسع والنمو.«
فعلق  بارتلم  الكس  السيد  أما 
اجلديد  املنصب  توليه  على 
بالقول، »يسرني أن أنضم اىل 
أسرة بنك سيدني كمدير جديد 
وسأوظف  االدارة  جملس  يف 
مجعتها  اليت  وخربتي  معرفيت 
يف  الطويلة  العمل  سنوات  من 
السلك الديبلوماسي لفتح أبواب 
التوسع  من  مزيد  أمام  جديدة 
قاعدة  للبنك  للمصرف.  والنمو 
للعمل  أتطلع  وأنا  قوية،  زبائن 
بنك سيدني على منو  مع فريق 

هذه القاعدة.« 
ان  هي  سيدني  بنك  رؤية  إن 
يكون ريايديًا يف تقديم اخلدمات 
املصرفية الشخصية يف السوق 
املصرفية األسرتالية وذلك من 
خالل العمل على تقديم منتجات 
تنافسية وشخصية لكل زبائنه.

بنك سيدني يعلن عن تعيني الكس بارتلم 
OAM  مديراً جديداً يف جملس ادارته

املدير الجديد الكس بارتلم

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

العالناتكم يف الهريالد 
 االتصال على احد الرقمني:

8186 8764  أو
0403 482 345

دأبت صحيفة ذي سدني مورنينغ هريالد منذ عدة اسابيع على نشر 
تقارير عن فضائح حشد احملازبني يف فروع احلزب يف منطقة اوبرن، وقد 
كتب الصحفي شون نيقولز عن اعضاء كثر استخدموا نفس العناوين 
السكنية، ويف بعض احلاالت استعملت مؤسسات جتارية كعناوين سكن 
)س م ه 15-19 تشرين ثاني ص 37 قسم ما وراء األخبار( ويذهب 
تدّخل احلزب  اليت ادت اىل  بعيدًا عن االسباب  الكاتب يف تساؤالته 
وترشيح مدير مدرسة بانشبول الثانوية للصبيان جهاد ديب عن مقعد 
اقوياء  مرشحني  واستبعاد  احلزبية  القواعد  اىل  العودة  بدون  الكمبا 
كعضو بلدية بانكستاون كارل عصفور ، واختيار جودي ماكاي يف مقعد 
سرتاتسفيلد على حساب رئيس البلدية جون فخر ويتحدث الكاتب عن 
سوء العالقة  بني اعضاء الفروع وقيادة احلزب وعنون الكاتب مقالته 
تلك :بفضائح حشد الفروع باحملازبني وعزمية عمال نيوسوث ويلز على 

تنفيذ االصالح.
ويف عدد االربعاء 2014/11/26 ص 6 كتب الصحفي هيث اشنت مقاله 
بعنوان: ادعاءات عن حيل قذرة حلماية نائب منطقة ولونغونغ، يعرض 
استعمال  اىل  العودة  من  العمال  لتحذيرات حلزب  مقالته  الكاتب يف 
اساليب جو تريبودي الوزير والنائب العمالي السابق بعد ادعاءات عن 
تدخل القيادة حلماية النائبة احلالية نورين هاي من مرشحني ملنافستها 

على الرتشح عن املقعد يف انتخابات الوالية عام 2011.
بعض  وحسب  ،حيث  واحد  وشتاًء حتت سقف  هناك صيفًا  ان  يبدو 
احلزبيني، ان احلزب يبدو مرتاحًا للتخلي عن نائب مقعد اوبرن باربرا 
بينما جيتهد  الفروع،  منافسها حبشد  قوية ضد  ادعاءات  باري وسط 

احلزب لدعم نورين هاي.
رئيس احلكومة السابق نيثني ريس رأى ان األمر راجع لزعيم احلزب 
والقيادة اذا قررا دعم نورين هاي، ولكنه حّذر من العودة اىل اسلوب 
)نفس  مثن  وبأي  ذلك  معارضة  على  الفروع  اعضاء  وحث  تريبودي 

املصدر(.
بعد الذي تقّدم، هل ما زال احلزب يعاني من دور بعض اصحاب النفوذ 
الذين حياولون وقف عملية اإلصالح  اليت بدأها احلزب يف عهد رئيس 

الوزراء السابق كيفن راد؟!
من املعلوم ان السيد راد قد شّكل حمكمة حزبية مستقلة مهمتها النظر 
مثل  السيئة  التصرفات  من  املتضررين  األعضاء  مظامل وشكاوى  يف 
حشد احملازبني يف الفروع. وقد جاء تدخل راد وقتذاك للحد من انتشار 
واللذين  الفيدرالي  املستوى  على  اإلنتشار  من  وعبيد  تريبود  مرض 
ادانتهم اهليئة املستقلة ملكافحة الفساد يف نيوسوث ويلز )س م ه 
15-2014/11/16 ص 39(، اىل جانب تلك االصالحات كان راد قد ادخل 
انتخاب  التصويت يف  حق  احلزب  اعضاء  اعطاء  منها  اخرى  اصالحات 
زعيم احلزب بنسبة 50% ونسبة 50% للكتلة الربملانية للحزب واليت 

على اساسها اختري بيل شورتن زعيمًا.
 ، قيادته  اختيار  يف  االسلوب  نفس  اتباع  ينوي  الوالية  يف  احلزب 
هنا يتساءل املراقبون هل بدأت مرحلة التموضع لكسب املؤيدين يف 
اوبرن- سرتاتسفيلد - الكمبا وولونغونغ وغريها يف حال شغور مركز 

القيادة بعد االنتخابات يف الوالية العام القادم.
النائبة عن مقعد اوبرن باربرا باري واليت تتهم منافسها عضو بلدية 
اوبرن هشام زريقة بأنه خرق قوانني احلزب قائلة انه يدفع بدل عضوية 
احلزبيني الذين حشدهم واعطوا عناوين سكنية خمتلفة عن اماكن سكنهم 
احلقيقية )س م ه 29-2014/11/30 ص 3( وحسب نفس املصدر فإن 
سجالت حزب العمال اظهرت ان 8 اعضاء من فرع رجيني بارك وضعوا 
عناوينهم يف منزل زريقة و21 عضوًا اخر استعملوا عنوان بريدي آخر 
ملؤسسة جتارية، وقد احيلت االدعاءات اىل حمكمة االستئناف احلزبية 
الداخلية، وتطالب باري بطرد زريقة من احلزب يف حال ثبوت التهمة. 
يذكر ان االنتخابات احلزبية إلختيار مرشح اوبرن أجلت من 6 كانون اول 

2014 اىل 13 من نفس الشهر.
سكرتري عام احلزب يف نيوسوث ويلز جيمي كليمنتز اصدر بيانًا اكد 
فيه ان اي عضو غري شرعي لن حيق له التصويت يف انتخابات احلزب 

الداخلية ألختيار املرشحني احلزبيني.
ال نريد ان حنكم على األمور قبل صدور قرار احملكمة احلزبية، لكن من 
حقنا ان نتساءل أليس من األفصل ان يكون االصالح شاماُل وغري جمتزء 
واستنسابي وعدم االقتصار على بعض عمليات التجميل على حساب 

االصالح احلقيقي؟
اوليس افضل حلزب االصالح والتقدم االلتزام بقيمه احلزبية وعقائده 
بعيدًا على اسلوب كسب االصوات، وهل يضمن احلزب تصويت كتلة 
تقول  التجارب  منها؟  مرشحًا  اختار  انه  جانبه جملرد  اىل  بعينها  اثنية 
العكس واألدلة كثرية مثل تراجع احلزب يف االنتخابات سواء كان يف 

على مستوى البلديات والواليات وعلى املستوى الفيدرالي.
وكما جاء يف منت املقال، نرى ان االصالحات املنقوصة قد يكون هلا 
على  احملسوبيات  بأسلوب  العمل  استمر  اذا  وسلبية  جانبية  تداعيات 
حساب االعضاء والنواب الناجحني وأن  ظاهرة تريبودي وعبيد ستبقى 
وبأمساء اخرى خصوصًا ان بعض احلزبيني  املتنفذين يعتقدون انهم 
وتكريس  االخرين  إلستبعاد  ويعملون  بعينها  وفئات  ملناطق  عرابون 

نفوذهم بعيدا عن الرقابة وهذا هو عني اخلطأ!.
واخريًا، قد يكون من حق زعيم احلزب التدخل بشكل او بآخر الختيار 
مرشحني ولكن يف حاالت خاصة وخاصة جدًا على ان تكون فائدتها اكثر 
من ضررها، واال سيبقى احلزب يف نيوسوث ويلز يف جماهل املعارضة 
اليت وصل اليها يف انتخابات عام 2011 بسبب الغضب الشعيب ضد 
املمارسات من قبل البعض والذين طردهم احلزب، ولنا اكثر من عربة 
يف ما جرى حلكومة االحرار يف فكتوريا  اليت اخرجها الناخبون من احلكم 

بعد والية واحدة ،وهذا االمر مل حيدث منذ اكثر من مخسني عاما  .
عباس علي مراد
Email:abbasmorad@hotmail.com

العمال واإلصالح االستنسابي

سيقام اكثر من مئة جتمع اجتماعي 
ملرض  العاملي  باليوم  لألحتفال 
كانون  من  )األول  املناعة  نقص 
األول( يف والية NSW ، و تهدف 
محلة هذه السنة واليت حتت عنوان 
»انهاء نقص املناعة« اىل زيادة 
فريوس  فحص  بعملية  الوعي 
خدمة  وحدة  حسب  املناعة  نقص 
والتهاب  املناعة  نقص  فريوس 
الكبد الفايروسي للجاليات األثنية  

.)MHAHS(
نقص  مرض  يوم  موضوع  يركز 
ثالثة  على  السنة  هذه  املناعة 
الفحص  هي  و  رئيسية  جماالت 
الوقاية  و  املبكر  العالج  و  األكثر 
لويزي  بابارة  قالته  ما  حسب 

مديرة اخلدمة .

منع انتشار فريوس نقص املناعة 
حوالي  يوجد  حيث  جدا،  مهم 
 NSW والية  10,500 شخص يف 
 ، الفريوس  عدوى  مع  يعيشون 
لكن حوالي عشرة باملئة منهم غري 
حنن  و   . مصابني  انهم  مدركني 
األحصائيات  هذه  بتغيري  ملزمني 

.
 ، املناعة  نقص  »ألنهاء فريوس 
الناس  من  املزيد  يقوم  ان  جيب 
 . اعلى  مبعدل  و  الفحص  بعملية 
كلما  مبكرا  وضعهم  عرفوا  كلما 
السيدة  تقول  حالتهم«  حتسنت 

لويزي .
حلماية  فعالية  الطرق  اكثر  ان 
تقليل  و  شركائهم  و  الناس 
انتشار فريوس نقص املناعة هي 
استعمال الواقي املطاطي بصورة 
اجلنسيني  شركائهم  مع  مستمرة 
اضافة اىل القيام بفحص منتظم 
لفريوس نقص املناعة و العدوى 

املنقولة جنسيا .
فحص  ازداد   ، عامة  بصورة   «
والية  املناعة يف  نقص  فريوس 
 2014 و   2013 عام  خالل   NSW
مع  املخاطر  عالية  اجملاميع  ضمن 
املبكر  الكشف  حاالت  عدد  زيادة 
هناك  ان  كما   . الفريوس  عن 
عن  بالكشف  قمنا  بأننا  مؤشرات 
ابكر  بوقت  بالفريوس  اصابات 
الناس  نشجع  ان  دائما  حنتاج   .
على استعمال الواقي املطاطي و 
بصورة  بصورة  بالفحص  القيام 
انهاء  على  ملساعدتنا  منتظمة 
املناعة«  نقص  فريوس  انتشار 

قالت السيدة لويزي .
من  يتسبب  مرض  هو  أأليدز  ان 
نقص  بفريوس  يسّمى  فريوس 
الرجال  يصيب   HIV املناعة 
مجيع  من  األطفال  و  النساء   ،
و  البلدان   ، الثقافية  اخللفيات 

األديان .
املتحدة  األمم  برنامج  حسب  و 
املناعة  نقص  لفريوس  املشرتك 
 )UNAIDS( و مرض نقص املناعة
مليون   35 يقارب  ما  يوجد  كان 
مع  يعيشون  العامل  يف  شخص 
الفريوس يف نهاية 2012 . يف 
اسرتاليا ، يوجد اكثر من 25 الف 
شخص مشخص باالصابة بعدوى 
فريوس نقص املناعة يف 2012 . 
مخسة و ثالثون باملئة من احلاالت 
 –  2008 لعام  املشخصة  اجلديدة 
2010 كانت يف اشخاص مولودين 
يف مناطق غري ناطقة باألنكليززية 
منهم  باملائة   24 مع  العامل  يف 
مولودين يف اسيا و جنوب صحراء 

افريقيا .

لقاح  يوجد  ال  و  الشفاء  ميكن  ال 
املناعة  نقص  لفريوس  حاليا 
لكن   ، املناعة  نقص  ومرض 
توجد عالجات فعالة اليت تستطيع 
على  الفريوس  تأثري  تبطىء  ان 

اجلسم .
ثقافيا  املناسب  الدعم  يتوفر 
مع  يعيشون  الذين  للناس 
والية  املناعة يف  تقص  فريوس 
نقص  فريوس  خدمة  يف   NSW
املناعة والتهاب الكبد الفايروسي 
للجاليات األثنية على الرقم )02( 
9515 1234 و خارج مدينة سيدني 

على الرقم 1800108098 .
اجملتمعات  من  الناس  يستطيع 
املتنوعة ثقافيا و لغويا الوصول 
على  الفريوس  عن  معلومات  اىل 
حيتوي   .  www.mhahs.org.au
املوقع على اكثر من 400 صفحة 
العلومات عن فريوس نقص  من 
و  املناعة  نقص  ومرض  املناعة 
اللغة  ضمنها  من  خمتلفة  بلغات 

العربية . 
فحص  عن  املعلومات  من  ملزيد 
املناعة  نقص  مرض  و  فريوس 
 ، اهلوية  اجملهول  و  اجملاني 
الصحة  بعيادة  األتصال  يرجى 
اجلنسية اخلاصة مبحلتك و املدرجة 
دليل  يف   »sexual« عنوان  حتت 
اهلاتف  »White Pages«. لالتصال 
خدمة  خالل  من  اخلدمات  بأحدى 
الرتمجة اهلاتفية ، ميكنك األتصال 
بالرقم 131450 من اي مكان يف 
حملية.   مكاملة  بكلفة  و  اسرتاليا 
خدمة  خالل  من  املناقشات  مجيع 
و  سرية  دائما  تكون  املرتمجني 

حتمي خصوصية املصاب .
مرض  يوم  يف  املشاركة  ميكنك 
األول  يف  العاملي  املناعة  نقص 
من كانون األول بأرتدائك شريط 
أمحر رمز تضامنك مع الناس الذين 
مرض  و  فريوس  مع  يعيشون 
نقص املناعة . كما ميكنك اجياد 
اجملتمعية  الفعاليات  تفاصيل 
العاملي  املناعة  يوم مرض نقص 
www. املوقع:  يف  اسرتاليا  يف 

.  worldaidsday.org.au
الصحة  عيادات  بعض  يلي  فيما 
اجلنسية الرئيسية يف اسرتاليا :

نيو ساوث ويلز   سدني
)02( 9382 7440

  ليفربول
)02( 9827 8022

فيكتوريا   ملبورن 
)03( 9347 0244

جنوب اسرتاليا  ادياليد 
)08( 8226 6025
كوينزالند   برزبن
)07( 3227 8666

 ، اخرى  معلومات  على  للحصول 
يرجى األتصال بسونام على الرقم 

02- 9515 1234
paljos@ األلكرتوني  الربيد  أو 

 email.cs.nsw.gov.au
للمزيد من املعلومات عن فريوس 
نقص املناعة ، العالج و الوقاية 

اذهب اىل 
http://www.health.nsw.gov/

برابط  اتصل  أو    endinghiv
لوالية  اجلنسية  الصحة  معلومات 

NSW على الرقم 1800451624. 
نقص  فريوس  فحص  يتوفر 
او   ، العائلة  طبيب  عند  املناعة 
ملعرفة  التالي  الرابط  على  انقر 
والية  يف  للفحص  اخرى  مواقع 

. NSW

اليوم العاملي ملرض نقص املناعة
1  كانون األول – الرتويج للكشف عن فريوس نقص 

املناعة ألنهاء عدوى الفريوس
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Australian Newsاسرتاليات

جولي  اخلارجية  وزيرة  أعلنت 
»االستنتاج  أن  بيشوب 
انبعاثات  لتخفيض  الواضح« 
الغازات االسرتالية هو التوجه 

حنو الطاقة النووية
وقد لقيت الدعوات حملادثات 
النووية  الطاقة  حول  جديدة 
كان  ترجيبا مما  اكثر  استجابة 
متوقعا، حيث اخذ اقتصاديون 
وحتى نائبة عمالية عرض جولي 
البحث  حممل  على  بيشوب 
داعني لـ«نقاش معقول« حول 
مجيع مصادر الطاقة احملتملة.

اخلارجية،  وزيرة  وقالت 
يف  ليما،  اىل  ستغادر  اليت 
جديدة  حمادثات  الجراء  بريو، 
وترعاها  تنظمها  املناخ  حول 
ان  أيام،  خالل  املتحدة  األمم 
»االستنتاج الواضح« لتقليص 
االجتاه  هو  اسرتاليا  انبعاثات 

حنو الطاقة النووية.
غريغ  البيئة  وزير  وقال 
ان  من  الرغم  على  أنه  هانت 
الطاقة النووية ليست سياسة 
النقاش  يدعم  فانه  االئتالف، 
دعم  يتطلب  حتول  أي  ولكن 

حزبي العمال واالحرار.
وقال اخلبري االقتصادي روس 
غارنوت Garnaut لوسائل إعالم 
السيدة  اقرتاح  أن  فريفاكس 
أسرتاليا  على  بأن  بيشوب 
مصادر  مجيع  يف  تنظر  أن 
االنبعاثات  املنخفضة  الطاقة 
جتنب  ألن  ترحيب  موضع  هو 
وتفادي التغري املناخي اخلطري 
مصادر  من  مساهمات  يتطلب 

وموارد عديدة.
واضاف »ان التحديد االعتباطي 
املنخفضة  الطاقة  ملصادر 
االنبعاثات اليت حنن مستعدون 
لزيادة  يكون  قد  فيها  للنظر 
املناخي  التغري  جتنب  تكلفة 
اخلطري وبالتالي مالقاة األهداف 
اليت مت االتفاق عليها من قبل 

اجملتمع الدولي« .
الواضح، انه جيب  وقال »من 
جتنب انتشار األسلحة النووية، 
النووية  الطاقة  تكاليف  وأن 
جيب ان يتم أخذها يف االعتبار 
النفايات  من  التخلص  لناحية 

بشكل آمن.«

بيشوب ترحب بدعوات مناقشة الطاقة النووية

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

سدني

Master License No: 409566317

غارنوت   الربوفيسور  وأضاف 
يقول أن الطاقة النووية جيب 
ان جيري تقييمها على اساس 
وقدرتها  االقتصادية  املزايا 
على منافسة غريها من أشكال 
مصادر  ذلك  يف  مبا  الطاقة، 
والوقود  املتجددة  الطاقة 
مع   )fossil fuels( األحفوري 

التقاط الكربون وختزينه.
النووية  الطاقة  ان  وقال 
أصبحت ذات أهمية متزايدة يف 
أسرتاليا،  وأن  واهلند  الصني 
الغنية بشكل غري عادي جبميع 
املرجح  من  الطاقة،  مصادر 
الطاقات  تلك  تصدر  أن 

الدولي  النقل  تكاليف  ذات 
االقل واحلفاظ على تلك ذات 
األعلى  الدولي  النقل  تكاليف 

لالستخدام الداخلي.
غارنوت  الربوفسور  ورأى 
يقرتح  أن  املرجح  »من  ان 
ختصيب  االقتصاديون 
أساس  على  اليورانيوم، 
املنخفضة  املتجددة  الطاقة 
التكلفة باإلضافة إىل ختزينها، 
قبل توليد الطاقة النووية يف 

أسرتاليا«.
العمالية  النائبة  بدرها كشفت 
 Alannah MacTiernan
تعدين  تعارض  كانت   أنها 

هلا  حصل  حتى  اليورانيوم 
»التحول« يف عام 2010.

وقالت بينما لن تكن تعتقد أن 
يف  ستكون  النووية   الطاقة 
يوم ما ضرورية يف أسرتاليا، 
أن  على  اآلن  حريصة  فانها 
تعدين  وزيادة  توسيع  ترى 
غرب  واليتها  يف  اليورانيوم 

أسرتاليا.
الطاقة  اضرار  »ان  ورأت 
مبخاطر  مقارنة  قليلة  النووية 

قذف الفحم يف اجلو«.
واضافت تقول »لكين شخصيا 
ال ارى اي مكان للطاقة النووية 
من  الكثري  لدينا  يكون  عندما 

الغاز والطاقة املتجددة.«.
االقتصادي  اخلبري  أثنى  وقد 
 Jotzo جوتسو  فرانك  الدكتور 
على   ANU مؤسسة  من 
بيشوب  السيدة  تعليقات 
وقال أنها دليل على »تصاعد 
احلكومة  على  الضغوط 
بعض  لتقديم  االسرتالية 
ملناقشة  اإلجيابية  املساهمة 

سياسة املناخ الدولية«.
النووية  الطاقة  بينما  وقال 
جمدية على املدى الطويل، فان 
اليت  إحلاحا  األكثر  املساهمة 
ميكن  واليت  أسرتاليا  تقدمها 
ان تساعد يف خفض انبعاثات 
غازات الدفيئة العاملية هي من 
إىل  اليورانيوم  تصدير  خالل 
بالفعل  تستخدم  اليت  البلدان 

الطاقة النووية.
ان   Jotzo الدكتور  واعلن 
الرئيسية  أسرتاليا  خيارات 

املتجددة  هي  للطاقة  الثالثة 
والغاز  والفحم  والنووية 
الكربون  التقاط  باستخدام 

وختزينه.
فان  الوقت  هذا  »يف  وقال 
أدنى  للتجديد  القابلة  الطاقة 
كلفة، ومع ذلك، وأنت تتحرك 
لقطاع كهرباء خاليا من الكربون 
من  أبعد  دفع  إىل  حباجة  حنن 
يف  التوسع  يف  بكثري  ذلك 
مصادر الطاقة املتجددة وميكن 
من  مزجيا  فان  للتكاليف  تبعا 
قد  واملتجددة  النووية  الطاقة 

يكون خيارا فعاال«.
الطاقة  عن  احلديث  جاء  وقد 
النووية يف وقت اظهر استطالع 
جديد للرأي حول صناعة الطاقة 
يريدون  الناخبني  ان  النظيفة 
سياسات  اسرتاليا  تتبنى  ان 
أكثر طموحا للطاقة املتجددة.

 1442 االستطالع  مشل  وقد 
من   بتكليف  وجاء  شخصا 
وأجراه   ،Solar Citizens مؤسسة 
 Australian( االسرتالي  املعهد 
 76 ان  اظهر  حيث   ،)Institute

إما  املستطَلعني  املئة من  يف 
داعمني أو داعمني جدا لزيادة  
الطاقة  من  أسرتاليا  هدف 
املتجددة، بدال من العودة اىل 

الوراء.
وقد فّضل 35 يف املئة زيادة 
اهلدف إىل 50 يف املئة حبلول 
عام 2030، بينما اراد 30 يف 
أكرب  هدفا  اضافيون  املئة 
عام  حبلول  املئة  يف   50 من 

.2030

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

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

Page 12
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

الدفاع من  تراجع االهتمام اإلعالمي خبروج وزير 
الشرطي  بّرأ  الذي  القضاء  حكم  لصاحل  منصبه 
يف  »األسود«،  الشاب  اغتيال  من  »األبيض« 
حاكم  وزج  ميزوري،  بوالية  فريغسون  مدينة 
من   2.200 تعدت  كبرية  أمنية  بقوات  الوالية 
يبلغ  بالكاد  ملدينة  الوطين،  واحلرس  الشرطة 

تعداد سكانها 21.000 نسمة.
خرب استقالة وزير الدفاع مل تشكل صدمة لألوساط 
السياسية بل بدأت البحث عن البدائل )أ ف ب(

خرب استقالة وزير الدفاع مل تشكل صدمة لألوساط 
السياسية بل بدأت البحث عن البدائل )أ ف ب(

أوباما  الرئيس  أزمة بني  مؤخرًا عن  احلديث  كثر 
قرار  يشكل  ومل  هيغل،  تشاك  دفاعه،  ووزير 
القوى  من  ألي  صدمة  االستقالة  أو  االقالة 
للبحث  األنظار  توجهت  بل  السياسية؛  والنخب 
عن أكثر املرشحني حظًا خلالفته يف ما تبقى من 
والية الرئيس اوباما من زمن. ثم علت الصيحات 
مطالبة بتوفر عدد من املزايا وامليول واملؤهالت 
التزام  أهمها  القادم،  الدفاع  وزير  شخص  يف 
فعله  عليه  ينبغي  وما  القرار  واستقاللية  احلزم 
مقابل صقور  اوباما،  الرئيس  قرار  على  للتأثري 

احلرب.
تراجع اجلدل واالهتمام حبقيقة االقالة أو االستقالة 
عقب نشر توتر عالقات هيغل مع رئيسة جملس 
بثقة  اليت حتظى  رايس،  القومي، سوزان  األمن 
األسباب  أهم  أحد  البعض  وأرجع  العالية.  اوباما 
إىل خلفية هيغل احلزبية مما قّيد جهوده االقرتاب 
احمليطة  الضيقة  احللقة  واخرتاق  الرئيس  من 

باوباما.
زمالئه  ود  طلب  يف  هيغل  أخفق  باملقابل، 
اجلمهوريني يف الكونغرس، ال سيما الثنائي جون 
بقسوة  عاماله  اللذين  غراهام  وليندسي  ماكني 
وجفاء منذ ترشيحه للمنصب، على الرغم من أنه 
أول وزير دفاع خدم يف السلك العسكري وبلغ 

رتبة رقيب إبان حرب فيتنام.
الكونغرس  يف  اجلمهوريني  من  هيغل  زمالء 
املنتظر  بالدور  قيامه  لعدم  غضبًا  استشاطوا 
يتعلق  فيما  العسكريني  موقف  مع  والتكامل 
بالعراق، والسعي البقاء القوات األمريكية هناك 
العراقية  احلكومة  مع  العالقة  تنظم  اتفاقية  عرب 
وحماباة اجلانب األمريكي، مبا يضمن عدم امتثال 
احملاكم  يف  مقاضاة  او  مراقبة  ألي  االمريكيني 
يف  املعقودة  االتفاقية  غرار  على   – العراقية 
االمريكية  القوات  بتواجد  اليت تسمح  افغانستان 

لعام 2016.
العلين  »اضُطّر« لالعتذار  أن تشاك هيغل  يذكر 
نفوذ  فيها  فضح  اليت  السابقة  تصرحياته  عن 
وهيمنته  وصفه،  كما  اهلائل،  اليهودي  اللوبي 

على إدارة وصنع القرار السياسي األمريكي.
به  بأس  ال  عدد  بدعم  ذلك  نتيجة  هيغل  وفاز 
املشهد  يف  واملؤثرة  القيادية  الشخصيات  من 
السياسي األمريكي، ووصفوه بأنه »حتلى باجلرأة 
الطاقم  ومعارضة  التساؤالت  لطرح  والشجاعة 

املدمر من احلزبني للسياسة اخلارجية.«
اهلوية احلزبية هليغل اجلمهوري كان هلا الفضل 
األول يف اختياره للمنصب، اذ ساد اتفاق غري 
حصة  هي  الدفاع  وزارة  بأن  احلزبني  بني  معلن 
اجلمهوريني بصرف النظر عن احلزب احلاكم. أهلية 
هيغل للمنصب مل تكن حمط جدل الكثريين، سيما 
وانه حاز على ثقة كبار القادة العسكريني رافقت 
ترشيحه، من ضمنهم وزير اخلارجية االسبق كولن 
ممتاز.«  بشكل  »مؤهل  هيغل  اعترب  اذ  باول، 
هيغل  عن  للدفاع  ايضا  ماكني  جون  وانضم 
بتمام  ومتتعه  »تأهله  على  بالتأكيد  اقالته  عقب 

الكفاءة.«
مستشار األمن القومي االسبق، زبغنيو برجيينسكي، 
كونه  للمنصب  ترشيحه  عقب  هيغل  على  اثنى 
»سينفخ الروح يف مسار سياستنا اخلارجية وحنن 
بأمّس احلاجة اليه،« موضحا ان املشهد السياسي 
النشغاله  نظرا   .. »اسرتاتيجية  ازمة  من  يعاني 
ومجعي  بطيء  انزالق  اىل  بنا  تؤدي  متاعب  يف 

يف وحوهلا.«
يف  اوباما،  للرئيس  املقربني  من  هيغل  اعُترب 
البداية، جلهوزيته يف دعم »حروب اوباما« اينما 
التنبؤات  صحة  على  دلت  هيغل  اقالة  حلت. 

توجهات  من  نقيض  على  اضحى  بأنه  السابقة 
حيال  االمريكية  السياسة  يف  اوباما  الرئيس 
سورية، وامتدادا توسع داعش. هناك شبه امجاع 
على داللة االقالة بأنها جتسد متركز صنع القرار 
يف البيت االبيض حصرا، وتهميش دور البنتاغون 

وآخرين يف ادارته.
سيما  ال   – االبيض  البيت  طاقم  هيغل  اتهم 
بالتخلي عن هدف االطاحة  جملس األمن القومي – 
بالنظام السوري مطالبا بتصويب البوصلة حنوه. 
االبيض،  البيت  باسم  الناطق  تصريح  جاء  كما 
بقوله  االزمة  عمق  على  دااًل  ايرنست،  جوش 
»وزير آخر رمبا سيكون اكثر مالئمة للتصدي لتلك 
التحديات،« مشددا على مسألة خروج هيغل بانها 

مثرة نقاش واتفاق ثنائي مع الرئيس اوباما.
نقل عن هيغل امتعاضه الشديد من اعالن الرئيس 
السالح  بشأن  الروسي  العرض  قبوله  اوباما 
»الختاذ  توصل  انه  سيما  السوري،  الكيميائي 
قراره خالل نزهة قصرية مع رئيس طاقم موظفي 
البيت االبيض، دينيس مكدونو.« اما هيغل فقد 

مت ابالغه بالقرار الحقا.
اوضح السيناتور املتشدد جون ماكني ان وزير 
الدفاع هيغل كان يعاني من حالة احباط شديدة 
نتيجة تهميش دوره واستثنائه من اجلدل الدائر 
يتبنى  ما  عادة  الذي  القومي،  األمن  يف جملس 

الرئيس اوباما توصياته للمواقف السياسية.
االقالة:  خلفايا  التوصل  املرء  باستطاعة  وعليه، 
يف  الضيق  الطاقم  داخل  القرارات  تصاغ  اذ 
الدفاع  وزير  على  ويرتتب  القومي  األمن  جملس 
هيغل تنفيذها دون ان حيجز له دور للمساهمة 
يف قضايا تصب يف صميم عمل وزارته. واتهم 
القومي،  األمن  ادارتها جمللس  بفوضوية  رايس 
اسوة بانتقادات اسالفه بوب غيتس وليون بانيتا 
هذه  اطار  وضمن  االبيض.  البيت  عمل  آللية 
»االعالن« عن مذكرة هيغل شديدة  جاء  اخللفية 
اللهجة موجهة ملستشارة الرئيس لشؤون األمن 
»اخفاق  رايس، حيذر فيها من  القومي، سوزان 
نظرا لقصورها  االمريكية حيال سورية  السياسة 
توضيح نوايا )الرئيس اوباما( خبصوص الرئيس 

بشار االسد.«
هيغل  تشاك  شاطرت  الفكرية  النخب  بعض 
كان  ابرزها  اوباما،  الرئيس  لسياسة  انتقاداته 
املستشار السابق لوزارة اخلارجية يف املفاوضات 
اوضح  اذ  ميللر.  ديفيد  ارون  »اسرائيل،«  مع 
ان الرئيس »اوباما يهيمن وال يفّوض .. ورمبا 
اخلارجية  السياسة  على  املسيطرين  اكرب  اضحى 

منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون.«
ان  خاصة  الطرفني  تظلم  السابقة  املقارنة   
الرئيس اوباما ال يتمتع باحلنكة والدهاء يف ادارة 
السياسة اخلارجية اليت حتلى بها نيكسون؛ وبات 
يعاني من شح االجنازات يف هذا اجملال احليوي 
ويظهر حماباة واضحة حنو مواليه من املساعدين 

واملستشارين وتهميش االراء املتباينة.
اكد بعض املطلعني عن كثب بعمل البيت االبيض 
ان اسالف هيغل، بوب غيتس وليون بانيتا، »مل 

يواكبا القرار الرمسي وقوبال بعدم رضى من طاقم 
)املستشارين يف( البيت االبيض .. وانتهى بهما 
األمر اىل تقديم استقالتيهما من املنصب، واآلن 

جاء الدور على هيغل.«
حصر مسالة اختاذ القرار باستبعاد مساهمة وزير 
وزير  اي  بوسع  ماذا  جانبها  من  تطرح  الدفاع 
دفاع مقبل عمله للمشاركة والتأثري على قرارات 

وسياسات البيت االبيض.

