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مزارع لبناني يجمع بقايا قذائف اطلقها اإلسرائيليون على الجنوب

وسط تباين املواقف
حول العملية بني قوى
 14آذار اليت تتوجس

من العملية وتطالب بأن
يكون قرار احلرب والسلم
يف يد الدولة اللبنانية،

قمة جتمع السيسي والبشري يف أثيوبيا

عملية ارهابية يف العريش تقتل  20جنديا وتصيب 30
مديرية أمن مشال سيناء
والكتيبة  ،101باستخدام

وبني قوى  8آذار اليت
امتدحتها معتربة أنها
تردع إسرائيل.
وشدد اجمللس ،بعد أن
أثار وزير «الكتائب»

التتمة صفحة 31

بني احلكومة
واملعارضة
السوريتني على
لقاء جديد
انتهت االجتماعات يف
وفدي
بني
موسكو
واملعارضة
احلكومة
السورية إىل االتفاق على
لقاء جديد الشهر املقبل،
حيث تركزت النقاشات
حول ورقة «مبادىء
موسكو» بانتظار التفاهم
بني املعارضني على
مضمونها ومل يصدر
عن اجملتمعني اي بيان
ختامي.
وأطلق منسق اللقاء
فيتالي نعومكن «ورقة
مبادئ موسكو» املبنية
على أساس مؤمتر جنيف،1
داعيًا إىل وقف االقتتال
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مـحالت جـبارة

للخضار والفواكه والسمانة العربية

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

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

احلرمني
خادم
أصدر
الشريفني امللك سلمان

التتمة صفحة 31

سيارة مفخخة وعدد من

بإدارة :آدي سركيس

Confined Spaces

Saturday 31 January 2015, Issue No. 710

اتفاق يف روسيا امللك سلمان جيري تعديال واسعا يف احلكومة

تباين يف املواقف بني  14آذار و 8آذار حول «العملية» داخل جملس الوزراء

وقعت عملية إرهابية يف
منطقة العريش استهدفت

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

pp: 255003 / 09613

اتصاالت دولية تفرض اهلدوء يف اجلنوب اللبناني
كما سادت االختالفات
يف وجهات النظر بني
اطياف الشعب اللبناني
اللبناني حول عملية
«حزب اهلل» يف مزارع
شبعا حيث رأى فيها
البعض انها تشكل عامل
«توزان رعب» بني لبنان
واسرائيل جيعل العدو
يعمل ألف حساب قبل
قيامه بأي اعتداء على
ختوف البعض
لبنان فيما
ّ
اآلخر من انها قد تعطي
ذريعة السرائيل لالعتداء
على لبنان ،كذلك طغت
«العملية» على اجتماع
جملس الوزراء ،الذي
االول،
امس
انعقد

10 Nicholsen St, Penshurst

www.southwestbuilders.com.au

بن عبدالعزيز ،ثالثني أمرًا
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Carpenter Wanted

تعلن شركة  Micro Formworkعن
حاجتها لنجار خشب Carpenter
فالرجاء ارسال السرية الذاتية  CVعلى
رقم الفاكس )02( 9758 8422

نـفتح  7أيـام
فـي األسـبوع

الـخضار والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

الـعنـوان:

342 Blaxcell St,
South Granville

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

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

أكثر من  30سنة يف خدمة الجالية

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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حلويات البلحة يف سيدني
رود ..خربة طويلة ،خدمة
مميزة ومعاملة اخوية
كانت حلويات البلحة وما زالت وستبقى االوىل يف
والية فيكتوريا بصنع افخر احللويات العربية
واالجنبية املتنوعة اليت تقدم للزبائن ،وهي املكان
الذي يليق باستقبال الزبائن من ابناء جاليتنا وباقي
اجلاليات العربية واالجنبية وهي ملتقى الطبقة
الراقية.
عندما تدخل اىل حلويات البلحة يدهشك مجال
الرتتيب وروعة الديكور اضافة اىل االستقبال الالئق
مرورا بالنظافة حيث ان مجيع احللويات داخل زجاج
مقفل متاما حيميها من اي تلوث.
ما نقوله هنا ليس مدحا حبلويات البلحة بل هو واقع
يشهد له اجلميع وخاصة لناحية اخلربة الطويلة
يف صناعة احللويات اليت تتصف باجلودة والطعم
اللذيذ مما جعلها على كل شفة ولسان.
فالناس يقصدون حلويات البلحة يف سائر احناء
فيكتوريا ..وجوه سياسية واقتصادية واجتماعية
يهنئون القيمني على ادارة هذه احملالت وباالخص
السيد طارق افيوني والسيد رائد والعاملني فيها من
اداريني واختصاصيني بصنع احللويات.

ان تألق حمالت البلحة يف عامل احللويات حقيقة
واقعة وملموسة يف ملبورن ..فاجللسة داخل احملل لك
نكهة خاصة ومميزة حيث تشعر وكأنك بني اسرتك
كما ان هدايا املناسبات لالصدقاء واالقارب من حلويات
البلحة جتعلك تفتخر وتعتز مبا تقدمه وتهديه
نظرا لسريتها احلسنة حيث ذاع صيتها يف كل احناء
فيكتوريا وايضا يف واليات اخرى ..ومهما حتدثنا عن
حلويات البلحة فاننا ال نفيها حقها وما عليكم سوى
زيارتها للتأكد بأم العني مما نقوله.
كلمة حق جيب ان تقال ان حلويات البلحة هي يف طليعة
حمالت احللويات يف فيكتوريا لناحية صناعتها الفاخرة
وخدمتها املميزة واالستقبال املميز من اصحاب احملالت
للزبائن حيث «االهال والسهال» واالبتسامة ال تفارق
ادارة احملالت والعاملني فيها وصاحب احملالت السيد
طارق افيوني يبذل كل ما ميكنه متكال على ربه اوال
وخربته ومعاملته الودودة للزبائن ثانيا لتبقى حلويات
البلحة على رأس حمالت احلاويات يف فيكتوريا..
زوروا حلويات البلحة مرة وستصبحون من زبائنها
الدائمني.

بقالوة مشكّل

حلويات عربية مشكّلة

761 - 763 Sydney Rd, Brunswick

P: (03) 9383 3944
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تــعزية

أســـرة الــهريالد تــعزي

املغفور له خادم الحرمني الشريفني
جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز -رحمه اهلل
تتقدم أسرة جريدة امليدل ايست هريالد  -أسرتاليا بأحر التعازي من اململكة العربية السعودية حكومة
وشعباً خاصة ومن األمة العربية واالسالمية عامة برحيل املغفور له خادم الحرمني الشريفني جاللة امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز  -رحمه اهلل الذي انتقل اىل جوار ربه تاركا سجال زاخرا باالنجازات والعطاءات،
سائلني اهلل عزّ ّ
وجل أن يوفق خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز ليكون خري خلف لخري
سلف وان يسدد خطاه مع ولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز ،حفظهما
اهلل ،ملا فيه خري اململكة وشعبها واالمة العربية واالسالمية جمعاء.
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لبنانيات

ندد باالعتداءات االسرائيلية ودعا ملنعها من تعريض السلم للخطر امانة  ١٤آذار :عملية مزارع شبعا جتعلنا نسأل من
جملس الوزراء اقر مشروع زيادة عديد قوى االمن الداخلي
يقرر احلرب والسلم؟
شدد جملس الوزرارء على
ضرورة إلتزام احلكومة واجلميع
قرار جملس األمن الدولي
الرقم  1701مؤكدا التضامن
احلكومي والسياسي ودعا اىل
التصرف بوعي ومسؤولية يف
هذه املرحلة .ودعا هيئة األمم
املتحدة مبؤسساتها املختلفة
اىل حتمل مسؤولياتها يف منع
إسرائيل من تعريض السلم
واألمن يف هذه املنطقة من
العامل اىل اخلطر .وأكد حرصه
على استتباب األمن واإلستقرار
يف اجلنوب واملناطق اللبنانية
كافة وضرورة تفويت الفرصة
على العدو اإلسرائيلي جبر
لبنان اىل مواجهة واسعة تهدد
دول املنطقة وشعوبها والسلم
اإلقليمي برمته.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة
امس االول برئاسة رئيس
احلكومة متام سالم وحضور
الوزراء الذين غاب منهم
وزيرا االتصاالت بطرس حرب
والسياحة ميشال فرعون.
جدد
ويف مستهل اجللسة،
ّ
الرئيس سالم الدعوة اىل
انتخاب رئيس مجهورية جديد،
مشريا اىل ان اجمللس النيابي
عقد اجللسة الثامنة عشرة أمس
لالنتخاب من دون ان يتوفر
النصاب املطلوب ،آمال يف ان
يتم هذا االنتخاب يف أسرع وقت
ملا الستمرار الشغور الرئاسي
من تأثري سليب على عمل سائر
املؤسسات الدستورية.
ثم أشار رئيس احلكومة اىل
اخلسارة اليت منيت بها اململكة
العربية السعودية برحيل صديق
لبنان امللك عبداهلل الذي كان
رمزا للوطنية واحلكمة واإلعتدال
وقامت احلكومة بتقديم واجب
العزاء وبالتمين للملك اجلديد
األمري سلمان التوفيق يف
مهامه اخلطرية.
بعد ذلك ،رحب الرئيس سالم
حبضور نائب رئيس احلكومة
وزير الدفاع الوطين مسري مقبل
بعد الوعكة الصحية اليت أملت
به ،متمنيا له بعد استئناف
نشاطه املزيد من العطاء يف
مسؤولياته.

اوضاع الجنوب

وعلى األثر توقف جملس الوزراء
عند األوضاع يف اجلنوب بعد
اليت
امليدانية
التطورات

حصلت أمس االول وعرض
بعض الوزراء مواقفهم يف
إطار نقاش هادئ أظهر اجلميع
فيه حرصا على جتنب لبنان
اإلنزالق حنو تدهور أمين واسع
يف اجلنوب تكون له إنعكاسات
خطرية على البالد.
املواقف
إستعراض
وبعد
املختلفة ندد جملس الوزراء
باإلعتداءات اإلسرائيلية اليت
تعرضت هلا بعض القرى
اجلنوبية إثر العملية اليت نفذت
يف مزارع شبعا احملتلة ودعا
هيئة األمم املتحدة مبؤسساتها
املختلفة اىل حتمل مسؤولياتها
يف منع إسرائيل من تعريض
السلم واألمن يف هذه املنطقة
من العامل اىل اخلطر .وأكد
حرصه على إستتباب األمن
واإلستقرار يف اجلنوب واملناطق
اللبنانية كافة وضرورة تفويت
الفرصة على العدو اإلسرائيلي
جبر لبنان اىل مواجهة واسعة
تهدد دول املنطقة وشعوبها
والسلم اإلقليمي برمته.
كما شدد اجمللس على موقف
لبنان الثابت امللتزم بقرار
جملس األمن الدولي الرقم
 1701مبندرجاته كافة ومتسكه
بالدور الذي تلعبه قوات حفظ
السالم الدولية يف جنوب
لبنان ،متقدما بالتعازي من
قيادة هذه القوات ومن مملكة
اإلسباني
باجلندي
إسبانيا
الذي
صوريا
فرانسيسكو
سقط نتيجة القصف العدواني
اإلسرائيلي.
وشدد جملس الوزراء على
أهمية رص الصف الداخلي يف
هذه املرحلة الدقيقة واإلبتعاد
فعال وقوال عن كل ما يسبب
الفرقة معتربا ان التصدي
ألي عدوان إسرائيلي يتم يف
املقام األول بوحدة اللبنانيني
وتضامنهم.

جدول االعمال

وقبل االنتقال اىل بنود جدول
االعمال ،عرض وزير الزراعة
االضرار الناجتة عن العاصفة
الثلجية االخرية ،فقرر اجمللس
تكليفه العداد تقرير حول هذا
املوضوع اىل جملس الوزراء يف
جلسة الحقة .ثم حبث جملس
الوزراء املواضيع املدرجة على
جدول اعمال اجللسة ،وبعد
املناقشة خّ
اتذ يف صددها

التيار الوطني الحر يستنكر

هاجم أحد اجملهولني صبيحة يوم اخلميس حرم دير مار شربل يف
بانشبول.
وقام الفاعل بكسر متثال للعذراء مريم القائم على احلائط اخللفي
لكنيسة الدير املقابل ملوقف السيارات التابع للكنيسة.
مبسح
وقامت
على األثر حضرت عناصر الشرطة بعد االتصال بها
ِ
عيين للمكان.
ان التيار الوطين احلر  UALM -برئيسه طوني طوق وأعضائه
ّ
أشد االستنكار هذا االعتداء اجلبان حتت جناح الظالم
يستنكرون
ّ
لردات
على املقدسات الدينية وندعو اجلميع للرتوي وعدم االجنرار ّ
أيًا كانت ألننا نثق بالشرطة األسرتالية والقضاء .
الفعل ّ
إن التيار  - UALM -يقف مع رئيس دير مار شربل ويطلب
حد هلذه
من السلطات املعنية كشف الفاعل أو الفاعلني ووضع ّ
ّ
املخلة باألمن .
األمور

-The United Australian Lebanese Movement
التيار الوطين احلر -سدني
جلنة اإلعالم.

القرارات الالزمة واهمها:
أوال :املوافقة على مشروع
قانون يرمي اىل تعديل املادة
 64من قانون املوازنة العامة
للعام  ،2001جلهة اقتطاع
نفقات النظافة ومجع النفايات
ومعاجلتها وتنظيف اجملاري من
حصة البلديات واحتاد البلديات
والقرى املستفيدة من هذه
اخلدمات ،من الصندوق البلدي
املستقل.
ثانيا :املوافقة على مشروع
قانون يرمي اىل اعفاء األبنية
املشغولة من الدولة من
رمسي انشاء وصيانة اجملارير
واالرصفة البلديني.
ثالثا :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل منح اجمللس
االعلى للجمارك حق التشريع
يف احلقل اجلمركي يف ما
يتعلق بالتعرفات اجلمركية.
رابعا :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل حتديد
التعويض الشهري لرؤساء
العمل
جمالس
واعضاء
التحكيمية ومفوض احلكومة
لديها.
خامسا :املوافقة على اعطاء
سلفة خزينة لتسديد مستحقات
مشروع انشاء ملعب بعلبك.
سادسا :املوافقة على مشاريع
نقل
اىل
ترمي
مراسيم
اعتمادات من املوازنة العامة
اىل موازنات بعض الوزارات
للعام  ،2015على اساس
القاعدة االثين عشرية لتنفيذ
احكام قضائية.
سابعا :املوافقة على مشروع
مرسوم يرمي اىل زيادة عديد
قوى االمن الداخلي ليصبح
 35000بدال من .29495
ثامنا :املوافقة على طلب وزارة
الداخلية اجراء مباراة لصاحل
هيئة ادارة السري واآلليات.
تاسعا :املوافقة على طلب
بعض الوزارت قبول بعض
اهلبات املقدمة اليها.
عاشرا :املوافقة على مشاركات
بعض الوزارات يف اجتماعات
ومؤمترات يف اخلارج.
حادي عشر :املوافقة على
اعطاء املؤسسة العامة لالسكان
سلفة خزينة بقيمة  40مليار
لرية لبنانية ،لتسديد فوائد
عليها
املستحقة
القروض
للمصارف.

اعلنت االمانة العامة لقوى
 ١٤آذار ان عملية مزارع
شبعا جتعلنا نسأل :من يقرر
السلم واحلرب وهل مصلحة
اللبنانيني مرهونة حبسابات
إيران وإسرائيل وسوريا؟
فقد عقدت امس االول األمانة
إستثنائيا
اجتماعا
العامة
يف مقرها يف األشرفية،
يف حضور منسقها العام
الدكتور فارس سعيد ،وكل
من :ساسني ساسني ،راشد
فايد ،ايلي حمفوض ،هرار
هوفيفيان ،اسعد بشارة،
ربى
هاكوبيان،
سيفاك
كبارة ،سيمون درغام وندي
غصن.
ويف ختام االجتماع ،تال الدكتور
سعيد بيانا جاء فيه :ناقشت
االمانة العامة لقوى  14آذار
أحداث البارحة وأكدت بكامل
أعضائها أن لبنان ال حيكم عرب
موازين قوى تفرضها دوائر
القرار اإلقليمية والسالح غري
الشرعي ،إمنا حيكم بالقانون
واملؤسسات
والدستور
الشرعية وعكس ذلك لن
يكون لبنان.
العامة
االمانة
وتابعت
التطورات األمنية والعسكرية
اليت
واملقلقة
اخلطرية
شهدتها املنطقة اجلنوبية
من لبنان ،واليت بدأت مع
استهداف حزب اهلل دورية
إسرائيلية داخل مزارع شبعا
ٍ
باستهداف اسرائيلي
وانتهت
لألراضي اللبنانية يف كفرشوبا
واجمليدية وغريهما ،واليت
ذهب ضحيتها جندي إسباني
سقط شهيدا دفاعا عن
الشرعيتني اللبنانية والدولية
املتمثلة بالقرار .1701
ترى األمانة العامة أن ما حصل
يتجاوز اجلدل القانوني حول
أحقية أو عدم أحقية حزب اهلل
يف القتال داخل أراض متنازع
عليها ،ويتجاوز الكالم التقين
حول اخلط االزرق ،ويدخل يف
سؤال يطرحه اللبنانيون
صلب
ٍ
على أنفسهم منذ العام :1969
من يقرر السلم واحلرب يف
لبنان؟ وهل حصرية الدولة
للسلطة والسالح ضرورية
أو ال وهل مصلحة اللبنانيني

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

وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم
إيران
حبسابات
مرهونة
وإسرائيل وسوريا؟
إن اللبنانيني مدعوون اىل
الوقوف وقفة واحدة خلف
حكومتهم ومطالبتها بالدفاع
عنهم ،واإلمساك مبصاحلهم
وبقرار احلرب والسلم ،وال
جيوز أن يتحكم حزب اهلل
بأرزاقنا ومصاحلنا وكأننا غري

موجودين يف لبنان.
وينبغي التذكري جمددا بالقرار
 ،1701وهو القرار الذي وقعه
حزب اهلل يف كل البيانات
الوزارية من العام  2006حتى
اليوم ،وهذا القرار ينص
بوضوح :أنه لن تكون هناك
أسلحة أو سلطة يف لبنان
غري اسلحة الدولة اللبنانية
وسلطتها.

بري التقى وفد االونروا وامني
االحتاد الربملاني
استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف عني
التينة ،وفدا من االونروا برئاسة
املفوض العام بيري كرينبول
حبضور املستشار اإلعالمي علي
محدان ،وتناول احلديث نشاط
املنظمة.
ثم استقبل بري االمني العام
لالحتاد الربملاني العربي نور
الدين بوشكوج ،وعرض معه
عددا من القضايا الربملانية
العربية ونشاط االحتاد ودوره

يف هذه املرحلة.

خريس استقبل علماء فلسطني:

عملية شبعا مشروعة وبطولية

استقبل عضو كتلة التحرير
والتنمية النائب علي خريس
يف مكتبه يف صور ،وفد
جملس علماء فلسطني برئاسة
الشيخ حسني قاسم ،يف
حضور مدير املكتب حيدر
جفال ،وجرى البحث يف ما
تشهده املنطقة من تداعيات
وما تتعرض له االمة االسالمية
والقضية الفلسطينية.
والقى الناطق الرمسي بإسم
الوفد الشيخ حممد موعد كلمة
اكد فيها على وحدة الصف
ورفض كل االعمال املشبوهة
اليت ال متس االسالم بصلة،
وقال :دعوتنا اىل احملبة نابعة
من ديننا دين االلفة والتسامح،
مباركا عملية املقاومة يف
شبعا ،مبديا الدعم الكامل
للمقاومة اليت اثبتت يف كل
حلظة انها اخليار الوحيد يف

حترير االرض واملقدسات.
وشكر للرئيس نبيه بري
للقضية
الداعمة
مواقفه
الفلسطينية ولالمام الصدر
الذي محى املقاومة جببته
وعمامته.
بدوره رحب خريس بالوفد
يف مدينة االمام الصدر مدينة
العلم والعلماء ،واكد اننا
حباجة اىل اخلطاب الواعي واىل
التمسك بالوحدة الوطنية حيث
قال االمام الصدر افضل وجوه
احلرب مع العدو االسرائيلي
السلم الداخلي ،مشددا على
ضرورة التفاف اجلميع حول
القضية الفلسطينية النها
االساس ،واصفا عملية شبعا
بالعمل املشروع والبطولي
ملقاومة اخذت على عاتقها
ومواجهة
االرض
حترير
الغطرسة الصهيونية.

A J LAWN MOWING SERVICES

لجميح حاجاتكم
من أعمال
قص العشب
وتنظيف
الحدائق
* Lawn Mowing * Garden Rubbish Removal

االتصال على الرقم0406 683 350 :
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لبنانيات

نواب وفاعليات أشادوا برد حزب اهلل على اسرائيل

أشاد نواب وفاعليات سياسية
ودينية بالعملية النوعية اليت
رد فيها حزب اهلل يف مزارع
ّ
شبعا على عدوان القنيطرة.
فقد هنأ نائب رئيس اجمللس
اإلسالمي الشيعي األعلى اإلمام
الشيخ عبد األمري قبالن ،يف
بيان ب االجناز البطولي الذي
حققته املقاومة يف عمليتها
النوعية ضد قوات االحتالل يف
مزارع شبعا اذ اثبتت املقاومة
جهوزية وكفاءة عالية يف الرد
على جرائم واعتداءات قوات
االحتالل الصهيونية تنم عن
شجاعة واميان وعزمية رجاهلا
وتوجيه قيادة حكيمة استطاعت
ان تربك العدو الصهيوني
وحتبط غطرسته وحتطم جربوته
فكان ردها استجابة وطنية
تعرب عن رد كل اللبنانيني على
انتهاكات اسرائيل لسيادة
واستقرار لبنان وعدوانها
املستمر على ابنائه.
وعزى قبالن قيادة قوات
الطوارىء الدولية العاملة
يف لبنان والكتيبة االسبانية
باستشهاد العريف االسباني
فرانسيسكو صوريا الذي سقط
شهيدا بقصف االحتالل وشاهدا
على اجرامه وغطرسته.

نواب

واكد عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب علي عسريان
يف تصريح اننا سنبقى
مقاومني لكل اعتداء ومن
اين أتى خصوصا ان كان من
العدو االسرائيلي ،وقرارنا
نهائي منذ ستني سنة مبقاومة
اسرائيل ،معتربا ان الرد على
اسرائيل امس االول من داخل
مزارع شبعا اللبنانية احملتلة
هو برهان على االرادة الوطنية
املقاومة السرائيل واحتالهلا
الرضنا يف مزارع شبعا وتالل
كفرشوبا.
ورأى النائب حممد الصفدي يف
تصريح أن العملية العسكرية
الناجحة اليت نفذتها املقاومة
اإلسرائيلي
االحتالل
ضد
يف مزارع شبعا تشكل رادعا
مينع إسرائيل من التمادي يف
عدوانها ،وتؤكد حق لبنان يف
حترير أرضه احملتلة ومحاية
اللبنانيني.
وقال :كان واضحا أن
جملس األمن أكد كما الدول
الفاعلة حصول العملية يف
منطقة حتتلها إسرائيل ،وندد
بالقصف اإلسرائيلي الذي
أدى إىل مقتل جندي إسباني
يف قوة األمم املتحدة العاملة
يف جنوب لبنان.
ورأى النائب الدكتور مروان
فارس يف تصريح ،ان
املقاومة االسالمية قد حققت
انتصارا كبريا على العدو
الصهيوني يف مزارع شبعا،
واذ نرفع اعلى آيات التقدير
واالحرتام لرجال املقاومة يف
لبنان ولالمني العام حلزب
اهلل السيد حسن نصراهلل،
فاننا نرى ان هذه العملية
الكبرية وقد حصلت ابان
استعداد اجليش الصهيوني

للمواجهة بعد اعتداء القنيطرة
يف سوريا ،وسوف تؤدي اىل
انتصارات كبرية متالحقة يف
املعركة الكبرية اليت سوف
حتفظ لبنان وتعود بالفائدة
الكبرية للقضية الفلسطينية
اليت هي قضية العرب
املركزية.
وختم حمييا رجال املقاومة
االخوة يف حزب اهلل ،ونكرب
مواقفهم الشجاعة اليت هي
عنوان فخر كل اللبنانيني
والعرب
والفلسطينيني
امجعني.
واكد النائب قاسم هاشم يف
خالل جولة يف العباسية ،ان
ما حصل باالمس هو اجناز
للمقاومة يضاف اىل اجنازاتها
وانتصاراتها ،وهو حصل على
ارض لبنانية حمتلة.
اضاف :ما حصل ليس له
عالقة بالقرار  ،1701الن
منطقة مزارع شبعا حيث حصلت
العملية هي خارج القرار وغري
خاضعة له ،لذا فمن حق لبنان
استخدام كل االساليب لتحرير
االرض.
واعترب ان شعبنا تعود على
عدوانية هذا العدو وانتهاكاته
واليت كان اخرها استهداف
مركز لليونيفيل ،واضعا هذا
االستهداف بعهدة اجملتمع
الدولي الذي يتعاطى بسياسة
املعايري املزدوجة مع العدو
الذي ال ينصاع للقرارات
الدولية ،داعيا لوضع حد له
عرب قرارات حامسة وليس
جمرد ادانات.

مجالس وأحزاب

وعلق رئيس اجمللس العام
السابق
الوزير
املاروني،
وديع اخلازن ،يف تصريح على
الضربة املوجعة اليت رد فيها
حزب اهلل على عملية إستهداف
قيادييه يف القنيطرة.
وقال :أثبت حزب اهلل برباعة
نوعية كيف يرد على إستهداف
قيادييه يف القنيطرة بضربة
موجعة قبل أن تتوقع إسرائيل
مالمح الرد ومكانه وتوقيته
من خطاب األمني العام السيد
حسن نصر اهلل.
اضاف :وإذا كان نائب األمني
العام الشيخ نعيم قاسم قد
إستبق هذه التعمية الذكية
قبل خطاب السيد ،فألنه شاء
أن يضلل العدو ،ألن احلرب
خدعة ،وقد جنح يف ذلك.فهل
يالم حزب اهلل بالرد خارج
األراضي احملررة ،واخلاضعة
للقرار الدولي  1701حفاظا
على سالمة لبنان ،ألن مزارع
شبعا ما زالت أرضا حمتلة؟.
وختم اخلازن :اننا نثين على
خيارات حزب اهلل اإلسرتاتيجية
يف مواجهة التطرف اإلرهابي
الذي تشكل إسرائيل حربته
ونصريته يف النصرة وداعش،
ونشد على أيدي أمينه العام
يف مواجهة التحديات اليت
تتهدد لبنان.
حزب
رئيسة
وقالت
الدميقراطيون األحرار ترايسي
مشعون يف تصريح :منذ عشرة

أيام قام اجليش اإلسرائيلي
بهجوم عنيف وغري مربر على
موكب تابع للمقاومة قاتال
أعضاء فيها ومسؤوال إيرانيا
رفيعا ،شعرنا مجيعا حينها
بالوجع وبهمجية هذا اهلجوم.
وقالت :جيب أن يكون واضحا
ومفهوما ،يف حوارنا كلبنانيني
يف ما يتعلق باملقاومة ،أنه
ليس هناك من هم وحنن.
ختوض املقاومة معارك على
عدة جبهات وتوقف املد اآلتي
من التطرف العنيف واجملنون
املندفع باجتاه لبنان .أي عالمة
من عالمات الضعف من قبل
املقاومة سيكون ضعفا يدفع
مثنه لبنان .فعال ،إن عدم الرد
على اهلجوم ما كان ليكون إال
ملصلحة القيادة اإلسرائيلية،
يف حني يتطلع اإلرهابيون
اجلهاديون إىل شيء ما
لرفع معنوياتهم ،يف الوقت
الذي يتالعب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نتنياهو باألحداث
ليربهن عن قوة ما قبل إعادة
إنتخابه.
وتابعت :من غري الالئق
أن
لبنانيني
لسياسيني
يشجبوا رد حزب اهلل .فهذا
يصب متاما يف مصلحة العدو،
وهنا نود أن نسأل هل والء
هكذا سياسيني أكان للبنان
أم إلسرائيل؟! العامل كله
علم أن الرد آت واملسألة
كانت فقط مسألة توقيت.
واإلسرائيليون مل يعطوا حزب
اهلل اخليار لعدم الرد.
وقالت :مع ذلك جاء الرد
حمصورا بأهداف عسكرية.
ويف منطقة متنازع عليها
وحمتلة من قبل إسرائيل .إن
أي تصعيد من اآلن فصاعدا،
سيكشف عن تورط إسرائيل
يف اللعبة اخلطرية اإلقليمية
وهي دعم عناصر موضوعة
على الئحة اإلرهاب الدولية
كجبهة النصرة يف اجلوالن.
وختمت :كما نطلب دعم
اجملتمع الدولي ملنع هكذا
تصعيد إنسجاما مع القرار
 ،1701ونتقدم بأحر تعازينا
من إسبانيا ومن عائلة اجلندي
العامل ضمن القوات الدولية
بالقصف
استشهد
الذي
االسرائيلي العشوائي.
واعترب رئيس احلزب الوطين
العلماني الدميقراطي وعد جو
حبيقة ،أن عملية املقاومة يف
شبعا تأتي يف سياق قواعد
اللعبة اليت وضعت فيها
اسرائيل نفسها بعد عملية
القنيطرة اليت سقط فيها
للمقاومة ستة شهداء.
ورأى ان ما قامت به املقاومة
يف مزارع شبعا احملتلة تثبيت
ملعادلة الردع القادرة على منع
اسرائيل من تكرار اعتداءاتها،
معتربا أن األصوات اليت
ارتفعت وترتفع بوجه حزب
اهلل ،أيا كانت نوايا أو هواجس
أصحابها ،إمنا ختدم بشكل أو
بآخر األهداف اليت ترمي اىل
عزل املقاومة وجتريدها من
اإللتفاف الوطين والشعيب
حوهلا ،وهذا ما يدفع بالتالي

اىل تعريض لبنان ملزيد من
االعتداءات وليس العكس،
يف حني أن االلتفاف حول
املقاومة هو وحده القادر على
جتنيب لبنان أي عدوان ،بعد
اسقاط الغاية منه.
وشدد على أن الظرف احلالي
يفرض على كل احلريصني
الوطنية
املصلحة
على
وإعالئها ،وقفة متماسكة حول
مكامن عناصر قوة لبنان ،ال
االنزالق اىل مشاريع أوهام ال
تسهم سوى يف فتح ساحته
أمام اإلرهاب.
وصف املؤمتر الشعيب اللبناني
يف بيان ان املقاومة اإلسالمية
ضد العدو الصهيوني يف
مزارع شبعا هي رد طبيعي
على إعتداء القنيطرة وحق
مشروع وواجب طاملا هناك
أراض لبنانية حمتلة يرفض
العدو اإلنسحاب منها.
وتابع :إن عملية مزارع شبعا
تساهم يف إعادة تصويب
البوصلة حنو العدو الصهيوني
وحنو قضية مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا والغجر ،األمر
الذي يتطلب توحيد اجلهود
ونبذ الصراعات الطائفية
واملذهبية والتوجه ضد العدو
اإلسرائيلي ،مبثل ما يتطلب
من احلكومة رفع اإلهمال عن
قضية اإلحتالل اإلسرائيلي
وتشكيل
لبنانية
ألراض
جلنة تضم ممثال عن هيئة
أبناء العرقوب ومزارع شبعا
لتخوض معركة دبلوماسية يف
كل العواصم املعنية إلنهاء
اإلحتالل.
وختم :إننا نبارك جهود
املقاومني ،وعلى رأسهم
أالمني العام ل حزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل ،وكل
من خطط وسهر ونفذ هذه
العملية البطولية ،ونشدد
دوما على أهمية احلفاظ على
كل مقومات قوة لبنان من
جيش ومقاومة ووحدة وطنية
يف مواجهة خمططات العدو
الصهيوني وتهديداته
واعترب الدكتور عبد الرمحن
البزري ،ان اإلجناز النوعي
الذي حققته املقاومة يف
مزارع شبعا ،والرد املوجع على
اعتداءات العدو االسرائيلي
ساهم يف إعادة توحيد مواقف
القوى والساحات املقاومة
كافة يف العامل العربي على
اختالف مساربها خصوصا
اللبنانية
الساحتني
يف
والفلسطينية.
وقال :آن األوان لنستفيد
من انتصاراتنا على العدو
على
ونبين
االسرائيلي،
إجنازات مقاومينا يف لبنان،
أو يف غزة ،أو يف الضفة
الغربية ،ونعمل على إحياء
جبهة موحدة لكافة القوى
والشخصيات
والتنظيمات
خليار
والداعمة
املقاومة
املقاومة وثقافتها يف وجه
ومن
االسرائيلي
العدو
يدعمه ،وبذلك نعيد توجيه
البوصلة باجتاه حترير فلسطني
واملقدسات.

تبلغ قلقا دوليا من خرق ال ١٧٠١

سالم عرض التطورات مع
السفري الفرنسي
استقبل رئيس احلكومة متام
سالم يف السراي امس االول
املنسق اخلاص وممثلة االمني
العام لالمم املتحدة يف لبنان
سيغريد كاغ ومت حبث يف
الشؤون والتطورات اجلارية يف
لبنان واملنطقة.
وقالت كاغ بعد اللقاء :التقيت
الرئيس سالم ملتابعة أحداث
األيام األخرية نظرا لتواصلنا
الدائم ،وعربت عن تقديري
لتعبري دولة الرئيس الواضح
حول االلتزام بقرار جملس
األمن  1701وأهمية احملافظة
على أمن واستقرار لبنان،
وكررت القلق العميق الذي عرب

عنه األمني العام لألمم املتحدة
حول الوضع األمين وخرق القرار
.1701
أضافت :ان األمم املتحدة
املساعي
تقديم
تواصل
احلميدة ودعوة مجيع األطراف
اىل التزام احلذر وضبط النفس
لتفادي أي أعمال قد تزعزع
استقرار الوضع .وقد كرمنا
اجلندي يف حفظ السالم من
اليونيفيل الذي لقي مصرعه
يوم أمس االول.
كما استقبل سالم سفري فرنسا
يف لبنان باتريس باولي ،وجرى
حبث يف االوضاع والتطورات
يف لبنان واملنطقة.

باسيل اتصل بنظريه األسباني معزياً باجلندي
وعقد لقاءات دبلوماسية للجم التوتر
أجرى وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان باسيل أمس االول
اتصا ً
ال هاتفيًا بنظريه اإلسباني
خوسيه مانويل ماراغايو معزيًا
باستشهاد اجلندي اإلسباني
يف القوات الدولية فرنسيسكو
صوريا يف القصف اإلسرائيلي
العدواني.
اىل ذلك من املقرر ان يكون
شهد قصر بسرتس امس
اجلمعة لقاءات دبلوماسية حيث
يقوم الوزير باسيل بتحرك يف
إجتاه الدول الكربى للبحث يف
تداعيات التوتر احلاصل على
طول اخلط األزرق والقصف
املدفعي اإلسرائيلي ردا على
عملية حزب اهلل يف شبعا.
ويف هذا اإلطار ،أفادت مصادر
ديبلوماسية ان باسيل سيلتقي
السفري األمريكي دايفيد هيل
للبحث يف خرق إسرائيل لقرار
جملس األمن الدولي الرقم
جندي
وإستشهاد
،1701
إسباني يف اليونيفيل ،األمر

الذي يؤكد انتهاك إسرائيل
الشرعية
لقرارات
اخلطري
الدولية يف حني ان لبنان ال
يزال متمسكا بكل مندرجاته.
ومن املقرر ان يكون التقي
يف العاشرة من
باسيل
يوم امس رئيس جلنة االمن
القومي والسياسات اخلارجية
يف جملس الشورى االيراني
عالء الدين بروجردي يرافقه
السفري اإليراني لدى لبنان
حممد فتحعلي .على ان يلتقى
يف احلادية عشرة إال ربعا سفري
اسرتاليا غلني مايلز ،يليه يف
الثانية عشرة إال ربعا سفري
سوريا علي عبد الكريم علي
ثم يلتقي يف األوىل والنصف
من بعد الظهر سفرية اإلحتاد
األوروبي اجنلينا إخيهورست
يرافقها املفوض األوروبي
لشؤون التوسع والسياسة
األوروبية للجوار يوهانس هان
واملفوض األوروبي للمساعدات
خريستوس ستيليانيدا.

نائب فرنسي :سأسأل حكوميت عن
مصري ال  3مليارات
أشاد نائب رئيس مجعية
الصداقة الفرنسية اللبنانية
النائب جريار بابت باجليش
اللبناني وتضحياته ،يف أعقاب
املواجهة العسكرية االخرية اليت
خاضها يف وجه املسلحني يف
تلة احلمرا يف رأس بعلبك.
وأثنى على دور املؤسسة
العسكرية اللبنانية بقيادتها
وعناصرها ،يف مكافحة االرهاب
الذي توسعت موجاته لتضرب
يف اوروبا ويف قلب فرنسا،
مطالبا بتفعيل الدعم للجيش
االشكال،
بكافة
اللبناني
كونه على متاس مباشرة مع

االرهابيني على حدود لبنان
الشرقية.
وتطرق النائب الفرنسي اىل
هبة الثالثة مليارات واليت
سيزود وفقها اجليش اللبناني
ّ
بسالح فرنسي ،سائال أين
أصبحت هذه الصفقة وملاذا
ال يتم االسراع يف امتامها؟
فاجليش اللبناني احوج ما يكون
اليوم اىل سالح نوعي ومتطور
لردع االرهابيني.
وأشار بابت اىل انه ينتظر جوابا
عن هذه القضية ،واال فانه
سيتوجه بسؤال اىل احلكومة
الفرنسية ،حول هذا املوضوع.
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لبنانيات

بنك بريوت حيتفل بيوم
اسرتاليا

احتفل بنك بريوت بعيد
اسرتاليا حبضور الدكتور
سليم صفري ،رئيس جملس
بنك
عام
ومدير
ادارة
بريوت ،السيد غلني مايلز،
سفري أسرتاليا لدى لبنان
 ،السيد فواز نابلسي ،
نائب املدير العام يف بنك
بريوت ،السيد فؤاد شاكر،
الرئيس التنفيذي للخدمات

املصرفية التجارية يف بنك
أنطوان
السيد
بريوت،
حبيب ،مدير العالقات العامة
يف بنك بريوت ،والسيد
فادي الزوقي ،رئيس غرفة
التجارة والصناعة اللبنانية
األسرتالية .وهلذه املناسبة،
قطع احلاضرون قالب حلوى
ومتنوا للحكومة األسرتالية
والشعب األسرتالي املزيد

هدوء يف املنطقة احلدودية وحتليق مكثف للطائرات اإلسرائيلية

اليونيفيل :حصلنا على تأكيدات من الطرفني بأن الوضع سيبقى هادئاً
ساد هدوء حذر خمتلف أحناء
املنطقة احلدودية يف اجلنوب
امس االول وخصوصا حمور
املزارع ،ومل يعكره سوى حتليق
طائرات االستطالع االسرائيلية
بشكل مكثف وعلى ارتفاع
منخفض يف اجواء حاصبيا
والعرقوب ومرجعيون وبنت
جبيل.
وعاد سكان اجلنوب اىل أعماهلم
وفتحت املدارس ابوابها ،وبدا
القلق الذي اعرب عنه البعض
من تطور االمور ،مشوبا بثقة
بأن االجتاه اىل التهدئة هو
االقوى.
وعلى احلدود ،سجلت حتركات
عسكرية روتينية ،حيث سري
وقوات
اللبناني
اجليش
اليونيفيل دوريات ،فيما سجلت
من الضفة االخرى دوريات
للقوات االسرائيلية.
من جهتها ،باشرت القوات
الدولية التحقيق يف تفاصيل
العملية اليت قام بها حزب اهلل
والرد االسرائيلي بقصف حميط
بعض القرى احلدودية .كما
بدأت حتقيقا يف مقتل أحد أفراد
القوة االسبانية يف اليونيفيل.
وأكد الناطق الرمسي لليونيفيل
اندريا تنانيت ،من مقر عمله يف
الناقورة ،بأن اليونيفيل قامت
بكل ما يف وسعها إلعادة
االستقرار واهلدوء اىل جنوب
لبنان ،بعد إجواء التوتر واحلادث
الذي وقع ،واعترب ان احلادثة
هي خرق واضح للقرار .١٧٠١
وقال :ان القائد العام لليونيفيل
لوتشيانو بورتوالنو اتصل على
الفور باألطراف للتأكيد من
إعادة االستقرار واهلدوء اىل
جنوب لبنان ،وطلب من األطراف
اختاذ اقصى درجات ضبط
النفس من أجل إعادة االستقرار
اىل منطقة عمليات اليونيفيل.
ولفت اىل ان الوضع اآلن هادئ
ومستقر .لكنين ال استطيع ان
اقوم بتوقعات عن املستقبل،
لكن استطيع التكلم عن الوضع
حاليًا .فهو هادئ ومستقر
وحتت السيطرة .وإننا زدنا
عدد الدوريات وأنشطة املراقبة
بالتنسيق مع اجليش اللبناني.

