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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

وزراء اخلارجية يقرون »تشكيل قوة مشرتكة« ملواجهة التهديدات األمنية

»عاصفة احلزم« تدمر القدرات الدفاعية للحوثيني

االول  أمس  شلت 
املفاجئة  اجلوية  الضربات 

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

احلزم«  »عاصفة  لعملية 
اخلليج  دول  تقودها  اليت 

عشر  يضم  حتالف  ضمن 
الدفاعية  القدرات  دول، 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية

بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة
خضار - فواكه - مسانة 

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

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

متظاهرون يمنيون يرفعون العلم السعودي وعلم بالدهم خالل تظاهرة مؤيدة لـ»عاصفة الحزم« يف تعز أمس االول )ا ف ب(

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345

أكد بريس روبان، املدعي 
مرسيليا  مدينة  يف  العام 
جنوب فرنسا، أن اندرياس 
لوبيتز، مساعد قائد طائرة 

لـ  التابعة   »٣٢٠ »ارباص 
األملانية  وينغز«  »جرمان 
جبال  يف  حتطمت  اليت 
الثالثاء  الفرنسية  األلب 

الطائرة  أسقط  املاضي، 
زر«،  »كبسة  بـ  عمدًا 
 15٠ مقتل  إىل  أدى  ما 

التتمة صفحة  31

مساعد قائد الطائرة األملانية أسقطها عمدًا

التتمة صفحة  31

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

جلسة  الوزراء  جملس  عقد 
من  العاشرة  عند  عادية 
االول  امس  ظهر  قبل 
السراي  يف  اخلميس 
رئيس  برئاسة  احلكومي 
جملس الوزراء متام سالم.

اليت  اجللسة  أثر  على 
ثالث  قرابة  استمرت 
االعالم  وزير  تال  ساعات، 

جملس الوزراء أحال جرمية بتدعي على اجمللس العدلي 
جريج: سالم سيتخذ املوقف املناسب إزاء األوضاع يف اليمن

املقررات  جريج  رمزي 
الرمسية اآلتية:

رئيس  دولة  لدعوة  »بناء 
عقد  الوزراء،  جملس 
األسبوعية  جلسته  اجمللس 
من  العاشرة  الساعة  عند 
فيه  الواقع  اخلميس  يوم 
السراي  يف   ٢٠15/٣/٢6
دولة  برئاسة  التتمة صفحة  31احلكومي 

جلماعة احلوثيني يف صنعاء 
ومدن أخرى ودمرت معظم 
خمازن األسلحة والصواريخ 
يف  اجلوية  والقواعد 
واحلديدة  وتعز  العاصمة 
شهدت  وقت  يف  وحلج، 

الوزراء  وحضور  الرئيس 
الذين غاب منهم الوزيران 
ونهاد  باسيل  جربان 

املشنوق بداعي السفر.
كرر  اجللسة  مستهل  يف 
دولة الرئيس، كما يف كل 
بضرورة  مطالبته  جلسة، 
جديد  رئيس  إنتخاب 
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لبنانيات

 استقبل اوزيلديز ووفدا من املؤسسات املارونية وهيئات

الراعي: على أعناقنا تقع مسؤولية الوجود املسيحي يف الشرق األوسط

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

املاروني  البطريرك  إستقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
االول  امس  ظهر  قبل  الراعي 
اخلميس، يف الصرح البطريركي 
اجلامعة  من  وفدا  بكركي  يف 
اللبنانية الدولية برئاسة الوزير 
قال  الذي  مراد  الرحيم  عبد 
غبطة  اىل  »وجهنا  اللقاء:  بعد 
البطريرك دعوة إىل افتتاح فرعنا 
اجلديد يف منطقة الصالومي وهو 
وحتدثنا  أساسي،  رئيسي  فرع 
الوضع  عن  نفسه  الوقت  يف 
فإن  وطبعا  اللبناني.  العام 
التهدئة  إىل  دائما  يدعو  غبطته 
والتخفيف  املشاكل  وتصفية 
يستمر  أن  جيوز  ال  ألنه  منها 
ونأمل  القلق هذه،  لبنان حبالة 
أن يكون لنا رئيس مجهورية يف 
أقرب وقت وتطوى هذه الصفحة 

من القلق الذي نعيشه«.
املقدم

من  وفدا  الراعي  استقبل  كما 
برئاسة  الشمال  حمامي  نقابة 
املقدم  فهد  احملامي  النقيب 
الزيارة  وبعد  النقابة،  وجملس 
ملعايدة  »أتينا  املقدم:  قال 
صاحب الغبطة يف عيد البشارة 
واألعياد اجمليدة، والتأكيد على 
الصرح  هذا  جانب  إىل  وقوفنا 
الوطين الكبري، ومتنينا عليه أن 
يتابع مهمته بالنسبة إىل انتخاب 
البلد  ألن  اجلمهورية  رئيس 
الضياع  حنو  يتجه  رأس  بدون 
القانوني والدستوري، إذ إنه ال 
القضاء يسري بطريقة سوية وال 
موضوع  أيضا.  العامة  املرافئ 
موضوع  هو  اجلمهورية  رئيس 
وعلى  عليه  متنينا  وحنن  حيوي 
له  الذي  الوطين  الصرح  هذا 
لبنان حبفاظه  الكبري يف  تارخيه 
على لبنان ومؤسساته أن يصار 
للجمهورية  رئيس  انتخاب  إىل 

بأسرع وقت«.
وأضاف: »تناول غبطة البطريرك 
ايضا موضوع طرابلس والقضايا 
اليت تطرح ومتنى للمدينة اخلري 
كل  تكون  وأن  واإلزدهار 
خلدمة  هي  املطروحة  املشاريع 
تناقشنا  وكما  املدينة.  هذه 
السوري  النزوح  تداعيات  يف 
اىل لبنان ووجوب قوننته جتنبا 
يف  كبرية  مشاكل  يف  للوقوع 
جيب  موضوع  وهذا  املستقبل، 
على الوزارات املختصة أن تقوم 
وختم:  ومعاجلته«.  بدراسته 
تنظمها  بدورة  نقوم  »حنن 
يف  عندنا  املارونية  احملكمة 
غبطته  بركة  أخذنا  وقد  النقابة 
عليه  ومتنينا  املوضوع  هذا  يف 
أن يكرمنا بأقرب فرصة بزيارة 

إىل مدينة طرابلس«.

سفري تركيا
البطريركي  الصرح  زوار  ومن 
لبنان  يف  الرتكي  السفري 
مع  عرض  الذي  أوزيلديز  إنان 
الراعي األوضاع العامة يف لبنان 
النائب  استقبل  ثم  واملنطقة. 
سعيد  فارس  الدكتور  السابق 

فالدكتور داود الصايغ.