ما يخبئه املستقبل
بالنسبة  يطول  لن  املقبل  الدفاع  وزير  اختيار 
للرئيس اوباما، خاصة يف ظل تصاعد التوترات 
والشرق  الشرقية  اوروبا  من  عدة  ساحات  يف 
يف  الصني  مع  املتصاعد  الصراع  اىل  االوسط 

حميطها االقليمي.
شيوخ حتت  امام جملس  سيمثل  املقبل  املرشح 
حتديدا،  وصقوره  اجلمهوري  احلزب  سيطرة 
والذين يتدثرون بعباءة التهديدات لألمن القومي، 
يشكل  مفتعلة.  او  فيها  مبالغ  او  حقيقية  سواء 
يف  الصقور  حربة  رأس  ماكني  جون  السيناتور 
الدفاع املقبل، والذي  التصويت على وزير  آلية 
اوباما، ودائم  يكن عداء عميقا متأصال للرئيس 
االنتقاد لسياسة اوباما اخلارجية ورؤيته لضرورة 
من  امللتهبة  املناطق  يف  السياسة  تلك  عسكرة 
رئاسة  يف  احملوري  منصبه  وسيستغل  العامل. 
الرئيس  بادارة  للتنديد  املسلحة  القوات  جلنة 

اوباما وسياساته اىل اقصى مدى.
نظرا ملكانة ماكني املقبلة يف ترؤس جلنة القوات 
املسلحة يف جملس الشيوخ، سيلجأ الحياء سالح 
الطائرات احلربية املساندة من طراز A-10، الذي 
»نظرا لعدم توفر اطقم  للتقاعد  البنتاغون  احاله 
الصيانة الضرورية له .. وتراجع احتماالت نشوب 
عهد  خالل  وذلك  اوروبا،«  يف  باملدرعات  حرب 
تشاك هيغل القصري. اسراب الطائرات املذكورة 
ميثلها  اليت  اريزونا،  والية  يف  قاعدة  من  تتخذ 
العادة  حوافزه  يضاعف  مما  هلا،  مقرا  ماكني، 
احلياة لتلك الطائرات. من املرجح ان تثمر جهود 
ماكني اعادة االعتبار للسالح املذكور حبكم قربه 
اللصيق مبصاحل صناعة السالح. يذكر ان القوات 
يف  الطائرات  تلك  بنجاح  استخدمت  االمريكية 
عملياتها االخرية ضد الدولة االسالمية يف العراق 

وسورية.
الدولة  حول  للجدل  ماكني  استغالل  يرجح  كما 
على  الثابت  وهو  احلدود،  ابعد  اىل  االسالمية 
اىل  االمريكي  العسكري  الوجود  بتعزيز  مواقفه 
ابعد احلدود، مبا فيها ما يقلق الشعب االمريكي 
من اخنراط قواته يف املواجهات اجلارية؛ فضال عن 
مناشدته توفري الدعم العسكري القليم كردستان 

العراق مبعزل عن وجتاوز دور احلكومة العراقية.

مرشحو وزارة الدفاع
خيارات الرئيس اوباما الختيار وزير دفاعه تتمحور 
التكنوقراط  طاقم  اىل  اما  انتمائه  ثنائية  حول 
ومن  وعيوبه؛  مزاياه  له  وكل  السياسيني،  او 

خلفية  له  احد  ترشيح  على  اقدامه  املستبعد 
عسكرية سيما وهو يسعى لتقييد هوامش حرية 

البنتاغون يف بلورة القرار السياسي.
حبظوظ  يتمتعون  السياسي  السلك  من  اآلتون 
اعتماد وموافقة افضل من اآلخرين، ال سيما من 
يتميز بعضوية يف جملس الكونغرس، كما شهدنا 

األمر مع وزير اخلارجية جون كريي.
»توافقي«  مرشح  اختيار  امر  صعوبة  خيفى  ال 
اوباما  الرئيس  والية  من  تبقى  ما  ليجسر 
الرئيس  لسياسة  انهيار  شبه  يرافقه  القصرية، 
اخلارجية والدفاعية، كما يراها خصومه، ولن يتربع 
احد مؤهل لشغر منصب يف عني العاصفة ليس 
مسار  لتعديل  الزمن  من  سنتني  حنو  اال  امامه 
مؤسسة هائلة حبجم وزارة الدفاع. املرشح املقبل 
سيجد نفسه/ا يف مهمة اطفاء احلرائق النامجة عن 
اخفاق السياسات عرب العامل، ويف نفس الوقت 
بزعامة  كونغرس  مع  ودية  عالقة  على  احملافظة 
على  االختيار  وقع  وان  اما  اجلمهورية.  االغلبية 
فمما  املطلوبة  الشخصية  بقوة  يتميز  مؤهل كفؤ 
ال شك فيه استطاعته جتاوز ازمة عدم الثقة مع 

الكونغرس ببعض النجاح.
حول  النقاش  يتمحور  الذين  املشرحني  بني  من 
السابق جو ليربمان، الصديق  السينتور  اهليتهم 
اجلمهوري،  احلزب  وصقور  ماكني  جلون  احلميم 
جملس  مصادقة  ضمان  شأنه  من  والذي 
الشيوخ بيسر سريع، فضال عن مساندته القوية 
يف  الرئيسيني  اقطابها  احد  بل  »السرائيل،« 
بالقول ان ليربمان ليس  الكونغرس. ونستدرك 
اوباما  الرئيس  سياسات  مع  االنسجام  بوسعه 
واولوياته فيما يتعلق بالتحديات املاثلة امام األمن 
القومي االمريكي؛ بيد ان اختياره سيوفر للبيت 
يف  الكونغرس  مع  ودية  اتصال  حلقة  االبيض 
القومي. انسجامه االمشل  الدفاع واألمن  مسائل 
موقف  سيعزز  منهم،  وهو  احلرب،  صقور  مع 
وزارة  بقرارات  التحكم  يف  ورفاقه  ماكني  جون 
املسلح يف  الصراع  تأجيج  سيما يف  ال  الدفاع، 
متطورة  امريكية  اسلحة  وتوفري  والعراق  سورية 
االقصاء  مشاعر  اختياره  سيفند  كما  للمسلحني. 
اليت تالحق اوباما ويشري اىل عزمه االصغاء اىل 
رؤى ووجهات نظر من خارج طاقم املستشارين 

الضيق حوله.
اخليار اآلخر امام اوباما ترشيح شخصية متمرسة 
البشرية  اطقمها  وادارة  البنتاغون  شؤون  يف 
اهلائلة بنجاح، رغم ما ينطوي على ذلك من متاعب 
يف جلان الكونغرس، لكنه افضل من سينسجم مع 

توجهات الرئيس السياسية واألمنية.
يف هذا السياق، برزت امساء اربعة مرشحني:

السابقة، ميشيل فلورنوي،  الدفاع  مساعد وزير 
الصناعي  اجملمع  من  وازن  بتأييد  تتمتع  اليت 
احلربي اذ ميول بالكامل مركز احباث ترأسه يدعى 
يصنف مبيوله الليربالية  مركز أمن امريكا اجلديدة – 

وفق التصنيفات االمريكية؛
نائب وزير الدفاع السابق، آشتون كارتر؛
نائب وزير الدفاع احلالي، روبرت وورك؛

والدولية  االسرتاتيجية  الدراسات  مركز  رئيس 
ونائب وزير الدفاع االسبق، جون هامري.

باحلظ  تتمتع  فلورنوي  ان ميشيل  االعتقاد  ساد 
ايام  بضعة  حني  اىل  املنصب،  لشغر  االوفر 
باعالنها سحب ترشيحها من التداول؛ وهي اليت 
عقب  املرشحني  قائمة  رأس  على  مدرجة  كانت 
استقالة ليون بانيتا اىل ان وقع اختيار الرئيس 
اوباما على تشاك هيغل. عللت فلورنوي قرارها 

العتبارات صحية وعائلية.
الذي  الدراسات«  »مركز  اىل  االشارة  ينبغي 
شأن  يف  املتعددة  واصداراته  فلورنوي  ترأسه 
هلا  صاغية  آذانا  وجدت  واليت  القومي  األمن 
اوباما، مما يستدعي ضرورة  الرئيس  ادارة  يف 
من  مجهور  امام  تلك  النظر  وجهات  عن  دفاعها 
التامة  بالسيطرة  يتمتعون  اجلمهوريني  اخلصوم 
الدفاع، خاصة  وزارة  وبرامج  ميزانية  اقرار  على 
تسليط  سيعيد  مما  الطواريء،  حاالت  برامج 
االضواء جمددا للنيل من سياسة الرئيس اوباما 

واخفاقاتها املتعددة.

أزمة أوباما يف وزارة الدفاع وخياراته القادمة وهل إلقالة هيغل أبعاد أخرى

خرب استقالة وزير الدفاع لم تشكل صدمة لألوساط السياسية بل بدأت البحث عن البدائل )أ ف ب(
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أزمة أوباما يف وزارة...

وزير  مساعد  منصب  وان شغل  سبق  جانبه،  من  وورك،  روبرت 
 – البحرية  مشاة  سالح  عقيد يف  رتبة  على  وحاز  البحرية،  سالح 
املارينز، وترأس ادارة مركز أمن امريكا اجلديدة اىل فرتة قريبة 
لوزير  كنائب  الراهن  منصبه  على  الشيوخ  جملس  مصادقة  قبل 
بلصيق  وورك  يتمتع  اجلاري.  العام  من  نيسان  الدفاع يف شهر 

اصطفافه اىل جانب سياسات الرئيس اوباما األمنية.
سيواجه وورك، ان مت ترشيحه، مأزق فلورنوي عينه يف مواجهة 
على  اوباما  الرئيس  سياسات  وضع  عن  يتورع  ال  شيوخ  جملس 
املشرحة، ومنها بعض توصيات مركز الدراسات املذكور، وتربير 
اجلمهوري.  احلزب  يعارضها  اليت  املعتمدة  الدفاع  وزارة  اولويات 
وحبكم منصب وزير الدفاع، فانه يرتأس جمموعة مراجعة قوة الردع 
النووية اليت تعرضت مؤخرا لعدد من الفضائح شارك فيها كبار 
الضباط املسؤولني عن سالمة الرتسانة النووية، بعد رصد جهود 

تزوير منظمة للكفاءات املطلوبة.
لتسلم  حظا  االوفر  املرشحني  بني  من  كان  ايضا  كارتر  آشتون 
االختيار على  بانيتا، ووقع  ليون  بعد استقالة  الدفاع  مهام وزير 
وليربمان  وورك  تتوسط  مرتبة  مؤهالته تضعه يف  تشاك هيغل. 
فيما يتعلق بانسجام آليات العمل مع الطاقم الضيق حول الرئيس 

اوباما.
ينبغي على املرشح املقبل التأقلم مع حرص البيت االبيض حصر 
القرارات السياسية بالطاقم املقرب من الرئيس اوباما، الذي من 
التام للرئيس. وعليه،  العسري اخرتاقه نظرا لصغر حجمه ووالئه 
فان التوجهات السياسية الراهنة لالدارة لن تشهد تغيري مسارها 
بصرف النظر عن اهلية وكفاءة وزير الدفاع املقبل. يف حال وقع 
االختيار على ليربمان سيكون بوسعه معارضة الرئيس علنا يسنده 
زمالءه يف الكونغرس، بيد ان نتيجته لن تأِت بأي تغيري اساسي 
السياسة  التحذير من  اليه هيغل باطالق صرخات  ابعد مما سعى 

الراهنة حنو الدولة االسالمية.
استعراض اللوحة السياسية كما سبق اعاله ال يبشر باخلري لتوفر 
مرشح لوزارة الدفاع يتحلى بقوة الرأي والتأثري على صياغة قرار 
البيت االبيض النهائي؛ بل االهم التقرب بسالسة من احللقة الضيقة 
احمليطة بالرئيس اوباما ونيل ثقتها وموافقتها كما تقتضي ضرورة 

العمل يف مثل هذا املنصب بالغ احلساسية واألهمية.
من املستبعد ايضا ان يطرأ اي تغيري ملحوظ على اولويات السياسة 

االمريكية املعلنة بشأن »تقويض وتدمري داعش.

جون ماكني رأس حربة الصقور يف آلية التصويت على وزير 
الدفاع املقبل

السيناتور السابق جو ليربمان هو أحد املرشحني لخالفة هيغل يف 
وزراة الدفاع

حسنًا فعل سعد الدين احلريري يف كالمه األخري، حني حصر الغاية 
من احلوار العتيد بينه وبني حزب اهلل، يف حماولة وأد التوتر السين 
ــ الشيعي. فالرجل يدرك أن مثة مسائل باتت خارج احلوار. مثل 
لتطورات  مرتوكتان  االثنتان  املقاومة.  وسالح  سوريا  احلرب يف 
املنطقة وموازين اإلقليم األكرب من لبنان والعبيه. كما أن مسألة 
ثالثة كانت قد جعلتها متهيديات احلوار بني الطرفني، خارج البحث 
أيضًا. وهو ما يعرفه متامًا احلريري، منذ جاء وائل بو فاعور إىل 
ما،  ملبادرة  مستعدًا  يبدو  األزرق  الفريق  أن  مستقرئًا  اهلل  حزب 

وصواًل إىل لقاءات بري ـــ السنيورة االستطالعية.
كلها عادت إىل احلريري جبواب أن رئاسة اجلمهورية أيضًا خارج 
واجلواب  القرار  مرصودة  فهي  األزرق.   – األصفر  احلوار  جدول 
الرابية الربتقالية. ولذلك قصد السيد حسن نصراهلل تسمية  عند 
املاضي.  األول  تشرين   3 يف  عاشوراء  خطاب  يف  عون  ميشال 
ولذلك أيضًا، صّعدت الرياض ضد حزب اهلل وضد عون، قبل أن 
يبدأ سباق احلوار، على طريقة رفع سقوف املطالبة قبل اجللوس 

إىل الطاولة.
غري أن ما غفل عن احلريري والرهط الكثيف الذي حط يف باريس 
لطبخ »اخلطاب«، أن مسألة رئاسة اجلمهورية ليست نقطة معزولة 
يف هذا السياق. وال بندًا مضافًا أو مسقطًا عن أجندة احلوار. بل 
ـــ الشيعية. فالفتنة اليت  الفتنة السنية  هي مدخل أساسي ملنع 
رأينا منوذجها املأساوي يف كل احمليط، من سوريا إىل العراق، 
القطيف إىل عسري، مل تنفجر يف  اليمن، ومن  البحرين إىل  ومن 
لبنان فعليًا، رغم كل عواملها وحمرضيها ومنفذيها واملال والسالح 
والقرار. ملاذا؟ ألن يف لبنان سنة، ال كسنة السنة. وألن فيه شيعة 
لبنان مسيحيني ال كمسيحيي  الشيعة. وذلك ألن يف  ال كشيعة 
منح  يسميها  كان  كما  »اللبنانية«  بتلك  جبلوا  كلهم  املسيحيني. 
الصلح. فصاروا كلهم خمتلفني عن أديانهم خارج لبنان، وإن ظلوا 
متعددين يف األديان داخل لبنان. واألهم أنهم ظلوا متساوين يف 
الفريدة، يف فوضاها وأخطائها، هي ما  الصيغة  اختالفهم. هذه 
حال دون اندالع الفتنة يف بريوت. أكثر من حرص فريق أو حكمة 
آخر أو عجز ثالث. وهي احلصانة األساسية دون انتقال فتنة سنة 
السنة وشيعة الشيعة، إىل سنة لبنان وشيعته. وهي ما يقتضي 
أواًل، احلفاظ على مسيحيي لبنان، وجودًا ورسالة، وبالتالي حضورًا 

منبثقًا من االثنني معًا.
احلريري  اخلطاب  فريق  وخصوصًا  احلريري،  الفريق  عنه  غفل  ما 
الباريسي، أن موضوع الرئاسة يقع يف هذا املوقع بالذات. على 
قاعدة وطنية ميثاقية جامعة، مفادها أن من دون املسيحيني ستكون 
فتنة. ومن دون توازن، لن يكون مسيحيون. ومن دون رئيس 
رئيس، ال توازن وطنيًا صحيحًا. هذا ما أدركه حسن نصراهلل، يوم 
وّجه تلك الرسالة إىل الرابية، بأن القرار النهائي والالعودة عنه 
برتشيح جنراهلا، ليس رد مجيل، وال عرفانًا، وال سداد دين. بل 
هو فعل إدراك ملصلحة وطنية كربى. وهو أصاًل ما كان قد اقتنع 
به سعد احلريري نفسه، بني كانون الثاني ونيسان املاضيني. وإال 
السياسي  معاونه  أرسل  جعجع؟ وملاذا  التباين مع مسري  كان  مل 
القدير واملقدر، يطلب يف اللحظة القاتلة شراء ستة أشهر فقط، 
ليكون بعدها عون رئيسًا... قبل أن يفيق من غيبوبة ربع قرن، 
سعودي برتبة أمري وزير. فيتذكر ضبابيًا أنه أرسل ذات مرة مع 
وسيط جزائري من عائلة اإلبراهيمي، دعوة إىل جنرال لبناني كان 
مقيمًا يف قصر بعبدا. كان ذلك سنة 1989، ومل تلبَّ الدعوة بعد. 
فيما احلال الصحية لألمري الوزير، مل تسمح له بأن يتذكر اجلواب 
والسياق واالعتذار، ومل تشفع كي ال يتوهم أن األمر قد حصل 
أمس ... فيما حالته الصحية تلك، ال تنتقص من حالته السلطوية 

يف عائلته وعلى رعاياها، فتعطل كل حل وكل شيء.
بالواسطة  ولو  نصراهلل،  حلوار  احلريري  يذهب  أن  ضروري 
واملعاونني. لكن ذلك لن يغين عن حبث الرئاسة، وهي خارج حوار 
إما  من مخسة:  أمرًا  يقتضي  الرئاسة  وحبث  الضاحية.   – الوسط 
الذهاب إىل تسوية، ضمن قواعد النظام الراهن، تقضي بوصول 
رئيس رئيس يؤّمن مصلحة الوطن يف توازن حقيقي يبين الدولة 
وحيفظ ميثاقها ويئد فتنها. وإما املوافقة على جلسة املرشحني 
االثنني احلصريني، من ضمن ضوابط وضمانات كاملة. وإما القبول 
بتغيري آلية انتخاب الرئيس، حبيث يصري تفويضه الشعيب الوطين 
العام، سلطة معنوية تعّوض له يف النظام القائم، نقص الصالحية 
املطلوبة لتحقيق املصلحة الوطنية. وإما العودة إىل الشعب، عرب 
انتخابات نيابية بقانون يبدو وشيكًا. وإما خامسًا، وبعد استنفاد 
ثالثة:  من  واحد  ـــ  يسقط  أو  ـــ  يتغري  حتى  االنتظار  تلك،  كل 

سعودي أو جنرال أو طائف...
قد ال يكون احلريري عارفًا لشخص سعيد عقل وال قارئًا لشعره. 
لكن عون يعرفه، كما يعرف العمالق عون أكثر. ذات يوم، ويف 
برئيس  أتى  قد  األب  احلريري  كان  لبنان،  عن  اجلنرال  غياب 
للجمهورية ممّدد له. وصودف أن التقى العمالق بذاك الرئيس. 

فقال قصيدته الرثائية الشهرية، اليت فيها:
أسُّ أمته من شعُره )أو فكُره( شرٌف

ال من مرًة حليَب السباع رضعا...
سالم إىل سعيد عقل، وكالم ُيفهم إىل الشريك احلريري.

عون واحلريري وسعيد عقل!
جان عزيز

دّب الشقاق بني قيادات »الدولة اإلسالمية« يف جرود القلمون. 
ُتِرجه  الصفوف بشبهة ممارسات  اإلسالم« من  »لواء فجر  ُفِصل 
وبني  محص.  إىل  القلمون  من  عناصره  و«ُنفي«  املنهج،  من 
املركزية  القيادة  أّن  املؤّكد  شأنه،  من  والتهوين  الفصل  تأكيد 
للتنظيم سُتعنينِّ خالل أيام أمريًا جديدًا لقاطع القلمون، وأن خاطف 

العسكريني قد رحل.
احلمد، من  أبو طالل  القلمون،  اإلسالمية« يف  »الدولة  أمري  ُنفي 
ُأخِرج  املتشدد.  التنظيم  صفوف  من  وطرد  القلمونية،  اجلرود 
الرجل، الذي قاد معركة عرسال يف آب املاضي انتقامًا لتوقيف أبو 
أمحد مجعة وثأرًا ملقتل أمريه »أبو حسن الفلسطيين«، وُأبِعد عن 
القلمون مع كّل عناصره. وبعدما كأن الرأس املدّبر يف إدارة ملف 
العسكريني املخطوفني لدى »الدولة«، سيتّوىل قيادٌي آخر، ُيوافق 
عليه »األمري« أبو بكر البغدادي، إدارة دّفة املفاوضات. املعلومات 

مصدرها ناشطون يف القلمون.
وأوضح هؤالء لـ »األخبار« أّن اخلالف بلغ أشّده بني أعضاء قيادة 
التنظيم يف القلمون منذ أيام. وحتدثت املعلومات عن ضبط علب 
سجائر علمًا أن التنظيم حيّرم التدخني، اضافة اىل ممنوعات منها 
فجر  »لواء  عناصر  معظم  حوزة  يف  كانت  اباحية  الفالم  اقراص 
اإلسالم« الذي أعلن بيعته للبغدادي يف أيلول املاضي. وأشارت 
إىل أن عملية الرصد واملراقبة اليت تّللها تصوير العناصر أثناء 

تدخني السجائر، جرت بتوجيه من قيادة التنظيم املركزية.
تنظيم »الدولة اإلسالمية« ُيعيد ترتيب صفوفه يف جرود القلمون. 
السوري  الشمال  يف  املركزية  القيادة  فإن  املعلومات،  وحبسب 
باتت مقتنعة بأّن حال التنظيم ليست خبري. لذلك اُتذ القرار بإعادة 
بالتزامن مع اقرتاب جنود  هيكلة اجملموعات يف اجلرود احمليطة، 

»الدولة« عشرات الكيلومرتات فقط عن احلدود اللبنانية.
ويف هذا السياق، تكشف املعلومات للـزميلة  »األخبار« عن توّجٍه 
بدأ منذ أيام لـ »تنظيف« صفوف التنظيم استعدادًا للمرحلة املقبلة. 
أمحد  أبو  »ُطِردت مجاعة  التوّجه،  وإنفاذًا هلذا  املصادر،  وحبسب 
مجعة من صفوف الدولة اإلسالمية«، كما أشارت إىل أن »كتيبة 
التنظيم قبل  بايعت  اليت  السوس(  أبو  الفاروق« )يقودها موّفق 
أسابيع قليلة، قد تلحق بها عما قريب، حاهلا كحال معظم فصائل 
»اجليش السوري احلر« اليت انسحبت من القصري إىل القلمون ثم 

أعلنت بيعتها للتنظيم من دون التزام ديين حقيقي.
»تكرار األخطاء اليت  أّن هذه اخلطوة جاءت بعد  وتوضح املصادر 
طرد  أن  إىل  الفتة  للبنانية،  احلدود  على  الدولة«  باسم  ُترتكب 
وعسكريني  »شرعيني«  باستحضار  له  د  ُمهنِّ الرئيسية  القيادات 
القلمون  جديد يف  أمري  »تعيني  أن  وكشفت  بالتنظيم.  لاللتحاق 
د اسم األمري  سيجري قريبًا«. ويف ما يتعلق بهويته، وفيما مل حُيدَّ
اجلديد بعد، علمًا أن املدعو »أبو عبدالسالم« هو من يتوىل شؤون 
التنظيم اليوم، رّجحت املعلومات احتمال أن يكون أمري »الدولة« 
التغيريات  هذه  أّن  اىل  ولفتت  التونسية.  اجلنسية  من  التالي 
األسرى  اللبنانيني  اجلنود  حول  املفاوضات  تعقيد  حتمًا  »ستعين 

لدى تنظيم الدولة على حنو كبري«.
اإلسالم«، يف  فجر  »لواء  من  مقّربة  مصادر  خّففت  املقابل،  يف 
اتصال مع »األخبار«، من حجم ما جرى، ولفتت إىل أّن »أبو طالل 
ال  انتقال  إّنه  القول  »األوىل  وأضافت:  ُيبعد«.  ومل  ابتعد  احلمد 
التنظيم  إمارة  انفصال«. وذكرت املصادر أن احلمد الذي تسّلم 
حسن  »أبو  بـ  املعروف  طه  أمحد  السابق  »األمري«  مقتل  بعد 
الفلسطيين«، انتقل مع مجاعته إىل محص. وبّررت ذلك بـ »أّنهم 
يوّدون أن يكونوا يف محص لكونها أرضهم، واألوىل أن يكونوا 
فيها استعدادًا ملعركة استعادة القصري«. وكشفت املصادر عن 

بيان سيصدر قريبًا يوضح مالبسات ما حيصل.

لقلمون: انشقاق يف »داعش«

ابو طالل الحمد  اىل اليسار )خاص األخبار(

رضوان مرتضى
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متأهبة  املصرية  السلطات 
»اجلبهة  دعوات  ملواجهة 
التظاهر  إىل  السلفية« 
اهلوية  لـ«فرض  اليوم 
حكم  وإسقاط  اإلسالمية 
موقف  ظل  فيما  العسكر«، 
املسلمني  اإلخوان  مجاعة 
هدف  يكون  قد  غامضًا. 
القفز من  القاهرة واضحًا: 
املرتبك  السياسي  املشهد 
لتثبيت   ،2013 متوز  منذ 
واهليبة...  السطوة  فرض 

أمام اجلميع.
حتبس  مصر   | القاهرة 
انطالق  قبل  أنفاسها 
شرارة ما يوصف بـ«الثورة 

مصر عشية »ثورة إسالمية« أطراف حتُقن... والنظام يقطف
هشام عبد الحليم

»احلراك أصبح ثورة اإلسالم السياسي، أي ثورة 
وهو  أدق،  بتعبري  اإلسالمية  السياسية  احلركة 
املشروع  ثورة  هو  الثوري  احلراك  أن  يعين  ما 

اإلسالمي ضد السلطة العلمانية العسكرية«.
لدعم  الوطين  »التحالف  أن  من  الرغم  وعلى 
وأعلنت  اليوم،  تظاهرات  يتنّب  مل  الشرعية« 
»اجلبهة السلفية« أنها تتحرك مببادرة فردية، اال 
ان نتائج التظاهرات ال بد أن تطال اجلميع. ولعل 
ذلك ما جعل كثريين يقفزون من مركب »الثورة 
على  خاسر  الرهان  أن  أدركوا  بعدما  االسالمية« 
ثورة مل ينضج أوانها بعد، وأن »اجلبهة السلفية« 
االنتحار  عملية  يواصلون  املسلمني  واإلخوان 
ومن  بامتياز.  طائفية  برفع شعارات  السياسي، 
جهتها، رفضت »الدعوة السلفية«، وهي مجاعة 
دعوية، املشاركة يف »انتفاضة الشباب املسلم«، 
اتساقًا مع رؤية ذراعها السياسية »حزب النور« 

)املتحالف مع النظام(.
اإلخوان  جلماعة  الغامض  املوقف  ظل  ويف 
ستجد  السلفية«  »اجلبهة  أن  يبدو  املسلمني، 
ظل  يف  وذلك  امليادين،  يف  وحيدة  نفسها 
اإلسالمي  التيار  على  احملسوبة  األحزاب  ختلي 
عن دعمها يف هذه اخلطوة، واليت ترى أن احلل 
الوحيد  السبيل  السياسي وتسوية اخلالفات هما 
الدعوات  تزايد  مع  ذلك  وترافق  الثورة.  وليس 
اليت تطالب »اجلبهة السلفية« بتأجيل انتفاضتها 
أو إلغائها، نظرًا إىل ما متر به البالد من أزمات 
سياسية. وتعد هذه هي املرة األوىل اليت جتري 
يف  صراحة  إسالمية«  »ثورة  إىل  الدعوة  فيها 
مصر، منذ عزل الرئيس حممد مرسي يف 3 متوز 

.2013
ويبدو التخبط وعدم القدرة على التقدير الصحيح 
هذا  ويف  للعيان.  باديني  السياسية  للحظة 
السياق، قال سامح راشد، وهو اخلبري السياسي 
يف مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية يف 
»األهرام«، إن »الفصيل اإلسالمي تسوده الكثري 
من االختالفات وشق الصف«، مؤكدًا أن »حلظات 
استثنائية هي اليت جيتمع عليها اإلسالميون، كما 

يف االنتخابات أو االستفتاءات«.
عن  صحافية،  تصرحيات  يف  راشد،  وحتدث 
»وجود حالة من اإلحباط تعاني منها اجلبهة، ألن 
رد الفعل جراء دعوتهم مل تلق القبول املنتظر«، 
الفتًا إىل أن »اجلبهة استبقت حمدودية نتائج هذا 
اليوم بإعالنها أنه جمرد موجة ثورية، حتى ال يبدو 

أنهم فشلوا فشاًل ذريعًا«.
سعوا  التظاهرات  منظمي  أن  من  الرغم  وعلى 
إىل اختطاف حالة الغضب املتصاعدة ضد إدارة 
الرئيس عبدالفتاح السيسي ملصر، جلّر البالد إىل 
يستفيد  لن  األجواء  هذه  أن  غري  هوية،  معركة 
منها إال احلاكم الذي يسّوق نفسه بوصفه عدوًا 
وبالفعل،  والوسطية.  للسماحة  وحاميًا  للتطرف 
انتهزت حكومة إبراهيم حملب الفرصة جيدًا، وجرى 
تضخيم الفت حلدث التظاهر املرتقب. وأقّر جملس 
أمس،  من  أول  األسبوعية  جلسته  يف  الوزراء، 
مشروع قانون »إدراج الكيانات اإلرهابية«، وهو 
خنق  مراقبني،  حبسب  يستهدف،  الذي  القانون 

»اإلخوان« والقوى اإلسالمية املعارضة.

يبدو التخبّط وعدم القدرة على التقدير الصحيح للحظة السياسية 
باديني للعيان )أ ف ب(

اجليش  من  فائقة  قوات  اليوم.  اإلسالمية«، 
املنشآت  وحول  امليادين  يف  تتمركز  والشرطة 
التلفاز،  حول  تلتف  مذعورة  ومجاهري  احليوية، 
مسبوق،  غري  إعالمي  قصف  من  لوابل  تتعرض 

خيتلق أساطري حول مذابح جتهز.
كل ذلك يأتي بينما تستعد البالد جللسة النطق 
باحلكم على الرئيس املخلوع، حممد حسين مبارك، 

واملقرر انعقادها يوم غد.
و«الثورة«، حبسب مطلقيها من ناشطي »اجلبهة 
السلفية«، هلا مطالب عدة، أبرزها فرض اهلوية 
اهليمنة  جانب رفض  إىل  اإلسالمية دون متويه، 
اخلارجية وإسقاط حكم العسكر. وتبدأ مع صالة 
للجبهة،  بيان  يقول  كما  اجلمعة،  اليوم  الفجر 
من دون أن تصاحبها مسريات أو جتمعات أمام 
املساجد، بل احتشاد للصالة »استعدادًا للشهادة 

بعد صالة اجلمعة من كل مساجد مصر«.
مهمتها  سيكون  إدارة  »هناك  أن  البيان  وتابع 
ومراحل  امليادين  يف  التحركات  خطوات  رسم 
التحرك«، ورأت أنه يوم 28 تشرين ال ميثل »يوم 
احلسم، فهو طليعة موجة ثورية جديدة ستستمر 

حتى ذكرى 25 يناير«.
جزء  وهي  السلفية«،  »اجلبهة  أن  الالفت 
ورفض  الشرعية  لدعم  الوطين  »التحالف  من 
وفصائل  »اإلخوان«  يضم  الذي  االنقالب«، 
كانت  يومية،  بيانات  وتصدر  أخرى،  إسالمية 
الثورية«  »القوى  كل  مع  الصف  بوحدة  تنادي 
كخطوة أوىل الستعادة الدميوقراطية، لكنها اليوم 
تصرفت وحيدة. وتتبع »اجلبهة السلفية« لرموز 
إسالمية وسلفية مستقلة عدة، من بينهم الشيخ 
الراحل رفاعي سرور، والشيخ السجني حازم أبو 
امساعيل، كما تضم عدة تكتالت دعوية، وتهدف 
إىل »رفع راية الشريعة اإلسالمية« والعمل على 

حتقيق حاكميتها.
وكان »حتالف دعم الشرعية« قد تشكل بعد عزل 
الرئيس حممد مرسي يف متوز 2013، لكنه تلقى 
رئيس  من  قرار  صدور  إثر  موجعة  ضربة  أخريًا 
جملس الوزراء، إبراهيم حملب، حبظره، لُيستبعد 

من خوض االنتخابات الربملانية املقبلة.
الشرطة  شنت  املاضية،  األيام  مدار  وعلى 
محالت اعتقال ومداهمات واسعة النطاق، ووقف 
أطراف  على  واملرئي  واملسموع  املقروء  االعالم 
والتخويف  الذعر  من  كبريًا  قدرًا  ليثري  أصابعه، 
وسط املواطنني، خالقًا عدوًا جبارًا يتأهب »ألكل 

األخضر واليابس«.
هذه هي حال أرض الكنانة قبيل ساعات قليلة من 
للتظاهر  السلفية«  »اجلبهة  أطلقتها  اليت  الدعوة 
ورفع املصاحف. لكن، كعادتها، مل تعلن مجاعة 
اإلخوان املسلمني موقفًا صرحيًا، إذ اكتفى بيان 
»اهلوية  عن  املدافعة  التظاهرت  بـ«تثمني«  هلا 
أن  اإلسالم«. غري  مواجهة خصوم  اإلسالمية يف 
الدكتور رفيق حبيب، نائب رئيس »حزب احلرية 
والعدالة« )املنحل(، وهو الذراع السياسية جلماعة 
اإلخوان املسلمني، وصف التظاهرات، اليت دعت 
»انتفاضة  عنوان  حتت  السلفية«  »اجلبهة  إليها 
العظيم«،  الثوري  بـ«احلراك  املسلم«،  الشباب 
الذي يقضي على »علمانية العسكر«. وقال إن 

يتهم النائب خالد ضاهر قائد اجليش العماد 
رئاسة  إىل  للوصول  بالسعي  قهوجي،  جان 
برأيه،  السّنة«.  أهل  »دماء  على  اجلمهورية 
اجليش عمومًا، ومديرية االستخبارات خصوصًا، 
ويشّوهان مسعة  آذار،   8 قوى  لدى  يعمالن 

طرابلس وصيدا والبقاع األوسط.
خالد ضاهر ال  النيابية  عضو كتلة املستقبل 
منزله  يزال  ال  البيضاء.  الرايات  رفع  ينوي 
مستشفى  قبالة  املساجد،  ألحد  املالصق 
السالم يف منطقة الضم والفرز الطرابلسية، 
صيداوية  جملّمعات  خالفًا  باحلياة،  يضّج 
ومشالية أخرى. ال يعنيه »حوار الضرورة« بني 
حزب اهلل وتيار املستقبل، وال احلرب القائمة 
بني حزب اهلل و«داعش«. يف رأيه، »املطلوب 
سياسيًا وعسكريًا إنهاك حزب اهلل«، لكنه لن 
يشارك يف هذه وال يف تلك. »أنا أتفرج من 

بعيد على البطيخ يكّسر بعضه«.
مل  ملاذا  »داعش«.  تنظيم  من  احلديث  يبدأ 
اإلسالمية  اجلماعة  يف  السابق  العضو  يبايع 
»دولة البغدادي« بعد؟ جوابه سريع: »داعش 
من  أنا  »لست  يشرح:  ثم  إرهابية«.  مجاعة 
نفسه  صّنف  هو  إرهابيًا.  التنظيم  يصنف 
كذلك يف تأكيده السعي الدائم إىل إرهاب 
أعدائه«. يتضح القصد إذًا. ال يهدف نائب 
بل  التنظيم.  إىل  اإلساءة  إىل  »املستقبل« 
داعش  يفعله  »ما  التربير:  عملية  يف  يدخل 
لنا  حنن  اهلل.  حزب  أفعال  على  طبيعي  رّد 
شخصيتنا، وال نؤمن بأسلوب داعش. قتال 
حزب اهلل وداعش ال يعنينا. هو قتال تنظيمني 
»األخبار«  الزميلة  ضاهر  حيادث  إرهابيني«. 
كما حيّدث مجهوره يف املناسبات االجتماعية 
مستنقع  يف  نفسه  احلزب  »أوقع  املختلفة: 
يستحيل اخلروج منه«. يعّدد أرقامًا خيالية عن 
شهداء احلزب ومصابيه، مفّصاًل أعداد اجلرحى 

العاديني وذوي اإلصابات احلرجة .
ينتقل »نائب األمة« إىل امللّف األحّب إىل قلبه: 
الصراع.  »أرفض بشّدة زج اجليش يف هذا 
إرهابًا.  يقاتل  إرهاب  معركتنا.  ليست  هذه 
اللهم اشغل الظاملني بالظاملني، وأخرجنا من 
بينهم ساملني. للدروز والشيعة واملسيحيني 
أحد  إىل  اجليش  احنياز  وأرفض  مرجعياتهم، 
الفريقني ومقتل العسكريني السّنة دفاعًا عن 
اجليش  عناصر  إذًا،  تدعو،  هل  اهلل«.  حزب 
إىل االنشقاق؟ جييب: »هذا موقفي بوضوح: 
ال أطلب من العسكريني االنشقاق، لكن على 
من يرسلون أبناءهم حلماية حزب اهلل التفكري 
جيدًا. هناك من رفضوا الذهاب إىل عرسال. 