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

أقراص كبة  -شيش برك

 -بيتزا وغريها الكثري

نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

وقال :أهم ما قام به القائد
العام بورتوالنو باألمس ،هو
احلفاظ على قنوات التواصل
مع الطرفني للتأكد من إعادة
اإلستقرار اىل اجلنوب ،وبناء
على ذلك حصلنا على تأكيدات
من الطرفني بأن الوضع يبقى
الرد الذي حصل.
هادئًا بعد
ّ
ولألسف وخالل جمريات األحداث
وتبادل إطالق النار ،سقط جندي
من قوة حفظ السالم من الوحدة
االسبانية ،وقال ان احليثيات ما
زالت رهن التحقيق ،واليونيفيل
تنظر حاليًا باألمر لتثبيت
الوقائع ،من خالل التحقيقات
اليت تقوم بها.
وأشار تينانيت اىل أن اليونيفيل
أقامت مراسم وداع امس يف
مطار بريوت للجندي االسباني
قبل إرسال ّ
جثته اىل مسقط
رأسه يف اسبانيا .وقد حضر
احلفل الوداعي السفري االسباني
وكبار
اليونيفيل
وقائد
الضباط من اليونيفيل واجليش
اللبناني.
ويف رده على سؤال حول دخول
طرف آخر ثالث بني الطرفني،
قال :لليونيفيل والية واضحة
جدًا وهي تقضي مبراقبة وقف
األعمال العدائية ،وهذه من
األولويات ،وما قمنا به باألمس
هو للتأكد من عودة اإلستقرار
واهلدوء اىل جنوب لبنان .لذا ما
يهمنا هو احلفاظ
نسعى اليه وما
ّ
على اإلستقرار ،واإلستقرار عاد
اآلن اىل جنوب لبنان .وقنوات
اتصالنا هي فقط مع اجليش
اللبناني واجليش االسرائيلي.
وختم :ان الوضع اليوم هادئ
ومستقر مقارنة بيوم امس
االول ،وبالطبع كل ذلك يرجع
للجهود املبذولة واملتواصلة على
األرض من جانب القائد العام
لليونيفيل اجلنرال بورتوالنو
واليت كانت عنصرًا مهمًا إلعادة
األمور اىل طبيعتها واإلستقرار
على األرض.
وقد عقد اجتماع تنسيقي يف
جمدليون بدعوة من النائبة بهية
احلريري ،يف ضوء الوضع يف
اجلنوب وسبل مواجهة تداعيات
اي اعتداء اسرائيلي على لبنان،
شارك فيه حمافظ لبنان اجلنوبي
منصور ضو ،قائد منطقة اجلنوب
االقليمية يف قوى األمن الداخلي
العميد مسري شحادة ،رئيس
بلدية صيدا املهندس حممد
السعودي ،املنسق العام ل تيار
املستقبل يف اجلنوب الدكتور
ناصر محود ورئيس مجعية جتار
صيدا وضواحيها علي الشريف.
وجرى خالل اللقاء البحث يف
سبل تعزيز األطر واألجهزة
اليت تعنى باالغاثة على صعيد
املدينة واجلوار واجياد آلية دائمة
للتنسيق يف ما بينها بالتعاون
مع هيئة ادارة الكوارث واجلهات
الرمسية واألمنية املختصة.
وكانت احلريري التقت للغاية
عينها ،رئيس مكتب خمابرات
اجليش يف صيدا العقيد ممدوح
صعب ،وكانت مناسبة لعرض
تطورات الوضع جنوبا والوضع
األمين يف صيدا ومنطقتها.

اجتماع مجلس األمن

وكان جملس األمن الدولي
حبث ليل امس األول ،يف
اجتماع عاجل بطلب من فرنسا،
التطورات االخرية بني إسرائيل
وحزب اهلل يف مزارع شبعا.
وندد اجمللس مبقتل اجلندي
اإلسباني يف قوة األمم املتحدة
حلفظ السالم يف جنوب لبنان،
البالغ من العمر  36عامًا.
من ناحيته ،قال السفري
اإلسباني لدى األمم املتحدة
رومان أويارزون من الواضح أنه
حصل بسبب التصعيد يف أعمال
العنف ،وأن اجلندي اإلسباني
إسرائيلي.
برصاص
قتل
وأوضح أنه طلب خالل اجتماع
جملس األمن فتح حتقيق كامل
حول مقتل اجلندي اإلسباني.
وكان سفري فرنسا يف األمم
املتحدة فرنسوا ديالتر قال
خالل توجهه إىل قاعة االجتماع
هدفنا هو التهدئة ومنع أي
تصعيد للوضع.
ودعا األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون يف بيان إىل ضبط
النفس واهلدوء ،وحض مجيع
األطراف على العمل بشكل
مسؤول من أجل احلؤول دون
حصول تصعيد يف مناخ إقليمي
متوتر.
أما سفري إسرائيل لدى األمم
املتحدة رون بروسور ،فدعا
جملس األمن واألمني العام
لألمم املتحدة بان كي مون إىل
إدانة حزب اهلل بال لبس وعلنًا،
وأضاف حمذرًا إن إسرائيل لن
تبقى مكتوفة األيدي يف حني
يستهدف حزب اهلل إسرائيليني.

من جانبها ،قالت املتحدثة باسم
اخلارجية االمريكية جينيفر ساكي
ندعم احلق املشروع إلسرائيل يف
الدفاع عن النفس ،ونواصل حث
مجيع األطراف على احرتام اخلط
األزرق بني إسرائيل ولبنان.
وأضافت ندعو مجيع األطراف
إىل تفادي أي عمل ميكن أن
يؤدي إىل تصعيد الوضع.

تأهب اسرائيلي

اإلسرائيلي،
الصعيد
على
استمرت القوات االسرائيلية
يف حالة تأهب امس اخلميس
وانتشر جنود قرب منطقة احلدود
ونصبوا حواجز على الطرق.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي
موشي يعلون إن إسرائيل تلقت
رسالة من قوة حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة يف لبنان
بأن حزب اهلل غري راغب يف
مزيد من التصعيد .لكنه أضاف
أنه ليس بوسعه تأكيد إنتهاء
األحداث وأن اجليش سيبقى يف
حالة تأهب قصوى إىل أن يعود
اهلدوء للمنطقة.
األمنية
احلكومة
وكانت
اإلسرائيلية املصغرة انهت
اجتماعًا لبحث التطورات األخرية،
ليل أمس األول ،وسط انقسام
بني تيار يطالب بالتصعيد وآخر
يدعو اىل احتواء األزمة ،بينما
توعد رئيس الوزراء االسرائيلي
بالرد.
نتنياهو منفذي اهلجوم
ّ
وأعلن اجليش االسرائيلي ،من
جهته ،املنطقة احملاذية للسياج
األمين يف اجلوالن منطقة
عسكرية مغلقة ،ودفع بتعزيزات
عسكرية اىل املنطقة اليت تشهد
أعمال متشيط واسعة.

أسود ألبو فاعور:

إسأل عن مسؤوليتك قبل التباهي
باإلصالح
دعا عضو تكتل التغيري واالصالح
النائب زياد اسود وزير الصحة
وائل ابو فاعور اىل الكف عن
صفصفة الكالم الرباق ،مضيفا
نسأل الوزير على من أنزل
العقوبات يف وزارة الصحة من
الذين شاركوا وغضوا النظر
وتقامسوا املال العام؟.
وقال تعليقا على موقف أبو
فاعور من موضوع كازينو لبنان
طالعنا الوزير أبو فاعور مبوقفه
املؤكد لقرار التعسف وموقف
احلقد الصادر عن إدارة كازينو
لبنان املنتهية صالحيتها يف
اختاذ أي قرار ،متناسيا ان
الكازينو ليس مسلخا موبوقا من
مساخل الوزارة.
وتابع :تناسى معاليه ،ان قرار
الصرف ،خمالف ألبسط القواعد
االعتباطية
وان
القانونية
واالستنسابية
والكيدية
السياسية ال تغطيها مزاعم
االصالح املالي واإلداري ،الن
قواعد اإلصالح ال تقف عند حدود
عبارة غري مطابق ،بل متتد لتشمل
وتطاول املسؤولني الفاسدين
ومرجعياتهم السياسية اليت

تشارك يف أرباح املال الفاسد
واهلدر.
وأضاف أسود نسأل الوزير عن
الفاسد يف وزارته وعلى من
أنزل العقوبات يف وزارة الصحة
من الذين شاركوا وغضوا
النظر وتقامسوا املال العام؟
ان اإلصالح ال يكون بقطع
أرزاق األبرياء جراء سوء اإلدارة
والتزوير واهلدر واالختالس
الواقع على مؤسسة كازينو
لبنان ،واحملاسبة تبدأ برأس
اهلرم الذي من املعروف من هم
زبائنه وشركاؤه.
وختم :ندعوك يا معالي الوزير
اىل الكف عن صفصفة الكالم
الرباق ،وان تبدأ بالسؤال من
خالل وزارتك عن مسؤوليتك
قبل القاء اللوم على اآلخرين
والتباهي باإلصالح وهو يف
غري حاراتكم .وان كازينو لبنان
حيتاج اىل اإلصالح بالفعل ،وان
الدولة يف كل مؤسساتها حتتاج
اىل تنظيف من أعلى الدرج اىل
أسفله ،فابدأ من عندك قبل
ان تبدأ بعائالت املوظفني يف
كازينو لبنان وغريه.
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لبنانيات

نطالب بالتنسيق مع اجليش السوري للقضاء على اإلرهاب املوجود على أرضنا

الوزير جريصاتي بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح :ال ميكن ألحد أن مي ّد يده على املرفأ من دون ترخيص من ال ّدولة

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون
يف دارته يف الرابية ،وحبث
يف التطورات الراهنة.
وعقب االجتماع ،تال الوزير
جريصاتي
سليم
السابق
ّ
التكتل ،فقال:
مقررات
ّ
أو ً
ّ
تكلمنا عن زيارة التعزية
ال،
اخلاصة اليت قام بها دولة
ّ
الرئيس العماد عون ،ووزيري
ّ
التكتل إىل اململكة العربية
بواجب
للتقدم
السعودية
ّ
التعزية من خادم احلرمني
الشريفني ،جاللة امللك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،وولي
العهد مسو األمري مقرن بن عبد
العزيز آل سعود ،وولي ولي
العهد مسو األمري حممد بن
نايف بن عبد العزيز آل سعود
(وزير الداخلية) ،والشعب
هذه
وتنسحب
السعودي.
التعازي على سفارة اململكة
العربية السعودية يف لبنان،
بشخص سعادة السفري علي
عواض عسريي ،بوفاة املغفور
له جاللة امللك عبداهلل بن عبد
العزيز آل سعود رمحه اهلل.
ّ
التكتل األمل بأن تسعى
حيدو
السعودية
العربية
اململكة
دومًا إىل ّ
مل الشمل العربي،
أمة العرب مبا فيه
ومجع كلمة ّ
وحدتهم وإستقالل دوهلم،
والتفاهم
شعوبهم،
وأمن
حول القضايا املصريية اليت
رأسها
وعلى
تتهددهم،
ّ

التصدي لإلرهاب ،واملقصود
ّ
هو إرهاب الدولة اليت متارسه
إسرائيل ،وإرهاب التنظيمات
التكفريية ،واإلرهابان يلتقيان
أرضية وأهداف واحدة.
على
ّ
ّ
أشد
التكتل
ثانيًا ،يأسف
ّ
عمليات
إلستمرار
األسف،
ّ
إستنزاف اجليش اللبناني يف
املتقدمة ،على أرضه
مواقعه
ّ
يف جرود عرسال ورأس
أدى إىل سقوط
مما ّ
بعلبكّ .
شهداء أبطال من ضباط وأفراد
يف اجليش اللبناني .باإلضافة
إىل إنتهاك السيادة اللبنانية
عرب تنظيمات ال تزال جتثم على
ّ
وحتتل أرضنا يف
صدورنا،
ّ
وتغذي خاليا
البقاعية،
جرودنا
ّ
إرهابية يف الداخل اللبناني،
ّ
ومتارس إرهابًا ممنهجًا على
املدنيني األبرياء والعسكريني.
وأن هذه التنظيمات تقوم
كما
ّ
بأسر عسكريني من جيشنا
وأمننا ،وتساوم على أرواحهم
مساومة دنيئة .ولكن األخطر يف
الدالالت ،هو أن حيصل اهلجوم
اإلرهابي التكفريي الغادر على
ّ
« ّ
تفقد قائد
تلة احلمرا « غداة
اجليش املواقع األمامية للجيش
اللبناني يف اجلرود الشرقية .ما
ّ
يدل على اإلستخفاف باملؤسسة
ً
العسكرية فضال عن إستهدافها
ّ
ّ
التكتل
توقف
إلستنزافها .لقد
عند صرخة والد أحد شهداء «
ّ
تلة احلمرا « ّ
بأنه لن يرضخ
لإلرهابيني التكفرييني ،سواء
إن كان إبنه أسريًا أم شهيدًا،

بعد أن بلغه ّ
أنه يف عداد
املفقودين .ولكن بعد أن َعِل َم
حرر نفسه
الوالد بشهادة إبنهّ ،
من إعالن هذه املعادلة اليت
كان سوف يطلقها ،هي نفسها
لو كان إبنه أسريًا.
ً
إن الشعب اللبناني هو
حقا ّ
وأن جيش لبنان
وأبي،
عظيم
ّ
ّ
وأن مقاومته
هو جيش بطل،
ّ
هي مقاومة رائدة .فاملطلوب
هو تعزيز املواقع العسكرية
بالرجال والعتاد ،وتنسيق
األعمال احلربية مع اجليش
السوري ،ما من شأنه أن
يقضي على أخطار اإلرهاب
التكفريي املوجود على أرضنا،
املستحق
وأن جيعل شعبنا
ِّ
يطمئن إىل أمنه وإستقراره
َ
وغ ِده.
ً
ّ
التكتل أن مُيلي
ثالثا ،يرفض
السياسيون إمالءتهم على
سيما القضاء
القضاء ،ال
ّ
على
فيتهجمون
الواقف،
قاض ويطلبون تنحيته يف
ٍ
ٍ
قضية إغتيال
حساس،
ملف
ّ
ّ
الشاب الربيء إيف نوفل ،على
يد ّ
متهمني خضعوا للتحقيقني
جرمية
األول واإلستنطاقي مبواد
ّ
بسرية التحقيق .ويف
حممية
ّ
ّ
إن
حال إدانة هؤالء املتهمنيّ ،
ّ
براء.
كل منطقة يف لبنان منهم ّ
وكيف إذا كانت هذه األرض
هي كسروان ،أرض اآلمان
والتمسك
والوداعة ،والعنفوان،
ّ
مبنطق الدولة واملؤسسات.
رابعًاُ ،يردم احلوض الرابع يف

املرفأ خالفًا للقانون واألصول.
ملاذا مل ُي َ
ّ
امللف يف حينه
رفع
إىل جملس الوزراء؟!
ّ
التكتل أن ُيرفع هذا
يطلب
ّ
امللف إىل جملس الوزراء،
الدولة هي املالكة،
ألن ّ
ذلك ّ
والدولة ّ
ميثلها جملس الوزراء.
ّ
ميد يده
بالتالي ال ميكن ألحد أن ّ
ترخيص
على املرفأ من دون
ٍ
ّ
مفتوح وهو
امللف
الدولة.
من ّ
ٌ
حتت مراقبتنا الدائمة.
ّ
التكتل يف مشكلة
خامسًا ،حبث
كازينو لبنان .ونذكر ّ
أنه سبق
ّ
االتفاق مع أصحاب
أن جرى
ّ
قسم
الشأن والقرار ،بتثبيت
ٍ
من املتعاقدين عام ،2015
وقسم آخر يف العام  ،2016غري
ٌ
ّ
الكل يتقاذف املسؤولية.
أن
ّ
اإلصالح مطلوب يف الكازينو
ّ
العامة
املؤسسات
كل
ويف
ّ
ّ
اآلن،
وليس
واملختلطة،
ّ
مّ
أما فئة
إنا يف
كل حنيّ .
ّ
التنفيعات يف الكازينو ،فما
ٍ
أحد حيميها على اإلطالق.
من
التكتل عدم ّ
ّ
الثأر
لذلك يطلب
خّ
واتاذ الكيدية أو
السياسي،
ّ
التعسف منهجًا يف ّ
التعاطي مع
ّ
املتعاقدين يف الكازينو .من هنا
ّ
بامللفات
حتقيق
ندعو إىل إجراء
ٍ
ّ
الشخصية ،وعدم االستهتار
حبقوق ّ
الناس وتعبهم وجهدهم
اإلصالحي.
ّ
موظف متعاقد مل ُتراعى
190
يف صرفهم أو فسخ عقودهم
األصول القانونية ّ
اليت ترعى
الصرف اجلماعي .لذلك نطلب
ّ

ّ
النظر بهذا القرار يف
إعادة
سياق ما سبق ،وذلك ضمن
ّ
ٍ
إصالحية
وخطٍة
حتقيق شفاف،
ٍ
ّ
شاملة لكازينو لبنان ،الذي
السياحية
ُيعترب من ّ
أهم املرافق ّ
الدولة.
يف ّ
نعم لإلصالح ،ال للكيدية ،ال
للتعسف ،وال ّ
السياسي،
للثأر
ّ
ّ
وقد ّ
ً
أن فئة أخرى من
تبلغنا ّ
هؤالء املتعاقدين هي أيضًا
الصرف أو ميكن أن ُتصرف
قيد ّ
إن موضوع
أي حني.
يف
ّ
ّ
الكازينو أيضًا هو رهن متابعتنا
اليومية.
عن

أسئلة

أجاب
ثم
ّ
الصحافيني:
ّ
س :البعض يطالب بتعزيز
أن
املواقع العسكرية ،كما
ّ
رئيس احلكومة أيضًا يطلب
تتعزز مواقع اجليش.
بأن
ّ
أن
فكيف لذلك أن حيصل طاملا ّ
السالح مل يصل بعد؟
ّ
السالح
أن
ج :ما من
شك ّ
ّ
ٍّ
جيب أن يصل ،وحنن ال نزال
ّ
ألنه
ننتظره ،آملني وصوله
نتصدى هلذا
بواسطته ميكن أن
ّ
اإلرهاب الكامن يف جرودنا،
ّ
ّ
ينقض على مواقع
والذي
ً
اجليش األمامية فيها .إذا،
حنن طبعًا نطلب تعزيز املواقع،
تتم
خصوصًا ّ
أن هجمات الغدر ّ
ً
ٍ
ٍ
جدا ،يف الوقت
بأعداد
غفرية ّ
ّ
الذي يسقط لنا العديد من
ّ
الشهداء.
مل يعد بإمكاننا أن حنصي

شهداءنا بعد اليوم ،من دون
ردات الفعل جيب
ردات فعلّ .
ّ
أن تنتقل إىل الفعل .املطلوب
اللبنانيّ ،
اليوم من اجليش ّ
أال
غطاء سياسيًا قد مُينح
يطلب
ً
ٍ
مموهة أو ال مُينح.
بطريقة
له
ّ
املطلوب من اجليش ّ
اللبناني،
هو أن حيسم املعركة حيث
ّ
أضرار
وبأقل
ميكن أن حيسمها
ٍ
ممكنة ،وذلك عن طريق حتسني
بالسالح من
املواقع ،واملطالبة
ّ
يعزز هذه
مصدر أتى ،كي
أي
ّ
ّ
ٍ
ّ
بالتالي القدرة
ويعزز
املواقع،
ّ
ضد هذا
القتالية حلسم املعارك ّ
اإلرهاب الغادر.
ّ
التنسيق
سيتم
س :هل
ّ
السوري حملاربة
مع اجليش
ّ
اإلرهاب؟
ٍ
خيارات أخرى!
ج :فليعطونا
ّ
بالتنسيق ،ال
حنن عندما نقول
ّ
هوى سياسي سواء
نتكلم عن
ً
ّ
السوري أو مع
كنا مع النظام
ّ
ّ
نتكلم
السورية .حنن
املعارضة
ّ
تنسيق أمين بصدد حماربة
عن
ٍ
أن
إرهاب
ّ
يتهددنا معًا ،أي ّ
يفرق بيننا ،عندما
اإلرهاب ال
ّ
يكون على ختومنا مع غرينا.
لذلك ،إذا كان هناك من إمكانية
هلذا ّ
التنسيق أن يقضي على
ّ
اإلرهاب على أرضناّ ،
حيتل
ألنه
فن َعم هلذا ّ
أرضناَ ،
التنسيق من
ٍ
حسابات
خجل أو
وجل أو
دون
ٍ
ٍ
تصب قطعًا
ضيقة ،ال
سياسية
ُّ
ّ
يف مصلحة اجليش وأرواح
ّ
ّ
تصب
وبالتالي ال
الشهداء،
ّ
ً
قطعا يف مصلحة لبنان.

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

صـدق يف
الـمعاملة
اسـتقامة
يف الـعمل

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس
Dulux Wash & Wear 15 L $165
Dulux Weathershield 15 L $175
Finess 20 L From $98
Apco 20 L $110
Taubmans Endure !5L $165

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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Montague repels attempt to sack him, citing ICAC
Canterbury Council Claims of illegality
Labor Councillor Karl
Saleh announced he
wanted a full investigation
into Mr Montague before
any decision to sack him
was made. Mr Saleh said
he was ‘‘deeply shocked
and outraged’’ by Fairfax
Media’s revelations that
the cashstrapped council
had forked out $50,000
over a four-year period
for Mr Montague’s lunch
bills at Il Buco restaurant.
Sydney Morning Herold
29-1-2015 - Kate McClymont
Canterbury Council is
in chaos after a majority
of councillors voted to
sack the general manager, Jim Montague.
But Mr Montague, 67, is
refusing to go, claiming
any attempt to remove
him is illegal because he
is now an ICAC whistleblower.
However, Fairfax Media has obtained a letter
from the acting head of
the Office of Local Government, Steve Orr, to
Labor mayor Brian Rob-

son expressing ‘‘serious
concerns’’ about the legality of his actions.
Police were called
to Canterbury Council
chambers on Tuesday
night after the public
gallery erupted when Cr
Robson terminated an
extraordinary general
meeting which proposed
to sack Mr Montague. The
mayor claimed such an
action could be in breach
of the Independent Commission Against Corruption Act, which protects
whistleblowers against
reprisals. Cr Robson
and the general manager
then left. Three Labor and
three Liberal councillors
re-opened the meeting
and voted to sack Mr
Montague.
Local Government
Minister Paul Toole also
claimed his department
had ‘‘serious reservations’’ about decisions
made by the mayor.
After the highly charged
meeting, Cr Robson said
the other councillors’ decision to sack his friend

Mr Montague was ‘‘a completely illegal act’’ that he
intended to report to the
appropriate authorities.
‘‘I am surprised they
have no idea about local
government,’’ he said.
Mr Montague was back
at his desk on Wednesday. He sent an email to
staff about the ‘‘melodramatic events’’ of the previous night. ‘‘To proceed
with the meeting could
be seen as an act of reprisal which is prohibited
by the ICAC Act, given
that I recently referred
certain behaviour of two
councillors to the ICAC,’’
he said.
Mr Montague reported councillors Michael
Hawatt and Pierre Azzi
to ICAC in early January over claims they offered him inducements.
The pair, who deny this,
claim Mr Montague went
to ICAC after they called
for the meeting to sack
him.
‘‘In short, I remain in
my position as your general manager and want

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

you all to know that it is
‘business as usual’ for
Canterbury Council today,’’ said Mr Montague
in his email.
The fiasco at Canterbury
Council is a headache for
Sussex Street as Labor
has six of the 10 councillors. Cr Robson is now
at war with Mark Adler,
Mr Azzi and Fadwa Kebbe, his three colleagues
who voted with the Liberals to get rid of Mr Montague. Of the remaining
two Labor councillors,
Esta Paschalidis-Chilas
did not turn up for the
meeting and Karl Saleh
announced he wanted a
full investigation into Mr
Montague before any decision to sack him was
made.
Mr Saleh said he was
‘‘deeply shocked and
outraged’’ by Fairfax Media’s revelations that the
cashstrapped council
had forked out $50,000
over a four-year period
for Mr Montague’s lunch
bills at Il Buco restaurant.

القوات اللبنانية تدين
االعتداء على دير ما
شربل

يدين حزب القوات اللبنانية
سدني اسرتاليا بشدة االعتداء
الكافر الذي تعرض له دير مار
شربل بانشبول صباح اخلميس
 اجلاري الذي ادى اىل29 يف
حتطيم متثال القديس شربل
.ومتثال امنا مريم العذراء
اذ يضع احلزب هذه االعمال
النه, يف خانة اجلهل والتخلف
 و, يطال املقدسات الدينية
يرفض احلزب ويستهجن كل
هذه األعمال املشينة مبا حصل
سابقأ يف كتدرائية سيدة
لبنان وحيصل اليوم يف دير
. مار شربل
ويضع كل هذه االعتدْات يف
عهدة االجهزة املختضة ألنزال
اشد العقوبات حبق هؤألء
اخلارجي عن القانون ملنع تكرار
.مثل هذه األعمال التخريبية
وحيذر من ان تكون هذه
األعتدائات ضمن تنظيم مربمج
. وليست تصرفات فردية
ويف النهاية يضع حزب القوات
اللبنانية كل امكانياته يف
تصرف رئيس ومجهور دير مار
.شربل

حتطيم متثالي السيدة العذراء ومار
شربل يف دير مار شربل يف بانشبول

اقفلنا االبواب كاملعتاد وكل
 لكن صباح،شيء كان طبيعيا
اليوم (اخلميس) مت اكتشاف
حتطيم متثال العذراء ومار شربل
من قبل السيدات اللواتي أبلغن
عن احلادثة واتصلت بالشرطة
.»على الفور
وأضاف االب سليمان «اننا نثق
بالشرطة ونرتك االمر هلا مؤكدا
ان هناك كامريات مراقبة يف
.»مجيع أرجاء الكنيسة واملدرسة
وتابع» انها ليست املرة االوىل
اليت نشهد فيه امرا كهذا حيث
انه منذ اسابيع حاولوا خلع باب
الكنيسة وقلنا آنذاك ان السبب
 لكن حادثة،رمبا بهدف السرقة
اليوم تعترب اعتداء على الرموز
الدينية وهذا امر غري مقبول
على األخص يف بلد دميوقراطي
.»كاوسرتاليا
واشار االب سليمان اىل «انهم
»يف املرة املاضية كانوا ملثمني
وتساءل االب سليمان «رمبا
اراد املخربون إيصال رسالة ما
للرتهيب بهذا العمل التخرييب
كونه حصل يف اول يوم دراسي
 حيث ان الطالب،2015 من العام
يف مدرسة مار شربل اجملاورة
يستعدون حلضور اول يوم من
. »العام الدراسي
 صوت الغد/ ALN :املصدر
اوسرتاليا

قام جمهولون بتحطيم متثال
العذراء يف كنيسة مار شربل يف
بانشبول وذلك ما بني الساعة
الرابعة واخلامسة من صباح امس
.االول اخلميس
واشارت املصادر اىل ان
جمهولني دخلوا موقف السيارات
خلف كنيسة مار شربل حيث يوجد
املزار الذي حيتوي على متثالي
العذراء ومار شربل تغطيه واجهة
 وقاموا بتحطيم الصينية،زجاجية
 كما حطموا،اليت فيها الشمع
الزجاج وحطموا متثال العذراء
وقاموا بكسر رأس متثال مار
.شربل وكسر يديه
ومت استدعاء الشرطة من قبل
رئيس دير مار شربل االب
جوزيف سليمان اليت حضرت على
الفور ألخد البصمات ومباشرة
.التحقيق
يأتي هذا مع بدء العام الدراسي
اجلديد حيث تستعد املدرسة
اجملاورة للكنيسة اىل عقد اجتماع
.مع املعلمني
وأكدت املعلومات انه ستتم
معاينة كامريات املراقبة املنصوبة
يف ارجاء الكنيسة واملدرسة
.ملعرفة اجلناة
وقال رئيس دير مار شربل يف
حديث لصوت الغد مع الزميلة
سوزان حوراني «بعد قيامنا بصالة
)السجود مساء امس (االربعاء

حزب الوطنيني االحرار يدين االعتداء على
كنيسة مار شربل

على وجوب إحرتام حرية املعتقد
والدين الذي يضمنهما القانون
كما ونؤكد على تعاضد اجملتمع
التطرف
األسرتالي لنبذ كل انواع
ّ
حتى تبقى بلدنا اسرتاليا رمزًا
.. للتعايش وملتقًا للحضارات
 مارك البطي-مكتب االعالم

يدين حزب الطنيني االحرار يف
سيدني التعدي السافر على
بانشبول- كنيسة القديس شربل
والعبث مبقدساتها وتضع هذا
العمل اجلبان يف أيدي األجهزة
املختصة لتقتص من الفاعلني
وجندها مناسبة أليمة لنؤكد،
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تــعازي

سفارة اململكة يف اسرتاليا تواصل استقبال املعزين بوفاة امللك عبداهلل بن عبد العزيز لليوم الثاني على التوالي

واصل سعادة سفري خادم
لدى
الشريفني
احلرمني
اسرتاليا ونيوزيالندا االستاذ
نبيل بن حممد ال صاحل لليوم
الثاني استقبال أصحاب املعالي
الوزراء واملسؤولني االسرتالني
البعثات
رؤساء
والسفراء
الدبلوماسية واعضاء السلك
الدبلوماسي العربي واالجنيب
ومجوع املواطنني السعوديني
وابناء اجلالية العربية واملسلمة
املعزيني يف وفاة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز آل سعود  -رمحه
اهلل -وذلك يف مقر سفارة
اململكة بالعاصمة االسرتالية
كانبريا .

املواطنون
واصل
كما
السعوديون املتواجدون يف
اسرتاليا مبايعة خادم احلرمني
الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
اهلل  -ملكًا للمملكة العربية
السعودية وصاحب السمو
امللكي األمري مقرن بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
اهلل  -وليًا للعهد نائبًا لرئيس
جملس الوزراء وصاحب السمو
امللكي األمري حممد بن نايف بن
عبدالعزيز آل سعود  -حفظه
اهلل  -وليًا لولي العهد نائبًا
ثانيا لرئيس جملس الوزراء
وزير الداخلية.

وكان من ابرز املعزيني هلذا
اليوم سفري الواليات املتحدة
االمريكية لدى اسرتاليا جون
بريي الذي سجل كلمة يف
سجل العزاء عرب فيها عن
تعازيه بوفاة امللك عبداهلل بن
عبد العزيز رمحه اهلل  ،مشيدا
حبكمته ورؤيته ومبا تركه من
مآثر مشهودة واجنازات كبرية
االقليمي
املستويني
على
والدولي  ،واعرب عن متنياته
خلادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ال سعود
 ،والقيادة الرشيدة بالتوفيق
يف قيادة اململكة وحتقيق كل
ما يتطلع اليه الشعب السعودي

من رفعة وتقدم وازدهار ،
ومواصلة دور اململكة الرائد
يف تعزيز السالم واالستقرار
يف املنطقة والعامل .
ومن بني املعزيني سفراء
وممثلي البعثات الدبلوماسية
لكل من مجهورية مصر العربية
 ،واالردن  ،واالمارات وايران
وباكستان  ،الفاتيكان ،
والربتغال وبنغالديش ونيجرييا
 ،وكوريا اجلنوبية  ،وكوسفو ،
واليونان  ،ونيوزيالندا  ،وكندا
 ،والصني وفيتنام .
كذلك تقدم بواجب العزاء
ممثل مفيت اجلمهورية اللبنانية
باسرتاليا الشيخ مالك زيدان

على راس وفد من مجعية
رئيس
الوحدة العربية ضم
اجلمعية عبداهلل الشامي مسؤول
العالقات العامة واخلارجية
السيد فؤاد االشوح  ،كذلك
استقبلت السفارة وفد برئاسة
امام وخطيب مسجد االمام علي
يف سيدني الشيخ حيي صايف
ضم الدكتور مجال ريفي  ،عمر
ياسني  ،علي ديب  ،خالد
علم الدين رامي دندن وعمر
قاسم  ،وقام ايضا بتقديم
واجب العزاء ايضا وفد من
تيار املستقبل يف اسرتاليا
برئاسة عبداهلل املري ضم
منسقيات
واعضاء
رئيس

سيدني وملبورن وكانبريا ،
وعدد كبري من الشخصيات
وممثلي املنظمات واجلمعيات
الدينية واالقتصادية باجلالية
العربية واملسلمة يف اسرتاليا
الذين تقاطروا من خمتلف
واليات اسرتاليا املتباعدة
االطراف لتقديم واجب العزاء
خبادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبد العزيز طيب
اهلل ثراه مشيدين مبا قدمه
للعاملني والعربي واالسالمي
واالسالم واملسلمني ومتمنني
لللقيادة الرشيدة يف عهد
امللك سلمان بن عبد العزيز
كل النجاح والعزة والتوفيق.
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نادي رياضي بنك بريوت يفوز ببطولة لبنان يف كرة القدم للصاالت
وطنية  -فاز «نادي رياضي
بنك بريوت» ببطولة لبنان
يف كرة القدم للصاالت،
يف املباراة النهائية اليت
جرت على ملعب إميل حلود
الرياضي  -مار روكز،
وجاءت النتيجة  5لصاحل
بنك بريوت و 3لصاحل نادي
«امليادين».
الفريق
كابنت
وتسلم
حسن محود ورئيس النادي
الرياضي يف بنك بريوت
حكمت بقاعي جائزة بطولة
لبنان ،اليت أهداهما اياها
إىل رئيس جملس إدارة
بنك بريوت الدكتور سليم
صفري.
ومن جهته ،هنأ صفري
الفائزين وأثنى على أداء
فريق «امليادين» الذي «متيز
بروح رياضية عالية».

سفارة اململكة يف اسرتاليا تستقبل املعزين يف
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز «رمحه اهلل»

انطالق محلة «طفلة وليست عروس»لوضع ح ّد لزواج ال ُقاصرات باإلكراه
أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز
اليوم عن إطالق محلة إعالنية
ومشاركة جمتمعية تبدأ يف
الشهر املقبل وذلك لرفع الوعي
بعدم قانونية زواج القاصرات
باإلكراه.
وقالت برو غاوارد ،وزيرة املرأة،
إن احلملة اإلعالنية اليت ستبدأ
على مستوى الوالية تشتمل على
عبارة «طفلة وليست عروس»
وستظهر يف الصحف متعددة
الثقافات واللغات ،ويف اإلذاعة
ووسائل اإلعالم الرقمية وذلك
لتشجيع اجملتمعات على اإلبالغ
عن احلاالت ُ
املشتبه بها.
تثقيف
احلملة
«تستهدف
الوالدين وقادة اجملتمع بشأن
خمالفة زواج القاصرات باإلكراه
للقوانني املرعية يف نيو ساوث
ويلز »،كما قالت السيدة
غاورد.
«خيالف زواج القاصرات باإلكراه
قوانني أسرتاليا وحنن نعول على
أفراد اجملتمع لإلبالغ عن األطفال
الذين قد يكونون ُعرضة للخطر.
ُ
طفلة وليست
عزز محلة
«ت ِّ
عروس حقيقة أن لكل طفلة
احلق يف االستمتاع بطفولتها
ُّ
والتطلع إىل مستقبل باهر،
يشمل حقها يف اختيار زوجها،
ويف متى ختتاره وما إذا كانت
تريد الزواج».
وقالت السيدة غاورد إن محلة
ركزت
طفلة وليست عروس قد
َّ
يف جتربتها على الشابات وعلى
قادة اجملتمع يف اجملتمعات
املتعددة الثقافات واللغات،
ُ
دعم بنشرات للمعلومات
وست َّ
بعدة لغات.
ّ
وقال فيكتور دومنيلو ،وزير
إن
واجملتمعات،
اجلنسية
ُ
دعم من
احلملة اإلعالنية
ست َّ
خالل إشراك اجملتمع ووضع
اسرتاتيجية تتضمن وسائط
التواصل االجتماعي.
ُ
لتأييد
شبكة
أسس
«وست َّ
ملساندة
اجملتمع
ومناصرة
الرسالة اليت تنادي بـ «حق الفتاة
ستوزع
يف االختيار» ،واليت
َّ
يف مجيع أحناء ومنابر وسائط
التواصل االجتماعي ،اليت تشمل
«فيس بوك» و»إنساغرام» وعرب
كما
موقع إلكرتوني جديد»،

صرح السيد دومنيلو.
َّ
التأييد
برنامج
«وسيستمد
َ
سن َد ُه من خربة
واملناصرة
املتخصصني يف الرعاية الصحية،
املتعددة
الرائدة
واهليئات
الثقافات ،وزعماء الطوائف
الدينية ومن منظمات أخرى مثل
«شبكة الزواج باإلكراه».
«ويقع على قادة اجملتمع عبء
القيام بدور حيوي للمساعدة يف
رفع الوعي حول مدى انتشار
زواج القاصرات باإلكراه يف
أسرتاليا ،وتقوية مفهوم املعايري
القانونية واألخالقية ُ
امل َّتبعة يف
نيو ساوث ويلز».
وقال السيد دومنيلو إن حكومة
نيو ساوث ويلز قد استجابت
لشواغل أفراد اجملتمع بزواج
القاصرات باإلكراه من خالل
صص
توسيع خط مساعدة مخُ َّ
حلماية األطفال لتسهيل األمر
على الناس لإلبالغ عن احلاالت
اليت يرتابون فيها وللضحايا
الذين يسعون للحصول على
مساعدة.
ُ
قدم هذه املبادرة أول نقطة
«ت ِّ

اتصال ،للتواصل عرب وكاالت
احلكومة وذلك للتأكد من أن
تتمكن الفتيات الالتي يسعني
للهرب من هذه الظروف أن
يفعلن ذلك بأمان.
«ويشجع خط املساعدة اإلبالغ
ِّ
عن احلاالت املعنية وخلق وعي
شامل بهذا األمر ،للتأكد من
استجابة وكاالت حكومة نيو
ساوث ويلز للبالغات بسرعة
وبصورة مالئمة».
على أفراد اجملتمع الراغبني يف
تقديم بالغات عن حاالت زواج
القاصرات املشتبه بها االتصال
خبط املساعدة ُ
خصص حلماية
امل َّ
األطفال املتاح على مدى 24
ساعة على الرقم .11 21 13
ُتدار محلة طفلة وليست عروس
من أول فرباير/شباط إىل 22
مارس/أذار .2015
وسائل اإلعالم:
إما ميلو (الوزيرة غاورد):
0407 748 965
مات دوسون (الوزير دومنيلو):
0427 145 575

بيان إستنكار من مفوّضيّة حزب الدميقراطيني
األحرار -أسرتاليا

مرة جديدة متتد يد الشر
والغدر ،لتطال متثال السيده
العزراء يف دير القديس شربل
ضية حزب
 سيدني ،تعربّ
مفو ّ
الدميقراطيني األحرار -أسرتاليا
وفروعها يف ألواليات كافة،
عن أسفها الشديد ،وإستنكارها
هلذ ألعمل أإلرهابي ،كما تدين
وتستنكرأي عمل يسيئ إىل أي
رمز أو مقام ألي من األديان
يف أسرتاليا أو يف أي من بالد
العامل.
تناشد املفوضية أألجهزة أألمنية
بدورها
ألقيام
األسرتالية
وألضرب بيد من حديد لكل من
تسول له نفسه ألعبث بأألمن
وبث جو من أإلحتقان الطائفي
وأألمين لبلبلة ألراي ألعام وخلق
جو من الفوضى ،لتبقى أسرتاليا
التعددي،
احلضاري،
البلد

والدميقراطي ،وصاحبة الدستور
والقوانني اليت حتمي وتدافع
عن حرية الرأي والتعبري وحقوق
اإلنسان واألديان كافة ،ولكي
تبقى أسرتاليا البلد الراقي
والرائد بني دول العامل األول.

