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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

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

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

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

 لالتصال بـ سام أو علي :

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

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

والعديد غريها..

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

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

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

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

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

Short Courses.
First Aid

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

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

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

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

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

 بإدارة:  آدي سركيس

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

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

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اإلمـارات ترحِّـل 70 لبنانياً يف 24 ساعة
جلنة الرقابة مرَّت بتوزيع للكوتا السياسية

السلس  التعيني  شّكل 
الرقابة  للجنة  والسريع 
على املصارف أمس االول 
الوزراء  جملس  جلسة  يف 
اختبارًا اجيابيًا للحكومة بعد 
اآللية  تنفيذ  يف  شروعها 
اليت اتفق عليها اخريًا، اذ 
جنحت يف جتاوز العقد اليت 
اقرار  بارجاء  تهدد  كانت 
اقرارها  وعدم  التعيينات 
القانوني  املوعد  قبل 
النتهاء والية اللجنة. لكن 
ذلك مل حيجب تطورًا سلبيًا 
بثتها  معلومات  مع  برز 
اللبنانية  »املؤسسة  ليال 
لالرسال« عن ترحيل دولة 
املتحدة  العربية  االمارات 
من  غالبيتهم  لبنانيًا   70

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

الطائفة الشيعية وامهاهلم 
البالد.  مبغادرة  ساعة   24

ديبلوماسي  مصدر  وأكد 
صدر  قرارًا  ان  معين 

حوار »على الواقف« بني الوزيرين أبو صعب ودرباس )داالتي ونهرا(

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345

العراقي  اجليش  يواصل 
الشعيب  باحلشد  مدعومًا 
تقدمه يف تكريت ويستعيد 
املدينة.  أحياء  من  املزيد 
بعد أن متكن من السيطرة 
مغلقًا  الفتحة  منطقة  على 
باجتاه  داعش  منافذ 

املوصل وكركوك.
وأكد وزير الدفاع العراقي 
حمافظة  من  العبيدي  خالد 
اجليش  عزم  الدين  صالح 
اقتحام  على  العراقي 
)امس(،  اجلمعة  تكريت 
املعركة  تكون  أن  متوقعًا 
دور  مؤكدًا  حامسة، 
والعشائر  الشعيب  احلشد 
ضد  الدائرة  املعارك  يف 
داعش. يأتي هذا املوقف 
اجليش  يواصل  فيما 
العراقي هجومه على تنظيم 
تكريت،  مدينة  داعش يف 
مستعيدًا املزيد من االحياء 

داخل املدينة.
العراقية  القوات  وكانت 
الشعيب  باحلشد  مدعومة  اخلارجية  وزراء  أدان مؤمتر 

التعاون  جملس  لدول 
وزيرة  اتهامات  اخلليجي، 
السويدية  اخلارجية 

الوقت  يف  للسعودية، 
الدعم  فيه  جدد  الذي 
عبدربه  اليمين،  للرئيس 

منصور هادي.

اخلتامي  البيان  يف  وجاء 
اجمللس  »أدان  للمجلس: 
وزيرة  اتهامات  الوزاري 

التتمة صفحة  31

»جملس التعاون« يدعم شرعية الرئيس 
اليمين ويؤكد مكافحة االرهاب ومصادر متويله

اجليش العراقي يواصل تقدمه يف تكريت 
ووزير الدفاع يؤكد اقتحامها!

أمس االول فعال عن دولة 
الصدد  هذا  يف  االمارات 
اسبابه  تعرف  مل  ولكن 
ليس  ان  فهم  كما  بعد، 
صحيحا ان مجيع اللبنانيني 
هم  القرار  يشملهم  الذين 

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

حلزب  الوطين  املدير  زعم 
باملر يونايتد بيرت بورك  ان 
الزاروس  غلني  السناتور 

احلزب  من  استقالته  قدم 
 Tess زوجته  طرد  بعد 

استقالة السيناتور الزاروس من حزب باملر يونايتد

وونغ، المبي، مور )Muir(، الزاروس خالل اوقات السعادة

ترقبوا قريبا.. االفتتاح الكبري لـ
Al Ayleh Lebanese Restaurant مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

فـالفل- فـول، حـمص، تبولة، مشاوي 
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
أجواء عائلية نتعهد كافة أنواع املناسبات

على  بالكامل  سيطرت  قد 
حي القادسية مشال مدينة 
منطقة  ودخلت  تكريت، 
واحلي  والديوم  اهلياكل 
الصناعي وشارعي االربعني 
املدينة  وسط  والباشا 
العراقي  العلم  ورفعت 

فوق املستشفى العسكري 
احلصار  وأحكمت  فيها. 
على منطقة مطيبيجة شرق 
اليت  الدين  حمافظة صالح 
لتدريب  داعش  يستخدمها 
عناصره وإيواء االنتحاريني 



Page 2صفحة 2      Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

Co��t  
���

P 0407 226 206    E prospect@nsw.liberal.org.au  
M PO Box 3101, Wetherill Park NSW 2164   
W BackBaird.org.au   
Authorised by Tony Nutt, 100 William Street, East Sydney NSW 2011. 

D���� � P���t

ADVERTISEMENT

Keep NSW Working

Andrew Rohan
and Mike Baird
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جملس الوزراء عني جلنة الرقابة 
على املصارف برئاسة مسري محود 

وسالم كرر مطالبته بضرورة 
انتخاب رئيس للجمهورية

يف  اجلديد  للتوافق  تتوجيًا 
اجمللس  عني  الوزراء  جملس 
يف جلسته العادية امس االول 
املصارف  على  الرقابة  جلنة 
وعضوية  محود  مسري  برئاسة 
امحد صفا، منري اليان، جوزف 

سركيس وسامي عازار.
فقد عقد جملس الوزراء جلسة 
امس االول يف السراي برئاسة 
سالم  متام  احلكومة  رئيس 
غاب  الذين  الوزراء  وحضور 
منهم وزير الداخلية والبلديات 

نهاد املشنوق.
وعلى أثر اجللسة، اليت استمرت 
وزير  تال  ساعات،  ثالث  قرابة 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 

الرمسية اآلتية:
جملس  رئيس  دعوة  على  بناء 
جلسته  اجمللس  عقد  الوزراء، 
األسبوعية عند الساعة العاشرة 
فيه  الواقع  اخلميس  يوم  من 
آذار  شهر  من  عشر  الثاني 
احلكومي  السراي  يف   2015
الرئيس وحضور  برئاسة دولة 
الوزراء الذين غاب منهم الوزير 

نهاد املشنوق.
دولة  أكد  اجللسة  مستهل  يف 
الرئيس جمددا املطالبة بضرورة 
انتخاب رئيس مجهورية جديد، 
مركز  شغور  استمرار  ألن 
عمل  على  سلبا  يؤثر  الرئاسة 
كافة،  الدستورية  املؤسسات 
السلطة،  رأس  البالد  وحيرم 
الذي يشكل رمز وحدة الوطن 
بأننا  مذكرا  الدستور،  وحامي 
اجللسة  طوينا  أمس  يوم 
لإلنتخاب  املخصصة  العشرين 
النصاب،  يتوافر  أن  دون  من 
رئيس  ينتخب  أن  وآمال 
للجمهورية يف اجللسة املقبلة.

بعد ذلك، وقبل مباشرة البحث 
على  الواردة  املواضيع  يف 
جدول أعمال اجللسة، أثار دولة 
جلنة  تشكيل  موضوع  الرئيس 
وهو  املصارف،  على  الرقابة 
بصدقية  يتعلق  مهم  موضوع 

النظام املصريف.
جملس  قرر  التداول،  وبنتيجة 
من  اللجنة  تعيني  الوزراء 
رئيسا،  محود  مسري  السادة: 
اليان،  منري  صفا،  أمحد 
عازار  جوزف سركيس وسامي 

أعضاء.
املقررات

البحث  اىل  اجمللس  انتقل  ثم 
األعمال،  جدول  بنود  يف 
صددها  يف  واختذ  فناقشها 

القرارات الالزمة، وأهمها:
طلب  على  املوافقة  أوال: 
والنقل  العامة  األشغال  وزارة 
شبكة  صيانة  أشغال  تنفيذ 
مبوجب  وجتزئتها  الطرق 
أال  على  عروض،  استدراج 
لرية  مليار  الصفقة  تتجاوز 
املوازنة  لبنانية وحبدود نصف 
وصيانة  لتأهيل  املخصصة 

شبكات الطرق.
مشاريع  على  املوافقة  ثانيا: 
مراسيم ترمي اىل قبول هبات 

الوزارات  بعض  مالية ملصلحة 
واملؤسسات  واإلدارات 

العامة.
مشاركة  على  املوافقة  ثالثا: 
مؤمترات  يف  الوزارات  بعض 

وندوات يف اخلارج.
مشاريع  على  املوافقة  رابعا: 
من  اعتمادات  بنقل  مراسيم 
اىل  العامة  املوازنة  احتياط 
للعام  الوزارات  بعض  موازنة 
القاعدة  أساس  على   2015
أحكام  لتنفيذ  عشرية  اإلثين 

قضائية ومصاحلات.
اآللية  على  املوافقة  خامسا: 
اخلارجية  وزارة  من  املقرتحة 
وندوات  اجتماعات  حلضور 

ومؤمترات يف اخلارج.
طلب  على  املوافقة  سادسا: 
تطبيق  تأجيل  املالية  وزارة 
املقطوع  السنوي  الرسم 
 29 املادة  مبوجب  املفروض 
العامة واملوازنات  من املوازنة 
العام  اىل   2000 لعام  امللحقة 

.2016
طلب  على  املوافقة  سابعا: 
للروم  اخلريية  اجلمعية  إعفاء 
بريوت  يف  الكاثوليك 
ترخيص  رسوم  من  وضواحيها 
العلوية  الطبقات  إلنشاء  البناء 
عقار يف  على  املسنني  ملأوى 

منطقة األشرفية.
نائب  الرئيس سالم  واستقبل 
اهلوندوراس  مجهورية  رئيس 
الفاريز  انطونيو  ريكاردو 
الذي يزور لبنان حاليا. وجرى 
يف  العامة  لالوضاع  عرض 
آفاق  اىل  باالضافة  املنطقة، 
لبنان  املستقبلي بني  التعاون 

واهلوندوراس.
ومن زوار السراي، وفد مجعية 

جتار املصيطبة.
الشباب  وزير  قال  جهته  من 
حناوي  املطلب  عبد  والرياضة 
اختذه  الذي  االخري  املوقف  ان 
سالم  متام  احلكومة  رئيس 
نصابها،  يف  االمور  وضع 
جملس  لعمل  تفعيال  وأمثر 
جديدة  خطوة  وهذه  الوزراء، 
نأمل استتباعها خبطوات أخرى، 
لتلبية حاجات الناس واستمرار 

عمل املؤسسات.
ختللها  اجللسة  ان  وأوضح 
الرقابة  جلنة  ملوضوع  عرض 
على املصارف، واقرتح البعض 
اقرتح  فيما  العضائها  التمديد 
أعضاء  تعيني  االخر  البعض 
جدد، فاتفق على التعيني ومت 
البحث يف كل اسم على حدة، 
ومت التوافق يف شأن االعضاء 
الوزراء،  بني  نقاشات  ودارت 
موجودًا  الكفاءة  عامل  كان 
قليال  دخل  السياسي  املكّون 
يف  لكن  أيضا،  اخلط  على 
النهاية مت التوافق يف املوضوع 
الذي ال حيتمل التأجيل، وكان 
على  اساسي  بشكل  االعتماد 
اجلو  حناوي  ووصف  الكفاءة. 
الذي ساد اجللسة ب االجيابي 

والدميوقراطي.

سليم  السابق  الوزير  آثر 
يف  اخلوض  عدم  جريصاتي 
حاليا  الدائر  احلوار  تفاصيل 
بني التيار الوطين احلر والقوات 
اللبنانية، مشريا يف حديث اىل 
وكالة االنباء املركزية، اىل ان 
الشخص الوحيد املخول التكلم 
هو  احلوار  ومآل  أسس  عن 
رئيس تكتل التغيري واالصالح 
ميشال عون شخصيا.  النائب 
للعماد  فيمكن  االجراءات،  اما 
اإليعاز اىل من يلزم، باالدالء 
يدل  مبا  املناسبة،  بالتواقيت 

اىل مآهلا.
ردا  أوضح  آخر،  صعيد  على 
مل  التكتل  ان  سؤال  على 
أعلن  عندما  رأيه  أبدا  يبّدل 
جلسات  على  موافقته  مؤخرا 
اننا  مؤكدا  الضرورة،  تشريع 
بتشريع  ننادي  دائما  كنا 
والتكتل  والتيار  الضرورة، 
باب  من  به  نادى  من  اول 
الناس،  مصاحل  على  احلرص 
وقلنا يف حينه ان ال بد من ان 
يكون هناك ما يسمى بتشريع 
الضرورة املتمثل يف: القوانني 
السلطات  بانشاء  تعنى  اليت 
كقانون  سليمة،  أسس  على 
االنتخابات النيابية، والقوانني 
كاملوازنات  امللحة  املالية 
سقوف  ورفع  احلساب  وقطع 
الضرورة  عند  االصدارات 
اليوروبوند...  وسندات 

مصاحل  ختص  اليت  والقوانني 
تأجيلها،  ال ميكن  اليت  الناس 
وسالمة  االجيار  كقانون 
اليت  الرتب  وسلسلة  الغذاء 
مناقشتها  جلسة  يف  شاركنا 
االخرية ومل نقاطعها، وضمان 
الشيخوخة، والقوانني العضوية 
كاعادة اجلنسية للمتحدرين من 
أصل لبناني.. منذ البداية قلنا 
ومل  الضرورة،  لتشريع  نعم 
نغرّي موقفنا، مضيفا يف غياب 
الرئيس، نفضل اال نستفيض 
يف التشريع، من دون ان يعين 
ذلك تعطيل املؤسسة االم اي 
اجمللس النيابي، بالنظر اىل ما 

يسمى ضرورة التشريع.
حسني  الرئيس  اقرتاح  وعن 
رئيس  انتخاب  احلسيين 
أعلن  واحد،  لعام  للجمهورية 
جريصاتي ان هذا الطرح مرفوض 
مجلة وتفصيال وخمالف البسط 
والقانونية  الدستورية  القواعد 
الذي  الطرح  وهذا  وامليثاق. 
يعتربه الرئيس احلسيين طرحا 
متهيديا او حال مؤقتا، يناقض 
وبالتالي  والدستور،  امليثاق 
للمكون  االطالق  على  ميكن  ال 
املسيحي، اال ان يرضى بوالية 
كاملة لرئيس ميثل مكونه متثيال 
صحيحا وقويا، فيخرج منه اىل 
رحاب الوطن رئيسا للجمهورية 
ولن  الوطن،  لوحدة  ورمزا 

نرضى بغري ذلك.

جريصاتي: طرح احلسيين مرفوض 
ويناقض امليثاق الوطين والدستور

اسرتاليا  سدني  اىل  وصل 
االسبوع  من  األربعاء  يوم 
أنطوان  الدكتور  احلالي 
االنتشار  قطاع  رئيس  بارد 
اللبنانية  القوات  حزب  يف 
يف  االنتشار  مؤمتر  لرتؤس 
احلزب الذي يعقد يف سدني 
يف  والسبت  اجلمعة  يومي 
)أمس  اجلاري   1٤ و   1٣

واليوم(.
وأعضاء  رؤساء  وصل  كما   
االنتشار  يف  املقطاعات 
القواتي للمشاركة أيضًا يف 

املؤمتر .
بارد  استقبال  يف  وكان 
مسؤولو   املرافق  والوفد 
يف  اللبنانية  القوات  حزب 

اسرتاليا.

بارد يف  سدني لرتؤس مؤمتر القوات 
اللبنانية

املستقبل  كتلة  عضو  اشار 
النائب عمار حوري يف حديث إىل 
إذاعة الشرق إىل جلسة احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان اليت كنا 
شهادة  مع  موعد  على  فيها 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
يتعاطى  دولة  رجل  رأينا  حيث 
مع الشأن العام مبسؤولية بعيدا 
عن احلسابات الشخصية الضيقة 
وعن رغبة الوصول الشخصي إىل 
موقع معني، كما يغلب املصلحة 
أخرى،  مصلحة  اي  عن  الوطنية 
هذه التفاصيل اليت ستستكمل 
بتفاصيل اخرى تؤكد جمددا أن 
خسارة الرئيس احلريري ال تعين 
خسارة  هي  إمنا  مجهوره،  فقط 
يف  والعرب،  للبنان  فادحة 
آذار   1٤ قوى  على  إن  املقابل 
 10 مرور  بعد  كربى  مسؤولية 
سنوات على هذه اجلرمية، ويف 
 1٤ قوى  وفت  الوقت  نفس 
الدولية،  احملكمة  بإنطالق  آذار 
هذه اإلنطالقة اليت جسدت آماال 
يف  اللبناني  للشعب  عريضة 
واإلستقالل  والسيادة  احلرية 
يف منطق لبنان الدولة أوال ويف 
املشرتك،  الواحد  العيش  منطق 
املساحات  إحرتام  منطق  ويف 

املشرتكة بني اللبنانيني.
شك  من  ما  هذه  اضاف: 
قوى  وبرأيي  كربى،  مسؤولية 
آذار قادرة متاما على حتمل   1٤
هذه املسؤولية، وهي ستسعى 
لتؤكد  الثامن  مؤمترها  خالل  من 
جمددا أنها برغم كل التضحيات 
اليت قدمتها من الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري إىل باقي الشهداء 
والشهداء األحياء، ستؤكد جمددا 
أنها تبارك ما أجنزته من إجيابيات 
السلبيات  من  العرب  وتستخلص 
أو من االخطاء اليت مرت، وهي 
والقدرة  األدبية  الشجاعة  متلك 
على تأكيد ذلك، لذلك فإن يوم 
أساسية  حمطة  سيكون  السبت 
وهامة جدا يف مسرية قوى 1٤ 
آذار يف مؤمترها الثامن من خالل 
إطالق اجمللس الوطين من ناحية 
اإلجيابيات  تأكيد  خالل  ومن 
وجتاوز السلبيات اليت مرت بها

اجمللس  إطالق  أن  ترى  هل 
الوطين حيمل إجيابيات منتظرة؟ 
 1٤ حركة  إن  تأكيد،  بكل   -
دميوقراطية  حركة  هي  آذار 
متنوعة، وحركة متثل مروحة من 
الشخصيات واألحزاب، ورمبا حنن 
نعط  مل  املاضية  السنوات  يف 
للشخصيات  سواء  كافيا  حقا 
املدني  للمجتمع  أو  املستقلة 
لبعض  أو  آذار   1٤ قوى  داخل 
هذه  اللبناني،  اجملتمع  أطياف 
 2011 ال  يف  طرحت  الفكرة 
لنقاش  ختضع  سنوات   ٤ ومنذ 
معمق، هذا اجمللس سوف يشكل 
إطارا ممتازا وحقيقيا لتفاعل كل 
اآلراء وتصويب األخطاء وإحداث 
املشرتكة  للتوجهات  كامل  دعم 
الدميوقراطية  هذه  ولرتسيخ 

داخل قوى 1٤ آذار.
معاجلة املالحظات

اضاف: خالل السنوات املاضية 
مالحظات  هناك  كانت  رمبا 
اجمللس،  تشكيل  على  للبعض 
إىل  وصلنا  أننا  اعتقد  ولكن 
كل  معاجلة  فيها  متت  مرحلة 

أن  هذه املالحظات، مشريا إىل 
السبت املقبل غدًا سيشهد حقا 
 1٤ قوى  داخل  حقيقيا  نقاشا 
مرحلة  إىل  وصلنا  اليوم  آذار. 
الوطين  اجمللس  فيها  سيعرب 
حنن  آذار،   1٤ أطياف  كل  عن 
ال ميكننا القول يف 1٤ آذار أننا 
كأحزاب أو تيارات حنتكر مجهور 
من  الساحقة  األغلبية  إن   ،1٤
األحزاب  إطار  خارج   1٤ مجهور 
وخارج  التيارات  إطار  وخارج 
اجملموعات املؤطرة، هي تنتسب 
دون  آذار   1٤ إىل  بقناعتها 
اجمللس  وسيأتي  تنظيمية  قناة 
األحزاب  عن  فقط  ليس  ليعرب 
وهذا  آذار   1٤ داخل  والتيارات 
أن  ذلك  من  األهم  لكن  مهم، 
يعرب هذا اجمللس عن الشخصيات 

املستقلة وعن اجملتمع املدني.
إنتخاب  ان  اىل  حوري  واشار 
رئيس اجلمهورية كان وسيبقى 
يشكل البوابة واألساس واملدخل 
نعانيه  ما  كل  ملعاجلة  احلقيقي 
املعيشي  املستوى  على  اليوم 
كان  واإلقتصادي،  والتشريعي 
واضحا أمس يف اجللسة العشرين 
ومن  الرئيس  إنتخاب  يريد  من 
ان  معتربا  اإلنتخاب،  يعطل 
حيث  إقليمي  بعد  له  التعطيل 
إيرانية  نسمع كل يوم تصاريح 
وعن  إمرباطوريتهم  عن  تتحدث 

جمدهم الغابر.
واكد إن من يعطل هو من يرهن 
هذه الورقة وجيعلها بيد اآلخرين 
املفاوضات  ورقة  على  إقليميا 
لذلك  النووي،  وامللف  الدولية 
التوجه  بهذا  يقر  البعض  هذا 
دون حرج، هناك من يتعاون مع 
التعطيل  لتسهيل  البعض  هذا 
حضور  عن  اإلمتناع  خالل  من 

اجللسات.
وتابع: إن احلوار مطلوب خصوصا، 
الوطين  احلوار  خيدم  كان  إذا 
والوضع  واألمشل،  األوسع 
يكون  أن  هو  للحوار  املثالي 
الدستورية،  املؤسسات  داخل 
متر  اليت  التعقيدات  نتيجة  لكن 
هلذه  ضرورة  هناك  لبنان،  يف 
احلوارات يف حماولة إلجياد خرق 
ما يف املواضيع اليت نناقشها.

يف  خرق  إجياد  ضرورة  ورأى 
الرئيس،  إسم  وليس  الرئاسة 
طبعا إىل جانب ختفيف اإلحتقان 
اإلنعكاسات  ومنع  املذهيب 
اللبناني،  الداخل  على  اإلقليمية 
بعض  حقق  احلوار  أن  مؤكدا 
موضوع  يف  سواء  اجلزئيات، 
الصور والالفتات أو جلهة اخلطة 
إنتشارها، وإن  األمنية وتوسيع 
كنا حتى اآلن مل نصل إىل نتائج 
ما حققناه  أن  نعترب  إننا  باهرة، 
حتى االن معقول ومقبول. هذا 
مع  اهلل  حزب  حلوار  بالنسبة 
املستقبل. أما يف حوار القوات 
اللبنانية والتيار العوني فإنه ال 
يف  ما  مكان  يف  يساهم  شك 
يؤدي  ورمبا  اإلحتقان  ختفيف 
يف مكان ما سواء بإجتاه التيار 
الوطين احلر أو بإجتاه حزب اهلل 
حملاولة إقناع الفريق اآلخر بلبننة 
إنتخاب  وجعل  اإلستحقاقات 
ملحة  لبنانية  ضرورة  الرئيس 
قبل املصاحل اإلقليمية، نأمل أن 

ننجح يف هذا اإلجتاه.

حوري: ما حتقق يف حوار املستقبل 
وحزب اهلل معقول ومقبول

الفرنسي  الدفاع  وزير  كشف 
لصحيفة  لودريان  إيف  جان 
سيزور  انه  األوسط  الشرق 
من  الثاني  النصف  يف  لبنان 
مبناسبة  املقبل  نيسان  شهر 
تسليم اول دفعة من السالح 
اللبناني  للجيش  الفرنسي 
الثالثية  االتفاقية  مبوجب 
وباريس  الرياض  بني  املربمة 

وبريوت.
األسلحة  تسليم  ان  وقال: 
طرادات،  عسكرية،  طوافات 
اتصال،  اجهزة  صواريخ، 
منظومات مدفعية ثقيلة سيمتد 
إىل اكثر من ٣ سنوات لسببني: 
هذه  لتصنيع  احلاجة  األول: 
والثاني  واملعدات،  األسلحة 
العسكرية  الطواقم  توفري 

اللبنانية املدربة لتشغيلها.
من  عشرات  ان  اىل  واشار 

العسكريني  والفنيني  الضباط 
قريبا  سينضمون  اللبنانيني 
العسكرية  املدارس  إىل  جدًا 
الفرنسية لتأهيلهم وتدريبهم، 
بالنسبة  احلال  وكذلك 
للطيارين والبحارة العسكريني 

املصريني.
واكد لودريان ان باريس اليت 
اوروبيا  األعباء  اكرب  تتحمل 
حملاربة اإلرهاب إمنا تفعل ذلك 
للدفاع عن نفسها ومصاحلها، 
املصاحل  عن  للدفاع  وايضا 
األوروبية، ولفت اىل انه يريد 
األوروبية  البلدان  تتحمل  ان 
جزءًا اكرب من اجلهود املبذولة 
حملاربة اإلرهاب وتوفري األمن 
اوروبا  جنوب  يف  واالستقرار 
اإلرهاب  خصوصا  وشرقها، 
األوروبية  احلدود  خارج 

وداخلها.

لودريان يف لبنان: منتصف نيسان 
لتسليم اجليش اول دفعة سالح
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لبنانيات

النائب  أكد رئيس تيار املرده 
كل  مع  اننا  فرجنيه  سليمان 
لبنان، ولدينا خطنا  تقارب يف 
ومرشحنا  وتوجهنا،  السياسي 
نقبل  لن  وقال:  الرئاسة.  اىل 
ختلى  واذا  وسطي،  برئيس 
العماد ميشال عون عن ترشحه، 

فانا حتما مرشح ٨ آذار.
استحقاق،  كل  عند  وقال: 
حملية  سياسة  قراءة  تتكون 
واقليمية ودولية، وال نستطيع 
االجواء ان نتفق على  يف هذه 
شخصية معينة. من هنا توقعت 
ان  علما  الفراغ،  اىل  ان نصل 
البعض كان يعتقد انين امتلك 
معلومات او انقل رسائل وهذا 
قراءتي  لدي  كانت  فقد  خطأ، 

اخلاصة.
عرب  الناس  كالم  برنامج  ويف 
لالرسال  اللبنانية  املؤسسة 
غامن،  مرسيل  االعالمي  مع 
جميء  ان  اىل  فرجنيه  اشار 
ال  ان  اثبت  سليمان  الرئيس 
البلد.  يف  وسطية  شخصية 
تقارب  لديهم  الوسطيني  حتى 
مرشحنا  لدينا  خلط معني. حنن 
اليوم هو اجلنرال ميشال عون، 
واملطروح اليوم هو التخلي عن 
عن  االخر  الفريق  ليتخلى  عون 
جعجع. ان االستحقاق الرئاسي 
احمللية  السياسة  من  مزيج  هو 
وان جتربة  والدولية،  االقليمية 
رئاسة  يف  سليمان  العماد 
وكما  مشجعة،  غري  اجلمهورية 
يقال شو باك بتنفخ على اللنب 
اي  وان  كاويين.  احلليب  قلوا 
سيكون  الحقا  سيأتي  رئيس 

على صورة املرحلة املقبلة.
رفض الرئيس الوسطي

برئيس  نقبل  لن  وحنن  وتابع: 
حليفنا  سار  واذا  وسطي، 
فلن  بالوسطي،  عون  ميشال 
اذهب اىل التصويت. املعادلة 
السياسية يف لبنان بسيطة اذا 
حصل تفاهم ايراني - سعودي 
شيء،  الرئيس  صورة  تكون 
اخر،  شيئا  تكون  اختلفوا  واذا 
وما امتناه ان نعود اىل التفاهم، 
وكلنا نتمنى ان نصنع رئيسا، 
والواقع  شيء  التمين  ولكن 

شيء اخر.
وتابع فرجنيه: اذا كانت املرحلة 
حتتاج اىل رئيس حماور، فياتي 
ستكون  وكما  حماور.  رئيس 
الصورة يف لبنان تكون تركيبة 
مطلوب  كان  واذا  الرئاسة. 
اذار،   ٨ من  للجمهورية  رئيس 
اذار   14 مع  التفاهم  ومت 
اذار،   14 من  حكومة  ورئيس 

عندها تكون لي حظوظ.
اكون  انا ال اسعى الن  وقال: 
ابدل  ولن  للجمهورية،  رئيسا 
الوصول  سبيل  يف  مواقفي 
العماد  ختلى  حال  ويف  اليها، 
حتما  فانا  ترشحه  عن  عون 
مرشح ٨ اذار، وانا اثق بالعماد 
عون انه ملتزم يف خطنا وامن 
مؤمن  وهو  السياسي،  باخلط 
هذا  مع  يلتقي  سياسي  خبط 
اجلو وهو لن يغري مواقفه، واذا 
كان مسري جعجع سينتخب عون 
او فرجنيه، فهو يعلم جيدا انه 

كنا  واذا  االخر،  اخليار  ينتخب 
نكون  جعجع  مسري  سننتخب 
واتصور  االخر،  اخليار  ننتخب 
عون  اجلنرال  بني  االتفاق  ان 
اسم  اي  على  جعجع،  ومسري 
غري  حنن  اجلمهورية،  لرئاسة 

ملتزمني به.
التواصل  ان  فرجنيه  وقال 
احلريري  سعد  الرئيس  مع 
وكانت  انساني  تواصل  هو 
اتصل  عندما  بيننا  اتصاالت 
مطمئنا عن ابين طوني، ووجدت 
ان هذه املبادرة اجيابية وكذلك 
عيد  ملناسبة  شوكوال  ارسل 
مين  اتصاالت  وتلتها  امليالد 
الرئيس  استشهاد  ذكرى  يف 

احلريري وهي عالقات بشرية.
البطريرك  على  فرجنيه  ومتنى 
املاروني الكاردينال مار بشارة 
ينشر  ان  الراعي،  بطرس 
تفاصيل االحصاءات اليت حتدث 
عنها حيال االنتخابات الرئاسية. 
الحد  تابعا  لست  انا  وقال: 
والعماد عون نكن له االحرتام، 
ال  آذار   14 فريق  كان  واذا 
بالعماد  السري  نريد  باننا  يعترب 
عون رئيسا فليجربوا، واذا كان 
ميشال  مثل  رئيسا  املطلوب 

سليمان فبال رئيس افضل.
دعم الحوار

بني  حوار  اي  مع  انين  وتابع: 
واحلوار  اللبنانية،  االطياف 
وتيار  اهلل  حزب  بني  االساسي 
يف  االحتقان  خيفف  املستقبل 
وجعجع  عون  وحوار  الشارع، 
مع  واجلو  االحتقان،  خيفف 
ضمن  ولكن  اجيابي،  القوات 
مع  حيصل  وما  قناعاتنا، 
مسيحيي الشرق اكرب منا مجيعا، 
زغرتا  على  داعش  واذا هجمت 
سأكون انا والقواتي يف نفس 
املسيحي  اجلو  ولذلك  اخلندق، 

اجيابي.
روكز  شامل  مع  انا  واضاف 
وله  اللبناني  اجليش  لقيادة 
آذار، وحنن مع   ٨ االولوية يف 
يف  الفراغ  ضد  قهوجي  جان 

قيادة اجليش.
ميشال  كان  لو  انه  واعترب 
ساعدناه  كنا  حليفنا  سليمان 
كان  ولكنه  رئاسته،  ميدد  كي 
ضدنا، وحنن لنا بالعماد قهوجي 
٥٠ باملئة ونثق به، مشددا على 
تعلم  ان  الدولة  على  انه جيب 
ان التنسيق مع الدولة السورية 
ضرورة، وعلى قهوجي ان يبلغ 
جملس الوزراء ضرورة التنسيق 

مع سوريا ضد االرهاب.
رئيس  ان  فرجنيه  واضاف 
احلكومة متام سالم استطاع ان 
حيصل  والذي  باألمور،  يسلك 
اليوم ليس صحيحا وكل وزير 
حتول اىل رئيس مجهورية، واما 
ان نعدل الدستور واما ان نتحمل 
الدستور،  تعديل  عدم  عواقب 
اننا مع لبنان دولة  مشريا اىل 
مدنية ومع الزواج املدني ولكن 
هي ليست ضمن اولوية نضالنا 
النواب  السياسي، وال احد من 
رجال  مع  صراع  يف  سيدخل 
واملسلمني  املسيحيني  الدين 

من اجل الزواج املدني.

فرجنيه: نرفض الرئيس الوسطي 
واذا ختلى عون عن ترشحه اكون 

حتما مرشحا
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اجلسر: وزير الداخلية حيّدد ساعة 
الصفر خلطة بريوت

وحزب  املستقبل  تيار  يواصل 
لتقريب  احلوار  جلسات  اهلل 
دون  من  بينهما  املسافات 
اخلالفية  امللفات  يف  الدخول 
وتدخله  احلزب  كسالح  الكربى 
ويف  سوريا.  يف  العسكري 
الثامنة  اجلولة  ُتعقد  اجلاري   1٨
االن  حتى  مبدئي  للحوار كموعد 
املتحاورين  بعض  لسفر  نظرًا 
املستقبل  ممثل  اكد  ما  حسب 
مسري  النائب  اجللسات  يف 
املركزية،  األنباء  لوكالة  اجلسر 
موعد  تأكيد  ان  اوضح  الذي 
اجلولة يف شكل نهائي سيكون 
قبل التاريخ املذكور، ولفت اىل 
ملف  البحث يف  سنستكمل  اننا 
رئاسة اجلمهورية نظرًا الهميته.

وقال: ُيرتك حتديد ساعة الصفر 
النطالقة اخلطة االمنية يف بريوت 
الداخلية  وزير  اىل  وضواحيها 
اّتفقنا يف  نهاد املشنوق بعدما 
تنفيذها،  على  السابعة  اجلولة 
بقي  الذي  امللف  فان  االن  اما 
هو  املاضية  اجلولة  يف  مفتوحًا 
هذا  تناول  فبمجّرد  الرئاسة. 
امللف يف اخر جولتني يؤشر اىل 

اننا حُنرز تقّدمًا.
االّتفاق  حناول  اننا  اوضح  واذ 
ابرام  على  تساعد  معايري  على 
ان  اىل  لفت  رئاسية،  تسوية 
الرئاسي  االستحقاق  اجناز 
عمل  يف  لالرباك  نظرًا  اولوية 
االخرى  الدستورية  املؤسسات 
يف  اننا  واكد  الفراغ،  بسبب 
باحلوار حتى  املستقبل سنستمر 

النهاية.
من جهة ثانية، اعلن اجلسر: اننا 
تشريع  على  حلفائنا  مع  اّتفقنا 
تراجع  ال  االن  وحتى  الضرورة، 
اننا  واكد  االتفاق،  هذا  عن 
مع  التفاهم  على  جدًا  حريصون 
حتى  املوضوع  هذا  يف  حلفائنا 
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فادي كرم حتدث عن عقبات تعرتض 
امللف الرئاسي يف حوار القوات والتيار

أكد عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب فادي كرم وجود تقدم 
يف احلوار بني القوات والتيار 
اشار  انه  اال  احلر.  الوطين 
امللف  تعرتض  عقبات  إىل 

الرئاسي.
اىل  حديث  يف  كرم  وأوضح 
النوايا  إعالن  أن  الفجر  اذاعة 
يتضمن امللفات الوطنية ونظرة 
الطرفني إىل بناء الدولة، إضافة 
إىل كيفية محاية لبنان يف ظل 
ظروف املنطقة، الفتا إىل وجود 
أرضية إجيابية من أجل التفاهم 

على هذه النقاط.
على  هو  الرهان،  أن  وتابع: 
جذوره  إىل  التيار  عودة 
عن  ختتلف  ال  اليت  السياسية 
جذور القوات من حيث النظرة 
على  واالعتماد  السيادة  إىل 
احلدود،  حلماية  فقط  اجليش 
احلاجة  فكرة  عن  واالبتعاد 
أي  أو  شرعي  غري  سالح  إىل 
ميليشيا، معتربا أن مقاربة هذه 
بعدئذ  اخلوض  تسهل  امللفات 
يف امللف الرئاسي، الفتا إىل 
اسم  على  ليس  اخلالف  أن 

الرئيس بل على مقاربة كيفية 
وصوله إىل قصر بعبدا.

ليس  املطلوب  أن  وقال: 
لآلخر،  فريق  قبل  من  التنازل 
بل احلوار للوصول إىل الطريقة 
من  لبنان  إلنقاذ  األفضل 
وختليصه  الرئاسي،  الفراغ 
من مغامرات حزب اهلل وحروبه 

اإلقليمية.
أكد  عون   - جعجع  لقاء  وعن 
وعميق  جدي  احلوار  أن  كرم 
حماصصات  حوار  وليس 
يتكلل  أن  آمال  وتقامسات، 
مشريا  الزعيمني،  بني  بلقاء 
حال  بينهما يف  اللقاء  أن  إىل 
بل  احلوار  ينهي  لن  حصوله 

سيزكيه ويدميه.
على  التعليق  كرم  ورفض 
جنبالط  وليد  النائب  تصريح 
بأن املوارنة أصحاب اختصاص 
كل  بأن  مذكرا  االنتحار،  يف 
لبنان  يف  سياسي  فريق 
إىل  ويسعى  ومذهيب،  طائفي 
ومصريه  وجوده  على  احلفاظ 
مما يضطره ألخذ مواقف معينة 

على طريقته.

تشريع  من  موقفهم  عّدلوا  لو 
الضرورة.

ان  اىل  سؤال  على  ردًا  واشار 
اقرار  مبدأ  على  يعرتض  احد  ال 
سلسلة الرتب والرواتب، ولكن 
التمويل  على  يرتّكز  البحث 
ال  الوهمي كي  وليس  احلقيقي 
اضايف يف  انكماش  اىل  تؤدي 

االقتصاد.

موسى: اجلميع متفق على مبدأ تشريع الضرورة
لفت عضو كتلة التحرير والتنمية 
أن  اىل  موسى  ميشال  النائب 
الدورة  تبدأ  اجلاري   17 الثالثاء 
العادية جمللس النواب وبالتالي 
التشريع،  أمام  األمور  تصبح 
يف  متوفرًا  يكن  مل  الذي  األمر 
الفرتة السابقة لعدم فتح دورة 
ظروف  لكون  آسفًا  استثنائية، 
لتواصل  تسمح  مل  احلكومة 

التشريع بني عقدين عاديني.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
أن  اىل  موسى  أشار  اليوم، 
تشريع  مبدأ  على  متفق  اجلميع 
اخلالف  ان  معتربًا  الضرورة، 
قد يكون حول حدود الضرورة، 
من  العديد  وجود  اىل  الفتًا 
القوانني  واقرتاحات  مشاريع 
يف  دراستها  بعد  نضجت  اليت 
بّد  ال  وبالتالي  النيابية،  اللجان 

من إقرارها.
وردًا على سؤال، اعترب موسى أن 
اخليار يف حتديد هذه املواضيع 
نبيه  اجمللس  رئيس  اىل  يعود 
من  اجمللس  مكتب  وهيئة  بري 

خالل وضع جدول األعمال.
الرتب  سلسلة  ملف  عودة  هل 
والرواتب اىل الواجهة هو بهدف 

تطيري اجللسة التشريعية؟
- اللجان النيابية املشرتكة اليت 
قبل  هلا  جلسة  اىل  بري  دعا 
اجلاري ملتابعة   17 الثالثاء  ظهر 
اليه،  التوصل  مت  ما  ودرس 
ستحّدد مدى النضج هلذا امللف، 
متوقعًا أن األمور هي أقرب اىل 
املكتب  هيئة  وبالتالي  اإلقرار، 
السلسلة  كانت  إذا  ما  حتّدد 
األعمال.  جدول  على  سُتدرج 
وأضاف: لكن كل األطراف جتمع 
البنود  من  السلسلة  أن  على 

الضرورية.
وعما إذا كان الرئيس بري جيري 
االتصاالت مع األطراف الرافضة 
للتشريع من أجل تأمني ميثاقية 
أن  اىل  موسى  أشار  اجللسة، 
بري يقوم بالالزم، مذّكرا أنه يف 
جلسات  حصلت  السابقة  الفرتة 
الضرورة  عنوان  حتت  تشريعية 

يف ظل الفراغ القائم.

قال رئيس اللقاء الدميوقراطي 
يف  جنبالط،  وليد  النائب 
جديدة،  مرة  امس:  تصريح 
العرب  إىل  النداء  بهذا  أتوجه 
املوحدين الدروز يف فلسطني 
مع  يعانون  الذين  احملتلة 
إخوانهم الفلسطينيني اإلحتالل 
والقهر والظلم بفعل ممارسات 
القضاء  تريد  اليت  إسرائيل 
العربية  اهلوية  على  التام 
املشروعة  احلقوق  كل  وضرب 

للشعب الفلسطيين.
احلالي  الظرف  إن  وتابع: 

املوحدين  العرب  على  حيتم 
العربية  الدروز تثبيت هويتهم 
والقومي  الوطين  وإنتمائهم 
املوحدة  والالئحة  الفلسطيين 
هي مدخل هام إلنتزاع حقوقهم 
يف  باملساواة  املهدورة 

املواطنة.
اىل  أدعوكم  لذلك،  وختم: 
عل  الظرف  هذا  من  االفادة 
واملوحدة  الكثيفة  مشاركتكم 
تشكل  اإلستحقاق،  هذا  يف 
مدخال إلحداث تغيري جذري يف 

واقعكم ومستقبلكم.

جنبالط لدروز فلسطني: الالئحة العربية املوحدة النتخابات 
الكنيست فرصة مثينة لتحصني اجملتمع العربي
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

أدت الرياح الدافئة واالمطار 
يف  سجلت  اليت  الغزيرة 
ذوبان  اىل  األخرية،  االيام 
فارتفع  للثلوج،  سريع 
بركة  يف  املياه  منسوب 
غيمون الزراعية يف حصرون، 
االول  امس  صباح  متسببا 
الربكة،  دعم  حائط  بانهيار 
األمتار  مئات  فتدفقت 
وحتولت  املياه  من  املكعبة 
معها  جارفة محلت  اىل سيول 
البساتني  واشجار  الصخور 
جماري  اىل  واالتربة  املثمرة 
وقطعت  واالودية،  االنهار 
البلدة،  مدخل  عند  الطريق 
املنازل،  السيول  واجتاحت 
توما  لشربل  عائدا  وحمال 
فأصيب  داخله،  كان  الذي 
ادت  كما  كتفه.  يف  بكسر 
أعمدة  من  عدد  اقتالع  اىل 
على  الدعم  وجدران  الكهرباء 

الطرق.
البلدية  عملت  وقت  ويف 
املدني  الدفاع  ووحدات 
وجرافات  االمحر  والصليب 
وزارة االشغال واالهالي على 
الرئيسي  الطريق  فتح  اعادة 
اربع  من  الكثر  قطع  الذي 
املدني  الدفاع  متكن  ساعات، 
لولو  املواطنة  انقاذ  من 
الوحول  غمرت  اليت  بوناصيف 

. منزهلا
الداخلية  وزارة  واعلنت 
العامة  املديرية   - والبلديات 
بيان،  يف  املدني  للدفاع 
واإلسعاف  اإلنقاذ  فرق  ان 
التابعة هلا عملت وسط ظروف 
مع  بالتعاون  للغاية،  صعبة 
وباقي  احمللية  السلطات 
سحب  على  املعنية  األجهزة 
األمطار  انهيار سببته  خملفات 
بلدة  يف  بغزارة  هطلت  اليت 
وإزالة  بشري،   - حصرون 
األتربة والصخور اليت اجتاحت 
عدة  وسيارات  املنازل  بعض 
وأدت إىل قطع الطريق العام 

البلدة. يف 
قد  اإلسعاف  فرق  وكانت 
مستشفى  إىل  جرحيني  نقلت 
بشري احلكومي نتيجة الكارثة 

البلدة. اليت ضربت 
سرتيدا جعجع

ومواكبة للحادثة، أجرت عضو 
النائب  اللبنانية  القوات  كتلة 
سرتيدا جعجع اتصاالً  برئيس 
ووضعته  سالم  متام  احلكومة 
يف أجواء الكارثة اليت وقعت 
منه  وطلبت  حصرون،  يف 
العليا  اهليئة  من  جلنة  ارسال 
خارج  رئيسها  كون  لالغاثة 
االضرار  مسح  اجل  من  لبنان 
على  للتعويض   ً متهيدا 

املتضررين. املزارعني 
عن  صادر  بيان  وأعلن 
جلعجع  االعالمي  املكتب 
بسرعة  استجاب  سالم  ان 
استشاري  فكلف  كبرية 
احلاج  علي  املهندس  اهليئة 
الجراء  حصرون  اىل  التوّجه 

املطلوب.
نتيجة هطول  البيان  وجاء يف 
االمطار  من  كبرية  كميات 
ومع  املوسم،  هذا  والثلوج 
حصرون  مياه  بركة  تلقي 
املياه  من  كبرية  كميات 
تصدع  املتوقع،  احلجم  فاقت 

سيول جارفة جتتاح حصرون بعد انهيار حائط دعم لربكة زراعية ضخمة
وتدفقت  الربكة  دعم  حائط 
اجتاحت  كبرية  بقوة  مياهها 
االراضي  من  مساحات  معها 
حصرون  بلدة  البناء  الزراعية 
مادية   ً أضرارا  خملفة 

. جسيمة
أجرت  جعجع  النائب  وكانت 
اتصاال برئيس بلدية حصرون 
وقوفها  وابلغته  عواد  البا 
ابناء  جانب  واىل  جانبه  اىل 
بلدة حصرون. كما حتدثت مع 
قضاء  بلديات  احتاد  رئيس 
وطلبت  خملوف  ايلي  بشري 
حصرون  اىل  التوجه  منه 
املهندسني  من  عدد  برفقة 
فداحة  ملعاينة  املختصني 

االضرار.
وبدوره اتصل خملوف مبحافظ 
نهرا  رمزي  القاضي  الشمال 
الكارثة  صورة  يف  ووضعه 
فبادر  حبصرون،  حلت  اليت 
البلدة  اىل  فوراً   التوجه  اىل 

االضرار. ملعاينة 
بشري  منطقة  منسق  وكان 
جوزيف  اللبنانية  القوات  يف 
املكان  اىل  وصل  قد  اسحق 
بشري  مدينة  منسق  ومعه 
وجمموعة  الشدياق  فادي 
وعملت  االهالي.  من  كبرية 
حصرون  من  اجلرافات 
االتربة  رفع  على  وبشري 
الدفاع املدني  مبعاونة عناصر 

البلدتني. مركزي  من 
ويف املناسبة، توجهت النائب 
الذين  كل  اىل  بالشكر  جعجع 
والذين  لالطمئنان  اتصلوا 
االضرار  رفع  يف  شاركوا 
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أجل  من  االهالي  ومساعدة 
الطريق. فتح  تأمني 

ويف االوىل بعد الظهر، وصل 
لالغاثة  العليا  اهليئة  من  وفد 
يف  اجتماعا  الفور  على  وعقد 
رئيس  مع  حصرون  بلدية 

والبلدية. االحتاد 
محافظ الشمال

نهرا  احملافظ  تفقد  كما 
قضاء  بلديات  احتاد  ورئيس 
والنقيب  خملوف  ايلي  بشري 
نائيب  ممثال  اسحق  جوزف 
يف  وكان  املنطقة  بشري 
بلدية  رئيس  استقباهلم 
البلدة  وخمتارا  حصرون 
شليطا،  واالب  عواد  جوزف 
على  واطلعوا  جبولة  وقاموا 
حلقت  اليت  الكبرية  االضرار 

لبلدة. با
الكارثة  ان  نهرا  واعترب 
عن  معلنا  جدا،  كبرية 
مع  باشرنا  وقال  اصابتني، 
والوزارات  املعنية  اجلهات 
من  للحد  العمل  املتخصصة 
بالبلدة،  حلت  اليت  الكارثة 
املنازل  دخلت  فاملياه 
لكن  البساتني  معها  وجرفت 
املدني  الدفاع  مسارعة 
والقوى  االمحر  والصليب 
اللبناني  واجليش  االمنية 
من  حد  االرض  اىل  بالنزول 
تداعيات االنهيار، موضحا ان 
لالغاثة ستسارع  العليا  اهليئة 
امليداني  املسح  اجراء  اىل 
التعويضات  لتقديم  الشامل 

الالزمة.
املنطقة  ان  اعترب  واضاف 

اليت  الكارثة  بسبب  منكوبة 
الوزارات  ودعا  بها،  حلت 
املساعدة،  اىل  املختصة 
واعدا باملساعدة قدر االمكان 
السلبية  االرتدادات  من  للحد 
االدارات  استنفار  عرب  املقبلة 
احلالة  من  للخروج  املختصة 
اصابت  اليت  الصعبة 

حصرون.
اسحق  جوزف  النقيب  اما 
الكارثة  ان  اىل  فاشار 
االمطار  غزارة  نتيجة  جاءت 
وانهيار  الثلوج  وذوبان 
للري،  املخصصة  الربكة 
جعجع  النائب  ان  موضحا 
الذي  سالم  بالرئيس  اتصلت 
فريق  ارسال  عرب  خريا  وعدها 
لالغاثة  العليا  اهليئة  من 
وحتديد  االضرار  على  للكشف 

التعويضات.
اتحاد البلديات

احتاد  رئيس  قال  بدوره، 
بشري  قضاء  بلديات 
الكارثة  استيقظنا صباحا على 
حصرون  ببلدة  حلت  اليت 
النائب  من  بتوصية  ونعمل 
اهليئة  مع  جعجع  سرتيدا 
على  للكشف  لالغاثة  العليا 
كلفنا  كما  ومسحها.  االضرار 
جلنة  املنطقة  بلديات  كاحتاد 
االضرار  على  للشكف  اخلرباء 
مبدير  اتصلت  كما  وحتديدها 
واملياه  الطاقة  وزارة  عام 
خرباء  الرسال  قمري  فادي 
ومكان  املنطقة  على  للكشف 
االضرار  وحتديد  االنهيار 
ودقيق. علمي  بشكل  الناجتة 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
نبيه بري امس االول يف عني 
مجهورية  رئيس  نائب  التينة، 
انطونيو  ريكاردو  اهلندوراس 
الفاريز ارياس على رأس وفد 
املستشار  حضور  يف  رمسي، 

االعالمي علي محدان.
نائب  أعرب  الزيارة،  وبعد 
عن  اهلندوراسي  الرئيس 
لبنان  لزيارته  سعادته 
للمرة  املستوى  رفيع  كوفد 
احملادثات  ب  منوها  االوىل، 
بري  الرئيس  مع  أجرها  اليت 
الثنائية  العالقات  حول 
يف  والوضع  تعزيزها،  وسبل 

املنطقة.
نطلع  أن  حناول  حنن  وقال: 
لبنان  على  أكثر  ونتعرف 
اللبناني  والشعب  واحمليط 
وسبل  االقتصادي،  والوضع 
بلدينا،  بني  العالقات  تقوية 
مشرتكة  قواسم  هناك  إن  إذ 

بيننا. عديدة 
رئيس  رغبة  اىل  أشار  وإذ 
يف  اهلندوراس  مجهورية 
كل  يف  بالده  وضع  حتسني 
زيارتنا  ان  قال:  اجملاالت، 
بني  العالقة  لتقوية  هي 
اهلندوراس  ولوضع  لبنان 
االوسط  الشرق  خريطة  على 
اىل  استنادا  ألنه  ولبنان، 
بري،  الرئيس  من  مسعناه  ما 
من  كبريا  عددا  هناك  فان 
بلدان  يف  يعيشون  اللبنانيني 
ولكن  العامل،  يف  االنتشار 
اجلالية  آلخر،  أو  لسبب  رمبا 

قليلة  هندوراس  يف  اللبنانية 
لنا،  أصدقاء  وأفرادها  جدا، 
الربازيل  يف  كما  وليس 
والسلفادور  واملكسيك 
ذراعينا  نفتح  وحنن  وغريها، 

هندوراس. يف  للبنانيني 
وفدا  استقبل  بري،  وكان 
يوسف  القديس  جامعة  من 
االب  اجلامعة  رئيس  برئاسة 

دكاش. سليم 
القائمة  بري  الرئيس  والتقى 
به  العراقية  السفارة  بأعمال 
والقنصل  شوقي،  خان  ري 
عرض  ومت  العيسى،  وليد 

املنطقة. يف  للتطورات 
بري  الرئيس  دعا  ذلك  اىل 
جلان: املال واملوازنة، االدارة 
الوطين  الدفاع  والعدل، 
الرتبية  والبلديات،  والداخلية 
والتعليم العالي والثقافة، اىل 
العاشرة  عند  مشرتكة،  جلسة 
والنصف من قبل ظهر الثالثاء 
17 احلالي، ملتابعة ودرس ما 
الرتب  سلسلة  اليه  توصلت 

العام. القطاع  والرواتب يف 
رئيس  بري  الرئيس  وكلف 
النائب  واملوازنة  املال  جلنة 
جلسة  ترؤس  كنعان  ابراهيم 
ما  ودرس  ملتابعة  اللجان 
الرتب  سلسلة  اليه  توصلت 

العام. القطاع  والرواتب يف 
كنعان  يلتقي  ان  املقرر  ومن 
عند  النقابية  التنسيق  هيئة 
الثالثاء  صباح  من  العاشرة 
عند  اجللسة  انعقاد  قبل  اي 

والنصف. العاشرة 

بري استقبل نائب رئيس اهلندوراس 
والقائمة باالعمال العراقية

العهد  ولي  ولي  استقبل 
الثاني  النائب  السعودي 
وزير  الوزراء  جملس  لرئيس 
نايف  بن  حممد  االمري  الداخلية 
اقامته  مقر  يف  العزيز  عبد  بن 
وزير  اجلزائرية،  العاصمة  يف 
نهاد  والبلديات  الداخلية 
املشنوق والوفد االمين املرافق 
له الذي ضم املدير العام لقوى 
ابراهيم  اللواء  الداخلي  االمن 
لالمن  العام  واملدير  بصبوص 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
العميد  املعلومات  شعبة  ومدير 

عثمان. عماد 
الوفد  االجتماع  وحضر 
املرافق،  السعودي  الرمسي 
الدولة  وزير  ضم:  الذي 
الدكتور  الوزراء  عضو جملس 
وكيل  اجلربي،  خالد  بن  سعد 
أمحد  الدكتور  الداخلية  وزارة 
مستشار  السامل،  حممد  بن 
الدكتور ساعد  الداخلية  وزير 
العرابي احلارثي، مدير األمن 
بن  عثمان  الفريق  العام 
خادم  سفري  احملرج،  ناصر 
لدى  الشريفني  احلرمني 
حسني  بن  حممود  اجلزائر 
مكتب  عام  مدير  قطان، 
للدراسات  الداخلية  وزير 

بن  سعود  اللواء  والبحوث 
عام  مدير  الداود،  صاحل 
والتعاون  القانونية  الشؤون 
الداخلية  وزارة  يف  الدولي 
العزيز  عبد  بن  حممد  املكلف 
عام  مدير  ومساعد  املطريي 
للتعاون  العامة  املباحث 
بن  اهلل  عبد  العقيد  الدولي 

القحطاني. سعيد 
واملشنوق  نايف  بن  وعقد 
دقيقة،   50 استمرت  خلوة 
العالقات  فيها  تناوال 

السعودية. اللبنانية 
للمسؤول  املشنوق  وشكر 
قدمتها  اليت  اهلبة  السعودي 
لبنان  اىل  اململكة  قيادة 
على  حرصها  تثبت  واليت 
اللبنانيني  لكل  االستقرار 

استثناء. من دون 
االمين  التنسيق  حبثا يف  كما 
عرضا  ثم  البلدين،  بني 
واحلركة  العربي  العامل  وضع 
الحتواء  الناشطة  السعودية 
املتناقضة  االطراف  خمتلف 
على  بينها  فيما  واالتفاق 
التوازن  استعادة  ضرورة 
ومع  مصر  مع  العربي 
املشاريع  وجه  يف  اآلخرين 

االقليمية.