مل ينشّقوا، لكنهم بقوا يف منازهلم«.

قائد الجيش يريد رئاسة
الجمهورية على دماء أهل السنـّة

»تيار  متّثل  اليت  املستقبل  كتلة  ميكن  كيف 
االعتدال والوسطية« ان تتحّمل كل مواقفه؟ 
جييب: »أنا أقول علنًا ما يقولونه هم سرًا«. 
شنيعة.  وأخطاء  ممارسات  »هناك  ويضيف: 
يقولون إن مناطقنا خّزان اجليش ويتصّرفون 
الكتلة،  اجتماعات  يف  معادية.  منطقة  كأننا 
االستخبارات.  جتاوزات  عن  دائمًا  نتحدث 
هناك مجاعة مهذبون. لعّلي أنا بال تهذيب. أنا 
متفاهم مع رئيس الكتلة فؤاد السنيورة على 
رفع الصوت لوقف اإلساءات إىل املواطنني. 
يف  الكل  لكن  اجليش،  يف  البعض  يوجد 
اإلنسان.  حقوق  ينتهكون  االستخبارات 
إساءات قائد اجليش بلغت حد اقتحام منزلي، 
ضد  أنا  أفزع.  ال  أنا  يفّزعوني.  وقصدهم 

اجليش؟ أنا ضد اإلهانات والرذالة«.
بانفعال،  سبق  ما  كل  ضاهر  يقول  ال 
ومديرية  عمومًا  »اجليش  بارز:  بهدوء  بل 
علنًا«.  السّنة  يقهران  االستخبارات خصوصًا 
هل من أمثلة؟ »آخر مرة كان هناك 11 شابًا 
جامعيًا يف طريقهم إىل جبال الضنية للتنّزه، 
مل  االستخبارات.  مركز  إىل  اقتادوهم مجيعًا 
تكن مثة شبهة أمنية حول أيٍّ منهم ومل يكونوا 

لكن  حبقهم.  شيء  أي  يوجد  وال  مسلحني، 
باإلرهاب.  متهمني  كانوا  سّنة،  أنهم  مبجرد 
هذا ال حيتمل. يف القلمون، أوقفوا ما مّسوه 
أنها  ليتبني  إعالمية،  همروجة  مع  خلية  أول 
مل  شيء.  بأي  هلا  عالقة  وال  خلية  ليست 
يتعلموا. أوقفوا خلية ثانية جّلها من أساتذة 
هلا  ليس  أن  ليثبت  واملهندسني  اجلامعات 
ُأهني  علمان  الشيخ مسري  بأي شيء.  عالقة 
قتل  كيف  للصالة.  اجلامع  إىل  طريقه  يف 
خضر املصري وسامر نيغرو وغريهما الكثري؟ 
ملتح  كل  صار  املواطنني.  على  يعتدون 
من  يعود  الشيعي  ملفات.  تركيب  إرهابيًا. 
أما  اللبنانية  الدولة  بالنسبة إىل  سوريا بطاًل 

السين فريجع إرهابيًا«.
جمرد  ضاهر  حديث  يبدو  األوىل  للوهلة 
يكشف  فيها  التدقيق  لكن  مرتابطة.  عبارات 
عن جمموعة شعارات يتقن النائب اخلمسيين 
وعواطفهم:  املستمعني  عقول  يف  زرعها 
احملكمة  إىل  حُيّول  بندقية  لديه  سيّن  »كل 
سيطرة  حتت  األخرى  هي  الواقعة  العسكرية 
حزب إيران. لن أقول إنين ضد اجليش. كل 
دولة حتتاج إىل جيش للدفاع عن حدودها. أنا 
ضد املمارسات الشاذة. ضد البيع والشراء«. 
يقول ضاهر عن قائد استخبارات اجليش يف 
ومعلمه  »هو  احلسن:  عامر  العقيد  الشمال 
والنظام  آذار   8 قوى  عند  يعمالن  )قهوجي( 
ويشّوهان  السنية  الساحة  يؤذيان  السوري. 
مسعتها خدمة للنظام السوري. كان )الرئيس 
السوري( بشار األسد يقول إن هناك إمارة. 

اليوم قهوجي خيربنا أنه منع إعالن اإلمارة«.
أمل حتصل حماوالت جلمعك وقهوجي؟ جييب: 
»باءت بالفشل. ال حتل مشكلته معنا بإعطائنا 
مع  يفعل  كما  عسكري  كّم  كتوظيف  خدمات 
يتقاضون  بزنس.  غدت  االستخبارات  غرينا. 
ثالثة آالف دوالر لقاء تطويع العسكري«. ال 
اجليش  »قائد  يكمل:  هنا،  التصعيد  ينتهي 
يريد أن ينتخب رئيسًا للجمهورية على دماء 

أهل السّنة«.
قبل سنوات مسع النائب خالد ضاهر أحدهم 
يقول: »من يعلق مع فقري خيسر، ومن يعلق 
ملالك  الصوت  يكن  مل  يكرب«.  الدولة  مع 
يوحي إليه، إال أنه آثر من يومها الوقوف ضد 
الدولة. انتقاد اجليش يقع يف سياق »حقي 
يف املعارضة«. ومواقفه هذه تقّويه. بالنسبة 
آذار ليس ضاهر سوى شّتام   8 إىل مجهور 
ملؤسسة اجليش واستخباراتها، متهم بالتورط 
السوريني  املسلحني  ومّد  حلبا،  جمزرة  يف 
اآلخر،  اجلمهور  إىل  بالنسبة  أما  يلزمهم.  مبا 
فهو عضو يف كتلة املستقبل النيابية، يتقن 
أكثر  املستمعني  رؤوس  الشعارات يف  زرع 
السابق فارس سعيد طبعًا وكل  النائب  من 
شخصيات 14 آذار األخرى. والالفت أن قوى 
8 آذار، رغم كل اتهاماتها له، مل تطلب رمسيًا 
من اجمللس النيابي رفع احلصانة النيابية عنه. 
فيما اكتفت قيادة اجليش ببعض التسريبات 
تيار  أما  العسكرية.  والعراضات  الصحافية 
أن  يدرك  كأنه  مواقفه،  فتحّمل  املستقبل 
بعض  يف  العكاري  النائب  بسبب  خسائره 
األوساط املسيحية أقل بكثري من أرباحه يف 

البيئة املستقبلية اليت يشّد ضاهر عصبها.

غسان سعود

خالد ضاهر: أقول علنًا ما يقوله »املستقبل« سرًا

الجيش ومديرية االستخبارات يقهران السنـّة 
علنًا )مروان بو حيدر(
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Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

الشيخ  جبل  يف  عرنة  بلدة  يطّوق  يزال  ال  احلداد 
والقرى ذات الغالبية الدرزية احمليطة، بعد سقوط 
وامتناع  أسابيع،  ثالثة  الشهداء قبل  عدد كبري من 
عن  النصرة«  و«جبهة  السورية  املعارضة  مسلحي 
األسابيع  معركة  أّن  يبدو  لكن،  اجلثامني.  تسليم 

املاضية ليست األخرية!.
ما إن حتجب الغيوم الرمادية الصغرية دائرة  عرنة | 
الشمس قلياًل، حتى يتسّلل هواء جبل الشيخ املثلج 
املطوق  وطيور  العظام،  إىل  السيارة  شّباك  عرب 
السواتر  فوق  مرمية  فرتاها  أيضًا،  الصقيع  يثقلها 
ن حواجز اجليش السوري وقوات  صِّ َ الرتابية اليت حتحُ
إىل  يعفور  من  الطريق  طول  على  الوطين،  الدفاع 

بلدة عرنة يف أعالي جبل الشيخ.
الطريق إىل البلدة عرب مدينة قطنا يف ريف دمشق 
مرورًا ببلدات عيسم، وقلعة جندل، وبعقسم، والرمية 
آمن إىل حدٍّ بعيد بني ساعات الضوء األوىل والرابعة 
عصرًا، بفعل نقاط اجليش ومواقع األلوية 86 و56 
و36، وحواجز »الدفاع الوطين« الكثيفة. وحني حيّط 
الليل، عبور الطريق مرهوٌن باحلّظ، وبكمائن مسلحي 
الشيخ« و«جبهة  جبل  الشام« و«لواء  أحرار  »حركة 
النصرة«، املتسللني من قرى بيتيما وكفرحور وبيت 

سابر الصطياد العابرين.
احلزن الذي يظّلل عرنة على أكثر من 17 شابًا من 
شبابها و20 آخرين من القرى اجملاورة، سقطوا يف 
ثالثة  قبل  آخرين  ومسلحني  »النصرة«  مع  معارك 
ألق  يسلب  ال  القريبة،  َكَفْرَحور  ختوم  على  أسابيع 
الرحلة. فاخلريف هنا رمى بعضًا من ألوانه على فم 
فوق  واألمحر  والربتقالي  األصفر  ليتدّرج  الشتاء، 
جبل  قرى  َوعارف  واجلوز.  والدّراق  الكرز  كروم 
وشبعا  وحاصبيا  وشوّيا  قنيا  عني  اللبنانية  الشيخ 
وعني عطا، لن جيد فرقًا يف عرنة وبيوتها، ومحرة 

مشس اجلبال العالية على وجوه أهلها.
على »سطيحة« البيت املتواضع يف »حارة الصفحة«، 
يروح الشيخ أبو ماهر وجييء مرات كثرية. العجوز مل 
يدفن رفات ابنه بعد، وهذا يضاهي قسوة الفقدان 
عنده. يوّزع الستيين عينيه، مرة يف غرفة اجللوس 
على صورة ابنه الشهيد ماهر كّبول الذي سقط يف 
الفاجعة األخرية، وأخرى على حفيدته سالف، صغرية 
تسرت  وهي  األول،  اإلعدادي  الصف  تلميذة  ماهر 
وجهها بقطع الثياب املتدلية من حبل الغسيل. ختجل 
»راح  الذي  »لبابا«  إنها تشتاق  سالف وهي تقول 
على الغيم فوق فوق«. وحني حيتار دانيال الصغري، 
جنديًا يف  أو  طبيبًا  يكون  أن  بني  عّم سالف،  ابن 
املستقبل، ال جيد الدمع صربًا فينهمر على خدي أبو 

ماهر اجملّعدين.
»الدم غالي« يقول أبو ماهر. يعيد املزارع العزمية 
إىل قلبه: »حنن كلنا فدا هالوطن وجيش هالوطن 
الشهيد  والد  يكّررها  نفسها  الالزمة  واملقاومة«. 
سامر صاحل زغيب يف »احلارة الوسطانية«. وصاحل 
ابن الـ 4 عامًا أب لطفل واحد. قبل النكبة السورية 
كان الكون بالنسبة إليه تفاٌح وكروم وطريق سهلة 
حنو سوق اهلال يف دمشق، كأغلبية أبناء قرى جبل 
ة«  »احَلطَّ يرّتب  وهو  املفجوع  األب  يقول  الشيخ. 
البيضاء حول عنقه ورأسه، إن ولده األصغر حيمل 
هو  بندقية  فسيحمل  األمر،  اضطر  وإن  السالح، 
واملسلمني  الدروز  بيكفروا  »اللي  ليقاتل  اآلخر 

واملسيحيي« إىل جانب اجليش السوري.
حارة  نساء  يغطي  الذي  والسواد  واحلرقة  احلسرة 
الوادي، ينبئ مبا ختّبئه الزيارة لبيت الشيخ أبو أسد 
دفعًة  وعقاب  وفهد  أسد  أوالده  فقد  الكهل  مّرة. 
واحدة. ملاذا مّسيتهم بهذه األمساء يا شيخ؟ حيبس 
مسيتهم  ما  ريتين  »يا  عينيه:  يف  الدمع  أسد  أبو 
على أمساء اجلبل، ميكن كانوا بقيوا«. وبقدر ما يبدو 
أبو أسد جلودًا، تبدو زوجته الشيخة أم أسد ثكلى 
صابرة، متّر أيامها وهي تيمم وجهها صوب صورة 
اللي  وسندي  لـ«كبادي  البيت  صدر  يف  معلقة 
راحوا«، وترقب صغارهم يسرحون يف »احلاكورة«.

ليست املعركة األخرية!
ال ميّر سقوط هذا العدد من الشباب يف عرنة وسائر 
مرور  الشيخ  جبل  الدرزية يف  الغالبية  ذات  القرى 
جثث  يسلموا  مل  املسلحني  أن  خصوصًا  الكرام، 
الشيخ  بيت كبري مشايخ جبل  زيارة  بعد.  الشهداء 
أبو نبيه كّبول ثّم اجلولة مع شباب اللجان الشعبية 
عن  احلديث  يفتحان  واملراقبة،  احلراسة  نقاط  على 

تطورات السنوات األخرية.
مل يكن جبل الشيخ يومًا مكانًا لالقتتال بني أهله. 
وعلى ما يقول كّبول، فإن »أهالي القرى اجملاورة 
أيضًا، وحنن وهم ال  التكفرييني  يرزحون حتت نري 

جبل الشيخ بعد الفاجعة: لن تكون املعركة األخرية
فراس الشويف

»التشهري«  جتّنب  خليل  حسن  علي  املال  وزير  حاول 
بفضح ما حيدث يف أمانات السجل العقاري واملساحة 
لتأكيد  أن ما فضحه كان كافيًا  إال  املال.  يف وزارة 
)املؤّكد(، فاألراضي تعّرضت ألكرب عملية سطو ممنهجة 
املسؤولية  تنحصر  وال  املاضيني.  العقدين  طيلة 
والنفوذ  املصاحل  بأصحاب  بل  املرتشني  باملوّظفني 
والسلطة الذين عاثوا فسادًا يف إدارات الدولة وحّولوها 

اىل أداة لإلثراء غري املشروع.
يف 28 متوز من عام 2006، أي يف »عّز حرب متوز« حني 
كانت طائرات العدو »اإلسرائيلي« تقصف قرى اجلنوب 
اللبناني بعنف واملقاومة تصّعد ردها بصليات صواريخ 
للتجارة  واف  »شركة  كانت  حيفا«،  بعد  »ما  تطال 
القابضة«  حجيج  »جمموعة  متلكها  )اليت  واالستثمار« 
نظم حمضر عملية  وعدد من األشخاص من آل حجيج( تحُ
من  مربع  مرت   435000 يفوق  ملا  ومتّلك  حتديد وحترير 
مشاعات بلدة كفردونني شرق صور، غري البعيدة عن 
احلدود مع فلسطني احملتلة، بـ«حضور املختار وأصحاب 

العالقة«!
العقارية يف لبنان  ال تقتصر غرائب عمليات الشؤون 
على زعم أشخاص قيامهم بعملية عقارية كتلك وسط 
تشمل  بل  اجلنوب،  يف  العسكرية  العمليات  مسرح 
حاالت يرث اجلد فيها قطعة من األرض عن حفيده)!(، 
العقارية  اإلدارات  يف  خاص«  »نظام  وفق  وذلك 
معامالت  تكلفة  ويرفع  تلك  التجاوزات  »يشّرع«  بات 
الرسوم  من  »املليارات«  الدولة  وحيرم  املواطنني 
والضرائب، حبسب وزير املال علي حسن خليل الذي 
أعلن أمس إحالة 55 موظفًا يف الشؤون العقارية إىل 
النيابة العامة املالية وإخضاعهم للتحقيق، توزعوا على 
أمانات السجل والدوائر العقارية يف املناطق اللبنانية 
املخالفات  من  الكثري  من  التحقق  »بعد  وذلك  كافة، 
موظفني ومساسرة«  تورط  تؤكد  املستندات  وعشرات 

يف ارتكابات سرقة ورشى وابتزاز.
باتت إدارات الشؤون العقارية أشبه بـ«مغارة ألصحاب 
املصاحل«، هلا »قواعد« جترب أصحاب املعامالت على دفع 

الرشى لتمرير معامالتهم و«تشّرع السرقة واالبتزاز«،
قال حسن خليل الذي شرح لـ«األخبار« كيف استطاع 
»القواعد«  على  اللعب  يتقنون  السطوة ممن  أصحاب 
املذكورة االستيالء على مئات آالف األمتار من أمالك 
إىل  وجتزئتها  واملشاعات،  واخلاصة  العامة  الدولة 
عقارات تقل مساحتها عن 10 آالف مرت مربع، كما فعلت 
حقها  الدولة  حلرمان  وذلك  املذكورة،  »واف«  شركة 
تفوق  اليت  اخلاصة  العقارات  من  اجملاني«  يف«الربع 
خمصص  الربع  هذا  بأن  علمًا  العتبة،  هذه  مساحتها 
لبناء الطرقات والبنى التحتية واملساحات العامة، وهذا 
أصحاب  يكتف  مل  إذ  خليل،  حبسب  مذهل،  تفصيل 
هذه الشركة بالسيطرة على أمالك شاسعة، بل بلغت 
الوقاحة حد التحايل األقصى لعدم ترك ربع املساحات 

املستوىل عليها للدولة.
وعد الوزير خليل »بنتائج مباشرة يشعر بها املواطن« 
حلملته على فساد إدارات الشؤون العقارية اليت »ستبدأ 
املشاعات  سرقة  يعانون  األهالي  حيث  اجلنوب«،  من 
من دون أن يستجيب أي من أجهزة الدولة لشكواهم، 
»وحتى آخر منطقة يف لبنان«، حبسب حسن خليل الذي 
أعلن بدء التحقيق اإلداري مع موظفني ومسؤولني يف 
8 أمانات عقارية ارتكبوا خمالفات عديدة، ال سيما يف 
ختمينات العقارات عند تسجيلها، ما أدى إىل اسرتداد 
الدولة مبالغ تفوق 28 مليار لرية حتى اآلن من الرسوم 
بعد  أي  نفي  على  احلرص  كل  خليل  يبدي  الفائتة. 
خانة  وضعها يف  كذلك  رافضًا  هذه،  حلملته  سياسي 
املنافسة أو املزايدة على محلة وزير الصحة وائل أبو 
فاعور على فساد األغذية. »احلصانة مرفوعة عن موظفي 
اإلدارات العقارية ودوائر املساحة«، قال وزير املال، 
الشكاوى  »بكل  التحقيق  املختصة  األجهزة  من  طالبًا 
إىل  بلدية«  لـ29  ملفًا   29« إحالة  معلنًا  ترد«،  اليت 
النيابة العامة. وعّما إذا كانت احلملة ستطاول »الكبار« 
من الشخصيات العامة املعتدية على األمالك العامة، ال 
سيما البحرية والنهرية منها، قال خليل إن محلته ستبدًا 
»من أقرب الناس«، وإنه »ال غطاء ألحد«، حمّماًل »الرأي 
»كشف« جتاوزات  نفسه مسؤولية  الوقت  العام« يف 

الساسة و«مواجهتها«!
أعلن حسن خليل اختاذ سلسلة إجراءات يف هذا السياق، 
أّوهلا طلب »نفي ملكية« العقارات، ليس فقط للموظفني 
والعاملني واملّساحني العقاريني ممن طالتهم اإلجراءات 
الشؤون  العاملني يف  »لكل  بل  والقضائية،  اإلدارية 
»لتطبيق ما ميكن تطبيقه  العقارية واملساحة«، وذلك 
من قانون »اإلثراء غري املشروع««، حبسب خليل الذي 
حتى  جبدية«  املذكور(  )القانون  تطبيق  لعدم  »أسف 
اليوم! أعلن كذلك توقيف معّقيب املعامالت عن العمل 
»حتى تطبيق اإلجراءات« وحماسبة املرتكبني، قائاًل إن 
الكثري من هؤالء »باتوا جيلسون على مكاتب املوظفني 
)أقربائهم( وحيددون الرسوم، دون أي معيار«، ومن 
أمانة  يف  املوّظفات  إحدى  جنل  أن  ذلك  على  االمثلة 

كسروان لديه تصريح معّقب معامالت وهو يداوم نيابة 
وعد  نفسه!  الوقت  يف  بوظيفتها  ويقوم  والدته  عن 
الوزير خليل مبحاسبة أمناء السجل الذين اعتادوا توقيع 
املعامالت »بأكثر من صفة«، كأن يوّقع أمني السجل 
املعاملة بوصفه معاونًا ألمني السجل أيضًا، ما يشكل 
إعداد  عن  أعلن  كذلك  للمستندات؛  فاضحًا  »تزويرًا« 
تقرير شامل حول املعامالت العقارية العالقة أو باألحرى 
احملرومة سلوك »اخلط السريع«، ليتسلمه قبل نهاية 
املواطن«  »دليل  توزيع  إىل  صار  سيحُ اجلاري!  الشهر 
العقارية،  باملعامالت  يتعلق  ما  يف  وواجباته  حلقوقه 
معلنًا فتح خط ساخن للشكاوى ال يتبع للدوائر العقارية 
وأمانات السجل، بل جلهاز خاص يرفع الشكاوى إىل 
مدير الشؤون العقارية يف وزارة املالية ومكتب الوزير 

مباشرة.
وإن كانت اإلجراءات املعلنة أعاله تندرج يف معظمها 
الفتًا  كان  الصغري«،  »الفساد  سمى  يحُ ما  سياق  يف 
شكوى«   150 من  »أكثر  لديه  أن  خليل  حسن  إعالن 
تتعلق مبسح مشاعات وأحراج وأماكن عامة وتسجيلها 
خلق  »مت  حيث  عقارية،  وشركات  أشخاص  بأمساء 
يظنون  »من  خليل  حيذر  الواقع«.  )األمر(  من  نوع 
املوضوع  أن  من  هذه(«  السطو  )عمليات  مرروا  أنهم 
يف  مرسوم  مشروع  إعداده  معلنًا  الحق«،  ويحُ فتح  »سيحُ
هذا الصدد، بالتنسيق مع وزارة العدل، واعدًا ليس 
فقط باسرتجاع هذه األراضي، بل بـ«املعاقبة اجلزائية« 
يف  املساحة  أعمال  تعليق  خليل  وأعلن  للمرتكبني! 
ال  املرعية،  والقوانني  االصول  املناطق حسب  خمتلف 
سيما تلك اليت تبني أنها تتعلق بأعمال غري مشروعة 
بدءًا  واملشاعات  واخلاصة  العامة  الدولة  أمالك  طالت 
بأمالك الدولة اخلاصة، وهذا من أخطر االمور، والتعاون 
إجناز  لوقف  املختصة  والقضائية  االدارية  اجلهات  مع 
االعمال اجلارية على االقل ملدة ثالثة أشهر من تارخيه. 
تكون  لألصول  وفقًا  جلنة  تشكيل  خليل  أعلن  كذلك 
مهمتها متابعة املعطيات والشكاوى الواردة من أكثر 
من جهة رمسية وأهلية وبلدية وخماتري وهيئات جمتمع 
بهذه  بالتصرف  يتعلق  مبا  املساحة  أعمال  حول  مدني 
أوضاع  حول  خاص  ملف  وإعداد  واالمالك  املشاعات 
اليت  املناطق  سيما يف  ال  واملشاعات،  الدولة  أمالك 
واليت حصلت  االختياري،  أو  االجباري  للمسح  خضعت 
اليت حصل فيها  أعمال حتديد وحترير، مبا فيها  فيها 
ترعى  اليت  القانونية  االصول  وفق  النهائي  االجناز 
احلفاظ على هذه االمالك. وقال سيتم »تعليق العمل« 
اخلاصة  الدولة  ملكية  إىل  العامة  الدولة  أمالك  بنقل 
»بغرض التصرف بها«، وذلك فقط يف احلاالت »غري 
املرتبطة باملنفعة العامة«، وأضاف أنه طلب من أمانات 
»حتى  القيد  شهادات  إصدار  وقف  العقاري  السجل 

انتهاء التدقيق«.
مربع  مرت  ألف   570 حواىل  نقل  مت  أنه  خليل  وأعلن 
بني  متفرقة«  »ملكيات  إىل  العامة  الدولة  أمالك  من 
عاَمي 2001 و2013، أي يف »سنني املكننة«، وحتدث 
»التصرف  مت  اليت  املساحات  لتحديد  بذل  يحُ جهد  عن 
الثمانينيات  عقَدي  يف  عليها(  االستيالء  )أي  بها« 
اإلحصاءات  بأن  علمًا  املكننة«،  »قبل  والتسعينيات، 
بيع  أنه جرى  املال تشري اىل  اإللكرتونية لدى وزارة 
3.247 ماليني مرت مربع من عقارات الدولة غري املبنية 
بني عام 2001 و2014، منها 9.5% يف حمافظة جبل 
يف   %32.6 و  بريوت،  حمافظة  يف   %4 و  لبنان، 
حمافظة الشمال، و0.3% يف حمافظة النبطية، و%37 
يف حمافظة اجلنوب، و16.5% يف البقاع؛ كذلك تشري 
مربع من  مرت  ألف   327 بيع  جرى  أنه  إىل  اإلحصاءات 
عقارات الدولة املبنية، منها 24.7% يف جبل لبنان، 
و10% يف بريوت، و1.2% يف الشمال، و10.4% يف 
البقاع.  النبطية، و46.5% يف اجلنوب، و6.11% يف 
متلكها  أقسام  من  بيعت  اليت  املساحات  قّدرت  وقد 

الدولة مع مالكني آخرين بنحو 51 ألف مرت مربع.
تبنّي اإلحصاءات اإللكرتونية أن املساحات اليت ال تزال 
الدولة متتلكها اليوم من أراٍض غري مبنية تبلغ 326.7 
مليون مرت مربع، 0.7% منها يف جبل لبنان، و%0.03 
يف بريوت، و1.5% يف الشمال، و0.4% يف النبطية، 
باقي  أما  البقاع.  و97.5% يف  اجلنوب،  و0.6% يف 
املساحة اليت متلكها الدولة يف العقارات املبنية فتبلغ 
مع  اململوكة  األقسام  ويف  مربع،  مرت  ماليني   9.484
آخرين 48 ألف مرت مربع. وأبرز ما يف اإلحصاءات اليت 
أجرتها وزارة املال أن هناك 15721 عقارًا متلكها الدولة، 
لكنها مسجلة من دون مساحات، منها 1734 عقارًا يف 
عقارًا يف  و435  بريوت،  عقارًا يف  و49  لبنان،  جبل 
الشمال، و2646 عقارًا يف النبطية، و1606 عقارات يف 
اإلحصاءات  وتؤكد  البقاع.  عقارًا يف  و9251  اجلنوب، 
أن عمليات البيع اليت جرت على أمالك الدولة واليت مل 
تذكر فيها أي مساحة مشلت 1069 عقارًا، منها 971 
و281  بريوت،  عقارًا يف  و46  لبنان،  جبل  عقارًا يف 
عقارًا يف الشمال، و9 عقارات يف النبطية، و41 عقارًا 

يف اجلنوب، و21 عقارًا يف البقاع.

فراس أبو مصلح

وزير املال يواجه »لصوص العقارات«

القرى  »أكابر  أن  إىل  الشيخ  ويشري  أهاًل«.  نزال 
يعد  وبيتيما مل  وبيت سابر  وكفرحور  جن  بيت  يف 
وأمراء  العصابات  سيطرة  بعد  فعل شيء  بإمكانهم 
النصرة وغريها«. يناجي أبو نبيه خريًا لسوريا وجبل 

الشيخ لـ«ختلص احملنة«.
تفاصيل املعركة األخرية مل تعد خافية، كان اهلدف 
من هجوم اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطين على 
كفرحور ضرب جتمعات املسلحني فيها وقطع طريق 
إمداد مسلحي جبل الشيخ عن خميم خان الشيح يف 
ذات  املري  مغر  بلدة  حترير  وحماولة  دمشق،  ريف 
قبل مخسة  املسلحون  احتلها  اليت  الدرزية  الغالبية 
وشّردوا  أهلها  من  عددًا  وخطفوا  تقريبًا  أشهر 
الباقني. وقع املقاتلون يف كمني حمكم للمسلحني 
من  أكثر  فسقط  مكشوفة،  أماكن  تقدمهم يف  بعد 

40 شهيدًا.
األول.  املسلحني  اعتداء  يكن  مل  املري  مغر  احتالل 
املسلحون  خطف  املاضية،  السنوات  مدى  فعلى 
عشرات املزارعني واعتدوا عليهم وحرموهم من العمل 
يف الكروم، كما يف حضر، البلدة الكبرية احملاذية 
للجوالن احملتل يف مقابل بلدة جمدل مشس احملتلة. 
وقبل أقل من عام، جرى احلديث عن »صلحة« بني 
املسلحني يف بيت جن ودربل وأهالي القرى. وقبل 
ليلة واحدة من تنفيذ الشروط، شّن املسّلحون هجومًا 
على موقع اجليش السوري يف تلة حربون، وهو موقع 
الشيخ يف  جبل  ومرتفعات  البلدة  اسرتاتيجي حيمي 
العدو  جيش  حيتله  الذي  املرصد«  »موقع  مقابل 

اإلسرائيلي.
»املسلحون ليس هلم أمان«، يقول مهّند، أحد شباب 
األخرية، مل يعد مهند  الشعبية. يف األشهر  اللجان 
ينزع »الروسية« عن كتفه، وال يلبس ثياب املشايخ 
التقليدية. هو وأمين وكمال وباقي الشباب ينامون 
هجوم  من  خوفًا  املرّقطة  العسكرية  بالثياب  أحيانًا 

مباغت على بلدتهم.
خسائر املعركة املاضية جتعل املقاتلني أكثر إصرارًا 
على متابعة القتال ألنها »لن تكون املعركة األخرية«، 
عن  احلديث  يف  محاسًة  الشباب  يبدي  أمين.  يقول 
التدريبات اليت يتلقونها وجاهزيتهم للقتال. هنا يف 
ــ  ــ حينة  ــ دربل  القريبة من طريق عرنة  مواقعهم 
عني الشعرا، ينتشر املقاتلون قبل حلول املساء يف 
انتظار القادم. »هونيك بيتيما وبيت سابر«، يشري 
مهند بيساره إىل بيوت مرشوشة على سفوح اجلبل. 
»هين قاطعني الطريق علينا على أوتوسرتاد السالم 
)طريق دمشق ــ القنيطرة الدولي(، وممكن يتسللوا 
من هاملسارب«. يف اخللف، تقع مواقع اللواء 90 يف 
اجليش، وهي مواقع تشرف على مساحة كبرية من 
األراضي السورية وصواًل حتى دمشق، والفلسطينية 
وكفرقوق  عيحا  إىل  شبعا  مزارع  من  جنعم  ووادي 

اللبنانية.
اليت  العسكرية  القوة  من  جزء  هنا  الشعبية  اللجان 
الدفاع  بني  املقاتلون  يتوّزع  إذ  اجليش،  تساند 
التوحيد  »حزب  ومناصري  البعث  وكتائب  الوطين 
احلزب  يتبعون  مقاتلني  وجود  عن  فضاًل  العربي«، 
السوري القومي االجتماعي، إىل جانب جمموعات تدور 

يف فلك حزب اهلل.
يف طريق العودة من اجلبل، يقطع الشيخ أمني كبول 
والتفاح  بالسفرجل  املليء  وصندوقه  بـ«موتوره« 
الطريق على املقاتلني. ميأل جعبهم العسكرية بالثمر 
مبواقعهم:  بعد  يلتحقوا  مل  ملاذا  ويسأهلم  اللذيذ، 

»ملني تاركني الليل!؟«.
ال مصالحة بوجود »النصرة«

ال يبدو احلديث عن »صلحة« بني األهالي واملسلحني 
امتناع  ظّل  يف  اآلن،  واقعيًا  الشيخ  جبل  يف 
املسلحني عن تسليم جثث الشهداء لذويهم. ليس 
من  عدد  يبذهلا  اليت  التهدئة  مساعي  هذا فحسب، 
الفعاليات بالتنسيق مع وزارة املصاحلة السورية ال 
جتد األصداء املناسبة يف ظّل هيمنة »جبهة النصرة« 
يف جبل الشيخ، وأمريها املعروف بـ«الشمري«، على 
قرار املسلحني احملليني. يف األسبوع املاضي، جرى 
عمل عليه مع فاعليات من بلدة  احلديث عن تفاهم يحُ
حينة وأحد فاعليات كفرحور لوقف إطالق النار وفتح 
رّد  لكن  واملخطوفني،  اجلثامني  وتسليم  الطرقات 
باالعتداء  جاء سريعًا  بيتيما وكفرحور  املسلحني يف 
على عدد من األهالي أثناء قطافهم الزيتون يف بلدة 
بقعسم يف منطقة وادي حبريان، وقتلوا شابًا يدعى 
فادي حممود صقر، وجرحوا آخر جروحه بالغة. وشّبه 
األهالي احلادثة األخرية مبا جرى بعد مصاحلة دربل، 
واهلجوم الذي تالها على موقع حربون ومواقع اللجان 

الشعبية يف عرنة.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 »انتكس عاطفيًا« فقصد جرود عرسال

  اصيب علي ز. باليأس بعد ان وقع اخلالف بينه وبي خطيبته 
السورية، فلجأ اىل جرود عرسال والتحق »بلواء درع الشريعة« 

أليام قبل ان يعود ادراجه عندما شعر »باخلطر واخلوف«.
كان ذلك بعيد بدء االشتباكات بني تنظيَمي »النصرة وداعش« 
واجليش اللبناني يف عرسال يف الثاني من آب املاضي، حيث 
كان علي يعتقد انه بني »اجليش السوري احلر« املعّجب به عرب 

اإلعالم فقط، ليفاجأ انه بني مسلحي تنظيم »داعش«.
ويروي علي ز. اثناء استجوابه امام احملكمة العسكرية الدائمة انه 
عاد اىل رشده بعد ستة ايام من ذهابه اىل جرود عرسال نتيجة 
اليت قصدها  يَر بني اجملموعة  انه مل  مؤكدًا  عاطفية«،  »نكسة 
أبو  للمدعو  مقابلته  عن  لكنه حتدث  او مسلحني،  اعالمًا سوداء 

عبداهلل العراقي »أمري داعش«.
وتعّرف علي عرب الفايسبوك على املدعو »أبو جهاد« الذي دعاه 
»مشوشًا«  حينها  علي  وكان  عرسال،  جرود  اىل  الذهاب  اىل 
السورية.  خطيبته  وبني  بينه  وقع  خالف  جراء  اليأس  ويصيبه 
وقال ردًا على اسئلة احملكمة برئاسة العميد الركن الطّيار خليل 
ابراهيم: انا مع املعارضة السورية وضد النظام، ومعجب باجليش 
السوري احلر امنا ال اعرف احدًا منهم شخصيًا وقد تعرفت على 
»ابو جهاد« عرب الفايسبوك الذي دعاني اىل الذهاب اىل جرود 
عرسال واالنضمام اىل اجليش احلر وااللتحاق بلواء درع الشريعة. 
ويضيف علي: تعرفت عليه بالصدفة عرب الفايسبوك وتواصلت 
معه 4 او 5 ايام قبل ان يدعوني للقائه يف ساحة عرسال حيث 
توجه بي اىل اجلرد وسرنا حواىل ساعة اىل ان وصلنا اىل كروم 
الغرفة رقم )8( حيث  كرز حيث رأيت غرفًا مرّقمة فرتكين يف 
العراقي.  اهلل  عبد  ابو  يدعى  انه  نفسه  عن  عّرف  حضر شخص 
انه ذهب يف  وبسؤاله قال علي بعد ان اعطى اوصاف االخري 
رأى  حيث  مغارة  اىل  قتادة  ابو  السوري  برفقة  التالي  اليوم 

اشخاصًا يضعون عبوات.
وردًا على سؤال قال ان العراقي اعلمه انه من داعش وكان معه 
3 اشخاص من آل االطرش، وابلغه انه ال يستطيع الدخول اىل 
لبنان ألنه مطلوب بعد اتهامه بتفخيخ سيارتني من نوع نيسان 
وهوندا، وطلب منه االبقاء حلواىل شهرين حتى املبايعة. ويضيف 
وقاموا  معه،  واختلفت  رشدي  اىل  عدت  ايام  ستة  بعد  علي: 
حينها خبطفي بعدما اعتقدوا اني عميل حلزب اهلل، وبعد ربع ساعة 

تركوني.
وبسؤاله قال علي: مل اَر أعالمًا سوداء. واضاف ان املدعَوين ابو 
رعد وابو جهاد كانا ضد مقاتلة اجليش لدى وقوع معركة عرسال، 

ورفضا املشاركة.
ليس  التقاه  الذي  العراقي  اهلل  عبد  ابو  ان  واكد  علي  وعاد 
نفسه ابو عبد اهلل العراقي امري داعش، وان الكتيبة اليت كان 
فيها رفضت القتال ومل يَر حينها اي اسري عسكري للجيش او 
اىل  العودة  رعد  ابو  املدعو  من  طلب  انه  االمنية.وافاد  القوى 
منزله ومساعدته يف الذهاب اىل عرسال، وقام ابو رعد املذكور 
حيث  وادي محيد،  عرب  عرسال  اىل ساحة  اشخاص  مع  بإرساله 

اوقف من قبل خمابرات اجليش يف اللبوة.
العامة القاضي هاني حلمي  النيابة  ويف رّده على اسئلة ممثل 
احلجار، افاد علي بأن هدف ذهابه انه حيب املعارضة السورية 
عن  يراه  كان  مبا  معجبًا  وكان  باليأس  ويشعر  مشوشًا  وكان 
جرود  قصدت  عندما  وقال:  اإلعالم.  عرب  احلر  السوري  اجليش 
وقد  بذلك.  مقتنعًا  اكن  مل  ألني  القتال  نييت  يكن  مل  عرسال 
شعرت باخلطر واخلوف اثناء املعركة بعدما علمت حبصول اشتباك 
آذار  من  الرابع  اىل  اجللسة  رفع  احملكمة  وقّررت  اجليش.  مع 

املقبل للمرافعة. 