كما زار مساء مفوض احلزب
يف أسرتاليا ،رميون أبوعاصي،
برفقة أألمني العام املهندس
وسام رميان ،وشاركا يف
القداس اخلاص الذي ترأسه
سيادة مطران أبرشية اسرتاليا
املارونيه ،الدكتور أنطوان شربل
طربيه ،كما إلتقيا بسيادته بعد
القداس ،ونقلوا إليه إدانة
وإستنكار املفوضيه ،ورئيسة
احلزب يف لبنان ،السيدة
ترايسي داني مشعون.
أمانة أإلعالم

استقبلت سفارة خادم احلرمني
الشريفني لدى اسرتاليا مبقرها
يف كانبريا مجوع املعزين بوفاة
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز ـ رمحه
اهلل ـ من خمتلف الشخصيات
الرمسية يف اسرتاليا والسفراء
العرب وسفراء الدول اإلسالمية
والصديقة املعتمدين ومواطين
العربية
والدول
اململكة
واإلسالمية ورؤساء اجلاليات
العربية املقيمني يف اسرتاليا
 ،حيث كان يف استقباهلم
سفري خادم احلرمني الشريفني
باسرتاليا ونيوزيالندا نبيل بن
حممد آل صاحل ورئيس قسم
الشؤون السياسية واالقتصادية
يف السفارة عادل فوزان.
كما تلقى السفري آل صاحل
عددًا من رسائل التعزية يف
وفاة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
 رمحه اهلل  -من املنظماتواهليئات العربية واإلسالمية
والدولية العاملة يف اسرتاليا.
ونقل مفيت القارة االسرتالية
الدكتور ابراهيم أبو حممد للسفري

آل صاحل تعازي جملس األئمة
والدعاة االسرتالي واجلالية
املسلمة يف اسرتاليا حلكومة
وشعب اململكة يف وفاة امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ـ
رمحه اهلل ـ سائ ًال املوىل عز وجل
أن يتغمد الفقيد بواسع رمحته
ومغفرته وأن يسكنه فسيح
جناته وأن جيزيه خري اجلزاء
ملا قدمه لدينه ووطنه وألمتيه
العربية واإلسالمية.
وحتدث املعزين عن االجنازات
اليت حتققت أثناء عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك الراحل
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

 رمحه اهلل  -وعن القضاياالراهنة على الساحة اإلقليمية
والدولية ،مؤكدين أنه برحيله
فقدت وخسرت األمتني العربية
واإلسالمية قائدًا عظيمًا.
وأوضح السفري آل صاحل أن
السفارة تستقبل املعزين ملدة
ثالثة أيام من الساعة  10صباحًا
وحتى الثالثة ظهرًا ،إضافة إىل
استقبال املواطنني السعوديني
املتواجدين يف اسرتاليا ملبايعة
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ومسو ولي عهده األمني ومسو
ولي ولي العهد  -حفظهم اهلل.
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تــعازي

بسبب فارق التوقيت الزمين مع اململكة  :سفارة اململكة باسرتاليا تقيم اول صالة للغائب على امللك عبداهلل يف العامل

سفري اململكة العربية السعودية باسرتاليا يؤدي صالة الغائب على امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز رمحه اهلل يف مسجد العاصمة االسرتالية كانبريا

السفري ال صالح مستقبال عميد السلك الدبلوماسي العربي يف اسرتاليا سفري املغرب لدى اسرتاليا محمد
ماء العينني ووفد السفراء العرب املشاركني يف تقديم واجب العزاء
ادى سفري خادم احلرمني
أسرتاليا
لدى
الشريفني
ونيوزيلندا  ،نبيل بن حممد
ال صاحل صالة الغائب على
املغفور له بإذن اهلل خادم
امللك
الشريفني
احلرمني
عبداهلل عبدالعزيز رمحه اهلل
وذلك بعد صالة اجلمعة اليت
اقيمت بعد ظهر يوم اجلمعة
من االسبوع املاضي يف مسجد
العاصمة االسرتالية كانبريا .
وشارك يف الصاله سفراء
اخلليجية والعربية
الدول
واالسالمية املعتمدون لدى
ورئيس اجمللس
اسرتاليا
اإلسالمي يف مقاطعة العاصمة
كانبريا الدكتور عبداهلل حكيم
وأعضاء السفارة وامللحقية
الثقافية ،والطلبة املبتعثون
ومجوع كبرية من املسلمني.
وقد دعا أمام وخطيب مسجد
كانبريا يف اخلطبة اليت القاها
يف الصالة املوىل سبحانه
وتعاىل أن يتغمد خادم
امللك
الشريفني
احلرمني
عبداهلل بن عبدالعزيز بواسع
رمحته ومغفرته مذكرا املصلني
مبا قدمه رمحه اهلل لإلسالم
واملسلمني يف كل مكان يف
العامل  ،وسأل اهلل أن يوفق
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبد العزيز ويسدد
خطاه ملا فيه خري اإلسالم
واملسلمني.
اعرب السفري ال
وقد

صاحل يف اعقاب الصالة عن
للشعب االسرتالي
شكره
واجلالية املسلمة يف البالد
على مشاعرهم الطيبة واقامة
صالة الغائب على امللك عبد
اهلل بن عبدالعزيز  -رمحه
الشعب
ومشاركتهم
اهلل
السعودي يف هذا املصاب
ّ
اجللل ،وقال ان هذا دليل
الوفاء مللك الوفاء داعيا اهلل
سبحانه وتعاىل أن جيزيه رمحه
اهلل خري اجلزاء على ما قدمه
لالسالم واملسلمني وأن ميد
خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز ومسو
ولي عهده األمني صاحب
السمو امللكي األمري مقرن
بن عبد العزيز حفظهما اهلل
بتأييده وأن يوفقهما دائما
خلدمة اململكة واألمة االسالمية
واملسلمني يف العامل امجع .
وبعد أداء صالة الغائب تقبل
تعازي
السفري ال صاحل
مجوع املصلني الذين قدموا
تعازيهم داعني اهلل أن جيزي
خادم احلرمني الشريفني امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز عن
املسلمني خري جزاء.
كما قام وفد من السفراء
العرب يتقدمهم عميد السلك
يف
العربي
الدبلوماسي
اسرتاليا سفري املغرب لدى
اسرتاليا حممد ماء العينني
عصر يوم اجلمعة من االسبوع
املاضي بزيارة مقر سفارة

الشريفني
احلرمني
خادم
يف اسرتاليا لتقديم واجب
العزاء يف وفاة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز رمحه اهلل وكان
يف استقباهلم سفري خادم
لدى
الشريفني
احلرمني
اسرتاليا نبيل ال صاحل
الشؤون
قسم
ورئيس
السياسية واالقتصادية يف
سفارة اململكة باسرتاليا عادل
الفوزان واعضاء السفارة حيث
عربوا عن تعازيهم ومواساتهم
بوفاة امللك عبداهلل رمحه اهلل.
كما اقيمت صالة الغائب على
املغفور له بإذن اهلل امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز خادم
احلرمني الشريفني رمحه اهلل
يف العديد من املساجد يف
عدد من الواليات االسرتالية
شارك فيها الطلبة السعوديون
املبتعثون يف خمتلف مناطق
وواليات أسرتاليا ونيوزيلندا،
سائلني املوىل عز وجل أن
يتغمده بواسع رمحته ومغفرته
وأن يسكنه فسيح جناته.
من جهة أخرى ،فتحت السفارة
السعودية يف اسرتاليا أبوابها
على مدى  3أيام الستقبال
امللك
املعزين يف وفاة
عبداهلل بن عبد العزيز رمحه اهلل
وذلك بدءا من يوم الثالثاء
املاضي ولغاية يوم اخلميس
(امس االول) يوميا من الـ 10
اىل  12ظهرا ومن الساعة 1
حتى  3بعد الظهر.

السفري ال صالح يتفبل تعازي السفري الفلسطيني وبدا االستاذ عادل فوزان والقائم االعمال اللبناني

بيان من حزب الوطنيني االحرار-اسرتاليا

-1نتقدم من اململكة السعودية
دولة وشعبًا بالتعازي األخوية
الصادقة لرحيل امللك عبداهلل
الذي وقف اىل جانب الدولة
اللبنانية يف اصعب الظروف
وكانت له اليد البيضاء يف دعم
اجليش اللبناني ماديًا ومعنويًا
حيث مل يقدم البعض إال الكالم
الفضفاض ،رحم اهلل امللك عبد
اهلل وأطال بعمر اململكة وملكها
اجلديد سلمان ..
إجال ً
لشهداء
ال
-٢ننحين
وتضحيات اجليش اللبناني وها
هم جنوده امليامني يذودون
عن كرامة الوطن وحرمة ترابه
كلما دعت احلاجة وها هو
الشعب اللبناني مبختلف طوائفه
وانتماءاته السياسية يقف صفًا
واحدًا وراء جيشنا الباسل الذي
يقف لإلرهابيني سدًا منيعًا
على كامل مساحة الوطن وكلما
زادت شراسة اإلرهابيني يف
تقطيع اجزاء الوطن نرى جيشنا
الوطين يزداد إصرارًا على دحر
املعتدين ليعودوا مرة اخرى
خائبني مشتتني ..
-٣على الصعيد األسرتالي كانت
مرشحة حزب العمال األسرتالي
عن منطقة غرانفيل جوليا فني
حزب
على مائدة مفوض
كلوفيس
االحرار
الوطنيني

البطي كما حضر الرئيس
السابق لبلدية ماريالند نصر
كفروني وعضو البلدية آدي
سركيس كما وحضر احلاج حممد
هوشر ووفد حزبي وفاعليات،
متحور اللقاء حول شؤون اجلالية
اللبنانية بشكل عام والشؤون

االنتخابية وكيفية دعم املرشحة
بشكل خاص اليت
«فني»
وعدت يف حال فوزها بالعمل
على حتقيق احتياجات اجلالية
وترمجة تطلعاتها بعد سنني من
التجاهل حلقوقها ومطالبها..

مسؤول اإلعالم-مارك البطي
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

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

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

0407 405 846
9740 5846
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F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç
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نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

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

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

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

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

العنكبوت االلكرتونية

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

0414552715

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

لالتصال0419979499 :

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

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

Glass & Glazing

For all your glazing needs

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

Lic: 185750C
نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

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

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

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

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

نتخابات رابطة األساتذة الثانويني:

نهاية هيئة التنسيق النقابية كما نعرفها
فاتن الحاج

جنحت الئحة «ائتالف أحزاب السلطة» يف القبض على قرار رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرمسي .مل خيرقها من الالئحة املنافسة
سوى رئيس الرابطة احلالي حنا غريب والنقابي املستقل فيصل
زيود .االنتخابات ،اليت جرت االحد املاضي يف أجواء كئيبة طاغية،
برهنت عن وجود قاعدة واسعة من األساتذة الثانويني حتاول
الدفاع عن استقاللية الرابطة النقابية ،إال أنها أفضت يف الواقع
إىل السيطرة على هيئة التنسيق النقابية ،اليت تلعب فيها هذه
واحملرك.
الرابطة دور القائد
ّ
ائتالف من أحزاب  8آذار و 14آذار والتيار الوطين احلر واحلزب
التقدمي االشرتاكي ،أطبق على رابطة أساتذة التعليم الثانوي
الرمسي .فازت الئحته املسماة «التوافق النقابي» بـ 16مقعدًا من
أصل  18يف اهليئة اإلدارية للرابطة ،وبات قرار هذه الرابطة
ممسوكًا بالكامل.
يف املقابل ،خرقت «الئحة احلفاظ على احلقوق واملوقع الوظيفي
ألستاذ التعليم الثانوي» ،اليت قادها رئيس الرابطة احلالي حنا
غريب مبقعدين اثنني فقط ،ذهب األول إىل غريب نفسه وحظي
بالثاني رئيس جلنة احلفاظ على موقع أستاذ التعليم الثانوي
الرمسي فيصل زيود.
أجواء املندوبني الذين يشكلون «اهليئة الناخبة» كانت شديدة
الكآبة ،حضر  487مندوبًا ومندوبة من أصل  ،)%90( 541إال
أن معظمهم اقرتع وغادر فورًا خالفًا ألي انتخابات محاسية تشهد
منافسة حامية.
عب عن استيائه مما آلت إليه الرابطة يف ظل احملاصصة
البعض رّ
احلزبية احلاصلة ،إال أن الكثري من املقرتعني ،مبن فيهم حزبيون
عبوا عن اقتناعهم بأن األمر أبعد
التزموا بقرارات أحزابهم العليا ،رّ
من ذلك بكثري ،فاحملاصصة كانت حتصل دائمًا ،واملفاوضات اليت
كانت جارية عشية االنتخابات مل تكن خارج هذا السياق .ما حصل،
برأيهم ،هو قرار متخذ ،عن سابق تصور وتصميم ،إلنهاء هذه
الرابطة حتديدًا ،وإلغاء موقعها
كعمود فقري يف تشكيل هيئة
التنسيق النقابية ودورها يف
رفع سقف اخلطاب يف مواجهة
تكتالت املصاحل املالية والعقارية
والتجارية املسيطرة على الدولة.
حتول هذه
واألهم ،وأد احتماالت ّ
اهليئة اىل احتاد عمالي مستقل
يقود الصراع االجتماعي ،حبسب
ما كان يتوعد غريب.
اخلوف على هيئة التنسيق النقابية
مربر ،فاألساتذة كانوا يتداولون

األساتذة عبـّروا
عن مخاوف من
خسارة موقعهم
الوظيفي
ومكتسباتهم

معلومات ،مستقاة من أحزابهم ،عن نوايا لتمرير سلسلة الرتب
والرواتب يرفضها األساتذة الثانويون ،كونها تنال من موقعهم
الوظيفي ومكتسباتهم التارخيية ،وتفتح الباب واسعًا أمام فرض
إجراءات ضريبية غري عادلة لتمويل العجز املتنامي يف املوازنة،
العامة.
وفرض إجراءات إدارية تهدد ما تبقى من وظيفة اإلدارة
ّ
ولكن األمل مل ينقطع كليًا مع فوز النقابيني احلزببني الكاسح على
النقابيني املستقلني ،إذ أظهرت النتائج مجلة من املعطيات تسمح
بإطالق تيار يف الرابطة مينع انزالق قيادتها حنو خدمة مصاحل ال
متت بصلة ملصاحل األساتذة الثانويني.
ّ
أوىل النتائج ،اليت أفرزتها صناديق االقرتاع ،أن «االئتالف» مل
خيض ،أمس ،انتخابات سهلة ،كما كان يتوقع ،ضد الالئحة اليت
ضمت نقابيني مستقلني وحزبيني يساريني ،بدليل حصول هذه
الالئحة على أكثر من  %40من أصوات املندوبني املقرتعني .هذه
النتيجة أسقطت مقولة «عدم وجود أساتذة ثانويني مستقلني عن
األحزاب» ،اليت رددها املفاوضون طوال األيام املاضية ،كحجة
لرفض أي مرشح من خارج احملاصصة احلزبية ،وكذلك إلطاحة حنا
غريب من رئاسة الرابطة.
النتيجة الثانية الالفتة يف معركة أمس متثلت حبصول غريب نفسه
على ثالث أعلى عدد من األصوات ( 299صوتًا) بفارق  3أصوات
فقط عن أول الفائزين من الالئحة األخرى ،عبدو خاطر ( ،)302وهذا
عب عن ثقة القاعدة به ،وبرهنت أنه ال يزال يشكل رقمًا صعبًا على
رّ
الرغم من احلملة املركزة عليه اليت حاولت حتميله مسؤولية الفشل
يف الوصول اىل تفاهم مع السلطة لتمرير السلسلة.
هذا العدد الكبري من األصوات الذي حصل عليه غريب برره ائتالف
األحزاب بأنه شكل الئحته من  17عضوًا ،وأبقى املقعد  18لغريب،
«كونه حاجة نقابية ال ميكن التنكر هلا»ّ .
إال أن صناديق االقرتاع
كانت مليئة بأوراق تتضمن املرشحني الـ 17من دون اسم حنا
عمم على
غريب أو أي من أعضاء الئحته ،ما يعين أن بعض األحزاب ّ

تعكس النتائج أن خيار املواجهة منذ البداية كان ممكناً يف مواجهة
املحاصصة الحزبية (مروان طحطح)
مندوبيه عدم االقرتاع حلنا غريب وااللتزام بالالئحة كما هي منعًا
ألي اخرتاق واسع ،علمًا بأن بعض مسؤولي األحزاب زعموا أنهم
تركوا اخليار مفتوحًا للمندوبني الختيار من يناسبهم للمقعد الـ.18
مل جياهر أي من أحزاب «االئتالف» بأن اللقاء األخري الذي عقد يف
مسى الرئيس املقبل للرابطة قبل انتخاب
مقر التيار الوطين احلر ّ
أعضاء اهليئة اإلدارية ،إال أن «األخبار» علمت أن االئتالف عقد
اتفاقًا ضمنيًا على ترشيح عبدو خاطر (التيار الوطين احلر) رئيسًا
للرابطة.
فوز فيصل زيود بـ 277صوتًا ،وبفارق بسيط عن أصوات باقي
أعضاء الالئحة الفائزة ،ميثل نتيجة الفتة أيضًا ،وهو عكس مي ًال
لدى املندوبني حنو انتخاب من يرون فيهم ضمانة للعمل النقابي
عرابي الالئحة األخرى مل يرتددوا
املستقل يف الرابطة ،علمًا بأن ّ
إن زيود جنح بأصوات بعض األحزاب وأن فوزه مل يكن
يف القول ّ
خرقًا ،بل كان مدبرًا ،وذلك لإلحياء بأنهم ممسكون بالقاعدة كليًا.
النسبة امللحوظة من األصوات اليت نالتها الئحة غريب يف مواجهة
أن اإلصرار على البقاء يف مفاوضات
بينت ّ
الئحة كل األحزابّ ،
احملاصصة احلزبية حتى اللحظة األخرية مل يكن صائبًا ،وكان بإمكان
هذه اجملموعة اليت خاضت االنتخابات دفاعًا عن استقاللية الرابطة
جيدًا ،بدءًا من انتخابات املندوبني أنفسهم،
أن تستعد للمعركة
ّ
وبالتالي كانت هناك فرصة لقلب الطاولة بد ً
ال من السعي اىل
التوافق سلفًا على طبخ «الئحة توافقية» يف املكاتب الرتبوية
لألحزاب ،بعيدًا عن مقر الرابطة.
«ما حصل يفرض على األساتذة الثانويني أن يقرأوا النتائج جيداً
وأن يعوا أن وجودهم على الساحة النقابية ليس عابرًا ،وبإمكانهم
التغيري وإبقاء رابطتهم حصنًا للعمل النقابي املستقل» .هذا ما
دعاهم إليه غريب حني قال« :تربر هذه النسبة من األصوات أن
إن األساتذة
ما طالبت به كان له أساس ومل يأت من فراغ ،إذ ّ
الثانويني عربوا حبرية ودميوقراطية عن آرائهم وخياراتهم» ،مشريًا
إىل أننا «ال ميكن أن نستمر يف احلراك النقابي املستقل إذا مل
تفهم الرسالة وإذا مل تعط هذه األصوات مفعوهلا».
ضحية اليوم االنتخابي الطويل الذي بدأ عند التاسعة صباحًا يف
ثانوية عمر فروخ الرمسية ،كان املرشح القواتي قزحيا سكر (271
صوتًا) الذي نال  14صوتًا أقل من آخر الفائزين يف الالئحة جعفر
عساف ( 285صوتًا) .وقد جاءت النتائج كاآلتي :عبدو خاطر (التيار
الوطين احلر 302 ،صوت) ،يوسف زلغوط (حزب اهلل 301 ،صوت)،
حنا غريب (احلزب الشيوعي 299 ،صوتًا) ،نزيه جباوي ( حركة أمل
 298صوتًا) ،مرتا دحدح (تيار املردة 298 ،صوتًا) ،أمحد اخلري (تيار
املستقبل 297،صوتًا) ،ماهر مرعي (احلزب التقدمي االشرتاكي297
صوتًا) ،غادة الزعرتي (تيار املستقبل 295 ،صوتًا) ،هيام أبي عبد
اهلل (التيار الوطين احلر 295 ،صوتًا) ،علي حيدر (حزب اهلل290 ،
صوتًا) ،عصمت ضو (احلزب التقدمي االشرتاكي 290 ،صوتًا)،
بركات طالب (تيار املستقبل 289 ،صوتًا) ،جرجي نصر (احلزب
السوري القومي االجتماعي  289صوتًا) ،عبد اهلل جنم (املؤمتر
الشعيب اللبناني 289 ،صوتًا) ،جعفر عساف (حركة أمل285 ،
صوتًا) وعبد الرؤوف إيعالي (جبهة العمل اإلسالمي 285 ،صوتًا).

ول الغيث يف «إصالح» الكازينو :صرف  191موظفا من العمل
ليا القزي

باشرت ادارة كازينو لبنان اجراءات صرف  191موظفا بذريعة انهم
«غري فاعلني يف وظيفتهم» .يأتي ذلك يف سياق تسوية نزاعات
أمن حاكم مصرف
سياسية على خلفية تثبيت املتعاقدين يف الكازينوّ .
ّ
التلطي خلف دراسة اجرتها شركة
لبنان الغطاء املطلوب .وجرى
«ديلويت آند توش» لتقويم املوظفني من اجل مواجهة «االحراج»،
فالتسوية تقلل «نصيب» نافذين سياسيني ملصلحة نافذين آخرين.
يسمى «اصالحا» يف عرف «الزبائنية».
هذا
ّ
دخل رئيس جملس ادارة كازينو لبنان محيد كريدي اىل اجتماع جملس
االدارة ،يوم االثنني املاضيّ ،
مبلغا اجملتمعني «أن قرار طرد 191
موظفا قد اختذ» .استنادا اىل مصادر يف جملس االدارة ،حتفظ عدد
من األعضاء ،أبرزهم ممثل التيار الوطين احلر جورج خنلة على هذا
القرار« ،ال ميكننا التوقيع قبل االطالع على الئحة األمساء .االمر ليس
من باب االعرتاض ،ولكن جيب التأكد أن أيا من املصروفني ليس
مظلومًا» .كريدي متنع عن االفصاح عن أمساء املطرودين «ألنين ال
املك الالئحة» ،كما ُنقل عنه.
مضيفا أنه «جيب عليكم التوقيع ،وغدا ( البارحة) تطلعون على
االمساء» .النقاش بدأ عند السابعة من مساء االثنني ومل ينته قبل
التاسعة والنصفّ .
وقع االعضاء يف نهايته القرار ،مع حتفظ جورج
خنلة ،اضافة اىل اقرار مبلغ  11مليون دوالر من أجل دفع مستحقات
املصروفني.
منذ قرابة الستة أشهر ،تعمل شركة «ديلويت آند توش» احملاسبية
على تقويم عمل املوظفني وحتديد أمساء الفاعلني يف عملهم .جرى
تقسيم املوظفني اىل تسع فئات ،من بينها :املسجلون والذين ال
حيضرون نهائيا ،الذين يكتفون بتوقيع بصمتهم على كشف املداومة
ويغادرون ،والذين يكتفون بتوقيع جدول الدوام ولكن ال يقومون
بأي عمل برغم مداومتهم .كان من املفرتض أن «ينال هؤالء تعويض
صرف يصل اىل  36شهرا .ولكن جرى االكتفاء بدفع  16شهرا».
بدأ الوضع يتأزم أكثر بني ادارة كازينو لبنان واملوظفني يف مالكه
واملتعاقدين مع شركة أبيال بداية العام اجلاري ،بعدما كان هؤالء قد
متكنوا منذ سنتني من انتزاع وعد من جملس االدارة وممثلي االحزاب
بتثبيتهم ،ولكن املساهم األكرب يف الكازينو «شركة انرتا» ،اليت
متتلك  %53.8من األسهم نكثت بوعدها.
ُح ّدد موعد لعقد مجعية عمومية ملساهمي الكازينو مطلع الشهر اجلاري،
إال أن غياب «انرتا « ممثلة برئيس جملس ادارتها حممد شعيب عن
اجلمعية أجهض االجتماع .ثار املوظفون الذين محلوا شعيب ،ومن خلفه
حد
رئيس جملس النواب نبيه بري مسؤولية عدم تثبيتهم ،حتى وصلوا ّ
حتذير شعيب من دخول الكازينو .قرر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
التدخل .فضل كريدي النأي بنفسه ،النه غري حممي سياسيا ومل يعد
باستطاعته حتمل غضب املوظفني ،وضع الكرة يف ملعب «ديلويت آند
توش» .أما «احلاكم» ،فتوىل تأمني الغطاء السياسي ،وزار رئيس
تكتل التغيري واالصالح النائب ميشال عون وبري .قال للسياسيني
«أنتم تريدون مؤسسة؟ جيب التزام هذا احلل ،واال فالكازينو سوف
ينهار» .اتفقت القوى السياسية على تغطية القرار« ،ولكنها ال تقدر
أن جتاهر باالمر ،فهي ستكون حمرجة أمام مناصريها .سيتهمونها
بأنها ختلت عنهم « .ثم تواصل مع كريدي الذي كان قد وضع عددا
من الشروط .اتفقا على أن «جيري تثبيت املتعاقدين على دفعتني
خالل هذا العام» ،اضافة اىل رفع معادلة الصرف مقابل االصالح،
«التغيري سيطاول كل شيء يف الكازينو بدءا من احلجر وصوال اىل
النمط السائد .الدولة سوف تستثمر يف هذا املرفق السياحي».
سيعيد
تكشف املصادر عن خطة لكريدي «متوسطة وطويلة االمد .هو ُ
هيكلة الكازينو من أجل أن يتمكن من مواكبة ما حيصل يف البلدان
اجملاورة .ما حصل البارحة هو اخلطوة االوىل من اخلطة».
قبل أن تبدأ االدارة بابالغ املوظفني الـ  191قرار صرفهم ،مل يتوقف
هاتف كريدي عن الرنني ،كان حمرجا من االجابة .تواصل فقط مع
جنل رئيس تيار املردة طوني سليمان فرجنية والوزير السابق يوسف
سعادة ،مبلغا اياهما القرار ،ولكنه أقفل خطه يف وجه النائب السابق
فريد هيكل اخلازن ،الذي بقي حتى ساعة متأخرة من ليل االثنني حياول
معرفة من املتضرر من «مجاعته» ،قبل أن يسافر صباح الثالثاء جتنبا
ألي احراج .أما حزب القوات اللبنانية ،فكان حاضرا من خالل مسؤول
هيئة حزبه يف الكازينو شارل كريوز ،شقيق النائب ايلي كريوز ،وهو
من أبرز املوظفني املصروفني ،اضافة اىل زوجة النائب زياد أسود،
اليت تقبض راتبها من غري أن حتضر .صهر رئيس اجلمهورية السابق
ميشال سليمان وسام بارودي يعد من أكثر املتضررين« ،تقريبا هناك
ثالثون شخصا يدورون يف فلكه قد صرفوا» .النائب السابق منصور
البون «زعالن « أيضا .ما يزعج هؤالء السياسيني أنهم باتوا ينظرون
اىل الكازينو على أنه منفعة كسروانية خيص أبناء هذه املنطقة قبل
غريها .يقول أحد املصادر داخل الكازينو أنه مل «حتصل ردات فعل
عنيفة .فقط املوظفون مصدومون وقد خاب أملهم» .هؤالء اعتصموا
أمس أمام الكازينو كاشفني عن خطوات تصعيدية احتجاجا على صرف
هذا العدد من املوظفني .وكانت ادارة الكازينو قد أعلنت يف بيان
هلا أن «خطة معاجلة األمور االدارية واملالية املرتاكمة اقتضت وقف
التوظيف وجتميد الزيادات والرتقيات ومراقبة العمل واالنتاج» ،مشرية
إىل أن عقود األجراء املتخلفني عن احلضور أو غري املنضبطني أو غري
املنتظمني أو غري املنتجني منتهية حكمًا ،مؤكدة أنها لن ترتاجع عن
هذه اإلجراءات مهما كانت االعتبارات ،واصفة إياها بالضرورية.
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مقاالت وتحقيقات

األوسط
الدور املطلوب للصني يف الشرق
ِ
راءة موجزة عن ضرورة خروج الصني إىل فضاء
التأثري السياسي يف العامل ،وخصوصًا يف قضايا
الشرق األوسط ،وعدم االكتفاء بالدور االقتصادي
الذي تلعبه ،وبتعاظم قوتها يف هذا اجملال ،فما هي
األسباب املوجبة لذلك؟
فتوحات اقتصادية كربى يف أفريقيا ،منو اقتصادي
لسنوات عديدة مبا يفوق  ،%10صراع على موارد
الطاقة مع القوى الكربى ومواجهة ناعمة معها ،وكسب
سكان هائل ومنتج،
صفقة القرن مع روسيا ،عدد
ٍ
بعد جغرايف عن املناطق امللتهبة ،امتالك كربيات
الشركات األمريكية ،امتناع عن اإلجنرار إىل املواجهة
مع القوى األخرى؛ وغريها من امليزات اليت تشري
بالبنان إىل الصني ،كقوة كربى قادمة سيكون هلا
شأن كبري لعقود طويلة يف العالقات الدولية.
ال شك بأن النظام الدولي يشهد منذ سنوات حتوالت
سريعة على املستويني االقتصادي والسياسي يف
السنوات األخرية .وإن كان من الصعوبة مبكان التنبؤ
حول نتائج هذه التحوالت يف الوقت الراهن ،إال أن
اجتاهات هذه التحوالت تشري إىل صعود قوى ،وتراجع
القوة العظمى اليت أدارت ما مسي بنظام «األحادية
القطبية» منذ سقوط االحتاد السوفياتي.
من هنا ،فإنه من املالحظ أن قدرة الواليات املتحدة
ٍ
بصورة أحادية
األمريكية على قيادة النظام الدولي
دول أخرى بدأ
مل تعد متوفرة .وباملقابل ،فإن تأثري
ٍ
بالظهور إىل حد ميكن اعتبار بعضها مشاريع أقطاب
يف النظام الدولي الناشىء حاليًا.
وعلى رأس الدول اليت يتنامى دورها بسرعة ،تأتي
الصني الشعبية ،اليت حتوي عدد السكان األكرب بني
دول العامل ،وقد متكنت هذه الدولة من حتويل عدد
ٍ
عبء اقتصادي إىل أفضلية
سكانها اهلائل هذا ،من
هلا .وال شك أن صعود دور الصني يف النظام
الدولي يظهر من خالل تصاعد هذا الدور يف قضايا
الشرق األوسط ،وهي املنطقة اليت تشهد منذ عشرات
ٍ
صراعات وحروب عديدة ،كان للقوى الكربى
السنوات
على املستوى الدولي دورًا أساسيًا فيها.
ومع اندالع أحداث ما مسي بـ»الربيع العربي» ،كان
ال بد من أن تسارع القوى الصاعدة ،ويف طليعتها
الصني ،إىل ممارسة الدور الذي يفيد مصاحلها من
جهة ،والذي يعرب عن رؤيتها هلذه األحداث من جهة
أخرى.
ومبتابعة هذه األحداث ،يتبني املوقف الصيين الصلب
إىل جانب روسيا يف معارضة السياسات األمريكية
الشرق أوسطية ،وحتديدًا مبا خيص األزمة السورية،
حيث استخدمت كل من الدولتني أفضلية الفيتو مرتني
ملنع صدور قرارات من جملس األمن الدولي ضد
مصاحل دمشق ،وقبلها ضد مصاحل موسكو وبكني.
ومبوازاة ذلك ،أعلنت الواليات املتحدة يف مطلع العام
 2012عن انتقال أولوية سياستها اخلارجية إىل منطقة
الشرق األقصى ،وهلذه اخلطوة دالالت كبرية بالنسبة
للصني ،حيث تسعى واشنطن إىل احلد من تصاعد
قوة الصني ،وحتاول تركيز جهودها يف املنطقة
امليطة بـ «اململكة الوسطى».
وهنا ال بد من معاجلة إشكالية الدور الصيين املطلوب
يف الشرق األوسط ،وركنها األساس ختتصره
بدور فاعل
األسئلة التالية :هل تضطلع الصني
ٍ
يف قضايا الشرق األوسط أم أنها تكتفي بالتعاون
االقتصادي؟ وماذا تريد دول الشرق األوسط العربية
من الصني؟ وأي فائدة للصني من تطوير دورها يف
هذه املنطقة؟
ونفرتض أن الصني الشعبية قادرة على لعب دور
أساسي يف قضايا املنطقة ،وأنها قادمة للعب هذا
الدور يف فرتة ليست ببعيدة ،أرادت ذلك أم مل
ترد ،واألسباب لذلك كثرية ،أبرزها أن واشنطن لن
ً
بعيدة عن األزمات الدولية ،بل ستسعى
ترتك بكني
إىل إقحامها يف جمموعة من هذه األزمات وأن يكون
متاس مباشر مع اجلغرافيا الصينية؛
بعضها على
ٍ
ً
إضافة إىل أن الدور الصيين يف الشرق األوسط
أصبح مطلوبًا أكثر من قبل دول املنطقة اليت تتطلع
إىل بكني على أنها قوة مفيدة ،وأن التعاون معها ال
حيمل املخاطر نفسها اليت محلها التعاون مع القوى
الكربى القدمية ،واليت إما كانت تسعى إىل ممارسة
دور استعماري مباشر ،أو أنها كانت تهدف من خالل
دورها يف الشرق األوسط إىل دعم توجه إيديولوجي
معني.
شهدت العالقات الدولية يف السنوات االخرية تطورات
مهمة مل يكن باإلمكان جتاهلها من قبل املتابعني
للشؤون الدولية .وقد تنوعت هذه التطورات بني
أزمات شهدها العامل خالل تلك الفرتة ،وبني تغريات

يف موازين القوى على املستوى الدولي ،األمر
الذي أدى إىل ضرورة إعادة تقييم القوى الفاعلة
يف النظام الدولي .وهلذه التحوالت أسباب كثرية
ومتشعبة يف جمال العالقات الدولية ،ذلك أن األزمات
اليت استفحلت يف السنوات األخرية مل ترتك جما ًال من
جماالت النشاط اإلنساني إال وأثرت فيه بشكل جلي.
لقد أدت احلروب اليت تلت أحداث احلادي عشر من
أيلول  2001إىل اضطراب العامل ،بدءا بأفغانستان ثم
العراق ،وصو ًال إىل أحداث العامل العربي منذ مطلع
العام  ،2011إضافة إىل األزمات العاملية املركبة،
كاألزمة املالية العاملية ،وأزمات االقتصاد وارتفاع
أسعار صرف العمالت ،وأزمة الغذاء العاملية ،وأزمة
البيئة ،واالرتفاع اجلنوني يف أسعار مواد الطاقة،
وغريها..
لقد أدت هذه األزمات إىل تعجيل ظهور تلك التحوالت
يف اجملالني االقتصادي والسياسي على شكل
خالفات بني القوى الكربى ،أو على شكل حتالفات
دولية متقابلة ،تشتبك يف القضايا اليت حتمل أثرًا
على الوازنات الكربى.
إن التحول يف مفهوم القوة يف القرن اجلديد أدخل
على املفهوم القديم أبعادًا جديدة تتخطى الفهم
التقليدي له ،لتطال خمتلف نواحي العالقات الدولية؛
فمسائل االقتصاد والتكنولوجيا واملعلومات واإلعالم
كلها غدت من حمددات القوة اليت حتسب ألية دولة
أو عليها.
من هذا املنطلق فقد مشلت التحوالت الدولية يف
ً
جمتمعة ،بل أن
القرن احلالي كل هذه اجملاالت
التصورات املستقبلية لطبيعة اهليكيليات الدولية،
بشكل ال يقبل الشك على مدى تطور
سوف تعتمد
ٍ
الدول يف هذه اجملاالت كافة.
وعليه ،فإن الساحة الدولية يف املرحلة احلالية
نوع
واملقبلة ،تتجه إىل أن تكون جما ًال لصراعات من ٍ
جديد ،قد ال جتد ترمجتها دائمًا باحلرب املباشرة،
أو سياسة خلق احملاور العسكرية ،بل إنها تتمحور
بشكل رئيسي حول أشكال من الضغوط السياسية
ٍ
واالقتصادية واإلعالمية واالستخباراتية بني القوى
املتقابلة للحصول على نتائج تفضي إىل ترمجة التفوق
عند هذه القوة أو تلك.
ً
عادة ما
«القوة الرئيسية» يف العامل،
إن وضع
ّ
ً
جمموعة من العناصر والقدرات املندجمة مع
يتضمن
ّ
بعضها البعض ،كالثروة والقدرة على التأثري يف
قرارات اآلخرين وأفعاهلم ،وعلى الرغم من أن كثريين
القوة من خالل املنظار العسكري فقط،
يرون تعريف
ّ
ّ
تشكل إال بعدًا واحدًا فقط
فإن القدرات العسكرية ال
القوة ،وال ميكن اختصار حمدداتها فيه ،إذ
من أبعاد
ّ
أن هناك مخسة
يرى اخلبري السياسي «كينيث فالتز» ّ
قوة الدولة ،وهي:
معايري خمتلفة لقياس وتقييم ّ
 -1عدد السكان واالمتداد اجلغرايف.
 -2املوارد الطبيعية اليت ّ
تضمها.
 -3وضعها االقتصادي.
 -4استقرار النظام السياسي فيها.
العسكرية.
قوتها
ّ -5
ّ
لقد استطاع االقتصاد الصيين النمو بنسبة فاقت
 %10سنويًا على مدى أكثر من عقد من الزمن،
ّ
املتوقع أن ينمو بواقع 50
وحبلول العام  2050من
ضعفًا ليتجاوز االقتصاد األمريكي كأكرب اقتصادات
ّ
املتحدة ستبقى
أن الواليات
العامل ،على الرغم من ّ
احمللي اإلمجالي إىل عدد
األغنى إذا ما قيس الناتج
ّ
ّ
السكان.
ّ
يتعلق باالقتصاد اهلندي ،فقد منا هو اآلخر
ويف ما
مبعدل  %8سنويًا خالل العقد األخري ،وإذا ما استمر
ّ
يف السياق نفسه ،فإنه سيكون واحدًا من أكرب ثالثة
إقتصادات يف العامل حبلول منتصف القرن .كما أنه
يف عامي  2006و 2007شهد  124بلدًا معدل منو بلغ
 %4أو أكثر ،وتضمنت هذه البلدان ما يزيد عن 30
بلدًا أفريقيًا.
لقد قام انطوان فان أجتاميل ،بتصنيف الشركات
اخلمس والعشرين املرجح أن تكون الشركات متعددة
اجلنسية األكرب يف العامل خالل املرحلة القادمة،
كل من الربازيل
وتضمنت الئحته أربع شركات من ٍ
ٍ
شركات
واملكسيك وكوريا اجلنوبية وتايوان ،وثالث
كل من
من اهلند ،واثنتني من الصني ،وواحدة من ٍ
األرجنتني وتشيلي وماليزيا وجنوب أفريقيا.
يف العامل اليوم
وللداللة فقط ،فإن أغنى
ٍ
رجل ٍ
مكسيكي ،وأكرب الشركات يف العامل من حيث املبيعات
صينية ،والطائرة األضخم يف العامل تصنع يف روسيا
وأوكرانيا ،واملصفاة األكرب يف العامل تنشأ يف اهلند،
وأكرب املصانع يف العامل توجد أيضًا يف الصني ،حتى

من عرض عسكري صيني
الرموز والعالمات التجارية األمريكية الشهرية أصبحت
ملكًا ألجانب ،واملذهل يف األمر هو أنه قبل عشر
سنوات فقط ،كانت الواليات املتحدة تشغل املركز
األول يف كثري من هذه التصنيفات.
إن هذه احلقائق ،إضافة إىل وجود روسيا والصني
يف موقعني حماذيني جغرافيا وسكانيًا ،ووقوفهما كل
من جانبه بوجه هيمنة دولة واحدة على النظام الدولي،
أدت كلها إىل تقارب اسرتاتيجي بينهما .وتعزز هذا
التقارب مع تشكيل جمموعة «بريكس» عام ،2009
ليبدأ بإنتاج توافقات تكتيكية خبصوص القضايا
السياسة املطروحة على الساحة الدولية.
ومن املتوقع أن تتعمق هذه التجربة بصورة تتيح هلذين
البلدين املطالبة بقسم أكرب من النفوذ يف املؤسسات
الدولية ،من دون أن يوحي ذلك باستعدادهما ،أو
باستعداد أي منهما للدخول يف مواجهة مباشرة مع
القوى األخرى املوجودة على الساحة الدولية ،أو تلك
القوى املسيطرة كالواليات املتحدة األمريكية.
إن ما جيمع القوى الناشئة اليوم هو اآلمال اليت
ٍ
بعيد عن األحادية القطبية ،وليس
لعامل جديد
رمسوها
ٍ
االتفاق اإليديولوجي أو السياسي الكامل حول رؤيتهم
للعامل .وهو بالتالي ما مييز هذه التجربة عن التجارب
السابقة كاالحتاد السوفياتي السابق.
ومن هذا املنطلق ،فإن أثر التحوالت الدولية يف
أدوار القوى الصاعدة بات ملموسًا ،حيث يصبح
النموذج الذي قدمته دول «بريكس» يومًا بعد آخر
إغراء لدول أخرى حول العامل ،تسعى من جانبها
أكثر
ً
لتحقيق التنمية واألمن ،وأهم من ذلك فهي تسعى
إىل اخلروج من اهليمنة األمريكية على شؤونها.
وقد خلقت أحداث «الربيع العربي» فرصة هلذه الدول
لتلعب دورًا حيقق تطلعاتها ،ويستجيب ملصاحلها يف
منطقة الشرق األوسط ،فكيف كان دور الصني يف
ً
خاصة يف مسار األزمة السورية؟
هذه األحداث،
لقد حرصت الصني على إبقاء مسافة بينها وبني
أحداث العامل العربي يف بدايتها ،ومل تكن الدولة
الوحيدة اليت اختذت هذا املوقف ،بل إن الواليات
املتحدة حتدثت يف بداية الثورة املصرية عن «انعدام
يقني اسرتاتيجي» خبصوص هذا احلدث اهلام ،وذلك
على لسان وزيرة خارجيتها يومها هيالري كلينتون.
ولكن مع تطور هذه األحداث واتضاح أبعادها ،بدأت
قدر أكرب من االهتمام ،الذي ترجم إىل
بكني بإظهار
ٍ
مواقف علنية واضحة ،ارتكزت مبجملها إىل القانون
الدولي ومندرجاته ،خصوصًا يف األزمة السورية.
فمنذ اندالع األحداث التونسية ،وبعدها الليبية
واملصرية والسورية وغريها ،أصرت الصني على
موقفها املتمسك مببدأ عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول ،وإن كان مفهوم التدخل يف القانون
الدولي ال يزال موضع نقاش حول تعريف وحدود
هذا التدخل ،وما إذا كان حمصورًا باجلانب العسكري
واألمين ،أم أنه ميتد إىل اعتبار الضغوط السياسية
تدخ ًال ،فإن فكرة التدخل بشؤون الدول تبقى حمل
إدانة من قبل الدول اليت تتمسك مبيثاق األمم
املتحدة ،ومبندرجات القانون الدولي ،ومن بني هذه
الدول ،تتخذ الصني موقفها الرافض لتشريع التدخل
السياسي والعسكري يف الدول األخرى.
«ولتجاوز هذا املأزق اإلصطالحي ،وضع جيمس روزناو
شرطني إلعطاء تعريف إجرائي ملفهوم التدخل:
 -1إخرتاق االتفاق.
 -2التأثري يف تركيبة السلطة.
أي أن كل سلوك خارجي لدولة معينة ميكن أن يعترب
تدخ ًال يف شؤون دولة أخرى كلما شكل خرقًا للطبيعة
العادية للعالقات الدولية ،وكلما كان موجهًا للحفاظ
أو للتغيري يف الرتكيبة السياسية لسلطة تلك الدولة،
وال ميكن خلاصية واحدة من دون األخرى أن تقف
على خمتلف أشكال السلوك للدولة لتعرفها كتدخل،

