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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

أسلحة فرنسية للجيش خالل أسابيع ... وموفد امريكي يعد باملساعدة

سالم: ال تفويض ألحد يف قضية العسكريني
ما زالت قضية العسكريني 
املخطوفني  اللبنانيني 
اهتمام  على  تستحوذ 
اللبناني  العام  الرأي 
الذين  اهاليهم  وتؤرق 
قاسية  حلظات  يعيشون 
هل  يدرون  ال  انهم  حيث 
سريون ابناءهم مرة أخرى 
يضع  منهم  فكل  ال؟  أم 
يأتي  لئال  قلبه  على  يده 
دور ولده ويقرتب سكني 

االرهاب من رقبته.
زالوا،  فما  سياسيونا  اما 
قضية،  كل  أمام  شأنهم 
ال  فهم  التخبط،  جلة  يف 
يفعلون..  ماذا  يدرون 
وسيطا  يكلفون   تارة 
التفاوض  مسألة  قطريا 

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

مع االرهابيني وتارة اخرى 
منه  ويسحبون  يعودون 
يكلفون  طورا  التكليف.. 

بـ  الشيخ احلجريي امللقب 
منهم  ]وهو  طاقية«  »أبو 
وفيهم[ وطورا آخر يعودون 

جنازة حاشدة للشهيد أبو عني وعريقات يعلن وقف التنسيق األمين مع إسرائيل

دعوات فلسطينية لتصعيد االنتفاضة ضد االحتالل وتثبيت املصاحلة الوطنية
الشهيد  الوزير  ووري 
يف  الثرى  عني  أبو  زياد 
اهلل  رام  يف  البرية  بلدة 

شعيب  تشييع  مراسم  بعد 
ورمسي أقيمت له مبشاركة 
الشخصيات  من  العديد 

الرئيس  يتقدمها 
الفلسطيين حممود عباس.

التتمة صفحة  31

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار - فواكه - مسانة 

عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

التتمة صفحة  31

سالم مجتمعًا مع مفوضة الشؤون الخارجية يف االتحاد األوروبي فيديريكا موغرييني يف باريس أمس االول

قليلة  أيام  متضي  تكد  مل 
على زيارة الرئيس الروسي 
تركيا،  بوتني  فالدميري 
وتوقيعه مع نظريه الرتكي 
على  أردوغان  طيب  رجب 
اتفاقيات اقتصادية قدرت 
بأكثر من مئة بليون دوالر، 
حتى وصل إىل تركيا وفد 

موسكو - أنقرة: السياسة جانباً من أجل املصاحل املشرتكة

ملحمة ومطعم اجلنة
مجيع أنواع اللحوم الطازجة يوميا 

)تفاصيل االعالن ص 19(

هيئة  بتكليف  التفكري  اىل 
اليت  املسلمني  العلماء 
قبول  بدورها  اشرتطت 
التفاوض  مببدأ  احلكومة 
ليطل  الوساطة،  لتتوىل 

رفيع املستوى من االحتاد 
األوروبي، تتقدمه فيديريكا 
العليا  املمثلة  موغريين 
اخلارجية  والسياسة  لألمن 

رئيس  نائبة  لالحتاد، 
املفوضية األوروبية.

وذكرت وكالة »رويرتز« أن 

التتمة صفحة  31

إىل  السيسي  وصل 
األردن يف زيارة رمسية 
أجرى خالهلا  أمس االول 
امللك  مع  حمادثات 
وقال  الثاني.  عبداهلل 
مطلع  مصري  مصدر 
على ترتيبات الزياة إنها 
»تصب يف إطار التعاون 

 العدد السنوي املمتاز
2015 - 2014$

3

احلل.. باستالم العسكر احلكم؟

اجليش اللبناني ...
واملؤامرة السياسية!!

 بانوراما االحداث لعام

األزمة األوكرانية و »االنبعاثات« خرقا »قمة بريزبن«
هل تنجح الضغوط اخلارجية والداخلية يف تليني موقف  أبوت »املناخي«؟! 

عدد الهريالد السنوي املمتاز.. األسبوع املقبل يف األسواق

قـمة عـّمان بـني 
عـبد اهلل الـثاني 

والسيسي تشدد على 
»التصدي لإلرهاب«

التتمة صفحة  31
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي امس االول يف الصرح 
رئيس  بكركي،  يف  البطريركي 
الوزير  املاروني  العام  اجمللس 
السابق وديع اخلازن الذي أطلعه 
على أجواء مساعيه جلمع رئيس 
مسري  اللبنانية  القوات  حزب 
التغيري  تكتل  ورئيس  جعجع 
عون  ميشال  النائب  واالصالح 
انتخابات  تأمني  على  والتفاهم 
تأثريات  أي  من  بعيدا  رئاسية 
تتعارض مع املصلحة العليا هلذا 
املوقع يف البلد، وقد أيد الراعي 
كل خطوة اجيابية يف هذا االجتاه 
ألن الوضع ال يتحمل أي تأخري 

عن ذلك.
سفري  الراعي  استقبل  بعدها 
مورابيتو،  جيوسييب  ايطاليا 
للتطورات  عرض  وجرى 

والعالقات الثنائية.
اللقاء:  بعد  مورابيتو  وقال 
الصرح  هذا  بزيارة  جدا  سررت 
صاحب  ولقاء  الكبري  الوطين 
الغبطة لالطالع منه على رأيه يف 

موضوع االنتخابات الرئاسية.
ينتخب  ان  نتمنى  وأضاف: 
وقت  أسرع  يف  الرئيس 
مجع  على  قادرا  ويكون  ممكن 

اللبنانيني.
واعترب مورابيتو أنه يف كل مرة 
يقع الفراغ الدستوري تنتج منه 

أزمة على الصعيد الوطين.
التطورات  اىل  تطرقنا  وختم: 
االجواء  ظل  يف  واقليميا  حمليا 
املتشنجة واملتأزمة اليت تعيشها 

املنطقة.
نظريان

والتقى البطريرك بعد ذلك وزير 
نظريان  ارتيور  واملياه  الطاقة 

وعرض معه األوضاع.
مجعية  من  وفدا  استقبل  كما 

اخلازن أطلعه على مساعيه جلمع عون وجعجع
الراعي عرض األوضاع مع نظريان ومورابيتو

برئاسة  الشمالي  لبنان  جتار 
احلريري  اسعد  اجلمعية  رئيس 
مذكرة  البطريرك  سلم  الذي 
االنقسامات  ظل  فيها: يف  جاء 
احلادة اليت تؤخر انتخاب رئيس 
تنعكس  وبالتالي  للجمهورية، 
سلبا على البالد، ان من الناحية 
وحتى  االقتصادية  او  االمنية 
االجتماعية، ويف ظل نأي نواب 
الوطن وسياسييه بأنفسهم عن 
االوىل،  بالدرجة  املواطن  هموم 
أوكلت  اليت  مهماتهم  وعن 
انتخاب  رأسها  وعلى  اليهم، 
رئيس للجمهورية، تتقدم مجعية 
بشخص  الشمالي  لبنان  جتار 
من  احلريري  أسعد  رئيسها 
على  بالعمل  بالتكرم  غبطتكم 
إنشاء جملس روحي يتمثل برجال 
الدين، ليقوموا بواجبهم الوطين 
على  بالعمل  الوطن،  حيال 
للتعجيل  مباشر  بشكل  الضغط 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  يف 
يف  السياسيون  انشغل  بعدما 
انقساماتهم ومتديدهم ألنفسهم 
مصاحلهم  يف  وانشغلوا 
عوض  الضيقة،  الشخصية 

االهتمام مبصاحل الناس.
تعاىل  اهلل  اىل  نتضرع  إننا 
ملا  البالد  مسؤولي  يلهم  أن 
على  ونشد  للجميع،  اخلري  فيه 
أيديكم كرجال دين عرفوا على 
امتداد تارخيهم بالوطنية للسعي 
اىل انتشال هذا الوطن احلبيب 
أمدها  طال  اليت  مأساته  من 

وأصبحت تهدد وجوده.
ومن الزوار على التوالي: الوزير 
الذي  اهلاشم  جوزف  السابق 
موضوع  البطريرك  مع  عرض 
االستحقاق الرئاسي، ثم الوزير 
فرجل  ديب،  روجيه  السابق 
االعمال شربل غامن، ثم السفري 

السابق جوي تابت. 
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تيار  ل  العام  األمني  أكد 
ان  احلريري  امحد  املستقبل 
خط  مع  وقفت  اليت  طرابلس 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
قّدمنا  مهما  حقها  نوفيها  لن 
تستحق  ألنها  ألجلها،  وعملنا 
الكثري على وفائها وثباتها على 

خط الدولة واالعتدال.
اجلولة  اثناء  جاء  احلريري  كالم 
اليت قام بها يف احياء واسواق 
منطقة باب التبانة يف طرابلس، 
إطار  يف  يومني،  مدى  على 
متابعة تنفيذ هبة ال 20 مليون 
دوالر اليت قّدمها الرئيس سعد 
والشمال،  لطرابلس  احلريري 
واطلع  اهلها،  اوضاع  فتفقد 
وعاين  همومهم،  على  منهم 
خلفتها  اليت  االضرار  معهم 
احيائهم  يف  العنف  جوالت 

ومنازهلم ومصاحلهم.
باب  اهل  مع  اللقاءات  وقال: 
التبانة األوفياء تفوح منها رائحة 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
الرئيس  نرى  اننا  خصوصا 
اهلها  وجوه  يف  احلريري  سعد 
الفتا  والصامدين،  الصابرين 
اىل ان هدف زيارته باب التبانة 
واالستماع  اهلها،  مع  التواصل 
إىل مطالبهم، ليقولوا لنا ما هي 
يف  منهم  ولنسمع  اوجاعهم، 
بالواسطة،  وليس  مباشر  شكل 
مسؤولية  وإياهم  ولنتشارك 
التبانة  باب  عن  احلرمان  رفع 
وباب الرمل وغريها من املناطق 
اإلمكان  قدر  والعمل  احملرومة، 
إعادة  على  الطّيبني  اهلها  مع 
هذه املناطق إىل سابق عهدها، 
تكون  كي  بها،  والنهوض 

طرابلس اجلديدة.
اهالي  واثنى على وعي وحكمة 
احلمالت  كل  رغم  التبانة،  باب 
حاولت  اليت  الظاملة  االعالمية 
بيئة  انها  على  املنطقة  تصوير 
الواقع  فيما  لالرهاب،  حاضنة 
التبانة  باب  اهل  ان  إىل  ُيشري 
من  التضحيات  قّدموا  من  هم 
كل  اجل  ومن  طرابلس،  اجل 
يف  واجهوا  من  وهم  لبنان، 
جوالت  كل  املاضية  السنوات 
اهل  وهم  املدمرة،  العنف 
دولة  واهل  واعتدال،  عدل 
وعدالة، وحنن نرفع رأسنا بهم، 
وفتياتها  بشبابها  رأسنا  نرفع 

واوالدها وشيوخها ونسائها.
باب  يف  للعمل  وجودنا  اضاف 
اجل  من  طرابلس  ويف  التبانة 

جال يف باب التبانة واسواقها
امحد احلريري: طرابلس تستحق 

الكثري لوفائها خلط االعتدال

اهلها، وليس من اجل منافسة 
إىل  نقف  حني  حنن  ابدًا.  احد 
ال  التبانة وطرابلس  باب  جانب 
بل  احد،  مبنافسة  للحظة  نفكر 
اهلها  مع  لنكون  إليها  نأتي 
بوجعهم،  ونشعر  األوفياء، 
كيفية  يف  وإياهم  ونتبصر 
نأمل  وحنن  باملنطقة،  النهوض 
من اجلميع ان يعملوا ألجل هذه 
املنطقة، وان يقدموا هلا، ألنها 

تعنينا مجيعا.
ويف رده على تساؤالت األهالي 
ابناء  من  املوقوفني  ملف  حول 
باب التبانة، اكد احلريري انه مت 
وضع اليد على امللف ملتابعته، 
والتعاطي مع ملف كل موقوف 
على حدة، لتبيان ما ميكن القيام 
ان  جيب  من  سراح  إلطالق  به 
ُيطلق سراحه، كي ال ُيظلم احد، 
وسنصارح الناس باحلقيقة كما 
املتابعة  ستفرزه  ما  وفق  هي، 
امللف  هذه  حليثيات  الدقيقة 

الذي يعنينا مجيعا.
باب  شهداء  كل  حيا  وإذ 
كما  قلوبنا  يف  الباقني  التبانة 
األحياء  الشهداء  وكل  قال، 
املوقوفني  من  واملظلومني 
بتحية  توجه  املنطقة،  ابناء  من 
اجليش  شهداء  إىل  مماثلة 

اللبناني والقوى األمنية.
اجلولة

اليوم  استهل  احلريري  وكان 
حارة  بزيارة  اجلولة  من  األول 
الربانية، واستقبله اهلها وذحبوا 
انتقل  ومنها  شرفه،  على  مجال 
كان  حيث  القبة  الشعراني  إىل 
وآل  القبة  شباب  استقباله  يف 
اخلراف  له  حنروا  الذين  البرية 
تفقد  ثم  مهرجانا.  ونّظموا 
اجلامعة  وحي  احلريري  مشروع 
يعود  ان  قبل  ريفا،  وشارع 
الربانية حيث استقبل  إىل حارة 
األهالي يف منزل حممد ياسني، 
ورؤيتهم  احواهلم  على  واطلع 

للنهوض باملنطقة.
اجلولة  من  الثاني  اليوم  اما 
فاستهله بالتجوال يف األسواق 
الشعبية، ومنها إىل مدخل التبانة 
حيث السوق العريض للخضار، 
مرورًا بساحة األمسر، وصوال إىل 
التل.  منطقة  اجلهاد يف  ملعب 
سوريا،  شارع  إىل  انتقل  ثم 
وتفقد ما مت إجنازه من مشروع 
ترميم واجهات األبنية، قبل ان 
خيتتم جولته بزيارة منطقة باب 

الرمل يف طرابلس. 

عني  من  مقربة  مصادر  نقلت 
النواب  أن رئيس جملس  التينة 
التقارب بني  أن  نبيه بري يرى 
واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس 
النائب العماد ميشال عون وبني 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
عليه  ويبنى  جدي  جعجع  مسري 

المتام االستحقاق الرئاسي.
ويف نشاطه التقى الرئيس بري 
أمس االول جلنة املؤمتر الوطين 
املستأجرين  حقوق  عن  للدفاع 
املؤمتر  يف  احملامني  وجلنة 
معهم  وعرض  للمستأجرين 
بقانون  يتعلق  ما  يف  مطالبهم 

االجيارات.
اجل  من  يعمل  انه  بري  واكد 
املالكني  بني  والتفاهم  التوافق 
واملستأجرين ملعاجلة هذا امللف 
وجذري،  واضح  شكل  يف 

وسيستقبل غدًا وفد املالكني.
وقدم وفد جلنة املستأجرين لربي 
القانون  ان  اىل  تشري  مذكرة 
اىل  سيؤدي  احلالي  وضعه  يف 
العائالت  االف  عشرات  تهجري 
الساحقة  الغالبية  وان  سنويًا، 
من املستأجرين عاجزة عن دفع 

مصادر عني التينة: التقارب بني عون وجعجع جدي
بري التقى بوشكوج وجلنة حقوق املستأجرين

الزيادات اليت تقررت على بدالت 
االجيار.

وساءلت املذكرة عن معاجلة هذه 
توصيات  مع  والتعامل  املشكلة 
قررت  اليت  الدستوري  اجمللس 
ان حق السكن له قوة دستورية 
جيب  اليت  الشروط  وحددت 
عليه.  احلصول  لضمان  توافرها 
خطة  اقرار  وجوب  وشددت 
سكنية تعاجل االزمة وتؤمن بدائل 
يطالبون  الذين  للمستأجرين 
إقرار قانون عادل  ويأملون يف 
القديم  املالك  ينصف  ومتوازن 

ويؤمن حق السكن للمواطن.
العام  االمني  التقى  بري  وكان 
نور  العربي  الربملاني  لالحتاد 
حضور  يف  بوشكوج  الدين 
اخلارجية  للشؤون  العام  االمني 
شرارة  بالل  النواب  جملس  يف 
االحتاد  نشاط  معه  وعرض 

والتحضريات للمؤمتر املقبل.
وابرق الرئيس بري اىل الرئيس 
عباس  حممود  الفلسطيين 
العني  ابو  زياد  بالوزير  معزيًا 
االحتالل  قوات  اغتالته  الذي 

االسرائيلي. 

التغيري  تكتل  عضو  رفض 
غسان  النائب  واإلصالح 
امللف  مشكلة  إن  القول  خميرب 
الرابية،  يف  تكمن  الرئاسي 
عند  موجودة  العقدة  أن  معتربا 

مجيع األطراف.
وقال يف حديث ل إذاعة الفجر: 
انتخاب  أن  واضحا  بات  إنه 
إال  يتم  ال  للجمهورية  رئيس 
نتيجة توافق، وأن هذا التوافق 
جيب أال يكون على اسم الرئيس 
فحسب إمنا على مشروع استعادة 
الدولة مبؤسساتها الفعالة وفق 

اتفاق الطائف.
ربط  عن  سؤال  على  وردا 
التكتل انتخاب الرئيس مبلفات 
انتخاب  أن  خميرب  رأى  أخرى، 
مدخال  يشكل  أن  البد  الرئيس 
الدولة وتعديل قانون  بناء  إىل 
مع  منسجما  ليكون  االنتخاب 
روحية الدستور واتفاق الطائف، 
وحتقيق املشاركة الفعالة لكافة 
كان  من  السيما  املواطنني، 

مهمشا لفرتة طويلة.
التغيري  تكتل  طموح  أن  وأكد 
عرب  يرتجم  أن  ميكن  واإلصالح 
اهلواجس،  هذه  حيمل  رئيس 
أو اتفاق واسع على كل األوجه 
زيارات  أن  معتربا  السياسية، 
لبنان  إىل  الدوليني  املوفدين 

خميرب طالب باستكمال تطبيق اتفاق الطائف :

انتخاب رئيس اجلمهورية ال يتم اال بالتوافق
إمكانية  مدى  الستكشاف  هي 
جتاوز األمساء املرشحة للرئاسة 
مشريا  أخرى،  أمساء  إىل  حاليا 
من  تنتقل  أن  بد  ال  أنها  إىل 
الكالم عن هذه األمساء إىل ما 

هو أوسع منها.
ورفض القول بان التيار الوطين 
احلر يسعى إىل مؤمتر تأسيسي 
أو إعادة كتابة الدستور، واكد 
تطبيق  استكمال  املطلوب  أن 
تطبيق  وحسن  الطائف  اتفاق 
هذا  أن  إىل  مشريا  الدستور، 
ما  مع  بالكامل  يلتقي  املطلب 
املاروني  البطريرك  إليه  يدعو 

مار بشارة بطرس الراعي.
حزب  رئيس  قول  على  وردا 
إنه مستعد  القوات مسري جعجع 
للذهاب إىل الرابية شرط وجود 
طرح جدي للرئاسة، رحب خميرب 
منحى  يف  يصب  اجتاه  بكل 
احلوار، مشددا على أن كل لقاء 
بإجيابية،  الرابية  تالقيه  إجيابي 
أن  ميكن  ال  أنه  إىل  والفتا 
وسائل  عرب  اللبنانيون  يتحاور 

اإلعالم.
وعن أي حوار مسيحي - مسيحي 
املستقبل  تيار  حلوار  مواكبة 
أي  أن  خميرب  أكد  اهلل،  وحزب 
مبارك  هو  مباشر  حلوار  مسعى 

ومرحب فيه ومطلوب.

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

استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
يف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
السابق  النائب  الفتوى،  دار 
قال  الذي  اخلازن  هيكل  فريد 
بعد اللقاء: كانت جولة أفق حول 
اليت  واملسائل  الساعة  مواضيع 
العزيز  اللبناني  الوطن  يعانيها 
يف  الفراغ  مستوى  على  اكان 
رئاسة اجلمهورية، او على مستوى 
تأجيل ومتديد االنتخابات النيابية، 
على مستوى تعطيل املؤسسات، 
على مستوى كل هذه االزمة اليت 
يعيشها لبنان وتعيشها املنطقة.

على  لنؤكد  أيضا  جئنا  أضاف: 
مواقف مساحة املفيت الوطنية اليت 
حنن بأمس احلاجة هلا اليوم، هذا 
املوقع الوطين اإلسالمي اللبناني 
اللبناني،  الشعب  كل  الكبري، 
ولبنان برمته، بكل اطيافه وبكل 
اخلطاب  هذا  اىل  حباجة  مناطقه 
احلريص  اجلامع  الوطين  املنفتح 
صيغة  وعلى  لبنان  وحدة  على 
العيش املشرتك فيه، واحلريص 
اللبنانية  والثقافة  احلضارة  على 
لكل  قدوة  تكون  ان  جيب  اليت 
اجلوار العربي وللغرب، الن لبنان 
والدميقراطية  التعايش  وطن  هو 
ان  شك  دون  فمن  واحلريات، 

كبريا  دورا  يلعب  املفيت  مساحة 
اليوم  وزيارتنا  اجملال،  هذا  يف 
مواقفه  على  لنثين  لسماحته 

الوطنية.
اجلمهورية  مفيت  استقبل  ثم 
لالسكان  بريوت  وقف  من  وفدا 
الوقف  متولي  برئاسة  والتنمية 
اطلع  الذي  سنو،  خالد  حممد 
دريان على النشاطات واملشاريع 
خلدمة  الوقف  بها  يقوم  اليت 
على  بالنفع  يعود  وملا  اإلسالم، 

مجيع املسلمني.
اجلمعية  من  وفدا  استقبل  كما 
بهاء  برئاسة  اللبنانية  الكردية 
الدين حسن، وحتدث باسم الوفد 
حممود سياال فقال: تشرفنا بلقاء 
بانتخابه  لتهنئته  املفيت  مساحة 
وقد  االفتاء،  سدة  رأس  على 
القضايا احمللية  أثرنا معه بعض 
واإلقليمية اليت نعتقد انها اثرت 
الوضع  على  مسبوق  غري  بشكل 

الداخلي.
من  وفدا  دريان  التقى  كذلك، 
ملحم  برئاسة  العطاء  فرح  مجعية 
لبنان  جتار  مجعية  ورئيس  خلف 
احلريريوالتقى  أسعد  الشمالي 
أهل الدعوة والتبليغ، ومت البحث 

يف الشؤون اإلسالمية. 

املفيت دريان عرض قضايا عامة مع زواره
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وزيرا الصحة والزراعة يواصالن محلة سالمة الغذاء
شدد وزير الزراعة أكرم شهيب 
مشرتك  صحايف  مؤمتر  خالل 
عقده امس االول يف مكتبه يف 
الوزارة مع وزير الصحة العامة 
منع  على  فاعور،  أبو  وائل 
احلليب يف  قطاع  عملية ضرب 
أدبي  اتفاق  إىل  لبنان، مشريا 
ومنتجي  املعامل  أصحاب  بني 
أنه  موضحا  السائل،  احلليب 
مع  االجتماع  بعد  التوافق  مت 
الصحة على  البقر ووزير  مربي 
عقد اجتماع يوم االثنني املقبل 
لتثبيت السعر على 1100 لرية 
لليرت الواحد. وأكد أبو فاعور أن 
احلملة مستمرة وال أحد يستطيع 
الدولة  على  يستقوي  أن 
املنتجني،  وصغار  والفقراء 
كاشفا أمساء مخس مطاحن غري 

مستوفية للشروط.
وقال شهيب: نواصل مشروعا 
وجع  بصرخة  فاعور  أبو  بدأه 
وسنكمل  الصوت  عال  الناس، 
أن  إىل  العالي  الصوت  بهذا 
وخدمة  الناس  خلدمة  ننتهي 
كل  على  الوطن  وخدمة  الغذاء 
اليوم  اجتماعنا  املستويات. 
موضوع صرخة  األساسي  سببه 
املناطق  كل  يف  األبقار  مربي 
الذي  اللبنانية ومشكلة احلليب 
جدا  كبري  بشكل  سعره  سقط 
دمار  إىل  القطاع  هذا  ويعرض 
احلليب  أبقار  حتويل  خالل  من 
إىل أبقار للذبح، وبالتالي عانى 
مربو األبقار يف كل املناطق ما 

يعاننوه يف الفرتة األخرية.

موضوع دقيق
وأكد أن موضوع احلليب دقيق 
اإلنتاج  ويبدأ من موضوع  جدا، 
إىل موضوع األعالف إىل موضوع 
الصناعة  الصحة،  الزراعة، 
معنية  فالوزارات  واإلقتصاد، 
أن  إىل  الفتا  كبري،  بشكل  به 
عدد أبقار احلليب يف لبنان يبلغ 
65 ألف رأس، وأن حنو 20 ألف 
مرب يعتاشون من هذا القطاع، 
احمللي  لإلنتاج  بالنسبة  أما 
إمنا  دقيقة،  غري  فاإلحصائيات 
ترتاوح بني 240 و250 ألف طن 

سنويا.
حليب  يأتينا  شهيب:  وقال 
اجملفف  عدة،  مصادر  من 
اإلحتاد  دول  من  تقريبا  يأتي 
وهو  وكندا،  أمريكا  األوروبي، 
الصحية  الشروط  ويليب  نظيف 
وشروط صناعته بشكل كامل، 
حيث أن املنشأ سليم وتصديره 
يتم  البلد  إىل  ودخوله  سليم 

بشكل سليم.
وأعلن أنه حتى أول أسبوع من 
هذا الشهر، دخل إىل لبنان 21 
اجملفف.  احلليب  من  طن  ألف 
عندنا  كان   2013 عام  ويف 
يف   40 جمفف،  طن   21700
يزيد  وهذا  معلبا،  يأتي  املئة 
نتيجة الواقع احلالي السياسي، 
النازحني  عدد  ازدياد  مع 
املساعدات  أن  إذ  السوريني، 
احلليب  طريق  عن  تأتي  كلها 

اجملفف املعلب.
وتابع: السائل يأتينا من اململكة 
العربية السعودية بشكل أساسي 
ومن األردن، فعندنا 3250 طن 
أيضا سليم املنشأ والفحوصات 
تثبت صحته وصحة الغذاء فيه. 

نستوردها  اليت  األجبان  أما 
ألف   38 إىل   37 بني  فترتاوح 

طن سنويا.
الذي  ما  شهيب:  وتساءل 
أوصلنا إىل مشكلة األسعار بني 
الذي  احلليب  لليرت  لرية   1100
احلليب  وبني  املصانع  تستلمه 
اجملفف الذي هو 500 إىل 600 
لرية يف هذا الظرف؟ املشكلة 
أن سعر احلليب اجملفف اخنفض 
عامليا وتأثر طبعا لبنان. هناك 
طلب أقل وعرض كبري. كما أن 
أيضا بشكل كبري،  زاد  اإلنتاج 
األعلى  اإلنتاج  إىل  ووصلنا 
للحليب الطازج يف هذه الفرتة. 
إذا إنتاج حملي كبري وإنتاج كبري 
واسترياده  اجملفف  باحلليب 
من  أقل  وطلب  اخلارج،  من 
إعالم  ورمبا  اللبنانية،  املعامل 
موضوع  حول  اإلقتصاد  وزارة 
اللبنة أثر على العرض والطلب 
والسعر وأدى إىل مشكلة، جزء 

منها يف هذا اإلعالم.
مواصفات ليبنور

بشروط  اللبنة  أن  وأوضح 
ليبنور  تصنيعها يف مواصفات 
تشرتط أن يكتب على العلبة أن 
اللبنة مصنوعة من حليب سائل، 
وإذا أراد املعمل تصنيعها من 
يذكر  أن  فعليه  جمفف،  حليب 
معظم  األسف  مع  ولكن  ذلك. 
املصانع ال تذكر من أي حليب 
أن  يعين  ما  سائل،  أم  جمفف 
حليبا سائال،  بيعه  يتم  اجملفف 
السائل  احلليب  يضرب  وهذا 

الطازج.
ضرب  عملية  منع  جيب  وقال: 
القطاع يف لبنان، وهناك اتفاق 
املعامل  أصحاب  بني  أدبي 
السائل،  احلليب  ومنتجي 
وبالتالي معظم صغار املنتجني 
املشكلة،  هذه  يعانون  باللبنة 
لرية   600 وال   500 ال  فبني 
لليرت وبني ال 1100، املواطن 
لبنة،  شعار  حتت  الثمن  يدفع 
هذه  صنعت  مما  يذكرون  وال 

اللبنة.
بعض  أن  شهيب  وكشف 
احلليب  من  اجملففة  املنتجات 
الزيوت  تركيبتها  يف  تدخل 
النباتية، وهي تدخل بعد موافقة 
كحليب  وتباع  اإلقتصاد  وزارة 
للمواصفات  مطابق  جمفف 
مينع  حتى  مطابقة،  غري  وهي 
استعماهلا بصناعة اللبنة، وهي 
وهذه  اللبنة  يف  أيضا  تصنع 

مشكلة ثانية.
باألجبان  مشكلة  عندنا  وقال: 
تعبئة  إعادة  يتم  حيث  أيضا، 
األجبان البيضاء املستوردة على 
حتت  حملي  إنتاج  أنها  أساس 
وهذه  لبنانية،  مصانع  أمساء 
السائل  احلليب  تضرب  أيضا 
نشجعه  لبناني  منتج  هو  الذي 
مشروع  خالل  من  الوزارة  يف 
ومشروع  الفاو  مع  األعالف 
األعالف يف الوزارة الذي نوزع 
مربي  ألف   11 حنو  على  عربه 
و40  واحدة  بقرة  بني  ما  أبقار 
بقرة. ال ميكننا والفاو أن ندعم 
هذا القطاع وأن نضرب إنتاجه 
بغش يف بعض املصانع من أجل 
الربح السريع على حساب إنتاج 

مهم جدا جيب احلفاظ عليه.
مربي  مع  اجتماعنا  بعد  أضاف: 

توافقنا  الصحة،  ووزير  األبقار 
ونتواصل  الصناعة  وزير  مع 
أيضا مع وزير اإلقتصاد، لنعقد 
اجتماعا يوم اإلثنني املقبل عند 
يف  والنصف  عشرة  احلادية 
نثبت سعر  حتى  الزراعة  وزارة 
عليه  املتفق  لرية   1100 ال 
جعله  اليوم  حياولون  والذي 
500 أو 600 لرية. هذا يضرب 
نوافق  أن  ميكننا  وال  القطاع، 
باملزارع  معنية  كوزارات  عليه 
وباملواطن  الفقري  واإلنسان 

وصحة غذائه.

تصنيف مصانع الطحينة
جهة  من  شهيب  وكشف 
الوزارة صنف  أخرى، أن فريق 
الطحينة واحلالوة، على  مصانع 
مواقع  على  الكشوفات  ضوء 
وسالمتها  وأدواته  اإلنتاج 
الذي  السمسم  فئات:   3 إىل 
احلالوة،  الطحينة،  منه  نصنع 
بالطحينة  واحلمص  والفالفل 
وهي مأكوالت الفقري، وبالتالي 
انقسمت اجملموعات إىل: جمموعة 
مصانع مستوفية لشروط اإلنتاج 
وآلياته،  التصنيع  وإجراءات 
مالحظات  مع  جتاوبت  جمموعة 
الوزارة وهي يف طور استيفاء 
وإجراءات  اإلنتاج  كامل شروط 
التصنيع وآلياته وجمموعة ثالثة 
استكمال  إىل  بعد  تبادر  مل 
الشروط املطلوبة وعليه، وجهنا 
تنبيهات للفئة الثانية وإنذارات 
املصانع  وأعطينا  الثالثة  للفئة 
وبعد  احلالي،   31 حتى  مهلة 

ذلك سوف تقفل.
مل  األمين  الواقع  أن  وأعلن 
ثالثة  اىل  بالدخول  يسمح 
مصانع يف باب التبانة، قائال: 
عديدة  مصانع  دخلنا  لكن 
وسنعلن قريبا ويف ضوء نتائج 
من  لعينات  املخربية  الفحوص 
ويف  مصنع،  كل  من  اإلنتاج 
ضوء الكشوفات اجلديدة أمساء 
وسنتخذ  املمتازة  املصانع 
اإلجراءات الالزمة جتاه املصانع 

األخرى.
املستورد  السمسم  أن  وكشف 
لبنان  إىل  دخوله  قبل  يفحص 
معهد  أو  الفنار  خمتربات  يف 
وترفض  الصناعية  البحوث 
مطابقة  غري  شحنة  أي  الوزارة 
املشكلة  وقال:  للمعايري. 
عندنا  إمنا  باالسترياد،  ليست 
يف التصنيع. وخالل هذه الفرتة 
كلف خمترب الوزارة بأخذ عينات 
واحلالوة  الطحينة  مصانع  من 
للفحوص  واخضاعها  مباشرة، 
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وسنسمي األمور بأمسائها.
يف  الكشف  فرق  أن  وأعلن 
إىل  تتوجه  سوف  الوزارة 
املخلالت  اآلتية:  املصانع 
الرباميل  وتعاني من كارثة يف 
املربيات  فيها،  توضع  اليت 
املنتجات  فحصها،  جيب  واليت 
احللويات،  مصانع  املعلبة، 
األفران،  مصانع  األفران، 
معامل تعبئة البهارات واحلبوب، 
الشرابات والعصري، املشروبات 
الكحولية، البسكويت، السكاكر، 
الزيتون.  ومعاصر  الشوكوالته 
تعاونيات  ذلك  إىل  يضاف 
الفرتة  تباعا يف  املونة  تصنيع 

املقبلة.
من  ابتداء  أنه  شهيب  وأكد 
2015/1/1 مينع تصدير منتجات 
مصانع الغذاء اليت مل تتقدم بعد 
بطلب تسجيل يف وزارة الزراعة 
يف  إنتاجها  عرض  مينع  كما 
السوق احمللي ما مل تبادر قبل 
واستيفاء  التسجيل  إىل  ذلك 
الشروط الواردة يف القرار رقم 
950/1 املتعلق بتسجيل مصانع 

الغذاء والرقابة الفنية عليها.
وختم بالقول: أعتقد ان األسبوع 
املقبل ننتهي من كل الفحوصات 
اليت طالت مزارع الدجاج، حيث 
مزرعة   100 من  عينات  أخذنا 
تعتمد  الفحوصات  إمنا  دجاج 
على خمتربات الفنار وحتتاج على 
األقل من 6 إىل 7 أيام وسنعلن 

نتائجها تباعا.
أبو فاعور

وقال أبو فاعور: ما يعلن اليوم 
مستمرة،  احلملة  أن  تأكيد  هو 
غمامة  أو  ثورة  ليست  وهي 
بعدا  اليوم  تأخذ  إمنا  عابرة، 
الزراعة  وزارة  بإجراءات  جديدا 
أخرى.  وزارات  إىل  باإلضافة 
وبالتالي هذه احلملة لن تسقط 
وكل  الوقت،  مع  تتهاوى  أو 
ندخل إىل قطاعات جديدة  يوم 

ألن الغذاء حلقة متكاملة.
زراعة  كوزارتي  قمنا  أضاف: 
مطاحن  على  بالكشف  وصحة 
القمح. بدأنا يف بريوت، وأظهر 
مشل  الذي  األولي  التقرير 
من  املشرتك  الفريق  زيارة 
وزارتي الزراعة والصحة خلمس 
مطاحن، أن مطاحن التاج، جسر 
حمافظة  من  مرخصة  الواطي 
بريوت، فئة أوىل، وهي مطحنة 
جمهزة مبعدات وماكينات حديثة 
مراقبة  غرفة  فيها  الصنع، 
لكن  املطحنة،  أقسام  لكل 
بالكامل  مفتوح  التسليم  مكان 
للخارج ويلزمه عزل كلي. كما 

يف  وميام  محام  وجود  تبني 
الباحة  ويف  القمح  تسلم  مكان 
اخلارجية، ومركز تفريغ احلمولة 
األوىل  السفلية  الطبقة  يف 
أما  للشروط،  مستوف  غري 
واإلصطناعية  الطبيعية  التهوئة 
مؤمنة وغري معزولة جلهة  فغري 
واحلشرات  القوارض  دخول 
وجود  كذلك  وظهر  والطيور. 
جيب  لإلستعمال  خشب  معدات 
بالستيك  مبعدات  استبداهلا 
إىل  إنذارات  توجيه  ومت  طيب، 
هذه املطاحن الستيفاء الشروط 

بوقت قريب جدا.
مطاحن  فاعور:  أبو  وتابع 
الصناعية  الشركة  بقاليان، 
للشرق األوسط، منطقة املدور- 
حمافظة  من  مرخصة  الكرنتينا، 
يف  لكن  ثانية،  فئة  بريوت، 
إنشاءات  توجد  اجلديد  املبنى 
واملطحنة  مرخصة،  غري  مضافة 
وماكينات  مبعدات  جمهزة 
والتنظيف.  الصيانة  تلزمها 
يف  للخارج  فتوحات  هناك 
معظم أقسامها ما يسهل دخول 
والطيور،  واحلشرات  القوارض 
غري  والسالمة  احلماية  شروط 
على  عنكبوت  غبار،  مؤمنة: 
نوافذ  واألسقف،  اجلدران 
إضاءة  معزولة،  وغري  مفتوحة 
وخمارج  مداخل  معزولة،  غري 
مفتوحة إىل اخلارج وغري معزولة، 
ويف  ظاهرة،  كهربائية  أشرطة 
املخازن أكياس طحني موضوعة 
دون  من  األرض  على  مباشرة 
اخلاص  طيب  بالستيك  معدات 
املوجودة  اهلوائية  باملكيفات 
داخل املخازن، ما يؤثر على صحة 
ختزين الطحني من حيث احلرارة 
والرطوبة. وقرب املطحنة هناك 
شركة سوكلني اليت تعنى بفرز 
وصناعة  العضوية  النفايات 
السماد العضوي، ونتيجة الفرز 
والتخمري تتسبب بروائح كريهة 
شروط  فرض  يستوجب  ما 
تكميلية على املطحنة من خالل 
للهواء  فلرتة  نظام  استخدام 
جلميع أقسام املطحنة وإذا تعذر 
آخر،  مكان  إىل  فاإلنتقال  ذلك 
كوزارتي  سنطلب-  وبالتالي 
زراعة وصحة- االقفال املؤقت 
استيفاء  حلني  بقاليان  ملطاحن 

الشروط.
عزل اماكن

ال  الدورة  مطاحن  أن  وأعلن 
تعاني من مشكلة، لكن املطلوب 
القمح  استالم  مكان  عزل  منها 
عن  الطحني  تسليم  ومكان 
احمليط اخلارجي، وسيتم توجيه 
مطاحن  أما  األمر.  بهذا  إنذار 
مؤقتة  بصورة  فمقفلة  الربكة 
بسبب أعمال الصيانة والتعقيم 
حاليا، كاشفا أن مطاحن لبنان 
مرخصة  األشرفية،  يف  احلديثة 
باستثمار  بريوت،  حمافظة  من 
ولكن  مصنفة،  مؤسسة 
املبنى  يف  املضافة  اإلنشاءات 
وهي  مرخصة،  غري  اجلديد 
لبنان  مطاحن  قبل  من  تستثمر 
احلديثة ومطاحن التاج بالتنسيق 

والشراكة.
غري  التفريغ  مركز  أن  وأوضح 
معزول كليا، ال من ناحية الغبار 
وغري  األمطار  وال  اهلواء  وال 
الصحية،  للشروط  مستوف 
للحمام  وجود كثيف  كما هناك 
القمح  تأكل  اليت  واليمام 
الباحة  يف  التفريغ  مكان  يف 
يوجد  سيئة:  احلالة  اخلارجية. 

التسليم  مكان  يف  فئران 
النهائي وعصافري يف املخازن، 
للشروط  مستوفية  غري  وهي 
الصحية. كما أن أكياس الطحني 
توضع مباشرة على األرض من 
طيب،  بالستيك  معدات  دون 
واملطحنة غري معزولة عن اخلارج 
القوارض  دخول  يسهل  ما 
والنوافذ  والطيور،  واحلشرات 
إىل  معزولة،  وغري  مفتوحة 
وجود عدد من إطفائيات احلريق 
وهذه  الصالحية،  املنتهية 
ليست مبشكلة. وكان اإلقرتاح 
أيضا باإلقفال املؤقت إىل حني 

استيفاء الشروط.
من  جزءا  إن  فاعور:  أبو  وقال 
الدخول  هو  احلليب  مشكلة 
من  البودرة  حلليب  الكبري 
الزراعة  وزارة  ولكن  اخلارج، 
كما وعد الوزير شهيب، ستقوم 
بإجراءات للحد من هذا األمر مبا 
حيمي اإلنتاج احمللي، لكن هناك 
مشكلة ثانية أنسبها بالكامل إىل 
اجلشع وليس لشيء آخر. فإذا 
املصانع  أصحاب  بعض  كان 
يظنون  الرساميل  وأصحاب 
أنهم يضغطون على الدولة عرب 
خمطئون  فهم  احلليب  منتجي 

جدا.
يف  حصل  الذي  ما  وتساءل: 
مزبلة  أغلقت  احلليب؟  قطاع 
سنرت  إمسها  مصنع  يسمونها 
ثالث  منه  وأخذنا  تعنايل، 
الفاسدة  البضاعة  من  شاحنات 
السوق  من  إنتاجه  سحب  ومت 
يغلق  مل  االقتصاد  ووزير 
صغار  حيملون  فلم  مصانعه، 
املنتجني هذا األمر؟ كما أغلقنا 
استيفاء  حلني  صغريا  حمال 
الشروط، والقرارات اليت أخذها 
وزير االقتصاد عاد عنها خالل 
24 ساعة وفتح املصانع وسحب 
ومل  اجلشع؟  هذا  فلم  املواد، 

يتضامنون على الفقراء؟.
نظام  يف  أننا  صحيح  وقال: 
هناك  لكن  حر  اقتصادي 
الناس  وكل  عام  ورأي  قانون 
أحد  يظن  وال  القانون.  حتت 
على  أن يستقوي  أنه يستطيع 
صغار  وعلى  والفقراء  الدولة 
ميكن  ال  األمر  هذا  املنتجني. 
أن  أحدا  ميكن  وال  يستمر،  أن 
احلليب  منتجي  صغار  حيمل 
ذراع  يلووا  كي  املسألة  هذه 
الدولة. هذا اجلشع غري مسموح 
وإذا كانوا يريدون حتويلها إىل 

معركة طبقية فلتكن.
ومتنى معاجلة األمر اإلثنني.

قول  عن  سؤال  على  وردا 
احلليب  ملنتجي  البعض 
وليس   850 بسعر  سنشرتي 
السعر  يعجبكم  وإذا مل   ،1100
فبيعوا إنتاجكم للوزير، قال أبو 
أحد  ال  أن  يعرفون  هم  فاعور: 
إذا  للشروط،  مستوفيا  منهم 
املعركة  فلتكن  هكذا،  أرادوها 
وليضعوا  النحو،  هذا  على 
الدولة ولنر إىل  برأس  رأسهم 
أحد  أي  كان  إذا  أين سنصل، 
أو  الدولة  من  أقوى  أنه  يظن 
يعرف وزيرا أو نائبا أو زعيما، 

فنحن ال نعرف أحدا.
ال  هم  عندها  شهيب:  وقال 
هذا  ألحد.  البيع  يستطيعون 
موضوع غري قابل للبحث. هناك 
اتفاق أدبي عمره سنوات يتجدد 
 1100 السعر  أشهر:  ستة  كل 
لرية لليرت، هذا سيستمر، وإذا 

أرادوا أن يغريوا فسنغري.

الوزيران شهيب وأبو فاعور
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لبنانيات

القوات  حزب  رئيس  اتصل 
بالرئيس  جعجع  مسري  اللبنانية 
معزيا  عباس  حممود  الفلسطيين 
مقاومة  هيئة  رئيس  باستشهاد 
وعضو  واالستيطان  اجلدار 
فتح  حلركة  الثوري  اجمللس 

الوزير زياد ابو عني.
عن  االتصال  خالل  جعجع  وعرب 

أصدق مشاعر املواساة للرئيس 
والشعب الفلسطيين، سائال اهلل 
رمحته  بواسع  الشهيد  يتغمد  أن 

ويسكنه فسيح جناته.
أخرى، عرض جعجع مع  من جهة 
النائب  املستقبل  كتلة  عضو 
باسم الشاب األوضاع السياسية 

العامة يف لبنان واملنطقة. 

جعجع عرض التطورات مع الشاب 
واتصل بالرئيس الفلسطيين معزيًا
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والبلديات  الداخلية  وزير  زار 
طريان  شركة  املشنوق  نهاد 
على  وجال  االوسط  الشرق 
منشآتها، والتقى كبار موظفيها 
مبنى  يف  السيدر  قاعة  يف 

االدارة.
جملس  رئيس  رحب  بداية، 
للشركة  العام  املدير  االدارة 
شاكرا  باملشنوق  احلوت  حممد 
املشنوق  القى  ثم  زيارته. 
امليدل  ان  فيها:  جاء  كلمة 
ايست يف ذاكرة اللبنانيني هي 
حلقت  اينما  لبنان  رمز  كاالرزة 
قائم  ايست  امليدل  وتاريخ 
الطريان  سالمة  عنصرين:  على 

وحسن التعامل مع الركاب.
قدرة  على  املشنوق  وأثنى 
والدمج  التجديد  على  الشركة 
للشركة  الوطين  الرمز  بني 
وبني قدرة املوظفني على حسن 
حسن  على  والطيارين  االدارة 

واملضيفني  الطريان  ادارة 
على حسن العالقة مع الركاب، 
هي  ايست  امليدل  أن  وأعلن 
اللبنانيون  يفضل  اليت  الشركة 
السفر على متنها حلسن خدمتها 
باالضافة اىل متتعها بأحد افضل 
يف  والسالمة  االمن  سجالت 

العامل.
وكان الوفد قد جال على مبنى 
الذي  املركز االقليمي للتدريب 
 2015 اذار  يف  افتتاحه  سيتم 
حيث ابدى املشنوق اعجابه بهذا 
مركز  زار  كما  الضخم  االجناز 
التابع  اجلديد  اجلوي  الشحن 

للميدل ايست.
ختاما اثنى املشنوق على اجلهود 
املبذولة لتطوير الشركة الوطنية 
اكثر فاكثر بفضل رؤية وجهود 
ومجيع  ادارتها  جملس  رئيس 
من  مزيدا  هلا  متمنيا  موظفيها، 

االزدهار. 