اجليش يوقف 11 مشتبهاً بهم
أوقفت قوى اجليش  املطلوبني واملشبوهني،  إطار مالحقة    يف 
يف بريوت والكورة بعد عمليات دهم 11 مشتبهًا بهم يف جرائم 
خمتلفة. وذكرت قيادة اجليش - مديرية التوجيه يف بيان، أن قوة 
من اجليش »دهمت أحد األماكن يف حمّلة طريق اجلديدة - بريوت، 
لالشتباه يف  السورية،  التابعية  من  أشخاص  أربعة  أوقفت  حيث 
عالقتهم بالتنظيمات اإلرهابية ولوجودهم داخل األراضي اللبنانية 
ستة  الكورة  منطقة  يف  أوقفت  كما  قانونية.  أوراق  دون  من 
مواطنني وشخصًا من اجلنسية األسرتالية، لالشتباه بهم«، مشرية 
اىل أنه »مّت تسليم املوقوفني إىل املرجع املختص إلجراء الالزم«.

الدولة 4 سوريني كانوا حياولون  أمن  أوقف مكتب  راشيا،  ويف 
باجتاه  بلدة عني عطا،  بالقرب من  اللبنانية  األراضي  التسلل عرب 
بيت جن يف األراضي السورية. وقد عثر يف هواتفهم اخللوية على 
وسلم  »داعش«،  تنظيم  و  »النصرة«  جبهة  من  ألشخاص  صور 

املوقوفون إىل القضاء املختص.
على  العثور  مت  أنه  لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  ذكرت  ذلك،  إىل 
طرابلس،  علي يف  أبو  مستديرة  وعند  القمح  سوق  قنبلتني يف 

وفرض اجليش طوقًا امنيًا بانتظار وصول اخلبري العسكري.

جثة ثالثيين يف وادي كفرذبيان
جثة  انتشال  على  األمحر  والصليب  املدني  الدفاع  فرق  عملت    

بلدة كفرذبيان،  إفرام عقيقي من وادي  الثالثيين فادي  الشاب 
وهي مصابة بطلق ناري من بندقية صيد وجدت إىل جانبه.

وكان عقيقي قد توّجه للصيد أول من أمس، وقد حاولت عائلته 
االتصال به من دون أن تلقى أي جواب. وبعد إبالغ القوى األمنية 
عن فقدانه، ُعثر عليه  االثنني يف منطقة وعرة جتري فيها ساقية، 

ورّجحت املعلومات أن يكون عقيقي قد انزلق من أعلى الصخور.

إدانة الضابط شاهني جبرم التعامل
  بعد توقيف دام ألكثر من أربعة أعوام، ختمت احملكمة العسكرية 
الدائمة حماكمة الضابط يف اجليش اللبناني املقدم غزوان شاهني 
املوقوف منذ كانون الثاني من العام 2010 بتهمة التعامل مع العدو 

اإلسرائيلي.
التحقيق  مراحل  كافة  ويف  املاضية،  االربعة  األعوام  مدى  وعلى 
األولية مرورًا باالستنطاقية وأمام احملكمة، بقي شاهني على موقفه 
إىل  استنادًا  واليت سيقت ضده  إليه،  املسندة  التهمة  إنكار  من 
الئحة االتصاالت اهلاتفية اليت تظهر تواصله مع خط أمين مشبوه 
وذهب  شاهني  نفاه  الذي  األمر  اإلسرائيلي  املوساد  إىل  يعود 
اىل اتهام احملققني بفربكة الالئحة، منطلقًا من حتليل ودراسات 
حّولته يف السجن إىل خبري يف االتصاالت، حيث أظهرت يف املرحلة 
النهائية من حماكمته وجود خلل يف تلك الالئحة، وبّرره خبريان يف 

االتصاالت اهلاتفية بأنه خطأ تقين قد حيصل عرضًا.
واصدرت احملكمة أمس برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 
القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل  وعضوية املستشار املدني 
النيابة العامة القاضي كمال نصار حكمًا حبق شاهني قضى حببسه 

مخس سنوات أشغااًل شاقة وجتريده من حقوقه املدنية.

سوري يسّهل الدعارة لزوجته القاصر.. وعراقيتني
  توىل سوري إدارة شبكة للدعارة اختذت من منطقيت جونيه وطربجا 
القاصر  لزوجته  الدعارة  تسهيل  إىل  وعمد  ألعماهلا،  »مسرحًا« 
ولشقيقتني عراقيتني، كانتا تعمالن أحيانًا »من دون تسهيل من 

أحد«..
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه توافرت 
معلومات لدى مكتب مكافحة اإلجتار باألشخاص ومحاية اآلداب يف 
بإدارتها  يقوم  دعارة  وجود شبكة  عن  القضائية،  الشرطة  وحدة 
شخص يسّهل أعمال الدعارة لزوجته القاصر وفتاتني أخريني يف 

حمليت جونية وطربجا.
وبنتيجة املتابعة والرصد وبناًء إلشارة القضاء املختص، متكنت قوة 
من املكتب املذكور بتاريخ 2014/11/29 يف حملة طربجا وباجلرم 
املشهود من توقيف، كل من السوريني ز.أ. )36 عامًا( وآ.ص. 
)14 عامًا( والشقيقتني العراقيتني ر.ت. )19 عامًا( ور.ت. )31 
لزوجته  الدعارة  بتسهيل  األول  اعرتف  معهم  عامًا(.وبالتحقيق 
القاصر وللشقيقتني اللتني اعرتفتا أيضًا مبمارسة الدعارة أحيانًا 

من دون تسهيل من أحد.

موقوفون برتويج املخدرات يف عكار وبرج الرباجنة
  أوقفت دورية تابعة ملخابرات اجليش اللبناني يف بلدة الكنيسة 
يف عكار عصابة مؤلفة من لبناني وسوري بتهمة تعاطي وترويج 

خمدرات، وقد مت تسليمهما للجهات املختصة.
من جهة أخرى، أوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف 
بيان هلا أنه بتاريخ 2014/11/29 ونتيجًة للمتابعة والرصد، وبناًء 
إلشارة القضاء املختص، متكن مكتب مكافحة املخدرات املركزي 
يف وحدة الشرطة القضائية، ويف حملة برج الرباجنة من توقيف 
املخدرات وضبط  برتويج  يقوم  وهو  عامًا(   20( م.خ.  السوري 
مادة  من  غرامًا   228 ترامال،  علبة   17 سيمو،  30علبة  حبوزته 
حشيشة الكيف، 12 حبة كبتاغون، 10 علب الغافلكس، 6 علب 
بنزكسول وعلبة ريفوتريل، باإلضافة إىل ميزان حساس خاص 

لوزن املخدرات.

إطالق نار بإشكال عائلي يف طرابلس
يف  احلديد  وباب  الربانية  احلارة  يف  عائلتني  بني  إشكال  وقع 
طرابلس، ختّلله إطالق نار. وعلى الفور توجهت وحدات اجليش 

اللبناني إىل املكان.

االدعاء على موظفني يف اجلمارك باختالس األموال والرشوة
  

مخسة  على  شبلي،  داني  القاضي  املالي  العام  احملامي  ادعى 
موظفني مجركيني هم: سعيد ب.، علي خ.، ابراهيم م.، حممود 
ش.، منى س.، استعيض عن توقيفهم بكفالة مالية، إلقدامهم 

على اختالس األموال العامة والرشوة.
وأسند إليهم إقدامهم على اختالس مال أوكل إليهم أمر جبايته 
القيود اجلمركية وعلى  من خالل دس كتابات غري صحيحة يف 
الوظيفة  مستغلني  االختالس،  اكتشاف  منع  اىل  ترمي  صورة 
للحصول على منافع شخصية، مستعملني ما أنيط بهم من سلطة 
إلعادة جباية الرسوم والضرائب ومرتكبني اإلهمال املقصود أثناء 

القيام بالوظيفة.
األول يف بريوت،  التحقيق  املوظفني اىل قاضي  وأحال شبلي 
طالبًا اعتبار فعلهم من نوع اجلناية املنصوص عليها يف املادتني 
املواد 364، 371، 379  والظن بهم جبنحة  359 و360 عقوبات 

و357 عقوبات.
يف  التحقيق  قاضي  من  شبلي  القاضي  طلب  ثانية،  جهة  من 
مطالعة فرعية التوسع يف التحقيق مع اجلهة املدعى عليها ومع 
إحدى شركات التخليص والشحن إلقدامها على ارتكاب التزوير 
املال  ووزارة  اجلمارك  إدارة  إىل  العائدة  القيود  كما  اجلنائي، 
على  واالستيالء  التحايل  بهدف  خاصة  أوراق  يف  والتزوير 
العائدات الضريبية املستحقة للخزينة العامة. كما طلب التوسع 

يف االستجواب مع األخذ يف االعتبار ما ورد أعاله.
ويف هذا السياق، اعلنت مديرية اجلمارك العامة يف بيان هلا انه 
»ترددت أخريا شائعات حول قيام بعض السماسرة واحملتالني 
بقبض مبالغ مالية لقاء وعود فارغة بتوظيف مرشحني للتطوع يف 

سلك الضابطة اجلمركية.
إن مديرية اجلمارك العامة حتذر من مغبة الوقوع يف فخ هؤالء، 
اختاذ  بغية  عنهم  اإلبالغ  اىل  املعنيني  األشخاص  مجيع  وتدعو 
اإلجراءات القانونية حبقهم، وهي تؤكد أن ال سبيل للفوز مبباراة 

التطوع إال عرب الكفاءة البدنية والعلمية للمرشح«.

مداهمات وتوقيفات يف صيدا القدمية
  نفذت قوة من مفرزة استقصاء اجلنوب مداهمات يف مدينة 
صيدا القدمية وأوقفت لبنانيًا وثالثة فلسطينيني جبرم السرقة 

وتعاطي املخدرات واللواط.
وُعلم يف هذا السياق أن املوقوفني األربعة هم اللبناني حممود 
ش. والفلسطينيون حسن ص. وحممود غ. والقاصر ن. ح. وأنهم 
اعرتفوا بسرقة حمل لبيع اهلواتف اخللوية يف حميط ساحة القدس 
الزكاة  حارة صيدا وصندوق  الذهب يف  لبيع  يف صيدا وحمل 
املخدرات..  تعاطي  جانب  اىل  الزعرتي  مسجد  يف  والصدقات 

وعالقة لواط بني اثنني منهم.
)القاصر( يف  األخري  يستخدمون  كانوا  األول  الثالثة  أن  وتبني 
نوافذ صغرية  فتحات  عرب  يسرقونها  اليت  األماكن  اىل  الدخول 

لفتح أبوابها هلم. وأحيل املوقوفون على القضاء املختص.

..وسرقة 3 مؤسسات
  يف حادثة هي الثالثة من نوعها يف غضون مخسة ايام، تعرضت 
مؤسسة Express Travel للسياحة واخلدمات يف السوق التجاري 
ملدينة صيدا للسرقة من قبل جمهولني دخلوا مكاتبها الواقعة يف 
الطابق األول بواسطة الكسر واخللع واستولوا على مبلغ من املال 
وشاشيت كومبيوتر.ولفت صاحب املؤسسة خالد سوبرة اىل ان 
اللصوص تسلقوا عمود انارة مواجه لشرفة املؤسسة معربا عن 
اعتقاده انهم استخدموا دعامة خشبية وجدت مثبتة بني العمود 
مكتبه  داخل  حديدية  خزنة  خلعوا  اللصوص  ان  وقال  والشرفة. 
وسرقوا مبلغا قدره 7000 دوالر. وحضرت اىل املكان عناصر من 
باشرت  اجلنائية حيث  االدلة  القدمية وعناصر  خمفر درك صيدا 

التحقيق يف احلادثة وعملت على رفع البصمات.
وكانت مؤسستان لبيع اهلواتف اخللوية ولوازمها يف شارع دالعة 
وحميط ساحة الشهداء تعرضتا خالل األيام القليلة املاضية للسرقة 

من قبل جمهولني استولوا على مبالغ مالية واجهزة خلوية.

من مسروقاتهم.. تعرفونهم
  عمد لصوص إىل بيع مسروقاتهم من شرائح اخلطوط اخللوية 
واالستقصاءات  التحريات  وبنتيجة  صيدا.  يف  زهيدة  بأسعار 
املكثفة متّكنت مفرزة استقصاء اجلنوب من متابعة أحدهم وتوقيفه 
القاصر  الفلسطيين  وهو  النجمة،  ساحة  حملة  يف  ألثالثاء  فجر 
ن.ح. )14 عامًا( بالتحقيق معه حبضور مندوبة األحداث اعرتف مبا 

نسب إليه، وأنه يقوم باستالمها من 3 أشخاص آخرين.
على الفور وبناًء إلشارة القضاء املختص، قامت قوة من املفرزة 
عامًا(   51( م.ش.  من:  كل  وهم  وتوقيفهم،  منازهلم  مبداهمة 

والسوري ح.ص. )17 عامًا( وم.غ. )18 عامًا(.
 10 من  أكثر  على سرقة  أقدموا  بأنهم  اعرتفوا  معهم  بالتحقيق 
الكسر  بواسطة  واملصاغ  اخللوية  اهلواتف  لبيع  حمالت خمصصة 
واخللع، باإلضافة اىل سرقة صندوق الصدقات املوجود يف جامع 
وجوارها،  صيدا  الكائنة يف  الورش  من  بناء  وحديد  الزعرتي، 

وأغطية صرف صحي )ريغارات(.

ضبط سيارات ودراجات خمالفة يف عكار

  متكنت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي اثر حواجز متنقلة 
هلا يف منطقة عكار من ضبط أعداد كبرية من الدراجات النارية 
تابعة  مرائب  اىل  الدراجات  نقل  مت  وقد  املخالفة،  والسيارات 

لقوى األمن الداخلي يف عكار الجراء املقتضى.
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مناسبات

ساوث  نيو  يف  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  أقامت 
املتفوقني  الطالب  على  جوائز  توزيع  حفل  ويلز 
يف  املاضي  االسبوع  من  الخميس  مساء  وذلك 
ذكرى  بمناسبة  ويلز  ساوث  نيو  برملان  مسرح 

استقالل لبنان الـ 71.
االدارية  اللجنة  اعضاء  اىل  اضافة  املناسبة،  حضر 
يف فرع نيو ساوث ويلز، الرئيس العاملي للجامعة 
فارس،  الخوري  أنور  اليخاندو  الثقافية  اللبنانية 
واماندا  كالرك  وديفيد  عيسى  طوني  النواب 
فازيو، املطران انطوان شربل طربيه، رئيس دير 
مار شربل االب جوزيف سليمان، رؤساء وممثلون 
لتيار املردة والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
الديقراطيني  وحزب  األحرار  الوطنيني  وحزب 
االحرار وتيار املستقبل ورجال اعمال وعدد كبري من 
فعاليات الجالية وعن االعالم الزميل سايد مخايل 
اسرتاليا  يف  لالعالم  الوطنية  الوكالة  مسؤول 

والزميل أنطونيوس بو رزق.
وقد مثل رئيس الوالية والقى كلمته النائب كالرك 
فيازيو  النائبة  الوالية  يف  املعارضة  زعيم  ومثل 
العاملي  الرئيس  من  كل  تحدث  كما  كلمته  والقت 
ويلز  ساوث  نيو  فرع  ورئيس  اليخاندو  السيد 

السيد وسام قزي واملهندس عماد العجوز.
وقد حصل على جوائز كل من الطالب علي املاشات 
وشانيل  انطونيوس  وايلي  أنيسة   وانطوني 
وجوني  البايع  وليلى  دياب  واليكسندر  بستاني 

حبضور الرئيس العاملي فارس وفعاليات دينية وسياسية ورجال اعمال

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو ساوث ويلز تكرم الطالب املتفوقني

الرئيس العاملي اليخاندرو فارس

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

وايفيتا عيسى ومروان مطر  فايد  واندرو  فرحات 
وليام عبيد وماثيو سايد رحمة وادم رفاعي ونادين 
وماريو  صيداوي  ومروى  شينل  وغربيال  صبيح 

سكر وناتالي طعوم وكريم زريقة.
ستانتون  ستيف  املحامي  من  كل  جوائز  ونال 
املري   اهلل  عبد  والسيد  جعجع  داني  والسيد 

والطبيب ممدوح مطر
وقد حصلت على جائزة شخصية العام الربوفيسورة 
فاديا ابو داغر غصني لالعمال الخريية التي قامت 
وتقوم بها ملصلحة لبنان املقيم واملغرتب حيث قال 
به  قامت  ما  ان  قزي  السيد  الجامعة  رئيس  عنها 
الربوفيسورة فاديا غصني بدعم من رجل االحسان 
واملعروف زوجها رجل االعمال جورج غصني عجزت 
القيام به مؤسسة بكاملها. وقال قزي  وتعجز عن 

ان الربوفيسورة غصني ليست شخصية هذا العام 
فقط بل كل عام.

وقد أهدى رئيس فرع الوالية السيد قزي الرئيس 
العاملي هدية من الذهب واملاس تقديرا لدوره يف 

مسرية الجامعة وتقدمها.
وقطع رئيس فرع نيو ساوث ويلز والرئيس العاملي 
وأخرون  غصني  والربوفيسورة  عيسى  والنائب 
قالب الحلوى باملناسبة وكان هناك كوكتيل مميز.

النائب ديفيد كالركرئيس فرع الوالية وسام قزي

الربوفيسورة فاديا ابو داغر غصنيالنائبة أماندا فازيو

الرئيس العاملي فارس يستلم هدية من الذهب واملاس صنع مجوهرات ابيفاني ويبدو املطران طربيه والقنصل 
غانم وعريضة واالب سليمان

الربوفيسورة فاديا غصني بعد استالمها الجائزة تتوسط الرئيسني فارس وقزي والقنصل العام غانم

الطالب املتفوقون مع الرئيسني فارس وقزي واملطران طربيه واعضاء من اللجنة االدارية للفرع

مقدمة الحضور ويبدو فارس وقزي وعيسى واالب سليمان والقنصل غانم وعريضة وكالرك وفازيو

ريمون بو عاصي، طوني طوق، سالم سكر وايلي بو 
هارون

أمام قالبي حلوى احدها يرمز اىل العلم اللبناني والثاني شعار الجامعة
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اعالنات

مـلحمة ومـطعم الـجّنة 
للـحم الـحالل

بــإدارة
الـحاج أبو ربـيع يوشع
واملعلم عـمر املـصري

جميع أنواع لحوم 
الغنم والبقر والدجاج 
طازجة يوميًا وبنوعية 

عالية الجودة
تأمني وتوصيل الطلبيات لكافة أنواع 

املناسبات )50 دوالرا وما فوق(

نـشّك اللـحم للـزبائن حـسب الـطلب

نشوي كافة أنواع الستايك 
والشقف والكفتة

خربة 
طويلة

نظافة
تامة

معاملة 
صادقة

أسعار 
منافسة

نـفتح  7  أيـام يف األسبوع
من االثنني حتى اجلمعة: من 7 صباحا حتى الـ 6 مساء

السبت: من 7 صباحا حتى الـ 4 بعد الظهر
األحد: من 9 صباحا حتى الـ 2،30 بعد الظهر

8744 9642 02لإلتصال: 
0475 611 335
0435 711 744

Email; al-jannah_butchery@hotmail.com

Address; 339 Waterloo Rd, Greenacre

)BBQ( 
TAKEAWAY

مـشاوي

لـحوم ومـنتجات جملدة
Frozen Products

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 
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أعالنات

االفتتاح الكبري
ملـــؤسسة

ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers
Trades Centre;

22 / 24 Anzac St Greenacre
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 

(Next door to Jeep car yard)

مباشرة للبنائني - املهندسني - املصممني

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Nova	tex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 
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فــن

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

خربة طويلة.. أسعار منافسة..
دقة يف العمل.. صدق يف املعاملة نفتح 6 أيام يف األسبوع
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املواطن  كندا  من  حضر 
صليبا  أنطوان  املهندس 
تلبية لدعوة  والدته،  مع 
يف  االعالم  مسؤولة  من 
متحف يوسف بك كرم 
السيدة كوليت سركيس 
السيد  املتحف  وصاحب 

محسن الطبيش.
السيد  جال  ولقد 
يف  بضيفيه  الطبيش 
أثار  مما  املتحف،  أرجاء 
أنطوان  السيد  إعجاب 
العمل  بهذا  صليبا 
الذي  املميز  التاريخي 
على  اطار  يف  يندرج 
تاريخ  على   حفاظ 
لبنان وهذا مهم  وتراث 

اشاطات واستقباالت قصر ومتحف بطل لبنان يوسف بك كرم

من  وقائد  بطل  وتمجيد  لذكر  وضروري 
رمز  يعترب  زال  وما  كان  الحبيبة  زغرتا 
فخر وعز ومجد لبنان املقاوم الذي يمشي 
بعروقنا. وختم زيارته بكلمة شكر وفخر 
الثقافات،  واملتعدد  الجبار  العمل  لهذا 
وأبهرئ قائاًل السيد أنطوان صليبا: جزء 
يساوي الكل وكل ال يساوي الجزء وانت 

يا محسن ويا كوليت جزء بحجم الكل.

تحدثت نجمة هوليوود 
عن  دياز«  »كامريون 
العاطفية،  عالقاتها 
على  شددت  حيث 
التوقيت.  أهمية 
وشرحت أنها من املمكن 
أن تعثر على شريك يف 
نفس املكان الذي تعمل 
لكن  فيه،  تعيش  أو 
يبقى التوقيت املناسب 
هو أهم ما يف العالقة، 
وذلك يف حديثها ملجلة 
 Cosmopolitan’s
فى  الصادر  عددها  فى 

يناير 2015.
وأضافت »دياز« البالغة 

شددت على أهمية التوقيت يف العالقة العاطفية
كامريون دياز: النساء ال تتعلم من أخطائها

من العمر42 عامًا قائلة: من املمكن أن تريد املرأة 
شيئًا ال يريده الرجل يف العالقة. فال يهم كم هو 
عمرك وال يهم أين ستلتقي بحبيبك، ولكن األهم 
أن تجده يف فرتة تكون مناسبة لكما لتبدآ عالقة. 
وتابعت: »التوقيت هو املفتاح ألي عالقة. فإن كان 
نجاح  فاحتمال  الطرفني،  لكال  مناسبًا  التوقيت 
مشرتك  صديق  ووجود  كبريًا،  سيكون  العالقة 
لتجربة  وأشارت  مساعدًا«.  عاماًل  يكون  بينكما 
خاصة لها حيث عرفتها صديقتها مصممة األزياء 
والكاتبة األمريكية »نيكول ريتشي« يف مايو)أيار( 

املاضي على حبيبها الحالي »بينجي مادين« البالغ 
من العمر 35 عامًا وهو شقيق زوجها.

مؤخرًا  الشائعات  أثارت  قد  »دياز«  وكانت  هذا 
حينما ظهر يف  املاضي  األول(  أكتوبر)تشرين  يف 
يدها خاتم من األملاس تردد أنه ربما يكون خاتم 
خطبتها، إال أنها رفضت التصريح يف هذه املقابلة 
عن خططها املستقبلية يف الزواج، وقالت: ارتبطت 
بكل من جاستني تمربليك و مات ديمون و جارد 
ليتو ولكني ارتكبت نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا مع 

كل األشخاص، ونحن النساء ال نتعلم.
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مناسبات
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من أبناء احلياة... Grace Jean  دكان الثمرة األوىل يف شجرة العائلة

ال يوازي فرحة األهل بأبنائهم اال فرحتهم بأبناء 
رئيس  قلبي  الفرحة   غمرت  فقد  أوالدهم.. 
وعقيلته  دكان  بسام  الصديق  عشاش  جمعية 
 Grace جانيت عندما ابصرت حفيدتهما املالك

Jean النور.
فقد رزق اهلل السيد داني بسام  دكان وعقيلته 
.Grace Jean لوريت بمولودة أنثى أسميانها

وكانت فرحة جديها لوالدها بسام وجانيت دكان 
توصف  ال  كبرية  بولس  ثريا  لوالدتها  وجدتها 
فرحة  وكذلك   Grace Jean املالك  بقدوم 
عميدة العائلة السيدة دال )أم نزيه( دكان وعمـّي 

والدها الصديق جان دكان وجوزيف دكان خصوصا وانها االوىل يف 
شجرة العائلة.

وقد تمت الوالدة يف مستشفى هرتسفيل حيث غصت املستشفى 
بآل دكان وبولس وأهالي عشاش وبنشعي واألهل واألصدقاء، كما 
امتألت الغرفة بسالل الزهور والورود ترحيبا وبهجة باملولودة البكر 

.Grace Jean الطفلة املالك
تربطه  الذي  رزق،  بو  انطونيوس  الزميل  وخاصة  الهريالد  أسرة 
دكان  وبالسيدين بسام وجان  عامة  دكان  بأل  وأخوّة  عالقة صداقة 
 Grace Jean خاصة، تتقدم من العائلة بأحر التهاني بقدوم املولودة
راجني من اهلل ان تربى بدالل وعاية والديها وجديها وان تكون من 

أبناء الحياة.. أألف مربوك.

تم إحياء حفل عشاء راقص، ضم أكثر من 400 ضيف، 
االسرتالي  املجتمع  يف  الوعي  لزيادة  التربعات  لجمع 

الواسع حول مرض الثالسيميا.
يف    the Renaissance صالة  يف  الحفل  أقيم  وقد 
ترييز  الحدث  هذا  منسقة  كانت  حيث   ،Lidcombe

تريسي البايع التي كانت القوة الدافعة وراء  نجاحه.
بول  السيد  للحفل  )األساسي(  البالتيني  الراعي  وكان 
الهندسية  لالستشارات  كابيتال  شركة  صاحب  البايع 
والراعي    Capital Engineering Consultants
مايكل  لصاحبيها   FMR construction الذهبي 
 Assert فضية  بدرجة  رعاة  مع  فرح  مارون  وروبرت 
Taxation Auburn and Element Realty وبرعاية 
خاصة من وسائل االعالم العربية متمثلة بصحيفة امليدل 
الزميل  تحريرها  ورئيس  وصاحبها  هريالد  ايست 

حفل عشاء راقص ملرض الثالسيميا جيمع 70 ألف دوالر

أنطونيوس بو زرق.
 Joy الربوفيسورة  الحفل  يف  املتكلمة  الضيفة  وكانت 
التي  امللكي  الفريد  برينس  رويال  Ho  من مستشفى 
أوجزت الخطط الحالية واملستقبلية إليجاد عالج شافٍ 

ملرض الثالسيميا.
وقد تم اختيار فريق خاص من العاملني يف املجال الطبي 
للعمل على عالج حاجة ماسة لعدد الكبري من املصابني.

أحيا الجانب الفني DJ Youee الذي خلق جوا رائعا مع 
مقدم فقرات الحفل)MC Salvadore Coco( وكان جو 
 X_Factor من  الرتفيه املميز مع متنافسات يف برنامج
 )Paris Inc and Hip Hop Street dance group

Karizmo( مع مزاد على لوحات رائعة ورافل تكت.
تتقدم اللجنة املنظمة للحفل، واملؤلفة من مارشا البايع، 
أماندا البايع، بول البايع، السيدة ماري مارون، السيدة 

أعضاء اللجنة )من اليسار إىل اليمني( مارشا البايع، أماندا البايع، بول البايع، السيدة ماري مارون، السيدة 
.Kolivas ونيك Kolivas أنجيال هارو، ماري

 ،Kolivas والسيد نيك Kolivas أنجيال هارو، ماري
دعمهم  على  الحضور  جميع  من  الخاص  بالشكر 
رعى  من  كل  من  خاص  شكر  تتقدم  كما  وتشجيعهمن 

ودعم وتربع لهذا الحدث ومنهم: 
 Harvey Norman, Hasham Tailoring, Arab
.Bank, Golden Travel, Bridge Discount etc

www.thalnsw.org.au ملزيد من املعلومات
coordinator@thalnsw. اإللكرتوني:  الربيد  أو 

org.au

Gladesville Formal Hire and Classic 
Tailors
1B Cowell St. Gladesville Gladesville 2111
P: F 9816 3375
M: 0408 210 385

E: formalhire@bigpond.com
F B : h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
pages/Gladesville-Formal-suit-Hire-

Alterations/248887281846158

صورة عن الشيك الذي تم تقديمه لجمعية الثالسيميا يف نيو ساوث ويلز
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourneملبورن

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

يف حادثة مأساوية تتكرر كل مخسة سنوات، اجتمع آالف النيباليني 
من اهلندوس اجلمعة والسبت املاضيني، 

حاملني   ،«  Gadhimai القوة »جادمياي  آهلة  معبد  ساحة  يف 
بهدف طلب  قربانا  لتقدميها  ثور  ألف   300 إىل  ما يصل  معهم 

احلظ والرفاهية.

يف هذا احلادث اخلرايف الذي مسي ب«املهرجان« الذي يستمر 
املراسيم  تبدأ  اهلندية،  احلدود  من  بالقرب  نيبال  يف  ليومني 
باجتماع احليوانات يف ساحة كبرية منها الثريان واملاعز الطيور 
من  اآلالف  مئات  بتضحية  املهرجان  وينطلق  أنواعها،  مبختلف 

اجلواميس تليها آالف احليوانات األخرى.

نشطاء حقوق احليوان مثل »بيتا« يناضلون دون جدوى من أجل 
وقف هذه اجملزرة، ولكن على الرغم من جهودهم، فإن املنظمون 

أصروا بأن يكون مهرجان هذا العام األكرب على اإلطالق.

ووفقا ملسؤول يف احلكومة احمللية يوغندرا براساد دوالل، فإنه 
»من املستحيل تقدير« العدد الكلي للحيوانات اليت مت تضحيتها 

حتى اآلن.

جادمياي. »إن  معبد  الكهن يف  رئيس  تشودري،  ماجنال  وقال 
املاعز  مع  الطقوس  سنواصل  لكننا  انتهت،  قد  الثريان  تضحية 

وحيوانات أخرى ليوم آخر'.