بيـــان

بناًء على تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم 11/164 تاريخ 
 ،2015/3/9

تفيد قنصلية لبنان العامة يف سدني بأن »اجلمعية اللبنانية 
لتقّدم العلم«

 )The Lebanese Association for the Advancement of Science(
للعلم بني  الدولي احلادي والعشرين  بتنظيم املؤمتر  ستقوم 
15- 17 نيسان 2015 يف جامعة القديس يوسف ببريوت حتت 

عنوان:
Horizon 2020: Advances in Sciences and Technology    

وذلك بالتعاون مع اجمللس الوطين للبحوث العلمية.
املوقع  زيارة  املعلومات، يرجى  األمر وملزيد من   ملن يهمه 
اخلاص  الرابط  على  واالطالع  البعثة  هلذه  التالي  االلكرتوني 

بتفاصيل هذا املؤمتر :
www.lebconsyd.org.au

    سدني، يف 2015/3/16                                                                      
قنصل لبنان العام                                                                          
جورج البيطار غامن 

قنصبية لبنان العامة - سيدني

ضو
مؤسسة  رئيس  الراعي  والتقى 
ضو،  فادي  اخلوري  »اديان« 
عمله  أجواء  »يف  وضعه  الذي 
لتطوير  الرتبية  مؤسسة  مع 
املناهج الرتبوية يف لبنان حتت 
عنوان »املواطنة احلاضنة للتنوع 
الثقايف الديين«، وقال: »هذه 
هي الطريقة اليت متكن لبنان من 
مواجهة التطرف بأن نربي األجيال 
اجلديدة بكتب جديدة على مبدأ 
واملواطنة.  التنوع  احرتام 
وبالتالي وضعنا غبطته يف إطار 
على  أديان  مؤسسة  عمل  أجواء 
مستوى العامل العربي وخصوصا 
يعنى  معهد  إطالق  ملشروع 
أسباب  ومعاجلة  الديين  بالشأن 
التطرف ومحاية التنوع يف العامل 
شؤون  يف  وللتشاور  العربي، 
الشرق  يف  املسيحي  الوضع 
بشكل عام واجتماع جملس األمن 
اليوم يف نيويورك حول موضوع 
الشرق  يف  املسيحي  الوجود 
األوسط وكيفية مواكبة ذلك«.

حواط
الراعي  إستقبل  الظهر  وبعد 
يرافقه  حواط  جان  احملامي 
عودة،  فيليب  أشقر،  جورج 
دبس،  أبو  أسعد  جلخ،  رشيد 
أندية  مجعية  حتضري  إطار  يف 
»التحية«  لالحتفال   ،Lionsال
العميد  أصدقاء  مع  تعده  الذي 
واحملدد  إده،  رميون  الراحل 
نهار السبت الواقع فيه 31 أيار 
2015، يف قاعة نقابة احملامني 

يف بريوت.
وقد وجه الوفد دعوة اىل الراعي 
االحتفال.  هذا  يف  للمشاركة 
فيها  إستذكر  مناسبة  وكانت 
»األوقات  البطريرك  مع  الوفد 
الوطنية  واملواقف  املاضية 
حتضر  واليت  الكبري  للراحل 
اليت  الدقيقة  األيام  هذه  يف 

يعيشها الوطن«.

الراهبات االنطونيات
الرئيسة  الراعي  استقبل  كما 
األنطونيات  للراهبات  العامة 
والراهبات  هارون  جوديت  األم 
اللتماس  زيارة  يف  املدبرات 
يف  معه  تداولن  وقد  الربكة، 
املؤسسات  تطوير  شؤون 
ووضعنه  للرهبانية  العامة 
الروحية  نشاطاتهن  أجواء  يف 
رسالتهن  وباألخص  والرتبوية 
يف  قنوبني  سيدة  دير  يف 
الوادي املقدس حيث يتواجدن 
أكثر من 100 سنة.  منذ  هناك 
على  الراعي  الراهبات  وشكرت 
 _ ملبورن  يف  لديرهن  زيارته 

أسرتاليا.

املؤسسات املارونية
مساء  التقى  قد  الراعي  وكان 
سيدة  عيد  ومبناسبة  االربعاء، 
املارونية  املؤسسات  البشارة، 
املارونية،  الرابطة  االربع: 
لالنتشار،  املارونية  املؤسسة 
املاروني  العام  اجمللس 

العاملية  املارونية  واملؤسسة 
واملؤسسة  الشامل،  لالمناء 
اليت  اإلجتماعية،  البطريركية 
وبناء على طلبه، قامت بتخصيص 
مساعدات مالية لسبع مؤسسات 
إنسانية وإجتماعية تعنى باأليتام 
اخلاصة.  االحتياجات  وبذوي 
ويف املناسبة كانت كلمة باسم 
املؤسسات القاها الدكتور سليم 
صفري سأل فيها اهلل »أن يكون 
إىل جانب البطريرك الراعي يف 
العني  يظل  كي  ورسالته  عمله 
وعلى  الرعية  على  الساهرة 
تاريخ  يف  أمانة  وهما  لبنان، 
اىل  متوجها  وختم  بكركي«. 
الراعي بالقول: »أنتم حريصون 
لبنان،  وعلى  الكنيسة  على 
حرص األب على ابنائه والراعي 
مالذنا،  وستبقون  رعيته.  على 
نتطلع،  فإليكم  واملرجتى، 
املورانة  سائر  معنا  ويتطلع 
للخالص  كأمل  واللبنانيني، 

ودربا إىل القيامة«.

الراعي
للبطريرك  كلمة  كانت  وبعدها 
»نشكر  فيها:  قال  املاروني 
املؤسسات  القلب  كل  من 
قلبنا،  على  العزيزة  البطريركية 
كل  أحيي  أن  أود  خاللكم  ومن 
املستوى  على  معنا  العاملني 
عظة  يف  واليوم  البطريركي. 
القداس جئنا على ذكر كل هذه 
بامسي  تعمل  اليت  املؤسسات 
الكنيسة  خالل  ومن  كبطريرك، 
اللبناني.  جمتمعنا  تساعد  كي 
أود أن أقول إن الطمأنة عندنا 
ألننا  وجودكم،  هو  والرجاء 
على  الدور  نلعب  أن  قادرون 
املستوى اإلجتماعي واإلقتصادي 
خاصة  لشعبنا  الرجاء  ونعطي 
مبؤسساته  األهلي  اجملتمع  وأن 
له دور أساسي كبري يفوق دور 
السياسيني حتى أنه يفوق دور 

املؤسسات«.

ولألسف  اليوم  »حنن  أضاف: 
يوم  احلرب،  أيام  نعيش  كأننا 
مفقودة  املؤسسات  كانت 
والدولة مفقودة، حترك الشعب 
من  ومتكن  أهلية  جلانا  ونظم 
وانطلق  احلرب  خالل  الصمود 
أعتقد  وجوده.  على  وحافظ 
املطلوب  الدور  هو  هذا  أنه 
تعرفون  كما  شعبنا  اليوم.  منا 
متفاقمني.  وفقرا  فاقة  يعيش 
حنن نزور املناطق اجلبلية وحيز 
يف قلبنا كيف أن هذه املناطق 
وخصوصا  أهلها،  من  تفرغ 
ان  حتى  الشتاء،  فصل  يف 
أصبحت  املوجودة  املدارس 
أن  فتضطر  الطالب  من  فارغة 
أنشأتها  وقد  أبوابها.  تغلق 
الرهبانية كي تدعم  املؤسسات 
إىل  حيتاجون  الذين  اجلبل  أبناء 
فرص عمل، مدرسة، مستشفى، 
إخل.  دائم،  طبيب  مستوصف، 
وأنتم عندما انطلقتم باملؤسسة 
البطريركية لالمناء الشامل كانت 
هذه الغاية منها كي ندعم شعبنا 
يف  أرضه  يف  يبقى  وجنعله 
لبنان، ليس فقط كي جيد لقمة 
العيش، اذ انه قادر أن جيدها 
يف كل مكان، امنا لكي حنافظ 
على حضور عمره 2000 سنة يف 
احلضور  الشرق.  وهذا  لبنان 
جدا  كبرية  مسؤولية  املسيحي 
يف أعناقنا، ألن الرب هنا زرعنا 
املسيحية  انطلقت  هنا  ومن 

العاملية«.
القديس  »البابا  ان  اىل  وأشار 
الثاني عندما كان  يوحنا بولس 
الشجاعة  العظيمة  نداءاته  يوجه 
على  إصبعه  وضع  واجلريئة، 
ازدهار  »إن  قال:  حني  اجلرح، 
املسيحية يف لبنان هو الضمانة 
بلدان  يف  املسيحيني  لبقاء 
جدا  يؤسفنا  األوسط«.  الشرق 
السياسي  املستوى  على  أنه 
يف  تفكري  أي  هناك  ليس 
بدون  نتصرف  املوضوع،  هذا 

أعناقنا  وعلى  مسؤولية،  أية 
الوجود  مسؤولية  تقع  وأكتافنا 
املسيحي يف الشرق األوسط«.