فالشرطان متكامالن».
من هنا ميكن فهم املوقف الصيين الذي يشدد على
عدم الدفاع عن الرئيس السوري ،أو حزبه ،أو باقي
أشخاص احلكم يف سوريا ،بل أنه موقف يعين الدفاع
عن القانون الدولي ومبادئه ،وهو موقف تشرتك فيه
بكني مع موسكو.
وكرتمجة ملوقفها من التدخل ،استخدمت الصني،
ومعها روسيا ،أفضلية الفيتو يف جملس األمن
الدولي ملنع قرارات تهدد السيادة السورية ملرتني،
بشكل متكرر
ويف اليد األخرى ،كانت بكني تدعو
ٍ
إىل احلوار بني السلطة السورية واملعارضة ،وأعربت
يف غري مناسبة عن استعدادها للمساعدة يف سبيل
حتقيق هذا احلوار ،وكانت مواقف املندوب الصيين
يف جملس األمن تنحو بهذا االجتاه يف كل مناسبة
خصصت لنقاش األزمة السورية.
وبعد أربع سنوات من عمر هذه األزمة ،يتبني ملن يتابع
تطوراتها أن هذا املوقف كان األكثر تناسبًا مع حقيقة
االمور على األرض ،حيث مل تستطع املعارضة انتزاع
السلطة عرب الطرق العسكرية ،كما مل تتمكن الدولة
السورية من استعادة السيطرة على جممل جغرافيا
البالد ،األمر الذي أوصل إىل حوار بني الطرفني من
خالل مؤمتر جنيف 2الذي عقد بداية عام  ،2014هذا
من ناحية.
ومن ناحية ثانية ،فإن هذا املوقف أظهر فاعليته
لناحية احلذر من طغيان القوى املتطرفة واإلرهابية
على اجملموعات املسلحة اليت تقاتل الدولة السورية،
وهو ما أصبح واقعًا مؤكدًا على األرض بعد ذلك.
إن التعاطي الصيين مع األزمة يف سوريا يشكل
منوذجًا للتوازن يف السياسة اخلارجية للدول الكربى،
حيث كان موقف بكني ثابتًا مل يتغري جوهره ،كما مل
ختتلف التعابري الشارحة له ،وكما سبقت اإلشارة ،فإن
مدعمة على الدوام مبضامني املواثيق
منطلقاته كانت ّ
الدولية واألعراف اليت يقوم عليها القانون الدولي،
ومن خالل ذلك أكدت الصني احرتامها للمؤسسات
الدولية ويف مقدمتها األمم املتحدة من جهة ،ومن
جهة ثانية أثبتت احرتامها ملبدأ سيادة الدولة وعدم
انتهاكه لتحقيق املآرب السياسية واالسرتاتيجية.
ومبجمل العالقة مع الدول العربية يف السنوات األخرية،
حافظت الصني على استمرار تطور هذه العالقة على
الرغم من تسارع األحداث وتشابكها يف دول الشرق
األوسط العربية (مع حفظ الفوارق بني حال هذه
العالقة مع كل دولة من هذه الدول على حدى) ،حيث
«أكد تشن شياو دونغ ،املدير العام إلدارة غرب آسيا
ومشال إفريقيا بوزارة اخلارجية الصينية ببكني عام
 ،2012أي منذ بداية احلراك يف الدول العربية ،أن
األوضاع يف دول منطقة الشرق األوسط تشهد تغريًا
مستمرًا غري أن العالقات الصينية العربية مل تتأثر به،
وما زالت حتافظ على تطور سليم وسريع».
فما هي ضرورة الدور الصيين بالنسبة لدول الشرق
األوسط ،وعلى وجه اخلصوص تلك العربية منها؟
وباملقابل ،ما هي ضرورة هذا الدور بالنسبة للصني
نفسها.
ال شك أن العالقات بني الدول تتطور إذا كانت تنطوي
على مصاحل متبادلة بني الدول األطراف يف هذه
العالقة ،لذلك فإن الدور الصيين املطلوب يف منطقة
الشرق األوسط ال بد له ان حيقق مصاحل للجانبني ،وال
يكفي أن حيقق هذا الدور املصاحل الصينية وحدها،
أو مصاحل دول الشرق األوسط وحدها ،وإال كان
دورًا مرحليًا وغري قابل لالستمرار والتطور.
 أ :حاجة الصني إىل دور فاعل يف الشرق األوسطيف بداية العام  ،2012أعلن الرئيس األمريكي عن
انتقال تركيز االسرتاتيجية األمريكية من منطقة الشرق
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مقاالت وتحقيقات
الشرق األوسط إىل الشرق األقصى ،أي إىل
املنطقة اليت تقع الصني ضمن إطارها اجلغرايف،
وهلذا اإلنتقال أسباب عديدة ،تأتي يف أوهلا
التقديرات األمريكية اليت ترى أن الصني وحميطها
باتت منطقة الثقل الرئيسة يف العامل لناحية توافر
الكم األكرب من حمددات القوة فيها.
وعليه ،فإنه من املتوقع أن حتاول الواليات املتحدة
تطويق القوة الصينية من خالل التدخل يف شؤون
الصني وحميطها ،وهو األمر الذي بدأت إشاراته
بالظهور ،من خالل دعم واشنطن لكل األطراف
احمللية واإلقليمية اليت تتسم عالقاتها ببكني
بالتوتر.
بناء على ذلك ،حتتاج الصني خالل املرحلة القادمة
ً
إىل تطوير آليات دفاعها بوجه هذا النهج اخلطر
عليها ،يف خمتلف اجملاالت ،كما حتتاج أيضًا إىل
دور أبعد من حميطها ،يف املناطق اليت تشكل
لعب ٍ
أهمية اسرتاتيجية هلا وللواليات املتحدة على حد
سواء ،وأن تذهب يف تطوير دورها إىل ما هو أبعد
من العالقات االقتصادية مع دول الشرق األوسط،
بسبب أن اخلطر قادم إىل حميط جماهلا اجلغرايف،
وبالتالي فإن املواجهة البعيدة مع الواليات املتحدة
قد تكون خيارًا أكثر فائدة وأقل كلفة على
اجلمهورية الشعبية.
إضافة إىل ذلك ،ومبعزل عن مواجهة الدور
األمريكي ،فأمام بكني فرصة لرتمجة مقدار القوة
الذي متتلكه ،إىل نفوذ عاملي يساهم يف حتقيق
دور أكثر تقدمًا يف النظام الدولي اجلديد ،خصوصًا
بعد النتائج اليت حققتها األزمة املالية العاملية يف
التوازنات االقتصادية الدولية ،ويف التوازنات
السياسية ،ما فتح النقاش على مصراعية لتشكبل
نظام عاملي جديد حيرتم القوى الصاعدة ،ويعزز
هذا املنطق أن الصني نفسها تدخلت إلنقاذ جزء
من الشركات والبنوك األمريكية خالل األزمة املالية
اليت شهدتها الواليات املتحدة بدءًا من عامي 2007
و.2008
كما ان الصني حتتاج إىل دوام تزودها بالطاقة
للحفاظ على نسب منوها املرتفعة ،وتطور صناعاتها
اليت تشكل الركن األساس من دعائم ميزانها
التجاري ،الذي يشكل الفائض فيه العنصر
األساسي من عناصر التقدم االقتصادي يف
الدولة ،وقد نشطت بكني يف سبيل حتقيق أمنها
من ناحية موارد الطاقة يف آسيا الوسطى والشرق
األوسط ،و»كان جزء كبري من هذا النشاط متجذرًا
يف ميل الصني لرؤية أمن الطاقة من وجهات نظر
جغرافية سياسية واسرتاتيجية بد ً
ال من جمرد وجهة
نظر اقتصادية خالصة .وحتديدًا كانت بكني معنية
مبواجهة مبادرات الطاقة الغربية يف املنطقة».
يضاف إىل ذلك أن الصني حتتاج دومًا إىل فتح
أسواق جديدة تتمكن من خالهلا من تسويق منتجاتها،
وهي سوف جتد يف دول الشرق األوسط جما ً
ال مهمًا
لتصدير سلعها ،نظرًا لطلب هذه األسواق املتزايد
على السلع الصينية ،ولتواجد كثافة سكانية كبرية
يف دول هذه املنطقة ،فض ًال عن امليزات التنافسية
العالية اليت تتمتع بها السلع الصينية.
ٍ
دور عاملي ،حتتاج الصني
وكقوة صاعدة تطمح إىل ٍ
إىل التفاعل احلضاري مع شعوب املنطقة ،ونشر
اللغة والثقافة الصينيتني عند هذه الشعوب.
ومبقابل ذلك ،فإن الدول العربية يف الشرق
األوسط تطمح إىل االستفادة من الدور الصيين
يف منطقتها ،فما هي أوجه هذه االستفادة؟
 ب :حاجة دول الشرق األوسط لدور صيينلقد عانت الدول العربية يف الشرق األوسط من
عهود متتالية من االستعمار السياسي واالقتصادي
والثقايف ،ومل تبق قوة من القوى الكربى اليت
سيطرت على النظام الدولي تواليًا إال ومارست
دورًا تراه دول املنطقة ظاملًا لشعوبها.
من هنا ،فإن هذه الدول تتعطش لعالقات طبيعية
ومتوازنة مع قوة كربى ال متلك مشروعًا أيديولوجيًا
تسعى لفرضه ،أو توجهًا إمربياليًا تطلبه من خالل
تدخلها يف الشرق األوسط.
يضاف إىل ذلك كله ،ان الدول العربية مل جتد
داعمًا دوليًا عاد ً
ال لقضاياها احملقة ،ويف مقدمتها
القضية الفلسطينية ،اليت تناوبت القوى الكربى
منحاز إلسرائيل ،عند كل
على ممارسة دور
ٍ
مناسبة ،ويف كل حمطة من حمطات الصراع العربي-
اإلسرائيلي املستمر.
إن الدول العربية يف الشرق األوسط متتلك من
املقدرات االقتصادية والطبيعية واجلغرافية
والثقافية وغريها ..ما ميكنها من أن حتقق مصاحل
ٍ
دولة كربى تسعى إىل تطوير دورها
هائلة ألية
وعالقاتها العاملية ،وهي باملقابل حتتاج إىل

حتقيق معادلة رابح-رابح مع هذه القوة-الدولة ،إن
وجدت.
ٍ
عقود من الزمن ،مل جتد دول املنطقة
وعلى مدى
السالم الذي تسعى إليه ،وال شك أن أحد أهم
أسباب غياب السالم هو أن أطماع الدول الكربى
مل ترتك جما ً
ال لبناء عالقة مصاحل مشرتكة واحرتام
متبادل بينها وبني دول املنطقة.
ومع ذلك ،فإن شعوب املنطقة تنظر اليوم إىل
ٍ
كقوة صاعدة حترتم عالقاتها الدولية،
الصني
والشعوب اليت تبين معها صداقة ،خصوصًا أن
لبكني تاريخ طويل دعمت خالله احلقوق العربية،
حيث «أيدت احلقوق األساسية للعرب يف نضاهلم
الوطين والتحرري ،ونص البيان املشرتك املصري
 الصيين بتاريخ  23ديسمرب /كانون األول 1963بوضوح ،على السياسة الثابتة للصني جتاه العامل
العربي واليت متحورت حول النقاط التالية :دعم
الشعوب العربية يف نضاهلا ضد اإلمربيالية ومن
أجل احلفاظ على استقالهلا القومي .تأيييد احلكومات
العربية يف نضاهلا من أجل مبادئ السلم ،واحلياد،
وعدم االحنياز .دعم نضال الشعوب العربية لتحقيق
أمانيها يف التضامن والوحدة ،وفق الطرق اليت
خيتارونها .وتأييد اجلهود الرامية إىل حل النزاعات
العربية  -العربية بالطرق السلمية .وترى أن من
واجب مجيع الدول احرتام السيادة العربية ،وأال
متارس التدخل اخلارجي الذي ينتقص من تلك
السيادة.
واختذت الصني موقفًا ثابتًا يف دعم احلقوق
األساسية للشعب الفلسطيين ،ومنها حقه يف
النضال املسلح السرتجاع فلسطني وإقامة دولته
املستقلة .وخاطب رئيس وزراء الصني «شو إن
الي» العرب يف مطلع  1964قائ ًال« :حنن على
استعداد دائم لدعمكم من أجل استعادة فلسطني.
وعندما تعقدون العزم على حتريرها ستجدوننا
إىل جانبكم ،مندكم بكل ما تطلبونه ،من سالح
ومتطوعني».
إن دول املنطقة حتتاج إىل قوة كربى حليفة يف
احملافل الدولية تتعامل معها على أساس صداقة
قائمة على املصاحل املشرتكة واالحرتام املتبادل
بني الشعوب.
كما أن التفاعل احلضاري بني الدول العربية
والصني ميثل حاجة عربية جادة ،ال تقل أهمية عن
احلاجة لتصدير النفط ومشتقاته ،والتعاون يف
اجملال االقتصادي.
وبالتالي ،فإن الفرصة قائمة لتطوير العالقات
الصينية العربية ،كما هي قائمة لتطوير الدور
الصيين يف املنطقة والعامل.
إن التحوالت اليت تشهدها منطقة الشرق األوسط،
وتلك اليت يشهدها النظام الدولي ،جتعل الظروف
مؤاتية لتطوير العالقات الصينية العربية من ناحية،
ٍ
تبدالت عديدة يف أدوار القوى الكربى
وتدفع باجتاه
يف هذه املنطقة من العامل.
كما أن الفائدة من تطوير هذه العالقات تبدو
واضحة ومؤكدة ،األمر الذي يشري إىل حتمية
تصاعد الدور الصيين وانعكاساته على القضايا
املطروحة اليوم يف املنطقة ،فض ًال عن القضايا
اليت تلوح يف األفق.
وعليه ،فإن هذا الدور املتصاعد ال بد له إال أن
لدور صيين أكثر فاعلية يف النظام
يكون مدخ ًال
ٍ
الدولي الناشىء ،كما ال بد له يف املقلب اآلخر
كدول
إال أن يكون جمال استفادة كربى للعرب،
ٍ
وشعوب.
إن اكتفاء الصني الشعبية بالعالقات االقتصادية
املتطورة مع دول العامل ،وعدم خروجها إىل فضاء
التأثري السياسي يف امللفات الكربى املطروحة
على الساحة الدولية ،حيمل أخطارًا على مستقبل
السياسة اخلارجية الصينية ،وقد تكون هذه
األخطار أكرب مما تبدو عليه اليوم ،خصوصًا مع
انزعاج الواليات املتحدة األمريكية من التقدم الذي
حتققه الصني على املستوى االقتصادي ،كما على
مستوى حتالفاتها اليت بدأت تفتح عرب االقتصاد
باب السياسة.
ً
مضطرة إىل مواجهة هذه
من هنا ،تبدو الصني
األخطار عرب تعزيز حضورها السياسي يف مساحات
حضورها االقتصادي ،فكما استطاعت أن توجد
موطئ قدم يف كل القارات ،هي مدعوة اليوم
دور أكثر فاعلية يف الشرق األوسط ،من
إىل لعب
ٍ
أجل مصلحتها ،ومن أجل مصلحة شعوب املنطقة
أيضًا.
فكيف تتحقق اآلليات اليت تسمح بتطور العالقات
العربية الصينية إىل احلد الذي حتدثنا عنه؟ وإىل
أي مدى يعي الطرفان السبل الكفيلة بتحقيق هذه
املصلحة املشرتكة؟

عن «امليادين»

«النقابة اجلديدة» قادمة :وزارة العمل تواجه عامالت املنازل
إيفا الشويف
شهد يوم االحد حدثًا تارخييًا يف نضال العمال
والعامالت يف لبنان .التأم املؤمتر التأسيسي
إلنشاء نقابة من نوع «جديد» ،هي نقابة العامالت
والعمال يف اخلدمة املنزلية .وزارة العمل حاولت
يف األيام القليلة املاضية منع انعقاد املؤمتر.
هددت باستخدام قوى االمن الداخلي لفرطه،
ّ
وطالبت الداعمني بالرتاجع وإال فاالقتصاص
منهم ،وأعلنت أنها لن تعطي الرتخيص ملثل هذه
حبجة أنها ختالف القوانني اللبنانية اليت
النقابة،
ّ
حترم العامالت والعمال األجانب من حق تأسيس
نقاباتهم وترتك العامالت والعمال يف اخلدمة
املنزلية من دون محاية قانون العمل.
هو مشهد مؤثر فع ًال .اللون االمحر سيطر على
القاعة ،بدءًا بالشعارات واليافطات اليت طالبت
بإلغاء نظام الكفالة كهدف رئيس ،وصو ً
ال اىل
عب عن انتظام هذا احلراك
اللباس
ّ
املوحد الذي رّ
والتزام املنتسبات واملنتسبني بقضيتهم الواحدة:
مقاومة أبشع أشكال االستغالل يف سوق العمل.
مضطهدات ومضطهدون من خمتلف اجلنسيات
تدفقوا أمس اىل قاعة خمصصة لألفراح مقابل
مقر االحتاد الوطين لنقابات العمال واملستخدمني
ّ
يف وطى املصيبة .كانوا كثرًا مبا يفوق
ّ
التوقعات ،ومبا يناقض مشهد العمل النقابي يف
لبنان اخلاضع واملستسلم .رفعوا القبضات عالياً
قوة كامنة ّ
حتدي املخاطر
حتثهم على ّ
تعبريًا عن ّ
والتهديدات .أعلنوا تأسيس أول نقابة للعامالت
والعمال يف اخلدمة املنزلية ،ولو باسم مستعار
هو «النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية
االجتماعية» ،وهيئة تأسيسية مستعارة تضم
لبنانيات ولبنانيني يعملون يف هذا اجملال أو
يف جماالت مشابهة أو ذات صلة ،وذلك التزامًا
بقوانني حملية جائرة تنتهك حقوق وحريات فئة
واسعة متثل اليوم جزءًا مهمًا من القوى العاملة
بأجر.
عشية التئام املؤمتر ،استنفرت أجهزة السلطة ملنع
مثل هذا اخلرق غري احملسوب .وصل االمر بوزير
العمل سجعان القزي اىل توجيه تهديدات مباشرة
اىل املنظمني .اتصل بهم مهددًا باستخدام القوى
االمنية لوقف أعمال املؤمتر بالقوة ،ووجه حتذيرات
ّ
مبطنة اىل االحتاد الوطين لنقابات العمال
غري
واملستخدمني يف لبنان ،الذي أخذ على عاتقه
تأسيس هذه النقابة واحتضانها يف صفوفه (بدعم
من منظمة العمل الدولية واحتاد النقابات الدولي).
رفض املنظمون هذه التهديدات والتحذيرات،
واعتربوها «وقحة» ،تتوسل أساليب قمعية ضد
احلريات النقابية ،غري مبنية على أي قانون« ،إذ
ليس هناك أي جرم جزائي مرتكب ،وأي خمالفة
جتمع عمال وعامالت للقيام
لقانون العقوبات ،يف ّ
بعمل شرعي ،هو املطالبة حبقوقهم» ،وفق ما
قاله الناشط احلقوقي احملامي نزار صاغية.
مشروع إنشاء هذه النقابة ليس وليد اللحظة .منذ
سنوات ختوض العامالت يف اخلدمة املنزلية نضا ً
ال
حقوقهن.
قاسيًا من أجل احلصول على أبسط
ّ
هن مستثنيات من محاية قانون العملّ .
مت تأويل
ّ
القانون حلرمانهن من حق التنظيم النقابي ،على
الرغم من عدم وجود أي نص صريح مينعهن من
تأسيس نقابة .رأت العامالت أنه مل يعد كافيًا
اقتصار املواجهة على عدد من التظاهرات اليت
ينظمها «اجملتمع املدني» يف املناسبات.
قررن االنتقال إىل خطوة تقدمية أكثر .قمن
بالتعاون مع زميالت وزمالء لبنانيني بتقديم
طلب رمسي إىل وزارة العمل لتأسيس نقابة حتت
اسم «النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية
االجتماعية» ،ونص النظام الداخلي على أن
مهماتها تتضمن تنظيم العامالت والعاملني يف
املهن املتشابهة واملرتابطة اليت تدخل يف نطاق
تسميتها ،مبا يف ذلك العمل يف اخلدمة املنزلية،
وقد جاءت هذه الصيغة نتيجة عمل حمامني
جيزمون بأن ليس يف ذلك أي خمالفة للقانون،
تصرف وزير العمل هو الذي
وجيزمون بالتالي بأن
ّ
يناقض القانون.
ليس خافيًا أن هدف هذه النقابة هو تنظيم العامالت
قوة
والعمال يف اخلدمة املنزلية نقابيًا ،وتشكيل ّ
منظمة تتيح الدفاع عن مصاحل هذه الفئة العمالية.

هذا ما مت إعالنه بوضوح يف املؤمتر التأسيسي
االحد ،إذ انتهى اىل تشكيل أول جلنة (نقابة)
هلذه الفئة ،سيليها تأسيس جلنة ثانية لعامالت
وعمال الرعاية يف دور احلضانة واملدارس .مل
تكن كل املقهورات واملقهورين مشاركني يف
هذا املؤمتر .املئات من العامالت بقني حبيسات
كن
منازل أصحاب عملهن ،واملئات أيضًا
ّ
يتعرضن للضرب واالغتصاب .البعض منهن مل
ّ
يأخذ أجره منذ سنني ،وهناك عاملة ُ
ستقتل خالل
سمي هذا «انتحارًا» .من أجل هؤالء،
أيام،
ُ
وسن ّ
حضرت اىل املؤمتر أمس عشرات اإلثيوبيات،
الصوماليات،
السريلنكيات،
الفيليبينيات،
غريهن ،مع
الكامريونيات ،البنغالدشيات والكثري
ّ
مشاركة ضئيلة للذكور.
نبض املواجهة مع السلطة سيطر على العامالت
والعمال األجانب ،فيما غاب هذا النبض عن
بعض املؤسسني اللبنانيني ،إذ أعلن رئيس
االحتاد الوطين كاسرتو عبداهلل ،يف كلمته يف
حفل االفتتاح ،أن وزير العمل سجعان قزي «غاب
قزي الذي رفض
اليوم
لكن قلبه معنا» .لكن ّ
ّ
التحدث بامسه صراحة عرب أعلن أن قلبه يف مكان
حتدث «مسؤول رفيع» يف وزارة العمل،
آخر.
ّ
معتربًا أن «هؤالء ليس لديهم أي صفة متثيلية،
سيحاسب
وما جرى االحد هو عمل غري قانوني
ُ
املسؤول عنه»ُ .يكرر «املسؤول الرفيع» حرفيًا
تهديداته ملنظمي املؤمتر« :كنا على وشك إرسال
التجمع غري القانوني،
قوى األمن ملنع انعقاد هذا
ّ
إال أننا مل نرغب يف أن يأخذ املوضوع أبعادًا
سلبية» .ما قصده «املسؤول الرفيع» أن إرسال
القوى االمنية قد يثري «جلبة» يف ضوء مشاركة
وفود من منظمات دولية وبعثات دبلوماسية يف
أعمال املؤمتر.
ستصدر وزارة العمل اليوم بيانًا ترد فيه على
حدث .يؤكد «املسؤول الرفيع يف وزارة العمل»
أنه «ليس ألي أحد حق يف تأسيس نقابة ما مل
يكن لبنانيًا ،كما أن عمال املنازل مستثنون من
أحكام قانون العمل ،وبالتالي ال ميكنهم تأسيس
نقابة».
ّ
يعلق وزير عمل سابق بأن حجج وزارة العمل
ً
ً
ساقطة أخالقيا وقانونيا ،فالنقابة ليست خمصصة
لألجانب ،بل تستهدف أشخاصًا ميارسون نشاطًا
اقتصاديًا معينًا (عمال وعامالت املنازل) مبعزل
عن جنسياتهم ،وهي تضم لبنانيني يزاولون
هذا النشاط ،فيما ّ
يؤكد احملامي نزار صاغية أن
مؤسسي هذه النقابة عمال لبنانيون وفق الطلب
الذي ُق ّدم إىل الوزارة .كذلك فإن استثناء قانون
العمل عمال اخلدمة املنزلية من نطاق تطبيقه يعين
أنهم غري معنيني بنصوص هذا القانون ،مبا يف
ذلك تشكيل نقابة ،لكن هل يعين أنهم ممنوعون
من تشكيل نقابة؟ على العكس ،فاستثناؤهم
من القانون يشري اىل أنهم ال خيضعون لشروط
تأسيس النقابات اليت ينص عليها قانون العمل،
وجتمع
وال يعين إطالقًا منعهم من تأسيس نقابة
ّ
للدفاع عن حقوقهم ،فهناك معاهدات ومواثيق
دولية تعطيهم هذا احلق.
يعب عن
ّ
رد الفعل العنيف من قبل وزير العمل رّ
موقف حازم ّ
متخذ مبنع نشوء نقابة من هذا النوع،
يتصرف كأي وزير عمل يف
إذ كان بإمكانه أن
ّ
لبنان ،أي أن يرفض «منح» الرتخيص ألي نقابة ال
يريدها ،بد ً
التصرف
ال من فتح مواجهة معلنة .هذا
ّ
أوهلا أن النظام ال يسمح بأي
له أسبابه العديدةّ ،
تساهل عند احلديث عن قيام نقابات خارجة عن
السيطرة .وثانيها أن وظيفة «استقدام» العامالت
والعمال االجانب واستغالهلم أبشع استغالل هي
لتأمني «فائض عمالة» قابل لالستخدام يف
ترويض الفئات العمالية املهمشة وختفيض
أجورها ،فكيف سيقبل النظام السماح بتنظيم هذا
الفائض نقابيًا بعدما جنح يف حتويل أكثر من ثلث
القوى العاملة اللبنانية اىل عمالة غري نظامية.
معادلة اإلخضاع واضحة :استقدام عدد هائل من
العمالة األجنبية غري املاهرة اليت ميكن التحكم
فيها بسهولة ،ووضعها مقابل العمالة اللبنانية
املشابهة ،ما يدفع العمال والعامالت اىل القبول
بشروط قاسية يف سوق العمل.
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مقاالت وتحقيقات

سالم بعد سنة :الصرب ال يعين أن احلال ماشية

شرق زحلة على خطى عرسال؟

نقوال ناصيف
بعد ايام تكون انقضت السنة االوىل يف عمر
حكومة الرئيس متام سالم ،تتنقل من شغور اىل
آخر ،بعد  11شهرًا على تكليف رئيسها .مذ ذاك
صارت اشبه بزورق يركب موجة تفاؤل مرة وموجة
تشاؤم اخرى ،ويصطدم باستحقاقات متتالية
تكاد ال تشبه حكومة الرئيس متام سالم سواها
مر عقود .سجلت تاريخ
اليت سبقتها على ّ
تأليفها من دون ان تعرف متى تنتهي مهمتها
ما دام ال انتخابات نيابية عامة ،وال انتخاب
لرئيس اجلمهورية ،وال رئيسها يف وارد االحنناء
للعواصف ،وال احد يف افرقائها مستعد للتخلي
عنها .بذلك ،تكمن نقطة ضعفها يف قوتها .يف
 15شباط تكون انقضت السنة االوىل على صدور
مراسيمها .رئيسها ال هو متشائم وال متفائل،
ويعزو ضباب املشهدين احمللي واالقليمي اىل
«ان عدم الوضوح يف الرؤية يف هذه املرحلة
حيال التطورات املتسارعة يف املنطقة والعامل،
وانعكاسها على لبنان هو سيد املوقف .ال احد
يسعه االدعاء انه يعرف ماذا سيجري ،او لديه
اخلرب اليقني الذي ليس يف متناول اي احد».
يقوم سالم جتربة حكومته؟
بانقضاء سنة ،كيف ّ
يقول« :بداية ال بد من االعرتاف بأن واقع هذه
احلكومة ،منذ اليوم االول ،كان صعبًا وشائكا
توصلنا اىل
ومعقدًا .استغرقنا  11شهرًا حتى
ّ
خمرج االفراج عن حكومة ائتالفية .بدأت العمل
واالجناز ،لكن ما ان انقضت االشهر الثالثة
االوىل حتى دخلنا يف شغور رئاسة اجلمهورية.
عندما تألفت قيل انها حكومة موقتة لثالثة اشهر
ونصف شهر جتري خالهلا االنتخابات الرئاسية ،ثم
ختلفها حكومة اخرى .مل حيصل االنتخاب بل وقع
الشغور .ثم راحت تتعثر جلسات متتالية النتخاب
الرئيس .ظللنا نعمل يف اعتقاد ان مهمتنا موقتة
لبضعة اشهر ُينتخب خالهلا الرئيس ،ما يتيح
بعد ذلك تأليف حكومة لالضطالع بدورها .حال
املوقت رافقت حكومتنا منذ اليوم االول ،ما محلنا
يف ما بعد ــــ مع تعذر انتخاب الرئيس وتسلم
حكومتنا صالحياته ــــ اىل اعتماد بعض االجراءات
اليت قيل عنها آنية على حنو موقت ايضًا لتفادي
الشلل وتعطيل العمل واالنتاج .اال ان ما حصل مل
يكن ابدا امرا مثاليا .اليوم بعد انقضاء كل هذا
الوقت ،حنار يف ما حنن فيه .ال املعطيات تفرج
عن حل يؤدي اىل انتخاب رئيس اجلمهورية ،وال
حنن نريد ان تبقى احلكومة يف احلال االستثنائية
اليت هي فيها مبا جيعل املوقت دائمًا ،وال يف
وارد التخلي عن مسؤولياتنا .وهو مصدر اصرارنا
يف كل حني ،يف مطلع كل جلسة جمللس الوزراء
ويف اي مناسبة اخرى ،على ضرورة انتخاب رئيس
اجلمهورية والتأكيد ان ما منر فيه موقت .لكن،
ويا لالسف ،ال حيصل االنتخاب .وهو ما يرتك اثره
على عمل حكومتنا .قد يكون اسطع دليل على
ذلك عدم اجراء االنتخابات النيابية».
يضيف« :هذا الوضع الذي اواجهه ،املوصوف
مرارًا بالصرب ،ال اعرف اىل اي مدى ال يزال يفيد؟
بالتأكيد الصرب مفيد ،لكنين ال اريد توجيه رسالة
اىل اي احد بأن االحوال ماشية ،وميكن ان تستمر
كما هي اليوم .يف كل مناسبة اتلقى ثناء واطراء
على صربي واستيعابي والقدرة على االحتمال يف
ظل وضع شاذ .لكنين اتساءل يف قرارة نفسي هل
ان هذا املديح يف حمله ،ام انين غري مضطر لتحمل
بتمسكي بوجهة نظر مفادها
كل ما امحل؟ ناهيك
ّ
ان ال يفهم من الصرب واالستيعاب عدم تسهيل
انتخاب رئيس اجلمهورية ،او كأننا نقول ان البلد
ميشي من دونه .طبعًا ليست هذه هي الغاية.
تاليًا ،اذا كان املقصود بالصرب عدم الذهاب
اىل الشلل وتفجري الوضع السياسي ،فإن من
الضروري اجياد حراك يؤدي اىل انتخاب الرئيس
واستكمال مستلزمات اجلسم اللبناني برأسه .هذه
مسؤولية القوى السياسية او ً
ال واخريًا».
هل يدخل انتخاب الرئيس يف املسؤوليات املنوطة
باحلكومة؟
يعقب« :ال ابدًا .انتخابات الرئاسة مسؤولية
القوى السياسية .ليست احلكومة اليت ترشح وال
هي اليت تقرتع .هذه مسؤولية القوى السياسية
املمثلة يف جملس النواب ،املسؤولة املباشرة

ال يمكن التنازل عن انتخاب الرئيس ،ومسؤولية
املسيحيني اساسية (هيثم املوسوي)

عن هذا االستحقاق .اجراء االنتخاب امر ال ميكن
التنازل عنه يف اي حال او حلظة» .ويضيف:
«اجلميع متضررون من عدم انتخاب الرئيس،
وليس املسيحيون فقط الذين هم اكرب املتضررين
من تأخريه .ليست املرة االوىل يواجه لبنان شغورا
كهذا ،لكن على القيادات املسيحية ان تدرك ان
الوضع ال ميكن ان يستمر على هذا النحو ،وال بد
من اجياد خمرج للمعضلة».
اذا ،االستحقاق الرئاسي مسؤولية مسيحية او ً
ال؟
يقول رئيس احلكومة« :هو مسؤولية وطنية،
للمسيحيني فيها حصة كبرية سلبا او اجيابا».
هل جيد يف اآللية اليت قررها لعمل جملس الوزراء
بعد انتقال صالحيات رئيس اجلمهورية اليه،
اضحت فعال عبئا على جملس الوزراء؟
جييب رئيس احلكومة« :ليست اآللية املثالية
وليست الفضلى حتمًا ،بل آلية االمر الواقع يف
ظل احلال املوقتة .قد نلجأ اىل مراجعتها والدور
الذي نقوم به يف الوقت احلاضر ،وهي ختضع
لكثري من املساءلة والتشكيك».
اال انه يتوقف عند االجناز الرئيسي حلكومته
بانقضاء السنة االوىل ،وهو االمن« :كانت لنا
اجنازات كثرية من ضمنها امللف االمين .لكن
هناك تعثرا وتأخريا يف عدد من امللفات االخرى
املهمة والضرورية كانت تتطلب معاجلة ،منها ملف
النفط الذي ميثل ثروة وطنية بالغة االهمية .ال
يزال يشوبه التأخري من جراء عدم احلسم يف ظل
اآللية املعتمدة .صحيح ان احلكومة اقبلت يف
مطلع عهدها على تعيينات ضخت دما جديدا يف
االدارة ،غري انها غري كافية وال بد من استكماهلا
يف اكثر من نطاق .طبعا يكمن هذا التعثر يف
اخلالف السياسي واالداء غري الفاعل ،ويف احسن
االحوال مل يكن على النحو املرجتى».
وهل ال يزال يعتقد بأن احلكومة تستمد قوتها من
الغطاء االقليمي والدولي ،جييب« :ال شك يف ان
هناك غطاء اقليميا ودوليا واكب اوضاعنا .لكن
يف املقابل ينبغي ان ال نستكني اليه او نرختي
امامه والتنازل عن دورنا السيادي يف انتخاب
الرئيس .نشعر باالهتمام الدولي يف احملافظة
على لبنان ،واحلؤول دون انعكاس احلالة االقليمية
عليه .اال ان املواكبة والعناية الدولية يقتضي
استكماهلا باالستحقاق».
يشدد سالم على ان االمن يشكل «املهمة
االساسية» حلكومته يف مواجهة االرهاب ،اال انه
ايضا «مهمة القوى السياسية اليت يتعني عليها
ان تدرك ان من غري املسموح العبث به وتعريض
البالد لالخطار .ال بد من القول ان قيادات تلك
القوى كانت هلا مواقف بارزة يف مواجهة اخطار
الوضع االمين الذي يستهدف لبنان .وقد يكون
ابرزها ما ادىل به الرئيس سعد احلريري بدعمه
كل االجراءات االمنية للتأكيد ان ال بيئة حاضنة
لالرهاب يف اي مكان يف لبنان .آمل يف ان تكون
للحوار الدائر بني تيار املستقبل وحزب اهلل آثار
ملموسة تعزز االمن ،ومساعدة القوى العسكرية
واالمنية على بسط سيادة الدولة على كل
االراضي اللبنانية».

فراس الشويف
املعارك اليت خيوضها اجليش
السوري ضد مسلحي «جبهة
النصرة» مشال طريق دمشق ــ
بريوت ،دفعت اجليش اللبناني
إىل اختاذ أقصى درجات احلذر يف
ّ
سكان
شرق زحلة ،والطلب من
خميمات كفرزبد مغادرة اخليم خالل
ّ
 48ساعة.
تستعر ،منذ أيام ،معارك عنيفة
بني اجليش السوري ومقاتلني
تسربوا من
من «جبهة النصرة»
ّ
جنوب شرق القلمون باجتاه سهل
الزبداني وقرييت كفري يابوس
ويابوس ،على مقربة من احلدود
اللبنانية ــ السورية ،وطريق بريوت
ـــ دمشق عند املصنع.
حترك املسلحني يف هذه املنطقة
ّ
ّ
ّ
ظل الظروف
متوقعًا ،يف
كان

موقع سقوط الصاروخ يف عني كفرزبد الثالثاء (أسامة القادري)

اخلانقة اليت يعانونها يف جرود القلمون بفعل
وتعرضهم للحصار واالستهداف الدائم
الثلوج،
ّ
من الطائرات السورية ومدفعية اجليشني السوري
واللبناني ،ومواقع حزب اهلل واجلبهة الشعبية ــ
القيادة العامة.
وتقابل منطقة الزبداني (بدءًا بيابوس مشالي خط
بريوت ــ دمشق الدولي على بعد  30كيلومرتًا من
املصنع ،وامتدادًا إىل مدينيت الزبداني ومضايا،
وصو ً
ال إىل سرغايا السورية) البقاع األوسط من
ً
ً
جهة الغرب ،بدءا بعنجر وجمدل عنجر ،وصوال حتى
قوسايا وجرودها ورعيت ،وخلفها بلدة رياق
ومطارها العسكري.
حترك املسلحني بدأ ليل اخلميس املاضي يف
ّ
تسمى «فتحة
اجتاه جرود قوسايا من منطقة
ّ
لكن مواقع «القيادة العامة» أطلقت
اجلنزيرة»،
ّ
نريان مدفعيتها من بعيد باجتاه سيارات رباعية
الدفع جمهزة برشاشات ثقيلة تابعة للمسلحني ،ما
أجرب املهامجني على الفرار والرتاجع .وبالتزامن مع
ّ
املسلحون
التحرك يف اجتاه جرود قوسايا ،هاجم
ّ
عدة حواجز للجيش السوري يف كفري يابوس
ّ
«اهلوة» وحاجز «محيد» ،ودخل
ويابوس وحاجز
ّ
عدد من مسلحي «النصرة» إىل البلدتني ،قبل أن
يستعيد اجليش يف اليومني املاضيني السيطرة
ّ
الفارين إىل
عليهما ،والبدء مبطاردة املسلحني
اجلرود .ويوم الثالثاء ،مل يهدأ قصف الطائرات
ّ
املسلحني يف اجلرود.
واملدفعية السورية لتجمعات
وقالت مصادر ميدانية سورية إن اجليش اعتقل
خاليا نائمة تعمل مع «النصرة» داخل البلدتني،
وقتل عددًا من قادتها وقادة «حركة أحرار الشام»
جوية على مضايا.
يف غارة ّ
املعلومات تشري إىل أن املنفذ الوحيد الذي ال
ّ
مسلحو جرود القلمون إىل الداخل
يزال ميلكه
السوري من جهة اجلنوب والشرق هو طريق يصل
إىل مدينة سرغايا جنوبي بلدة الطفيل ،وامتداد
مير حتت مرأى «تالل اخلشعات» اليت
الطريق ّ
يشرف عليها حزب اهلل من موقع «عني الساعة»،
ومل يكن باستطاعة املسلحني استخدامه خالل
لكن الضباب يف الشتاء
الصيف لعبور اآلليات،
ّ
يسمح هلم بالعبور باآلليات.
ّ
املسلحني
وفيما ختضع الزبداني ومضايا لسيطرة
وحياصرهما اجليش السوري ،تبدو سرغايا خارج
الدائرة املباشرة للمعارك حتى اآلن ،حيث ينتشر
ّ
يتسلل إليها
اجليش على أغلبية مداخلها ،فيما
ّ
مسلحو املعارضة من القلمون .وحياول األهالي
املنقسمون بني املعارضة واملواالة للرئيس
السوري ّ
بشار األسد حتييد بلدتهم عن املعارك،
بهدف احلفاظ على إنتاجهم الغزير من التفاح
والكرز .ويف الوقت نفسه ،ينقسم أهالي مضايا
اليت ال تزال ّ
تؤثر فيها سطوة العائالت والعشائر،
للتوصل إىل هدنة مع الدولة
بني إرادة حملية
ّ
ّ
مسلحو
السورية ،يف الوقت الذي يعمل فيه
«النصرة» على التصعيد .وعلم أن اشتباكًا وقع
ّ
مسلحني حمليني من البلدة وبعض
االثنني بني
خلفية استهداف املدنيني
عناصر «النصرة» على
ّ
بالقنص على الطريق العام إىل مضايا.