وزير الداخلية التقى ولي ولي العهد 
السعودي واكد حرص اململكة على 

استقرار كل اللبنانيني
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منصور  ربه  عبد  الرئيس  أمر   
من  وحدات  باستقدام  هادي 
اجليش اليمين إىل مدينة عدن، 
تشهده  الذي  التوتر  ظل  يف 
املدينة بسبب مترد قوات األمن 
قرارًا  قائدها  ورفض  اخلاصة 
بإقالته. وكشفت مصادر قريبة 
من هادي أنه أمر بتجنيد 20 ألفًا 
اجلنوب،  يف  له  املوالني  من 
استعدادًا ألي مواجهة حمتملة مع 
مجاعة احلوثيني وحليفها الرئيس 
هدد  الذي  صاحل  علي  السابق 
وأعوانه  هادي  بطرد  أيام  قبل 

من عدن.
احلوثيون  بدأ  ذلك،  غضون  يف 
قتالية  مناورات  االول  أمس 
لعناصرهم يف منطقة وادي آل 
جبارة التابعة حملافظة صعدة )يف 
الشمال( حيث املعقل الرئيسي 
»احلياة« من  جلماعتهم. وعلمت 
إيران  أن  اجلماعة  يف  مصادر 
باليني  مخسة  بتقديم  وعدتها 
اليمن،  خسائر  لتعويض  دوالر 
اليت  الدولية  العزلة  بسبب 
تسبب بها انقالب احلوثيني على 
العملية االنتقالية، يف وقت قرر 
البنك الدولي وقف كل نشاطاته 
يف اليمن نتيجة تدهور أوضاعه 

األمنية.
يف  اليمنيني  من  آالف  وتظاهر 
للتنديد  االول،  أمس  عدة  مدن 
بانقالب احلوثيني وتأييد شرعية 
الرئيس هادي، يف حني فّضت 
مدينة  يف  تظاهرة  اجلماعة 
على  النار  وأطلقت  البيضاء 
إىل  أدى  ما  فيها،  املشاركني 
سبعة  وجرح  شخصني  مقتل 

آخرين.
أن  رئاسية  مصادر  وأكدت 
من  تعزيزات  استقدم  هادي 
معسكر »اللواء 119 مشاة« يف 
والذي  اجملاورة،  أبني  حمافظة 
أحد  رجب  فيصل  اللواء  يقوده 
وصلت  اجلنوبيني،  القادة 
طالئعها ليل األربعاء إىل عدن، 
تهدف  بأنها  ُيعتقد  خطوة  يف 
والتصدي  الرئيس  محاية  إىل 
لتمرد قوات األمن اخلاصة اليت 
يرفض قائدها العميد عبداحلافظ 
قرار  أسبوعني،  منذ  السقاف، 

هادي بإقالته.
جنديًا  أن  قالت  أمنية  مصادر 
من قوات السقاف املنتشرة يف 
عدن، ُقتل األربعاء يف اشتباك 
الشعبية«  »اللجان  مسلحي  مع 
حماولة  أثناء  هلادي،  املوالية 
فاشلة هلا من أجل السيطرة على 

هادي يستعد ملواجهة شاملة بنقل وحدات من 
اجليش إىل عدن

موقع أمين يف حي كريرت.
مواجهات  نذر  تلوح  حني  ويف 
والقوات  هادي  أنصار  بني 
علي  السابق  للرئيس  املوالية 
أكدت  احلوثيني،  ومجاعة  صاحل 
االول  أمس  رئاسية  مصادر 
ألف   20 بتجنيد  أمر  هادي  أن 
شخص من أنصاره يف املناطق 
حمافظة  من  خباصة  اجلنوبية، 
يف  إليها،  ينتمي  اليت  أبني 
سياق استعداده لصد أي هجوم 

على املدينة.
وكان علي صاحل هدد قبل أيام 
على  اجلنوب،  من  هادي  بطرد 
غرار ما فعل بقادة االنفصال يف 
صيف 1994، يف ظل أنباء تفيد 
من  جمموعات  حتريك  بدأ  بأنه 
مناطق  إىل  له  املوالية  القوات 
مع  بالتنسيق  للجنوب،  متامخة 
الجتياح  استعدادًا  احلوثيني، 

عدن.
غداة  التطورات  هذه  وجاءت 
حمافظة  يف  مراد  قبائل  إعالن 
مأرب، إقامة معسكر ملئات من 
احملافظة  حدود  على  مقاتليها 
اجلنوبية الغربية املتامخة ملنطقة 
رداع، حتسبًا ألي حماولة حوثية 
للتوغل صوب مأرب النفطية اليت 
ترابط على أطرافها منذ أشهر، 
ملسلحي  أخرى  معسكرات  ثالثة 
القبائل الرافضة للوجود احلوثي، 

واملؤيدة للرئيس هادي.
أمس  احلوثيني  مجاعة  وبدأت 
االول يف منطقة وادي آل جبارة 
اجملاورة  بصعدة  معقلها  يف 
للحدود مع السعودية، مناورات 
قتالية ألنصارها تشمل األسلحة 
سياق  يف  والثقيلة،  املتوسطة 
أنها  وتأكيد  قوتها  استعراض 
املعادلة  يف  صعبًا  رقمًا  باتت 

السياسية يف اليمن.
ويتخوف مراقبون من أن تكون 
هذه التطورات املتسارعة مؤشرًا 
إىل قرب اندالع مواجهات شاملة 
علي  وحليفهم  احلوثيني  بني 
والقوات  جهة،  من  صاحل 
اجليش  يف  هلادي  املوالية 
ورجال القبائل يف مأرب وشبوة 
والبيضاء وحلج وتعز والضالع، 
مع  اآلن  الفاصلة  احلدود  وهي 
عليها  يسيطر  اليت  املناطق 

احلوثيون.
على صعيد آخر، استقبل هادي 
فضلي  تركيا  سفري  عدن  يف 
بأعمال  والقائم  تشورمان، 
خالد  اإلمارات  دولة  سفارة 

احلوسين.

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

على  األمريكي  االنقسام  اتسع 
إيران  مع  النووية  املفاوضات 
توقيع  فرص  على  لينعكس 
أوباما  باراك  الرئيس  إدارة 
الشهر  نهاية  قبل  إطار  اتفاق 
خصوصًا  ذلك  جتلى  اجلاري. 
ألف   250 من  أكثر  توقيع  يف 
موقع  على  عريضة  شخص 
فيها  يطالبونه  األبيض  البيت 
مجهوريًا  سيناتورًا   47 مبالحقة 
قضائيًا  الشيوخ  جملس  يف 
هددوا  ألنهم  »اخليانة«،  بتهمة 
يف رسالة وّجهوها إىل القيادة 
اإليرانية اإلثنني املاضي، بإلغاء 

أي اتفاق نووي.
البيت  احتفال  الفتًا  وكان 
اخلميس  األربعاء–  ليل  األبيض 
السنة يف  )رأس  النوروز  بعيد 
إيران( يف حضور السيدة األوىل 
ميشال أوباما وشخصيات بارزة 
يف اجلالية اإليرانية- األمريكية، 
اجلمهورية  مرشد  أكد  فيما 
اإلسالمية يف إيران علي خامنئي، 
ردًا على رسالة اجلمهوريني، أن 
بالده »لن تدع الواليات املتحدة 
وخداعها  بغموضها  املعروفة 
وطعنها يف الظهر، تفسد إمكان 

إبرام اتفاق«.
الربنامج  مفاوضات  تبلغ  وقد 
مهمًا  منعطفًا  اإليراني  النووي 
لدى استئنافها يف سويسرا غدا 
طرفيها  حماولة  ظل  يف  االحد، 
التزام مهلة نهاية اجلاري إلبرام 
اتفاق إطار، متهيدًا لتوقيع اتفاق 

نهائي يف حزيران )يونيو(.
ومن أجل منح أوباما سببًا إضافيًا 
إلدانة رسالة اجلمهوريني، أطلق 
 220 وقعها  عريضة  ناشطون 
البيت  جيرب  ما  شخص،  ألف 

األبيض على الرد.
واعتربت العريضة أن مجهوريي 
ثالثة  وبينهم  الشيوخ،  جملس 
هم  للرئاسة  حمتملني  مرشحني 
وراند  روبيو  وماركو  كروز  تيد 
بول، »ارتكبوا خيانة بانتهاكهم 
عام  الصادر  لوغان  قانون 
تفاوض  مينع  والذي   ،1799
املواطنني مع حكومات أجنبية بال 

تصريح«.
مبوجب  شخص  أي  ُيتهم  ومل 

قانون لوغان منذ العام 1803، 
مالحقة  أو  توقيف  يتوقع  وال 
املعنيني،  اجلمهوريني  من  أي 
الطابع  تكشف  العريضة  لكن 
اليت  للرسالة،  للجدل  املثري 
اجلمهوريني  بعض  أسف 
إلرساهلا، كما تعكس االنقسام 
املتحدة  الواليات  يف  العميق 
اإليراني،  النووي  امللف  على 
أوباما  بني  العسرية  واملواجهة 

والكونغرس.
لدى  خامنئي  قال  طهران،  يف 
اخلرباء  جملس  أعضاء  استقباله 
نشاطات  على  يشرف  الذي 
اجلمهوريني  »رسالة  املرشد: 
تنم عن احنالل خلقي- سياسي 
وكلما  األمريكية،  املنظومة  يف 
اختذ  تقدمًا  املفاوضون  حقق 
تشددًا  أكثر  موقفًا  األمريكيون 
وتابع:  وصرامة«.  وتعنتًا 
جيب  ما  يعرفون  »مسؤولونا 
فعله ملنع نكث اإلدارة األمريكية 
بتعهداتها يف حال التوصل اىل 
الذي  الفريق  ويضم  اتفاق، 
روحاني  حسن  الرئيس  اختاره 
وحريصني  مؤمتنني  عناصر 
يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق 

مصاحل البالد«.
واستدرك خامنئي: »كلما اقرتبنا 
تصبح  املفاوضات  إنهاء  من 
خصوصًا  اآلخر،  الطرف  هلجة 
وتشددًا  حدة  أكثر  األمريكيني، 
اتهامات  ووصف  وتصلبًا«. 
يف  بالتورط  طهران  واشنطن 

اإلرهاب بأنها »مضحكة«.
كذلك انتقد خامنئي قول رئيس 
بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء 
الذي  اخلطاب  يف  نتانياهو، 
مطلع  الكونغرس  أمام  ألقاء 
»الواليات  إن  اجلاري،  الشهر 
اتفاق  على  تتفاوض  املتحدة 
يؤدي  وقد  إيران  مع  سيئ 
ووصف  نووي«.  كابوس  اىل 
»مهرج  بأنه  نتانياهو  خامنئي 

صهيوني«.
وجدد املرشد دعوته إىل تنويع 
اإليراني،  االقتصاد  مصادر 
وعدم االكتفاء بعائدات النفط، 
العقوبات  تأثريات  لتحجيم 

الغربية.

ربع مليون أمريكي يطلبون مالحقة 
»اخلونة« يف الكونغرس

خامنئي

افتتح الرئيس املصري عبدالفتاح 
االقتصادي  املؤمتر  السيسي 
اجلمعة  امس  املستقبل«  »مصر 
يف منتجع شرم الشيخ يف حضور 
ومشاركة  والرؤساء  امللوك 
و20  دولة   60 على  يزيد  ما 
إقليمية ودولية، ووفود  منظمة 
وصندوق  الدولي  البنك  من 
االستثمار  وبنك  الدولي  النقد 
األوروبي  والبنك  األوروبي 
واملفوضية  والتنمية  لإلعمار 
الدول  وجامعة  األوروبية 
األفريقي  التنمية  وبنك  العربية 
واالحتاد  »كوميسا«  وجتمع 
وبرنامج  املتوسط  أجل  من 
واالحتاد  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
ومنظمة  لالتصاالت  الدولي 
الكوييت  والصندوق  »يونيدو« 
العربي  النقد  وصندوق  للتنمية 
والصندوق العربي لإلمناء، فضاًل 
املتوقعة  الكثيفة  املشاركة  عن 
العاملية  الشركات  جانب  من 
مشاركة  إىل  إضافة  الكربى، 
العاملي  االقتصادي  املنتدى 

)دافوس(.
املشاركة  مستويات  وتنوعت 
الرمسية يف املؤمتر الذي خيتتم 
بعد غد بني مستوى رؤساء الدول 
وامللوك ورؤساء احلكومات وبني 
املستوى الوزاري، والبعض اآلخر 
على مستوى نواب الوزراء وكبار 
املسؤولني والسفراء املعتمدين 
خالل  مصر  وتطرح  بالقاهرة. 
املؤمتر مشاريع تتجاوز 60 بليون 
دوالر ويعد خطوة تروجيية على 
اليت  االقتصادية  التنمية  طريق 
خالل  حتقيقها  مصر  تستهدف 
هذه املرحلة، تشديدا على جتاوز 
اليت  الصعبة  الظروف  مصر 
األربع  السنوات  يف  شهدتها 
أثرت سلبًا يف  واليت  املاضية، 
املباشرة  األجنبية  االستثمارات 

فيها.
عن  اإلعالن  املؤمتر  ويتضمن 
تعود  طموح  اقتصادية  خطة 
واملستثمرين  مصر  على  بالنفع 
من بقاع العامل كافة، وذلك من 
جاذبة  تشريعية  بيئة  خلق  خالل 
املنازعات  وتسوية  لالستثمار، 
مع بعض املستثمرين يف شكل 
ودي، وإعداد حزمة من املشاريع 
واملتوسطة  الكبرية  االقتصادية 

والصغرية.
ويأمل املصريون بنتائج إجيابية 
يف  الواقع  أرض  على  فعالة 
للجهود  املستمرة  املتابعة  ظل 
خمتلف  بذلتها  اليت  الدؤوبة 
أجهزة الدولة ومؤسساتها خالل 
الشهور املاضية، مبا يؤدي إىل 

 مشروعاً بـ60 بليون دوالر تطرحها 
مصر لالستثمار

تنشيط قطاع االستثمار باعتباره 
بالنسبة  احليوية  اجملاالت  أحد 

لالقتصاد املصري.
وتشارك السعودية بوفد يرتأسه 
ولي العهد نائب رئيس جملس 
الوزراء األمري مقرن بن عبدالعزيز، 
علمًا أن الرياض صاحبة املبادرة 
يشمل  الذي  املؤمتر  لعقد 
قطاعية  وجلسات  عامة  جلسات 
املقرر  ومن  الوزارات،  خلطط 
جلسات  إىل  املؤمتر  ينقسم  أن 
الرؤية  عامة جترى خالهلا تقديم 
املصرية  للحكومة  االقتصادية 
حتى عام 2030، إضافة إىل خطة 
اإلصالح االقتصادي واالجتماعي 

للسنوات 2014 إىل 2019.
وتعرض بعض الوزارات خططها 
مع  املتاحة،  االستثمار  وفرص 
عرض بعض املشاريع يف عدد 
حيث  احليوية،  القطاعات  من 
املشاركة  املشاريع  عدد  بلغ 
مشروعًا   22 منها  مشروعًا،   36
من  مشاريع  وسبعة  حكوميًا 
اخلاص وسبعة شراكات  القطاع 

بني القطاعني العام واخلاص.
منطقة  تنمية  مشروع  وحيظى 
قناة السويس باالهتمام الكبري، 
عامة  جلسة  املؤمتر  وسيتضمن 
ُخّصصت لعرض خطة املشروع، 
عمل  ورش  أربع  كما سيتضمن 
يتم فيها عرض مشاريع قطاعية، 
سيجرى تنفيذها يف منطقة قناة 

السويس.
وُيتوقع أن جتتذب هذه املشاريع 
العاملية،  الشركات  كربى 
من  كبريًا  عددًا  أن  خصوصًا 
رغبة  لديه  الشركات  هذه 
مصر  يف  االستثمار  يف  أكيدة 
واالستفادة من املزايا الكثرية 
اليت يتيحها االستثمار يف مصر 
املتميز  اجلغرايف  املوقع  ومنها 
التجارية  االتفاقات  ومنظومة 
خمتلف  مع  مصر  بها  املرتبطة 
االقتصادية  والتكتالت  الدول 
الفنية  العمالة  وكذا  العاملية 

والسوق االستهالكية الكبرية.
والصناعة  التجارة  وزير  وأشار 
عبدالنور  فخري  منري  املصري 
يعقد  أن  املقرر  من  أن  إىل 
على  ولقاًء  اجتماعًا   22 حنو 
هامش أعمال املؤمتر مع خمتلف 
املقرر  ومن  املشاركة.  الوفود 
الصناعة  وزير  استضافة 
يف  رئيسي  كضيف  والتجارة 
»الصناعة  حول  عمل  ورشيت 
»دور  و  التكنولوجيا«  وامتالك 
الصناعات الصغرية واملتوسطة 
منظومة  يف  املهين  والتدريب 

التنمية االقتصادية«.
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مثانون عامًا. أمل متّل بعد؟
ـــ كل عمري كنت خائفًا من أن 
انين  دائمًا  أتذّكر  لكنين  أقرف، 
واجبات  علّي  أفعل.  أّل  جيب 
الناس السياسية  متليها خيارات 
يف  يكن  من  املؤيدين.  وحجم 
ويعمل  يعمل  أن  فعليه  وضعي 
سياسيًا.  ُيستشهد  حتى  ويعمل 
خسر  قد  يكون  ُيستشهد  عندما 
معه.  عذره  وعندها  املعركة، 
بالطبع وصلت اىل درجة القرف، 
لكنين آخذ حبوبًا ضد »اللعيان«.

أنت صاحب مقولة: »يستطيع   ■
لن  ولكن  يسحقين،  ان  العامل 
من  عدت  منذ  توقيعي«.  يأخذ 

املنفى، أمل توّقع ألحد؟
ــــ بلى. وّقعت مليشال سليمان 
غنية  جتربة  كانت  الدوحة.  يف 

جدًا، وكل الوعود ُنّفذت!
أجل  من  تنازلت  تقّدم  أمل   ■
الرئيس  مع  السياسي  التقارب 
مسري  والدكتور  احلريري  سعد 
جعجع؟ مل نعد نسمع بكتاب »اإلبراء 
باتهاماتكم  ول  املستحيل«، 
جلعجع بتضييع حقوق املسيحيني. 

أليست هذه تنازلت؟
املستحيل«  »اإلبراء  أبدًا.  ل.  ـــ 
هو اليوم علم وخرب وُحّول امللف 
يف  املالي.  العام  املدعي  اىل 
أعددنا  مثاًل،  التصالت،  وزارة 
وحّولناه  باملخالفات،  ملّفًا  أيضًا 

اىل املدعي العام املالي.
هل تقول بذلك للرئيس سعد   ■
رئيسًا  انتخبك  إذا  إنه  احلريري 
»اإلبراء  كـ  ملفات  فستحّرك 
مليار   11 الـ  وملف  املستحيل« 

دولر؟
فسأحّرك  رئيسًا  انتخبت  إذا  ــ 
التفتيش  أفّعل  احملاسبة.  نظام 
القضائي. وعندها النظام هو من 
يتابع هذه األمور أوتوماتيكيًا ألن 

هذا عمله أصاًل...
■ أل خييف مثل هذا الكالم خصومك، 

وبالتالي يبعدك عن الرئاسة؟
ما  على  اجلميع  أحاسب  أنا  ـ 
تغيري  يريد  اجلميع  يقولونه. 

النظام.
هناك شعور بأنك تطرح قضايا   ■
وشعارات كربى، لكنك ترتاجع عنها 

يف سبيل الوصول اىل بعبدا؟
نطرح  صحيحًا.  ليس  هذا  ــ 
الناس  لتوعية  الكبرية  العناوين 
وجعلها موضع نقاش. يف النظام 
الدميوقراطي ل ميكنك أن تصّفق 
والدليل  أبدًا،  أتراجع  ل  وحدك. 
أعيد  الفرصة  تسنح  عندما  أنين 

طرحها.

تنازلت مرة واحدة مليشال 
سليمان وانظروا ماذا كانت 

النتيجة

الوصول اىل السلطة، بالنسبة   ■
اليك، هل اصبح هدفًا يف حد ذاته، 
جتري حوارات وتعقد حتالفات من 

أجله؟
وامنا  غاية،  ليس  الوصول  ــــ 
وسيلة لنحقق ما نطمح اليه. يف 
لبنان أينما تضع يدك جتد أمورًا 
»ماشي«  اصالحها.  اىل  حتتاج 
اىل  حتتاج  تائهة  كسفينة  البلد 

اليت  الوزارات  يف  بوصلة. 
إقرار  أجل  من  قاتلنا  تسّلمناها 
دائمًا  هناك  ولكن  عمل،  طريقة 
سدود يف وجهنا. خذ الكهرباء، 
مليار   28 الدولة  خّسرت  مثاًل. 
يف  شاملة  خطة  وضعنا  دولر. 
2010 كانت تكلف اربعة ماليني 
دولر وتعطينا 4 آلف ميغاوات. 
مع التأخري فاقت خسارتنا السنوية 
بني الدولة والقطاع اخلاص الستة 
مليارات. مل نستطع أن منّرر هذه 
نفسه  األمر  املياه  يف  الفكرة. 
كذلك. هل يعقل أن اكرب خزان 
مياه يف الشرق الوسط يعطش 
يف الصيف؟ وضعنا خطة للمياه 
على  عملنا  أيضًا.  ُعرقلت  لكنها 
مشروع غاز خيفض كلفة الطاقة 
من الدخل من 15 يف املئة اىل ما 
بني سبعة ومثانية يف املئة، لكنه 
د أيضًا يف اللجان املشرتكة.  ُجّ
قانونًا حملكمة متخصصة  اقرتحنا 
يف  فنام  املالية،  اجلرائم  يف 
بالنسبة  األمر  وكذلك  األدراج، 
عن  النيابة  فصل  قانون  اىل 
النفقات  ضبط  وخطة  الوزارة 
وإعادة النظر يف نظام الضرائب 
هذه  الدولة.  سرقة  يوقف  مبا 
كلها ليست افكارًا، وامنا مشاريع 
قوانني. لكنها كلها عرقلت. ماذا 

ميكنين أن أفعل؟
وإمنا  وحدك،  حتكم  لن  لكنك   ■
السياسية  الطبقة  مع  باملشاركة 
هذا  كل  سّببت  اليت  نفسها 
التسّيب. هل تتوّقع فعاًل أن تنّفذ 

ما تعد به؟
ـــ أنا لست كغريي. لدّي سلطة 
يف  أفّعلهم  نائبًا  و25  متثيلية 
أكون  عندما  النواب.  جملس 
رئيسًا لن يكون أحد قادرًا على 
اىل  حاجة  يف  الكل  العرقلة. 

توقيعي.
النظام  تغيري  وقت  حان  هل   ■

السياسي؟
ـــ يف النظام علل كثرية، ولكن 
كما  القيامة،  تقوم  املطالبة  عند 
حيدث عندما يهّب اجلميع مع كل 
اشارة اىل تعديل، ولو فاصلة، 

يف اتفاق الطائف.
الطائفي  النظام  حيفظ  هل   ■
واستقرارهم  ثباتهم  للمسيحيني 

أم أننا حباجة اىل شيء آخر؟

بني الشرق والخط اإلسرائيلي 
األمريكي اخرتت جذوري

ــــ جّربنا كل األنظمة. يف النظام 
مشي  طائفة  »يف  ما  الطائفي، 
اىل  حاجة  يف  حنن  نعم  حاهلا«. 
منّهد هلذا  ولكن هل  آخر،  شيء 
الشيء اآلخر بالتمديد؟ أي نظام 
انطالقًا  له  منهد  أن  جيب  جديد 
من النظام الطائفي، ولكن وفق 
كل  تأتي  أن  أي  الكفاءة،  مبدأ 
الولء  وفق  ل  باألكفاء،  طائفة 
مبدأ  ُيطبق  عندما  السياسي. 
الكفاءة، نصل اىل اطمئنان إىل 
أن الكفاءة هي املعيار، وعندها 
يصبح اخلروج من الطائفة سهاًل. 
ما حيصل  ل حيصل.  هذا  اليوم 
هو، على ما يقول الرئيس نبيه 
كّل  بطيخ.  يا  عالسكني  بري: 

مثانون العماد ميشال عون: هواجس حزب اهلل هي هواجسي والقبضاي حيارب خارج أرضه
الـ 1559 مشبوه وهذا نص رساليت لألسد مطلع 2005

يأخذ حصته.
مراجعة املرحلة املاضية

■ بني العماد عون يف الثمانينيات، 
والعماد عون اليوم، نالحظ فرقًا. 
األمور  بها  تقارب  اليت  املرونة 
اليوم مل تكن موجودة يوم قررت 
»حرب  وأعلنت  اجلميع،  حتدي 

التحرير«؟
الظروف  كذلك.  األمر  ليس  ــــ 
أمام  ُوضعت  يومها  خمتلفة. 
حيدث  ما  أقبل  ان  إما  خيارين: 
رفضته  وقد  أرفض،  او 
طرح  للجيش،  كقائد  بوعي. 
)ريتشارد  األمريكيون  علّي 
وديفيد  نيوتن  وديفيد  موريف 
سيكون  فالنًا  أن  ساترفيلد( 
مين  وطلبوا  للجمهورية،  رئيسًا 
تأمني إجراء النتخابات، وحاولوا 
إقناعي بأنهم بذلوا جهودًا جبارة 
مل  وهذا  باألمر،  دمشق  لقناع 
السوريني  ألن  صحيحًا،  يكن 
جايني  »كانوا  رشحوه.  من  هم 
هلم:  قلت  عليي«.  يضحكوا 
لبنان  يف  األوىل  املرة  ليست 
رئيسًا، وكلنا  ننتخب فيها  اليت 
يعرف أن موظفًا من الدرجة الثالثة 
»بيعمل«  السفارة األمريكية  يف 
وحدهم  السوريني  وأن  رئيس، 
»بيعملوا« رئيس، ولكن احفظوا 
ليقال  الوجه  ماء  من  قلياًل  لنا 
رئيسهم.  انتخبوا  اللبنانيني  إن 
نعلن  شهرين.  او  شهرًا  أعطونا 
مهلة انتخابية لإلعداد. ومن يرد 
ينجح  ومن  يفعل،  يرتشح  ان 
فليكن، ألننا ل ميكن أن نعرتف 
بأنكم  لغريكم،  أو  لكم  علنًا، 
كان  مهما  الرئيس  تعّينون  من 
 That is.السبب. كان جوابهم: ل
أمامك  ليس  معناه:  مبا   !a Deal
نفسك  متسح  أن  تقبل  أن  إل 
من  اللبناني  الشعب  ومتسح 
الوجه. قلت  دون أن حتفظ ماء 
هلم: طاملا أنه Deal، إذًا نّفذوه 
وحدكم. لول ذلك ما الذي كان 

بقي منا؟
كم تغرّي الغرب من وقتها حتى   ■

اآلن؟
باتت  أكثر.  )فسد(  »انتزع«  ــــ 
تواليت  ورقة  اإلنسان  حقوق 

يتاجرون بها.

حزب اهلل مع التوازن والشيعة 
تعلموا من أخطاء املوارنة 

والسنّة
القرار  مرحلة  تستعد  كيف   ■

1559؟
من جملس  قرار  اىل  نسعى  كنا 
كنا   .520 القرار  بتطبيق  األمن 
نعمل يف اجتاه معني فصدر القرار 
بنود خترق  آخر. هناك  يف اجتاه 
سيادة لبنان مثل مسألة رئاسة 
اجلمهورية، وهذا تدّخل سافر يف 
اجلمهورية  رؤساء  ألن  دستورنا 
حتى  ألنفسهم  مددوا  اآلخرين 

مسيناها »جهوريات املّغيط«.
أذهان  يف  مرتبط  القرار  لكن   ■

الناس بنزع سالح املقاومة؟
نسعى  كنا  ما  هذا  يكن  مل  ــــ 
اليه. يف اللقاء مع جلنة الشؤون 
تكلم  الكونغرس،  يف  اخلارجية 
أحد األمريكيني عن أن حزب اهلل 
منظمة إرهابية. فأجبته بأن ليس 
بل  إرهابية،  منظمات  لبنان  يف 
دول إرهابية. وقلت إننا ل نريد 
اكتشفت  أهلية.  حربًا  نفّجر  أن 
أن هناك فخًا. القرار 1559 كان 

مشبوهًا.
أنا خرجت من لبنان ألنين حاربت 
مين  يريد  والغرب  السوريني، 
أن أعود اىل لبنان لكي احاربهم 
جمددًا! يف تشرين الثاني 2004، 
ملناسبة  احتفال  اىل  دعينا 
باريس.  يف  لبنان  استقالل 
موالني  اللبنانيني،  ودعونا 
ملناقشة  مؤمتر  اىل  ومعارضني، 
النسحاب  بعد  لبنان  الوضع يف 
الدعوات.  وّزعنا  السوري. 
احلريري  رفيق  الراحل  الرئيس 
والنائب وليد جنبالط، استقباًل من 
ساخر.  بأسلوب  الدعوة  سلمهما 
أحدهما قال: أي انسحاب؟ لسنا 
قادرين على أن خنرج السوريني 
إىل ضهر البيدر! قطعت األمل، 
كريم  السابق  الوزير  فنصحين 
بقرادوني بأن أتصل بالسوريني 
اللبنانيني  على  يضغطوا  لكي 
اىل  رسالة  كتبت  للمشاركة. 
الرئيس بشار األسد يف 2 كانون 
الثاني 2005 )نّصها مرفق وتنشر 
للمرة األوىل( للبحث يف التفاهم 
على عدم تفسري القرار 1559 مبا 
ل حيتويه، وطلبت مشاركة موفد 
من دمشق يف اللقاء لتبديد أي 
هواجس سورية. الرسالة أوصلها 
عيسى،  غابي  األصدقاء،  أحد 
نائب  الغاية  هلذه  التقى  وهو 
آنذاك  السوري  اخلارجية  وزير 
 14 قبل  هذا  كان  املعلم.  وليد 
مع  التفاهم  وقبل   2005 شباط 
حزب اهلل. كنت متحمسًا لنعقاد 

النقيب عون ــ 1966   )تصوير: هيثم املوسوي(
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املؤمتر، حتى إنين كتبت مسودة 
نشكر  وفيه  اخلتامي،  للبنان 
إىل  قدمته  ما  كل  على  سوريا 
مشرفًا  خمرجًا  هذا  كان  لبنان. 
لسوريا، وألنين أؤمن بأن سيادة 

لبنان تستأهل أن نفعل ذلك.
ضد  املقاومة  حمور  يف  أنا 
بني  و  واسرائيل  »داعش« 
اخرتت  األمريكي  واخلط  الشرق 

جذو
■ إذًا تترّبأ من القرار 1559؟

ــــ كنت أؤيده لسبب واحد، هو أنه 
يؤمن خروج السوريني من لبنان، 
إىل  يرمي  كان  جوهره  لكنه يف 
أمور أخرى. عاتبين سفري أمريكي 
مرة على التفاهم مع حزب اهلل، 
أجبته: البند العاشر يف التفاهم 
حيكي عن السرتاتيجية الدفاعية 
اليت تنزع سالح حزب اهلل. »شو 
بدك أحسن من هيك«؟ أنا أطّبق 
عامًا   22 بقيتم   .1559 القرار 
بالقوة.   425 القرار  نفذ  حتى 
أعطونا كم سنة حتى ننّفذ القرار 

.1559

املوقف من املقاومة
متى قمت مبراجعة موقفك من   ■

حزب اهلل؟
حتتاج  تكن  مل  نقطة  هناك  ــــ 
توضيح  اىل  بل  مراجعة  اىل 
تتعلق بالدولة الدينية. كنت يف 
فرنسا ومل أكن أعرف األشخاص، 
لكنين، أساسًا، مقاوم عن قناعة، 
وأكثر من يعرف ذلك هو السيد 
عودتي  قبل  اهلل.  نصر  حسن 
مقابلة  يف  ُسئلت  املنفى،  من 
شنت  إذا  »املنار«:  قناة  على 
اسرائيل حربًا على لبنان، فمع من 
ستكون؟ أجبت مستغربًا السؤال: 
بالتأكيد مع املقاومة ومع وطين. 
قلت ذلك ومل أكن أعرف ميزان 
األرض.  على  العسكرية  القوى 
توقيع  قبل  كان  املوقف  وهذا 
ورقة التفاهم. أصاًل، يف الورقة 
من  املوقف  على  تفاهم  من  ما 
حرب  بدأت  عندما  ولكن  احلرب، 
موقفي،  اختذت   2006 متوز 
تقتل  تسقط  اليت  القذائف  ألن 

لبنانيني.
■ من اخلارج، هل كنت ترى أن كالم 
املقاومة عن قدرتها على التصدي 

إلسرائيل مبالغ فيه؟
ــــ برغم أن العامل كله كان ضد 
املقاومة، كنت اول سياسي يف 
لبنان، يف حرب متوز، من يقول 
إن حزب اهلل سريبح. قلت ذلك 
وعلى  احلزب  على  تعرفنا  بعدما 
يومها  مقابلة  يف  سئلت  بيئته. 
األمريكية،  »احلرة«  قناة  على 
احلرب  عن  السيد  كالم  عن 
اهلل  حزب  بأن  فأجبت  املفتوحة، 
ولذلك سريبح يف  األفضل،  هو 

احلرب املفتوحة.

الغرب »انتزع« أكثر وحقوق 
اإلنسان باتت ورقة تواليت 

يتاجرون بها
أن  قاعدة  على  ذلك  قلت 
اآللة،  اخرتع  من  هو  اإلنسان 
واألمريكيون  يعّطلها.  من  وهو 

بعد جتربتهم  جيدًا  يدركون ذلك 
يف فييتنام.

وقت توقيع التفاهم، هل كنت   ■
تستشرف ما وصلنا اليه اليوم؟

ــــ يومها حّددت خياراتي. إما أن 
ختتار اخلط الشرقي، أو أن ختتار 
األمريكي.  ــــ  اإلسرائيلي  اخلط 
توجهت شرقًا، ألن جذوري هنا، 
الغزوات  خمّلفات  من  ولست 

الصليبية.
■ أل حيرجك السيد حسن نصر اهلل 
عندما يعلن أن املقاومة ستكون 
حيث جيب ان تكون، وعندما يقاتل 
ويرسل  سوريا،  يف  اهلل  حزب 

خربات اىل العراق؟
ــــ أنا عسكري وتارخيي جيد يف 
الشاطر  وميدانيًا.  األكادمييات 
هو من حيارب خارج أرضه. سبب 
»التعصيب« السرائيلي اليوم أن 
احلرب وصلت إىل أرضهم، بعدما 
كانوا سابقًا يضربون أينما ومتى 
شاؤوا. »القبضاي« حيارب خارج 
أرضه. سابقًا، كنا إذا دخل أحد 
أرضنا نقفز عن صخرة الروشة. 
»داعش« و«النصرة« صارا على 

حدودنا، ودخال إىل أرضنا.
عن  العراق  نفصل  أن  ميكن  ل 
عن  سوريا  ول  أمنيًا،  سوريا 
لبنان. أمل يأت فيلتمان وليربمان 
لالستطالع؟ يف  خالد  وادي  اىل 
السياسة، ميكن القول إنه ممنوع 
اخلارج،  يف  القتال  أو  التدخل 
عندما  استأذنونا  هل  ولكن 
)باخرة  طرابلس  مرفأ  استخدموا 
كان  الغبريي،  يف  اهلل(.  لطف 
كانوا  عندما  مواش.  تاجر  قدميًا 
على  أختامًا  يضعوا  أن  يريدون 
البقر والثريان كانوا يعّدون هلا 
الطعام. وفيما هي تأكل حيّمون 
ورا  من  الثور  و«يلطشون  اخلتم 
راسو  وحيّط  يرجع  ثم  فيجعر، 
باألكل«؟ وهكذا كل مبفرده. ل 
خيتمونها كلها معًا حتى ل تثور. 
وهناك »ناس متل البقرات« ما 
يؤثر  اخلطر طاملا هو ل  بتشوف 

فيها شخصيًا.
■ تفهمت باكرًا هواجس حزب اهلل؟

يقول  حدا«  »أوعا  )مقاطعًا(  ــــ 
هواجس حزب اهلل. هذه هواجسي 

أنا.
تقوله  ما  ُيرتجم  مدى  اي  إىل   ■

قناعات يف القاعدة املسيحية؟
ــــ حتسنت النسبة اىل حد كبري.

■ هل تصنف نفسك اليوم يف حمور 
املقاومة؟

املقاومة ضد  أكيد يف حمور  ــــ 
»داعش« واسرائيل.

■ ومع أولويات املقاومة؟
ــــ »داعش« أولوية. اخلطر سائر 

يف اجتاهنا.
فائض  يسّمى  مما  ختشى  أل   ■

القوة لدى الشيعة اليوم؟
هذا  القوة  فائض  ان  اظن  ــــ 
من  تعلموا  شيعيًا.  مستوعب 
السياسية  املارونية  أخطاء 
أخشاه  ل  السياسية.  والسنية 
نشأتي  منها  عدة،  ألسباب 
ومعاشرتهم.  بالناس  ومعرفيت 
مع  اهلل  نصر  حسن  السيد 

التوازن.

ابراهيم األمني, وفيق قانصوه, آمال خليل
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مقابلة

ملاذا مل يصبح التيار الوطين   ■
بعد عشر سنوات  احلر مؤسسة 

على عودتك؟
أن  الصعب  من  لبنان  يف  ــــ 
احلزبية  التجربة  حزبًا.  تؤسس 
كثرية  أحزاب  مشجعة.  غري 
مل  ألنها  مؤسسها  مع  فرطت 
بنيوي  أساس  على  تتأسس 
قوي. أخذت معنا وقتًا. اللبناني 
يتحدث دائمًا يف السياسة برغم 
باملفهوم  حمدودة  ثقافته  أن 
الداخلي.  النظام  اجنزنا  العام. 
ايار.   24 االنتخابات يف  حددنا 
أرجئت مرتني. ملاذا؟ ألنهم مل 
املطلوبة  األعمال  كل  ينجزوا 
ومل  احملدد،  الوقت  يف  منهم 

يكن هناك التزام.
كنت  فرنسا،  يف  كنت  عندما 
إىل  متلفزة  رسائل  أوجه 
مرة  أي  يف  التيار.  مناصري 
مل يكن أحد يأتي على املوعد، 
ومن كانت بيوتهم قريبة كانوا 
غريهم.  من  أكثر  يتأخرون 
عندما كنت يف املدرسة تأخرت 
فرنسي  أستاذ  فناداني  يومًا، 
تهذيب  من  »الدقة  لي:  وقال 
منذ  رأيي،  ويف  امللوك«. 
اصبحت الساعة سوارًا يف كل 
الدقة  يقال:  ان  جيب  معصم، 
حاليًا،  الشعوب.  تهذيب  من 
القائمة قبل  حللنا كل اهليئات 
ليس  االنتخابات.  من  اشهر   3

هناك إرجاء جديد.
■ كم تيارا اآلن يف التيار؟

ــــ هناك تيار واحد، ولكن هناك 
تعّدد يف اآلراء داخله. املشكلة 
عن  اخلارج  يف  يصرحون  أنهم 
بالنظام  يتقيدون  وال  اخلالفات 
احلزبي. اجملتمع عندما يكون غري 
ال  الدميوقراطي،  للعقل  جمهز 
يتقبل الرأي اآلخر. بعد جتربيت، 
اكتشفت أن الضباط هم األكثر 
عندما  لبنان.  يف  دميوقراطية 
صيدا،  يف  كتيبة  قائد  كنت 
ضابطًا.   35 عن  مسؤواًل  كنت 
يريدون  كما  يناقشون  كانوا 
خارج  لكن  االجتماعات،  يف 
بالقرار  التقيد  عليهم  الباب 
وإال فسينالون العقوبة. وخالل 
االجتماعات، كنت أجلس الضباط 
إىل  والصغار  مييين  إىل  الكبار 
يساري. عند إبداء الرأي، أعطي 
الكالم بداية للضباط األقل رتبة 
حتى ال يتأثروا بعد إدالء الكبار 

بآرائهم.
مؤسسة  إىل  التيار  أمل حتّول   ■
وأصهرتك  لبناتك  عائلية 

واملقربني؟
أطّلق  أن  املطلوب مين  ــــ هل 
بناتي  أوالدي.  وأنفي  زوجيت 
كان  إذا  أفعل  ماذا  إهلن؟  شو 
أنا  هل  صهري؟  روكز  شامل 

»عملتو«؟
قائد  لكنك تريد أن »تعمله«   ■

جيش...
ــــ دائمًا ُأحارب على ما يفرتض 
رأسي،  يف  وأفكار  نوايا  أنها 
أقل  مل  عملته.  فعل  على  ال 
يومًا إنين أريده قائدًا للجيش. 

أنا  ذلك.  قالوا  الصحافيون 
اقرتحت طرح مخسة أمساء. قلت 
فلنأت بكل العمداء ولندّقق يف 

ملفاتهم ولنقارن بينهم.

هل مطلوب أن أطّلق زوجتي 
وأنفي بناتي؟ وهل تسقط 
حقوق جربان املدنية ألنه 

صاهرني؟

وأفراد  األصهرة  وبقية   ■
العائلة؟

السجن.  باسيل دخل  ــــ جربان 
بقي أمني سر جلنة التيار عشر 
ابنيت.  يتزوج  ان  قبل  سنوات 
هناك  وليست  البرتون  من  هو 
وبينه.  بيين  قرابة  صلة  اي 
هل تسقط حقوقه املدنية ألنه 
صاهرني؟ »ما تواخذوني كمان 
بيبّيض الوجه شوي والواحد ما 
اهلاشم،  روي  فيه«.  بيستحي 
يف  اخلارج  يف  عمله  ترك 
املعلوماتية،  يف  شركة  أكرب 
كبرية.  مشاريع  ميلك  وحيث 
هي  ما  أعماهلن.  لديهن  بناتي 
ببناتي.  ارتبطت  اليت  الفضيحة 
فليسّم أحد أمرًا واحدًا استفدن 
أي  يف  أو  الدولة  يف  منه 
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مؤسسة. عندما خيرجن يتحركن 
بالنسبة  أما  عاديني.  كأناس 
عون.  آالن  أخيت  ابن  إىل 
الناس؟  أحبه  إذا  أفعل  فماذا 
يف  األصوات  أعلى  حيوز  كان 
املمهدة  الداخلية  االنتخابات 
كل  ويف  النيابية.  لالنتخابات 
من  نسبة  أعلى  حيوز  كان  مرة 

األصوات.
عن  بناتك  أبعدت  ملاذا   ■
ألنهن  القيادية؟ هل  املناصب 

غري مؤهالت؟
»بيطلع«،  مؤّهالت،  بناتي  ــــ 
وأنا  يرغنب.  ال  لكنهن  منهن، 
عن  إبعادهن  فّضلت  أيضًا 

السياسة.
بعض  »زعل«  سبب  ما   ■

الناشطني يف التيار إذًا؟
ــــ راجع التوراة، سفر التكوين، 
قابيل  قتل  ملاذا  ملاذا.  تعرف 
أخاه هابيل؟ إنها الغرية. البشر 
جمبولون بالغرية واحلسد. عندما 
ينجح أحدهم يغار منه اآلخرون. 
جزء  وهذا  فردية.  نزعات  هذه 
من اجملتمع اللبناني. حناول أن 
يف  قليلة  املواقع  أن  نعّودهم 
احملازبني،  بعدد  مقارنة  احلزب 
من  استحدثنا  مهما  وأنه 

اجلميع.  تكفي  فلن  مناصب، 
إن احلزب يف  نقول هلم دائمًا 
من  هناك  اجلميع.  إىل  حاجة 
من  وهناك  املوقع،  يف  خيدم 

خيدم يف الدور.
اىل  بأشخاص  تأتي  لكنك   ■
مناصب وزارية وقيادية ونيابية، 
يف وقت تستبعد شخصيات هلا 

تارخيها من النضال احلزبي؟
احلرب  يف  نشأ  حزب  حنن  ــــ 
اعرتاضية  حركة  يف  والشارع 
عندما  السلطة.  مع  ومواجهة 
مرة  من  أكثر  هلم  قلت  عدت 
انتقالية  مرحلة  يف  اآلن  إننا 
من موقع املقاومة والدفاع إىل 
أن  وجيب  السياسي،  املوقع 
تكونوا على عالقة طيبة مع كل 
حنصي  أن  أردنا  إذا  احمليط. 
فقد  الشارع،  يف  املناضلني 
ال يكون عددهم كافيًا النتخاب 

خمتار.
الناشطني  بعض  »زعل« 
من  الغرية  سببه  التيار  يف 

الناجحني
احلالة االنتخابية اكرب بـ 14 مرة 
من عدد احملازبني. لذا جيب أن 
تغرّيوا سلوككم. هناك من مل 
يستطع أن يغرّي سلوكه، وجتده 
بالقول:  له  منافس  اي  يواجه 
منذ متى انت يف التيار؟ »حاج 
رئيسكم  العامل.  تستفزوا« 
مل  حبصة  تبق  مل  عون  ميشال 
لبنان.  أرض  على  جسده  تعقر 
شوي«،  العامل  على  »روقوا 
هذه  يستطيعون.  ال  لكنهم 
املشكلة حدثت يف الفئة األوىل 
من املناضلني، وهذا أدى إىل 

ابتعاد كفاءات عدة.
شعار  يرفع  تيارًا  ميكن  كيف   ■
حيتمل  أال  واإلصالح  التغيري 

شخصًا مثل شربل حناس؟
ـــ )يقاطع باحتجاج( شربل حناس 
ال يزال من أقرب الناس إلي. 
يف  الوزراء  جملس  يف  ُوضعنا 
مشكلة ال ميكن أن حتل. اجمللس 
هو  رفض  ما،  قرار  على  أمجع 
ان  دون  من  رفض  توقيعه. 
حيوله اىل جملس الشورى، مع 
علمنا أن كل القضايا اليت حتال 
»العوض بسالمتك«، ولكن كان 
جيب ان جند خمرجًا. هو شخص 
ُيتكل عليه، لكن أحيانًا اإلنسان 

يستطيع  ال  قد  املبدئية  الكثري 
من  حربًا  دخلت  أنا  يكمل.  أن 
كان  حينها  لكن  مبدئييت،  أجل 
األمر »حمرزًا« ألننا كنا سُنمحى. 
شخص  أفضل  حناس  شربل 
إمنا  األعالي،  يف  طائرة  يقود 
بعض  يواجه  قد  اهلبوط  يف 
املشاكل. يف الشخصي ال يزال 

حمل احرتام وتقدير.