»أربيل«،  زرنا  »عندما  وتابع: 
للشعب  الوحيد  الطلب  كان 
»لبنان«  مناطقه،  من  املشرد 
للجمهورية يف  رئيس  وانتخاب 
لبنان، وهذا ما طلبه منا الناس 
القابعون يف اخليام. أنظروا إىل 
اآلخرين كيف يفكرون وحنن يف 
كل  على  نفكر.  كيف  الداخل 
مؤسساتنا على اختالف مهماتها 
أن تأخذ بأيديها اجملتمع املدني 
هذه  متر  ريثما  عليه،  لنحافظ 
العاصفة وكي حيافظ لبنان على 
كيف  تعرفون  وكلكم  وجوده 
وباستمرار،  تسري  اهلجرة  أن 
يوم  بعد  يوما  خنسر  وكيف 
شعبنا ووجودنا وتأثرينا وخنسر 
الشرق  يف  املسيحي  احلضور 

األوسط«.
يف  احلرب  »خالل  انه  وأوضح 
و89،   88 العامني  بني  لبنان 
الثاني  بولس  يوحنا  البابا  دعا 
الكنائس يف العامل كي يقيموا 
يوم صالة من أجل لبنان، وقال 
يف رسالته اليها »ما جيري يف 
لبنان هو اقتالع جذور املسيحية 
كل  من  أطلب  لذلك  العاملية، 
يقيم  أن  أبرشيته  يف  مطران 
لبنان،  أجل  من  صالة  يوم 
احلقيقة  تقولوا  الن  وادعوكم 
وقيمة  لبنان  حقيقة  للناس، 
يف  املسيحي  باحلضور  لبنان 
اهلدف  هو  هذا  الشرق«.  هذا 
البعيد من مؤسساتنا، كل منها 
يف قطاعها، وهمنا أن نصل إىل 
واحلضور  الوجود  على  احلفاظ 
املسيحيني ألنه من هذا احلضور 
العاملية.  املسيحية  حنافظ على 
من  ضرورة  هنا  وجودنا  إن 
والعامل  اإلسالمي  العامل  أجل 
العربي. هذه املسؤولية حنملها 
معا وهذه هي قيمة مؤسساتنا، 
وهذه هي الغاية البعيدة منها. 
ب2000  نضحي  أن  ميكننا  فال 
سنة من احلضارة املسيحية يف 

كل الشرق األوسط«.
وختم: »أشكركم على حضوركم 
التضحيات  كل  وعلى  اليوم، 
اليوم  حنن  بها،  تقومون  اليت 
ال  ولكن  اللقاء  فرح  نعيش 
ميكننا أن ننسى هموم الشعب. 
أمتنى لكم النجاح الدائم وجناح 
إليها  ننتمي  اليت  مؤسساتكم 
والبطريركية  البطريركية،  باسم 
كانوا  فعندما  فيكم.  تقوى 
البطريرك  أيام  هنا  إىل  يأتون 
»جمد  له  ويقولون  صفري 
جييبهم  كان  لك«  أعطي  لبنان 
البطريرك  جمد  لكن  »صحيح، 
إذا كان شعبه  من جمد شعبه، 
خبري وحمافظ على وجوده وعلى 
هذا  يكون  ومارونيته  مسيحيته 
اجملد للبطريركية، ألن البطريرك 

من دون شعبه ال قوة له«. 

الراعي مستقبال اوزيلديز
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 كتلة »اللقاء الدميوقراطي«: مع تشريع الضرورة مبا يوفق بني 
إقرار رزمة ضرورية من القوانني وبني احلفاظ على الدستور

»اللقاء  كتلة  عقدت 
يف  اجتماعا  الدميوقراطي« 
امــس  ظهر  بعد  كليمنصو، 
بــرئاسة  اخلـميس،  االول 
جنبالط  وليد  النائب  رئيسها 

وحضور كامل أعضائها.
مناقشة  جرت  االجتماع،  وخالل 
جملس  يف  التشريع  مسألة 
النواب على ضوء اجتماع هيئة 
مع  سيما  »ال  اجمللس،  مكتب 
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

تتطلب  اليت  امللفات  تراكم 
يعزز  مبا  هلا،  قوانني  إصدار 
وحيدث  اإلجتماعي،  اإلستقرار 
العديد  يف  اإلنفراجات  بعض 

من القضايا العالقة«.
وإذ جددت الكتلة، حبسب بيان، 
اإلسراع  بضرورة  »متسكها 
اجلمهورية،  رئيس  انتخاب  يف 
العمل  إىل  االنتظام  يعيد  مبا 
املؤسساتي والدستوري ويوفر 

وموقتة«،  ظرفية  صيغ  إنتاج 
رأت أنه »يف ظل تعذر حصول 
تشريع  تؤيد  فإنها  األمر  هذا 
الضرورة وفق احلدود اليت تتفق 
مبا  السياسية،  القوى  عليها 
يوفق بني إقرار رزمة ضرورية 
والقوانني،  التشريعات  من 

وبني احلفاظ على الدستور«.
الراهنة  التطورات  ناقشت  كما 

يف لبنان واملنطقة.

 بورتوالنو زار بري وسالم واعادة تأكيد دعم لبنان 
املستمر لليونيفيل والوضع مستقر حاليا

اعلنت قوات الطوارىء الدولية 
لبنان  جنوب  يف  العاملة 
امس  بيان  يف  »اليونيفيل« 
»قائدها  ان  اخلميس،  االول 
العام اللواء لوتشيانو بورتوالنو 
زار اليوم رئيس جملس النواب 
نبيه بري ورئيس احلكومة متام 

سالم يف بريوت«.
ومت خالل اإلجتماعني »مناقشة 
عمليات  منطقة  يف  الوضع 
الرتكيز  مع  »اليونيفيل«، 
التقرير  على  خاص  بشكل 
لألمم  العام  لألمني  األخري 
قرار  تنفيذ  بشأن  املتحدة 
جملس األمن الدولي 1701 يف 
ظل والية »اليونيفيل«، إضافة 
إىل القضايا املتعلقة باإلجتماع 

الثالثي األخري«.
بعد االجتماعني قال بورتوالنو: 
مع  بلقاءاتي  جدا  »تشجعت 

كانت  فقد  اليوم،  الرئيسني 
تأكيد  إعادة  مبثابة  كلماتهما 
املستمر  لبنان  دعم  على 
اليونيفيل  ملهمة  والثابت 
نقوم  الذي  العمل  وكذلك 
اجليش  مع  األرض  على  به 
االستقرار يف  اللبناني لضمان 
القوي  الدعم  أن  كما  اجلنوب. 
لوجود اليونيفيل ظهر أيضا عرب 
خالل حسن  من  اجلنوب  سكان 

استقباهلم وكرمهم«.
اجتماعات  لدينا  »كان  أضاف: 
وجهات  وتبادلنا  للغاية  مثمرة 
خطوات  اختاذ  لناحية  النظر 
ملموسة حول عدد من القضايا 
قرار  تنفيذ  أجل  من  العالقة، 

جملس األمن 1701«.
وتابع: »تطرقنا إىل الوضع يف 
جنوب لبنان، وأطلعت الرئيسني 
دارت  اليت  املناقشات  على 

األخري  الثالثي  االجتماع  خالل 
حيث  آذار،   18 عقد يف  الذي 
التزامهما  خالله  الطرفان  أكد 
القوي بوقف األعمال العدائية، 
القصوى  األهمية  على  وشددا 
اليت يعلقانها على آلية االرتباط 
أثبتت  اليت  الفريدة  والتنسيق 
الوضع  تهدئة  لناحية  حيويتها 
يف اللحظات احلرجة، إضافة إىل 

جلم التوتر ومنع احلوادث«.
»أكدت  بورتوالنو:  وختم 
سالم  وللرئيس  بري  للرئيس 
عمليات  منطقة  الوضع يف  أن 
حيث  حاليا،  مستقر  اليونيفيل 
األرض  على  إنتشارنا  نواصل 
بدوريات  ونقوم  البحر  ويف 
يف مجيع أحناء منطقة العمليات 
اللبنانية  اإلقليمية  املباه  ويف 
القوات  مع  الوثيق  بالتنسيق 

املسلحة اللبنانية«. 