تهديد شرق زحلة

ّ
املسلحني إىل فتح نقاط اشتباك
عدا عن حاجة
خارج دائرة احلصار الذي خيضعون له من غالبية
احمليط يف القلمون ومن الثلج ،تشري املصادر
ّ
املسلحني يف اجتاه يابوس
«حترك
األمنية إىل أن
ّ
عدة استهدافات يف تلك املنطقة،
وكفري يابوس له ّ
أوهلا تهديد طريق دمشق ــ بريوت ،وثانيها إرباك
ّ
اجليش والقوات املساندة له ،وثالثًا خلق واقع
أمين معقد يف جمدل عنجر وشرق زحلة رديف لواقع
عرسال يربك اجليش اللبناني وتهديد طريق بعلبك
والبقاع الشمالي ،وميتد إىل البقاع األوسط وجبل
الشيخ».
ّ
كل هذا ليس خافيًا على اجليش اللبناني ،الذي
حتسبًا ألي طارئ،
املنطقة
يف
تأهبه
درجة
رفع
ّ
ّ
تسلل قد يقوم بها املسلحون
ولرصد أي حماوالت
هربًا من اجليش السوري ،باجتاه الداخل اللبناني.
بشكل كبري على وضع
والواقع امليداني ينعكس
ٍ
أكثر من  7آالف مواطن سوري يسكنون ثالثة
خميم
خميمات يف خراج بلدة كفرزبد ،باإلضافة إىل ّ
ّ
جنوب مطار رياق العسكري .ومعظم هذه العائالت
تقطن املنطقة منذ  30عامًا وتعمل يف األراضي
الزراعية ،وتسكن يف خيام .وزاد الواقع بؤسًا
انتقال عدد من النازحني السوريني إىل املخيمات
من الزبداني وريف دمشق مع بدء املعارك يف
سوريا ،وقد ناهز العدد حبسب رئيس بلدية
كفرزبد سلوم سلوم «حنو  8آالف شخص ،كانوا
خميمات ،قبل أن يقوم اجليش
ّ
يتوزعون على أربعة ّ
بإزالة أحدها (يف تلة املخاضة)».
وعلى الرغم من وجود املخيمات يف املنطقة
مدة طويلة ،أشارت املصادر إىل أن «األمم
منذ ّ
أصرت على اعتبارهم نازحني ومعاملتهم
املتحدة
ّ
على هذا األساس وتقديم املساعدات وتسجيلهم
يف سجالتها»!
ويقوم اجليش منذ صباح األحد حبمالت دهم يف
خميم
خميم «محيد»ّ ،
املخيمات الثالثة الباقية ،هيّ :
وخميم «علي احملمد» ،باإلضافة إىل
«النجاشي»
ّ
مداهمات يف منطقة عرب املوالي التابعة لبلدة
كفرزبد ،واليت يسكنها عرب املوالي اللبنانيون،
ومداهمات يف الفاعور القريبة.
مصادر أمنية لبنانية أشارت إىل أن «اجليش
طلب يوم االثنني من سكان املخيمات إخالء اخليم
حيدد الوجهة ،وإلاّ فسيعمل
خالل  48من دون أن ّ
بالقوة» .وأشارت املصادر إىل
على هدم اخليم
ّ
أن «اجليش حياول أن ال يصطدم بالقاطنني يف
توسع املخيمات على
لكن الوضع ال حيتمل
اخليم،
ّ
ّ
سفح اجلبل ،يف ّ
ظل املعارك املشتعلة ،خوفًا من
تسلل املسلحني إىل املخيمات وتوتري الوضع
األمين يف املنطقة ،وعلى القاطنني أن يتفهموا
احلساسية األمنية».
وأشارت املصادر األمنية إىل أنه «ال خوف على
عدة نقاط
املنطقة ،فاجليش موجود
بقوة يف ّ
ّ
جيدًا وال
ن
حمص
العسكري
ومراكز ،ومطار رياق
ّ
ّ
ميكن املسلحني اخرتاق احلدود بأعداد كبرية ،فض ًال
قوية يف املقلب
عن أن لدى اجليش السوري مواقع ّ
اآلخر من احلدود ومراكز للوحدات اخلاصة».
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قـضاء وقـدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
فلسطيين يكشف عن عالقته بأحد انتحاريَّي السفارة
اإليرانية يف بريوت
مغي معرفته بأحد االنتحاريني اللذين
مل خُي ِف الفلسطيين قاسم
رّ
نفذا عملية تفجري مزدوجة استهدفت مبنى السفارة اإليرانية يف
حملة بئر حسن يف بريوت يف التاسع عشر من تشرين الثاني من
«يشهر» يف الوقت نفسه صداقته له ،رغم
العام  ،2013لكنه مل ُ
االنتحاريني الفلسطيين عدنان موسى احملمد هو
إقراره بأن أحد
َ
جاره ،وكان يلتقي به أثناء تردده إىل الشيخ أمحد األسري يف
مسجد بالل بن رباح يف عربا ،وأيضًا كان ّ
يقله على دراجته النارية
حيث كانا يرتافقان للصالة يف مسجد التوبة.
مغي أنه حاول الذهاب إىل سوريا «بقصد الزواج» ،نافيًا أن
وأفاد رّ
يكون قد حاول االلتحاق جبماعات إرهابية هناك.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل
مغي وأصدرت حبقه حكمًا قضى بسجنه مدة
ابراهيم قد استجوبت رّ
مغي باألشغال الشاقة
نضال
قريبه
على
سنة ،فيما حكمت غيابيًا
رّ
املؤبدة ،وإلزامه بتقديم بندقية حربية ،وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض
الصادرة حبقه.
مغي أنه من سكان البيسرية ويعمل سائق
قاسم
أفاد
وباستجوابه،
رّ
بيك أب يعود لوالده ،نافيًا انتماءه إىل أي تنظيم أو حزب.
وبعد أن تراجع عن اعرتافاته السابقة زاعمًا تعرضه للضرب ،أكد
فجر نفسه ورفيقه معني أبو ضهر
بأن عدنان موسى احملمد الذي ّ
أمام السفارة اإليرانية هو جاره «ليس أكثر» ،وأضاف« :علمت
نيته بتفجري نفسه ،وقد
بأنه فعل ذلك ،وهو مل خيربني سابقًا عن ّ
اختفى فرتة طويلة ،حيث مل أعد لعند الشيخ األسري وكنت ألتقي
مغي أنه ابن عمه .وعن عالقة األخري
به هناك .وقال عن نضال
رّ
بعدنان احملمد أفاد أنهما كانا يرتافقان دائمًا .وروى أن نضال
يهرب أشخاصًا إىل سوريا ،وأنه
أرسله إىل املطلوب بالل بدر الذي ّ
(أي املوقوف) كان ينوي الذهاب إىل سوريا بهدف الزواج.
وعما إذا كان معجبًا باألسري قال :كنت معجبًا به كونه كان يدافع
ّ
حيرض على حزب اهلل والطوائف األخرى
عن
السنة ،أما عندما بدأ ّ
أتردد إليه .وأكد أنه يوم «أحداث عربا» كان يف البيسرية،
فلم أعد
ّ
َ
يتلق أي رسالة.
ومل
وردًا على سؤال أفاد بأنه التزم دينيًا منذ فرتة وأنه من نزالء
«املبنى ب» يف سجن رومية ،إمنا مل يبايع أحدًا.
وقال« :كنت أتردد إىل مسجد التوبة إمنا مل أكن أصلي» .وأضاف
بأنه عندما كان يرى عدنان احملمد متوجهًا إىل املسجد ،كان ّ
يقله
معه على دراجته النارية .وبسؤاله نفى أن تكون احملاضرات اليت
يلقيها أحد املشايخ يف املسجد تتطرق إىل الوضع يف سوريا
مرتاجعًا بذلك عن اعرتافاته السابقة .وقال عن قريبه إنه علم
بذهابه إىل سوريا لكنه مل يذكر أنه التحق بلواء «أحرار الشام» ثم
جببهة النصرة ،وأوضح« :أنا قلت ذلك عن عدنان احملمد وليس
عن نضال» ،الذي أخربه عن احملمد والتحاقه بالنصرة.
يزوجونين ببالش ويف مرا
مغي :فوق (قاصدًا سوريا)
وقال
ّ
رّ
كمان» ،وأضاف :هكذا قال لي ابن عمي نضال .وأوضح أن
بالل بدر مل يكن يعلم أنه يريد الذهاب إىل سوريا بقصد الزواج،
وهل أعلمك قريبك أنه يوجد حوريات فأجاب« :كال ،بنات سوريات
مغي أنه مل يستطع الدخول إىل سوريا ،حيث طلب
عاديات» .وأفاد رّ
منه بالل بدر أن يقصد شتورا وينتظر هناك حيث سيحضر شخص
لتهريبه ،لكن ذلك الشخص مل حيضر فعاد أدراجه ،نافيًا أقواله
السابقة حول حماولة دخوله إىل سوريا عن طريق راشيا.

عصابات قتل وسرقة يف قبضة القوى األمنية

متكنت قوى األمن الداخلي بأمرة املقدم ماجد األيوبي وبعد عملية
رصد ومتابعة دقيقة يف منطقة الدريب وكوشا وخريبة اجلندي
وحميطهما من توقيف عدد من أفراد عصابة سرقة هما السوريان
هالل م .وفادي م .وأمحدع .من بلدة فنيدق ،وخطاب س .من بلدة
كروم عرب .وقد اعرتف هؤالء باشرتاكهم مع آخرين يف عمليات
السرقة وتتم مالحقتهم حيث نفذت قوى األمن الداخلي إجراءات
واسعة وأعمال دهم إللقاء القبض على من تبقى من أعضائها.
وهلذا الغرض وبعد تزايد الشكاوى عقد قائد السرية يف عكار املقدم
األيوبي سلسلة اجتماعات مع عدد من رؤساء البلديات مت يف خالهلا
االتفاق على اإلجراءات الالزمة ملالحقة كل املخلني والتنسيق مع
قوى األمن الداخلي واجليش واألجهزة األخرى ملالحقة اخلارجني عن
القانون ،كما مت البحث باإلجراءات الكفيلة بتنشيط العمل الرقابي
للشرطة البلدية وتفعيل دورها على أكثر من صعيد.
كما عقد اجتماع مع آمري الفصائل واملخافر ومت األخذ بتعليمات
وزير الداخلية نهاد املشتوق ومدير عام قوى األمن الداخلي اللواء
ابراهيم بهذا اخلصوص جلهة التشدد يف مالحقة اجملرمني ومحاية
أمن املواطنني والسهر على حياتهم وأمن املنطقة بشكل عام
 ،وإشعار املواطن بالثقة وخصوصًا يف هذه الظروف الصعبة
والدقيقة.
من جهة أخرى ،أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بعد
توافر معلومات ملكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم اهلامة اإلقليمي

يف الشمال  -وحدة الشرطة القضائية ،عن مكان تواجد مطلوبني
يف حمليت القبة ومفرق بقرزال .وعلى الفور ،قامت دوريتان من
املكتب املذكور مبداهمة املطلوبني ،ومتكنت من توقيفهما ،وهما
كل من :د.ب .يف حملة القبة بطرابلس ،وهو مطلوب للقضاء
مبوجب مذكرتي توقيف جبرائم قتل وحماولة قتل وخالصة حكم
جبرم أسلحة ،وك.س .يف حملة مفرق بقرزال ،وهو مطلوب للقضاء
مبوجب  6بالغات حبث وحتر وخالصة حكم جبرائم سرقة موصوفة
وسرقة .ويف حملة سن الفيل نزلة سوق األحد ،أقدم جمهول كان
على منت جيب «انفينييت» أسود ومنتح ًال صفة أمنية ،على سلب
حمفظة السوري ب.ح .وبداخلها مبلغ من املال.
ونتيجة التحريات واالستقصاءات املكثفة ،متكنت «شعبة املعلومات»
من حتديد هوية الفاعل وتوقيفه يف حملة الشياح  -مار خمايل وهو
ع.س .وضبط السيارة املستخدمة يف عملية السلب ،وبالتحقيق
معه اعرتف مبا نسب إليه.
وقد تبني أنه مطلوب للقضاء مبوجب  4مذكرات توقيف جبرائم:
انتحال صفة وسلب بقوة السالح وسرقة.
وأوقف مكتب مكافحة اإلرهاب يف الشرطة القضائية كفاح س.
يف بلدة عني الذهب يف عكار وهو مطلوب مبذكرات عدلية عدة.

قتيالن حبادث سري يف قب الياس

ادى حادث سري بني شاحنة وصهريج وسيارة على طريق
عام قب الياس اىل مقتل شخصني.
واجتاحت شاحنة حمملة باحلصى  15سيارة على طريق بشامون ،بعد
أن فقد سائقها السيطرة عليها ،إثر عطل طرأ على مكاحبها .وأدى
احلادث إىل إصابة  3أشخاص جبروح نقلوا إىل املستشفيات .وقد
مت توقيف سائق الشاحنة بناء إلشارة القضاء.
وأسفر صدم سيارة لدراجة نارية على طريق عام زغرين إىل إصابة
سائق الدراجة جبروح ،كما سجل سقوط جرحيني باصطدام سيارة
بواجهة زجاجية لبنك بريوت على طريق عام فيطرون.

االدعاء على رئيسة قسم الصيدلة يف «مستشفى
احلريري»

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم ،على رئيسة
قسم الصيدلة يف مستشفى رفيق احلريري جبرم التالعب بإيصاالت
رمسية واستخدام ادوية منتهية الصالحية بعد تزوير تارخيها وبيعها.
واصدر مذكرة حبث وحتر حبقها لتواريها ،واحال امللف اىل قاضي
التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات.

توقيف  28مطلوباً

أوقفت املديرية العامة لألمن العام خالل أسبوع  28شخصًا جبرائم
تزوير مستندات سفر واستعماهلا لتسهيل عمليات انتقال أشخاص
من لبنان إىل دول أوروبية وآسيوية وإفريقية ،والدخول خلسة
وحترير شك من دون رصيد وغريها من اجلرائم .وأحالت املوقوفني
إىل القضاء املختص.

ناطوراً ضحية سارق

وقع  16ناطورًا من جنسيات خمتلفة ضحية سارق أقدم على
سرقتهم منتح ًال صفة أمنية .كما قام بعمليات احتيال مع آخرين
لشراء معدات وغريها بواسطة شيكات مسروقة ومزورة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه:
«بتاريخ  2015/01/23أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بريوت
يف حملة وسط بريوت أ .ب 31( .عامًا) لالشتباه به ،وسلم إىل
فصيلة األشرفية يف وحدة شرطة بريوت إلجراء املقتضى القانوني،
وبناء إلشارة القضاء املختص أحيل املوقوف املذكور إىل مفرزة
بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق.
وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بريوت القضائية اعرتف بإقدامه على
ارتكاب أكثر من  16عملية سرقة طالت أشخاصًا يعملون «نواطري»
بنايات من جنسيات خمتلفة يف مناطق :األشرفية واجلميزة والنهر
والطريق اجلديدة وبرج محود ،وذلك عن طريق انتحال صفة أمنية
ثم يقوم بسرقة املبلغ املالي الذي حبوزة الضحية وهاتفه اخللوي،
(جار العمل لتوقيفهم) القيام
كما اعرتف باالشرتاك مع آخرين
ٍ
بعمليات احتيالية عن طريق شراء مولد كهرباء كبري ،دراجات نارية
 ،ATVجرافة ،وذلك بواسطة شيكات مسروقة ومزورة .وقد تعرف
عليه عدد من األشخاص الذين وقعوا ضحية أعماله واختذوا صفة
االدعاء الشخصي ضده.
وطلبت املديرية من املواطنني واملقيمني الذين وقعوا ضحية أعماله
وتعرفوا عليه احلضور إىل مركز املفرزة املذكورة الكائن يف ثكنة
بربر اخلازن  -فردان ،أو االتصال على أحد الرقمني- 01/810170 :
 01/810171متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة».

موقوف جديد من عصابة السلب على طريق املطار

عممت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء
املختص صورة املوقوف م.م ( 21عامًا) ،وهو أحد أهم املشتبه بهم
بعمليات السلب اليت طالت العديد من املواطنني يف حملة طريق

املطار واوتوسرتاد األسد .وهو مطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم
سرقة وسلب وحماولة قتل ،وتبني انه من أصحاب السوابق.
وطلبت املديرية من املواطنني واملقيمني الذين وقعوا ضحية
أعماله وتعرفوا عليه احلضور إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية
القضائية الكائن يف االوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن،
أو اإلتصال على أحد الرقمني 01/842403 :أو  ،01/842405متهيدا
إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

االدعاء على  10أشخاص يف «ملفات عقارية»

ادعى النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم على عشرة
اشخاص هم :مسسار وأمناء سجل عقاري ومعاونون ألمناء السجل
العقاري وموظفون جبرم هدر اموال عامة وقبول الرشوة واساءة
استعمال السلطة .وأحاهلم اىل قاضي التحقيق االول يف بريوت
غسان عويدات.

سوري يقتل مواطنه ويقصد مستشفى للعالج من جرح يف يده

أوقفت مفرزة بيت الدين يف الشرطة القضائية السوري مرتضى
مجعة احلسن ( 20عامًا) بعد ان كان قد تلقى العالج يف مستشفى
عني وزين من جراء نزيف يف يده ،وعلى اثر الرصد والتحري
والتحقيقات معه اعرتف انه اقدم نهار االحد على قتل السوري أمحد
رجب احلسن يف منزله يف بلدة كفرحيم (الشوف).
ويف تفاصيل اجلرمية انه عندما كان مرتضى وامحد يف املنزل يف
بلدة كفرحيم ،نشب خالف بينهما وتطور اىل طعن بالسكاكني
وادى اىل مقتل امحد ،بعدما اصيب بعدة طعنات يف احناء جسمه،
وضربه بآلة حادة على رأسه ،كما اصيب اجلاني مرتضى جبرح يف
يده وتلقى العالج يف املستشفى مدعيًا على جمهولني تعدوا عليه
بالضرب يف عمله .وحضرت القوى االمنية وعناصر االدلة اجلنائية
وفتحوا حتقيقًا بأسباب احلادث وخلفياته.

جرحيان حبادث سري يف املنية

وقع حادث سري مروع على طريق البداوي املنية ما أدى اىل جرح
(م.ز وت.ح) نقال إىل احدى مستشفيات املنطقة ،حالة احدهما
خطرة.
ووقع احلادث عندما حاول السائق م.ز أن جيتاز شاحنة فاحنرفت
سيارته واصطدمت بأحد األعمدة ثم استقرت يف اخلندق .وعلى الفور
حضرت االجهزة األمنية املختصة وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

ريفي حبث وعائلة إيف نوفل مسار القضية
قرار قضائي يطلب اإلعدام لستة يف «جرمية كفرذبيان»
طلب قاضي التحقيق يف جبل لبنان بيرت جرمانوس يف قرار اصدره
االربعاء عقوبة االعدام لستة متهمني بينهم ثالثة موقوفني يف
جرمية قتل الشاب ايف نوفل يف حملة كفرذبيان ليل السبت ـ األحد
يف  10ـ  11اجلاري وهم املوقوفون شربل جورج خليل وشربل خليل
خليل وجوليانو سعاده والفارون كريستيان وايلي وماريو خليل.
كما طلب جرمانوس يف قراره عقوبة تراوح بالسجن بني ستة اشهر
و 15عامًا ألربعة عشر آخرين جبرائم التدخل باجلرمية وتسهيل فرار
مطلوبني وإيوائهم.
وفند القرار بعد سرده لوقائع اجلرمية ادوار كل من املتهمني ،بدءًا
باحملرض على اجلرمية شربل جورج خليل ومرورًا مبطلقي النار من
سيارة الرانج على سيارة املغدور وهم شربل خليل خليل وجوليانو
سعادة وكريستيان وايلي وماريو خليل وانتهاء بأدوار آخرين
سهلوا فرار مطلوبني وقاموا بايوائهم.
وتبني ان بشري احلاج حسن والدركي حممد مظلوم وعمه حسني
مظلوم قد اشرتكوا مع حممد الساحلي بتهريب احملرض على اجلرمية
اىل بريتال حيث القي القبض عليه.
اما عبدو فوزي خليل فقد آوى املطلوبني يف الزوق فيما عمد
كارلوس فوزي خليل اىل نقل احملرض من احمللة املذكورة اىل بلدة
حراجل ،وعمل لويس زوين على ايواء شربل جورج خليل بشاليه يف
طربجا ثم نقله اىل بلدة غبالة.
ً
وقد امن ايلي مناسا خطًا خلويا للمحرض ،اما جو سالمة فأمن
خطوطًا مماثلة للمطلوبني اآلخرين .وكان دور للموقوفة انابيل امسر
اليت كانت السبب يف وقوع االشكال يف احد املرابع الليلية يف
كفرذبيان ،يف حني ان مروان خليل وادوين القزي ،لعبا دورًا
ثانويًا يف اجلرمية.
وأحال جرمانوس قراره اىل اهليئة االتهامية يف جبل لبنان الصدار
قراره االتهامي الذي حيال مبوجبه املتهمون واألظناء امام حمكمة
اجلنايات للمحاكمة.
وكان وزير العدل اللواء اشرف ريفي قد استقبل يف مكتبه يف
الوزارة ،وفدًا من اهل ايف نوفل وجرى البحث يف «آخر تطورات
التحقيقات واملسار القضائي للقضية» .وغادر الوفد من دون
االدالء بأي تصريح.
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يوم اسرتاليا

بـحضور سـياسي ودبلـوماسي وديـين واجـتماعي

التيار االسرتالي اللبناني املتحد  UALMحيتفل بيوم اسرتاليا
املطران انطوان طربيه

النائب فيليب رادوك

السفرية كارن سوادا

مسؤول االعالم جوني مرعب

السيدة ايفا بو ملحم

السيدة ماغي نخول

السيد ذالونردو

رئيس البلدية كامنغز

منسق التيار روبريبخعازي

السيد طوني ديب

طوني رزق

طوق يسلم الشيك ملمثل  Legacyذالونردو متلقيا الجائزتني املطران طربيه وديب يتوسطان رادوك ،طوق ،سوادا ،اوينز ،كاسوسلي وبيطار
الربوفيسور بو ملحم
احتفل مساء الخميس
يف  22الجاري التيار
االسرتالي اللبناني املتحد
 UALMبيوم اسرتاليا
وذلك للسنة السابعة
عشرة على التوالي،
حيث فاز بالجائزة لهذا
العام كل من سيادة راعي
االبرشية املارونية يف
اسرتاليا املطران انطوان
شربل طربيه ورئيس
بلدية ماروندا يف ملبورن
السيد طوني ديب.
حضر املناسبة ،اضافة اىل
لجنة التيار يف سيدني
وعدد من االعضاء
واملؤيدين ،رئيس التيار
الوطني الحر يف اسرتاليا
روبري بخعازي وسكرتريه
نهاد شهدا اللذان حضرا
من ملبورن ،قنصل لبنان
العام يف سيدني جورج
البيطار غانم ،النائب
الفيدرالي فيليب رادوك
ممثال رئيس الوزراء
طوني ابوت ،النائبة
الفيدرالية جولي اوينز
ممثلة زعيم املعارضة بيل
شورتن ،النائب شارلز
كاسوسلي ،سفرية يوم
اسرتاليا الدكتورة كارن
سوادا ،رئيس بلدية
هولرويد غريغ كامنغز،
رئيس بلدية بانكستاون
السابق كال عصفور
ممثال رئيسة البلدية
ليندا داوني ،عضو بلدية
ليفربول علي كرنيب،
عضو بلدية هولرويد
نصر كفروني ،دنيس
ذالونردو رئيس قسم
باراماتا  - Legacy -التي
تعتني بعائالت شهداء
الجيش األسرتالي ،وفد
من حركة أمل برئاسة
الحاج كامل مسلماني،

رادوك ،غانم ،املطران طربيه ،سكر ،كرنيب وحضور

وقوفا للنشيد االسرتالي

كامنغز ،كال عصفور ،جولي اوينز والزميل بو رزق
وفد من تيار املردة برئاسة
ايلي بو هارون ،وفد من
الديمقراطيني األحرار
برئاسة ريمون بو عاصي،
تيار املستقبل برئاسة
«عبداهلل أملري» ،الشباب
املسلم العلوي ،الجامعة
الثقافية اللبنانية يف
العالم ،الصليب األحمر
اللبناني ،الدكتور جان
طربيه عن املركز املاروني
لألبحاث ،املرشحة عن
مقعد غرانفيل يف الحزب
الديموقراطي املسيحي
طوق
الرا
السيدة
سليمان ،جمعية املنيه
الخريية ،رجل االعمال
سالم سكر وعدد كبري
من ابناء الجالية والزمالء
ايلي كلتوم ،سايد مخايل
عن الزميلة االنوار
وانطونيوس بو رزق عن
جريدة الهريالد.
واملناسبة ،التي بدأت
الوطني
بالنشيد
عرّفت
االسرتالي،
فقراتها السيدة ايفا بو
ملحم ،ثم قدمت رئيس
بلدية هولرويد غريغ
كامينغز الذي رحب
بالحضور وتحدث عما
تعنيه هذه املناسبة
الوطنية.

ثم تحدث نائب رئيس
التيار الفيدرالي الدكتور
الذي
رزق
طوني
قدم سفرية اسرتاليا
السيدة كارن سوادا
التي القت كلمة مطولة
عن تجربتها يف الشرق
االوسط وخاصة يف
مصر وتحدثت عن يوم
اسرتاليا وما يرمز اليه
بالنسبة لالسرتاليني.
كذلك تحدث عن اهمية
الربوفيسور
املناسبة
جورج بو ملحم.
ثم قدم مسؤول االعالم
يف التيار الوطني الحر
يف سيدني جوني مرعب
رئيس بلدية ماروندا
السيد طوني ديب
فأعطى نبذة عن حياته
السرتاليا
وعطاءاته
والجالية التي اساسها
استحق جائزة هذا العام.
وشكر السيد ديب السيد
مرعب على هذا التعريف
الذي قدمه به كما شكر
التيار على هذه االلتفاتة
املميزة التي تلقي على
كاهله مسؤوليات كبرية
تدفعه اىل مزيد من البذل
والعطاء.
بعده قدمت السيدة
ماغي نخول سيادة راعي

الطائفة املارونية يف
ونيوزيالندا
اسرتاليا
املطران انطوان شربل
طربيه بكلمة مطولة عن
حياته العملية وخاصة
الكهنوتية ذاكرة انه
يتحدث سبع لغات مما
يجعله موسوعة لغوية.
بدوره سيادة املطران
طربيه شكر السيدة
نخول على هذا التقديم
مبديا اعجابه باملعلومات
الذي اتت على ذكرها
قائال ان هذا التكريم
يعني الكثري بالنسبة له
ويشكل حافزا ملزيد من
العمل يف خدمة الجالية
عامة والطائفة التي يتوىل
رعايتها خاصة شاكرا
التيار على هذه البادرة
الالفتة متمنيا السرتاليا
التقدم واالزدهار.
وتحدث رئيس التيار
الوطني الحر يف اسرتاليا
السيد روبري بخعازي عن
موقف التيار من االرهاب
مستنكرا ما تقوم به
االرهابية
الجماعات
من قتل وذبح وانتهاك
البسط حقوق االنسان،
كما استنكر االنفجار
االرهابي يف الصحيفة
الباريسية ،وقال ان على
املجتمع الدولي ومنه
اسرتاليا ان يستنكر
االعمال االرهابية اينما

حصلت وخاصة يف لبنان
وسوريا والعراق وغريها
فاالرهاب ٌّ
كل ال يتجزأ
اينما وقع .كذلك تطرق
اىل موقف اسرتاليا
الذي يحمي اسرائيل من
مسؤوليتها يف التعويض
على لبنان ،جراء قصفها
لخزانات املازوت يف
عدوانها عام ،2006
حيث بلغت االضرار
حواىل  900مليون دوالر
اذ صوّتت اىل جانب
القرار  170دولة فيما
عارضته الواليات املتحدة
وكندا واسرتاليا وجزيرتان
صغريتان وذلك منذ
نحو شهر تقريبا وقال
السيد بخعازي ان هذا
التصرف ليس من املبادئ
التي قامت وتقوم عليها
اسرتاليا ،وختم كالمه
بتهنئة الشعب االسرتالي
بهذا اليوم الوطني املميز.
ثم تكلم النائب الفيدرالي
السيد فيليب رادوك فرد
على كالم السيد بخعازي
موضحا موقف اسرتاليا
من االرهاب قائال ان
اسرتاليا تدين االرهاب
اينما حصل ،فيما لم
يتطرق اىل موقف كانبريا
من التعويض على لبنان.
وقبل ان يبدأ بتالوة
رسالة رئيس الوزراء
طوني ابوت قال السيد

نسيب الهاشم ،سايد مخايل وجان طريبه
رادوك انه كان سيأتي
اىل االحتفال وسيلقي
كلمة سواء ّ
مثل رئيس
الوزراء ام ال.
ثم تال رسالة رئيس
األسرتالي
الوزراء
عن الجالية اللبنانية
الثقافية،
والتعددية
هذا النموذج الذي أغنى
أسرتاليا وجعلها محط
انظار العالم شاكرا التيار
على هذا املجهود وشبه
الوالدة يف أسرتاليا كربح
اليانصيب.
ثم قام رئيس التيار يف
سيدني السيد طوني
طوق والنائب فيليب
رادوك وسفرية يوم
اسرتاليا السيدة كارن
سوادا بتقديم الجائزتني
للمطران أنطوان شربل
طربيه ورئيس بلدية
ماروندا السيد طوني
ديب.
بعد الكلمات ،سلم
رئيس بلدية هولرويد
الـ
غريغ كامينغس
Australia
«Day
»Woolworth
Pin
لسفرية «يوم أسرتاليا
الدكتورة كارن سوادا.
يف نهاية اإلحتفال قدم
منسق التيار الوطني
الحر ( )UALMسدني
«طوني طوق» -شيكاً
بمبلغ  1000دوالر

الحاج كامل مسلماني ،ريمون بو عاصي وحضور

النائبة اوينز ،ايلي بو هارون وحضور
بإسم الـ  UALMإىل
«»Legacy
ممثل
دنيس ذالونردو ليعطيه
لعائالت شهداء الجيش
األسرتالي.
ثم جرى التقاط الصور
التذكارية.
وقبل بداية االحتفال
كان هناك كوكتيل مميز
من املأكوالت الخفيفة
واملشروبات.

السيدة كوليت سركيس
وحضور
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مناسبات

رئيس الوالية مايك بريد حيتفل بيوم اسرتاليا وسط حضور سياسي ودبلوماسي واجتماعي الفت

رئيس الوالية مايك بريد يلقي كلمته

النائب جيفري لي يقدم فقرات االحتفال

مايك بريد وعقيلته كارن مع رادوك والنائب اندرو روهان وعقيلته جانيت

رئيس بلدية باراماتا السابق جان شديد وتوم عيسى وحضور

مايك بريد وعقيلته كارن يتوسطان النائب شارلز كاسوسيلي وعقيلته ماريا

مايك بريد وعقيلته كارن مع النائب الفيدرالي فيليب رادوك وبول غارارد

مايك بريد وعقيلته كارن يتوسطان النائب شارلز كاسوسيلي وعقيلته ماريا

رئيس الوالية مايك بريد يتوسط الوزير فيكتور دومينيلو والنائب جيفي لي

مايك بريد مع مرشح مقعد سيفن هيلز لحزب االحرار مارك تايلو
National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
جانب من الحضور
احتفل رئيس والية نيو ساوث ويلز
السيد مايك بريد بيوم اسرتاليا
يف برملان الوالية القديم يف حديقة
باراماتا.
حضر املناسبة ،التي قام بتقديم
فقراتها النائب جيفري لي ،النائب
الفيدرالي فيليب رادوك ،وزير
الجنسية والشؤون االبوريجينية
واملجتمعات مساعد وزير الرتبية
فيكتور دومينيلو ،نائب مقعد
سميثفيلد اندرو روهان وعقيلته
جانيت ،نائب مقعد سرتاثفيلد
شارلز كاسوسيلي وعقيلته ماريا،
رئيس بلدية باراماتا سكوت لويد،
رئيسا بلدية باراماتا السابقان جان
شديد وبول غارارد ،مرشح حزب
االحرار ملقعد سيفن هيلز مارك

تايلور ،االخت مارلني شديد ،وعدد
من السياسيني وابناء املجتمع.
وقال السيد لي يف تقديمه ان
حكومة الوالية ستضخ حواىل 20
مليار دوالر لشق الطرق وتوسيعها
وبناء خط للقطار الخفيف من
باراماتا اىل كاستل هيل وغري ذلك
مما يخلق آالف فرص العمل وينقل
الوالية من الدرجة الثامنة اقتصاديا
اىل الدرجة االوىل.
وكشف النائب لي عن ان
االستيطان االول يف سيدني كان
يف وينستونهيل والثاني يف باراماتا
والثالث يف تونغابي والثالثة يف
منطقة باراماتا ولهذا السبب فان
لهذا االحتفال يف باراماتا داللة مميزة
وهنأ االسرتاليني بيوم اسرتاليا

وبعد ان تحدث رئيس بلدية باراماتا
سكوت لويد تكلم رئيس الوالية
السيد مايك بريد فأعرب عن فخره
بسكان الوالية وقال انه ال يستطيع
وصف شعوره وهو يرى عشرات
آالف باقات الزهر توضع يف مارتن
باليس اثر املجزرة االرهابية التي
ذهب ضحيتها املحامية كاترينا
داوسن ومدير ليندت كافيه توري
جونسون معربا عن اعتزازه بروح
التضامن التي تجمع االسرتاليني
وهنأ الجميع بهذا اليوم الوطني
املميز.
وكان هناك كوكتيل من املأكوالت
الخفيفة واملشروبات.
وبع انتهاء االحتفال جرى التقاط
الصور مع رئيس الوالية

بـ جو على الرقم:

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161

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

صفحة 20

Saturday 31 January 2015

السبت  31كانون الثاني 2015

Page 20

اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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إعالنات

مـطعم مـلح وبـهار SALE & PEPE
لـصاحبه رئـيف بـخعازي
وراق يقع يف LYGON ST, CARLTON
مطعم فخم
ٍ
يقدم أشهى املأكوالت االيطالية على اختالفها.
دجاج  -لحم مشوي  -سمك  -سيفود  -باستا  -ستايك وغريها الكثري
يتألف املطعم من طابقني ..الطابق األرضي يتسع لـ  85كرسيا والطابق العلوي لـ 85
كرسيا.
يستقبل سائر أنواع املناسبات  ..خطوبة  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت نجاح  -جلسات
عمل وغري ذلك على صوت املوسيقى التي تضفي على املناسبات مزيدا من الراحة.
معاملة أسرية تجعل الضيوف يشعرون بالسعادة.

املطعم مرخـّص للمشروبات

نفتح  7أيام يف االسبوع
من االثنني حتى السبت من الـ  4بعد الظهر حتى الـ  10ليال
األحد من الـ  10صباحا حتى الـ  10ليال
تعالوا اىل عالم املطاعم واطلبوا ما ّ
وطاب من املأكوالت
لذ
Client

Negotiator Magazine ed. #00
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for
client
approval
only and must
لقمةnot be
used for
شهية
مميزة
خدمة
any other purpose.
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER
PAGE
خربة طويلة
نظافة تامة

232 LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599
RING FOR A GREAT PRICE ON ALL
MAJOR TYRE BRANDS
أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا
بإدارة

R ANGE OF
!ALSO HUGE AVAILABLE
S
MAGS & RIM

!CUT ME
BEFORE I
!BURNOUT

طوني شالال وأوالده

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

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

TM

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

SAVE

!80
best
!tyres
!best prices
$

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

P: 9637 7445
F:Steel
9760 0317

Belted
Radial

SMALL
CARS

†

email: sales@tyresexcel.com

نفتح 6
أيام يف األسبوع$
155/80R13

39

LARGE

10

$

REGO
CHECK
453 Merrylands Rd,
Merrylands
with 2 or more
tyres purchased

ميالد مجيد وعام سعيد

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير  -صفائح بالجنب والسبانخ والسجق
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات
معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

EAT IN OR TAKE AWAY

توصيالت مجانية من الـ 5
مساء حتى الـ  10،30ليال

( 30دوالرا وما فوق)

نفتح  7ايام يف األسبوع:
األثنني من  6صباحا  4 -بعد الظهر
من الثالثاء اىل االحد:
من  6صباحا  11 -ليال

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77

منقوشة ع الصاج

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on
Facebook Mount Lewis Pizzeria
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اعالنات

مــباشرة
 املصممني-  املهندسني- للبنائني

Direct to Builders, Architects, designers
Showroom; 204B The Hume Highway; Greenacre
(Next door to Jeep car yard)

Trades Centre;
22 / 24 Anzac St
Greenacre

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of عال من أحدث التصاميم والتكنولوجيا من
ٍ البالط اىل مستوى
.البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
البنائني
ان شركتنا هي على درجة متقدمة من النوعية تزود
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies
.واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة
whole sale prices in Australia

:نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها

1.5mm and 3mm tile spacers
5mm, 10mm and 12mm tile
spacers
15 L water proofing
Nova Flex 20kg
Super Nova 20kg
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg
K-10 water proof
Powder
Fibre glass roll
And much much more
We also hold
•
•
•
•
•

Davco
ASA Bostic
Mapei
Novatex
Ardex

:أوقــات الــدوام
:)Showroom( صالة العرض
 بعد5  صباحا حتى8،30 من االثنني حتى الجمعة من
..الظهر
 بعد الظهر4  صباحا حتى9 السبت من
:)Trades Centre( املركز التجاري
.. بعد الظهر5  صباحا حتى6 من االثنني حتى الجمعة من
 بعد الظهر4  صباحا حتى6 السبت من

شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة
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Proud to introduce new services to our valuable Customers

Visionary Optometrists
Mt Lewis Optometrist

Opening Soon

 عن إفتتاح فرعهاVisionary Optometrists تعلن عيادات
Mt Lewis الرابع اجلديد يف
توجد لديها تشكيلة واسعة جدا من
النظارات الطبية والشمسية

 كافة أنواع خدمات فحص العيون باستعمال أحدث املاكيناتVision Optometrists تقدم

Mt Lewis Optometrist

Lot 1 / 165 - 167 Wattle St, Mt Lewis 2190
Soon

Guildford Optometrist

314 Guildford Rd, Guildford 2161
9681 1117

Granville Optometrist

4 / 43 South St, Granville 2142
9637 1830

Lidcombe Optometrist

8 Bridge ST, Lidcombe 2141
9646 2956
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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ملبورن

Melbourne

ما هي األمساء املمنوع أن تطلقها على طفلك يف
بعض دول العامل ؟
تعددت أسباب منع تسمية أمساء املواليد يف عدد من دول
العامل ،ومشل املنع أمساء شخصيات مثل " صدام حسني "
و " أسامة بن الدن " وأمساء أفالم مثل " سوبرمان " و "
روبوكوب " ،بل مشل املنع حتى اسم معروف يف الغرب مثل
" توم ".
ويف حني أن هناك مربرات ملنع تسمية األبناء بأمساء معينة،
باعتبارها تثري السخرية ،إال إن هناك مربرات أخرى غري مقنعة
على اإلطالق ،ومت الرتاجع عنها الحقًا بقرارات من احملاكم.
ففي فرنسا ،منعت السلطات مؤخرًا أسرة من تسمية ابنتها
على اسم املاركة العاملية املشهورة للشكوالتة " نوتيال "،
باعتباره امسا شائعًا ومتداو ً
ال بكثرة بوصفه ماركة جتارية.
كذلك منعت أسرة ثانية من تسمية ابنتها باسم "ميغان رينو"،
بالنظر للتشابه الكبري مع اسم سيارة تنتجها شركة رينو ،هي
سيارة " ميغان " ،رغم أن طريقة كتابة " رينو " يف االمسني
خمتلفة ،لكن لفظهما هو نفسه.
يف النرويج ،رغم انتشار االسم " بيورن " يف الدول
االسكندنافية ،إال أنه مت منعه بعد أن مت وضع االسم على
الالئحة السوداء لألمساء نتيجة ارتباطه باسم حيوان ،وذلك
ألن االسم يعين " دب ".