وأوضح تشودري، أنه يف اليوم األول، مت ذبح أكثر من 6،000 وما 
ال يقل عن 100،000 ماعز وحيوانات أخرى. واستمرت االحتفاالت 

إىل يوم السبت حيث أعدم ما ال يقل عن 100،000 حيوان آخر.

تبدأ طقوس املهرجان عند الفجر مع احتفالية »بالي بانكا« يتم 
خالهلا التضحية خبمسة احليوانات، هي فأر وعنزة وخنزير ومحامة 

قبل أن يأتي دور الثور.

القوة  آهلة  ترضي  احليوانات  تضحية  بأن  اهلندوس  ويعتقد 
»جادمياي« فتجلب هلم احلظ واالزدهار.

ويقول ممثلو احلكومة احمللية أنهم ال يستطيعون منع اهلندوس من 
الذبح خالل »املهرجان« ألن ذلك ميس مشاعرهم!.
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قتل 300 ألف ثور للتقرب من اآلهلة يف نيبال!

وقال يوغندرا دوالل، مساعد مدير منطقة بارا، حيث يقع املعبد، 
أن »املهرجان« يعد أحد الطقوس املرتبطة بقوة إميان األشخاص 
»حنن ال ميكن ان نؤذي مشاعرهم وحظر هذه املمارسة« حسب 

تعبريه.

ونشرت السلطات املئات من أفراد الشرطة للتأكد من عدم حدوث 
اشتباكات بني نشطاء واملنظمني.

البالغ  ويشكل اهلندوس أكثر من 80 يف املائة من سكان نيبال 
عددهم 27 مليون نسمة، وخالفا لنظرائهم يف اهلند اجملاورة الذين 
السرتضاء  باحليوانات  النيبال  هندوس  يضحي  البقر،   يقدسون 

اآلهلة خالل املهرجانات.

بعد انتهاء املهرجان سيتم دفن رؤوس األضاحي يف حفرة ضخمة 
عقودا  وقعوا  الذين  للتجار  احليوانات  جلود  بيع  سيتم  حني  يف 

لشرائها.

بنيبال  احليوان  حقوق  مجاعة  من  كافلي،  أوتام  قال  جانبه  ومن 
لرويرتز عرب اهلاتف أنه من غري املقبول قتل احليوانات باسم الدين. 
حنن حناول إقناع األشخاص بأنه ميكنهم التعبد يف الضريح سلميا 

دون احلاجة إليذاء هذه احليوانات.. ولكن ال حياة ملن تنادي.
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

 ملبورن
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أوهمت سيدة بريطانية 
بأنها  الستة  أطفاهلا 
املتاجر  أحد  إىل  ذاهبة 
حني  يف  للتسوق، 
طريقها  يف  كانت 
لستة  عطلة  لقضاء 
أسرتاليا  يف  أسابيع 
تعرفت  صديق  بصحبة 
اإلنرتنت،  عرب  عليه 

وتركت أطفاهلا الستة برعاية أكربهم.

أخربت  العمر )43 عامًا(،  البالغة من  املرأة  أن  واستمعت احملكمة 
ابنها األكرب الذي ال يزيد عمره عن 14 عامًا أنها ذاهبة لتتسوق، 
وأوكلت إليه مهمة رعاية أشقائه وأحدهم يبلغ من العمر 3 سنوات 
فقط، يف الوقت الذي كانت تقضي فيه إجازة يف الطرف اآلخر من 

العامل ليلة رأس السنة املاضية.

وتنبهت الشرطة إىل الواقعة، بعد أن اتصل االبن جبديه وأخربهما 
بغياب والدته اليت حتمل يف أحشائها طفاًل سابعًا، فسارع اجلدان 
إىل االتصال بالشرطة، واعتقلت األم فور عودتها إىل بريطانيا يف 

فرباير )شباط( املاضي.

وأشارت التحقيقات إىل أن األم تعرفت على رجل صيين عرب أحد 
مواقع اإلنرتنت، أرسل هلا األموال لدفع تكاليف الرحلة عرب "ويسرتن 
يونيون"، كما جتاهلت رسائل والديها والشرطة طوال فرتة الرحلة، 
وعطلت حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي، ورفضت العودة 

إىل املنزل قبل نهاية الرحلة.

وأخلت احملكمة يوم أمس سبيل السيدة اليت مل يتم الكشف عن 
التنفيذ،  بالسجن مع وقف  أن أصدرت حبقها حكمًا  بعد  هويتها، 
واعترب القاضي أن ما حدث أمر غاية يف اخلطور، وأشاد يف نفس 
الوقت برجاحة عقل الطفل الذي تصرف بشكل مناسب وحافظ على 

حياة أشقائه الصغار. 

بريطانية ترتك أطفاهلا الستة لتسافر 
بصحبة صديقها على اإلنرتنت

هناك طرق كثرية إلنقاص الوزن املشي واحد منها، قد ال يكون 
مكثفًا مثل رفع األوزان يف الصاالت الرياضية لكنه فّعال بدرجة ما 
بالتأكيد. كل ما حتتاجه أن تواظب عليه، وأن تتحلى بالصرب قلياًل 
فقد يستغرق األمر بعض الوقت لرتى نتائج، لكن كم من املشي 

حتتاج لتفقد الوزن؟

يزيد املشي من إفراز اجلسم ملادة األندروفني وهي املسؤولة عن 
تعزيز املزاج

يشري اخلرباء إىل أن املشي 10 آالف خطوة يف اليوم )6.4 كم( 
وينصح  مناسب.  وزن  على  واحلفاظ  الوزن،  إنقاص  على  يساعد 
خرباء التخسيس باملشي ملدة بني 30 و45 دقيقة يوميًا لتحقيق 

اهلدف.

ميكنك أن تبدأ باملشي البطيء ملسافة قصرية، مت تزيد املسافة 
تدرجييًا وأيضًا سرعة املشي وكثافته وقوته ألنها عناصر تساعد 

ختفيف الوزن.

عضالت  كل  حترك  ألنك  جوانب،  عدة  من  صحتك  املشي  يفيد 
الفخذين  السفلي:  النصف  عضالت  خاصة  املشي،  أثناء  جسمك 

وأوتار الركبة والساقني.

يزيد املشي من قوة العظام، وحيميها من اهلشاشة، ويقلل فرص 
اإلصابة بالتهاب املفاصل.

من ناحية أخرى يبقيك املشي يف حالة معنوية عالية، حيث يزيد 
املشي من إفراز اجلسم ملادة األندروفني وهي املسؤولة عن تعزيز 

املزاج.

يساعد املشي على الوقاية من أمراض مثل السكري وضغط الدم، 
أو التحكم فيهما، كذلك ينظم املشي معدل ضربات القلب.

اهلواء  تلوث  لعدم  نظرًا  املشي  أوقات  أفضل  هو  الباكر  الصباح 
ووفرة األكسجني.

كم متشي لتفقد الوزن الزائد؟

"املغاربة   
ن  يستهلكو
خلمر  ا
من  أكثر 
 . " حلليب ا
نتيجة  هذه 

كشفها 
ير  تقر
حول  جديد 
إنتاج  نسبة 

التقرير  حسب  فاملغاربة،  العربي.  العامل  يف  الكحول  واستهالك 
الذي أصدرته وكالة رويرتز لألنباء هذا األسبوع، يستهلكون يف 
العام الواحد ما جمموعه 131 مليون لرتا تشمل 400 مليون قنينة 
جعة و38 مليون قنينة مخر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، 

ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.

العامل  يف  للخمور  مصّدر  أكرب  املغرب  أن  أيضا  التقرير  وكشف 
أو  العنب  لزراعة  فدان  ألف   37 من  أكثر  حيث خيصص  العربي، 
الكروم إلنتاج النبيذ، يف بلد يوفر فيه الطقس املعتدل واملناطق 

املرتفعة ظروفا مثالية لنمو األنواع اجليدة من العنب.
يف  السلطة  إىل  اإلسالمي  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  ورغم 
اململكة  واستهالكها يف  اخلمور  إنتاج  معدل  ارتفع  فقد  املغرب، 

خالل العام اجلاري.

ورفض القيادي يف حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، ربط 
وصول اإلسالميني إىل السلطة يف املغرب بارتفاع إنتاج اخلمور، 
قائال "هناك شخصية نافذة هلا عالقة مع سياسيني كبار يف الدولة 
اإلنتاج"،  لتوسيع  عالقاتها  وتستغل  اخلمور  يف  تتاجر  اليت  هي 
مضيفا ملوقع قناة "احلرة" أن حلزبه موقف "معارض لبيع اخلمور 
للمغاربة، بيد أن األولويات حاليا تفرض تأجيل فتح نقاش عام يف 

هذا املوضوع".

من هي الدولة العربية االوىل يف 

انتاج واستهالك اخلمور?



Page 27صفحة 27     

ملبورن

كما يف السنني السابقة كذلك هذه السنة.
اقام التيار الوطين احلر يف ملبورن حفل باربكيو 
يف حديقة الرزفوار حضره اضافة اىل اعضاء التيار 
وعائالتهم، قنصل لبنان العام يف فيكتوريا غسان 
السيد  وعقيلته  موراند  بلدية  رئيس  اخلطيب، 
السابق  الرئيس  حامت  سايد  السيد  ديب،  طوني 
جانيت  والسيدة  فيكتوريا  يف  اللبنانية  للجامعة 
طوني  السيد  للجامعة  االقليمي  الرئيس  عقيلته، 
يعقوب، السيد طوني حلو الرئيس السابق لبلدية 
موالرند، نادي شباب لبنان، تيار املردة، منظمة 
زحلة،  زغرتا، مجعية  القومي، شباب  احلزب  أمل، 
وفد من تيار سيدني وآخر من تيار أداليد، وهيئات 
سياسية واقتصادية واعالمية، السيد راسم الباشا 

وحشد كبري من املواطنني.
واستهله  شهدا  نهاد  السيد  الربنامج  قدم 
ثم  واللبناني  االسرتالي  الوطنيني  بالنشيدين 
دقيقة صمت على ارواح شهداء اجليش اللبناني 
الذين  الشهداء  وكل  اللبنانية  املقاومة  وشهداء 
سقطوا ليحيا الوطن وحنيا حنن. وتابع قائال هذا 
االسبوع خسر الوطن عمالقني يف الشعر والغناء هما 
االستاذ الكبري سعيد عقل وسفرية الفرح السيدة 
صباح.. هبة فرنسيس حتدثت عن املبادرات اليت 

أكثر من ألف شخص شاركوا التيار الوطين احلر يف حفل الباربكيو السنوي

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

السيد  العام  املنسق  أما  عون..  العماد  اطلقها 
اليت  الوطنية  املبادئ  عن  فتحدث  خبعازي  روبري 

يعمل التيار من اجلها يف الوطن واالغرتاب.
نارية جاء  انطوان برصونا قصيدة  الشاعر  والقى 

فيها:
بوحدتنا الوطنية          بتتجلى االنساني

أهال وسهال بكل الناس   عونيه ومش عونيه.
رحب  راضي  شربل  السيد  التيار  مكتب  رئيس 
وجبميع  اخلطيب  غسان  االستاذ  القنصل  بسعادة 
التقينا  كما  السنة   هذه  نلتقيكم  وقال  احلضور 
بكم طيلة 16 سنة متواصة.. نلتقي بكم يف هذه 
كعائلة  واحملبني  باالصدقاء  اليت جتمعنا  املناسبة 
فقد  احلر.  الوطين  للتيار  وكعائلة  واحدة  لبنانية 
فرد  لكل  حتية  النضال..  على  عظيم  بصرب  ثبّتم 
منكم من التيار ومن قائده البطل العماد ميشال 

عون اطال اهلل بعمره..
التيار وقيادته  اخواني، هناك حرب مفتوحة على 
دولة  وخاصة  التيار  مسعة  تشويه  منها  والقصد 
االعالم  خالل  من  عون  ميشال  العماد  الرئيس 
املأجور واملسيس من سياسيني مرتبطني باخلارج 
ما  الدولة ومؤسساتها  ومن مجاعات مهيمنة على 
والقهر  واخلراب  الويالت  اال  الوطن  على  جلبت 

للشعب اللبناني العظيم.. حرب نفسية تشن علينا 
الوسائل  التيار مصمم على مواجهتها جبميع  لكن 
وااللتفاف  الشعيب  والوعي  والتضامن  وبالوحدة 
حول القائد العظيم العماد عون حتى النصر، ألن 
رؤية  صاحب  انه  والفعل  بالقول  أثبت  عمادنا 
واضحة لبناء دولة القانون وليس دولة املزرعة.. 
من كم يوم كان عيد استقالل لبنان ان شاء اهلل 
ينعاد عليكم مجيعا بالصحة والسعادة وعلى لبنان 
بالتحرير والتحرر واالمن واالستقرار.. انين ارحب 

الزغلول يلقي قصيدةنهاد شهدا يقدم الربنامج

فادي حنا ونديم سعادة

سابا، بخعازي ومرشاق

الزريبي وعقيلته ونديم سعادة وحضورجوني الحلبي وعروسته

عالدبكة

سايد حاتم عالدبكة

تيار املردة وشباب زغرتاديب وعقيلته، شعبو، الزيبق، مدام مسعود وبرصونا

الشويري، حريقة وحضور

زخيا مسعود، موريس نادر وصدقة

شربل راضي يلقي كلمة

عالدبكة

سابا وعقيلته، لوي سابا وحضور

القنصل، حلو، ديب، يعقوب وبخعازي

الحزب القومي

روبري بخعازي يلقي كلمة

بكم مجيعا واشكركم فردا فردا باسم هيئة التيار 
اخلطيب  غسان  احملبوب  قنصلنا  سعادة  وخاصة 
ووفدي سيدني واداليد واخريا اشكر االخوة الذين 

قدموا وتربعوا الجناح هذا اليوم الطويل.
املوسيقية  وفرقته  يونس  عادل  احلفل  احيا  فنيا 
بينما كانت حلقات الدبكة والرقص سيدة املوقف 
على قرع طبل عبودي اجلندي واغان لصباح وطوني 
حنا.وانتهى احلفل يف ساعة متأخرة من النهار حيث 

جرى سحب التومبال وسلمت اجلوائز للراحبني. 

حضور
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القنصلية اللبنانية العامة يف فيكتوريا 
حتتفل بعيد استقالل لبنان الـ 71

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

يف  العام  لبنان  قنصل  أقام 
غسان  االستاذ  فيكتوريا 
اخلطيب حفل استقبال رمسي 
عيد  مبناسبة  كبري  وشعيب 
وذلك   71 الـ  لبنان  استقالل 
عند الساعة الثامنة من مساء 
االسبوع  من  اخلميس  يوم 
املاضي يف تاون هول بريتون 

احدى ضواحي ملبورن.
وقد استقبل سعادته وطاقم 
والوفود  الرمسيني  القنصلية 
حيث  اهلول  مدخل  على 
فردا  فردا  اجلميع  صافحوا 
ترحيب  امجل  بهم  مرحبني 
بالرغم من  انه  واكد سعادته 
االزمات اليت تعرض هلا لبنان 
بقي حمافظا على قيم الوحدة 

الوطنية والعيش املشرتك.
باحلضور  االحتفال  متيز 

اعطى  حبضارته  والعظيم 
يف  التقدم  من  الكثري  العامل 

كل جماالت احلياة.
على  اجلميع  سعادته  وشكر 
املناسبة  هذه  مشاركتهم يف 

العظيمة.
الصحة  وزير  دينس  دايفيد 
ان  قال  االنتخابات(  )قبل 
اللبنانيني كان هلم دور كبري 
ومهم يف نهضة اسرتاليا مهنئا 

اللبنانيني بعيد استقالهلم.
بروس  النواب  جملس  رئيس 
عالقاته  عن  حتدث  أتكنسون 
وعن  اللبنانيني  مع  الطيبة 
نهضة  يف  مشاركتهم 

اسرتاليا.
ممثل  االمسر  نزيه  النائب 
حزب  يف  املعارضة  زعيم 
يف  تفوز  ان  )قبل  العمل 
لبنان  عن  حتدث  االنتخابات( 
وبشعبه  به  واعتزازه  وفخره 
اليت  اسرتاليا  وشكر  املعطاء 
اكثر  يف  لبنان  تساعد  دوما 

من جمال.
وقد شرب قنصل لبنان العام، 
الرمسيني  مع  املنصة،  على 

خنب لبنان واسرتاليا.

السياسي اللبناني واالسرتالي 
والديين  والدبلوماسي 

والشعيب واالعالمي الكبري.
شرف  رانيا  السيدة  قدمت 
القنصلية  طاقم  من  الدين 
استهلته  الذي  احلفل  حلقات 
الوطنيني  بالنشيدين 

االسرتالي واللبناني.
وقد رحب قنصل لبنان العام 
غسان  االستاذ  فيكتوريا  يف 
اخلطيب بالرمسيني فردا فردا 
حنن  وقال  احلضور  وجبميع 
اليوم حنتفل بذكرى استقالل 
لبنان الـ 71 وهنا نتذكر تارخيه 
الذي يعود اىل آالف السنني 
املشرتك  والعيش  احلرية  من 
السياسية  مكوناته  مجيع  بني 
ان  واالجتماعية..  والدينية 
مبساحته  الصغري  الوطن  هذا 

حفل عشاء مبناسبة 82 على تأسيس احلزب السوري القومي

نهتف   بدأنا  عاما   82 منذ 
االمة   باسم  نهتف  وسنبقى 

لتحيى سوريا.
احلزبية   الوحدة  دعت   فقد 
املستقلة(  سيدني  )مفوضية 
مرور  مبناسبة  عشاء  حفل  اىل 
احلزب  تأسيس  على  عام   82
االجتماعي يف  القومي  السوري 
مرعي.  املفوض  موسى  بيت  
القوميني  من  عدد  حضر  وقد 
مجهور  من  وخنبة  االجتماعيني 
نائب  االصدقاء   و  احلزب  
فريفيلد  مدينة  بلدية  رئيس 
ونائب   ، برشا  جورج  االستاذ 
رئيس بلدية  مدينة ليفر بوول  
ورئيس  كرنيب  علي  االستاذ 
جملس اجلالية اللبنانية،  وعدد 
مجعيات  اعضاء  و  رؤساء  من 
وعراقية  لبنانية  ومؤسسات 
الرفيق  الشاعر  حبضور  و 
شوقي  والشاعر  محود  حممود 
موسى   عمر  والشاعر  مسلماني 
وعدد  كلثوم  ايلي  واالعالمي 
والدكاترة   االعمال   رجال  من 

واملهندسني. 
موسى  السيد  بكلمة  جاء  وقد 
مرعي من وحي املناسبة بعد ان 
سألين  الكرام،  بالضيوف  رحب 
مرات   عدة  االشخاص  بعض 
شرف   طاولة  اضع  ال  ملاذا 
مبناسباتنا جاوبتهم انا ادعوا من  
ينالين منهم الشرف و لست انا 
الن  الشرف  هلم  يصنع   من  
احرتم  كيف  علمتين  عقيدتي 
اجلميع  مع  واتعامل  اجلميع 
مبعاملة االحرتام و التقدير بدون 
متييز، و خاصة اذا كان اجلميع  
هلم هدف واحد هو روح احملبة 
املقاومة   و  للوطن  االخالص  و 
كانوا  من  بيننا   نقبل  ال  حنن 
عمالء للعدو االسرائيلي ورمبا مل 
يزالوا عمالء و قد يكونوا مكلفني 
مهما حاولوا  ان يظهروا لنا انهم 
باالعمال  يشاركوا  وانهم  تابوا 
الوطنية  فأنا اقول هلم  ال أمان 
للخائن و لو برأت ساحته , حنن 
النهضة  مبيالد   حنتفل  اليوم 
اليت علمتنا املقاومة كيف نقاوم 
و  الداخل  يف  الشريرة  القوى 
اخلارج  هذه  هي النهضة اليت 
دفع انطون سعاده  حياته ودمه 
اخلونة  و  العمالء  بسبب  الذكي 
احتد  اليت  الفرتة  هذه  يف    .
فيها اجليش اللبناني و املقاومة 
اليت  الشر  عواصف  ملواجهة 
اآلتية  الغدر  رياح  بهم  عصفت 

بالغنى  اليوم  ولكننا  السوري 
مضى  الذي  املاضي  نبش  عن 
على هكذا قضايا اكثر 30 عاما 
نار  نطفأ   ان  حناول  حنن   ,
الفنت الطائفية بأيدينا  فيأتي 
البنزين  يسكب  ان  حياول  من 
ان  البعض  فيضطر  النار  على 
االعالم   طريق  عن  عليه  يرد 
ان  احملرتمني  هؤالء  من  فأرجو 
بالبحث  ونبدأ  املاضي  ينسوا 
هذا  يف  اجيلنا  مستقبل  عن 
البلد الكريم اسرتاليا وارجو ان 
نتعامل مع بعض  كأبناء امة و 
تركنا  كلنا   الن  واحد   وطن 
بنفس  االم  وطن  اي  االوطان 
لقمة  عن  البحث  او  السبب 
البحث عن االمان و  او  العيش 
عن مستقبل  والبحث  االستقرار 
كان  اذا  ولنا  الوالدنا  جديد 
ممكنا وجئنا  اىل هنا وعاملونا 
نفس املعاملة الواحدة و حصلنا 
ال  فلماذا  اجلنسية،  نفس  على 
احرتم  انا  البعض  بعضنا  حنب 
كل ابناء الوطن واحييهم احرتم 
والقواتي  كلبناني  الكتائيب 
والشيوعي  واملردة   والعوني 
يف  حنن  الن  حزبي  احرتم  كما 
اسرتاليا و علينا ان ال نستورد 
ما حيصل يف بلد االم اىل هنا 
منهم  الواحد  يأتي  ال  ولكن   ,
ان  يريد  من  ويهاجم  ويلطش 
يذهب  السوري  النظام  يقلع 
ويقاتل النظام على ارضه ومن 
املقاومة  سالح  تسليم  يريد 
مع  وجيتمع  لبنان  اىل  يذهب 
الشعب  ومع  االحزاب  قيادات 
اما ان  ايضا ويطالب مبا يشاء 
شعبنا  بني  وبلبلة  فتنا  نوجد 
كبري  غلط  فهذا  اسرتاليا  يف 
مفوضية  حتيات  مع  وخطأ.. 

سيدني املستقلة.

 أعدتها الرفيقة سامية خطار 

من العدو املشرتك و قد اكتشفنا 
يف حربنا  ضد القوى الشريرة  
حوالي  اعدائنا  ان  االرهابية  و 
رقم  انه  العامل   يف  دولة   83
كبري جدا و لكننا انتصرنا عليهم 
الننا اصحاب حق وكأن التاريخ 
الشهر  هذا  يف  نفسه   يعيد 
املسيحيني   و  املسلمني  احيوا 
اليت  كربالء   جمزرة  ذكرى 
الداعشية   يزيد  دولة  ارتكبتها 
منذ 1360 عام .  الشهيد جون 
مع  كان   املسيحي   وهب  بن 
االمام احلسني يف كربالء عندما 
سأله جون هل انت مقاتل هؤالء 
الشر  اقاتل  نعم  االمام   اجابه 
الذي يف نفوسهم خرجت ال نشر 
الناس  بني  االنصاف  و  العدل 
الباطل    على  انصره  كي  و 
فحاصرني جيش يزيد , فانضم 
اىل  النصراني  وهب  بن  جون 
خميم االمام و قد نال الشهادة 
اليوم توحد  شعبنا  كما حيصل 
املسلمني و املسيحيني حملاربة 
 83 من  الينا  القادم  االرهاب 
دولة  و ليس اول مرة   خيتلط 
الطوائف  كل  من  شعبنا  دماء 
الوطن  عن  للدفاع   بعض   مع 
واالمة و كما قال املعلم سعادة 
العاملني  لرب  مسلمون  كلنا 
االجنيل  يف  هلل  اسلم  من  منا 
القرآن  يف  هلل  اسلم  من  ومنا 
ليس  و  باحلكمة  آمن  من  ومنا 
ديننا  ليقاتلنا يف  عدو  من  لنا 
و وطننا و حقنا اال  الصهاينة 
. و كما ارجو من اجلميع و ان 
حنذر اآلخرين ان الكل ينتبه من 
بعض االشخاص الذين يتباكون 
الوطن  من  الرموز  بعض  على 
بطرق  استشهدوا   قد  كانوا 
العدو  هو  والفاعل  اغتيالية  
بها   اتهموا  وقد  االسرائيلي 
النظام السوري او قد جيوز ان  
النظام  تكون هناك شبهة على 

املهندس علي حمود، املهندس محمود حمود، د علي بزي، جورج برشا  ، الشاعر عمر موسى وموسى مرعي

علي كرنيب واحمد ديب وحضور

سيدني - سيدني - سيدني - سيدني

طوني حلو، علي االمني و د وليد االحمرروبري بخعازي، هيكل ومارون خوري

راضي، االسمر، البعريني وحضور
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كتابات

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

 كان النجم الكوميدي جورج خباز وهو مؤلف وخمرج لبناني قد حضر إىل سيدني مع كامل فريقه 
املسرحي املكون من ممثلني وممثالت وقدموا عرضًا مسرحيًا القى النجاح  الكبري وكنت قد أجريت 
معه مقابلة صحفية حتدث فيها عن حياته الفنية وهو أبن املمثلني جورج خباز وأوديت شاهني 
وشقيق املمثلة لورا خباز وقد تابع دراسته اجلامعية يف جامعة الروح القدس يف الكسليك حيث 
نال شهادات يف العلوم املوسيقية واملسرح واالخراج وأكد لي بأنه متأثر باالستاذ دريد حلام 
وقال لي ضاحكًا عندما التقيت باالستاذ دريد قال  لي )انت خباز وأنا حلام صرنا حلم بعجني(..

وزياد  سليم  ابو  وفرقة  وشوشو  رحباني  واألخوين  ألن  وودي  شابلن  بتشارلي  تأثر  انه  كما 
الرحباني الذي يعتربه من عظام الرقبة.  

عبدو عبدو - طالبني القرب _كلها ماحلة   ومن أعماله املسرحية واملسلسالت _ساعة باإلذاعة _ 
سيلينا - حتت القصف - نساء يف العاصفة - هلق وقتنا - كذاب كبري - سنابل احلب  -شو 
مجيل ومجيلة -  القضية - مصيبة جديدة - عالطريق - مطلوب - الربوفسور - اصابع من ذهب _ 
غادة الكاميليا - مصيبة جديدة - نساء يف العاصفة - فادي وراضي - حكاية وطن - اىل يارا 
- ناطرينو  - مش خمتلفني - هاملت يف ورطة - طق - بسمات وطن - االول بالصف - مطلوب 

- لبكرا شو - القناع وغريها .

جورج خبّاز قال لي دريد حلام :أنت خبّاز وأنا حلام صرنا حلم بعجني 

  النجم الكوميدي جورج خباز  يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني )إرشيف (

األمري البطل اخلالد جميد أرسالن بطل إستقالل لبنان وعطوفته ابن العز الذي 
قاد االنتصارات يف فلسطني ضد الصهاينة وحرر لبنان من الفرنسيني والفّريسيني 

كتب : أكرم برجس املغوّش 

كان  الذي  اللبناني  اإلستقالل  ذكرى  يف 
الدروز  املوحدين  معروف  بين  شهداء  حصيلة 
اليت  الكربى  السورية  الثورة  يف  األشاوس 
باشا  العظيم سلطان  القائد  جبل  من  انطلقت 
االطرش وبقيادته عام 1925 اىل معظم ارجاء 
والبقاع  وحاصبيا  وراشيا  السوري  الوطن 
لبنان  يف  والشوف  جبيل  وبنت  ومرجعيون 
فرسان  وقودها  وكان  فلسطني  يف  واجلليل 
الوطن  تراب  الذين رووا  بين معروف وابطاله 
يف سوريه ولبنان وفلسطني بدمائهم وارواحهم 
ويف عام 1946 قاد االمري البطل جميد ارسالن 
يف  الغاشم  الفرنسي  املستعمر  ضد  الثورة 
املعنيني  االمراء  االبطال  جبل  يف  بشامون 
معروف  وبين  واجلنبالطيني  واألرسالنيني 
املستعمر  على  االنتصارات  وحقق  امليامني 
الباغي وارتفع شهيدًا البطل الكبري سعيد فخر 
البعيين يف  أديب  والبطل  بشامون  الدين يف 
بريوت غدرًا على أيدي عمالء االستعمار وحتقق 
عام  ويف  النشامى  االبطال  بإرادة  االستقالل 
كتائب  ارسالن  البطل جميد  االمري  قاد   1948
وسرايا سلطان باشا االطرش وبين معروف يف 
جيش االنقاذ يف فلسطني مع القادة االبطال 
اللواء الركن شوكت شقري والعقيد مفيد غصن 
اخلرب رضوان  وابو  عامر  احلناوي وواكد  وعلي 
واستبسلوا  وهاب  وشكيب  عزام  محد  ونايف 
يف املعارك بعد ان قدموا اكثر من 100 شهيد 
نفسه  يعيد  والتاريخ  احلكام  خيانة  ولوال  بطل 
ملل كانت هناك احتالالت لفلسطني واجلوالن 

والوطن العربي .
استقالل  ذكرى  العظيمة  الذكرى  هذه  ويف 
واملقاومني  الشهداء  اجدادنا  نستحضر  لبنان 
دماءهم  اسرتخصوا  الذين  واالبطال  االحرار 
حرًا  ليحيا  شعبه  وكرامة  الوطن  عزة  أجل  من 
الذين كانوا  أنف اخلونة واملتخاذلني  ابيًا رغم 
استعمار  وكل  الفرنسي  املستعمر  جانب  اىل 

خونة  عمالتهم  على  اخلونة   هؤالء  وبقي  جائر 
مأجورين للعدو الصهيوني دون وازع من ضمري 

ألن فاقد الشيئ ال يعطيه ....
وهنا ننشر هذه االبيات من قصائد الشاعر 
الكبري اخلالد رشيد سليم اخلوري ) القروي ( 
اليت حييي فيها القائد سلطان وبين معروف :

بالدي إن فخرت فإن فخري 
                بأسد عن ذراك يدافعونا 

فكم أجنبت من بطل هصور 
             بساح احلرب ال خيشى املئينا 

سل االفرنسي عما كابدوه
               هنالك من سيوف الثائرينا 

غزاة أغار سلطان بقوم 
                خيوضون الوغى مبتسمينا 

وقد أمسى بهم ميشو خبريًا 
                 فسله فهو خيربك اليقينا 

بنو معروف قبل الكل ضحوا 
               بأنفسهم فكانوا السابقينا 

ولكن امسهم سيظل حيًا 
                ليكتب يف سجل اخلالدينا 

األمري البطل الخالد مجيد أرسالن 

كتب : أكرم املغوّش 
بالعطاء  حافلة  حياة  بعد 
الفين القت النجمة الكبرية 
صباح  السيدة  اخلالدة 
ربها  وجه  فغالي(  )جانيت 
راضية مرضية عن عمر 87 
مئات  قدمت  أن  بعد  سنة 
االغنيات وشاركت بعشرات 
واالفالم  املسلسالت 
طيلة  وكانت،  السينمائية 
النجاح  حليفها   حياتها، 

دائمًا وابدًا .
اىل  زياراتها  وخالل 
احلفالت  أقامت  سيدني 
حضرتها  اليت  الكبرية 

النجمة  اخلالدة  الكبرية صباح مل تغب وهي 
يف ذاكرة مجهورها تغين هلم :

أهال بهالطلة أهال ...وأهال بهالعني الكحال 

ابي صعب يف البرتون وحنن كنا دروزًا واقاربنا 
يف عيتات وعاليه  والشوف  وجبل الدروز يف 
العائالت  من  كثري  ومثلنا  دروزا  بقوا  سورية 
ومذاهب  طوائف  اىل  الدروز  من  حتولت  اليت 
بشري  وخاصة  املستعمرين  ظلم  بفعل  اخرى 
اللبناني  للشعب  البالء  سبب  الذي  الشهابي 
هو  وديين  واملذاهب  االديان  كل  أحرتم  وأنا 

االنسانية ..
صباح    السيدة  اخلالدة  النجمة  زيارة  وخالل 
كوكتيل  حفل  يف  وحنن  سيدني  إىل  االخرية 
أقيم تكرميًا هلا سألت أحدهم عن شابة يف عمر 
إبنة  أنها  هلا  فقال  إبنته  كانت   إذا  الورود 
زوجته فسألتها عن والدها فقالت يف السجن 
وكم له يف السجن فقالت  15 سنة وقالت هلا 
كم عمرك فقالت 15 سنة وعلى الفور غمرتها 
السيدة صباح وهي تبكي وأخذت خامتا من أحد 
أصابعها ووضعته يف أصبع الشابة وبعد ايام 
الصحيفة  عنوانني  يكتب  الذي  اخلطاط  حدثنا 
اليت كنت اكتب فيها وهو شريك شقيقه يف 
حمل جموهرات ان هذه البنت جاءت مع جدتها 
اليت تشرف على تربيتها وسألت عن سعر اخلامت 
فقال هلما الصائغ 135 الف دوالر وهي اعلمته 
بان السية صباح أعطته لبنت ابنها وحينها كان 
البيت يف سيدني بقيمة 40 الف دوالر واليوم 
قيمة املنزل ما يقارب مليون دوالر ..تصوروا 
هذه النجمة الكبرية بأخالقها وفنها وإنسانيتها 

وحنن نردد هلا ومعها:

أهال بهالطلة  أهال 
                    وأهال بالعني الكحال 

ضحكتلك وردات الدار 
                   وقالتلك أهال وسهال 

أهال بورودك       أهال 
طلعت عا خدودك   أهال 
يا حبّيب كرمال وجودك 

                       حبيت الدنيا وأهال 
ضحكتلك أرض بالدي 

                   من شواطيها لروابيها 
ورفوف الطري الشادي 

                      بتهللك  بغنانيها 
عالدبكة صفوف     رفتنا 

جموز وكفوف    ال قتنا 
ندبك ونطوف ساحتنا 

               وعلى زقفتنا وعلى دقتنا 
ومتيل كتاف مايانه 

             وخصور حناف حنالنه 
وعلى مليتنا وعلى زقتنا 

              وعلى دقتنا نغين أهال 
والبدر يطل  على مهلو 

               يضحك ويهل على أهلو 
وقلوب الكل تندهلو 

                وترتللو وتهللو 
أهال بهالطله أهال 

               وأهال بالعني الكحال 

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

عدة  اهلل  رمحها  معها  وأجريت  عنها  وكتبت 
مقابالت صحفية كانت يف كل منها تستحضر 
االطرش  فريد  اخلالد  واالمري  االكرب  املوسيقار 