سالم وبوتوالنو خالل االجتماع

 فرجنية استقبل سفري أوسرتاليا ضمن جولته يف قضاء 
زعرتا والتقى ترايسي مشعون

يف  االوسرتالي  السفري  زار 
قضاء  مايلز  غلني  لبنان 
االوىل  حمطته  وكانت  زغرتا، 
استقبله  حيث  بنشعي  يف 
النائب  املرده  تيار  رئيس 
دارته،  يف  فرجنيه  سليمان 
يف حضور جان بطرس. وكان 
للتطورات  عرض  ختلله  اجتماع 
البالد  يف  الراهنة  واالوضاع 
باالضافة اىل العالقات الثنائية 

بني لبنان واوسرتاليا.
اثر ذلك، كانت جولة اجتماعية 
برفقة  مايلز  للسفري  امنائية 
رميا  امليدان  مجعية  رئيسة 
بو  سنا  والدكتورة  فرجنيه 
ديب انطون على ضفاف حبرية 
اجلميع  بعدها  انتقل  بنشعي. 
اىل معهد زغرتا الفين الرمسي 
حيث كان يف استقباهلم مديرة 
املعهد مونيت فرجنيه ورئيس 

احتاد بلديات قضاء زغرتا زعين 
مدراء  من  وعدد  خري  خمايل 

املعاهد واالساتذة والطالب.
السفري  استقبال  ومت 
االوسرتالي بلوحة راقصة للدبكة 
املعهد  طالب  قدمها  اللبنانية 
النشيدين  ايضا  عزفوا  الذين 
ليصار  واللبناني  االوسرتالي 
اللغات  مركز  تفقد  اىل  بعدها 
يف املعهد الذي اسسته مجعية 
امليدان وجهزته مبعدات واجهزة 
السفارة  من  بتمويل  كمبيوتر 

االوسرتالية منذ عامني.
دور  اىل  الفتا  مايلز  وحتدث 
يف  الرتبوي  الدعم  يف  بالده 
الطالب  حيصل  »كي  لبنان 
على افضل مستوى تعليمي«، 
»اوسرتاليا  ان  اىل  مشريا 
امنا  لبنان  عن  جغرافيا  بعيدة 
كون  البعد  بهذا  يشعر  احد  ال 

لبناني  مليون  نصف  هناك 
ان  وأوضح  فيها«.  منتشر 
عليها  حصل  اليت  »التجهيزات 
ايصال  يف  تساهم  املعهد 
للطالب  احلديثة  التقنيات 
على  التعليم  امور  وتسهل 
االساتذة«، شاكرا املهنية على 
استقباهلا ومجعية امليدان على 
لتنفيذ  ومساهمتها  مساعدتها 

املشروع.
يف اخلتام، اقيم حفل كوكتيل 
تسليم  ومت  املهنية  باحة  يف 
مايلز وفرجنيه درعني تقديرين. 
رئيسة  استقبل  فرجنيه  وكان 
االحرار«  »الدميقراطيون  حزب 
حبث  وكان  مشعون  ترايسي 
يف  الراهنة  التطورات  يف 
وعضو  فرجنيه  طوني  حضور 
املرده  يف  السياسي  املكتب 

فريا ميني. 

السوري  احلزب  رئيس  استقبل 
أسعد  النائب  االجتماعي  القومي 
االحتاد  حزب  رئيس  حردان 
عرض  وكان  مراد،  الرحيم  عبد 

لألوضاع يف لبنان واملنطقة.
بعد اللقاء، صرح مراد: »اللقاء 
املستمر،  التواصل  سياق  يف 
موضوعني  حول  احلوار  دار  وقد 
رئيسيني، املوضوع العربي وحنن 
على أبواب القمة العربية وندرك 
كم هي املشاكل اليت تعاني منها 
األخرية  األحداث  وخاصة  األمة، 
مما  حاليا،  اليمن  تشهدها  اليت 
يتطلب من اجلامعة العربية، ملرة 
واحدة على أقل تقدير، أن ترتفع 
يف  املسؤولية،  مستوى  إىل 
ليس  الكبرية،  املشاكل  معاجلة 
يف اليمن فقط، وإمنا يف سوريا 
والعراق وكل الدول األخرى اليت 
العربي  الربيع  يسمى  ما  طاهلا 
وآن  الدمار.  محل  الذي  وهو 
بتصحيح  اجلامعة  لتقوم  األوان 
به  وقعت  الذي  التارخيي  اخلطأ 
يف ما يتعلق بشطب اسم سوريا 

من عضويتها«.
على  الثاني،  »املوضوع  أضاف: 
أنه  نعلم  اللبناني، حنن  الصعيد 
على  الوضع  يستمر  أن  جيوز  ال 
ظل  يف  وخاصة  عليه،  هو  ما 
يف  جيري  وما  األمين  الوضع 
عرسال، فال بد من تعزيز قدرات 
اجليش، وأن نتضامن مجيعنا مع 
وانتخاب  العسكرية،  املؤسسات 

رئيس جديد للجمهورية والسعي 
نقع  ال  لكي  النظام  تطوير  إىل 
كل ست سنوات يف مأزق الفراغ 

الرئاسي أو احلكومي«.
لنورث  األوان  »آن  وختم: 
جيوز  وال  متطورا،  نظاما  أوالدنا 
التحجج بأن الظروف احلالية غري 
مناسبة. واملطلوب وضع قانون 
على  واحملافظة  عادل  انتخابي 
الوجود املسيحي وانتخاب رئيس 

للجمهورية اللبنانية«.
»توقفنا  حردان:  قال  بدوره، 
اخلارجية  وزراء  اجتماع  أمام 
القمة  الجتماع  املمهد  العرب 
ميكن  هل  والسؤال:  العربية، 
العربية  باجلامعة  جمددا  نثق  أن 
الواقع  العربية؟  واملؤسسات 
ومفتت،  وممزق  مشلول  العربي 
مذهبيا  املفتوح  واالشتباك 
خدمة  يف  يصب  وطائفيا، 
واإلسرائيلية  الغربية  املصاحل 
ووحدة  شعبنا  مصلحة  ضد  وهو 
وعلى  شعبنا،  ومصري  شعبنا 
حساب املسألة الفلسطينية اليت 
الصراع.  وجوهر  األساس  هي 
مصر كان هلا دور كبري وطليعي 
العربي،  العامل  استقرار  يف 
هذا  تستعيد  أن  إىل  ونتطلع 
اليت  العربية  والقمة  الدور. 
أن تضع  ستعقد يف مصر جيب 
أولوياتها،  جدول  يف  فلسطني 
أمل  خبيبة  نصاب  أال  ونأمل 
من  فلسطني  فتشطب  جديدة، 