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

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

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
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أما يف الربتغال
فيعترب اسم "
توم " بني أكثر
منعًا
األمساء
سجالت
يف
الوالدة ،لكن
السبب يظل
جمهو ً
ال بالنسبة
لنا.
ويف أيسلندا،
منعت
السلطات فتاة
تسجيل امسها " بالير " ألنه ال يظهر يف سجل أمساء املواطنني
البالغ عددهم (يف السجل)  3565امسًا ،من بينهم  1853امسًا
لإلناث.
غري أن احملكمة مسحت للفتاة البالغة من العمر  15عامًا من
تسجيل امسها.
أما يف نيوزيلندا ،فقد أصدرت السلطات قائمة باألمساء
املمنوعة ،وتضمنت أمساء مثل " امللكة فيكتوريا " و " جاللة
" و " مافيا نو فري " و " لوسيفاير " ،كما تضمنت القائمة
امساء مثل " نقطة " ( ).و"  4ريال " و " يف ." 8
ويف فنزويال ،منعت السلطات املختصة تسجيل اسم " الرجل
اخلارق " أو " سوبرمان " باعتباره امسًا مثريًا للسخرية ،ومع
ذلك فهناك شخصان يف البالد امسهما الرمسي " سوبرمان
".
ويف الربازيل ،مثة قائمة باألمساء لدى السلطات املختصة،
ومن بني هذه األمساء يظهر اسم الزعيم العراقي الراحل "
صدام حسني ".
ويف املكسيك ،رفضت السلطات يف والية سونورا تسجيل
أمساء مثل " روبوكوب " و " بريغر كينغ " و " فريجني " و "
تريمينيتور " باعتبارها أمساء مثرية للسخرية لألشخاص ،وألنها
كذلك أمساء أفالم وشركات.
كما حتظر الوالية اسم الزعيم النازي األملاني " هتلر ".
أما يف تركيا ،فقد منعت السلطات يف العام  2002تسجيل
اسم أسامة بن الدن ،وذلك عندما حاول والدا الطفل ،وهما
أملانيان من أصول تركية.

دعوة ألبناء اجلالية
اللبنانية

تتشرف جمعية زغرتا  -الزاوية يف
ملبورن بدعوة أبناء الجالية اللبنانية
الكريمة للمشاركة يف القداس االحتفالي
الذي سيقام لراحة نفس املغفور له
سيادة املطران اسطفان هيكتور الدويهي
وعلى نية املثلث الرحمات املكرم غبطة
البطريرك اسطفان الدويهي وذلك عند
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم االحد
املوافق  2015 - 2 - 8يف كنيسة سيدة
لبنان املارونية يف ثورنبريي.
الدعوة عامة
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ملبورن

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES
CALL DIANNA EL-HALABI
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

0457555555 :لالتصال على الرقم

*Marriages* *Commitments* *Funerals*

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

Hatem Electrical Contracting

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

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

خدمة سريعة

صدق يف املعاملة

خربة طويلة

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650
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توقعات ماغي فرح على الصعيد
الصحي لعام 2015

ورقة اختبار داعش يف العلوم تثري
السخرية

اكتشاف متيمة مسيحية اثرية
«حتمي من الشيطان»

إليكم توقعات ماغي فرح على الصعيد الصحي لعام  2015وفقا جمللة
سيدتي : ،
احلمل:
إذا عانيت عزيزي احلمل ،من مشاكل صحية يف السنتني املاضيتني،
متر بفرتة من النقاهة واستعادة العافية خالل هذه السنة.
فإنك ّ
الثور:
جيب أن ّ
أحذرك من االستهتار بصحتك وسالمتك يف األشهر األوىل من
السنة ،أو من املبالغة باألكل والشرب .وأشري إىل أن فرتة الصيف حتمل
معها العالج لبعض املشاكل اليت طرأت رمبا ،يف بداية السنة.
اجلوزاء:
جيب أن تنتبه إىل صحتك يف هذه السنة وعدم إهماهلا واإلصغاء إىل
تعرض
تعرضت ألي مكروه ،أو ّ
اإلنذارات واستشارة أكثر من طبيب ،إذا ّ
املقربني ألية وعكة .ذلك ألن "ساتورن" و "نبتون" هما يف موقع دقيق
أحد
ّ
ابتداء من  11آب (أغسطس).
حترك "جوبيتري"
ً
بالنسبة إليك ،يضاف إليه ّ
مارس الرياضة وحاول أن تنتبه إىل محيتك الغذائية واجلهاز التنفسي ،كما
إىل املعدة والقلب والشرايني والعظام.

اكتشفت املؤرخة روبرتا مازا "خمطوطة–متيمة" اثرية ترجع اىل
 1500عام ،وقد تقدم حملة مثرية لالهتمام عن بدايات احلياة
املسيحية ،وفقا العتقادها.

السرطان:
يستقر يف برج القوس،
واجلدية،
إن كوكب "ساتورن" وهو كوكب احلكمة
ّ
ّ
بني أول السنة ومنتصف شهر حزيران (يونيو) ،ثم يرتاجع قلي ًال حنو
العقرب ويعود إىل برج القوس يف السابع من أيلول (سبتمرب) ،ما يعين
ضرورة االنتباه إىل نفسك وعدم املبالغة يف أي شيء قد يرهقك واالنتباه
إىل صحتك ،إال أن الوضع باإلمجال جيد وال يدعو للقلق.
األسد:
تتاح لك فرص كثرية لكي تنفتح على آفاق جديدة وحتقق التغيري املطلوب
وتتخذ القرارات احلكيمة ،شرط أال تهمل أمنك وسالمتك وصحتك ،يف سنة
وحب احلياة طاغيًا على كل
يكون اجلموح فيها كبريًا والتفاؤل مضاعفًا
ّ
ما تفعل.
العذراء:
اهتم بصحتك وسالمتك وعدم ترك االنفعاالت تسيطر عليك أو جتعلك
ّ
تضخم بعض األمور .قد تكون النصيحة هذه السنة هي الصرب واالعتناء
بالذات .يضطر بعض مواليد العذراء إىل عالج صحي يفرض نفسه ،أو إىل
ّ
والتوتر.
فرتة نقاهة حيتاجون إليها ،بسبب الضغوطات
امليزان:
تتحسن الصحة ،بعد فرتة من الرتاجع واألخطار ،كما ترتفع املعنويات
ّ
أيضًا .لكن ،قد تتلقى بأسف أخبارًا عن غياب بعض األصدقاء أو األقرباء،
أو عن فراغ يرتكونه بعد رحيل.
العقرب:
صحتك
التطرف واملبالغة يف استخدام قواك أو يف إهمال
احذر من
ّ
ّ
وسالمتك وطريقة غذائك أو ممارستك الرياضة الضرورية .كذلك قد تعرف
القلق يف بعض األحيان و ترتاب ألقل عارض ينتابك ،لكن األفالك جتعلك
جدًا يتكل عليك اآلخرون ويطلبون مساعدتك.
صلبًا ّ
إن عام  ،2015يفرحك بدون أي شك عزيزي العقرب ،فحاول أن ُتسعد
حتب من حيّبك وأن تتجاهل اآلخرين ُ
وتقيلهم من
خالله من ُيسعدك وأن
ّ
حياتك.
القوس:
التهور يف أي جمال ،خاصة على صعيد
ال تهمل أو ترتكب اهلفوات أو
ّ
تتعرض الفرتاء وظلم ورمبا تكتشف خديعة أو خطأ يف تقدير
السالمة .قد
ّ
مبقرب حيتاج إىل عنايتك ،ويشكو من وهن أو تراجع
بعض األمور .قد تهتم ّ
صحي ،ما ُيثري قلقك.
اجلدي:
وتتبدل حياتك أو تنتقل من
قد تعيش عدم االستقرار يف األوضاع العائلية،
ّ
خيصهم
حالة إىل حالة جديدة .قد تهتم ببعض املقربني حيث تسمع عن خرب
ّ
ّ
التدخل من قبلك ..تعقد
أو حادث رمبا يتعرضون له ،أو مواجهة تتطلب
املقربني أو أحد الوالدين،
صداقات ممتازة وتؤازرك يف حال مرض أحد
ّ
يف األوقات احلرجة.
الدلو:
املضرة لكوكيب "مارس" و "ساتورن" ،فإذا كنت
الفلكية
التأثريات
إنتهت
ّ
عانيت من بعض الوهن الصحي أو الرتاجع املعنوي ،فتستعيد اآلن عافيتك
وجتد حلو ًال لبعض املشاكل ،وتشرق الشمس يف حياتك يف اخلريف.
احلوت:
ّ
وحتذرك من الفرتات السلبية .كما
تدلك األفالك على األوقات املناسبة
تطلب اليك االنتباه إىل صحتك ومضاعفة الوقاية وااللتزام بالقواعد
خيص سالمتك ،حيث عليك ّ
التطرف يف أي جمال
جتنب
واألصول يف ما
ّ
ّ
الصحية والوقائية .قد تشغل بالك حالة أحد املقربني
والتقيد بالتعاليم
ّ
ّ
وتغفل بسببه عن شؤونك احلميمة والشخصية.

وكانت املخطوطة موجودة يف مكتبة "جون رايلندز" يف مانشسرت.
ّ
تفك بعض رموزها .وبني اول الكلمات ،قرأت
وامكن مازا ان
ّ
"مانا" ،اي خبز اهلل يف التعبري البيبلي .وبعد ترمجة البقية ،كان
واضحا هلا ان املخطوطة تتضمن خليطا من مقاطع من الكتاب
املقدس ،بعهديه القديم واجلديد" .حروف النص كأنها متيمة
للحماية من الشيطان" ،تقول لصحيفة "ذو هافينغتون بوست".

تداول نشطاء مواقع التواصل االجتماعي "فيسبوك وتويرت" ،امتحان
العلوم اإلسالمية يف مدارس تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش".
وكتب على االمتحان" :الدولة اإلسالمية يف العراق والشام..
والية نينوي ..مدرسة علوم القرآن ..امتحان العلوم اإلسالمي
الصف السادس التمهيدي".
وضمت ورقة امتحان العلوم  8أسئلة ،منها" :كيف جاء البشر على
األرض ،وكانت اإلجابة عن طريق سيدنا آدم وأمنا حواء" ،وسؤال
"رجوما للشياطني".
"ما الغرض من وجود الشهب ،واإلجابة
ً
وكان هناك سؤال" :ما هي فائدة النجوم لتكون اإلجابة زينة
للسماء" ،وسؤال "كيف يتم تثبيت األرض ،واإلجابة باجلبال"،
وسؤال "كم يوم استغرق اهلل  -عز وجل  -يف خلق األرض،
واإلجابة أربعة أيام ،وختم االمتحان بسؤال أين جيري الشيطان يف
اإلنسان واإلجابة يف الدم.
وعلق النشطاء على االمتحان قائلني "امتحان العلوم اإلسالمية يف
مدارس دولة اخلرافة اإلسالمية داعش يف القرن الـ ."!21

يعتقد ان التمائم تتمتع بقوى خاصة حلماية حاملها وجلب احلظ
اجليد له .غري ان مازا جتد ان استخدام التمائم والتعوذيات
كوسيلة لدرء الشيطان قد يبدو مفاجئا ،غري انه كان شائعا بني
املسيحيني االوائل" .ويف التميمة االثرية املكتشفة ،وردت اآلية
 5من املزمور  148الذي يشيد بعظمة اهلل وقوته ،تالها مقطع من
اجنيل متى عن العشاء االخري.
ملم بالقراءة والكتابة" ،وقد يكون
وفقا ملازا ،فان من اعد التميمة ّ
فردا من االكلريوس .وعلى االرجح مل ينسخ املقاطع مباشرة من
الكتاب املقدس ،بل كتبها حفظا" .كذلك ،فان التميمة قد تكون
ُأ ِع َّدت لتوضع حول العنق او البقائها يف املنزل ،مبا يوحي ان
املسيحيني االوائل كانوا يتفاعلون مع الكتاب املقدس مبيوعة.
"اليوم ،ننظر اىل الكتاب املقدس على انه هذا الكتاب الثابت،
حيث كل كلمة فيه موجودة يف موضعها احملدد .غري ان خمطوطة
مماثلة ختربنا ان معرفة الكتاب املقدس كانت تتم عرب الكلمات،
الليتورجيا ،الصلوات ،والتمائم ،اكثر من الكتب".

ف ّجر غضبك يف هذا املقهى الغريب

اكتشاف غابة مفقودة تعود لعصور ما
قبل التاريخ
قالت صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية أن مواطنة عثرت على
غابة ،تعود لعصور ما قبل التاريخ ،حتت حبر الشمال.
وأضافت الصحيفة أن «دون واتسون»  45عامًا ،كانت تغوص
على عمق  300مرت بالقرب من ساحل «كلي» يف مقاطعة نورفولك
الربيطانية ،حيث عثرت على الغابة املفقودة.
من جانبها أكدت «واتسون» أنها شاهدت أشجار البلوط كاملة
بالفروع ويبلغ طوهلا  8أمتار ،فيما يعتقد اخلرباء أنها خمتبئة يف
ساحل «نورفولك» منذ العصر اجلليدي ،مرجحني أن اكتشافها قد
يكون بسبب الطقس العاصف للشتاء املاضي.
وأعربت «واتسون» ،تدير مشروع جبمعية محاية األحياء البحرية ،عن
ً
قائلة»:مل أصدق ما رأيته يف البداية»،
سعادتها بهذا االكتشاف،
ً
موضحة أن البحر كان هادئًا عن الشاطئ هلذا قررت الغوص.
ومن جانبهم ،يعتقد اخلرباء ،أن الغابة ،عمرها  10آالف عام ،قد
تكون امتدت عرب أوروبا.

مقهى أرجنتيين يساعد زبائنه يف التنفيس عن غضبهم بالسماح
هلم بكسر الزجاج واألدوات املستعملة.
هو مقهى صغري يف مدينة «بونس آيرس» ،قرر أن يساعد رواده
يف التنفيس عن غضبهم يف املدينة اليت تعرف باسم «مدينة
الغضب» حيث سكانها سريعو االنفعال ،وخصص غرفة يف مقهاه
ميكن للرواد فيها تكسري زجاجات املشروبات الفارغة واألكواب
مقابل  15دوالر.
ووفقا للـ»ديلي موشن» ،فإنه يف خالل عامني من بدء التجربة
حظى املقهى بـ 1500شخص استخدموا املقهى للتنفيس عن
غضبهم بتكسري الزجاج واخلشب عن طريق عصا بيسبول ،ويظهر
يف الفيديو جمموعة أشخاص يهشمون زجاجات فارغة ولوحات
كمبيوتر غري مستعملة ،ورمبا يسمح هلم جبلب ما يريدون حتطيمه
.معهم مقابل الـ 15دوالرا

صفحة 28

Saturday 31 January 2015

السبت  31كانون الثاني 2015

Page 28

منوعات

أفضل  10روايات يف 2014
اختارت جملة "التايم" األمريكية أفضل عشر
روايات صدرت يف عام  2014ضمن حصادها
ألفضل ما حدث خالل هذا العام.
 1املكان السري  The Secret Placeلتانا فرينشبعد عام من مقتل طفل يف مدرسة بنات داخلية
يف "دبلن" ،يتم فتح ملف القضية من جديد
بعد أن جتد طالبة دليال جديدا وتقدمه للشرطة،
ويتصادف أن احملقق الطموح "ستيفن موران"
يبحث عن قضية شائكة حتى حيصل على ترقية ،ما
جيعله يتصدر هلذه القضية هو وزميلته "أنطوانيت
كونواي" ،فيتسلالن إىل املدرسة اليت تدور فيها
أحداث الرواية.
رواية "املكان السري" حتكي عن عامل صغري
وخالب ومتتلئ يف نفس الوقت باحلقائق املخيفة،
وحتفل باملؤامرات والصراعات والغرية والرسائل
واجلنس.
2ساعات العظم  The Bone Clocksلديفيد ميتشيليأخذ "ميتشيل" يف هذه الرواية قراءه يف رحلة
ملحمية متتلئ بالرواة واألساليب املتعددة وحتكي
عن الصراع املعتاد بني اخلري والشر ،وتلعب رواية
"ميتشيل" الطموحة بالعقل ،وتتجلى رؤيته البائسة
للمستقبل يف الرواية إال أن قوة احلكي لدى
ميتشيل جتعل قراءه سعداء أثناء قراءتهم.
 3منطقة املصلحة  The Zone of Interestملارتنياميس
نال "أميس" شهرته يف الثمانيات والتسعينيات
من القرن املاضي بسبب حسه الساخر يف الكتابة،
لكن يف روايته اجلديدة ال جند هذا احلس الساخر
وال نلمح أي فكاهة يف األمر ،حيث تدور الرواية
حول معسكر اعتقال نازي.
وقد كتب أميس بالفعل عن اهلولوكوست من
قبل يف روايته "وقت السهم "Time’s Arrow
ويعود مرة أخرى للكتابة عن اهلولوكوست يف
هذه الرواية ،فيحاول أن يدخل ويرسم وعي
القائمني على اإلبادة اجلماعية؛ لفهم من استطاع
أن يقوم بهذه املذحبة وملاذا فعلوا ذلك؟ .ومتتلئ
الرواية بسمات العجز واملداعبة واالزدراء املتبادل
بني الضباط الذين يديرون املعسكر اخليالي،
ثم يتحول مسرح األحداث فجأة إىل مكان قميء
وغريب وفظيع وموحش.
4إعادة توزيع  Redeploymentلفيل كاليلكل حرب كتابها .وحرب العراق كاتبها هو "فيل
كالي" بال منازع خاصة أنه خدم يف اجليش األمريكي
بالفعل .ويف هذه القصص يروي "كالي" خربته
وخربة زمالئه بطريقة مباشرة غري مسبوقة حيث
جند اخلوف والغضب واألخالق واالرتباك من القتال
يف مدن وبلدات ،حيث ال يعرف أحد بالتحديد أين
ساحة القتال ومن هم األعداء.
وال حيارب أبطال الرواية يف بالد غريبة عنهم
ولكن يبدأون يف الشعور بأن البلد اليت حياربون
من أجلها هي بلد غريبة عنهم ،ما جيعلهم يشعرون
بالضياع .وال حياول "كالي" أن يفرض علينا فكرة
معينة من وراء الكتاب ولكنه فقط يرسم لنا
صورة للجحيم.
 5أرض العجائب  Wonderlandلستاسي دي ارازموآنا برونداج جنمة موسيقى الروك تبلغ من العمر
 44عاما واشتهرت يف يوم ما عامليا ،لكن هذه
الشهرة سرعان ما انتهت .يف هذه الرواية،
نصطحب البطلة يف حماولتها للعودة مرة أخرى
إىل أضواء النجومية عرب جولة للتسويق أللبومها
اجلديد ونعيش معها حتضريها للحفالت وعالقاتها
بالناس وتفكريها فيما وصلت إليه يف حياتها،
أحيانا تنجح البطلة يف أن جتعل مجهورها يصل إىل
حالة النشوة وأحيانا ختفق متاما.

 6ويسكي تاجنو فوكسرتوت Whiskey Tango Fo x trotلديفيد شافر

بطارية تعمل منذ حنو  190عاما ملاذا توقف «فيسبوك»
حريت العلماء ..ما سرها ؟
و«أنستغرام» عن العمل

جند يف هذه الرواية نثرا مجيال رمبا ال يضاهيه
أي سرد يف أي رواية أخرى صدرت هذا العام.
وحتكي الرواية عن امرأة تعمل يف املساعدات
اإلنسانية يف ماينمار وتشعر كأنها هدف ملؤامرة
ما من قبل شخص يستطيع احلصول على كمية
مهولة من املعلومات والسلطة ونكتشف معها أنها
كانت على صواب يف شكها هذا.
ويقع يف نفس الفخ صديقان قدامى أحدهما
كاتب واآلخر شخص عبثي ،وحياول الثالثة معا
معرفة ما جيري وكيف يواجهونه ،ونعيش معهم
قصة صراعهم وهي قصة متتلئ باملواقف
الفكاهية والذكية بنفس الوقت" ،ويسكي تاجنو
فوكسرتوت" رواية تعرب أميا تعبري عن عصر ما
بعد عميل االستخبارات األمريكي السابق إدوارد
سنودان.
 7حمطة  Station Eleven 11الميلي سانت جونماندل
ال تلتزم رواية ماندل بالسرد اخلطي بل تنتقل
يف الزمن بني املاضي واملستقبل ولكنها تتمركز
حول الفرتة اليت ظهر فيها وباء إنفلونزا عاملي
وانعكاس ذلك على اإلنسانية ،الذي أودى حبياة
املاليني حتى أصبح املتبقني شرذمة قليلة ،كملحمة
ناجتة عن هذه املأساة ،فإن الرواية رواية شاعرية
ومجيلة جدا ويف نفس الوقت مؤسفة حيث نرى
القليل من األشياء الثمينة اليت استطاعت أن تنجو
وتتحمل هذا الوباء بينما الكثري غريها قد فقد إىل
األبد وخالل الرواية نتفهم أسباب ذلك.
 8النشوة  Euphoriaلليلي كينج"ليلي كينج" هي الوحيدة اليت استطاعت أن ترى
شيئا ميكن تناوله يف األدب من القصة الثرية اليت
جندها يف هذه الرواية واليت تستند إىل أحداث
حقيقية ،ففي عام  1933كانت عاملة األنثروبولوجيا
مارجريت ميد تقوم ببحث ميداني يف غينيا اجلديدة
مع زوجها حينما تقابال وتعاونا مع رجل آخر والذي
تزوجته ميد بعد ذلك.
ومتوج رواية كينج باليأس واالشتياق وطموح
املثقفني الذين يعيشون يف أبراج عاجية والرغبة..
نعم ..الرغبة املشتعلة.

ازدادت حرية جمموعة من الباحثني يف اآلونة
األخرية مع مواصلة ناقوس كهربائي بأحد معامل
جامعة أوكسفورد الربيطانية العمل ،إذ إنه يعتمد
على بطارية واحدة منذ عام .1840
ووفقا ملوقع "موذربورد فايس" فإن بعض الباحثني
يعتقدون بعمل الناقوس منذ  175عامًا على األقل
بدون توقف ،أي ما يعادل  10مليارات حركة ،فيما
تعتقد اجلامعة أن الناقوس بدأ العمل قبل هذا
التاريخ بـ  15عامًا.
ويطالب بعض الباحثني يف اجلامعة بالعمل على
استكشاف السر وراء اجلهد العالي هلذه البطارية
منخفضة الرتدد ،ولكن خيشى أغلبيتهم ختريب
هذه التجربة العملية غري املقصودة ،حيث يتطلعون
بشغف أكرب ملعرفة متى سيتوقف الناقوس عن
العمل.
وتعتمد البطارية اجلافة للناقوس ،املوجود مبعمل
كالريندون ،على مفهوم "الكومة اجلافة" ،حيث
جرى تصميمها على يد العامل اإليطالي جوزييب
زامبوني عام  ،1812وهي اليت متثل أحد النماذج
األوىل للبطاريات الكهربائية اجلافة.
وبالرغم من استمرار البطارية يف العمل لقرنني
تقريبًا ،إال أن اجلهد الكهربي الذي توفره حاليًا
منخفض للغاية ،إذ ال ميكن مساع صوت الناقوس
باألذن البشرية ،حيث يكفي لتحريك لسان الناقوس
بني اجلرسني بدون إحداث صوت مسموع.
يذكر أن موسوعة غينيس لألرقام القياسية تصنف
البطارية باعتبارها "األكثر قدرة يف العامل".

اكرب حبة بندورة يف العامل ..

 9تاريخ موجز لسبع عمليات قتل A Brief History of Seven Killingsملارلون جيمس
بالتأكيد الرواية ليست موجزة فهي تقع يف
 688صفحة عن حياة اجلرمية يف جاميكا حيث
تدور أحداث الرواية خالل ثالث عقود ،متضمنة
تشكيلة من اجملرمني اجلامايكيني وصحفي أمريكي
وشبح لسياسي مقتول .وتدور أحداث الرواية
حول الفوضى اليت جنمت من حماولة قتل املغين
اجلاميكي بوب مارلي يف عام  1976من قبل
سبعة مسلحني ولكن تتناول الرواية أيضا جاميكا
واألغنياء باإلضافة إىل توليفة من موضوعات هامة
كالسياسة والفقر والعنف واجلشع واحلب واحلنني
واملوسيقى.
 10املسوخ الضاحكة The Laughing Monstersلدينيس جونسون
قارة أفريقيا هي مسرح أحداث هذه الرواية
الصغرية والعميقة حيث أسباب تفاعل الناس مع
بعضهم بعضا ومع كل شيء أمر مبهم .بطل الرواية
رونالد ناير يعمل يف املخابرات ولكن والءه مقسم
لدرجة أنه فعليا ال ينتمي ألي دولة ،يتعرف "ناير"،
احلذر واحملتال ،على "ادريكو" الذي يقتات على
الفوضى ،وحياول االثنان معا أن جيمعا ويوظفا
املواد االستخباراتية الضئيلة اليت يضعا أيديهما
عليها عرب االحتيال على الوكاالت األمنية كي تدفع
هلم أمواال ولكن احلياة ال تدوم على نفس الوترية
فاخلصوم واألصدقاء يتغريون بتغري املواقف اليت
يقعون فيها.

متكن مزارع بريطاني من إنتاج أكرب حبة طماطم يف
العامل ،بعد  20عاما من الدراسات واألحباث ،حيث
بلغ قطرها  25سنتيمرتا ،بينما وصل وزنها إىل 1.4
كيلوغرامات.
وجاء إنتاج هذه الساللة اجلديدة من الطماطم بتعاون
أمريكي بريطاني مشرتك ،فبعد  5سنوات من وفاة
املزارع والباحث األمريكي بول توماس ،الذي أمضى
 15عاما يف حماوالت إلنتاج طماطم ضخمة وبطعم
جيد ،أكمل الربيطاني سيمون كرافورد عمله ،وفقا
لصحيفة "مريور" الربيطانية.
ويبلغ طول نبتة الطماطم اجلديدة حوالي  3.5أمتار،
وتنتج ما يصل إىل  11حبة من الطماطم العمالقة،
وهي حباجة إىل دعائم ألنها ميكن أن تنهار حتت
وطأة ثقل الثمار الضخمة.
وقالت الصحيفة إن هذه الثمار يتم انتاجها يف كل
من أمريكا وبريطانيا ،وتباع بشكل جتاري منذ بداية
عام  ،2015مشرية إىل أن البذور تباع أيضا ،لكي
يتمكن اجلميع من إنتاج هذه الطماطم الضخمة.

توقف موقع “فيس بوك” ،وتطبيق “أنستغرام”
التابع للشركة األمريكية ،صباح الثالثاء ،لعطل
كبريا من املستخدمني من
عددا
مفاجئ منع
ً
ً
القدرة على الدخول إىل الشبكتني االجتماعيتني،
على مستوى العامل ،من على األجهزة املكتبية
وكذلك التطبيقات ،على األجهزة احملمولة.
وترك املوقع رسالة على صفحته الرئيسة:
“عذرا ،حدث خطأ ما ،ونعمل على معاجلة اخلطأ،
ً
والعودة لعمل املوقع بأسرع ما ميكن”.
وقال املتحدث باسم شركة “فيس بوك” ،لشبكة
إي بي سي نيوز األمريكية“ :،حدثت بالفعل
مشكلة للشبكة يف العامل ،وحنن نعمل على حلها
إلعادة األمور يف أسرع وقت ممكن” ،فيما تصدر
هاشتاج  FacebookDown#األكثر استخداما على
مستوى العامل على موقع تويرت.
يشار إىل أن “فيس بوك” تتعرض على فرتات
حملاوالت اخرتاق من قبل هاكرز ،عن طريق
اكتشاف عدد من الثغرات الفنية ،فيما تعرض
الشبكة ،يف الوقت نفسه ،مكافآت مالية
للمهندسني املربجمني ،الذين يكتشفون تلك
الثغرات.

 100ألف متابع حلساب قطتني
على االنستغرام
جذب
“ أ ليس ”
و ” فينيجا ن ”
ما يزيد على
ألف
100
على
متابع
موقع الصور
ا أل شهر
حول العامل
“إنستغرام” ،رغم عدم كونهما جنمى سينما أو
تليفزيون ،أو حتى قيادات سياسية يهتم العامل
مبتابعة أخبارهما وصورهما .
وزوج القطط الشهري ميتلكه شقيقتان توأمتان هما
هوىل ومونيكا سيسون ،تستقران فى كندا ،كما
نشرت جريدة “ديلى ميل” الربيطانية أمس ،وحترص
الشقيقتان على نشر صور رائعة بشكل مستمر هلما
على “إنستجرام” جنحت فى جذاب أكثر من 100
ألف متابع .الصور تكون فى الغالب بورتريهات
رائعة هلما بأزياء ومالبس خمتلفة تبهر املتابعني
حول العامل ،وتنال إعجابهم وكان آخر بورتريهات
“أليس” و”فينيجان” تلك التى يرتديان فيها قبعة
بابا نويل وشجرة كريسماس ورقية مبناسبة أعياد
الكريسماس .
وقالت إحدى الشقيقتني إن تأسيس حساب على
إنستجرام هلما جاء بعد تعبري الكثريين عن إعجابهم
بالصور التى مت نشرها هلما ومن هنا فكرا فى
تأسيس حساب باسم ‘ ’Pitterpatterfurryfeetوجتمع
عندها املتابعون من كل مكان فى العامل حتى
وصلوا هلذا الرقم الضخم.
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كتابات

اهلالم احلرام

زمحة الفراغ
ايلي قزي

أعدي جلوعي
ّ
لوز وزهٍر
بساتني ٍ
وقمحًا جنينًا
اجلسد
روح بنسغ
وأجواء
ْ
ٍ
سآتيك مهما أنوء ومهما
جين الرصاص وتعوي
ِ
النزيف
املكائد وقت
ُ
مجد
املخيف ِ الذي ما ْ
هلمي
ّ
ِ
الورود
أديري كؤوس
ِ
النهود
بسفح
ألني أروم الشراب املذاب
سالفًا
ألدخل وهج اللقاء
وخدر العطاء
بكون من احلب حتى
ٍ
النهار
قرار
ِ
ِ
معدًا أواري
يتقد
وما
ْ
فعند انهماري
سأوهج يف ضفتيك السخاء
امتالء
ً
ِ
ِ
الغفاة
الوادعات
إىل آخر
نهد
بصدر ْ
ٍ
ً
أعدي شفاها بطعم
ّ
النبيذ اللذيذ
ألفقد وعيي سكونًا
وأمضغ من راحتيك
ومما يليك
ً
ً
بقد
هالمًا حراما ...ومترا ّْ
ثقب
سأدخل يف كل
ٍ
يؤدي ملدي
سأصدق وعدي ألني
سأغسل روحي مبا
زبد
تعدي وما قد ْ
فاض مما ّ
فأنت الكفيلة بي فارقبيين
سآتي
العربي
املخجل
قطيع من
طريقي
ِ
ٌ
ِ
ولغمي حنيين
احتد ُت
انفجرت
إذا ما
ُ
ْ
بكل املدائن عشقًا
أبوح القصيدة حتى
ّ
أرتل يف أمخصيك السالم
البلد
ودفء
ْ

محمد عامر األحمد
أبو العال الشماء

عال غيب ليتنبأ لنا بنهاية
عراف أو مِ
ال حنتاج اىل ّ
ُ
رحيل الكبار هو العالمة.
وحده
الزمن اجلميل.
َ
كلما َّ
ّ
توقف قلب ُمبدع عن اخلفقان ،اتسعت رقعة
غريب هذه األيام!
الفراغ يف عامل الفن؛ ولكم هو
ٌ
أوصلته اىل َح ّد ُ
التخمة ،ورغم
ُسهولة الولوج إليه
َ
ثر فيه الفنانون
ذلك
ُ
يقارعه الفراغ املميت؛ فلقد َك َ
َ
وق َّل فيه االبداع .وال اظنين ابالغ ان اعتربت أن
جنما واحدا من أربعينيات القرن املاضي َيِزن بفنه
أربعني ممن يطلقون على أنفسهم يف هذا القرن
لقب «جنم» و»جنمة».
خُ َ
ي ّيل إلي وانا املولود على طرف نهاية القرن
فأغدقت
العشرين أن السماء أحّبت اجليل السابق
َ
عليه نعمة معايشة االبداع واالصالة يف َ
ش ّتى اجملاالت
الفنية واالعالمية ،فطَب َعت َز َم َنه بأناس كمحمد عبد
وأم كلثوم وفريد االطرش وعبد احلليم حافظ
الوهاب ّ
وزكي ناصيف واالخوين رحباني وفريوز ونصري
مشس الدين وفيلمون وهيب ووديع الصايف وصباح
وابو ملحم وعلياء منري وفريال كريم ورياض شرارة
وفاتن محامة وجناح سالم وسعاد قاروط العشي
وغريهم -أطال عاطي املواهب بعمر
وصونيا بريوتي
ِ
جيلنا إلاّ
األحياء من بينهم -ومل تمُ طر فوق رؤوس ِ
ّ
أصحابها على أصابع اليدين وأما
يعد
زخات مواهب ُّ
ُ
الباقون فاجلودة ختجل من مواهبهم ،وحتمًا سوف
َ
يرتكونه خلفهم.
ميرون من دون أي عطر
آباؤنا وآباء آبائنا عرفوا االصالة عن قرب وارتووا
حياة من حياة مثارها وسكروا بها .وأما جيلنا اليوم،
فلقد ُكتب له ان يشهد على نزاعها -النزاع االخري.
مائدة الفن واالعالم مبعظم معروضاتها ُ
ميقتها
مجهور يوزع اآله واالعجاب
ويتهافت عليها
الذواقون
ُ
ّ
ٌ
حتى للسخف والنشاز والسطحية.
تعمها الفوضى ،حيضرها
حفالت الفنانني اليوم
ّ
معظم الناس للتسلية وملضغ املازات وشرب
الفودكا والويسكي والرقص واخذ صور «السلفي»
ولتصوير الفنان على طريقة الفيديو ونشره عرب مواقع
معجب
التواصل .وإن تواجد فيها من هو آت حقا ألنه
ٌ
بصوت الفنان واغنياته فسيكون حمظوظا لو استطاع
ً
عثرات
مسعه
اغنية بأكملها دون أن ختدش
يسمع
ان
ٌ
َ
َ
حتيات ارجتالية خارجة من فم حميي احلفل
صوتية او
ٌ
هلذا وذاك من احلاضرين .واحلفل الذي يعد ناجحا
بعيون متعهدي احلفالت يف ايامنا هذه هو ذلك الذي
يغطي التكاليف ويدر عليهم بالربح املادي والذي ال
ٌ
خالف بني بعض احلاضرين
ينهيه ،قبل وقته احملدد،
من اصحاب االنتماءات السياسية امللتصقة برأسهم
كربطة العنق .لذلك ،فالتفكري بعديد عناصر االمن
املوجلة السهر على أمن الساهرين يفرض ذاته قبل
التفكري بأمور احلفل التقنية وغريها وصار اجلمهور
عناصر
املسامل خياف من حضور حفل ال تتواجد فيه
ُ
االمن والشرطة .الساهر غري املتزن ،قنبلة موقوتة!
ينتابين حنني اىل حفالت مل يكن عندي يف حينها
ً
فكرة
قلب وروح وعينان واذنان ،اذ كنت فقط
َ
اهلدف االمسى فيها
يف مشروع عائلة؛ حفالت كان
اطراب احلاضرين .اشاهد من حني اىل آخر تسجيالت
حلفالت لكوكب الشرق والعندليب االمسر ،فأحسد
فن االنصات واستشعر
احلاضرين على اتقانهم ّ
َ
فرحتهم كلما هتفوا «عظمة على عظمة على عظمة»،
وامتنى لو كنت من بني هؤالء ،جالسا يف مقعدي ،ال
اي شيء مما نراه
يعيقين عن االستمتاع بأجواء احلفل ُّ
يف حفالت هذا العصر.
واالعالم حاله ليست أفضل من حال الفن .فكالهما
َ
َ
رسالته احلقيقية .مواقع التواصل االجتماعية
فق َد
صارت هي مصدر املعلومات وتكاد تسحب بساط
املعرفة والرتفيه من حتت اقدام وسائل االعالم
التقليدية اليت ولكثرتها يتكرر مضمون ما تقدمه
فيشعر الرأي العام وكأنه يف وسط ساحة حماط
بأبواق مزعجة وفارغة من اي جديد يستحق االنتباه.
ٍ
منذ سنوات وخوابي الزمن اجلميل االصيلة تنضب
اذ ان املوت اعتاد ان يستشف من نبيذها َ
كل فرتة
دون رادع ،ولن تتسنى للجيل القادم فرصة االمساك
بطرف اصالتها كما استطاع جيلنا حنن .والظاهر ان
االرث الذي تركه العمالقة لنا وملن بعدنا لن يشفع
بنا وها اننا اليوم نعيش يف زمن ّ
فنه فارغ من
االبداع ،اعالمه غارق يف السطحية مزدحم مبشاهري
مبركبات يشعلها وقود
كثر وصلوا اىل مرتبة الشهرة َ
السخف املال واالغراء.إنه زمن زمحة الفراغ!