الرئاسة والحوار

من  قريب  أنت  حّد  أي  إىل   ■
بعبدا؟

ــــ بقدر ما يتفق اللبنانيون.
مرة   14 بـ  أكرب  العونية  احلالة 
أستبعد  فلماذا  احلزبيني،  من 

املناصرين؟
هل أنت متفائل بالتوصل اىل   ■
نتائج اجيابية يف احلوار مع رئيس 
مسري  اللبنانية  القوات  حزب 

جعجع؟.
بأي  يبدأ  عندما  شخص  أي  ــــ 
هناك  بتفاؤل.  يبدأها  خطوة، 
اىل  وحباجة  بالطبع،  صعوبات 

الوقت للمناقشة.
ورقة إعالن النوايا عند جعجع.   ■

متى سيعيدها؟
ــــ ليس مهمًا أن ترجع. املهم 
أن تبحث الورقة الثانية. األوىل 
فهي  الثانية،  أما  النوايا.  هي 

الورقة العملية.
يؤخذ عليك أنك أعطيت جعجع   ■
يف  اجملانية  اهلدايا  من  الكثري 
احلوار. أعطيته براءة ذمة وكرسته 
طرفًا يف ثنائية أنت طرفها اآلخر، 
بعدما كنت تصّر على انك األكثر 

متثيلية للمسيحيني؟
وهل  هدايا.  أعطيت  نعم  ــــ 
حنن  يشتم؟  هدايا  يعطي  من 
أعطي  وطنية.  مأساة  أمام 
أما  األزمة.  من  خنرج  لكي 
الذمة، فكل  براءة  اىل  بالنسبة 
جملس  يف  ذلك  فعلوا  الناس 
النواب، وأعطوه املوقع الثاني. 
الذمة  براءة  أعطوه  املسيحيون 

واملوقع الثاني.
بالنسبة إىل التفاوض واحلوار، 
ذمة  براءة  أعطوه  املسيحيون 
من  املئة  يف   90 للحوار. 
حوارًا.  يريدون  املسيحيني 
ال  فرصة  كثريين  أعطيت  أنا 

مع الشاعر سعيد عقل يف قصر الشعب 1989

قائدا للجيش

فرصًا  أعطيت  وحده.  جعجع 
يبقى،  من  هناك  الشمل.  للّم 

وهناك من ال يكمل الطريق.
جعجع قال ان هذه الـ 90 يف   ■
املئة هي 60 يف املئة له و30 يف 

املئة لك؟
ــــ اإلحصاءات تتحدث ال أنا أو 

هو.

لكنك تغريه بأن االتفاق على   ■
جيعله  القوي  الرئيس  مبدأ 

الرئيس املقبل من بعدك؟
موجودة يف  الرئاسة  ليست  ـــ 
أو هو، لكنه قد  أنا  إما  جييب. 

ميلك حظًا ألن يصبح رئيسًا.

اللبنانيون واملسيحيون ال أنا 
من أعطى جعجع براءة ذمة

يشاع أن حلفاءك املسيحيني،   ■
كالنائب سليمان فرجنية، لديهم 
عتب. هل تطلعهم على جمريات 

احلوار مع جعجع؟
على  فرجنية  النائب  أطلعت  ــــ 
ال.  اآلن  البداية.  يف  حوارنا 
لإلطالع  جديدًا  شيء  ال  ألن 
جذري  أمر  هناك  وليس  عليه، 
حدث. احلوار حول النوايا يشبه 
بداية حوارنا مع النائب فرجنية. 
نتصل،  أو  هنا  من  مير  وعندما 

أخربه مبا جيري.
الرئيس  العالقة مع  ماذا عن   ■

سعد احلريري؟.
ــــ آخر لقاء كان جيدًا. حتسنت 
األول،  اللقاء  منذ  العالقة 
واكتملت اآلن باحلوار مع حزب 
انظر  مهمًا.  شيئًا  حققت  اهلل. 

اىل احلالة اهلادئة.
هل لديك شعور بأن احلريري   ■

تغري؟.
ـــ نعم لدّي شعور بذلك. بشكل 
هناك  تغيريات.  هناك  إمجالي 
قناعات تتكّون مع الوقت وجتارب 
التفكري  وطريقة  السلوك  حتدد 
اإلرهاب  حماربة  السياسة.  يف 
مجعت املتناقضني، وجعلت من 
بعض األمور مقبولة. هناك تغري 
غريت  وبالتالي  املعطيات،  يف 
لألزمة.  االساسية  العناصر  يف 
حوار  يندرج  ذاته،  السياق  يف 

احلريري معي ومع حزب اهلل.
■ هل تغريت السعودية؟

ــــ طبعًا.
أن  الضروري  من  كان   ■
مبلك  للتعزية  شخصيًا  تذهب 

السعودية؟
وأنا ذهبت  ملك.  ــــ طبعًا هذا 
للتعزية.  العائلة  قصر  اىل 
لكسر  خطوة  كانت  وبالطبع 

اجلليد.
ماذا عن أوروبا والغرب. هل   ■

تغرّيا؟
املواقف.  يف  تقلب  هناك  ــــ 

كل تغيري له تداعيات.

هل هناك فرصة لالتفاق يف   ■
لبنان؟

يف لبنان هناك فرصة لالتفاق. 
ما من دولة كانت متانع انتخاب 
اللبنانيني  لكن  الرئيس، 

مانعوا.

العماد ميشال عون

التيار الوطين حيتمل التنّوع وأصهرتي هلم حيثيتهم قبل الزواج

مل أعط أحداً براءة ذّمة وشربل حّناس أفضل قائد للطائرة
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»حركة  أقامت   - سيدني   - وطنية 
السنوي  عشائها  حفل  االستقالل« 
أسرتاليا،  سيدني-  يف  الثالث 
ميشال  احلركة  رئيس  حضور  يف 

معوض.
الوزراء  رئيس  ممثلة  حضر  كما 
السيناتورة  أبوت  طوني  األسرتالي 
ممثل  ويليز،  فريفنيت  كونسيتا 
رئيس حكومة والية نيو ساوث ويلز 
مايك بريد الوزير فيكتور دومينيللو، 
ممثل زعيم املعارضة يف الوالية لوك 
فولي عضو اجمللس التشريعي غاي 
زنكاري، ممثلة وزيرة اخلارجية جولي 
التشريعي  اجمللس  عضو  بيشوب 
فيليب  النواب:  ماكالرن،  ناتاشا 
طوني  كالرك،  دايفيد  رودوك، 
غلني  براولند،  ميشال  عيسى، 
كريس  الفيدرالي  النائب  بروك، 
جورج  اللبناني  القنصل  بوين، 
اقتصادية  وشخصيات  غامن،  بيطار 

واجتماعية واعالمية.
ويليز

»حركة  عضو  االحتفال  قدم 
ألقت  ثم  نادر،  زياد  االستقالل« 
كلمة  ويليز  كونسيتا  السيناتورة 
فيها  أعربت  أبوت  احلكومة  رئيس 
جتمع  اليت  للصداقة  »تقديرها  عن 
وأكدت  ولبنان«،  اسرتاليا  بني 
مع  تتماشى  الصداقة  هذه  »أن 
والتجارية  االقتصادية  العالقات 
القوية واملتينة بني اجلالية اللبنانية 

واجملتمع االسرتالي«.
اخلارجية  وزير  أن  اىل  ولفتت 
لبنان  اىل  زيارته  خالل  االسرتالي 
اللبنانية  للحكومة  دعمه  عن  أعرب 
»تعهد  على  التأكيد  وأعاد  اجلديدة 
لبنان  سيادة  بدعم  اسرتاليا 
اسرتاليا  ان  وعلى  واستقالله، 
نفسها.  القيم  يتشاركان  ولبنان 
دعم  تتعهد  اسرتاليا  فان  هنا  من 
ما  وهذا  لبنان،  وازدهار  استقرار 
يظهر من خالل متويل برامج تعليمية 
أننا  كما  املتحدة.  االمم  خالل  من 
اجلالية  تقدمها  اليت  نقدر املساهمة 
اللبنانية السرتاليا، فهناك 200 الف 

أسرتالي من أصل لبناني«.
وأضافت: »ان دعم اسرتاليا للبنان 
يظهر من خالل املساعدات االنسانية 
للمتضررين من االزمة السورية حيث 
بلغت قيمة تقدمياتنا لدعم النازحني 
واجملتمع  لبنان  يف  السوريني 
حواىل  يستضيفهم  الذي  اللبناني 

71 مليار دوالر«.
حركة  برئيس  مرحبة  وختمت 
متمنية  معوض،  ميشال  االستقالل 
منوهة  وممتعة،  مثمرة  زيارة  له 
يلعبه  الذي  الكبري  اإلجيابي  بالدور 
»بالدور  كما  اللبنانية  الساحة  على 
الكبري الذي تلعبه »حركة االستقالل« 
كقوة اعتدال يف اجملتمع اللبناني«، 
مشددة على »التزام اسرتاليا بدعم 
االطراف  وحر، وحنث  لبنان مستقل 
اللبنانية كافة على االلتزام بسياسة 
السورية  االزمة  عن  بالنفس  النأي 
ميشال  الرئيس  طرحها  اليت 

سليمان«. 
دومينيللو

دومنيللو  االسرتالي  الوزير  اما 
وزراء  رئيس  عن  بالنيابة  فتحدث 
فقال:  بريد  مايك  ويلز  ثاوث  نيو 
»ان هذا العشاء هو مناسبة لتعزيز 
اللبنانية  اجلالية  بني  العالقات 
ساوث  نيو  منطقة  يف  االسرتالية 
الثقايف  التنوع  على  والتأكيد  ويلز 

بني اللبنانيني االسرتاليني«.
وأكد أن »مقاطعة نيو ساوث ويلز 
اللبنانية  اجلالية  مبساهمة  ترحب 
اللبنانيني  من  فالكثري  فيها. 
وصلوا اىل اسرتاليا يف السبعينات 
االهلية  احلرب  جروح  معهم  حاملني 
واملذهبية. اما اليوم فقد متكنوا من 
وهذا  والتسامح  االعتدال  قيم  محل 

معوض من سيدني: لبنان يف خطر بسبب اإلرهاب وال حل اال بالعودة اىل الدولة 
جمتمعنا  اىل  مضافة  قيمة  يشكل 

املتنوع ثقافيا«.
الذي  االرز  ثورة  »ان  مؤكدا  وختم 
لعبت فيها »حركة االستقالل« دورا 
دميقراطية  تعزيز  اىل  هدفت  كبريا 
واستقالل لبنان والعدالة االجتماعية. 
وهذه القيم تبقى االساس بالنسبة 

اىل اجلالية اللبنانية يف اسرتاليا«.
واكيم

بعدها، توىل جاميس واكيم اإلعالن 
مؤسسة  عمل  انطالق  عن  رمسيا 
ومن  أسرتاليا.  يف  معوض  رينه 
ثم كرمت »حركة االستقالل« ممثلة 
بركات  أسعد  سيدني  يف  برئيسها 
الرياضي األسرتالي- اللبناني مايكل 
حترير  ورئيس  الدويهي،  الشيخة 
الزميل  األسرتالية  »النهار«  جريدة 
شكر  كلمة  ألقى  الذي  حرب  أنور 
»حركة االستقالل« ورئيسها،  فيها 
منوها مبسرية الرئيس الشهيد رينه 
عن  أفالم  عرضت  وقد  معوض. 
مؤسسة  عمل  وعن  معوض  الرئيس 

رينه معوض يف لبنان. 
معوض

ويف اخلتام، ألقى معوض كلمة اكد 
فيها ان »لبنان خبطر، وخبطر جدي«. 
منطقة  ألن  خبطر  »لبنان  وقال: 
تغلي.  بأكملها  األوسط  الشرق 
وكياناتها  معاملها  تتغري  دول  مثة 
وأنظمتها. احلدود تسقط: بني لبنان 
وسوريا، بني سوريا والعراق، ومن 
من  احلدود.  تسقط  للعراق  إيران 
تركيا  من  مثلما  سوريا  إىل  األردن 

إىل سوريا تسقط احلدود أيضا.
واإلرهاب  التطرف  ألن  خبطر  لبنان 
وألن  مسبوق،  غري  بشكل  ينموان 
البشر  يذحبون  أصبحوا  اإلرهابيني 
يكفر  اإلرهاب  وهذا  اخلراف.  مثل 
كل واحد ال يشبهه، ولبنان ال ميكن 

ان يشبهه«.
اضاف: »لبنان خبطر ألن مثة فريقا 
من املفرتض أن يكون لبنانيا، لكنه 
هويته  على  إليران  انتماءه  فضل 
يكون  أن  قرر  فريق  اللبنانية. 
إيرانية عابرة للحدود تنفذ  ميليشيا 
ضفاف  على  الثوري  احلرس  أجندة 
جمرد  اىل  لبنان  وحول  املتوسط. 
املفتوحة  اجلبهة  ساحات  من  ساحة 
حساب  على  لبنان،  إىل  إيران  من 
والسيادة  واحلدود  اللبناني  الكيان 
حساب  وعلى  اللبنانية،  والدولة 
واقتصادنا  واستقرارنا  عيشنا  لقمة 

ونظامنا الدميقراطي«.
خيوض،  اهلل«  »حزب  »نعم  وتابع: 
معارك  خمتلفة،  بذريعة  يوم  كل 
اليمن  العراق ويف  يف سوريا ويف 
أمنية  عمليات  وينفذ  والبحرين، 
اجلنوبية،  أمريكا  من  متتد  ومالية 
مرورا ببلغاريا وصوال إىل أسرتاليا. 
لبنان  وكل  معاركهم  خيوضون  هم 
ألن  خبطر  ولبنان  الفاتورة.  يدفع 
نظامني  حدوده  على  أساسا  هناك 

أطماعهم ال تنتهي فيه«.
إسرائيل  هناك  جهة،  »من  وقال: 
ومياهنا  واجواءنا  سيادتنا  تنتهك 
وتشكل خطرا دائما علينا. ومن جهة 
ثانية، مثة نظام إرهابي ديكتاتوري 
مثلما  شعبنا،  حبق  اجلرائم  ارتكب 

يرتكب اليوم حبق شعبه«.
ألن  أيضا  خبطر  »لبنان  ان  واكد 
دولته مفككة، ومؤسساته الدستورية 
املناعة  لديه  وليس  الفراغ  ضربها 
الكافية ليواجه! لبنان خبطر ألنه بلد 
ينتخب  أن  قادرا  وليس  رأس،  بال 
رئيسا جديدا للجمهورية. ويبدو أن 
البعض يصر على أن يأخذنا إىل أزمة 
نظام ليضرب »الطائف« واملناصفة 

وحيقق مشاريعه اخلاصة«.
حكومته  ألن  خبطر  »لبنان  وقال: 
نيابية،  انتخابات  تنظيم  عن  عاجزة 
مرة  لنفسه  ميدد  النواب  وجملس 
يهدد  الواقع  وهذا  مرة،  بعد 
ويهدد  مباشر  بشكل  دميقراطيتنا 

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

خبطر  لبنان  احلر.  الربملاني  نظامنا 
أيضا ألن شعبنا يفقد مرة بعد مرة 
إميانه بوطنه وبإمكانيته على العيش 
احملاسبة  على  وبقدرته  فيه  بكرامة 
هو  وهذا  والتغيري...  والنضال 

اخلطر األكرب«.
ليست  رفاقي،  »أهلي،  واضاف: 
املرة األوىل اليت يكون فيها لبنان 
يوما.  نستسلم  مل  ولكن  خبطر، 
ولكنه  صحيح،  اليوم  خبطر  لبنان 
أكرب، ويف  تارخيه ختطى خماطر  عرب 
كل مرة كان خيرج منتصرا وأقوى. 
واليوم لبنان خبطر، ولكن لن نسمح 

أبدا بسقوطه!
مساحتها  تبلغ  اليت  األرض  هذه 
كل  هي  مربع،  كيلومرت   10452
أرضنا  هذه  وعنفواننا.  كرامتنا 
األرض  هذه  وعلى  وهويتنا، 
دمهم  من  وسقوها  آباؤنا  استشهد 
الغالي، وحنن مل نعتد أن نفرط بدم 

شهدائنا«.
ورأى »اننا لسنا امام خيارين، أمامنا 
واملواجهة.  الصمود  هو  واحد  خيار 
والسؤال الكبري هو: كيف نواجه كل 
هذه املخاطر اليت حتيطنا من اخلارج 
»املواجهة  وقال:  والداخل؟«. 
اليوم هي أوال بالعودة اىل الثوابت 
من  واليت  لبنان،  عليها  يقوم  اليت 
دونها ال وجود للبنان. حان الوقت 
بيد.  يدا  للثوابت  إىل  كلنا  لنعود 
انقساماتنا  من  لنخرج  الوقت  حان 
املاضي.  دفاتر  ومن  أحقادنا  ومن 
مبشاكل  غارقني  نبقى  أن  ميكن  ال 
وأليمة.  كانت صعبة  مهما  املاضي 
كلنا دفعنا أمثانا وبات لزاما أن ننظر 
اىل الغد، من أجلنا ومن اجل اوالدنا 

ومن أجل لبنان«.
ونريد  مجيعا  لنا  »لبنان  اضاف: 
ان  وجيب  سويا،  فيه  العيش 
أحد  ال  ان  علمتنا  التجارب  تكون 
لذلك  اآلخر.  يلغي  أن  يستطيع 
رينيه  الرئيس  دعونا نسرتجع كالم 
دعانا  عندما  سنة،   25 منذ  معوض 
»لنتبصر يف أوضاعنا وحنلل أسباب 
مأساتنا وحندد مسؤولياتنا. لنتمعن 
وانقسامنا  خالفنا  به  تسبب  ما  يف 
ومضاربات  النفوذ،  وصراعات 
وطفرة  الفئوية،  واملواقف  السلطة 
وتفجري  التعصب  وفورة  الغرائز 

األحقاد وتهدم املؤسسات«.
لنجدد  الوقت  حان  »نعم،  وتابع: 
إىل  ونعود  بلبنان  إمياننا  مجيعنا 
وطننا.  عليها  قام  اليت  الثوابت 
العودة  يعين  الثوابت  اىل  العودة 
العيش  اىل  اللبنانية،  الصيغة  اىل 
والشراكة  املناصفة  واىل  املشرتك 
الكيل  طفح  الطائف.  ثبتها  اليت 
مبغامرات  طائفة  كل  تنفرد  ان  من 
جنونية. طفح الكيل من أن يفتح كل 
التاريخ  دروس  حسابه.  على  واحد 
علمتنا أن أي طائفة ال تستطيع أن 
حتمي نفسها مبعزل عن اآلخرين، وال 
تستطيع أي طائفة أن تلغي اآلخرين 
وحده  لبنان  محايتهم.  تدعي  أو 

حيمينا«.
للثوابت  »العودة  ان  اىل  واشار 
واملؤسسات.  للدولة  العودة  يعين 
دون  من  دولة  هناك  يكون  ولن 

مبؤسسات  واحد،  بدستور  االلتزام 
واحدة وبسالح واحد. ملاذا أسرتاليا 
اليت تضم حنو 200 اتنية جاؤوا من 
كل أحناء العامل، يعيش شعبها بأمان 
أسرتاليا  يف  ألن  وحببوحة؟  وحبرية 
الدولة  أن  يعين  هذا  فعلية.  دولة 
ال تبنى جبيشني، واألمن ال نستطيع 
ان خنصصه، ال دفاعا عن اجلنوب، 
وال حلماية نفطنا وغازنا املوعودين، 

وال يف مواجهة اإلرهاب«.
وقال: »املؤسسات األمنية الشرعية 
وحدها مسؤولة عن أمننا وليس أي 
األمنية  والقوى  واجليش  آخر،  احد 
من  هم  أنهم  برهنوا  الشرعية 
استطاعوا ان حيموا الضاحية وليس 
األمن الذاتي، وهم من استطاعوا أن 
حيموا احلدود الشرقية اليوم وليس 
أي أحد آخر... حتية للجيش اللبناني 
الشرعية  األمنية  القوى  ولكل 

اللبنانية«.
تقوم  ال  الدولة  »ان  القول  وكرر 
اال بدستور واحد ومؤسسات واحدة 
وسالح واحد. وال تبنى دولة من دون 
مجهورية.  رئيس  دون  ومن  رأس 
رئيس  دون  من  بلد  يقوم  ال 
واملؤسسات  الدولة  بناء  مجهورية. 
رئاسة  من  وحتديدا  فوق،  من  يبدأ 
أمان  صمام  تشكل  اليت  اجلمهورية 
واحلياة  املؤسسات  عمل  النتظام 
لبنان.  يف  والسياسية  الدستورية 
يكفي مناورات وتذاك واجتهادات، 
اجمللس  اىل  النواب  كل  وليتفضل 
ويقوموا بواجباتهم وينتخبوا رئيسا.

نعم، ال يوجد دولة ومؤسسات من 
دون رئيس مجهورية، وال مؤسسات 
من دون احرتام املواعيد الدستورية 
ومن دون انتخابات نيابية، وبتمديد 
يليه متديد. هذا الواقع سيؤدي اىل 
انهيار النظام اللبناني على رؤوسنا 
أن  ميكن  أنه  احد  يظنن  .وال  مجيعا 

خيرج منتصرا«.
الثوابت  اىل  العودة  »ان  ورأى 
بني  جدية  عالقات  نسج  تعين 
املقيم.  ولبنان  املغرتب  لبنان 
عالقات تكون عرب اشراك املغرتبني 
اللبناني  الوطين  القرار  بصياغة 
باملشاركة  حبقهم  التالعب  وعدم 
عرب  وأيضا  النيابية،  باالنتخابات 
املغرتب  لبنان  استثمار  تفعيل 
اللبناني  وباالنسان  لبنان  بأرض 
على  للحفاظ  اللبناني،  وباالقتصاد 
اللبنانيني  صمود  وتأمني  األرض 
بالداخل واملساهمة بتطوير وحتديث 
حتى  االجتماعية،  االقتصادية  البنية 
يستطيع اللبناني أن ينجح يف لبنان 

كما ينجح يف العامل كله«.
تعين  الثوابت  اىل  »العودة  وقال: 
وااللتزام  االستقرار  اىل  العودة 
كل  عن  لبنان  لتحييد  بعبدا  بإعالن 
عن  اخلروج  املنطقة.  صراعات 
للبنانيتنا  التنكر  يعين  بعبدا  إعالن 
واملساهمة بتحويل لبنان اىل ساحة 
ويعين  املنطقة.  صراع  ساحات  من 
واإلرهاب  احلروب  استجالب  أيضا 
ساحة  وحتويله  لبنان  قلب  إىل 
والسيارات  االنتحارية  للعمليات 
املفخخة واملعارك مع اجليش وخطف 

العسكريني«.

تعين  الثوابت  اىل  »العودة  اضاف: 
حماربة اإلرهاب أينما كان. ال يوجد 
بزيت«.  وإرهاب  »بسمنة  إرهاب 
سنيا  كان  سواء  إرهاب  اإلرهاب 
الناس  ذبح  مسيحيا.  أو  شيعيا  أو 
وإبادة  إرهاب.  وجلدهم  وحرقهم 
الناس باألسلحة الكيماوية وبالرباميل 
وأيضا  إرهاب.  أيضا  هو  املتفجرة 
إرهاب.  هو  السياسي  االغتيال 
للمحكمة  املتهمني  تسليم  وعدم 
هو  اللبنانية  للمحاكم  أو  الدولية 
محاية إلرهابيني وشراكة باإلرهاب. 
هو  الدولة  إطار  خارج  السالح  محل 
إرهاب وترهيب للمواطنني، وإرسال 
مقاتلني اىل دول أخرى هو إرهاب.

تعرفون تسحب  مثلما  مثال  أسرتاليا 
ليقاتل  يذهب  مواطن  أي  جنسية 
عاد...  إذا  وتعتقله  اخلارج  يف 
وهكذا تفعل كل الدول اليت حترتم 

نفسها«.
الشرق  يف  املسيحيني  »ن  وأعلن 
وأفريقيا، يف سوريا ويف  األوسط 
يقعون  ونيجرييا،  ليبيا  العراق، يف 
كمسيحيني  حننا  اإلرهاب.  ضحية 
اليت  األوىل  املرة  ليست  مشرقيني 
تارخينا  يراجع  من  فيها.  نستهدف 
املنطقة  يف  املسيحيني  أن  يعرف 
يستسلموا  مل  لكن  كثريا،  عانوا 
يعرف  تارخينا  يراجع  ومن  يوما. 
وسيبقون  كانوا  لبنان  مسيحيي  أن 
الشرق  ملسيحيي  األمان  صمام 
يتعرضون  املسيحيون  األوسط. 
اإلرهاب  ولكن  صحيح،  لالضطهاد 
على  يعتدون  ال  واإلرهابيني 
على  يعتدون  بل  فقط،  املسيحيني 
كانوا  وإذا  واملسلمني.  املسيحيني 
يقتلون  فهم  مسيحي،  مئة  يقتلون 
اإلرهاب  مسلم.  آالف  وعشرة  ألف 
املسيحي  قبل  املسلم  يستهدف 
املسيحي.  قبل  املسلم  يكفر  ألنه 
مهما  مجيعنا  يستهدفنا  اإلرهاب 
يستهدف  اإلرهاب  طوائفنا.  كانت 
احلياة  مبدأ  يستهدف  باحلياة.  حقنا 
أعطانا  اليت  احلياة واحلرية  وقدسية 
أن  ألحد  نسمح  ولن  إياها،  اهلل 
حيرمنا منها. اإلرهاب يستهدف حقنا 
بالنمو واإلزدهار. حقنا حبرية اإلميان 

واالختيار«.
وقال: »من يريد أن حيارب اإلرهاب 
يستنكر  أن  يستطيع  ال  حقيقة، 
عندما تذبح »داعش« مسيحيني يف 
سوريا أو يف العراق، ويعترب نفسه 
»داعش«  تذبح  عندما  معين  غري 
بشار  يقتل  عندما  أو  املسلمني، 
الكيماوية  باألسلحة  اآلالف  األسد 
ال  اإلرهاب  املتفجرة.  والرباميل 
نستطيع مواجهته ال خبلفية طائفية 
بالدعوة  وال  مذهبية،  خبلفية  وال 
هذه  أساسا  األقليات...  لتحالف 
بكل  وسقطت  كارثية  النظرية 
التجارب العملية. اإلرهاب ال نستطيع 
بأنظمة  أو  مضاد  بإرهاب  مواجهته 
ديكتاتورية. جرائم نظام األسد غزت 
استمرارها،  وتغذي  داعش  قيام 
ووجود »داعش« يسلح بشار األسد 
حبجة ليربر بقاءه بالسلطة. االرهاب 
ال نستطيع مواجهته بارهاب مضاد، 
واإلرهاب ال نستطيع حماربته وننتصر 

عليه بعمليات عسكرية فقط، سواء 
برية  بعمليات  حتى  أو  بقصف جوي 
أساسي  العسكري  العمل  حمدودة. 
انه  مؤكدا  وحده«،  يكفي  ال  لكن 
»جيب أن يرتافق مع مواجهة فكرية 

وسياسية«.
اإلرهاب  »املعركة يف وجه  اضاف: 
ليست بني أكثريات وأقليات. املعركة 
ومسيحيني.  مسلمني  بني  ليست 
وشيعة.  سنة  بني  ليست  املعركة 
املعركة هي بني اإلرهاب والتطرف 
من جهة، واحلرية واالعتدال من جهة 
سيطرة  بني  هي  املعركة  ثانية. 
احلروب  وانتشار  امليليشيات  حكم 
قيام  وبني  والفوضى،  املذهبية 
والدميقراطية  القانون  حتمي  دول 
ميكن  ال  املعركة  وهذه  والتعددية. 
شبكة  بنسج  إال  فيها  االنتصار 
واملسيحيني  املسلمني  بني  اعتدال 
حيميها قيام دول تعددية مبؤسسات 
إال  رحبها  ميكن  ال  املعركة  فعلية. 
الدولي  اجملتمع  من  جدي  بالتزام 
الذي وصل إليه اإلرهاب كما حصل 
يف كندا والواليات املتحدة وفرنسا 
اإلرهاب  أن  يؤكد  وهذا  وأسرتاليا. 
مثل السرطان عندما يتفشى ال يرحم 
اجملتمع  التزم  »لو  أحدا«.وتابع: 
السوري  الشعب  مع  جديا  الدولي 
اجرام  وجه  السلمية يف  ثورته  ومع 
نظام بشار االسد، ملا كانت خلقت 
»داعش« وملا وصلنا إىل هنا. نعم 
إال  حماربته  نستطيع  ال  اإلرهاب 
املسلمون  وشركاؤنا  حنن  بيد  يدا 
املعتدلون عرب نسج شبكات االعتدال 
على امتداد لبنان والعامل العربي«.

مهددون،  كلنا  »اليوم  اننا  واكد 
هذه  يف  ومسلمني.  مسيحيني 
املعركة إما تنتصر احلرية واالعتدال، 
اإلرهاب  وجه  وإما خنسر مجيعا يف 
احلياة  إرادة  تنتصر  أو  والتطرف، 
القتل  لغة  تنتصر  أو  احلياة  وحب 
مجيعنا  ننتصر  إما  والذبح.  والدم 
للتعددية والتنوع وإما نذهب ضحية 
ننتصر  إما  اآلخر.  ورفض  التكفري 
وإما  وثقافتنا،  وتارخينا  حلضارتنا 
تدمري  عصر  على  وندخل  خنسر 
احلضارات مثل ما حصل يف العراق 
حقوق  ملنطق  ننتصر  إما  وحلب. 
االنسان وحقوق املرأة، وحنن حنيي 
سنبقى  وإما  للمرأة،  العاملي  اليوم 
الوسطى  القرون  من  بأخبار  نسمع 
النساء وبيعهن يف سوق  عن سيب 

النخاسة«.
تنتصر  إما  اخلالصة،  »يف  وختم: 
احلرية  لبنان  وتتعمم،  لبنان  فكرة 
والتنوع  والتعدد  املشرتك  والعيش 
والنمو  االستقرار  لبنان  واحلريات، 
كما  الرسالة  لبنان  واحلداثة، 
بولس  يوحنا  القديس  البابا  وصفه 
الثاني، وإما أن تنجر املنطقة كلها 
إىل  وتتحول  واإلرهاب  للتطرف 
مفتوحة  مذهبية  صراعات  ساحة 
وعندها  والكيانات.  للحدود  عابرة 
جدي  خطر  أمام  كله سيكون  العامل 
قرارنا  احلضارات.  صراع  امسه 
أن  نستطيع  ولن  واملواجهة،  البقاء 
نكون حنن  عندما  إال  وننتصر  نواجه 

واالعتدال أكثرية«.

الحضورمعوضدومينيللو
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تكاليف   دفع  أسرتاليا  عرضت 
وميوران  تشان  اندرو  سجن 
إذا  احلياة  مدى  سوكوماران 
أظهرت اندونيسيا الرمحة ووفرت 
اندرو  املخدرات  تاجري  حياة 

تشان وميوران سوكوماران.
وكانت قد قدمت وزيرة اخلارجية 
يف  العرض  هذا  بيشوب  جولي 
نظريتها  اىل  بها  بعثت  رسالة 
اخلميس  يوم  االندونيسية 
املاضي، بعد يومني على مكاملة 
فيها  رفعت  ساخنة  هاتفية 
تبادل  صفقة  فكرة  اسرتاليا 

لألسرى.
خاطبت  اليت  الرسالة،  وتقدم 
فيها نظريتها االندونيسية قائلة 
عرضا   ،»Retno عزيزتي  »يا 
ملبادلة  واحدة«  »ملرة  رمسيا 
أدينوا  اندونيسيني  سجناء 
كيلوغراما   390 تهريب  مبحاولة 
اسرتاليا  اىل  اهلريوين  من 

مبحكومي »بالي ناين«.
واشارت السيدة بيشوت اىل ان 
حاولوا  االندونيسيني  السجناء 
اىل  املخدرات  من  كمية  تهريب 
ضعفا    47 تعادل  اسرتاليا  
احملكومان  حاول  اليت  للكمية 
وزمالؤهم   وسوكوماران  تشان 

تهريبها اىل اندونيسيا.
يف  يشوب  السيدة  وقالت 
رسالتها ان »احلكومة االسرتالية 
سجن  تكاليف  لتغطية  مستعدة 
وسوكوماران   تشان  السيدين 
من  ليس  كان  اذا  احلياة  مدى 

املمكن نقلهما اىل اسرتاليا«.
كما جاء يف الرسالة ان »الغالبية 
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بيشوب يف رسالة اىل نظريتها االندونيسية:
مستعدون لدفع تكاليف سجن تشان وسوكوماران مدى احلياة

تدعم  االسرتاليني  من  العظمى 
بقوة احلكومة يف جهودها لطلب 
االسرتحام بالسيد تشان والسيد 

سوكوماران.«
كما حذرت الوزيرة قائلة »حنن ال 
نريد أن نرى تنفيذ االعدام بهما 
يؤثر على العالقات القوية  بني 
البلدين واليت عملنا على تعزيزها  

على مدى سنوات عديدة.«
بالرفض  قوبل  العرض  لكن 
ردا  كتبتها،  رسالة  يف  رمسيا 
أيام،  ثالثة  بعد  ذلك،  على 
االندونيسية  اخلارجية  وزيرة 

.Retno Marsudi
يف   Marsudi السيدة  وكتبت 
أكرر  أن  لي  »امسحي  الرسالة 
أنه ال يوجد أساس قانوني ضمن 
شأنه  من  اإلندونيسي  القانون 

أن يسمح مبثل هذا التبادل« .
 Marsudi السيدة  تعاجل  ومل 
العرض األسرتالي بدفع تكاليف 
السجن مدى احلياة ولكنها أكدت 
ورفع«  »تعزيز  التزامها  على 
بني  الطيبة  الثنائية  العالقات 

البلدين.
بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
شورتن انه سيتحدث مباشرة مع 
يعلن  أن  قبل  بيشوب  السيدة 
ما إذا كان حزب العمال سيدعم 
الثنائي  تكاليف سجن هذا  دفع 

يف اندونيسيا.
أدعم  »لكنين  قال  انه  غري 
يف  ما  كل  فعل  يف  احلكومة 
يف  قدما  املضي  ملنع  وسعها 
تنفيذ هذا احلكم الذي  ال داعي 

له على االطالق«.

األجيال  تقرير  اظهر 
ان   )Intergenerational Report(
إجراء  إىل  حتتاج  أسرتاليا  
االلتزام  لتلبية  جذرية  تغيريات 
الدولي يف تضييق الفجوة يف 
معدالت مشاركة القوى العاملة 
بني الرجل واملرأة يف عقد من 

الزمن.
الصناعية  الدول  قمة  ففي 
انعقدت  اليت   G20 العشرين 
بريزبن،  يف  املاضي  العام 
التزمت اسرتاليا جنبا إىل جنب 
مع أعضاء جمموعة الـ20 اآلخرين 
معدالت  يف  الفجوة  من  باحلد 
املئة  يف   25 بنسبة  املشاركة 

حبلول عام 2025.
اخلزانة  دائرة  توقعات  ولكن 
األجيال  تقرير  يف  نشرت  اليت 
ان  تظهر   املاضي  األسبوع 
الطريق  على  ليست  اسرتاليا 
اهلدف  هذا  لتحقيق  الصحيح 

حتى خالل 40 عاما.
ومن املتوقع أن تضيق الفجوة 
مئوية  نقطة   12.4 من  احلالية 
حبلول  مئوية  نقطة   11.3 إىل 
عام 2055، وهذا التقليص هو 

أقل من 10 يف املئة.
وزير  باسم  متحدثة  وقالت 
تقرير  ان  هوكي  جو  اخلزانة 
السياسات  عكس  األجيال 
بذل  إىل  احلاجة  وعزز  احلالية 
املزيد من اجلهد لردم الفجوة.

»سوف  املتحدثة  وقالت 
لتلبية  إضافية  إجراءات  نتخذ 
االلتزام، مبا يف ذلك أن رعاية 
حصة رعاية الطفل ستكون اكرب 

يف امليزانية املقبلة،« .
ويعمل وزير اخلدمات االجتماعية 
تطوير  على  موريسون  سكوت 
على  ردا  التدابري  من  جمموعة 
األطفال  رعاية  مراجعة  تقرير 
الذي أجرته مفوضية اإلنتاجية، 
اليت أوصت بدمج دعوم رعاية 
دفعة  يف  املوجودة  األطفال 

واحدة.
الرجال  مشاركة  معدل  ويبلغ 
يف   71 حاليا  العاملة  اليد  يف 
املئة، مقارنة بـ 58.6 يف املئة 

للنساء.
اخلزانة  وزارة  دائرة  وختطط 
يف  املرأة  مشاركة  تصل  أن 

يف   68.1 اىل   ،2055 العام 
املئة  يف  و56.8  للرجال  املئة 

للنساء.
ويالحظ تقرير األجيال ان نسبة 
مشاركة اإلناث يف أسرتاليا هي 
أقل حبواىل 4 نقاط مئوية عما  
هي عليه فى نيوزيلندا وكندا.

سياسات  ان  التقرير  ويقول 
األطفال   رعاية  توافر  حتسني 
املرنة  الرتتيبات  وتشجيع 
بامكانها  التمييز  وحظر  للعمالة 
دون  حتول  اليت  احلواجز  إزالة 
زيادة مشاركة اإلناث يف اليد 

العاملة.
االجيال  تقرير  اطالقه  ففي 
وزير  اعلن  املاضي  االسبوع 
اخلزانة جو هوكي ان رفع نسبة 
أسرتاليا  يف  االناث  مشاركة 
كندا  يف  عليه  هي  ما  اىل 
حجم  من  يزيد  أن  شأنه  من 
مليار   25 مبقدار  االقتصاد 

دوالر سنويا.
وقال السيد هوكي »هلذا السبب 
حنن حباجة إىل عمل كل ما يف 
وسعنا لنكون قدر االمكان من 
احتياجات  واستيعاب  املرونة 

القوى العاملة املتنوعة«.
على  مصممون  »حنن  واضاف 
القيام  علينا  يتعني  مبا  القيام 

به لرفع معدالت املشاركة.«
اخلضر  باسم  املتحدثة  وقالت 
ان  ووترز  الريسا  السيناتورة 
التغيري  لقيادة  حباجة  احلكومة 
الرجال  ملشاركة  الثقايف 
عدلة  اكثر  بشكل  والنساء 
املنزلي  العمل  يف  ومساواة 

والرعاية.
ووترز  السناتورة  واضافت 
تزال  ال  املرأة  إن  نعلم  »حنن 
العمل  من  األكرب  اجلزء  تؤدي 
املنزلي والرعاية غري املدفوعة 
األجر يف أسرتاليا. وحنن نعلم 
أيضا أنه مع شيخوخة السكان، 
فان أعمال الرعاية غري املدفوعة 

األجر ستزيد«.
وقالت ان التمييز بسبب احلمل، 
املدفوعة  األبوة  إجازة  وقلة 
بني  األجور  يف  والفجوة  األجر 
أيضا  يقف  ذلك  كل  اجلنسني 
يف طريق زيادة مشاركة اإلناث 

يف اليد العاملة.

تقرير يظهر  عدم حتقيق 
اسرتاليا هدف مشاركة اإلناث 

يف القوى العاملة

الوزير جو هوكي

ان  من  إندونيسي  وزير  هدد 
آالف   10 عن  ستفرج  جاكرتا 
اذا  اسرتاليا  اىل  جلوء  طالب 
استعداء  يف  كانبريا  استمرت 
اندونيسيا على خلفية تنفيذ حكم 
االعدام بثنائي بالي ناين اندرو 

تشان وميوران سوكوماران.
واصلت  إذا  الوزير  وقال 
تغضب  بأشياء  القيام  كانبريا 
سوف  جاكرتا  فان  اندونيسيا، 
للمهاجرين  بالتأكيد  تسمح 
إىل  بالقدوم  الشرعيني  غري 

أسرتاليا.
للشؤون  املنسق  للوزير  فوفقا 
واألمنية،  والقانونية  السياسية 
 Tedjo( تدجيو ادهي بوردجياتنو
هذا  فان   )Edhy Purdijatno
تسونامي  سيخلق  )االطالق( 

بشري.
البحرية  القوات  قائد  وقال 
السابق، وهو  شخصية سياسية 
مثرية للجدل يف إندونيسيا، ان 
على  الضغط  حتاول  اسرتاليا 
من  اإلعدام  إللغاء  اندونيسيا 
خالل اثارة قضية املليار دوالر 
وقوع  عقب  املساعدات  من 
قدوم  عزم  وتثبيط  تسونامي 

الزوار اىل بالي.
بان  اسرتاليا  بوردجياتنو  وذّكر 
ملنع  جبد  تعمل  كانت  جاكرتا 
طاليب اللجوء من حماولة السفر 

إىل أسرتاليا بالقوارب.
لتلفزيون  بوردجياتنو  وصرح 
»اذا  قائال   )Metro TV( مرتو 
األشياء  فعل  كانبريا  استمرت 
فان  اندونيسيا،  تغضب  اليت 
بالتأكيد  تسمح  سوف  جاكرتا 
الشرعيني  غري  للمهاجرين 

بالذهاب إىل أسرتاليا«.
عن  االندونيسي  الوزير  وكشف 
 10،000 من  أكثر  »هناك  ان 
إندونيسيا  يف  جلوء[  ]طالب 
هلم  السماح  مت  وإذا  اليوم. 
فسوف  أسرتاليا،  إىل  بالذهاب 
تسونامي  مثل  ذلك  يكون 

بشري.«
وكان السيد بوردجياتنو قد دعم 
سابقا عزل 10،500 طالب   جلوء 
يف جزيرة نائية يف إندونيسيا.

للشؤون  املنسق  الوزير  ورأى 
واألمنية  والقانونية  السياسية 
كبرية«  مشكلة  »ليست  انها 
التداول  أسرتاليا  أوقفت  إذا 
مع إندونيسيا يف أعقاب إعدام 
وأندرو  سوكوماران  ميوران 

تشان.
»لقد  بوردجياتنو  السيد  وقال 
حبسابات،  الواقع،  يف  قمنا، 
من  بفائض  تتمتع  فأسرتاليا 

التجارة مع اندونيسيا«.
واضاف يقول ان »أسرتاليا، يف 
الواقع، سرتزح حتت ضغط حملي 
إذا توقف صادرات املاشية إىل 
جاكرتا منذ ان اصبحت اندونيسيا 

السوق الرئيسي السرتاليا.«
الذي  بوردجياتنو،  السيد  وقال 
كان يلقى خطابا على األمة يف 
كلية القانون يف جامعة غادجاه 
 Gadjah Mada( مادا يف يوجياكارتا
على  ان   )University in Yogyakarta

أسرتاليا احرتام النظام القضائي 
اإلندونيسي.

واعترب ان تبادل األسرى، الذي 
جولي  اخلارجية  وزيرة  اقرتحته 
بيشوب يف حماولة أخرية إلنقاذ 
كان  وسوكوماران،  تشان  حياة 

»غري أخالقي«.
النظم  »حنن حنرتم  يقول  وتابع 
القانونية  للدول األخرى، وجيب 
على أسرتاليا التعلم عن األخالق 

هنا يف جامعة غادجاه مادا«.
قد  بوردجياتنو  السيد  وكان 
بالكسب  املتهم  بتعيني  أوصى 
جوناوان  بودي  املشروع  غري 
يف  الوطنية  للشرطة  قائدا 
الكثري  واغضب  الثاني  كانون 
مفوضية  انصار  هاجم  عندما 
مكافحة الفساد )KPK( املوثوق 

بها على نطاق واسع.
الثاني،  كانون  يف  أثار  كما 
الغضب عندما اقرتح ان حاالت 
ل  حتحُ مل  اليت  اإلنسان  حقوق 

كانت أشياء من املاضي.
عقوبة  حول  اآلراء  وتنقسم 

اإلعدام داخل صفوف احلكومة.
 Prananda SURYA وقال النائب
حزب  يف  عضو  وهو   ،Paloh
مثل  نفسه  احلاكم  االئتالف 
السيد بوردجياتنو، انه جيب على 
اجلانب  اىل  تنظر  ان  احلكومة 
املسجون  الثنائي  يف  اإلجيابي 
يف بالي ناين، وفقا ملوقع أخبار 

.Okezone.com
على  موقعه  على  كتب  كما 
بتنفيذ   يتعلق  »فيما  االنرتنت 
بالي  بالثنائي يف  االعدام  حكم 
ناين ميوران سوكوماران وأندرو 
 Prananda SURYA أنا   تشان، 
اليوم  Paloh، أود أن أقول أن 
بالنسبة  جدا  حزين  يوم  هو 

لالنسانية« .
كما غرد السيد Prananda، الذي 
احد   SURYA Paloh والده  كان 
حزب  ورئيس  االعالم،  اقطاب 
أن  قائال  تويرت  على   ،Nasdem
بشكل  اإلعدام  عقوبة  استبدال 
ليس  العقاب  أشكال  من  آخر 

عالمة ضعف.

اعدامات »بالي ناين« تهدد باطالق »تسونامي 
بشري« من طاليب اللجوء اىل اسرتاليا

اندرو تشان وميوران سوكوماران

مدينة  بلدية  جملس  عضو  حل 
يوم  صاحل  خضر  كانرتبري 
شرف  كضيف  املاضي  السبت 
مجعية  اقامته  الذي  احلفل  على 
شبيبة القوات اجلوية االسرتالية 
ذكرى  مبناسبة  ريفروود  يف 

خضر صاحل ضيف شرف  لدى 
شبيبة القوات اجلوية االسرتالية

اجلمعية  وكانت   ، تاسيسها 
الذي  العرض  يف  شاركت  قد 
اقامته مجعية احملاربني القدامى 
مهرجان  وافتتاح   ، املنطقة  يف 
مركز  اقامه  الذي  اخلريف 

ريفروود  االجتماعي. 

مارسوديبيشوب
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

Page 12

الدليل التجاري

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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مقاالت وتحقيقات

ما بعد آذار: عودة االغتياالت إىل لبنان
اليت تطاول  األمنية  املخاطر  ال تقتصر 
لبنان على اجملموعات التكفريية انطالقًا 
من اجلبال الشرقية ومن خالياها النائمة 
األمنيني،  لسان  على  الداخل.  يف 
إشارات إىل عودة مسلسل االغتياالت 
يغيب  ال  أجهزة«  و«حرب  لبنان،  إىل 
تستعر  قد  اإلسرائيلي،  املوساد  عنها 
إيران  بني  االتفاق  فشل  حال  يف 

والغرب.
املهلة  انتهاء  موعد   ،2015 آذار   24
لالتفاق  »علنيًا«  املوضوعة  النهائية 
واشنطن  بني  النووي  امللّف  بشأن 
بالنسبة  عاديًا  تارخيًا  ليس  وطهران 
نبيه  الرئيس  إشارات  من  لبنان.  اىل 
القلق  إىل  للموعد،  املتكّررة  بّري 
املوت  مسلسل  عودة  وهاجس  األمين 
األمنيني،  لسان  على  يرتّدد  الذي 
أمريكي  ــ  إيراني  اتفاق  توقيع  يبدو 
املشهد  رسم  يف  مفصليًا  فشله  أو 
األمن  يف  وبالتحديد  املقبل،  اللبناني 

واالستقرار.
يف  يعّول  ال  آذار   8 فريق  كان  وإذا 
اإليراني  النووي  االتفاق  على  األمن 
حزب  اخنراط  ظّل  يف  األمريكيني،  مع 
اهلل يف القتال املتواصل مع اجلماعات 
اإلرهابية يف اجلرود اللبنانية الشرقية، 
إىل سوريا والعراق. إذ يرى احلزب يف 
هذه اجلماعات تهديدًا جديًا طويل األمد، 
لن ينتهي استثماره ضّد حمور املقاومة 
يرّدده  ما  أن  إال  قريب،  وقت  يف 
الفاعلون يف قوى 14 آذار يتعّدى توّقع 
عام دموي ميّر على لبنان، إىل معلومات 
بارزة  أمنية  جهات  اىل  مؤّكدة وصلت 
إىل  االغتياالت  مسلسل  عودة  عن 

البلد.
ويف معزٍل عن اقتناع تيار املستقبل بأن 
ال اتفاق بني إيران وأمريكا، على األقل 
اآلن، ألسباب عدة، منها »عدم جاهزية 
ملتطّلبات  اإليراني  والنظام  الداخل 
إىل  واستتباعاته«،  النووي  االتفاق 
»عدم القناعة بأن إيران قد متنح خدمة 
كاالتفاق معها لرئيس أمريكي سيخرج 
قريب«؛  وقت  األبيض يف  البيت  من 
التيار  يف  البارزة  املصادر  أحد  يقول 
إن »االتفاق يعين حكمًا انتخاب رئيس 
استقرار،  ومرحلة  اللبنانية  للجمهورية 
املدى  رئيس يف  ال  أن  توقعاتنا  لكّن 

املنظور«.
إىل  األمنية  املراجع  أحد  ويذهب 
السيناريو األسوأ: »ال اتفاق بني إيران 
كبريًا  أمنيًا  تصعيدًا  يعين  ما  والغرب، 
إطار  البحرين يتوّسع  يف املنطقة، يف 
واملعارضة،  السلطة  بني  املواجهة 
حّدة  وترتفع  احلرب  تشتّد  اليمن  يف 
يشتّد  العراق  يف  وقسوتها،  املعارك 
ترتفع  سوريا  يف  امليداني،  السباق 
حّدة املعارك وتشتعل جبهات اجلنوب، 
ويف لبنان يستمر التهديد من الشرق، 
وتغزو االغتياالت والتفجريات البالد«.

ومل تعد خافية اإلجراءات األمنية اجلديدة 
اليت اختذها سياسيون، بعد احلديث عن 
الداخلية  وزير  باالسم  وجهها  حتذيرات 
من  لعدد  املشنوق  نهاد  والبلديات 
أمحد  النائب  بينها  من  الشخصيات، 
املشنوق  إىل حتذير  أشار  الذي  فتفت 
دول  من بني  »لبنان  أن  ومع  عالنية. 
استباقية  حرب  تنفيذ  استطاع  قليلة، 
النائمة يف  اخلاليا  من  كبري  عدد  على 
البلد، وفّكك جزءًا كبريًا من منظومتها 
اخلاليا  »بعض  أن  إاّل  وقادتها«، 
ال  لكّنها  موجودة،  تزال  ال  التكفريية 
يف  كبرية  بعمليات  القيام  تستطيع 
مع  ضّدها،  ختاض  اليت  احلرب  ظّل 
االنتحاريني«.  ظاهرة  على  اعتمادها 

»بعيد«  من  اآلتية  املعلومات  وتؤدي 
يف  املرجع،  حبسب  كبريًا،  دورًا 
على  اللبنانية  األمنية  األجهزة  مساعدة 
جانب  فإىل  اإلرهابية.  اجلماعات  رصد 
الغربيني،  من  تأتي  اليت  املعلومات 
االسرتالية  االستخبارات  تؤدي   «
اللبنانية  األجهزة  رفد  األبرز يف  الدور 
باملعلومات املهّمة عن اخلاليا التكفريية 

وامتداداتها«.
بيد أن التهديد، حبسب املرجع األمين، 
ال يأتي فحسب من اجلماعات التكفريية 
اليت  و«داعش«،  النصرة«  كـ«جبهة 
طاولت بنيتها األمنية احلرب االستباقية 
اليت شنتها األجهزة يف الداخل اللبناني 
احلدود  على  اهلل  وحزب  واجليش 
»لبنان  أن  املرجع  يؤّكد  إذ  الشرقية. 
االستخبارات  ألجهزة  مسرحًا  سيكون 
اغتياالت  سلسلة  لتنفيذ  ونشاطاتها، 
تتناسب مع مستوى التصعيد املقبل«. 
»جهاز  إىل  باالسم  املصدر  ويشري 
وإمكانية  اإلسرائيلي«،  املوساد 
على  األجهزة«  »حرب  يف  اخنراطه 

األرض اللبنانية.

الخطة األمنية يف الضاحية خالل أسبوعني
القوى واألجهزة  بدأت  أخرى،  من جهة 
اخلطة  تنفيذ  لبدء  استعداداتها  األمنية 
وقالت  اجلنوبية.  الضاحية  يف  األمنية 
»اخلطة  إن  لـ«األخبار«  أمنية  مصادر 
ولفتت  أسبوعني«.  خالل  ستبدأ 
املصادر إىل أن اخلطة »مل ُتدرس ومل 
حُتسم بشكل كامل، لكن عدم اعرتاض 
أي طرف على تطبيقها هو مبثابة إشارة 
إننا  تقول  والتقديرات  فيها.  للسري 
ولفتت  يومًا«.   15 من  أكثر  نتأخر  لن 
يف  نوقشت  »اخلّطة  أن  إىل  املصادر 
اهلل  وحزب  املستقبل  تيار  بني  احلوار 

الذي ُيعقد برعاية عني التينة«.
عن  طبيعتها  »ختتلف يف  أنها  وأكدت 
ففي  البقاع،  يف  ُنّفذت  اليت  اخلطة 
أو  خطرون  مطلوبون  يوجد  ال  الضاحية 

فراس الشويف, ميسم رزق

حمميون من أي طرف«. ولفتت إىل أن 
»اخلطة اليت سينفذها اجليش إىل جانب 
التنسيق  إىل  وال حتتاج  األمنية  القوى 
مع احلزب، وهو لن يتدّخل إال إن كان 
هناك مشكلة تتطلب أن يكون حاضرًا 

على األرض«.