أن  وخنشى  األولويات،  سلم 
يكون هلذه القمة أولويات أخرى 
فلسطني،  مسألة  عن  تبعدنا 
جديدة.  صراعات  يف  وتدخلنا 
حنن نأمل، ونطالب القمة العربية 
كل  استعادة  يف  أساسي  بدور 
طليعتها  ويف  العربية  املنظومة 
الفاعل  الدور  هلا  اليت  سوريا، 
يف اجلامعة العربية ويف مؤمترات 

القمة العربية«.
وعن الوضع يف لبنان، قال: »إنه 
توترات  املنطقة،  ملشهد  مشابه 
الدولة،  مؤسسات  يف  وشلل 
ونأمل  طائفي.  مذهيب  وخطاب 
أن يؤدي احلوار القائم إىل نتائج 
التحريض  حال  وتنهي  ختفف 
نتطلع  نعم  واملذهيب.  الطائفي 
لبنان متعافيا من  إىل أن يكون 
الطائفية واملذهبية، ومتجها إىل 
رحاب الدولة الدميقراطية املدنية 
يف  مبؤسساتها  الفاعلة  الواحدة 
تهتم  اللبنانيني، مؤسسات  مجع 
واالقتصادي  االجتماعي  باجلانب 
للمواطنني، وكلنا نعمل يف هذا 

االجتاه«.
وختم: »جندد التأكيد على العمل 
جبهة  تشكيل  أجل  من  اجلاد 
شعبية ملواجهة اإلرهاب وتعميم 
ثقافة  مواجهة  الوحدة يف  ثقافة 
التفتيت، وتعزيز ثقافة املواجهة 
املؤامرة  متكني  عدم  بغية 
أهدافهم  حتقيق  من  واملتآمرين 

يف النيل من بالدنا ووحدتنا«.

حردان استقبل مراد: نتطلع للبنان متعافيا من الطائفية
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التغيري  »تكتل  رئيس  إستقبل 
العماد  النائب  واالصالح« 
يف  دارته  يف  عون،  ميشال 
احتادات  رؤساء  جلنة  الرابية، 
بلديات لبنان، يف حضور أمني 
ابراهيم  النائب  التكتل  سر 
بلديات  احتاد  ورئيس  كنعان 

جزين خليل حرفوش.
كنعان

بعد اللقاء حتدث النائب كنعان، 
فقال: »نتابع منذ مدة عائدات 
البلدي  الصندوق  من  البلديات 
املستقل او اخللوي، وقد واصلت 
اللجنة عملها بعد االجتماع األول 
وبعد  الرابية،  يف  عقد  الذي 
واملتابعة  بذل  الذي  اجملهود 
مع رئيس اجمللس النيابي نبيه 
بري ووزيري املال واالتصاالت 
علي حسن خليل وبطرس حرب 
فالقانون  نتيجة،  اىل  للوصول 
حيمي اجلميع، واحرتام القوانني 

 عون التقى جلنة رؤساء احتادات البلديات
كنعان: العائدات البلدية حقوق ستعطى من خالل مراسيم واضحة

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

واجب«.
هلذا  سعيدة  »بنهاية  وأمل 
امللف، وقد حصل تقدم بنتيجة 
االتصاالت اجلارية الستعادة جزء 
من احلقوق وحتديد املبلغ الذي 
وقد  البلديات،  هلذه  يستحق 
وصل اىل أكثر من 1500 مليار. 
هناك  يكون  ان  املتوقع  ومن 
عمل لتدقيق كل هذه املسائل 
املالية  السقوف  لتحديد  املالية 

من قبل اجلميع«.
امنائي  عمل  »هذا   : وختم 
وكل  البلديات  لكل  جدا  مهم 
امناء  نريد  كنا  واذا  املناطق، 
البلديات  ومساعدة  متوازنا 
االقل  فعلى  بواجباتها،  للقيام 
االمر  وهذا  حقوقها.  تعطى  ان 
سيتم من خالل مراسيم واضحة 
تؤسس لعمل منظم يف املرحلة 

املقبلة«.
حرفوش

 « فقال:  حرفوش،  وحتدث 
زرنا  كنعان،  النائب  ذكر  كما 
الفاعليات واملعنيني، وقد  كل 
الصندوق  امثر دفعا ملستحقات 
العام  عن  املستقل  البلدي 
بأن  اجلميع  واعرتاف   ،2913
مليار   2000 بات  مبلغا  هناك 
اخللوي.  عائدات  من  للبلديات 
وسنؤسس  التحرك  سنستكمل 
لبنان  احتادات  رؤساء  لتجمع 
للمطالبة  ضغط  وسيلة  لتكون 
اال  ميكن  وال  البلديات.  حبقوق 
ان نشكر النائب كنعان على كل 
الدعم واملواكبة، وكل من وقف 
العماد عون اىل  اىل جانبنا من 
الوزراء والنواب الذين زرناهم، 
واجمللس  احلكومة  ورئيسي 

النيابي«.
حبقوقنا  نطالب  »حنن  وختم: 
مواطن  كل  وحقوق  املكتسبة 

لبناني لتصله اخلدمات

عون وكنعان خالل استقبالهما لجنة رؤساء اتحادات بلديات لبنان

املنية  قضاء  نواب  عن  صدر 
كاظم  فتفت،  )أمحد  الضنية 
العزيز(  عبد  قاسم   ، اخلري 

البيان اآلتي:
القرار  النواب  يؤيد  أوال: 
واحلكيم  والشجاع  اجلريء 
الذي اختذه العاهل السعودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز، 
العسكرية  احلملة  بقيادة 
العربية  اململكة  تقودها  اليت 
الدول  مبشاركة  السعودية 
وذلك  واالسالمية،  العربية 
استجابة لنداء الرئيس اليمين 
منصور  ربه  عبد  الشرعي 
به  قامت  ما  جراء  هادي، 
يف  احلوثية،  امليليشيات 
اليمن،  على  للسيطرة  حماولة 
املؤسسات  على  واالنقالب 

الشرعية والدستورية.
النواب على هذه  ثانيا: يثين 
تفاعل  واليت  اجلريئة  اخلطوة 
بشكل  العربي  الشارع  معها 
الدور  على  يدل  ما  إجيابي، 
اململكة  تقوده  اليت  احملوري 
يف  السعودية،  العربية 
تصديها لثقافة الفوضى اليت 
تسعى إيران إىل زرعها يف كل 
وحماولتها  العربية،  العواصم 
لتهديد أمن اجملتمعات العربية 

واخلليجية.
إيران  النواب أن  ثالثا: يعترب 
تتحمل بشكل مباشر مسؤولية 
اخلليجية حلل  املبادرة  إفشال 
وبالتالي  اليمن،  يف  األزمة 
حلل  ذهبية  فرصة  فوتت 
الديبلوماسية  بالطرق  األمور 
دفع  ما  وهذا  والسياسية، 

 نواب املنية الضنية: قرار امللك سلمان جريء وشجاع وحكيم وإيران 
تتحمل مسؤولية إفشال املبادرة اخلليجية حلل األزمة يف اليمن

باململكة العربية السعودية إىل 
حتمل مسؤولياتها التارخيية يف 
واستقرار  أمن  على  احملافظة 
واملنطقة،  اخلليج  دول 
إيران  لتمادي  حد  ووضع 
انشاء  إىل  واهلادف  اخلطري، 

امرباطوريتها التوسعية.
أن  النواب  يؤكد   : رابعا 
حول  احلريري  الرئيس  خطاب 
أن  يظهر  اليمن  يف  األحداث 
مل  السعودية  العربية  اململكة 
العسكري إىل  بتدخلها  تهدف 
إقامة حرب مذهبية يف اليمن 
وتارخيها  املنطقة،  يف  أو 
مبقاربتها  يشهد  املشرف 
لكافة  واحلكيمة  املوضوعية 
واالسالمية،  العربية  القضايا 
املسؤول  تعاطيها  خالل  من 

واالسالمي،  العربي  وحسها 
شعوب  جانب  إىل  ووقوفها 
املنطقة يف الكويت والبحرين 

ولبنان واليمن.
خامسا: يأمل النواب أن تؤدي 
هذه احلملة العسكرية أهدافها 
الشعب  يصل  وأن  النبيلة، 
وينعم  األمان،  بر  إىل  اليمين 
ويعود  واالستقرار،  باألمن 
اليمن ملمارسة دوره الريادي 
الدولية  الساحتني  على 

والعربية.
بكثري  النواب  ينظر  سادسا: 
من األمل إىل دوٍر عربي جامٍع 
ومسؤول من أجل حل قضايا 
العرب  يعود  وأن  املنطقة، 
يف  ومؤثر  فاعل  دور  للعب 

اجملتمع الدولي. 