Kazzi_elie@hotmail.com

أرى وأسـمع
شوقي مسلماني
( 1قال)
ّ
املثقف أن يرفع مستوى
ـ التكنولوجيا تفرض على
التحدي.
ّ
ـ ليس بالضرورة أن يكون الطالب اجلامعي أو
خريح جامعي يعمل بأسباب
األستاذ اجلامعي أو أي ّ
وسبل العقل بل قد يكونون األكثر ّ
وتعصبًا
تعنتًا
ّ
أو كيدًا.
واملؤسسات واملواطنة
القانون
دولة
ـ يف
ّ
ُ
ابنتك ُمصانة ،واملسؤول ذاته خادم
ابنك ُمصان،
ليخدمهما ،وأنت ذاتك إنسان كريم.
ّ
الفنان يقود العامل بأحالمه.
ـ
**
( 2روبرت كابالن)
ـ ّ
جملة «أتالنتيك» .ترمجة أسعد أبو خليل ـ
العملية ملواجهة اإلرهاب اإلسالمي
«إن الطريقة
ّ
اإلرهابيني يف ّ
كل مكان،
ال تكمن فقط يف حماربة
ّ
ّ
السنة والعكس
بل تكمن أيضًا يف إثارة الشيعة ضد
حسب الظروف».
األمريكية.
ـ مستشار سابق يف وزارة الدفاع
ّ
**
( 3األصل)
املؤرخ الكبري الراحل كمال الصلييب يف
كما يقول
ّ
كتابه «خفايا التوراة» :قد يهاجر اإلنسان من بلد
إىل آخر ويغيرّ بالتالي انتماءه الوطين من الناحية
ّ
ولكنه ال يستطيع أن يغيرّ أصله».
القانونية
ّ
**
( 4كمال الصلييب)
للمؤرخ الدقيق واجلميل كمال الصلييب
وأنا أقرأ
ّ
كتابيه «التوراة جاءت من جزيرة العرب» و»خفايا
إن هذا
التوراة وأسرار شعب إسرائيل» خطر لي ّ
التحري ،أي يف ذلك
املبدع لو اخنرط يف سلك
ّ
اجلهاز األمين املعروف ،لكان واحدًا من أكرب رجال
التحري يف العامل.
ّ
**
( 5خرافة)
ـ من وإىل كمال الصلييب ـ
قصة تذكر إسم ثالثة آهلة ،واحد امسه
وتقول ّ
يهوه ،وواحد امسه لسان ،والثالث امسه بالل.
اإلله لسان أعطى البشر لغة واحدة ،فاستاء يهوه
من أبعاد وحدة اللغة بني الناس ،وإمكان اكتساب
جراء هذه الوحدة ،حيث طريق التفاهم
قدرات هائلة ّ
ّ
فيستقلون عن إرادته.
والتعاون يف ما بينهم،
ّ
واستغل
وبوجهه إىل اإلله بالل ،أي إله البلبلة،
تناقضه مع اإلله لسان لغاية أن يصيب أكثر من
عصفور حبجر واحد ،كما ُيقال ،وقد حاز ما أراد:
صراع
نكز بال ًال على لسان ،فبلبل ألسنة الناس بعد
ٍ
دام مع اإلله لسان حتى ضعفا ،وساد يهوه عليهما،
ٍ
ّ
وتشتتت
تفرقوا
وساد وحده على الناس مبقدار ما ّ
لغاتهم.
**

البريوتية)
( 6النهار
ّ
« ..يف املقابل ،يربز تراجع كبري يف طبيعة اخلطر
العسكري التقليدي الذي تتعرض له إسرائيل من
جهة سوريا ،فأكثر من  %80من ترسانة الصورايخ
والقذائف للجيش السوري قد استخدم ضد أهداف
للثوار ،ويف اجلوالن مل يعد هناك تقريبًا قطعات
تابعة ّ
ضد إسرائيل ،واحتمال مناورة سورية
هة
موج
ّ
مدفعية ّ
ضد أراضي إسرائيل مل يعد مطروحًا ،أما التهديد
الكيميائي فقد زال يف أغلبيته بعد تفريغ خمازن
السالح الكيميائي ،وبهذه الطريقة نشأ تغيرّ جذري
يف التوزان بني إسرائيل والدولة اليت ّ
شكلت أهم
عدو هلا طوال العقود األربعة األخرية».
ّ
**
( 7علي غريب)
«التعارض بني العلمانية والدين حصل فع ًال يف
ولكن
تطور اجملتمعات،
حمددة ضمن
مراحل تارخيية ّ
ّ
ّ
الدين كجوهر إميان وكنظام
التعارض مل حيصل مع ّ
املؤسسة الدينية كسلطة
قيم ،إنمّ ا الصراع حصل مع
ّ
متحالفة مع سلطة اجلائرين».
**
( 8حنني ناي)
كنت ّ
سياسي
تتخذ الفيس بوك منربًا جلدل
«إذا
َ
ّ
ّ
متشدد وعقيم.
ديين
أو
ّ
 إذا كنت ّتتخذ الفيس بوك مسرحًا الستعراض
كالمية.
وطنيات
ّ
ّ
 إذا كنت ّتتخذ الفيس بوك وسيلة إلقامة عالقات
«عاطفية» تافهة.
ّ
 إذا كنت من هواة الثرثرة على الربيد اخلاص.ممن يعجزون عن احرتام آراء اآلخرين.
 إذا كنت ّممن يستخدمون مفردات بذيئة يف
 إذا كنت ّتعليقاتهم.
إذا كنت واحدًا من املذكورين ال ترسل لي
ّ
ضالتك يف مكان آخر،
طلب صداقة ،واحبث عن
وأدركت ّ
أنك واحد من
فإذا أرسلت طلب صداقة
ُ
أتردد يف حظرك ،ولذا أرجو عدم
املذكورين فلن
ّ
اإلحراج لنفسك ولي».
**
( 9أرى وأمسع)
ما أكثر ما يبالغ ،وعلى الرغم فهي مل تيأس،
أحرجه
وأعربت له ،وهذا حبضوري ،وهذا عني ما
ْ
َ
أكثر ،وبابتسامة صادقة ،وهي تريد املدح فقالت
ّ
كأني أرى
القدح ،وقالت« :عندما أراك وأمسعك
ّ
ومتهم
األسن،
وأمسع ميمون» .وميمون هو أخوه
ّ
بعدم ّ
اإلتزان كثريًا ،وهذا عني ما أعرفه أنا أيضًا.
**
( 10فضل عبد احلي)
ويسر
نفسه
يسر
والسريرة
«الطيب السرية
ّ
ّ
ّ
غريه».
optusnet.com.au@Shawki1

ألعالناتكم يف الهريالد االتصال
على احد الرقمني
02 87648186 - 0403482345
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منوعات ومشاهري

عري وخمدرات وتعذيب ونصب..
فنانون خلف القضبان
نصب واحتيال ..خمدرات وإدمان ..آداب وعري
وغريها من التهم املشينة حلقت بفنانني جعلت
أخبارهم تتصدر عناوين الصحف واجملالت..
ووضعت «نقطة سوداء» يف تاريخ حياتهم
الشخصية واملهنية.
بعض من هذه التهم ثبتت على أصحابها،
وبالفعل قضوا عقوبتهم خلف القضبان ،والبعض
اآلخر مل تثبت عليهم التهمة ،وألصقوها برغبة
النظام السابق يف االنتقام منهم!.
قضية النجمتني املصريتني وفاء عامر وحنان ترك
كانت من أبرز وأقسى القضايا اليت ميكن أن
تتهم فيها فنانة أو حتى إنسانة عاديه ،حيث
فوجئ الشعب املصري عام  1997خبرب يتصدر
مانشيتات الصحف واجملالت بالقبض على شبكة
دعارة تضم الفنانتني ،ومت تسريب صورهما أثناء
التحقيق معهما كمتهمتني.
أيام قاسية عاشتها الفنانتني خلف قضبان السجن
حتى ثبتت براءتهما ،وعن هذه األيام قالت وفاء:
«كنت أسخر قبل مروري بهذه التجربة ممن كان
يقول إنه بريء ،وألقي به يف السجن ظلمًا حتى
مررت أنا وزميالتي باألمر ذاته يف هذه القضية
اجلديدة من نوعها حيث مل يلق القبض علينا وحنن
بإحدى الشقق املشبوهة كما هو احلال يف قضايا
اآلداب لكن أحضرونا من بيوتنا».
أما حنان ترك فأعربت عن قسوة األيام اليت عاشتها
حتى ظهرت براءتها قائلة« :بعد أن فقدت حرييت
ووجدت نفسي حماطة بأربعة جدران يف مكان
مظلم عانيت نفسيًا بدرجة ال أستطيع وصفها»،
وأضافت« :مل يفارقين احلزن أبدا لدرجة أنين مل
أفرح يوم علمت خبرب اإلفراج عين وبراءتي من هذه
التهمة الظاملة والقاسية وفكرت يف عدم اخلروج
من السجن ،فكيف سأواجه الناس واجملتمع ومن
الذين سيقتنعون برباءتي».
وبعد قيام ثورة  25يناير ،والقبض على رجال
النظام السابق يف تهم فساد خمتلفة ،اتهمت
وفاء وحنان النظام السابق بتلفيق قضية اآلداب
هلما للتعتيم عن حادث األقصر الذي حدث قبله
بأيام وراح ضحيته عشرات السياح ،وكان بسبب
قصور جسيم يف أجهزة األمن ،ورغم ذلك ترفض
كال من النجمتني إعادة فتح ملف قضيتهما ،أو
رفع أي قضايا على الدولة كرد شرف هلما.
الفنانة املصرية وفاء مكي مرت بتجربة السجن
أيضًا يف تهمة ثبت إدانتها فيها وهي تعذيب
فتاة كانت تعمل خادمة لديها وكيها بالنار يف
أماكن خمتلفة من جسدها ،حيث مت احلكم عليها
بعشر سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عام 2001
يف قضية هزت الوسط الفين والرأي العام،
خاصة أن وفاء هربت مع والدتها اليت اشرتكت
معها يف القضية قبل إلقاء القبض عليهما.
وفاء اليت تكتب مسلسل حاليًا بعنوان «اخلادمة»
تروي فيه أزمتها قالت عن سنوات سجنها:
«تعلمت أشياء كثرية أهمها أنين اكتشفت يف
نفسي صفات وأشياء عديدة كنت أجهلها متاما،
فقد اكتشفت أنين قوية جدا ومتكنت من التكيف
مع الوضع الظامل الذي وجدت نفسي فيه،
واستطعت التعايش مع كل النماذج الغريبة اليت
صادفتها وتعرفت عليها يف السجن».
تعاطي املخدرات تأتي أيضًا على قائمة التهم اليت
أدخلت بعض الفنانني السجن ،لعل أبرزهم النجم
املصري سعيد صاحل الذي قضى عامًا كام ًال خلف
القضبان يف سجن احلضرة باإلسكندرية ،بعد أن
ثبت أنه كان يرتدد على وكر لتعاطي املخدرات،
وذلك عام .1992
سعيد نفى عن نفسه هذه التهمة ،وأكد أن انتقاده
لألوضاع السياسية واالجتماعية املصرية هي من
دفعت النظام السابق لتلفيق هذه التهمة املشينة
له إلبعاده عن الساحة ،وعن جتربته قال« :بالطبع
حياتي قبل السجن كانت شيئًا وبعده أصبحت
شيئًا آخر متامًا فهناك استفادات كثرية خرجت بها
أهمها أنين عرفت الناس على حقيقتهم ،وأصبحت
أكثر قوة وإميانًا وصالبة ،فهل هناك أروع من
هذه التجارب العظيمة؟».

الفنانة املصرية الراحلة ماجدة اخلطيب أوقعها
اإلدمان وتعاطي املخدرات خلف القضبان ،حيث
قضت  8أشهر يف سجن االحتياط على ذمة
حماكمتها يف تهمة قتل مواطن عن طريق اخلطأ
أثناء قيادتها سيارتها ،وهي خممورة ،وحكمت
عليها احملكمة بالسجن عام مع وقف التنفيذ،
وغرامة بلغت  5000جنيه مصري ،وذلك عام
.1982
ويف عام  1985ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي
خمدرات ،حيث حكمت عليها احملكمة بالسجن ملدة
 5سنوات.
ويف الوقت الذي شهد تألق املطربني املصريني
تامر حسين ،وهيثم شاكر ،وتغنيهما حبب الوطن،
مت إلقاء القبض عليهما بتهمة التهرب من أداء
اخلدمة العسكرية ،والتزوير يف شهادات اخلدمة
العسكرية ،حيث مت احلكم عليهما بالسجن ملدة
عام ،ثم مت ختفيف العقوبة إىل  6أشهر يف
السجن العسكري.
تامر أكد أنه مل يكن يعلم بأمر تزوير شهادة
اخلدمة العسكرية اخلاصة به ،مشريًا إىل أن بعض
معارفه هم من قاموا بها ،وعن جتربة سجنه
لي
قال»:رغم قسوة التجربة كانت ثرية بالنسبة ّ
على صعيد اإلخالص يف العبادة فقد تقربت من
اهلل بشكل ال أستطيع وصفه ،كما عرفت جيدا
معادن كل من كانوا حييطون بي ويدعون أنهم
أصدقائي ومستعدون للتضحية من أجلي بأي
شيء».
أما جنم «جنازات النجوم» الفنان املصري طارق
النهري فقد مت اتهامه يف قضية نصب مع ثالثة
آخرين على  15شابًا وعدوهم بالسفر للخارج
كأعضاء يف الفرقة املوسيقية التابعة للفنانة
نادية مصطفى وزوجها أركان فؤاد ،وحصل
املتهمون على مبلغ  900ألف جنيه من الشباب
اجملين عليه.
النهري حكم عليه بالسجن  5سنوات ،وكفالة 10
آالف إليقاف التنفيذ ،وذلك عام  ،2008كما مت
حبسه مؤخرًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض
يف أحداث جملس الوزراء املصري ،وحرق اجملمع
العلمي.
األفعال الشخصية ليست الشيء الوحيد الذي
وقف وراء وضع بعض الفنانني خلف القضبان
وسجنهم ،ولكن عملهم الفين أيضًا كان سببًا
وراء توجيه تهم لبعضهم ،ولعل أحداثهم الفنان
املصري عادل إمام الذي مت اتهامه بازدراء اإلسالم
يف بعض أعماله الفنية ،ومت احلكم عليه باحلبس
 3أشهر مع الشغل ،ومع استئناف احملاكمة مت
تأجيل احلكم جللسة  12سبتمرب املقبل.
وبعيدًا عن انتقادات املشاهدين لبعض املشاهد
الساخنة اليت تتضمنها األعمال الفنية ،أوقع
مشهدين صورتهما النجمة املصرية معالي زايد
يف تهمة الفعل الفاضح.
املشهد األول مجع معالي زايد بالنجم املصري
حييى الفخراني يف فيلم «للحب قصة أخرية»،
وكان من إخراج رأفت امليهي ،وبسببه دخلت
زايد يف دائرة االتهام بالفعل الفاضح ،حتى
ثبتت براءتها.
أما املشهد الثاني فجمعها بالفنان املصري الراحل
ممدوح وايف يف فيلم «أبو الدهب» الذي شاركت
أمحد زكي بطولته ،وقد أثار املشهد حفيظة أحد
احملامني الذي طالب داخل مبحاكمة معالي زايد
طبقًا لقانون اآلداب ،وانتهى اجلدل بقرار احملكمة
حفظ القضية.

مايا دياب ترسم «تاتو»
بدون مالبس متامًا!

بولينا فيغا الكولومبية
ملكة مجال الكون 2014

نشرت الفنانة مايا دياب صورة هلا على صفحة
حسابها اخلاص على موقع التواصل االجتماعي
إنستغرام ظهر من خالهلا معظم أجزاء جسمها على
الرغم من ّ
أنها كانت ترسم تاتو على ذراعها.
وبدت
مغطية
واليت
صفحة

متاما
يف الصورة وكأنها بدون مالبس
ً
جسمها مبنشفة حتى أثارت هذه الصورة،
وفقًا ملايا ليست حبديثة ،اجلدل على
التعليقات.

كما أبدى العديدون انزعاجهم من إظهار دياب
جلسمها يف حني ّ
أنها ترسم على ذراعها فقط،
ولكن من جهة أخرى حصدت الصورة نفسها آالف
اإلعجابات من متابعي الفنانة اللبنانية.

املغنية اإليرانية ناهال سلطان
(كوكتيل من الفنانات العرب)

توجت ملكة مجال كولومبيا باولينا فيغا ،ملكة
جلمال الكون للعام  2014يف النسخة الثالثة
والستني من هذه املسابقة اليت نظمت يف دورال
قرب ميامي (جنوب شرق الواليات املتحدة).
وخلفت عارضة االزياء والطالبة يف العلوم التجارية
البالغة  22عاما الفنزويلية غابرييال ايسلر متغلبة
على  87مرشحة اخرى.
وتسلمت باولينا فيغا التاج دامعة مرتدية فستانا
فضيا طويال ملاعا.
وهي ثاني كولومبية تفوز باللقب بعد لوث مارينا
سولواغا يف العام .1956
وقد تأهلت اىل املرحلة شبه النهائية  14مرشحة
اخرى من االرجنتني واوسرتاليا والربازيل واسبانيا
والواليات املتحدة وفرنسا واهلند واندونيسيا
وايطاليا وجامايكا وهولندا والفيليبني واوكرانيا
وفنزويال.
اما امللكات اخلمس اللواتي وصلن اىل املرحلة
النهائية فهن اىل جانب باولينا فيغا  ،ملكة مجال
كل من الواليات املتحدة وجامايكا واوكرانيا
وهولندا.
وكانت ملكة مجال لبنان سالي جريج قد اثارت
ضجة يف الوسط العربي بعد نشر صورتها على
طريقة ال «سلفي» مع ملكة مجال «إسرائيل»,
وذلك اثناء التحضريات للحفل النهائي الختيار
ملكة مجال الكون.

من خالل إطالتها املختلفة واليت تظهر بها على
حسابها الشخصي على «إنستغرام» ومن خالل
ً
أيضا ،تبدو املغنية اإليرانية «ناهال
أغنياتها
سلطاني» قريبة الشبه بالعديد من املغنيات
العربيات ،وعلى رأسهن اللبنانيات «هيفاء
وهيب» و»روال سعد و»مرييام كلينيك».
عاما تنحدر من
«ناهال» البالغة من العمر 26
ً
مدينة طهران اإليرانية ،وقد بدأت مشوارها
الفين بالعمل كـ»موديل» ثم احرتفت عامل الغناء،
حيث اشتهرت بصورها اجلريئة سواء على مواقع
التواصل االجتماعية أو من خالل الفيديو كليب.
وعن أغنياتها ،أشارت «ناهال» إىل أنها كلماتها
تهدف يف جمملها إىل املتعة  ،مؤكدة على أن
ً
ً
عميقا.
مضمونا
بعضها حيمل
«ناهال» تظهر يف الصور بطالت خمتلفة ،ويبدو
أغلبها شبيها بالنجمات العرب ،جبانب طلة خاصة
تظهر فيها كنسخة من الدمية باربي.

مرييام فارس بفستان شفاف مثري
الفنانة
مرييام
خالل
حفل
أمس،
24
بإطاللة

ألقت
اللبنانية
فارس،
إحيائها
زفاف
السبت
يناير،
مبهرة.
املسرح
ملكة
حبست األنفاس
بفستان أسود
مزين حبلى فضية يضج أنوثة ،شفاف من أعلى
وعاري عند منطقة الظهر ،وتركت شعرها املموج
منسدال زادها سحرا وجاذبية.
يذكر أن مرييام فارس قد أصيبت بتسم غذائي
صممت الوفاء
ُنقلت على إثره للمستشفى ،ولكنها ّ
بوعدها لعروسني مبشاركتهما االحتفال بزواجهما
يف دبي ،لتعود بعدها فورًا إىل املستشفى
الستكمال رحلة عالجها.
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امللك سلمان جيري...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
ملكيًا جديدًا مساء أمس االول ،يف أكرب تعديل وزاري تشهده
السعودية .ومشلت هذه األوامر دمج وزارتي الرتبية والتعليم
ووزارة التعليم العالي يف وزارة واحدة بإسم وزارة التعليم وتعيني
عزام الدخيل وزيرًا هلا .وعني األمري منصور بن متعب وزيرًا للدولة
مستشارًا خلادم احلرمني الشريفني ،الشيخ صاحل آل الشيخ وزيرًا
للشؤون اإلسالمية ،والدكتور وليد الصمعري وزيرًا للعدل ،وابراهيم
السويل وزيرًا لالتصاالت ،والدكتور ماجد القصيب وزيرًا للشؤون
اإلجتماعية ،واملهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون البلدية
والقروية ،والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرًا للثقافة واإلعالم.
وابقى خادم احلرمني وزراء اخلارجية األمري سعود الفيصل والنفط
علي النعيمي واملال ابراهيم العساف يف مناصبهم.
ومت إلغاء جلنة سياسة التعليم وجملس اخلدمة املدنية ،وتشكيل
جملس للشؤون السياسية واألمنية برئاسة ولي ولي العهد األمري
حممد بن نايف ،وتشكيل جملس الشؤون االقتصادية والتنموية.
ومت تعيني أمحد اخلطيب وزيرًا للصحة ،وعبدالرمحن الفضلي وزيرًا
للزراعة ،وتعيني األمري خالد الفيصل مستشارًا خلادم احلرمني
وأمريًا ملنطقة مكة املكرمة ،واألمري فيصل بن بندر أمريًا للرياض،
واألمري فيصل بن مشعل أمريُا للقصيم.
والفريق خالد احلميدان رئيسًا لالستخبارات العامة ،ومتيم السامل
مساعدًا لسكرتري امللك سلمان ،وحممد العجاجي رئيسا هليئة اخلرباء
يف جملس الوزراء ،وتعيني حممد احللوة فهد السماري وعبداهلل
احمليسن مستشارين يف الديوان امللكي ،واألمري الدكتور تركي
بن سعود بن حممد رئيسا ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
واألمري منصور بن مقرن مستشارا يف ديوان ولي العهد ،والدكتور
خالد احمليسن رئيسًا للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد.
وجاء يف األمر امللكي الرقم :أ :68 /
حنن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك اململكة العربية السعودية
بعد االطالع على النظام األساسي للحكم الصادر باألمر امللكي
رقم (أ )90/بتاريخ 1412 / 8 / 27هـ .وبعد االطالع على نظام
جملس الوزراء الصادر باألمر امللكي رقم (أ )13/بتاريخ / 3 / 3
1414هـ.
وبناء على مقتضيات املصلحة العامة .أمرنا مبا هو آت:
ً
أو ً
ال  :إعادة تشكيل جملس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
ً
األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائبا لرئيس جملس
الوزراء ،واألمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي
العهد نائبًا ثانيًا لرئيس جملس الوزراء ووزيرًا للداخلية واألمري
سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للخارجية .واألمري
منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضوًا مبجلس
الوزراء مستشارًا خلادم احلرمني الشريفني .واألمري متعب بن
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للحرس الوطين .واألمري حممد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع .والشيخ صاحل بن
عبدالعزيز بن حممد بن إبراهيم آل الشيخ وزيرًا للشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد .والدكتور وليد بن حممد بن صاحل
الصمعاني وزيرًا للعدل .والدكتور مطلب بن عبداهلل النفيسة وزير
دولة وعضوًا مبجلس الوزراء .والدكتور مساعد بن حممد العيبان
وزير دولة وعضوًا مبجلس الوزراء .واملهندس علي بن إبراهيم
النعيمي وزيرًا للبرتول والثروة املعدنية .والدكتور إبراهيم بن
عبدالعزيز العساف وزيرًا للمالية .واملهندس عبداهلل بن عبدالرمحن
احلصني وزيرًا للمياه والكهرباء.

تباين يف املواقف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

سجعان قزي املوضوع ،على أن قرار احلرب يتخذه جملس
الوزراء ،حمذرًا من االنزالق إليها ،ومؤكدًا التزام لبنان القرار
الدولي الرقم  ،1701فيما أكد وزير «حزب اهلل» حممد فنيش
أن ما قاله الرئيس متام سالم االربعاء (عن إدانة االعتداءات
اإلسرائيلية) يفي بالغرض( .مزيد من التفاصيل ص )4
على صعيد آخر سيطر اهلدوء احلذر على اجلبهة اللبنانية اجلنوبية
أمس االول ،بعد  24ساعة على العملية اليت نفذها «حزب اهلل»
يف مزارع شبعا احملتلة وأدت اىل مقتل جنديني إسرائيليني
وجرح  7ووفاة جندي إسباني يعمل يف إطار قوات حفظ
السالم الدولية (يونيفيل) جراء القصف اإلسرائيلي عليها.
ونفذ الطريان احلربي اإلسرائيلي طلعات استطالعية يف األجواء
اللبنانية من اجلنوب اىل البقاع مرورًا ببريوت وضاحيتها.
وساهمت اتصاالت أمريكية وفرنسية وأوروبية مع إسرائيل يف
تغليب التهدئة بعد حبس األنفاس الذي شهده الوضع على
احلدود خوفًا من أن تؤدي العملية اىل اتساع املواجهة واحلرب،
فيما تواصلت قيادة «يونيفيل» مع إسرائيل وجرت اتصاالت
بني املوفدة اخلاصة لألمني العام لألمم املتحدة سيغريد كاغ
واملسؤولني اإليرانيني هلذا الغرض أيضًا.
وسجل املسؤولون اإليرانيون حضورًا إعالميًا وسياسيًا يف

خضم تداعيات املواجهة بني طهران و«حزب اهلل» من جهة
وإسرائيل من جهة ثانية على خلفية مقتل اجلنرال اإليراني
حممد علي اهلل دادي يف الغارة اإلسرائيلية على القنيطرة يف
 18من اجلاري ،واليت جاءت عملية «حزب اهلل» ردًا عليها،
خصوصًا أن  6من عناصره سقطوا فيها أيضًا.
ووصل إىل بريوت االربعاء ،رئيس جلنة األمن القومي يف
جملس الشورى اإليراني عالء الدين بروجردي ،للمشاركة
يف االحتفال التأبيين للعناصر الستة من «حزب اهلل» الذي
يقام اجلمعة (امس) ويتحدث فيه األمني العام السيد حسن
نصراهلل ،فيما نقلت وكالة «فارس» عن مساعد وزير اخلارجية
اإليراني حسني أمري عبد اللهيان قوله لكاغ عند اتصاهلا
به «للمساعدة يف إرساء اهلدوء» ،إن «الكيان الصهيوني
الغاصب هو البادئ» .مبديًا أسفه لعدم حصول أي رد فعل
من األمم املتحدة جتاه العدوان الصهيوني على القنيطرة».
وقالت مصادر لبنانية نق ًال عن ديبلوماسيني غربيني ،إن أسبابًا
عدة حالت دون رد إسرائيل على اهلجوم الذي استهدف دورية
هلا يف مزارع شبعا احملتلة ،أبرزها الضغط الدولي على رئيس
الوزراء بنيامني نتانياهو ،واقرتاب موعد االنتخابات فيها اليت
تفرض عليه أن يتجنب اللجوء اىل رد فعل غري حمسوب لئال
ينعكس عليه سلبًا يف انتخابات أعضاء الكنيست ،إضافة اىل
أن اهلجوم بقي يف منطقة املزارع ومل يتجاوزها اىل الداخل،
وبالتالي جاء حتت سقف قواعد االشتباك املرسومة.
وفيما أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي موشي يعالون أن اجليش
سيبقى يف حال تأهب قصوى ،قال إن «حزب اهلل» بعث
برسالة عرب «يونيفيل» بأنه غري راغب يف التصعيد.
ُ
ونقل جثمان اجلندي اإلسباني إىل بالده بعد احتفال تأبيين
أقيم له يف مطار رفيق احلريري الدولي ،يف حضور قائد
«يونيفيل» اللواء لوتشيانو بورتوالنو .وفيما قال سفري إسبانيا
يف األمم املتحدة إن اجلندي قتل برصاص إسرائيلي ،ذكر
الناطق الرمسي باسم «يونيفيل» أندريا تيننيت ،أن «احليثيات
ما زالت رهن التحقيق ويونيفيل تنظر يف األمر لتثبيت الوقائع
من خالل التحقيقات».
وأكد تيننيت أن «يونيفيل» قامت بكل ما يف وسعها إلعادة
االستقرار واهلدوء اىل اجلنوب بعد أجواء التوتر واحلادث الذي
وقع االربعاء ،معتربًا أن «احلادث خرق واضح للقرار .»1701
وقال« :بعد األحداث ،اتصل القائد العام ليونيفيل اللواء
بورتوالنو على الفور باألطراف للتأكد من إعادة االستقرار
واهلدوء اىل جنوب لبنان ،وطلب من األطراف اختاذ أقصى
درجات ضبط النفس من أجل إعادة االستقرار اىل منطقة
عمليات اليونيفيل».
ولفت اىل أن «الوضع اآلن هادئ ومستقر ،لكنين ال أستطيع
أن أقوم بتوقعات عن املستقبل .أستطيع التكلم عن الوضع
حاليًا ،فهو مستقر وحتت السيطرة».
وأشار تيننيت اىل «أننا زدنا عدد الدوريات ونشاطات املراقبة
بالتنسيق مع اجليش اللبناني .وأهم ما قام به القائد العام
بورتوالنو أمس االول هو احلفاظ على قنوات التواصل مع
الطرفني للتأكد من إعادة االستقرار ،وبناء على ذلك حصلنا
على تأكيدات من الطرفني أن الوضع سيبقى هادئًا بعد الرد
الذي حصل».
وأوضح أن أولوية «يونيفيل» هي «مراقبة وقف األعمال
العدائية ...وقنوات اتصالنا هي فقط مع اجليش اللبناني
واجليش اإلسرائيلي»( .مزيد من التفاصيل ص)6

عملية ارهابية يف العريش...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
القذائف الصاوخية ،حيث اعلنت وزارة الصحة املصرية إن عدد
الشهداء وصل إىل  20جنديًا ،واملصابني . 30
وقد أتت العملية بعد عدد من االحتجاجات شهدتها مناطق مصرية
يف ذكرى ثورة  25يناير
ومل يصدر أي تعليق رمسي من السلطات على الفور ،كما مل تعلن
أي جهة مسؤوليتها عن هذه اهلجمات بعد.
ونقل التلفزيون الرمسي عن مصدر أمين قوله إن  10قذائف هاون
وسيارة مفخخة استهدفت مديرية أمن مشال سيناء وكتيبة عسكرية،
وأضاف إن فندقًا للقوات املسلحة استهدف بقذيفيت هاون.
وذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرمسية نق ًال عن مصادر
أمنية أن هناك أكثر من عربة مفخخة مت تفجريها جبوار املقرات
األمنية بضاحية السالم إىل جانب عدة قذائف هاون استهدفت
تلك املقرات.
وأضافت املصادر إن االنفجارات اليت شهدتها ضاحية السالم أدت
إىل حتطيم نوافذ شقق وعمارات سكنية وتصدع بعض املنازل
وأصابت سكان املنطقة بالذعر.
وجاءت اهلجمات اجلديدة بعد أيام من إعالن احلكومة يوم األحد
املاضي متديد العمل حبالة الطوارئ لثالثة أشهر أخرى يف مناطق

بشمال سيناء بسبب األوضاع األمنية.
ويعترب هذا اهلجوم األعنف ضد قوات األمن منذ تصعيد املتشددين
هجماتهم ضد الدولة عقب إعالن اجليش عزل الرئيس السابق حممد
مرسي املنتمي جلماعة اإلخوان املسلمني يف متوز/يوليو  2013إثر
احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وبينما كانت القاهرة تلملم اشالء جنودها يف العريش وصل
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي أمس االول إىل العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا ،حيث يرأس وفد بالده يف اجتماعات القمة
األفريقية اليت تلتئم اجلمعة (امس) .وعقد السيسي عشية القمة
لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشري وحبثا يف «سبل تعزيز
العالقات التكاملية االسرتاتيجية بني البلدين ،وعدد من القضايا
اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك» ،وفق ما ُأعلن يف القاهرة.
ومن املقرر أن يلتقي السيسي رئيس جنوب السودان سيلفاكري
ميارديت ،يف وقت الحق.
وتتصدر أزمة ملف «سد النهضة» اإلثيوبي حمادثات السيسي يف
أديس أبابا ،إذ من املفرتض أن يكون قد التقى رئيس الوزراء
اإلثيوبي ماريام ديسالني الذي أعلن ،يف لقاء تلفزيوني ،مشاركة
بالده يف املؤمتر االقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ
منتصف آذار (مارس) املقبل ،داعيًا القاهرة إىل تعزيز التعاون
االقتصادي مع بالده.
والتقى السيسي أيضًا يف أديس أبابا رئيس زامبيا إدغار شاغا
لونغو ،على أن يتسلم رئاسة جلنة املناخ من رئيس تنزانيا جاكايا
مريشو كيكوييت على هامش اجتماعات القمة اليت تعقد حتت عنوان
رئيسي ...2015« :عام متكني املرأة والنهوض بها».

اتفاق يف روسيا بني...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

االقتتال يف سوريا ،واخلروج حبل سوري  -سوري من دون شروط،
كما أعلن نعومكن أن الشهر املقبل سيشهد لقاء جيمع وفد احلكومة
مبعارضني مل يشاركوا يف اللقاء احلالي.
وقال نعومكن «وضعنا مبادئ عامة وأطلقنا عليها اسم ورقة مبادئ
موسكو للحل على أساس مرجعية جنيف ،وقد وضعناها على أساس
النقاشات اليت حصلت ومبا ال يشكل خالفات عميقة بني وفدي
احلكومة واملعارضة ،غالبية املشاركني يف اللقاء التشاوري وافقوا
عليها والبعض طلب بعض التعديالت ،وحنن ال نريد أن حنول
اإلجتماع إىل منصة بديلة ألي حوار آخر حول األزمة السورية».
وكان الوفد احلكومي منفتحًا خالل املشاورات مع املعارضة
السورية ،وفقًا ملا أعلنه رئيس الوفد ،واعرب بشار اجلعفري عن
أمله بعقد مؤمتر للحوار يف دمشق يف ختام اللقاءات التشاورية اليت
بدأت يف موسكو.
وقال اجلعفري «وفد احلكومة السورية استجاب لرغبة األصدقاء
الروس بإصدار مبادئ ساحة موسكو ،وأغلبية املعارضات وافقت
أيضًا على دعم إصدار مبادئ موسكو ،بعض املعارضني بصفته
الشخصية اعرتض على فكرة اعتماد مبادئ موسكو يف آخر حلظة،
وذلك حتت ذرائع غري مقنعة ،ما قيل من تسريبات عن حدوث
عار عن الصحة متامًا..
خالفات بني وفد احلكومة ووفود املعارضات ٍ
اخلالفات كانت بني صفوف املعارضات أنفسها».
ورفض املعارضون السوريون ممن شاركوا يف مؤمتر القاهرة
ولقاء موسكو ورقة املبادئ وأصدروا بيانًا توضيحيًا جاء فيه أن
الورقة تعرب بشكل أو بآخر عن وجهة نظر السلطة السورية ،كما
أشاروا إىل أن الورقة تبتعد عن احلل السياسي القائم على قرارات
الشرعية الدولية وبيان مؤمتر جنيف وخمتلف قرارات جملس األمن
ذات الصلة.
والقاعدة األساس اليت أفضت إىل هذا االتفاق ،هي إدراك األطراف
ضرورة االحتاد يف مواجهة اخلطر املشرتك ،حبسب تعبري سريغي
الفروف ،مهندس اخلطوط العريضة للحوار.
على خالف ذلك ،فشلت اجلهود السابقة يف التوصل إىل عتبة
الطريق ،رمبا بسبب الفجوة الواسعة بني طموحات املعارضة،
وظروف الواقع السوري.
وظلت معظم أطراف املعارضة السياسية تعتقد كما كانت ترى يف
بداية األحداث أن األزمة يف سوريا ،هي أزمة حريات سياسية،
وحقوق إنسان.
على هذا االعتقاد ،ما زال معظمها واقفا عند نقطة البداية ،يأمل
استالم السلطة ،حبسب تفسريات واجتهادات متنوعة.
لكن لقاء موسكو ،يبدو أنه يبدأ مما وصلت إليه األحداث يف
سوريا ،بعد أربع سنوات من القتل والدمار حيث تهدد اجلماعات
التكفريية الوجود السوري ،واحلضارة العربية واإلسالمية.
املسائل األخرى ذات األهمية ،كلها حتت أولوية «مواجهة اخلطر
املشرتك».
يف هذا اإلطار ،تتحاور املعارضة يف مطالب تطلبها من السلطة،
من أجل تعزيز مواجهة اإلرهاب ،ويف أثناء مواجهة اخلطر ،ميكن
حبث املسائل ذات األهمية ،مبا يف ذلك مسألة احلريات السياسية
وحقوق اإلنسان.
يف هذا االجتاه محلت «مبادىء موسكو» ،اتفاقًا على «حل األزمة
اإلنسانية» ،داللة على واقعية اجملتمعني يف موسكو للتقدم يف
احلوار خطوة بعد خطوة ،لكن حل األزمة اإلنسانية يف سوريا قد
ال تنفصل ،يف بعض جوانبها ،عن توحيد اجلبهة لدحر اجلماعات
التكفريية.
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عالمات على نقص الفيتامينات واملعادن
يعاني معظمنا من نقص يف أحد املغذيات لكن نادرًا ما ندرك أن
نظامنا الغذائي يفتقر إىل هذا العنصر .هناك دالئل واضحة تظهر
على اجلسم ميكنك فك شفرتها واختبار مدى نقص هذه الفيتامينات
أو املعادن يف طعامك ،إليك أهمها:
نتيجة نقص فيتامينات "ب »6و"ب »12و"ب »9يتأثر اجلهاز
العصيب احمليطي ويتسبب ذلك يف خدر اليدين
تناول اللوز واخلضروات الورقية ومنتجات احلليب والتفاح ملنع
تشنج العضالت
تساقط الشعر وحكة فروة الرأس .هذه عالمة على نقص البيوتني
أو فيتامني "ب ،»7كذلك يؤدي نقص األمحاض الدهنية األساسية
ٍ
كاف
إىل هشاشة الشعر وجفافه .تأكد من احتواء طعامك على قدر
من صفار البيض ألنه أفضل مصدر لفيتامني "ب.»7
الشيب املبكر .الشيب وقشرة الشعر عالمتان على نقص فيتامني
"ب" املركب ،ونقص األمحاض األمينية األساسية واملواد املضادة
لألكسدة مثل السيلينيوم .لتعويض هذا النقص ينبغي االهتمام
بأكل البيض والدواجن واخلضروات الورقية واألمساك واجلوز.
دمامل اجللد احلمراء أو البيضاء .تظهر هذه الدمامل البسيطة على
اخلدين أو الذراعني أو عقب القدم نتيجة نقص يف األمحاض الدهنية
األساسية مثل أوميغا ،3وفيتامني "أ" وفيتامني "د" .السمك من
أغنى املصادر بامحاض أوميغا 3الدهنية ،واجلزر واخلضروات
الورقية من أفضل مصادر فيتامني "أ" ،والتعرض املباشر للشمس
وليس من وراء زجاج مصدر جيد لفيتامني "د".
مشاكل الفم .تسوس األسنان عالمة على نقص مغذيات مثل
الكالسيوم وفيتامني "ب ،»6كما يعترب نزيف اللثة عالمة على
نقص فيتامني "سي" .تناول املوز والزبيب والتفاح واألرز البين
ملعاجلة التسوس ،وتناول الفراولة (الفريز) والربتقال والفلفل
لعالج نزيف اللثة.
تشوهات األظافر .يسبب نقص الزنك وفيتامني "إي" واألمحاض
الدهنية األساسية تقصف األظافر وتشوهاتها .تناول املأكوالت
البحرية مثل احملار لتعويض نقص الزنك ،وتناول املكسرات
والسبانخ للحصول على فيتامني "إي" والزنك.
وخز وخدر اليدين .نتيجة نقص فيتامينات "ب »6و"ب »12و"ب»9
أو محض الفوليك يتأثر اجلهاز العصيب احمليطي ويتسبب ذلك يف
خدر اليدين .تناول احلبوب واخلضروات الورقية اخلضراء والبقوليات
واحلليب ومنتجاته.
تشقق زوايا الفم .حيدث ذلك عندما يفتقر النظام الغذائي إىل
الربوتني ،وقد يكون ذلك عالمة أيضًا على نقص احلديد والزنك
أو نقص فيتامني "ب" .تناول الدواجن والبيض والسلمون واحملار
لعالج هذه املشكلة ،وميكنك زيادة نسبة فيتامني "سي" يف طعامك
ألنه يساعد على امتصاص احلديد.
تشنج العضالت .نتيجة نقص الكالسيوم واملغنيسيوم أو البوتاسيوم
حيدث تشنج العضالت .تناول اللوز واخلضروات الورقية ومنتجات
احلليب والتفاح ملنع تقلص العضالت.

خدع لشواء أسهل وألذ
يعترب معظمنا أن حفالت الشواء أمجل ما يف عطلة األسبوع لكننا نعلم
جيدًا ان حتضريها ليس باألمر السهل! إليكم ثالث خدع ملساعدتكم
على حتضري مأدبة شواء لذيذة:
 -1تنظيف املشواة بالبصل اقطع حبة بصل إىل نصفني وامسح
املشواة بها .البصل يساعد على تنظيف وتطهري املشواة ويرتك
نكهة خفيفة و لذيذة عليها ،تنتقل إىل كل ما تضعونه على
املشواة.
 -2وضع بعض األعشاب يف الفحم بعض األعشاب مثل احلبق
 ،إكليل اجلبل واملرميية املوجودة بكثرة يف لبنان ،تضيف رائحة
زكية ونكهة لذيذة على اللحوم املشوية من خالل رمي بعض منها
مباشرة على الفحم.
 -3طريقة شوي البطاطا على الفحم البطاطا املشوية جزء أساسي
من حفالت الشواء لكن شويها صعب ويأخذ الكثري من الوقت.
لذلك ننصحكم بسلق البطاطا جزئيًا يف املاء قبل وضعها على
املشواة ،فتجهز بوقت قصري.

للتمتع بصحة جيدة 9...أشياء عليك االلتزام بها يف بداية العام
للتمتع بصحة جيدة 9...أشياء عليك االلتزام بها يف 2015
مع حلول العام اجلديد حنلم مجيعا باحلصول على حياة أفضل من
العام السابق ،ونبدأ بكتابة قائمة من األشياء اليت يتوجب علينا
االلتزام بها خالل العام اجلديد ،ولكن حبلول نهاية األسبوع األول
من شهر يناير /كانون الثاني جند أنفسنا نسينا تلك القوائم .هذا
العام دع عنك قوائم االلتزامات واألماني ،سنعرض لك قائمة بأمور
بسيطة جدا ،ولكنك لن تصدق كم أنها ستغري من حياتك.
 -١اعمل وانت واقف:
فعلى املدى القصري :فاجللوس لوقت طويل جيهد عضالتك – عرب
إيقاف كافة النشاطات الكهربائية املارة يف العضالت -وجيعلك
تشعر باإلجهاد.
أما على املدى البعيد :اجللوس املتكرر لفرتات طويلة جسمك أكثر
قابلية للسمنة ،مما يزيد من فرصة إصابتك باألمراض املزمنة
كالقلب والسكري ،كما أنه يزيد من خطر تطوير جسمك ألنواع
معينة من السرطان (أثبتت دراسة حديثة أن كل ساعة جلوس
إضافية تؤدي إىل زيادة بنسبة  ٪٨من خطر اإلصابة بسرطان
القولون ،وزيادة  ٪١٠خطر اإلصابة بسرطان بطانة الرحم.
 -٢ارم عنك املشروبات الغازية:
منذ بدء وجود اإلنسان على األرض حتى اآلن مل يعرف شيئا يوجد
به هذه الكمية الكبرية من احلريرات والسكريات املعقدة كاليت
توجد يف علبة مشروب غازي ،فأكثر من  ٢٥٠٠٠٠عام مضى وال زال
العقل البشري يتعامل حبذر كبري مع هذا النوع من السكريات.
املشروبات الغازية تؤدي إىل ارتفاع مكثف للسكريات يف الدم،
إضافة إىل تزويد جسمك باحلريرات الفارغة اليت لن تغادره بسهولة،
كما يرتبط االستهالك املنتظم للمشروبات الغازية بزيادة الوزن.
وإن كنت ال تعلم فشرب املشروبات الغازية حيدد أيضا إيقاف
سلسلة من التفاعالت الكيميائية يف مركز املكافأة يف الدماغ (وهو
املركز الذ خيربنا أن ما نقوم به هو جيد بالنسبة لنا) مما يسبب
لنا اإلحساس بالسعادة عند شربها (يليه شعور باإلحباط)والشعور
باحلاجة إىل شربها بني وقت وآخر.
 -٣اذهب إىل اخلارج:
هل تعلم أن أخذ اسرتاحة سريعة واخلروج خارج املنزل  /املكتب هي
واحدة من أسرع الطرق لتحسني املزاج وحتريك التفكري اإلبداعي.
وامش بانتظام ،فاملشي سيساعدك على تقوية الذاكرة ،كما
اخرج
ِ
أنه يقلل من خطر اإلصابة بسرطان الثدي أيضا.