إرهابي خطري يعرتف
مديرية  أحالت  آخر،  سياق  ويف 
القضاء  على  اجليش  يف  االستخبارات 
املوقوف السوري حسن غورلي امللقب 
اعرتف  وقد  األنصاري«.  حارث  بـ«أبو 
كان  أنه  معه  التحقيق  أثناء  األخري 
الشهيد علي  العريف  شاهدًا على ذبح 
التكفريية  اجلماعات  أيدي  على  العلي 
يف جرود عرسال. ووصف بيان ملديرية 
التوجيه غورلي الذي أوقف قبل يومني 
بـ«اإلرهابي  البقاع  يف عملية دهم يف 
اخلطري«، وتبنّي أنه شارك يف اهلجوم 
على مواقع اجليش يف آب العام خالل 
لبلدة  التكفريية  اجلماعات  »غزوة« 
عرسال. كذلك شارك يف اهلجوم على 
جرود  احلمرا يف  تّلة  اجليش يف  مركز 
املاضي،  شباط  بعلبك يف  رأس  بلدة 
وأصيب خالل تصّدي اجليش للمعتدين. 
وأّكد بيان اجليش أن غورلي شارك يف 
ضّد  التكفريية  اجلماعات  معارك  مجيع 
اجليش يف اجلرود الشرقية، على رأس 
جمموعة مسّلحة بايعت تنظيم »داعش« 
واختذت   ،2014 متوز  يف  اإلرهابي 
قرارًا مبهامجة مراكز اجليش إثر توقيف 
بعده  جرى  حيث  عماد مجعة،  اإلرهابي 
االعتداء على مركز وادي احلصن التابع 
املوقوف  أن  البيان  وتابع  للجيش. 
املخطوفني  العسكريني  حراسة  توىّل 
لدى »داعش«، ونقلهم من مكان إىل 
على  أقدم  من  هوية  عن  وكشف  آخر، 
ذبح العسكريني الشهيدين علي السيد 
معلومات  إىل  إضافة  مدجل،  وعباس 
اإلرهابية  التنظيمات  عمل  طبيعة  عن 

وقادتها.

حذرت مراجع أمنية من صيف دموي يشهد اغتياالت وحرب أجهزة استخبارات دولية على 
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ُطرح جديًا فّك ارتباط »جبهة النصرة« 
على  بناًء  »القاعدة«،  األم  بالتنظيم 
شورى  جملس  ناقش  األخري.  عرض 
الطرح،  الشام  بالد  يف  التنظيم  فرع 
»الفاتح  قاهلا  الفصل  الكلمة  لكن 
أن  رغم  االنفصال،  رافضًا  اجلوالني« 
قيادة »القاعدة« خرّيته، »حرصًا على 

مصلحة اجلهاد يف الشام«.
انشغلت وسائل اإلعالم خبرب »استهداف 
قيادات الصف األّول يف جبهة النصرة 
يلبث  مل  إدلب«.  يف  جوية  بغارة 
عن  املسّربة  بالتقارير  اخلرب  ُربط  أن 
احتمال انفصال »النصرة« عن تنظيم 
»القاعدة«. وُزّج باسم أمري اجلبهة أبو 
حممد اجلوالني يف قائمة املستهَدفني، 
وتصفية  اغتيال  عملية  عن  ليُحكى 
أطاحت  اليت  الضربة  لتلك  مشابهة 
دفعة  الشام«  أحرار  »حركة  قيادات 
فرتّدد  املتوخاة،  الغاية  أما  واحدة. 
»النصرة«  ارتباط  فك  تسهيل  أنها 
بـ«القاعدة«. »الصحيح أن اجلوالني مل 
يكن موجود أصاًل يف املوقع املستهدف 
بغارة قوات التحالف«، حبسب مصادر 

»قاعدية« رفيعة املستوى.
هناك  يكن  »مل  املصادر:  وأضافت 
عادية  جلسة  بل  حتى،  سّري  اجتماع 
ُرتبة  أرفعهم  أشخاص  مخسة  تضم 
السابق  العام  العسكري  القائد  كان 
لـ«النصرة« أبو همام الشامي الذي مل 
ُيسم خرب مقتله بعد، علمًا بأن الغارة 
أدت إىل مقتل ثالثة منهم على الفور، 
اللبناني  ونائبه  الشامي  أصيب  فيما 
ورغم  جبروح«.  الزعيب  محزة  أبو 
ارتباط  »النصرة«  مصادر  استبعاد 
استهداف الشامي وجمموعته بالنقاش 
عن  »النصرة«  انفصال  بشأن  الدائر 
رفيعة  مصادر  كشفت  »القاعدة«، 
لـ«األخبار«  »القاعدة«  يف  املستوى 
جّدي  نقاش  حمل  كانت  املسألة  أن 
اجلبهة  شورى  جملس  اجتماعات  يف 
منذ أشهر، الفتة إىل وجود تيار ضمن 
يؤيد  »النصرة«  يف  األول  الصف 
»النصرة«  أمري  أن  وأّكدت  الطرح. 
اخلصوص،  بهذا  أمره  حسم  اجلوالني 
عن  االنفصال  برفض  القرار  واخّتذ 
أعضاء  معظم  أّيده  وقد  »القاعدة«، 
عرب  »القاعدة«  خرّيته  بعدما  القيادة، 
ُرسل وصلوا إىل سوريا بني البقاء يف 
أو  العاملي  كنف تنظيم قاعدة اجلهاد 
األمر  يف  كان  »إن  به،  االرتباط  فك 
الشام«.  بالد  يف  للجهاد  مصلحة 
»القاعدة«  أمري  إّن  املصادر  وقالت 
الشيخ أمين الظواهري »قال للجوالني: 
إذا كان العمل يف الشام سينجح بغري 
وا  اسم »القاعدة«، فغرّيوا االسم واندجمجِ
الشام«  كـ«أحرار  الفصائل  باقي  مع 
)اليت ُيشاع يف األوساط اجلهادية أنها 
غريهم  أو  سّرًا(،  لـ«القاعدة«  مبايعة 

من أتباع املنهج السلفي«.
اختار  اجلوالني  أن  املصادر  وأّكدت 
اخليار االول، أي عدم الرتاجع عن بيعته 
كنف  من  اخلروج  وعدم  للظواهري، 
»تنظيم قاعدة اجلهاد« العاملي. وعند 
منتصف ليل أمس، أصدرت »النصرة« 
بيانًا، عرب شبكة املنارة البيضاء، تنفي 
فيه ما ورد يف تقرير لوكالة »رويرتز« 
)نشرته يوم األربعاء املاضي( يتحّدث 
ارتباطها  »النصرة«  فك  احتمال  عن 
بالتنظيم األم لقاء دعم خليجي، وقطري 
الوكالة  أمس  اجلبهة  وطالبت  حتديدًا. 
باالعتذار عن »الكذب التلفيق«. وقد 

اجلوالني للظواهري: لن نرتك 
»القاعدة«

رضوان مرتضى

برز الفتًا يف البيان استنكاره تضارب 
يف  النصرة  ضعف  بشأن  املعلومات 
الفصائل،  حل  على  وقدرتها  امليدان 
قيادة  اجتماع  قاطع  بشكل  ونفيه 
التنظيم باالستخبارات القطرية وحبثها 
لكنه مل  أو خليجي،  عن متويل قطري 
ينف بشكل صريح حقيقة وجود نقاش 
داخل اجلبهة بشأن االنفصال عن إمارة 
الظواهري. كذلك مل يأت البيان على 
استهدفت  اليت  الغارة  مالبسات  ذكر 

أبو همام الشامي.
الذي  النقاش  املصادر  واستعرضت 
أو  باالنفصال  القبول  بشأن  دار 
املؤيدين  أن  إىل  مشرية  رفضه، 
ُيلغي  فلن  حصل  إذا  أنه  رأوا  له 
التنسيق بني »النصرة« و«القاعدة«، 
بـ«دولة  القبول  يعين  لن  ُحكمًا  وأّنه 
ذلك  سُيعطي  وبالتالي،  علمانية«. 
»النصرة« أكثر مّما سيأخذ منها. غري 
أن اجلوالني رأى أن مفاسد االنفصال، 
بعمق  تتعلق  اعتبارات  إىل  استنادًا 
أكثر من مكاسبه،  وامتداده،  التنظيم 
وحتديدًا  البعيد،  املدى  على  سيما  ال 
يف ما يتعلق بالصراع الدائر مع تنظيم 
»الدولة اإلسالمية«. ورأت املصادر أن 
»الضغط باجتاه فك ارتباط »النصرة« 
صورة  تلميع  منه  ُيراد  بـ«القاعدة« 
»النصرة« والتخّلص من حراجة دعمها 
عالنية، ال حّبًا بأهل اجلهاد ورغبة يف 
بشار  )الرئيس(  نظام  على  القضاء 
اجملاهدين  استخدام  لغاية  بل  األسد، 
حربة مستقبلية ملواجهة مجاعة  كرأس 
»الدولة اإلسالمية«، لكون »النصرة« 
خوض  على  قدرة  األكثر  الفصيل 
مواجهة كهذه«. أمام هذه التسريبات، 
يف  »بات  اجلوالني  أن  املصادر  ترى 
خطر أكثر من أي وقت مضى، باعتباره 
قبوله  استحالة  جلهة  أمره  حسم 
أي  حتت  »القاعدة«  عن  االنفصال 

ظرف كان«.
هذا  يف  التعليقات  أبرز  وكانت 
اخلصوص جاءت عرب املسؤول الشرعي 
سامي  الدكتور  لـ«النصرة«  العام 
العريدي الذي غّرد أمس قائاًل: »كلما 
جبهة  ارتباط  فك  عن  ُيكتب  ما  أقرأ 
النصرة بالقاعدة أبتسم. كأنه مل يبق 
عثرة يف وجه جناح الثورة السورية إال 
اجلهاد.  بقاعدة  النصرة  جبهة  ارتباط 
الفاتح  الشيخ  إعالن  أن  علموا  وما 
االرتباط بالقاعدة يف تلك األيام كان 
حُتمد  ال  مما  للساحة  وإنقاذًا  رمحة 
االنفصال  خرب  استدعى  وقد  عقباه«. 
مجلة  الناس  وشغل  الدنيا  مأل  الذي 
لتوضيح  »النصرة«  قيادة  من  ردود 
الشرعي  فنشر  الطرح.  مالبسات 
تفنيدًا  القحطاني  ماريا  أبو  السابق 
للمسألة أّكد فيه النقاش الدائر بشأن 
األرضية  هّيأ  لكنه  االنفصال،  عرض 
خيار  أي  أمام  مفتوحًا  الباب  تاركًا 
مستقبلي. وإذ نفى القحطاني اتهامات 
ورد  وما  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
يف »رويرتز« بشأن وجود عالقة بني 
النصرة ودولة قطر أو تلقيها دعمًا من 
»الشرع  أن  أّكد  دولة،  أو  حكومة  أي 
ال يّرم أن يأخذ اجملاهدون الدعم من 
حكومة إذا ما توافقت املصاحل وليس 
احلكومات  تلك  َبل  قجِ من  إمالءات  فيه 
على اجملاهدين«. وانطلق يف ذلك من 
كلمة للشيخ أسامة بن الدن حني قال: 
مقدمة  املسلمة  الدولة  مصلحة  »إن 

على مصلحة اجلماعة«.

مرجع أمني: لبنان سيكون مسرحًا لـ »حرب أجهزة« )مروان طحطح(
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فاعور  أبو  وائل  العامة  الصحة  بينما كان وزير 
يتهّيأ للظهور يف حلقة أمس من برنامج »كالم 
الناس«، وال يرّد على االتصاالت اهلاتفية طوال 
النهار، كان رئيس نقابة أصحاب املستشفيات 
سليمان هارون يهّدد كاًل من أبو فاعور والوزارة 
رب »الرأي العام« الرواية املعتادة  والدولة، ويخُ
املستشفيات.  أبواب  على  »العادي«  للموت 
أعلنها هارون بثقة يف املؤمتر الصحايف أمس، 
وإىل جانبه رئيس جملس إدارة مستشفى عكار 
ــ رحال النائب رياض رحال: »لسنا مكسر عصا 

لشخص أو جهة أو سلطة«.
عند  حيصل  مثلما  مكررة،  املستشفيات  رواية 
تسجيل كل حالة املوت على أبوابها. يظهر أهالي 
الضحايا ــ الذين هم غالبًا أطفال ــ كمجانني أو 
رعاع، ويف أفضل األحوال مهملني وغري آبهني 
حبياة أوالدهم. الطفل عبد الرؤوف منري احلولي 
ضحايا  آخر  هو  جمدال،  بلدة  من  أشهر(  )أربعة 
املوت أمام أبواب املستشفيات، إذ رفض مركز 
اليوسف االستشفائي ومستشفى عكار ــ رحال 
استقباله يف 1 آذار، كما يقول األهل، ما أدى 
فاعور  أبو  أوعز  الطفل،  وفاة  إثر  وفاته.  إىل 
بفتح حتقيٍق فوري يف القضية، وطلب من والد 
املسؤولني  لتزويد  الوزارة  اىل  احلضور  الطفل 
املستشفيني  مديري  واستدعاء  باملعلومات، 
املعنيني إىل الوزارة، على أن يتم اختاذ ما يلزم 
من إجراءات يف ضوء ما يتوّصل إليه التحقيق. 
ألسباب جمهولة ــ رمبا تتصل بالتحضريات حللقة 
تعليقات  على  احلصول  تعذر  ــ  الناس«  »كالم 
من وزارة الصحة حول مضمون التحقيقات اليت 
بالقول  الوزارة  اكتفت مصادر يف  بها.  قامت 
ان الوزير أبو فاعور سيحمل معه ملف التحقيقات 
الوقت،  هذا  يف  الناس«.  »كالم  حلقة  اىل 
املسؤول،  للوزير  اإلعالمي«  »الظهور  وبانتظار 
التحقيقات  نتائج  الساحة مرتوكة لعرض  كانت 
إىل  توصلت  واليت  املستشفيان،  أجراها  اليت 
براءتهما من موت الطفل، كنتيجة حتمية. تقول 
أعلنها  اليت  االستشفائي  اليوسف  مركز  رواية 
قبل   11 الساعة  عند  آذار   1 يف  إنه  هارون، 
الظهر حضر والد الطفل وحيدًا اىل مكتب دخول 
قسم الطوارئ، واستفهم من املوظف املسؤول 
أخرب  األطفال.  قسم  يف  فارغ  سرير  توفر  عن 
اىل  إدخاله  طلب  الطفل  طبيب  أن  املوظف 
حتمل  ال  دخول  طلب  ورقة  وأظهر  املستشفى 
اسم أي مستشفى، كما ال حتتوي على أي ذكر 
حلالة طارئة أو إشارة اىل خطورة وضع الطفل 

الصحي.
أبلغ املوظف املسؤول الوالد أنه ال يوجد سرير 
أن  دون  من  فغادر  األطفال،  قسم  يف  فارغ 
ينزل طفله من السيارة، أو يطلب معاينته من 
قبل طبيب الطوارئ. تقول الرواية إن »الوالد 
مستشفى  إىل  الطفل  ألخذ  مستعجاًل  كان 
كما  مهماًل  ليس  الوالد  أن  يعين  ما  آخر«، 

هناك طفلة أخرى توفيت على باب مستشفى رحال )هيثم املوسوي(

توجه  الوالد  أن  هارون  كمل  يخُ هارون.  اتهمه 
اىل مستشفى رحال، حيث مل جيد أيضًا سريرًا 
أن  جمددًا  رحال  مستشفى  تقرير  يؤكد  فارغًا. 
بدرجة خطورة وضع  املستشفى  علم  يخُ الوالد مل 
حتى  فارغ،  بالسؤال عن سرير  مكتفيًا  الطفل، 
إن املوظفة عرضت عليه إدخال الطفل ملعاينته 
إال  له،  الالزم  وإجراء  الطوارئ  طبيب  قبل  من 
أن الوالد رفض، وفق رواية إدارة املستشفى! 
عند الساعة العاشرة لياًل أحضر الطفل اىل قسم 
الطوارئ يف مركز اليوسف وكان متوفى سريريًا 
حسب تشخيص طبيب الطوارئ، الذي أكد عدم 
وتأكيد  السبب  النتفاء  إنعاش  ألي  إخضاعه 

الوفاة.
تنتهي رواية نقابة أصحاب املستشفيات هنا، إال 
أن هناك طفلة أخرى توفيت على باب مستشفى 
رحال قبل مرور 24 ساعة على موت احلولي، هي 
إنعام عيد )6 أشهر(، مل يأِت هارون على ذكرها. 
»الطفلة  أن  هارون  شرح  املؤمتر،  انتهاء  عقب 
تعاني من حالة خاصة مهمة طبيًا، وهي مل متت 
املستشفى  داخل  وإمنا  املستشفى،  باب  على 
يف حضن والدتها بسبب دخول األكل يف جمرى 
إنعام  إذًا، ماتت  أدى إىل وفاتها«.  ما  اهلواء، 

اختناقًا داخل مستشفى رحال!
طوال املؤمتر، كان النائب رحال يهّز رأسه تأييدًا 
وأّكد  والناس  الدولة  هدد  الذي  هارون  لكالم 
اخلاصة.  املستشفيات  أنهم مجيعًا حتت سطوة 
إقامة  الدولة يف  »إذا فشلت  أنه  هارون  اعترب 
تقع  أن  جيوز  فال  حكومية  مستشفيات  شبكة 
الالئمة على املستشفيات اخلاصة. لدينا 25 ألف 
موظف وما يقارب 7000 طبيب ونستقبل سنويًا 
املستشفيات  ولوال  استشفاء،  حالة  ألف   700
لديكم  هل  بيوتهم.  املرضى يف  ملات  اخلاصة 
عجب نقابة املستشفيات إيقاف  بديل عّنا؟«. مل يخُ
القضاء أربعة موظفني من أجل التحقيق معهم، 
فحّذرت أنه »إذا مت يف ما بعد أي إجراء من هذا 
النوع حبق موظف يربز الحقًا أنه بريء فسيكون 
التهم  آخر«. وعوض توجيه  للمستشفيات شأن 
إىل املستشفيات اخلاصة، لفت هارون إىل أن 
»مستشفى بريوت احلكومي، وهو أكرب مستشفى 
حكومي، أغلق فيه املوظفون مدخل الطوارئ، فيما 
رحال  مقّصرون«. مل حيافظ  إننا  البعض  يقول 
بعد  الغضب  عليه  بدا  فقد  على هدوئه طوياًل، 
انتهاء املؤمتر إذ قال »أصبح املريض يأتي اىل 
بتلفن ألبو  أو  »بتفّوتين  لنا  املستشفى ويقول 
فاعور!« هذا متّرد، أبو فاعور يشجع الناس على 
التمرد«. أكد أبو فاعور يف بيانه السابق عن موت 
الطفل، »التزامه العمل مبا يؤّمن لكل املواطنني 
على  إذالهلم  وعدم  بكرامة  باالستشفاء  حّقهم 
األجدى  يكون  قد  لذلك  املستشفيات«،  أبواب 
به أن يبدأ بإعادة طرح مشروع التغطية الصحية 
أنه  فعاًل  ثبت  يخُ كي  اللبنانيني،  جلميع  الشاملة 

يسعى إىل إصالح النظام االستشفائي.

وكارهوه  معجبوه  لذلك  فليتحضر  عائد.  فضل شاكر 
يف  اجليش  شهداء  وذوو  الدولة  بهيبة  واحلاملون 
قريبة  صارت  التائب«  »الفنان  عودة  عربا.  معركة 
جدًا. الوساطات اليت كانت حتت الطاولة منذ تواريه 
و«على  فوقها  باتت   ،2013 حزيران  املعركة يف  إثر 
املكشوف«. بضعة مواقف »توضح سوء الفهم« الذي 
والتحريض املذهيب...  »فطايس« اجليش  ترافق مع 

ونرى »التائب« بيننا بعد »توبته« اجلديدة!
عربا  أحداث  بعد  احللوة  عني  خميم  اىل  دخوله  منذ 
شاكر  وفضل   ،2013 عام  من  حزيران  يف  الشهرية 
حياول إجياد تسوية لوضعه. داخل املخيم، عمل على 
ترتيب وضعية خاصة له، مبا يف ذلك إمكان التحرك 
. أما يف اخلارج، فقد انصّبت مساعيه  من دون ختفٍّ
على حماولة ترتيب أموره اخلاصة، من وضعه العائلي 
يف  اليه  االنضمام  زوجته  رفضت  بعدما  اهتّز  الذي 
فراره، اىل وضعه املادي الذي صار أصعب مع نفاد 
»الكاش« الذي محله معه، اىل وضعه القانوني بعدما 
تبني له أن احلكومة ماضية يف مالحقة كل اجملموعة 
اليت محلت السالح اىل جانب الشيخ الفاّر أمحد االسري 
واملدنيني.  العسكريني  من  عدد  قتل  يف  وتسببت 
مع مرور الوقت، تبني لشاكر أن غالبية من يعرفهم 
يف اخلارج ختلوا عنه، فبات أكثر توترًا وأطلق مواقف 
عكست مضّيه يف خياره. لكن االمر تطور مع اضطرار 
الحرتام  عليه  الضغط  اىل  املخيم  النافذة يف  القوى 
اليهم،  جلأ  يوم  معه  أبرم  الذي  »التفاهم«  يشبه  ما 
بأال يغادر منزله، وأن يتوقف عن اإلدالء مبواقف أو 

تصرحيات.
ومع مرور الوقت كانت أمور »الفنان التائب« تزداد 
تعقيدًا، خصوصًا بعدما هجرته زوجته ومعها أوالدها، 
أمواله، فصار مضطرًا  إدارة  أيضًا  تولت  أنها  ويبدو 
اىل التفاهم معها من أجل احلصول على بعض املال، 
هلا  تعهد  بعدما  مؤخرًا،  حلحلة  الذي شهد  االمر  وهو 
ختليه  وإعالن  أوضاعه  لرتتيب  خبطوات  سيقوم  بأنه 

عن مواقفه وهويته املتشددة.
غالبية  جراء رفض  أخُحبط  وبعدما  أسابيع،  بضعة  قبل 
االصدقاء التجاوب معه، حبث شاكر مع أصدقاء آخرين 
يف تأمني التواصل من جديد مع قائد اجليش العماد 
جان قهوجي الذي كانت تربطه به عالقة سابقة جيدة. 
وهو حاول، من دون نتيجة، التحدث مع مدير مكتب 
القائد العميد حممد احلسيين، اىل أن جاء من نصحه 

بالتواصل مع شخصية هلا تأثريها ونفوذها.
عماد  الشهري  احلفالت  متعهد  كلف  قد  كان  شاكر 
قانصو بإجراء اتصاالت داخل لبنان وخارجه ملساعدته. 
ولألخري عالقات واسعة بسبب نشاطه الفين، وقد عمل 
خالل فرتة غري قصرية على التواصل مع شخصيات من 
خارج لبنان، أبرزها االمري السعودي الوليد بن طالل 
املتضامن مع شاكر ألسباب »دينية وسياسية«، على 
ما يقول املطلعون، وهو ما شجع الوزيرة السابقة ليلى 
هلذا  اجليش  قيادة  مع  التواصل  على  محادة  الصلح 
يطلق  أن شاكر مل  أساس  على  ذلك  وكل  الغرض. 
النار يف أي وقت على اجليش، ومل يكن شريكًا يف 
للقيام  اليت جرت يف عربا، وأنه مستعد  االشتباكات 

بكل ما يلزم من خطوات للخروج من هذه االزمة.
عن  إجيابية  أجواء  إشاعة  حياول  شاكر  كان  وفيما 
العالقة مع النائبة بهية احلريري، كانت األخرية ترفض 
التدخل يف االمر، إىل حّد أنه حتدث هاتفيًا، قبل فرتة 
قصرية، مع جنلها أمحد احلريري، متهمًا إياه بعرقلة أي 

تسوية لوضعه.
خلوض  الصلح  محاسة  أسباب  من  أن  الحقًا  وتبني 
بأن  علمًا  صيدا،  نائبة  ضد  نقطة  تسجيل  الوساطة 
هناك من أوحى هلا، قبل أيام، باحتمال حصول صفقة 
خترج شاكر من املخيم، فلم تبد أي معارضة، قائلة 

إنها لن تتدخل يف عمل القضاء.
املعطيات تفيد بأن الصلح تواصلت مع قائد اجليش، 
تسوية  ويريد  يتوب  أن  »يريد  شاكر  بأن  وأقنعته 
وضعه«، وأنه »مستعد لفعل أي شيء يثبت أنه قد 
تغري«. بعدها، كّرت االتصاالت، خصوصًا عندما أبلغت 
مديرية االستخبارات يف اجليش العماد قهوجي أن ملف 
شاكر صار يف احملكمة العسكرية، وأنه يف حال سّلم 
اىل  مباشرة  سينقله  اجليش  فإن  صيدا،  يف  نفسه 
احملكمة العسكرية اليت تقرر مكان االحتفاظ به متهيدًا 
حملاكمته. مع التشديد، هنا، على أن مرجعًا قضائيًا 
معنيًا أكد أن ال جمال لتسوية متنع احملاكمة عن شاكر. 
لكن املرجع رفض احلديث عن اتصاالت بهدف إجياد 
»الفنان  إن  إذ  اآلن،  حتى  العالق  االمر  وهو  خمرج. 
املدة  يعرف  أن  نفسه  تسليم  قبل  يريد  التائب« 
الزمنية اليت سيقضيها يف السجن، وإذا كان هناك 

إمكانية إلطالق سراحه.

صـفقة فـضل شاكـر
العّرابون: الوليد بن طالل وليلى الصلح وبيار الضاهر

ويف سياق إشاعة املناخات االجيابية، طلب اىل شاكر 
االستعداد خلطوات عدة، أبرزها:

ــ وقف التصرحيات السياسية ضد اجليش وضد أي 
طرف يف لبنان.

ــ االعالن عن مراجعة أجراها، والتأكيد أنه قطع صلته 
باألسري، وأن هناك خالفًا بينهما منذ مدة طويلة.

أجواء  إضفاء  على  يساعده  أن  ميكن  حمام  اختيار  ــ 
إجيابية. وهو اختار، هلذه الغاية، احملامية مي اخلنساء 
اليت يشار إليها بأنها قريبة من أجواء املقاومة، علمًا 
بأن اخلنساء أفادت بأن موافقتها على توّلي القضية 
أي  إسالة  متورط يف  غري  أنه  هلا  أقسم  بعدما  أتت 
نقطة دم، وطلب منها التخلي عن القضية فور ثبوت 

العكس.
بناًء عليه، مت التفاهم على خطوة إعالمية. مت اختيار 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال للقيام بهذه املهمة، علمًا 
طالل  بن  والوليد  الصلح  ليلى  صلة  إخفاء  مت  بأنه 
بعض  كان  وإن  الضاهر،  بيار  املؤسسة  رئيس  عن 
املصادر يؤكد أن الضاهر وافق على ذلك، على أمل 
أن تسمح هذه »اخلدمة« باستعادة التواصل بينه وبني 
وافق  بينهما.  العالقة  املالية  امللفات  الوليد ملعاجلة 
مقابلة  إجراء  أيام، على  أكثر من عشرة  شاكر، قبل 
مع املؤسسة اللبنانية لإلرسال. وعرب أصدقاء له خارج 
اإلجابات.  على  يتدرب  وبدأ  األسئلة  تلقى  املخيم، 
استشار الناصحني، وهّذب هندامه وحلق ذقنه ورتب 
ّجلت  سخُ الفائت،  اجلمعة  ويوم  عوده.  وتناول  منزله 
جهد  أي  دون  من  األوىل.  للمرة  املرئية  املقابلة 
مهين، حيث بدا كأنه صاعد إىل املسرح لتأدية وصلة 
ترّبأ من ماضيه واستبدل مواقف سابقة من  غنائية. 

اجليش واحلريري بأخرى متناقضة متامًا.
احلريري اليت اتهمها بالتخلي عنه صارت »أخت الشهيد 
وأختنا الكبرية اليت تصرفت حبكمة«. وقال إنه »سرت 
عرب  ديين  ألفيد  صوتي  الستخدام  الطريق  هذا  يف 
أدائي لألناشيد، وتفاعلت كما تفاعلت وقتها وتأثرت 
عندما استشهد الرئيس رفيق احلريري«. وأكد أنه مل 
يشارك يف القتال يف عربا. »كنت نائمًا واستيقظت 
منزلي  حتت  مكان  اىل  وجلأت  الرصاص  أزيز  على 
اىل  خرجت  وبعدها  القصف،  خّف  حتى  فيه  ومكثت 
على  ثم سريًا  ومن  الفيالت،  اىل  ثم  ومن  شرحبيل 
األقدام اىل املخيم«. كذلك غسل يديه من »شيخي 
أمحد«. ففي الفرتة األخرية »كانت عالقيت به سيئة 
جدًا، وكان هناك تعاون بيين وبني أجهزة أمنية عدة 
طبيعية،  حياة  ألعيش  املنطقة  من  خروجي  أمور  حلل 
وتسارعت االمور وحصلت املعركة«. شاكر ترّبأ أيضًا 
من إساءته للجيش. حسابه على فايسبوك ليس له، 
و«الفطيستان« اللتان سخر منهما يف شريط مصور 
جنود  بهما  املقصود  ليس  املعركة(،  خالل  )انتشر 

اجليش الذين استشهدوا يف عربا! )راجع ص 22(
بأن  اآلتي يقضي  السيناريو  فإن  املعطيات،  حبسب 
شاكر،  قضية  اخلنساء  تولي  عن  االعالن  اىل  يصار 
وأن يصار اىل ترتيبات خاصة لتسليم نفسه اىل فرع 
ينقل  أن  على  اجلنوب،  يف  العسكرية  االستخبارات 
اليت  الريزة،  يف  االستخبارات  مديرية  اىل  مباشرة 

تتوىل نقله اىل القضاء العسكري.
خروج  أن  لـ«األخبار«  أكدت  للملف  مواكبة  مصادر 
يقيم،  احللوة، حيث  التعمري يف عني  شاكر من حي 
»إخالء  مناخ  األيام  هذه  يعيش  وأنه  وشيكة،  باتت 
علمًا  يكن،  مل  شيئًا  وكأن  هكذا  وسفر«...  سبيل 
مؤسسات  داخل  من  اخلطوة  على  املعرتضني  بأن 
أسوأ  يكن  »مل  شاكر  ارتكبه  ما  أن  يؤكدون  الدولة 
أكثر  ميكث  مل  الذي  دقماق  بالل  الشيخ  ارتكبه  مّما 
يف  يشارك  مل  فإنه  كذلك  السجن.  يف  يومني  من 
القتال كما فعل عدد من مناصري األسري الذين ختلي 
احملكمة العسكرية سبيلهم واحدًا تلو اآلخر، رغم ثبوت 
وجودهم يف ساحة املعركة حبسب اعرتافاتهم«. فما 
هي العصا السحرية اليت تسّوي امللف الذي كان خطًا 

أمحر ترّبأ منه اجلميع؟
يذكر أنه فيما كان شاكر ميتدح »الست بهية«، كان 
وفد من تيار املستقبل جيول على فعاليات عني احللوة، 
ناصر  التيار يف صيدا واجلنوب  منها. منسق  موفدًا 
محود زار قائد قوات األمن الوطين الفلسطيين صبحي 
املشرتكة  الفلسطينية  األمنية  القوة  وقائد  عرب  أبو 
منري املقدح ورئيس احلركة االسالمية اجملاهدة مجال 
السعدي  طارق  أبو  األنصار  عصبة  ومسؤول  خطاب 
وممثلني عن القوى والفصائل. خطاب أبدى ارتياحه 
خاصة  القضايا،  »بعض  إن  وقال  املخيم،  الستقرار 
يف ما يتعّلق بقضّية شادي املولوي، جتري معاجلتها 
كما جرت معاجلتها يف الشمال، وإىل اآلن األمور تسري 

يف االجتاه الصحيح«.                      )األخبار(
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»خــريف اإلخــوان« فـي األردن
حنني القواسمي

الثور األبيض«. هذا هو حال  ُأكل  »ُأكلت يوم 
»اإلخوان املسلمني« يف األردن الذين يسريون 
فتهاوي  التشّظي.  من  مزيد  حنو  حثيثة  خبطى 
املشهد الداخلي لـ«إخوان اململكة« ليس متصاًل 
بالنهاية  أيضًا  بل  فحسب،  داخلية  بعوامل 
السريعة لزمن »االنتعاش« الذي رافق وصول 
إىل  أدى  ما  احلكم يف مصر،  إىل  األم  اجلماعة 
احلكم.  جنة  املشاركة يف  حلم  وضياع  الضعف 
احلكومة األردنية املنسجمة مع التوجهات العربية 
على   ، مباشرة  وغري  مباشرة  بصورة  تلعب، 
حيلو  كما  اآلراء«،  »اختالف  من  االستفادة  وتر 
للجماعة تسميته، ومن قرارات الفصل املتتالية 
حضن  من  للمطرودين  بابًا  لتفتح  واجلماعية، 
اإلرشاد، يأوون إليه. صار إنكار الواقع صعبًا 
على اجلماعة »اليت باتت ثالث مجاعات: األقدم 
»زمزم«  ومبادرة  سعيد،  همام  برقابة  ترخيصًا 
اليت يتزعمها »املفصول« نبيل الكوفحي، وأخريًا 
املراقب  ويرأسها  أيام،  قبل  املرخصة  اجلماعة 
أيضًا«، عبد  »املفصول  السابق إلخوان اململكة 

اجمليد الذنيبات.
الداخلية  أتقنت عمان استغالل الظروف  عمان | 
مع  ينسجم  مبا  املسلمني«  »اإلخوان  جلماعة 
من  »اإلخوان«  لشطب  العربي  اإلقليم  توجهات 
معادلة املنطقة السياسية، وهو ما يكاد يوصف 
بأنه »تدمري آخر قالع العمل السياسي األردني«. 
»اإلخوان«  تهديد  عن  اإلشاعة  تصبح  هنا  من 
االنضمام  أجل  من  لعناصرهم  الساحة  بإخالء 
إىل جتربة تنظيم »داعش« حقيقة مبعنى الواقع 
وإفراغ  اجلماعة  رأس  على  فاالنقالب  والنتائج. 
سياسي  رقم  من  اململكة  يف  العامة  احلياة 
التوجه  اىل  الشباب  سيتدفعان  كبري،  معارض 
حنو األكثر تطرفًا، ورمبا توليد مجاعات أخرى من 
دون إيقاع يضبطها يف العمل السياسي، وهو 
ما دفع تركيا اىل القيام بدور األم، واستدعاء 
همام  األردنيني،  لـ«اإلخوان«  العام  املراقب 
االستدعاء  كان  اذا  ما  النظر  بصرف  سعيد، 
للمساءلة عن اإلخفاق الذي أدى إىل هذه الكارثة 

على اجلماعة... أم للبحث عن حلول!
»اإلخوان« حالة  إذا مل حتّل  بأنه  ويقّر مراقبون 
»فرط العقد« اليت تعانيها، فإن املتوقع تزايد 
اخلالفات مبا يودي اىل »تقزيم اجلماعة أو القضاء 
عليها«. وبعد اإلعالن عن توجه سعيد إىل تركيا، 
برفقة أربعة من القياديني يف اجلماعة، ظهر أمس، 
إثر استدعائه من »مكتب اإلرشاد العاملي« الذي 
يتخذ من إسطنبول مقّرًا له، تعززت أصوات من 
انشقوا أخريًا بأن مطلبهم هو ترخيص »أردني« 
وقطع الصلة بالتنظيم الدولي، ألنهم يرون يف 

مثل هذه اخلطوات ما يؤكد تبعية اجلماعة لدول 
أخرى يف قراراتها، وتلقي أوامرها من اخلارج.

يف الوسط، يقف القيادي املفصول من اجلماعة، 
نبيل الكوفحي )رئيس مبادرة زمزم( الذي يرى 
إن ذهاب سعيد إىل تركيا »ال يعين بالضرورة 
وأنهم  حمليًا  ليس  األردن  إسالميي  قرار  أن 
إىل  مشريًا  اخلارج«،  من  التوجيهات  يتلقون 
»مكتب  كان  »اإلخوان«  داخل  جتربته  خالل  أنه 
اإلرشاد يوجه النصائح لنا من دون إجبارنا على 
شيء... أظن أن هدف استدعائه سيقتصر على 
احلالي  التصدع  رأب  على  للعمل  تركية  نصائح 

ال غري«.
إىل  حتدث  الذي  الكوفحي،  يرى  ذلك،  مع 
»الصقور«  يتبعه  الذي  النهج  أن  »األخبار«، 
إىل  سيقودهم  اجلماعة  على  يسيطرون  ممن 
»االنتحار السياسي«، داعيًا إىل إجراء انتخابات 
عن  عوضًا  للجماعة  جديد  مراقب  الختيار  عاجلة 
سعيد، »ألن الشرعية مهمة حتى متارس اجلماعة 
مهماتها«. كذلك رأى أن »تعّنت قيادة اجلماعة 
ورفضها االعرتاف بتصويب اإلجراءات القانونية 
مصلحتها«،  يف  يكونا  لن  اجلديد  والرتخيص 
ذاكرًا أنهم )قبل تشكيلهم زمزم( أنشأوا حراكًا 
داخليًا ساخنًا طالبوا فيه منذ عام ونصف بتسجيل 
الدستور  مع  تتوافق  قانونية  بصورة  اجلماعة 
الرد كان إقصاءنا واستبعاد  األردني... »لكن 

لغة احلوار«.
إعالمية«  »بهرجة  سعيد  همام  قاد  أيام،  وقبل 
القيادات  إىل  عاجاًل  نداًء  وّجه  حينما  كبرية 
يف  مقّرهم  أمام  للتجمهر  اجلماعة  يف  الشبابية 
عمان حتت عنوان »محاية ممتلكات املركز«، وأمر 
بإخالئه من كل امللفات واألرشيف، بعدما سرت 
)ومنهم  مؤخرًا  املفصولني  القادة  بأن  إشاعات 
احلالية  القيادة  طالبوا  السابق(  العام  املراقب 
عسكرية  قوى  بإحضار  مهّددين  املقر،  بإخالء 

وأمنية، وهو ما نفته احلكومة مجلة وتفصياًل.
إن  بالقول  »احلفلة«  هذه  على  علق  الكوفحي 
األطراف املفصولة من اجلماعة لن تعتمد أسلوبًا 
واستيعاب  الصرب  إىل  ستلجأ  بل  عليها،  ُطّبق 
ليست  العسكرية  »اللغة  وأضاف:  اآلخرين. 
أسلوب من فصل، ولن نوجه أي رسالة نصية 
أو شفوية بإخالء املقر«، جمددًا الدعوة إىل من 
وصفهم بـ »القياديني غري املرخصني« لتصويب 
أوضاعهم فورًا واالنضمام إىل اجلماعة املرخصة 
اليت انشقت عن األصلية... »عليهم قبول األمر 

الواقع وأال ينساقوا وراء اجملهول«.
»اإلخوان« يف  مجاعة  مع  التواصل  تعذر  وفيما 
من  ميثل  الذي  التيار  فإن  الظروف،  هذه  ظل 

تقدم بطلب إىل احلكومة بالرتخيص )راجع عدد 
أمس( يقول إنه يشكل اجلزء األكرب من اجلماعة 
كذلك  الرئيسي.  العدد  نصف  من  أكثر  ويضم 
ينفي هؤالء أن تكون احلكومة قدمت إليهم أي 
إغراءات من أجل الرتخيص، أو أن تكون ساهمت 

يف إشعال اخلالفات بني الطرفني.
»األخبار«،  إىل  حتدثت  مطلعة،  مصادر  ووفق 
فإن »التنظيم اجلديد )املسمى »مجعية« اإلخوان 
املسلمني( سيعلن تنصيب عبد اجمليد الذنيبات 
مراقبًا عامًا للجمعية اليت حصلت على الرتخيص.
ال  أنها  مرة  من  أكثر  أكدت  اليت  احلكومة  أما 
أمس  اجتمع  فقد  القضية،  هذه  يف  تتدخل 
إخوانية،  قيادت  مع  النسور  اهلل  عبد  رئيسها 
منهم همام سعيد )قبل سفره إىل تركيا(، للبحث 
وفق  األخري«،  الرمق  حتى  الصدع  »ترميم  يف 
تعبري أحد املصادر. وكان سعيد قال، يف وقت 
سابق، إن »ترخيص اجلماعة القانوني قائم وال 
حيتاج إىل تصويب«، داعيًا احلكومة إىل الرتاجع 
عن قرار الرتخيص للمنشقني الذين حصلوا على 
يف  اجلمعيات  سجل  إدارة  جملس  من  موافقة 
وزارة التنمية االجتماعية، قبل يومني، على طلب 
التصويب، بعدما قدموه إلعادة تسجيل اجلماعة 

»كجمعية سياسية«.
وهذه اجملموعة اجلديدة كانت تعّرف نفسها باسم 
»اللجنة التحضريية ملؤمتر إصالح مجاعة اإلخوان« 
اليت يرأسها الذنيبات نفسه، وقد أصدرت بيانًا 
رمست فيه ما قالت إنها مالمح املرحلة املقبلة 

ملا بعد استكمال إجراءات التسجيل.
إىل  اإلخواني  الوفد  النسور  طمأن  اللقاء،  ويف 
أن كيان مجاعتهم »قائم« وال تغيري عليه رغم 
تسجيل مجعية جديدة باسم »اإلخوان املسلمني«، 
أي خالف بني طريف  بأن  ذلك  على  أضاف  ثم 
همام  لكن  القضاء«.  »مكانه  سيكون  األزمة 

سعيد وجه مناشدة عرب قناة »الريموك«، التابعة 
الثاني،  عبداهلل  امللك  إىل  اإلخواني،  للتنظيم 
األزمة«.  »هذه  حل  التدخل يف  إىل  إياه  داعيًا 
تشعر  ال  اجلماعة  أن  إىل  العام  املراقب  ولفت 
»ختشى  لكنها  الحقة،  إجراءات  أي  من  بالقلق 
كذلك  الظلم«.  عليهم  سيقع  من  أفعال  ردود 
حذر من »أن النظام األردني هو املتضرر األول 

مّما جيري مع اجلماعة من إعادة الرتخيص«.

خلية أزمة ملعالجة آثار االنشقاق

وسط حالة من الشّد واجلذب بني أنصار مجاعة 
»اإلخوان املسلمني« اجلدد، واجلماعة األم، عرب 
قيادات  أخفقت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بارزة يف اجلماعة يف طلب التدخل احلكومي حلل 
األزمة، لكن القيادات البارزة ذاتها، اليت تعترب 
مبادرة  تبيّن  بصدد  األم،  اجلماعة  مؤّسسي  من 

داخلية لإلنقاذ.
نواف  »اإلخوان«،  شورى  جملس  رئيس  وقال 
إن  صحايف،  تصريح  يف  )الصورة(،  عبيدات 
اجمللس يف حالة انعقاد دائم، وإن من املتوقع 
أن حتسم اجلماعة خياراتها يف حل األزمة، ومن 
من  بداًل  »توافقية«  قيادة  على  التوافق  بينها 
احلالية. ويعزو كثريون املوقف احلكومي السليب 
منذ سنوات،  بينهما  والفتور  القطيعة  حالة  إىل 
على خلفية املواقف املتباينة من »الربيع العربي«، 
وذلك يف وقت تنفذ فيه السلطات حكم السجن 
زكي  العام،  املراقب  نائب  حبق  ونصف  لسنة 
بين ارشيد، بتهمة اإلساءة إىل دولة اإلمارات. 
العام  املدعي  أن  عن  »اإلخوان«  يتحدث  كذلك 
حملكمة أمن الدولة أمر، أول من أمس، بتحويل 
اإلخوان على احملكمة، التهامهم  16 عنصرًا من 

بدعم حركة »محاس« أمنيًا وعسكريًا.

من املتوقع أن تتزايد الخالفات داخل الجماعة من دون طريق نهائي للحل )آي بي ايه(

»ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض«. هذا هو حال »اإلخوان املسلمني« يف األردن الذين يسريون بخطى 
حثيثة نحو مزيد من التشّظي )أ ف ب(
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 »العسكرية« استجوبت 3 مبلفني منفصلني

موقوفون سوريون يكشفون عن خمططات »داعش 
والنصرة« يف لبنا

حتّولت قاعة احملكمة العسكرية الدائمة اىل »ملتقى« للسوريني 
املتهمني بانتمائهم اىل تنظيمات إرهابية متطرفة، بعد توقيفهم 

يف لبنان بتواريخ خمتلفة.
وتظّهر جلسات استجواب هؤالء املوقوفني صورة أمراء تنظيمي 
االرهابية  املخططات  عن  وتكشف  و«داعش«،  النصرة«  »جبهة 
اليت قاموا ويقومون بها، واليت طاولت لبنان يف الفرتة األخرية 
من تفجريات، يف حني أن معظم املتهمني ينفون أمام احملكمة ما 
أدلوا به من اعرتافات سابقة يف معرض التحقيقات األولية معهم 

حول هذه املخططات.
فمن »العّموري« أكرب مصّنع متفجرات وصواريخ، اىل أبو عبداهلل 
قيام  عن  موقوفان  يكشف  يربود،  النصرة« يف  »أمري  العراقي 
مكتب ملساعدة  أنها  ستار  حلبا حتت  له يف  باختاذ شقة  األول 
مفخخة  جيب  بإرسال سيارة  الثاني  وقيام  السوريني،  النازحني 
تفجريها يف حملة  قبل  َّ ضبطها  تمَ اجلنوبية  الضاحية  منطقة  اىل 

املعمورة.
قد  ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
املوقوفني  األوىل  يف  استجوبت  منفصلتني  جلستني  عقدت 
الشقيقني السوريني حممود وسعد عطااهلل احملمود باالنتماء اىل 
جبهة النصرة وجتنيد ومتويل خاليا إرهابية يف لبنان للقتال يف 
وأرجأت  سوريا،  اىل  أسلحة  وتهريب  مستندات  وتزوير  سوريا 
اجللسة اىل 17 نيسان املقبل الستجواب املوقوف الثالث السوري 
أمحد  السوري  استجوبت  الثانية  ويف  املعراوي.  حممد  حسان 
عرابي، ورفعت اجللسة اىل 29 نيسان املقبل لسماع إفادة أحد 

الشهود من السجناء.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي حممود فتوح أفاد سعد احملمود 
أنه كان »أستاذ مدرسة يف سوريا« وإثر األحداث جاء اىل لبنان 
أوروبا. ولدى  أن يسافر إلكمال دراسته يف  أهله، على  لرؤية 
مكوثه لنحو شهر عند شقيقه املتهم حممود ت اعتقاله واألخري يف 
تعلبايا. وبسؤاله قال سعد إنه من بلدة القصري إمنا من سكان 
احلسكة، نافيًا عالقته بأي تنظيم. وأضاف: إن أخي حممود كان 
موظفًا يف سوريا وكان ينتظر احلصول على تأشرية دخول اىل 
اململكة العربية السعودية، لكن ذلك مل حيصل فجاء اىل لبنان. 
وسئل عما قاله سابقًا ان شقيقه كان من الناشطني جدًا يف »جبهة 
النصرة«، فأوضح بأنه مل يذكر ذلك، إمنا كان شقيقه يشارك يف 

التظاهرات اليت كانت حتصل يف سوريا العام 2011.
وعن التحويالت املالية اليت كانت تصله من اخلارج قال سعد إن 
شقيقه تسّلم واحدة منها، و«علمت بها بعد أن وردتين رسالة عرب 
»الواتس آب« من رقم جمهول تفيد عن إرسال حوالة بامسي بقيمة 
مخسة آالف دوالر«، وأضاف: إن املبلغ سلمته لشقيقي«. وبعدما 
نفى أن يكون املتهم حسان املعراوي قد عرض عليه االنتماء اىل 
تنظيم إرهابي، أنكر أن يكون على علم مسبق بالسيارة املفخخة 
اليت ضبطت يف الضاحية أو أن يكون شقيقه قد أبلغه أن حسان 

متورط بها، وأكد أنه علماني وموقوف منذ 16 شهرًا.
وباستجواب حممود احملمود حبضور وكيله احملامي حممود فتوح، 
القصري وقد عمل يف  بلدته  موظفًا يف  إنه كان  قال من جهته 
تهريب املازوت والبنزين، وأن حسان املعراوي ابن قريته. وتابع 
يقول: قدمت استقاليت مع بدء احلوادث يف سوريا على أساس 
السفر اىل السعودية، لكين مل أمتكن من ذلك فجئت اىل البقاع 
لدى شقيقات لي، ثم عملت لفرتة يف اهلرمل وعدت اىل يربود 
املازوت، ونفى تهريبه للسالح  يف سوريا، وعملت يف تهريب 
لصاحل أي تنظيم وقال: كنت أنقل مساعدات إنسانية للجرحى من 

القصري اىل يربود، مقابل املال.
»جنود  تدعى  لنفسه  كتيبة  ألف  إنه  قال  املعراوي  حسان  وعن 
أنا  الرمحن« ومركزها القصري وأضاف: مل أنتم اىل أي تنظيم، 
أنقل جرحى وأهّرب املازوت والبنزين، وذلك مقابل  فقط كنت 
املال، ونفى أن يكون قد نقل 3 بنادق كالشنيكوف ملسؤول لواء 
»بشائر النصر«، موضحًا ان أمري النصرة يف القصري أبو علي كان 

يهّرب له املازوت والبنزين كغريه من األشخاص.
وسئل عن املدعو عمر سيف، فقال انه قائد »كتيبة اخلضر« وهو 
سعودي أو خليجي وكان مركزه القلمون. وأضاف بأن األخري مل 
يعرض عليه العمل معه بعد علمه انه سيأتي اىل لبنان، مرتاجعًا 
به  اتصل  عمر سيف  ان  وأوضح:  السابقة،  اعرتافاته  بذلك عن 
وأعلمه عن وجود جرحى وطلب منه تأمني دواء هلم، وأنا كنت 
يؤمن  كان  الذين  اجلرحى  ان  وأفاد  املال،  مقابل  بذلك  أقوم 
هلم حاجاتهم يف املستشفيات، كانوا حيضرون بواسطة الصليب 

األمحر.
وبسؤاله أوضح ان األموال اليت كان يتسلمها، كان يوزعها على 
النازحني، وان عمر سيف اعلمه أن مبلغ الستني ألف دوالر الذي 
تسلمه منه هو من شخص كوييت. وسئل عن أشخاص قال إنهم 
عملوا يف مجعيات ملساعدة النازحني يف املخيمات، نافيًا أن يكون 

عن  يقول  وتابع   ،15 عددها  حديدية  أصفادًا  سّلمه  قد  حسان 
حسان بأنه ال يعرف إذا كان حضر اىل لبنان من أجل تنفيذ مهمة 

معينة، أو التحاقه جببهة النصرة.
وسئل عن مبلغ 50 ألف دوالر استلمه حسان املعراوي من املدعو 
ماليًا  مبلغًا  هناك  ان  لي  قال  امنا  أعرف،  ال  فقال  القاسم  أبو 
وسيوصله اىل أبو عبداهلل العراقي. واضاف ال أعرف متى انتقل 

حسان من النصرة اىل »داعش«.
وحتدث حممود احملمود عن أن حسان أعلمه أنه اشرتى سيارة جيب 
شريوكي وان أوراقها كانت شرعية وطلب منه أبو القاسم أن 
يسلمها ألبو عبداهلل العراقي وهو أمري »داعش«، وقال: أنا جئت 

اىل لبنان قبل حواىل 15 يومًا من توقيفي وشقيقي.
وبسؤاله قال: مسعت على األخبار ان السيارة ضبطت يف الضاحية، 
ومل أعرف يومها انها كانت مفخخة، ومل أعرف ان اجليب هو نفسه 
إال بعد توقيفي.وهل إن أبو عبداهلل العراقي أرسل عدة سيارات 
مفخخة اىل لبنان قال: ال علم لي بذلك، ومل أرمَ املكان الذي يفخخ 

فيه سيارات.
وأكد ان قيمة التحويالت املالية اليت تسلمها بلغت 60 ألف دوالر 

عمل على توزيعها على املخيمات، نافيًا قيامه بأي عمل أمين.
وأعطى أوصاف أبو عبداهلل العراقي الذي رآه عندما رافق حسان 
الوحيدة اليت يراه فيها، وقال  لتسليمه السيارة، وكانت املرة 
عنه إنه شاب أربعيين، وشعره أشيب قلياًل، وليس له حلية، وهو 

حنطي البشرة، ويتحدث بلهجة خليجية عراقية.
ويف جلسة ثانية استجوبت احملكمة املوقوف السوري أمحد عرابي 
حبضور وكيله احملامي عصام سعدية، فأفاد أنه موقوف منذ حنو 
عام، وتلقى دروسًا يف الشريعة يف سوريا، وهو مهتم باالنتماء 
اىل تنظيم إرهابي حمظور ومشاركته يف تصنيع املتفجرات ومتويل 
ارهابيني وتصنيع صواريخ وتفخيخ السيارات بغية تفجريها يف 

مناطق شيعية.
وأوضح بأنه سكن يف حلبا وعمل مع اجلرحى جلهة األعمال االدارية 
ضمن مركز ما يسمى تنسيقية الالجئني السوريني، وان عددًا من 
تنظيم  انتماءه ألي  نفى  وبعدما  املركز،  معه يف  عملوا  الشباب 
بأبو  وملقب  جريح سوري  بأنه  فأفاد  العموري  املدعو  عن  سئل 
املركز  اىل  حضر  وعندما  العرعور،  بأمحد  أيضًا  ومعروف  عبدو 
ساعده مببلغ بسيط، وغادر بعد فرتة ثم عاد، وراح يرتدد اىل 
املركز، وأضاف أمحد: طلبت مساعدته يف ارسال مواد طبية اىل 

سوريا ومل أكن أعلم أنه خبري باملتفجرات.
وسئل عما ذكره سابقًا انه مسح ألبو عبدو باستخدام املركز لطبخ 
بتصنيع  قام  انه  لي  علم  وال  يستخدمه  مل  أجاب:  املتفجرات، 
صواريخ، وامنا أخربني انه يريد استخدام املتفجرات يف سوريا، 
تهديدًا  الفايسبوك  على  له  وقرأت  طرابلس،  اىل  انتقلت  وأنا 
»حلزب اهلل بعد دخوله اىل سوريا وانه سريسل صواريخ لضرب 

احلزب«.
وأوضح عرابي أنه بعد تركه املركز، أطلق عليه تسمية »مكتب 

اجلرحى«، وان عبداللطيف أسعد كان مسؤواًل عنه.
وعن عالقته بالشيخ عمر بكري فستق قال: العموري أعلمين أن 
هناك شيخًا يقدم املساعدات، امنا كان على فستق دعاوى وكان 

قد أخلي سبيله حديثًا، وال يستطيع دفع املال.
وسئل عما ذكره سابقًا من ان العموري أبلغه انه سيطلق صواريخ 
وسريسل سيارات مفخخة اىل مناطق شيعية، فأجاب: مل يذكر 

الضاحية قال لي فقط احلزب.
انه )أي املتهم( يشتغل  انه أعلم العموري  وبسؤاله أكد عرابي 

بالكرتونة واغاثة.
ونفى أن يكون العموري قد أبلغه عن تعّذره ارسال سيارة مفخخة 
ألن الطريق غري آمنة، وان العموري مل يقل له انه يعمل مع تنظيم 

ما.
ومن هو صاحب القرار بإنشاء مركز يف حلبا أجاب: احلاج أبو حممد 

الرفاعي وهو ينتمي اىل االخوان املسلمني وهو سوري.
انه ال يعرف ماذا حل  أكد املتهم  ويف رده على سؤال ملوكله 
باملكتب الذي عمل فيه لنحو شهرين ونصف فقط، ومل أعلم اذا 

كان يتم فيها تصنيع املتفجرات.