وحتيي روحه وهي تقول لي:
والفنانات  الفنانني  ومجيع  انا  أكرم  عزيزي 
الدنيا  وقاهرة  مصر  شّرعت   الذين  العرب 
وباق املدن املصرية ابوابها لنا كان املوسيقار 
العظيم اخلالد االستاذ فريد االطرش يقدم لنا 
الدعم املادي واملعنوي وهذا حقيقة جيب علينا 
كفنانني ان نذكر حماسن أمرينا اخلالد وشقيقته 
االمرية اخلالدة امسهان ابنة االمري البطل فهد 
وبين  االطرش  آل  االبطال  واالمراء  االطرش 
باشا  سلطان  البطل  قادهم  الذين  معروف 
امسهان،  الكبرية  النجمة  بقيت  ولو  االطرش 
وهي حية يف فنها وهي ال تتكرر، لكان الكثري 
حبضورها  غابوا  قد  والفنانات  الفنانني  من 
ما كتب  أخذ طريقه وكل  القدر  الالفت ولكن 
كان  حيث  بصلة  للحقيقة  ميت  ال  سلبًا  وقيل 
شقيقها االستاذ فؤاد االطرش مراففًا هلا وهي 
مل تغن يف حفالت ابتذال وكل ما اشيع عنها 
وكيف  الصحة  من  عار  هو  االستخبارات  حول 
تكون ابنة آل االطرش االبطال غري ذلك وهي 
وشقيقيها  والدتها  مع  طفلة  جاءت  باالساس 
اىل مصر هربا من غدر املستعمرين الغامشني 
عندما  نفسه  الشيء  معي  حدث  وباملناسبة 
كنت يف باريس وانا يف حفلة تكريم اقامتها 
نقابة الفنانني كان بني  احلضور ممثل فرنسي 
التالي  اليوم  ويف  مطلقًا  اعرفه  مل  يهودي 

عنَونت صحيفة صفراء خربًا
جاء فيه ان املطربة صباح ستشارك مع ممثل 
غافل  يا  يقال  وكما  اسرائيل  يف  اسرائيلي 
إلك اهلل فانهالت علّي االتصاالت من كل فج 
عميق وانا يف حرية من أمري حيث تناقلت اخلرب 
صحف ووكاالت انباء عربية وغري عربية فمنعت 
كما  العربية  االذعات  يف  البث  من  اغنياتي 
وعندما  العربية  الدول  دخول  من  ايضا  منعت 
العظيم  املوسيقار   بفضل  االمور   توضحت 
احلقيقة  مين  استوضح  الذي  االطرش  فريد 
أن  واحلقيقة هي  اىل جماريها  االمور  عادت   ،
هذا الصحفي  املستكتب الذي كان يلجأ الّي 
اراد  واقدم له املساعدات املاديه ساحمه اهلل 
ان يرد لي اجلميل بهذا الكالم العار وكما قال 
االديب الكبري سعيد تقي الدين )إذا اردت ان 
تقتل عدوك فأطلق عليه شائعة( رغم انين بكل 
هذه  بعد  اردد  وصرت   أحدا  اعاِد  مل  حياتي 

احلادثة )اتق شر من أحسنت اليه(.
صباح  االنسانة  الكبرية  النجمة   وتضيف   
قائلة: عزيزي أكرم حنن آل فغالي يف وادي 
الشحرور نعود جبورنا وتارخينا اىل منطقة عاليه 
وبفعل  الدروز  املوحدين  صعب  أبي  آل  واىل 
تعسف االمري بشري الشهابي الذي غرّي دينه من 
لالمراء  لبنان  حكم  كان  بعد  ماروني  اىل  سنه 
الدروز فتنصرن قسم منا بالقوة والظلم وصرنا 
حنمل اسم فغالي يف وادي الشحرور ويف مزرعة 

النجمة الخالدة صباح تتحدث اىل الزميل أكرم املغوش
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كتابات

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

الشاعر أبو العال الشماء لـ »اهلريالد«:
القصية العمودية ما زالت األكثر شعبية واجلمال 
الشعري بالصور واملفردات وليس باملبهم املستعصي

شاعر  األمحد  عامر  حممد  الشماء  شاعر   : س   
سوري من مدينة محص من هي الشماء وما هو 

ارتباطها بقصيدتك .    
 , احلر  والوطن  احلرة  املرأة  رمز  الشماء   : ج   
ثنائية ال تنفك يف قصيدتي ألنها األم والزوجة 
هي   , له  أرتاح  الذي  واحلضن  واألخت  احلبيبة 
مالك الرمحة يف األرض هكذا أراها وطنا عظيما 
أحبه وأقدسه . أقول باختصار أنها حدود وطن 

أرى كل اجلهات من خالهلا  .  
 س : ترتاوح مفردات قصيدتك بني األصالة و 
املعاصرة ولكنك تصر دائما على الوزن والقافية 
فهل ترى أن القصيدة العمودية ال تزال حتتفظ 

بقاعدتها اجلماهريية الواسعة كما كانت قبل .
ج : أرى الشعر كما عرفه أسالفنا كالم موزون 
مقفى يدل على معنى والقصيدة العمودية الزالت 
التيارات  تعدد  رغم  األكرب  الشعبية  القاعدة  هلا 
اليت استحدثت يف عامل الشعر وكان منها اجلميل 
تواكب  عصرية  بلغة  ولكن  باألصالة  املتمسك 
التطور , كما كان منها الرديء الذي ابتعد عن 
للشعر  ميت  ال  آخر  بركب  ودار  األصيلة  اللغة 

بصلة . 
 س : بني الغموض والوضوح يف الشعر هل جتد 
أنك  أم  القراء  وخيدم  النص  الغموض خيدم  أن 

تتجه لتوضيح فكرتك للعوام.
أنا ال أعتقد أن القارئ ميكن أن يستمتع بقصيدة 
دون أن يفهمها وال أرى أيضا أن الشعر جيب أن 
يكون خطابا أصمَّ دون روح , فاجلمال ضروري 
ولكن بالصور واملفردات املعربة وليس باملبهم 
 . الشعراء  على  حتى  أحيانا  يستعصى  الذي 
ولكن  اجلميع  رأي  يهمين  لي شخصيا  وبالنسبة 
إال  تأتي  أن  ميكن  ال  الشاعر  مجاهريية  أن  أرى 

من العموم .
اجتاهك  أن  جيد  قصائدك  يقرأ يف  من   :  س 
وطنيا صرفا وال تروج لفكرة سياسية معينة وال 

ألي حزبية ما , فماذا تقول يف هذا السياق .
ج : بصراحة أرى أن الشاعر جيب أن يكون مطلقا 
خارجا عن أي نزعة حزبية لكي يصل إىل اجلميع 

والوطن دائما للجميع 
وحني يؤطر الشاعر نفسه يف فكرة أو نهج معني 

ال خيدم القصيدة وال خيدم إال بيئته .
 س : حدثنا عن إنتاجك الشعري وما هو جديدك  

من قصائد .
 ج: هذه الفرتة مشغول بتحضري ثالث جمموعات 
وسأبدأ نشرها مطلع العام اجلديد) إىل الشماء – 
أحاول فيك البقاء- حرف للوطن وحرف للمرأة  ( 
وهي ثالثة جمموعات تتحدث عن املرحلة اليت متر 
أن  الذي جيب  الشعر  وتتحدث عن  فيها سوريا 
يواكب هذه املرحلة املأساوية يف تاريخ البالد .

سطوة  بعنوان:  قصيدة  حديثا  كتبت  ومما 
السجيل.

وهذه هي القصيدة كاملة.

وفضوِل نزعٍة  جمرد  ليست   

لوصوِل دائٌب  نفسي  توق  بل 
اجلوى احتماالت  تقدير  بأقل 
وذهولي فارقي  طابع  وعموم 
فرصة لسانح  مهيأة  كوني 
فصوِل باختالف  تأتي  بد  ال 
رجعنا تقرر  مصادفٍة  من  ما 
بدليِل راسٍخ  ختاطب  بل  ال 
ما كان ُيفصل شاعٌر عن كنهه
ومخوِل لغفوٍة   يستحيل   أو 

وتوافقًا فكرًة  يغلب  فالطبع  
جديل وحسن   إيقاٍع  بنظام  
هاجٌس الختالفك  يومًا  كان  ما 
بأصوِل ثابٌت  ألنك  عندي  
أشهرتها اليت  العطر  فوثيقة 
ومشولي تعددي  رسوخ  كانت 
حيثما تقدس   زنبقٍة   روح  يا 
خبضيل عطرها  زفرة  تأتني 
خيضل فيك األقحوان فهل ترى
وسبيل جامٍح   ماٍء   دستور  
الرؤى مبنظور  موسيقى  أن  أم 
املأمول  خّضمك  سياق  كانت 
تتفردي إن  األنغام  جوقة  يف 
لتقولي  حلنه  يصلح   باخ   ال  
قطعة  يغرد  من  أروع  أنت  أن 
وقتيل معذٍب   بسمع  خلدت  

متيٍم  بظل  سنبلٍة   رعش  يا 
اجملهول بسياجك  غدي  حلمي 
مشتتًا اآلتيات  رهني   فأنا 
ووعول جهنم   اتقاء   بني  
فمدى الشوارع مبهم يف ناظري
وحنولي خطوتي  أملح  بالكاد 
جاش الرصاص أزيزه يف مسمعي 
السجيل لسطوة  الرتاب  وغدا 
لي أن  أؤكد  حتى  فتماسكي 
وحلولي غائيب  حتضن  مشاء 
طهرها يف  مرميًا  عرفتك  فأنا 
كبتوِل جوارحي  بنبض  تسري 

سطوة السجيل  

الشاعر أبو العال الشماء

1 )قال(  
ـ »الوقوف« حيتاج إىل رأس.  

ـ من ينسى ماضيه ميشي متسرباًل حباضره. 
ـ عماُء القلب إقامة على الكراهية. 

ـ ال يوّطد صداقًة كالضحك. 
ـ الصديق ال حُيِرج صديَقه. 

ومّرة  بالعصا  مّرة  التعليم  هو  اجلهل  ـ 
بالوعظ. 

ـ الِشعر روح هيكلها قّصة.  
»ال  يقول:  أن  عوض  أعلم«  »اهلل  قال:  ـ 

أعلم«. 
**

2 )مضارب بين سيدني(  
بعد رحلة أخرية إىل الوطن األم لبنان استغرقت 
التواصل  صفحة  عن  متامًا  منقطعًا  يومًا   35
سيدني  إىل  رجعت  »فايسبوك«  اإلجتماعي 
وصفحيت  الكومبيوتر  وجهاز  مكتيب  وإىل 
إىل  أعود  إّني  »وها  وكتبت:  فايسبوك  يف 
الصديقات واألصدقاء يف العامل اإلفرتاضي ـ 
احلقيقي، متمنيًا للجميع أّيامًا أمجل«. وتلقيت 
عشرات التعليقات املرّحبة بالعودة، وخصوصًا 

من أصدقاء يف سيدني، وكان منها تباعًا: 
1ـ  شربل بعيين:  

»شوقي رجع والكنغرو فرحان 
برجعة صديق العمر من لبنان 

سيدني بقلبو وضيعتو كونيـــن 
ومتلي سنينو دبلت بتشريــن 
وكيف بّدنا حنارب اهلجران«؟. 

2ـ  مجال طنانا: 
»شوقي رجع من الوطن فزعان  

شاف الطوائف مقّسمه لبنان 
صّحْح يا شربل ما تكون غلطان«. 

  
3ـ  موسى مرعي: 

»يا مجال اللي كلنا بأخالقك مفتونني  
وكلميت بّدي قّلك ياها من زمان  

انتبهلي مش شربل بعيين الغلطان  
ما حدا بيطلعلوا معو شربل داميًا بامليدان  

يصرخ ويقول بقصايدو: ارجعوا للمحّبه يا أهل 
لبنان  

شوقي شو ذْنبو هاملسكني  
ألّنو اشتاق لضيعتو طار باجلو يومني  

ما شافها من سنني  
وأّول ما وصل لضيعتو »كونني«   

سأل دخلكن دّلوني على كروم العنب والتني  
مّلا مشي وجد نفسه صار  أكل داخ  ما  وقد 

ْب »تبنني«   
ْوغِلط باإلسم بّدو يسأل عن مفرق كونني  
مسكني سأل وقال يا مني ميسك بإيدي  

وياخذني على »هونني«   
وعن شوقي بقول لكّل األحّبه  

اللي سألوا عّنو:  
شكرًا وممنونني«. 

 
4ـ  وديع شامخ: 

مسلماني يف  شوقي  بالصديق  ومرحبًا  »أهاًل 
مضارب بين سيدني«.  

**

)عتابا(  
من صديقي الشاعر سعود األسدي: 

»أنا البعث لشوقي كل شـــــوقـي
هاتلي من عيار الشعر شي وقــي
ومثل ما قال مري الشعر شوقــي:

وللحرّية احلمــــــــــــــراء باْب«. 
 Shawki1@optusnet.com.au

مضارب بين سيدني
يف  شوقي مسلماني  مسرحي  موسم  يكن  مل  سنة  اربعني  منذ 

احلزن  مسحة  فيها  مسرحية  من  خيلو  العراق 
واالنتظار للغائب الذي اليعود كأننا من ساللة 
هو  الرتاجيديا  نظرية  خالصة  ويبقى  أوديب 
باالنسان  ماحييط  »إن   : سوفوكليس  قول 
أقوى من االنسان«. لقد شاهدنا الضوء للمرة 
السوداء  الكوميديا  مرحلة  وعشنا  االخرية  
وتعرض العديد من املسرحيني للنفي وتعرضت 
من  جارفة  حلملة  وكتابها  املسرحيات  بعض 
النقد والتجريح يف بعض الصحف ويف بعض 
ينزوي  أن  وإختار  البعض  وٌرّوع  اجملالس 
وعرضت مسرحيات ناجحة وناضجة يف املسرح 
واملوقف  للكلمة  االخالص  فيها  جند  العراقي 
واحلدث بعيدآ عن احلكاية الساذجة أو االشارة 
السطحية وكانت مسرحيات كثرية تنتظر اخلروج 
اىل الضوء  ولكن بسبب قرارات سطحية منعْت 
أو  التأريخ  إصول  بسبب  غريبة  حجج  وبسبب 
بسبب الوضع االجتماعي العراقي اليتقبْل هكذا 
أفكار أدْت هذه االعرتاضات اىل سقوط الثقافة 
يف براثن سلطة الرقيب واحلزبية الضيقة وكنا 
نكتمْْ وحنبْس أنفاسنا هلذا الرتدي ودفع العديد 
والنظيف  املثقف  الفنان  ضريبة  الفنانني  من 
مع  ولكن   ، أمل  بارقة  ننتظر  كنا  ذلك  ومع 
االسف بدأ البعض يتجه ببوصلة املسرح وخينع 
شباك  متطلبات  وحسب  واالسفاف  للسطحية 
وإنتهت  كده  عايْز  اجلمهور  ومتطلبات  التذاكر 
أن ينعزل  التوجيه واالنشاء هذا اليعين  مرحلة 
بنجاح  احلَكْم  هو  والذي  اجلمهور  عن  املسرح 
تتجه  أن  مقارنة  وهناك  مسرحية  أي  وفشل 
ونقدم كوميديا هادفة فيها فكرة  وطرافة بدآل 
من الكوميديا السطحية والساذجة والضحك على 
ذقون املتفرج أو ميلودراما فجة. ظهرت ممثالت 
رائعات وسط جمتمع ذكوري ُكن  مبصاف هيلينا 
ممثالت  وظهرت  برنارد  سارة  واملمثلة  فايكل 
املسرحي  العصر  وسيدات  المعات  عراقيات 
والثقافة العراقية مثل أزادوهي،زينب ،ناهدة 
عارف،سليمة  ،فوزية  شوقي  ،مي  الرماح 
رفعت،إقبال  باهرة  علي،  حممد  خضري،إقبال 
طه  بطاط،شدى  نعيم،إنعام  ،عواطف  نعيم 
هديل  الشندي،  سامل،فوزية  طه  سامل،سهى 
الربيعي،مسر حممد  الربيعي،زهرة  كامل،فاطمة 
السبيت،هناء  ،أسيا كمال،أحالم عرب , سهام 
حممد،أمساء صفاء،ليلى حممد ,سوسن شكري  
,إلتفات عزيز ,أمرية جواد ،إبتسام فريد،أمثار 
كزيزة،  دارتاش،  عباس,بديعة  ،أفراح  خضر 
فرميسك مصطفى،ميديا رؤوف، نيكار حسيب 
،شادان فؤاد من اجليل القديم واجلديد يف العهد 
القديم واجلديد وبعدها أهملت الرعاية والدعم 
للثقافة واملسرح بشكل خاص بسبب االوضاع 
والنظرة  واالمان  االمن  مستوى  على  املرتدية 
الدونية  للفنان واجلميع عاش يف دائرة الرتابة 
واخلوف الذي حييطنا. وبدأ االنسان يعيش وسط 
النار والثأر وإنتهت مالمح السكينة واالطمئنان 
الطائفية  وباء  وفايروس  االنسان  قلب  يف 
التهجري  بسبب  بيوتها  من  شردت  واملاليني 
الطائفي والعنف الدموي وتبقى مشاهد احلياة 
اليومية يف عراقنا وبدون رتوش عبارة عن شيئ 
مفخخ حتى احلب واجلنس والثقافة مفخخة بسبب 
التطرف هذا هو ايقاع احلياة يف بلدنا وبدون 
مبالغة وترميم للواقع املزري فاملشهد اليومي 
مغمس  خبزنا  حتى  بالفجيعة  مفعم  دراماتيكي 
بالدم فمسلسل املوت الينتهي فكل مسرحياتنا 
فيها مسحة احلزن والصراخ والعويل ومع ذلك 
ظهرت أمساء جادة وجديدة يف أدبنا املسرحي 
من الشباب وهم يشكلون ثروة جديدة وحركة 
مسرحية متجددة وتبقى بالدنا حتتاج اىل فضاء 
وهواء احلرية الثقافية ويبقى الشعب حباجة اىل 
زاد ثقايف جديد ومسرحيات رفيعة مهما إختلف 
ألنه  رائع  املسرح شيئ  يبقى  وفنونها،  لونها 
كل  رغم  للناس  والوعي  والروح  االمل  يعطي 
يفجر  مسرحآ  نقدم  أن  علينا  املدافع  أصوات 
االمل والفرح رغم قوى الظالم وطوفان اجلهل 
اليصاب  لكي  وجنرب  حنيا  ان  علينا  والتخلف 

مسرحنا العراقي.

املسرح العراقي وتراجيديا املوت
عصمان فارس
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تتــمات

أبوت يلمح اىل تعديل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وخالل املقابلة مع برنامج 7.30 أثنى السيد ابوت على أداء وزراء 
وماتياس  موريسون  بيشوب، سكوت  جولي  ذلك  آخرين مبن يف 

.Cormann كورمان
وقال رئيس احلكومة ان »سكوت موريسون أوقف القوارب، اجلميع 

اعتقد أنه ال يستطيع ذلك«.
أما  للخارجية..  ممتازة  وزيرة  كانت  بيشوب  »جولي  ان  وأعلن 
جيد  بعمل  قام  حيث  للمالية  رائعا  وزيرا  فكان  كورمان  ماتياس 

جدا.«
كما أشاد السيد ابوت بوزير اخلزانة جو هوكي قائال »تعرض جو 
هوكي النتقادات يف اآلونة األخرية، لكين اقول لكم، أعتقد أن جو 
سيكون احد وزراء اخلزانة الكبار ألنه يعمل على اعادة التوازن ) 

اىل املوازنة( وهذا ما يفعله اآلن«.
ولكن رغم االشادة املفرطة جبو هوكي فانه قد يكون احد ضحايا 
مالكومل  االتصاالت  وزير  أسهم  ترتفع  حيث  الوزاري  التعديل 

تورنبول للحلول مكانه يف وزارة اخلزانة.
ويف حديث سابق أعلن السيد ابوت أنه على الرغم من احلنث ببعض 

الوعود االنتخابية، فانه وفى »بالتزاماته األساسية«.
وقال »أعلم ان ليس كل فرد يوافقين الرأي، ولكن أود أن أقول 
إننا حافظنا على وعودنا للشعب االسرتالي ألننا وفينا بشكل جذري 
بااللتزامات األساسية وهي وقف القوارب، إلغاء ضريبة الكربون 

وبناء الطرق«.

حوار »املستقبل و»حزب اهلل« االسبوع...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلريري والوزير علي حسن خليل، موضحا انه يف حال اجناز جدول 
املستقبل«  »تيار  بني  االول  احلواري  االجتماع  سيكون  االعمال 
واحلزب يف االسبوع املقبل، وهو »جيب ان يبدأ حتما قبل نهاية 

السنة. وسأبذل جهدي من أجل ذلك«.
عليه  االتفاق  ميكن  ما  كل  »يتضمن  االعمال  جدول  ان  وأوضح 
ويستبعد املواضيع اليت يتعذر االتفاق عليها يف الوقت احلاضر 
كسالح املقاومة ومشاركة حزب اهلل يف سوريا«. وسئل عما اذا 
كان ملف رئاسة اجلمهورية ضمن جدول االعمال، فأجاب: »نعم 

كباقي املواضيع االساسية مثل قانون االنتخاب«.
لقانون  النيابية  اللجنة  اجتماعات  ان  أفاد  االخري  املوضوع  ويف 
االنتخاب حددت نقاط اخلالف على مشروع القانون املختلط )64 
نائبا باالنتخاب االكثري و64 نائبا باالنتخاب النسيب(. وستستمر 
اللجنة يف االجتماعات حتى نهاية السنة، والنقاش سيرتكز على 
على  وخالف  االقضية  على  اتفاق  وهناك  النقاط.  هذه  معاجلة 
احملافظات خصوصا ان هناك مطالبة مبراعاة اخلصوصية الدرزية 

ليكون جبل لبنان حمافظتني او ثالثا.
وتركت اللجنة الباب مفتوحا على معاجلة هذا اجلانب، كما هناك 
خالف على الدائرة الثانية يف بريوت«. واعترب بري ان هذا املشروع 
املختلط »هو أفضل املشاريع النه جيمع أوسع نقاط االتفاق وأقل 

نقاط اخلالف«.
واذ شدد على ان »ال عودة اىل قانون الستني«، أضاف أنه يف 
حال االتفاق على املشروع قبل نهاية السنة »نضع التوقيع االولي 
عليه وننتظر انتخاب رئيس اجلمهورية ليطلع عليه ثم تدعى اهليئة 

العامة للمجلس القراره«.

مجلس الوزراء
الوزراء  رئيس  ان  فعلم  الوزراء،  جملس  جلسة  اىل  بالنسبة  أما 
واصفا  باملخطوفني،  املتعّلقة  املعطيات  عرض  بعدما  متام سالم 
االمر بأنه معّقد ويتطلب تنسيقا وتضامنا حكوميا، فضال عن انه 
يتابع املوضوع شخصيا من خالل خلية االزمة، طلب وزير العمل 
سجعان قزي الكالم فأشار اىل ان اجليش يقدم الشهداء وال جيوز 

التشكيك يف مهماته وطريقته يف مكافحة االرهاب.
إلطالق  املفاوضات  إجراء  ضد  ليس  الكتائب  حزب  ان  وأوضح 
العسكريني املخطوفني علما انه سقط للجيش يف ظل املفاوضات 
اىل  أهاليهم  ينزل  ومل  وجندي  بني ضابط  16 شهيدا  من  أكثر 
الشوارع، كما أننا حمضنا الرئيس سالم وخلية االزمة ثقتنا استنادا 
أن نكون  اىل خطوط عريضة وأي تعديل يف هذه اخلطوط جيب 
على إطالع عليه حرصا على جناحه، كما أـننا نقدر اجلهد الذي يبذله 
الوزير وائل ابو فاعور يف هذا اجملال. فرد الوزير فاعور قائال إن 

ما يقوم به على هذا الصعيد يتم بالتنسيق مع الرئيس سالم.
يف  طرحه  ما  ان  درباس  رشيد  االجتماعية  الشؤون  وزير  وأبلغ 
اجللسة حول توقف اجلهات املاحنة عن دفع املبالغ الالزمة لتنفيذ 
برنامج التغذية لالجئني السوريني تبّلغه امس االول من املسؤولني 
عن برنامج الغذاء العاملي والذي يغطي يف لبنان حنو 700 الف 
الجئ. وقد اكتفى هؤالء املسؤولون بالقول ان تقدميات الربنامج 
وذلك  فقط  لبنان  يف  وليس  العامل  أحناء  كل  يف  توقفت  قد 
بسبب قرار اجلهات املاحنة التوقف عن الدفع. واوضح ان الالجئ 
السوري كان يتقاضى مبوجب الربنامج 30 دوالرا شهريا لالنفاق 
على الغذاء، ومن شأن وقف الربنامج ان يعّرض لبنان خلطر مواجهة 
جماعة تشمل مئات اآلالف من الالجئني وقت كان يبحث لبنان عن 

موارد له ليستطيع حتمل أعباء الالجئني بصورة شاملة.
وذكر ان احلل العاجل هو القيام جبولة على اجلهات القادرة على 
إنقاذ لبنان من هذه االزمة الطارئة وقد جتاوب الرئيس سالم مع 
هذه الفكرة وسيباشر القيام باالتصاالت الالزمة. وأشار اىل ان 
ما أعلنته املفوضية االوروبية امس االول من انها ستخصص 73 
مليون أورو لالجئني يف لبنان، لن حيلّ مشكلة التغذية باعتبار ان 
احليز االكرب من املبلغ )56.5 مليونا( سيذهب اىل التعليم والعناية 

الصحية.
ويشار اىل ان املمثلة العليا للشؤون اخلارجية والسياسة االمنية 
لبريوت  بزيارة  موغرييين ستقوم  فيديريكا  االوروبي  االحتاد  يف 
قبل  لربوكسيل  سالم  الرئيس  زيارة  بعد  وذلك  املقبل  الثلثاء 

ايام.
يف غضون ذلك، تباينت املعطيات املتوافرة عن عودة الوسيط 
القطري يف ملف العسكريني املخطوفني. وأفاد بعض املعلومات 
ان الوسيط سيتوجه اليوم اىل القلمون ملعاودته مفاوضاته مع 
التنظيمات اخلاطفة، بينما أشارت مصادر اخرى اىل انه غادر بريوت 

ليال بعد لقاءات عقدها يف مقر االمن العام اىل جهة مل حتدد.
أما على الصعيد االمين، فأوقف اجليش امس نتيجة عملية دهم 
قامت بها دورية ملخابرات اجليش يف منطقة مشاريع القاع السوري 

عمر صاحل عامر النتمائه اىل أحد التنظيمات االرهابية املسلحة.

»تسوية« للكهرباء
يف جمال آخر، من املقرر ان يكون اعلن اجلمعة )امس( اتفاق ينهي 
ازمة »تهجري« ادارة مؤسسة كهرباء لبنان بفعل اعتصام املياومني 
يف مقر املؤسسة منذ اربعة اشهر وفق تسوية سياسية مت التوصل 
اليها يف رعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ومستشار رئيس جملس 

النواب علي محدان.
ويعلن االتفاق الذي جرى التكتم على بنوده وزير الطاقة ارتيور 

نظريان واملدير العام ملؤسسة الكهرباء كمال حايك.
وأفادت مصادر متابعة لالتفاق انه يلحظ ضم حنو 879 مياوما يف 
الفرتة االوىل اىل مالك املؤسسة على ان يلي ذلك ادخال سائر 

املياومني على دفعتني.

بوتني: لن نرتاجع يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ووضع  اللهجة  لتشديد  يستعد  بازل  يف  الغرب  كان  حني  ويف 
الروس امام خيارين، العودة اىل الوراء يف املسار االوكراني، أو 
املزيد من املعاناة للمواطنني الروس، على حد تعبري وزير اخلارجية 
موقفنا  عن  نرتاجع  لن  »أننا  بوتني  أعلن  كريي،  جون  االمريكي 
يف األزمة األوكرانية وسنواجه كل التحديات«، الفتًا إىل أنه »لو 
اخرى الحتواء  ذرائع  الغرب  أوكرانيا الختلق  االنقالب يف  يقع  مل 
روسيا«، مشريا حتديدا اىل وضع شبه جزيرة القرم اليت شكلت 

عودتها اىل احلضن الروسي »احلدث التارخيي«. 
ومل حيد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف عن مسار بوتني، 
اذ أكد يف كلمته لدى افتتاح اعمال املؤمتر االوروبي »أن االزمة 
االحتاد  ختلي  لوال  سنة  قبل  حال  جتد  ان  ميكنها  كان  االوروبية 
االوروبي وحلف مشال االطلسي عن احلوار ودعمهما االنقالب يف 
كييف«. واتهم الغرب باختزال ما جيري يف اوكرانيا برؤية خاصة 
ذلك أن »االحتاد االوروبي وحلف مشال االطلسي حيتكران حقيقة 
احلقيقة ميكن  هذه  خالل  من  أنه  ويعتربان  اوكرانيا  ما جيري يف 
مع  دومًا  تقف  موسكو  ان  اوضح  واذ  واالزدهار«.  األمن  إحالل 
مواصلة عملية مينسك للتسوية األوكرانية، رفض »حماوالت نقل 
دونتسك  اقليمي  مشاركة  دون  من  أخرى  إىل صيغ  املفاوضات 

ولوغانسك« اللذين اعلنا استقالهلما عن كييف.
يف املقابل، تضمن تصريح كريي هجوما حادا على السياسة الروسية، 
داعيا موسكو اىل الكف عن »اللعب باملاء العكر« و«سحب قواتها 
واسلحتها من شرق اوكرانيا ووقف دعم االنفصاليني واجياد حل 
إن  املؤمتر  افتتاح  يف  كلمته  يف  وقال  القرم«.  الحتالل  نهائي 
الواليات املتحدة والدول اليت تدعم اوكرانيا ال تسعى اىل املواجهة 
مع روسيا، وال تتمنى ان تكون روسيا معزولة، »لكنها هي اليت 
وضعت نفسها يف عزلة بسبب تصرفاتها يف اوكرانيا«. وشدد 
على أن موسكو »أخفقت يف الوفاء بتعهداتها يف اتفاق مينسك«، 
وذكر بأن هذا االتفاق ُوّقع مطلع ايلول املاضي مبشاركة ممثلني 
لألقاليم اليت اعلنت استقالهلا عن اوكرانيا وممثلني لكييف وملنظمة 

االمن والتعاون يف أوروبا، اىل اجلانب الروسي.
ورأى ديبلوماسيون اوروبيون يف بازل أن التصرحيات التصعيدية 
احلرب  مكونات  »كل  بأن  توحي  والروسي  االمريكي  للطرفني 
اىل  العودة  امكان  يقلل  حيصل  ما  وأن  حاضرة«،  باتت  الباردة 
الوراء »خصوصا أن الغرب غري مستعد العادة النظر يف العقوبات 
االقتصادية املفروضة على روسيا وأن روسيا - بوتني باتت تشعر 
بأنها مستهدفة على املستوى الوجودي، وقد عرب بوتني عن هذا 
الشعور صراحة عندما شبه ما تتعرض له بالده اليوم مبا تعرضت له 

يوغوسالفيا السابقة وما آلت اليه من انقسامات وانفصاالت«.
ويبدو ان اخلالف انتقل اىل مستوى الدول الغربية يف ما بينها، 
مستوى  ورفع  موسكو  مع  التصعيد  يف  االستمرار  يؤيد  من  بني 
بتحميله  كريي  صراحة  به  هدد  ما  وهذا  االقتصادية،  العقوبات 
موسكو مسؤولية ما سيتحمله املواطنون الروس من أمثان باهظة 

اقتصاديا وانسانيا »بسبب السياسة الروسية«، ودول أقل اندفاعا 
يف طريق التصعيد تفضل خيار التفاوض البناء والتوقف عن فرض 
إن  االوروبية  الدول  العقوبات. وقال عدد من ممثلي  املزيد من 
»العقوبات االقتصادية ال تؤدي اال اىل تعقيد االزمة«. وقد أدت 
البيان  وحتدث  عام،  اتفاق  اىل  التوصل  عدم  اىل  اخلالفات  هذه 
االطراف  امس صراحة عن وجود خالفات بني  اخلتامي ملناقشات 

»مما مينع التوصل اىل اتفاق«.

كريي - الفروف
وعلى هامش املؤمتر، عقد كريي والفروف لقاء ثنائيا من غري أن 
يعرف شيء عما دار فيه. وقال مسؤول امريكي إن النقاش متحور 

على مسأليت أوكرانيا والشرق االوسط.

مؤمتر لالئتالف الدولي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

املتحدة األمريكية ممثلني عن ستني دولة حتت عنوان »االئتالف 
الدولي حملاربة داعش«.