وزير الداخلية زار منشآت 
امليدل ايست يف املطار

جريج يدعو االعالم للتقيد بالواجبات الوطنية والقانونية يف التعامل مع ملف العسكريني املخطوفني
جريج  رمزي  االعالم  وزير  عقد 
يف  مكتبه  يف  صحافيا،  مؤمترا 
اإلعالم  تعامل  تناول فيه  الوزارة 

مع ملف العسكريني املخطوفني.
لوزارة  العام  املدير  املؤمتر  حضر 
فلحة،  حسان  الدكتور  االعالم 
البعلبكي،  حممد  الصحافة  نقيب 
عون،  الياس  احملررين  نقيب 
لالعالم  الوطين  اجمللس  رئيس 
عبداهلادي حمفوظ، مديرة الوكالة 
سليمان  لور  لالعالم  الوطنية 
حممد  لبنان  اذاعة  مدير  صعب، 
االعالم  وزير  مستشار  ابراهيم، 
وشخصيات  قصاص  اندريه 

اعالمية.
وقال جريج: أرحب بكم وأشكركم 
هذا  اىل  دعوتي  تلبيتكم  على 
تتبعه  أن  أرجو  الذي  اللقاء، 
لقاءات أخرى نتناول فيها خمتلف 
باالعالم  املتعلقة  املواضيع 
يعاني  اليت  املتنوعة  وباملشاكل 
منها. غري ان موضوع لقاء اليوم 
االعالمية  التغطية  يف  ينحصر 
املخطوفني  العسكريني  لقضية 
وما تثريه من اشكاليات اريد ان 

احتدث معكم عنها.
ان  لي  سبق  لقد  وأضاف: 
اجتمعت مع ممثلي بعض الوسائل 
معهم  التداول  اجل  من  االعالمية 
اليت  االعالمية  احلرب  بشأن 
التكفرييون  االرهابيون  يستعملها 
يف عدوانهم على لبنان، ودعوتهم 
ال  حبيث  احلرب،  هلذه  للتصدي 
يفسح اجملال هلؤالء االرهابيني عرب 
االعالم اللبناني لتخويف املواطنني 
يف  بينهم،  فيما  الفتنة  وزرع 
الوقت الذي حنتاج فيه اىل توحيد 
السياسية  خالفاتنا  ونبذ  صفوفنا 

ازاء االخطار احملدقة بنا.
وتابع: وعلى الرغم من ان ممثلي 
هذه الوسائل االعالمية قد أكدوا لي 
وانهم  واعون ملسؤولياتهم  انهم 
من  نوعا  بينهم  ما  يف  ميارسون 
الرقابة الذاتية على ما يردهم من 
مشاهد وتصرحيات، غري ان كثريا 
من اخللل والتجاوزات غري املقبولة 
االعالمي،  االداء  يعرتي  زال  ما 
األخرية.  الفرتة  يف  وخصوصا 
ان احلرية االعالمية، املكرسة يف 
الدستور اللبناني، جيب ان متارس 
سقف  حتت  الظروف  كل  يف 
كان  اذا  باحلري  فكم  القانون. 
البلد مير بظروف استثنائية، يواجه 
قبل  من  ارهابيا  عدوانا  خالهلا 
يستعملون  تكفرييني  ارهابيني 
يف عدوانهم سالح االعالم، بهدف 
ختويف الناس وترهيبهم واضعاف 
واجليش.  الشعب  معنويات 
وكانت آخر مظاهر احلرب االعالمية 
اليت يشنها االرهابيون استغالهلم 
العسكريني  اهالي  ومعاناة  حملنة 
اخلوف  وطأة  حتت  واظهارهم، 
ابنائهم،  مصري  على  املشروع 
مع  متعاطف  صف  يف  وكأنهم 
اخلاطفني بوجه الدولة، العاجزة عن 
حترير ابنائهم، يف حني ان الدولة 
من خالل خلية األزمة برئاسة دولة 
الرئيس متام سالم، تعمل جاهدة 
بكل وسائل التفاوض على حترير 
وهي  املخطوفني،  العسكريني 
لغاية  النهج  هذا  يف  مستمرة 

التوصل اىل النتيجة املرجوة.
التصدي للحرب االعالمية

االعالم  واجب  من  ان  وقال: 
اللبناني التصدي للحرب االعالمية 
اليت يشنها االرهابيون التكفرييون 
هؤالء  بابعاد  وذلك  لبنان،  على 

عن  االجرامية  اعماهلم  وابعاد 
والصحف،  واالذاعات  الشاشات 
ابتزازهم  على  االضاءة  وعدم 
للعسكريني املخطوفني وألهلهم، 
بسبب  بأسره  اللبناني  وللشعب 
تعاطفه مع العسكريني املخطوفني 
وسائل  بعض  ان  واهاليهم. 
االعالم اصبح، ويا لألسف، ورمبا 
للخاطفني،  منربا  قصد  غري  عن 
يفسح يف اجملال هلم ان ميارسوا 
من خالله ابتزازهم للدولة اللبنانية 
املخطوفني.  ألهالي  وترهيبهم 
فضال عن ان هذا البعض، توخيا 
تفاصيل  يتناول  صحايف،  لسبق 
اخللية  تقودها  اليت  املفاوضات 
دون  بذلك،  املوجلة  األمنية 
التنبه  ودون  صحتها  من  التأكد 
اىل ان هذه املفاوضات جيب ان 
بسالمة  ضنا  شديد  بتكتم  جتري 
وان  املخطوفني،  العسكريني 
املوقف  يضعف  عنها  االفصاح 
التفاوضي، ويضر بالسلم األهلي 
يف  خيدم،  وال  القومي،  وباألمن 
مطلق األحوال، قضية املخطوفني، 
خللية  الشاغل  الشغل  هي  اليت 

األزمة وجلميع املسؤولني.
جيب  السياق  هذا  يف  وأضاف: 
االعالم يف تغطيتها  على وسائل 
املخطوفني  العسكريني  لقضية 
به  املعمول  األسلوب  تعتمد  ان 
لدى الدول العريقة يف ممارستها 
اختطاف  يتم  عندما  للدميقراطية، 
بعض مواطنيها من قبل جمموعات 
يف  التعاطي،  يتم  اذ  ارهابية، 
املوضوع  مع  احلالة،  هذه  مثل 
مبسؤولية مهنية، بعيدا عن االثارة 
تفاصيل  يف  الدخول  ودون 
املفاوضات، اليت ينبغي ان تبقى 
سرية، لكي ال يؤدي الكشف عنها 
اىل عرقلتها وبالتالي اىل تعطيل 
ولنا يف  املخطوفني.  االفراج عن 
الفرنسي  املخطوف  سراح  اطالق 
دليل  اكرب  امس  يوم  مالي  يف 
ان  عليكم  خيفى  وال  ذلك.  على 
وال  لبنان،  يف  املرعية  القوانني 
تدين  العقوبات،  قانون  سيما 
مثل هذا التصرف، حتت اكثر من 
عنوان، اذ إنه ينطوي يف آن معا 
اعمال  خلطر  لبنان  تعريض  على 
للشعور  اضعاف  وعلى  عدائية، 
للنعرات  اثارة  وعلى  القومي، 
وحض على النزاع، ويهدد السلم 
اللتني  العامة  والسالمة  األهلي 
الظروف  يف  حتصينهما  جيب 

االستثنائية اليت مير بها لبنان.
وتابع: لقد اعتمدت احلوار مع مجيع 
وسائل االعالم من اجل جتنب اي 
على  مين  حرصا  االداء،  يف  خلل 
احلرية االعالمية، اليت ال تتناقض 
الوطن  عن  الدفاع  واجب  مع 
غري  فيه.  األهلي  السلم  وعن 
املسؤولية  موقع  من  واجيب،  ان 
من  الطلب  اىل  اليوم  يدعوني 
يف  التقيد  االعالم  وسائل  مجيع 
التعليق  ويف  لألخبار،  تغطيتها 
بالعسكريني  يتعلق  فيما  عليها، 
الوطنية  بواجباتها  املخطوفني، 
القانون،  وبأحكام  واملهنية 
العليا،  البالد  ملصلحة  توخيا 
اختاذ  يف  اتردد  لن  انين  مؤكدا 
يف  الالزمة،  القانونية  االجراءات 
لتلك  خمالفات  اية  حصول  حال 
تضر  القانون،  والحكام  الواجبات 
بهذه املصلحة الوطنية، اليت جيب 
ان نلتزم مجيعا مبقتضياتها يف ما 

نضطلع به من مسؤوليات.
البعلبكي

وأيد البعلبكي ما ورد يف تصريح 
جريج، لتعلق هذا االمر باملصلحة 
االهالي  ومصلحة  الوطنية 
وقال:  املخطوفني،  والعسكريني 
املساعدة  االعالم  واجب  من 
للتوصل  اجلهود  وبذل  الصادقة 
املرغوبة.  االجيابية  النتائج  اىل 
لذلك ال اعتقد ان هناك اي تأخر 
بواجبه  للقيام  االعالم  ناحية  من 

الصادق.
الصحف  قضية  اىل  وتطرق 
اليت  الصعبة  واوضاعها  املكتوبة 
من  وقال:  استمرارها،  تهدد 
انقاذ  بضرورة  تذكريكم  واجيب 
التدابري  الختاذ  الصحافة  هذه 

الالزمة.
عون

بدوره، تناول عون قانون االعالم، 
مشريا اىل عدم تواصل املعنيني 
املالحظات،  إلعطاء  النقابة  مع 
االلكرتونية  املواقع  ان  معتربا 
من  اكثر  رقابة  اىل  اليوم  حتتاج 

قبل الدولة. ودعا الدولة اىل رقابة 
اكثر على املواقع االلكرتونية اليت 
املمارسة  من  اكثر  لرقابة  حتتاج 

اليوم
جريج

ليس  ان  جريج  الوزير  وأوضح 
هناك من رقابة مسبقة يف لبنان 
وان  االعالمية  الوسائل  على 
ميارس  لالعالم  الوطين  اجمللس 
يف  اخللل  ويواكب  الرقابة  دور 
يف  االعالم  وقال:  حصوله،  حال 

لبنان حر وحنن نصر على ذلك.
اللجنة  اما حمفوظ، فلفت اىل ان 
الربملانية استدعت اجمللس الوطين 
اجلميع  وشارك  الصحافة  ونقابة 
يف االجتماع، ومت االعرتاض آنذاك 
للصحف  امتيازات  اعطاء  على 
املكتوبة فقط. واعترب ان االعالم 
املكتوب كما االعالم املرئي مهدد 
اذا ما جتاوبت الدولة من الناحية 
املالية النها مل تعد تكفي مؤسسة 

واحدة فقط. 

حلزب  العام  األمني  نائب  القى 
اهلل الشيخ نعيم قاسم يف الندوة 
عن  كلمة  التكرميية  الفكرية 
العالمة  فكر  يف  احلسني  اإلمام 
الشيخ عبد اهلل العاليلي، وكانت 
األوقاف  رئيس  من  لكل  كلمات 
اإلسالمية السنية يف دار الفتوى 
والرئيس  خليفة،  هشام  الشيخ 
الدرزي  املذهيب  للقضاء  السابق 
الشيخ مرسل نصر، ومدير املركز 
الكاثوليكي لالعالم األب الدكتور 
حشد  حبضور  كسم،  أبو  عبدو 
والدينية  الثقافية  الفعاليات  من 

واالجتماعية.
الشيخ  كان  قاسم:  وقال 
متجاوزا  وحدة،  داعية  العاليلي 
اإلسالمي  األفق  إىل  املذهبية 
الرحب، وكان داعيا إىل التجديد، 
فلسطني  حترير  بضرورة  ومؤمنا 
إىل  انضم  وقد  األمة،  لتحرير 
اليت  والوطنية  اإلسالمية  الرموز 
ساهمت يف العمل حنو خري لبنان 

والعرب واملسلمني.
العاليلي  للشيخ  بالنسبة  اضاف: 
ويزيد  احلق  اإلسالم  رمز  حسني 
احلسني  واتباع  االحنراف،  رمز 
تبعية  وال  مذهبية  وراثة  ليس 
لألصالة  اتباع  هو  بل  مذهبية 
العاليلي  الشيخ  يذكرنا  واحلق، 
الصحيحة  اخلطوات  رسم  بكيفية 
سلوكنا  يكون  أن  أجل  من 
فلم  موحدا،  سلوكا  اإلسالمي 
لفئة  التاريخ  يف  احلسني  يكن 
يف  يزيد  يكن  ومل  أخرى،  دون 
كنا  أخرى،  دون  لفئة  التاريخ 
أن  علينا  وبالطبع  موقفني  أمام 
خنتار أحد املوقفني وعندها نكون 
عن  النظر  بصرف  املوقف  مع 
احلسني  من  فاملوقف  املذهب، 
واملوقف  اإلسالم،  من  موقف 
الوثنية يف  يزيد موقف ضد  من 
اجملتمع اإلسالمي كما عرب الشيخ 

العاليلي.
اليوم  التكفريي  املشهد  وتابع: 
ليس مشهدا إسالميا، بل مضاهاة 
التاريخ باملوقف املنحرف  خلوارج 
ندعو  حنن  لالسالم،  واملخالف 
واإلسالمية  الوطنية  الوحدة  إىل 
وال  املشرتكات  عن  تبحث  اليت 
إىل  وتؤدي  اخلصوصيات،  تلغي 

ال  كمداميك  ببعضنا  االعرتاف 
لبناء  بعضها  مع  تتعاون  أن  بد 

الوطن.
ال  ملن  واضحا  فليكن  أضاف: 
لعله  لديه  االلتباس موجودا  زال 
يستفيد من الشيخ العاليلي لريى 
منهج  التكفري  احلقيقة:  بعني 
وليس نتيجة لشيء، والتكفرييون 
أصحاب مشروع توسعي تدمريي 
االستكبار  غزوة  وإلغائي محلتهم 
األمريكي ضد سوريا إىل بلداننا 
للسيطرة،  الفرصة  فانتهزوا 
وال  هلم  دين  ال  التكفرييون 
أن  اجلميع  وعلى  هلم  صاحب 

ينبذهم فهم ضد اجلميع.
وختم: املشروع املعادي واحد هو 
اإلسرائيلي  األمريكي  املشروع 
بعضهم  انتقدنا  وقد  التكفريي، 
جنمع  كيف  اإلعالم  وسائل  يف 
من  هي  أمريكا  الثالثة،  بني 
استقدم التكفرييني إىل املنطقة، 
وإسرائيل تنسق معهم عرب اجلوالن 
من  أخريا  ظهرت  تقارير  وحبسب 
مئات  ورصدت  املتحدة  األمم 
واالجتماعات  التواصل  حاالت 
ونقل اجلرحى والصناديق املقفلة 
الضفة  من  املساعد  والقصف 
السوري،  اجليش  ضد  األخرى 
هذه  على  مؤشرا  هذا  يكون  أال 
العالقة وهذا االرتباط بني أمريكا 
وقد  والتكفرييني!  والصهيونية 
إسرائيل  قصفت  كيف  رأينا 
بطريانها يف سوريا واعتدت يف 
اجليش  فيها  حقق  اليت  اللحظة 
السوري انتصارات مهمة جدا يف 
الطريان  أحناء سوريا، فكان  كل 
ليعطي جرعة  اإلسرائيلي يقصف 
دفع للتكفرييني، ومينع من تقدم 
أن  نعترب  حنن  السوري،  اجليش 
سوريا قادرة إن شاء اهلل تعاىل 
أن تنتصر على حماوالت تدمريها، 
افتضحوا  قد  التكفرييني  وأن 
إن  تراجع  إىل  وهم  وانكشفوا، 
دائما  وسنبقى  تعاىل،  اهلل  شاء 
واحلق،  اإلسالمية  للوحدة  علما 
كل  ومع  العاليلي  العالمة  مع 
املسلمني  علماء  من  املخلصني 
كل  ومع  املسلمني،  وحركات 
هذا  يسلكون  الذي  الوطنيني 

املنهج.

قاسم: الشيخ العاليلي داعية وحدة جتاوز 
املذهبية اىل االفق االسالمي الرحب

نوه شيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز الشيخ نعيم حسن، خالل 
الثقايف  املسؤول  استقباله 
امل  حركة  يف  بريوت  القليم 
دار  يف  شريف  حسن  الشيخ 
بريوت   - فردان  يف  الطائفة 
عبد  سامي  الشيخ  حضور  يف 
اخلالق، بالدور الذي لعبه رئيس 
إىل  بري  نبيه  النواب  جملس 
الدميقراطي  اللقاء  رئيس  جانب 
الدفع  يف  جنبالط  وليد  النائب 
يف  أساسية  أطراف  التقاء  حنو 
البالد، حنو احلوار املرجو منه أن 
باحلد  تؤمن  جديدة  آفاقا  يفتح 
والتشنج  التوتر  ختفيف  األدنى 
إىل  وأن يصل  اللبنانيني،  بني 

عالقة  ملفات  يف  مهمة  خواتيم 
يف البالد أهمها انتخابات رئاسة 

اجلمهورية.
استقبل  حسن  الشيخ  وكان 
السفري اجلزائري يف لبنان أمحد 
بو زيان يف زيارة تعارف، ومت 
البحث يف تطورات األوضاع يف 
بني  والعالقة  واملنطقة  لبنان 
حسن  الشيخ  ومتنى  البلدين. 
يف  التوفيق  زيان  بو  للسفري 

مهامه.
حسن  الشيخ  التقى  ذلك،  اىل 
جملة  أمناء  جملس  من  وفدا 
عبد  علي  الشيخ  ضم  الضحى 
ابو  ورافع  حيي  منري  اللطيف، 

احلسن. 

حسن نوه بدور بري وجنبالط
يف الدفع حنو احلوار
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وزير العدل يف اليوم الدولي ملكافحة الفساد:
طريقها طويلة ولن نألو جهدا لتحقيقها

أشرف  اللواء  العدل  وزير  أعلن 
اليوم  ملناسبة  بيان  يف  ريفي 
ان  الفساد  ملكافحة  الدولي 
طويلة  الفساد  مكافحة  طريق 
جهدا  نألو  لن  ولكننا  وصعبة، 
أجل تعميقها وترمجتها إىل  من 
مبادرات إصالحية ملموسة تعزز 
إدارة  يف  واملساءلة  الشفافية 

الشؤون واألموال العامة.
كل  أيدي  على  يشد  أنه  وأكد 
هذه  مواجهة  يف  يعمل  من 
أبطأت  اليت  اخلطرية  اآلفة 
من  كثري  يف  التنمية  مسرية 
كرامة  فامتهنت  البلدان، 
اإلنسان، ودكت أسس العدالة 
حينما  وأسهمت،  االجتماعية، 
استقرار  زعزعة  يف  انتشرت، 
اجملتمعات وإشعال صراعات ما 

زال بعضها مستعرا.
الفساد  مكافحة  أن  إىل  وأشار 
والعادلة  القوية  الدولة  وبناء 
تتضافر  أن  بد  وال  صنوان، 
حتقيقهما.  أجل  من  اجلهود 
اجملال  هذا  يف  املسؤولية 
القطاع  اجلميع،  بني  مشرتكة 
العام والقطاع اخلاص واجملتمع 
ويتحمل  أطيافه،  بكل  املدني 

السياسيون اجلزء األكرب منها.
أضاف: إنطالقا من إمياني ببناء 
ألوالدي،  أمتناها  اليت  الدولة 
مهامي  إستالمي  فور  صرحت 
كوزير للعدل عن ثروتي عالنية، 

وتقدمت  وليس بصورة سرية، 
النواب  جملس  اىل  باقرتاح 
يقضي بتعديل قانون اإلثراء غري 
املشروع حبيث يصبح التصريح 

عن الثروة علنيا وليس سريا.
وأوضح أنه من أصل 21 دولة 
مدركات  مبؤشر  مشمولة  عربية 
الصادر  العام،  هلذا  الفساد 
الدولية،  الشفافية  منظمة  عن 
يف  حتسنا  دولة   11 سجلت 
عالمتها، وحافظت 5 دول على 
فيما  سابقا،  املسجلة  عالمتها 
تراجعا.  اخرى  دول   5 شهدت 
دول   7 أن  يبقى  احلال  ولكن 
عالمات  سجلت  اليت  هي  فقط 
تفوق املعدل الوسطي العاملي. 
مضاعفة  إىل  الدعوة  فإن  لذا، 

اجلهود ما تزال قائمة.
الفساد  أن  على  مشددا  وختم 
مسألة  أو  نظرية  مشكلة  ليس 
اليومية،  احلياة  عن  منفصلة 
وبناته  اجملتمع  أبناء  حيرم  فهو 
إىل  وحيوهلا  الدولة  موارد  من 
جيوب الفاسدين، ويهدد سالمة 
غذائنا ومياهنا وهوائنا ودوائنا، 
وحيد من قدرة اإلدارات العامة 
على خدمتنا، ومن قدرة القضاء 
قدرة  ومن  حقوقنا،  على محاية 
ضمان  على  األمنية  األجهزة 
ينتظر  مستقبل  فأي  سالمتنا. 
املزيد من  نبذل  إذا مل  أوالدنا 

اجلهود ملكافحة الفساد؟. 

للفرتة  االنتخابية  القوائم  بتنظيم  باشرت  قد  والبلديات  الداخلية  وزارة  كانت  ملا 
االنتخاب رقم 2008/25  االنتخابية من 2015/3/30 حتى 2016/3/30، وعماًل بقانون 
تاريخ 2008/10/8 ال سيما املادتني 106 و107 منه، ومتكينًا لّلبنانيني املقيمني خارج 
لبنان من ممارسة حقهم االنتخابي عرب البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية يف 
اخلارجية  وزارة  من  وبتوجيهات  املذكورة،  الفرتة  خالل  حتصل  سوف  انتخابات  أي 

واملغرتبني؛
ميكن لّلبناني املستويف الشروط القانونية والراغب باالقرتاع يف اخلارج، واملقيم يف 

نيوزيلندا أو يف املناطق التالية يف أسرتاليا:
 ACT, South Australia, Western Australia, Queensland, Northern Territory,

، Tasmania
إما احلضور إىل السفارة اللبنانية يف كانربا من أجل إمتام التسجيل مصطحبًا معه بطاقة 
اهلوية اللبنانية من النموذج احلديث  أو بيان قيد لبناني أو جواز سفر لبناني صاحل، 
www. للسفارة  االلكرتوني  املوقع  على  املتوفر  التسجيل  طلب  مبلء  يقوم  أن  أو 
lebanemb.org.au  وتوقيعه أمام Justice of the Peace وإرساله بالربيد على عنوان 

السفارة:
 27 Endeavour Street, Red Hill, ACT 2603

مع نسخة من بطاقة اهلوية أو بيان القيد أو جواز السفر.
إن مهلة إرسال جداول أمساء املسجلني من البعثات اللبنانية إىل لبنان هي 2014/12/31، 
لذا فإن املهلة الستالم طلبات التسجيل هي 2014/12/23 حضورًا إىل السفارة، أو 

2014/12/29

إعالن من السفارة اللبنانية لدى أسرتاليا ونيوزيلندا

القوات: مصّرون على التنسيق مع 
عون إلنقاذ البلد

قطار  صّفارات  ُاطلقت  هل 
رئيس  دعا  بعدما  الرئاسة 
واالصالح  التغيري  تكتل 
عون  ميشال  العماد  النائب 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس 
الرابية  لزيارة  جعجع  مسري 
وهل  اجلمهورية؟،  النقاذ 
تيار  بني  امُلرتقب  احلوار 
واحلراك  اهلل  املستقبل وحزب 
اجتاه  الدولي يف  الدبلوماسي 
على  القطار  وضعا  بريوت 
السّكة على ان ميّر اواًل مبحطة 

الرابية - معراب؟
القوات  حزب  رئيس  مستشار 
العميد املتقاعد وهيب قاطيشا 
متّنى عرب وكالة األنباء املركزية 
بني  ثنائي  لقاء  حيصل  ان 
حول  للتنسيق  وعون  جعجع 
باننا  رئاسة اجلمهورية، مذّكرًا 
سبق واطلقنا مبادرة يف اجتاه 
عون منذ اكثر من 6 اشهر ملنع 
اجلمهورية  رئاسة  يف  الفراغ 
لكنه مل يستجب، ومؤكدًا اننا 
ال نزال نصّر على التنسيق معه 
رغم  الرئاسة،  على  لالتفاق 

اصراره على موقفه.
للحوار  جاهزون  حنن  وقال 
شأن  يف  عون  مع  والتنسيق 
االستحقاق الرئاسي، لكن حّل 
هذا امللف ال يكون مبجّرد اللقاء 
بني الرجلني الخذ الصورة وامنا 
علينا االتفاق ُمسبقًا على بنود 
ُمددة اي على شيء عملي ال 
بطرحي،  سريوا  لنا  يقول  ان 
وجود  اهمية  على  مشددًا 
ارضية صاحلة ملثل لقاء كهذا 

يتم االعداد هلا ُمسبقًا من خالل 
املستشارين،  بني  اجتماعات 

وحنن جاهزون لذلك.
واذ اشار اىل وجود اتصاالت 
لوضع  عون  العماد  مع  سّرية 
اوضح  الرئاسية،  لالزمة  حّد 
نتيجة  اىل  نتوّصل  مل  اننا 
معه، لكنه اعترب انه بعدما تبنّي 
لوصول  استحالة  شبه  وجود 
عون اىل قصر بعبدا اصبح من 
الضروري التواصل معه النقاذ 

البلد من االزمة الرئاسية.
وقال قاطيشا ردًا على سؤال 
مرّشح  على  االتفاق  مُيكن  ال 
موافقة  عن  مبعزل  للرئاسة 
امُلرتقب  احلوار  املسيحيني. 
اهلل  وحزب  املستقبل  بني 
االجواء  ترطيب  سُيحاول 
وتهيئة الظروف لتسريع اجناز 
االستحقاق الرئاسي ولن يدخل 
املرّشحة،  االمساء  بورصة  يف 
اماًل ان تنجح بكركي يف مسعاها 
النهاء  املوارنة  االقطاب  مجع 
ُيقنع  وان  الرئاسي،  الشغور 
البطريرك املاروني الكاردينال 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
العماد عون بتغيري موقفه من 
لكنه  الرئاسي،  االستحقاق 
سأل يف املقابل ماذا مُيكن ان 
نفعل مع شخص يقول انا او ال 
احد؟، وآسفًا الن الدولة تتحلل 

بسبب الشغور الرئاسي.
واعلن قاطيشا اننا على تواصل 
شبه دائم مع تيار املرده فهو 
خالفاتنا  رغم  التزاماته  حيرتم 

السياسية. 

زهرا: املسألة ليست بلقاء عون - جعجع 
امنا بالنتائج اآلتية عن هذا اللقاء

علق عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب انطوان زهرا يف حديث 
اىل اذاعة الشرق على ما يرتدد 
عون،   - جعجع  لقاء  امكان  عن 
معتربا انه ونتيجة ضحالة احلركة 
البلد  يف  الفعلية  السياسية 
يأخذ  يطرح  موضوع  اي  فإن 
مداه ويبنى عليه وتكرب االوهام 
وانا مؤخرا متمسك كثريا مبقولة 
يقول  درويش  ممود  للشاعر 
بكفاف  احالمي  اصنع  فيها: 

يومي كي ال اصاب باخليبة.
من  احلد  جيب  واضاف: 
ردود  تكون  ال  كي  التوقعات 
فعلنا يف حال عدم الوصول اىل 
ما نأمل به مبطة جدا، والدكتور 
جعجع أعلن من شهور االستعداد 
للبحث يف خيار اخر غري ترشحه 
والعماد عون لرئاسة اجلمهورية 
فيما عون مصر حتى االمس وهو 
يرحب بزيارة جعجع على مناقشة 
وانتخاب  اجلمهورية  وضع 
يبطن  هذا  وطبعا  رئيسها 
هذه  وان  الوحيد  املرشح  انه 
اجلمهورية ال تستمر اال اذا كان 
رئيسا هلا، وهذا املنطق يدفعين 
اىل القول انه اذا كان فعال مل 
يبق يف لبنان صاحلا للرئاسة اال 
ان  اليه  اوحى  اهلل  لكان  عون 
قم خذ عائلتك وارحل فسأضرب 
لبنان بالنار والكربيت، اذا كان 
هذا وضعنا وال احد سواه يصلح 

الدارة هذه اجلمهورية.
وردا على سؤال أكد ان منطقنا 
هو بناء الدولة لكل ابنائها بعيدا 
املسيحيني  حقوق  مناحة  عن 
ودورهم الذي ال ميكن تأمينهم 
اال من خالل الشراكة احلقيقية، 
االخر  ان  واملناحة  التقوقع  اما 
ان  يعرف  فالكل  حقوقنا  اخذ 
من  هي  السورية  الوصاية 
الغاء  اجل  من  بالتوازن  اخل 
اجل  من  وشرذمته  لبنان  فكرة 
والوصاية  عليه،  اليد  وضع 
االيراني  املشروع  ولكن  خرجت 
ما  اهلي،  احلزب   - -السوري 
التقدم  وحياول  اوجه  يف  زال 

وهم منذ بداية الثورة السورية، 
عسكرية،  احداث  حتوهلا  وقبل 
يف  االقليات  لتحالف  يروجون 
وحياولون  التكفرييني  وجه 
شيطنة الطائفة السنية بأكملها 
لبنان  يف  املسيحيني  وختويف 
بالتكفري!!،  مستهدفون  انهم 
مشروع  بني  الفارق  هو  وهذا 
كل  يتوسل  الذي  عون  العماد 
السلطة  اىل  للوصول  الوسائل 
اليت  اللبنانية  القوات  ومشروع 
عن  للدفاع  شيء  كل  تركت 
الوجود املسيحي وعن اللبنانيني 
من ضمن منظومة القبول باالخر 

واالنفتاح عليه.
مشروع  هناك  اليوم  اضاف: 
وهذا  ومؤسسات،  دولة  بناء 
اذكاء  وليس  مشروعنا،  هو 
حالة  وخلق  املذهبية  الصراعات 
واتهامات  املذاهب  بني  نفور 
فإن  الواقع  ويف  بالتغييب. 
بتشكيل  القبول  هو  يغيبنا  ما 
حكومة تتمتع بصالحيات الرئيس 
وان  حتكم  ان  بإمكان  والقول 
ليس ضروريا وجود رئيس اذا 
نريد!،  الذي  الرئيس  يكن  مل 
قوي  هو  القوي  والرئيس 
على  وقدرته  عالقاته  بشرعية 
البلد  كرامة  وحفظ  املبادرة 
االدارة  وحسن  الرئاسة  وموقع 
وهو ممثل مشرف للطائفة اليت 

يأتي منها.
بتحالف  املس  منع  على  وشدد 
وطين،  مشروع  النه  اذار   14
فهو  عون  العماد  مشروع  اما 
اكرب  مشروع سلطوي والتجارب 
برهان النه وللمرة الثالثة يعطل 
انتخابات الرئاسة النها ال تؤمن 

وصوله.
بلقاء  ليست  املسألة  ان  ورأى 
بالنتائج اليت  امنا  عون - جعجع 
وهلذا  اللقاء  هذا  عن  تأتي  قد 
يقول  جعجع  الدكتور  مسعنا 
اذا كان هناك شيء  انه  امس 
جدي فهو مستعد لزيارة الرابية 

وكل لبنان.
ال  زهرا  قال  سؤال  على  وردا 
معلومات لدي عما تريده بكركي 
يريد  ما  يقول  الغبطة  وصاحب 
ننتظر  ان  وعلينا  به  يفكر  وما 
ونسمع ما يريده، وليس مستحبا 
انها  يرتدد  اي شخصية  تناول 
يطرح  وعندما  للرئاسة  مرشحة 
اي اسم رمسيا نعلن موقفنا من 

ترشحه.
اهلل  حزب  بني  احلوار  وعن 
حزب  ان  زهرا  أكد  واملستقبل 
القوات اللبنانية اعلن منذ اللحظة 
االوىل ترحيبه بأي تواصل ثنائي 
او اكثر بني االطراف، وبالتحديد 
فأننا  واحلزب،  املستقبل  بني 
نعرف احلاجة امللحة اىل تنفيس 
الشيعي   - السين  االحتقان 
وبرأيي  املنطقة،  ضرب  الذي 
على  احلفاظ  هدفه  احلوار  هذا 
تتنازع  اليت  احلكومة  استقرار 
يف كل موضوع واحملافظة على 
استطاع  واذا  االمين  االستقرار 
هذا احلوار حلحلة عقدة الرئاسة 
من خالل اقناع حزب اهلل بالقول 
انه يسري برئيس توافقي فهذا 
يعين خلق مناخ جديد خيرجنا من 
نعيش  الذي  الدستوري  املأزق 

فيه. 

تابع النائب مروان محادة االدالء 
الدولية  احملكمة  امام  بشهادته 
اخلاصة بلبنان. وردا على سؤال 
وجهه اليه مامي الدفاع عن املتهم 
عنيسي عن مذكرات وجهتها جلنة 
شركات  اىل  الدولية  التحقيق 
اهلاتف للتعاون معها، قال: هناك 
االتصاالت  شركات  يف  اشخاص 
جلنة  مع  التواصل  عن  مسؤولون 
 mtcال ان  اىل  مشريا  التحقيق، 
لالتصاالت  األوىل  الوثيقة  تلقت 
الشركة وإىل  مالك  وأحالتها إىل 

وزارة االتصاالت اللبنانية.
مع  التعاون  عرقلة  ان  وأعلن 
جلنة التحقيق كانت تسبق احداثا 
اغتيال، وقال:  او عمليات  امنية 
أوقفوا  اتصاالت  وزراء  ان 
مراحل  يف  البيانات  تسليم 
من  عدد  وقبل  وحساسة  حامسة 
االغتياالت. وأوضح ان التواصل 
واشراف  رقابة  كان حيصل حتت 
مع  وبالتعاون  العام  النائب 
الشرطة اللبنانية وال سيما الوحدة 

التابعة للواء وسام احلسن.
قانونان  هناك  محادة:  وقال 
اهلواتف  مراقبة  مسألة  حيكمان 
االتصاالت  وزارة  جيعل  أحدهما 
هاتني  ينظم  الذي  الطرف 
حيظر  آخر  وقانون  الشركتني 
ال  واضاف:  االتصاالت.  مراقبة 
أمتتع بالصالحية والسلطة ألطلب 

إجراء اعرتاض مكاملات هاتفية.
وأشار اىل انه حصل نقاش مطول 
اللجنة  كانت  إذا  عما  لبنان  يف 
كل  تدرس  أن  جيب  القانونية 
تسمح  وأن  واملكاملات  الطلبات 
بها، موضحا انه يف مرحلة معينة 
باعرتاض  الوزراء  جملس  مسح 
وأوقف  وعاد  اهلاتفية  املكاملات 
ذلك بسبب رفض بعض الوزراء 
وذلك يف مراحل حساسة سبقت 
اغتيال احلسن. وأعلن ان كل ما 
يتعلق ببيانات االتصاالت مسحت 
منذ  وقال:  به،  اللبنانية  الدولة 
أتدخل  أعد  مل  األوىل  الرسالة 
األرقام  أو  اهلواتف  مبسألة 

اهلاتفية.
عن  وثيقة  احملكمة  ضمت  وقد 
التحقيق  جلنة  من  مساعدة  طلب 
الدولية اىل شركة mtc touch اىل 

قائمة املستندات يف احملكمة.

وسأل الدفاع عن عنيسي النائب 
محادة عن قانون سرية املخابرات 
 ،1999 عام  الصادر  لبنان  يف 
جملس  قرار  محادة:  فأجاب 
االمن حتت الفصل السابع يسمو 
داتا  بشأن  احمللي  القانون  على 

االتصاالت.
الدفاع  مامي  أحد  اعرتض  وقد 
على طلب القاضي راي باستدعاء 
املؤمترات  نظام  عرب  الشهود  احد 
الثاني  كانون  يف  التلفزيونية 

املقبل.
النائب  مكتب  عن  وصدر  هذا 
مع  اآلتي:  البيان  محاده  مروان 
القاضي  السابق  للوزير  الشكر 
الوزراء  وجمللس  عضوم  عدنان 
الذي احال قضية ماولة اغتيالي 
اىل اجمللس العدلي، لكن هذا ال 
مينع ان اذكر الصديق عدنان، إن 
الصحايف  مبؤمتره  الذاكرة،  خانته 
املؤرخ يف 2 كانون االول 2004، 
الصادرة  الصحف  يف  واملنشور 
 ،2004 االول  كانون   3 صباح 
قضائيا،  مبالحقيت  هددني  وقد 
رغم  على  السفري،  وجريدة  انا 
كنت  وفيما  النيابية،  حصانيت 
مستشفى  يف  الفراش  طريح 
بريوت،  يف  االمريكية  اجلامعة 
وقف  حولي  من  اجلراحون  حياول 
به  تسببت  الرأس  يف  نزيف 
ماولة اغتيالي بالسيارة املفخخة 
االول  تشرين  من  االول  يف 

.2004
ملؤمتر  احلريف  النص  يف  وجاء 
آنذاك  بصفته  عضوم  القاضي 
الذي صدر  الكالم  للعدل:  وزيرا 
باتهام  محادة  مروان  لسان  على 
هو  أدلة،  أخفت  أمنية  اجهزة 
افرتاءات، واختالق أدلة على جرمية 
غري صحيحة، ويعرض صاحبه اىل 
قاضي  ينتهي  وعندما  املساءلة، 
حتقيقاته  من  العسكري  التحقيق 
الكالم،  هذا  صحة  عدم  ويثبت 
لن  فاننا  ثابت كما ذكرت،  وهو 

نربأ يف املالحقات.
عدنان  االستاذ  معالي  اذكر  كما 
بأن املعلومات عن نقل ملفي من 
املخابرات  اىل  اللبنانية  الشرطة 
استقيتها  والسورية  اللبنانية 
وتأكدت منها من مصادر وزارية 

مسؤولة آنذاك.

محادة أمام احملكمة الدولية: وزراء 
عرقلوا التعاون مع جلنة التحقيق
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شكلت عملية اعدام »جبهة النصرة« للدركي علي 
البزال يف نهاية االسبوع املاضي انقالبا كامال على 
مسار كانت تسلكه قضية العسكريني املخطوفني 

يف جرود عرسال منذ 2 آب املاضي.
هذه اجلرمية ترافقت مع انكفاء الوسيط القطري 
غري  دور  بعد  أو  مربك،  دور  بعد  الواجهة  عن 
آذار،   8 قوى  يف  معنية  دوائر  وفق  مكتمل 
كل  تضع  مل  الدوحة  ان  هلا  جليا  بدا  وبالتالي 
ثقلها يف القضية اساسا بل هي راعت يف حلظة 
سياسية معينة خاطر رئيس احلكومة متام سالم 

الذي زارها يف ذلك احلني.
والعملية عينها اطاحت رهانًا كان يعقده بعض 
االفرقاء اللبنانيني على دور ميكن ان تضطلع به 
خفية  اتصال  قنوات  فتح  بعد  النصرة«  »جبهة 
معها. فهي عندما اعدمت الدركي البزال كشفت 
عن وجهها االجرامي واثبتت انها ال متلك قابلية 
ودها  الذين خيطبون  اآلخرين  مع  مبرونة  اللعب 
حتى بعدما وصفوها بأنها جبهة معارضة تعرب عن 
شرحية من الشعب السوري وال يتعني التعامل 

معها كما التعامل مع تنظيم »داعش«.
كانت  وعودًا  ايضا  اطاحت  نفسها  واجلرمية 
عليها،  حصلت  انها  تعتقد  اللبنانية  السلطة 
وفحواها وقف قتل العسكريني املخطوفني مهما 
حصل واالكتفاء بذبح العسكريني الثالثة ليكون 
ذلك عربون رغبة يف الوصول اىل خواتيم معقولة 

هلذه املسألة.
كل  القتل  عملية  اطاحت  ذلك  من  وأكثر 
اللبنانية  السلطات  غّضت  اليت  التسهيالت 
املعنية الطرف عنها خصوصا يف اآلونة االخرية، 
سواء جلهة توفري االموال للمسلحني املتمركزين 
يف اجلرود واالبقاء على معابر مفتوحة إليصال 

مؤن وذخائر ومواد طبية وسواها.
وأبعد من ذلك دفعت عملية قتل الدركي البزال 
رئيس جملس النواب نبيه بري اىل اخلروج عن 
صمته وفتح النار على خلية االزمة، معتربا انها 
هي االزمة وملمحا اىل انها مل حتسن استخدام 
اوراق القوة اليت لدى الدولة، واليت تغّنى بها 
اكثر من مسؤول ويف مقدمهم الرئيس سالم. 

هل يـمكن القـبول بـ »هـيئة الـعلماء« وسـيطاً؟
ابراهيم بريم
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

وحبسب حميطني بربي انه كان يف نيته الذهاب 
خلية  ادارة  سوء  عن  الكالم  ذلك يف  من  ابعد 
اخلاصة  معزته  لوال  املخطوفني  ألزمة  االزمة 
تفجري  يف  لديه  الرغبة  وانتفاء  سالم  للرئيس 
التناقضات داخل احلكومة اليت يبدو ان املطلوب 
من اجلميع احلفاظ عليها على رغم ما يعرتي عملها 

واداءها من عثرات.
والعملية عينها أطاحت أيضًا دورًا كان يفرتض 
ان يؤديه املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابرهيم اذ ان دوره كقناة امنية معنية بهذا امللف 
قد احيط من اآلن فصاعدا بالشكوك، يف حني 
ان خلية االزمة مل تأخذ جبدية كل التوجهات اليت 
ورقة  وتعزيز  املأزوم  املوقف  ملعاجلة  اقرتحها 

لبنان التفاوضية.
بعيد  حد  اىل  بددت  العملية  ان  خافيا  وليس 
اجلهود اجلبارة اليت بذهلا اجليش منذ اشهر جلبه 
متدد االرهاب يف الداخل وعلى احلدود. فمعلوم 
ان اجليش دخل يف عملية َلي ذراع مع االرهاب 
وحقق ضربات باهرة بدا معها وكأنه ميلك زمام 
املوقف، لذا اتت عملية »النصرة« االخرية للرد 

على كل اجنازات املؤسسة العسكرية.
ولقد اثارت عملية اعدام الدركي البزال والوقائع 
اليت ترتبت عليها، تساؤالت عن الفرص اليت ما 
اخليارات  طبيعة  هي  وما  متلكها،  الدولة  زالت 
الوضع  ملعاجلة  الحقا  اليها  تلجأ  ان  ميكن  اليت 

الذي دخل يف طور اكثر تعقيدا وتأزما؟
العلماء  »هيئة  سارعت  اآلن  فراغ  منطقة  مثة 
نفسها  تقديم  خالل  من  ملئها  اىل  املسلمني« 
هو:  املطروح  السؤال  ولكن  جمددا،  كوسيط 
تكليفا  الطاحمة  اهليئة  هذه  تنال  أن  ميكن  هل 
رمسيا للقيام باملهمة اليت ندبت نفسها هلا كما 
اشرتطت للبدء بالوساطة، واستطرادا هل ميكن 
موضوع  يف  قدمًا  السلطة  معها  »متشي«  ان 
شروط  عند  نزوال  احملتجزات  النسوة  اطالق 

»جبهة النصرة«؟
الدوائر عينها ترى ان »هيئة العلماء« تتصرف 
وكأن لبنان يف وضع العاجز والقاصر عن فعل 
فعل  هو  به  القيام  تعهدت  ما  وان  شيء  اي 

انقاذي.

إضافة اىل ذلك، فان اهليئة ليست جديدة على 
من  االوىل  االيام  خالل  فدورها  القضية،  خط 
يف  عرسال  جرود  يف  العسكريني  خطف  عملية 
اوائل آب املنصرم، احيط بالكثري من االلتباسات 
والتساؤالت، ومثة شرحية واسعة مّحلتها تبعات 
عدة يف حينها، وال سيما ان اسم اهليئة اقرتن 
املسلحني وضعوها حتت  ان  قيل  اليت  بالورقة 
حجر يف داخل عرسال وتتضمن اسم املكان الذي 
سيكون فيه املخطوفون يف انتظار من يعيدهم 
عرسال  من  باخلروج  للمسلحني  مسح  حال  يف 

باجتاه جرودها.
وقد صار معلوما ان توترا ساد العالقة بني اهليئة 
والرئيس سالم، خصوصا يف اعقاب الكالم على 
اصابة رئيس اهليئة الشيخ سامل الرافعي ابان 
التفاوضية  مهمته  اطار  عرسال يف  وجوده يف 
هناك  ليمضي  اسطنبول  اىل  بعدها  سافر  اليت 

األموال  اللبناني  األراضي  على  مقيمون  يرسل 
»الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  اليت  املناطق  اىل 
اإلسالمية«، من دون معرفة حجم األموال املرسلة 
وهوية املستفيدين منها، ان كانوا من األسر او 
من االرهابيني. نعم هذه حقيقة واقعة على رغم 
إنكار  األموال  حتويل  مكاتب  من  العديد  حماوالت 
حتويل األموال اىل مكاتب يف حمافظة الرقة املعقل 

الرئيسي لـ«داعش«.
واذا كان املكتب الوكيل لشركة اهلرم للحواالت 
)الضاحية  الرحاب  منطقة  يف  )سوريا(  املالية 
القيام  »النهار«  مع  حديث  يف  أنكر  اجلنوبية( 
مبثل هذه التحويالت، إذ أجاب أحد العاملني فيه 
بنربة ساخطة »تقتصر حتويالتنا على املناطق اليت 
أحد  النظام السوري«، فإن حسن،  يسيطر عليها 
تؤوي  اليت  عرمون  دوحة  اهلرم يف  مكتب  وكالء 
مع  اتصال  يف  أكد  النازحني،  من  كبرية  أعدادًا 
»النهار« حصول هذه العملية، شارحًا أنه »أيًا يكن 
املبلغ املرسل اىل الرقة، فإن عمولة املكتب تبلغ 
5000 ل.ل واملرسل اليه يستلم األموال يف اليوم 
نفسه من مكاتب خاصة بعدما أقفل اهلرم أبوابه 

يف تلك املنطقة«.

شروط التحويل
مناطق  إىل  األموال  إرسال  يريد  ممن  املطلوب 
الثالثي  نفوذ »الدولة االسالمية«، »إعطاء االسم 
املستلم  أما  اخلليوي،  هاتفه  ورقم  له  للمرسل 
فعليه أن يظهر هويته ليحصل على األموال اليت 
دائمًا تصل باللرية السورية، حتى لو مّت التحويل 

بالدوالر األمريكي من لبنان«، حبسب حسن.

من ينظم؟
يتم تنظيم مكاتب حتويل األموال أو مكاتب تداول 
وزني  غازي  االقتصادي  اخلبري  أمساها  النقد كما 
يف  يؤثر  نشاطها  كون  النقدية  السلطات  »من 
وضع النقد، حيث متنح رخص عملها من املصرف 
والتشريعية  القانونية  األطر  يضع  الذي  املركزي 
وإىل  من  وخروجها  األموال  دخول  حركة  لضبط 
لبنان، ويف الوقت عينه لضمان حقوق األشخاص 

الذين يتعاملون يف هذه التحويالت«.
للحوادث  ونتيجة  سوريا  يف  »أما  واستطرد 
يتم  الفوضى هي املسيطرة حيث  احلاصلة، فإن 
على  هلا  مرخص  غري  مكاتب  إىل  األموال  حتويل 

أساس عامل الثقة«.
»الدولة  سيطرة  مناطق  إىل  األموال  نقل  وعن 
اإلسالمية«، أجاب ان »هذه العملية خمالفة بالتأكيد 
حتدد  اليت  الدولية  القرارات  كون  للقوانني، 
التعامل مع املؤسسات املصرفية واملالية  كيفية 
التحويالت  متنع  التحويالت،  ناحية  من  سوريا  يف 
النقدية واملالية اىل تلك املناطق وتعاقب كل من 
خيالف، لكن ما حيصل اليوم هو نوع من الثقة بني 

اكثر من شهر مبتعدا عن صدارة املشهد.
اهليئة  هذه  تاريخ  ان  واضحا  يبدو  وعموما 
ودورها السابق وارتباطاتها وخطابها السياسي 
املتشدد املعروف لن يشجع فريقا حكوميا وازنا 
هذه  تربع  على  غطاء شرعي رمسي  اسباغ  على 
اهليئة للعودة اىل لعب دور الوسيط، اي العودة 
اي  فيها  تسجل  مل  اليت  املهمة  استئناف  اىل 

جناح يذكر.
وهكذا يرسل هذا الفريق اكثر من اشارة فحواها 
انه لن يكون متهاونا يف مقاربة هذا املوضوع 
من اآلن فصاعدا، فكالم الرئيس بري له تتمته 
يف االيام القليلة املقبلة حبسب زواره، فضال عن 
ذلك مثة شعور متعاظم لدى حركة »امل« و«حزب 
اهلل« حول ما اذا كان االداء الضعيف واملرتبك 
هو  القطري  الوسيط  جدية  وعدم  االزمة  خللية 
عمل مقصود بعينه لتمهيد السبل امام دور هلذه 
اهليئة وسواها من الشخصيات والقوى. كما ان 
مثة حديثًا متناميا داخل اوساط هذين الفريقني 
عن امكان االستمرار يف ضبط ردود الفعل يف 
قابل االيام اذا ما استمر املسلحون يف االبالغ 

عن مقتولني جدد.
وحسابات  جديدة  مقاربات  مثة  حال،  أي  يف 
املخطوفني يف  العسكريني  موضوع  خمتلفة يف 

االيام املقبلة.

كيف حتّول األموال من لبنان اىل »داعش«؟
الشخص املرسل واملستلم«.

تمويل لإلرهاب
وزني اعترب أن »هذه احلركة لألموال هي يف اطار 
ضّيق، وليس هلا أي انعكاس على الوضع النقدي 
ال  حمدودة،  بعمليات  تتم  انها  طاملا  لبنان،  يف 
تتجاوز بضع مئات من الدوالرات، فهي للحاجات 
ذلك  مع  لكن  وأضاف:«  لألسر«.  أي  اخلاصة 
يفرتض أن تتدخل السلطات النقدية لوضع حد هلذه 
اليت تعترب مثل هذه  الدولية  للقرارات  املخالفات 

التحويالت غري الشرعية هي متويل لالرهاب«.

»الهرم« تحت املجهر
السورية  االنباء  وكالة  نشرت  املاضي  متوز  ويف 
غسل  مكافحة  هليئة  »تبني  أنه  »سانا«  الرمسية 
األموال ومتويل اإلرهاب ان شركة اهلرم للحواالت 
املذكورة  الشركة  قيام  التدقيق  ونتيجة  املالية 
حمافظة  وإىل  من  أموال  حتويل  عمليات  بتنفيذ 
الرقة، وذلك خيالف القرارات الصادرة من اجلهات 

املختصة«.

لوائح سوداء
مرقص  بول  الدكتور  الدولي  القانون  يف  اخلبري 
قال لـ«النهار« أنه »ال يوجد نٌص قانوني لبناني 
ومينع  باالسم  االسالمية  الدولة  صراحة  يسمي 
عن  صادرة  قرارات  مثة  لكن  معها،  التعامل 
هذه  تسمي  املتحدة  واألمم  الدولي  األمن  جملس 
املنظمات وأمساء أفراد يقفون وراءها، فضاًل عن 
وجود لوائح سوداء حتظى مبشروعية دولية أو أقله 
تعتمدها املؤسسات املصرفية يف تنفيذ أي حوالة 
او تعامالت مالية حيث تدقق فيما اذا كان االسم 
قصوى  فاعلية  هلا  اليت  اللوائح  هذه  على  مدرًجا 
اذا  وذلك  الدولية،  القرارات  اىل  تستند  كونها 
من  شرعية  بطريقة  تتم  التحويل  عمليات  كانت 

دون حتايل«.