مشتبه به باإلرهاب يف ضهر العني
  

ألقت خمابرات اجليش فرع الكورة القبض على )ط.ح( الذي حيمل 
العني،  منطقة ضهر  الكائن يف  منزله  األسرتالية، يف  اجلنسية 

لالشتباه بارتباطه مبجموعات إرهابية مسلحة.

طلب اإلعدام لقاتلي مجو يف الصرفند
  

أصدر قاضي التحقيق االول يف صيدا منيف بركات قراره الظين 
بتاريخ  الصرفند،  درار مجو يف  السوري حممد  مقتل  يف قضية 
انها  قيل  ألسباب  منزله  يف  عليه  النار  بإطالق   ،2013/7/17
تتعلق بالنظام السوري، وتبني من خالل التحقيقات انها ألسباب 

عائلية.

وطلب القاضي بركات عقوبة االعدام لزوجته سهام يونس وابن 
شقيقتها علي خليل يونس بعدما اتهمهما سندًا اىل املادة 549 
عقوبات والعقوبة عينها لشقيق سهام بديع حممد يونس وابنتها 
 219 املادة  على  معطوفة   549 املادة  اىل  سندًا  مجو،  فاطمة 

عقوبات، وظن بعلي خليل يونس سندًا اىل املادة 72 أسلحة.

االدعاء على 6 شركات باإلفالس االحتيالي
  

ادعى النائب العام املالي علي ابراهيم، يف الشكوى املقدمة من 
ست  على   )LBCI( انرتناشيونال«  لالرسال  اللبنانية  »املؤسسة 
شركات وكل من يظهره التحقيق جبرم االفالس االحتيالي، وأحال 

امللف اىل قاضي التحقيق االول يف جبل لبنان.

منع دورية لـ«الرجيي« من ضبط مصنوعات 
مهربة يف الشراونة

  
مكافحة  جلهاز  تابعة  دورية  املواطنني«  من  »مجهرة  اعرتضت 
التهريب يف »الرجيي« خالل دهمها متجرًا يف حي الشراونة يف 

بعلبك، ومنعتها من ضبط مصنوعات تبغية مهربة.
وجاء يف بيان الدارة حصر التبغ والتنباك لـ »الرجيي« ان »دورية 
من جهاز مكافحة التهريب يف ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية 
دهمت بتاريخ 2015/3/07 متجرًا يف حي الشراونة ـ بعلبك يعود 
للسيد علي وهيب، حيث منعت مجهرة من املواطنني الدورية من 
اليت  املهربة  التبغية  املصنوعات  بضبط  الرمسية  مهمتها  اكمال 

كانت موجودة داخل مستودعه«.

مطلوبون يف قبضة القوى األمنية
  

أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر االحد واالثنني كاًل من ر.ع )34 
عامًا( وح.أ )46 عامًا(.

وتبني أن األول مطلوب للقضاء مبوجب 5 مذكرات وخالصة حكم 
تقضي  موصوفة  وسرقة  وختريب  وخطف  أموال  ابتزاز  جبرائم: 

بالسجن املؤبد.
والثاني مطلوب للقضاء مبوجب بالغ إلقاء قبض ومذكرة توقيف 
وخالصة حكم جبرم جتارة خمدرات تقضي بالسجن املؤبد وتغرميه 

مئة مليون لرية لبنانية.
وأودع املوقوفان القضاء املختص بناء على إشارته.

شرطة  قيادة  يف  بريوت  استقصاء  مفرزة  أوقفت  جهتها،  من 
بريوت 27 شخصًا بينهم 3 سوريني وآخر قيد الدرس. كما حجزت 

دورياتها 31 دراجة نارية و22 سيارة خمالفة.
ففي حملة رأس بريوت ت توقيف )ح.خ.ش( و)هـ.م.أ( بعدما 

ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة املصيطبة ت توقيف )ف.م.هـ.ص( بعدما ضبط حبوزته 

كمية من احلبوب املخدرة.
ويف حملة السبينس ت توقيف )خ.م.ع( و)ح.ر.ط( بتهمة ترويج 
اهلريويني.  مادة  من  كمية  حبوزتهما  ضبط  بعدما  خمدرة  مواد 

و)أ.ج.ب( و)ل.أ.أ( جبرم تعاطي مواد خمدرة.
ويف حملة الرملة البيضاء ت توقيف كل من )ب.ن.ع( لقيادته 
دراجة نارية مسروقة و)م.ر.ف( املطلوب مبوجب بالغ حبث وحتر 
بعدما ضبطت حبوزته ورقة  والسلب. و)ح.ي.ج(  السرقة  جبرم 
قيد   - و)ر.أ.ع  و)م.ح.أ(  مزورة.  دوالر  املئة  فئة  من  نقدية 
الدرس( والسوري )ع.خ.أ( بعدما ضبط حبوزة الثالثة كمية من 

حشيشة الكيف.
ويف حملة النهر ت توقيف كل من )ج.أ.ب.ع( بعدما ضبط حبوزته 
مسدس حربي غري مرخص وكمية من احلبوب املخدرة، كذلك ت 
توقيف السوريني )ع.ن.أ( و)أ.ف.أ( و)ع.أ.ع( و)هـ.أ.هـ( جبرم 

انتحاهلم صفة أمنية وحماولة سرقة.
ويف حملة طريق الشام ت توقيف )م.م.أ( املطلوب مبوجب خالصة 

حكم تقضي بسجنه مدة ستة أشهر جبرم مقاومة رجال السلطة.
مبوجب  املطلوب  )ع.ح.ح(  توقيف  ت  البيضاء  الرملة  ويف حملة 
خالصة حكم جبرم تعاطي املخدرات وجبرم حترير شيكات من دون 

رصيد.
ويف حملة املصيطبة ت توقيف )ع.ف.ح( املطلوب مبوجب مذكرة 

توقيف جبرم السرقة وتزوير شيكات.
ويف حملة ميناء احلصن ت توقيف )إ.ع.أ.ق( والسوري )م.أ.أ( 

بعدما ضبطت حبوزتهما كمية من احلبوب املخدرة.
بعدما  )و.ف.م.أ.س(  املصري  توقيف  ت  األشرفية  حملة  ويف 
ضبطت  بعدما  و)ج.ن.ح(  احلشيشة  من  كمية  حبوزته  ضبطت 

حبوزته كمية من مادة الكوكايني وحشيشة الكيف.
ويف حملة النهر ايضا ت توقيف 3 بينهم فتاتان وهم )ر.ج.ج( 
و)ك.ن.أ( و)ب.ن.ز.ن( بعدما ضبطت حبوزتهم كمية من مادة 

املارجيوانا.
وقد حجزت دوريات املفرزة 31 دراجة نارية و22 سيارة خمالفة.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
4393 خمالفة سرعة زائدة خالل أسبوع

  
واصلت مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات 
السرعة الزائدة عرب الرادارات ليال نهارا اليت سجلت اعتبارا من 2 
اجلاري ولغاية التاسع منه تنظيم 4363 خمالفة سرعة زائدة، وذلك 
بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل رادع لدى السائقني 

للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث.
على   LIBAN POSTشركة عرب  أصحابها  إىل  احملاضر  هذه  وتبّلغ 

عناوينهم.
ودعت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي هؤالء اىل الدخول إىل 
موقع قوى األمن الداخلي اإللكرتوني WWW.ISF.GOV.LB بغية 
اإلطالع على احملاضر املنظمة يف حقهم، ويف حال وجودها االتصال 
مبركز خدمة الزبائن لدى LIBAN POST على الرقم: 01/629629 

لتعديل أو تصحيح عناوينهم.

جرحى يف حوادث سري متفرقة
  

وقع حادث سري مساء األحد على طريق عام اخلردلي يف منطقة 
الركاب  من  ثالثة  اصابة  اىل  ادى  ما  سيارتني،  بني  مرجعيون 
اثرها اىل مستشفى مرجعيون احلكومي  جبروح طفيفة نقلوا على 
حتقيقاتها  وباشرت  األمنية  القوى  حضرت  الفور  وعلى  للمعاجلة، 

يف احلادث.

وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحيني نتيجة تصادم 
بني  تصادم  نتيجة  وجريح  خلدة،  نارية حملة  ودراجة  سيارة  بني 
سيارة ودراجة نارية على جسر الفيات باجتاه تقاطع الدخولية برج 

محود.

تضّمن توصيات مؤمتر حول »املرأة املعتدى عليها«

قرار اتهامي جلندي »يصطاد« النساء يف النبطية
  

الرماية على ضحاياه،  الصيد«، يتقن  »هواة  اجلندي ع.أ.ش من 
بداية بالتمويه واخلداع، وتاليًا بالعنف والتهديد، وسالحه »سيارة 
رابيد«، حتى إذا ما صعدت الضحية فيها، وقعت بشباك املعاناة 
واخلوف والرعب. لكن هوايته ليست صيد الطيور الربية، وال صيد 

السمك، بل صيد النساء.
رياض  األول  العسكري  التحقيق  قاضي  استهل  العبارات،  بهذه 
أبو غيدا وقائع القرار االتهامي الذي أصدره حبق اجلندي املذكور، 
تزامنًا مع »يوم املرأة العاملي«، وضّمنه أهم التوصيات خبصوص 
املرأة املعتدى عليها جنسيًا اليت صدرت يف نهاية احد املؤمترات 

يف إسبانيا، شارك فيها القاضي أبو غيدا شخصيًا.
وطلب أبو غيدا يف قراره الذي جاء وفقًا وخالفًا للمطالعة وإضافة 
هلا، عقوبة األشغال الشاقة بالسجن من 3 أعوام إىل 15 للجندي، 

وأحاله أمام احملكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
القرار أن اجلندي كان يتجول بسيارة رابيد لون  وأوردت وقائع 
عن  يفّتش  والبلدات،  القرى  من  وحميطها  النبطية  مبدينة  أبيض 
امرأة أو فتاة، واقفة إىل جانب الطريق بانتظار سيارة أجرة تقّلها 
إىل مركز عملها، أو جامعتها، أو إىل بيتها، فيتوقف قربها ويعرض 
إيصاهلا بلطف وذوق، حتى إذا ما صعدت معه يسلك طريقًا خالية 
بها  يتحّرش  مانعته،  فإذا  غزاًل،  بها  بالتحّرش  ويبدأ  املارة،  من 

عنفًا، بالصراخ والتهديد والضرب.
والضحية األوىل هي عاملة سورية مبعمل خياطة يف بلدة حبوش، 
وكانت بتاريخ 2015/1/10، متوقفة مع صديقتها على طريق عام 
حبوش، فتوقف املدعى عليه قربهما ودعاهما للصعود معه بغية 
إيصاهلما إىل النبطية، وبعد مسافة قصرية توقف وأنزل الصديقة 
وقام  معزول،  مكان  إىل  بالسورية  مسرعًا  وأقلع  السيارة،  من 
بالعنف والتهديد أكثر من مرة، ثم تركها على قارعة  باغتصابها 
النبطية  خمفر  إىل  توجهت  حيث  رمان،  كفر  دّوار  قرب  الطريق 

وتقدمت بشكوى حبق جمهول.
وبعد إلقاء القبض عليه، جرت مقابلة بينه وبينها فتعّرفت عليه من 
أنه هو الذي اغتصبها قائلة باحلرف الواحد: »هو نفسه الذي اعتدى 
علي، وباستطاعيت التعرف عليه ولو بعد عشر سنوات«، ومتكن من 

جمامعيت بالقوة أكثر من مرة«.
أما الضحية الثانية فهي فتاة عزباء تعمل سكرترية بعيادة طبيب 
دار  مبحلة  متوقفة   2015/2/9 بتاريخ  وكانت  النبطية،  اسنان يف 
املعلمني للتوجه اىل مكان عملها يف العيادة، فتوقف قربها املدعى 
عليه وكان بسيارة بنية اللون »معرفًا« عن نفسه انه سائق أجرة، 

فصعدت معه وطلبت ايصاهلا إىل النبطية.
واثناء الطريق ادعى السائق ان السيارة قد تعطلت ولديه سيارة 
ثانية من نوع رابيد موجودة يف املكان وطلب منها الصعود اليها 
لنقلها اىل وجهتها. لكنه توجه اىل منطقة معزولة خالية من السكان 
االعتداء  حماواًل  بالعنف  بها  ثم حترش  للجيش،  ثكنة  طريق  على 
بشعرها  رأسها، وشدها  على  رغم ضربها  قاومته،  لكنها  عليها، 
ثم مزق ثيابها، ونزع حجابها، لكنها مل تستسلم وبادرته بالضرب 

دفاعًا عن نفسها وشرفها، وبالصراخ بصوت عال طالبة النجدة، 
لكن املدعى عليه مل يستسلم بدوره، ومل يأبه ملقاومتها ورعبها، 
فراح يقبلها يف فمها، ويلمس صدرها، عند ذلك استحلفته بإمهاهلا 

قلياًل حتى تتنفس اهلواء وتعطيه ما تريد.
هاربة، صارخة،  ركضت  السيارة،  باب  بفتح  هلا  السماح  ومبجرد 
مذعورة، تعيد لبس ثيابها اثناء اهلرب، حتى وصلت اىل الطريق 
أحد األشخاص بسيارته، وأوصلها اىل  الرئيسي واصعدها  العام 

مكان عملها.
كانت  اليت  اهلستريية  حالتها  من  لديه  تعمل  الذي  الطبيب  ُذهل 
معطية  معها،  حصل  عما  وشكت  املخفر،  اىل  واصطحبها  عليها، 
القبض عليه الحقًا، وتعرفت عليه  ألقي  الذي  املعتدي،  أوصاف 

بعد توقيفه.
وبالتحقيق مع املدعى عليه اعرتف أنه أخذ السورية اىل مكان خال 
من املارة، ومارس اجلنس معها برضاها مقابل ان يعطيها ثالثني 
التقدم  اىل  السورية  مببادرة  دحض  االدالء  هذا  لكن  لرية،  الف 
بالعنف،  النبطية حول تعرضها العتداء جنسي  لدى خمفر  بشكوى 

وتعرفت على املدعى عليه من أنه الفاعل.
رغم صراخها  بها،  بتحرشه  فاعرتف  الثانية،  للضحية  بالنسبة  أما 

ومقاومتها، وانها مل متكنه من نفسها.

»التمييز العسكرية« تصدر حكمها حبق العقيد 
أبو جودة

  
لطوف  طوني  القاضي  برئاسة  العسكرية  التمييز  حمكمة  أصدرت 
العدو  مع  التعامل  جبرم  جودة  أبو  أنطوان  العقيد  حبق  حكمها 

اإلسرائيلي حبضور وكيل الدفاع عنه احملامي رياض مطر.
وقضى احلكم بسجنه مدة ست سنوات وثالثة أشهر، بعدما كان 
أبو جودة عقوبته مطلع  العقيد  حمكومًا مدة سبع سنوات. وينهي 

الشهر املقبل.

فلسطيين »يستعني« بفتاة لتنفيذ عمليات سلب وسرقة
  

»استعان« فلسطيين مبواطنته القاصر للقيام بعدة عمليات سلب 
وسرقة بقوة السالح على منت دراجة نارية، واعرتفا بارتكاب حواىل 

عشرين عملية، بعدما مت توقيفهما داخل نفق األوزاعي.
وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان هلا انه بتاريخ 
2015/3/8 متكنت دورية من مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية يف 
سلب  بأعمال  فيهما  مشتبه  توقيف  من  القضائية  الشرطة  وحدة 
ونشل على منت دراجة نارية صغرية احلجم داخل نفق األوزاعي، 
وهما الفلسطيين م.ع. )24 عاما( والفلسطينية ح.ح. )16 عامًا( 

وهي قاصر.
وبالتحقيق معهما اعرتفا بارتكابهما حواىل /20/ عملية سلب وسرقة 
مناطق  يف  مواطنني  عملياتهما  طالت  وقد  ونشل.  السالح  بقوة 
خمتلفة من حمافظة جبل لبنان، حيث كان يعمد املوقوف األول إىل 
شهر مسدس حربي بوجه ضحاياه ثم يقوم بسلبهم مقتنياتهم من 
أموال ومصاغ وهواتف خلوية وغريها مّت ضبط املسدس والدراجة 
مبوجب  للقضاء  مطلوب  املذكور  ع.  م.   _ أن  تبني  كما  النارية، 

مذكرات عدلية جبرائم سلب وسرقة.
ضحية  وقعوا  الذين  من  املختص،  القضاء  إلشارة  بناًء  وطلبت 
اجلنوبية  الضاحية  مفرزة  مركز  إىل  احلضور  إليه،  وتعرفوا  أعماله 
ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن،  القضائية الكائن يف االوزاعي _ 
أو االتصال على أحد الرقمني: 01/842403 أو 01/842405، متهيدًا 

الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

توقيف 536 مطلوبًا
  

متكنت شعبة املعلومات مكتب حلبا من توقيف عمر.ش وعلي.ش 
من بلدة مشحة العكارية، وهما من املطلوبني اخلطريين الذين كانت 
قد سطرت حبقهما مذكرات توقيف، لتورطهما جبرائم حماولة قتل 

وإطالق نار وسرقة. وقد متت إحالتهما إىل القضاء املختص.
من جهة أخرى، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان 
هلا أنه ضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة 
الداخلي خالل  األمن  أنواعها، متكنت قطعات قوى  اجلرمية مبختلف 
أسبوع من توقيف 533 شخصًا، وذلك إلرتكابهم أفعاال جرمية على 
كل األراضي اللبنانية، ومطلوبني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام 

عدلية خمتلفة.
ويف منطقة القبة يف طرابلس، أوقف مكتب مكافحة اإلرهاب يف 
الشمال ع.ي )23 عامًا( وهو مطلوب مبذكرتي قتل وسلب بقوة 

السالح، وأودع القضاء املختص.

وفاة شاب بسقوط سيارة أثناء إصالحها يف صيدا
  

قضى الشاب فراس دحاويش متأثرًا جبراح بالغة أصيب بها يف 
رأسه، بعد سقوط سيارة عليه كان يعمل على إصالحها، يف حمله 

يف املدينة الصناعية يف صيدا.

مقتل سوري مبنزله يف الدبية

  
عثر على السوري خلدون اخلطيب، مقتواًل يف منزله يف بلدة الدبية 
يف اقليم اخلروب، يف ظروف غامضة، فيما التحقيقات جارية ملعرفة 

مالبسات احلادث.
إدانة مصطفى محدان بدعوى »القوات«

  
رزق  روكز  القاضي  برئاسة  بريوت  يف  املطبوعات  حمكمة  دانت 
اهلل  عبد  وروال  صليبا  نوال  القاضيتني  املستشارتني  وعضوية 
املدعى عليه مصطفى محدان يف الشكوى املقدمة من حزب القوات 
اللبنانية ممثاًل برئيس اهليئة التنفيذية الدكتور مسري جعجع، ومن 
جعجع بصفته الشخصية، وضد املديرة املسؤولة عن األخبار والربامج 
السياسية يف »تلفزيون اجلديد« مريم البسام، جبرائم القدح والذم 
على  تضليلية  وافرتاءات  كاذبة  أخبار  ونشر  والتشهري  والتحقري 
خلفية ما أدىل به محدان يف »برنامج احلدث« عرب »اجلديد« يف 31 

تشرين االول من العام 2012.
وقضى احلكم بتغريم محدان مبلغ 18 مليون لرية، والزامه بأن يدفع 
للمدعي مبلغ عشرة ماليني لرية كتعويض عن األضرار اليت حلقت 

به، فيما أعلنت احملكمة براءة البسام.

احرتاق سيارة يف طرابلس
  

مروى  متلكها   )CRV( هوندا  سيارة  حريق يف  الثالثاء  فجر  اندلع 
مدرسة  قرب  املبنى  مرأب  يف  مساء  ركنتها  اليت  حسون  مجال 

الرتبية احلديثة يف طرابلس. وقد أتت النريان عليها بالكامل.
وقد فتحت فصيلة أبو مسرا حتقيقًا يف احلادث ملعرفة املالبسات 

وما إذا كان احلريق مفتعاًل.

»النصرة« لفضل شاكر...ال تعود اىل »الفحش« 
و«منابر الباطل«

حممد  عبداهلل  النصرة«  »جبهة  لـ  املفرتضني  القادة  احد  وجه 
احمليسين رسالة اىل فضل شاكر دعاه فيها اىل عدم العودة اىل 

املسارح والغناء.
وجاء يف نص الرسالة:

أخي فضل مل أكن أعرفك حينما كنت مغنيًا ، ولكين عرفتك ماهدًا 
حرضًا منشدًا فأحببتك يف اهلل

 مثها أنا أفاجئ بك قد تركت طريقًا
ال أشك أنك ذقت لذته ، ونهلت من حالوته ، ولكن الخيفى أن 

لإلميان ذروة وفرتة ، ولعل لطريق اجلهاد مشقة ...
 فأحببت أن أرسل لك هنا رسائل علها أن تبلغك .. يافضل كن 
شاكرًا هلل على أنعمه ، أن هداك ورزقك وبالصحة متعك وبالعافية 

أمدك
 يافضل .. الشك أنك ذقت لذة اإلميان حني سلكت طريقه ولكن 
لعل وعورة الطريق أرهقتك فإني لك ناصح إمنادهي أيام ثم تغادر 

إىل دار الرهق فيها والتعب
 فأمم مسريك وكن داعيًة إىل اهلل بصوتك ومالك وجهدك ، فإذا 
مل تستطع طريق اجلهاد فدونك طريق الدعوة إىل اهلل ، فإن عجزت 

وكسلت
بعد  واالنتكاسة  الكور  بعد  احلور  من  يافضل  باهلل  أعيذك   فإني 

اهلداية
فإن مل تكن رأسًا يف احلق فال تكن رأسًا يف الباطل ..

 إني أعيذك باهلل أن تعتلي مسارح اللهو والغناء تشمت بك أهل 
الباطل

إن أبيت فعد حلياتك الطبيعية وال تعتِل منابر الباطل فتنال إمثك 
وإثم من يتابعك

 يافضل:
القيامة من يأتي بذنوب كاجلبال ثم  الناس خسارة يوم  إن أشد 
يقال له هذه ذنوبك وتلك أضعافها من الذنوب نلتها بسبب نشرك 

للباطل وإشاعتك له
 ختامًا:

تأمل هذه اآلية )إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا 
هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة(

أفتطيق ذلك ؟
كتبه لك من أرض اجلهاد واملالحم..
أخوك املهاجر عبداهلل حممد احمليسين

) جزى اهلل خريًا من أوصل الرسالة إىل صاحبها(

العثور على داني. ج. ف جثة هامدة يف احلدث
الثالثاء يف شارع مطعم هويلو  التاسعة من مساء  العثور عند  مت 
يف منطقة احلدت، على الشاب داني. ج. ف جثة هامدة ومت نقله 
ان  تبني  اجلثة،  على  الكشف  وبعد  يسوع،  قلب  مستشفى  اىل 
وعلى  املخدرات،  من  زائدة  جرعة  تناوله  عن  ناجم  الوفاة  سبب 
وبوشر  الداخلي  االمن  املكان دورية من قوى  اىل  الفور حضرت 

التحقيق.
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* هل لنا ببطاقة هوية خمتصرة 
املسيحي  احلزب  ملرّشحة 
طوق  الرا  الزميلة  الدميقراطي 

سليمان؟
ان  أنطونيوس  أوال  لي  امسح   -
أستهل لقاءنا بشكر أتوّجه به اىل 
أهلي وعائليت الكبرية يف دائرة 
غرانفيل اإلنتخابية، الذين جعلوا 
وعقاراتهم  أعماهلم  منازهلم،  من 
املشرتك.  وحلمنا  لصوتنا  منربًا 
وعّلمتين  احتضنتين  الّدائرة  هذه 
كأهلها »إنو احللم ما بدو جوانح 
تيطري.. احللم بدو زمل تيصري«.

النور يف شوارع  رأى  احللم  هذا 
بريوت احلزينة ومالجئ الفياضية 
وشظايا نريان أخذت معها رفاقي 
وتركت الصور فأدركت أنين مل 
أنُج ألعزز األمل باحلياة بل ألبدأ 

العمل حلياة أفضل.
مشال  يف  بشري  يف  ولدت 
لبنان  جبل  يف  وترعرعت  لبنان 
يف منطقة الفياضية. ابنة رميون 
بيرت،  وشقيقة  طوق  ونوال 
على  تربيت  طوق.  وجان  برتا 
وبعد  سدني  امسها  عشق  قصة 
ختصصي اجلامعي بفنون املسرح 
اللبنانّية  اجلامعة  يف  واإلخراج 
هاجرت اىل اسرتاليا عام 2003. 
يف  اجلامعية  دراساتي  تابعت 
حيث  ويلز  ساوث  نيو  جامعة 
يف  تفوق  بدرجة  اجازة  نلت 
واألحباث  اإلجتماعّية  العلوم 
اجلرائم  علم  يف  وختصصت 
اخنرطت  ثم   .)Criminology(
يف العمل اإلذاعي واإلعالمي يف 
1620AM ومؤسسة  الغد  صوت 
 World Media International
مديرة  منصب  إىل  تدرجت  حيث 
قسم اإلنتاج. اليوم حيتّل صوتي 
صوت  يف  كمذيعة  عديدة  منابر 
الغد، مرمنة يف كاتدرائية سيدة 
لبنان، وكصوت عربي  ألكثر من 
6000 اعالن تسويقي، كما اختري 
صوتي كالصوت العربي الرمسي 
لطريان كوانتس، عمان وطريان 

اخلليج.
متأهلة  الشخصي  الصعيد  على 
الرائع غدي سليمان  من نصفي 
فرح  اثنان:  النعم  من  ولدينا 
)ثالث سنوات ونصف(  سليمان 
وجاز دايفس سليمان )سنتان(. 
احلزب  اىل  انتسبت  متى   *

املسيحي الدميقراطي وملاذا؟
املسيحي  احلزب  اىل  انتسبت   -
سنة  حوالي  منذ  الدميقراطي 
بضرورة  الفعلي  القتناعي 

مرشحة احلزب املسيحي الدميقراطي عن مقعد غرانفيل الزميلة  الرا طوق سليمان لـ »اهلريالد«:
ترشحت عن احلزب املسيحي الدميقراطي إلمياني العميق بالقيم اليت ميثلها

مذهولة من جتاوب اجلالية مع افكاري ولتتذكر ان ممثلها يف الربملان هو خادمها وليس زعيمها 

تفعيل  احمللي،  اجملتمع  متكني 
بالرتتيب  الصحيحة  األولويات 
الصحيح وإدراج دور العائلة يف 
مستهل تلك األولويات. وإلمياني 
العميق بالقيم اليت ميثلها احلزب 
وتالقيها  الدميقراطي  املسيحي 
مع قيمنا الشرقية التقليدية اليت 

نفتخر ونتمّسك بها.
اليت دفعتك  األسباب  ما هي   *

للرتشح عن مقعد غرانفيل؟ 
جزأين:  اىل  السؤال  سأجزئ   -
والثاني  ترّشحي  دوافع  األول 
اختياري لدائرة غرانفيل. الدافع 
حاجة  لتلبية  هو  لرتّشحي  األكرب 
عن  لنا  عربوا  الذين  املقرتعني 
غرب  يف  وخماوفهم  همومهم 
العشر  رصدنا  فإذا  سدني. 

سنوات املاضية، نرى التالي:
- سياسيا: انقسامات يف األحزاب 
الّرئيسّية ادت اىل تعاقب مخسة 
رؤساء  وستة  حكومة  رؤساء 
وزارة يف غضون فرتة ال تتعّدى 

العشر سنوات

- اقتصاديًا: نكسات اقتصادّية، 
يف  اخنفاض  معيشي،  تدهور 
األجور ويف فرص العمل وارتفاع 
يف الغالء املعيشي كما يف نسب 

البطالة.
- أمنيًا: يواجه سكان غرب سدني 
اطالق  حوادث  من  يوميًا  خوفا 
التطّرف  ومن  والطعن  الرصاص 

وخطر تفّشي اإلرهاب
الوقائع  أو  كلها  النتائج  هذه 
ملموس  ضعف  على  تدل 
يتطابق  فعليا  تغيريا  وتستوجب 
غرب سدني  أولويات سكان  مع 
أما  غرانفيل.  مقعد  وحتديدًا 
بالّنسبة الختياري مقعد غرانفيل 
هذه  يف  سكين  اىل  يعود  فهو 
املنطقة ومعرفيت الوطيدة بأهلها 

وشغفي بتحسينها.
وثقافتك  جذورك  تلتقي  أين   *
اللبنانّية مع قيم ومبادئ وسياسة 

احلزب املسيحي الدميقراطي؟
بالقيم  وغين  حمافظ  شرقنا   -
مما  والعائلية  الروحّية  والثوابت 

احلزب  التقاًء وطيدًا بني  يشكل 
وذوي  الدميقراطي  املسيحي 
هذه  أوسطّية.  الشرق  اجلذور 
عدد  يف  جلّية  تظهر  العالقة 
أوسطيني  الشرق  املرّشحني 
العام  هذا  احلزب   صفوف  يف 
والذين يقارب عددهم العشرين، 
مرشحا  عشرين  هناك  ان  اي 
شرق اوسطي للحزب يف عشرين 

مقعدا.
* من خالل احتكاكك باملواطنني، 
مدى  عن  راضية  انت  هل 
ومشاريعك  أفكارك  مع  جتاوبهم 

اإلنتخابّية؟
- »الشغل علينا والّرضا الن« انا 
لست راضية فحسب بل مذهولة 
وشاكرة لدعمهم وجتاوبهم. أكثر 
من 900 صورة عّلقت يف منازل 
الّداعمني ومراكز عملهم وما زلنا 
نتلّقى العناوين اجلديدة بالعشرات 
يوميا، كما جذبت صفحة احلملة على 
اكثر من 11500  موقع فايسبوك 
اىل  األقرب  التجاوب  أما  متتّبع. 
قليب فهو جتاوب اجلالية اللبنانية 
بأفرادها وجمموعاتها فإننا نتلقى 
والدعم  للتشجيع  يوميا  تواصال 
ابناء  من  املساعدة    وعرض 

وبنات جاليتنا الكرمية.
* ما هي اسرتاتيجيات وسياسات 
املسيحي  احلزب  وطروحات 

الدميقراطي؟
يقدم  العريضة  باخلطوط   -
الدميقراطي  املسيحي  احلزب 
طروحات لصاحل العائلة، التعليم، 
واملتوسطة،  الصغرية  األعمال 
الطبابة  احملدود،  املدخول  ذوي 
املدني  التخطيط  واإلستشفاء، 

واملتقاعدين. 
* هل سيتم تبادل أصوات أو ما 

التفضيلّية بني  باألصوات  يعرف 
احلزب املسيحي الدميقراطي وأحد 

احلزبني الكبريين؟
يتم  التفضيلّية  األصوات  تبادل 
ال  لألحزاب  اإلداري  النطاق  على 
تتم  كما  املرشحني  نطاق  على 
استشارة الرأي العام يف الّدوائر 
التوضيح هنا اىل  املعقدة. جيدر 
عن  ختتلف  الوالية  انتخابات  أن 
ناحية  من  الفدرالّية  اإلنتخابات 
امكانية جتيري األصوات. انتخابات 
الوالية اليت ستخوضها والية نيو 
ترتك  اذار   28 يف  ويلز  ساوث 
أي  لصاحبه  الصوت  جتيري  حرّية 
اذا  املثال  سبيل  على  الناخب. 
سجلتم رقم 1 لالرا طوق سليمان 
ورقم 2 ملرشح آخر، أنتم تضمنون 
جتيري صوتكم للمرشح رقم 2 يف 
أما  األّول.  مرشحكم  خسارة  حال 
لالرا   1 رقم  بإعطاء  اكتفيم  اذا 
طوق سليمان  ففي حال خسارتها 
جتيريه  ومينع  تصويتكم  حيرتق 
انتخابات  ببساطة  آخر.  ألي حزب 
الصوت  منطق:  تعتمد  الوالية 
التفضيلية  واألصوات  صوتكم 

خياركم. 
احلملة  تكاليف  أن  نعلم  حنن   *
املرّشح.  كاهل  ترهق  اإلنتخابّية 
جلمع  نشاطات  بأي  قمت  هل 
وأننا  خاصة  اإلنتخابية  التربعات 

نرى صورك يف كل مكان؟
الفردي  التمويل  اعتمدت  كال.   -
الناخبني  كاهل  أرهق  ال  كي 
حرّية  أن  أؤمن  أنا  والداعمني. 
التمويل  مبصاحل  تتقّيد  القرار 
ترشيحي  يتمّتع  أن  فسعيت 
األّول بأجنحة نسر وصوت صارخ 
ُيقّيد  أن  دون  واحلرّية  للحقيقة 

بتمنيات وحمسوبّيات.

صفاًء  زادتها  والحياتية  الجامعية  ثقافتها  تريد..  ما  تعرف  مثقفة  جامعية 
وتواضعا.. محاورة لبقة يأسرك حديُثها الشيق النامّ عن ادراك ومعرفة.. 
انها مرشحة الحزب املسيحي الديمقراطي ملقعد غرانفيل الزميلة يف اذاعة 

صوت الغد الرا طوق سليمان.
خامة وطنية وانسانية لم تفسدها السياسة بأالعيبها والخزعبالت ولن.. 
مباشرية كالسهم ال تعرف اللف والدوران فما يف قلبها على لسانها وهذا 
ما جعلها تدخل قلوب معارفها ومواطني مقعدها االنتخابي دون استئذان.

لم تتجه نحو العمل السياسي حبا بالظهور والنفوذ بل سعيا وحبا للخدمة 
العامة.. كيف وهي تقول مناشدة الناخبني »تذكروا ان ممثلكم يف الربملان 

هو خادمكم وليس زعيمكم«.
وقالت املرشحة الرا طوق سليمان لـ »الهريالد« انها ترشحت عن الحزب 
الحزب  هذا  يمثلها  التي  بالقيم  العميق  »إليماني  الديمقراطي  املسيحي 

وتالقيها مع قيمنا الشرقية التقليدية التي نفتخر ونتمسـك بها«.
ومشاريعها  أفكارها  مع  املواطنني  تجاوب  عن  راضية  كانت  اذا  ما  وحول 
االنتخابية قالت الرا »لست راضية فحسب بل مذهولة وشاكرة لدعمهم 
وتجاوبهم. أكثر من 900 صورة عّلقت يف منازل الدّاعمني ومراكز عملهم 
صفحة  جذبت  كما  يوميا،  بالعشرات  الجديدة  العناوين  نتلّقى  زلنا  وما 

الحملة على موقع فايسبوك اكثر من 11500 متتبّع. أما التجاوب األقرب 
اىل قلبي فهو تجاوب الجالية اللبنانية بأفرادها ومجموعاتها«.

اي  تلقت  كانت  اذا  وما  االنتخابية  للحملة  الباهظة  للتكاليف  وبالنسبة 
الناخبني  كاهل  أرهق  ال  كي  الفردي  التمويل  »اعتمدت  قالت  تربعات 
والداعمني. أنا أؤمن أن حريـّة القرار تتقيـّد بمصالح التمويل فسعيت أن 
يتمتـّع ترشيحي األوّل بأجنحة نسر وصوت صارخ للحقيقة والحريـّة دون 

أن يُقيـّد بتمنيات ومحسوبيـّات«.
غرانفيل  مقعد  يف  للرتشح  دفعتها  التي  األسباب  حول  سؤال  على  وردا 
عبـّروا  الذين  الناخبني  حاجة  لتلبية  هو  لرتشـّـحي  األكرب  »الدافع  أجابت 
لنا عن همومهم ومخاوفهم يف غرب سدني، وقد اخرتت مقعد غرانفيل 
لسكني يف هذه املنطقة ومعرفتي الوطيدة بأهلها وشغفي بتحسينها«. كما 
شرحت الفرق يف االصوات التفضيلية بني انتخابات الوالية واالنتخابات 

الفيدرالية.
وكذلك  االنتخابية  ومشاريعها  أفكارها  حول  الضوء  من  مزيد  واللقاء 
بالنسبة  وخاصة  الديمقراطي  املسيحي  الحزب  واسرتاتيجيات  سياسات 
الرا  الزميلة  غرانفيل  مقعد  مرشحة  »الهريالد«  التقت  ذلك  وغري  للعائلة 

طوق سليمان وكان لنا معها هذا الحوار:

* كان مقعد غرانفيل منذ عشرات 
اىل  العّمال  حلزب  آمنا  السنني 
خرقا يف  األحرار  حزب  أحدث  أن 
تتوقع  هل   .2011 عام  انتخابات 
الرا طوق سليمان احداث اخرتاق 
الشهر   28 انتخابات  يف  جديد 

احلالي؟
بل  بالتوقعات  انهمك  ال  أنا   -
قلوب  اخرتقت  الوقائع.  أقرأ 
عائليت الكبرية يف الدائرة وهذا 
واقع اعتّز به، أما اخرتاق املقاعد 
اإلقرتاع.  لصناديق  فأتركها 
ألعرب  الفرصة  هذه  وأستغل 
عن  تهنئيت املسبقة للفائز مّنا 
واحرتامي املطلق حلّق كل ناخب 
مبمارسة اخليار الدميقراطي خارج 

أية ضغوط.
تودين  أخرية  كلمة  من  هل   *

توجيهها ملقرتعي غرانفيل؟
على  جمددا  اشكرهم  ان  أود   -
وأعدهم  لي  بي ودعمهم  ثقتهم 
بأن أكون صوتهم يف الربملان. 
واجب  اىل ممارسة  أدعوهم  كما 
اإلقرتاع جبرأة وشفافّية والتذكر 
عن  للتعبري  األول  الشرط  بأن 
رأي صحيح هو التصويت بشكل 

صحيح. 
- احرصوا على ترقيم املرشحني 
بدءا  لديكم  األفضلّية  حبسب 
مرشحكم  جبانب   1 رقم  بكتابة 

املفّضل.
- ال ختتاروا الرقم نفسه مرتني.

- ال تستخدموا اي اشارات اخرى 
كإشارة x أو اّية عالمة اخرى. 

وتذكروا ان ممثلكم يف الربملان 
زعيمكم.  وليس  خادمكم  هو 
تصويتكم هو صوتكم يف الوالية 
شرف  يستحّق  ملن  فقّدموه 

متثيلكم.

مرشحة مقعد غرانفيل الرا طوق سليمان والزميل انطونيوس بو رزق

حاورها الزميل انطونيوس بو رزق

مرشحة الحزب املسيحي الديمقراطي عن مقعد غرانفيل الرا طوق سليمان

السيدة الرا طوق سليمان مع زوجها غدي سليمان وولديهما فرح وجاز دايفيس
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800
درجة مئوية

 يمكن أن تصل 
درجات الحرارة إلى

أثناء حريق األحراش.

غادر حفاظًا على حياتك.

تحقق من تصنيفات خطر الحرائق قبل سفرك.
 ال تسافر إلى منطقة معرضة لخطر الحريق عندما يكون تصنيف حريق الغابات فيها أحمر.

استمع إلى اإلذاعات المحلية أثناء سفرك.

emergency.vic.gov.au قم بزيارة
 اتصل بـ 667 240 1800  

FireReady app قم بتنزيل تطبيق

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

ترقبوا قريبا.. االفتتاح الكبري لـ
Al Ayleh Lebanese Restaurant مـطعم العيلة للمأكـوالت اللـبنانية

461 Hume HighWay, Yagoona - Tel; 9793 8333

فـالفل- فـول، حـمص، تبولة، مشاوي 
متنوعة وجميع أصناف املأكوالت اللبنانية
لقمة طيبة على يد أشهر الطهاة
أجواء عائلية نتعهد كافة أنواع املناسبات

National 

Strata Management

حاجاتكم  لجميع 
وشراء  بيع  من 
العقارات  وتأجري 
لسكنية  ا
والتجارية اتصلوا 
بـ جو على الرقم:
1611 9721 

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

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

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

بادارة مايكل وجو  كلتوم
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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*انتزعتم مقعد ايست هيلز من حزب العمال بعدما شغله عشرات 
السنني.. فما هي التحسينات واالجنازات اليت حققتموها لسكان 

املنطقة خالل السنوات االربع املنصرمة؟
اللقاءات  من  وتواصل  دائم  اقامة جسر  ما حققناه هو  اهم   -
العلنية والعامة بيننا وبني ابناء املنطقة، اذ طيلة السنوات االربع 
كنت اقوم بلقاءات شبه يومية مع سكان املنطقة لالستماع اىل 
اكثر من  اوضاعهم وظروفهم.  واالطالع على  مطالبهم وحاجاتهم 
االثنني  من  اجلميع  امام  مفتوحة  كانت  مكتيب  ابواب  فان  ذلك 
حتى السبت حيث ان َمن ال يتمكن من االجتماع بي يف ايام العمل 
مشكلته  لشرح  وذلك  السبت  ايام  املكتب  اىل  احلضور  بامكانه 

واملساعدة يف حلها.
*نعلم ان املنطقة كانت حباجة اىل حتسينات صحية، ماذا فعلتم 

كحزب احرار يف هذا الصدد؟
- يف اجملال الصحي حققنا العديد من االجنازات غري ان اهمها 
ملستشفى  الكلى  لغسل  جديدة  ماكينات   5 على  حصولنا  هو 
الوالية حواىل 2000 ممرض  بانكستاون، كما وّظف االئتالف يف 
يف  يعمل  بدأ  كما  منهم   30 بانكستاون   حصة  كانت  وممرضة 

مستشفى بانكستاون حواىل 19 طبيبا خترجوا مؤخرا من اجلامعة.
الشغب  اعمال  ملكافحة  فعلتم  وماذا  للشرطة  بالنسبة  ماذا   *

والعنف واجلرمية يف حمطات القطار؟
بانكستاون قرابة  بزيادة عدد عناصر الشرطة يف  - لقد قمنا 
45 عنصرا، كما عملنا على نقل املركز الرئيسي لشرطة القطارات 
اىل بانكستاون لتصبح بذلك حمطة قطار بانكستاون حتت محاية 
الشرطة وليس شركات االمن اخلاص. وهذا املركز يضم حواىل 
القطار يف سيدني وضواحيها  600 عنصر يتولون محاية حمطات 
بأمان  يشعرون  وهم  القطارات  استقالل  املسافرون  ليستطيع 
واطمئنان.، وقد عاد ذلك بالفائدة االقتصادية ايضا على املنطقة 

وساهم يف ازدهارها.
* ماذا على الصعيد التعليمي والرتبوي؟

- منذ فوزي مبقعد ايست هيلز قمت بايالء التعليم اهمية خاصة 
قناعة مين انه دون وجود جيل متعلم ومثقف ال ميكن بناء وطن 
متقدم، سليم ومعافى حيث ان التعليم والرتبية يبعدان املواطنني 
 Glenn عن اجلرمية والعنف، ولذلك قمت عام 2011 بانشاء جائزة
على  الطالب  تشجيع  بهدف  وذلك   Brookes Literacy Award
الذين يف  للطالب  اجلائزة  هذه  ُصممت  وقد  والدراسة  االجتهاد 

مستوى اقل من املتو.
جعل  من  بد  ال  وازدهارها  املنطقة  حتسني  يف  *للمساهمة 
الوزراء، وخاصة وزراء النقل والصحة والتعليم والشرطة، يقومون 
بزيارات اىل املنطقة لالطالع على اوضاعها والتعرف اىل حاجاتها 

ومطالبها، فماذا فعلتم على هذا الصعيد؟
االخرية  النيابية  االنتخابات  يف  الساحق  االئتالف  فوز  منذ   -
بشكل  زيارات،  بتنظيم  قمنا  هيلز  ايست  مبقعد  بالطبع  وفوزنا 
مستمر، لرئيس الوالية وللوزراء اىل املنطقة لالطالع على حاجاتها 
والتعرف عن كثب على اوضاعها بهدف املساعدة على حتسينها 
وخدمة سكانها وهذا الشيء مل تعهده املنطقة خالل حكم العمال. 
* نعلم ان العديد من مواطين املنطقة حبالة مادية صعبة وهم 
حباجة اىل مساكن شعبية لصعوبة دفع بدالت االجيارات املرتفعة، 

فكيف يقوم مكتبكم خبدمة هؤالء؟
- بالنسبة ملسألة االسكان الشعيب فقد كان مكتبنا مفتوحا امام 

ونقوم  حاالتهم ومطالبهم  اىل  املواطنني احملتاجني حيث نستمع 
الروتني  طريقة  اتباع  دون  املختصة  الدائرة  اىل  مباشرة  بنقلها 
البريوقراطي حيث يقوم النائب بارسال رسالة اىل الوزير املختص 
الذي يقوم بدوره بارسال رسالة اىل دائرة االسكان اليت تقوم 
طاقة  ال  طويال  وقتا  يستغرق  مما  النائب  اىل  رسالة  بارسال 
للمواطن على حتمله..  اما حنن فكنا نعمد اىل االتصال املباشر 
الناس  ان  درجة  اىل  شخصيا  املسألة  ونالحق  االسكان  بدائرة 
اصبحوا يأتون اىل مكتبنا لتقديم طلباتهم للحصول على مسكن 

شعيب بدل الذهاب اىل املكاتب املختصة.
واود ان اشري هنا اىل ان مكتبنا كان يعمل على تقديم مساعدات 
فيما خيص غرامات السري والطرق حيث ننقل قضية  احملّرر يف 
حقه حمضر ضبط للمراجع املختصة يف الوالية ونقوم بشرحها هلا 
وهي تقرر بعد درسها ما اذا كان من املمكن اعفاؤه من الغرامة 

ام ال.
* تعترب السياحة موردا مهما الي بلد والي منطقة حتى انه يف 
بعض البلدان يساهم الدخل السياحي جبزء ال بأس به من امجالي 

الدخل القومي، ماذا فعلتم لتشجيع السياحة يف بانكستاون؟
- للتمكن من تشجيع السياحة ال بد من الرتويج هلا وذلك يكون 
وحدائق  منتجعات  من  السياحية  االماكن  على  املواطنني  بتعريف 
الصدد قمنا بطباعة منشورات  عامة وحمميات وغريها، ويف هذا 
على نفقتنا اخلاصة حتتوي على اهم ما لدينا من اماكن سياحية 
ومنتجعات وحدائق عامة ووزعناها على املنازل يف املنطقة الطالع 
السكان عليها مما يعود بالفائدة وتوفري آالف الدوالرات على من 
االموال يف  املنطقة حيث تساعد  الرتفيه وكذلك على  يقصدون 

ازدهارها.
* هل حصلتم على أي منح من حكومة الوالية للبلدية واجلمعيات 
ايست هيلز يف  بانكستاون وخاصة يف  والدينية يف  االجتماعية 

السنوات االربع املاضية؟
- بالطبع فقد حصلنا سنويا على العديد من املنح:

 املنح للعام 2011:
 40 النتبول،  مليون دوالر ملالعب  بانكستاون 125  بلدية  منح 
ألف دوالر لتوسيع حممية المبث، 26488 دوالر ملدرسة بوردوالك 
و  كانرتبري  بانكستاون  يف  التنس  مللعب   59600 غيالوارنا،   -

48912 جلمعية الشباب املسيحي.
املنح للعام 2013:

10 آالف دوالر للكنيسة االنغليكانية يف سيدني لتجديد الصالة 
االجتماعية يف ريفزبي، 80 ألف دوالر لبلدية بانكستاون لتجديد 
مرافق حوض السباحة يف ريفزبي، 25 ألف دوالر جلمعية كانرتبري 
ألف   30 بانانيا،  التنس يف  مالعب  لتحسني  للتنس  بانكستاون 
يف  كيالرا  حممية  من  املسقوف  القسم  وتوسعة  مللبريا  دوالر 
بانانيا، 15 ألف دوالر لنادي البولينغ يف بيكنيك بوينت، 10 آالف 
دوالر ل )Scouts Australia( الصالح املطابخ يف صاليت بانانيا 
وايست هيلز، 30 ألف دوالر جلمعية السيخ يف سيدني لبناء مطبخ 

اجتماعي  يف معبد السيخ يف ريفزبي.
املنح لعام 2013:

الكنيسة االنغليكانية يف بادستو 26 ألف دوالر، اجلمعية  منح 
القديس  كنيسة  دوالر،  آالف   10 احلضارات  املتعددة  املسيحية 
 7 هيلز  ايست  يف  البايسبول  نادي  دوالر،   17500 كريستوفر 
 the ،40 ألف دوالر East Hills District Men’s Shed ،آالف دوالر

االئتالف متكن من اعادة حتريك االقتصاد والبناء وهناك Cranes 125 تعمل يف سيدني
منافسي العمالي من سكان الكينغزكروس وهو غريب عن حاجات  املنطقة ومطالب سكانها

اجلالية العربية تساهم يف اقتصاد ايست هيلز وأبواب مكتيب مفتوحة للجميع

نائب ايست هيلز  غلني بروكس لـ »اهلريالد«:

من النواب النشيطني الذين لم تغريهم النيابية ولم تؤثر غليهم 
مكتبه  كان  الذي  بروكس  غلني  ايست  مقعد  نائب  البريوقروطية 
ايام  واحيانا  الجمعية  حتى  االثنني  من  سنوات  االربع  طيلة  مفتوحا 

السبت لخدمة املواطنني وخاصة يف مقعده االنتخابي.
وقد تمكن النائب بروكس من تحقيق عدة انجازات يف مستشفى 
بانكستاون ويف مخفر شرطتها ويف مدارس املنطقة وخاصة ايست 
ومؤسسات  بانكستاون  لبلدية  املنح  من  العديد  على  وحصل  هيلز 

وجمعيات املنطقة.
ويف هذا الحوار يسرد علينا بالتفصيل االنجازات واملشاريع التي 
قام بها يف مقعد ايست هيلز ويف بانكستاون وكذلك االنجازات التي 
حققتها حكومة الوالية يف سيدني وضواحيها خالل السنوات االربع 

املنصرمة.
غلني  السيد  هيلز  ايست  نائب  شخصية  على  أكثر  وللتعرّف 
خاصة  االنتخابية  منطقته  لسكان  حققها  التي  واالنجازات  بروكس 
لها  وكان  ريفزبي  يف  مكتبه  »الهريالد«  قصدت  عامة،  وبانكستاون 

معه هذا الحوار:

حاوره أنطونيوس بو رزق

النائب بروكس مع موظف مكتبه مارك نعمه والزميل انطونيوس بو رزق

 the La’u Samoa دوالر،   5500   Georges River Bull-Sharks
Society  5000 دوالر، نادي احملاربني القدامى يف ايست هيلز 10 
آالف دوالر،  the Revesby Presbyterian Church 40 ألف دوالر، 
ثانوية سري جوزيف بانكس 15 ألف دوالر، نادي الفةتبول لكنيسة 
كريستوفر 40 ألف دوالر، كنيسة القديس لوقا الكاثوليكية 2000 
دوالر، مجعية الشباب املسيحي يف باكستاون لبناء ملعب لالطفال 
8 آالف دوالر. اضافة اىل مئات آالف املنح لبانكستاون ومنطقتها 
تربعات شخصية   ،2015 االول  كانون  نهاية  حتى  تنفق  ان  على 
حبواىل 20 ألف دوالر لعدة مجعيات وافراد، مواصلة جائزة القراءة 
مقعد  احلكومية يف  وغري  احلكومية  املدارس  العاشرة يف  للسنة 
ايست هيلز االنتخابي، موقف لسيارات املتسوقني يف بادستو، 
االنتهاء من العمل يف مدرسة كارولني تشيزهومل مبوجب برنامج 
بانكستاون  لبلدية  دوالر  ألف   75 والصيانة،  اإلضايف  التحسني 
للمساعدة يف مكافحة الكتابة على اجلدران يف مقعد ايست هيلز 

االنتخابي.
* هل لك ان تضعنا يف اجواء اجنازات حكومة االئتالف للسنوات 

االربع املاضي؟
- اجنازات حكومة االئتالف عديدة منها:

منها  املستشفيات  بناء  مليارات دوالر العادة   5 انفاق حواىل 
ماونت درويت )322 مليون دوالر(، واغا واغا )282(، متوورث 
)211(، بيغا )187(، كامبلتاون )134(،  هورنزبي )120(، بورت 

ماكواري )104(، وولونغونغ )91(.
 2015  -  2014 للعام   رئيسية  بتحسينات  للبدء  كما خصصت 
ملستشفيات سانت جورج )300 مليون دوالر(، ساذرالند )60(، 

ويستميد )400( وغوسفورد )350(.
كما استثمرت 150 مليون دوالر يف اسرتاتيجية خدمة االسعاف 
يف ضواحي سيدني يف بينرث وليفربول وبانكستاون وبالكتاون 
وكوغراه، اضافة اىل معاجلة 100 ألف مريض يف دوائر الطوارئ 
منذ نيسان 2011. ويف موازنة العام 2014 - 2015 رصدت 300 

مليون دوالر اضافية الستيعاب اعداد  املرضى.
اعلى مستوى حيث  اليوم يف  الشرطة فهي  اعداد عناصر  اما 
اب  حبدود   16665 اىل  برفعها  تعهد  مع  نفرا   16485 اصبحت 

.2015
M5 مما رفع  الغربي من   القسم  الطرق توسيع  وعلى صعيد 

قدرة االستيعاب مبعدل 50 يف املئة ملسافة 22 كيلومرتا.
ولناحية اخلطة الوطنية لتأمني العجز )NDIS( فقد رصدت حكومة 
لضمان   2015  -   2014 لعام  للتمويل  دوالر  مليار   2،9 الوالية 
انتقال سلس اىل هذه اخلطة مما يضمن بقاء العجزة واملعاقني يف 
منازهلم واملساهمة يف اجملتمع ودعمهم ودعم عائالتهم واملشرفني 

على رعايتهم. اضافة اىل اجنازات عديدة اخرى.
* من هم منافسك العمالي على مقعد ايست هيلز؟

- منافسي على مقعد ايست هيلز هو املرشح العمالي كامريوم 
موريف الذي يسكن منطقة الكينغزكروس يف مدينة سيدني، وقد 
ومبا  فيه  ال يسكن  انه  غري  بادستو  منزل يف  بشراء  مؤخرا  قام 
انه غريب عن املنطقة فهو ال يعرف شيئا عن حاجاتها ومطالب 
يف  ميثلهم  نائبا  يريدون  هل  املواطنني:  نسال  وهنا  سكانها. 