البيان اخلتامي للمؤمتر الذي حتدث مرارًا عن وحدة جمموعة الدول 
الستني أظهر يف امللف السوري عدم تطابق يف وجهات النظر

مل يأت االجتماع الوزاري األول الذي عقد يف مقر الناتو يف بروكسل 
»حماربة  عنوان  حتت  املتحدة  الواليات  تتزعمه  الذي  لالئتالف 
داعش« بأي جديد سوى الوعد بأن احلرب اليت بدأها هذا االئتالف 
هو  املتبع  واألسلوب  عديدة.  سنوات  ستستمر  أشهر  ثالثة  منذ 
القصف اجلوي، مع رفض مطلق أوروبي وأمريكي ملشاركة جنودهم 
يف امليدان، واقتصار املواجهة األرضية يف العراق على القوات 
العراقية والبشمركة، وقوات سنية، جيري تسليحها وتدريبها، ويف 
سوريا على ما مساها البيان اخلتامي »املعارضة املعتدلة« ملواجهة 

داعش والنظام السوري على حد سواء.
ويف هذا الشأن قال كريي يف مداخلة االفتتاح إن »جهود االئتالف 
املواقع  إىل  نوجهها  اليت  الضربات  خالل  من  تثمر  بدأت  الدولي 
بات  »عددها  أن  العراق وسوريا«، الفتًا إىل  لداعش يف  التابعة 

اكثر من ألف غارة«.
على  التنظيم  هذا  نقوذ  تقليص  من  متكنا  »لقد  كريي  وقال 
االئتالف  »دعم  أن  إىل  ولفت  والعمالني«.  اللوجسيت  الصعيدين 
ساعد يف استعادة القوات العراقية جمموعة من املناطق يف تكريت 
واملوصل«، مشريًا إىل أن »رئيس الوزراء العراقي يقوم بعمل بناء 

من أجل توحيد العراق«.
البيان اخلتامي الذي حتدث مرارًا عن وحدة جمموعة الدول الستني 
حدد  إذ  النظر،  تطابق يف وجهات  عدم  السوري  امللف  أظهر يف 
البيان أن عددًا من املشرتكني شددوا على ضرورة دعم ما مساه 

القوى املعتدلة، لكن كريي فضل االبتعاد عن امللف السوري.
ويف هذا االطار قال كريي »هذا االجتماع مل يهدف ملناقشة وضع 
املعارضة السورية«، مضيفًا »بطبيعة احلال ناقشنا امللف السوري 
على  فنحن  السوري  والنظام  داعش  وضع  والسيما  عام  بشكل 
موقفنا املبدئي من دعم املعارضة املعتدلة«، مشريًا إىل أن »رحيل 

األسد يتم عرب عملية سياسية ال عسكرية«.
كريي  قال  سوريا  مناطق  على  اجلوي  احلظر  ملسألة  بالنسبة  أما 
»حنن نناقش املوضوع مع حلفائنا األتراك لكننا مل نصل بعد إىل 

أي شأن عملي«.
بدورها قالت وزيرة اخلارجية االسبانية غرزييال باستور سري مؤسسة 
الدولي  االئتالف  عضو يف  كونها  »اسبانيا  إن  االسبانية  االذاعة 
يف احلرب ضد داعش اقرتحت يف لقاء اليوم عرب وزير اخلارجية 
البدء حبوار مع اجليش السوري النظامي، يف إطار مواجهة التنظيم 
االرهابي«، مشرية إىل أنه »ال يوجد اتفاق على هذا الطرح«، الفتة 

إىل أن »املهم أن الفكرة طرحت على الطاولة«.
اجللسة  يف  شارك  الذي  باسيل  جربان  اللبنانية  اخلارجية  وزير 
االفتتاحية، غادر اللقاء قبل البدء بكتابة البيان اخلتامي، والسبب 
املعرفة املسبقة بتضمني البيان اخلتامي دعوات لتسليح املعارضة 
السورية، وهذا ما يتعارض مع سياسة النأي بالنفس اليت تعتمدها 

الدبلوماسية اللبنانية.

مطار دير الزور العسكري
على صعيد آخر متكن اجليش السوري من صد هجوم عنيف ملقاتلي 
»داعش« على مطار دير الزور العسكري، وانتحاري من التنظيم 
يفجر نفسه بعربة مفخخة، ومقتل ما ال يقل عن 7 مقاتلني، حبسب 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
ووقعت االشتباكات يف منطقة حوجية املريعية القريبة من أسوار 

مطار دير الزور العسكري.
عناصر  من  »عددًا  إن  اإلنسان  حلقوق  السوري  املرصد  وقال 
اجليش السوري قتلوا إثر تفجري مقاتل من تنظيم داعش لنفسه 
بعربة مفخخة، عند بناء املسمكة الواقع يف حميط مطار دير الزور 
العسكري«، وأفاد عن اشتباكات عنيفة تبعت التفجري يف منطقة 
حوجية املريعية القريبة من أسوار مطار دير الزور العسكري، كما 

أشار إىل مقتل ما ال يقل عن 7 عناصر من التنظيم.
من جهٍة ثانية سجلت اشتباكات عنيفة بني جيش اإلسالم ومسلحي 
أبو  قتل  فيما  الشرقي،  دمشق  بريف  قصب  بئر  يف  »داعش« 

عاصم القرشي أحد أمراء داعش يف اشتباكات عني العرب.
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 أضرار اإلفراط يف الشاي األخضر
هو  األخضر  الشاي  عامة  بصفة 
العديد  مع  جدا  صحي  مشروب 
من الفوائد، ومع ذلك فإن بعض 
جانبية  آثار  تواجه  قد  الناس 
شرب  يف  االفراط  من  سلبية 
األخضر، وهذه قد تشمل  الشاي 
اإلصابة  خماطر  وزيادة  الغثيان، 
بهشاشة العظام وأكثر من ذلك، 

معرفة هذه املخاطر احملتملة، وكيفية احلد منها:

1. الكافيني يف الشاي االخضر:
ملن لديهم حساسية الكافيني أو مستويات عالية من استهالك الشاي 
عام  بشكل  للكافيني،  اجلانبية  اآلثار  بعض  هناك  يكون  قد  األخضر، 
ومع  األخرى،  الشاي  أنواع  من  كافيني  نسبة  أقل  له  االخضر  الشاي 
ذلك بعض أنواع الشاي األخضر يوجد بها مزيد من الكافيني، ومع ذلك 
االستهالك املفرط من الشاي األخضر ميكن أن يسبب األرق، وخفقان 
ضربات  معدل  وزيادة  والتهيج،  والقلق،  النوم،  يف  وصعوبة  القلب، 

القلب وارتفاع ضغط الدم.

األشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيني هم أكثر عرضة هلذه اآلثار 
اجلانبية أيضا، فإنه من اجلدير بالذكر أن الشاي األخضر حيتوي على مادة 
كيميائية طبيعية تسمى الثيانني، اليت هلا تأثري مهدئ على الدماغ ويقلل 

من هذه اآلثار من مادة الكافيني.

2. الشاي األخضر واضطرابات املعدة والغثيان:
أنواع الشاي األخرى ، الشاي األخضر حيتوي على العفص، وهي  مثل 
مادة كيميائية طبيعية حتفز املعدة على إفراز املزيد من احلامض. إذا 
كان لديك قرحة هضمية أو مشكلة محض اجلزر، ميكن أن الشاي األخضر 
يسبب متاعب يف املعدة أو الغثيان. إذا كنت تعاني من اإلسهال، ميكن 

أيضا أن يتفاقم ذلك..

وميكنك تقليل أو حتى القضاء على هذه اآلثار اجلانبية عن طريق استهالك 
الشاي األخضر بعد األكل أو عندما تكون معدتك ليست فارغة متاما، ومن 
اجلدير بالذكر أيضا أن نسبة مادة العفص يف الشاي األخضر أقل بكثري 
أقل  املعدة  مشاكل يف  يسبب  ما  عادة  وأنه  الشاي،  أنواع  معظم  من 

بكثري من القهوة.

3. الشاي االخضر و نقص احلديد:
من  الدم  متنع  قد  األخرى(  الشاي  )وأنواع  األخضر  الشاي  العفص يف 
امتصاص بعض العناصر الغذائية، وخاصة احلديد. وقد أظهرت الدراسات 
أن االستهالك املفرط من الشاي األخضر قد يقلل من امتصاص بنسبة 

تصل إىل 25 يف املئة.

ولكن ميكنك مواجهة هذه اآلثار اجلانبية يف طريقة بسيطة ولذيذة )إضافة 
شرحية من الليمون إىل الشاي اخلاص بك( أو عن طريق ان فقط تستهلك 

الشاي األخضر قبل ثالثني دقيقة أو بضع ساعات بعد تناول الوجبة

4. تأثريات الشاي األخضر أثناء احلمل:
يستهلك الشاي األخضر أثناء احلمل عادة يف اليابان والصني، وأنه من 
املسلم به عموما بأنها آمن للشرب، ومع ذلك فإن بعض األطباء ينصحون 
من استهالك من الكافيني خالل األشهر األوىل من احلمل، ألن الدراسات 
ربطت بني زيادة كمية الكافيني إىل العيوب اخللقية العصبية، وللتخفيف 
من هذه اآلثار اجلانبية احملتملة، ميكنك تقليل استهالك الشاي األخضر.

5. الشاي األخضر والتفاعالت مع االدوية:
بعض  مع  األخضر  الشاي  يتداخل  أن  ميكن  عديدة،  أخرى  أشياء  مثل 
مع  األخضر  الشاي  بني  اجلمع  حول  أسئلة  أي  لديك  كان  إذا  األدوية. 
تكون يف  عندما  بك.  اخلاص  الدواء  أو صانع  الطبيب  استشر  الدواء، 
شك، ميكنك أيضا وقت استهالك الشاي األخضر حبيث يكون قبل بضع 

ساعات او بعد عند تناول الدواء.

6. الشاي األخضر و هشاشة العظام:
تشري بعض الدراسات إىل أن شرب الشاي األخضر ميكن أن يزيد من 
كمية الكالسيوم اليت يتم طردها خارج اجلسم مع البول، ومع ذلك يبدو 
أن هذا حيدث فقط يف احلاالت اليت يكون فيها الناس تستهلك أكثر من 
400 ملغ من الكافيني )حوالي 4-5 أكواب من الشاي األخضر( يف اليوم 
الواحد ، وأن أي آثار جانبية ميكن احلد من تناول مكمالت الكالسيوم أو 

تناول وجبات غنية يف الكالسيوم.

اآلثار اجلانبية للشاي األخضر هي نادرة جدا، وعادة ما حتدث يف احلاالت 
اليت يكون فيها الشخص يستهلك كميات كبرية من الشاي االخضر.

دراسات واحباث:
ذكرت إحدى األحباث أن استهالك كميات كبرية من الشاي األخضر أثناء 
احلمل قد يزيد خطر اإلجهاض وعدد من اآلثار السلبية األخرى، وأوصت 
بأنه ال ينبغي أن يستهلك أكثر من كوبني من الشاي األخضر خالل هذه 
األوقات، وذكرت أن جتنب الشاي األخضر ميكن أن يكون أفضل خيار 
الكافيني يف الشاي األخضر إىل  للنساء املرضعات، فيمكن أن ينتقل 

حليب الثدي ويؤثر على الرضع واملرضعات.

يعد تناول كميات كبرية من األطعمة، السبب 
الزائد،  الوزن  واكتساب  للبدانة  الرئيسي 
وخالل النهار يشعر الكثريون باجلوع، والرغبة 
إىل  جوعهم  من  ختفف  سريعة  وجبات  بتناول 

حني موعد الغداء.

منح  على  بقدرتها  األطعمة  بعض  وتتميز 
نسبيًا،  طويل  لوقت  والتخمة  بالشبع  الشعور 

وخيفف ذلك من كميات الطعام اليت يتم تناوهلا خالل النهار، ويقلل من 
خطر السمنة واكتساب الوزن الزائد، وأوردت صحيفة هافينغتون بوست 
جمموعات من الوصفات البسيطة ألطعمة صحية خفيفة تغين عن الوجبات 

اجلاهزة من املطاعم.

1- احلمص واخلضار
حتتوي  حيث  متكاملة،  صحية  وجبة  اخلضار  مع  احلمص  وجبة  تشكل 
من  عالية  نسبة  على  واألصفر  األمحر  والفلفل  كاجلزر  اخلضروات 
الفيتامينات واملعادن، يف حني أن احلمص أحد أهم مصاد الربوتينات 

النباتية.

2- اللنب الزبادي مع التوت
يساعد اللنب الزبادي على التخفيف من الشعور باجلوع خالل النهار، وهو 
مصدر غين بالكالسيوم والربوتينات، ويفضل اختيار اللنب املنزوع الدسم 
للحصول على وجبة منخفضة يف السعرات احلرارية، أما التوت فهو يساعد 

يف احلصول على جرعة إضافية من األلياف واملواد املضادة لألكسدة.

3- شوربة احلبوب واخلضار
يعد احلساء خيارًا مناسبًا ألنه جيمع عددًا كبريًا من اخلضروات واحلبوب يف 
طبق واحد. وباإلضافة إىل أنها حتتوي على نسب عالية من الفيتامينات 
واملعادن والربوتينات، فإن الشوربة حتتاج إىل وقت أطول من الشطائر 

لتناوهلا، وبالتالي التخفيف من كمية الطعام املستهلكة.

4- اجلبنة واحلبوب الكاملة
ميكن أن تشكل اجلبنة خالية الدسم، واملقرمشات املصنوعة من احلبوب 
الكاملة وجبة خفيفة صحية مناسبة للكبار والصغار، حيث حتتوي اجلبنة 
على الكالسيوم والربوتينات، يف حني أن احلبوب الكاملة تزود اجلسم 

باأللياف اليت تساعد على الشعور بالشبع.

5- شرائح التفاح مع زبدة اللوز
يعد التفاح من أهم الفواكه اليت ينصح األطباء بتناوهلا يوميًا، فهي غنية 
باأللياف ومنخفضة السعرات احلرارية، يف حني تنمح زبدة اللوز اجلسم 

الطاقة اليت حيتاجها.

6- املكسرات مع عصري اخلضار
ميكن اعتبار هذه الوجبة مثالية بالنسبة للرياضيني، أو األشخاص الذين 
ال ميلكون الوقت لتحضري وجبة صحية، إذ حيتوي عصري اخلضار منخفض 
الصوديوم على نسب عالية من فيتامني سي والبوتاسيوم، كما تزود 

املكسرات اجلسم بالربوتينات واأللياف والدهون الصحية.

7- املوز اجملمد وزبدة الفول السوداني
تقشر املوزة وتدهن بكمية من زبدة الفول السوداني ال تزيد عن ملعقة، 
ومن ثم جتمد يف الثالجة، إىل حني احلاجة إىل تناوهلا، وميكن احلصول 
على فوائد غذائية كبرية من هذه الوجبة، حيث يشتهر املوز بأنه أهم 
مصدر للبوتاسيوم، كما أن زبدة الفول السوداني حتتوي على نسبة عالية 

من الدهون الصحية للقلب.

8- البوشار
ما مييز البوشار أنه مصنوع من احلبوب الكاملة، وتعادل وجبة منه مكونة 

من 3 أكواب وجبة مكونة من كوب واحد من املعجنات و البطاطا.

وجبات خفيفة صحية تشعرك بالشبع طوال النهار

القرفة ختفض السكر والكولسرتول بالدم
السكر  يومًيا يساهم فى خفض مستويات  القرفة  تناول 120 جمم من 
بالنسبة  املفضلة  األعشاب  من  القرفة  تعد  إبراهيم  إسالم  كتب  بالدم 

للكثريين.
 وتتميز مبذاقها الرائع ورائحتها املميزة والنفاذة، وكشف تقرير طبى 
حديث نشر مؤخرًا مبوقع "رعاية الصحة" األمريكى، عن أن القرفة تتمتع 
بفوائد صحية كبرية، حيث ثبت دورها فى الوقاية من اإلصابة مبرض 
 " الطبية  باجمللة  املنشورة  الدراسة  القلب. وكشفت  وأمراض  السكرى 
Annals of Family Medicine" عن أن تناول 120 جمم من القرفة بشكل 
يومى يساهم فى خفض مستويات السكر بالدم، والكولسرتول والدهون 
 ،"HDL" الثالثية، كما أنها تساهم فى رفع مستويات الكولسرتول النافع
والذى حيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب. ويعترب تركيز 120 جمم من 
القرفة جرعة صغرية جدًا وميكن احلصول عليها بسهولة، وخاصة أن معلقة 
صغرية منها حتتوى على 2600 جمم. ومل تتوقف الفوائد الصحية عند هذا 
احلد، بل أكدت دراسة طبية نشرت بدورية "Diabetes Care"، أن القرفة 
هلا خواص رائعة فى عالج أمراض القلب، كما تتمتع بفوائد مضادة ملرض 

السكرى من النوع الثانى، وذلك حال تناوهلا بشكل منتظم.

مكونات  يف  النظر  أمعنت  .إذا 
تستخدمها  اليت  البشرة  مستحضرات 
يف  حتى  أو  التجميل،  مراكز 
بأّن  ستجدين  اجلاهزة  املستحضرات 
يف  أساسي  مكون  احلامض  الليمون 

الكثري منها، 

غنى  يكمن يف  ذلك  الّسر يف  ولعل 
يعمل  الذي  "ج"  بفيتامني  الليمون 
وحامض  الكوالجني،  إنتاج  على 
السرتيك الذي يعمل على التخلص من 

حبوب الشباب وبثور الوجه فضاًل عن مكوناته اليت تساعد يف تفتيح لون 
البشرة، كما أنه حيتوى على مضادات األكسدة اليت جتعله مطهًرا رائًعا 

للبشرة.

إليِك املزيد من أسرار الليمون التجميلية:
1- لنضارة ومجال بشرة الوجه والرقبة

امزجي ملعقة من عصري الليمون احلامض + ملعقة من العسل+ ملعقة من 
زيت الزيتون وضعيهم على الوجه والرقبة واتركيهم حتى جيف املزيج 

متاًما، ثم اغسلي وجهك باملاء البارد.
2- للتخلص من اجللد امليت

امزجي عصري ليمونة حامضة مع ملعقة من السكر وافركي بشرتك بلطف، 
ثم اشطفي بشرتك، وضعي القليل من زيت اللوز على البشرة لرتطيبها. 
ا مع  ميكنك استخدام هذا القناع على كامل جسمك لتقشريه مرة أسبوعيًّ

ا. الرتكيز على املناطق اخلشنة مرتني أسبوعيًّ
3- للتخلص من جتاعيد البشرة

امزجي عصري ليمونة + ملعقة عسل+ قطرة من زيت اللوز وضعيهم على 
بشرتك ملدة 20 دقيقه، ثم اشطفي بشرتك باملاء جيًدا.

4- للبشرة الدهنية
امزجى 10 مالعق من اللنب مع عصري الليمون احلامض حتى يتخثر اللنب، 
اغمسي قطعة من القطن يف املزيج، وامسحي بها على الوجه واليدين 
الدافئ؛  باملاء  الوجه واليدين  واتركيهما حتى جيف املزيج، ثم اغسلي 

سيعمل هذا اخلليط على تقليل الدهون يف البشرة.
5- لعالج تشقق وجفاف القدمني

اخلطي 6 أكواب من املاء الدافئ+ 4 أكواب من عصري الليمون احلامض+ 
كوب من اللنب+ 2ملعقة قرفة، وضعي قدميك يف هذا اخلليط مع التدليك 
جيًدا، استخدمي احلجر إلزالة املناطق اخلشنة واملتشققة من اجللد، ثم 

اشطفي قدميك باملاء الدافئ.

طرق لالستفادة من الليمون احلامض

الثوم  بأّن  يوًما  فكرِت  هل 
ذو الرائحة القوية هو احلل 
األمثل للتخلص من تساقط 
الشعر؛ فالثوم حيتوي على 
الكربيت  من  عالية  نسبة 
الذي يعد مبثابة مضاد حيوي 
ختليص  على  يعمل  قوي 
السموم  من  الرأس  فروة 

ومن جفاف الرأس.

فقط قومي بفرك فصوص من الثوم وتدليك رأسك بها مع تغطية الرأس 
مبنشفة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو للتخلص من رائحة الثوم.

ولكن قد تزعجك أحياًنا رائحة الثوم القوية!! ولذلك فإّن احلل األنسب هو 
حتضري هذا القناع السريع لتطبيقه مرة واحدة كل أسبوع مع إتباعه بقناع 

سريع آخر للتخلص من رائحة الثوم.

 

املكونات:
•رأس من الثوم

•ملعقة ونصف من البابونج
•صفار بيضة

•ملعقتان من املاء
•ملعقة عسل

الطريقة:
•قومي بفرم الثوم ومزج املكونات جيًدا

•دلكي بها فروة رأسك جيًدا ملدة 5 دقائق
•اتركي القناع على رأسك ملدة نصف ساعة
•اغسلي شعرك جيًدا باملاء مرة ثم بالشامبو

•اتبعي هذا القناع بقناع آخر مكون من )فنجان من النب + فنجان من النسكافيه 
+ كوب من املاء الدافئ(

ا ثم دلكي شعرك بكوب النب والنسكافيه •امزجي املكونات سويًّ
•اتركيه على شعرك ملدة دقائق قليلة

•اشطفي شعرك باملاء لتحصلي يف احلال على شعر قوي ال يعاني من 
التساقط أو حتى رائحة الثوم املزعجة، فقط هي رائحة النب العطرة

الثوم للتخلص من تساقط الشعر نهائيًّا
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255
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حركة شباب زغرتا الزاوية اطلقت 
مشاريعها ونشاطاتها

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 

مشاريعها  إطالق  حفل  الزاوية  زغرتا  شباب  حركة  أقامت   
الزاوية   - زغرتا  بلديات  إحتاد  رئيس  ونشاطاتها، يف حضور 
زعين اخلري، رئيس نادي روتاري زغرتا السابق غسان القارح، 
بطل العامل اللبناني الرياضي ربيع محزة وشقيقه، أعضاء حركة 
شباب زغرتا الزاوية، إعالميني، ممثلني عن مجعية مشوع األمل، 
الثقايف، حممية  الرياضي  أرده  نادي حرف  الزغرتاوي،  البيت 
حرش إهدن وعدد من املهتمني من أبناء زغرتا واملنطقة، على 

املسرح البلدي - قاعة بيار فرشخ - زغرتا.
أنطوان ميني كلمة وجه فيها  القى  الوطين، ثم  النشيد  بداية 
وقال:  معوض  توفيق  املهندس  الراحل  البلدية  لرئيس  حتية 
“نراكم مجيعا اىل جانبنا، داعمني لنا وملشاريعنا، وال عجب يف 
ذلك، فأنتم أحفاد أبطال وأهل كرم وقداسة، تهبون اىل خري 
هذا البلد وتقدمه، حركتنا ما زالت مفعمة باحلركة والنشاط، ال 
تكل وال تتعب، كشجرة صاحلة تنمو أغصانها وجذورها بهدوء، 

وتعطي مثارا طيبة”.
وعدد ميني “اجنازات احلركة سابقا واعلن عن أربعة مشاريع جديدة 
اللبناني،  للجيش  بالدم  التربع  منها:  بها  القيام  احلركة  تنوي 

مهرجانات امليالد، املركز الثقايف، املوقع اإللكرتوني”.
ثم قال بيار الدويهي: “ان احلركة الثقافية يف زغرتا الزاوية مل 
تعرف الكلل وال امللل، بل كانت على مر التاريخ مسة وجودنا، 
عظماء  رجال  من  املنطقة  هذه  أجنبته  ما  ذلك  على  والدليل 
الزاوية  زغرتا  شباب  حركة  اختذت  لذلك  كافة،  اجملاالت  يف 
النور قريبا،  قرارا بإنشاء مركز ثقايف واجتماعي، سوف يرى 
وحنن عازمون على حتقيق حضور ثقايف واجتماعي بعيد املدى، 
خصوصا لدى فئة الشباب، ليشكل غذاء فكريا ومعنويا هلم، 

ينعكس على سلوكهم العام واخلاص “.
وتابع: “مع اقرتاب عيد امليالد هذه السنة، قررت حركة شباب 
زغرتا الزاوية التعاون مع كل من إحتاد بلديات قضاء زغرتا، 
- اهدن، مجعية جتار زغرتا ونادي روتاري زغرتا  بلدية زغرتا 
لتنظيم احتفاالت العيد حتت عنوان “ زغرتا العيد 2014 “ وتهدف 
اىل دفع العجلة االقتصادية يف سوق زغرتا والقرى احمليطة”.

أخريا، صعد اىل املسرح أطفال من مجعية كروس أرتس فنون 
متقاطعة حيث غنوا أغاني راب حمورها السالم واالنفتاح والتغيري 

جملتمع افضل.
الدويهي اجلميع على حضورهم،  يف اخلتام، شكر السيد بيار 

ومن ثم توجه احلضور اىل حفل كوكتيل أقيم للمناسبة. 

 اخرتاعات تسببت يف مقتل خمرتعيها
 على قدر ما ختدم االخرتاعات البشرية، فإن هناك اخرتاعات كانت 
سببا يف القضاء على أصحابها، ونعرض فيما يلي قائمة تضم 14 

اخرتاعا قضى أصحابها حنبهم وهم يعملون عليها.

-1 السيد فريمينيه : جهاز تنفس )1772(
يف عام 1772، حاول الفرنسي فرمينيه اخرتاع جهاز للتنفس ميكنه 
من الغطس حتت املاء من خالل إعادة تدوير اهلواء املستنشق من 
داخل برميل استخدمه كوسيلة لتعبئة اهلواء. ولسوء احلظ، كان 
اخرتاعه يفتقد لإلمكانات حيث تسبب نقص األكسحني يف موت 

فريمينيه بعد أن مكث داخله ملدة 20 دقيقة.

-2 ماكس فالييه: سيارة ذات حمرك صاروخي )1930(
عمل  حيث  النمساوي  الصاروخية  احملركات  رائد  فالييه  ماكس 
مع رائد صناعة السيارات األملاني فريتز فون أوبل يف عدد من 
السيارات والطائرات اليت تستخدم حمركات صاروخية تدار بوقود 
الكحول السائل. لقي فالييه حتفه يف عام 1930 بعد انفجار أحد 
احملركات الصاروخية يف مقعد سيارته أثناء إجراء التجربة يف مدينة 

برلني األملانية.

-3 هنري فليوس: جهاز تنفس األكسحني )1876(
يف عام 1876، حاول اإلجنليزي هنري فليوس اخرتاع نظام للتنفس 
على شكل دائرة مغلقة ميألها األكسجني املضغوط بدال من اهلواء 
داخل أنبوبتني معلقة يف سرتة يتم ارتداؤها. االخرتاع يف األساس 
كان إلصالح األبواب احلديدية يف غرف قيادة السفن إال أن فليوس 
النتيجة أن  30 قدما حتت املاء، وكانت  قرر استخدامه على عمق 
لقي حتفه جراء األكسحني النقي الذي يتحول إىل غاز سام حتت 

الضغط.

-4 فرانز راتشيلت: سرتة الباراشوت )1912(
وعرف  خياطا  عمل  منساوي  أصل  من  فرنسي  راتشيلت  فرانز 
باخرتاعاته وريادته يف جمال القفز باملظالت حيث أجرى جتربة عن 
طريق القفز من فوق برج "إيفل" مرتديا سرتة على شكل مظلة قام 
بتصميمها. وعلى الرغم من حماوالت أصدقائه منعه من القيام بهذا 
الفعل إال أنه ارتدى السرتة وقفز فما كان إال أن فقد حياته إثر 

ارتطامه باجلليد املرتاكم أسفل الربج.

-5 كارل سوسيك: برميل واق من الصدمات )1985(
لكبسولة  واخرتاعه  بقفزاته  اشتهر  الذي  الكندي  سوسيك  كارل 
شالالت  عرب  وقفز  فيها  دخل  اليت  الرتفيهية  األلعاب  يف  القفز 
نياجرا حيث جنا يف هذه التجربة رغم تعرضه لإلصابات. يف عام 
1985، تلقى سوسيك متويال من إحدى الشركات إلجراء جتربة يقفز 
فيها من فوق مرصد النجوم يف هيوسنت بوالية تكساس األمريكية 
من ارتفاع 180 قدما داخل برميل جمهز لذلك عرب شالل صناعي. 
احنرف الربميل عن املسار الواجب السقوط فيه وبدال من السقوط 
عرب الشالل سقط على األرض حيث تناثرت أجزاؤه وتعرض سوسيك 

إلصابات خطرية فقد على أثرها حياته يف اليوم التالي.

-6 ويليام بولوك: آلة طباعة دوارة )1867(
يف عام 1867، قام باخرتاع آلة الطباعة الدوارة اليت أحدثت ثورة 
أثناء  ولكنه فقد ساقه  نظرا لسرعتها ودقتها،  الطباعة  عامل  يف 
أثناء إجرائه عملية  حماولة إلصالح إحدى الطابعات ثم فقد حياته 

جراحية لبرت ساقه.

-7 أوريل فاليكو: النموذج الثاني لطائرة فاليكو )1913(
املعروف  فاليكو  أوريل  الروماني  املهندس  لقي   ،1913 عام  يف 
باخرتاعاته وقدراته يف بناء الطائرات وجتربة قيادتها أثناء حماولته 
الطريان عرب جبال كاراباخ حيث حتطم النموذج الثاني من طائرته 

"فاليكو".

-8 توماس ميدجلي: نظام من احلبال والروافع ملساعدة اآلخرين على 
رفعه من السرير )1944(

توماس ميدجلي مهندس ميكانيكي أمريكي أصيب بشلل عن عمر 
يناهز 51 عاما مما دعاه الخرتاع آلة تساعده على القيام من السرير، 
ولكنه يف عام 1944 لقي حتفه خمنوقا بني حبال تلك اآللة اليت 

التفت حول عنقه.

-9 هوراس الوسون هانلي: غواصة قتالية )1863(
هوراس الوسون هانلي مهندس حبري لقي حتفه عن عمر يناهز 40 
عاما أثناء جتربة غواصته اليت جيري قيادتها يدويا حيث تعرضت 

الغواصة حلادثة يف أعماق خليج شارلستون.

-10 أوتو ليلينثال: طائرة شراعية معلقة )1896(
عند  حتفه  لقي  األملانيني  الطريان  رواد  من  رائد  ليلينثال  أوتو 
عندما  األملانية  رينو  تالل  فوق  الشراعية  الطائرات  جتربته إلحدى 
يسعفه  الوقت مل  ولكن  تعديل وضع جسمه  حاول  حيث  تعطلت 

ليسقط ثم يفقد الوعي ويلقى حتفه بعد 36 ساعة.

-11 جان فرانسوا بيالتر دي روزيه: منطاد روزيه )1785(
الكيمياء  جان فرانسوا بيالتر دي روزيه معلم فرنسي يف جمالي 
والفيزياء ذاعت شهرته يف عامل الطريان، لكنه لقي حتفه عند حتطم 
القناة االجنليزية  أحد املناطيد اليت كان جيري عليها جتاربه فوق 
ليصبح هو وزميله بيري رومني أول من لقي حتفه يف حوادث حتطم 

املناطيد.

-12 مايكل داكر: التاكسي الطائر )2009(
مايكل داكر أحد رواد الطريان احلديث والذي عمل مديرا لشركة 
جتارب  إجرائه  عند   2009 عام  حتفه يف  لقي  الربيطانية  "أفسني" 
على آلة طريان جتمع بني خصائص السيارات والطائرات أطلقت 
عليها اسم "التاكسي الطائر" حيث حتطمت مشال العاصمة املاليزية 

كواالملبور.

-13 وان هو: الكرسي الطائر )القرن السادس عشر(
يف  املسؤولني  أحد  هو"  "وان  أن  الصينية  األسطورة  حتكي 
اإلمرباطورية قرر االستفادة من تطورها يف جمال األلعاب النارية 
واملقذوفات للوصول إىل الفضاء اخلارجي فما كان منه إال أن أعد 
عاليا.  لرفعه  بها صواريخ  ذا قاعدة معلق  نوع خاص  كرسيا من 
مل تنجح التجربة وانفجرت املفرقعات يف الكرسي وفقد "وان هو" 

حياته على أثرها.

-14 إمساعيل بن محاد اجلوهري: األجنحة اخلشبية
أبو ناصر إمساعيل بن محاد اجلوهري عامل مسلم من فاراب عرف 
بتأليفه لقاموس يف اللغة العربية "الصحاح" لقي حتفه أثناء حماولته 
الطريان باستخدام جناحني مصنوعني من اخلشب ويربط بينهما حبل 
الفرتة بني  بالقفز من فوق مئذنة مسجد يف مدينة نيسابور يف 

عامي 1002 إىل 1008.

 أغلقت السلطات الدمناركية شركة إلنتاج املواد الغذائية، كانت 
تستخدم خالطة اخلرسانة بدال من اخلالط املخصص لالستخدام يف 

املطابخ.

وقالت ممثلة اهليئة الدمناركية املسؤولة عن مراقبة نوعية وجودة 
 Nordic Ingredient شركة  إن  مينسرت،  جينريتا  الغذائية،  املواد 

خرقت كافة املعايري واملقاييس الصحية.

تغذية  يف  الشركة  هذه  منتجات  تستخدم  املستشفيات  كانت 
الذين يالقون  للمرضى  أغذية خاصة  ابتكرت  أنها  املرضى، حتى 

صعوبة يف ابتالع الطعام.

الشركة  كانت  اليت  اخلرسانة  خالطة  أن  اهليئة،  ممثلة  وأضافت 
من  االنتهاء  بعد  تنظف  تكن  مل  األغذية  حتضري  يف  تستخدمها 
العمل، أي أنها كانت بؤرة جيدة لتكاثر البكرتيا وغريها من األحياء 

الدقيقة.

وكانت منتجات هذه الشركة ترسل اىل 12 مؤسسة اجتماعية، واآلن 
الشركة  من  املوردة  األغذية  من  لديها  بقي  ما  كل  إتالف  عليها 

املذكورة.
املثري يف كل هذا، أن شركة  Nordic Ingredient ليست مسجلة 

رمسيا، ومل يكن لزبائنها علم بذلك

إغالق شركة تعد طعام املرضى يف خالطة 
اخلرسانة
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من هنا وهناك

تبقى السيدة ناتاليا بوكلونسكايا، املسؤولة عن حفظ الشرعية 
يف منطقة القرم، يف بؤرة اهتمام وسائل اإلعالم واليت تناقلت 

أخريا نبأ زواجها

تناقلت مواقع إخبارية، يف 1 ديسمرب/ كانون األول، نبأ تزوج 
يف  العامة  النيابة  جهاز  مديرة  بوكلونسكايا،  ناتاليا  السيدة 
منطقة القرم. وقيل إن الزواج مت يف دير مبدينة يكاتريينبورغ 
هذا  نفى صحة  الدير  هذا  رئيس  أن  غري  األورال.  منطقة  يف 
النبأ. فقد قال األب بيمني للصحفيني إن ناتاليا بوكلونسكايا 
زيارة خاصة  املاضي يف  الصيف  نهاية  الدير يف  إىل  وصلت 

استغرقت ساعتني، ومل تزرهم بعد ذلك.

ثم كشف مكسيم غونتشاروف، رئيس معهد احلقوق يف مدينة 
يكاتريينبورغ، أن بوكلونسكايا زارت املدينة يف األسبوع الفائت، 
التحصيل يف قسم  إمكانية مواصلة  لتبحث  أنها جاءت  موضحا 

الدراسات العليا.

وحسب املعلومات املتوفرة، فإن بوكلونسكايا كانت متزوجة من 
قبل وهي أم لبنت.

الناس  ناتاليا بوكلونسكايا تسرتعي اهتمام  وما زالت السيدة 
تطبيق  عن  مسؤولة  ولكونها  جلماهلا  خاصة،  واإلعالميني  عامة 
القانون وحفظ الشرعية يف منطقة شدت أنظار العامل إليها بعد 

أن استعادت اهلوية الروسية، يف الربيع املاضي.

املسؤولة يف منطقة القرم تريد 
بعض التعلم وليس الزواج ؟ هناك 

احملددة  اإلشارات 
اليت تشري إىل وجود 
ناحية  من  خيانة 
كرائحة  الزوج، 
على  نسائي  عطر 
واجتماعات  ثيابه، 
العمل املفاجئة أيام 

اإلجازات..