طرق عدة للتحايل
الصادرة عن  اللوائح  التحايل على هذه  أما طرق 
االصول  مراقبة  ومكتب  األمريكية  اخلزاة  وزارة 
االجنبية واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي فعديدة 
حبسب مرقص«منها مثاًل أن يرسل التحويل بامساء 
مستعارة سواء من مرسل التحويل او املستفيد، 
فيكون امسًا مستعارًا ختتفي وراءه املنظمة االرهابية 
كي ال يضبط من خالل هذه اللوائح ويتفلت صاحبه 
من املراقبة، هذا اذا حصلت التعامالت املالية عرب 
املصارف واملؤسسات املالية أما اذا حصلت خارج 
قنوات  يوجد  اذ  املقونن،  املصريف  االطار  هذا 
رديفة منها مصارف الظل أو احلواالت اليت جترى 
عرب اشخاص متعددين وال تدخل بالضرورة ضمن 

هذه اآللية اليت تضبط االمساء والتعامالت«.
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جعل  عرسال  به  ُصبغت  الذي  األمين  الطابع 
اجلميع ينسى أن هناك 80 ألف الجئ يعيشون 
يف ظروف مناخية وصحية قاسية. خالل شهر 
ونصف شهر، مات 18 الجئًا يف عرسال، بينهم 
املنظمات  شيئًا.  عنهم  نسمع  مل  طفاًل،   12
البلدة منذ آب املاضي،  انسحبت من  الدولية 
أبرياء  خلفها  تاركًة  نفسها،  األمنية  للظروف 

يقضون واحدًا تلو اآلخر بصمت.
عامًا؛   14 الـ  ابن  ف.  خ.  مات  االسبوع  هذا 
لنسّمه »خالد«. قبله ماتت ف. ح. طفلة يف 
يومها الثامن عشر، مل يتمكن أحد من نقلها إىل 
خارج عرسال. طفلة أخرى رأيناها حتتضر بعدما 
عاشت سبعة عشر يومًا فقط، هذه مل نسأل 
نسميها  ألن  يكفي  وحده  وجهها  امسها،  عن 
الربد،  من  ماتت  خيمة،  يف  ُولدت  »مالك«، 
سوريني  أطفال  أربعة  غريها.  آخرون  ومات 
األسبوع  هذا  األسبوع،  هذا  عرسال  يف  ماتوا 

فقط!
منذ بداية هذا الشهر اىل اليوم، مات 11 الجئًا 
يف عرسال، من بينهم 9 أطفال، لينضموا إىل 
7 آخرين قضوا الشهر املاضي. نتحدث هنا عن 
18 حالة وفاة خالل شهر ونصف شهر، منهم 12 
طفاًل. أن ميوت 12 طفاًل وُيكمل الناس حياتهم 
قبل  لإلنسانية  مأساة  فهذه  اعتيادي،  بشكل 
أن تكون مأساة لالجئني أنفسهم. هذه األرقام 
مرّشحة لالزدياد بالتأكيد، إذ إنها تقتصر فقط 
ما  عرسال،  الطبية يف  اهليئة  على مستشفى 
يعين أن عشرات »املالئكة« ميوتون من دون 

موت املالئكة يف عرسال: 12 طفالً قضوا يف 45 يومًا

هذه التشوهات، لكنه يقول إن »نسبة كبرية 
من النساء كّن يف سوريا يف بدايات احلمل، 
لذلك أتوّقع أن تكون هذه التشوهات ناجتة من 
املواد املستخدمة يف القصف«. الوضع الصحي 
يف عرسال كارثي، إال أن هذا ال يشكل حافزًا 
البلدة  العودة اىل  الدولية من أجل  للمنظمات 
إلنقاذ الكثري من الالجئني األبرياء. منذ فرتة، 
انتشر مرض التهاب الكبد الوبائي يف عرسال، 
حيث ُسجلت إصابة أكثر من 150 الجئًا، ليتبني 
املياه.  تلوث  إىل  يعود  األساسي  السبب  أن 
اليوم يتحدث الزين عن »بداية انتشار لفريوس 
النكاف بني األطفال، إذ ُسّجلت الشهر املاضي 
24 إصابة بالفريوس. الظروف السيئة من برد 
وتغذية سيئة وقلة نظافة واكتظاظ يف اخليم، 
التهاب  إىل  احلاالت فتصل  تفاقم  إىل  تؤدي 
االشتباكات  قبل  البنكرياس…«.  باخلصية، 
اهليئة  كانت  املاضي،  آب  يف  حصلت  اليت 
قادرة على تأمني 90% من األدوية اليت حتتاج 
إليها، أما اليوم فهي بالكاد تؤمن 40% بسبب 

خطورة التنقل.
مصدر طيب يف اجلرود، يتحدث عن وضع صحي 
»بعض  هناك،  املوجودين  لالجئني  مأسوي 
األطفال والنساء مرضى وحباجة ماّسة للدخول 
إىل عرسال. هناك انتشار كبري ألمراض الربو 
األنفلونزا  عن  عدا  هذا  القصبات،  والتهاب 
والرشح«. نقص هائل يف األدوية يعاني منه 
الوفاة،  حاالت  عن  أما  اجلرود.  يف  الالجئون 
العاصفة،  أثناء  فقد ُسجلت حالة وفاة واحدة 

وفق كالم املصدر.
مفوضية شؤون الالجئني تقول إنها على تواصل 
دائم مع املستشفيات امليدانية واملستوصفات 
عرب  واللقاحات  باألدوية  ومتّدهم  عرسال،  يف 
اخلارجية  العالقات  مسؤولة  تؤكد  شركائها. 
أبوخالد،  ليزا  البقاع،  ملنطقة  املفوضية  يف 
احلرجة  احلاالت  بتحويل  تقوم  املفوضية  أن 
يف  لكن  معها،  املتعاقدة  املستشفيات  إىل 
بعض األحيان األهل ال يذهبون بسبب خطورة 
سوى  وفاة  حاالت  أي  ذكر  رافضًة  الطريق، 
يستطع  مل  سنوات   3 العمر  من  تبلغ  طفلة 
أهلها أن ينقلوها اىل املستشفى الذي حددته 
فقط  حبالتني  املفوضية  علمت  املفوضية. 
لقاحات  ان  أبوخالد  وتعلن  النكاف،  بفريوس 
هذا الفريوس موجودة يف مستوصف مؤسسة 
عامل يف عرسال، وكذلك يف العيادات املتنقلة 

داخل البلدة.
غري  للهجرة  الساعني  األشخاص  عدد  بلغ 
الشرعية هذا العام حنو 384 ألف شخص. وقد 
عرب أكثر من 207 آالف شخص البحر املتوسط 
أضعاف   3 حنو  أي  الثاني،  كانون  مطلع  منذ 
والبالغ   2011 يف  املسجل  اإلمجالي  العدد 
الليبية  األهلية  احلرب  كانت  عندما  ألفًا   70
يف ذروتها. وألول مرة، شكل القادمون من 
البلدان املصدرة لالجئني مثل سوريا وإريرتيا، 
عنصرًا رئيسيًا يف هذا التدفق املأسوي ليبلغ 
50% من اجملموع. وقد حصلت مفوضية شؤون 
 4,272 خبسارة  تفيد  معلومات  على  الالجئني 
البحر  يف  منهم   3,419 العام،  هذا  ألرواحهم 
على  فتكًا  األكثر  الطريق  جعله  ما  املتوسط، 

اإلطالق.

سؤاالن سيحكمان املشهد الرئاسي، يف شقه 
األيام  طوال  األقل،  على  الداخلي  اللبناني 
أواًل، هل يلتقي ميشال عون ومسري  املقبلة: 
أي  وثانيًا،  االستحقاق؟  يف  للبحث  جعجع 

احتماالت للقاء كهذا؟
أنه  علمًا  مؤكد.  - جعجع شبه  لقاء عون  صار 
حتمي يف املبدأ. نظرًا إىل مسؤولية الرجلني، 
وإىل مصريية االستحقاق الذي يقاربانه. أصاًل، 
ليست املرة األوىل اليت يلتقيان يف السياق 
مرتني سابقتني  اللحظة  تلك  عرفا  بل  نفسه. 
على األقل. وتهيباها. ثم بعد التهيب، أعدا هلا 
واستعدا. قبل أن يتباعدا ويتعادا. لكن هذه 

املرة قد تكون األخرية.
أول لقاء بني عون وجعجع يف الظروف نفسها، 
أمني  والية  كانت   .1988 أيلول   21 كان يف 
اجلميل قد انتهت عمليًا. وكان الشغور الرئاسي 
قد حتول واقعًا. وبني انتهاء الوالية واقرتاب 
الضائع.  الوقت  مساعي  آخر  حتركت  الفراغ، 
ودمشق.  بريوت  إىل  موريف  ريتشارد  جاء 
خمايل  »تعيني«  على  األسد  حافظ  مع  واتفق 
جللسة  موعدًا  وحددا  للبنان،  رئيسًا  الضاهر 
مسيحيو  رفض  أيلول.   22 يف  »الرتئيس« 
املناطق الشرقية. وسبقهم إىل الرفض قائد 

عون وجعجع: اللقاء الثالث 
جان عزيز

سيلتقي 
عون وجعجع، 

يجمعهما 
استحقاق داهم 
وتنافس مزمن

ميشال  يومها  اجليش 
خطي  بيان  يف  عون، 
مكتوب يف 18 أيلول، 
بعد لقائه الشهري يف 
مع  نفسها،  الرابية 
مساعد موريف، دايفيد 
ساعة   72 بعد  نيوتن. 

واألخرية  الثانية عشرة  رحلته  اجلميل يف  طار 
إىل دمشق. وفيما هو جمتمع مع األسد، أدخلت 
إىل الرئيس السوري ورقة صغرية: مسريجعجع 
جمتمع اآلن مع ميشال عون يف الريزة. فانتهت 

احملاولة واملبادرة والزيارة.
يومها، كان عون وجعجع يف قطيعة عمرها أشهر 
طويلة. وكان كل منهما يعد ملقاربة االستحقاق 
الرئاسي على طريقته. غري أن »مصيبة موريف 
جربان  حترك  مجعتهما.  اجلميل«   – األسد   -
احلاج(  فرانسوا  مع  غدًا  نتذكره  )الذي  تويين 
بني الكرنتينا والريزة، حتى مجع »جنراليهما«. 
االتفاق يومها شاماًل. ومل يكن طبعًا  مل يكن 
كافيًا. بدا أقرب إىل تقاطع على الرفض، بال 
متوضع  ال  سالب،  موقف  الفرض.  على  قدرة 
موجب. اتفاق ساعات. ساعة إلسقاط »تعيني 
االستقالل  »حكومة  إلمرار  وساعة  الرئيس«. 
وأكثر«، كما وصف جعجع حكومة عون املشكلة 
التالي. وساعة  اليوم  دستوريًا قبيل منتصف 
من  أقل  بعد  اجلميل  أمني  من  للتخلص  ثالثة 
 3 يف  جعجع  عليه  انقض  ساعة  أيام.  عشرة 
املنفى  درب  عون  له  وأمن  األول،  تشرين 
يف  حتضر  عربة  هي  هاللني،  بني  اآلمن. 
االستحقاق اليوم، عرب موقف اجلميل نفسه من 

الرتشيحني!
 21 يف  الريزة  لقاء  مفاعيل  انتهت  بعدها 
العربي. ثم حتول وصاية  الطائف  أقر  أيلول. 
مثلثة سورية سعودية أمريكية. قابلتها فوضى 
اختار  بينما  تردد.  صفري  البطريرك  ثالثية: 
عون املواجهة اجلبهية. واختار جعجع املواجهة 
تصادموا  ثم  الثالثة.  افرتق  »االستيعابية«. 
التقوا - نوعيًا - بعد  وحتاربوا واقتتلوا. حتى 
حتولوا  حني  الوطين«،  »الوفاق  حروب  نهاية 

ضحايا الطائف الثالث الوحيدة.
دارت األيام دورتها. خرج السوري الذي أخرج 
الثالثة من احلياة السياسية ومن لبنان. فعاد 
يستعد  جعجع  وبدأ   ،2005 أيار   7 يف  عون 
خلروج حمتوم من سجنه. يف تلك اللحظة، كان 
أساسية.  استحقاقات  عتبة  على  جمددًا  لبنان 
مثة  وكان  وشيكة.  نيابية  انتخابات  مثة  كانت 
عن  كالم  وكان  األفق.  رئاسي يف  استحقاق 
الرئاسية،  وتقديم  النيابية  تأجيل  إىل  سعي 

وحماولة إعادة تكوين السلطة السيدة كاملة، 
بدءًا من الرأس.

 ،1988 للعام  املشابه  السياق  ذلك  يف 
جعجع  إىل  عون  2014، ذهب  للعام  واملطابق 
تكرر املشهد  أيار 2005.  زنزانته يف 18  يف 
نفسه. كالم عن طي صفحة املاضي، وأحالم 
واآلتي.  احلاضر  صفحات  حيال  توافق  عن 
استحقاقي  يف  البطريرك  مع  تنسيق  وحماولة 
النيابة والرئاسة، بدءًا من قانون االنتخاب الي 
كان مطروحًا يومها، للتخلص من فرمان غازي 
كنعان. لكن حلظات قليلة كانت كافية للتأكد 
أكرب  والشخصي،  السياسي  اهلوة يف  أن  من 
بكثري من الدمعة احملبوسة يف عني العائد قبل 
اخلارج  حنجرة  املكبوتة يف  الغصة  ومن  ايام، 
التحالف،  إمكان  عن  جعجع  اعتذر  أيام.  بعد 
حبجة أنه سبق والتزم. وأحل عون مبحاججة أن 
التوازن امليثاقي أهم. انتهى اللقاء جبرب خاطر، 
على طريقة »بيمون اجلنرال«. اقرتح جعجع أن 
»خيوض كل منا معركته النيابية حيث هو، ثم 
النضال«...  لنكمل  النيابة  بعد  جمددًا  نلتقي 
عون  طوب  البطريرك  جمددًا.  الثالثة  افرتق 
زعيمًا. فلجأ جعجع إىل حتالف رباعي ال توقيع 
الوصاية  زمن  انتخابات  قانون  وظل  فيه.  له 
املشهدان  انفجر  حتى  السيادة،  لزمن  صاحلًا 
الفرصة  وطارت  نيابيًا،  واللبناني  املسيحي 
إكمال واليته  إىل  إميل حلود  وارتاح  رئاسيًا، 

املمددة، ومن بعده الشغور!
نفسها.  واللحظة  نفسه،  السياق  يعود  اليوم 
عون وجعجع وبينهما مجهورية ورئاسة وبطريرك. 
مرشح  الثاني  األوىل.  للرئاسة  مرشح  األول 
دائمة  حلرقة  مرشح  الثالث  األول.  النتكاسة 
على ضبابية صورة وغياب رؤية. األول حلفاؤه 
ليصري  رشحوه  بل  ال  ورئيسًا.  مرشحًا  معه، 
الرئيس. حتى جعلوا قرارهم الرئاسي يف يده. 
هو من يقرر عنهم، وهم يقرون بقراره. الثاني 
حلفاؤه معه مرشحًا، وضده رئيسًا. حتى أنهم 
أبلغوا البطريرك باألمر صراحة. وحتى أن بكركي 
نقلت ذلك إىل املرجعيات الدبلوماسية املعنية 
الرئاسي  قرارهم  جعجع  حلفاء  أيضًا:  صراحة 

ملكهم، حتى تكون الرئاسة ملكهم أيضًا.
ثالثة، سيلتقي عون  السياق املتكرر  يف هذا 
وتنافس  داهم  استحقاق  جيمعهما  وجعجع. 
الزعيمني  كونهما  واقع  مجعهما  بعدما  مزمن. 
إالستابليشمانت  كسرا  اللذين  الوحيدين 
من  يأتيا  مل  فاالثنان  واملاروني.  املسيحي 
)املوروثة  الشيكات  دفاتر  من  وال  البيوتات، 
على األقل!( وال من قيود الوالدات السياسية 
بنعمة كنسية. بل جاءا من »جيشني«، اصطدما 
شرعية  من  وجاءا  األسود.  باجليش  تقليديًا 
وشرعية  عون،  عند  الدولة  شرعية  احلرب. 
املرة  يف  سيلتقيان  جعجع.  عند  »امليليشيا« 
الثالثة، ليطرح جعجع ثنائية مبسطة: إما أن ننزل 
ولينتخب  مسبق  اتفاق  دون  من  اجمللس  إىل 
من ينتخب. وإما أن نتفق على مرشح ثالث. 
وسريد عون على ثنائية جعجع: جلسة من دون 
اتفاق، تعين تهريبة رئيس من خرجيي خمادع 
غازي كنعان. أما املرشح الثالث، فآخر جتربة 
لنا معه أكدت أنه لن يكون الثالث، بل األخري 
مسيحيًا، واألضعف لبنانيًا... بشهادة الياس 
املر. وسيحاول عون طرح ثنائية مقابلة: إما أن 
نتنافس حنن االثنني حصريًا وجديًا، من دون 
غدر وال تكرار خلناجر »هل نسأل عن الطائف«. 
رئيسًا،  »تؤيدني  معادلة  على  نتفق  أن  وإما 
احلالتني  رئاسيت«. ويف  تريده من  ما  وحتدد 
فدميقراطيتنا  والناظم.  الضامن  بكركي  تكون 
مجاعة  كل  داخل  نتنافس  أن  تعين  التعددية 
لتأهيل أوائلها، وأن تتوافق كل اجلماعات على 
شراكة ممثليها. قاعدة لو طبقت سنة 2005 أو 
2008، لكان جعجع رئيسًا يف 25 أيار املاضي، 
هي  قاعدة  نفسه.  عون  من  الرئاسة  يتسلم 
اليوم مطروحة ملرة ثالثة، قد ال تكون ثابتة، 

لكنها قد تكون أخرية.

وضع صحي مأسوي لالجئني املوجودين يف جرود عرسال 
)هيثم املوسوي(

إيفا الشويف

سـُجـّلت 
الشهر املاضي 

24 إصابة 
بني األطفال 

بفريوس 
النكاف

غريٌب  عنهم.  نسمع  أن 
هؤالء  موت  مير  أن  جدًا 
األطفال من دون الضجة 
مل  ضجة  اعتدناها،  اليت 
اىل  فعليًا  تؤدي  تكن 
وجود  إمنا  نتيجة،  أي 
من يصرخ يف وجه هذا 
املوت هو أمر ال بد منه، 
أمر خيربنا أن هناك نبضًا 

اليوم  الصرخات  هذه  غياب  العامل.  هذا  يف 
قتل هذا النبض.

الزين  قاسم  الدكتور  أعلنها  األرقام  هذه 
مسؤول اهليئة الطبية يف عرسال. يؤكد الزين 
أن الوضع الصحي يف عرسال كارثي، مشريًا 
إىل أن هذا العدد هو فقط عدد الوفيات الذين 
قضوا يف مستشفى اهليئة. الصادم يف األمر 
أن هذه احلاالت مجيعها موجودة داخل عرسال 
أتت  واحدة  حالة  عدا  ما  اجلرود،  يف  وليس 
من اجلرود للعالج يف مستشفى اهليئة. ثالثة 
أطفاٍل ماتوا هذا الشهر بسبب التهاب بالرئة 
جراء الربد القارس، يقول الزين. يتحدث تقرير 
اهليئة عن »مالك« اليت ُولدت يف خيمة، يف 
املستشفى  دخلت  يومًا   17 الـ  ابنة  اجلرود، 
الربد،  بسبب  الشهر  هذا  من  الثالث  صباح 
عند  هلا  يشفع  أن  الصغري  جسدها  استطاع 
هناك  يكن  املستشفى. مل  إىل  لتصل  احلاجز 
حاضنة فارغة الستقباهلا »فأحالتها اهليئة إىل 
الداخل اللبناني، إال أن حاجز اللبوة منع ذويها 
اهليئة  مستشفى  اىل  فعادت  الدخول،  من 
الساعة  حتفها  لتالقي  املتواضعة  بإمكانياته 
حتتمل  مل  الصغرية  الطفلة  ظهرا«.  الثانية 
أكثر، ماتت »مالك«. احتاد اجلمعيات اإلغاثية 
والتنموية العاملة يف عرسال يقول إن تعامل 
اجليش خيتلف حسب الوضع األمين، إال أنه يف 
األدوية  شحنات  بتمرير  يسمح  األحيان  أغلب 

بعد التحقق منها.
»خالد«، الثالثاء املاضي نتيجة قصور حاد يف 
الكلى. أما األطفال اخلمسة اآلخرون فماتوا جراء 
تشّوه خلقي عند الوالدة يف اجلمجمة واألطراف، 
جدية  هنا خماطر  ُتطرح  الزين.  يقول  ما  وفق 
الزين  يؤكد  إذ  التشوهات،  هذه  أسباب  عن 
وتدفق  األزمة  بدايات  يف  أنه  املالحظة،  عرب 
الالجئني، »كنا حنصي مبعدل حالة تشوه خلقي 
املعدل  ارتفع  فقد  اليوم  أما  بالشهر،  واحدة 
إىل 4 حاالت شهريًا«. ال جيزم الزين بأسباب 
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عرب وعالم

أكد الرئيس السوري خالل لقائه 
املوفد اخلاص للرئيس الروسي، 
امس االول، أن دمشق تتعاطى 
تبذهلا  اليت  اجلهود  مع  بإجيابية 
روسيا إلجياد حل لألزمة السورية 
يكون  أن  ضرورة  على  مشددًا 
الشعوب  حق  على  مبنيًا  التحرك 
واحرتام  مصريها  تقرير  يف 
وميخائيل  الدول.  سيادة 
بوتني  رسالة  ينقل  بوغدانوف 
إىل األسد تؤكد استمرار روسيا

بشار  السوري  الرئيس  وقال 
تتعاطى  سوريا   أن  األسد 
تبذهلا  اليت  اجلهود  مع  بإجيابية 

روسيا بهدف إجياد حل لألزمة.
فقد شدد األسد وخالل استقباله 
حترك  أي  أن  على  بوغدانوف 
دبلوماسي روسي سيكون مبنيًا 
يف  الشعوب  حق  مبادىء  على 
سيادة  واحرتام  مصريها  تقرير 

الدول والقوانني الدولية.
اخلارجية  وزير  نائب  نقل  بدوره 
بوغدانوف  ميخائيل  الروسي 
رسالة من الرئيس الروسي اىل 
روسيا  استمرار  تؤكد  األسد، 
جانب  إىل  ووقوفها  دعمها  يف 
مواجهة  يف  السوري  الشعب 

اإلرهاب.
وبدأ بوغدانوف زيارة إىل سوريا 
االعمال  جدول  على  تكن  مل 
مشاورات  استكمال  أجل  من 
املسار  إلحياء  روسيا  بها  تقوم 
السياسي بني احلكومة السورية 
جولة  أنهى  أن  بعد  واملعارضة، 
واسعة من اللقاءات يف موسكو 
أطياف  مع  واسطنبول  وبريوت 
السورية  املعارضة  من  متعددة 
يف  مشاركتها  حول  تركزت 
يستعجل  الذي  موسكو  اجتماع 
الروس انعقاده قبل نهاية العام 

كموعد أولي.  

األسد يؤكد ثقة دمشق بالتحرك الروسي حلل األزمة وبوغدانوف ينقل رسالة بوتني بالوقوف مع سوريا يف وجه اإلرهاب 
للصحفيني  تصريح  يف  وقال 
الكثري من  أن نتفق على  »نريد 
يف  الشرعية  القيادة  مع  األمور 

دمشق«.
موفد  يعقدها  اليت  املشاورات 
للشرق  الروسي  الرئيس 
لتلك  استئناف  هي  األوسط 
اليت بدأت مع وفد رمسي سوري 
السوري  اخلارجية  وزير  ضم 
يف  الرئاسة  ومستشارة  ونائبه 
موسكو منتصف الشهر املاضي. 
نضجت  قد  تكن  مل  املشاورات 
األخرى  األطراف  مع  كفاية 
الجتماعات  موعد  على  للتوافق 
نقطة  ستكون  اليت  موسكو 
يف  بعد  فيما  للبحث  انطالق 
العناوين واآلليات اليت ستبحثها 

هذه االجتماعات.  
اخلارجية  وزير  نائب  وعرب 
السوري فيصل املقداد عن ثقته 
الروس حيملون  »األصدقاء  بأن 
حوهلا  معهم  سنتناقش  أفكارًا 
لكي تكون هذه العملية مضمونة 
النجاح ومبا يؤدي إىل حل سياسي 
يقوم على املبادئ املعروفة من 
وحدة األراضي السورية إىل عدم 
التدخل اخلارجي يف شؤونها«.  

التفاؤل  املعارضة  وتتقاسم 
موسكو  اجتماع  باجتاه  الرمسي 
مبد  مسبقًا  املخاطرة  دون 
مفاعيل هذا التفاؤل إىل نتائجه 
دروس  لكن  انعقاده.  بانتظار 
جنيف وفشله ال تزال عالقة يف 

األذهان.
عضو  يرى  اإلطار  هذا  يف 
هيئة  يف  التنفيذي  املكتب 
املعارضة  الوطنية  التنسيق 
صفوان عكاش أن »الدبلوماسية 
الروسية هي دبلوماسية خبرية« 
معربًا عن اعتقاده أنها »ستحقق 

خطوة إىل األمام بهذا اجملال«.
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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

عامًا  ارتياحًا  يعكس  الكالم  هذا 
الداخل  معارضة  صفوف  يف 
االئتالف  وزن  تراجع  بعد 
عن  مباشرًا  مسؤواًل  كان  الذي 
جنيف  حمادثات  يف  إقصائهم 
وحياول  فشله.  أسباب  وأحد 
الروسي  الدبلوماسي  احلراك 
املعارضة  اىل  التوازن  إعادة 

إىل  إضافة  واخلارج  الداخل  بني 
تطمينات روسية بأن احلوار جيري 

يف ظل تفاهم مع واشنطن.
رغم كل املؤشرات اإلجيابية حول 
السياسي  املسار  انطالق  قرب 
بني  روسية  برعاية  سوريا  يف 
واملعارضة  السورية  احلكومة 
إطالقه  موسكو  تستعجل  والذي 

السعودية  الداخلية  وزارة  أعلنت 
سعوديني  ثالثة  على  القبض 
املقيم  على  النار  أطلقوا 
الشهر  هوبنر  توماس  الدمناركي 
من  بسيارته  خروجه  بعد  املاضي 
مقر عمله يف العاصمة الرياض ما 
أدى إىل إصابته بإصابة بالغة يف 
كتفه وصدره نقل على إثرها إىل 
املستشفى. وقال الناطق األمين 
منصور  اللواء  الداخلية  لوزارة 
على  القبض  »مت  إنه  الرتكي، 
اآلثم،  االعتداء  هذا  نفذوا  من 
وهم ثالثة املواطنني، مطلق النار 
وسائق السيارة ومن قام بتصوير 
رجال  أن  وأضاف  االعتداء«. 
األمن »ضبطوا السالح املستخدم 
والسيارة  اجلرمية  تنفيذ  يف 
ما  وفق  االعتداء  يف  املستخدمة 
الفنية  الفحوصات  نتائج  أثبتته 

»الداخلية السعودية«: مطلقو النار على 
الدمناركي 3 سعوديني يؤيدون »داعش«

أنه  إال  العام،  هذا  نهاية  قبل 
بداية  قبل  الصعب  من  سيكون 
العام املقبل بانتظار حل األسئلة 
والتنفيذ  اآلليات  حول  العالقة 

وعناوين البحث.
توحيد  الروسية:  اخلارجية 
داعش  ملواجهة  املشرتك  اجلهد 

وتسريع التسوية السلمية
وزارة  أعلنت  موسكو  ويف 
بيان  يف  الروسية  اخلارجية 
اخلارجية  وزير  نائب  أن  هلا 
بوغدانوف  ميخائيل  الروسي 
العالقات  يف  األسد  مع  حبث 
السوري.  احلوار  وآفاق  الثنائية 
توحيد  على  احملادثات  وتركزت 

داعش  ملواجهة  املشرتك  اجلهد 
األخرى  اإلرهابية  واملنظمات 
وتسريع التسوية السلمية لألزمة 

السورية.
أضاف  الروسية  اخلارجية  بيان 
أن بوغدانوف شرح وبنحو مفصل 
موسكو  جتريها  اليت  االتصاالت 
األطراف  مع  التواصل  خالل  من 
تسوية  إىل  للتوصل  السورية 
سياسية استنادًا إىل بيان جنيف 

واحد.
بوغدانوف  أن  أضاف  البيان 
تشاور مع وليد املعلم وفيصل 
ذات  املسائل  يف  املقداد 

االهتمام املشرتك. 

وإفادات  اجلنائية،  األدلة  مبعامل 
املقبوض عليهم«.

التحقيقات  أن  الرتكي  وأكد 
»اجلناة  أن  أظهرت  األولية 
جرميتهم  ارتكاب  على  أقدموا 
اإلرهابي،  داعش  لتنظيم  تأييدًا 
تنفيذ  قبل  ذلك  على  وتدربوا 
اليوم  ويف  بأسبوعني،  اجلرمية 
وباشروا  اجلناة  التقى  احملدد 
من  عليه  اجملين  خروج  ترصد 
النار  بإطالق  ومباغتته  عمله  مقر 
عليه وإصابته إصابات مباشرة«. 
يوم  أعلن  »داعش«  أن  يذكر 
كانون  شهر  من  األول  اإلثنني 
تبنيه  اجلاري  )ديسمرب(  األول 
املقيم  على  النار  إطالق  حادثة 
خالهلا  تعرض  واليت  الدمناركي، 
إثرها  على  نقل  بالغة  إلصابات 

لتلقي العالج.

إعطاء  موسكو  قررت  فيما 
وضع  ملشروعها  جديدة  دفعة 
أسس حلوار سوري سوري ميهد 
الصراع  تنهي  حلول  لصياغة 
واشنطن  التزمت  سوريا،  يف 
الصمت ومصادر فرنسية تتحدث 
عن دخول باريس على اخلط يف 

حماولة تعطيل ما أمكن.
موقف  لواشنطن  سيكون  هل 
االعرتاض  حللفائها  ستتيح  أم 

والعرقلة؟
االتصاالت  تسري  اآلن  حتى 
الرئيس  موفد  يقودها  اليت 
األوسط  الشرق  إىل  الروسي 
إطار  يف  بوغدانوف  ميخائيل 
حوار  أسس  لوضع  حثيثة  مساع 
سوري سوري، وفق األجندة اليت 

حددتها الدبلوماسية الروسية.
املعطيات اليت مت التوصل إليها 
والردود اإلجيابية اليت استقبلت 
دفعت  الروسية،  األفكار  بها 
على ما يبدو املوفد الروسي إىل 
بالعودة إىل املنطقة  اختاذ قرار 
إلجراء جولة جديدة من اللقاءات 

واالتصاالت.
غري  املصادر  بعض  وتشري 
إطالق  مواعيد  أن  إىل  الرمسية 

برعاية  السوري  السوري  احلوار 
موسكو بدأت تطرح الستمزاج رأي 
املعنيني حوهلا. إال أن املرجح هو 
الشروع يف  حتديد املواعيد يف 

بدايات العام املقبل.
املشروع  جدية  أن  يبدو  لكن 
متت  اليت  واالخرتاقات  الروسي 
اإلجيابيات  سيما  ال  اآلن  حتى 
اليت أظهرتها  أطراف املعارضة 
إىل  بباريس  دفعت  السورية، 
حماولة  يف  اخلط  على  الدخول 
لتعطيل ما أمكن. فها هي مصادر 
موسكو  أن  عن  تتحدث  فرنسية 
حتاول تفتيت املعارضة السورية 
خمتلف  مجيع  على  اإلصرار  عرب 
أطيافها يف الداخل واخلارج وهو 
ائتالف  لدى  تساؤالت  يثري  ما 

املعارضة يف اخلارج.
عن  يصدر  مل  الوقت  هذا  يف 
واشنطن أي موقف رمسي بشأن 
بانتظار  رمبا  الروسي  التحرك 
إستجماع املعطيات. ورمبا ستتيح 
حللفائها حظ االعرتاض والعرقلة، 
ال سيما أن املتضررين من احلوار 
السوري السوري ليسوا قلة من 
مثل  خليجية  دول  إىل  تركيا 

السعودية وقطر.

املبادرة الروسية للحل السياسي يف سوريا:
ال موقف رمسياً لواشنطن وباريس تدخل على اخلط
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Australian Newsاسرتاليات

وضع رئيس الوزراء طوني ابوت 
املزيد من الضغوط على األطباء 
مببلغ  رسم  لفرض  العامني 
تشكو  وقت  يف  دوالرات،   5
بانه  االسرتالية  الطبية  اجلمعية 
السياسة  حول  استشارتها  متت 
اجلديدة قبل 30 دقيقة فقط من 

االعالن عنها.
يوم  الوزراء  رئيس  ألغى  فقد 
املشرتك  الدفع  رسم  الثالثاء 
الطبيب  زيارة  لدى  للمريض 
العام والبالغ 7 دوالرات، لصاحل 
خفض 5 دوالرات من مرجتعات 
امليديكري لالطباء للمرضى الذين 
non-(ليست لديهم بطاقة االمتياز

.)concessional patients

صباح  ابوت  السيد  دافع  وقد 
التحول يف سياسة  االربعاء عن 
حتظى  ال  اليت  املشرتك  الدفع 
الدميقراطية  مببدأ  »عمال  بشعبية 
يصر  حني  يف  االسرتالية«، 
الرعاية  ان  على  العمال  حزب 
الطبية جيب ان تكون »مستدامة 
االئتالف  واصل  إذا  ومطلقة« 
من  الضرائب  عائدات  حتويل 

جماالت حكومية أخرى.
وقال السيد ابوت صباح االربعاء: 
»ملاذا جيب على اشخاص مثلي 
ومثل بيل شورتن  توقع الذهاب 
سنت  دفع  وعدم   الطبيب  إىل 
واحد؟ ملاذا جيب علينا ذلك؟ حنن 
نكسب امواال طائلة ... ملاذا ال 
مشرتكا  دفعا  نواجه  أن  ينبغي 

متواضعا بقيمة 5 دوالرات؟«

واضاف »اآلن سيكون هذا خيارا 
إلزاميا،  ليس  لألطباء..  متاحا 
املشرتك  الدفع  خيار.  هو  بل 
لألطباء  يعود  باجلملة  والفوترة 
دائما  كانا  هذان  تقديرهما، 
يرتك لألطباء تقديرهما، وسيظل 

تقديرهما لألطباء«.
اجلمعية  رئيس  نائب  واعلن 
الطبية االسرتالية AMA ستيفن 
بارنيس Parnis عن انه مل تكن 
مع  كافية  مشاورات  هناك 
احلكومة  مقرتحات  حول  األطباء 

بشأن الدفع املشرتك.
لشبكة   Parnis الدكتور  وقال 
سكاي نيوز »مل تتم استشارتنا 
ان  موضحا  املوازنة«،  قبل 
»مكاملة هاتفية من الوزير )وزير 
الصحة( قبل مؤمتر صحايف أمس 
)الثالثاء( بنصف ساعة، هذا هو 

نوع التشاور الذي لدينا.«
اىل  اشار  ابوت  السيد  ان  غري 
انه كانت هناك مفاوضات بني 
 AMA  اجلمعية الطبية االسرتالية
لعدة  داتون  بيرت  الصحة  ووزير 
السياسة   تغيري  قبل  أشهر 
أمس  يوم  املشرتك(  )الدفع 

)الثالثاء(.
الطبية  اجلمعية  »إن  وقال 
يف  الفضل  تدعي  االسرتالية 

هذه التغيريات«.
بيرت  الصحة  وزير  اعلن  بدوره 
أن  إجيابي  لشيء  انه  داتون 
اىل  االسرتاليني  معظم  يضطر 
الطبيب  لرؤية  دوالرات   5 دفع 

داتون يعرتف بان غالبية االسرتاليني ستدفع أكثر ملعاينة الطبيب

أبوت حييل الضغوط اىل األطباء العامني بشأن مدفوعات امليديكري
اضافية أو ان يقرر )الطبيب( عدم 
الناس  ألولئك  بالنسبة  دفعها. 
الذين فرض عليهم الطبيب رسم 
صواب،  على  انت  دوالرات،   5
حماولة  اطار  يف  يندرج  وهذا 
نظام  يف  التوازن  بعض  تقديم 
على  للحصول  الشاملة  الرعاية 
رعاية  على  واحلفاظ  االستدامة 

طبية )Medicare( قوية«.
الـ5  رسم  عن  سئل  وعندما 
على  جيب  الذي  دوالرات 
لديهم  ليست  الذين  املرضى 
اجاب  دفعه،  االمتياز  بطاقة 
إذا  الرسم،  أن  داتون  السيد 
ُفرض، سيكون خطوة يف االجتاه 

الصحيح.
)االطباء(  اختاروا  »اذا  واضاف 
حنن  شيء  فهذا  رسوم،  فرض 
غري  من  أنه  نعتقد  ألننا  نشجعه 
املربر أن ندعي أنه ميكن القول 
أن يأتي كل اسرتالي اىل الطبيب 

جمانا ودون ان يدفع شيئا«.
الذي  اجلديد،  النظام  ظل  ففي 
 1 من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  دخل 
متوز، ميكن لألطباء إما استيعاب 
االضافية   دوالرات   5 الـ  رسم 
الفوترة  نظام  على  مريض  لكل 
 5 الـ  رسم  فرض  أو  باجلملة، 
دوالرات هذا. وبالنسبة لألطفال 
واملتقاعدين،   ،16 سن  حتت 
والناس  احملاربني  وقدامى 
احملتاجني لعناية صحية واؤلئك 
العجزة فسيتم  الذين يف مأوى 

اعفاؤهم من دفع هذا الرسم.
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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

خلفض  جديدة  خطط  إطار  يف 
عليها  حيصل  اليت  املرجتعات 

األطباء.
أن  دوتون  السيد  اعرتف  وقد 
ال  الذين  االسرتاليني  غالبية 
حيملون بطاقات االمتياز سيكون 
تكبد  املطاف  نهاية  يف  عليهم 

تكلفة إضافية.
اجلديدة  احلكومة  خطة  وجاءت 
يف ختليها عن االقرتاح األصلي 
 7 املرضى  بدفع   املتمثل 
اثر  العامني  لألطباء  دوالرات 
مواجهتها معارضة شعبية واسعة 
النطاق ومقاومة شديدة هلا يف 

جملس الشيوخ.

ففي مقابلة مع )ABC’s 7.30( يوم 
 Leigh املضيف  سأل  الثالثاء، 
مرات  عدة  داتون  الوزير    Sales

الذين  املرضى  كان  إذا  عما 
ليسوا على نظام الفوترة باجلملة 
بأنهم سوف  التذكري  اىل  حباجة 
يف  دوالرات  مخسة  يتلقون 
ظل  يف  الطبية  الرعاية  تسديد 

اخلطة اجلديدة.
زار  »اذا  داتون  السيد  واجاب 
فبدون  العامني  االطباء  املرضى 
خنفض  فاننا  االمتياز،  بطاقة 

املرجتعات 5 دوالرات«.
للطبيب  »ميكن  يقول  واضاف 
دوالرات   5 يدفع  املريض  جعل 

ان  عن  داتون  السيد  وكشف 
هذه  مع  كان  اخلزانة  وزير 
انه  من  الرغم  على  التغيريات، 
أوضح مؤخرا ان سياسة احلكومة  

تبقى مع رسم 7 دوالرات.
 7 الـ  رسم  عن   وبالتخلي 
قد  احلكومة  تكون  دوالرات 
ثالث  رئيسي  بند  عن  تراجعت 
املوازنة هذا األسبوع، حيث  يف 
للحكومة  الشعيب  التأييد  تراجع 
الفيدرالية يف استطالعات الرأي 

تراجعا كبريا.
وقال وزير الصحة »أعتقد أن ما 
ننظر فيه ... ان احلكومة تستمع 
انتخبها،  الذي  الشعب  إىل 
املقاعد  نواب  اىل  وتستمع 
اخللفية واىل النواب املستقلني 
يف  الصغرية  االحزاب  ونواب 
 cross-bench( الشيوخ  جملس 
senators( ونريد مرة أخرى إصالح 

املوازنة«.
وحتتاج احلكومة اىل دعم مخسة  
من مثانية من  النواب املستقلني 
يف  الصغرية  االحزاب  ونواب 
لتمرير  الثمانية  الشيوخ  جملس 

تشريعاتها من شهر املقبل.
وقد عارض زعيم املعارضة بيل 
ابوت   السيد  اقرتاح  شورتن 

هذا.
فاستقبلوا  االئتالف  نواب  اما 
هذه التغيريات بارتياح بعد مساع 
الناخبني  من  متزايدة  شكاوى 
على رسوم الدفع املشرتك اليت 
كانت تنطبق على مجيع املرضى 
وقالوا  املتقاعدون.  فيهم  مبن 
لن  سوف  اجلديد  التشريع  ان 
يكون له تأثري على مثانية ماليني 
املتقاعدون  ضمنهم  من  مريض 
العمر  من   16 الـ  دون  والذين 
وحاملي  احملاربني  وقدامى 

بطاقات االمتياز.
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Australian Newsاسرتاليات

هوكي  جو  اخلزانة  وزير  حذر 
اجلنسيات  املتعددة  الشركات 
من أنها لن تفلت من التهرب 
ملدة  أسرتاليا  يف  الضرييب 
تعمل  احلكومة  ان  حيث  أطول 
الختاذ  املتحدة  اململكة  مع 
حتويل  بشأن  صارمة  اجراءات 

األرباح.
فقد أعلنت بريطانيا عن فرض 
غوغل«  »ضريبة  املئة  يف   25
املتعددة  الشركات  على 
دفع  تتجنب  اليت  اجلنسيات 
اململمة  )يف  حمليا  ضريبة 
اسرتاليا  وتقوم  املتحدة( 
احلكومة  مع  املعلومات  بتبادل 

الربيطانية حول ذلك.
وقال هوكي ان أسرتاليا قادت 
الضرائب  من  التهرب  مكافحة 
يف قمة جمموعة الدول الصناعية 
الشهر  انعقدت  اليت  العشرين 
وتقوم  بريزبن  يف  املاضي 
أيضا مبداهمات على ممارسات 

هذه الشركات حمليا.
وقد وظفت احلكومة 60 موظفا 
الضرائب  مكتب  يف  جديدا 
املخالفني  ملالحقة  األسرتالي 

وكشفهم.
هناك  ان  عن  هوكي  وكشف 
بني  وأقوى«  »جديدة  روابط 
االسرتالي  الضريبة  مكتب 
يف  األخرى  الضرائب  ومكاتب 
وحماسبة  العامل  أحناء  مجيع 
اليت  األرباح  إلخفاء  ذكاء  اكثر 

»اقرتبت من نهايتها«.
مصمم  »أنين  يقول  واضاف 
يكون كل  ان  لضمان  باملطلق 
دفع  من  للتأكد  منجزا  شيء 
الذين  والشركات،  األفراد 

اسرتاليا،  يف  املال  يكسبون 
الضرائب يف اسرتاليا«.

الضرييب  التهرب  ان  ويقدر 
مليار  بني  ما  احلكومة  يكلف 

وثالثة مليارات دوالر سنويا.
يقول  حني  ففي  ذلك،  ومع 
ختصيص  مت  انه  هوكي 
الضريبة  ملكتب  جديدة  موارد 
على  للرتكيز  االسرتالي 
الشركات املتعددة اجلنسيات، 
أكثر  أيضا  املكتب  هذا  فَقَد 
العام  يف  موظف   2000 من 

املاضي.
ان  عن  هوكي  السيد  وكشف 
بدأوا  الضرائب  مكتب  موظفي 
عشر  مكاتب  يف  التدقيق 
اجلنسيات  متعددة  شركات 
تعمل يف أسرتاليا، وان هؤالء 
هذه  كانت  إذا  ما  سيقررون 
الشركات تدفع حصتها العادلة 

من الضرائب يف أسرتاليا.

هوكي حيذر: ال تهرب من دفع الضريبة بعد اليوم

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
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للصحفيني  اخلزانة  وزير  وقال 
جزء  »هذا  ان  كانبريا  يف 
احلكومة  مع  منسق  جهد  من 

االسرتالية«. 
وقال السيد هوكي ان احلكومة 
من  جديدة  قوانني  يف  تنظر 
شأنها أن تعطي مكتب الضريبة 
إضافية،  صالحيات  االسرتالي 
مع  ذلك  ناقشت  »لقد  كاشفا 
دائرة اخلزانة ومكتب الضرائب 

األسرتالي«.
وسيتم اختبار قانون الضرائب 
يف عدد من القضايا املعروضة 

على احملاكم يف عام 2015.
»يف  هوكي  السيد  وقال 
يف  نفكر  فإننا  األثناء،  هذه 
اليت  التدابري  من  مزيد  اختاذ 
مكتب  تعطي  أن  شأنها  من 
صالحية  األسرتالي  الضرائب 
من  النوع  هذا  على  احلصول 

املعلومات اليت حيتاج إليها«.

هوكي

العمال  حزب  بعد  يقرر  مل 
طاولة  إىل  العودة  الفيدرالي 
الطاقة  هلدف  املناقشات 

املتجددة.
غريغ  البيئة  وزير  كتب  فقد 
هانت لنظريه العمالي مارك بتلر 
يف مطلع االسبوع طالبا االجتماع 
بدون  امليالد،  عيد  قبل  معه 

وضع شروط للمناقشات.
لكن السيد بتلر يقول ان حزب  
العمال مل يقرر بعد ما اذا كان 
حمادثات  أي  وأن  سيقبل، 
ستكون »غري مثمرة« ما مل تكن 
للتزحزح  استعداد  على  احلكومة 

بشأن هدف الطاقة املتجددة.
»الصناعة   ABC لراديو  وقال 
وداعموها املاليون كلهم اعلنوا 
انه ليست هناك صفقة أفضل 
وعلى  هنا،  سيئة  صفقة  من 
صفقة  التزامها  إظهار  احلكومة 

سيئة.«
تقليص  أبوت  حكومة  وتريد 
ساعة  غيغاوات/  ألف   41 هدف 
ألفا مدعية ان  إىل حوالي 270 
الرقم املوافق عليه يف الربملان 
من شأنه أن ميثل 27 يف املئة 
من استهالك الطاقة حبلول عام 
بدال من مستوى 20 يف   2020
املئة الذي وافق عليه احلزبان.

من  املعارضة   انسحبت  وقد 
الثاني  تشرين  يف  املناقشات 
مدعية انه ال يوجد احتمال وجود 
عميقا  حفرت  حكومة  مع  اتفاق 

يف خطتها خلفض اهلدف.
يقني  بعدم  اجلمود  ويتسبب 
داخل القطاعات الصناعية ويثري 
بأنهم  املستهلكني  خماوف 
عقوبات  أي  مثن  يدفعون  قد 

ُتفرض عليها إذا مل يتحقق هذا 
اهلدف.

حزب العمال ليس اىل طاولة الطاقة املتجددة

الفيدرالية  احلكومة  وجهت 
حتذيرا اىل الواليات اليت تفكر 
يف تقوض سياستها الرئيسي 

الوطنية للعجز واالعاقة.
املساعد  الوزير  وجه  فقد 
ميتش  االجتماعية  للخدمات 
عن  املسؤول  فايفيلد، 
احلكومة  يف  االصالحات 
األشخاص  الوضاع  الفيدرالية 
أمورهم  وأولياء  اإلعاقة  ذوي 

املعتني بهم.
الوطنية  اخلطة  وقد متت جتربة 
لدعم العجز واالعاقة NDIS يف 
أحناء  مجيع  يف  جتريبية  مواقع 
البالد قبل أن يتم ضخها بـ 22 
ألف  لـ460  مليار دوالر سنويا 

اسرتاليني.
بأن بعض  تقارير  ولكن هناك 
خدمات  بسحب  تقوم  الواليات 

عمل  بدء  قبل  حتى  إعاقتهم 
اخلطة.

راديو  فايفيلد  السناتور  وقال 
ذلك  حصل  »اذا  انه    ABC
فسيكون اول الغاضبني كوزير 

فيدرالي«.
اخلدمات  وزير  وواضاف 
يقول  الفيدرلي  االجتماعية 
العجز  لدعم  الوطنية  اخلطة  ان 
مسؤولية  هي   NDIS واالعاقة 
الكومنولث  بني  مشرتكة 
اجلميع   على  وأن  والواليات 
مثل  معا ملعاجلة قضايا  العمل 

نقص موظفني اإلعاقة.
وهناك حوالي 750 ألف موظف 
يف  كامل  بدوام  واعاقة  عجز 
العدد  هذا  ولكن  اخلطة،  هذه 
حيتاج أن يتضاعف حبلول نهاية 

العقد احلالي.

الكومنولث حيذر الواليات من 
خفض متويل العجز واالعاقة

انه  هانت  الوزير  وقال 
أعضاء   مع  أيضا  سيتواصل 
واملستقلني  الصغرية  االحزاب 
جملس  يف   )crossbench(
خطتهم  الذين صاغوا  الشيوخ، 
الطاقة  هدف  بشأن  اخلاصة 
أن  شأنها  من  اليت  املتجددة 
إىل  احلاجة  فعال  بشكل  تقتل 
الطاقة  يف  جديدة  استثمارات 
)االستثمارات(  اليت  املتجددة، 
تشكل اهلدف الرئيسي يف هذه 

سياسة احلكومة.

هانت
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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
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يتوافر  لبنان ال  أكثر من 80% من املساخل يف 
املساخل  من   %87 حواىل  بيطري.  طبيب  فيها 
يعمل فيها أشخاص غري حاصلني على شهادات 
بشكل  أقفلت  اللحوم  مساخل  من   %10 صحية. 
تام فيما مت توجيه إنذارات اىل 72% من مساخل 
للشروط  املطابقة  غري  أوضاعها  لتسوية  الدجاج 
الصحية. باختصار، هذا ما توصل إليه حتى اآلن 
املسح الشامل الذي تقوم به وزارة الصحة على 

املزارع واملساخل واملالحم يف بريوت واملناطق.