الربملان ام يريدون نائبا ميثل احلكومة ال أكثر وال اقل.
احلكم  االئتالف  تسلم  قبل  الوالية  اقتصاد  لنا  * كيف تصف 

واآلن؟
- قبل تسلم االتئالف احلكم كانت نيو ساوث ويلز يف املرتبة 
الثامنية اي يف منزلة تازمانيا واقل وقد استطاع االئتالف اعادتها 

اىل املرتبة االوىل.
العجلة االقتصادية وخاصة يف  وقد متكن االئتالف من حتريك 
نذمر  ان  ويكفي  البناء  صعيد  على  وخاصة  وضواحيها  سيدني 
ان يف سيدني االن 125 رافعة )Cranes( تعمل بشكل دائم و4 

ماكينات حلفر االنفاق.
* كيف تنظرون اىل اجلالية اللبنانية والعربية يف ايست هيلز؟

وهي  فعالة  جالية  هيلز  ايست  والعربية يف  اللبنانية  -اجلالية 
تساهم مساهمة كبرية يف ازدهار اقتصاد املنطقة، وانا شخصيا 

تربطين صداقات متينة مع العديد من ابناء هذه اجلالية.
وانوه هنا انين ذهبت اىل لبنان حلضور سيامة املطران انطوان 

شربل طربيه مطرانا للكنيسة املارونية يف اسرتاليا.
* هل ملست اي حتول يف هذه اجلالية لصاحل حزب االحرار يف 

انتخابات الوالية واالنتخابات البلدية؟
- بالطبع هناك حتول ملموس حصل، حيث بدا العديد من ابناء 
الوالية  سياسة  الدارة  افضل  االئتالف  ان  يدركون  اجلالية  هذه 

وكذلك شؤونهم احلياتية واليومية.
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اعالنات

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

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St 

GreenacreShowroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 
(Next door to Jeep car yard)

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 
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كتابات
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجمة احلسناء اليسار : كل شي تغري حتى الكلمة احللوي ما عادت تنقال 

القائد العظيم سلطان باشا االطرش يف ذكراه  الثالثه والثالثني.. زمان يا سلطان   
كتب : أكرم برجس املغوّش 

يف الذكرى الثالثه والثالثني لرحيل 
االطرش  باشا  العظيم سلطان  القائد 
وشيخ  املظفرة  العربية  الثورات  ابو 
اجملاهدين االكرب إىل دار اخللود ماذا 
الظروف  هذه  يف  نقول  أن  عسانا 
املصريية اليت متر على وطننا الغالي 
جراء  من  العربي  والوطن  سورية  يف 
الداعشي  الصهيوني  الغربي  االرهاب 
ومل  الوطن  حرمة  استباحوا  الذين 
تركوا  وما  وحروقها  إال  ارضا  يرتكوا 
وذحبوهم  إال  وشيخًا  وإمرأة  طفاًل 
ليحرر  البطل  جليشنا  جمااًل  يدعوا  ومل 

شطران من هلب

يا روح ما للّرؤى
 يف سقفها اخللُل

حتاول املدَّ لكْن
 شابها الوجُل
ال ال جمال فما

 يف األفق بارقٌة
كيف الوصول  
وال نوٌر وال أمُل

الروح تفرغ 
ليس األنس يسعفها

عّماء تصرخ 
أين اللون واملقُل
إن املسافة عمٌر 

مبهٌم مثٌل
بدُء اجلهات حماٌل

 والردى سبُل
كيف الصراع 

على الالشيء أفهمُه
وكل عقدة ذاٍت حوهلا جدٌل

متى سننهض 
من قصدير غفلتنا

وعيًا 
يرمم ما أودى به اهلزُل

حاٍف
 أسري إىل صحٍو يعاندني

والريح متضغ 
من شكلي فُأختزُل

أحاول البحث عن ليلى
 تعانقين

ليلى البالد
 وأنثى دفؤها القَبُل

لكن ليلى 
على شطرين من خلٍل

حيل الوصول
 ووعي الذات منفصُل

مقياس )رخرت(
 ال تنفكُّ دهشتُه
حار املؤّشر فيما

 يفعل اخللُل
والروح 

تسكن يف سرداب غفلتها
ال يوقظ الروح 
إال من له األزُل

بدعوة من رجل االعمال ومتعهد حفالت النجوم العرب الصديق الصادق طوني فرنسيس وفدت النجمة احلسناء 
اليسار  برفقة النجم حممد اسكندر وأحييا أمجل احلفالت يف قاعة البلفيو الفخمة يف سيدني وكنت قد أجريت 
مقابلة صحفية مع النجم إسكندر والنجمة إليسار وهي ألول مرة تزور سيدني حيث قالت لي: عزيزي أكرم 
أنا سعيدة جدًا يف هذا اللقاء  االول مع اجلمهور العربي يف سيدني وكل الشكر لرجل االعمال اخللوق السيد 
طوني فرنسيس وعائلته واجلالة العربية على احلفاوة اليت أحاطونا بها وشكرًا لك الجراء هذه املقابلة الشيقة 

واألوىل لي يف هذه البالد االسرتالية املضيافة ..ومن أغنياتها الواقعية اجلميلة هذه االغنية : 
 كل شي تغرّي حتى الكلمة احللوي ما عادت تنقال ...كل كل شي تغري ميكن امسي ما عاد بيخطر عالبال 
ما عاد احلب مشسي تدفيه وال عاد احلب يكفيه ... ويين الضحكي اللي كانت وين ملياني بدموع العني 
وينو قمري يف ليل الغربي كان يضوي الدنيي وين ...واللي حببو قد العامل غري غري حبو يف غمضة عني 

                واللي علمين احلنيي ...غري قلبو قاسّي عليّي 
 كل شيء تغري دقة قلبو ما عادت هي هي ...كل شيء تغري نظرة عينو عيّن صارت ملهيّي 

ما بعرف شو مغري فيه ...شو بعمل اللي بريضيه ...ميكن حلمو راسم فيه ...كل واحد منا يف طريق 
وينو قمري يف ليل الغربي اللي يضوي فيي وين ...واللي حببو قد العامل غري حبو يف غمضة عني

النجمة  الحسناء اليسار تتحدث  اىل الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

وأقاموا  إال  اجلوالن وفلسطني  املغتصبة يف  اراضينا 
له كمائن الغدر وطعنوه يف ظهره ومع االسف انظمة 
الذل املستعربة وحكام  الغدر والعار ليسوا هلم اي 
ما  وهذا  االحرار  وذبح  والدوالر  الكراسي  سوى  هم 
جلب الويل لوطننا العربي وحنن نستذكر القائد العظيم 
يقود مجوع  وهو  االطرش  باشا  اخلالد سلطان  البطل 
يف  العروبة  واحرار  معروف  بين  من  االبطال  اجدادنا 
ثوراته املظفرة على املستعمرين الغامشني العثمانيني 

والفرنسيني والصهاينة قائاًل :
واإلنفة  الصادقة  العروبة  فيكم  وأحيي  أحييكم   (
القومية واستصرخ منكم أمة عربية مشت على مناكب 
الدهر ( وحيقق االنتصارات ويطرد  املستعمرين من 
سورية ولبنان رافعًا شعار ثوراته املنتصرة ) الدين 
هلل والوطن للجميع ( الن البعض يف سورية كما لبنان 
كانوا يناصرون العثمانيني والفرنسيني على اساس 
اليوم يف  وهم  الصهيوني  ثم  ومن  واملذهب  الدين 

أعلى  مراتب الدولة يا للعار عليهم .
البطل  القائد  لغياب  العظيمة  الذكرى  هذه  ويف 
 1982 عام  آذار   26 بتاريخ  االطرش  باشا  سلطان 
نستذكر أهلنا وأجدادنا وأكثر من عشرة آالف شهيد 
بطل ارتفعوا اىل دار اخللود وهم يهتفون مع الشهيد 
القائد الشاعر البطل معّذى املغوشّّ بن الشهيد الشيخ 
سليم  الشهيد  وشقيق  سعيد  الشهيد  ووالد  محد 

املغّوش وقائمة الشهداء االبطال كرب الوطن :
) تربة وطنا ما نبيعا بالذهب 

                  ودم االعادي جنبلو برتابها ( 

القائد العظيم البطل الخالد سلطان باشا االطرش والزميل أكرم 
برجس املغوّش ) من االرشيف (     

نعم يف ذكرى القائد العظيم سلطان باشا االطرش 
نستكر تكريم االحرار ملقامه العظيم ومنهم املغفور له 
كان  الذي  املغّوش  برجس  كمال  ابو  والدي  املرحوم 
القائد  يرتبط بصداقة مميزة وعريقة مع بطل االبطال 
اجلليل سلطان باشا االطرش املستمدة من تاريخ اجدادنا 

يف االستشهاد والنضال املشرتك وحنن نقول :
زمان يا سلطان  ..زمان 

كان للرجولة معنى اإلتزان 
وكان لالتزان معنى فداء الوطن 

وكان للوطن إستدارة القمر 
وعبري الزهر  ...ولون االرجوان 

#####  
زمان يا سلطان  ...زمان ...يوم مشت املواكب  

حرة تقرع باب الشمس 
على جبينها عالئم عنفوان 
ويف عيونها ملعة التحدي :

منوت بفخر  ...أو حنيا بعزة 
وال نرضى اهلوان 

#####    
زمان يا سلطان ...زمان 

حني أبت الشهامة على املستغيث أن يهان 
وحني انفجر الصوت مدويًا 

..))موتي: كذا تقضي  اجلبان  على رأس املستعمر 
سلطان  يا  ((زمان  سيان  ضيفي  ..واهانة  الشهامة 
زمان ..يوم كنت وحدك الرجولة والبطولة  اليت ما رأت 

...يف الرجولة تكرّبًا ..أو تعاليًا أو قهرًا النسان.

1 )قال(  
ـ ال أتوّقع منهم أيَّ شيء، إمّنا ليس عوض كأس 

ماء كأس سّم.  
يف  محامة«  و«فاتن  لبنان.  يف  »فريوز«  ـ 

مصر.  
ـ الشعر رؤية بالقلب. 

ـ الشعر أكثر الفنون تفاؤاًل. 
ـ الشعر تكثيف حيوات املاضي. 

ـ الِشعُر! الروُح الكلّية أكثر. 
**

2 )نبيل عودة(  
هي  قانونية.  صيغة  جمرد  ليست  »املواطنة 

حصيلة االجنازات على أرض الواقع«.  
**

3 )غاندي( 
سرية  من  خوري  الكسندرا  الصديقة  نشرْت 
اّتقان  رفض  غاندي  أّن  وقالت  غاندي،  املهامتا 
لعبة الشطرنج بعدما علم أّن كّل اجليش يف هذه 
اللعبة يضّحي حبياته يف سبيل امللك، وقال شارحًا 
هذا الرفض أّنه ال يضّحي بأحد من أبناء البالد أو 

من اجليش يف سبيل امللك.
**

4 )علي غريب(  
قّوة  املقاومة إىل عنصر  تتحول  أن  »وبداًل من 
دورها  تشويه  اىل  »البعض«  يسعى  وتوحيد 
مذهيب،  شعيب  انقسام  عامل  إىل  بتحويلها 
مستفيدين من بنيتها املذهبية اخلاّصة. ويبدو أن 
حزب اهلل كان سعيدًا حبصرية املقاومة يف حزبه 
بداًل من أن يسعى بإمكاناته الكبرية املتوافرة اىل 
استمرار املقاومة يف جبهة وطنية يصعب على أي 
كان من أطراف السلطة احمللّية أو القوى اخلارجّية 
أهمّية  تكمن  اليوم. من هنا  فيه  اّتهامها مبا هي 
ألّنهما  االجتماعي  بالنضال  الوطين  النضال  تالزم 
بينهما،  الفصل  يستحيل  واحدة  لقضية  وجهان 
الشيوعي  )احلزب  احلزبني  بني  العالقة  وبالتالي 
وحزب اهلل( ال تستقيم إاّل بالنظر اىل ترابط النضال 

الوطين بالنضال االجتماعي«.
**

5 )سعداهلل مزرعاني( 
أهدافه  تبيّن  )اإلسرائيلي(  العدوان  من  أسوأ 

وتكرار مطالبه. 
**

6 )الياس خوري(  
».. الوحش االستبدادي ترّبى حتت رعاية الغرب، 
واالجتياح  جرائمه،  عن  وصمته  تأييده  ظّل  ويف 
الوّهابي للعامل العربي هو أحد نتائج حتالف النفط 
والواليات املّتحدة خالل املرحلة األخرية من احلرب 

الباردة«.
**

7 )علي الوردي(  
ـ عامل إجتماع عراقي معروف ـ  

»وقد ترى من هو ملحد من ناحية وطائفي من 
ناحية أخرى«. 

**

8 )مثاًل(  
حصرًا،  ال  مثااًل  األلكرتوني،  الربيد  يف  الفرق 
إنَس  عمرك،  يطيل  رّبي  »حبييب،  كاآلتي: 
املوضوع«. فإذا قرأنا بأرحيّية سنجد املرِسل يقول 
بصوت خفيض ووجه متأّثر: »حبييب«. ويقول برجاء: 
املوضوع«  »إنس  ويقول:  عمرك«.  يطيل  »رّبي 
حبّب. وإذا قرأناه بضيق صدر، جند املرِسل يقول 
باستنكار: »حبييب«. ويقول باستخفاف واستهزاء: 
»رّبي  يطيل عمرك«. وبصلف: »انَس املوضوع«. 

**

9 )سهى بعلبكي(  
احلّب ال ُيطَلب.  

 Shawki1@optusnet.com.au

مــثاًل
شوقي مسلماني 

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

البطي يهنئ طوني ليون وعقيلته بزفاف جنلهما سيمون

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

إحتفل الرئيس السابق حلزب الوطنيني االحرار-فرع ملبورن السيد 
ابنهما   سيمون  ليون  وعروسه  طوني ليون وعقيلته بزفاف 

ستيفين وود.
ويف هذه  املناسبة املفعمة بالفرح  يتقدم مفوض حزب الوطنيني 

االحرار يف اوسرتاليا كلوفيس البطي وأعضاء املفوضية بالتهاني 
ولعائلته  له  متمنني  ليون  طوني  الصديق  من  احلارة  األخوية 
السعادة   ملؤها  هنيئة  حياة  وللعروسني  والعطاء  الصحة  دوام 

واحملبة..  
االعالم

قّدمت النجمة العاملية مادونا نصيحتها البنتها لوردس ليون قبل 
»ميشيغني« اليت درست فيها بدورها،  أن تذهب إىل جامعة 

.»Rebel Heart« فيما تستعد إلطالق ألبومها اجلديد
على الرغم من كونها أحد أشهر جنمات العامل، إال أنها كباقي 
األمهات تقدم النصح وتهتم مبتابعة إبنتها اليت ختشى عليها 

من املخاطر.
وعليه، فقد قدمت مادونا األم نصيحتها البنتها لوردس ليون 
قبل أن تتوجه اىل جامعة ميشيغني اليت إرتادتها بدورها، وقالت 
هلا: »حاولي أن تفعلي كل شيء باإلعتدال، وال تستهلكي كل 
خاليا دماغك، وحاولي احلصول على درجة جيدة«، وذلك حسبما 
Today Show ذكرت مادونا يف حديثها مع كارسون دالي على

حيث حتدثت عن نصيحة األمومة.
وأضافت يف حديثها عن ابنتها: على الرغم من أن وقتها مليء 
بالدراسة واحلفالت، فإنها تبقي أذنيها على موجيت املوسيقية، 
وحتب أن تطلع دومًا على أحدث إصدارات األغاني واملوسيقى. 
وهي تراسلين دومًا وتطالبين بإرسال نسخة من ألبومي اجلديد 
Rebel Heart الذي سيصدر قريبًا، وتقول لي: »أمي هل ميكنك 
أن ترسلي مقطوعة DJ Diplo«، فأجيبها: مل ينتِه التسجيل بعد، 

ركزي على دروسك!

مادونا تقدم النصح البنتها 
وتستعد إلطالق ألبومها
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*
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 زائر، غريب، أو حتى مقيم، مبجرد أن تطأ قدميك 
شوارع القاهرة تذكر جيدًا هذه األشياء اخلمسة .. 

وال تفعلها

القاعدة ختتلف هنا.. إسأل تضّل

إسأل  التالي..  النحو  على  دائما  القاعدة  تسري 
توصل، ولكن يف القاهرة ختتلف القاعدة كثريًا 
.. إن كنت ال تعرف وجهتك فال تسأل، يف الغالب 
سيذهب بك شخص ما إىل مكان آخر، وقد يذهب 
بك آخر إىل مكان غريب بعيدًا عن مقصدك ومنه 
إىل مكان أغرب، إىل أن تقع بالنهاية يف دوامة 
بك  وينتهي  القاهرة،  داخل شـوارع  الضالل  من 
تسأل  امُلهشمة  األرصفة  أحد  على  جالسًا  احلال 

اهلل أن خيرجك من هذه املدينة ساملًا.

مبا  التحدث  تعين  دارجة  مصرية  كلمة  الَفيّت.. 
الفتـوة،  من  مأخوذة  وهي  الشخص،  يفقه  ال 
ال  للحياة،  الكلمة كأسلوب  هذه  الكثريون  يتخذ 
يستطيعون التعايش بدون الَفيّت وكأن قول »ال 

أعلم« من احملرمات اليت لن ُيغفر ذنبها أبدا.

القاهرة  شوارع  احلظ  حلسن  إذن؟..  أفعل  ماذا 
هذه  تقلق  وال  جوجل،  خبرائط  مدعومة  بالكامل 
هاتفًا  متلك  كنت  إن  متامًا..  دقيقة  فهي  املرة 
ذكيًا قم بكتابة وجهتك على التطبيق وسرتشدك 
اخلرائط باالجتاهات إىل املكان املقصود، حينها 
ُيكنك السؤال عن كيفية الذهاب إىل هناك –إن مل 
متتلك سيارة- ويف الغالب ستجد »امليكروباص« 

املنشود.

لكن تذكر ..

مخسة أشياء كارثية جيب أال تفعلها .. يف شوارع القاهرة !
ال تركب »تاكسي« .. بتاتًا !

األسهل  الوسيلة  هو  التاكسي  مايكون  دائمًا 
واألضمن للوصول إىل أي مكان تريد؛ لكن يف 
واألبعد  األغلى  الوسيلة  هو  التاكسي  القاهرة، 
للوصول إىل وجهتك، يتعمد العديد من سائقي 
التاكسي -إال من رحم ربي- التجول حول شوارع 
لكسب  وجهتك  عن  بعيدة  طرقا  وإختاذ  املدينة 
إن  لذا  وقتك،  حساب  على  املال  من  املزيد 
كنت ذاهبًا إىل مكان بعيد فال تفكر يف ركوب 

التاكسي.

يف البالد األخرى غالبا أنت من ختتار التاكسي، 
عقب،  على  رأسًا  القاعدة  انقلبت  القاهرة  يف 
لك  يتوقف  لن  رمبا  خيتارك،  من  هو  التاكسي 
ُيعجبه مظهرك، ورمبا يتوقف لك  السائق إن مل 
للنقود  إمتالكك  على  داللة  يف  متأنقًا  رآك  إن 

املطلوبة..

ال  الذي  احلياة  نبع  القاهـرة..  يف  امُلعز  شارع 
ينتهي

داخل  للتنقل  واألسرع  األفضل  البديل  احلل.. 
القاهرة هو املرتو، حاول بقدر اإلمكان أن تكون 
من   %70 من  أكثر  املرتو،  حمطات  من  قريبًا 
وجهاتك داخل القاهرة ستتمكن من الذهاب إليها 
عن طريق املرتو، وإن كنت تتجه حنو الـ %30 
األخرى فالبديل اآلخر هو أتوبيسات النقل العام 

أو »امليكروباصات«.

وعند الصعود إىل منت املرتو أو االتوبيس..

ال تتذمر..

طوائف  مجيع  العامة  املواصالت  وسائل  حتمل 
الشعب املصري.. موظف الشهر العقاري، طالب 
اجلامعة، فتيات املدرسة، األم املصرية األصيلة، 
بهذه  األغنياء، سرتى  الُبسطاء، وحتى  األطفال، 

الوجوه كم العناء الذي يشعرون به..

آخر ماُيريدونه منك هو التذمر جتاه الوضع، فقط 
اعتذر  جيلسون،  كما  اجلس  يقفون،  كما  قف 
واألمان،  باخلري  أشعرهم  هلم،  ابتسم  منهم، 
ساعدهم يف النزول والصعود، يف محل حقائبهم 
الثقيلة، اترك مقعدك لعجوز ُمنهك، لفتاة تتخبط 
ُيسقطها  أن  احلمل  عناء  كاد  ألم  األكتاف،  بها 

أرضًا.

بؤسهم  شاركهم  خفيفًا،  ضيفًا  كن  فقط 
وضحكتهم، كن سببًا لضحكة أحدهم، ولكن إياك 

و..
التحدث يف السياسة

كان   2011 يناير  من  والعشرين  اخلامس  قبل 
من  املصري  الشارع  يف  السياسة  يف  احلديث 
السياسى  الوعي  البائد  النظام  قتل  احمُلرمات، 
تصّدر  عام،  ثالثني  من  ألكثر  املصريني  لدى 
املصطنعني،  الكاذبني،  من  جمموعة  املشهد 

واملسيطرين على عقول وأحالم اجلميع.

بعد الثورة انقلب احلال مئة ومثانني درجة، مل يعد 
فتاة، وحتى طفل ال  إمرأة، شاب،  رجل،  هناك 
يتحدث بالسياسة، أصبح اجلميع ُفقهاء بني ليلة 
وضحاها يارسون احلرية السياسية بدون عوائق، او 

حمظورات.

مدار  على 
ث  ثال
ت  ا سنو
صبحت  أ
ة  حيا
يني  ملصر ا
سية  سيا

 ، مل لكا با
يارسون احلياة السياسية بدون أي وعي أو خربة 
ُمسبقة مما أدى إىل اختالف شديد باآلراء نتج عنه 
إنقسام حاد بني الشعب يف اآلراء السياسية أدى 
الرأي  تقبل  وعدم  الشديد  التعصب  إىل  بدوره 

اآلخر..

ن على أحدهم ال مَتِّ

ُكن  القاهرة،  يف  واحدة  خطوة  ختطو  أن  قبل 
أحد  ستصحبها  خطوة  كل  أن  تام  يقني  على 
الذين  احمُلتاجني  اجلائلني،  الباعة  امُلتسولني، 
يتخذون األرصفة مأوى هلم .. هؤالء ال ينتظرون 
منك عطفًا أو نظرة مليئة باألسى والشفقة جتاه 
حاهلم، فقط إبتسم هلم، أشعرهم بإنسانيتهم، ُمد 
هلم يد العون، وإن مل تستطع إمضي بدون حتى 

النظر إليهم.

يف النهاية.. القاهرة ليست بهذا السوء، ُأناسها 
طيبون، يسريون بالفطرة والعادات اليت ُتشّكل 
تتحدث مبا يشعرون،  هويتهم، وجوههم بسيطة 
مبا خيفون، ومبا يعانون، ليسوا مصطنعني، وال 

كاذبني لكنهم.. حمبوبني.
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االوسرتالية،  جولتها  إطار  يف 
وصلت عضو املكتب السياسي 
ميني  فريا  السيدة  املرده  يف 
اإلنتشار  جلنة  منّسق  يرافقها 
ومنّسق  خوري،  جواد  احملامي 
ايلي  اوسرتاليا  املرده  مكتب 
بوهارون، اىل ملبورن للمشاركة 
يف حفل العشاء السنوي الذي 
 - املرده  مكتب  هيئة  تقيمه 

ملبورن.
والقت السيدة ميني كلمة بإسم 
النائب  املرده  تيار  رئيس 
االحتفال  يف  فرجنيه  سليمان 
مار  قاعة  يف  يقام  الذي 
لبنان  مارون يف كنيسة سيدة 

ملبورن.
ميني  إستقبال  يف  كان  وقد 
مكتب  منّسق  ملبورن  مطار  يف 
املرده نبيل حنا واهليئة االدارية 
للمكتب، ومجع من مرده ملبورن 
واملسؤولني يف مكاتب األحزاب 
 8 قوى  يف  احلليفة  والتيارات 

آذار.
حمطة ميني األوىل كانت يف مركز 
التيار الوطين احلر تلبية لدعوته 
واستضافتها،  استقباهلا  يف 
التيار  رئيس  بها  رحب  وقد 

يف ملبورن السيد شربل راضي 
منذ  قلوبنا  دخلت  »انك  قائاًل: 
ظهورك ألول مرة على شاشات 
التلفزة يف الوطن. وحنن نشعر 
بيننا،  لوجودك  كبرية  بسعادة 
يف  الرفاق  وباسم  وبامسي 
بك  نرحب  احلر  الوطين  التيار 

ونتمنى لك زيارة موفقة«.
للتيار  الفيدرالي  الرئيس 
املتحد  اللبناني  االسرتالي 
رحب  خبعازي  روبري  السيد 
دور  على  وركز  ميني  بالسيدة 
املرأة اللبنانية يف صناعة القرار 
و«بوجود  لبنان  يف  السياسي 

أشخاص مثل السيدة ميني فإن 
هناك أمال باملستقبل«.

السياسية  املندوبية  ناموس 
القومي  السوري  احلزب  يف 
االجتماعي األمني سايد النكت، 
الكرمية  بالضيفة  بدوره  رّحب 
الوطين  التيار  بيت  إن  قائال 
منطلق  من  مجيعا  بيتنا  هو 
اهلم  يف  فكلنا  للبنان  الوالء 

مناضلون.
املكتب  عضو  شكرت  وقد 
املردة  تيار  يف  السياسي 
على  اجلميع  ميني  فريا  السيدة 
يعكس  الذي  االستقبال  هذا 

ونقاءهم،  اللبنانيني  صفاء 
وليس صدفة أن تكون الزيارة 
األوىل هي لبيت التيار الوطين 
فيه  اإلنسان  يتنفس  حيث 

احلرية والوطنية.
احلالة  على  كلمتها  وركزت يف 
من  وحّذرت  املقاوِمة  اللبنانية 
تطلق  اليت  النكراء  التصرحيات 
إال  تعكس  وال  عواهنها  على 
وغاياتهم  مطلقيها  نفسيات 

السوداء.
عن  ميني  السيدة  وحتدثت 

وصعوباتها  الراهنة  املرحلة 
وأنه جيب أن نكون صفا واحدًا 
الوطن  إلنقاذ  األهداف  واضح 
والوقوف يف وجه املؤامرة اليت 
بكامله. وشكرت  الشرق  ختلخل 
اجلميع على هذه احلالة اللبنانية 
نفقد  بدأنا  واليت  الواضحة 

وجودها يف لبنان.
احلضور  أسئلة  على  ردت  ثم 
لربنامج  إذاعية  مقابلة  وأجرت 
التيار  يبثه  الذي  لبنان  مرحبا 

الوطين يف ملبورن.

اجلميع  الوطين  التيار  دعا  وقد 
ميني  السيدة  مشاركة  إىل 
الطعام ليكون اخلبز وامللح بعد 

اهلم الوطين جامعا للجميع.
والوفد  ميني  السيدة  وشكرت 
على  الوطين  التيار  املرافق 
احلار  واستقباله  املميزة  بادرته 
هذه  دعم  اجلميع  من  طالبة 
تثبيت  إىل  تهدف  اليت  الزيارة 

احلالة اللبنانية الصافية.
أعاله بعض اللقطات.

ألقت كلمة الوزير فرجنية يف احتفال تيار املردة يف ملبورن وأجرت مقابلة معها اذاعة مرحبا لبنان

التيار الوطين احلر يكرم عضو املكتب السياسي يف تيار املردة السيدة فريا ميني

تصوير استديو عبوشي
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نسعى يف هذا البحث إىل تقديم مقاربة 
الزواج املدني  ُبعد فكري ملوضوع  ذات 
اإلضاءة على  يف حماولة قد تسهم يف 
الطرح،  هذا  يف  اهلامة  اجلوانب  بعض 
ولرمبا تفضي إىل أخذ هذا النقاش إىل 

أطره املنهجية الصحيحة واملفيدة.
هنا ال بّد من أن أشري بداية إىل تعريف 
والزواج  املدني  الزواج  من  لكل  عام 
الديين، بعدها ندخل يف بقية العناوين:

1. يف تعريف الزواج الديين واملدني
ميكن القول يف تعريف الزواج الديين 
مشروعيته  حيمل  الذي  الزواج  بأنه 
الدينية، بغّض النظر عن جممل ما يتصل 
بهذا الزواج من شروط وغري ذلك، حيث 
بني  وأحكامه  الزواج  فرق يف  يوجد  إنه 
املذاهب  بني  كما  الدينية،  الطوائف 

اإلسالمية نفسها.
أما الزواج املدني، فهو الزواج الذي 
)ويفضل  الدينية  مشروعيته  حيمل  ال 
نقصده  ما  الطريقة(، ألن  بهذه  تعريفه 
بل  العقد،  جمرد  ليس  املدني  بالزواج 
الزواج  اليت حيملها ذلك  املنظومة  مجيع 

من أحكام وغريها.

الزواج  إىل  تدفع  اليت  العوامل   .2
املدني

العوامل  من  مجلة  إن  القول  ميكن 
وتبّنيه،  املدني  الزواج  طرح  إىل  تدفع 
أما أهم تلك العوامل )أو األسباب( فهي 

ما يأتي:
مبعزل  للدين:  اخلاطئة  القراءات  ــ  أ 
سواء  تلك،  أو  القراءة  هذه  يقدم  عمن 
كان متدينًا أو غري متدين، فإن القراءات 
وقضاياه،  للدين  تقدم  اليت  اخلاطئة 
الزوجية  باحلياة  يتصل  ما  فيها  مبا 
واألسروية، تؤدي إىل تكوين فهم خاطئ 
الزوجية  احلياة  حول  وتصوراته  للدين 

واألسروية.
إن  إذ  للدين:  اخلاطئ  التطبيق  ــ  ب 
قد  اجملتمعات  أو  الزجيات  من  الكثري 
الوحيدة مشكلة فهم  تكون مشكلتها  ال 
مبقدار ما هي مشكلة تطبيق، إذ حتى لو 
القدرة  قلنا بوجود قراءات دينية متتلك 
مجيع  حل  على  النظري  املستوى  على 
يؤخذ  مل  إن  لكن  القائمة،  املشكالت 
بتلك القراءات ومفاهيمها ومل تكن هناك 
آليات إلعمال أحكامها فإن تلك القراءات 
لن تصل إىل أهدافها، طاملا مل تتحول 
إىل ثقافة جمتمعية وإىل آليات قانونية، 
تسمح بعالج تلك املشكالت بشكل جدي 

وفاعل.
جـ ـ عدم الفصل بني الديين واجملتمعي: 
السابقة  املسألة  على  يرتتب  ما  وهو 
منهجيًا يف مسألة  أمكن دجمهما  وإن   -
واحدة - حيث إن البعض ال يفصل بني 
الديين واجملتمعي، فعندما يالحظ مثاًل أن 
جمتمعًا إسالميًا ما ينطوي على العديد من 
املشكالت األسروية أو الزوجية... فإنه 
ينسب هذه املشكالت إىل الدين نفسه 
ال إىل املتدينني، ويعزو السبب يف ذلك 

إىل اإلسالم ال إىل املسلمني.
د ــ التوسل إىل أهداف بعيدة بوسائل 
يطمح  البعض  أن  مبعنى  مناسبة:  غري 
وهو  املدنية،  الدولة  إىل  الوصول  إىل 
يرى أن املدخل إىل ذلك يتم من خالل 
الزواج املدني - أو هو من أهم القنوات 
للوصول إىل الدولة املدنية - ولذلك هو 
يسعى إىل تشريع الزواج املدني إلتاحة 
اجملال أكثر أمام الزواج املختلط طائفيًا 

ومذهبيًا توصاًل إىل الدولة املدنية.
وهنا ال بد من القول إن الزواج املدني 
الدولة  إىل  للوصول  املدخل  هو  ليس 

املدنية، ولنا يف ذلك أكثر من نقاش:
حيث  معاصرة  جتارب  هناك  أواًل: 
كان الزواج املدني معمواًل به يف بعض 
السابقة  )يوغوسالفيا  املعاصرة  الدول 
ولكن  الزمن،  من  طويلة  ولعقود  مثاًل( 
هذا الزواج مل مينع من حصول انقسامات 

طابعًا  اختذت  وسياسيًا،  اجتماعيًا  حادة 
عنفيًا على شاكلة حروب طائفية مدمرة.

ثانيًا: تارخييًا، كان هناك زواج خمتلط 
عندما  لكن  نفسها،  الدينية  الدائرة  يف 
كانت حتصل نزاعات بني املذاهب )مثاًل( 
يف تلك الدائرة الدينية، مل يكن الزواج 
تلك  دون  حيول  مانعًا  يشكل  املختلط 
النزاعات، وهو ما ينطبق على االنقسامات 
األخرى - كالقبلية وغريها - يف الدائرة 

الدينية نفسها.
ثالثًا: يف حلظة ما، قد يتحول الزواج 
بعدما  املشكلة،  من  جزء  إىل  املختلط 
كان يرجى أن يكون سببًا للحل، إذ قد 
تهديد  إىل  اجملتمعية  النزاعات  تتحول 
سببًا  لتكون  املختلطة،  للزجيات  جدي 
االختالط  ألن  وتفككها،  عقدها  النفراط 
املشكلة  جوهر  يعاجل  مل  الزواج  يف 
االختالف  ثقافة  انعدام  يف  يكمن  الذي 

والتعايش األهلي.
أن  خاطئًا  يتصور  البعض  إن  رابعًا: 
املشكلة يف الدين وليست يف الطائفية، 
أو هو غري قادر على التمييز بني الدين 
يف  واحدًا،  أمرًا  فيتصورهما  والطائفة، 
حني أن الذي يقف حجر عثرة أمام الدولة 

املدنية ليس هو الدين، بل الطائفية.
خامسًا: إذا كان اهلدف األبعد للزواج 
املختلط، هو حتقيق االندماج الوطين بني 
إىل  للوصول  كمقدمة  الطوائف؛  خمتلف 
املدنية،  الدولة  بناء  على  قادر  جمتمع 
كثرية  طرقًا  هناك  إن  القول  فيمكن 
واجتماعيًا  تربويًا  ثقافيًا،  ذلك،  لتحقيق 
على  نتعدى  أن  دون  من  وإعالميًا... 
أن  جيب  اليت  الدينية،  اخلصوصية 

حترتم.
البعض  إن  حيث  الدين:  رفض  ــ  ه 
ومفاهيمه  الدين  من  فكري  وملوقف 
مجيع  من  الدين  إقصاء  يريد  وأحكامه، 
»األحوال  فيها  مبا  االجتماعية  امليادين 
الشخصية« من زواج وإرث وطالق، حيث 
يرى أن الدين يف أفضل األحوال جماله 
بني جدران أربعة، املسجد أو الكنيسة... 
وهو ما شاهدناه يف جمتمعات عديدة. قد 
ر للزواج املدني  ال يكون بعض من ينظِّ
اخللفية،  هذه  من  ينطلق  جمتمعاتنا  يف 
ولكن يف نهاية املطاف يوجد موقف يريد 
إقصاء الدين عن ذلك امليدان االجتماعي، 

حتى لو نادى باختيارية الزواج املدني.
وــ النموذج الغربي والتأثر به: مبعنى 
النموذج  بهذا  تأثره  نتيجة  البعض،  أن 
يف  بها  املعمول  النماذج  من  ذاك  أو 
الغرب، مبا فيها الزواج املدني، يسعى 
على  الغربي  النموذج  ذلك  إسقاط  إىل 
إىل  االلتفات  دون  من  جمتمعاتنا، 

أمرين:
قانونية  حصيلة  أي  أن  هو  األول: 
الغربي هي  أو غري قانونية يف اجملتمع 
نتيجة صريورة تارخيية اجتماعية ثقافية، 
يف  تلك،  أو  احلصيلة  هذه  إىل  تفضي 
الصريورة  متتلك  ال  جمتمعاتنا  أن  حني 
أو  التارخيية،  اخلصائص  وال  نفسها، 
اجملتمعية، أو الثقافية نفسها، بل لديها 
ختتلف  اليت  اخلاصة،  وميزاتها  طبيعتها 
بها عن أي صريورة مماثلة، أو أي منوذج 

غربي، أو جمتمع متجانس معه.
اليت تطرح  األفكار  إن بعض  الثاني: 
هي خالصات مستوردة من الغرب، لعالج 
اجملتمع  منها  يعاني  اليت  املشاكل  تلك 
الغربي، وبالتالي كان ال بد من إجياد حل 
بنظرهم - يف طرح الزواج  هلا يتمثل – 

املدني.
تعاني  اليت  املشاكل  تكون  قد  لكن 
طبيعتها  يف  ختتلف  جمتمعاتنا،  منها 
يف  املشاكل  تلك  عن  وخصوصياتها 
اجملتمع الغربي، وبالتالي هي حتتاج إىل 
الذي  العالج  ذاك  عن  خيتلف  آخر  عالج 
فليس  الغربية،  اجملتمعات  يف  اعتمد 
عالجات  استجرار  منهجيًا  الصحيح  من 
جمملها  يف  باألساس  )هي  ملشاكل 
الغربية(  اجملتمعات  خصوصية  وليدة 

أخرى، ختتلف  إىل مشاكل يف جمتمعات 
وخصوصياتها  اجملتمعية  طبيعتها  يف 
طبيعة  اختالف  إىل  يؤدي  ما  الثقافية، 
مشاكلها وأسبابها؛ حتى ال تعاجل )مثاًل( 
يف  تقرحًا  يعاني  مريضًا  الزكام  بدواء 

املعدة.
زــ مشكالت موضعية: مبعنى أن هناك 
حاالت  دينيًا  املختلطة  اجملتمعات  يف 
تسعى إىل الزواج املختلط دينيًا، وهذه 
احلاالت قد ال تلقى قبواًل من التشريعات 
الدينية، فتسعى إىل جتاوز هذا الرفض 

باملناداة بالزواج املدني واللجوء إليه.
مذهبيًا  خمتلطة  حاالت  جند  ولرمبا 
تسعى إىل اعتماد نوع من التسوية، حتى 
ال تقوم بتثبيت زواجها يف هذه احملكمة 
أو تلك، فتلجأ إىل الزواج املدني، وبهذا 
مذهب  على  بناًء  الزواج  تثبيت  تتجاوز 

الزوج أو الزوجة.
وهنا ال بد من القول:

يف  خصوصياتها  لألديان  أواًل: 
الشخصية  األحوال  بدائرة  يرتبط  ما 
تلك  احرتام  على  العمل  وجيب  وغريها، 

اخلصوصيات.
ثانيًا: إن األديان - على اختالف موقفها 
من الزواج املختلط دينيًا - لديها فهمها 
الزواج،  بذلك  يرتبط  ما  يف  ومربراتها 
وإن ملن األهمية مبكان الوقوف عند تلك 
املربرات، بغض النظر عن مدى االقتناع 

بها أو ال.
ثالثًا: إن مجلة من تلك القضايا اليت 
الزواج  خالل  من  جتاوزها  إىل  ُيسعى 
املربرة  إجاباتها  متتلك  أنها  إما  املدني، 
دينيًا بل حتى عقالنيًا، أو أنها ال تستلزم 
اللجوء إىل هذا الزواج املدني )ال يستلزم 
الزواج املختلط مذهبيًا اللجوء إىل طرح 

الزواج املدني(.

3. املوقف من الزواج املدني
ذلك  من  الديين  املوقف  به  وأعين 
ما  إىل  االلتفات  ينبغي  حيث  الزواج، 

يأتي:
جمرد  ليس  املدني  الزواج  إن  أواًل: 
من  متكاملة  منظومة  هو  بل  عقد، 
قضايا  خمتلف  تشمل  اليت  التشريعات 

احلياة األسروية.
ثانيًا: إن املنهج األجدى هو ذاك الذي 
املدني كمنظومة واحدة،  الزواج  يتناول 
فهل ميكن القبول بهذه املنظومة، باعتبار 
كونها معطى بشريًا وضعيًا مقابل املعطى 

اإلهلي؟ أو ال ميكن ذلك؟
اختالفًا  جند  أوضح،  وبشكل  ثالثًا: 
التشريع  يف  جاء  ما  جممل  بني  كبريًا 
املدني،  التشريع  يف  جاء  وما  الديين، 
يف قضايا الطالق، والنفقة، والقوامية، 
واإلرث، واملهر ومجيع ما يتصل باألحوال 

الشخصية.
رابعًا: إن معنى القبول مبنظومة الزواج 
هو   - إسالمية  نظر  وجهة  من   - املدني 
التنكر جململ ما جاء يف كتاب اهلل وسّنة 
نبّيه، حيث إن املوقف يفضي إىل التخيري 
ورسوله  تعاىل  اهلل  قاله  مبا  األخذ  بني 
الكريم، أو األخذ مبا قاله فالن أو فالن 

من البشر.
بناًء على ما تقدم، فإن حقيقة الزواج 
اإلعراض  تستلزم  مشروعه  يف  املدني 
نبيه، وهي  تعاىل وسّنة  اهلل  عن كتاب 
يف حقيقتها استبدال ما جاء يف التشريع 
الوضعي مبا جاء يف القرآن الكريم والسّنة 
الشريفة. هي ترك ما قاله اهلل تعاىل، 
مثاًل.  الروماني  القانون  قاله  مبا  واألخذ 
)ص(  اهلل  رسول  قاله  ملا  التنكر  هي 
والعمل مبا قاله املشرع األمريكي مثاًل. 
املسلمني  أئمة  قاله  عّما  اإلعراض  هي 
وااللتزام  )ص(،  الرسول  بيت  وأهل 
ذاك  أو  الغربي  املشرع  هذا  قاله  مبا 

الوضعي.
ولذلك جيب أن يلتفت من يدعو إىل 
به إىل حقيقته،  أو يتمسك  الزواج  هذا 
فهل  عليه.  ترتتب  اليت  اللوازم  وإىل 

ميكن ألحد من املسلمني أن يهجر كتاب 
اهلل تعاىل، وأن يعرض عن نبيه الكريم 
أو  واهية  حبجج  األطهار،  بيته  وأهل 
ذرائع، ال تثبت أمام أي نقاش موضوعي 

وعلمي؟
وهنا أريد أن ألفت النظر إىل أمور:

تفتقر  الدينية  الردود  بعض  إن  1ــ 
إىل املنهج، حيث إنها تنتقص من جوهر 
القضية عندما تركز على بعض املفردات 
البحث  متحور  وال  مثاًل(،  )العقد  اجلزئية 
وخمالفتها  املدني  الزواج  منظومة  يف 

لشرع اهلل تعاىل.
تعرب عن رفض  الردود  إن بعض  2ــ 
ناعم، أو موقف فيه الكثري من احليادية 
النظر  وبغض  أحيانًا،  االلتباس  ولرمبا 
عن الدوافع اليت تدفع هذا البعض إىل 
أن  جيب  املوقف  فإن  األسلوب،  هذا 
ويف  ومستداًل،  وموضوعيًا  علميًا  يكون 
الوقت نفسه واضحًا وحامسًا ومنبهًا إىل 
اللوازم والنتائج اليت قد ترتتب على تلك 

القضية.
3ــ إن جممل املقاربات اليت تقدم للزواج 
أو  أيديولوجي  بعد  إما هي ذات  املدني 
بعد  ذات  مقاربات  جند  وقلما  قانوني، 
اجتماعي، مع أن أي قانون ذي مضمون 
عن  مبعزل  إليه  النظر  ميكن  ال  اجتماعي 
االجتماعية،  والنتائج  التداعيات  جممل 

اليت ميكن أن ترتتب عليه.