العمل  »جبهة  دانت 
بيان،  يف  اإلسالمي« 
والغارات  اخلارجي  »العدوان 
املستمرة  السعودية  اجلوية 
على اليمن الشقيق«، مؤكدة 
الداخلي  احلوار  »ضرورة 
لألزمة  السياسي  واحلل 
مجيع  مبشاركة  اليمنية، 
والقبائل  واألطياف  القوى 
اليمن  وحدة  على  احلريصة 
ومؤسسات،  وشعبا  أرضا 
اخلارجية  التدخالت  عن  بعيدا 

واألجنبية ألي جهة كانت«.
»خطورة  من  اجلبهة  ونبهت 
األمريكية  املؤامرة 
إىل  اهلادفة  واإلسرائيلية 
واجملتمعات  املنطقة  تفتيت 
العربية واإلسالمية، وحتويلها 
وعرقية  طائفية  دويالت  إىل 
من  تزيد  متناحرة،  ومذهبية 
احلاصل،  واالنقسام  الشرخ 
وختدم يف نهاية األمر العدو 
الصهيوني الغاصب ومشروعه 

التوسعي يف املنطقة«.

جبهة العمل االسالمي دانت العدوان 
على اليمن
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العماد عون للحياة: أنا قادر أن أحتدث مع 
اجلميع وأعيد االستقرار

We wish to offer you our services and invite your company to submit an expression of 
interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial Residential and High rise 
Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA can supply 
an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your formwork and 
concreting. We can also provide in-house design schemes specific for each one of 
your project including engineering for final certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, from fixed 
lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.

AA has established Health and Safety in its integrated management system. We have 
implemented a number of practical and targeted initiatives to ensure the ongoing 
safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and capability to 
supply services, ensuring our people are qualified to carry out your tasks as required, 
maintaining a safe working environment for all parties concerned thereby being able 
to deliver your projects on time and on budget. 

PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

AA CONCRETE & 
FORMWORK

التغيري  »تكتل  رئيس  قال 
العماد  »اللبناني  واإلصالح 
كانت  »إذا  إنه  عون،  ميشال 
احلكومة غري قادرة على تعيني 
فلتذهب  العسكريني  القادة 
حتى لو كنا يف هذا الوضع«، 
»ترشيح  يعلن  مل  أنه  موضحًا 
لقيادة  روكز  شامل  العميد 
أني  ذلك  يعين  وال  اجليش، 
رئاسة  وعن  أرشحه«.  لن 
أجاب  هلا،  وترشحه  اجلمهورية 
يقدر  من  أنين  »أعتقد  عون: 
ويعيد  اجلميع  مع  يتحدث  أن 
الداخل«.  يف  االستقرار 
يكون  أن  »نرفض  وأضاف: 
الرئيس معينًا وال صفة متثيلية 
رئيس  ملاذا  بيئته...  يف  له 
اجلمهورية جيب أن يكون عاريًا 

وال يوجد »زملة« وراءه؟«.
املوقف،  بهذا  عون  لوح  وإذ 
باختاذ موقف سليب من احلكومة 
نتيجة خالفه مع عدد من القوى 
السياسية املنضوية فيها على 
العسكريني  للقادة  التمديد 
خدمتهم  مدة  تنتهي  الذين 
قريبًا،  لبعضهم(  )املمددة 
صهر  املرء  كان  »إذا  سأل: 
الثاني، هل خيسر حقوقه املدنية 
واالستحقاقات؟«،  وكفاءته 
صهره  إىل  بذلك  يشري  وكان 

العميد روكز.
حديث  يف  عون  العماد  وقال 
»إذا  إنه  »احلياة«،  لـ  مطول 
كان املبدأ أن كل واحد ال يريد 
تغيري من خيصه )يف القيادات 
حيصل  فاخلالف  العسكرية(، 

إىل  مشريًا  شيء«،  كل  على 
بالنسبة  يستمر  »اخلالف  أن 
وكل  )التعيينات(  املدير  إىل 
املصاحل يف الدولة«. ورأى أن 
اجليش »ال خيوض حربًا اآلن«، 
القائلة  النظر  وجهة  على  ردًا 
اجليش  قائد  تغيري  جواز  بعدم 
يف  وهو  قهوجي  جان  العماد 

قلب املعركة ضد اإلرهاب.
إىل  سؤال  على  ردًا  واضاف 
رئيس:  بال  لبنان  متى سيبقى 
عندها  منصفني  »ليكونوا 
وأكد  قريبًا«.  الرئيس  يظهر 
مشكلة  ليست  »املشكلة  أن 
البعض  حياول  كما  اهلل  حزب 
أبعد من ذلك«.  أن يقول، بل 
البعض  أن  عن  سئل  وحني 
على  موافقته  مقابل  يريد 
يقبل  أن  روكز  العميد  تعيني 
هو برئيس تسوية يشرتك يف 
موضوع  »هذا  أجاب:  تسميته، 
عليه«.  نصلي  إليه  نصل  حني 
جيريرّ  لن  إنه  القول  كرر  لكنه 
عند  فعل  كما  لرئيس  تأييده 
انتخاب الرئيس السابق ميشال 
للضغط  أرضخ  »ولن  سليمان، 

اخلارجي«.
حزب  رئيس  مع  احلوار  وعن 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع، 
اآلن  »حتى  أنه  عون  أوضح 
الفيتو«.  رفع  احلال.  ماشي 
أدت  احلوارات  أن  عون  واعترب 
البلد،  يف  االحتقان  تراجع  إىل 
و »حني تبدأ احلوار تكون بداية 
إىل  األمور  تعود  وال  النهاية 

الوراء«.

يف  اهلل«  »حزب  تدخل  وبرر 
»حصل  إنه  بالقول  سورية 
ألن  وتدخلوا،  للحدود  تهديد 
مصانة...  تكن  مل  حدودنا 
األمور يف  بتهدئة  أنه  ونتمنى 
اىل  شيء  كل  يعود  سورية 
حيصل  اهلل  شاء  وان  مكانه. 
ذلك قريبًا«. وبسؤاله عما إذا 
سياسة  سيحيي  انتخابه  كان 
سورية  عن  بالنفس  النأي 
أجاب:«أليست  بعبدا،  وإعالن 
النأي  هي  اآلن  سياستنا 

بالنفس؟«.
قراءته  يف  عون  ورأى 
والدولية،  اإلقليمية  التطورات 
حيال  األمريكية  املواقف  أن 
لتهيئة  »مناورات  سورية 
الرأي العام رمبا متهيدًا للدخول 
بشار(  )الرئيس  مع  حوار  يف 
األسد«. وأشار إىل أنه »على 
املستوى الدولي إذا مل حيصل 
على  كفة  سرتجح  التوازن 
النفوذ  حتت  املنطقة  أخرى... 
هذا  تغيري  حني  إىل  األمريكي 
اليت  هي  وأمريكا  النفوذ، 
وأضاف:  احللول...«.  تكتب 
األدنى  احلد  ن  نؤمرّ أن  »علينا 
ملواجهة  الوطنية  الوحدة  من 
التحوالت القادمة، وعلى دول 
أواًل،  التفاهم  وإيران  اخلليج 

وهذا من مصلحة اجلميع«.
سورية  مع  »العالقة  إن  وقال 
إمنا هذا  أن تبقى جيدة،  جيب 
وال  اآلخرين،  معاداة  يعين  ال 
بني  اخلالفات  علينا  ُتفرض 

سورية واآلخرين«.