 80 من  ألكثر  مسحًا  العامة  الصحة  وزارة  أجرت 
ومزارع  وحلوم  دجاج  )مساخل  لبنان  يف  مسلخًا 
»سالمة  محلة  ضمن  خاصة(  وشركات  ومالحم 
ال  املسح  هذا  الوزارة.  بها  تقوم  اليت  الغذاء« 
يعّد مسحًا »شاماًل« و«نهائيًا« جلميع االماكن اليت 
عبارة عن  »بل هو  لبنان،  ُتستخدم كمساخل يف 
نتائج وتقارير تصدر تباعًا«، وفق ما تؤكد مصادر 
الوزارة لـ »األخبار«، اليت تشري اىل »إمكانية وجود 
مساخل أخرى ال تعلم بها الوزارة«، علمًا بأن هذا 
املسح غري الكامل كاف لكشف حجم االنتهاكات 

احلاصلة لصحة املقيمني يف لبنان وسالمتهم.

النتائج واإلجراءات
مت  احلمراء  للحوم  خمصصًا  مسلخًا   66 بني  من 
إقفال 7 مساخل منها فقط بشكل تام، فيما أقفل 
25 مسلخًا بشكل مؤقت إىل حني تأمني الشروط 
الصحية الالزمة. ومت توجيه إنذارات اىل 30 منها 
مساخل  ألربعة  سّجل  حني  يف  نصفها(،  )حواىل 
فقط أنها جاءت مطابقة، من ضمنها مسلخا النبطية 
وصور اللذان ُوصفت أوضاعهما بالـ«جيد جدًا«، 
يف حني أن املسلخني املتبقيني كانا يف منطقة 

الشويفات )مسلخ حرقوص ومزرعة سليمان(.
حيث  دجاج،  مسلخ  ألي  تام  إقفال  يسجل  مل 
حني  إىل  مؤقت  بشكل  فقط  منها   7 إقفال  مت 
مساخل  عدد  بلغ  فيما  الصحية،  الشروط  توافر 
الدجاج اليت »ُأنذرت« )مت توجيه إنذارات هلا( 18 

مسلخًا.
التقارير اليت أرفقت بهذا املسح ُتظهر أن أكثر 
مرّخصة«؛  »غري  املساخل  هذه  من   %90 من 
ففي قضاء زغرتا مثاًل مت الكشف على 7 مساخل 
بـ«ضرورة االستحصال  إنذرات  استدعت مجيعها 
بيطري«،  طبيب  وتعيني  لالستثمار  رخصة  على 
الكشف  جرى  اليت  املساخل  من   %80 بأن  علمًا 
عليها يف كل لبنان ال يتوافر فيها طبيب بيطري، 
فضاًل عن أن حواىل 87% منها غري حاصلة على 

شهادات صحية للعاملني فيها.
الزراعة  وزارة  لدى  املعطيات  أن  ذكره  اجلدير 
تشري اىل وجود 40 مسلخًا فقط )تعرف الوزارة 
بوجودها(، وذلك حبسب مسح أجرته الوزارة عام 
2013، ومن بني هذه املساخل واحد فقط مرّخص. 
وهذا إن دّل على شيء، فهو يدّل بوضوح على 
حجم الفساد والتواطؤ واإلهمال والفوضى ومسّو 
املصاحل الشخصية على املصلحة العامة، إذ كيف 
ميكن تربير أن وزارة الزراعة، وهي الوصية على 
املساخل، ال »تعرف« بالكثري من املؤسسات اليت 

جيري فيها الذبح )مزارع ومالحم وغريها(.

تشري مصادر وزارة الصحة
اىل »إمكانية وجود مسالخ

أخرى ال تعلم بها«
يف منطقة الكورة مثاًل، من أصل تسعة مساخل، 
»غري  ألنها  منها  سبعة  اىل  إنذارات  توجيه  مت 
صحية  بطاقات  على  مستحصلة  وغري  مرّخصة 
مجيع  أن  الكشف  أظهر  فيما  فيها،  للعاملني 
مزارع الدجاج يف قضاء بعبدا مت توجيه إنذارات 
اليها ألنها غري مرّخصة وال يوجد شهادات صحية 
للعاملني فيها وال وجود لطبيب بيطري )مجيعها 
يف منطقة القبيع(. كذلك يف عكار، فعلى الرغم 
اللحمة  مساخل  وضع  أن  أظهر  املسح  أن  من 
إنذارات  تلقت  »مقبول«،   )3 )عددها  املوجودة 
تتعّلق بعدم احلصول على شهادات صحية للعمال 

وعدم حيازتها الرخص. والالفت أن من بني 44 
ملحمة، اثنتني فقط وضعهما وصف باجليد، فيما 
على  إنذارات ألنها غري حاصلة  ملحمة   42 تلّقت 
الشويفات  ويف  مرّخصة.  وغري  شهادات صحية 
مت جرد 14 مسلخًا، وقام املراقبون بوضع عالمة 
على 20 لكل منها، فجاءت النتيجة أن 8 حصلت 
على عالمة دون 10، وجرى إقفال 7 مساخل، واحد 
منها بشكل تام. ويف النبطية مت الكشف على 5 

مساخل، وجرى إقفال اثنني منها.

مسلخ بريوت
املستّقل«،  بريوت  مسلخ  بـ«ملف  يتعّلق  ما  يف 
أبو  وائل  العامة  الصحة  وزير  تعبري  حّد  على 
فاعور الذي طلب، أول من أمس، تدخل القضاء 
اإلهمال  أن  تبني  بعدما  فيه،  املعنيني  ملالحقة 
يعملون  كانوا  عاماًل   19« حبياة  أودى  املرتاكم 
يف املسلخ«، تؤكد مصادر الوزارة أن امللف مل 
حيل على القضاء بعد، الفتًة اىل أن ما قام به 
أبو فاعور خالل مؤمتره الصحايف هو مبثابة »إخبار 
للقضاء كي يتحّرك«، موضحة »سعي الوزارة اىل 

استكمال املسار القضائي يف هذا امللف«.
إعالن أبو فاعور وفاة عاملني يف املسلخ بسبب 
إصابتهم مبرض السرطان، أثار الكثري من ردود 
األفعال على املستوى الشعيب كذلك على املستوى 
السياسي، حيث شكلت وزارة العمل، أمس، جلنة 
من األطباء املتخصصني يف جهازها الفين إلجراء 
التحقيق يف حاالت إصابة عدد من األجراء العاملني 
يف مسلخ بريوت مبرض السرطان، »ذلك أن هذه 

القضية تدخل يف صلب صالحيات وزارة العمل، 
لكون احلاالت املشار إليها، يف حال ثبوت السبب 
املهنية«.  »السالمة  عنوان  حتت  تندرج  املهين، 
على ضرورة  املاضس  االسبوع  فاعور  أبو  ورّكز 
التقارير  أخفى  الذي  واملوّظف  املدير  حماسبة 

الطبية والفنية عن بلدية بريوت.

أين الرؤوس الكبرية؟
وسجالت  قيود  اىل  بالعودة  أنه  ذكره  اجلدير 
مصلحة املساخل يف بلدية بريوت تبني وجود 12 
بتأهيل  تتعّلق  البلدي  اجمللس  اىل  موجهًا  كتابًا 
مجيع املنشآت يف مسلخ بريوت املؤقت منذ عام 
2008 اىل عام 20012. كذلك فإن مدير املصلحة 
جوزف منعم )املوظف املعين( كان قد وّجه كتبًا 
اىل حمافظ مدينة بريوت السابق ناصيف قالوش 
حتت إشعار »لطفًا عاجل«، يف 2008/10/5 يطالبه 
أعمال  وتنفيذ  املسلخ  صاليت  على  بالكشف 
الكتاب  ويلفت  القصوى«،  »بالسرعة  الرتميم 
اىل »أن معظم األلواح اليت تغطي صاليت الذبح 
بالصدأ واالهرتاء وأصبحت تشكل خطرًا  أصيبت 
موّجه  كتاب  عن  فضاًل  العامة،  السالمة  على 
دائرة  فيه  تطالب   2009/9/23 احملافظ يف  اىل 
املصلحة مبعاجلة فيضان نهر بريوت على املسلخ 
اىل  تدخل  أوساخ  من  الفيضان  هذا  حيمله  وما 

داخل املسلخ.
رئاسة جملس  عن  قرارًا صادرًا  هناك  أن  ُيذكر 
إعادة  البلدية  من  يطلب   2014 متوز  الوزراء يف 

التأهيل وترميم املسلخ وصيانته.
ختشى مصادر يف حمافظة بلدية بريوت أن تتم 
تسوية هذا امللف إذا ما جرى السري فيه بالشكل 
القضائي املعلن عنه، على حساب »موظف ال ميلك 
صالحيات أوسع من تلك اليت اختذها، فيما يتم 
امللف  هذا  يف  مباشرة  املعنيني  مالحقة  جتاهل 
تؤكد  وفيما  عنه«.  مباشر  بشكل  واملسؤولني 
املالحقات  يف  اجلدي  السعي  فاعور  أبو  مصادر 
الوصول  إمكانية  يف  املصادر  تشكك  اجلزائية، 
اىل أي نتيجة، ذلك »أن القوى السياسية النافذة 
ستحمي حتمًا أزالمها الذين مل يكونوا ليتصرفوا 
على هذا النحو الكارثي لوال تلك احلماية«. املالحقة 
القضائية ستستدعي إذًا مواجهة جهات »نافذة«، 
األمر الذي سيؤدي حتمًا اىل زيادة الضغوط على 

أبو فاعور«.
الئحة  دقة  عدم  تؤكد  بريوت  بلدية  مصادر يف 
أبو فاعور عندما  اليها  اليت استند  العمال  أمساء 
إصابتهم مبرض  بسبب  توفوا  معظمهم  أن  أعلن 
األمساء  بعض  عن  أمثلة  وتعطي  السرطان. 
املوجودة يف الالئحة، مصطفى حممود املصطفى 
مثاًل )الرقم املالي 4402( ترك العمل يف املسلخ 
املرعي  سعدين  مرعي  كذلك   ،1999 عام  منذ 
عفيف  أما  املؤقت.  باملسلخ  يلتحق  مل   )4439(
إنشاء  قبل  مريض  فهو   )4125( عساف  احلاج 
عمر  اسم  يرد  القائمة  أنه يف  املسلخ، وتضيف 
»هذا  الرقم املالي )4298(  الشحادة وهو حيمل 

الرقم غري موجود يف كل القيود«.

مساخل لبنان »تسلخ« صحة اللبنانيني

كيف يمكن تربير أن وزارة الزراعة، ال »تعرف« بالكثري من املؤسسات التي يجري فيها الذبح )حسن بحسون(

هديل فرفور

80 يف املئة من مسالخ اللحوم والدجاج يف لبنان ال تستويف الشروط الصحية والقانونية )بالل جاويش(
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مرينا املّر سّر أبيها: رئيسة نواب املنت وبلدياته

منذ 14 عامًا، دعم النائب ميشال املر ابنته مرينا 
يف معركة رئاسة احتاد بلديات املنت الشمالي، 
ففازت بها تلقائيًا. ورغم ما يؤّمنه املنصب من 
كامال،  القضاء  نطاق  على  وامنائي  بلدي  نفوذ 
تسري عالمات استفهام حول تسليم املر نيابته 
خالفة  على  األخرية  قدرة  مدى  وحول  ابنته  اىل 

والدها.
مبقعد  الفوز  بني  املر  ميشال  النائب  ُخرّي  اذا 
بلديات  احتاد  على  نفوذه  بسط  أو  آخر  نيابي 
حتمًا.  االحتاد  رئاسة  سيختار  الشمالي،  املنت 
يدرك املر جيدا أهمية االحتاد الذي أسسه ونّظمه 
بنفسه، وضّم اليه أكرب بلديات املنت )33 بلدية(، 
لذلك زّكى ابنته مرينا لرئاسته عام 1998. وبدل 
أن يسعى اىل تأمني كرسي نيابي هلا، أمّن هلا 
معًا،  والنواب  البلديات  ترأس  فباتت  االحتاد، 
حبيث أصبح لزاما على اجلميع املرور عربها لتسيري 
يفرتض  العادة،  يف  ناخبيهم.  وأعمال  أعماهلم 
بشاغل منصب مماثل أن حيوز على دعم سياسي 
كي يتمكن من اطالق يديه، ولكن لـ »الرّيسة« 
بدل الدعم الواحد اثنان: والدها وشقيقها الوزير 

السابق الياس املر.
ويقال  االعالمية،  االطالالت  »الريسة«  تهوى  ال 
إن ال شغف هلا بالعمل السياسي واطالق املواقف 
الفاقعة، من دون أن يقلل ذلك من نفوذها، بل 

على العكس.
رخص  منح  امتيازان:  االحتاد  لرئاسة  فعليًا، 
الكربى،  البلديات  مشاريع  على  واملوافقة  البناء 
ومقاول  ومتعهد  شركة  كل  على  أن  يعين  ما 
كل  وعلى  توقيعها،  على  احلصول  ومستثمر 
رئيس بلدية من بلديات االحتاد الفوز مبوافقتها 
لضمان حتقق مشروعه. يف الغالب، ال ترّد طلبًا 
العونيني  النواب  أحد  مكتب  مدير  يقول  ألحد، 
كنا  سواء  بسواسية  معنا  »وتتعامل  املنت،  يف 
عونيني أو كتائب أو قوات«. بدورها تؤكد املر 
لـ »األخبار« أن »أبواب االحتاد مفتوحة للجميع«، 
نافية االشاعات عن حتّكمها بالبلديات، »فالعالقة 
أما  متينة«.  صداقة  عالقة  البلديات  رؤساء  مع 
عن فرضية تأثريها يف قرار رؤساء البلديات عند 
أنها  فتؤّكد  والدها،  لصاحل  النيابية  االنتخابات 
مهامها  تسلم  االنتخابات،  موعد  من  شهر  قبل 
اىل نائب الرئيس ومتتنع عن احلضور اىل مبنى 
االحتاد. وإن كان هناك من يؤّكد أنها ال حتتاج 
اىل فرض اسم والدها على رؤساء البلديات، اذ 
وجياهرون  إجناحه  لضمان  بأنفسهم  هؤالء  جيهد 
علنا بانتمائهم اىل »حزبه« اخلاص بعد أن ساهم 
اليت  البلديات  أما  مواقعهم.  اىل  ايصاهلم  يف 
تعارض سياسة املر، وهي قلة قليلة، »فتبلغين 
يؤثر ذلك  أن  بقرارها قبل االستحقاق من دون 

على عالقتنا«، تضيف الرّيسة.
تؤمن  ال  أنها  إال  املّر،  ميشال  ابنة  أنها  ومع 
بصوالت  وال  يفعل،  كما  االجتماعية،  بالواجبات 
يتعلق  »األمر  كان  اذا  اال  والتهاني«  »التعازي 
بقريب أو صديق أو معارف حبكم العمل«. وتقول 
إنها تركز جهودها اليوم على »توفري حديقة عامة 
لألطفال يف ضبيه وضبط طريقة توزيع املباني 
اضافة  جتميلها،  على  والعمل  املنت  ساحل  يف 
اىل تأمني عدد كاف من عناصر الشرطة لتغطية 
وأين  املنت  ينقص  ماذا  املناطق«.  غالبية  أمن 
الطرقات  بعض  وتأهيل  »تعبيد  النواب؟  قّصر 
الصحي  الصرف  شبكات  تأهيل  الرئيسية، 
املنسية منذ أعوام، واقرار وزارة املالية ألموال 
البلديات اليت ال ميكن هلا العمل فعليًا من دونها. 
ففي حني ميكن لبلديات الساحل تأمني حاجاتها، 
حتقيق  الصغرية  الضيع  بلديات  على  يستحيل 

اكتفائها الذاتي«.
يجزم البعض بأن املر لن يسّلم سرّه اىل أحد اال 

بـ »صفقة سياسية« تنجز يف حضوره
ترأس مرينا، منذ 14 عامًا، بلدية بتغرين. هنا، 
طيف املر األب حاضر دائمًا، وشأنها شأن رؤساء 
الستشارته  دائما  اليه  تعود  اآلخرين،  البلديات 
يف امللفات املهمة ألن »لديه ما يكفي من اخلربة 

لتعليمنا مجيعا«.
يف معارك األب النيابية تتحول االبنة اىل أحد أبرز 
املفاتيح االنتخابية. غري أنها، حتى اللحظة، تنفي 

حنن  »فعائليا  سياسي  طموح  أي  هلا  يكون  أن 
السياسة  يعمل يف  والدي  واحدًا:  فريقًا  نشكل 
وحنن نسري وراءه«. يف حني يؤكد مسؤول عوني 
أنها »كادت تستقيل قبل بضعة أشهر من رئاسة 
االحتاد والبلدية كي تتمكن من الرتشح، بعد أن 
جرت مناقشة ذلك بني املر األب والنائب ميشال 
عون«. علما أن املر رشّحها عام 2002 يف وجه 
شقيقه غربيال من دون أن حيالفها احلظ. وهي، 
بدل أن تنقل نفوسها اىل كسروان بعد زواجها، 

نقلت نفوس زوجها اىل املنت.
من خيلف املر؟

حتى الساعة، مل تدخل مرينا ميشال املر معرتك 
من  قربًا  أكثر  هي  اجتماعيًا،  فعليًا.  السياسة 
التيار الوطين احلر، وجتمعها بابنة النائب ميشال 
عون، كلودين، عالقة صداقة متينة من دون أي 
انعكاسات سياسية. حبسب مرينا، »قبل شهرين 
من موعد االنتخابات منتنع أنا وكلودين عن رؤية 
بعضنا البعض لنعود بعد انتهاء االستحقاقات اىل 
صداقتنا املعتادة«. تؤكد أن هلا صداقات عدة 
بني السياسيني كوزير الرتبية الياس بو صعب 
والنائب سامي اجلميل والنائب أغوب بقرادونيان 
ومرشح القوات يف املنت ادي أبي اللمع. ويقول 
املقربون من »الرّيسة« إن »تعلقها بوالدها يؤثر 
حتب  ال  األحزاب:  زعماء  من  موقفها  يف  كثريا 
حاول  الذي  جعجع  مسري  القوات  حزب  رئيس 
اغتيال والدها وكاد يقتل شقيقها خالل وجوده 
اجليش  قائد  ينقذه  مل  لو  احلربي  اجمللس  يف 
لرئيس  ترتاح  وال  عون.  ميشال  النائب  يومها 
عالقته  يسود  الذي  اجلميل  أمني  الكتائب  حزب 

بوالدها توتر تارخيي«.
استحقاق  كل  قبيل  الشائعات،  تسري  ما  غالبا 
الوالد  املر:  آل  انتخابي، حول من سيرتشح من 
املر  ميشال  النائب  لينهي  االبنة،  أم  االبن  أو 
قبيل  أخريا  فعل  كما  بنفسه  برتشيح  األحجية 
التمديد. ولكن، يبقى السؤال الرئيس دائما حول 
حتكم  وهل  مرينا،  أم  الياس  املر،  سيخلف  من 
عالقة الشقيقني منافسة سياسية؟ جتيب رئيسة 
االحتاد: »ال منافسة من أي نوع، بل تكامل. لديه 
ما ينقصين ولدّي ما ينقصه«. يقول البعض إن 
ويعمل  البلدي  ارثه  سلمها  اذ  أبيها  سّر  مرينا 
على توريثها عالقاته السياسية واالجتماعية بينما 
شقيقها غائب عن املنت حضورا وخدماتيًا، فيما 
البتغرينيني أن ما بني مرينا والياس  يؤكد أحد 
»خالفا ملا يشاع، عاطفة كبرية. تستمع اىل آرائه 
ستعمل  يوما  الرتشح  أراد  ما  واذا  بها،  وتأخذ 
يسّلم  مل  املر  بأن  آخر  بعض  وجيزم  الجناحه«. 
اكمال  ما كان حريصا على  واذا  أحد،  سّره اىل 
أحد أوالده الطريق، فلن يكون ذلك اال بـ »صفقة 

سياسية« تنجز يف حضوره فقط.

مرينا املر: عائليا نحن نشكل فريقًا واحدًا

رىل إبراهيم

شالوك النك دغري... يا ترامواي بريوت

الكوادر  تلك  بدت  موجعٌة 
اجلدران..  على  املعّلقة 
احلياة  وّثقت  اليت  الصور 
ستينيات  قبل  بريوت  يف 
أيام  املاضي،  القرن 
الرتاموي، ذّكرت متأمليها، 
يعايشون  الذين  اولئك 
بألوانها  املدينة  صورة 
أن  الباهتة،  اإلمسنتية 
يف  يفتقدونها  اليت  الروح 
اليت  نفسها  هي  مدينتهم 
باألبيض  أمامهم  يرونها 

واألسود<
»العمالقة«  الشجرة  كان التنظيم املديني يقوم على خطوط الرتامواي )مروان بو حيدر(حتت 

هديل فرفور

القريبة من البوابة الرئيسية للجامعة األمريكية، 
اجلامعة  حنو  تتجه  واحدة  ترامواي،  حافالت  متر 
باجتاه »راس اخلط« عند حمطة املنارة، والثانية 
من  آتية  األمريكية  اجلامعة  عند مشفى  متوقفة 
عام  امللتقطة  الصورة  تظهر  »غراهام«.  حمطة 
1960 زمحة ناس )ال زمحة سيارات( متكّدسني، 
»الرتام«  مقاعد  على  »يتعمشقون«  من  منهم 
يستظلون  من  ومنهم  الضحكات،  ويتبادلون 
املقبل  املوعد  رمبا،  ينتظرون،  الشجرة  حتت 

للحافلة التالية.
أبو  يقول  موعده«،  يوما  الرتام  يفّوت  »مل 
عايش  الذي  الرجل  يشرح  عاما(.   84( هيثم 

الرتامواي 
ناظم املدينة 
وشريانها 

الحيوي

ودّقة  األخري  وفاء  الرتامواي 
حسابي  اعمل  »كنت  موعده، 
ساعة  نص  بدو  املشوار  انو 
أوصل  وكنت  بالرتامواي، 

على الضبط«.
أبو هيثم، كما كثريون، كان 

اخلطوط  »الرتام«،  مواعيد  على  وقته  »يرّتم« 
الشباك/  فرن  دورة،  )احلرش/  لألخري  األربعة 
القطار،  حمطة  املرفأ/  فوش/  شارع  املنارة، 
شارع البطريرك احلويك/ املرفأ( كانت تعمل من 
الثانية  الساعة  حتى  صباحا  السادسة  الساعة 
خمتلف  يف  املدينة  أبناء  لـ«تلب«  ليال،  عشرة 

أوقاتهم.
فيها  يبلغ  كان  اليت  األوقات  بعض  تبقى 
الرتامواي ذروته، كموعد  الضغط على حافالت 
السينما يف  انتهاء عروض األفالم يف صاالت 
يكثر فيها  اليت  األعياد  وسط بريوت، وكأيام 
ارتياد املسارح واملقاهي. حينها، كانت ال تزال 
أبنائها قبل أن حُتتكر  أمام مجيع  املدينة مباحة 

مقاهيها وقبل أن ختصخص معاملها.
على  احليوي«  املدينة  »شريان  كان  الرتامواي 
حد تعبري الفرقة البحثية »إنسان« اليت افتتحت 

معرضها حول ترامواي بريوت، اول من أمس.
كل  أن  األخرية  أعدتها  اليت  اخلرائط  تظهر 
خط  على  كانت  الرمسية  واملؤسسات  املخافر 
ودور  واجلامعات  املدارس  وكذلك  »الرتام«، 
ودور  املقاهي  وأيضًا  واملدافن،  العبادة 
السينما واملسارح. كان الرتامواي يربط مناطق 
املدينة كلها، و«كان أداة الوصل بني القطار 
ومناطق  البعيدة  املساكن  وبني  واألسواق، 
العمل«، وفق ما يقول حمب شانه ساز، أستاذ 
يف  االجتماعية  العلوم  معهد  يف  اإلنرتبولوجيا 
الفرقة  هذه  على  واملشرف  اللبنانية  اجلامعة 
البحثية، الفتا اىل أن »الرتام هو حمور املدينة 
كان  املديين  التنظيم  ان  ومضيفا  األساسي« 

يقوم على خطوط الرتامواي.
»الرتام« للجميع

الرتام  ركوب  نتعمد  كنا  الفراغ،  أوقات  »عند 
ابو هيثم،  لنتنزه ولنتفّرج على بريوت« يقول 
مضيفا »خط راس بريوت/ املرفأ كان فظيعا، 
بأن  وكفيل  طويل  اخلط  أن  اىل  إشارة  يف 
ويستطرد  بريوت«،  تربم  »عم  بانك  يشعرك 
ضاحكا: » كانت التذكرة رخيصة والقعدة مرحية 
خشبية  كانت  الرتامواي  مقاعد  حلو«.  واجلو 

وجيلس  »منّجد«  قسم  نوعني،  اىل  ومقسمة 
غري  وقسم  األغلى«  التذاكرة  »أصحاب  عليه 
هو  املقعدين  بني  التذكرة  سعر  فارق   ، منّجد 
املنجد  غري  املقعد  كان  »إذا  تقريبا،  الضعف 
أما  بعشرة«.  املنجد  سعر  فإن  قروش  خبمسة 
املوظفون يف الدوائر العامة او الطالب، فكانوا 
حق  تعين  اليت  »باس«،  تذكرة  على  حيصلون 
به  يكن هذا مسموحا  الركوب فرتة طويلة، مل 
لغري هاتني الفئتني. »أساتذة اجلامعة األمريكية 
كانوا من رواده » يقول العم الثمانيين متفاخًرا، 
ويضيف: شركة الرتامواي كانت تعمد اىل إعطاء 
ألبناء وجهاء بريوت، ويهمس يف  »امتيازات« 
أذنك قائال: » ُيقال ان بشارة اخلوري ورياض 
صاحل  جماني  جواز  على  حاصلني  كانا  الصلح 

ملدى احلياة«!
من »اإلجنازات« اليت تنسب اىل الرتامواي أنه 
الكهرباء اىل  أنه أدخل  »كهرب لبنان«، مبعنى 
بريوت  يف  ترامواي  اول  تسيري  )تطلب  لبنان 

إمتام اخلطوط الكهربائية بني املناطق(.
يتجلى،  لـ«الرتام«  الفعلي  اإلجناز  أن  إال 
املبادئ  لتأسيس  األوىل  املناسبة  مّثل  بأنه 
واملسلكيات املدنية ذلك »أن ارتياد احليز العام 
تضبط  ناظمة،  عامة  لقواعد  )الرتامواي( خيضع 
الناس وأنشطتهم وفق مواقيت حمددة وحمطات 
مسلكيات  عن  فضال  )أمكنة(،  حمددة  جغرافية 
»إنسان«.  تتبنى  ما  حبسب  موحدة  عامة 
مّثل  العام،  احليز  فكرة  أدخل  الذي  الرتامواي 
أبناء  بني  والتعارف  للتالقي  وفسحة  وسيلة 
املدني.  السلوك  هذا  تشاركوا  الذين  املدينة 
الرتام  غياب  خلفها  اليت  النتائج  تثبته  ما  وهو 
وغريه من وسائل النقل املشرتكة املتمّثلة يف 
النقل  ارتياد  الواضح ملا يعنيه  غياب املفهوم 
املشرتك بأبعاده املدينية واملدنية، فيما تذهب 
»مع  بانه  مفادها  خالصة  اىل  البحثية  الفرق 
املؤسس  املدينة  ناظم  اندثر  الرتامواي  موت 
للمسلكيات املدنية فيها وملنطق احلق العام«. 
بعدما أصدرت احلكومة اللبنانية عام 1964 قرارا 
مكانه  وسريت  بريوت،  ترامواي  بإلغاء  يقضي 
جمموعة من سيارات النقل الكبرية ، فيما باعت 
الرتاموي الذي شغل مكانة مهمة لدى اللبنانيني 
لتجار  حديدية  كأنقاض  قرن  ربع  من  ألكثر 

اخلردة!
يرى شانه ساز أن الزمن حينها تطلب »االرتباط 
بات  وبالتالي  واألمريكان،  واخلليج  بالبرتول 
طبيعيا أن ُتستورد السيارات والباصات« وأن 
»حيث  الفرتة  تلك  يف  الرتامواي  عمل  ينهى 
التطورات السياسية اليت أعقبت نزول املارينز 

اىل بريوت عام 1958«.
جيد البعض أن تغييب »الرتام« ليس إال جزءا من 
السياسة اليت ينتهجها النظام للقضاء على كل 
ما هو مشرتك. » بدون يقسمونا ويقضوا على 
كل شي مشرتك، بعد الرتاموي االختالط املسلم 
الثمانيين،  العم  يقول  كثري«  قّل  واملسيحي 
فيما تعّقب سيدة ستينية قائلة: »اللي بيمشي 
جالس بهل البلد بيشيلوه«. كالم األخرية يؤكده 
اغنيته  يف  الزعين  عمر  الفنان  اليه  ذهب  ما 
الشهرية اليت »رثت« الرتامواي قائلة: »قاموك 

النك دغري وبتمشي على سكة دغري«!
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قراءة يف كتاب »املذكرة االسرتاتيجية« لعبداهلل 
بن حممد، والذي نشر عام 2011 عند بداية أحداث 
العامل العربي، وفيه وضع اسرتاتيجية التنظيمات 
االسالمية املتطرفة إلنشاء دولة اخلالفة يف الشام 
من  الكثري  يفسر  الذي  الكتاب  وهو  واليمن، 

أحداث املنطقة خالل السنوات األربع املاضية.
»املذكرة  كتابه  حممد  بن  عبداهلل  يفتتح 
املأسدة  »مؤسسة  عن  الصادر  االسرتاتيجية« 
حممد  النيب  بوصف   ،2011 عام  اإلعالمية« 
بـ«الضحوك القّتال«؛ وبذلك يعطي إشارًة أوىل 
خالهلا  من  يوجه  اليت  االسرتاتيجية  مضمون  عن 
»دولة  إىل  الوصول  سبيل  يف  »اجملاهدين« 
اجلهاديني  كل  هدف  يعتربها  اليت  اخلالفة« 

ومنتهى مشروعهم.
وتشهد الفرتة الراهنة إصدارات متزايدة تشكل 
املتطرفة،  اإلسالمية  للجماعات  الفكرية  القاعدة 
ودليل عملهم امليداني واالسرتاتيجي؛ ويف هذا 
»إدارة  السياق كنا قد حتدثنا سابقًا عن كتاب 

التوحش« ألبي بكر ناجي.
ويقدم كتاب »املذكرة االسرتاتيجية« رؤية تستند 
التاريخ  فهم  يف  وعلمائه  السلفي  املنهج  إىل 
واألحاديث  النيب حممد  االسالمي، السيما سرية 
هذه  يف  األبرز  الالفت  أن  غري  إليه.  املنسوبة 
الناحية، هو كثرة األمثلة عن اسرتاتيجية اليهود 
واحلركة الصهيونية يف مسارهم لبناء دولتهم، 
أجل  التباع خطوات شبيه خبطواتهم من  ودعوته 
الوصول إىل دولة اخلالفة، واعتباره أن املسلمني 
يف  اليهود  بها  مر  اليت  املراحل  بنفس  ميرون 
سعيهم إلنشاء دولتهم؛ باإلضافة إىل اقتباسات 
من جتارب أخرى من التاريخ األوروبي والروسي 
واألمريكي، فضاًل عن استعانته بأحداث وأشخاص 

املنطقة االسالمية.
يتحدث الكاتب بدايًة عن أهمية »الثورات العربية« 
يف »دعم وتثبيت املشروع اجلهادي«، وكيف أنها 
»يف حمصلتها النهائية كيوم بعاث الذي قتلت 
فيه  واضطربت  واخلزرج  األوس  صناديد  فيه 
أي  أمام  ذلك  ليفتح  املدينة  القوى يف  موازين 
قوة فتية تصلح للقيادة وتستطيع مأل الفراغ«.

التوافق  بسبب  كان  الثورات  جناح  أن  ويرى 
هذا  وأن  احلكام،  على  خرجت  اليت  القوى  بني 
إىل  ذلك  ويرجع  يستمر،  أن  ميكن  ال  التوافق 
العرب،  عند  االجتماعية  اخلصائص  يف  خلل 
الدميوقراطية  هلم  تصلح  »ال  قوم  أنهم  ويعترب 
حبال«، وأنهم ال ينقادون إال للقوي؛ ويرى أن 
الناتج عن إسقاط »النظام القوي  توازن القوى 
قوى  التوافق بني  الدولة سيفشل  الوحيد« يف 
»الفوضى  أمام  اجملال  يف  وسيفسح  اجملتمع، 
األقوى«  »لالعب  الفرصة  تعطي  اليت  العارمة« 
وهو التيارات االسالمية؛ ويف هذا السياق يعطي 
وهما  العارمة،  الفوضى  عن  سابقني  منوذجني 
يف  األهلية  واحلرب  لبنان،  يف  األهلية  احلرب 
الصومال، حيث جرت كل واحدة من احلربني يف 

ظل توازن قوى بني األطراف املتحاربة.
ويربز الكاتب منذ البداية أهمية املنطقة العربية 
على  حتتوي  كونها  اجلهادي،  للمشروع  بالنسبة 
إىل  إضافة  األهمية،  فائقة  حبرية  مضائق  ثالث 

حزام النفط األهم يف العامل.
أي دور للتيار اجلهادي يف هذه املرحلة؟ ما هو 

املشروع؟ وماهي فرص جناحه؟
يعترب بن حممد أنه يف ظل هذه الفوضى املرتقبة 
)الكتاب صادر عام 2011(، لن يكتب للمشاريع 
اجلزئية أي فرصة للحياة يف األوضاع اجلديدة، 
ويدعو الستثمار الظروف الطارئة بأفضل وأكمل 
عام.  هدٍف  يف  اجلهود  وتوظيف  االسرتاتيجيات 
ويقول إن حالة الفوضى سوف تؤدي إىل تهيئة 
لرفض  منها  من  املتضررة  الشرائح  نفسية 
الناس  من  األعظم  السواد  وان  الدميوقراطية، 
األمن  توفري  تستطيع  »قوة«  بأي  سريحبون 

واالستقرار.
ويتابع قائاًل: »عندما ال جتد القوى العظمى مصلحة 
يف التدخل أو تعجز عن ذلك كما هو متوقع يكون 
احمللية،  باملواصفات  قوة  يد  على  الوحيد  احلل 
عند  طالبان  حركة  مع  حدث  ما  عني  هو  وهذا 
سدة  إىل  ووصوهلا  أفغانستان  على  سيطرتها 
احلكم يف كابول«، على الرغم من أنها مل تكن 
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بل  سياسية،  رؤى  أو  تنموية  مشاريع  أي  متلك 
عنها  يبحث  اليت  الوحيدة  السلعة  متلك  كانت 

الشعب يف ظل الفوضى، وهي األمن.
ويتوقع الكاتب ظروفًا مشابهة يف املنطقة العربية، 
ويدعو إىل »مشروع متكامل للمنطقة« اليت تعيش 
ظروفًا متشابهة وتشرتك يف املعطيات والقواسم 
إن  والعادات، ويضيف  والتاريخ  والدين  كاللغة 
فكرة  على  فيجب  يقوم  أن  جيب  املشروع  هذا 
قادرة على عبور احلدود والتحرك بني الناس كما 
فعلت فكرة الثورة، ويستنتج أن الفكرة الوحيدة 
القادرة على مجع شتات الناس وخماطبة أحالمهم 

هي »اخلالفة«.
قرب انهيار النظام العاملي وتفكك نظام سايس-

بيكو
سايكس- »نظام  النهيار  توقعًا  الكتاب  يطرح 
اخلالفة  بفكرة  القارئ  إلغراء  كمقدمة  بيكو« 
االسالمية اليت يعترب أن بغيابها منذ العام 1923 
أتاتورك  بني  لوزان  إتفاقية  توقيع  تاريخ  وهو 
واإلنكليز، بقي املسلمون بال رأس يقودهم وبال 
كيان جيمعهم. وكدليٍل على فكرته، يستعيد تنبؤ 
»أحد مفكري التيار اجلهادي« بعدم إمكانية »قيام 
دولة إسالمية باملعنى الصحيح إال عندما يزول أو 

يتغري هذا النظام الدولي«.
وانطالقًا من حتول »الثورات« إىل كرة ثلج تكرب من 
بلد إىل آخر، يلحظ الكاتب توسع معنى املطالبات 
مع كل انتقال حتققه، ففي تونس بدأت املطالب 
حملية، واتسعت مع »ثورتي« مصر وليبيا لتطال 
وامتدت  الشرعية،  غري  واهلجرة  األوروبي  األمن 
مع سوريا واليمن إىل مسائل أخرى منها التهديد 
بعد  ويرى  إسرائيل.  حول  الطوق  دول  بانهيار 
ذلك أن »الربيع العربي« أهلم الشعوب األوروبية 
خطط  ورفض  للتحرك  وإسبانيا  اليونان  يف 
اعتبار  االقتصادي، حتى يصل إىل حد  التقشف 
حبسب  بـ«جريانهم«  تأثروا  االسرائيليني  أن 
تعبريه، وقاموا بإستخدام العبارة العربية الشهرية 
املظاهرات  أثناء  النظام«  إسقاط  يريد  »الشعب 

املنددة مبشكلة السكن والغالء.
»وسائل اإلعالم والعلماء«  الكاتب على  ويراهن 
»يعطل  العربي  الشارع  يف  دفٍع  إحداث  يف 
التعاون العربي املشرتك يف ظل فوضى عارمة، 
حيث لن تتمكن دولة من مساعدة دولة أخرى بوجه 
القارئ،  توجيه  يف  أكثر  وبالدخول  الفوضى«. 
يرى أن »تدمري األنظمة هو تدمري حقيقي ألعمدة 
سايكس-بيكو، ألن هذه الفوضى العارمة ستخضع 
خارطة العامل العربي لتعديالت جديدة على موازين 
مساحات  وستخلق  والعسكرية  السياسية  القوى 
حتالفات  وستجلب  املركزية  السيطرة  من  خالية 
الوالء  الوقت  بنفس  وستحيي  للمنطقة،  جديدة 
للقبيلة والطائفة والعرق؛ وهذا ما سيجعل احلركة 
داخل املنطقة العربية ال ختضع للحدود املتعارف 

عليها واليت صنعت على عني سايس وبيكو«.
وعلى املستوى الدولي، يتوقع الكاتب انكماش 
السياسة اخلارجية األمريكية على نفسها، بسبب 
األزمة املالية، ويستشعر خطر تفكك الفيدرالية، 
االستنزاف  حرب  إىل  ذلك  يف  الفضل  ويرجع 
ضد  القاعدة«  »تنظيم  خاضها  اليت  االقتصادي 

واشنطن، ويستشهد بكتاب »حرب الثالثة آالف 
نوبل  جائزة  احلائز  األمريكي  للربوفيسور  مليار« 
ليندا  والباحثة  ستيغلتز  جوزيف  االقتصاد  يف 
بيلمس. ويعترب أن انهيار أمريكا القادم »سيجعل 
العامل بال قوة قادرة على قيادته ونسج التحالفات 
الالزمة إلدارة الصراعات فيه وستفقد املؤسسات 
الدولية كاألمم املتحدة وجملس األمن القدرة على 
ضبط النزاعات وفرض العقوبات«، ألن »أمريكا 
من  الفراغ  مأل  من يستطيع  خلفها  من  ترتك  مل 
بعدها بنفس الكفاءة واملقدرة«، ويستطرد قائاًل 
بيكو  سايكس  ملنظومة  الوشيك  التفكك  مع  إنه 
نكون قد وصلنا إىل املناخ املالئم للشروع يف 
املراحل التنفيذية ملشروع إعادة اخلالفة االسالمية، 
ويقول بعبارة أوضح إنه »وألول مرة منذ سقوط 
اخلالفة يف عام 1923 يكون فيها رحم األمة قاباًل 

لإلحتفاظ جبنني اخلالفة«.
نظرية الذراعني

وبعد تأمني املناخ املالئم ملشروع اخلالفة، يطرح 
الكاتب »نظرية الذراعني«، كطريق تنفيذي هلذا 
القارئ  أمام  تفاؤله  لتربير  ويستنجد  املشروع، 
تستطع  مل  اليت  التارخيية  األحداث  من  مبجموعة 
خالهلا العقول واألذواق استيعاب أملعية املفكرين 
وأفكارهم يف وقتها، فيتحدث عن »ليدل هارت« 
عند  الربيطانيون  العسكريون  منه  سخر  وكيف 
املباشر«،  غري  »االقرتاب  السرتاتيجية  طرحه 
ليبتكروا  هتلر  عهد  يف  األملان  استفاد  واليت 
نظرية »احلرب اخلاطفة«، واليت احتلوا بها غرب 

وشرق أوروبا بني األهوام 1939 و1941.
ويدعو بعدها الستغالل املساحات اجلغرافية اليت 
الفوضى  ظل  يف  املنطقة  دول  فيها  ستفتقد 
إسالمية  إمارة  إلقامة  وذلك  املركزية،  السيطرة 
ويطرح  االسالمية،  اخلالفة  ملشروع  كنواة 
تساؤالت حول املساحات اجلغرافية األنسب لبدء 
اليت  لتلك  التساؤالت  هذه  يشبه  ثم  املشروع، 
دارت بني اليهود يف مؤمتر »بازل« عام 1897، 
أو  األرجنتني  وطن يف  أخذ  هرتزل  رفض  حيث 
أوغندا لبناء الوطن القومي اليهودي، مع أن ذلك 
كان متوافرًا من قبل سلطات االستعمار سياسيًا 
وماليًا، واختياره فلسطني كمشروع قومي لدولة 
بإعالن  وينتهي  زراعية  مبستعمرات  يبدأ  اليهود 
بني  ما  الفرتة  وهي  عام  مخسني  خالل  الدولة 
الدعاية  أن  الدولة، وكيف  وإعالن  األول  املؤمتر 
»بأرض  فلسطني  وصف  على  ركزت  اليهودية 

اللنب والعسل«.
مركزية  نقطة  ليطرح  الكاتب  ينطلق  هنا،  ومن 
يف مشروعه، وهي األهمية الفائقة ملسألة احلشد 
الفكري والعاطفي اليت جيب أن تسبق اخلطوات 
التنفيذية، ويقول إن »األمة االسالمية قد غيبت 
مواجهة  يف  طويلة،  لفرتة  اخلالفة«  مفهوم  عن 

مفاهيم القومية والوطنية.
والعاطفي،  الفكري  احلشد  أهمية  على  وللداللة 
واألحزاب  الشيوعية،  احلركة  جتربة  يستعيد 
على  ركزت  اليت  األمريكية  والسياسة  النازية، 
الضخ الثقايف واإلعالم، ويشري إىل التعبئة اليت 
وخيتصره  الدولة  مشروع  حول  الكرد  مارسها 
بشهادة ألحدهم يقول فيها: » كانوا يضعون لنا 

مشروع الدولة مع حليب األطفال«.
املدى  بعيدة  اسرتاتيجية  اعتماد  إىل  ويدعو 
كاإلصدارات  متنوعة  إعالمية  أدوات  تتضمن 
املرئية والكتب والدراسات واملؤمترات الصحفية 
والندوات الفكرية خللق »حالة من القبول الفكري 
اخلالفة  مشروع  جنعل  أن  تقدير  أقل  على  أو 
الشارع  رجل  عند  مطروحة  قضية  االسالمية 
العادي«، ويشيد بدور سيد قطب وعبداهلل عزام 
مطمورة،  إسالمية  مصطلحات  إحياء  إعادة  يف 
»غزوتي  الذي حول  االلكرتوني«  »اجلهاد  وبدور 
للعمل  استفادة  جمال  إىل  وواشنطن«  نيويورك 

اجلهادي.
ويشدد يف سبيل إجناح احلشد الفكري والعاطفي 
وإكمال نتائجه على أهمية »قاعدة نفسية مفادها 
أن النموذج الناجح هو خري دعاية للفكرة اليت تقف 
من ورائه«. ويطمئن »اجملاهدين« إىل أن مرحلة 
الفوضى سوف تعفيهم من عبء  توفري اخلدمات 
ألن  عليها،  يسيطرون  اليت  املناطق  للناس يف 
مثل  االساسيات،  بتوفري  يهتمون  سوف  الناس 
البنى  تصبح  حيث  واملشرب،  واملأكل  األمن 
الدولة  توفرها  اليت  األخرى  واخلدمات  التحتية 
عنها،  االستغناء  ميكن  اليت  الكماليات  من  عادًة 
ويضيف ان املرحلة الفوضوية العارمة سوف تعيد 
تشكيل ظروف املعيشة مبا يتناسب مع املشروع، 
بفعل  أساسًا  الكماليات  ستفقد  الناس  أن  أي 

الفوضى.
على  العربي  العامل  »خريطة  الكاتب  ويضع 
الطاولة«، ليبحث »عن أفضل املواقع اليت تصلح 
الشروط  وفق  املشروع«،  هذا  إلنطالق  كقاعدة 
من  سيكون  واليت  لذلك  الالزمة  واملتطلبات 

أهمها:
-   أواًل: أال يكون املوقع يف منطقة ميتة حيويًا 
وسياسيًا كبعض األقاليم يف السودان والصومال 
وموريتانيا وصعيد مصر وغريها من املناطق اليت 
ال حتظى بعوامل جتعل منها حمط اهتمام للشارع 

االسالمي.
-   ثانيًا: أن يكون املوقع ضمن أو بالقرب من 
مناطق التأثري الديين، فالتاريخ يشهد بأن اخلالفة 
الذي  والرمز  املسلمني  قبلة  مبن  دائما  ارتبطت 

يلتفون حوله.
تضاريس  اجلغرايف  املوقع  أن يضم  ثالثًا:     -
كاملوانع  الدفاعي  العسكري  العمل  على  تساعد 
واملستنقعات  والغابات  اجلبال  مثل  الطبيعية 
حركة  تعيق  اليت  املوانع  من  وغريها  واألحراش 
اجليوش النظامية أو حتيد بعض االسلحة املتفوقة 
إال  ذلك  عن  يشذ  وال  واملدرعات...  كالطريان 
والبشرية  العمرانية  الكثافة  استخدام  جييد  من 
كغطاء للتحرك والتواجد العسكري كما هو احلال 

يف العراق.
-   رابعًا: األمن الغذائي أي أن يضم املوقع أنهار 
ومناطق زراعية وحبريات طبيعية تشكل له قاعدة 

لإلكتفاء الذاتي من املاء والغذاء.
أن  السكانية املساعدة أي  الطبيعة  -   خامسًا: 
تتضمن اخلصائص البشرية للمنطقة نسب مقبولة 

من ناحية التدين والشجاعة والصرب.
الشروط  هذه  أن  جيد  املواصفات،  وضع  وبعد 
العامل  من  منطقتني  يف  تكون  ما  أكثر  تتوافر 
)الذراعني(، ألن  والشام«  »اليمن  العربي وهما 
كال املنطقتني »تقعان يف اجملال احليوي لقلب 
العامل االسالمي ونستطيع من خالهلما حتريك عموم 
املسلمني وتضمان تضاريس وموانع طبيعية بها 
وفرة يف املاء والغذاء جتعلهما يف دائرة حصينة 
من ناحية األمن الغذائي«؛ يستنجد الكاتب لتأكيد 
منسوبة  بأحاديث  املختارتني  املنطقتني  أهمية 
إىل  ودعوته  والشام  اليمن  أهمية  عن  للرسول 
اجلهاد فيهما، ويؤكد أن سكانهما هم من أشد 
العناصر العسكرية انضباطا يف احلروب وأليقها 

به.
نستكمل يف اجلزء الثاني من هذه القراءة احلديث 
الذراعني،  نظرية  يف  التحرك  اسرتاتيجية  عن 
وأهم التوصيات اليت يطرحها الكاتب للجهاديني 
هذه  تتضمن  حيث  اخلالفة،  مشروع  لتحقيق 
التوصيات مفاجآت كربى كالدعوة إىل إغالق قناة 
السويس وتدمري صناعة النفط وتهجري األقليات، 

وغريها من املوضوعات الالفتة جدًا.