تداعياته  يف  املدني  الزواج  4ــ 
االجتماعية

بكرًا  ليس  املشروع  هذا  أن  مبعنى 
على االختبار، بل هو مشروع مت اختباره 
عقود  منذ  الغربية  اجملتمعات  جممل  يف 
متطاولة من الزمن، وحنن ال حنتاج إىل 
النتائج  نرى  حتى  اختباره يف جمتمعاتنا 
ميكن  وال  عليه،  ترتتب  أن  ميكن  اليت 
هذا  يتناولوا  أن  املدني  الزواج  لدعاة 
املشروع بكثري من التبسيط، الذي يعزله 
عن تداعياته االجتماعية الكثرية املرتتبة 
عليه، وال يصح التعامل معه بشيء من 
جممل  ُتغفل  اليت  املنهجية،  السذاجة 
االجتماع  تصيب  اليت  السلبية  النتائج 

األسروي وغري األسروي.
الزواج  دعاة  لنا  يبني  أن  ميكن  هل 
القانون  ذلك  فعله  الذي  ما  املدني 
أن  ميكنهم  وهل  الغرب؟  يف  باألسرة 
يذكروا لنا أثره على العالقات األسروية 
أن  األرحام؟ وهل ميكن  والعالقات بني 
الدينية  القيم  تلك  جممل  عن  حيدثونا 
واالجتماعية اليت حتصن األسرة، وحتافظ 
بينها،  واملودة  التواصل  عالقات  على 
الغرب، وكيف يساهم  أين أصبحت يف 
حبثوا  هل  تذويبها؟  يف  املدني  الزواج 
املدني  الزواج  قوانني  بني  العالقة  يف 
االنفالت  وبني  الغرب  يف  بها  املعمول 
الزواج  من  لديهم،  املوجود  األخالقي 
الكاملة  اجلنسية  احلريات  إىل  املثلي 
لديهم،  القانونية  السن  أصبح يف  ملن 
وهل  شابات؟  أو  شبانًا  كانوا  سواء 
وقفوا عند جممل التداعيات، اليت أحدثها 
الزواج املدني على خمتلف جماالت احلياة 
إفراغ  على  ُعمل  لقد  لديهم؟  االجتماعية 
املؤسسة األسروية من قيمها اليت تهب 
العالقات األسروية ُبعدًا دينيًا - أخالقيًا 
عميقًا، يسهم يف توطيد تلك العالقات 
فهل  استمرارها،  على  واحملافظة 
 - الدينية  القيم  تلك  من  حرماننا  ُيراد 
األخالقية، اليت هي من أهم ما منلك من 
نسيج  على  احملافظة  يف  القوة  عناصر 
عالقاتنا االجتماعية واألسروية السليمة؟ 
هل يراد لنا أن خنسر قيم األلفة واملودة 
والرمحة والغرية واحلشمة والعفة وغريها 
من تلك القيم، اليت هي رديف التشريع 
اإلسالمي، واليت تهب عالقاتنا االجتماعية 
واليت  اهلل،  بصبغة  وحياة  خاصة  روحًا 
جمتمعاتنا  حلماية  لدينا  ما  أهم  من  تعد 
والفساد  األخالقي  التحلل  من  وصونها 
واالحنراف؟ هل ُيراد لنا أن نصل إىل ما 
وصل إليه الغرب، من أعراف وسلوكيات 

ومشاكل، سواء على املستوى األخالقي 
أو االجتماعي، وخصوصًا باملستوى الذي 
وصل إليه احندار األسرة فيه، وتراجعت 

العالقات األسروية لديه؟
الشخصية  األحوال  قانون  مشروع  إن 
ومفاهيمه  قيمه  معه  حاماًل  يأتي  املدني 
يكون  لن  وهو  املستوردة،  أو  اهلجينة 
يصنع  أن  له  ُيراد  بل  قانون،  جمرد 
منوذجه االجتماعي يف العالقات القانونية 
والقيم واملفاهيم الثقافية والسلوكيات، 
إىل  يؤدي  سوف  الذي  النموذج  ذلك 
نسعى  الذي  االجتماعي  منوذجنا  تدمري 
أساس  على  بنائه،  على  وحنرص  إليه، 
ونعمل  ومفاهيمنا،  وقيمنا  أصالتنا  من 
من  لكن  ومعاجلة شوائبه،  تطويره  على 
خالل مفاهيمنا األصيلة وآلياتنا للتطوير 
وآليات  واالجتهاد، ال من خالل مفاهيم 
جمتمعاتنا  على  إسقاطها  ُيراد  غريبة 

وقضايانا.
ذلك  سريفض  الذي  فإن  ولذا، 
امللتزم  األول:  ثالثة:  أحد  هو  املشروع 
دينيًا، وذلك انسجامًا مع قيمه ومبادئه 
الدينية. الثاني: احملافظ اجتماعيًا، الذي 
يدرك أهمية القيم األخالقية واالجتماعية 
ما تساهم  الدينية، ومدى  يف مفاهيمنا 
االجتماعية  العالقات  سالمة  من  به 
إليهما  الثالث: وقد يضاف  واألسروية. 
مناهجه  أعمل  الذي  االجتماعي  الباحث 
الغربي  النموذج  دراسة  يف  العلمية 
أنتجته  الذي  ما  أدرك  والذي  )مثاًل(، 
الغرب،  يف  املدني  الزواج  منظومة 
املستوى  على  وتداعيات  نتائج  من 

االجتماعي.

5ــ ملاذا ال تقبلون بكونه اختياريًا؟
الزواج  هذا  فليكن  قائل:  يقول  قد 
إنسان  كل  فليخرت  وبالتالي  اختياريًا، 
الديين فهذا  أراد  اقتناعه، فمن  حبسب 
أيضًا  فهذا  املدني  أراد  ومن  خياره، 

خياره.
للوهلة  معقواًل  الكالم  هذا  يكون  قد 
تربيره  إىل  البعض  وقد يسعى  األوىل، 
من  دينية،  نصوص  ذكر  خالل  من 
املقام،  هذا  تفيده يف  ال  أنها  الواضح 

واجلواب على ما تقدم:
أراد  إذا  دينيًا،  ملتزم  أي  إن  أواًل: 
أن يكون منسجمًا مع اقتناعاته، فسوف 
يرفض أصل الزواج املدني، مبعزل عن 
وذلك  اختياري،  غري  أو  اختياريًا  كونه 
واقتناعاته  الدينية،  ملعتقداته  ملخالفته 

ذات الصلة.
ُتطرح  اليت  املربرات  بعض  إن  ثانيًا: 
يف  الدين  من  تنتقص  املدني  للزواج 
أن  أي  وطروحاته،  ومفاهيمه  تشريعه 
بناء  إىل  يسعون  املدني  الزواج  دعاة 
جمده على أنقاض الزواج الديين وحطامه؛ 
العالقة  بعض هؤالء  يقّدم  عندما  وعليه 
عالقة  أنها  على  واملدني  الديين  بني 
مربراتها  مستوى  على  )ولو  تناقضية 
يكون  أن  الطبيعي  فمن  املعرفية(، 
الرفض  هو  املدني  الزواج  من  املوقف 

بكليته، مبعزل عن اختياريته وعدمها.
ثالثًا: إن املقاربة القانونية إلشكالية 
كافية،  غري  مقاربة  هي  املدني  الزواج 
معاجلة  يف  عليه  التأكيد  ينبغي  والذي 
تلك اإلشكالية هو بعدها االجتماعي - كما 
التداعيات  عندما حتصل  فهل   ،- ذكرنا 
)مشروع  ما  قانونية  ملنظومة  االجتماعية 
قانون األحوال الشخصية املدني( سوف 
تطال فقط أولئك الذين التزموا به، أم 
االجتماعية  الدائرة  يف  هم  الذين  كل 
نفسها؟ وإذا كان االعتقاد بأن التداعيات 
الزواج  حيدثها  سوف  اليت  االجتماعية 
وخطرية،  سلبية  تداعيات  هي  املدني 
ألن يكون من حقنا أن ندافع عن سالمة 
اجملتمعية  والعالقات  وقوتها،  جمتمعاتنا 
السوية فيها، وأن نعمل على حتصينها 
ومحايتها من خالل رفضنا ملشروع قانون 

األحوال الشخصية املدني؟
محمد شقري - األخبار

الزواج املدني: رؤية إسالمية
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 كشف رجل مافيا إيطالي النقاب عن قائمة بأسعار جرائمة اليت 
التسبب  بهدف  النار،  إطالق  بني  تراوحت  واليت  يرتكبها،  كان 

باإلعاقة، وبني التصفية اجلسدية.
"كان  بأنه  للمحققني  عامًا(   48( كارلو  جيان  اإليطالي  واعرتف 
باإلعاقة، ومبلغ  يتقاضى مبلغ 3700 دوالر مقابل إصابة ضحيته 
27000 دوالر مقابل كل جرمية قتل كان يرتكبها"، حبسب صحيفة 

ديلي تيليغراف.
أسلوب موحد

وصرح جيان كارلو لصحيفة كوررير ديال سريا اإليطالية، بأنه "كان 
يتبع األسلوب نفسه يف جرائمه كلها، مهما كان نوع اجلرمية اليت 

ينوي ارتكابها،
نارية  دراجة  منت  على  جرميته  مسرح  إىل  يصل  كارلو  وكان   
مسروقة، معتمرًا خوذة ومرتديًا نظارات مشسية، ويدعي بأنه مأمور 

شرطة قبل أن يقوم بإطالق النار على ضحيته.
ضحايا

الدائمة  باإلعاقة  التسبب  العديدة،  كارلو  جيان  جرائم  بني  ومن 
ألخصائية التجميل تشينيزيا بولييزي )61 عامًا( بعد أن أطلق النار 

عليها يف مركز التجميل التابع هلا يف العاصمة اإليطالية روما.
وتقاضى كارلو ما يقارب 20000 دوالر مقابل تصفية تاجر املخدرات 
فيديريكو دي ميو الذي كان على خالف مع عصابة ألبانية، بينما 
سيستو  املخدرات  موزع  قتله  مقابل  دوالر   27000 على  حصل 

كورفيين يف سيارته.
ويذكر بأن هذا اجملرم احملرتف، ارتكب سلسلة من اجلرائم لصاحل 
عصابات املافيا، إال أن الشرطة اإليطالية ألقت القبض عليه بعد 

أن قامت مبالحقته إثر سرقته لدراجة نارية أخذها إىل منزله.
كبرية،  مبالغ  مقابل  بشعة  جرائم   5 بـارتكاب  للشرطة  واعرتف   

حبسب إن واي ديلي نيوز.

أسعار خيالية .. قاتل مافيا يكشف 
تسعرية كل جرمية ارتكبها

غالبية  تستخدم    
اليمنى،  اليد  البشر 
لذلك قامت الشركات 
الصانعة لساعات اليد 
لتناسب  بتصميمها 
األغلبية،  استعمال 
اجلزء  وضع  مت  حيث 
العداد  املخصص 
قراءات الساعة حبيث 

يتمكن الشخص من استعمال يده اليمنى يف لضبط ساعته وهو 
يرتديها يف يده اليسرى.

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ارتداء الساعة يف اليد اليسرى 
حيمي الساعة من التعرض للصدمات واالصابة باخلدوش او الكسر 

اذا ارتداها الشخص يف يده اليمنى.
ساعات  بتصميم  للساعات  املصنعة  الشركات  بعض  قامت  وقد 

خاصة باألشخاص الذين يستعملون اليد اليسرى.
اما ارتداء الساعة يف اليد اليسرى فهذا أمر شخصي، وال يوجد اي 

سبب اجتماعي او علمي مينع من ذلك.

ملاذا يرتدي الناس الساعة يف 
اليد اليسرى ؟

تزوجت  بعدما  االحتيال  بتهمة  القضاء  إيرانية إىل  أحيلت شابة    
وطلقت 10 مرات يف أقل من سنتني، للحصول على املهر يف كل 

مرة، حبسب ما نقلت الصحف احمللية األحد.

وتبلغ الفتاة من العمر 20 عاما، ومل تكشف السلطات امسها، وهي 
كانت تلتقي شبانا من عائالت ثرية، وسرعان ما تطلب الزواج، 
لكنها وما إن يتم عقد القران، ترفض اإلقامة مع زوجها، وتطلب 

الطالق.

أحكام  إىل   1979 العام  منذ  املستند  اإليراني  القانون  وحبسب 
الشريعة اإلسالمية، تتقاضى الزوجة املطلقة نصف املهر يف حال 

عدم حصول عالقة جنسية.

ونقلت صحيفة "إيران" أن الشابة كنت تتقاضى عن كل طالق ما 
بني 100 قطعة ذهبية و110 قطع، أي ما يوازي 30 ألف دوالر.

املتكررة  زياراتها  بسبب  إليها  السلطات  أنظار  الشابة  ولفتت 
عقود  إلبطال  عامني  خالل  طهران  يف  الشخصية  األحوال  لدوائر 

الزواج املتتالية، فأبلغ املوظفون فيها النيابة العامة.
وقالت الشابة أمام قاضي التحقيق "مل أفعل شيئا خمالفا للقانون، 

ال أعرف ملاذا أخضع لالستجواب".

ووجهت إليها تهمة االحتيال وإجراء عقود زواج زائفة، واستدعت 
أقواهلم  فكانت  بشهاداتهم،  لإلدالء  العشرة  األزواج  السلطات 

متطابقة.
ويبلغ عدد سكان إيران 77 مليون نسمة، 55% منهم دون سن 
الثالثني، ويواجه الشباب صعوبة يف الزواج بسبب تردي األوضاع 
االقتصادية، والسيما يف ظل العقوبات الغربية وعبء التقاليد، يف 

حني متنع القوانني من إقامة عالقات خارج إطار الزواج.

اليت  الكربى، مثل طهران  املدن  الطالق حدة يف  وتزداد مشكلة 
ينتهي زواج واحد من كل ثالثة تقريبا باالنفصال.

القضاء يالحق شابة إيرانية تزوجت 
10 مرات خالل عامني

حول   
حياة  تطور 
ن  نسا إل ا
بي  و ر و أل ا
ل  و أل ا
ف  و ملعر ا
سم  با
ل  تا ر ند نيا
عثر  والذي 
عظامه  على 
 1856 يف 
وادي  يف 

نياندر بالقرب 
من مدينة دوسلدورف بأملانيا ، يدور موضوع املعرض الذي يقام 

حاليا يف متحف ما قبل التاريخ يف ليل دي فرانس .
يلقي املعرض الضوء من خالل جمموعة الصور املوجودة يف متاحف 
ايزي دي تاياك و سان جرمان اون الي على هذا الرجل األوروبي 
األول الذى عاش منذ ما يقرب من 45 ألف سنة وعلى هيئة شكل 
احليوان ، وقد استخدم اآلالت اليت كانت متوفرة ملساعدته على 
اليت  األشجار  من  عليها  حيصل  كان  اليت  األخشاب  مثل  العيش 

كانت حتيط به .
الرجل األوروبي  البيئة اليت عاش فيها هذا  ويشري املعرض إىل 

األول وحتى اختفائه من على األرض.

هذه هي أسرار الرجل األوروبي األول!

دخول اإلناث إىل جبل 
عليه  يعاقب  »آثوس« 
بالسجن حتى سنتني.

»آثوس«،  جبل  يقع 
املقدس،  اجلبل  أو 
مشال اليونان، ويعترب 
منطقة ُنسكية رهبانية، 
رهبان  فيه  يقيم 
الكنائس  خمتلف  من 

األرثوذكسية، وحيتل اجلبل أقصى شرق املرتفعات الثالثة لشبه 
خمتلف  من  الرجال  احلجاج  يستقبل  حيث  »كالسيديس«،  جزيرة 
بقاع العامل ومينع للسياح زيارته، كما مينع دخول اإلناث من البشر 

واحليوانات.

النسكية  املقدس  اجلبل  بوالية  سياسيًا  املنطقة  تعرف 
القسطنطينية  بطريرك  لسلطة  روحيًا  وختضع  ذاتيًا،  املستقلة 

»املسكوني«.

أدرج  وقد  »كاريس«،  هي  فيه  الوحيدة  والبلدة  اجلبل  عاصمة 
اليونيسكو  ملنظمة  العاملي  الرتاث  قائمة  ضمن  »آثوس«  جبل 
وحتتوي  الرهبان،  من  نسمة   2200 حوالي  ويسكنه   ،1988 عام 
وحتتوي  البيزنطية،  األيقونات  لفن  ممتازة  أمثلة  على  كنائسه 
مكتبات أديرته الباقية على كنوز من املخطوطات ترجع للعصور 

الكالسيكية والوسطى.

هو  منه  النساء  منع  سبب  فإن   ،  odditycentral ملوقع  ووفقا 
االبتعاد عن الشهوة اجلنسية، إذ مينع دخول النساء منعًا بتًا جلميع 
مرافق املنطقة ما أعطاه قدرًا من الشهرة، وحتى إناث احليوانات 

األليفة، مع استثناء بعض القطط.
بالسجن  عليه  يعاقب  إليه  النساء  ودخول  اجلبل  حرمة  انتهاك 
األوروبي  االحتاد  برملان  أن  ورغم  إىل سنتني،  واحدة  من سنة 
األخرية رفضت  أن  إال  القانون،  لتغيري هذا  اليونان مرتني  دعا 

الطلب.

جبل يوناني ال تدخله النساء 
وإناث احليوانات

األسواق عليها ملصقات صغرية  الفواكة واخلضراوات يف  معظم 
نزيلها غالبًا بعد شراء ما حنتاجه، وأغلب الناس ال يعريون اهتمامًا 
للمعلومات اليت عليها، وما جيهله أغلب األفراد أن على امللصقات 
هذه معلومات مهمة، وأن هذه األرقام ال تدل عن سعر املنتج بل 

على جودته.

املنتج،  هوية  على  تدل  امللصقات  هذه  على  املوجودة  واألرقام 
توضح نوعه وحمتواه وماذا قدم له من األمسدة.

واملنتجات يف األسواق ثالثة أنواع، فهناك املنتجات التقليدية اليت 
يتم زراعتها بواسطة األمسدة الكيميائية، وهناك املنتجات العضوية 
مبيدات  دون  من  زراعتها  ويتم  طبيعي  مساد  على  حتتوي  اليت 

كيميائية، وهناك املنتجات املعدلة جينيًا.

وامللصقات حتدد نوع كل منتج، فإذا كان الرقم على امللصقات 
مكونا من مخسة أرقام ويبدأ بالرقم 9 يكون املنتج عضويًا، وإذا 
كان الرقم املوجود على امللصق مكونًا من أربع خانات ويبدأ بالرقم 
3 أو أربعة يعين أن املنتج متت زراعته بالطريقة التقليدية، وهو 

موجود بكثرة يف أسواقنا.

أما لو كان الرقم على املنتج مكونًا من 5 خانات ويبدأ بالرقم 8 
فيعين أن املنتج معدل ومطور جينيا يف املختربات، وينصح بعدم 
املنتجات يف  من  النوع  هذا  جند  ما  نادرا  أنه  والطبيعي  شرائه، 

أسواقنا.

وأغلب املنتجات هنا حتتوي على أمسدة كيميائية، فالرقم عليها 
أيضا  امللصقات  هذه  وعن   ،4 بالرقم  ويبدأ  أرقام   5 من  مركب 
الناس، فبحسب اجلمعية األمريكية للغذاء  أغلب  معلومات جيهلها 
والدواء فالورق املستخدم لصناعتها قابل لألكل والصمغ املستعمل 

أيضا.

وهلا استخدامات أخرى فبعض الفنانني استخدموها لصناعة لوحات 
فنية عديدة.

ما سبب وجود ملصقات صغرية على 
الفواكه؟



Page 30صفحة 30     

منوعات

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

معلومات رهيبة عن اجلن مل تسمع بها من قبل!!
املغرب  يف  السحرية  املعتقدات  اساس  اجلان  يف  االعتقاد  ميثل 
الساحر  بني  اخلفي  الرابط  هو  غالبا  يكون  اجلين  ان  خلفية  على 
واملسحور ورمبا يتميز املغاربة عن غريهم من باقي الشعوب العربية 
اخلفاء  الكائنات  بعض  تشخيص  من  لديهم  عرف  مبا  واالسالمية 
الشريرة او احلامية ومنحها صفات وامساء )كعيشة قنديشة مثال(.

عند  طابو  اسم  الدارج(  املغربي  بالتعبري  )اجلان،  »اجلنون«  ان 
مبثابة  هو  باالسم  اجلن  فذكر  عالنية  به  النطق  حمرم  اي  املغاربة 
حمدد  غري  منها  انتقامي  فعل  رد  عنها  ينتج  قد  عليهم  مناداة 
العواقب ولذلك يتحدث املغاربة عن اجلن بشكل ملتو وغري مباشر 
فيسمونهم »هدوك« اي اولئك او املسلمني او سيادنا او اللي ما 
عندهم مسية )اي: اولئك الذين ال اسم هلم( او موالني املكان اي: 

اصحاب املكان اخل.

قبائل اجلان
اجلان كائنات تستوطن عوامل اخلفاء املمتدة يف كل مكان من حولنا 
ذلك  مع  لكن  العادية  االحوال  يف  البشر  بعيون  مرئيني  غري  هم 
ميكن رؤيتهم ـ حسب املعتقد العامي ـ ليال خالل الفرتة املرتاوحة 
اجلمعة  ليلة  عدا  صباحا  والواحدة  ليال  عشرة  احلادية  الساعة  بني 
اليت هي حلظات ابتهاج عام يستغلها اجلن للتسكع يف عاملنا حتى 
صباح السبت, ومن اجل احللول يف عامل املرئي يضطر اجلان اىل 
تقمص اشكال احليوانات واحلشرات بغاية التنكر: محار، كلب، قط، 
صرصور، فأر ولذلك حياذر املغاربة ان يقتلوا او يلحقوا االذى ليال 

حبيوان او حشرة خصوصا اذا كان كلبا او قطا اسود.

اجلان قد شكل موضوعا  املغربية حول  املعتقدات  ان احلديث عن 
مغربيا للبحث االنرتبولوجي منذ مطلع القرن العشرين، ويف حدود 
علمنا ميثل مؤلف الفنلندي )وسرت مارك( اول واهم ما كتب حول 
املوضوع ولعل صعوبة اختصار احلديث عن تلك املعتقدات تأتي من 

كونها ختتلف اىل حدود التباين من منطقة مغربية اىل اخرى.

ابصارنا  تدركهم  ان  دون  اصواتهم  فتصلنا  يتكلمون  اجلان  ان 
وهم مع ذلك من كل االحجام واالشكال: فيهم اجلان الصفر واحلمر 
والبيض والسود، كائنات مهجنة جتمع يف الشكل غالبا ما بني رأس 
قبائل  على  يتوزعون  وهم  الدجاج  وقوائم  االنسان  وجسم  الكلب 
يدين افرادها بثالث ديانات اذ فيهم املسلمون واليهود والنصارى 

ولبعضهم عني وحيدة يف اجلباه، بينما اآلخرون عميان.

الطعام
بيد انهم على اختالفاتهم اخللقية والدينية جتمعهم خاصية واحدة 
على االقل وان اجلن مجيعا ال يأكلون سوى الطعام »املسوس« )اي 
من دون ملح( فهم ايضا يأكلون ويشربون ويتناسلون مع افضلية 

يف االذواق ألكل ريش الدجاج وشرب الدم وعشق اآلدميات.

واجلان طبعا ميوتون لكن بعد عمر طويل ميضي باجلين اىل قرون 
عدة وقبائل اجلان ال تتبع تقسيما واحدا فبينما يذهب بعض الفقهاء 
اىل تقسيمهم على عدد يراوح ما بني 400 اىل 420 قبيلة تذهب 
املعتقدات الشعبية اىل تفضيل العدد سبعة ذي القيمة السحرية 

املعروفة او اربعة تارة اخرى وحسب التصنيف السباعي هناك:

أنواع اجلن
الصنف األول : اجلان الصفر وهلم رؤوس كالب مستديرة الشكل 

واجسام بشر مع ارجل دجاج ويقتاتون من العظام.

وقوائم  بشر  واجسام  طويلة  كالب  رؤوس  هلم   : الثاني  الصنف 
تشبه تلك اليت عند الدجاج وهم مثل الصنف االول غذاؤهم املفضل 

اهلياكل العظمية.

يف  وحيدة  عني  هلم  الذين  احلمر  اجلان  وتضم   : الثالث  الصنف 
حتويه  ما  هو  الوحيد  وغذاؤهم  طويلة  لكن  آدمية  وجوههم  اجلبهة 

معدة البقر.

ارجل  تشبه  اليت  ارجلهم  عدا  ما  البشر  يشبهون   : الرابع  الصنف 
الدجاج وهم عمي بلحى طويلة يلتهمون كل ما جيدونه غري ماحل من 

طعام يف مساكن البشر اليت يزورونهم ليال.

الصنف اخلامس : هم صنف من اجلان شديد الشبه باالنسان لكن له 
اقدام الدجاج وهم مسلمون ال حيبون سوى اكل اخلرفان.

الصنف السادس : هم جنود يعيشون دائما قريبني من قائدهم 
طعامهم يشبه طعام البشر لكن من دون ملح.

الصنف السابع : تضم اجلان الزنوج.

ويف مقابل التقسيم السباعي ألصناف قبائل اجلان حبسب اللون 
واملزاج واهليئة ومنط التغذية املفضل ينحو التقسيم الرباعي اىل 
التمييز بني اجلان حبسب العناصر االربعة للكون اليت خلقوا منها 

وهكذا:

جنون األرض:

وهم اجلنون املستوطنون لألرض اليت نتحرك فوقها باملعنى الذي 
يفي ان هلم خاصية التفوق على غريهم من املخلوقات ويستوطنون 
واالشجار  املغارات  البشر  عنها  يبتعد  اليت  حولنا  من  االماكن  كل 

واجلبال والفيايف والصحارى وباطن االرض.

ولذلك ينبغي على كل من ذهب لقطع االشجار وتكسري حجارة اجلبل 
يتخذ  ان  فارغة  اماكن  اشياء يف  رمي  او  الكنوز  التنقيب عن  او 
ان هو  العنيف  الوقائية كي يتجنب رد فعلهم  االحتياطات  بعض 

أحلق بهم األذى دون قصد.

احتياطات واجبة

ومن هذه االحتياطات ما هو شفوي مثل ذكر اسم اجلاللة او النطق 
السرتضاء  طقوسي  او  االعمال،  تلك  بأحد  القيام  عند  بالبسملة 
»اجلان االرض« كتقديم قرابني تراوح اهميتها حسب اهمية العمل 

ما بني وجبة طعام بسيطة من دون ملح او ذبيحة.

اجلنون الناريني )اجلان الناري(:

وهم االقرب اىل اصل اجلن الذين ذكروا يف القرآن الكريم انهم 
كائنات خملوقة من نار.

جنون املاء )جن املاء(

يعيشون قرب االنهار واملستنقعات وهم االكثر خطورة من بني كل 
انواع اجلن االخرى ويتواجدون يف اآلبار والعيون والغدران والبحار 
واشهر هؤالء هي اجلنية »عيشة قنديشة« اليت سنعود للحديث عنها 

باستفاضة فيما يلي.

اجلنون اهلوائيني )األرياح(:

مواطنهم اهلواء، وهم الذين حيركون الزوابع والعواصف »يسكنون« 
البشر )باملعنى الدارج الذي يعين حلوهلم يف اجساد وارواح البشر( 
لالنتقام منهم ولذلك عندما يتحدث املغاربة عن شخص »جمنون« ان 

»مسكون باجلن« يقولون عنه انه »مرياح« او »فيه االرياح«.

وتذهب معتقدات اخرى اىل ان لكل آدمي »قرينه« اي نسخة منه 
يف عامل اجلن يولد مع مولده وميوت حلظة وفاته لكن اكثر االساطري 
املغربية غرابة يف موضوع اجلان تبقى هي تلك املرتبطة باحملكمة 

الكربى للجن )بويا عمر( اليت سنعود للحديث عنها فيما بعد.

فحول الوالي بويا عمر تنتشر بعض االضرحة واملقامات الصغرية 
ألولياء اجلان الذين تعترب زيارتهم والتربك بهم جزءا اساسيا من 
الزيارة االستشفائية لبويا عمر، وتوغل اسطورة ولي اجلن )سيدي 
الطييب بن عبو( القريب ضرحيه )بويا عمر( يف الغرابة فتحكي عنه 
انه حيفظ »ارشيفًا« كاماًل من ملفات اجلن حيث يضم كل ملف اسم 
قبيلته وسنه وديانته واملكانة اليت حيتلها يف العوامل الغيبية اخل.

ويف ذلك يبدو التشابه غريبا بني »ارشيف سيدي الطييب بن عبو« 
»ارشيف دوائر الشرطة واالستخبارات لدى بين البشر«.

مشاهري اجلن:

حيفل الرتاث الفلولكلوري يف املغرب بالكثري من احلكايا واملعتقدات 
املرتبطة ببعض مشاهري اجلن الذين حيملون صفات شنيعة وامساء 
عيشة  مشهاروش،  بها:  ينطق  من  نفس  يف  الرعب  تثري  غريبة 
بقايا  هن  املعتقدات  تلك  ان  والراجح  اخل,,,  التابعة،  قنديشة، 
معتقدات قدمية ما تزال تزن بثقلها يف الالوعي اجلماعي للمغاربة 
حتى اللحظة الراهنة، ونقدم فيما يلي تعريفًا لبعض مشاهري اجلن، 
وسنستثين منهم »ملوك اجلن السبعة« الذين سنعود للحديث عنهم 

بشكل مستقل.

عيشة قنديشة

من اكثر شخصيات اجلان شعبية لدى املغاربة انها »عيشة موالت 
املرجة« )سيدة املستنقعات( كما تصفها االغنية الشعبية الذائعة 
او  السودانية«  او«عيشة  عيشة«  »اللة  األلقاب  من  وهلا  الصيت 

اليها  يلجأ  الكناوية«  »عيشة 
الغريب  لقبها  حتى  املغاربة 
الذي  »قنديشة«  واملخيف: 

جير النطق به لعنة غامضة.

االنثربولوجي  اىل  بالنسبة 
الفنلندي )وسرت مارك( الذي 
درس اسطورتها بعمق يتعلق 
االمر باستمرار ملعتقدات تعبدية 

قدمية، ويربط بني هذه اجلنية املهابة اجلانب )عشتار( اهلة احلب 
القدمية اليت كانت مقدسة لدى شعوب البحر االبيض املتوسط من 
يقيمون  كانوا  الذين  والكنعانيني، حيث  والفينيقيني  القرطاجيني 
»عيشة  تكون  ايضا  ورمبا  املقدسة،  للدعارة  طقوسا  على شرفها 
قنديشة« هي ملكة السماء عند الساميني القدامى اعتقدوا قبلنا يف 

انها تسكن العيون واالنهار والبحار واملناطق الرطبة بشكل عام.

كيف يتمثل املغاربة هذه »اجلنية املائة«؟

تارة يتم تصويرها يف شكل ساحرة عجوز مشطاء وحاسدة تقضي   –
مطلق وقتها يف حبك األالعيب لتفريق االزواج وتارة اخرى تأخذ شبها 
فاتنة  امرأة  مثل  فتبدو  املقربة(  )بغلة  الروضة«  »بغلة  من  قريبا 
اجلمال ختفي خلف مالبسها نهدين متدليني وقدمني تشبهان حوافز 

املاعز او اجلمال او البغال )حبسب املناطق املغربية(.

تواجدها تغريه فينقاد خلفها  اماكن  الصدفة يف  وكل من تقوده 
املقاومة  يستطيع  ان  دون  من  خمبؤها  حيث  اىل  االدراك  فاقد 
وهناك تلتهمه بال رمحة، بعد ان يضاجعها لتطفئ نار جوعها الدائم 

للحم ودم البشر.
والطريف يف تداول االسطورة ان تأثريها ال ينحصر يف اوساط العامة 
فقد كتب عامل االجتماع املغربي الراحل )بول باسكون( يف )اساطري 
للفلسفة  اوروبيا  استاذا  ان  كيف  حيكي  املغرب(  من  ومعتقدات 
ئ حبثا حول »عيشة قنديشة«  يف احدى اجلامعات املغربية كان يهيِّ
قد وجد نفسه مضطرا اىل حرق كل ما كتبه حوهلا وايقاف حبثه ثم 

مغادرة املغرب، بعدما تعرض حلوادث عدة غامضة ومتالحقة.

التابعة
من اناث اجلن الشريرات هي االخرى وكما يدل امسها فإنها حسب 
)العكس( ويف االصل  بلعنة سوء احلظ  الناس  »تتبع«  االسطورة 
هي جنية تزحف فوق االرض اىل ان تصادف امرأة حتمل رضيعا على 
ظهرها فتتسلق قدميها ثم ساقيها حتى تصل اىل الظهر فتلتهم 

الصغري بوحشية.

لكن السيوطي كتاب )الرمحة( يقدم عنها صورة خمالفة )نعود اىل 
احلديث عنها عند احلديث عن امراض الرضع(.

بغلة القبور

»عذابة  او  القبور«  »بغلة  او  املقربة(  )الروضة:  الروضة«  »بغلة 
القبور« هي اسطورة قروية تستوطن خيال ساكين القرى املنعزلة 
هذا  يسمى  الرببرية  باللهجة  واجلبال  اهلضاب  اعالي  خصوصا يف 
القبور« وهي  املخلوق اخلرايف »متغارت نسمدال« مبعنى »عروسة 
يف تصور العامة بغلة خترج من املقربة حني جين الليل، لتبدأ ركضها 

اجملنون الذي لن تنهيه اال مع تباشري الصباح االوىل.

ويف ظالم الليل تبدو مضيئة بفعل الشرر اهلائل الذي يتطاير من 
عينيها وحتدث حركتها جلبة مرعبة متزق صمت الليل املوحش فوقع 
حوافرها وصليل السالسل احلديدية اليت حتملها يف عنقها يرعب كل 

من يلمحها او يصادفها يف طريقه.

واذا حدث ان صادفت يف جتواهلا الليلي رجال حتمله على ظهرها 
اىل حيث مستقرها يف املقربة وهناك حتفر له قربا لتدفنه حيا او 
تأكله واالمر مرتبط برغبتها وشهيتها وحسب االسطورة فإن »بغلة 
)اصبحت  ترملت  امرأة  حياتها  من  سابق  وقت  كانت يف  القبور« 
باحرتام  يلزمها  الذي  االجتماعي  العرف  بتعاليم  تلتزم  ومل  ارملة( 
»حق اهلل« اي ان تلبس ثيابا بيضاء طيلة فرتة العدة وال تغادر بيت 

الزوجية وال تعاشر رجال آخر خالل ذلك.

وبسبب عدم التزامها »حق اهلل« انتقم منها اهلل فكان جزاؤها اللعنة 
االبدية اليت حولتها اىل جنية هلا هيئة بغلة تنام النهار مع املوتى 
ومتضي الليل »تتعذب« ويف بعض املناطق كان الناس يعتقدون 
ان يف امكان »بغلة القبور« ان تتنكر لتدخل البيوت يف هيئة قريب 

او صديق، وختتطف احد افراد االسرة اىل مقربتها.

......يتبع يف العدد القادم
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تتــمات

استقالة السيناتور الزاروس...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

Tess زوجته وكبري موظفي احلزب.
استقالة  صدمة  على  ردا  االدعاء  بهذا  بورك  السيد  ادىل  وقد 
السيناتور الزاروس من احلزب، األمر الذي ترك زعيم احلزب كاليف 
باملر بصوت واحد فقط يف جملس الشيوخ عرب سيناتور والية غرب 

اسرتاليا ديو وانغ.
ويف بيان اصدره يف ساعة مبكرة من صباح امس اجلمعة، متنى 
عضو جملس الشيوخ الزاروس للسيد باملر كل اخلري لكنه الحظ ان 

لديه »وجهة نظر خمتلفة يف العمل اجلماعي«.
استقالة  أسباب  ان  قال  بورك  بيرت  للحزب  الوطين  املدير  ولكن 
امتثاهلا  »عدم  لـ  زوجته  طرد  بسبب  كانت  الزاروس  السيناتور 

لشروط العمل«.
وقال السيد بورك يف بيان له »ان استقالة عضو جملس الشيوخ 

الزاروس  جاءت بسبب طرد زوجته والسبب هو بديهي«، .
واضاف »من املخيب آلمال اآلالف من أعضاء حزب باملر يونايتد أن 
بعض األفراد قد وضعوا مصاحلهم الشخصية قبل مبادئ احلزب 

وما ميكن حتقيقه ألسرتاليا.«
وقال السيد بورك انه بعث برسالة انهاء العمل لزوجة السيناتور 

الزاروس، تيس )Tess(، بعد ظهر يوم اخلميس )امس االول(.
وقد خاضت السيدة الزاروس االنتخابات املاضية كمرشحة حلزب 

باملر يونايتد عن مقعد بودريم )Buderim( يف والية كوينزالند.
ويف ذلك الوقت، أصدر احلزب بيانا سلط فيه الضوء على مؤهالتها 

وعملها اخلريي.
وقد فازت السيدة الزاروس بـ 3،781 صوتا، اي حوالي نصف ما 
فاز به مرشح حزب العمال يف مقعد آمن جدا حلزب االحرار الوطين 

.)Liberal National Party(
وكتب السيد الزاروس، الذي سيكمل واليته يف جملس الشيوخ 
كسيناتور مستقل، »ان االستقالة كانت قرارا صعبا، لدى وجهة 
نظر خمتلفة يف العمل اجلماعي.. هلذا، شعرت أنه من األفضل أن  
استقيل من احلزب واتابع دوري يف جملس الشيوخ بصفيت عضوا 

مستقال«.
وقال انه عازم على بذل قصارى جهده يف متثيل والية كوينزالند 

يف جملس الشيوخ.
يف  الفيدرالية  السياسة  دخل  الذي  الزاروس،  السناتور  وشكر 
عام 2013، السيد باملر، و»أمتنى بصدق لكاليف وأسرته كل اخلري 

للمستقبل«.
وانغ  ديو  السناتور  »زميله  مع  العمل  يفتقد  سوف  أنه  وأضاف 

احملرتم«.

اجليش العراقي يواصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

العرب. 
كذلك سيطرت القوات العراقية على منطقة الفتحة وأغلقت منافذ 
داعش باجتاه املوصل وكركوك. ويف األنبار رفع مسلحو داعش 

الرايات البيضاء للخروج من مدينة الرمادي بعد حماصرتهم. 

بإدارة املناطق املحررة
يف  املعارك  سري  على  مطلعة  عراقية  مصادر  أكدت  ذلك  اىل   
تكريت، أن »اجليش ما زال يتعرض هلجمات من بعض اجليوب اليت 
مل يتم تطهريها من مسلحي داعش الذين جلأوا إىل تنفيذ 60 عملية 

انتحارية بعدما فقد التنظيم قدرته على املواجهة«.
وتفقد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مواقع اجليش يف صالح 
الدين، وأكد أن »املعركة النهائية لتحرير وسط تكريت ستكون 
حامسة، وحققت اخلطة األمنية أهدافها«، معرتفًا بـ »الدور الكبري 
الرتكيز  املصادر  بعض  وتوقع  العشائر«.  وأبناء  الشعيب  للحشد 

اآلن على األنبار.
ويف ما بدا ردًا على املخاوف األمريكية مما بعد تكريت، وإعالن 
رئيس هيئة األركان مارتن دميسي خشيته من جلوء »امليليشيات 
بعد  قراهم«  إىل  بالعودة  لألهالي  السماح  وعدم  االنتقام،  إىل 
أبناء  أن  الشعيب«  »احلشد  هيئة  أكدت  »داعش«،  من  حتريرها 
»املناطق احملررة سيتولون إدارتها«، وستسند إىل »احلشد« مهمة 

احلفاظ على األمن »خارج هذه املناطق«.
»عدد  أن  بيان،  يف  النوري  كريم  اهليئة  باسم  الناطق  وأوضح 
االنتحاريني الذين استهدفوا القوات األمنية بلغ حنو ستني، لكن 
عملياتهم مل يكن هلا تأثري يذكر يف سري املعارك«. وأكد وصول 
إطار خطة إلحكام  »يف  تكريت  الفتحة شرق  منطقة  إىل  تعزيزات 
السيطرة على املنطقة وتقييد حركة مسلحي داعش«. وأوضح أن 
هذه »املنطقة تربط حمافظة صالح الدين بكركوك، وأصبحت حتت 

سيطرة قوات األمن«.
وأضاف أن »التنظيم يف صالح الدين منهار، وفقد القدرة على 
باعتماده  لديه  دفاعية  وسيلة  آخر  إىل  وجلأ  بقواعده  االحتفاظ 

االنتحاريني«.
وأكد »وضع خطة تتضمن تولي مقاتلي العشائر، من مدن العلم 
والدور وتكريت مسؤولية إدارة األمن الداخلي، بالتنسيق مع قوات 
حدود  محاية  فصائلها،  بكل  احلشد،  قوات  ستتوىل  بينما  األمن، 

واستدرك:  إليها«.  التسلل  من  اإلرهابية  القوى  ملنع  املناطق 
»سنطّبق اخلطة اليت اعتمدناها يف ناحية الضلوعية بعد حتريرها«. 
ولفت إىل أن »قوات احلشد موجودة خارج الضلوعية وتتوىل محاية 

الناحية«.
يف كركوك، أكدت مصادر يف »البيشمركة« الكردية حصول انهيار 
وفوضى يف صفوف »داعش« يف مناطق احلوجية وناحية الرشاد 
قادة  من  العظمى  »الغالبية  أن  وأردفت  وجنوبها.  كركوك  غرب 
التنظيم يف املنطقة فرت مع عائالتها حنو املوصل وسورية وأماكن 

أخرى«.
بعد  تتوسع  »لن  العسكرية  العمليات  أن  عراقية  مصادر  وأعلنت 
تكريت يف اجتاه شرق كركوك«. وزادت أن اخلطة األمنية سرتكز 
شّنها  هجمات  وقف  يف  اجليش  جنح  حيث  األنبار،  حمافظة  على 

»داعش« على مدينة الرمادي.
أمس  الشرطة  ومصدر يف  عراقي  قال ضابط  ذلك،  غضون  يف 
االول، أن 22 جنديًا قتلوا بقصف لطريان التحالف استهدف مقر 
شركة تابعة للجيش العراقي عند مشارف الرمادي. وكان الناطق 
يف  غارة  بشن  اعرتف  غيلنر،  توماس  الكولونيل  التحالف  باسم 
»مل تسفر عن  أنها  لكنه قال  »داعش«،  لـ  املنطقة، على موقع 

خسائر« يف صفوف »األصدقاء«.
التجاوزات  يف سرتاسبورغ )أ ف ب( اعترب الربملان األوروبي أن 
اليت يرتكبها تنظيم »داعش« خصوصًا يف حق املسيحيني وأقليات 
أخرى هي مبثابة »جرائم ضد اإلنسانية« ينبغي أن حيال مرتكبوها 

على احملكمة اجلنائية الدولية.

»جملس التعاون:« يدعم...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تلك  معتربًا  السعودية،  العربية  للمملكة  الباطلة  السويد  خارجية 
االتهامات تدخاًل مرفوضًا يف الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع 

مجيع املواثيق واألعراف الدولية.«
ويف شأن مكافحة اإلرهاب، أكد اجمللس »رفضه التام لالتهامات 
الباطلة اليت توجه إىل بعض دول اجمللس لدعمها لإلرهاب«، جمددًا 
تأكيد املواقف الثابتة لدول اجمللس يف »نبذ اإلرهاب والتطرف، 
كان  وأيًا  ومربراته،  دوافعه  كانت  ومهما  وصوره،  أشكاله  بكل 
اجمللس  دول  »التزام  وأكد  متويله«.  مصادر  وجتفيف  مصدره، 
منه،  وتتغذى  اإلرهابية  اجلماعات  عليه  تقوم  الذي  الفكر  مبحاربة 

باعتبار أن اإلسالم بريء منه«.
وأدان »األعمال اإلجرامية الوحشية والبشعة اليت ترتكبها التنظيمات 
اإلرهابية، مبختلف أطيافها، مبا فيها تنظيم داعش اإلرهابي ضد 
األبرياء«، معتربًا أن »تصاعد العنف واجلرائم اإلرهابية يهدد األمن 

واالستقرار اإلقليمي والدولي«.
تصدرت تطورات الوضع يف اليمن اخلميس اجتماع وزراء خارجية 

دول جملس التعاون اخلليجي يف العاصمة السعودية الرياض.
وقال األمني العام للمجلس عبد اللطيف الزياني يف مؤمتر صحايف 
عقب االجتماع إن »مؤمترًا حول اليمن سيعقد يف الرياض بناًء على 
طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي«، مشريًا إىل أن »هذا املؤمتر 

سيختلف عن حوار صنعاء«.
»الدعوة  إن  العطية  خالد  القطري  اخلارجية  وزير  قال  جهته،  من 
هلذا املؤمتر ستكون مفتوحة لكل اليمنيني، حلضور مؤمتر الرياض 
من بينهم »أنصار اهلل« الذين يعتربون من مكونات اليمن«، على 
حّد تعبريه. ولفت إىل أنهم »سيكونون أحرارًا يف حضور املؤمتر أو 

عدم حضوره«.
أما رئيس جملس الشورى اإليراني علي الرجياني فشدد بدوره على 
»وجوب عدم التعامل مع األزمة اليمنية بسياسة االحنياز ضد بعض 

اجلماعات، بل عن طريق احلوار«.
اجتماع  عقد  على  وافقت  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  وكانت 
بناًء على مناشدة  برعاية خليجية،  الرياض،  اليمنية يف  للفصائل 
بعث بها الرئيس اليمين عبدربه منصور هادي إىل خادم احلرمني 
جملس  دول  فيها  ناشد  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك  الشريفني 
التعاون اإلشراف على احلوار بني الفصائل اليمنية، حيث مل يتم 
التوصل إىل أي اتفاق يف حوار صنعاء، برعاية أممية ممثلة مببعوث 
أمني عام األمم املتحدة مجال بن عمر، بعد سيطرة احلوثيني على 

العاصمة.
ووافقت األطراف اليمنية على حضور حوار الرياض، إال »احلوثيني« 
و«حزب املؤمتر« الذي يرتأسه الرئيس اليمين السابق علي عبداهلل 

صاحل.
جلنة الرقابة مرت...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
طوائف  من  لبنانيني  هناك  ان  اذ  وحدها  الشيعية  الطائفة  من 

اخرى.
وأشار املصدر اىل سوابق حصلت يف هذا اجملال وجتري اتصاالت 

حملاولة معاجلة االمر.
أما يف ما يتعلق جبلسة جملس الوزراء، فلم تشهد نقاشًا للتطورات 
ركزت  اليت  سالم  متام  الوزراء  رئيس  مداخلة  عدا  ما  العامة يف 
على استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ثم نوقش موضوع 
تعيني أعضاء جلنة الرقابة على املصارف اليت تستمر واليتها مخس 
رئيسًا  محود  مسري  من  كل  تعيني  اىل  البحث  فانتهى  سنوات، 
للجنة ممثال لتيار »املستقبل«، واالعضاء امحد صفا )»حزب اهلل« 

و«أمل«(، وسامي عازار ومنري إليان )الكتائب و14 آذار( وجوزف 
سركيس )التيار الوطين احلر(.

الكثيف  االعمال  جدول  دراسة  اىل  اجمللس  انصرف  ذلك  وبعد 
فصادق على معظم بنوده وعّدل ما طلبته وزارة االشغال، فوافق 
على ختصيص مليار لرية لتنفيذ أشغال صيانة شبكة الطرق، على 

ان تقدم الئحة باملشاريع املبنية على االمناء املتوازن.
وطلب وزير الرتبية الياس بوصعب إرجاء مناقشة بند إجراء مباراة 
لتثبيت املدرسني املتعاقدين نظرا اىل عدم وجود توافق عليه. وقد 
رفعت اجللسة بعد مرور ثالث ساعات على بدئها وفقا لالجراءات 

اجلديدة املعتمدة.
وقالت مصادر وزارية انه لو استمرت آلية جملس الوزراء كما كانت 
قبل االزمة احلكومية األخرية ملا مّر تعيني جلنة الرقابة على املصارف 
قبل انتهاء واليتها يف 17 آذار اجلاري، علما انه مّت التمديد لثالثة 
من أعضاء اللجنة، فيما استبدل رئيسها السين بالتوافق، والعضو 
املاروني باخلالف. وأثار استبدال أمني عّواد مبرشح التّيار جوزف 
الكتائب، وحتّفظ عنه ستة وزراء هم:  سركيس اعرتاض وزيري 
وزيرا االشرتاكي وائل بو فاعور وأكرم شهّيب، وميشال فرعون، 

ومسري مقبل وأليس شبطيين وعبداملطلب حناوي.
للكتل  عابرًا  مبدئيًا  اعرتاضًا  اجلديدة  اللجنة  تعيني  أثار  كما 
واالصطفافات، ألنه يفرتض يف أعضائها أن يقسموا اليمني أمام 
بأن  أفتى  الوزراء  رئيس  ولكن  املوجود.  غري  اجلمهورية  رئيس 
يتابع هؤالء اعماهلم، على أن يقسموا اليمني أمام رئيس اجلمهورية 
بعد انتخابه، وقد جرى التعيني على رغم ان هذا املخرج القانوني 
مل يقتنع به عدد من الوزراء، ومنهم على سبيل املثال ال احلصر 
احملسوبون  والوزراء  عرجيي  روني  والوزير  درباس  رشيد  الوزير 

على رئيس اجلمهورية السابق ميشال سليمان.
وأبلغ الرئيس سالم جملس الوزراء انه سيغادر بريوت اليوم اىل 
شرم الشيخ على رأس وفد وزاري واقتصادي للمشاركة يف أعمال 
القمة االقتصادية اليت دعت اليها اململكة العربية السعودية دعمًا 
ساعة   48 تستمر  اليت  القمة  اىل  سالم  الرئيس  ويرافق  ملصر. 
الوزراء أالن حكيم وعلي حسن خليل وميشال فرعون ووفد موسع 
القصار.  عدنان  السابق  الوزير  يرأسه  االقتصادية  الفاعليات  من 
وسيلقي الرئيس سالم كلمة يؤكد فيها الوقوف اىل جانب مصر 
اليت تعيد التوازن اىل املنطقة، مشددًا على أهمية التضامن العربي 

ملواجهة التحديات.
االول  أمس  زواره  أمام  بري  نبيه  النواب  جملس  رئيس  ورحب 
»باستعادة احلكومة نشاطها وهو ما متثل يف جلستها االخرية االمر 
الذي يشجع على مزيد من االنتاجية املطلوبة يف جملس الوزراء«. 
وأشار بري اىل حتفظات ابداها بعض الوزراء، »ولكن يف احلصيلة 
أقرت جلنة الرقابة على املصارف وبنود اخرى جرى التحفظ عنها 
وصدرت يف النهاية عن كل احلكومة اليت بدأت تعمل يف انطالقة 
العماد  واالصالح«  التغيري  »تكتل  ورئيس  بري  وكان  جديدة«. 
على  التينة  االخري يف عني  اجتماعهما  اتفقا يف  قد  ميشال عون 

تسهيل االتفاق على اعضاء اللجنة.
العماد جان قهوجي  ان قائد اجليش  االول  أمس  اىل ذلك، علم 
االردني  العاهل  خالهلا  يلتقي  لعّمان  بزيارة  )غدا(  االحد  سيقوم 
مكافحة  ملف  يف  معه  ويبحث  احلسني  بن  الثاني  عبداهلل  امللك 
االرهاب وتسليح اجليش اللبناني، يف ظل املساهمة اليت يقدمها 
االردن يف هذا اجملال، وكان آخرها قبل اسبوعني تلقي اجليش 

دفعة من مدفعية امليدان الثقيلة وآليات خمتلفة.
يف سياق آخر، أولت رئاسة الوزراء اهتمامًا عاجال الكارثة الطبيعية 
جرفت  حيث  بشري  يف  حصرون  بلدة  االول  أمس  اصابت  اليت 
شوارعها ومنازهلا بشبه طوفان تسبب به انهيار بركة كبرية لتخزين 

مياه االمطار مما فجر سيوال جارفة.

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

يعاني حنو 14 مليون طفٍل يف منطقة الشرق األوسط آثارًا نفسيًة 
صعبة، من جراء األزمة الدائرة يف سوريا وعدة مناطق يف العراق، 

حبسب تقريٍر ملنظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف«.
وتنعكس األزمة يف سوريا، وما يعانيه العراق، على الوضع اإلنساني 
لعموم الشعبني السوري والعراقي، ولعل ما فاقم معاناتهما امتداد 
العنف إىل األطفال الذين استهدافوا على حنو مباشر يف كثري من 

األحيان.
وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة »اليونيسيف« يف تقرير هلا 
إىل أن كثريًا من األطفال يف املنطقة مل يعرفوا السالم مطلقًا، وأن 
الصراعات حالت دون حصوهلم على الضروريات األساسية والرعاية 

الصحية والتعليم.
بالنسبة إىل األطفال الصغار، فإن هذه األزمة هي كل ما يعرفون، 
أما بالنسبة إىل املراهقني فإن العنف واملعاناة قد ألقيا بظالهلما 
املدير  حبسب  أيضًا،  مستقبلهم  ميثالن  إنهما  بل  ماضيهم،  على 
التنفيذي لليونيسيف،  الذي حذر من أن اجليل الصغري يف كال 

البلدين يواجه خطر الضياع يف دوامة العنف.
للوفاء  البعيد  املدى  على  باستثمارات  طالبت  اليونيسيف  منظمة 
باحتياجات األطفال واملراهقني، ولتزويدهم املهارات ولتحفيزهم 

على بناء مستقبل أكثر استقرارًا ألنفسهم.
مع دخول األزمة السورية عامها اخلامس يظل الوضع بالنسبة إىل 
أكثر من 5 ماليني طفل داخل البالد بائسًا إىل أقصى حد، وحبسب 
لبنان  يف  الجئني  سوري  طفل  مليوني  حنو  يعيش  فإنه  املنظمة 

وتركيا واألردن ودول أخرى.