 وهناك أيضًا بعض اإلشارات والصفات األقل وضوحًا، واليت 
يتشارك فيها تقريبًا كل الرجال اخلائنني، لكن هل بالضرورة 
أن تدل صفة أو صفتني من الصفات التالية على أن الرجل زير 
نساء؟ ليس بالضرورة، لكن إذا كانت الصفات التالية تتوافر 
يف زوجك، وحدسك وغريزتك كامرأة خيربانك بأن هناك شيء 

يثري الريبة، فرمبا عليك التحقق.

-         عندما يصبح كتومًا، خصوصًا يف ما خيص هاتفه 
يرسل  أو  اهلاتف  على  يتحدث  زوجك  جتدين  عندما  احملمول: 
رسائل بشكل مبالغ فيه، ودائمًا يفعل ذلك خارج املكان الذي 
تكونني فيه، ويبدأ بتجاهل بعض املكاملات وأنت جبواره، ويغريرّ 
كلمة السر اخلاصة بالتلفون احملمول كثريًا، وجتدينه أصبح فجأه 
يرتك هاتفه يف العمل أو السيارة، ويبدأ يف حماولة إخراجك من 

حياته باملعين احلريف واجملازي، عندها ثقي حبدسك وواجهيه.

الرجل  من  جيدًا  احذري  املدلل:  والدته  ابن  ليس           -
الغاضب من والدته، فإذا كان يكذب أو يتحدث بأسلوب غري 
فالرجال  أن عالقتهما خمتلة وظيفيًا،  والدته، فاعلمي  الئق مع 
زوجاتهم  إحرتام  عدم  إىل  مييلون  والداتهم  حيرتمون  ال  الذين 
أيضًا، لذا ضعي يف اعتبارك أن بإمكانه الكذب عليك أنت أيضًا 

بنفس السهولة.

-         عندما يكون الرجل غري واثق من نفسه: سواء كان 
ذلك خبصوص مظهره أو بسبب عمله، فشعوره بالتهديد ميكن أن 
يزيد ثقته بنفسه من خالل إقامته عالقة غرامية مع امرأة أخرى، 

وذلك ألن اخليانه ميكن أن جتعله يشعر بأنه رجل جمددًا.

-         عندما ينسى كثريًا: يتظاهر اخلائنون يف الغالب بأنهم 
ينسون أشياء هم يعلموها جيدًا، فبداًل من أن خيطئ وخيلط بني 
بعض التفاصيل بينك وبينها، جيد أن من األمن أن يتظاهر بأنه 
الزوج  أو عيد ميالدك، فعندما يبدأ  قد نسي مطعمك املفضل 
بإجاباتها،  دراية  على  يكون  أن  ينبغي  اليت  األسئلة  من  يكثر 

فعليك البدء يف البحث عن إشارات تدل على خيانته لك.

-         عندما يصبح الزوج أقل حنانًا: كثريًا ما يتخلى الرجال 
اخلائنون عن مسك األيدي، أو قرص اخلد برفق، أو حتى ضمك 
إليه على األريكه، يف الوقت الذي يظل ميارس العالقة احلميمة 
معك، فالعالقة اجلنسية ميكن أن تكون جمرد شيء جسدي فقط، 
احلذر  عليك  فهنا  احلقيقية،  احلميمية  تزييف  الصعب  من  بينما 
بشكل جدي، لكن إذا كان زوجك يف األصل من النوع احلساس 
أو إذا كان مرهقًا فال تضعي تلك اإلشارة يف احلسبان، أما إذا 
ما  تعلمني  وال  مشاعره،  عن  يعربرّ  الذي  برّ  احملحُ النوع  من  كان 
ه وما الذي جيعله قلقًا، أخربيه بأنك تفتقدين ملسته،  الذي غريرّ
واسأليه ما َخطبه، فإذا نفى وجود أي تغيري فيه، فعليك القلق 

كثريًا.

-         الرجل الساحر: هو الذي جيعل كل من حوله حيبه، وال 
يصعب عليه أن جيذب أي امرأة أخرى.. أعلميه أنك منتبهة جيدًا 
يأخذ منحنى  بدأ  األمر  وأن  يبالغ يف ذلك،  أنه  ترين  له عندما 

آخر.

دركون  -         الرجل القوي: أظهرت األحباث أن الرجال الذين يحُ
أنهم أقوياء يكونون أكثر مياًل ألن يكونوا خائنني، فالقوة ميكن 
أن تكون مثل العقاقري املثرية للشهوة اجلنسية، وجتعل الرجال 
قهرون، وأفضل وسيلة حتافظني فيها على  يشعرون بأنهم ال يحُ
بشكل  اتصال  على  تبقي  أن  هي  بعيدًا  يشرد  ال  حتى  زوجك 
قدر  بأقل  وتذمري  إليه،  منجذبة  أنت  كم  أخربيه  به،  جسدي 
ممكن، وإذا ظننت أن جمهوداتك قد فشلت، فواجهيه مبا لديك 
أو ظرفية، واطليب منه أن يكون  أدلة، سواء كانت مادية  من 

أمينًا معك.

-         الرجل البارع يف النقد: إنها طريقة اخلائن يف التالعب 
كني فيما تعتقدين فيه.. فما هي  بالطرف اآلخر؛ ليجعلك تشكرّ
أفضل طريقة ليجعلك الرجل ال تتهميه بشيء يدعو للريبة إال من 
خالل التشكيك فيك أنت؟ لذا عليك الشك يف الرجل الناقد لك، 
خصوصًا إذا كان ال يبالي بوزنك، أو تنظيفك ملنزلك أو عملك.

تعريف إىل صفات األزواج اخلائنني

الشرطة  أوقفت 
يف والية كولورادو 
كية   مري أل ا
 28 "ارهابيًا"، 
موزة  رفع  عامًا، 
عنصرين  بوجه 
أثناء  الشرطة  من 
األمر  تصوير 
معتقدًا  بالكامريا، 

أن األمر سيكون مضحكًا بعد رفعه على موقع يوتيوب مبناسبة 
أعياد امليالد ورأس السنة.

ولفت تقرير الشرطة الذي حصل عليه موقع "ناين نيوز" اإلخباري، 
إىل أن "نايثني شانيغ رفع من جيبه شيئًا أصفر اللون بنفس 
اليت يرفع بها مسدس، ووجه هذا الشيء إىل جهتنا  الطريقة 

أثناء اقرتابنا منه".

كان  احلادثة،  يف  تواجد  الذي  الشرطي  أن  التقرير  ويضيف 
يستعد حلمل مسدسه حينما صرخ شانيغ بصوت عال "هذه جمرد 

موزة".

واعرتف شانيغ بعد نقله إىل مركز الشرطة، أن جل ما أراده هو 
تصوير احلادثة ألنه "سيكون طريفًا على يوتيوب، إال أنين اآلن 

اعرتف أن األمر ليس مضحكًا كما توقعت".

وشانيغ الذي أوقف يوم أمس، يواجه اليوم اتهامات بارتكاب 
جناية تهديد.

إيقاف أمريكي رفع موزة على شرطي

 تنجذب املرأة باإلمجال إىل الرجل األكرب منها سًنا, وهذا ما نالحظه 
على مر التاريخ, حيث تنجذب التلميذة إىل معلمها يف املدرسة ويف 

اجلامعة أيضا تنجذب الفتاة إىل الدكتور يف جامعتها.

ويف هذا اإلطار أثبتت الدراسات أنرّ معظم النساء ميلن إىل الرجل 
األكرب منهن بـ 10 سنوات, كما أن العمر املثالي الذي توصلت إليه 

األحباث والذي تنجذب إليه املرأة هو سن الـ 30.

ولكن ما هو السر وراء هذا االجنذاب الالشعوري من املرأة جتاه 
الرجل األكرب منها سًنا؟

-1 الرجل األكرب سنا أكثر ذكاء
ترى املرأة يف الرجل األكرب سنا ميزة الذكاء الغري متوفرة أمامها 
يف الرجل يف سنها فالرجل األكرب سنا بطبيعة حياته وبطبيعة جتاربه 
استطاع اكتساب خربة كبرية يف احلياة جتعله أكثر ذكاء وأكثر خربة 

يف احلياة ما جيعل املرأة تنجذب له بشكل ال إرادي.

-2 القدرات املالية للرجل األكرب سنا واالستقرار
أن يستقر يف وظيفة  اقل تقدير  األكرب سنا استطاع على  الرجل 
خاصه به أصبحت مهمته األساسية وال يتنقل ما بني عمل وآخر وال 
يدرس ومبقدوره أن يؤمن حياة املرأة يف هذا الوقت وهذا ما تبحث 
عنه املرأة, األمان املالي فهي تتمنى أن جتد رجل حيبها ويستطيع 
حياة  توفري  يستطيع  بل  املالية  الناحية  من  يقلقها  وال  احتواءها 

كرمية هلا وهو ما تتمناه أي أنثى يف العامل.

-3 الرومانسية للرجل األكرب سنا خمتلفة متاما
وهو  كبري  وحبب  بعقالنية  الرومانسية  عن  تبحث  بطبعها  املرأة 
اخلربات  من  ميلك  فهو  سنا  األكرب  الرجل  بداخل  بالفعل  تكون  ما 
والتجارب ومما مسعه وقرأه ما جيعله يستطيع أن يكون أقوى رجل 
رومانسي يف العامل يف نظر املرأة ويعلم جيدا متى ينطق الكلمات 

الرومانسية املليئة بالعشق والغرام.

-4 املفاجأة واألمان
املرأة مع الرجل األكرب سنا ال تستطيع التفكري يف أي شيء فهو 
قادر على مفاجأتها بالكثري من األمور املدهشة اليت تكون غريبة 

عليها نوعا ما.

-5 التفنن يف احلوار
الرجل األكرب سنا ميلك القدرة على التعامل مع حواء بشكل احرتايف 
ومميز  متحضر  بشكل  معها  للتعامل  اخلاصة  الطرق  جيدا  ويعلم 
ويعلم متى ينطق الكلمات على العكس يف الرجل يف سنها الذي 
مازال يف مرحلة اكتشاف العامل وال يتفهمها جيًدا. اما الرجل األكرب 
سنا يعلم جيدا كيف يقدمها لألصدقاء واألقارب بأفضل األشكال 
التعامل مع حواء الصغرية اليت  املمكنة ويفكر بشكل صحيح يف 

مازالت تنضج بني يديه.

فاملرأة تبحث دائًما على األمان التام وهو لن يأتي من فراغ ولن 
اال  جتدها  لن  خاصة  ونظرات  جتارب  عن  بل  الصدفة  وليد  يأتي 
جيعله  ما  احلياة  التجارب يف  من  له  وعاقل  راشد  إنسان  بداخل 

حيتويها ويشعرها باألمان.

ما هو أكثر عمر للرجل تنجذب إليه 
املرأة جنسًيا!؟

  كشفت وسائل اإلعالم االيطالية عن صور صادمة للممرضة، اليت 
"مزعجون"،  السن، ألنهم  38 من املرضى كبار  بأنها قتلت  يشتبه 

تظهر فيها رافعة إبهامها لألعلى جبوار عجوز ميتة.

وكانت املمرضة اإليطالية دانييال بوغيالي )42 عاما(، من بلدة لوغو، 
بوسط إيطاليا، اعتقلت الشهر املاضي، بعد أن كشفت السجالت 
عن 38 حالة وفاة أثناء مناوبتها، وصفت النيابة العامة بعضها أنها 

"مريبة جدا"، حبسب صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

وما أثار الشبهات حول بوغيالي هو وفاة امرأة تبلغ من العمر 78 
عاما، بشكل مفاجئ، وبعد تشريح جثتها، مت الكشف عن مستويات 
خطرية وغري طبيعية من "كلوريد البوتاسيوم"، الذي تعتقد النيابة 

أن املمرضة حقنتها به عمدا.

ويعتقد مكتب املدعي العام إن بوغيالي كانت تقتل من أجل املتعة، 
وكانت حتقن املرضى بكميات قاتلة من البوتاسيوم، الذي خيتفي 
بعد 48 ساعة، مما جيعله السم الفعال الذي يصعب اكتشافه، وهو 
يف  القاتلة  باحلقنة  اإلعدام  عمليات  يف  املستخدم  املركب  نفس 

الواليات املتحدة.

ممرضة ايطالية تقتل 38 مريضا ألنهم »مزعجون«
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REBUILDING NSW 
TO TURBOCHARGE 
GROWTH AND BOOST 
JOBS
• NSW Premier Mike Baird 
has detailed a $20 billion 
plan to turbocharge in-
frastructure in NSW, in-
cluding a second Sydney 
Harbour rail crossing and 
a third Sydney Harbour 
road crossing.
• Rebuilding NSW will 
bust congestion, boost 
productivity, create jobs 
and set this great State up 
for generations. This is a 
visionary plan for Sydney 
and the regions, and im-
portantly it is funded.
• As part of the package, 
the NSW Government 
will allocate $6 billion for 
regional NSW to ensure 
these communities have 
the roads, schools, health 
services and water infra-
structure they need.
• Economic modelling 
by Deloitte Access Eco-
nomics suggests the ac-
celerated program would 
boost the economy by 
almost $300 billion and 
create more than 100,000 
jobs. 
ELECTRICITY PRICES 
SET TO DROP FURTHER
• Minister for Resources 
and Energy Anthony Rob-
erts has welcomed a Draft 
Determination for the 
NSW electricity business-
es from the Australian En-
ergy Regulator that may 
reduce household elec-
tricity bills even further.
• Under Labor, power 
prices rose by 60 per cent 
over 5 years, but those 
days are now behind us.
• Under the AER Draft De-
termination, typical resi-
dential customers could 
receive average annual 
discounts on their elec-
tricity bills of between 
$159 and $346. 
• The Draft Determination 
also disproves Labor’s 
false claims that the pro-
posed lease of the NSW 
network businesses will 
increase power prices. 
BARANGAROO POINT 

NAMED, NOW OVER TO 
THE PUBLIC
• The first place within 
the Barangaroo precinct 
has been given its official 
name, with the headland 
park to be known as Ba-
rangaroo Point.
• Barangaroo Point re-
turns a spectacular part 
of Sydney Harbour back 
to the people of Sydney 
and when it opens next 
year will quickly become 
one of the city’s most 
popular destinations.
• The next places to be 
named at Barangaroo will 
be selected by the public 
- a pontoon in the north-
ern cove, a major street, 
the main pedestrian thor-
oughfare from Wynyard 
Walk and a public gather-
ing place.
• The public can vote for 
their selections at www.
barangaroo.com/naming 
FIRE & RESCUE NSW 
STRONGER THAN EVER 
• An additional 40 fire-
fighters will strengthen 
Fire & Rescue NSW and 
will be stationed at key 
locations across the Syd-
ney metropolitan region.
• Fire & Rescue NSW will 
operate with a record 
budget of $665 million – 
the largest in the organi-
sation’s 130 year history.
• In addition to the extra 
firefighters, five new state 
of the art tankers, worth 
$1.77 million, will be rolled 
out and based at Miranda, 
Lane Cove, Kellyville, Na-
rellan and Cranebrook. 
• The extra firefighters will 
help ensure full-time fire 
stations in Sydney are 
online and available to re-
spond to fires and other 
emergencies both around 
the city and beyond.
PARRAMATTA ROAD UR-
BAN RENEWAL STRAT-
EGY
• The community is be-
ing asked to provide 
comment and feedback 
on proposed plans to re-
invent one of Sydney’s 
most infamously con-
gested road corridors – 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 28 November 
Parramatta Road. 
• The NSW Government is 
committed to considered, 
sensible revitalisation of 
this corridor, which has 
been an eyesore in our 
global city for too long.

• The 20-year urban trans-
formation of Parramatta 
Road will help create up 
to 50,000 jobs and 50,000 
new homes.
• We are focused on im-
proving the supply of 
homes near jobs and near 
public transport and oth-
er infrastructure – these 
plans deliver on that com-
mitment.
OPAL TO GO LIVE ON 
LIGHT RAIL MONTHS 
AHEAD OF SCHEDULE
• Customers will be able 
to use their Opal card to 
tap onto Sydney Light 
Rail services from Mon-
day 1 December – months 
ahead of the planned start 
date of early 2015. 
• From next week, light 
rail customers in Sydney 
will be able to tap on and 
tap off services from 23 
stops between Dulwich 
Hill and Central and inter-
change seamlessly with 
trains, ferries and buses. 
• This is great news for 
customers who have been 
flocking to the new Inner 
West Light Rail Extension 
since we opened it earlier 
this year. The light rail 
now links the community 
with popular locations in 
Sydney’s centre and the 
Inner West, including Chi-
natown, Darling Harbour, 
the Sydney Fish Market 
and Leichhardt. 
• Opal electronic ticket-
ing is transforming pub-
lic transport in NSW and 
now thousands more cus-
tomers will be able to take 
advantage of modern and 
convenient travel when 
Opal rolls out to light rail. 
REAL-TIME FERRY AND 
LIGHT RAIL APPS AVAIL-
ABLE FOR CUSTOMERS
• Real-time apps are now 
available for customers 
catching light rail and 

Sydney Ferries services, 
taking customer service 
to a whole new level. 
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government intro-
duced real-time transport 
apps for trains and buses 
in 2012 and customers 
are now using their smart 
phone to make more than 
55 million requests for 
real-time information ev-
ery month.
• Real-time information 
for public transport has 
changed the way cus-
tomers travel – they are 
now able to plan ahead, 
not just by looking at the 
timetable but by actually 
seeing where their bus or 
train is located.
• Ferry and light rail infor-
mation will appear on all 
six transport apps within 
the next seven days. Next-
There, TripView, Transit-
Times+, TripGo, Triptastic 
and Arrivo Sydney apps 
are available across iP-
hone and Android plat-
forms.
DEMERIT POINTS 
• A demerit point penalty 
is being introduced on 
top of the existing fine for 
able bodied people found 
guilty of abusing disabled 
car parking spaces.
• From Monday, anyone 
caught parking in a dis-
abled car park without 
holding a valid mobility 
parking sticker will not 
only get a $519.00 fine – 
they’ll also receive a de-
merit point penalty.
• The demerit point will 
apply wherever disabled 
parking offences are cur-
rently enforced.
• Roads Minister Duncan 
Gay said he won’t stand 
for the irresponsible and 
rude actions of people 
who deny disabled people 
the right to park in these 
critical car parks.
EGG STAMPING INTRO-
DUCED 
• Eggs produced in NSW 
must now be stamped 
with a unique identifying 
mark to allow them to be 
traced back to the farm of 

origin. 
• The protection is part of 
a new national standard 
for eggs that will help 
reduce the impact of a 
food poisoning outbreak 
through improved trace-
ability. Egg stamping will 
mean that the source of 
any outbreak will be more 
easily traced and con-
tained.
• Minister for Primary In-

dustries Katrina Hodgkin-
son has commended the 
egg industry, which has 
widely come on board 
well before this week’s 
deadline.
• In order to reduce the 
impact upon smaller op-
erators, the NSW Govern-
ment has provided free 
stamps to small busi-
nesses producing less 
than 1,000 eggs a day.

The Senate may have rejected 
Christopher Pyne’s higher ed 
changes but the education 
minister isn’t deterred, saying 
“time and persuasion” will win 
over the crossbenchers. 
Education Minister Chris-
topher Pyne has denied he 
embarrassed the Abbott gov-
ernment by failing to deliver 
higher education reforms 
and defended himself against 
claims he harassed Senate 
crossbenchers via text mes-
sages.
The government’s hopes of 
ending the parliamentary 
year with a budget win were 
dashed on Tuesday after its 
plan to allow universities to 
set their own fees and slash 
course funding failed in the 
Senate.
The government’s higher ed-
ucation package was voted 
down 33-31 on Tuesday night 
- a major blow to its reform 
agenda, and to its budget re-
pair task, blowing a $5 billion 
hole in its already deficit-lad-
en balance sheet.
Advertisement 
Palmer United Party senators 
Glenn Lazarus, Zhenya ‘Dio’ 
Wang and independents Nick 
Xenophon and Jacqui Lam-
bie voted against the govern-
ment’s package, along with 
Labor and the Greens.
Senators Ricky Muir, John 
Madigan, David Leyonhjelm 
and Bob Day voted with the 
Coalition.
Senator Muir said: “My vote 
was not a vote for deregula-
tion. My aim is to continue 
discussion on university re-
forms.”
Mr Pyne said the govern-
ment would reintroduce a new 
package into Parliament on 
Wednesday containing new 
concessions demanded by 

Senate votes down Abbott government’s 
higher education changes

Senate crossbenchers.
The government had pro-
posed allowing universities 
to set their own fees; cutting 
course funding by an average 
20 per cent; applying real in-
terest to student debts; and 
extending federal funding to 
private colleges, TAFES and 
sub-bachelor degrees. They 
would have been the biggest 
changes to Australian higher 
education since the introduc-
tion of HECS 25 years ago.
On Tuesday, Palmer United 
Party Senate leader Glenn 
Lazarus accused Mr Pyne of 
“embarrassing himself” by in-
undating the senator with text 
messages asking him to sup-
port the proposals.
“I don’t think the Australian 
public ever mark anyone down 
for having a go,” Mr Pyne told 
the ABC’s 7.30.
“As far as I’m concerned, 
round one is over, round two 
begins tonight … I think the 
take out is that a good min-
ister worked very hard to try 
and achieve a very important 
reform since May.”
Mr Pyne said he sent seven to 
eight messages to Mr Lazarus 
after he refused to meet him 
for a briefing.
“The only avenue he’s left to 
communicate with him has 
been SMS,” he said.
During a defence of his rela-
tionship and dealing with the 
crossbenchers, Mr Pyne said 
he had a great relationship 
with his PUP senator “Dio 
Wong”.
When questioned by 7.30 
host Leigh Sales whether he 
had mispronounced Senator 
Wang’s name, Mr Pyne said: 
“Some pronounce it Wang, 
some Wong - it depends on 
where you are in the spec-
trum.”
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Calls for fresh talks about 
nuclear power have had 
a warmer response than 
expected, with econo-
mists and even a Labor 
MP taking up Julie Bish-
op’s offer for a “sensible 
debate” about all poten-
tial energy sources.
The foreign minister, who 
will depart for Lima, Peru, 
for fresh United Nations 
climate talks in days, said 
it is an “obvious conclu-
sion” that to bring down 
emissions Australia had 
to embrace nuclear en-
ergy.
Environment Minister 
Greg Hunt said on Sun-
day that although nuclear 
power was not Coalition 
policy, he was supportive 
of a debate but any shift 
would require bipartisan 
support.
Economist Ross Garnaut 
told Fairfax Media that Ms 
Bishop’s suggestion that 
Australia should look at 
all sources of low emis-
sions energy on their 
merits was a welcome one 
because avoiding dan-
gerous climate change 
would require contribu-
tions from many sources.
“To arbitrarily limit the 
sources of low-emis-
sions energy that we are 
prepared to consider 
may be to increase the 
cost of avoiding danger-
ous climate change and 
therefore to reduce the 
chances of our meeting 
the objectives that have 
been agreed by the inter-
national community,” he 
said.
“Obviously, nuclear 
weapons proliferation 

must be avoided and 
costs of nuclear energy 
must take into account 
safe waste disposal.”
Professor Garnaut added 
that nuclear energy would 
have to be assessed on 
its economic merits and 
ability to compete with 
other forms of power, in-
cluding renewables and 
fossil fuels with carbon 
capture and storage.
He said nuclear power 
would become increas-
ingly important in China 
and India and that Aus-
tralia, with unusually rich 
endowments of all sourc-
es of energy, was likely 
to export those energies 
with the lowest interna-
tional transport costs and 
keep those with the high-
est international transport 
costs for use at home.
“The economics are like-
ly to suggest uranium en-
richment – based on low 
cost renewable energy 
plus storage – before 
nuclear power generation 
in Australia,” Professor 
Garnaut said.
The Labor MP Alannah 
MacTiernan said she’d 
been anti-uranium mining 
until her “conversion” in 
2010.  She said while she 
didn’t think nuclear would 
ever be necessary in Aus-
tralia, she was keen to 
see uranium mining ex-
pand in her home state of 
Western Australia.
“Nuclear has nowhere 
near the risks of spew-
ing coal into the atmo-
sphere,” she said.
“But I personally don’t 
see there’s any point [to 
nuclear] when we have so 

Julie Bishop’s calls for nuclear pow-
er debate welcomed 

much gas and renewable 
energy,” she said.
Economist Dr Frank Jotzo 
from the ANU praised Ms 
Bishop’s comments and 
said they were evidence 
of “mounting pressure 
on the Australian gov-
ernment to make some 
positives contribution to 
the international climate 
policy discussion”.
He said while nuclear was 
feasible in the long term, 
the more immediate con-
tribution Australia could 
make in lowering global 
greenhouse gas emis-
sions was by exporting 
uranium to countries al-
ready using nuclear.  Dr 
Jotzo said Australia’s 
three main energy op-
tions were renewables, 
nuclear and coal and gas 
using carbon capture and 
storage.
“At this point time renew-
able are cheaper, howev-
er, as you move to a car-
bon-free electricity sector 
we need to push much 
further in the expansion 
of renewable energy 
sources and depending 
on the costs of both a mix 
of renewable and nuclear 
could be a cost-effective 
option in the future,” he 
said.
It came as new polling for 
the clean energy industry 
showed voters want Aus-
tralia to adopt more ambi-
tious policies for renew-
able energy.
A survey of 1442 people 
commissioned by Solar 
Citizens, and conducted 
by the Australian Insti-
tute, found 76 per cent of 
people were either sup-
portive or very support-
ive of increasing Austra-
lia’s renewable energy 
target, rather than scaling 
it back.
Thirty-five per cent fa-
voured increasing the 
target to 50 per cent by 
2030, while a further 30 
per cent wanted a target 
greater than 50 per cent 
by 2030.

Foreign Minister Julie Bishop says it is an “obvious conclusion” that to 
bring down emissions Australia has to embrace nuclear energy

Former communications 
minister Senator Stephen 
Conroy has accused NBN 
Co’s corporate affairs 
head of political bias in 
tweets she published over 
a controversial fibre-to-
the-premises (FTTP) con-
struction trial.
The construction trial at 
Melton in Victoria has be-
come a stalking horse for 
the former Labor govern-
ment in defending its fibre 
dominated national broad-
band network plan.
Documents leaked to Fair-
fax Media about its experi-
mental rollout methods 
appeared to demonstrate 
that NBN Co could have 
rolled fibre connections 
all the way to premises at 
a much faster and lower 
cost if it adopted them be-
fore switching to a multi-
technology mix (MTM).
When reports of the docu-
ment first appeared on 
Fairfax sites, NBN Co’s 
corporate affairs chief 
Karina Keisler tweeted: 
“It’s an inaccurate report. 
Note the absence of NBN 
commentary. No such pi-
lot. MTM NBN is cheaper 
and sooner”.
A spokesperson for NBN 
Co subsequently acknowl-
edged the trial but called 
the findings of the docu-
ment “misguided”.
Senator Conroy accused 
Ms Keisler of deliber-
ately misleading the pub-
lic when she published 
tweets claiming that the 
report had no basis, during 
a Senate Select Committee 
hearing late Tuesday.
Senator Conroy drew 
Ms Keisler’s attention to 
guidelines requiring gov-
ernment business enter-
prises to be politically im-
partial before drawing the 
committee’s attention to 
the tweet.
“NBN Co as I’m sure you’re 
familiar has admitted that 
there was a trial at Melton 
10. Why did you mislead 
the public?” Senator Con-
roy asked.
Ms Keisler said that her 
tweets should not have 
been taken as isolated 
“bites”.
“It is a live conversation 

and to take a single state-
ment out of twitter would 
be like walking up to the 
water cooler here and take 
a single sentence and as-
suming to know the en-
tire story,” Ms Keisler re-
sponded.
She added that the thrust 
of her response was in-
tended to target findings 
in the leaked document 
that the Melton construc-
tion methods could have 

accelerated the FTTP roll-
out by 50 per cent.
“In hindsight I could have 
been clearer and said that 
there were no such find-
ings but I was limited to 
140 characters,” she said.
However, Senator Conroy 
went further claiming that 
a tweet she published con-
cerning cuts to ABC fund-
ing demonstrated a politi-
cal leaning in favour of the 
current government.

NBN Co corporate chief ‘misled the public’ on multi-
technology mix, says Conroy

Clive Palmer has re-
vealed an intense fear of 
phone tapping and gov-
ernment surveillance on 
the ABC’s Kitchen Cabi-
net television program.
The unconventional new 
MP revealed his security 
concerns during an inter-
view with Annabel Crabb 
on her program on Tues-
day night.
“I’m monitored, my 
phones are tapped every 
day,” Mr Palmer said.
“We know that if we go 
back to inquiries in ASIO 
in the late ‘80s in the Sen-
ate that ASIO constantly 
monitors the top hundred 
wealthiest Australians. It 
was said in testimony in 
the Senate.”
His desire to evade sur-
veillance  made him re-
fuse government-issued 
computers upon obtain-
ing his seat in the House 
of Representatives. He 
instead directed his staff 
to buy their own devices 
as they set up office.
Mr Palmer also revealed 
his hiring preferences: 
loyalty and personal 
friends over experienced 
political operatives every 
time.
“If you look at what hap-
pened to new parties or 
other parties in Australia, 
the major parties try to 
infiltrate them, take them 
to court, wind them up, 
do anything,” he said.
“They can’t do that if 
you’ve got people that 
have known you for 
30, 40 years. That’s a 
very important aspect, I 

‘I’m monitored’: Clive Palmer reveals 
fear of ASIO phone tapping

think.”
The colourful politician 
and businessman also 
discussed his childhood, 
and how he feels when 
depicted as balloon-like 
in cartoons.
“We all know that physi-
cal appearance in the 
final analysis is not the 
most important thing in 
life,” Mr Palmer said.
“I know a lot of people 
who are fat that have got 
great integrity and are 
people we can all love 
and have compassion 
for. And I wasn’t always 
fat.”
Mr Palmer made it 
through the entire pro-
gram despite developing 
a reputation for storm-
ing out of television in-
terviews with ABC jour-
nalists such as Emma 
Alberici on Lateline and 
Sarah Ferguson on 7.30.
He had previously de-
clined to take part in 
Kitchen Cabinet, but said 
he changed his mind af-
ter an episode with for-
mer Labor prime minister 
Bob Hawke who said he 
would like to fry Mr Palm-
er. Mr Palmer returned 
the sentiment, but add-
ed he would need fewer 
burners on his stovetop 
to toast Mr Hawke, whom 
he described as narrow. 
The episode is Mr Palm-
er’s second major media 
event this week, after a 
volatile address at the 
National Press Club on 
Monday during which he 
lambasted a News Corp 
journalist.
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

 

ARABIC ELDERLY PENSIONERS GROUP INC 
PO BOX 6037 COLLINGWOOD NORTH, VIC, 3066 

MEETING 480 LYGON STREET CARLTON, VIC, 3053 
 

Hon. Daniel Andrews
 Premier of Victoria

Lord Robert Doyle
Mayor City of Melbourne

Hon. Richard Wynne
 Minister of Victoria

Cr. Phillip Vlahogiannis
Mayor or City of Yarra

Mr. Chin Tan
Chairperson of VMC

تتقدم الجمعية العربية للمسنني يف فيكتوريا بأجمل التهاني القلبية لرئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز لفوزه يف انتخابات 
الوالية وباألعياد املباركة. وكذلك تتقدم بكل شكر وتقدير وأجمل التهاني باألعياد املباركة لرئيس بلدية ملبورن ريتشارد واين 

ورئيس بلدية يارا فيليب فالهوغيانيس ورئيس مفوضية التعددية الثقافية تشني تان. الجمعية تعمل بموجب القانون األسرتالي 
وتأخذ منحا من وزارة التعددية الثقافية وبلدية ملبورن وبلدية يارا وتقدم النشاطات لجميع أعضائها مجانا وتتقدم الجمعية من 

سيادة الوزير ريتشارد واين بالشكر ملا يقدمه من خدمات لكافة أبناء منطقته االنتخابية ولجميع سكان والية فيكتوريا وهو يأمل مع 
 VICTORIA AWARD هذه الخدمات رفع مستوى جميع االسرتاليني وهو أول من قدم التهاني اىل محسن واصف لفوزه بجائزة

FOR EXCELLENCE  التي فاز بها يف 26 نوفمرب 2007 من الحاكم العام لفيكتوريا يف حفل بهيج وكانت أول جائزة له.
كتب هذا االعالن أعضاء الجمعية وبإشراف سكرتري الجمعية محسن واصف.

C
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TOURING AUSTRALIA 
STARTING 31 JAN 2015 

TICKETS 
ON SALE NOW!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

ALL-NEW 2015 SHOW  | WITH LIVE ORCHESTRA

“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!”  —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

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!

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Gold Coast
31 January – 1 February
The Arts Centre Gold Coast
Box Office:
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 February
Concert Hall Qpac
Ticketing:
 136 246

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

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

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

Saturday 6 December 2014  2014 األول  كانون   6 السبت 



انـرتفـيجن 
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية
تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم

تمتعوا بمشاهدة هذه القنوات من جميع االقطار العربية
 ثمن الجهاز450 دوالرا.. سعر خاص ألول 100 مشرتك بـ 330 دوالرا فقط
ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا 

بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة 

واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

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

لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

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

ملدة سنة 
واحدة

القنوات 
مكفولة لـ 3 

سنوات

تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 650 دوالرا اىل 500 دوالر
متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:            - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
  - اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

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

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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


	herald_issue_706_page 01
	herald_issue_706_page 02
	herald_issue_706_page 03
	herald_issue_706_page 04
	herald_issue_706_page 05
	herald_issue_706_page 06
	herald_issue_706_page 07
	herald_issue_706_page 08
	herald_issue_706_page 09
	herald_issue_706_page 10
	herald_issue_706_page 11
	herald_issue_706_page 12
	herald_issue_706_page 13
	herald_issue_706_page 14
	herald_issue_706_page 15
	herald_issue_706_page 16
	herald_issue_706_page 17
	herald_issue_706_page 18
	herald_issue_706_page 19
	herald_issue_706_page 20
	herald_issue_706_page 21
	herald_issue_706_page 22
	herald_issue_706_page 23
	herald_issue_706_page 24
	herald_issue_706_page 25
	herald_issue_706_page 26
	herald_issue_706_page 27
	herald_issue_706_page 28
	herald_issue_706_page 29
	herald_issue_706_page 30
	herald_issue_706_page 31
	herald_issue_706_page 32
	herald_issue_706_page 33
	herald_issue_706_page 34
	herald_issue_706_page 35
	herald_issue_706_page 36
	herald_issue_706_page 37
	herald_issue_706_page 38
	herald_issue_706_page 39
	herald_issue_706_page 40