ذراعا املشروع )اليمن والشام(
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»املذكرة  كتاب  يف  القراءة  من  الثاني  اجلزء 
نشر  والذي  حممد،  بن  لعبداهلل  االسرتاتيجية« 
عام 2011 عند بداية أحداث العامل العربي، وفيه 
وضع اسرتاتيجية التنظيمات االسالمية املتطرفة 
وهو  واليمن،  الشام  يف  اخلالفة  دولة  إلنشاء 
املنطقة  أحداث  الكثري من  الذي يفسر  الكتاب 

خالل السنوات األربع املاضية.
»نظرية  عن  األول  اجلزء  يف  حتدثنا  أن  بعد 
الذراعني« اليت يدعو إليها الكاتب، نتطرق يف 
اجلزء الثاني إىل »اسرتاتيجية التحرك يف نظرية 
الذراعني«، والدعوة اليت يطلقها لتدمري صناعة 
األهداف  من  وغريها  األقليات  وتهجري  النفط 
يف  األرض  على  تنفذ  معاملها  شوهدت  اليت 

سياق فوضى »الربيع العربي« املفرتض.
»نظرية  للتحرك يف  العامة  االسرتاتيجية  تعتمد 
وتركيز  حشد  على  الكاتب  حبسب  الذراعني« 
مع  املشروع،  منطقيت  يف  اجلهادية  الطاقات 
وإمداد  دعم  مراكز  إىل  اجلبهات  بقية  حتويل 
بشري وفين ملنطقيت املشروع، ويقول: »وقد 
َجَعْلُت« العمل يف املشروع يف منطقتني بداًل من 
واحدة كي تتضاعف فرص النجاح من جهة ولكي 
تعمل اجلبهتان واملنطقتان كذراعني تغطي كل 
واحدة منهما األخرى ومتنع من تركيز أي جمهود 
ويضيف  لوحدها.  جبهة  أية  يستهدف  عسكري 
هذه  والتغطية  والتثبيت  اإلشغال  »شبكة  إن 
جبانب  جزئي  بشكل  اجلبهات  بقية  فيها  تدخل 
والبشري  الفين  الدعم  يف  األخرى  مهمامها 

واملعلوماتي«.
بالذراعني  العمل  طريقة  اقرتاح  سبب  وعن 
أن  أعتقد  »ألني  يقول:  األوىل،  املرحلة  يف 
األعداء على اختالف ألوانهم سوف يلجأون إىل 
على  القضاء  مهمته  عسكري  حتالف  تشكيل 
أمن  يهدد  والذي  الشام  اجلهادي يف  التواجد 
ووجود إسرائيل أو التواجد اجلهادي يف اليمن 
البحرية  واملمرات  النفط  منابع  يهدد  والذي 
على  نقاتل  أن  حينها  لنا  األفضل  ومن  املهمة 
يف  جزئية  جبهات  بسلسلة  مدعومتني  جبهتني 
العراق وجزيرة العرب ومصر وليبيا والصومال 
واملغرب اإلسالمي وغريها ألن تشتيت جهود أي 
حتالف عسكري حيتاج إىل مواقع تتبادل الضغط 
والتغطية يف ما بينها«. ويضيف أن جبهة الشام 
ستستفيد »من أذرع اإلمداد والتموين اآلتية من 
العرب..  جزيرة  ومشال  ومصر  وتركيا  العراق 
الفوضى  إال  تنقصها  ال  ديناميكية  هذه  وإن 

العارمة كي تبدأ بالعمل«.
ويف هذا السياق، يقرتح »نقل الكوادر العاملة 
ألن  الشامي«،  الداخل  إىل  الرافدين  بالد  يف 
واسعة  خربات  ولدت  قد  العراق  يف  »احلرب 
واملناطق  املدن  قتال  تكتيكات  يف  ومثينة 
الزراعية وأساليب الدفاع اجلوي وتقنية العبوات 

املتفجرة والالصقة والكوامت«.
ويف ناحية التنظيم، يؤكد أهمية ذلك يف مرحلة 
التنظيم  على  مثااًل  ويعطي  العارمة،  الفوضى 
بوصفه »ديفيد بن غوريون برجل الدولة«، حيث 
تعامل هذا األخري بقسوة مع عصابات الشترين 
واهلاغانا وغريهما بعد سيطرتهم على فلسطني 

وإعالن دولتهم.
كل  أهمية مجع  على  ذلك  بعد  الكاتب  ويشدد 
كـ  واحد،   »عنوان  حتت  اجلهادية   احلركات 
»االحتاد اإلسالمي أو أنصار الشريعة أو غريه، 
املشروع،  منطقيت  إحدى  هو  واحد«  و«مكان 
لتاليف  القاعدة«  »تنظيم  إسم  بتغيري  وينصح 
إن  يقول  اليت  النمطية  للصورة  السلبية  اآلثار 
اإلعالم والدول الغربية صبغته بها، واليت أدت 
أخرى،  ومرًة  عنه.  مجاهريه  بعض  إبعاد  إىل 
يعطي مثااًل إسرائيليًا حول جدوى تغيري اإلسم، 
فحزب »كادميا« اإلسرائيلي هو عبارة عن حتالف 

جملموعة أحزاب.
متوازيتني،  فكرتني  يف  السري  الكاتب  وخيتار 
للمنظمات  »احتاد  وهما  إحداهما،  اختيار  بدل 
اجلهادية«، وتشكيل »دولة تكون نواة اخلالفة«، 
على أن حيشد هلما قدرات فنية ومالية ومراكز 
يف  املكاتب  عشرات  عرب  إعالمي  وزخم  دعم 
البلدان اإلسالمية؛ وحني يتم التمكني يف إحدى 

»املذكرة االسرتاتيجية«: دعوة إىل تدمري النفط.. إقفال السويس.. تهجري األقليات - اجلزء الثاني

بدأت  اليت  املكاتب  تتحول  املشروع  منطقيت 
القنصليات  يشبه  ما  إىل  استخبارية  كماكتب 

والسفارات للدولة الوليدة.

املشروع  يعيشها  اليت  الظروف  يشّبه  وجمددًا، 
بالظروف اليت عاشها اليهود قبل إعالن دولتهم، 
أن  أردمت  »إن  بازل:  مؤمتر  بعد  قال  فهرتزل 
أخّلص لكم أعمال املؤمتر فبوسعي أن أقول إن 
ويتابع  اليهودية«،  الدولة  أسست  بازل  يف 
عنوان  حتت  مكاتب  أنشأوا  اليهود  أن  الكاتب 
املؤسسات  يف  وتغلغلوا  اليهودية«  »الوكالة 

احلاكمة يف الغرب حتى متكنوا.

أهم التوصيات التي يمكن أن تخدم املشروع
تطبيق  أثناء  احرتازية  إجراءات  الكتاب  يطرح 
املشروع، وهي »مبثابة إجراءات األمن والسالمة 
عند تشييد بناء جديد«، ويقول إنه جيب مراعاة 
واملتوسط  القريب  املدى  على  اإلجراءات  هذه 
الدعائي،  التأمني  أنواع:  ثالثة  إىل  والبعيد، 

التأمني الذاتي والتأمني االسرتاتيجي.

التأمني الدعائي: وهو يف عدم الدخول يف أية 
دائرتي  خارج  إسالمي  طرف  أي  مع  صراعات 
احلسن  املثال  إظهار  مببدأ  والتمسك  املشروع 
للدولة النواة، ويوضح بعبارة: »اتركوا اإلخوان 
القيادات  دور  على  يركز  ثم  تركوكم«،  ما 

بالتواصل مع القاعدة الشبابية وتوجيهها.

التأمني الذاتي: وهو على الشكل التالي:
 1- توفري اخلدمات: والقصد هنا توفري السلعة 

الوحيدة املطلوبة وهي األمن.
احلقيقي  النمو  مؤشر  وهو  االستقطاب:   -2  
الدعاة  بعض  تكليف  وفيه  اجلماعة.  أو  للحركة 
إسالمية  تعليمية  مناهج  بوضع  واألكادمييني 
ذلك  ودعم  وتشجيع  العمرية  الفئات  ملختلف 

حتى يكون بدياًل من التعليم التقليدي.
 3- الردع: يف أية بقعة من العامل يتمثل األعداء 
يف قسمني عدو داخلي وعدو خارجي. وقد تأخذ 
قوة الردع أشكاال متعددة يف التعبري عن نفسها 
املسيطر  املناطق  يف  املكثف  األمين  كالظهور 
النفوذ  مناطق  خارج  اإلغارة  وعمليات  عليها 
العسكرية من  الدفعات  وتدريب وختريج بعض 
أبناء املنطقة، ويعطي يف هذا السياق مثااًل آخر 

عن اإلسرائيليني.
العسكري  التحرك  اسرتاتيجية  الكتاب  ويقسم 
القتال،  البناء،  مراحل:  ثالث  إىل  الشام   يف 

والتمكني.

-  أوال: مرحلة البناء:
»تعتمد هذه املرحلة على السرية يف كل شيء، 
حبيث  املعركة«  خالل  من  »البناء  شعار  وترفع 
يف  يرتكز  للمجاهدين  الشاغل  الشغل  »يكون 
تدريب وإعداد الكوادر العسكرية وبناء شبكات 

القادمة  للمرحلة  التحتية  البنية  الرصد وتشييد 
واليت تتطلب امتالك وختزين كميات ضخمة من 
األسلحة والذخائر، وميكن تأمني ذلك عن طريق 
خالل  من  أو  التهريب  وشبكات  السالح  جتار 
اهلدف  أن  أي  العسكرية،  األرتال  على  اإلغارة 
الرئيسي لعملياتنا العسكرية يف هذه املرحلة هو 
العدو«، ويضيف  احلصول على السالح من يد 
بعض  ترتيب  الفرتة  هذه  يف  »املهم  من  أنه 
العسكرية  العدو  أجهزة  الالزمة يف  االخرتاقات 

واألمنية فاملتعاطفني كثر«.

-   ثانيًا: مرحلة القتال:
وهي حبسب الكاتب، »تبدأ بالتزامن مع ضعف 
فعندما  السلمية،  التظاهرات  جبدوى  الشعور 
يدرك الناس عدم جدوى املشروع السلمي يف 
إسقاط النظام نبدأ اإلعالن عن مشروعنا املسلح 
ضد  املناسبة  »املعركة  أن  ويرى  إلسقاطه«، 
تفكيكه  إىل  تؤدي  اليت  هي  السوري  اجليش 
وليس إىل هزميته«، ألن املستهدف هو الروح 
املعنوية للجندي، ويقرتح تقسيم مناطق سوريا 
يف  يوضع  رعب،  ومناطق  ضغط  مناطق  إىل 
يف  ويعتمد  العسكرية،  العمليات  ثقل  األوىل 

الثانية على ثقافة الكوامت والعبوات الالصقة.

سخونة  أن  قائل  يقول  »قد  الكاتب:  ويضيف 
ضخمة  عسكرية  إىل محالت  تؤدي  قد  املعارك 
تؤذي األهالي واحلرث والنسل وأقول أن هذا 
اإلحتمال وارد.. ومل يقل أحد بأننا ذاهبون يف 
ندافع  بـ«أننا  الرد  يكون  أن  ويقرتح  نزهة«، 
ونقاتل نظام مارس القتل والتعذيب والرتويع 
وتعطيل الشرع والتالعب بأعراض املسلمني منذ 
أكثر من 30 عامًا«. ويدعو إىل عدم التأثر بنداءات 

املتضررين وأصحاب املصاحل من املدنيني.

- ثالثًا: مرحلة التمكني:
فيها  تقدر  اليت  املرحلة  الكاتب،  وهي حبسب 
القيادة أن العدو على وشك اإلنهيار العسكري 
يف إقليم معني، لتبدأ »عمليات الفتح والسيطرة 
على املناطق يف عمليات خاطفة ومتزامنة« تنتهي 
بالتطهري، والشروع  ببناء أرضية الدولة اجلديدة 
للتدريب  قاعدة  اإلقليم  هذا  من  ستتخذ  اليت 

والتموين ومنوذجا لفرض األمن والنظام.
بباب  الكاتب  ويشّبهه  االسرتاتيجي:  التأمني 
»فاملقصود  اإلسالمي  الفقه  يف  الذرائع  سد 
من اإلجراءات املقرتحة هنا هو العمل على شّل 
قدرات العدو العملية على شن احلرب ضدنا«، 
ويقول: »فلو أننا نقاتل يف مدينة يفصل بني 
شطريها جسر، وهذا اجلسر مهم لنا يف التنقل 
ويف تغطية بعض اخلدمات، إال أنه قد يكون من 
الضروري لنا أن نقوم بنسفه قبل أن يستخدمه 

األعداء يف العبور إلينا«.
ولتأمني الدولة اسرتاتيجيًا، يقرتح الكاتب قطع 
وتهجري  بأرضهم  األقليات  نفوس«  »عالئق 

العمل  »مفاتيح  يعتربهم  الذين  األقليات، 
النيب  إن  ويقول  غاٍز«،  لكل  االستخباراتي 
نفوسهم  عالئق  لقطع  النضري  بين  »حرق خنيل 

باملكان«.
ويضع الكاتب ثالث خطوات لتأمني الدولة بعد 

إعالنها مباشرة، وهي:
بالقناة  )يصفها  السويس  قناة  إغالق   - أ    
البحر  جعل  املندب:  باب  وتضييق  املشؤومة( 
انتقال  لتأمني  بالدولة  خاصة  حممية  األمحر 
ومنع  ومصر،  اجلزيرة  بني شبه  الدولة  جيوش 

حترك البوارج احلربية املعادية وغريها.
باملفاجأة  !)يصفها  النفط  صناعة  تدمري   - ب 

األخرى(: لقطع عالئق نفوس العامل باملنطقة.

حنافظ  أن  لنا  »ينبغي  يقول:  الباب  هذا  ويف 
النفط  صناعة  تدمري  يف  الذاتية  قدراتنا  على 
آخر، ويف  الساحل اخلليجي من وقت إىل  على 
دائمًا  تواجدًا  لن حنقق  بأننا  إحياء  العبارة  هذه 
اخلطورة  من  أن  أظن  ألني  الساحل  ذلك  على 
بداياتها  يف  للدولة  الشريط  ذلك  ضم  مبكان 
كانت  سواء  العاملية  القوى  كل  ألن  األوىل، 
واهلند  كالصني  بعدها  سيأتي  من  أم  أمريكا 
وغريهما ستحاول االستقتال للسيطرة على ذلك 
الشريط«. وهنا يتخوف الكاتب من أن الصني 
مستعدة لرمي مئات آالف القتلى للحصول على 
هذه املادة، خصوصًا وأنها ال تقيم اعتبارًا للرأي 

العام احمللي، حبسب قوله.
الكاتب:  ويقول  املعادية:  األقليات  تهجري  ج- 
إلجالء  يكفي  ما  الشواهد  من  حيمل  »التاريخ 
األقليات الدينية املعشعشة يف املنطقة العربية، 
التآمر  يف  األقليات  هلذه  اإلجرامي  فالسجل 
االستعمار  فرتات  يف  وخاصة  املسلمني  على 
دليل  أكرب  هي  علينا  له  معني  خري  كانوا  اليت 
على ذلك«، ويضيف أن »يستوجب علينا ومن 
تهجري  على  نعمل  أن  الدولة  قلب  تأمني  مبدأ 
األقليات الدينية من تلك املنطقة وجعل الشام 
بعد  املسلمني  غري  على  حمظورة  منطقة  ثاني 
أرى  »فلذلك  العرب«، ويستطرد قائاًل:  جزيرة 
دولة  إعالن  قبل  أو  بعد  علينا  الواجب  من  أنه 
اخلالفة حبسب الظرف أن نعمل على طرد اليهود 
وتهجري النصارى والدروز والنصريية والبهائية 
باإلضافة إىل الشيعة وعبدة الشيطان وغريهم. 
أقول  أوضح  »بعبارة  بالقول:  مقصده  ويوضح 
أن أفضل سياسة للتعامل مع ملف األقليات وما 
حيمله من خماطر هو بفرض واقع جديد خال من 

تلك األقليات«.

اسرتاتيجية خاصة بالصراع العاملي ومكان التيار 
الجهادي منه

يعتقد الكاتب »أن مؤشر قوة املسار اجلهادي 
املؤشر  مع  متزامنًا  كان  صعوده  واستمرار 

تدمري النفطمقاتل متطرف
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األمريكي، وكأنهما إنطلقا من املستوى نفسه 
ليلتقيا يف الوسط وكل منهما يف أوج قوته«، 
اجلهادي  للفكر  األوىل  الشرارة  انطالق  ويعيد 
تكون  حيث  قطب«،  و«سيد  »املودودي« 
األساس احلركي للتيار اجلهادي الذي اختذ من 
فقه بن تيمية أساسًا شرعيا له. ويرى أن »هذا 
إىل  خالهلا  من  عرب  تارخيية  رموز  بثالثة  التيار 
العامل وهم: سيد قطب، عبداهلل عزام وأسامة 

بن الدن«.
ويقسم مراحل تطور التيار اجلهادي إىل أربع:

املرحلة األوىل: ويطلق عليها »اجلهاد الشعيب«، 
اخلالفة  سقوط  بعد  انطلقت  إنها  ويقول 
العثمانية، ومرت يف حمطات عديدة »مثل ثورة 
اإلمام شامل يف القوقاز، وعزالدين القسام يف 
املغرب،  يف  اخلطابي  الكريم  وعبد  فلسطني، 
وعمر املختار يف ليبيا«، ويرجع هذا النوع من 

اجلهاد إىل الدافع الفطري الديين.
القطري«  »اجلهاد  ويسميها  الثانية:  املرحلة 
أفكار  إىل  وتستند  »متتد  جذورها  إن  ويقول 
والتمايز عن  واحلاكمية  اجلهاد  سيد قطب عن 
الكفر واملفاصلة عن اجلاهلية، واليت استمدها 
أنه يف تلك املرحلة  من املودودي«، ويضيف 
مميزة  فكرية  مسات  تظهر  مرة  وألول  »بدأت 
بأن  آمنت  اليت  اجلهادية  للحركات  وواضحة 
احلقيقي  اإلسالم  عودة  أمام  األوىل  العقبة 
هذه  بإزاحة  هي  عنهم  الظلم  ورفع  للمسلمني 
األنظمة العميلة اليت زرعها العدو قبل رحيله«، 
اجملال  هذا  يف  ويقتبس  تعبريه.  حد  على 
القوات  انسحاب  إعالن  عند  قطب  لسيد  قواًل 
احلمر  اإلجنليز  »خرج  مصر:  من  الربيطانية 
يستثين  أنه  ويوضح  السمر!«.  اإلجنليز  وبقي 
هذه  يف  شاركت  اليت  اجلهادية  اجلماعات  من 
املرحلة من وصفهم بـ »اجلماعات مشّوهة الفكر 
والتصّور كحركة محاس وجبهة مورو اإلسالمية 
نفس  من  ومتتد  تنطلق  كانت  وإن  وغريهما 

اجلذور التارخيية«.
ويرى الكاتب أن »كتب سيد قطب عندما وجدت 
القالب املناسب هلا عند أتباع املنهج السلفي ... 
أنتج هذا التزاوج مقاتلني عقائديني، فتفجرت 
والتنظيمات  احلركات  من  سلسلة  لذلك  نتيجة 
ويورد  املسلمني«،  بلدان  شتى  يف  اجلهادية 
مصعب  أبو  املدعو  عن  نقلها  الئحة  ذلك  بعد 
وهي  املقاومة«،  »سرايا  كتابه  يف  السوري 
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»اجلهاد  تسمية  عليها  ويطلق  الثالثة:  املرحلة 
جلميع  الرئيسي  »الناقل  ويعتربها  اإلقليمي«، 

أحداث 11 سبتمرب والكسر يف مسار التاريخ

»املذكرة االسرتاتيجية«: دعوة إىل تدمري النفط.. إقفال السويس.. تهجري األقليات - اجلزء الثاني

احلركات اجلهادية من مسرح عملياتها احملدود 
إىل خارج حدود البلد«، ويرجع ذلك إىل »القمع 
الشديد الذي تعرضت له اجلماعات اإلسالمية يف 
املرحلة السابقة«، والذي أدى حبسب رأيه »إىل 
حبثهم عن أي ) جناشي ( يستظلون يف ظله«. 
ويعترب الكاتب أن حمطة التحول الكبرية بالنسبة 
للجماعات اجلهادية كانت يف أفغانستان، حيث 
»اختلطت فكريا مع بعضها البعض وتعرفت على 
قضايا املسلمني املختلفة وأصبح اهلم مشرتكا 
الشيء«،  بعض  أوضح  والرؤية  أكرب  والنضج 
على  بعيد  زمن  منذ  مرة  »ألول  بأنه  ويضيف 
أمر اجلهاد على  صعيد األمة اإلسالمية يناقش 
شاشات  وعلى  اجلرائد  صفحات  ويف  العلن 
التلفزة بعد أن كان نسيًا منسيًا«، ويف ذلك 
إشارة من الكاتب إىل دور وسائل اإلعالم اليت 
يف  اإلسالميني  وعمليات  ملصطلحات  روجت 
أفغانستان. ويطرح إىل جانب ذلك أمثلة »عن 
لبعضهم  الدول  خمتلف  من  اجملاهدين  نصرة 
وللداللة  وغريها«؛  وأفغانستان  الشيشان  يف 
حتول  إىل  يشري  النصرة   هذه  فاعلية  على 
»اجملاهدين« إىل »قوات تدخل سريع كما مسعوا 
هيعة أو فزعة طاروا لنجدة املسلمني ولو كانوا 

يف أقصى الصني«.
العاملي«،  »اجلهاد  ويسميها  الرابعة:  املرحلة 
حيث يقول: »أخذ اجلهاد ميتد عامليا بعد أن أثبت 
اجملاهدون أنفسهم يف حتويل جمريات األحداث 
العاملية يف أفغانستان والبوسنة واهلرسك، وأخذ 
الغرب ينظم املؤمترات العاملية كمؤمتر شانغهاي 
الشيخ  اإلرهاب ومؤمتر دايتون وشرم  ملكافحة 
وغريها لتحجيم وتقنني ومكافحة ما بات يعرف 

باجلهاد العاملي.

نقطة التحول التاريخي يف الصراع
يعترب عبداهلل بن حممد أن نقطة التحول التارخيية 
يف املسار الفكري »للمجاهدين« كانت عند ما 
عام  العرب  جلزيرة  الصلييب  بـ«الغزو  يصفه 
أن  ويرى  الكويت«،  حترير  ذريعة  حتت   1990
هذه احملطة وأحداثها »كشفت للمجاهدين حقيقة 
األنظمة احلاكمة يف املنطقة وحقيقة املؤسسات 
التابعة هلم وضخامة املؤامرة الصليبية  الدينية 
اليت اعتمدت على األطراف السابقة يف وصول 
جيوشها إىل املنطقة وإضفاء الشرعية على هذا 

الوجود الدائم«.
تنظيم  عن  احلديث  يف  ذلك  بعد  ويسرتسل 

»قاعدة اجلهاد« ودوره.

تنظيم »قاعدة الجهاد«
يتحدث الكتاب كيف »اندجمت القدرات التنظيمية 
أمين  الدكتور  بقيادة  املصري  اجلهاد  جلماعة 
الظواهري مع القدرات القيادية ألسامة بن الدن 
لتكوين تنظيم قاعدة اجلهاد اليت تبنت الدعوة 
إىل قتال الرأس املدبر جلميع مآسي املسلمني 
فوق  اجلامثة  احلاكمة  لألنظمة  الركني  والركن 
باستهداف  وذلك  )أمريكا(  املسلمني  صدور 

مجيع املصاحل األمريكية السياسية واالقتصادية 
والعسكرية واملدنية يف أية بقعة كانت من الكرة 
األرضية«، وينقل أن »بن الدن خلص املعادلة 
الرئيسية:  العدو  خطوط  ستهدم  اليت  اجلديدة 
والقوات  احلاكمة  األنظمة  الدينية،  املؤسسات 

الصليبية«، على حد تعبريه.
بضرب  البدء  اختار  الدن  »بن  أن  ويتابع 
األمريكيني قبل ضرب آل سعود، ألن آل سعود 
تدافع عنهم ألكثر من  الدينية  كانت املؤسسة 
الناس،  عند  شرعية  هلم  وبنت  سنة،  سبعني 
عنهم  سعود  آل  يدافع  األمريكيني  وبضرب 
املؤسسة  تدافع  وعندما  شرعيتهم،  فتسقط 
وذلك  معهم.  شرعيتها  تسقط  عنهم  الدينية 
واملخاطرة  سعود  آل  بقتال  البدء  عن  عوضًا 
من  املوفرة  حصانتهم  بسبب  املشروع  بفشل 

املؤسسة الدينية يف السعودية.
بدأت  القاعدة، وكيف  تاريخ عمليات  ويسرتجع 
بضرب السفارتني األمريكيتني يف نريوبي ودار 
السالم عام 1998، وثم تدمري املدمرة األمريكية 
 ،2000 عام  عدن  قبالة  كول«  أس  أس  »يو 

أمريكا إىل ما يسمى بـ )احلرب الالمتوازية( وهو 
نوع جديد من احلروب سيسلب اجليش األمريكي 

فاعليته العسكرية، كما يقول.
أيلول  من  عشر  احلادي  عملية  عن  ويتحدث 
ويسهب  العاملي،  التجارة  مركز  برجي  وضرب 
الشهرية  هنتنغتون  صامويل  نظرية  شرح  يف 
العامل ال  »صدام احلضارات«، واليت تقول إن 

ميكن أن يتسع حلضارتني.
بأنه جيب أن  الكاتب نظرية هنتنغتون  ويوافق 
نظامها  تفرض  واحدة،  حضارة  العامل  تسود 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي حتى يسود 
كمسلمني  »حنن  ويضيف:  كله،  العامل  السالم 
نوافقه يف ما ذهب إليه ونرى أن العامل فعال ال 

يتسع حلضارتني يف آن واحد«.
يف  كانت  اليت  الصورة  ندرك  »حتى  ويتابع: 
أذهان الساسة األمريكيني يف تلك األيام أنقل 
أن  لي  حيلو  ممن  البليغة  الكلمات  هذه  إليكم 
أطلق عليه اسم »بروفسور اجملاهدين«، قال لي 
الربوفسور: أمريكا دولة مل يكن هلا منوذج سابق 
يف التاريخ، من حيث أن األمن مل يكن يشكل 
مركزها  لبعد  وذلك  الدول،  كبقية  هاجسا  هلا 
عن دوائر الصراع يف العامل ، ومل يتغري هذا 
أحدثت  لقد   ... سبتمرب   11 يوم  يف  إال  األمر 
عمليات احلادي عشر من سبتمرب كسرًا يف مسار 

التاريخ«.
املشروع  على  الدن  بن  بفضل  اإلشادة  وبعد 
العربة  ألخذ  أخرى  مرة  الكاتب  يعود  اجلهادي، 
من تاريخ احلركة الصهيونية، فيقول: »إن كان 
اليهود مل ينسوا فضل هريتزل يف بناء وتوطيد 
بنقل  فقاموا  وفاته  بعد  أنشئت  اليت  دولتهم 
على  كتقديٍر  أبيب،  تل  إىل  أوروبا  من  رفاته 
كانت  اليت  اليهودية  الدولة  بناء  يف  جهوده 
ال  للكاتب(  )والكالم  فإني  أفكاره،  بنات  من 
أجد أفضل من أن نعمل جبٍد واجتهاد كما علمنا 
الشيخ )بن الدن( لنبين ومند حدود دولة اإلسالم 
ومهد اخلالفة، لتشمل حبر العرب وما وراءه كي 
يبلغ  ولكي  الشريف  قربه  الشريعة  بركة  تضم 
خرب رساليت اليت مل تصل إليه« )رسالة حتدث 
يف سياق الكتاب أنه أرسلها إىل بن الدن ومل 

تصله بسبب مقتل األخري يف الفرتة نفسها(.
وباملختصر، يبدأ الكتاب بوصف دموي للرسول، 
احلركة  من  األسوة  ألخذ  بالدعوة  وينتهي 

ويقول إن »أمرًا ما قد حدث فغري وقلب موازين 
الصراع العاملي«.

الحرب الالمتوازية.. والكسر يف مسار التاريخ
»للحرب  شرحة  سياق  يف  الكاتب  يقول 
خمتلفة  هي  واليت  يصفها،  كما  الالمتوازية« 
عن »احلرب الالمتوازنة«، إن تقارير اسرتاتيجية 
بيل  األمريكي  الرئيس  مكتب  على  وضعت 
انتهاء  بعد  احلقيقي  اخلطر  أن  تفيد  كلنتون 
حقبة احلرب الباردة يكمن يف اجلهاد العاملي أو 
اإلسالم املتطرف باملعنى األمريكي، ويعزو ذلك 
إىل »أن هذا النوع من املواجهة إن حدث فسيقود 

الصهيونية، وبني دفتيه ترد أفكار متثل الدليل 
لتدمري  املتطرفة  اإلسالمية  للحركات  العملي 
يف  العارمة«  »الفوضى  إىل  وإيصاهلا  املنطقة 
وقد  اإلسالمية،  اخلالفة  إىل  الوصول  سبيل 
شهدت السنوات الثالث املاضية أحداثًا تتوافق 
إىل حٍد بعيٍد مع ما يدعو إليه الكاتب، وبالتالي 
فإن االستنتاج يقود إىل توقع دور فاعل هلذا 
للجماعات  القيادة  البنى  يف  وصاحبه  الكتاب 

اإلرهابية املقاتلة يف املنطقة.

املصدر: كتاب املذكرة االسرتاتيجية
 لعبداهلل بن محمد 

بمقاتلون متطرفون
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قـضاء وقـدر

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 

امـنيات لبنانية يف اسبوع
رئيس »العسكرية« ملخلى سبيلهما:

 أنتما تكذبان وسأعاود توقيفكما
  مل يكد رئيس احملكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار 
سبيلهم  املخلى  املتهمني  احد  استجواب  يباشر  ابراهيم  خليل 
بالتخطيط لسرقة مصارف لتمويل تنظيم مسلح وشراء األسلحة 
للقيام بأعمال إرهابية، منطلقًا من اعرتافاته االولية، حتى رفع 
اجللسة إىل 19 حزيران املقبل، بعد انكاره تلك االعرتافات، وبعد 
ان سبقه اىل ذلك زميله اآلخر املخلى سبيله يف القضية عينها، 
ما دفع رئيس احملكمة اىل اعتبار ان ما يقوله املتهمان ايهاب 

احلروك ومراد محزة »غري صحيح« قائاًل: »سأعاود توقيفكما«.
املخلى  من  جانب كل  اىل  امس  احلروك ومحزة حياكمان  وكان 
سبيلهم عمر العجمي، بالل ميني وطارق بيضون واملوقوف ربيع 
اخلطيب والفارين حسني عبد الرزاق وخالد العجمي والفلسطيين 
اسامة الشهابي، باقدامهم على االنتماء اىل تنظيم مسلح للقيام 
بأعمال إرهابية وامكانية سرقة مصارف لتمويل وشراء األسلحة 
والقتال وتدريب بعضهم على تصنيع العبوات الناسفة وتكسري 

كامريات عائدة للجيش.
وباستجواب احلروك حبضور وكيلته احملامية هالة محزة تراجع عن 
افادته األولية زاعمًا االدالء بها حتت تأثري الضرب، وأفاد ردًا 
على اسئلة الرئاسة انه ملقب بايهاب احلاج، وميلك حاليًا حماًل 
لبيع اهلواتف يف بلدة كفرزبد ويسكن يف حملة قب الياس فيما 

هو يف االصل من بلدة جمدل عنجر.
واضاف: انه كان يف السابق يعمل يف املدينة الصناعية يف زحلة 
لدى املدعو يوسف خ. يف األملينيوم، وقال: أنا اوقفت بسبب 
حساب لي على الفايسبوك وأنا مل استخدمه اال ليوم أو ليومني 
وقد يكون هناك تشابه يف األمساء.ونفى ان يكون قد تعرف 
اىل مراد محزة عرب الفايسبوك الذي فتح حسابًا فيه باسم ايهاب 

احلاج، نافيًا ايضًا معرفته بباقي املتهمني أو تواصله معهم.
وروى انه تعرف اىل محزة الذي قصد املدينة الصناعية للعمل، 
حيث التقى به وتبادال ارقام اهلاتف، وأن محزة عاد واتصل به 

وطلب منه مبلغًا ماليًا فنقده اياه كونه كان حباجة هلذا املال.
القنابل ومل احتدث مع  وبسؤاله قال: ان املال مل يكن لشراء 
أو يف مواضيع  السورية،  الثورة  آخر حول  أو اي شخص  محزة 
السابقة.  اعرتافاته  بذلك عن  باألفكار اجلهادية، مرتاجعًا  تتعلق 
كما نفى احلروك ان يكون مراد محزة قد اعلمه عن نيته يف شراء 
اسلحة بعد سرقة مصارف. ومل يطلب منه خالد العجمي قطع طرق 

الطالق املوقوفني االسالميني يف السجن.
سئل: امل تطلب من خالد العجمي الذهاب اىل عني احللوة لنقل 

جهاديني اىل سوريا، اجاب: كال، ال يوجد شيء من ذلك.
ومن يكون ابو حفص الشامي اجاب: ال أعرفه. وعما أفاد عن 
املذكور بأنه اخربه بنيته الذهاب اىل سوريا قال احلروك: ان أحدًا 
قد يكون استخدم حسابي على الفايسبوك. وأنا مل أذهب إىل 
عني احللوة، ومل يكن بنييت الذهاب اىل سوريا فال شيء عندي 
هناك. وعن حماولة سرقة دركية يف قب الياس وسلبها سالحها 
االمريي الستعماله يف سلب املصارف قال: مستحيل ان افكر 
بذلك.وعن حديثه مع مراد محزة عن انه جيب ضرب حمالت بيع 
اخلمور قال: مل حيصل اي حديث بيننا وأنا مل أعد اره منذ ان 

سلمته املال، الذي مل يعده الي.
سئل: امل يقل لك خالد العجمي انه جيب استعادة »ايام درويش 
خنجر« وان تطلب من مراد محزة ذلك، قال: أنا ال اعرف عن خالد 

شيئًا وال عن خنجر.
وسئل عن حماولته التواصل مع اسامة الشهابي لتأمني ذهابه 
اىل سوريا فقال: ابدًا. وهل ان خالد العجمي ملتزم دينيًا فقال: 

ال أعرف عنه شيئًا.
اجليش  ضد  عمل  بأي  اقوم  أن  املستحيل  من  قال:  وبسؤاله 
ضمن  من  اني  اساس  على  الفايسبوك  بسب  أوقفت  وأنا 
جمموعة ارهابية، وقد أوقفت 11 شهرًا، واضاف: أنا استعملت 

الفايسبوك يف حمل عام.
وباستجواب مراد محزة حبضور وكيله احملامي علي منذر افاد انه 
يعرف املتهمني كونهم من قرية جمدل عنجر، واضاف: انا تعرفت 
على ايهاب بالطريقة نفسها اليت ذكرها حيث كنت احبث عن عمل 
يف املدينة الصناعية والتقيت به صدفة. وبعد فرتة كنت حباجة 

اىل املال الن والدي ضرير، فطلبت منه مبلغ 200 الف لرية.
وقبل ان يسأله رئيس احملكمة عن رقم هاتفه، قال محزة انه مل 
يعد يذكره، وهذا ما اثار غضب رئيس احملكمة الذي توجه اىل 
محزة قائاًل بعصبية: انت تكذب وما تقوله غري صحيح وسأعاود 
توقيفك واحلروك. ورفع اجللسة اىل 19 حزيران املقبل الستكمال 

االستجوابات.

بلدية غزير توقف سارَقني باجلرم املشهود
  القى جهاز احلرس الليلي يف بلدية غزير القبض على سارَقني 
اثنني باجلرم املشهود يف حملة كفرحباب وضبط حبوزتهما بعض 

املسروقات و »عّدة« السرقة.
وأفادت بلدية غزير يف بيان هلا ان »جهاز احلرس الليلي التابع 

لبلدية غزير، اثناء قيامه بدوريته يف الساعة احلادية عشرة والربع 
القبض  بإلقاء  مساء، يف حي كفرحباب، يف منطقة غزير، قام 
على كل من ح.ح وح.د )لبنانيان(، يقودان »فان« مازدا ابيض 
وحيمل الرقم 376138/م، أثناء قيامهما بعملية سرقة، وقد ضبط 
معهما بعض املسروقات )نربيش عدد 12 لفة، مضخة مياه كبرية 
عدد 1، جند عدد 2، سيبة عدد 1، وعدة خلع(، وعلى الفور مت 

تسليمهما اىل فصيلة درك غزير.
وأشار البيان إىل أن بلدية غزير تؤمن حراسة ليلية من الساعة 

السادسة مساء لغاية السادسة صباحًا.

فلسطينيان يرّوجان عمالت مزّيفة يف »عني احللوة«
ترويج عملة  احللوة عن  تناقله يف خميم عني  ما مت  اثر    على 
مزّورة من فئة الـ20 الف لرية، متكنت القوة االمنية الفلسطينية 
املشرتكة يف املخيم من توقيف أمحد.ع. وربيع. س جبرم ترويج 

عمالت مزيفة وضبطت حبوزتهما مبلغًا مزّورًا.
وعلمت املستقبل ان اللجنة ستقوم بتسليم هذين املوقوفني اىل 
اللبنانية فور استكمال التحقيقات اليت جتريها معهما  السلطات 

للحصول منهما على معلومات عن مزّوري عملة آخرين.

جريح بانفجار قنبلة يف زوطر الغربية
  أصيب العامل يف فريق نزع االلغام حسني بداح )34 عاما( من 
بيت ليف، اثناء قيامه بنزع االلغام، يف حقل عند اطراف بلدة 
زوطر الغربية، حيث انفجرت قنبلة عنقودية من خملفات عدوان 

متوز 2006. ومت نقل بداح اىل احد مستشفيات النبطية.

توقيف طبيب مراقب
الطبيب  ابراهيم  علي  القاضي  املالي  العام  النائب  أوقف    
املراقب يف وزارة الصحة ا.د وادعى عليه جبرم هدر املال العام 

وأحاله موقوفًا إىل قاضي التحقيق األول يف البقاع.

»املالية« تباشر التحقيق يف أمانة السجل العقاري
  باشر النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم حتقيقاته يف 
أمانة السجل العقاري يف كل املناطق، فاستمع إىل إفادات عدد 
من أمناء السجل العقاري وإىل آخرين من موظفي املساحة. وقرر 

تركهم مجيعًا رهن التحقيق.

توقيفات لـ »األمن العام«
  أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل 
األسبوع املاضي 21 شخصًا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل 
أوروبية وآسيوية  لبنان إىل دول  انتقال ألشخاص من  عمليات 
وإفريقية، وخمالفة نظام اإلقامة وملف أمين، واستعمال مستندات 

وتسهيل انتقال أشخاص بطريقة غري شرعية.
القضاء  إىل  مجيعًا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

جثة داخل سيارة على طريق طليا
  ُعثر على جثة علي أمحد صربا، داخل سيارة من نوع رابيد إىل 

جانب السائق على طريق عام طليا يف بعلبك.
وقد قامت عناصر فصيلة درك طليا بالكشف والتحقيق وتبنّي أن 

الوفاة ناجتة عن جرعة زائدة.

إخالء سبيل زوجة إبراهيم بشري بكفالة نصف مليار لرية
  أخلت حمكمة اجلنايات يف بريوت سبيل املوقوفة رجاء مسعود 
ابراهيم  لالغاثة  العليا  السابق هليئة  العام  األمني  زوجة  يونس 
بشري مقابل كفالة مالية حددتها مببلغ نصف مليار لرية، وذلك 
العام املاضي  الثاني من  بعد توقيفها وزوجها يف 11 تشرين 
األموال  وتبييض  لالغاثة  العليا  اهليئة  أموال  اختالس  جبرم 

وتهريبها إىل اخلارج.
وكانت احملكمة برئاسة القاضي بركان سعد وعضوية املستشارين 

القاضيني هاني احلبال وسام احلاج.
قد باشرت االثنني حماكمة بشري وزوجته اليت اغمي عليها اثناء 
بواسطة  املستشفى  اىل  نقلها  ومت  احملكمة  قاعة  يف  اجللسة 
األول  كانون   15 اىل  اجللسة  وارجأت احملكمة  األمحر.  الصليب 
املقبل، بعدما قررت حماكمة جنلي بشري الفارين وسام وسامي 

بالصورة الغيابية.
كما حياكم يف هذه القضية جبناية االختالس حسني فواز وشركة 
Fawco وجبنحة الغش كل من حسن جابر وحممد يونس وعباس 
واملدعى  للمتهمني  التبليغات  المتام  اجلسلة  ارجاء  وجاء  فواز. 

عليهم.
يذكر ان ابراهيم بشري حياكم يف ملف آخرين يتصل جبرم اختالس 
العليا لالغاثة الذي تنظر فيه حمكمة اجلنايات يف  اموال اهليئة 

بريوت برئاسة القاضية هيالنة اسكندر.

لصوص »يغنمون« آالف الدوالرات من منزلني يف جبيل
»جال« لصوص على منزلني يف إحدى القرى اجلبلية و »غنموا« 
منهما آالف الدوالرات. وادعى رامي مسري مرهج على جمهولني 
أقدموا يف بلدة كفرمسحون جبيل، على الدخول إىل منزله بواسطة 
الكسر واخللع، وسرقوا من داخل اخلزنة احلديدية جموهرات بقيمة 
75 ألف دوالر أمريكي، ومبلغ ألف دوالر أمريكي، وحضرت إىل 
املكان القوى األمنية واألدلة اجلنائية وعملت على رفع البصمات. 

والتحقيقات جارية ملعرفة الفاعلني.
دخل  جمهواًل  أن  جبيل  خمفر  لدى  متى  بولس  جان  ادعى  كما 
داخله  من  وسرق  نفسها  بالطريقة  كفرمسحون  بلدة  منزله يف 
أمريكي  دوالر  االف   8 بقيمة  ذهبيًا  حديدية حتوي مصاغًا  خزنة 
وشيكًا مصرفيًا بقيمة 40 الف دوالر أمريكي ومبلغ 4 االف دوالر 

أمريكي، وساعات يد.
من جهة أخرى، ادعت إنعام ابراهيم شقري، لدى خمفر جبيل، أن 
جمهواًل أقدم يف حملة بالط جبيل، على سرقة سيارتها من نوع 
بيجو 505 خضراء حتمل الرقم 166625/ج، وباشر املخفر حتقيقاته 

ملعرفة السارق.
إىل ذلك، ادعى السوري زهري سعيد شيخ خالد وهو سائق أجرة 
يف خمفر شتورا بأنه بينما كان يسلك طريق عام املرج صعد معه 
شخصان طلبا منه إيصاهلما إىل نقطة قريبة. ويف الطريق، شهر 
أحدهما مسدسًا ووضعه يف جنبه، وقاما بسلبه مبلغًا من املال 

قّدر مبليوني لرية لبنانية، ثم ترّجال من السيارة وفرا.

عصابة سلب ونشل يف قبضة القوى األمنية
  متكنت شعبة املعلومات يف قوى األمن الداخلي من توقيف ثالثة 
على  بينهم سوريان  والنشل  للسلب  عصابة  يشكلون  أشخاص 
ورصد  متابعتهم  بعد  وذلك  بريوت،  نارية ضمن  دراجات  منت 
حتركاتهم وهم أ.ك )32 عامًا( والسوريان م.ح )22 عامًا( وأ.س 

)24 عامًا(.
وُضبط حبوزتهم كمية من املخدرات، باإلضافة إىل الدراجة النارية 
املستخدمة وبياني قيد إفراديني وبطاقيت هوية لبنانية وجوازي 
سفر لبنانيني ورخصيت قيادة وبطاقات محل سالح مجيعها مزورة، 
عدلية.  مذكرات  مبوجب  للقضاء  مطلوب  أحدهم  أن  تبني  كما 
وقد  ونشل،  سلب  بعمليات  بقيامهم  اعرتفوا  معهم  وبالتحقيق 

تعرف اليهم عدد من األشخاص الذين وقعوا ضحية أعماهلم.
وعممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء 
ضحية  وقعوا  الذين  من  وطلبت  الشمسي،  رمسهم  املختص 
أعماهلم وتعرفوا عليهم احلضور إىل مركز مفرزة بريوت القضائية 
فردان،  يف وحدة الشرطة القضائية الكائن يف ثكنة بربر اخلازن _ 
أو اإلتصال على أحد الرقمني:01/810170 ـ 10/810171 متهيدا 

إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

أهالي جبيل مستاءون من موجة سرقة املنازل
  عرب أهالي بلدة كفرمسحون يف قضاء جبيل عن استيائهم من 
السرقات اليت طالت 3 منازل يف البلدة خالل اليومني املاضيني، 
يف  السرقات  عدد  تكاثر  بعد  الفاعلني  كشف  عدم  واستغربوا 

بلدات القضاء، وحصوهلا يف وضح النهار.
الكسر واخللع على سرقة 3  بواسطة  أقدموا  وكان لصوص قد 
منازل يف بلدة كفرمسحون يف وضح النهار لكل من كاتب العدل 

جان متى ومسري مرهج وإيلي املورق.
وقدرت املسروقات بنحو مئة ألف دوالر أمريكي من اجملوهرات 

واألموال النقدية.
من جهة أخرى، سطا مسلحون على منزل علي محادة جبق يف بلدة 

أنصار ـ بعلبك، حيث سرقوا خزنة حتوي ذهبًا وأموااًل وفروا.
وقد باشر عناصر قوى األمن الداخلي يف الطيبة التحقيقات.

توقيف شاب يف املطار على خلفية »حتويل أموال«
 علم من مصادر امنية ان الشاب »سامر غ.« )من مدينة صيدا( 
اوقف مع شخص آخر قبل ايام يف مطار رفيق احلريري الدولي من 
قبل احد األجهزة األمنية اثناء عودتهما من احد البلدان األفريقية، 

بتهمة حتويل اموال اىل »منظمة ارهابية«!
وتبني حبسب هذه املصادر ان املذكور الذي مضى على وجوده 
يف اخلارج عدة سنوات، قام بتحويل مبلغ من املال اىل شقيقه 
سوريا  اىل  سنتني  قبل  غادر  كان  والذي  ممرضا  يعمل  الذي 
وعمل مسعفا لدى »اجليش احلر«. فيما تبني ان الشخص الذي 

كان برفقته يف املطار جمرد صديق ومرافق له يف الرحلة.

مداهمات وتوقيفات يف جمدلون
  دهمت قوة من اجليش خميمًا للرتكمان يف سهل جمدلون يف 
بعلبك وأوقفت عشرة أشخاص. كما ضبطت 7 دراجات نارية و4 
سيارات وبندقية بوم أكشن. ونقل املوقوفون إىل أحد املراكز 

العسكرية.
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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 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 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 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 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 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 
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مـأتـم

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 

اجلالية اللبنانية وفعالياتها شاركت عائلة خبعازي يف 
فيكتوريا مصابها األليم بفقدان ولدها الغالي ميشال

مساء يوم االثنني ما قبل املاضي 
حادث  اثر  ملبورن  يف  تويف 
مفجع ومؤلم لم يكن بالحسبان 
العقد  يف  وهو  عليه  املأسوف 
الرابع من العمر الفقيد ميشال 

سمري بخعازي.
وقد فوجئت العائلة بنبأ الوفاة 
على  الصاعقة  وقوع  وقع  الذي 
وسالم  سمري  الوالدين  قلوب 
بخعازي وشقيقيه روبري وكمال 
وشقيقته جانيت باتريك راين 
واالصدقاء  واألقارب  وأعمامه 
ان  مصدقني  غري  واملحبني 

ميشال رحل دون رجعة.
وظهر يوم السبت املاضي اقيم 
لراحة  قداس  الغالي  للفقيد 
شارك  حاشد  ومأتم  نفسه 
الجالية  ابناء  من  املئات  فيه 
السياسية  وفعالياتها  اللبنانية 
من  والفكرية  واالقتصادية 
من  جاءوا  الطوائف  مختلف 
فيكتوريا  والية  انحاء  سائر 
اىل  للوقوف  الواليات  وباقي 
جانب العائلة يف مصابها األليم 

واملفجع.
سابق  اي  دون  رحل  ميشال 
والدين  وراءه  تاركا  انذار 
وأختا  وأخوين  مفجوعني 
وأصدقاء  واخواال  وأعماما 
عيونهم  البكاء  أعمى  ومحبني 
مصدقني  غري  قلوبهم  وأدمى 
يعود. ولن  سافر  ميشال   ان 

لراحة  االلهية  الذبيحة  ترأس 
نفسه  االب املتقدم يف الكهنة 
جورج نصر يف كنيسة القديس 
يف  االنطاكية  جاورجيوس 
ثورنبريي وعاونه كهنة الطائفة 

الطوائف  باقي  من  وكهنة 
املسيحية.

وبعد تالوة االنجيل املقدس القى 
عظة من وحي االنجيل ومما قال 
فيها: آبائي االحباء ايها األخوة، 
يعزي  ان  االنسان  على  صعب 
آل الفقيد ولكن بولس الرسول 
االنسان  باق  أحد  من  ال  يقول 
تائه  االرض  هذه  على  غريب 
فداؤنا  هو  واملسيح  مشرد 
الحبيب  اخانا  نودع  اذ  واليوم 
ميشال نقدم من صميم قلوبنا 
نفسه.  راحة  اجل  من  صلواتنا 
والدين  تاركا  ميشال  رحل 
واخواال  واعماما  واختا  واخوة 
واقارب واحباء.. واملصيبة هذه 
عينها  هي  بالعائلة  حلت  التي 
حلت بنا. وختم كالمم بتقديم 
الكهنة  اخوته  وتعازي  تعازيه 

لكافة افراد العائلة.
الكنيسة  من  الجثمان  نقل  ثم 

فوكنر  يف  االخري  مثواه  اىل 
وقبل ان يوارى الجسد الرتاب 
وشقيقته  واخواه  والداه  وقف 
واملحبون  واالصدقاء  واالعمام 
الوداع  نظرات  عليه  يلقون 
بقلوب ادماها البكاء والنحيب.