استقبل مفيت طرابلس والشمال 
الدكتور الشيخ مالك الشعار يف 
كاردينال  طرابلس،  يف  دارته 
فيليب  الفرنسية  ليون  مدينة 
بربران وعميد مسجد ليون كمال 
يف  التعليم  ومسؤول  قبطان 
جامع ليون حسان طييب، حبضور 
راعي ابرشية طرابلس والكورة 
األرثوذكس  للروم  وتوابعهما 
املرتوبوليت إفرام كرياكوسن، 
راعي أبرشية طرابلس املارونية 
املطران جورج بو جودة، رئيس 
أساقفة طرابلس للروم امللكيني 

املطران إدوار ضاهر.
كما استقبل الشعار مدير املركز 
اجلامعات  إلحتاد  اإلقليمي 
الشرق  يف  الفرنكوفونية 
سابوران،  هاريف  األوسط 
السفارة  يف  الثقايف  وامللحق 
يف  وارفا،  ماتيو  الفرنسية 
األوقاف  دائرة  رئيس  حضور 
الدكتور  بطرابلس  اإلسالمية 
ومدير  سباط  حسام  الشيخ 
الدكتور  الشعار  املفيت  مكتب 
ومدراء  الدرويش  ماجد  الشيخ 
اجلامعات  من  عدد  وممثلي 

اخلاصة يف طرابلس.
وقال الشعار خالل اللقاء: »أرحب 
الكاردينال  النيافة  بصاحب 
أحناء  سائر  إمسه  مأل  الذي 
مبشاركته  جدا  وسعدنا  فرنسا 
عليه  أطلق  وطين  لبناني  بيوم 
البشارة.  عيد  الوزراء  جملس 
السيادة  بأصحاب  أرحب  كما 
املطارنة الذين هم من اصحاب 
املدينة  مرجعيات  وهم  البيت 
ويشاركوني  أشاركهم  الذين 
كل  ويف  مناسبة  كل  يف 
إحتفال. وأرحب بضيفي العزيز 
عميد مسجد ليون الكبري الشيخ 
كامل قبطان وسعدت بتشريف 
الفرنسية  السفارة  رجاالت 
واساتذة اجلامعات ومشاركتهم 
يف  فرنكوفوني  مؤمتر  يف 
مبندوبي  وأرحب  اجلنان.  جامعة 
النيافة  صاحب  ورسل  بكركي 
الكاردينال البطريرك الراعي أمد 
باإلعالميني  وارحب  بعمره  اهلل 
صوتنا  للعامل  يوصلون  الذين 

احلر«.
اليوم  بيننا  »اجلامع  أضاف: 
يكون  ان  من  بكثري  اكرب  هو 
البشارة  عيد  عليه  أطلقنا  يوما 
النشأة  وحدة  إىل  يعود  ألنه 
اإلنسانية فكلنا أبناء آدم وحواء 
اإلنسانية،  األسرة  أبناء  وحنن 
إنتماءاتنا  يف  إختالفنا  أما 
إختالف  فهو  واملذهبية  الدينية 
تنوع وكل منا يسعى يف إكمال 
رسالة  أن  فكما  القيم،  مسرية 
اهلل  عليه صالة  املسيح  السيد 
أكملت رسالة اهلل كذلك رسالة 
اهلل  رسالة  أكملت  حممد  النيب 
اإلسالمية  شريعتنا  ويف  أيضا 
ان األنبياء أخوة امهاتهم شتى 

ودينهم واحد«.
وتابع: »حممد وموسى وعيسى 
وابراهيم ونوح وآدم كلهم أخوة، 
اخوة وديننا  انبياؤنا  فإذا كان 
واحدا فنحن حنمل رسالة واحدة 
هي رسالة اإلميان باهلل وإيصال 
كلها.  االنسانية  إىل  اخلري 
باإلنسانية  اخواني  بكم  وأرحب 
والقيم  اخلري  رسالة  محل  ويف 
باهلل  اإلميان  إطار  يف  واخواني 

الواحد األحد. حنن يف شريعتنا 
اخللق  حممد  يقول  اإلسالمية 
إىل  واحبهم  اهلل  عيال  كلهم 
اهلل أنفعهم لعياله. وحنن عندما 
تلقينا أحكام الشريعة اإلسالمية 
أمرا  علمناهم  ألبنائنا  وعلمناها 
اإلسالمية  الشريعة  أن  اساسيا 
وأن  كلها  وحكمة  كلها  عدل 
جاءت  السماوية  الشرائع 
لتحقيق اخلري ولتحقيق املصلحة 
واملنفعة للعباد. ومن يعترب ان 
اإلنسانية  يف  له  أخوة  البشر 
هي  الشريعة  وان  واإلميان 
لتحقيق اخلري للناس، ال يتسع 
قلبه للحقد والبغضاء والكراهية 
السوء  من  ذرة  قلبه  وال حيمل 

حنو اآلخرين«.
وسائل  اهم  »من  وقال: 
تعليم  اإلرهاب  على  القضاء 
ومن  السماوية،  القيم  الناس 
قلبه  يف  حيمل  ال  عليها  تربى 
اعلم  وأنا  والسالم.  احلب  إال 
القيم  هذه  أنكم مجيعا حتملون 
وعسى  واملعتقدات  واملفاهيم 
ان يكون هذا اللقاء نورا يضيء 
إبتعدوا  الذين  الضالني  ظلمة 

عن القيم السماوية«.
نيافة  نستقبل  »اليوم  أضاف: 
ذلك  وقبل  بربران  الكاردينال 
نيس  أساقفة  رئيس  إستقبلنا 
جان لوي بابان، فنحن مؤمنون 
ملصلحة  جاء  إمنا  الدين  بأن 

العباد«.

بربران
بدوره، رد بربران بالقول: »إننا 
إخوة ربنا واحد من ذرية اب وأم 
واحدين. وقد حتدثتم يا صاحب 
السماحة عن القيم اليت جتمعنا 
الثاني  الفاتيكاني  اجملمع  ويف 
يقولوا  ان  اجملتمعون  حرص 
إنسانية واحدة  عائلة  إن هناك 
وأن  كأخوة  لبعضنا  ننظر  وأن 
ما جيمعنا مجيعا هو احملبة وهي 

أقوى من العنف«.
اإلسالمية  بالعالقات  وأشاد 
أال  »رجاؤنا  وقال:  املسيحية، 
أن  بل  األفكار  بتبادل  نكتفي 
نعمل سويا بشكل ملموس وأن 
تعاني  اليت  اآلالم  برفع  نلتزم 
منها البشرية وأن نؤسس لعمل 
وأعتقد  واحد.  إطار  جيمعنا يف 
بني  سنقف  احلاضرين  مع  أننا 
يدي اهلل ويسألنا عما فعلناه يف 

احلياة«.
ثالثة  ومنذ  اآلن  »أنا  أضاف: 
يف  أنا  واليوم  لبنان  يف  أيام 
كنتم  انكم  وأرى  طرابلس 
وانتم  احلوار  يف  السباقني 
منوذج جيب أن حيتذى يف إطار 
األخوية  العالقات  على  التأكيد 
ال  اليت  احملبة  على  والتشديد 
أتصور انها قد تفارقنا، للقيام 
الفرح  يدخل  ملموس  بعمل 

واإلميان إىل قلوب اآلخرين«.