إ جيا بي
على كل
يو مك
( مز ا جك
–
عالقاتك
–
تفا ؤ لك
–
نشا طك
–
محا سك
...اخل).
 -٧محل تطبيق " : "7Minutes Workout
إنه تطبيق ميكنك من احلصول على فائدة تعادل قيادتك للدراجة
حتى تتعرق ،أو دخولك إىل غرفة رفع األثقال ودون أي جتهيزات
مطلوبة .فقد بين هذا التطبيق على أحباث جديدة تفيد بأن ممارسة
أنواع معينة من التمارين الرياضية لفرتات قصرية ميكن على املدى
الطويل أن متنح اجلسم فوائد مماثلة تلك اليت متنحها الرياضات
األكثر قسوة واألطول وقتًا.
فماذا تنتظر؟
 -٨اصعد وانزل على الدرج:
بدال أن حتشر نفسك يف املصعد مع اآلخرين أثناء صعودك إىل
مكتبك ،اصعد على الدرج ,لن تستغرق عملية الصعود تلك سوى
دقائق معدودة ،لكنها تعادل ممارستك الرياضة لـ ٣٠دقيقة،
ويعترب صعود الدرج من رياضات القلب ،حيث يزيد من صحة
القلب ،وحيمي من النوبات القلبية على املدى الطويل.
 -٩انظر بعيدا عن الشاشة:
استمرار حتديقك إىل شاشة كمبيوترك ،هاتفك الذكي ،جهازك
اللوحي ،يغري من تركيب ماء عينيك ليبقي على عينيك رطبتني،
مما جيعلهما أكثر مماثلة كيميائيا مع األشخاص الذين يعانون من
مرض العني اجلافة.
فعندما ننظر إىل شاشات أجهزتنا (كمبيرت ،هاتف...اخل) فإننا
نرمش بنسبة أقل بكثري مما نقوم به أثناء القراءة أو التحدث مع
شخص ما ،بل وإننا نقوم بفتح أعيننا على نطاق أوسع أيضًا .مما
جيعل ماء العني يتبخر بشكل أسرع ويؤدي إىل جفاف العينني.

 -٤ابتعد عن العصائر وأشباهها:
ستجعل كل ما أكلته خالل أسبوع كامل من فواكه وخضروات
طازجة بال فائدة مبجرد أن تشرب علبة واحدة من العصائر املعلبة
(املليئة باملواد احلافظة واملنكهات وامللونات) إال أن املدهش أن
العلماء ينصحون باالبتعاد أيضا عن العصائر الطبيعية ،حيث أثبتت
الدراسات أنك عندما تعصر الفواكه فإنك تزيل منها كافة األلياف
(وهي العنصر الذي يبقيك تشعربالشبع والرضا ،حتى حلول موعد
وجبتك التالية) ولكنك باملقابل تأخذ كل السكر .كل هذا باإلضافة
إىل حقيقة أنها حتوي نسبة منخفضة جدا من الربوتني ,مما جيعل
من العصري وصفة لفقدان العضالت ،وليس الدهون.
 -٥انتقل إىل جانب النافذة:
اقرتب من النافذة دوما بينما تعمل أو تأكل أو تتحدث ،هل تعلم
أن إعطاء مدى لعينيك يؤمن لك احملافظة على مستوى نشاطك
خالل النهار ،وخيلصك من األرق ليال ،جاعال نومك أسهل ،كما أن
تعريض جسمك للضوء الطبيعي – خاصة خالل ساعات الصباح-
يساعد جسمك على إعادة ضبط ساعتك البيولوجية.
التعرض للضوء الطبيعي أمر هام جدا ،وخاصة يف العمل .حيث
أثبتت الدراسات أن األشخاص الذين ال حتتوي أماكن عملهم على
نوافذ خيسرون يوميا  ٤٥دقيقة من النوم كل ليلة يف األسبوع،
أي ما يعادل  ٤ساعات أسبوعيا ،أي  ١٥ساعة شهريا ،أي مثانية
أيام كاملة سنويا.
 -٦اكتب شيئا أنت ممنت له
قد يبدو األمر سخيفا ،لكن صدقين إنه ليس كذلك ،فكتابتك أسبوعيا
لشئ أنت ممنت ألجله ،سعيد أنه حصل معك ،سيكون له تأثري

اليك هذه املفاجأة عن حبة التمر!
يعترب التمر من أهم املواد الغذائية املكتملة العناصر إذ حيتوي على
الفيتامينات والربوتينات األساسية كما أنه غين مبختلف املعادن
مثل :البوتاسيوم ،املغانسيوم  ،احلديد ،النحاس ،الفوسفور وحتى
املعادن النادرة مثل :املاغنسيوم +فيتامينات B5 -B3 -B2 -B1
–A
إال أن الصدمة احلقيقية اليت نشرتها جملة الصحة الفرنسية هو
تصنيف التمر باملصدر احلراري العالي الذي حيتوي على  3000كيلو
كالوري /كغ ويعزز بالتالي زيادة الوزن عند النحيلني.
يف الوقت الذي يصنفه اجملتمع العربي بالغذاء املناسب خلسارة
الوزن والتنحيف.
كما أشارت الدراسة إىل عدم اإلكثار من التمر عند مرضى السكري
ألنه يساوي كمية السكر املوجودة يف العنب والكرز.
من ناحية أخرى ،ال ميكن إبطال فوائد التمر السحرية على صحة
اإلنسان ألنه حيتوي على كمية جيدة من االلياف  +فيتامني B2
الضروري لنمو البكترييا املفيدة للجسم واليت حتد من منو البكترييا
املرضية (ملني ومانع لتكاثر البكرتيا الضارة )
كما أثبت التحليل والدراسات احلديثة أن تناول  400ملغ منه كافية
للتقليل من خطر اإلصابة بالنشبات الدماغية حبدود .%40
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متفرقات

ما هي املأكوالت واملشروبات اليت ستزيد شعبيتها يف العام 2015؟
ما هي االجتاهات الغذائية
اليت ستهيمن على عامل الطبخ
واملـأكوالت يف العام 2015؟

املارجيوانا الطبية بوجود حركة
سياسية كبرية يف العام
 .2014وقالت مديرة "كولينريي
تايدز" سوزي باداراكوباداراكو
إن بذور القنب ستصبح أكثر
انتشارا وشعبية خالل العام
املقبل ،وخصوصًا أن بذور
القنب تعترب مصدرًا جيدًا
لأللياف والربوتني ،واألوميغا
 3الدهنية.

وسيتبوأ اللفت مراتب متقدمة
على لوائح األطعمة .ويتوقع
استشارات
شركة
رئيس
املطاعم "أ ف & كو" أندرو
فرميان ،أن اللفت ستزيد
شعبيته يف العام  ،2015من
خالل إدخال املقبالت بالفجل،
والفجل احملمص ،وأنواع أخرى
من الطعام املطبوخة بالفجل
إىل لوائح الطعام.

الكوكتيالت تصبح أكثر بسيطة
ونشأ جيل األلفية يف عهد
املشروبات الفاخرة اليت مشلت
عدة مكونات ،ولكن اآلن متيل
املشروبات الشعبية إىل التشبه
بالكوكتيالت اليت كانت رائجة
يف عصر األجداد .وستتضمن
الكوكتيالت ثالثة مكونات على
األكثر.

اللنب باخلضار

املأكوالت املومسية

وسيصبح اللنب بطعم الطماطم
أو اجلزر أو بالبنجر ذو شعبية
رائجة يف العام املقبل .وقالت
نائبة رئيس التسويق يف
"بالنت دو شيف" دانا ماكولي
إن "وجبات الطعام اخلفيفة
حتتاج إىل أن تكون غنية أكثر
باملغذيات ،ما يعين وجود
املزيد من اخلضار يف وجبات
الطعام اخلفيفة".

وقالت باداراكو إن "احلركة
الغذائية احمللية ،ستزيد ،ما
يعين أن الناس سيتتجه إىل
املومسية،
األطعمة
تناول
خصوصًا أنها تتضمن الكثري
من املواد املغذية".

وفيما يلي ،بعض األطعمة
واملأكوالت اليت من املتوقع أن
تهز سوق صناعة األغذية يف
العام املقبل.
اللفت أو الكرنب

مشروب القيقب
وأدت املخاوف من اختفاء
النحل إىل البحث عن بدائل
للعسل يف عامل الطهي،
ومنها شراب القيقب .وقالت
ماكولي إن "األشخاص الذين
استثمروا يف منتجات العسل،
يتجهون حاليًا إىل االستثمار
يف شراب القيقب الستخدامه
يف املشروبات ،واحللويات،
واألطعمة".
الطعم احلامض
ومن املتوقع أن يغزو احلامض
تقريبا كل منطقة حول العامل،
وأن يصبح من املكونات
األساسية يف املشروبات،
الرئيسية،
واألطباق
واحللويات.
بذور القنب
وتسببت

احلملة

لتشريع

الوجبات الغذائية "الدايت"
ليست شعبية يف العام 2015
وتوقعت باداراكو إنه لن يكون
هناك مكونات طعام يتم ذكرها
على الوجبات الغذائية يف
العام املقبل ،سواء كان ذلك
الغلوتني ،ومنتجات األلبان أو
البقول ،وخصوصًا أن ال أدلة
علمية على مدى تأثر صحة
اإلنسان بوجودها أو غيابها.
اسبانيا
الساخنة

ستتصدر

املطابخ

وستهيمن املأكوالت اإلسبانية
على مشهد الطهي هذا العام.
الكوكيز تصبح سلعة فاخرة
وتوقع اخلرباء أن تصبح
"الكوكيز" طرحًا مشرتكًا على
قوائم احللوى العام املقبل.
وقالت مديرة شركة "تكنوميك"
املنتتجات
ابتكار
ورئيسة
إنه "ال ينبغي أن نندهش
هلذا االجتاه اهلجني خللق ما
يسمى "الربوكيز" (الرباونيز
والكوكيز)".

عادات غذائية غريبة ألشهر الديكتاتوريني فاتنة فلسطينية تشبه الرتكية «هازال كايا –
فرحية» تشعل مواقع التواصل االجتماعي

هل يأكل الطغاة مثل شعوبهم؟
أي طعام كان يفضله أشهر
دكتاتوريي القرن العشرين؟
هتلر ،ستالني ،شاوشيسكو،
موسوليين ،صدام حسني؟ وهل
كان بعض حكام إفريقيا يأكلون
حلوم البشر فعال؟
كان أغلب دكتاتوري القرن
العشرين يفضلون تناول وجبات
تقليدية يف بلدانهم ،لكن
بعضهم كان يعاني من مشاكل
صحية فتحول إىل نباتي وآخرون
فضلوا الدجاج أو اللحوم احلمراء
والنبيذ األمحر ،بيد أن البعض
اآلخر تناول حتى ''حلوم البشر''!!
هتلر وماوتسي تونغ وموسوليين
جلئوا إىل االلتزام بنظام غذائي
معني ،بسبب الضغوط النفسية
اليت كانوا يتعرضون إليها.
فهتلر كان يعاني من انتفاخ
مزمن يف املعدة .ونقل موقع
بي بي سي االنكليزي ،أن
طبيبا ،عرف بوسائل عالجه غري
التقليدية ،يدعى تيودور موريل
ويعتقد أنه كان (دجاال) ،كان
يعاجل هتلر من آالم املعدة
والغازات املزمنة من خالل
إعطائه  28مستخلص أدوية ،من
ضمنها ''براز الفالحني البلغار''!
ومن املعروف أن هتلر كان
نباتيا وال يأكل اللحوم ،بسبب
مشاكله يف املعدة .كما نقل
املراسل الصحفي جون مسبسون
أن القذايف كان ال يتحرج من
إخراج الغازات بشكل مستمر
بسبب انتفاخ يف املعدة.
بعكس هتلر ،كان ستالني ،وهو
من أصول جيورجية ،يستمتع
الطعام،
ووجبات
بالرحالت
وكانت هذه الوجبات ال ختلوا
من اللحوم .فاملائدة اجليورجية
معروفة بإطباقها الشهية .وطبق
ستالني املفضل كان طبق
''ساتسيفي'' ،حلم الدجاج مبرق

البهارات واجلوز والثوم .ومن
العادات اجليورجية الشهرية
هي شرب النبيذ اجليورجي
املعروف جبودته .ستالني كان
يدخل مسابقة الشرب مع صحبته
من الساعة احلادية عشر مساء
وحتى اخلامسة صباحا .الشرب
ببطء وبالتدريج والغناء وضرب
الكؤوس حتى الصباح.
''حلوم البشر''
وجبة جوزيف تيتو املفضلة كانت
شحم اخلنزير املقلي .وتفاجأ
تيتو عندما زاره دكتاتور رومانيا
شاوشيسكو ،والذي كان يصر
على جلب طعامه معه ،وشرب
عصري اخلضروات الطازج صباحا
قبل تناول الطعام .أما وجبة
دكتاتور رومانيا املفضلة فقد
كانت أفخاذ الدجاج املطهية.
أسوأ وجبات كانت يتناوهلا
الطغاة ،هي وجبات دكتاتور
إفريقيا الوسطى – بوكاسا وعيدي
أمني يف أوغندا  ،وفرانسسكو
نيغوميا حاكم غينيا االستوائية.
إذ انتشرت األقاويل أنهم كانوا
يتناولون حلوم البشر .ويقال
إن بوكاسا كان يتناول حلوم
البشر بعد تنقعيها بكحول اجلن،
وحمشوة بالرز .حتى أن طاهيه
تعرض للعقوبة لعدم معرفته
جنس البشر الذي تناول بوكاسا
حلمه!! ،وذلك حسبما نقل موقع
بي بي سي االجنليزي.
وخوفا من دس السم يف الطعام،
كان هناك متذوق طعام يقوم
بتجربة الطعام قبل الدكتاتور.
هتلر مثال كان لديه فصيل
من فتاة وصل عددهن إىل 15
جيربن الطعام ،ثم يتناوله بعد
جناة الفتيات بـ 45دقيقة .أما
صدام حسني فقد كان ميلك
متذوقا أيضا ،أحدهم قتله ابن
الدكتاتور  -عدي عام .1988

هي شابة فلسطينية
– فرنسية تدعى دالني
سكايف تتمتع جبمال غربي
فريد وناعم مع مالمح
عربية ساحرة ،والشيء
امللفت يف مجال دالني
هو شبهها الكبري باملمثلة
كايا
هازال
الرتكية
املعروفة بالوطن العربي
بـ “فرحية”.
ويأتي الشبه بني دالني
وهازال من ناحية الشعر
األسود الناعم والعيون
اخلضراء واألنف الصغري
املنحوت.
لكن ما مييز دالني هو حبها
للمكياج أكثر ،بينما هازال
تظهر يف معظم إطالالتها بشكل
طبيعي بدون مساحيق جتميل.
ومتتلك دالني قاعدة مجاهريية
ال بأس بها على إنستغرام
حيث يتابعها أكثر من  20ألفا
وال يقتصر معجبيها على العرب

احذروا هذه األماكن الثالثة يف أول
لقاء تعاريف!

اول لقاء
هو
غرامي
دائما حدث
لكال
مثري
ا لطر فني
خباصة يف
أيامنا الراهنة
اليت تهيمن
فيها مواقع
ا لتو ا صل
اإلجتماعي أينما كان لتخرتق
احلياة اخلاصة لكل إنسان,
فباتت التعارفات والصداقات
تتم عن غيب وصولاً إىل كافة
أرجاء العامل.
واللقاء التعاريف األول حيدد
حظوظ العالقة وفرصها يف
اإلستمرارية أو الفشل .لذا
عليكم اإلنتباه إىل بعض األخطاء
والثغرات البسيطة اليت ميكنها
تدمري لقاءكم األول منها اختيار
املكان املناسب بعناية فائقة.
هناك بالطبع اختيارات عديدة
جيدا
لإلختيار ,لكن احرصوا
ً
اإلبتعاد عن هذه األماكن
الثالثة:

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

0415 41 42 43

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

فهناك الكثري من االجانب الذي
يتغزلون جبماهلا العربي.
بالقضية
سكاف
وتتمسك
الفلسطينية حيث نراها تنشر
صور على توتري تعكس معاناة
الشعب الفلسطيين من وحشية
العدو اإلسرائيلي.

 1املناسبات العائلية :ال جتعلعيد ميالد عمها أو حفل خطبة
شقيقها ،مناسبة للتعرف عليها
يف أول مرة إذ أنك ستكون
حتت ضغط عصيب كبري ،فعليك
تبادل األحاديث مع أوالد عمها
والتعرف
الكبرية
وعائلتها
عليهم حتى قبل أن تتعرف
عليها هي بشكل جيد.
 2-املطاعم الفاخرة :دعوة الفتاة

ملطعم باهظ الثمن سيجعلها تفكر
أن املال هو أهم ميزة لديك ترغب
يف إبهارها به وهو أمر قد يأتي
بنتيجة عكسية.
 3مكان عملك وجتمعاتاألصدقاء :حيب الرجل السيما
الناجح يف عمله ،إظهار هذا النجاح
أمام الفتاة اليت تعجبه وقد يدعوها
لزيارته يف عيادته إن كان طبيبا
أو ورشته إن كان عامال وهو أمر
يزيد ثقته بنفسه ،لكن املشكلة
هنا هي أن الفتاة جتلس على
كرسي املشاهد ويفتقر اللقاء
للتفاعل املطلوب بني الطرفني
إلمتام التعارف.
وليس املكان القاعدة األساسية
دائما يف اللقاء األول ,إذ تدخل
ً
عوامل أخرى ً
أيضا أهمها الشكل
وما ختتارون من ثياب تعكس
شخصيتكم وحضوركم بامتياز
باإلضافة إىل الصراحة املطلقة
بعيدا
والثقة العالية بالنفس
ً
عن الغش والتوتر أو اخلوف
من ردة فعل اآلخر ,ألن احلب
واإلعجاب ال يأتي بالقوة إمنا
هو وليد الفطرة والطبيعة
واإلجنذاب األول الذي يفرض
نفسه يف العالقة!
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‘I’m determined to learn from this’: Tony
Abbott responds to contentious decision to make Prince Philip a knight

Pressure mounts on Tony Abbott to dump Peta Credlin

Rupert Murdoch

Prime Minister Tony Abbott has acknowledged the decision was a
“contentious” one. Photo: AAP

Prime Minister Tony Abbott has promised his
colleagues that he is listening and learning the
lessons of his widely
mocked decision to honour Prince Philip with an
Australian knighthood on
Australia Day.
After two days of relentless backlash from the
public, the media and his
own backbench, Mr Abbott fronted the media in
Melbourne on Wednesday
to accept responsibility
for the decision and “take
it on the chin”.
The Prime Minister acknowledged his honour
for Prince Philip was a
“contentious decision”
but said the Duke Of Edinburgh awards scheme
made him worthy of being
named a knight.
“The decision is made, it
was made for good reasons and I stand by it,
but obviously there are
some lessons in these
things and the lesson that
I learn is that there does
need to be wider consultation about these sorts
of awards in the future,”
he said.
“I’m determined to learn
from all of this and run
the best possible government in 2015.”
He stressed that he alone
made the decision and
said he did not consult his
chief of staff, Peta Credlin,
who is a controversial figure because of her often

criticised management
style. When pressed, Mr
Abbott said he would not
get involved in “internal
navel gazing”.
The controversy has
sparked serious chatter
among Mr Abbott’s colleagues about his leadership. Some are even
floating the idea of calling
a meeting of backbench
MPs to discuss the “direction of the team”.
Publicly, ministers are
assuring voters that the
Prime Minister enjoys the
full support of the partyroom but privately, many
MPs fear Mr Abbott’s authority has expired.
More than half a dozen
Liberals have told Fairfax
Media they are being inundated by requests from
their branch members,
donors and supporters
to “get rid of him [Mr Abbott]”.
Several MPs, including
Ewen Jones, Nationals
senator Matt Canavan and
cabinet Minister Barnaby
Joyce have publicly criticised the Prime Minister’s
decision while other ministers have stressed they
were not involved with
the idea.
Mr Abbott said he accepted the right of his team to
question his decisions.
“Everything I do is obviously open to question
because that’s the nature
of our democracy,” he
said.

Pressure is mounting
on Prime Minister Tony
Abbott to dump chief of
staff Peta Credlin as disgruntled Liberal MPs were
joined on Wednesday by
conservative commentators including media baron Rupert Murdoch in expressing concerns about
his office.
Former Coalition prime
minister John Howard is
also understood to have
carried growing partyroom concerns to Mr Abbott over the way his office
is run under her management.
However, Mr Abbott’s
office rejected the concerns.
Conservative radio presenter Alan Jones was
one of several normally
supportive voices turning
on the Prime Minister in
the wake of his “captain’s
pick” appointment of
Prince Philip as a knight.
“Here’s a bloke who’s
made a reputation in politics for being on the wavelength of people in the
street, and he just seems
to have lost that touch,”
Mr Jones said of Mr Abbott.
Mr Murdoch, the News
Corporation boss, also
applied direct public pressure on Wednesday, using Twitter to demand Ms
Credlin’s head.
“Tough to write, but if he
[Mr Abbott] won’t replace
top aide Peta Credlin she
must do her patriotic duty
and resign. More,” he
wrote.
“Forget fairness,” he added in a subsequent tweet.
“This change only way to
recover team work and
achieve so much possible
for Australia. Leading involves cruel choices.”
The comments reveal the
conservative-aligned Mr

Murdoch, who stays in
contact with senior Liberals and regularly receives
the Prime Minister and
other ministers at his New
York home, believes the
government is no longer
functioning as a team.
They also suggest Mr
Murdoch has formed the
view – as have a number
of Liberal backbenchers – that Ms Credlin is to
blame and was behind the
knighthood decision even
though privately she holds
republican rather than
monarchist sympathies.
In recent weeks Mr Murdoch is reported to have
entertained Deputy Liberal
leader and Foreign Minister Julie Bishop.
The day before he was
elected in September
2013, Mr Abbott described
Mr Murdoch as one of
Australia’s “home-town
heroes”.
“I’ve got a lot of time for
Rupert Murdoch because,
whether you like his papers or don’t like his
papers, he’s one of the
most influential Australians of all time and I think
that Aussies should, we
should support our hometown heroes. And that’s
what I think in his own
way Rupert Murdoch is,”
he told Melbourne’s Triple
M radio.
The Prime Minister on
Wednesday conceded the
public had not reacted
well to the appointment of
Prince Philip as a knight
but stood by the decision,
while promising greater
consultation for future appointments.
But the issue has become
a lightning rod for serious
party-room anger over the
operation of the government, and the tight control
of cabinet ministers by the
Prime Minister’s office.
Fairfax Media has been
told former prime minister John Howard used a
Kirribilli House lunch in
December with Mr Abbott
to broach growing internal
resistance to Ms Credlin’s
role, which many MPs and
ministers say is characterised by excessive control
and micromanagement.

Tony Abbott in discussion with his chief of staff Peta Credlin. Photo:
Alex Ellinghausen

Several shocked MPs immediately cited Ms Credlin’s influence in the selection of the prince for a
knighthood.
Mr Murdoch is thought to
be increasingly frustrated
with the failure of the government in Canberra to
effectively sell its reform
agenda as successive
opinion polls show it could
yet be a one-term operation unless its ratings improve dramatically.
Mr Abbott’s own judgment
is also being questioned
by colleagues.
Fairfax Media has learnt
that Mr Abbott first raised
the idea of resurrecting the
knights and dames honour
while he was leader of the
opposition, but Ms Credlin
and other advisers warned
him against going through
with it.
The reaction inside his office was that the idea was
“f---ing stupid”, according
to a source.
A party source said if Mr
Abbott was considering
moving Ms Credlin on
from his office he would
inevitably face fresh accusations that he has a
“problem with women”.
“It would look terrible if he
sacrifices a female adviser
over a captain’s pick,” the
source said.
But the source acknowledged the growing angst
in government ranks at

the performance of Mr
Abbott’s office in general
and, specifically, Ms Credlin’s at times “tyrannical”
role at the centre of it. “Peta’s list of enemies grows
longer by the day and the
week.”
A state Liberal MP said Ms
Credlin had a higher profile than most cabinet ministers, to the detriment of
the federal party.
“I go to community meetings and people are talking
about the Prime Minister’s
chief of staff,” he said.
The MP said electors were
telling him that Mr Abbott could only recover
if he sacks Ms Credlin
and demotes Joe Hockey
as Treasurer in favour of
Communications Minister
Malcolm Turnbull.
Senior Liberals complain
Ms Credlin, as an unelected official, attends cabinet
meetings and have advised Mr Abbott to name a
cabinet secretary from the
ranks of the backbench.
Fairfax Media has also
been told Mr Murdoch had
expressed a view “some
time ago” that Mr Abbott
needed to do two key
things in order to survive:
replace Mr Hockey as Treasurer with Social Services
Minister Scott Morrison,
and get rid of Ms Credlin.
The second of those demands has now been
made publicly.
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Senator Ricky Muir reveals Budget cuts will affect wom- BURWOOD FIREFIGHTERS
new position on Abbott gov- en’s development in poorest TO RECEIVE HI-TECH HELernment’s university reforms nations
METS

Senator Ricky Muir has issued a fresh challenge to Education Minister
Christopher Pyne. Photo: Alex Ellinghausen

Key crossbench Senator Ricky Muir has issued a fresh challenge
to Education Minister
Christopher Pyne, urging him to seek an election mandate on the
government’s university
reforms.
Senator Muir’s position
casts further doubt on
whether Mr Pyne can
successfully convince
at least two crossbench
senators who voted
against the controversial reforms at the end
of 2014 to change their
minds and back the
package in 2015.
The Australian Motoring
Enthusiast Party senator’s view are roughly
in line with independent
Senator Nick Xenophon,
who has called for a review of the higher education sector and delay
to any major reforms until after the next federal
election.
Prime Minister Tony Abbott’s office called Senator Muir on Tuesday to
open talks for the new
year. Senator Muir said
that while he was listening and consulting on
proposals to reform the
higher education system
he still holds concerns
about the prospect of

soaring fees should they
remain uncapped.
Senator Muir told Fairfax
Media on Wednesday
reports he was open to
potentially backing deregulation had led to
“confusion” about his
position on the issue.
“I am of the view that if
deregulation is the only
option the government
has for university reform
then it should be taken
to the election,” he said.
“The people of Victoria
and Australia have spoken and it is my job to
listen to them.”
Last week Mr Pyne said
he would continue negotiations with the crossbench, despite fresh indications any significant
changes to the reforms
may not win necessary
support in the Senate.
“We believe that they
[the reform proposals]
are better for the university sector than what’s
currently there and we
will negotiate with the
crossbenchers and do
whatever needs to be
done to ensure that our
universities are the best
they can be and our
students have the best
opportunities that they
could have to go to university,” Mr Pyne said.

The Abbott government’s decision to slash
the foreign aid budget is
likely have a detrimental
impacts on the world’s
poorest and most vulnerable women and children, an analysis shows.
Plan International estimates the federal government’s latest cut to the
aid budget could mean
220,000 fewer girls will
be enrolled in school,
400,000 girls will not be
immunised, there will be
3153 fewer classrooms
in which girls can learn,
157,000 fewer girls will
receive improved access
to safe drinking water,
and there will be 750,000
fewer textbooks made
available for girls.
The analysis was based
on Department of Foreign
Affairs and Trade figures
from 2014, including the
effect of inflation over
the next four years.
Plan International chief
executive Ian Wishart
said the cuts were at
odds with the government’s rhetoric of helping women in developing
nations.
“The minister constantly
says she wants to do
more for women and
girls, and it’s just a stark
difference between those
words and the reality,”
he said.
“If you want to make an
impact on poverty you
must make long-term
sustained investments,”
he said. “Yet this government is prepared to
make wasteful decisions
as it chops and changes
the aid budget.”
The federal government
announced late last year
that the aid budget will be
cut by about 20 per cent
in the next financial year,
meaning Australia’s foreign aid spending would
become less generous
than at any time in its

history.
The aid budget plunged
so significantly that it
represented more than a
third of all the cuts made
in the May budget and
the mid-yearly budget,
with $3.7 billion being
wiped in December on
top of the $7.6 billion cut
in May.
But Minister for Foreign
Affairs Julie Bishop said,
despite the cuts, the
government would not
be abandoning its focus
on women’s economic
empowerment and eliminating violence against
women and children. Ms
Bishop also blamed the
aid spending cuts on Labor’s refusal to support
alternative measures in
the Senate.
“I will continue to work
closely with Australia’s
Ambassador for Women
and Girls, Natasha Stott
Despoja, to ensure the
challenges facing women are addressed,” she
said.
“Allocations will be determined as part of the
2015-16 budget process, consistent with the
Australian government’s
new aid paradigm earlier
this year.”
Mr Wishart said the aid
sector remained “very
concerned” about where
the cuts in the budget
will fall, saying the majority of the aid budget is
being swallowed by Australia’s processing and
resettlement of refugees
in Papua New Guinea,
Nauru and now Cambodia.
Last year the government committed $40 million to Cambodia, but not
one asylum seeker found
to be a refugee in Nauru
has been resettled there.
“What we fear is that
these political promises
will pervert the decision
making,” he said.

Fire & Rescue NSW’s
(FRNSW) 6,800 fire officers will soon be wearing cutting-edge firefighting helmets with in-built
radio technology and
lighting that will provide
greater protection and
clearer communications
at emergencies.
Member for Strathfield
Charles Casuscelli said
the new helmets would
enable local firefighters at
Burwood Fire Station to
clearly communicate with
each other while wearing
self-contained breathing
apparatus.
“The NSW Government is
committed to providing
our firefighters with state
of the art equipment to
enhance their capabilities
while working in highly
dangerous conditions,”
Mr Casuscelli said.
“The new helmets provide
firefighters with greater
protection from the elements, as well as offering
lighting and adjustable
eye protection.
“This $7 million dollar investment is proof of the
great importance that the
NSW Government places
on supporting our courageous firefighters,” Mr

Casuscelli concluded.
The tender, one of the
largest of its type in the
world, has been awarded
to MSA Australia.
Fire & Rescue Commissioner Greg Mullins welcomed the announcement.
“An extensive process
was undertaken to identify the best product on the
market and we know that
we’ve achieved a great
result,” Commissioner
Mullins said.
“Fire officers have to deal
with life-threatening situations on a daily basis,
and they deserve the best
protection money can
buy.
“The new ‘jet style’ helmets look quite different,
and the level of protection they provide is a
generation above the current style of helmet which
we first adopted back in
1993.
“The in-built radio communications equipment
means that it will be
easier for officers to hear
each other at emergency
scenes and to communicate about complex firefighting and rescue operations – this can quite
literally mean the difference between life and
death.”
The roll-out of the new
helmets will commence
in March, with the majority of FRNSW’s 6800 fire
officers to receive their
new helmets by the end
of June.
Media: Office of Charles
Casuscelli 9747 1711
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Canterbury Council’s Jim Montague Abbott government’s second budget must be fairer
than its first, says ACOSS
repels attempt to sack him, citing The
Australian Council of must be used to target But it also proposes more
Social Service is urging tax concessions that pre- spending measures, sayICAC
the Abbott government to dominantly benefit people ing the budget must be

Canterbury Council general manager Jim Montague and mayor Brian Robson. Photo: Facebook

Canterbury council is in
chaos after a majority of
councillors voted to sack
the general manager Jim
Montague.
But Mr Montague, 67, is
refusing to go claiming
any attempt to remove
him is illegal because he
is now an ICAC whistleblower.
However, Fairfax Media
has obtained a letter
from the acting head of
the Office of Local Government, Steve Orr, to
Labor Mayor Brian Robson expressing “serious
concerns” about the legality of his actions.
Police were called to
Canterbury
council
chambers on Tuesday
night after the public
gallery erupted when Cr
Robson terminated an
extraordinary general
meeting which proposed
to sack Mr Montague.
The mayor claimed that
such action could be
in breach of the Independent Commission
Against Corruption Act
which protects whistleblowers against reprisals.
Cr Robson and the general manager then left.
Three Labor and three
Liberal councillors reopened the meeting and
voted to sack Mr Montague.
Local government min-

ister Paul Toole also
claimed his department
had “serious reservations” about decisions
made by the mayor.
After the highly-charged
meeting Cr Robson said
that the other councillors’ decision to sack his
friend Mr Montague was
“a completely illegal act”
which he intended to report to the appropriate
authorities.
“I am surprised they
have no idea about local
government,” he said.
Meanwhile, Mr Montague
was back at his desk on
Wednesday. He sent an
email to staff about the
“melodramatic events”
of the previous night.
“To proceed with the
meeting could be seen
as an act of reprisal
which is prohibited by
the ICAC Act, given that I
recently referred certain
behaviour of two councillors to the ICAC,” he
said.
Mr Montague reported
councillors Michael Hawatt and Pierre Azzi to
ICAC in early January
over claims they offered him inducements.
The pair, who deny this,
claim Mr Montague went
to ICAC after they called
for the meeting to sack
him.
“In short, I remain in my
position as your Gen-

eral Manager and want
you all to know that it is
‘business as usual’ for
Canterbury Council today,” said Mr Montague
in his email.
The fiasco at Canterbury
Council is a headache
for Sussex Street as Labor has six of the ten
councillors. Cr Robson
is now at war with Mark
Adler, Mr Azzi and Fadwa Kebbe, his three colleagues who voted with
the Liberals to get rid of
Mr Montague.
Of the remaining two
Labor councillors Esta
Paschalidis-Chilas did
not turn up for the crucial
meeting and Karl Saleh
announced he wanted a
full investigation into Mr
Montague before any decision to sack him was
made.
Mr Saleh said he was
“deeply shocked and
outraged” by Fairfax Media’s revelations that the
cash-strapped council
had forked out $50,000
over a four-year period
for Mr Montague’s lunch
bills at Il Buco restaurant.
“I think that we should
have a thorough independent and professional investigation into this
matter to ensure that
justice is in place and
corruption is quashed,”
said Mr Saleh.

make its second budget
much fairer than its first,
saying low and middleincome households cannot continue to bear the
brunt of spending cuts
this year.
In its budget submission
for 2015, it is calling on
the government to try to
restore revenue by fixing
inefficient tax arrangements, rather than pursuing more spending cuts.
It has identified $13 billion of potential savings
in the 2015-16 financial
year, which rise to $18
billion in 2016-17, and
says these can be used
to restore the integrity of
Australia’s progressive
tax system.
“This budget must be
fairer that the last one,
and the way this can be
achieved is by seriously
targeting wasteful spending at the top end, including tax expenditures, instead of pursuing policies
that shift the burden on
to people on the lowest
incomes,” ACOSS chief
executive Dr Cassandra
Goldie said.
“When two thirds of the
structural budget deficit
is due to declining revenues, we need a serious
effort to restore revenue
to adequate levels. Cutting deep into vital social
and economic investments and services is the
wrong approach and will
cost us more harm in the
long run,” she said.
The budget submission
follows comments from
the chief executive of
the Business Council of
Australia, who this week
urged the Abbott government to use its second
budget to dramatically reshape Australia’s policy
direction.
It called for a “10-year
plan,” to be introduced
in stages, that touches
everything from health
to education and welfare
policy.
But ACOSS said the government’s second budget

on the highest incomes.
It has also proposed a
staged reform approach
to provide investor certainty where necessary.
“We must ... take steps
in this budget for long
overdue reforms of negative gearing, superannuation tax concessions, and
capital gains tax concessions, which collectively
are costing us billions in
foregone revenue,” Ms
Goldie said.
Some of the submission’s
biggest recommendations include removing
the private health insurance rebate (saving $6.6
billion this financial year);
tightening the Age Pension assets test ($1.35
billion); curbing the use
of private trusts and companies to avoid personal
income tax ($2 billion in
2016-17); and removing
capital gains tax concessions for small business
assets ($1 billion in 201617).

used to fix the “youth unemployment crisis, with
the unemployment rate
running at over 20 per
cent in many parts of the
country”.
It asks the government to
reverse budget funding
cuts to vital services that
support people in social
and economic disadvantage, at a cost of $6 billion.
“This budget cannot repeat the mistakes of the
last one, which imposed
the heaviest burden on
those with the least capacity to carry it, and
proved to be socially and
economically damaging
and divisive,” Ms Goldie
said.
After finding savings
worth $13 billion this year,
and proposing spending
measures of $5.9 billion,
the net savings available to the government
are worth $7.8 billion in
2015-16, the submission
says.

Asylum seekers ‘lawfully’ detained on Customs vessel, High
Court rules

Ocean Protector: 157 asylum seekers were detained on the vessel for a month
last year. Photo: Wolter Peeters

The Australian government’s detainment of
157 asylum seekers
on the high seas for
a month last year has
been found to be lawful, the High Court has
ruled.
In the decision announced on Tuesday afternoon, the court found
that the 157 Tamil asylum seekers were lawfully detained by Australian authorities on the
Customs vessel Ocean
Protector.

Lawyers had argued
during the two-day High
Court hearing in October that that the Australian government could
have sent the asylum
seekers straight to Australia or Nauru once they
were rescued from their
boat which had suffered
a pump failure 16 nautical miles off Christmas
Island on June 29.
This would not have
contravened any laws
under the Migration Act,
lawyers said.
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اعالنات ملبورن

Zaatar Restaurant
مطعم زعرت الصحابه شفيق شويري واوالده

مطعم زعرت يف منطقة كوبرغ ..جناح وتألق وثقة
يف االغرتاب اللبناني وخاصة يف الوطن الثاني اسرتاليا هناك صفحات مجيدة ملغرتبني لبنانيني سطروا
تاريخا رائعا يحكي مسرية مشرفة يف االخالق والنضال والوفاء واستطاعوا ان يتسلقوا قمة النجاح
ويحافظوا على الرتاث اللبناني العظيم.
ومن بني هؤالء برز اسم السيد شفيق الشويري الذي عمل يف التجارة من بابها الواسع فأنشأ أكثر من
مؤسسة وصلت اىل قمة النجاح ومؤخرا اسس مطعما أطلق عليه اسم زعرت يف سيدني رود  -كوبرغ..
وقد سار األبناء على خطى الوالد وهم يشرفون اليوم على ادارة هذا املطعم بأمانة واخالص وبدون غش
يف صنع املعجنات املتعددة االصناف كاملناقيش واللحم بعجني والسجق والفطاير والفالفل مستعملني اجود
يمض وقت طويل حتى ذاع صيت مطعم زعرت على
أنواع اللحوم والخضار الطازجة يوميا من املاركت ..ولم ِ
كل لسان يف فيكتوريا ونظرا للقمته الشهية والنظافة التامة والخدمة املميزة واالستقبال الالئق للزبائن
أصبح الناس يقصدونه من كل حدب وصوب ..ولحسن معاملته كربت الثقة بني الزبائن واصحاب وعمال
املطعم واصبحت هناك عالقة وأخوة بينهم اذ يشعر ضيوف املطعم وكأنهم بني اسرتهم.
وال يقتصر زبائن املطعم على ابناء الجالية بل يقصده االسرتاليون على حد سواء.
ويقدم مطعم زعرت ،الذي يشرف على ادارته جورج ووادي وأمني شويري ،أشهى االطباق من املأكوالت
اللبنانية وألن مسريتهم العملية تميزت بالصدق واالستقامة وحسن املعاملة كان النجاح حليفهم.

365 Sydney Rd Coburg VIC 3058 - Tel: (03) 99399494
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TOURING AUSTRALIA
STARTING 31 JAN 2015
TICKETS
ON SALE NOW!

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 Chinese 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.

An unmatched
theatrical experience…

S

HEN YUN. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic,
and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experience 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 mesmerizing, all-original orchestral compositions. Magnificently costumed
dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pastoral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This
season, discover what art was meant to be.

“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

Discover Shen Yun.

“Incredible” -MSNBC

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

“Breathtaking” -CurtainUp
“Absolutely Beautiful”

- Robert Stromberg, production designer of Avatar

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

ALL-NEW 2015 SHOW | WITH LIVE ORCHESTRA

—The New York Times

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

Gold Coast
31 Jan – 1 Feb
The Arts Centre
Gold Coast
07 5588 4000

Brisbane
3 - 4 Feb

Concert Hall QPAC
Ticketing: 136 246

Sydney
6 - 15 Feb

Capitol Theatre
1300 558 878
Ticketmaster.com.au

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

ShenYun.com

Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

Spiritual Therapist

العامل الروحاني د .عالء العوادي

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

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

انـرتفـيجن
املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

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

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة
واحدة

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

لالتـصال:

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

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

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن WAYNAK TV

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

ميزات ليست متوفرة يف أي جهاز آخر:

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

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

تركيب الجهاز  50دوالرا ..ارسال الجهاز بالربيد  25دوالرا

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

القنوات
مكفولة لـ 3
سنوات

الجهاز
مكفول
ملدة سنة
واحدة