الذي  الشاعر انطوان برصونا، 
كان من املقرر ان يلقي قصيدة 
رثاه  رحيله،  يف  ال  عرسه  يف 
عيون  ادمعت  مؤثرة  بقصيدة 
الجميع  عاد  ثم    Kالجمهور
عن  الرحمة  لقمة  تناولوا  حيث 
نفسه الطاهرة يف هول كنيسة 
القديس جاورجيوس  وتقبلت 

العائلة التعازي.
يف  الهريالد  جريدة  اسرة 
ملبورن وسيدني، التي تربطها 
وصداقة،  أخوة  عالقة  بالعائلة 
تتقدم من والدي الفقيد سمري 
روبري  شقيقيه  ومن  وسالم 
جانيت  شقيقته  ومن  وكمال 

ومن  راين  باتريك  زوجة 
عميه  ومن  عساف  عدال  جدته 
املرحوم  وعائلة  والياس  رئيف 
االسمر  جانيت  وعمته  ميشال 
من  لبنان   ويف  وعائلتها، 
واخواله  شاهني  صابات  جدته 
شمّا  ونقوال  وميشال  شكيب 
الهام  خالته  ومن  وعائالتهم 
وعائلتها  عجلتوني  عادل  زوجة 
بخعازي،  عائالت  جميع  ومن 
راين،  شاهني،  عساف،  شما، 
االسمر،  النداف،  عجلتوني، 
رفول، نسيم، دعبول، القناني ، 
غربيل وعموم أهالي وجه الحجر 
واالحباء يف  االصدقاء  كافة  مع 
اهلل  سائلني  واملهجر،  الوطن 
ان يسكن الفقيد الغالي جنات 

الخلد وللعائلة الصرب والعزاء.
***

تتقدم عائلة الفقيد بالشكر من 
كل الذين وقفوا اىل جانبها يف 

مصابها االليم ان كان بالحضور 
برقيات  بارسال  او  الشخصي 
لم  والذين  الهاتف  عرب  او 
للحضور  الظروف  لهم  تسمح 

والذين تحملوا مشقات السفر 
من باقي الواليات آملني مكافأة 
الجميع باالفراح وان ال يفجعهم 

اهلل بعزيز.

الجثمان داخل الكنيسة

روبري بخعازي يتحدث عن أخيه الفقيد األب جورج نصر يتحدث يف الفقيد

الشاعر برصونا يرثي الفقيد

أهل الفقيد وحضور داخل الكنيسة واأللم يعتصر قلوب الجميع

أهل الفقيد داخل الكنيسة وحضور والحزن على الوجوه

جانب من الحضور داخل الكنيسة
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خشوع دقيق

وتكذب تكذب حتى تصّدق ما تكذبْه
أنا ال أحبك قالت صديقي فقط فانتبْه

وقالت كفانا نغامر يف قصٍة مرعبْه
همومي كفتين مسائي بكتين أنا متعبْه

أقول :  ملن أنكرتين جمانفًة كاذبْه
هو احلب ديٌن وليس اخلطيئة يا راهبْه

صالٌة جهوٌر لروحني يف قبلٍة الهبْه
خشوٌع عميٌق دقيٌق وتسبيحٌة واجبْه

تراك استقمت كما تأمريين أيا تائبْه
ألست اليت عانقْت أغنياتي وما أكتبْه
وكنا بياض األماني وطهرًا ملا نرغبْه

أما كنت أنت انتمائي 
إىل سدرٍة خمصبْه

مترين عطر الفصول وذاكرًة طيبْه
أأرضاك حقًا شرودك يف فكرٍة سالبْه

وحقك لن تستطيعي إذا كنت بي العبْه
أتأتني بعد انهياري تقولني لي جتربْه

إىل أين  بي أنت يا حلوتي  ذاهبْه
سألعن فيك انقطاعًا وألعن من سببْه

هو احلب ديٌن وليس اخلطيئة يا راهبْه
إذا كان موتي بعشقي فأهاًل أنا أطلبْه

وداعًا طموحي 
فسندس روحي غدت طحلبْه

وقف يا مجوحي 
غزالة روحي غدت أرنبْه

عشقتك رمزًا عظيمًا 
وما كنت لي صاحبْه

فدور الصديق لغريي 
وعذرًا فلن العبْه

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

يا قاعدين على السكت نادو
صاحب العيد وشاركو بزادو
قولو  معي بزقفه جلورج غصني
ينعادو خبري  عليك  سنينك 

وين نالقي  رح  متلو  وين 
وال يوم واقف بالدني جهادو
يومني هالدني  كأنو  بيعطي 
بدهم عا شكلو يطلعو والدو

ولبنت عّمو  بقول  خيزي العني
عيادو عيادها  انو  بتحس 
ميالدين صار  عّنا  بهالشهر 
الرب املسيح  ميالد  عيد 
ميالدو وعيد  اخلليقه  فادي 

رجل األعمال جورج غصني 
حيتفل بعيد ميالده

عصام ملكي

احتفل رجل األعمال املعروف، رجل الرب 
السيد  البيضاء،  واأليادي  واالحسان 
به  حتيط  ميالده  بعيد  غصني  جورج 
داغر  ابو  فاديا  الربوفيسورة  عقيلته 
واالصدقاء  واالهل  وجناله  غصني 
واالقارب حيث قطع قالب احللوى املعد 
للمناسبة وسط هتاف اجلميع هابي بريث 

داي وعا قبال املية سنه يا جورج.
العائلة،  وصديق  صديقه  يشأ  ومل 
ملكي،  عصام  الشاعر  مجيعا،  صديقنا 
أن يسكب  املناسبة دون  ان متر هذه 
من خوابي شعره املعتق قصيدة تزين 

هذه الفرحة اليت هي فرحتنا مجيعا.
أسرة اهلريالد تتقدم من رجل األعمال 
جورج غصني ومن عقيلته الربوفيسورة 
فاديا ومن جنليه والعائلة بأحر التهاني 
بهذه املناسبة السعيدة طالبني من اهلل 
له العمر املديد املكلل بالسعادة واهلناء 

وللعائلة دوام الفرح.

ينعاد عليك العيد

كان أنسي احلاج أكرب مين سنًا وجتربًة، حني 
التقيته يف باريس أواخر السبعينات. تعرفت، 
أوال، على كتاباته يف جو الستينات العراقية، 
ويف ظروف اعتربها مهمة يف حياتي؛ ظروف 
صراعات بني قصيدة حديثة وقصيدة أسرية 
حتدد  أن  كمبتدئ  عليك  وكان  للتقليد. 
الوسيلة  هو  احلدسي  والشعور  موقفك، 
األوىل لالختيار. كان هناك، وكانوا كثريين 
يكتب  ألنه  احلاج  أنسي  يعادي  َمن  آنذاك، 
من  وزنها  تستقي  قصائد  أي  نثر،  قصائد 
إيقاعات  الشاعر نفسه، وليس من  إيقاعات 
وفقها.  عادة،  هؤالء  يكتب  مسبقا  مرسومة 
فوجدت نفسي، أنا الذي مل يكتب بعد شعرا، 
شعراء  إىل  مما  أكثر  احلاج  أنسي  إىل  أميل 
قبل  بات،  وهكذا،  وصغارا.  كبارا  التفعيلة 
األوىل  نات  املكوَّ أحد  شخصيا،  التقيه  أن 
للثقافة النقدية اليت ستكون سالحي احلقيقي 
الفرداني  التكّون  ثقافة  الكتابة:  عامل  يف 

املستقل واحلر بكل معنى الكلمة.
العربي  »النهار  مكتب  يف  عليه  تعرفت 
الدولي« يف أحد أزقة الشانزيليزيه، بواسطة 
الشاعر الراحل عصام حمفوظ. وبعدها، بتنا - 
وكّل واحد منا كان يشعر الشعور نفسه بأّن 
»صداقة حقيقية تشبه مثرة بدأت تنمو بيننا 
ببطء« )ارسطو(- نلتقي، تقريبا، كلَّ يوم، أو 
باألحرى كّل ليلة، أي عندما ينتهي من عمله 
يف النهار العربي والدولي. فنتقاسم رغيف 
وتباشري  املصابيح  أضواء  حتت  ليال  الوقت 
الفجر، نثرثر أفكارا يف شتى األمور، نتبادل 
املوضوع.  ذاك  أو  الشخص  هذا  يف  اآلراء 
وعندما نفرتق على أمل ان نلتقي غدا، كان 
أعماق  يف  خطوًة  تقّدم  بأنه  يشعر  مّنا  كّل 
ورائي،  متِش  »ال  األهداف:  واضحة  صداقة 
اتبع.  ال  أمامي، فقد  أقود؛ ال متِش  فقد ال 
)البري  صديقا«  وكْن  جبانيب  فقط  امِش 

كامو(!
إّن الشيء الذي الحظته يف لقاءاتنا هذه أنها 
كانت  وبالتالي  للند،  النّد  على  مبنية  كانت 
مل  رة.  متحرٌّ بفردانّية  وشعورا  قّوة  متنحين 
ُيشعرني على االطالق بأنه أكرب وأهم، وإمنا 
يسمعين  أن  يفّضل  كان  نفسه.  باملستوى 
كان  يتكّلم،  كان  وعندما  أمسعه.  مما  أكثر 
مل  األبوية.  الوصايا  نربة  من  خاليًا  كالمه 
أصّدق نفسي أني بصحبة شاعر له مكان يف 
الشمس، وأنا ال زلت أنسج أول خيوطها... 
هذه الصداقة اليت أشعر بوهجها إىل اليوم، 
مل أجدها مع آخرين، فمعهم، رأيت العكس؛ 
األوقات،  أغلب  يف  ملؤها،  صداقات  رأيت 
الَغرْية والّصغارة... بعضها جمرد مسايرات، 
سرداب  يف  واه  حبل  من  معّلقا  َظلَّ  واآلخر 

الذكريات.
أقصد  ال  فعال،  ينتهي  معه  لقاء  كلُّ  كان 

صداقة أنسي احلاج
عبد القادر الجنابي

يقطع  يتّم،  أقصد:  وإمنا  حبادث،  أو  بقطيعة 
أن  الصداقة،  على  وُينَجز... ذلك ألنه  مداه، 
تتجنب التكرار، أن تكون دوما للمرة األوىل... 
غدا او بعد غد سيكون لقاءا آخر، جديدا وكأننا 
نلتقي »أّول مّرة«، حتى املضمون يتغري ويأخذ 
شكال جديدا، والصمت حيفر صمتا آخر. هكذا 
احلقيقي  فالصديق  أعاليه.  حنو  النهر  جيري 
أو  مسألة صدفة  ليس  به  واللقاء  ال ختتاره، 
اعجاب، وإمنا مسألة جوهرية تتعلق مبصريك. 
إنه مكتوب عليك. مل تكن صداقة أنسي احلاج 
جاف،  بوعظ  املدرسة  نتعلمها يف  اليت  كتلك 
وإمنا كانت اإلحساس بتصبب العَرق وكأن يدًا 
قررت  اليت  الطرق  كّل  ما!  غرٍق  من  تنتشلك 
أن أسلكها يف مطلع جتربيت، كانت تؤدي إىل 
تكتمل  أن  شعرية  لتجربة  ميكن  ال  صداقته. 
دون أن تعيش صداقة عميقة مع ندٍّ لك أو مع 

رائد. وكان أنسي احلاج االثنني معًا.
هناك من يلجأ إىل السحر، واآلخر إىل الشعر، 
فكنت  أنا  أما  لديه...  ما  أفضل  ُيظهر  لكي 
أجلأ إىل أصدقائي بصيغة املفرد: أنسي احلاج، 
العربية  أناروا  الذين  العظماء  املسيحيني  آخر 
برتاث صاف وحّر على أمل أن تصري هذه اللغة 
جوهريا  شيئا  تقول  أن  أي  حمدد،  معنى  إىل 
وبالتالي أن حُتدث سلوكا اجتماعيا متطورا... 
ال أن تبقى جمرد فقاعة انفجاُرها ال يقّدم وال 

يؤّخر شيئًا.
أن  يعين  لك،  صديقا  احلاج  أنسي  يكون  أن 
ْفس والذكاء اإلهلي،  تكون لك حّصة من ُنْبل النَّ
ساعدتين  لقد  العامل.  طفولة  من  شيء  أي 
على  إلي  بالنسبة  تعين  ال  )وهي  صداقته 
املستوى الشخصي فقط، وإمنا خصوصا على 
األشياء حبّب  أنظر إىل  أن  الكتابي(  املستوى 
أنه  أخربني كيف  عندما  لقد دهشت  متسامح. 
انتحال  معظمه  ديوانا  أصدر  شاعر  عن  كتب 
من »الرسولة بشعرها الطويل...«، مقاال ميدح 
فيه هذا الديوان ويبارك مؤّلفه... على عكس 
أي شاعر آخر. حنن املسلمني، ال نعرف هذا... 
ألن هذا، بكل بساطة، مبدأ مسيحي عميق، ينّم 

عن أخالق عالية.
أنسي احلاج، لرمّبا، هو الشاعر العربي الوحيد 
يفّكر يف  بل مل   – ينتفع  أن  الذي مل حياول 
والشعراء  الكّتاب  مع  لقائه  من   – أبدا  هذا 
الفرنسيني الذين كان يتعّرف عليهم من خاللي 
أو من خالل فينوس خوري غاتا، لرتمجة أشعاره 
بهم  بالتعرف  يكتفي  كان  وإمنا  ونشرها... 
وأحيانا  معهم...  والنقاش  إليهم  واإلصغاء 
العّرافني،  أمام كربياء  إننا  نعم!  كان يهرب. 
العرب، خصوصا  الشعراء  أمام مجهرة  وليس 
لقاء كان مع  أّي  الذين، يف  »الكبار« منهم، 
أّي كان، ال يفكرون سوى: إىل أّي مدى ميكن 
االنتفاع من هذا اجلالس أمامهم، وليس بشيء 

آخر قط.



Page 24صفحة 24     

اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 
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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
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أثرى اثرياء العرب..والوليد بن طالل على رأس القائمة
لعام  العرب  األثرياء  نادي  أعضاء  عن  بزنس"  "أريبيان  كشفت 
2014 ، وتصدر القائمة ، األمري السعودي الوليد بن طالل، بثروة 

تقدر بـ 28.1 مليار دوالر، 

بثروة  عشرة  الرابعة  املرتبة  يف  البحرينية  كانو  عائلة  حلت  فيما 
قدرها ستة مليارات دوالر، بعد ان تراجعت عن ترتيبها يف العام 

املاضي مركزًا واحدًا.

بنسبة 20% بسبب  الوليد خلسارة  رغم تعرض  أنه  املوقع  وذكر 
األداء  فإن  املاضي،  العام  البورصة  يف  شركاته  أسهم  تراجع 
القوي الذي أحرزته سنداته اخلاصة يف وسائل اإلعالم وغريها من 
القطاعات األخرى قلصت من تراجع أسهم شركته القابضة، ما مكنه 
من احملافظة على انفراده بقائمة أثرى العرب للعام احلادي عشر 
على التوالي. تاله عائلة العليان بثروة تبلغ 12 مليار دوالر وهذا 
العام كان عامًا حافاًل حيث استحوذت على 8 عقارات يف باريس 
و9 جممعات شقق يف ماريالند. باإلضافة إىل شراء حصة األكثرية 

يف "احتاد اخلليج لألغذية".

وافاد موقع "صوت املنامة" ان عائلة كانو سجلت  تراجعًا طفيفا 
يف ثروتها هذا العام ومع ذلك فان هذا الرتاجع الطفيف مل يؤثر 
البحرينية وتستحوذ على مكانه  العائالت  أغنى  على حقيقة كونها 

متقدمة يف عامل االستثمار اإلقليمي والعاملي.
كانت أوىل استثمارات العائلة يف عامل خدمات السفر والطريان يف 
عام 1937 حيث استطاعت انطالقًا من شركتها "كانو للسفر" توفري 

خدمات تزويد الوقود لشركة إمربيال إيرويز.

وكالة  أول  للسفر«  »كانو  شركة  أضحت   1947 العام  ويف 
 IATA املدني  للطريان  العاملية  اهليئة  قبل  من  سفريات مصرحة 
يف منطقة اخلليج  . أما شركة كانو ماشينريي فقد انطلقت أعماهلا 
يف اإلمارات أواسط الستينات. وتتضمن نشاطاتها اليوم تنظيم 
الطفرة  من  كانو  عائلة  استفادت  أيضًا.  والربجميات  املعارض 
اخلليج  وما صاحب  العربية يف  الدول  اليت عاشتها  االقتصادية 
التحتية مما  البنى  إنفاق احلكومات على مشاريع  ازدياد  ذلك من 

انعكس إجيابًا على قطاع اخلدمات اللوجسيتة.

أنشطة  يف  خاصة  عملها  نطاق  توسيع  كانو  جمموعة  وتواصل 
شركاتها التابعة العاملة يف جمال السياحة، من خالل حتالفاتها مع 

شركات ووكاالت سياحة وسفر عاملية.
يف العام 1890 أسس يوسف بن أمحد كانو شركة عائلية صغرية 
 . الشركات  من  كربى  جملموعة  النواة  مبثابة  كانت  البحرين  يف 

اململكة  حنو  الثالثينيات  أوائل  أعماهلا  كانو  جمموعة  وسعت  وقد 
العربية السعودية، ويف أوائل الستينات وصلت إىل أبوظيب ودبي 

والشارقة يف دولة اإلمارات.
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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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نشرت صحيفة "هافينجتون بوست" األمريكية 12 
امسا ممنوعا حول العامل، موضحة أن أسباب حظر 
هذه األمساء تكون إما ألسباب إنسانية كما فى 

ايطاليا والسويد جتنبا لإلحراج.
وأشارت إىل أن املانيا واحدة من عدد من الدول 
لتسمية  مشددة  قواعد  متلك  التى  املدهشة 

املواليد.
فى  بها  مسموح  ألقاب  توجد  ال  أنه  وأضافت 
أملانيا، والحتى فى أمساء األشياء أو املنتجات، 
كما أنه غري مسموح باختصار أمساء أو عدم حتديد 
األمساء جلنس املولود مثل "تايلوز، توبيز، ريليز 

أو كوينز".
األمساء  هذه  بني  من  أن  الصحيفة  وذكرت 
أن  إىل  السياق  هذا  فى  مشرية  "أندرسون"، 
أندرسون كوبر مقدم الربامج فى شبكة "سى أن 
أن" اإلخبارية األمريكية مل يكن ميكنه أن يولد فى 
أملانيا، وأنه إذا عاش فيها سيضطر إىل تغيري 

االسم.
وأوضحت أن كل من إليشيا سيلفريستون وكيت 
كل  ابن  اسم  تغيري  إىل  ستضطران  وينسليت 
منهما "بري" حيث أنه فى ماليزيا يتم حظر أمساء 

كل احليوانات والفواكه واخلضروات.
وتابعت أن كل اسم يبدأ حبرف "سى" مثل كارولني 
ممنوع فى أيسلندا حيث ال يوجد هذا احلرف فى 
أجبديتها. كما أن اسم "دوق" ممنوع فى نيوزلندا 
التى حتظر أمساء مثل األلقاب "برنس، برنسيس، 

كينج، ميجور، سريجنت، نايت".
وقالت "هافينجتون بوست": إن أمساء مثل إلينا 
هريميوني  وأن  السعودية،  فى  ممنوعة  وأليس 
من األمساء املمنوعة فى املكسيك. وأن موناليزا 

وتوم ضمن 40 امسا ممنوعني فى الربتغال.
املغرب.  فى  إمالئه  ميكن  ال  سارة  اسم  وأن 
وتابعت أن اسم كينيدى حمظور فى املانيا، حيث 

ال ميكن استخدام األلقاب الشهرية.

أمساء العلم املمنوعة حول 
العامل

األحرار«  »الدميقراطيون  حزب  رئيسة  اختتمت 
الربيطانية  العاصمة  إىل  زيارتها  ترايسي مشعون 
مبسؤولني  خالهلا  التقت  أيام  مخسة  بعد  لندن 
إىل  باإلضافة  الربيطانية  احلكومة  من  رمسيني 
مشاركتها يف مؤمتر يف كلية الدراسات الشرقية 

واإلفريقية)SOAS(  يف جامعة لندن.
مع  الرمسية  لقاءاتها  خالل  مشعون  شددت  وقد 
حل  اجياد  وجوب  على  الربيطانيني  املسؤولني 
فوري للفراغ يف سدة رئاسة اجلمهورية اللبنانية 
وإىل العمل على وضع قانون إنتخابي عادل على 

أساس النسبية.
بعد  األوسط  الشرق  موضوع  عاجل  الذي  املؤمتر 
مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو وتأثري الدولة 
اإلسالمية يف تقسيم الشرق األوسط، والذي شهد 
مشاركة اكادمييني وباحثني من خمتلف أحناء العامل 
كان فيه لشمعون حماضرة يف اجللسة األخرية إىل 
جانب وزير خارجية بريطانيا األسبق اللورد ديفيد 

أوين.
بلدان  ومعظم  لبنان  قالت مشعون:  مداخلتها  يف 
سايكس  إتفاقية  صنيعة  األوسط  الشرق  منطقة 
بيكو اليت من خالهلا أخذت شرعية دولية وأصبحت 
الدول  تلك  وشعوب  املتحدة  األمم  جناح  حتت 
لبنانية  بانها  واعلنت  وطنية،  هويات  هلا  اختذت 
يكون  أن  جيب  كوطن  ولبنان  الثالث  اجليل  من 
حمميًا من أي حماولة تقسيم أو إحتالل، فال ميكن 
السماح ألي دولة شاذة أن تفرض نفسها، وجيب 
على املؤسسات الدولية أال ترضخ هلذه الشرعية 

املزيفة.   
العراق  يف  اإلسالمية  بالدولة  يعرف  ما  وتابعت: 
اإلسالم  عن  أبدًا  يعرب  ال  )داعش(،  والشام 
احلقيقي، ال بل هو إخرتاع ملفق أراد أن يستغل 
انقسامات  خلق  أجل  من  احملرتم  اإلسالمي  الدين 
هلا اهداف كتغيري جغرافية املنطقة للوصول إىل 
بني  صراعات   أساس  على  اإلقليمية  السيطرة 
اإلخوان  مجاعة  وحمور  الوهابي  السلفي  احملور 

ألقت حماضرة يف مؤمتر دولي عن الشرق األوسط 
ترايسي مشعون عادت من لندن بعد اجتماعاٍت رمسية

تؤمن  إذ  متنقال،  فندقا  سويدية  شركة  ابتكرت 
وسائل  مجيع  على  حتتوي  غرفة،  الطلب  حتت 

الراحة املوجودة يف الفنادق التقليدية.
لشخصني،  يتسع  كبريا  سريرا  تضم  فالغرفة 
التيار  إىل  إضافة  وشرفة،  ومحاما،  وأريكة، 
الكهربائي، وفقا ما ذكرت صحيفة »ديلي ميل« 

الربيطانية.
وتقوم سلسلة فنادق »سكاندك« السويدية بنشر 
هذه الغرف املتنقلة، يف العديد من أحناء البالد 
الكبري  اإلقبال  بسبب  الزبائن،  طلب  على  بناء 
أن  غري  والسياح،  املواطنني  قبل  من  عليها 
املشكلة تكمن يف القوانني اليت متنع وضع تلك 

املستوعبات يف بعض املواقع.
قوله  الشركة  مديري  أحد  عن  الصحيفة  ونقلت 
إن أغرب طلب تلقته الشركة من سجني، إذ أراد 
غرفة حممولة داخل السجن، غري أن طلبه مت رفضه 

بشكل قاطع.

املتنقلة  غرفتها  لرواد  »سكاندك«  تؤمن  كما 
عن  فضال  إقامتهم،  فرتة  طوال  الفطور  طعام 
من  والسارقني  املتطفلني  ملنع  حراس  تأمني 

االستيالء على حاجياتهم.
وتبلغ كلفة الليلة الواحدة يف الفندق احملمول حنو 
220 جنيها إسرتلينيا، ما يضعه يف فئة الفنادق 

املتوسطة واملرتفعة التكلفة يف السويد.

أول فندق »حممول« يف العامل 
ينتقل حيث يريد الزبون!

املسلمني، وتأمني قنوات إقتصادية لتوزيع النفط 
والغاز. 

وأضافت: ولكن سنرى لالسف بان احلرب احلقيقية 
إذا ما اندلعت فستكون بني السنة أنفسهم، بني 
أو  االسالمية  والدولة  السعودية  العربية  اململكة 
الثيوقراطية  شرعنة  أجل  من  باخلالفة  يعرف  ما 

اإلسالمية.
بقيادة  الدولي  بالتحالف  يتعلق  فيما  وأردفت:   
يف  اإلسالمية  الدولة  لضرب  املتحدة  الواليات 
املصاحل  وبسبب  )داعش(،  والشام  العراق 
اإلسالمية املعقدة ووجود جمموعات من الوكالء يف 
أن  للغرب  ميكن  سياسة  فأفضل  املعركة،  أرض 
التدخل،  النفس وعدم  يتبعها هي سياسة ضبط 
جلر  اإلسالمية  الدولة  حماوالت  عن  النظر  بغض 
الغرب إىل معركة من خالل عرض شنيع لإلرهاب. 
هذا باإلضافة إىل أن التدخل احلالي لن يؤدي إال 
إىل تقوية الدولة اإلسالمية من خالل تأجيج املشاعر 
املعادية للغرب. إن اي محلة عسكرية مرتددة كما 
حتصل يف سوريا حيث أصبح اخلط الفاصل بني 
للغرب  بالنسبة  واضح  غري  والصداقة  العداوة 
ليتمكن من التصرف بشكٍل حاسم وقاطع، سوف 

تؤدي إىل كارثة وحمنة إنسانية أكرب.
وختمت: أقر بأنين متعجبة بالسرعة اليت حتلى بها 
الغرب بفرض عقوبات إقتصادية على روسيا، هذا 
ومل تكن كل تلك السنوات ناجحة يف تدفق كل هذا 
املال من جمموعات يف بعض الدول العربية تعترب 
حليفة واليت مولت اجلهاد والتطرف ومسحت بوجود 
تستمر  حيث  األول  الصف  يف  اإلسالمية  الدولة 
الغرب  من  املرتكبة  الكربى  اخلطيئة  إن  بالتجنيد. 
يغضون  جتعلهم  اليت  املزدوجة  املعايري  يف  هي 

النظر عما جيري مقابل اغراءات البرتو دوالر.
أخريا قالت مشعون: ادعو الغرب إىل النظر على ما 

جيري من أحداث بنظرة جديدة وواضحة. 
حيث  لندن  من  بريوت  إىل  مشعون  عادت  وقد 

استأنفت نشاطها السياسي كالعادة.
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اعالن
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منوعات
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سة  ا ر لد ا «
اخلربة  واكتساب 
امليكانيك،  يف 
االنضباط  وتعلم 
األملان«.. من 
هي  هذه  كانت 
اليت  األسباب 
امللك  دفعت 
 ، يقي فر إل ا
بنساه،  سيافاس 
إىل  للذهاب 
أملانيا عام 1970، 
لتبادل  منحة  يف 
ولكنه  الطالب، 
هناك  البقاء  قرر 

غانا،  »هو هو« يف  العودة إىل قبيلته  منذ ذلك احلني، وعدم 
وذلك بعد وقوعه يف احلب من األملانية جابرييل.

وبالفعل تدرب بنساه يف العديد من الشركات األملانية، وحصل 
على درجة املاجستري يف ميكانيك اآلالت الزراعية، وعلى أخرى 
مدينة  ميكانيك يف  ورشة  اآلن  ويدير  السيارات،  ميكانيك  يف 

لودفيجسهافن، جنوب فرانكفورت.

يف  وجوده  فرتة  طوال  فقط  بالدراسة  مهتمًا  بنساه  يكن  ومل 
أملانيا، حيث كان ميارس رياضة املالكمة يف وقت فراغه، حتى 
اسطوانات   6 وأنتج   ،1975 عام  يف  البطوالت  أحد  على  حصل 
غنائية، ما جعله من املشاهري احملليني، حيث كان يظهر بانتظام 

على شاشات التلفزيون األملانية.
عليه  ووقع  القبيلة،  حاكم  بنساه،  جد  توفى   ،1987 عام  ويف 
االختيار ليكون احلاكم اجلديد، وذلك ألن والده وشقيقه األكرب 
كانا أعسرين، وبالتالي ال ميكن اعتبارهما ورثة شرعيني، حبكم 
عادات وتقاليد القبيلة اخلاصة بهم، واليت تعترب أن اليد اليسرى 
صحيفة  حبسب  األمانة  خليانة  يدفع  واستخدامها  نظيفة،  غري 

املصري اليوم.

الرغم  وعلى   
من مسؤولياته 
قرر  اجلديدة، 
بنساه مواصلة 
يف  العيش 
حيث  أملانيا، 
أن  يرى 
أن  بإمكانه 
املزيد  يفعل 
ة  عد ملسا
من  شعبه 
وبقى  اخلارج، 

على اتصال منتظم مع عائلته يف غانا، اليت يزورها بضع مرات 
يف السنة، وحيكم 200 ألف شخص من خالل برنامج االتصااللت 
والربيد  والفاكس  اهلاتفية،  واملكاملات  »سكايب«،  الدولية 
من  متأخر  وقت  إىل  للبقاء  أحيانًا  يضطر  أنه  حتى  اإللكرتوني، 

الليل للبت يف النزاعات القبلية.
وعن نفسه يقول بانساه إن »امللك هو الرئيس املسؤول عن 
اجملتمع، وهو خادم األرض، ودوره هو حتقيق الوحدة والتقدم، 
والتنمية جملتمعه، وتسوية النزاعات بني الناس، وقد أخذت هذه 

املسؤولية على عاتقي من أجل رفاهية بلدي«.
املشاريع  من  العديد  إقامة  بنساه  استطاع  السنني،  مر  وعلى 
الداعمة لقبيلته، وبعد فرتة وجيزة من تتوجيه، أسس منظمة غري 
استطاع،  كما  لودفيجسهافن،  يف  لشعبه،  األموال  جلمع  رحبية 
من خالل عالقاته اجليدة مع املزارعني، يف إرسال مضخات مياه 
وأنابيب إىل غانا، لتزويد املنازل مبياه الشرب النقية، كما أرسل 

أعمدة إنارة، وأشرف على بناء جسر جديد.
القبيلة،  اإلفريقي دور كبري يف جتهيز مستشفى  للملك  وكان 
اليت كانت تعاني من نقص يف األطباء، ومل تكن جمهزة بشكل 
يف  مجعها  اليت  التربعات  بفضل  كثريًا  حتسنت  ولكنها  كاف، 
أملانيا من املعدات الطبية والكراسي املتحركة وعربات اإلسعاف، 
فضاًل عن متكنه من اقناع 22 طبيب أملاني بالذهاب إىل القبيلة 

لعالج سكانها.
وعمل بنساه على تبديد حتفظات بعض األوروبيني على إفريقيا.
فكانوا  السمراء،  القارة  عن  مبثابة وسيط وممثل  اعتربوه  حيث 

يطلبون منه املشورة حول السفر، واالتصاالت التجارية.

ملك إفريقي يعيش يف أملانيا وحيكم 
الرئيس شعبه عرب سكايب كان   

األوروغوياني 
املنتهية واليته 
موخيكا  خوسيه 
أبرز  من  واحدا 
ت  لشخصيا ا
 2014 عام 
أطلق  حيث 
لتواضعه  عليه 
أفقر رئيس يف 

العامل

املنتهية واليته خوسيه موخيكا يف  األورغوياني  الرئيس  وشارك 
السرطان  يف  املتخصص  الطبيب  إرثه  حيمل  الذي  حليفه  اختيار 
تاباريه فاسكيز ليكون رئيسا خلفا له ما يضعه أمام اختبار صعب، 
السيما وأنه حيمل إرث أفقر رئيس دولة يف العامل. وباملاسبة فيما 
ا تعد سنة 2014 سنته  يلي أشهر 10 مجل قاهلا موخيكا الذي رمبمّ

هو دون منازع

"ينبغي على السياسيني أن يعيشوا مثل غالبية الناس "

"احلرية احلقيقية هي القدرة على أن ال متلك إال القليل"

السياسة هي الكفاح من أجل السعادة اجلماعية"

"ال يوجد إدمان مجيل إال اإلدمان على احلب"

"عادة ما أخطئ ولكنين دائما ال أقول إال ما أفكر فيه"

 "الفقراء ليسوا أولئك الذين ميلكون القليل ولكنهم أولئك الذين 
يرغبون يف الكثري"

يته يف  وقتا قضمّ مقابله  أدفع  فإنين  باملال  أشرتي شيئا  "عندما 
حتصيل املال"

 ال ينبغي البكاء على احملتوم بل ينبغي مواجهته"

"ينبغي إبعاد املهووسني باملال عن السياسة. إنهم ميثلون خطرا"

"لطاملا آمنت باحلقيقة ولكنين مل أجد للحظة العدالة"

أشهر 10 مجل قاهلا أفقر رئيس يف العامل

حتتفظ أمانة بغداد بسيارة مرسيدس عمرها 82 عامًا يف مستودع 
حتت بناية البلدية يف العاصمة العراقية.

الزعيم  قدمها  هذه  املرسيدس  سيارة  إن  املسؤولون  ويقول 
العراق يف  حكم  الذي  غازي  للملك  هدية  هتلر  أدولف  األملاني 

ثالثينيات القرن املاضي.

وقد ُعرضت السيارة على اجلمهور عام 2012، لكنها اآلن خمبأة 
بسبب األوضاع األمنية.

ويقول خبري سيارات عراقي مكلف بصيانتها، إن شركة مرسيدس 
عرضت على أمانة بغداد خالل مثانينيات القرن املاضي مبادلتها 

بعشر سيارات مرسيدس جديدة، لكن األمانة رفضت العرض.

سيارة مرسيدس عمرها 82 عاما هدية من 

هتلر يف بغداد

زعماء  التقى 
من  مجاعات 
ن  لسكا ا
من  األصليني 
والربازيل  بريو 
ر  و د ا كو إل ا و
مبيا  لو كو و
السبت،  أمس 
لبة  للمطا

يف  حبقوقهم 
التملك القانوني لألراضي اليت توارثوها عن أسالفهم، وذلك على 

هامش املؤمتر الدولي حول املناخ املعقود يف ليما عاصمة بريو.

وحضر االجتماع حنو 500 من زعماء اهلنود احلمر املقيمني يف غابات 
على  احلفاظ  يف  حبقهم  وطالبوا  التقليدية،  مبالبسهم  األمازون 

حياتهم التقليدية والغابة اليت يعيشون فيها.

اجلمعية  ورئيس  »اشوار«  مجاعة  زعيم  رنغيفو  هندرسون  وقال 
نفط،  دون  غابة  »نريد  األمازون:  غابة  لتنمية  األعراق  املتعددة 

ودون مناجم، وال تتعرض أشجارها للقطع غري القانوني«.

ال  األصلية  الشعوب  حنن  أراضينا،  يف  حقوقنا  »نريد  وأضاف: 
ميكننا أن نعيش دون غابات«.

1160 مجاعة  عن  يقل  ال  ما  فإن  والناشط،  الزعيم  هذا  وحبسب 
من السكان األصليني تطالب بصكوك ملكية لألراضي اليت تعيش 

عليها منذ مئات السنني.

وجتتمع يف ليما وفود 195 دولة من أعضاء اتفاقية األمم املتحدة 
بشأن التغري املناخي يف إطار لقائها السنوي، حيث يتوقع أن تربز 
املناخي  االحرتار  حصر  شأنه  من  عاملي  مليثاق  العريضة  اخلطوط 

بدرجتني مئويتني فقط.

ويهدف مؤمتر املناخ يف عاصمة بريو إىل التوصل ملشروع اتفاق 
حول خفض الغازات املسببة ملفعول الدفيئة، ينبغي إقراره خالل 

مؤمتر باريس يف ديسمرب 2015.

هنود األمازون يطالبون حبقهم يف متلك أراضيهم

ت  ظهر
مية  عال إل ا
راتية  اإلما
ة  مهري
عبد العزيز 
لة  طال بإ
 ، ة مبهر
أحدث  يف 
ة  ر صو
تها  نشر

على 
بها  حسا
ص  خلا ا
على موقع 

»انستجرام«.

مهرية انتعلت حذاء ذو رقبة مرصع باألملاس، كشفت أن مثنه 
يقدر بـ 3.1 مليون دوالر، إال أنها أبدت استيائها من ثقل وزنه 
التحرك  ال تستطيع  جعلها  جرام، مما  كيلو   4.5 لـ  الذي يصل 
مليون ووزنه  بسهولة به، حيث قالت: »البسة حذاء سعره $3.1 
4.5 كيلو! صدقوني كثري ثقيل وما ينفع الواحدة متشي وهي 

البسته! منظر بس«.

حذاء مهرية استفز مشاعر مجهورها، وانهالوا عليها بهجوم شديد، 
حيث قال أحدهم: »شو هالتفاهة«، وذكروها بالفقراء الذين ال 
يستطيعون شراء طعاما يف بالد مثل سوريا وفلسطني، يف حني 

تنتعل هي حذاء بهذا املبلغ املبالغ فيه.

اعالمية اماراتية تنتعل حذاء بـ 3 مليون 

دوالر تثري عاصفة من االستنكار
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مناسبات

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

عندما وفدت النجمة الكبرية ماجدة الرومي مع كامل فرقتها املوسيقية أحيت أمجل وأكرب حفلة 
األولومبية يف سيدني  املالعب  قاعة  العربية يف  اجلالية  أبناء  من  اآلالف  راقية حبضور  غنائية 
وأبدعت يف الغناء كيف ال وهي جنمة كبرية ومتألقة وكنت قد أجريت معها مقابلة صحفية حتدثت 
فيها عن حياتها الفنية وقالت لي: ولدت يف بيت فين حيث والدي املرحوم اخلالد الفنان الكبري 
حليم الرومي الذي كان لي االبداع عينه وسرت على خطاه وبقيت وسأبقى ألن الفن أخالق وعلم 
وإبداع ..وأضافت وكم كنت سعيدة استاذ أكرم بلقائي وتشريفي الكبري بالشاعر املّميز اخلالد 

نزار قباني الذي وهبين رمحه اهلل أمجل الكلمات اليت أنشدتها :
          )) كلمات ليست كلكلمات ((

يسمعين ..حني يرقصين ...كلمات ليست كلكلمات ...يأخذني من حتت ذراعي 
يزرعين يف إحدى الغيمات ...واملطر األسود يف عيين ...يتساقط زخات ..زخات 

حيملين معه ..حيملين ...ملساء وردي الشرفات ...وأنا ..كالطفلة يف يده ...
كالريشة حتملها النسمات ...حيمل لي سبعة أقمار ...بيديه وحزمة أغنيات ..

يهديين مشسًا ..يهديين صيفًا ...وقطيع سنونوات ...خيربني ..أني حتفته ..
وأساوي آالف النجمات ...وبأني كنز ..وبأني ...أمجل ما شاهد من لوحات ..

يروي أشياء تدوخين ...تنسيين املرقص واخلطوات ...
كلمات تقلب تارخيي ...جتعلين إمرأة يف حلظات ..

يبين لي قصرًا من وهم ...ال أسكن فيه سوى حلظات ..
وأعود ..أعود لطاوليت ...ال شيئ معي إال الكلمات. 

النجمة الكبرية ماجدة الرومي : كلمات ليست كالكلمات 

  النجمة ماجدة الرومي تتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش يف مقابلة صحفية يف سيدني )إرشيف (

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 

السفارة اللبنانية يف كانبريا حتيي ذكرى االستقالل حبضور رمسي وشعيب كبري

القائم باألعمال ميالد رعد يتحدث عن االستقالل والعالقات مع اسرتاليا

كتب أكرم املغوّش
اللبنانية  السفارة  باعمال  القائم  دعا سعادة 
اخللوق ميالد  االستاذ  ونيوزلنده  لدى اسرتاليا 
روال  اخللوقة  املهندسة  عقيلته  والسيدة  رعد 
عازار رعد  واركان السفارة يف كانبريا اىل حفل 
كوكتيل مبناسبة استقالل لبنان اقيم يف قاعة 
الربت الفخمة حبضور رمسي اسرتالي وبلوماسي 
املسيحية  الطوائف  من  دين  ورجال  عربي 
واالسالمية والسلك العربي واالجنيب  وحشد من 

ابناء اجلالية اللبنانية والعربية.
وطلبت  عون  لورا  االستاذة  املناسبة  عرفت 
من احلضور الكريم الوقوف للنشيدين االسرتالي 
واللبناني ومن ثم الوقوف دقيقة صمت حدادًا 
االبرياء  واملواطنني  اجليش  ارواح شهداء  على 
االسرتالية  اخلارجية  وزارة  ممثلة  قدمت  ثم 
املسؤولة يف الربتكول السيدة ميليسا هتشمان 
اليت هنأت القائم باالعمال االستاذ رعد والشعب 
واحلكومية اللبنانية بذكرى االستقالل وشربت مع 
االستاذ رعد خنب لبنان واسرتاليا خنب اسرتاليا 

ولبنان. 
رعد  ميالد  االستاذ  باالعمال  القائم  والقى 
كلمة قيمة رحب بها باحلضور الرفيع املستوى 
اسرتالية  رمسية  وشخصيات  دين  رجال  من 
وفاعليات  واجنيب  عربي  دبلوملسي  وسلك 
كانبريا وسيدني  واجتماعية يف  وثقافية  حزبية 
اليوم  بهذا  كبرية  فرحتنا  ان  وقال  وملبورن 
للبنان  يكون  ان  ومتنى  االستقالل  يوم  اخلالد 
رئيس منتخب للجمهورية يف القريب كما اشاد 
الوفود  وتبادل   اللبنانية  االسرتالية  بالروابط 
االمنية واالقتصادية ونوه بزيارة وزيرة اخلارجية 
وزيارة  لبنان  اىل   بيشوب  جوليا  االسرتالية 

سليمان  ميشال  السابق  اجلمهورية  رئيس 
والبطريرك الراعي اىل اسرتاليا وحيا ابنا اجلالية 
اللبنانية والعربية الذين تفاعلوا مع هذه البالد 
االسرتالية العظيمة ووصلوا اىل مركز القرار يف 
رئاسة اجملالس النيابية والوزارية والبلدية يف 
واليات نيوساوث ويلز وفيكتوريا ووزراء ونواب 
ان  سعادته  واضاف  وبلديات.  شيوخ  وجملس 
نظرًا الستشهاد  لبنان  الوضع  غري صحي يف 
واختطاف عسكريني من اجليش اللبناني واللجوء 
بني  الدائرة  احلرب  جراء  من  الكثيف  السوري 
اجليش السوري واالرهابيني واكد سعادته عل 
ان اجليش يف لبنان سيبقى احلامي  االول لنا 

كشعب وكيان باذن اهلل.
ويف اخلتام وزع سعادته جوائز تقديرية وشكر 
الذين ساهموا يف اجناح احلفل وخاصة عقيلته 
السفارة  واركان  عازار  روال  املهندسة  السيدة 
ثم تناول الضيوف العشاء  املعد هلذه املناسبة 
سعادة  مع  التذكارية  الصور  واخذت  الوطنية 

القائم باالعمال والسيدة عقيلته والضيوف .
ثورته   وقائد  لبنان  استقالل  بطل  ان  يذكر 
وشهيدي  ارسالن  جميد  اخلالد  البطل  االمري 
فخر  سعيد  البطلني  الوحيدين  لبنان  استقالل 
الدين واديب البعيين هما من الشوف اللبناني 

اىل اخللود .
الدبلوماسي  لسعادة  التهاني  اطيب  مع 
االستاذ اخللوق ميالد رعد قائم باعمال السفارة 
اللبنانية والسيدة عقيلته واركان السفارة بهذا 
تعاىل  اهلل  االسقالل سائلني  عيد  اليوم اجمليد 
ان ينتصر الوطن على جراحه وتعود البسمة اىل 

املعذبني . 

الشيخ حافظ قاسم مع القائم باالعمال رعد وعقيلته وموظف يف السفارةعريفة االحتفال لورا عونالقائم باالعمال ميالد رعدمسؤولة الربوتوكول ميليسا هاتشمان

الزميل اكرم املغوش مع القائم باالعمال ميالد رعد وعقيلته روال رعد وعقيلته السيدة روال يستقبالن طوني طوق وايلي بو هارون من اليمني: الشيخ شمسني، رعد، الشيخ زيدان والصديق خضر صالح

العشي  يصافح رعد وعقيلته ويبدو الزميل املغوشالقائم باالعمال رعد والصديق جوزيف درويش وحضور

تصوير أراكس
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متفرقات

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 

أقدم  من   "  Antikytera جبهاز"  يسمى  ما  يعترب 
األجهزة التناظرية يف العامل.

والكتابات  اجلهاز  ميناء  بدراسة  العلماء  وقام 
القمر  وخسوف  الشمس  كسوف  بظواهر  اخلاصة 
وفقا لتقويم حضارة بابل القدمية، فتوصلوا إىل 
استنتاج مفاده بأن "جهاز الكمبيوتر األثري هذا 
املوعد  قبل  إي   ، امليالد  قبل   205 عام  اخرتع 

املتفق عليه سابقا بـ 100 عام.

آلية)جهاز(  يستخدمون  القدامى  اإلغريق  وكان 
يقدر سنها مبا يزيد عن 2000 عام حلساب حركة 
كسوف  قدوم  موعد  وحتديد  السماوية  األجرام 
الشمس وخسوف القمر. وكان من املعتقد سابقا 
أنها اخرتعت عام 150 قبل امليالد تقريبا. ويعترب 
علماء اآلثار اآلن أن اجلهاز اخرتع بعد 8 أعوام من 
اغتيال أرخيمدس على يد جندي من روما عام 212 

قبل امليالد.
وبعد أعادة بناء ميناء اآللة - اجلهاز أدرك العلماء 
بابل  رياضيات  مبادئ  على  يقوم  نظامه  أن 
كما  املثلثات،  علم  مبادئ  على  وليس  القدمية، 

كان من املعتقد سابقا.
يذكر أن آلية " Antikytera " عثر عليها غطاس 
يوناني عام 1900 يف سفينة أثرية غرقت بالقرب 
من جزيرة أتيكيتريا جنب جزيرة كريت يف الفرتة 

ما بني عام 70 وعام 60 قبل امليالد.

آلية أنتيكتريا عبارة عن حاسوب معقد لتلك احلقبة 
وضع داخل جسم خشيب. وإنها حتتوي على 37 

مسننة برونزية و أقراص مدرجة ذات أسهم.

وعثر علماء اآلثار يف الربيع املاضي على عناصر 
جديدة ملينا هذه اآللية - اجلهاز، ما مكنهم من 

حتديد موعد أدق الخرتاع هذا احلاسوب األثري.

جهاز كمبيوتر أثري يقدر 
بـ 2200 عام

أوعنرتة بن شداد بن عمرو بن  عنرتة بن شداد 
معاوية بن قراد بن خمزوم بن ربيعه، كما ذكره 
صاحب األغاني أبو الفرج االصفهانى فى كتابه، 
إن  حيث  العربية،  عبس  قبيلة  إىل  نسبه  يعود 
الذى رفض االعرتاف  والده هو شداد بن مالك 
به يف البداية الن أمه جارية تدعى »زبيبة«، وهى 
فى احلقيقة مت أسرها يف إحدى احلروب، وكانت 
مولد  املؤرخون  ويرجع  ميجو«.  بن  »تانه  تدعى 
عنرته بن شداد إىل عام 530 م  وذلك ألن العديد 
من النصوص حكت اجتماع عنرته بالشاعر عروه بن 

الورد وهو من شعراء هذه الفرتة.

عاش عنرته بن شداد عبد فى قومه لفرته طويلة 
حتى بلوغ الشباب، ولكنه كان يعرف من أمه أنه 
بن شداد بن مالك، ومل توافق قبيله عبس اكرب 
القبائل فى هذا الوقت االعرتاف بعنرته وإعطائه 
إن  ويقال  األساطري،  كثرت  ذلك  وفى  حريته، 
شدادا اعرتف به بعد إحدى احلروب وذلك لدفاع 

عنرته عن القبيلة.

املشهد الثانى

عنرته الفارس املغوار مل ختلو حياته من العشق 
التى  مالك  بنت  عبله  عمه  ابنه  فاحب  واهلوى، 
كانت يشيع عنها مجاهلا وحسنها وقال فى حبها 

األشعار.

»يا َعبَل ِإنَّ َهواِك َقد جاَز امَلدىَ َأنا امُلَعّنى فيِك 
ِمن دوِن الَورى

ّما َجَرت روحي  ِك يف ِعظامي َمع َدميَ  يا َعبَل ُحبُّ
سمي َقد َجرى جِبِ

َوَلَقد َعِلقُت ِبَذيِل َمن َفَخَرت ِبِهَ بٌس َوَسيُف َأبيِه 
َأفنى ِحرَيا«

خاض عنرته الكثري من املعارك ولكن معركة الفوز 
واألقوى،  األشرس  كانت  منها  والزواج  بعبله 
للقضاء  مروة  اختها  وزوج  عبله  أخو  عليه  فتأمر 
عليه وإبعاده عنها، لكنه خاض كل احلروب من 
أجلها وبات كل حماوالتهم بالفشل، وعندما فشلوا 
يف إبعاده عن عبلة، فطلب أبيها مالك مهر ظن 
ألف ناقه من »النوق  أن عنرته لن حيضره وهو 
العصافري« املوجود عند ملك العراق النعمان بن 
مالك  ووافق  احضارهم  عنرته  واستطاع  املنذر، 

على الزواج.

املشهد الثالث

واملزاهر،  بالدفوف  يضربن  أيديهم  بني  »اإلماء 
وبني أيديهم عبلة البهيه كأنها الشمس املضيئة 
حبواجب كأنها عيون الغزالن، وفم كخامت سليمان 
وأسنان كأنها اللؤلؤ فى سلك مرجان ووجه كأنه 
القمر وقد أسعده مواله وأفخاذ كأنها وسائد قد 
عنرت  زفاف  نعام«.. هكذا وصف  بريش  حشيت 
وعبلة يف مشهد أقرب ملشاهد النهاية السعيدة 
عنرتة  ليعيش  القدمية،  املصرية  األفالم  يف 
وحمبوبته اليت أصبحت زوجته »يف تبات ونبات«، 

لكن القصة مل تنتهي هنا.