اليونيسيف: 14 مليون طفل يعانون جراء األوضاع يف سوريا والعراق
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الرجال  أغلب    
االقرتان  يتمنون 
و  مجيالت  بنساء 
أنهم  غري  فاتنات، 
أن  يعلمون  ال 
اجلميالت  النساء 
خطرا  يشكلن 

عليهم.

هذا ما أكدته دراسة إسبانية حديثة جلامعة فلنتسيا، حيث أكدت 
أن وجود الرجل مع امرأة مجيلة وحدهما ملدة مخس دقائق يؤدي 
إىل إفراز هرمون الكورتيزول لدى الرجل، ولكن ارتفاع معدالت 
هذا اهلرمون بشكل كبري قد يتسبب يف أمراض القلب أو السكر 
املصري  صحيفة  ذكرت  ما  وفق   ، الدم  ضغط  يف  ارتفاع  أو 

اليوم.

تزوجوا  ممن  رجال   3509 على  أجريت  اليت  الدراسة  أظهرت  و 
جبميالت انه كلما زاد مجال املرأة أو الزوجة تويف الزوج يف سن 
صغرية وتشري الدراسة اىل ان النساء اللواتي حصلن على عالمة 
أرامل يف بدايات حياتهن أو  20/14 من عالمات اجلمال اصبحن 
منتصفها بينما الزوجات االقل مجاال عاش أزواجهن بنسبة %20 

إىل 30% زيادة.

وكشفت الدراسة ان 80% من االزواج الذين يعانون من مجال 
زوجاتهم يتحملون اعباء كبرية جدا باملنزل و العمل و الشارع .

دراسة: احذروا ! املرأة اجلميلة 
تقصر العمر .. و السبب ؟

 نقدم لكم من جملة "دونازين" 
وردت  وعملية  سهلة  وصفة 
من  العاملية,  الصحة  جملة  يف 
النفخة  على  القضاء  شأنها 
الناس  منها معظم  يعاني  اليت 
واإلفراط  السمنة  عن  والناجتة 
إىل  باإلضافة  الطعام,  يف 
تأثري هذا املشروب على نسبة 
الكولسرتول يف الدم وختفيضه 

لنسبة الدهون بنسبة عالية.

املكونات:
- 1 حبة من اخليار

- الزجنبيل )شرحية 2 سم (
- حفنة من البقدونس

- 3 سيقان من الكرفس
- 1 حبة من الليمون

املشروب  هذا  من  الريق  على  يومًيا  كبرية  ملعقة  تناول  يكفي 
ترطيب  إىل  باإلضافة  الدهون  من  وخالي  خفيف  اجلسم  إلبقاء 

البشرة من خالل فوائد اخليار اليت ال حتصى.

ملقعة واحدة على الريق من هذه الوصفة 
لتنقية الدم من الدهون!

 إذا كنت تعيش حياة مليئة باحلركة وخالية من التوتر رمبا ال جتد 
أهمية ملعرفة فوائد هذه األطعمة، لكن إذا كنت مثل أغلبية أهل 

املدن حاليًا

والتوتر  اإلجهاد  من  متوسطة  أو  منخفضة  مبستويات  يعيشون   
دراسات  تقدمها  اليت  باملعلومات  تهتم  أن  األفضل  من  املزمن 
حديثة جلامعة هارفارد عن النتائج الكارثية لإلجهاد املزمن على 

الصحة.
 

يعترب البابونج من العالجات الشعبية لإلجهاد والتوتر، كما أن شاي 
البابونج فّعال ضد القلق

يؤدي اإلجهاد إىل اإلفراط يف تناول أطعمة غري صحية، ويزيد 
احتماالت السمنة، وُيدِخل اإلنسان يف دوامة من القلق اليومي، 
ويسبِّب  القلب،  على صحة  ر سلبًا  ويؤثِّ املناعة،  نظام  وُيضِعف 

اضطرابات النوم.

إليك أهم األطعمة اليت ختّلص اجلسم من هرمونات التوتر واإلجهاد، 
وتساعد على ختفيف أثر الضغوط والقلق على اجلسم:

أهم  من  الدهنية  أوميغا3  بأمحاض  الغنية  األطعمة   .3 أوميغا 
املصادر الغذائية ملقاومة اإلجهاد وختفيف التوتر. من مصادر هذه 
الدهون اجليدة األمساك، خاصة السلمون، واألنشوجة، والتونة، 

واملكاريل، والسردين، واملأكوالت البحرية، وزيت الزيتون.

احلمضيات. يؤدي تناول أطعمة غنية بفيتامني "سي" إىل خفض 
هرمون الكورتيزول بفاعلية مقارنة بتناول مكمالت فيتامني "سي". 
اليت  األكسدة  "سي" غنية مبضادات  أطعمة فيتامني  أن  السبب 
تسهم مع الفيتامني يف التخلص من التوتر واإلجهاد. من أفضل 
الفيتامني اجلريب فروت األمحر، والفراولة  الغنية بهذا  األطعمة 
)الفريز(، والعنب الربي، والعنب األمحر، والربوكلي، وامللفوف، 

والبطاطا احللوة، والسبانخ.
احملار. الزنك عنصر رئيسي يف احملار، وهو من املغذيات اهلامة 

يف حماربة اإلجهاد.

االلتهابات  نباتية حتارب  تركيبة  على  الزجنبيل  الزجنبيل. حيتوي 
األمراض  جلميع  مقدمة  االلتهاب  ويعترب  اجلسم،  أحناء  مجيع  يف 
املزمنة مبا يف ذلك أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطانات 
بها  يتمتع  اليت  اخلصائص  نفس  للكركم  املناعة.  واضطرابات 

الزجنبيل تقريبًا، وهو مفيد يف حماربة االلتهابات.

املكسرات. بينت دراسات عديدة أهمية املكسرات لطول العمر، 
والوقاية من أمراض القلب، ومكافحة اإلجهاد. املكسرات مصدر 
غين بالزنك وأمحاض أوميغا3 الدهنية معًا. من أفضل املكسرات 
للتخلص من التوتر: اللوز، والبندق الربازيلي، والكاجو، والبندق، 

والصنوبر، والفستق، واجلوز.

والتوتر،  لإلجهاد  الشعبية  العالجات  من  البابونج  يعترب  البابونج. 
كما أن شاي البابونج فّعال ضد القلق.

فيتامني  الفطر، وهو  الغذائية  "د"  فيتامني  الفطر. من مصادر 
"د" عن طريق  املناعة. ميكن احلصول على فيتامني  لنظام  هام 
التعّرض املباشر للشمس ملدة 15 دقيقة، وليس من وراء زجاج. 

أو تناول صفار البيض، وأمساك التونة والسردين.

اإلجيابي  التأثري  أن  إىل  عديدة  أدلة  تشري  الداكنة.  الشوكوال 
هرمون  مستويات  وخفض  املزاج،  على  الداكنة  للشوكوال 

الكورتيزول املسبب لإلجهاد.

أهم 8 مصادر غذائية ختفف التوتر والقلق

الدهون  إذابة  بني  ما   
اهلضم  عملية  وتسريع 
اجلنسية  القدرة  وزيادة 
الفجل  فوائد  تتنوع 

الكثرية:

األبيض  الفجل  يعمل   -
من  الدهون  إذابة  على 
خاصة  اجلسم  إحناء  كافة 

منطقة األرداف، كما يساعد يف حرق السعرات احلرارية ويساهم 
يف تنظيم عملية اهلضم بدرجة كبرية، ولذلك ينصح بتناوله يف 

أي وجبة غذائية.

على  الحتوائه  نظرا  الدم  ضغط  تنظيم  يف  الفجل  يساعد   -
"البوتاسيوم" باإلضافة ملضادات األكسدة وفيتامني C مما يساعد 

يف الوقاية من األمراض السرطانية.

- حيتوي الفجل على عنصر احلديد ولذلك يعمل كمقٍو للشعر ومينع 
تنظيم  يف  احلديد  يساهم  كما  أيضا،  لألظافر  وكمقٍو  تساقطه، 

وظائف القلب والكلى.

- استخدم املصريون القدماء الفجل والكرفس واجلرجري بصفتها 
نظرا  جنسية  وكمنشطات  األعصاب  تقوية  على  تعمل  أطعمة 
ألن الشهوة اجلنسية تبدأ يف األساس عن طريق إشارات املخ 

الكهربائية اليت تعتمد على األعصاب.

- بسبب احتوائه على فيتامني C يساعد الفجل يف التخلص من 
نزالت الربد والتهابات احللق والسعال ويف نفس الوقت يساهم 

يف محاية خاليا الدم، وطرد السموم من اجلسم.

- يعترب الفجل طعاما هاما جدا للقضاء على اإلسهال وتنظيم عمل 
املعدة واجلهاز اهلضمي.

- يعمل الفجل كمطهر للبشرة ويزيد من نضارتها، كذلك يكافح 
جفاف البشرة والوجه والطفح اجللدي والتشققات.

- يعترب الفجل عنصر غذائي ضروري جدا ملرضى الربو نظرا ألنة 
مضاد لالحتقان ومينع احلساسية يف اجلهاز التنفسي وحيمي بطانة 

اجلهاز التنفسي ضد االلتهابات.

الفجل فياغرا رخيصة وعالج ألمراض 
كثرية

دراسة  نتائج  أثبتت    
أن  حديثة  صينية  طبية 
يف  مفيد  البطيخ  قشر 
خطرية  أمراض   5 عالج 
ضغط  ارتفاع  هي 
والتهاب  املزمن  الدم 
البول  واحتباس  الكلى 
واالمساك  واالستسقاء 

املزمن .

وحبسب الدراسة، تبني أنه مت استخالص تلك النتيجة بعد أحباث 
وجتارب أجريت على مدار 3 أعوام ومشلت حنو 9 ماليني مريض 

من كافة املقاطعات.

وتنصح الدراسة مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجفيف قشر البطيخ 
ثم طحنه حتى يتحول اىل مسحوق يؤخذ منه عشرين غراما ويقلب 
جيدا يف املاء حتى يصل اىل درجة الغليان ثم حيتسيه املريض 

يوميا ملدة التقل عن شهر من دون توقف.

أما مرضى التهاب الكلى فتنصحهم الدراسة بتقطيع قشر البطيخ 
حتى  النار  على  وتقليبها  املاء  يف  ووضعها  جدا  صغرية  قطعا 
تتحول اىل عجينة حتفظ يف وعاء زجاجي حمكم االغالق، ويتناول 

منه املريض ملعقة واحدة على الريق ملدة التقل عن 3 أسابيع.

واالمساك،  واالستسقاء  البولي  االحتباس  ملرضى  وبالنسبة 
فعليهم تقطيع قشر البطيخ قطعا صغرية ووضعها يف املاء مع 
بعد  واحدة  بيضة  بياض  أو  البندورة  من  رقيقة  شرائح  إضافة 
فصله عن الصفار وأثناء ذلك يتم تقليبه على النار مدة 5 دقائق 

ثم يشرب باردا يوميا ملدة 5 أسابيع.

هلذا السبب ال ترموا قشر البطيخ!

 نشر املوقع العاملي للصحة مقااًل مفاجًئا تضمن الئحة األطعمة 
األخطر يف العامل واملمنوعة يف اخلارج لشدة خطورتها وتضمنها 

على مواًدا سامة تقتل اخلاليا تدرجيًيا وتعطل وظائف اجلسم.
وسالمة  صحتكم  على  حفاًظا  األطعمة  هذه  سلسلة  لكم  سنقّدم 

عائلتكم من خالل جتّنبها نهائًيا:

1. اجلنب األمريكي املصنع: تصنع هذه األنواع من األجبان بالبودرة 
إثبات مدى خطورتها على اجلسم واليت  واملواد املركبة اليت مت 
منعتها مجيع الدول األوروبية, من هنا ضرورة استبداهلا باألجبان 

البيضاء واإلبتعاد التام عنها.

2. اللحوم املعلبة على انواعها: كذلك األمر تعترب هذه املنتجات 
من أخطر األطعمة ألنها تصنع من مواد مركبة وسامة.

املوقع العاملي للصحة: أطعمة سامة وخطرية..احذروها!
أمراض  الكولسرتول،  يسّبب  السمن  إن  احليواني:  السمن   .3
بإستبداله  ننصحك  لذلك  اجلسم.  خاليا  ويقتل  السمنة  القلب، 

بزيت الزيتون الصحي.

تناول  إن  السكر:  من  واخلالية  العادية  الغازية  املشروبات   .4
املشروبات الغازية يؤّدي إىل اإلصابة بأمراض القلب، السرطان، 
أن  أيضًا  حتاولي  ال  بتفاديها.  ننصحك  لذا  والبدانة،  االكتئاب 

تتناولي املشروبات الغازية "الدايت" ألّنها سّم قاتل!

السكر  من  خالية  أنها  صحيح  السكر:  من  اخلالي  "البوبون"   .5
السامة  باملركبات  أنها يف املقابل غنية  السمنة إىل  وال تسبب 
واخلطرية اليت تسبب السرطان من هنا ضرورة جتنبها واستبداهلا 

بأمور صحية.
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متفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

الشرق االوسط للموسيقى والفنون
تقدم الشرق االوسط للموسيقى والفنون

بادراة الفنان قاسم البياع وباالشرتاك مع الفنان حميد مارون 
سهرة مجانية كل اربعاء من الساعة الـ 7 مساء اىل 11 ليال 
يف قاعة بلدية الكمبا مقابل محطة القطار لالستعالم االتصال 

بالفنان قاسم البياع: 0414646123 
الدعوة عامة للجالية العربية

Saturday 14 March 2015  2015 آذار   14 السبت 

قلب اجلينز قبل غسله 
حيافظ على لونه

   الغسالة هي العدو 
الذي  للجينز،  األكرب 
حيتاج حليل خاصة يف 
لالحتفاظ  معه  التعامل 
فرتة  ألطول  برونقه 
ينبغي  فكيف  ممكنة. 
تنظيف مالبس اجلينز؟ 
حيل  على  تعرف 
على  تساعدك  بسيطة 

إطالة عمر مالبسك!

سراويل  أصبحت 
القطع اليت  اجلينز من 
خزانة  منها  ختلو  ال 

فاجلينز  الناس،  معظم  مالبس 
صاحل  أنه  كما  للغاية  مريح 
ملختلف املناسبات. لكن مشكلة 
اجلينز الكربى تظهر بعد الغسيل 
أنه  كما  بشدة  يضيق  فأحيانا 
يفقد لونه بعد غسله عدة مرات 
تكرار  مع  يتسع  أخرى  وأحيانا 
“غوفيمن”  موقع  الغسل. ومجع 
للتعامل  األملاني، سبع نصائح 

األمثل مع اجلينز وهي:

املتكرر: مصدر  للغسيل  ال   1-
أكثر  أحد  هو  النصيحة  هذه 
اخلرباء باجلينز وهو شيب بريغ، 
رئيس شركة Levi's والذي نصح 
غسله  بعدم  اجلينز  مستخدمي 
بشكل متكرر ألن الغسل يفقد 
اجلينز لونه وشكله مع الوقت. 
يغسل  مل  بأنه  بريغ  واعرتف 
من  أكثر  منذ  املفضل  جينزه 

عام.

إذا  املربد:  اجلينز يف  -2 ضع 
شعرت بعد الوقت بظهور رائحة 
كريهة على اجلينز فيمكنك بدال 
املربد  يف  وضعه  غسله،  من 
ستقتل  فالربودة  كاملة،  ليلة 
البكترييا املسؤولة عن الرائحة 

الكريهة.

-3 محام البخار: تعليق اجلينز على 
مقربة من صنبور االستحمام جيعل 
البخار خيرتق اجلينز ويتغلب على 

الروائح الكريهة.

-4 معجون األسنان لعالج البقع: 
الطعام  أو  الشوكوالتة  بقع 
ميكن  ال  مسألة  املالبس  على 
جتنبها، ويكون حلها يف معظم 

مخس خطوات جلذب أرباب العمل 

حنو سريتك الذاتية
يقول العديد من أرباب األعمال 
املوظفني  شؤون  ومسؤولوا 
ذاتية  سريًا  يرون  بأنهم 
تلك  من  أكثر  الكتابة  سيئة 
مقابالت  اجذب  وهلذا  اجليدة، 
بسريتك  وأبهرهم  أكثر  عمل 
هذه  اتباع  طريق  عن  الذاتية 
قام  اخلمس،واليت  اخلطوات 
 -visualcv.com بتعدادهاموقع 
املتخصص يف مساعدة طاليب 
ذاتية  إعداد سرية  على  العمل 

احرتافية-:
-1 اصنع تصميمًا جيدًا للسرية 

الذاتية:
الذاتية  سريتك  كانت  مهما 
قوية جيب أن تكون ذا تصميم 
جيد لكي يستطيع أرباب العمل 

قراءتها بشكل سريع وسهل.
الكبرية  اهلوامش  استخدم   -
أن  على  القارئ،  عني  إلراحة 
خالية  الذاتية  السرية  تكون 
وحسنة  اإلمالئة  األخطاء  من 

الصياغة.
- اخرت بعض الكلمات املفتاحية 
على  واعمل  بعملك  املتعلقة 
عني  جتذب  كي  اخلط  تغميق 

القارئ.
النقاط  طريقة  استخدم   -

والرتقيم وليس السرد.
-2 ركز على اجنازاتك واكتبها:

يسعون  املدراء  من  العديد 
حل  من يساعدهم يف  لتوظيف 
جديد  بشيء  ويأتي  املشاكل 

يضيفة للشركة، وهلذا:
- اكتب ما قمت بإجنازه، وليس 

طبيعة عملك فقط.
نقطتان  أذكر  البداية  يف   -
رئيسيتان عن طبيعة العمل ثم 

أتبعها بتلك اإلجنازات.
- اسأل نفسك قبل الكتابة ما 

األمور اليت قمت بإجنازها؟
أن  تكتبه جيب  الذي  اإلجناز   -

يكون مميزًا عن أداء اآلخرين.
-3 حدد مقدار اإلجنازات واجعلها 

مكثفة:
احلملة  تعترب  الذاتية  السرية 
خلرباتك  املسوقة  اإلعالمية 
ومهاراتك، وهلذا جيب أن تكون 
مكثفة وبعيدة عن احلشو الزائد 

خاصة يف إجنازانك:
- ضع اإلجنازات املتعلقة فقط 

مبجال العمل الذي تقدم له.
باألرقام  إجنازاتك  عزز   -
أكثر  لتجعلها  املئوية  والنسب 

مصداقية.

بـ  -4 استبدل قائمة "األهداف" 
"ملخص العمل":

ُيكتب ملخص العمل عادة كي 
وعن  عنك  عامة  نظرة  يعطي 
بيد  بها،  تقوم  اليت  األعمال 
عامة  تكون  األهداف  قائمة  أن 
جدًا مثل، "أحبث عن عمل حيقق 
طموحاتي...."، وهذه األهداف 
ال خترب شئيًا عنك وأصبحت غري 
السرية  كتابة  يف  أهمية  ذات 
عمل  ملخص  ولكتابة  الذاتية، 

جيد:
- استخدم وقتًا أكرب يف تطوير 
ملخص عمل جيذب انتباه أرباب 

العمل.
- اجعله ملخصا دقيقًا ومكثفًا، 

يعرض فعاًل خالصة أعمالك.
-5 واكب التكنلوجيا واإلنرتنت:

ذا  وغري  غريبًا  هذا  يبدو  قد 
لكن  الذاتية،  بالسري  عالقة 
األهمية  من  أنه  ستكتشف 
إلكرتوني  بريد  وجود  الكبرية 
جيد لك، أو صورة الئقة على 

املواقع اإلجتماعية:
حيمل  إلكرتونيًا  بريدًا  أنشئ   -
وابتعد  عائلتك  واسم  امسك 
عن األلقاب، لكي يعكس مدى 

احرتافيتك وجديتك.
-Link على حسابًا  انشئ   - 

الشبكة املهنية  din كي تدخل 
اخلاصة مبجالك، حيث أن أعداد 
شغرها  مت  الوظائف  من  كبرية 
وبعض  املوقع  هذا  طريق  عن 

الشبكات اإلجتماعية األخرى.

يتوفر   VisualCVأن يذكر 
بثمانية لغات من ضمنها اللغة 
العربية، حيث يتيح للمستخدمني 
التصاميم  من  للعديد  الوصول 
العديد  واستخدام  املثالية 
ميكنك  األخرى.  املزايا  من 
الذاتية  سريتك  بإعداد  القيام 
موقع  إىل  الدخول  طريق   عن 

https://www.visualcv.com

 أسرار تطيل عمر اجلينز!

احلاالت هو املغسلة، لكن اخلرباء 
يف  اإلسراع  بعدم  ينصحون 
اجلينز  مع  الغسل  قرار  اختاذ 
حتى يف حال وجود بقع. وميكن 
القليل  وضع  احلالة  هذه  يف 
من معجون األسنان على مكان 

البقعة وفركها بلطف.

- اخلل لالحتفاظ باللون: يفقد 
الداكن،  األزرق  السيما  اجلينز 
لونه باستمرار مع تكرار الغسل 
وهنا ينصح اخلرباء بوضع اجلينز 
نصفه  خليط  يف  الغسل  قبل 
من  اآلخر  والنصف  املاء  من 

اخلل ملدة 30 دقيقة.

-6 اقلب اجلينز قبل غسله: إذا 
كثرت البقع على اجلينز وبات من 
الضروري وضعه يف الغسالة، 
فيجب أوال قلبه على الوجه اآلخر 
احلرص  مع  لونه  يفقد  ال  حتى 
على استخدام أقل درجة حرارة 
خاصة  تنظيف  ومواد  ممكنة 

باملالبس الصوف.

القوام:  الستعادة  اجملفف   7-
اجلينز  برتهل  تشعر  بدأت  هل 
املفضل لديك مع مرور الوقت؟ 
احلل األمثل هو وضعه ملدة 20 
دقيقة داخل اجملفف على درجة 
حرارة منخفضة فاهلواء الساخن 

سيعيد رونقه األصلي.

مريح:  جلينز  األطفال  زيت   8-
غري  تكون  اجلينز  أنواع  بعض 
مرحية يف املرات األوىل الرتدائها 
وهنا ميكنك دهن الساقني بزيت 
اجلينز  سيجعل  الذي  األطفال 

أكثر مرونة.

 أقر الربملان اجلزائري اخلميس، 
العقوبة  تعديالت جديدة تشدد 
على الرجل الذي ميارس العنف 
اجلسدي واملعنوي ضد املرأة.

لوح  الطيب  العدل  وزير  واكد 
قانون  يف  اجلديدة  املواد  أن 
العقوبات تندرج "يف إطار رؤية 
كل  حملاربة  للحكومة  شاملة 
 )...( املرأة  ضد  العنف  أنواع 
مراعاة خصوصيات اجملتمع  مع 

الدينية والثقافية".
لقانون  اجلديد  التعديل  ونص 
من  كل  أن"  على  العقوبات 
ضربا  أو  جرحا  عمدا  أحدث 
من  بالسجن  يعاقب  بزوجه" 
سنة اىل 20 سنة حبسب درجة 
حالة  يف  اما  االصابة.  خطورة 

السجن 20 عاما ملن يعنف 
زوجته يف اجلزائر

السجن  هي  فالعقوبة  الوفاة 
املؤبد.

التشريع اجلديد على  كما نص 
معاقبة الزوج بالسجن من ستة 
من  "لكل  سنتني  اىل  اشهر 
شكل  اي  زوجته  على  ميارس 
من اشكال االكراه او التخويف 
او  ممتلكاتها  يف  ليتصرف 

مواردها املالية.
كذلك  وللمرة االوىل، مت ادراج 
قانون  ضمن  بالنساء  التحرش 
السجن  على  ونص  العقوبات 
اشهر  ستة  اىل  شهرين  بني 
او الغرامة املالية ضد "كل من 
عمومي  مكان  امراة يف  ضايق 
اشارة  او  قول  او  فعل  بكل 

ختدش حياءها".

 أقر رئيس املخابرات املركزية 
ديفيد  السابق  األمريكية 
إساءة  يف  بالذنب  برتيوس، 
سرية،  معلومات  مع  التعامل 
واعرتف بإعطاء 8 "كتب سوداء" 
املعلومات،  هذه  مبثل  مليئة 
تكتب  اجليش  من  عشيقة  إىل 

مذكراته.

يف  قدمت،  لوثائق  وطبًقا 
حمكمة احتادية يف تشارلوت يف 
كاروالينا الشمالية، فإن ديفيد 
برتيوس )62 عاما( سيقر بالذنب 
يف تهمة إزالة واالحتفاظ مبواد 
مصنفة على أنها سرية بصورة 

غري مشروعة.

بالذنب،  اإلقرار  اتفاق  وميثل 
العدل،  وزارة  أعلنته  الذي 
أحدث فصل يف االنهيار املدوي 
على  احلائز  برتيوس،  لسمعة 
دكتورات من جامعة برنستون- 
على  إليه  ينظر  كان  والذي 

مدير “سي اي ايه” السابق يقر بإفشاء 
أسرار لعشيقته

أهم  أحد  أنه  على  واسع  نطاق 
األمريكيني  العسكريني  القادة 

يف السنوات األخرية.

القوات  قيادة  برتيوس  وتوىل 
األمريكية يف احلربني يف العراق 
رئيسا  أصبح  ثم  وأفغانستان، 
األمريكية،  املركزية  للمخابرات 
ونال إشادة من كبار املشرعني 

يف بالده.

بسبب  انهارت  مسريته  لكن 
مع  أقامها  مشروعة  غري  عالقة 
باوال برودويل، ضابطة االحتياط 

باجليش وكاتبة سريته.

ويواجه برتيوس عقوبة السجن 
لكن  أقصى.  كحّد  عام  ملدة 
ممثلي االدعاء وحماميه يوصون 
غرامة  بدفع  االتفاق  مبوجب 
حتت  ووضعه  دوالر،  ألف   40

املراقبة ملدة عامني.
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Treasurer Joe Hockey’s 
idea that Australians dip 
into their superannuation 
to buy a first home has 
come under attack from 
a range of interested par-
ties, led most vehemently 
by the father of the sys-
tem, former prime minis-
ter Paul Keating.
Mr Keating has also 
warned that if Australians 
could dip into their super 
savings at an early age, it 
would increase pressure 
on the federal govern-
ment’s aged care budget 
by reducing the amount 
of income that could be 
drawn from older Austra-
lians’ super savings.
“The key to wealth ac-
cumulation in retirement 
savings is compound 
earnings,” Mr Keating 
says.
“I have never expected 
the Liberals to believe in 
much but as a conser-
vative party you would 
expect them to believe 
in thrift. But the Liberal 
Party of Australia does 
not even believe in thrift. 
It is always trying to pull 
the plug out of the bath 
of Australia’s universal 
superannuation pool.”
Mr Keating’s foray into 
the debate comes days 
after the Treasurer raised 
the prospect of allowing 
people to dip into their 
super over the course of 
their lives, saying per-

haps Australians ought 
to think differently about 
the way in which super 
savings can be used if 
they were going to be liv-
ing longer.
His suggestion comes 
off the back of the Abbott 
government’s Intergener-
ational Report, released 
last week, which showed 
Australians born in 2055 
will have an average life 
expectancy of roughly 
95 years, meaning they 
will likely have to work 
for much longer in the 
future.
On the weekend, Mr 
Hockey said Australians 
could perhaps dip into 
their super savings to 
pay for things such as 
job retraining, or buying 
their first home.
On Monday Prime Minis-
ter Tony Abbott support-
ed Mr Hockey, saying his 
suggestion was “a per-
fectly good and respect-
able idea” and he hoped 
Australians keep debat-
ing it.
“I can remember back in 
the early ‘90s when I was 
helping John Hewson to 
draft the ‘fightback’ state-
ment, putting in a sug-
gestion to this effect,” Mr 
Abbott said.
“It is something that I am 
very happy to see further 
debated but there are 
obviously some issues 
around it and let’s fully 

Joe Hockey’s super idea not so super, say 
Paul Keating and industry chiefs

consider it. At this stage 
we don’t have any plans 
to introduce it.”
In an opinion piece , for 
Fairfax Media published 
on Tuesday, Mr Keating 
accuses the Liberal Party 
of attacking Australia’s 
super system for ideo-
logical reasons, saying 
“mandatory superannua-
tion gets right up their 
nose.”
“The Liberals have al-
ways hated national 
superannuation for the 
broad workforce,” Mr 
Keating writes.
“Superannuation for 
them is fundamentally an 
ideological matter. Just 
like Medicare, the Liber-
als object to the univer-
sality of Medicare and 
they keep having a go at 
it, like the recent attempt 
to require a co-payment 
to doctors.
“They have now dropped 
off that because the go-
ing got too rough for 
them. So that having 
failed, they are back at it 
again at super – the other 
great universal scheme.
“But instead of saying 
they oppose it ideologi-
cally, and arguing their 
case intellectually, the 
Treasurer will try to reach 
the same outcome by 
masking his real inten-
tions as a professed con-
cern for homebuyers.” 
Figures from the Bureau 
of Statistics show the 
median value of homes 
purchased by first 
home buyers is around 
$370,000 to $400,000, 
and the average superan-
nuation balance of 30 to 
34 year olds in Australia 
is roughly $28,000.
Association of Superan-
nuation Funds of Aus-
tralia says the average 
super balance increases 
steadily by age group, up 
until about age 60, when 
they start to decrease 
due to individuals start-
ing to draw down on their 

savings.
David Whiteley, the chief 
executive of Industry Su-
per Australia, says a typi-
cal $40,000 deposit for a 
first home would wipe out 
completely the first nine 
years of a young adult’s 
super savings and reduce 
their retirement savings 
by $140,000 in current 
prices - with $100,000 
lost in compound inter-
est.
Mr Keating also makes 
this point in his column.
“Any meaningful hous-
ing deposit taken from 
the accumulated savings 
of younger savers would 
effectively eliminate or 
near eliminate the base 
from which the important 
compounding [of earn-
ings] would otherwise oc-
cur,” Mr Keating writes.
Saul Eslake, the chief 
economist of Bank of 
America Merrill Lynch, 
says if young adults used 
their super savings to 
buy a home they may be 
compensated later in life 
by increases in the value 
of that home, but that 
could not be guaranteed. 
On Monday Shadow 
Treasurer Chris Bowen 
slammed Mr Abbott’s 
support for Mr Hockey, 
saying Mr Hockey’s idea 
“will undermine our su-
per system and actually 
put more pressure on 
the aged pension system 
over the next 40 years”.
But Assistant Treasurer 
Josh Frydenberg dis-
missed such concerns, 
saying “the Coalition is 
the best friend that super 
ever had.”
“Labor needs to step up 
and play a productive 
role in discussing the 
issues raised in the In-
tergenerational Report, 
rather than the negative 
approach we’ve seen so 
far from its shadow min-
isters and now former 
prime minister Keating,” 
Mr Frydenberg said.

Former prime minister Paul Keating. Photo: Andrew Meares 

The young Melbourne man 
at the centre of the latest 
case of Islamic State re-
cruitment, was not on the 
radar of authorities before 
he turned up in the Middle 
East.
Rather he was what authori-
ties call a “cleanskin”, Fair-
fax Media understands – an 
impressionable youngster 
who was radicalised fairly 
quickly and at some point 
made contact with an Is-
lamic State recruiter with-
out coming to the notice of 
police or security agencies.
Prime Minister Tony Abbott 
warned on Monday that 
too many Australians were 
being “brainwashed on-
line” by Islamic extremist 
propaganda. His warning 
followed Fairfax Media’s 
revelations that the so-
called “white jihadi” was a 
Melbourne teenager named 
Jake and two other Austra-
lian teens were stopped at 
the border trying to leave 
for the Middle East.
After Fairfax Media re-
vealed the case, authorities 
have confirmed his identity 
as Jake Bilardi.
Mr Abbott vowed to work 
with Muslim communities 
to do “everything that we 
can to crack down on this”.
“Too many Australians, 
it seems, are being brain-
washed online by this death 
cult,” Mr Abbott said.
Fairfax Media understands 
that authorities became 
involved in the case of 
the young Melbourne man 
known as Jake after he sur-
faced in the Middle East. 
Jake made plans to become 
a suicide bomber in Iraq – 
though he pulled out – and 
was last known to still be in 
the country.
He appears to have been in-

fluenced by extremist mate-
rial on the internet, though 
he also attended the Hume 
Islamic Youth Centre, which 
is associated with the na-
tional Ahlus Sunnah Wal 
Jama’a Association of Aus-
tralia, a group with a history 
of hosting ultraconserva-
tive Muslim preachers.
There is still hope of en-
couraging him to leave the 
region and return home, it 
is understood.
However, he may have al-
ready broken various laws 
against entering a foreign 
country to engage in “a 
hostile activity”, entering 
one of the government’s 
new “declared zones” or 
belonging to a banned ter-
rorist organisation.
Mr Abbott said the govern-
ment was embarking on a 
major campaign to counter 
propaganda from extrem-
ists such as the Islamic 
State terror group.
Attorney-General George 
Brandis announced last 
month that the government 
would spend $18 million to 
combat propaganda from 
groups such as the Islamic 
State.
This will include monitoring 
and analysing social media 
to better understand “ex-
tremist narratives”, chal-
lenging the claims of ex-
tremists and encouraging 
Australians to report such 
offensive or illegal mate-
rial so that it can be taken 
down.
Australian Federal Police 
assistant commissioner 
for counter-terrorism Neil 
Gaughan recently told Fair-
fax Media that authorities 
were concerned at the grow-
ing number of “cleanskins” 
who were “self-radicalising 
and going overseas”.

Islamic State recruit ‘wasn’t on 
radar of authorities’
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The young Australian Jake Bilardi alongside two IS members. Photo: Twitter
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Australia will need to 
make drastic changes if it 
is to meet an international 
commitment to narrow the 
gap in workforce partici-
pation rates between men 
and women in a decade, 
the Intergenerational Re-
port shows.
At last year’s G20 meet-
ing in Brisbane, Austra-
lia committed along with 
other G20 members to re-
duce the gap in participa-
tion rates by 25 per cent 
by 2025.
But Treasury projections 
published in the Intergen-
erational Report last week 
show Australia is not on 
track to meet this target 
even in 40 years.
The current gap of 12.4 
percentage points is pro-
jected to narrow to 11.3 
percentage points by 
2055, a reduction of less 
than 10 per cent.
A spokeswoman for Trea-
surer Joe Hockey said the 
Intergenerational Report 
reflected current policies 
and reinforced the need 
to do more to close the 
gap.
“We will be taking addi-
tional action to meet the 
commitment, including 
that we will be saying 
more on childcare in the 
forthcoming budget,” the 
spokeswoman said.
Social Services Minister 
Scott Morrison is devel-
oping a package of mea-
sures in response to a 
review of childcare con-
ducted by the Productiv-
ity Commission, which 
recommended existing 
childcare subsidies be 
rolled into one means-
tested payment.

Australia’s current work-
force participation rate for 
men is 71 per cent, com-
pared to 58.6 per cent for 
women. Treasury projects 
that in 2055, the partici-
pation rate will be 68.1 
per cent for men and 56.8 
per cent for women.
The Intergenerational Re-
port notes that Australia’s 
female participation rate 
is about 4 percentage 
points lower than that in 
New Zealand and Canada.
It says policies to im-
prove the availability of 
childcare, to encourage 
flexible working arrange-
ments and to outlaw dis-
crimination can remove 
barriers to greater female 
participation in the work-
force.
Launching the Intergener-
ational Report last week, 
Mr Hockey said lifting 
Australia’s female par-
ticipation rate to that of 
Canada would increase 
the size of the economy 
by $25 billion a year.
“That’s why we need to 
do everything we can to 
be as flexible and accom-
modating of the needs of 
a diverse workforce as 
possible,” he said.
“We are determined to do 
what we have to do to lift 
participation rates.”
Greens spokeswoman 
on women Larissa Wa-
ters said the government 
needed to lead cultural 
change so that domes-
tic and caring work was 
shared more evenly be-
tween men and women.
“We know women still 
perform the bulk of un-
paid domestic and caring 
work in Australia. We also 
know that with an ageing 
population, unpaid caring 
work will increase,” Sena-
tor Waters said.
She said pregnancy dis-
crimination, limited paid 
parental leave and the 
gender pay gap also 
stood in the way of great-
er female participation.

Australia won’t meet female 
workforce participation target, 
Intergenerational Report shows 
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Kevin Rudd has made a dra-
matic re-entry into domes-
tic political debate, calling 
for full democratisation of 
the Labor Party and lashing 
the “thuggery” of factional 
bosses who removed him in 
2010.
And his call for reform has 
been backed by two of the 
most senior MPs in the La-
bor Left faction, Anthony Al-
banese and Mark Butler, with 
both men urging a greater 
say for the party rank and file 
at the expense of factional 
and union bosses.
Mr Butler also confirmed he 
would stand for the presi-
dency of the Labor Party 
when nominations for the 
position open on March 30, a 
move Mr Albanese - who is a 
close ally of the shadow en-
vironment spokesman - said 
had his strong support.
The comments from the 
three men also represent a 
direct challenge to Opposi-
tion Leader Bill Shorten, who 
gave a landmark speech last 
April on the need for party 
reforms including weakening 
the influence of unions and 
extending the direct election 
of candidates but has had 
little to say on the subject 
since then.
Mr Rudd has rarely com-
mented on Australian politics 
since resigning from  Federal 
Parliament after his 2013 
election loss and leaving 
Australia to move to Boston 
and then to New York.
But as the ALP prepares 
for national conference in 
July, Mr Rudd - who in July 
2013 put in place reforms 
that gave party rank and file 
and caucus a 50:50 vote to 
choose the Labor leader and 
changed the rules so a leader 
could only be dumped if 60 
per cent of the caucus sup-
ported the move in opposi-
tion and 75 per cent in gov-
ernment - said the continued 
growth of factional power in 
Labor “must be stopped in 
its tracks”.
“Further, factional reform of 
the party is still needed to 
ensure its full democratisa-
tion,” he said.
Mr Rudd lashed the Trans-
port Worker’s Union boss 
and ALP vice-president Tony 
Sheldon, who on Tuesday 
told The Australian Financial 

Review he wanted to give 
unions a one-third say in 
selecting the federal Labor 
leader, with the other two-
thirds evenly split between 
the caucus and party rank 
and file.
Such a move would see 
union influence significantly 
bolstered, potentially beyond 
a 50 per cent say, given the 
influence of and links be-
tween union leaders and 
caucus members.
“These comments are un-
surprising, given that Mr 
Sheldon was one of the core 
group of factional bosses 
who brought about the 
2010 leadership coup which 
caused the leadership rot to 
set in over the subsequent 
years,” he said.
“My pre-condition for return-
ing to the Labor leadership 
in 2013 was that the rules 
be changed to protect future 
leaders of the parliamentary 
party from similar acts of fac-
tional thuggery.
“Now we see the head of the 
TWU trying to take a meat 
axe to that reform.”
It’s understood Mr Rudd fa-
vours giving an even greater 
say to party rank and file 
over the pre-selection of can-
didates.
Asked about Mr Sheldon’s 
suggestion to hand more 
influence over the ALP to 
unions, Mr Butler said in-
stead that debate in the party 
should be about broadening 
the base and influence of the 
party.
“We should have a debate 
about these things, but 
the frame should be about 
broadening participation and 
influence, not one bloc ver-
sus another,” he said.
Mr Albanese, who was de-
feated by Mr Shorten in the 
contest for the Labor leader-
ship in 2013 despite winning 
the rank and file vote, said Mr 
Sheldon’s proposed changes 
would decrease the value of 
participating in and joining 
the ALP.
“Being a trade union member 
does not mean you are auto-
matically an ALP voter,” he 
said.
“I support the principle of in-
creasing the direct say the 
membership has across a 
range of issues, including par-
ty organisation and policy.”

Kevin Rudd breaks silence to call for ‘full democrat-
isation’ of ALP and warn of union thuggery

Treasurer Joe Hockey. Photo: 
Christopher Pearce

An unrepentant Tony Ab-
bott is refusing to apolo-
gise for saying taxpayers 
should not be expected to 
fund the “lifestyle choic-
es” of Australians living 
in remote communities, 
despite a backlash from in-
digenous leaders.
This is a prime minister 
who doesn’t understand 
the importance of these 
people to their connectiv-
ity to their land 
The Prime Minister made 
the comments on Tuesday 
while backing a West Aus-
tralian government plan to 
close up to 150 remote Ab-
original communities.
Greens Senator Rachel 
Siewert has described the 
comments as “unbeliev-
ably racist” and the op-
position is demanding an 
apology.
Speaking on Sydney radio 
station 2GB on Wednes-
day, Mr Abbott told host 
Alan Jones he was just be-
ing “realistic” and “stating 
a general principle”.
“If you or I chose to live 
in a very remote place, to 
what extent is the taxpayer 
obliged to subsidise our 
services and, I think, this 
is a very real question,” 
the Prime Minister said.
“It is incredibly difficult for 
the kids to go to school, if 
there’s only half a dozen of 
them, and getting teachers 
there is all but impossible.
“Similarly, it’s very diffi-
cult for the adults to get a 
proper job if there’s no em-
ployment within hundreds 
of miles and this is where 
we have to be a little bit re-
alistic,” he said.
But Mr Abbott’s own chief 
adviser on indigenous af-
fairs, Warren Mundine, told 
Fairfax Media the Prime 
Minister’s comments were 
wrong.
“That is a complete mis-
conception of what it is 
and he’s wrong in that re-
gard,” Mr Mundine said. “It 
is not about a lifestyle, it is 
not like retiring and mov-

ing for a sea change. It is 
about thousands of years’ 
connection, their religious 
beliefs and the essence of 
who they are.”
Mr Mundine said native 
title laws were also an im-
pediment to people mov-
ing out of indigenous com-
munities because it would 
make it more difficult to 
prove their connection to 
the land.
He also said there were 
ways to overcome educa-
tional barriers, including 
sending children to region-
al boarding schools during 
the week.
Mr Mundine said he was 
frustrated by the Prime 
Minister’s gaffes in the 
area of indigenous affairs 
because, of all the prime 
ministers and politicians 
he had worked with, he 
found Mr Abbott to be the 
one most genuinely com-
mitted to real change for 
indigenous Australians.
“[Mr Abbott and John 
Howard] seem to be men 
trapped in their time but 
that’s not to say that [Mr 
Abbott’s] not one of the 
most generous and com-
mitted prime ministers in 
this area,” Mr Mundine 
said.
Federal opposition indig-
enous affairs spokesman 
Shayne Neumann has de-
manded a public apology 
to all Australians for the 
“deeply disturbing and 
highly offensive” com-
ments.
“This is a Prime Minister 
who doesn’t understand 
the importance of these 
people to their connectivity 
to their land,” he told AAP.
Mr Neumann said the self-
declared prime minister 
for indigenous affairs had 
form in this area, referring 
to Mr Abbott’s claim that 
Australia was unsettled be-
fore British “foreign invest-
ment”.
“He has trashed his repu-
tation, he doesn’t deserve 
that title.”

‘Lifestyle choice’: Tony Abbott stands 
by controversial comments despite in-
digenous
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Indonesia could release 
10,000 asylum seekers to 
Australia if Canberra con-
tinues to antagonise the 
republic over the execu-
tion of the Bali nine duo, 
an Indonesian minister 
has warned.
If Canberra keeps doing 
things that displease Indo-
nesia, Jakarta will surely 
let the illegal immigrants 
go to Australia. 
This would create a “hu-
man tsunami”, according 
to the Coordinating Minis-
ter for Political, Legal and 
Security Affairs, Tedjo 
Edhy Purdijatno.
The former Navy chief, 
who is a controversial po-
litical figure in Indonesia, 
said Australia was trying 
to pressure Indonesia into 
cancelling the executions 
by raising the issue of its 
$1 billion in Boxing Day 
tsunami aid and discour-
aging visitors to Bali.
He reminded Australia 
that Jakarta had been 
working hard to prevent 
asylum seekers attempt-
ing to travel to Australia 
in boats.
“If Canberra keeps do-
ing things that displease 
Indonesia, Jakarta will 
surely let the illegal immi-
grants go to Australia,” Mr 
Tedjo said on Metro TV.
“There are more than 
10,000 [asylum seekers] 
in Indonesia today. If they 
are let go to Australia, it 
will be like a human tsu-
nami.”
Mr Tedjo has previously 
supported isolating the 
10,500 refugees and asy-
lum seekers on a remote 
island in Indonesia.

The chief security min-
ister said it was “no big 
deal” if Australia stopped 
trading with Indonesia in 
the wake of the execution 
of Myuran Sukumaran and 
Andrew Chan.
“We have calculated, in 
fact, Australia enjoys the 
surplus on the Indonesia-
Australia trade,” Mr Tedjo 
said.
“Australia will in fact re-
ceive pressure domesti-
cally if it stops its live-
stock exports to Indonesia 
since Indonesia is Austra-
lia’s main market.”
Mr Tedjo, who was deliv-
ering a speech on nation-
hood at the School of Law 
at Gadjah Mada University 
in Yogyakarta, said Aus-
tralia needed to respect 
the Indonesian judicial 
system.
He said a prisoner swap, 
which was proposed by 
Foreign Minister Julie 
Bishop in a last-ditch at-
tempt to save the lives 
of Chan and Sukumaran, 
was “unethical”.
“We respect other coun-
tries’ legal systems, Aus-
tralia must learn about 
ethics here in University 
of Gadjah Mada,” Mr Ted-
jo said.
Mr Tedjo recommended 
the appointment of graft 
suspect Budi Gunawan as 
national police chief and 
outraged many in Janu-
ary when he lashed out at 
supporters of the popular 
and widely trusted Cor-
ruption Eradication Com-
mission (KPK).
In December, Mr Tedjo 
also provoked anger when 
he suggested unresolved 

Bali nine executions: Indonesian minister threat-
ens to release ‘human tsunami’ of asylum seekers 
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Australia is offering to pay 
the costs of Andrew Chan 
and Myuran Sukumaran’s 
life imprisonment if Indo-
nesia shows mercy and 
spares the lives of the re-
formed drug traffickers.
Foreign Minister Julie 
Bishop made the offer in 
a letter sent to her Indo-
nesian counterpart last 
Thursday, two days after 
their heated phone call 
in which Australia raised 
the idea of a prisoner ex-
change deal.
The letter, addressed “My 
dear Retno”, formally 
makes the “one-off” of-
fer to swap Indonesian 
prisoners convicted of at-
tempting to smuggle 390 
kilograms of heroin into 

Australia for the Bali nine 
pair.
Ms Bishop makes the 
point the Indonesian pris-
oners sought to import 
47 times the amount of 
drugs Mr Chan and Mr 
Sukumaran and their 
co-convicted sought to 
smuggle to Australia.
“The Australian govern-
ment would be prepared 
to cover the costs of the 
ongoing life imprison-
ment of Mr Chan and 
Mr Sukumaran should a 
transfer not be possible,” 
Ms Bishop wrote.
“The vast majority of 
Australians very strongly 
support the government’s 
efforts to seek clemency 
for Mr Chan and Mr Suku-

The executions of Andrew Chan and Myuran Sukumaran have brought the 
issue of asylum seekers back into the political debate. Photo: Reutersa

human rights cases were 
things of the past.
Views are divided on 
capital punishment within 
government ranks.
MP Prananda Surya Paloh, 
who is a member of the 
same party in the ruling 
coalition as Mr Tedjo, said 
the government should 
have seen the positive 
side of the Bali nine pair 
in jail, according to news 
website Okezone.com.
“With regard to the ex-
ecution of Bali nine duo 
Myuran Sukumaran and 
Andrew Chan, I, Prananda 
Surya Paloh, would like 
to say that today is a very 
sad day with regard to hu-
manity,” he wrote on his 
website.
Mr Prananda, whose fa-
ther is media mogul Surya 
Paloh, the chairman of 
Nasdem Party, tweeted 
that replacing the death 
penalty with another form 
of punishment was not a 
sign of weakness.
Meanwhile, Indonesian 
demonstrators took five 
bags of coins to the Aus-
tralian embassy to ‘repay’ 
Australian aid after the 
2004 tsunami and warned 
they would bring their 
government down if the 
Bali nine executions were 
cancelled.
The coins were not ac-
cepted by the embassy. 
Fairfax Media under-
stands the police have 
been given the names of 
several charities to which 
the coins could be donat-
ed.
The noisy but small pro-
test was part of the #coin-
forAustralia campaign 
that was launched after 
Tony Abbott asked Indo-
nesia to reciprocate for 
the $1billion in aid money. 
The Prime Minister’s com-
ments caused widespread 
offence across Indonesia.
About 20 protesters, 
some of whom were from 
a Muslim students’ organ-
isation called PII, called 
on Tony Abbott “aka the 
big mouth” to apologise 
to the Indonesian people.

maran.”
The minister also warned: 
“We would not want to 
see their execution com-
promise the strong tie we 
have worked so hard to 
foster over many years.”
But the offer was formally 
rebuffed in a letter Indo-
nesian Foreign Minister 
Retno Marsudi wrote in 
response, three days lat-
er.
“Let me reiterate that 
there is no legal basis 
within the Indonesian 
law that would allow for 
such an exchange to 
take place,” Ms Marsudi 
wrote.
“The president is of the 
position that such an ex-
change cannot be under-
taken.”
Ms Marsudi did not ad-
dress Australia’s offer to 
pay the life imprisonment 
costs but reaffirmed her 
commitment to “strength-
ening and elevating” the 
good bilateral relation-
ship between the two 
countries.
Opposition Leader Bill 
Shorten said he would 
speak directly to Ms 
Bishop before declaring 
whether Labor would sup-
port paying Indonesia for 
the pair’s prison costs. 
“But I do support the gov-
ernment doing whatever it 
can to prevent this abso-
lutely needless execution 
going ahead,” he said.
The timing of the Bali 
nine pair’s executions re-
mains unclear, although 
their recent transfer to 
the so-called “execution 
Island” suggests they 
will soon face the firing 
squad.
Australia’s Grand Mufti 
has become the latest 
leading voice to call for 
mercy, flying to Indonesia 
to plead with the coun-
try’s Religious Affairs 
Minister for mercy.

‘My dear Retno’: Julie Bishop pens let-
ter to Indonesian counterpart offering 
to pay for Bali nine prison costs 

Foreign Minister Julie Bishop’s prisoner swap offer was re-
buffed by Indonesia. Photo: Andrew Meares 

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi. Photo: Achmad 
Ibrahim 
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خـلـّصوا أوبـرن من اإلهـمال املـزمن
صــوّتوا ملـرشح حزب األحـرار ملـقعد أوبـرن

روني عويك

 Auburn Liberal Party
Candidate

Clr Ronney Oueik

 Authorised by Ned Attie P O Box 118 Auburn

Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال معجنات على الصاج

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

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

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 

- عالج بالتنويم املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

انـرتفـيجن
 املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم من 
جميع االقطار العربية

1300  9 2 2   7 8  8 لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

القنوات مكفولة
 لـ 3 سنوات

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 
650 دوالرا اىل 500 دوالر

متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل 
الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

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

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

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

ميزات ليست متوفرة يف 
أي جهاز آخر:
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