املشهد الرابع

تظهر  مل  أشهر  بسته  عبلة  من  عنرتة  زواج  بعد 
من  الكثري  عنرتة  وخاض  احلمل،  أعراض  عليها 
الغزوات واحلروب، وتزوج على عبلة مثانية نساء، 

وهذا ما ذكره كتاب »سرية عنرته بن شداد«.

1- مهرية

أوىل زوجات عنرتة تدعي »مهرية«، والتقاها فى 
بنى دارم عندما سرق منه حصانه األجبر،  أرض 
فأعجب بها وبات عندها الليلة، ثم تركها دون أن 
يعلم أنها حلت منها. وربت مهريه ابنها »ميسرة« 
بعيدًا عن قومها، ومل خترب أحد احلقيقه حتى كرب 
بأن  وأكرمها  احلقيقه  فأخربته  عنرته،  مع  وتبارز 

عنرتة بن شداد..العاشق الوهلان: خائن وزير نساء
هلا  جعل 
جق  ا سر
بها  خاض 

فى منزهلا.

2- سروة

»سروة« هي 
أمرية وقعت عني عنرته عليها يف إحدى الغزوات، 
بعد أن وجدها نائمة فى هودجها، وقيل له أن 
أبوها قد ذهب إلحضارعالج هلا من اجلن، فعاجلها 
يتزوجها،  أن  أبيها  من  وطلب  بتعويذه  عنرته 
فوافق حتت ضغط. ومكث عنرته معها ثالث ليالي 
ثم تركها ليفاجأ أبيها حبملها، وقد تركها عنرتة 
»سروة«  ووضعت  يعرف حبملها  أن  دون  أيضًا 
أيضًا  عنرتة  معه  تبارز  الذي  »الغضبان«،  ابنها 

دون أن يعلم أنه ابنه.

3- اهليفاء

عرفت بقناصة الرجال وذلك ألنها كانت فارسة 
بن  ربيعة  ألخيها  صديق  عنرته  وكان  وحماربة، 
أن  منه  وطلب  بفروسيته  أعجب  الذى  املقدم 
يتزوج أخته اهليفاء، ليتزوجها عنرته وينجب منها 
من  مقربة  صديقه  اهليفاء  وكانت  »عنيرتة«.  
زوجة عنرتة وحمبوبته »عبلة«، ومل يتغري الوضع 
بعد زواج عنرتة منها، إذ  كانت »عبلة« حتنو على 

أوالدها واستمرت صداقتهما.

4- غمرة

ومل  عنرتة،  حتارب  ظلت  وحماربة  فارسة  كانت 
امرأة،  أنها  يعلم  أن  دون  حياربها  وهو  تيأس 
بها ونسى كل  أغرم  إليها  ونظر  أن عرف  وبعد 
حبه لعبلة، وأوقعها عن فرسها واغتصبها عنوة 
يف  حتمل  أنها  يعلم  ال  وهو  تركها  ثم  وقسوة 
أحشائها ابنه »غصوب«، لكن »غمرة« مل تعرتف 
املقربني  من  عبد  أنه  على  وربته  االبن،  بهذا 

إليها.

5- مريم

الروم أعجبت بعنرتة وحدثت  هي أمرية من بالد 
عنرتة  إىل  وفذهب  عنه،  بلقان«  »األمري  أخيها 
»عنرتة«،  فتزوجها  يتزوجها،  أن  منه  وطلب 
منه  طلبت  عبس  بين  إىل  العودة  أراد  وعندما 
واهليفاء  عبله  على  خشى  ولكنه  معه،  الذهاب 

فرتكها عند أخيها.

6- مرميان

أثناء وجود عنرتة فى بالط القيصر وجد األمرية 
فرسان  أحد  حيرر  أن  منه  تطلب  أمامه  مرميان 
كان  الذي  وهو  وتزوجها  عنرته  فوافق  الروم، 
وأجنبت  أخيها.  وقاتل  ذلك  قبل  أبيها  قتل  قد 
األمرية مرميان لـ«عنرتة« ولدين هما »الغضنفر« 

و«اجلوفران«.

7- در ملك

عنرتة  تزوجها  كنانة«  »بنى  قبيله  من  فتاة  هى 
وأجنبت له صبيان، هما »جاراملعلم« و«زيدان«.

املشهد اخلامس

و بالرغم من أن عنرتة تزوج على عبلة أكثر من 
فقد  النهاية،  إليها يف  يعود  كان  أنه  إال  مرة، 
من  أكثر  له  زوجه  حيب  مل  أنه  السرية  ذكرت 
بسبب  عنرتة  تكره  فلم  نفسها  عبلة  أما  عبلة. 
»لو  تقول:  كانت  العكس  علي  زوجاته،  تعدد 
ملك عنرت مائه امرأة ما يريد سواي، ولو شئت 
رددته إىل رعى اجلمال وحق ذمه العرب أنه يبقى 
أخليه يدنو منى حتى يقبل  لشهر والشهرين مل 
يدى ورجلي، وإنى معه هذا الزمان ما رزقت منه 

بولد«.

التنني، طائر الرخ اإلغريقي األسطوري، وحيوانات 
أسطورية كثرية تطري، لكن

حيوانات  إنها  األساطري،  تضم  ال  القائمة  هذه 
حقيقية تطري فعاًل!!

السنجاب  عن  معظمنا  مسع  الطائر  السنجاب   1
الطائر حيث أنه ظهر يف العديد من

أفالم الكرتون املخصصة لألطفال، وعندما تراقبه 
تكتشف أنه غريب للغاية

أنه  وختيل  األشجار  بني  ما  القفز  ويستطيع 
يستطيع الطريان يف القفزة الواحدة

ملسافة 88 مرتًا.

اسم  الفئران  من  النوع  هذا  حيمل  الطائر  الفأر 
)Phalangers( ويستطيع الطريان

وتتميز  مرتًا   45 إىل   15 ما بني  ترتاوح  ملسافة 
بشكل وجهها األليف والذي يعشقه

الكثريون ويقتنيه الكثريون كحيوان أليف.

القرد الطائر حيمل القرد الطائر اسم الليمور وهو 
ميلك قدرات رائعة حيلم

بفضل  الطريان  يستطيع  فهو  إنسان،  أي  بها 
الغشاء اجللدي الذي يصل ما بني كل

وهو  والوطاويط  اخلفافيش  مثل  جسمه  أطراف 
الغشاء الذي يساعده على الطريان إىل

على  واحد  كيلومرت  إىل  تصل  طويلة  مسافات 
نفس االرتفاع عن األرض. وأسوأ شيء

يف هذا احليوان هو شكله املرعب.

عينني  الطائرة  السحلية  متلك  الطائرة  السحلية 
كبريتني وتتغذى على احلشرات

وهي تعيش يف إندونيسيا ويطلق عليها السكان 
احملليون هناك اسم التنني

ارتفاع  على  مرتًا   50 الطريان ملسافة  وتستطيع 
عشرة أمتار، وتوجد أجنحتها على

جانيب جسمها ما بني أقدامها وأذرعها.

الثعابني  من  األنواع  هذه  تعيش  الطائر  الثعبان 
الطائرة يف نفس األماكن اليت

من  سام  ثعبان  وهو  الطائر،  القرد  بها  يعيش 
املستوى املتوسط ومسها ال يضر

اإلنسان بشكل كبري، وهذا الثعبان يزيد من رعب 
من خيافون من الثعابني ألنه

أصبح هناك احتمال أن يسقط عليهم ثعبان من 
اهلواء بسمه.

الضفادع  أنواع  العديد من  الطائر يوجد  الضفدع 
يف العامل، ولكن يف املناطق

االستوائية يف إندونيسيا وماليزيا يوجد نوع من 
الضفادع ميلك القدرة على

طريقة  بنفس  األرض  على  اهلبوط  أو  الطريان 
القفز باملظالت، وتتغذى تلك

الضفادع على كل احلشرات الطائرة.

للغاية  مبهرة  الطائرة  السمكة  الطائرة  السمكة 
فهي تستطيع أن تطري يف اهلواء

مرت   400 إىل  تصل  ملسافة  املياه  سطح  فوق 
وتصل سرعتها يف الطريان إىل 67

كيلومرتًا يف الساعة وذلك على ارتفاع 6 أمتار عن 
سطح البحر. والغريب أن هذه

السمكة ال تستطيع تنفس اهلواء ولكنها تقضي 
وقتًا كثريًا من حياتها خارج املياه.*

مسك الشفنني مسك الشفنني مسكة ضخمة يبلغ 
طوهلا مخسة أمتار ويصل وزنها إىل

خارج  تقفز  أن  تستطيع  ذلك  من  وبالرغم  طن، 
املياه إىل ارتفاع يصل إىل مرتان

السمكة  تلك  يف  واخلطري  البحر،  سطح  فوق 
الضخمة أنها تسببت يف وفاة سيدة كانت

فوق سطح مركب وطارت تلك السمكة لتصطدم 
بها ولك أن تتخيل أن يصطدم بإنسان

شيء يزن طنًا كاماًل.

يطري  النمل  من  نوع  هناك  بالفعل  الطائر  النمل 
بالرغم من أنه ال ميلك أجنحة

حيوانات تطري..حقيقة موجودة

وهي تعيش على األشجار وتستطيع الطريان من 
شجرة إىل شجرة أخرى من خالل حتريك

أرجلها ورأسها وبطنها بشكل سريع. وذلك بداًل 
من أن تسقط مثلها مثل باقي

أنواع النمل.

احلبار الطائر التقطت هذه الصورة لنوع من أنواع 
احلبار احلقيقية واليت

متلك بالفعل القدرة على الطريان فوق سطح البحر 
وهي تتصرف بشكل مشابه

لألمساك الطائرة وهي نادرًا ما تظهر وال يعرف 
حتى اآلن الكثري من العلماء

كيفية قيامها بالطريان فوق سطح البحر.
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تتــمات

دعوات فلسطينية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الفلسطينية  السلطة  رئيس  تقدمه  حاشد  ورمسي  فبحضور شعيب   
حممود عباس جرت امس االول اخلميس يف رام اهلل مراسم تشييع 

الشهيد الوزير زياد أبو عني قبل أن ووري الثرى يف بلدة البرية.
  وقد أكد وزير الشؤون املدنية الفلسطينية حسني الشيخ أن نتائج 
تشريح جثمان الشهيد أظهرت أنه استشهد جّراء تعرضه لضربة قاسية 
على احلجاب احلاجز والرئتني واالستخدام املفرط للقوة بالتزامن مع 
إطالق كثيف لقنابل الغاز السام. ويف سياق متصل مّحلت احلكومة 
الفلسطينية إسرائيل املسؤولية الكاملة عن مقتل أبو عني وذلك بعد 

اجتماع عقدته يف مقرها يف رام اهلل.
  وكشف عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب 
عريقات أن السلطة اختذت جمموعة من القرارات اليت سيتم اإلعالن 
عنها بشكل رمسي  اجلمعة )امس(، من بينها وقف التنسيق األمين 
مع االحتالل واالنضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية حملاسبة إسرائيل 
بدولة  االعرتاف  أجل  من  األمن  جملس  إىل  والتوجه  جرائمها  على 

فلسطني.
السلطة  كانت  إذا  ما  بعد  القرار  مل حيسم  أنه  عريقات  وأوضح    
ومحل  متالحق.  بشكل  أم  واحدة  دفعة  اخلطوات  هذه  على  ستقدم 
عريقات االحتالل املسؤولية الكاملة عن اغتيال أبو عني.  ويف قطاع 
غزة أقيمت جنازة رمسية للشهيد أبو عني شاركت فيها وفود شعبية 

ورمسية.
أبو عني تعرض  زياد  املقاومة ومناهضة االستيطان    وكان وزير 
العتداء مباشر من قبل قوات االحتالل يف قريبة ترمسعيا، حيث كان 
يشارك يف زراعة أشجار زيتون يف أراض يريد االحتالل مصادرتها، 

ما أدى إىل استشهاده. 
  وقد توالت املواقف الفلسطينية تتواىل يف أعقاب اجلرمية اإلسرائيلية 
تثبيت  أبو عني ودعوات إىل  زياد  الوزير  أدت إىل استشهاد  اليت 

املصاحلة الوطنية وإجياد اسرتاتيجية جديدة إلحياء املقاومة.
  وأكد القيادي يف حركة محاس مشري املصري أن الدم الفلسطيين 
أنه  مضيفًا  الفلسطينيني،  كل  يستهدف  الصهيوني  والعدو  واحد 

»كما فعل يف غزة يفعل يف الضفة«.    
واعترب املصري  أن تثبيت املصاحلة بات ضرورة وطنية مشريًا إىل 
أن حكومة الوفاق الوطين مل تتحمل إىل اليوم مسؤولياتها الوطنية 

كحكومة وفاق.
الدعوة  مرسوم  إصدار  يتم  مل  اآلن  حتى  أنه  املصري  وأوضح    

لالنتخابات كما كان مقررًا يف اتفاق املصاحلة.
من جهته رأى نائب األمني العام للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني 
ضد  القمع  ممارسة  على  العزم  عاقدة  إسرائيل  أن   سليمان  فهد 
شعبنا، داعيًا إىل اجتماع فوري للقيادة العليا يف منظمة التحرير من 

أجل معاجلة ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية.
  وقال رئيس نادي األسري الفلسطيين قدورة فارس أن »الشعب 
الفلسطيين جاهز ومتحفز خلوض معركة املواجهة مع االحتالل« مؤكدًا 

»أن االنتفاضة القادمة جيب أال تتوقف إال بعد رحيل االحتالل«.
على  أفضل  وضع  يف  اليوم  الفلسطينيني  أن  الذي  فارس  ورأى 
ان  الدولي من حمطات نضالية سابقة مؤكدا على ضرورة  الصعيد 

يكون النضال ضد االحتالل منظمًا ومنسقًا وضمن برنامج وخطة.
الدكتور فايز رشيد عند تلويح السلطة  الفلسطيين  الكاتب  وتوقف 
الفلسطينية بوقف التنسيق األمين على خلفية استشهاد الوزير زياد 
أبو عني متسائاًل »كيف للسلطة ان توقف التنسيق األمين وهي اليت 

دانت عملية القدس األخرية«.
املفاوضات  هو  الفلسطيين  الشعب  الذي قسم  أن  رشيد  ورأى    
والتخلي عن الكفاح املسلح، مؤكدًا أن املطلوب ليس وقف التنسيق 

األمين فقط بل إجياد اسرتاتيجية جديدة إلحياء املقاومة.

قمة عمـّان...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ملفات  يف  وتبحث  البلدين،  بني  واالقتصادي  واألمين  السياسي 
مستجدة يف إطار التشاور والتنسيق، خصوصًا على خلفية أزمة الغاز 
يف  الزيارة  يف  األمنية  امللفات  »أهمية  إىل  وأشار  األردن«.  يف 
والتهديدات  املنطقة  يف  اإلرهابية  للجماعات  املتزايد  النشاط  ظل 

الصادرة عنها«.
مواجهة  حيث  من  البلدين  يف  القومي  األمن  »ارتباط  على  وشدد 
األخطار احملدقة، سواء من اجلماعات اإلرهابية، أو ملف عملية السالم 
أكثر  واألردن  مصر  باعتبار  واإلسرائيلي،  الفلسطيين  اجلانبني  بني 
بلدين معنيني مباشرة بالصراع والتوتر والتعقيدات يف عملية السالم 
الصراعات يف  على حدودهما ومساحة  إجيابًا  أو  تنعكس سلبًا  اليت 

الداخل املصري أو األردني«.
وقالت الرئاسة املصرية يف بيان إن »احملادثات ركزت على سبل 
تعزيز العالقات بني البلدين وتطورات األوضاع يف املنطقة وعدد من 
اجلانبني  أن  وأضافت  االهتمام املشرتك«.  ذات  اإلقليمية  القضايا 
اتفقا على »أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن اإلسالم 
وإظهاره بطبيعته السمحة احلقيقية اليت تنبذ العنف والتطرف، وحتض 
على التسامح واالعتدال وقبول اآلخر«، وأكدا »حمورية دور األزهر 
بفاعلية  تسهم  الوسطي،  اإلسالمي  للفكر  منارة  باعتباره  الشريف 
يف تصحيح املفاهيم املغلوطة عن اإلسالم وتكافح األفكار املتطرفة 
له  كافة  واملساندة  الدعم  سبل  توفري  أهمية  عن  فضاًل  واهلدامة، 

ليتمكن من أداء رسالته على الوجه األكمل«.

ملصر  الداعمة  األردن  مبواقف  »أشاد  السيسي  أن  إىل  وأشارت 
وإلرادة شعبها منذ ثورة 30 حزيران )يونيو(، مشريًا إىل أن هذه 
املواقف املشرفة واألخوية ليست غريبة على اململكة األردنية الشقيقة 
الوطنية اليت تبدي دائمًا مساندة ودعمًا ملصر، مبا ميثل  وقيادتها 
وحدة  جتمعها  أن  يتعني  اليت  العربية  الدول  بني  للعالقات  منوذجًا 

الصف ملواجهة التحديات املختلفة«.
الكامل ملصر  األردن  دعم  »تأكيده  عبداهلل  امللك  عن  البيان  ونقل 
ودورها احملوري اهلام يف حميطها العربي واالقليمي، مبا يصب يف 

خدمة قضايا األمة العربية وتعزيز مسرية العمل العربي املشرتك«.
وأوضح أن احملادثات »شهدت تأكيدًا على احلرص املتبادل بني مصر 
واألردن لتعزيز عالقاتهما يف خمتلف اجملاالت واالرتقاء بها إىل آفاق 
أرحب، مبا يسهم يف حتقيق آمال وطموحات الشعبني الشقيقني، ال 
سيما على الصعيدين السياسي واالقتصادي. كما عرضت عددًا من 
الزيارة  أعقاب  السيما يف  والدولية،  اإلقليمية  األوضاع  مستجدات 
اليت قام بها جاللة ملك األردن إىل واشنطن أخريًا، واحملادثات اليت 

أجراها مع املسؤولني األمريكيني«.
وأضاف البيان أن اجلانبني »تبادال وجهات النظر والرؤى يف شأن 
والتطورات  واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بني  السالم  جهود  آفاق 
على صعيد مشروع القرار العربي املرتقب تقدميه إىل جملس األمن 
إلنهاء االحتالل الفلسطيين يف غضون فرتة زمنية حمددة«. وطالبا 
»مجيع القوى واألطراف الدولية املؤثرة بالعمل على تهيئة الظروف 
املالئمة إلحياء مفاوضات السالم، وتذليل العقبات كافة اليت تقف 
حائاًل أمام استئناف املفاوضات وفقًا حلل الدولتني وقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السالم العربية«.

موسكو - انقرة: السياسة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أن الوفد جاء إلقناع أنقرة باالنضمام إىل التدابري التقييدية والعقوبات 
اليت مت تطبيقها من قبل دول أوروبية ضد روسيا على خلفية األزمة 
أن  األوروبي  االحتاد  القرم،ويأمل  جزيرة  شبه  وضمها  األوكرانية، 
يتمكن مندوبوه من االتفاق على أال تعمل تركيا على استغالل الوضع 
احلالي، وال تستفيد من الصادرات إىل السوق الروسية من املنتجات 
اليت حيظر استريادها من االحتاد األوروبي إىل االحتاد الروسي، يف 

حال فشل احملادثات.
السوق  إىل  السلع  من  للعديد   ً رئيسيا  رًا  ُمَصدِّ تركيا  تغدو  قد 
الروسي بعد التدابري اليت اختذتها روسيا االحتادية ردًا على العقوبات 
من  أنواع  على  عام  ملدة  حظرًا  فرضت  قد  موسكو  الغربية،وكانت 
املنتجات الزراعية، واخلامات، واملواد الغذائية من االحتاد األوروبي، 
ويدور احلديث كذلك حول إلغاء الدوالر كعملة التبادل التجاري بني 

البلدين واستبداهلا بالروبل الروسي أو اللرية الرتكية.
تركيا ليست عضوًا يف االحتاد األوروبي، وليست ملزمة، وال تنوي 
فرض عقوبات على روسيا بسبب تباين وجهات النظر حول املسألة 
أنقرة  أمام  واسعة  آفاقًا  يفتح  هذا  الرتكي  واملوقف  األوكرانية، 

وموسكو كذلك.
كما أن قرار بوتني حتويل خط أنابيب نقل الغاز الروسي من بلغاريا 
إىل تركيا فاجأ اجلميع، حتى املسؤولني الروس املرافقني له أثناء 
زيارته للعاصمة الرتكية قبل عدة أيام،وقال غريهارد رويس رئيس 
حمزنة  اخلطوة  هذه  متلفز،إن  حوار  خالل  النمساوية  النفط  شركة 
ألوروبا، فأوروبا حباجة للغاز الروسي، وال ميكن ألوروبا أن تعيش 
من دون روسيا. وكان الرئيسان الروسي فالدميري بوتني والنمساوي 
هنيز فيشر، قد وقعا يف حزيران )يونيو( اتفاقية لنقل الغاز الطبيعي 
الروسي إىل أوروبا )السيل اجلنوبي( بقيمة 32 مليار مرت مكعب يف 
السنة، وتتضمن االتفاقية بناء خط أنابيب تنقل الغاز الروسي عرب 
البحر األسود باجتاه أوروبا عرب بلغاريا، وكان من املقرر أن ينتهي 
بناء اخلط قبل عام 2020، إال أن االحتاد األوروبي عارض املشروع 

بذريعة أنه سيزيد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
القرون  خالل  شهدت  وتركيا  روسيا  بني  العالقات  أن  رغم  على 
احلالية  املرحلة  أن  إال  سياسية،  وصراعات  دامية  حروبًا  املاضية، 
تقدم منوذجًا معاكسًا، يتمثل بتطور التعاون السياسي واالقتصادي 
بينهما، وتعكس مسرية السياسة اخلارجية الرتكية على مدار السنوات 

العشر األخرية بوضوح هذا التوجه.
مصاحلهما  على  حفاظًا  عالقاتهما  تنمية  على  وأنقرة  موسكو  حترص 
خمتلفة،  مراحل  يف  الفتور  من  حاالت  العالقات  املتبادلة،وشهدت 
ويرتبط ذلك بعوامل عديدة: األول يرتبط بتوجهات القيادة السياسية 
واإلقليمية  الدولية  االرتباطات  حبجم  يتعلق  والثاني  الدولتني،  يف 
واملشكالت  القضايا  طبيعة  ضوء  يف  يتحدد  والثالث  طرف،  لكل 

اخلالفية بينهما.
عالقاتها  التاريخ شكل  عرب  لرتكيا  اجلغرايف  املوقع  طبيعة  وحددت 
بني  اخلالفات  من  تارخيي  مرياث  إنكار  اجلوار،والميكن  دول  مع 
البوسفور،  مضيق  يف  املرور  حول  أبرزها:اخلالفات  البلدين،لعل 
والّتنافس على نقل برتول آسيا الوسطى وحبر قزوين، واملوقف من 
قضية النزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ، بني أذربيجان وأرمينيا، 
الشيشان  ومشكلة  لليونان،  الروسي  والدعم  القربصية،  والقضية 

واملوقف الرتكي منها.
مسار  يف  الزاوية  حجر  ميثل  االقتصادي  اجلانب  إن  القول  ويصح 
التقارب الرتكي الروسي، حيث تعترب تركيا سابع أكرب شريك جتاري 
األسواق  ألكرب  »الربيكس«  جمموعة  أعضاء  معظم  وتسبق  لروسيا، 
النامية يف العامل، كما أنها الوجهة األوىل للسياح الروس، وثاني 
أكرب أسواق التصدير بعد أملانيا بالنسبة لشركة غاز بروم الروسية 

العمالقة، يف حني تشغل روسيا املركز الثاني بني الشركاء التجاريني 
الرئيسيني لرتكيا، وجتاوز حجم التبادل التجاري بني تركيا وروسيا 
32 بليون دوالر أمريكي، ويعتزم البلدان رفع ذلك التبادل ليصل 
إىل 100 بليون دوالر، وفق وزير االقتصاد الرتكي نهاد زيبكجي، 
وتبلغ االستثمارات الرتكية يف روسيا حنو 1.5 بليون دوالر، بينما 
300 مليون  يرتاوح حجم االستثمارات الروسية يف تركيا بني 200 – 

دوالر.

سالم: ال تفويض...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
علينا مؤخرا رئيس احلكومة متام سالم ويقول ان »ال تفويض ألحد 

يف قضية العسكريني«!
بدء تسليم  بأن يتم  اللبنانية متام سالم  أمل رئيس احلكومة   فقد 
السالح النوعي للجيش اللبناني مبوجب االتفاق السعودي - الفرنسي، 

»وهناك ما حنتاج إليه اآلن.
ان  باريس، حيث من املقرر  الرمسية اىل  أثناء زيارته  وقال سالم 
يكون التقى امس اجلمعة الرئيس فرانسوا هوالند وعددًا من كبار 
املسؤولني، إن واجب لبنان أن ينهي مع اجلانب الفرنسي كل الئحة 

حاجاته من األسلحة، واليت أصبحت منتهية بنسبة 90 يف املئة.
وكشف سالم عن أن وزارة اخلارجية اللبنانية تلقت رسالة من دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بأنها سرتسل سفريًا هلا اىل بريوت، بعدما 

كان متثيلها الديبلوماسي يقتصر على وجود قائم باألعمال.
وقال إن فرنسا تتحرك مع القوى اإلقليمية إلجياد حلول للموضوع 
الرئاسي اللبناني وللحرب يف سورية وضرورة التوصل إىل اهلدوء، 
اجلمهورية...  رئيس  تتاح فرصة النتخاب  أن  »ميكن  أنه  اىل  الفتًا 
هزات  إىل  لبنان  سيعرض  رأس  دون  من  اجلسم  استمرار  ألن 
ملف  حول  »احلياة«  الزميلة  أسئلة  على  ردًا  موضحا  وخضات...«، 
العسكريني املخطوفني لدى »داعش« و »جبهة النصرة«، وعما إذا 
كانت احلكومة ستكلِّف »هيئة العلماء املسلمني« التفاوض يف شأنهم، 
فقال: »قرأت طلبهم التفويض يف الصحف، ومل نعط تفويضًا ألحد، 

ومن يقوم بذلك )مبسعى( يف موضوع إنساني فهو مشكور«.
وإذ كرر التشديد على التعاطي بتكتم يف هذا امللف، قال إن »هناك 
يف  تباينًا  »هناك  إن  فقال  عاد  لكنه  شأنه،  حكوميًا« يف  تضامنًا 
مقاربة ملف العسكريني«، واعترب أن اخلاطفني استفادوا »من حتريك 
لـ25  كخاطفني  ليس  يظهرهم  بشكل  املخطوفني  عائالت  مشاعر 
عسكريًا فقط، بل ألهاليهم، ورمبا يريدون خطف 4 ماليني لبناني لو 

تسنى هلم«.
وأضاف: »ال ميكن التفاوض يف ظل إباحة املعلومات املؤذية، داعيًا 
وسائل اإلعالم إىل عدم التسابق على إبراز معلومة تصب يف خانة 
اخلاطفني. وأشار اىل أن »اإلفراج عن أمساء معينة هي معلومة خاطئة 

مئة يف املئة«.
واعترب سالم أن زيارة وزير اخلارجية السوري وليد املعلم لبريوت 

إحراج للبنان، ألنه يسعى اىل اعتماد سياسة النأي بالنفس. 
ففي لقاء مع ابناء اجلالية يف باريس مساء أمس االول، قال الرئيس 
سالم ان اجليش اللبناني سيبدأ يف االسابيع املقبلة استالم املعدات 
الفرنسي اخلاص  السعودي  اليت حيتاجها تطبيقا لالتفاق  العسكرية 
السعودية  العربية  اململكة  من  املقدمة  دوالر  مليارات  الثالثة  بهبة 
اجليش  اليت سيتسلمها  والتجهيزات  األسلحة  ان  وقال  لبنان.  اىل 
السيادة  على  يعتدون  الذين  لالرهابيني  التصدي  يف  ستساعده 

اللبنانية ومالحقتهم.
وأشار اىل الوضع األمين قائال: ان االرهاب ال يستهدفنا حنن فقط 
يف لبنان، بل املنطقة كلها. لقد استطعنا من خالل قرارات حامسة 

أن نضع حدًا هلذا االرهاب الذي خيطف البلد.
ويف الداخل كان موضوع تعزيز قدرات اجليش مدار حبث بني نائب 
مساعد وزير الدفاع االمريكي الكسندر فريشبو وكل من وزير الداخلية 
نهاد املشنوق وقائد اجليش العماد قهوجي. وقال املسؤول االمريكي 
اللبناني، الفتا اىل ان  ان هناك مساعدات امريكية جديدة للجيش 
اجليش اللبناني يقاتل بشجاعة وانه جمهز للمعركة بوجه االرهابيني.

وقد قالت مصادر التيار احلر مساء أمس ان بعض االوساط تتحدث 
عن مباركة بكركي ألي لقاء بني الرابية ومعراب. واضافت ان مبادرة 
العماد عون أثلجت صدر الصرح البطريركي وراعيه يف ظل مؤشرات 
فاتيكانية تدعم كل حوار بني املسيحيني. وذكرت ان اتصاالت مكثفة 
متت مع الفاتيكان خالل الساعات ال 4٨ املاضية شددت على ضرورة 
االنطالق من مل مشل املسيحيني متهيدا لعقد قمة جتمع القادة االربعة 

وغريهم بعد األعياد.
هذا ومل يربز اىل واجهة املشهد اي جديد يتصل باجلهة اليت ستكلف 
متابعة ملف العسكريني املخطوفني وسط تعقيدات حتول دون تكليف 
هيئة علماء املسلمني باملهمة، يف ضوء اكثر من اعتبار لعل اهمه 
التفويض ال سيما فريق  اتفاق مكونات احلكومة على هذا  استحالة 
٨ اذار، اال ان اهليئة اليت ادرجت حتركها يف اطار العمل االنساني 
قد تتوىل املهمة ولو بصفة غري رمسية، خصوصا اذا ما متكنت من 
التنظيم  قادة  من  موقع  اخلاطفة  اجلهات  من  تعهد  على  احلصول 

واجلبهة بعدم التعرض ألي عسكري.
ويف حني كان الوضع هادئا وطبيعيا يف عرسال وفتحت الطرقات 
منطقة  كثيف يف  نار  اطالق  ليال  املساعدات، سجل  وادخلت  اليها 
تعمري عني احللوة وحتدثت معلومات عن عملية مداهمة كانت تقوم بها 
قوة من فرع املعلومات يف التعمري حبثا عن الديراني ووجهت باطالق 

نار من مسلحني من عناصر سرايا املقاومة.

Saturday 13 December 2014  2014 األول  كانون   13 السبت 
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 آالم الركبة من تآكل الغضروف... إنها الشيخوخة
خشونة الركبة، أو »أرتروز« الركبة، مرض ال يكاد خيلو منه منزل، 
الواليات  يف  الصحية  السلطات  عن  الصادرة  التقديرات  وتشري 
املتحدة إىل إصابة أكثر من 27 مليون أمريكي باملرض. ويزداد 
وباء  انتشار  ومع  العمر  يف  السكان  تقدم  مع  صعودًا  الرقم 

السمنة.

وينتج مرض اخلشونة عن تغريات طارئة يف غضروف الركبة الناعم 
فيعاني  عظمية،  نتوءات  تشكل  مع  وخشنًا  رقيقًا  جتعله  األملس 
واألمل،  التيبس،  مثل  القاسية،  العوارض  من  عدد  من  املصاب 
والتورم، وصعوبة املشي، ورمبا العرج. ومع التقدم يف العمر تقل 
مرونة غضروف الركبة وتقل معها قدرته على حتّمل الضغط الشديد 

الواقع عليه.

دمار  بأن  يعتقدون  الناس  من  العظمى  الغالبية  أن  رغم  وعلى 
الغضروف الذي حيمي العظام من اإلحتكاك، هو أصل البلية، إال أن 
دراسات حديثة أفادت بأنه مرض أكثر تعقيدًا ويشمل أجزاء أخرى 
داخل املفصل وخارجه، مبا يف ذلك العظام والنخاع. ورمبا هناك 

عامل التهابي مساعد وجينات تدخل على خط املرض.

الدقيقة املغذية  الدموية  بانسداد الشعريات  الركبة  وتبدأ خشونة 
للمفصل والغشاء الزاللي ما يسبب اإللتهاب والتورم يف الركبة. 
وبعد ذلك تبدأ الغضاريف بالتآكل التدرجيي الذي يزيد مع التقدم 
يف العمر وزيادة احلمل على املفصل فتتقلص املسافة بني نهاييت 
يقل  اإللتهابية  احليثيات  تطور  ومع  الساق.  وعظمة  الفخذ  عظمة 
إفراز السائل املفصلي ما يزيد من اإلحتكاك بني عظميت املفصل 
تقصر  فرتة  وبعد  التخريب.  مساحة  زيادة  وبالتالي  فأكثر  أكثر 
أو تطول ينتهي اإللتهاب حبدوث التليفات يف الغشاء املفصلي 

واألربطة فتتشنج العضالت ويتفاقم األمل.

الركبة  خبشونة  اإلصابة  فرص  من  تزيد  أساسية  عوامل  وهناك 
هي:

1- التقدم يف العمر، فحدوثة يكثر بعد سن 45 سنة.
2- اجلنس، تصيب اخلشونة النساء أكثر من الرجال.

3- اإلصابات الرضية والكسور.
4- البدانة

5- األمراض الروماتيزمية.

ال يوجد حل جذري ينهي مرض خشونة مفصل الركبة، وكل ما ميكن 
فعله على أرض الواقع هو التحكم يف العوارض، وإبطاء املرض، 
املنغصة  العوارض  أكثر  من  يعترب  الذي  األمل  على  والسيطرة 
الستريوئيدية  غري  اإللتهاب  مضادات  أن  يف  شك  ال  للمصاب. 
تعطي نتائج طيبة يف تركني األمل لكن املشكلة يف هذه العقاقري 
أنها ترتك خلفها مضاعفات ثانوية جدية على أنبوب اهلضم فنكون 
يف مشكلة لنقع يف أخرى. لكن بعيدًا من األدوية ومشاكلها، إليكم 

بعض الطرق اليت تساهم يف التخفيف من األمل:

-التدليك املنتظم: إذا أخذنا بنتائج دراسة للدكتور ديفيد كيتز من 
مفيدة  املنتظمة  التدليكات  فإن  األمريكية،  هارفارد  مدرسة طب 
يف تقليص حدة األمل الناجم عن خشونة الركبة وكذلك يف حتسني 
يكون  أن  ميكن  ال  التدليك  فإن  كيتز،  وحسب  املفصل.  وظيفة 
العالج البديل لألدوية، لكنه يلعب دورًا يف التخفيف من اللجوء 

إليها، وليس يف استبداهلا كليًا.

-خفض الوزن: إن الزيادة يف الوزن تطلق شرارة املعاناة أو أن 
زيادة وزن اجلسم، ويف هذا  مع  أكثر سوءًا  األخرية تصبح  هذه 
اإلطار كشفت دراسة أمريكية نشرت يف عام 2011 أن ضياع 10 
يف املئة من الوزن يؤدي إىل حتسن ملحوظ على صعيد العوارض 
خصوصًا األمل. كثريون من الذين يعانون زيادة يف الوزن يتحججون 
املستحيل خلفض  يفعلوا  أن  على هؤالء  لكن  قادرين،  أنهم غري 
عن  العبء  يساهم يف ختفيف  كيلوغرام  الوزن، ألن خسارة كل 
إمكان  من  ويزيد  املعاناة  حدة  من  يقلل  وبالتالي  الركبة  مفصل 

حتريك املفصل.

تقوية عضالت الفخذ: إن تقوية هذه العضالت خصوصًا األمامية 
دورًا  تلعب  وأكربها،  اجلسم  أطول عضالت  من  تعترب  اليت  منها، 
بأن  العضالت  تقوية  وتتم  الركبة.  آالم  من  التخفيف  ملحوظًا يف 
يأخذ املريض وضع االستلقاء أو اجللوس الطويل والقيام باخلطوات 

اآلتية:

1- تقليص عضالت الفخذ ملدة 7 ثواني ثم إرخاؤها
2- رفع الساق املستقيمة اىل األعلى بالتناوب وإبقاؤها يف الوضع 

7 ثوان.
الساق مع شد عضلي ملدة 7  اجلانب وتدوير  االستلقاء على   -3

ثواٍن.
4- حركة الدراجة بالساقني.

5- االستلقاء على الظهر وتدوير الساقني املمدودتني إىل اجلهتني 
6 مرات لكل جنب، وميكن إعادة التمرين مع رفع  وبالتناوب 5 – 

األثقال تدرجييًا.
6- دفع الساقني بالتناوب للمقاومة يف االجتاهات كافة، وتعاد 

هذه التمارين من 5 إىل 7 مرات.

مع  بوضع صحيح  اجللوس  جيب  اجللوس:  يف  السليمة  الوضعية 
بعض  جتنب  جيب  كما  درجة.   90 من  ألكثر  املفصل  ثين  جتنب 
أنواع اجللوس اخلاطئة مثل تربيع الساقني أو اجللوس يف وضعية 
الساقني  ثين  مع  اجللوس  أو  األرض  على  اجللوس  أو  القرفصاء 

أسفل اجلسم.
رباط حول املفصل: وتساهم األربطة يف التخفيف من العبء الواقع 
على املفصل، كما تقلل من اللجوء إىل استعمال األدوية املضادة 
لإللتهاب، وتؤخر من اللجوء إىل اخليار اجلراحي. وهناك أنواع من 
األربطة الداعمة، منها البسيط، ومنها املعقد الذي ميلك دعامات 

خاصة من الطرف وحول صابونة الركبة.
استخدام العكاز: إن اإلستعانة بالعكاز تقلل من الوزن الواقع على 
مفصل الركبة بدرجة ملحوظة، وينصح بالعكاز خصوصًا عند السري 

ملسافات طويلة من أجل تقليل احلمل على الركبتني.

ختامًا، بقي أن نعرف اآلتي:
- إن خشونة الركبة ال تعين أبدًا أنك ستكون مقعدًا طوال حياتك.

- ال يوجد أي غذاء خاص خلشونة الركبة.
اهلوائية  وأفضلها  الركبة  خشونة  مرض  يف  مهمة  الرياضة   -
والسباحة. لكن جيب اإلبتعاد عن الرياضات عالية اخلطورة، مثل 
تفادي  جيب  كما  العالي،  والقفز  والدوران  اجلليد  على  التزحلق 
اإلحتكاك بني سطحي  الدراجات املتحركة والثابتة ألنها تزيد من 

املفصل.
- عدم الوقوف طوياًل على الرجلني ألنه يزيد من الضغط الواقع 

على املفصل.
- جتنب اإلكثار من صعود الدرج ونزوله ما أمكن ألن كل خطوة 
تزيد الضغط على الركبة، وإذا كان ال مفر من تسلق الدرج فافعل 
على  الضغط  لتقليل  السور  على  اليد  مع سند  ببطء شديد  لكن 
الركبة، وحبذا لو بدأت صعود كل درجة بالرجل السليمة ومن ثم 
ثم  ومن  باملريضة  إبدأ  إي  النزول،  عند  العكس  واتبع  املصابة، 
السليمة... هذا طبعًا إذا كانت إحدى الركبتني مصابة فقط، أما 

يف حال إصابة الركبتني معًا فابدأ يف الرجل اليت تشاء.
- ال يفيد تناول الكلس يف عالج خشونة الركبة وذلك بعكس داء 

اهلشاشة.
- هناك املاليني من الذين يتناولون مكمالت الغلوكوزامني لعالج 
خشونة الركبة، لكن دراسة حديثة كشفت أن ال دليل على فائدة 
تلك املكمالت يف التقليل من تآكل الغضروف وال يف التقليل من 
استعماهلا  أن  يعين  وهذا  املفصل،  وظيفة  وال يف حتسني  األمل 

مضيعة للوقت وهدر للمال.
جيدة يف  نتيجة  يعطي  الصينية فهو  باإلبر  الوخز  - يف خصوص 
بعض احلاالت، وال يعرف بالضبط السبب. يف كل األحوال ميكن 

اللجوء إىل الوخز يف حال فشل الطرق األخرى.

دراسات  أثبتت 
بعض  أن  حديثة 
كنزًا  متثل  األمساك 
الحتوائها  صحيًا، 
حتمي  مكونات  على 
أمراض  من  اإلنسان 
عن  عوضًا  عدة، 
عادات سيئة، أبرزها 

التدخني.

وخلص خرباء صحة إىل أن احلمض الدهين املوجود يف "أوميغا 3" 
على  اإلقبال  الرغبة يف  ويقلل  السجائر،  إىل  املدخن  حاجة  يكبح 
تناول  على  مدخنني  مواظبة  اختربوا  الباحثني  أن  إذ  النيكوتني، 
كبسوالت أوميغا 3 مرة واحدة يف اليوم ملدة شهر كامل، ما ساهم 

يف اخنفاض استهالكهم للنيكوتني بنسبة %11.
كما حيسن تناول السمك من ذكاء األطفال ومن قدراتهم اإلدراكية 
والعقلية، عوضًا عن أن تناول األطفال لـ"أوميغا3" خالل سنوات 

الدراسة األوىل حيسن من حتصيلهم العلمي.

وتكمن الوصفة السحرية ملرضى القلب يف تناول الـ"أوميغا3" على 
شكل مكمالت غذائية، إضافة إىل اإلكثار من تناول السمك، حيث 
إنه حيسن من مستويات الكولسرتول يف الدم، ويقي من ارتفاع 

الضغط الشرياني، إضافة إىل منع االلتهابات يف الشرايني.
وفضاًل عّما سبق، تشري الدراسات إىل دور الـ"أوميغا3" يف الوقاية 
من الزهامير واخلرف، والكثري من أمراض الشيخوخة، بسبب قدرته 

على زيادة حجم املنطقة املسؤولة عن الذاكرة يف الدماغ.
وركزت توصيات اخلرباء على تناول قطعتني من السمك على األقل 
أسبوعيًا، وتناول الـ"أوميغا3" كمكمالت غذائية متوفرة يف األسواق 
والصيدليات، خاصة ملن سبق أن أصيبوا بنوبات قلبية، أو األطفال 

الذين يعانون من نقص االنتباه وضعف التحصيل.

السمك.. كنز صحي يساعد يف اإلقالع عن التدخني

القدم  منذ  الزجنبيل  ُعرف 
بفوائده الصحّية، فكان يستعمل 
واليوم،  عّدة.  أمراض  عالج  يف 
أصبح متوافرًا يف مجيع األماكن 
التجارية، وباإلمكان إضافته إىل 
كشراب  استخدامه  أو  وجباتك، 

يف أّي وقت من النهار.
أبي  كريستال  الغذائّية  املعاجلة 
جانب  إىل  أّنه  تؤّكد  عاصي 
ُيساعد  الصحّية،  الزجنبيل  فوائد 

الزجنبيل أيضًا يف خسارة الوزن. كيف؟
*الزجنبيل دواء فّعال حملاربة األمراض

ُيساعد الزجنبيل يف احلفاظ على صّحة سليمة، فهو ُيعترب مضادًا 
حيوّيًا، ومطّهرًا للجسم، كما ُيساهم يف الوقاية من األمراض، اليت 
اهلضمّي،  اجلهاز  مشكالت  عن  فضاًل  الشتاء،  موسم  خالل  تكثر 

كالنفخة واإلمساك.
*الزجنبيل سّر الرشاقة

ُيساهم الزجنبيل يف تسريع عملية اإلحراق يف اجلسم. لذا، ُينصح 
بإدخاله بطريقة خفيفة يف وجباتك، نظرًا إىل مذاقه احلاّد،

أو مُيكنك استخدامه كشراب يومّي عند الصباح.
قومي بغلي كمّية من املاء، وأضيفي إليها شرحية من جذع الزجنبيل، 
ثّم اتركيه ملّدة ترتاوح بني 5 أو 10 دقائق. وبعد إبعاده عن النار، 
أضيفي إليه شرحية من الليمون احلامض، ألنه يساعد يف امتصاص 

الفوائد املوجودة يف الزجنبيل.

عند إدخاله يف وجباتك اليومية، ستبعدين عن عديد من األمراض، 
وستتمّتعني بالرشاقة، كما ستحصلني على معدة مسّطحة، وبشرة 

نضرة.

الزجنبيل صّحة ورشاقة

حذرت جمموعة من األطباء الربيطانيني من أن جتفيف غسيل املالبس 
داخل املنازل ميكن أن يؤدي إىل خماطر صحية خطرية، لألشخاص 

الذين يعانون من ضعف جهاز املناعة أو الربو احلاد.

وأكد األطباء أن املالبس املعلقة على إطارات التجفيف أو مشعات 
احلرارة ميكن أن ترفع مستويات الرطوبة يف املنزل بنسبة تصل إىل 

30%، وختلق الظروف املثالية لتكاثر جراثيم العفن.

أبدي خرباء قلقهم بشكل  ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 

حتذير.. ال جتففوا مالبسكم داخل املنزل
خاص من "جراثيم "، ميكن أن تسبب التهابات الرئة.

وقد أصدر الربوفيسور ديفيد دينينغ وفريقه يف "مركز الرشاشيات 
الوطين" يف مانشسرت، التحذير بعد عالج عدد متزايد من املرضى 

الذين استنشقوا تلك اجلراثيم الفطرية.

وقال الربوفيسور دينينغ: "الغسيل الرطب حيتوي على ما يقرب 
من لرتين من املياه، يتم حتريرها يف الغرف إذا مت التجفيف يف 
الداخل. معظمنا يعاني من ضعف جهاز املناعة يف الوقت الذي تنمو 

فيها الفطريات يف هذه الظروف الرطبة".
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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

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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التقطها  صورة  ناشط  رفع 
مصر،  يف  شعيب  مقهى  يف 
يظهر فيها شخص يؤكد ناشر 
الرئيس  شبيه  أنه  الصورة 
املصري عبد الفتاح السيسي، 
عدم  تبني  الصورة  أن  علما 
بني  تذكر  فوارق  وجود 
الظاهر  والشخص  السيسي 

فيها.

جدال  الصورة  هذه  أثارت 
الذين  النشطاء  بني  واسعا 
على  ينبغي  بأنه  بعضهم  علق 
شبيه السيسي أن يأخذ حذره 
املناطق  بعض  دخوله  قبل 
فيها  يزال  ال  اليت  مصر  يف 
مرسي  حممد  السابق  الرئيس 

يتمتع بشعبية كبرية.

تكون  أن  البعض  استبعد 
الصورة لشبيه السيسي ورجح 
هؤالء أنها "فوتوشوب"، وذلك 
الرئيس  بني  التام  للتطابق 
املصري والشخص الظاهر يف 
"فولة  وكأنهما  فبدا  الصورة، 
يقول  كما  نصني"  واتقسمت 

املثل الشعيب يف مصر.

لكن بعيدا عما إذا كانت صورة 
شبيه السيسي حقيقية أم ال، 
فقد فتحت هذه الصورة باب 
"شبيه  موضوع  يف  النقاش 
على  يطفو  الذي  الرئيس" 
السطح بني احلني واآلخر بني 

النشطاء العرب.

شخصيات   4 اآلن  مصر  ويف 
إىل  تتطابق  احلياة  قيد  على 
حد كبري يف الشكل واحلركات 
رؤساء مصر  مع  اللهجة  ورمبا 
عبدالناصر  مجال  السابقني، 
وأنور السادات وحسين مبارك 
يوم  وظهر  مرسي  وحممد 
الثامن  الرئيس  االثنني شبيه 

ملصر عبدالفتاح السيسي.

من  حمام  الناصر  عبد  شبيه 
الزعيم  ضريح  زائرو  سوهاج 
سبتمرب  يف  عبدالناصر  مجال 
شبيهه  شاهدوا  املاضي 
ذكرى  حييي  هناك  يقف 
التفوا  وفجأة  الرئيس،  وفاة 
الصور  معه  والتقطوا  حوله 
بني  الشبه  فوجه  التذكارية، 

شبيه السيسي »يشيش« يف مقهى بالقاهرة تثري دهشة على االنرتنت
وبني  عبداهلل  حجاب  احملامي 
وعنه  جدا.  كبري  عبدالناصر 
حبب  "شعرت  حجاب  يقول 
خالل  من  للزعيم  الناس 
يف  مصافحيت  على  حرصهم 
الصور  والتقاط  مكان  أي 
هذا  أن  إال  معي"،  التذكارية 
الشبه جلب بعض املضايقات 
عبدالناصر،  أعداء  جانب  من 
وبعض  اإلخوان  مجاعة  مثل 
يف  عذبوا  الذين  اليساريني 

سجونه.

حجاب عبداهلل، ينتمي حملافظة 
قنا، وينفى وجود صلة قرابة 
بينه وبني الزعيم عبدالناصر، 
لكنه يؤكد أنه مثل مجيع أبناء 
بأبوة  يشعر  املصري  الشعب 

عبدالناصر هلم.

حمسن املنسي شبيه السادات 
حمسن  الصحايف  املصور 
الفعلي  الشبيه  هو  املنسي 
والقريب للرئيس الراحل أنور 
السادات، واكتشف عدد كبري 
السينمائيني  املخرجني  من 
فطلبوه  الشبه  هذا  مصر  يف 
يف  السادات  بدور  للقيام 
أنه  خاصة  األفالم،  بعض 
ظهر يف لقطات كثرية يرتدي 
تشبه  ونظارة  سوداء  حلة 
يرتديها  كان  اليت  النظارة 
الرئيس الراحل، حامال يف يده 
"البايب" ملوحًا يبده كما كان 
يلوح الرئيس الراحل متاما، ما 
بني  الدهشة  إثارة  إىل  أدى 

املتابعني له.

حريصا  أصبح  السادات  شبيه 
املناسبات  املشاركة يف  على 
قناة  تدشني  كحفل  اهلامة 
يف  وظهر  اجلديدة،  السويس 
مجيع مراحل انتخابات الربملان 
الدستور،  على  واالستفتاء 
املواطنني  على  وسيطرت 
املناسبات  بهذه  املتواجدين 
تطابق  من  والذهول  الدهشة 
دفعهم  ما  وهو  الشبه 
اللتقاط الصور التذكارية معه 
واالستماع آلرائه يف األحداث 
السياسية اليت متر بها مصر.

بدراوي  حممد  زار  املنسي 
احلقيقي  )اخلياط(  "الرتزي" 

السادات  أنور  الزعيم  للراحل 
للمالبس  "بروفة"  وعمل 
أحد  يف  يرتديها  سوف  اليت 
أنه  إىل  مشريا  املسلسالت، 
فين  عمل  يف  الظهور  ينوي 
وسياسي قريبا، كما أعلن عن 
االنتخابات  يف  للرتشح  نيته 
مسقط  يف  املقبلة  الربملانية 
ومدينة  مركز  بدائرة  رأسه 

طنطا بالغربية.

شبيه مبارك يتعرض ملضايقات 
مدحت أبو العز، شبيه الرئيس 
حسين  األسبق  املصري 
احتفاالت  يف  شارك  مبارك، 
ويف  يناير،   25 ثورة  ذكرى 
أول ذكرى للثورة نزل ميدان 
نسائية  عباءة  مرتديا  التحرير 

حتى ال يفتك به الثوار.

صحايف  تصريح  يف  وقال 
املصرية،  الفضائيات  إلحدى 
إنه يقوم ببطولة فيلم وثائقي 
بعنوان "أروقة القصر" وجيسد 
السابق،  الرئيس  دور  فيه 
أسرار  خالله  من  ويكشف 
قصر  يف  األخرية  الساعات 
فيها،  دار  وما  العروبة، 
آخرون  ممثلون  ويشاركه 
سليمان  عمر  بأدوار  يقومون 

وأمحد شفيق ومجال مبارك.

أكثر  من  إن  قال  أبوالعز 
استفزته،  اليت  التعليقات 
وسببت له إزعاجًا هو "ملقتش 
معربًا  تأخده"،  دا  الوش  غري 
مبارك  من  الغضب  حالة  عن 

قبل الثورة.

شبيه مبارك أكد أنه مل يرغب 

قبل  اإلعالم  مع  التحدث  يف 
مضايقات  من  خوفًا  الثورة 
األمن له ورغم لعنة التشابه، 
فإنه حقق شهرة له، حيث دخل 
السينما عن طريق الصدفة، من 

خالل فيلم "أروقة القصر".

شبيه مرسي بائع متجول وجبوار 
مبيدان  للسياحة  مصر  برج 
أحد  رمضان  يقف  العباسية، 
الباعة اجلائلني يبيع بضاعته، 
"أهاًل  بعبارة  يفاجأ  كان  لكنه 
اعتاد  اليت  الرئيس"،  سيادة 
مساعها كل يوم أكثر من مرة 
عقب تولي حممد مرسي للحكم 
بسبب التشابه الكبري بينهما.

حمافظة  من  صعيدي  رمضان 
ويبلغ  مصر  جنوب  سوهاج 
ويقول  عاما،   66 العمر  من 
لقد اقرتبت من نسيان امسي 
احلقيقي من كثرة ما يناديين 
الناس باسم سيادة الرئيس، 
وبني  بيين  الكبري  للشبه 

مرسي.

أما أطرف املواقف اليت تعرض 
هلا رمضان السوهاجي، فكانت 
وكانت  منزله  إىل  عودته  عند 
وفجأة  لإلخوان  تظاهرة  هناك 
قام عناصر اجلماعة حبمله على 
معتقدين  له  واهلتاف  األعناق 
بأحدهم  وإذا  مرسي،  أنه 
ينتبه لألمر ويكتشف أنه ليس 
ليقول  شبيهه،  بل  الرئيس 
دول  "اجلماعة  اآلخر  لزميله 
عباقرة )يقصد اإلخوان( ألنهم 
متكنوا من عمل شبيه للرئيس 

حرصا على حياته"!

املنجم  تنبؤات  تشمل   
الفرنسي  واملتنبئ 
عاش  الذي  نوسرتاداموس، 
عشر،  السادس  القرن  يف 
عصره.  بعد  السنني  مئات 
بتفسري  مؤخرا  العلماء  فبدأ 
تنبؤاته اليت سجلها قبل 500 

عام .

الباحثني  من  فريق  توصل   
عام  ماهية  عن  الكشف  إىل 
تنبؤات  على  بناء   2015

نوسرتاداموس.

مليئة  املقبلة  السنة  ستكون  الشهري  املنجم  لتسجيالت  وفقا 
بأحداث مرعبة ونزاعات عسكرية واخرتاعات ستغري حياة البشر 
بصورة جذرية. فقد تنبأ نوسرتاداموس بوقوع حماوالت الغتيال 
أربعة من زعماء الدول الرائدة يف عام 2015، وبثوران بركان 
فيزوف)يف ايطاليا( وحبدوث زلزال شديد يف أمريكا وأزمات 

اقتصادية خطرة يف أملانيا وفرنسا.

علم العلماء من تسجيالت املتنبئ الفرنسي أن الكرة األرضية 
ستتعرض إلشعاع قوي سيؤدي إىل وفاة االنسان وهو يف عمر 
صغري. من جهة أخرى تنبأ نوسرتاداموس أن العلماء يف عام 
2015 سيتوصلون اىل اخرتاع"إكسري الشباب" مما سيطول عمر 
بينما  سيجري حتديد  يقل عن 200 سنة،  ما ال  إىل  اإلنسان 

الوالدات يف بعض الدول بشكل صارم.

تنبؤات نوسرتاداموس لعام 2015

 ترتبع اجلادة اخلامسة 
نيويورك  مدينة  يف 
األمريكية على الئحة 
العامل  شوارع  أغلى 
متفوقة  التجارية 
جادة  على  بذلك 
باي"  "كوزواي 

شركة  لدراسة  وفقا  باريس،  يف  و"الشانزليزيه"  كونغ  هونغ  يف 
االستشارات "كومشان أند واكفيلد".

أغلى شارع جتاري يف  نيويورك جمددا  اخلامسة يف  اجلادة  أصبحت 
العامل متجاوزة "كوزواي باي" يف هونغ كونغ يف حني حافظت جادة 
"الشانزليزيه" يف باريس على املركز الثالث، على ما أظهرت الدراسة 
السنوية لشركة االستشارات "كومشان أند واكفيلد". وكانت هونغ 

كونغ احتلت املرتبة يف السنتني املاضيتني متقدمة على نيويورك.
اليت  اجلادة  على هذه  الواقعة  العقارات  اإلجيارات يف  قيمة  أن  إال 
تشهد حركة كبرية تراجعت بنسبة 6,8 % يف حني أن اإلجيارات يف 
اجلادة اخلامسة بنيويورك ارتفعت بنسبة 13,3 % لتصل إىل 29822 

يورو للمرت املربع الواحد.
"مابيك" يف  التجاري  العقاري  بيان نشر مبناسبة املعرض  وجاء يف 
كان )جنوب فرنسا( أن قيمة اإلجيارات ارتفعت يف الواليات املتحدة 
االنتعاش  دعم  "إذ  األخرية  السنة  خالل   %  10,6 بنسبة  مبجملها 
االقتصادي وقوة السياحة الطلب الصادر عن املاركات الكربى يف 

مدن عدة".
وأوضح كريستيان دوبا املدير العام لشركة "كومشان أند واكفيلد 
فرنسا"، أن "اجلادة اخلامسة ترمز إىل احلركة الكبرية يف سوق املتاجر 
األمريكية، وترمز بشكل عام أكثر إىل إسرتاتيجية املاركات الكبرية 
املستعدة لدفع سعر مرتفع جدا ليكون هلا واجهة يف أفضل املواقع 

يف املدن العاملية الكربى".
وقد استفاد أعلى هذه اجلادة )آبر فيفث أفينيو( وهو األكثر رواجا 
من وصول أمساء جديدة مثل "مايكروسوفت" اليت تستعد لفتح أول 

متجر خاص بها.
وعلى خالف ذلك عانت جادة "كوزواي باي" يف الصميم من تراجع 
إنفاق السياح ما يعكس تأثري إجراءات مكافحة الفساد اليت اعتمدتها 
قطاع  وعلى  الفاخرة  املنتجات  أوساط  على  الصينية  السلطات 

اجملوهرات خصوصا.
"تعكس  كبرية  مظاهرات  األخرية  األشهر  يف  كونغ  هونغ  وشهدت 
تصاعد التوتر السياسي الذي يساهم يف تعزيز حال ترقب املاركات" 

الكبرية.
وحلت جادة "الشانزليزيه" بباريس يف املرتبة الثالثة مع 13255 يورو 
التجارية  اجلادة  تبقى  وهي  الواحد.  املربع  للمرت  دوالرا(   16625(

األغلى يف أوروبا متقدمة على "نيو بوند سرتيت" يف لندن.

تعرفوا على أغلى شارع جتاري يف العامل
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NEWS

NSW ECONOMY CARRYING 
THE NATION
• The importance of a strong 
NSW economy to the na-
tion has been confirmed in 
the latest ABS National Ac-
counts figures. 
• NSW State Final Demand 
grew 1.3 per cent in the 
September quarter and 4.7 
per cent through the year – 
the highest of all the states. 
• While NSW is powering 
ahead, Victoria, Queen-
sland, South Australia and 
Western Australia all went 
backwards.
• The NSW Government’s 
decision to invest in key 
drivers of the economy is 
paying off as shown by in-
creases in household con-
sumption (up 0.9 per cent), 
new machinery and equip-
ment investment (up 13.5 
per cent), new non-residen-
tial building construction 
(up 6.5 per cent) and dwell-
ing investment (up 2.9 per 
cent). 
OPAL ROLLOUT COM-
PLETE 
• The Opal rollout is now 
complete on all trains, all 
buses, all Sydney Ferries 
and all light rail services – 
months ahead of schedule.
• More than 1.3 million Opal 
cards have been issued, 
making public transport 
travel more attractive and 
convenient than ever be-
fore.
• With Opal now available 
on all modes of transport 
in Sydney, the Blue Moun-
tains, Central Coast, Hunter 
and the Illawarra, custom-
ers can travel anywhere 
on suburban and intercity 
trains, buses, ferries and 
light rail with just one card.
• The successful rollout to 
308 train stations, 5,000 
buses, 40 wharves and 23 
light rail stops means the 
NSW Liberals & Nationals 
have delivered in our first 
term what Labor couldn’t 
do in 16 years.
BEST CRIME STATS ON 
RECORD FOR NSW
• Minister for Police and 
Emergency Services Stu-
art Ayres has welcomed 
a new report showing the 
best crime statistics on re-
cord for NSW, with all ma-
jor crime categories having 
fallen or remained stable 

across the state.
• The latest Bureau 
of Crime Statistics report 
shows 10 of the 17 major 
offence categories have 
fallen with seven remaining 
stable in the 24 months to 
September 2014.
• Away from the ma-
jor crime categories, there 
was a 26 per cent increase 
in charges over amphet-
amine possession due to 
proactive policing. NSW 
also recorded a 17 per cent 
downward trend in non-fatal 
shootings.
• The NSW Govern-
ment will continue working 
with police to ensure they 
have the powers and re-
sources they need to keep 
our communities safe. NSW 
Police Force numbers are 
now at an all-time record 
with authorised strength at 
16,396. 
CBD AND SOUTH EAST 
LIGHT RAIL IMPROVE-
MENTS 
• Improvements to the CBD 
and South East Light Rail 
project have been unveiled 
that will result in better ser-
vices with increased capac-
ity and improved traffic flow 
at key intersections.
• Longer vehicles will have 
the potential to ultimately 
carry 50 per cent more pas-
sengers in each direction 
than previously planned.
• Another important im-
provement is to use mod-
ern light rail technology 
that will remove the need 
for overhead wire in a large 
part of George Street, re-
ducing the visual impact of 
light rail in this busy part of 
the CBD.
• The proposed modifica-
tions are on public exhibi-
tion and can be viewed at 
www.planning.nsw.gov.
au or www.sydneylightrail.
com.au  
NSW BACKS INDIGENOUS 
CONSTITUTIONAL RECOG-
NITION
 The NSW Government has 
offered in-principle support 
for a federal referendum to 
recognise Indigenous Aus-
tralians in the nation’s Con-
stitution.
• As a result, NSW has be-
come the first state or terri-
tory to support the national 
campaign for Constitutional 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 5 December 2014
recognition of Indigenous 
Australians.
• NSW Premier Mike Baird 
said the state was home to 
about a third of the national 
Indigenous population and 
had a responsibility to lead 
the national debate.
• Mr Baird said the cam-
paign provided a unique 
opportunity to acknowl-
edge the nation’s first peo-
ple in Australia’s founding 
document.
REVITALISING NEWCAS-
TLE: THE PEOPLE’S PROJ-
ECT
• NSW Premier Mike Baird 
has announced the NSW 
Liberals & Nationals Gov-
ernment remains fully com-
mitted to the revitalisation 
of Newcastle and that as 
part of the process New-
castle City Council will play 
a lead role in determining 
any future land use on the 
former rail corridor.  
• The NSW Government is 
revitalising Newcastle and 
delivering a new modern 
light rail network through 
the CBD – a job that starts 
with truncating the rail line 
and reconnecting New-
castle’s city centre with the 
foreshore after years of in-
action.
• We have always said we 
would involve the commu-
nity in any decisions re-
garding the future of the rail 
corridor in Newcastle and 
we are now delivering on 
that commitment.
• This is the people’s proj-
ect and it means Newcastle 
Council will have the final 
say about what develop-
ment occurs on the former 
rail corridor and it must tick 
off on any proposal before 
it proceeds.

COMMON SENSE REFORM 
FOR BOATIES 
• Almost half a million boat-
ing enthusiasts can now 
benefit from a new com-
bined car and boat licence.
• The common sense reform 
means a drivers licence 
holder who also has a boat 
or personal watercraft li-
cence can have the two 
combined on one card with 
one expiry date, reducing 
the amount of paperwork 
they need to complete.
• Minister for Roads and 

Freight Duncan Gay said he 
is also working to fix boat-
ies’ licence frustrations by 
improving the NSW boat 
licence system to make is 
simpler, cheaper and more 
accessible.
• Improvements up for dis-
cussion include introduc-
ing an online licensing test 
and a 10 year boat license 
- a discussion paper can 
be viewed at http://www.
transport.nsw.gov.au/mmc/
review-nsw-boat-driver-
licensing  
NEW LEGISLATION TO 
STRENGTHEN PROTEC-
TIONS AND INCLUSION 
FOR PEOPLE WITH DIS-
ABILITY 
• New legislation now in 
force will protect people 
with disability during and 
following transition to the 
National Disability Insur-
ance Scheme (NDIS) and 
enshrine their rights and 
inclusion within the com-
munity.
• The new legislation is an 
important milestone for 
people with disability, their 
families and carers - for 
whom the Act was written.
• Under the new Act, state 
and local governments will 
work together to ensure 
that each and every person 
with disability can take part 
in community life and easily 
access services and facili-
ties that the rest of us take 
for granted.
• The Act will play a vital 
role as we transition to the 
NDIS protecting the rights 
of people with disability and 
strengthening safeguards.
NEW POLICE HELICOPTER 
AND AIRCRAFT
• Two new state-of-the-art 
aircraft have been wel-
comed to the NSW Police 
Aviation Support Branch.
• The new PolAir 5 heli-
copter along with the new 
fixed wing aircraft PolAir 7 
will assist police with their 
day-to-day duties as well as 
specific operations.
• With a cruise speed limit of 
over 200km/h and a range 
of over 600kms, PolAir 
5 features a digital glass 
touch screen cockpit that 
assists with navigation and 
flying efficiency.  It has an 
advanced “auto hover” au-
topilot that increases safety 

when conducting winch 
rescues – especially near 
cliffs and over water.
• PolAir 7, the Cess-
na Grand Caravan EX, is a 
turbo prop single engine 
fixed wing aircraft.  It has 
a cruise speed limit of over 
340km/h and a range of 
over 1,400kms and can be 
used to transport specialist 
equipment, cargo and pas-
sengers.
KEEPING THE COMMUNITY 
SAFE: INVESTING IN FIRE 
STATIONS  
• The NSW Liberals & Na-
tionals Government is in-
vesting in fire stations to 
ensure our firefighters have 
the best possible equip-
ment and facilities.
• This week Minister for 
Police and Emergency Ser-
vices Stuart Ayres celebrat-
ed the opening of the new 
$1.9m fire station at Sala-
mander Bay, the comple-
tion of a major $2.4 million 
upgrade of Cardiff Fire Sta-
tion and the completion of 
the new $2.3 million Picton 
Fire Station.
• The new and improved fire 
stations help our firefight-
ers protect their surround-
ing communities from fires, 
accidents, chemical spills 
and other emergencies. 
• The opening of the new 
facilities follows the an-
nouncement last week of 
40 new firefighter positions 
and five new fire trucks in 
the greater Sydney area.
NEW $5 MILLION AMBU-
LANCE STATION FOR BER-
RY
• The community of Berry 
will benefit from $5 million 
that has been committed for 
a new ambulance station to 
assist paramedics caring 
for the local community.
• A location for the new 
station is currently being 
sought and the scope of the 
project is being planned.
• The NSW Government 
committed funding in this 
year’s budget to plan for 
new and refurbished am-
bulance stations and Berry 
forms part of this commit-
ment.
• The new ambulance sta-
tion will have many bene-
fits, including improved am-
bulance response times for 
Berry, Shoalhaven Heads 
and surrounding areas. The 
NSW Liberals & Nationals 
Government has boosted 

paramedic workforce with 
an additional 205 paramed-
ics joining NSW Ambulance 
since June 2011.
GALLIPOLI SCHOOL TOUR 
STUDENTS ANNOUNCED
• High school students se-
lected to represent NSW at 
Centenary of Anzac com-
memorations at Gallipoli in 
April 2015 have been an-
nounced.
• The NSW Government is 
investing $1 million to en-
able 100 students to par-
ticipate in a nine-day tour 
visiting historical sites and 
First World War battlefields 
in Turkey, and attending the 
Anzac Day Dawn Service at 
Gallipoli.
• Among the 100 
students, aged 15 to 18, 
and 28 supervising teach-
ers travelling to Gallipoli 
there are some amazing 
family connections to the 
Anzac story. 
• Over 220 students were 
chosen by local selection 
panels which included local 
RSL NSW Sub-Branch rep-
resentatives, the local state 
MP as well as school and 
community members cho-
sen by the principal.
• The tour group will depart 
Sydney on 19 April and re-
turn on 27 April 2015. 
DISASTER ASSISTANCE 
FOR SUNRAYSIA PRODUC-
ERS
• Primary producers in parts 
of the Wentworth Local Gov-
ernment Area affected by a 
severe wind and hail storm 
on 22 November 2014 will 
now have access to Agricul-
tural Natural Disaster Relief 
Assistance.
• The severe storm 
event caused more than 
$12 million damage in parts 
of the Sunraysia area, and 
affected at least 100 rural 
properties.
• The Parishes of 
Neilpo, Tiltao, Dean, Went-
worth, Mourquong, Gol 
Gol, Cliffs, Paringi, Thitto 
and North Cowl within the 
County of Wentworth have 
been declared agricultural 
natural disaster areas to 
help affected farmers repair 
their properties and restore 
their businesses.
• Affected producers are 
urged to apply for assis-
tance via the NSW Rural 
Assistance Authority by 
calling 1800 678 593 or vis-
iting www.raa.nsw.gov.au
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TREASURER Joe Hockey 
has warned multinational 
companies they won’t get 
away with dodging tax in 
Australia for much longer 
as the government works 
with the UK to crack down 
on profit shifting. 
BRITAIN has announced a 
25 per cent “Google tax” 
for multinationals that 
avoid paying tax locally 
and Australia has been 
exchanging information 
with its government.
Mr Hockey says Austra-
lia led the charge on tax 
avoidance throughout 
last month’s G20 summit 
in Brisbane and is also 
cracking down on the 
practice domestically.
The government has in-
jected 60 new staff into 
the Australian Tax Office 
to uncover culprits.
Mr Hockey says there are 
“new and stronger” links 
between the ATO and 
other tax offices around 
the world and clever ac-
counting to hide profits is 
“coming to an end”.
“I’m absolutely deter-
mined to ensure that ev-
erything is done to make 
sure people and compa-
nies who earn money in 
Australia pay tax in Aus-
tralia,” he said.
It’s estimated tax avoid-
ance could cost the gov-
ernment between $1 and 

$3 billion each year.
However, while Mr Hock-
ey says new resources 
have been allocated to 
the ATO to focus on mul-
tinationals, the office has 
also shed more than 2000 
staff in the past year.
Mr Hockey said tax offi-
cials had been embedded 
in the offices of 10 mul-
tinationals operating in 
Australia.
They would determine 
whether the companies 
were paying their fair 
share of tax in Australia.
“This is part of a co-ordi-
nated effort from the Aus-
tralian government,” Mr 
Hockey told reporters in 
Canberra.
The treasurer said the 
government was looking 
at new laws which would 
give the ATO extra pow-
ers.
“I’ve been in discussion 
with the Treasury and the 
Australian Taxation Office 
about that,” Mr Hockey 
said.
The tax law would be test-
ed in a number of court 
cases in 2015.
“In the interim, we are 
contemplating further 
measures that will give 
the Australian Taxation 
Office the power to get 
the sort of information 
they need,” the treasurer 
said.

Hockey warns no more tax 
avoidance 

HALL hath no fury like 
a federal minister who 
thinks the states are un-
dermining his flagship 
policy. 
THAT’S the message 
from Mitch Fifield, who is 
responsible for the feder-
al government’s overhaul 
of the way people with 
disability and their carers 
are supported.
The NDIS is being tri-
alled at pilot sites across 
the country before being 
ramped up to a $22 bil-
lion a year scheme for 
460,000 Australians.
But there are reports 
some states are with-
drawing their disabil-

ity services before the 
scheme has even begun.
“Where jurisdictions are 
prematurely pulling out - 
then hell will have no fury 
like Mitch Fifield as a fed-
eral minister,” Senator 
Fifield told ABC radio.
He said the NDIS is a 
shared responsibility 
between the Common-
wealth and the states and 
they need to work togeth-
er to address issues like 
disability staffing short-
ages.
There are about 75,000 
full-time disability staff in 
the system, but that num-
ber needs to double by 
the end of the decade.

States warned against dis-
ability cuts 

THE recent abandonment 
of two newborn babies 
in Sydney has prompted 
the NSW government to 
make it harder for moth-
ers to conceal births. 
LAST month a baby boy 
was pulled from a drain in 
Quakers Hill after passing 
cyclists heard his cries 
and just days later baby 
girl’s body was discov-
ered in a shallow grave 
on Maroubra beach.
The cases have revealed 
loopholes in the NSW 
birth registry system, At-
torney-General Brad Haz-
zard says.
He is now setting up a 
taskforce involving the 
Department of Justice, 
police, NSW health, Fam-
ily and Community Ser-
vices and the NSW Om-
budsman’s Office.
“If a mum does need sup-

port we (will) give it to her 
but we also make sure the 
law is complied with,” he 
told Macquarie Radio.
Currently hospitals have 
to notify the registry of all 
births within seven days 
but the onus remains 
on the parents to regis-
ter their baby within 60 
days.
The taskforce aims to 
develop safeguards to 
ensure that no baby born 
in NSW will be unregis-
tered.
The two abandonment 
cases have also sparked 
debate about the need for 
baby hatches - or baby 
safe havens - in Austra-
lia.
In China and Germany the 
hatches allow families to 
leave newborns where 
they can be looked after 
and even adopted.

NSW cracks down on un-
registered births 

FEDERAL Labor hasn’t 
decided whether to go 
back to the renewable 
energy target negotiating 
table. 
ENVIRONMENT Minister 
Greg Hunt wrote to his 
Labor counterpart Mark 
Butler at the weekend re-
questing a meeting before 
Christmas, with no condi-
tions on negotiations.
But Mr Butler says Labor 
is yet to decide whether 
to accept, and any talks 
would be “fruitless” un-
less the government is 
prepared to budge on 
scaling back the RET.
“Industry and its finance 
backers have all said that 
no deal is better than a 
bad deal here,” he told 
ABC radio.
“The government has 
got to show that they’re 
not committed to a bad 
deal.”
The Abbott government 
wants to cut 41,000 giga-

watt hour target to around 
27,000, claiming the leg-
islated figure would rep-
resent 27 per cent of en-
ergy use by 2020 instead 
of the bipartisan level of 
20 per cent.
The opposition quit ne-
gotiations in November 
claiming there was no 
prospect of an agreement 
with a government deeply 
dug in on its plan to slash 
the target.
The stalemate is caus-
ing uncertainty within the 
industry and prompted 
concerns consumers 
may pay the price for any 
penalties imposed on it if 
the target isn’t met.
Mr Hunt said he would 
also reach out to cross-
bench senators, who 
have drafted their own 
RET plan that would ef-
fectively kill the need for 
new investment in renew-
ables - a key aim of the 
policy.

Labor not at the table on 
renewable energy 

Australia is the worst-
performing developed na-
tion when it comes to cli-
mate-change action, with 
the Abbott government’s 
scrapping of the carbon 
price cementing its lowly 
ranking, a survey by Eu-
ropean non-government 
organisations shows.
Australia ranked 57 out 
of 58 nations reviewed 
by the survey, which has 
been done each year 
since 2005 by Climate Ac-
tion Network Europe and 
Germanwatch. Only Saudi 
Arabia fared worse.
The ranking is based on 
indicators ranging from 
carbon dioxide emis-
sions per capita to share 
of renewable energy and 
energy efficiency. Austra-
lians emitted about 16.7 
tonnes of CO2 per person 
in 2012.
“While the developed 
world is going in one di-
rection, Australia is going 
in the opposite,” said Guy 
Ragen, a climate change 
campaigner for the Aus-
tralian Conservation 
Foundation, which helped 
compile the findings.
Mr Ragen, who was for-
mally an adviser to La-
bor’s Climate Change Min-
ister Greg Combet, said 
Australia’s relatively mod-
est emissions reduction 
goals and high per capita 
pollution made the coun-
try a poor performer even 
before the carbon price 
was scrapped in July.
That move caused Austra-
lia’s policy rating to slump 
21 places in the latest sur-
vey.
The government has also 
been attempting to win 
Senate support to cut the 

Renewable Energy Target, 
set at 41 tarawhata-hours 
a year by 2020.
“You’ll have to assume 
[the policy rating] will get 
worse,” Mr Ragen said.
The introduction of the 
carbon price had led to 
a reduction of emissions 
from the power sector, a 
process being reversed 
now. Pitt & Sherry, an ener-
gy consultancy, estimated 
last week the rise in emis-
sions from the electricity 
industry since the end of 
the carbon prices would 
lift the nation’s CO2 pollu-
tion level by 1.4 per cent 
if the increase was to con-
tinue for a year.
The report’s release 
comes as key talks take 
place in Lima, Peru, on 
getting a climate treaty fi-
nalised by late next year.  
Australia will be repre-
sented during this week’s 
high-level section of the 
talks by Foreign Minister 
Julie Bishop and Trade 
Minister Andrew Robb.
Fairfax Media sought 
comment from Environ-
ment Minister Greg Hunt, 
who was not sent to the 
Lima talks.
Because emission indica-
tors account for about 80 
per cent of the evaluation, 
Australia has tended to be 
among the laggards on 
the survey. The introduc-
tion of the carbon tax in 
2012 only resulted in Aus-
tralia’s ranking improve to 
50th among the nations.
 Denmark, Sweden and 
the United Kingdom are 
the top-ranked nations in 
the survey. Australia and 
Saudi Arabia share the 
bottom four slots with 
Canada and Kazakh

Australia ranked worst-perform-
ing developed nation on climate 
performance
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Prime Minister Tony Ab-
bott has created a new 
benchmark for what con-
stitutes a broken promise 
on the same day a new 
poll found only 36 per 
cent of voters think he is 
trustworthy.
The latest Fairfax Ipsos 
poll shows Labor still 
leads the Coalition 52-48 
on a two-party preferred 
basis. A survey of leader 
attributes found just over 
one third of respondents 
think Mr Abbott is trust-
worthy and only half think 
he is competent.  
The Australian Financial 
Review is reporting two 
unnamed Liberals have 
begun canvassing the 
idea of tapping Mr Abbott 
on the shoulder should 
the bad opinion polls not 
improve.
But Mr Abbott brushed 
aside the speculation on 
Monday, comparing him-
self to the iconic late con-
servative leaders Ronald 
Reagan and Margaret 
Thatcher.
“This is not the first gov-
ernment to have a rough 
patch in the polls,” Mr Ab-
bott told Channel Seven’s 
Sunrise. “The Howard 
government, the Thatcher 
government, the Reagan 
government all had rough 
patches in the polls and 
I guess I’m not the first 
leader to be subjected to 
a bit of speculation.”
Speaking in a pre-record-
ed interview aired at the 
same time on the ABC, Mr 
Abbott said the govern-
ment’s controversial $7 
GP co-payment and plan 
to deregulate universi-
ties were not surprises 
because he never ruled 
them out prior to the elec-
tion.
“Well the GP co-payment 
was very extensively talk-
ed about in the lead up to 
the budget,” Mr Abbott 
began.
“Not before the election,” 
interjected host Chris 
Uhlmann.

“Well it certainly wasn’t 
ruled out before the elec-
tion,” Mr Abbott protest-
ed.
“You weren’t asked about 
it,” replied Uhlmann.
“Well that’s right,” Mr Ab-
bott finally agreed.
When speculation about 
a GP co-payment was 
raised before the budget, 
Mr Abbott said: “Nothing 
is being considered, noth-
ing has been proposed, 
nothing is planned”. 
As opposition leader, Mr 
Abbott often terminated 
media conferences de-
spite journalists still at-
tempting to ask him ques-
tions about his plans for 
government.
He also repeatedly 
pledged to be a candid 
government of no sur-
prises and no excuses.
Last month, Liberal MP 
Craig Laundy urged Mr 
Abbott to stop using “ver-
bal gymnastics” and ad-
mit broken promises and 
explain the reasons to the 
electorate.
The latest poor poll re-
sults also came as For-
eign Affairs Minister Julie 
Bishop, who is consid-
ered a leadership alterna-
tive by many Liberals, re-
vealed she had to ask Mr 
Abbott twice to attend an 
important climate change 
conference in Peru this 
week.
“I requested and it was 
refused so I requested 
again,” Ms Bishop told 
the AFR.
Mr Abbott defended the 
initial refusal and said 
“well, governments often 
carefully weigh things”.
Ms Bishop has reported 
to have gone “bananas” 
when the second request 
was approved but on the 
condition she be chap-
eroned by Trade Minis-
ter Andrew Robb.  When 
asked about her internal 
complaints, Mr Abbott 
said “I’m certainly not go-
ing to gossip about gos-
sip”.

Tony Abbott shrugs off bad polls 
and leadership speculation 

NSW Opposition Lead-
er John Robertson has 
called on Premier Mike 
Baird and Minister Jillian 
Skinner to break their si-
lence on Tony Abbott’s 
revamped GP tax.
“The Premier was silent 
on the $7 GP tax – and he 
continues his silence on 
the $5 tax,” Mr Robertson 
said.
“The community is united 
in its opposition to the 
tax.
“It is time the NSW Liberals 
and Nationals put patients 
before their own personal 
politics.

“This is about standing up 
for millions of NSW fami-
lies and patients who de-
pend on bulk-billing and a 
personal relationship with 
their GP.
“This is an unfair tax and it 
is bad policy because it will 
make people think twice 
about seeing their doctor.
“GPs provide essential 
primary and preventa-
tive care. They pick up 
problems early – before 
patients are forced into 
hospital.
“Seeing a patient in hos-
pital is much more expen-
sive than addressing the 

Labor elder John Faulkner 
has resigned from Federal 
Parliament, a move that 
paves the way for new 
blood in the Senate but 
leaves the party deprived 
of one of its most respect-
ed figures. 

problem early.”
Shadow Minister for 
Health Walt Secord noted 
that back in May, Queen-
sland Premier Campbell 
Newman criticised the $7 
GP tax saying it was a 
“big deal” and would con-
tribute to cost of living 
pressures.
“It is time the NSW Liber-
als and Nationals stood 
up for NSW patients,” Mr 
Secord said.
MEDIA CONTACT: ALAN 
MASCARENHAS (ROB-
ERTSON’S OFFICE) 
0408819025 WALT SE-
CORD 0412234827

BAIRD AND SKINNER MUST BREAK SILENCE ON ABBOTT GP TAX

Senator Faulkner, who is 
widely lauded within La-
bor and the Coalition, an-
nounced in April this year 
that he planned to leave 
Parliament when his term 
expired in 2017.
But Senator Faulkner on 

Thursday announced he 
was departing Canberra 
sooner than expected, 
bringing his 25-year stint 
to an end.
“It’s over and time to go,” 
he told journalists at Par-
liament House.
“My career is over but it’s 
a good time for the Labor 
Party for a new generation 
to step up.”
Senator Faulkner, who said 
he “owes the Labor Party 
everything”, vowed to con-
tinue as an active branch 
member but will not ap-
pear at the national Labor 
conference next year.
He noted he was the last 
minister to have served in 
the Hawke-Keating gov-
ernment to be retiring from 
federal politics and nomi-
nated John Curtin as La-
bor’s greatest leader.
ALP national president 
Jenny McAllister is likely 
to fill the vacancy created 
by Senator Faulkner’s res-
ignation. 
Ms McAllister had already 
been preselected as La-
bor’s number two candi-
date to replace him.
The Left could nominate 
another candidate but that 
is considered extremely 
unlikely.
The NSW Parliament nor-
mally endorses a new 
senator when casual va-
cancies arise. However, 
because it’s not due to sit 
before Federal Parliament 
resumes in February, it’s 
likely Ms McAllister will be 
formally anointed by NSW 

Labor elder John Faulkner resigns from Federal Parliament
Governor David Hurley.
Senator Faulkner was 
well known for his role in 
shepherding former La-
bor leaders Mark Latham, 
Kevin Rudd and Julia Gil-
lard through their election 
campaigns.  
In a sign of his role as 
guardian of the caucus, he 
was in the prime minister’s 
office on the night of June 
23, 2010, when Ms Gillard 
and Mr Rudd brokered a 
deal on the Labor leader-
ship.
Senator Faulkner again 
refused to shed any light 
on the encounter, saying 
he promised both leaders 
he would never break their 
confidence.
“I gave my word and I in-
tend to keep it,” he said on 
Thursday.
Senator Faulkner was 
elected as a senator for 
NSW in April 1989 and 
was re-elected for four ad-
ditional terms.
He served as leader of the 
opposition in the Senate 
from 1996 to 2004, and 
has also held the defence, 
veterans’ affairs, environ-
ment and special minis-
ter of state portfolios.  He 
stepped down from Cabi-
net after the 2010 election.
Senator Faulkner has long 
campaigned for party re-
form but did not revive 
those calls during his 
Thursday press confer-
ence, saying he’d already 
“said so much” about the 
issue.
Labor leader Bill Shorten 
described him as the “cus-
todian of the Light on the 
Hill and the best example 
of the Whitlam tradition”.
“Our movement owes him 
it’s sincere thanks,” Mr 
Shorten said in a state-
ment. “We honour John’s 
service today but we don’t 
say goodbye. I know that 
John’s contribution is far 
from finished.”
“Congratulations to Sena-
tor Faulkner on a distin-
guished career of public 
service in the Senate. Sin-
cere best wishes for the 
future,” Finance Minister 
Mathias Cormann tweeted.
Labor MP Anthony Byrne 
said his friend’s legacy is 
“enormous”.

Coalition frontbencher 
Christopher Pyne has writ-
ten to Prime Minister Tony 
Abbott, asking him to 
overhaul the way the gov-
ernment funds the ABC so 
that television production 
can continue in his home 
state of South Australia.
ABC managing director 
Mark Scott announced 
last month that the ABC 
would close its Adelaide 
television production stu-
dios after the Abbott gov-
ernment cut its budget 
by $250 million over five 
years.
Up to 37 jobs will be lost.
In a letter to the Prime 
Minister, Mr Pyne, whose 
electorate of Sturt covers 
Adelaide, outlined the TV 
shows that were produced 
in his city, “including but 
not limited to The Cook 
and the Chef, Poh’s Kitch-
en, Dream Build, and the 
Karta orang-utan docu-
mentary at Adelaide Zoo”.
The Education Minister 
said that one day before 
Mr Scott made his an-
nouncement, nearly 1 mil-
lion Australians had tuned 

into a TV program made in 
Adelaide - the anniversary 
program Countdown - Do 
Yourself a Favour.
The government’s effi-
ciency study into the ABC 
and SBS described the 
Adelaide studios as “little 
used” and found the ABC 
could make significant 
savings by selling off its 
television studios and out-
sourcing more production 
to the private sector.
The Education Minister 
urged Mr Abbott to restore 
the Howard government’s 
tied-funding initiatives for 
regional production be-
fore Christmas, to stop lo-
cal jobs being lost.
Labor discontinued the 
Regional and Local Fund-
ing Programming Initiative 
when it came to power in 
2007.
Cabinet colleague Mal-
colm Turnbull has portfo-
lio responsibility for the 
ABC as Minister for Com-
munications, who also re-
ceived the letter along with 
Treasurer Joe Hockey and 
Finance Minister Mathias 
Cormann.

Christopher Pyne begs PM Tony Ab-
bott to save ABC TV in Adelaide
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TONY Abbott has heaped 
further pressure on doctors 
to impose a $5 price signal 
on doctors’ consultations, 
as the Australian Medical 
Association complained it 
was consulted about the 
new policy only 30 minutes 
before the announcement. 
The Prime Minister yester-
day scrapped the unpopu-
lar $7 co-payment, which 
was to have been paid by 
patients, in favour of a $5 
cut to doctors’ rebates for 
non-concessional patients.
Mr Abbott this morning 
defended the shift on the 
unpopular policy as “Aus-
tralian democracy at work”, 
as Labor insisted Medicare 
would be “sustainable, ab-
solutely” if the Coalition 
continued diverting tax rev-
enue from other areas of 
government.
Mr Abbott said this morn-
ing: “Why should people 
like Bill Shorten and myself 
expect to go to the doctor 
and not pay a cent? Why 
should we? We earn good 
money … Why shouldn’t we 
face a modest $5 co-pay-
ment?
“Now this will be an option 
which is available to doc-
tors. It’s not mandatory, 
but it is an option. Co-pay-
ments, bulk billing, these 
are all at the doctors’ dis-
cretion, they have always 
been at the doctors’ discre-
tion, they will continue to be 
at the doctors’ discretion.”
The AMA’s vice-president 
Stephen Parnis said there 
had been nowhere near 
enough consultation with 
doctors on the govern-
ment’s co-payment propos-
als.
“We weren’t consulted be-
fore the budget,” Dr Parnis 
told Sky News.
“A phone call from the min-
ister half an hour before 
yesterday’s press confer-
ence, that’s the sort of con-
sultation we’ve had.”
Mr Abbott noted the AMA 
had been in negotiations 
with Health Minister Peter 
Dutton for months before 
yesterday’s policy change.
“The AMA is both claim-
ing credit for the changes, 
and suggesting that there 
hasn’t been consultation. 

Well, you can’t have it both 
ways,” he said.
Health Minister Peter Dut-
ton says it is a positive 
thing that most Australians 
will be forced to fork out $5 
more to see a doctor under 
new plans to slash rebates 
that GPs receive.
Despite spruiking its re-
vised plan as a $5 “discre-
tionary fee” that doctors 
may opt to absorb them-
selves, Mr Dutton has ad-
mitted that the majority 
of Australians who do not 
hold concession cards will 
end up copping the extra 
cost.
The government’s new plan 
came as it dumped its origi-
nal proposal for a $7 GP co-
payment fee in the face of 
widespread opposition and 
a hostile Senate.
In an interview on the 
ABC’s 7.30 on Tuesday, 
Leigh Sales asked Mr Dut-
ton multiple times whether 
patients who are not bulk-
billed needed to be remind-
ed that they would receive 
$5 less in their Medicare 
reimbursements under the 
new plan.
“If they are a general patient 
and without a concession 
card, we reduce the rebate 
by $5,” he said.
“The doctor may charge the 
extra $5 or the doctor may 
decide not to. So for those 
people who do get charged 
the $5, you are right, and 
that’s about trying to pro-
vide some balance in the 
system to get sustainabil-
ity and to keep Medicare 
strong.”
When asked about the im-
post of the $5 cost that non-
concession patients will 
face, Mr Dutton maintained 
that the fee if charged 
would be a step in the right 
direction.
“If [doctors] choose to [im-
pose the fee] that’s some-
thing that we would encour-
age because we do believe 
it is senseless to pretend 
that you can say to every 
Australian coming through 
the door of your doctor that 
it’s going to be for free,” he 
said.
Under the new system, 
which would come into ef-
fect from July 1, doctors 

Minister for Transport 
Gladys Berejiklian last Fri-
day joined Member for East 
Hills Glenn Brookes to an-
nounce a major upgrade 
at Panania Station, making 
public transport an even 
better option for customers 
in south-west Sydney.
Ms Berejiklian and Mr 
Brookes made the an-
nouncement during a visit 
to Panania Station today, 
to see where work would be 
carried out to make access 
to trains simpler for those 
with limited mobility such 
as the elderly, wheelchair 
users and parents with 
prams.
The upgrade is part of the 
Transport Access Program, 
a NSW Government initia-
tive to deliver real improve-
ments for public transport 
customers.
Ms Berejiklian said the 
scope is now being fi-
nalised, and work being 
planned for Panania Station 
includes lifts, ramps, bicy-
cle facilities, a new family 
accessible toilet, improved 
customer information and 
wayfinding, new stairs to 
the platforms and upgrades 
to lighting and CCTV.
“We all know that when La-
bor left office in 2011 Syd-
ney’s rail network was an 
absolute mess, and easy 
access to train stations was 
one of the many problems 
they dumped in the too-
hard basket,” Ms Berejik-
lian said.
“I’d like to thank Mr Brookes 
for his tireless campaign-
ing. I know how much this 
means to the people of Pa-
nania.”
Mr Brookes said he was ab-

solutely delighted that cus-
tomers using Panania Sta-
tion can finally look forward 
to this important upgrade.
“I’ve been working around 
the clock on behalf of the 
people of East Hills to en-
sure this project gets the 
go-ahead and I’m really 
pleased to be able to con-
firm that today,” Mr Brookes 
said.
“The community deserves 
better access to this station 
and I’m just so happy we 
are finally delivering this for 
everyone who uses public 
transport in the region.
“Upgrades to important fa-
cilities like Panania Station 
are just part of the story of 
significant improvements 
that we have been introduc-
ing for customers.
“The NSW Government 
also completed the South 
West Rail Link ahead of 
time and under budget, and 
we’ve also added more than 
10,500 weekly services to 
the public transport net-
work, to get customers to 
and from their destinations 
quicker.
“We’ve also introduced the 
Opal card to make moving 
around the transport net-
work significantly easier 
and added brand new air-
conditioned buses and 
trains so it’s more comfort-
able for everyone.”
Mr Brookes said today’s an-
nouncement shows another 
example of a government 
delivering for the people of 
East Hills.
“We are also building a new 
multi-storey car park at 
Padstow Station which will 
include around 100 com-
muter spaces.
“I know that people in our 
community will always 
say that easy, safe parking 
makes public transport a 
much more attractive op-
tion, so we have listened 
and acted, which is what a 
good government does.”
MEDIA: - Rhys Haynes 
0418 517 823 (Minister Be-
rejiklian)
   Jim Daniel 0408 461 952 
(Glenn Brookes MP)

MAJOR UPGRADE TO BE-
GIN AT PANANIA STATION

Member for East Hills Glenn Brookes

can either absorb the extra 
$5 cost per patient within 
bulk-billing, or charge a $5 
“discretionary” fee. Chil-
dren under 16, pension-
ers, veterans and people 
in aged care and nursing 
homes would be exempt.
Mr Dutton said Treasurer 
Joe Hockey was in favour 
of the changes, despite 
him recently stating the $7 
fee remained government 
policy.
Abandoning the $7 fee has 
been the third major policy 
backdown this week as the 
federal government lags in 
opinion polls.
But Mr Dutton denied his 
was a government that 
could not get its agenda 
through.
“I think what we are look-
ing like ... is a government 
that listens to the people 
that elected us, and we are 
listening to the back bench 
and the cross-bench sena-
tors and we want to get the 
budget back into a state of 
repair.”
The government needs the 
support of five of the eight 
Senate crossbenchers to 
protect its regulations from 
being struck out next Feb-
ruary.
Opposition Leader Bill 

Shorten said Labor was 
“open to considering” Mr 
Abbott’s proposal to cut 
down on “six-minute, sau-
sage machine medicine” by 
requiring Medicare-funded 
consultations to last a mini-
mum 10 minutes. However 
he would not be moved on 
the co-payment.
Labor health spokeswom-
an Catherine King said: 
“Is healthcare important 
in this country? Yes it is. 
Who pays for it? We think 
it is perfectly possible … for 
the government to continue 
to contribute alongside our 
taxpayers as they do both 
through the Medicare levy, 
Medicare levy surcharge 
and of course through gen-
eral taxation to continue to 
have a sustainable Medi-
care system.”
Coalition MPs greeted the 
changes with relief after 
hearing increasing com-
plaints from voters on the 
original upfront fee for 
bulk-billed GP visits, which 
applied to all patients ¬in-
cluding pensioners. The 
new approach will have 
no impact on eight million 
patients including pension-
ers, under-16s, veterans 
and others with concession 
cards.

Health Minister admits most Australians will have to pay more to see GP 
Tony Abbott piles pressure on GPs over Medicare payment

Julie Owens is asking locals 
to be nice and check their 
shopping lists twice for lo-
cal businesses this Christ-
mas.
“This Christmas, I’m urging 
our community to Go Local 
and support Parramatta’s 
small businesses,” said Ms 
Owens.
“By supporting our local 
businesses at the busiest 
shopping time of the year, 
we’re supporting our local 
economy and creating local 
jobs.”
Supporting local businesses 
also means that community 
groups and not-for-profits 
are more likely to benefit in 
our local community.
Studies have shown that 
not-for-profits receive 250 
per cent more support from 
smaller businesses than 
large businesses.
“We have some fantastic 

IT IS THE SEASON TO GO LOCAL
shops in our local area sell-
ing unique and interesting 
gifts,” said Ms Owens.
“It’s nice to pick up some-
thing original as a Christmas 
gift – and you can usually 
only find those kind of one-
off gifts in our local, inde-
pendent stores.”
Ms Owens has visited local 
businesses, including Ruth 
Fattal Haute Couture (Par-
ramatta), Taj Bhavan (Har-
ris Park), Apple Core Living 
(North Parramatta) and Cot’s 
Flower Shoppe (Parramatta).
Julie Owens will feature the 
local businesses on social 
media with #GoLocal.
“From Parramatta to Mer-
rylands and Dundas to 
Carlingford, I hope that the 
community will get behind 
our local businesses and go 
local this Christmas.”
MEDIA CONTACT: TILLY 
SOUTH – 0422 998 155
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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

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

“A mesmerizing performance,  
reclaiming the divinely inspired cultural  

heritage of China.”
—Donna Karan, Creator of DKNY

“A beautiful show! Fantastic!”
—Joy Behar, Co-host of ABC’s The View

“The ancient Chinese wisdom  
it conveyed will not only benefit the Chinese people,  

but also the whole world.”
—Ted Kavanau, founding Senior Producer 

of CNN Headline News

NOT MADE IN 
CHINA

Based in New York, Shen Yun 
Performing Arts was founded 
with the mission to restore 5,000 
years of divinely inspired Chi-
nese culture, which has been 
mostly destroyed in China  under 
communist rule. In fact, a show 
like Shen Yun can no longer be 
found in China today.

SHEN YUN. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic, 
and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experi-
ence of a lifetime—a moment so powerfully beautiful it touches the 

soul.

Discover the grandeur of a fantastically rich culture, that of classical 
China, brought to life through brilliantly choreographed dance and mes-
merizing, all-original orchestral compositions. Magni�cently costumed 
dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pas-
toral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This 
season, discover what art was meant to be. 

Discover Shen Yun.

An unmatched
theatrical experience…

Brisbane 
3 - 4 Feb
Concert Hall QPAC
Ticketing: 136 246

Sydney  

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

Gold Coast 
31 Jan – 1 Feb
The Arts Centre 
Gold Coast 
07 5588 4000

Canberra  
17 - 18 Feb
Canberra Theatre  
02 6275 2700 
CanberraTheatreCentre.com.au

Adelaide  
20 - 22 Feb
Adelaide Festival Theatre  
131 246 
www.bass.net.au

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



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
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