قبطان
»يوم  قبطان:  قال  جهته،  من 
فقد  مميزا  يوما  كان  أمس 
املسيحيني  اخواننا  مع  إحتفلنا 
العذراء،  مريم  السيدة  ببشارة 
فرنسا  يف  نعيش  أن  وامتنى 
من  لبنان  يف  عشتموه  ما 
املسلمني  بني  توافقية  أجواء 

واملسيحيني وخاصة بعد حادثة 
شارل ايبدو«.

خصيصا  أتيت  »لقد  وتابع: 
ألطلب  طرابلس  مفيت  للقاء 
املسلمني  ألن  املساعدة  منه 
التالقي  إىل  حباجة  فرنسا  يف 
بني  احلوار  وإىل  الثقايف 
على  واملسيحيني  املسلمني 
لبنان،  يف  حاصل  هو  ما  غرار 
إعداد  يف  تساعدونا  وان 
املسلمني  ألن  األئمة  وتدريس 
يتعلموا  لكي  حباجة  فرنسا  يف 
دينهم وأنتم املعني لنا يف هذا 

اإلطار«.

كرياكوس
سعيد  »أنا  كرياكوس:  وقال 
ان نكون اليوم يف هذا اللقاء، 
ولكننا  متعددون  اننا  صحيح 
معجزة يف  وهذه  آن  واحد يف 
لبنان ويف املنطقة ويف الشرق 
من  اقوى  فاإلميان  األوسط، 
هذه  حتطيم  حياول  شر  اي 

احلقيقة«.

بو جودة
»لقاؤنا  فقال:  جودة  بو  أما 
املماثلة  اللقاءات  وكل  اليوم 
واملسلم  املسيحي  قدرة  تؤكد 
على العيش معا وعلى مواجهة 
اليد الغريبة اليت تعمل لاليقاع 
وتفتيت  البعض  بعضنا  بني 
املنطقة إىل دويالت. لقد مررنا 
ما  عليها  تغلبنا  ولكننا  بأزمات 
حيتذى  ان  جيب  درسا  يشكل 

من اآلخرين«.
لبنان  ان  »صحيح  أضاف: 
طوائف  من  ويتألف  موزاييك 
عدة ولكنها تعيش مبحبة وعلينا 
ان حنافظ على هذا البلد الذي 
يقول عنه قداسة البابا بأنه أكرب 
من بلد بل هو رسالة. وحنن يف 
املعاني  هذه  جنسد  طرابلس 
املفيت  مساحة  مع  لقاءاتنا  يف 
وعالقاتنا  السيادة  وأصحاب 
عالقات  هي  بل  رمسية  ليست 

اخوة وصداقة«.

ضاهر
بأن  سعيد  »أنا  ضاهر:  وقال 
اليت  املدينة  هذه  يف  اكون 
اليوم  منذ  إبنها  اني  احسست 
وقد  فيها،  لوجودي  األول 
الرعوية  مهميت  علي يف  مضى 
اليوم  هلذا  سنة  ونصف  سنة 
وقد سعدت مبا مسعته وخاصة 
وإمام  الكاردينال  نيافة  من 
املسجد يف ليون بأنهم يطلبون 
العيش  تثبيت  يف  املساعدة 
غرار  على  فرنسا  يف  الواحد 
وهنا  لبنان.  حاصل يف  هو  ما 
اذكر قداسة البابا القديس جان 
بول الثاني الذي قال ان لبنان 
أكثر من بلد أنه رسالة. وهذه 
الرسالة يف الوقت احلالي حنن 
فرنسا  يف  ليس  اليها  حباجة 
بنا  احمليطة  للدول  بل  فقط 
عيشنا  على  يشهد  تارخينا  ألن 
والتعدد.  والتنوع  الواحد 
عندنا  طاملا  أنه  على  وأشدد 
اشخاص مؤمنون برب العاملني 
وأشخاص عندهم ثقافة القبول 
باآلخر فنحن نعيش حياة سعيدة 

وهنيئة وهذه رسالتنا«.

الشعار استقبل كاردينال ليون وعميد مسجدها:
 من تربى على القيم ال يتسع قلبه للحقد
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
عشاء  خالل  املشنوق،  نهاد 
لبنان  سفري  شرفه  على  أقامه 
شديد،  أنطوان  واشنطن  يف 
وفريقه  احلكومة  »التزام 
السياسي انتخاب رئيس جديد 
يف أسرع وقت ممكن واحلفاظ 

على مؤسسة الرئاسة«،
كتلة  عضو  العشاء  وحضر 
باسم  النائب  »املستقبل« 
الكونغرس  عضوي  الشاب، 
بينغل،  ودادي  بومبيو  مايك 
الدفاع  وزير  مساعد  نائب 
ماتيو  األوسط  الشرق  لشؤون 
وزير  مساعد  نائب  سبينس، 
اخلارجية لشؤون الشرق األدنى 
والسفري  سيلفرمان  الري 

األمريكي دايفيد هيل.
لبنان،  »يف   : املشنوق  وقال 
وعلى عكس العديد من البلدان 
الدولة  تزال  ال  بنا،  احمليطة 
وفاعلة،  موجودة  ومؤسساتها 
اللبنانية،  احلكومة  بينها  ومن 
ورضى  بفخر  هذا  وأقول 
خصوصا أننا لسوء احلظ نشهد 
ومؤسساتها  الدولة  تفكك 
العديد  يف  الوطنية  وجيوشها 
وسوريا  ليبيا  مثل  البلدان  من 

والعراق واليمن«.
اليوم  موجودون  »حنن  أضاف: 
يف منزل لبنان، منزل الشرعية 
اللبنانية واستمرار الشرعية يف 
بعض  عن  مييزه  ما  هو  لبنان 
جنح  لقد  به.  احمليطة  الدول 
مياه  يف  السباحة  يف  لبنان 

 املشنوق خالل عشاء يف واشنطن: احلكومة وفريقي السياسي ملتزمان انتخاب رئيس سريعا واحلفاظ على مؤسسة الرئاسة

هائجة، فجيشنا والقوى االمنية 
يف  االمامية  اخلطوط  يف  هي 
وقد  االرهاب،  ضد  احلرب 
رفضنا مجيعا وموحدين التطرف 

والتعصب«.
وتابع: »ما زال قطاعنا املصريف 
التحديات  ورغم  يتوسع، 
ما  واالجتماعية  االقتصادية 
زلنا نعمل جاهدا على مساعدة 
الذين  السوريني  النازحني 
يف  أربعة  من   1 يشكلون 

لبنان«.
وصون  »محاية  املشنوق  وأكد 

والتنوع  التسامح  بلد  لبنان، 
»ألقيت  وقال:  واحلرية«، 
سريعة  نظرة  املاضي  االسبوع 
االجتماعية  النشاطات  على 
والثقافية يف بريوت، رغم كل 
مقاطع  وهمجية  القامتة  الصور 
الفيديو اليت تنشرها املنظمات 
االرهابية على اليوتيوب، تتفرد 
مهرجان  باستضافة  بريوت 
ومؤمترات  الدولية  لالفالم 
معارض  وكذلك  اقتصادية، 
لالزياء والفن، فهذا هو لبنان 
به،  اإلعجاب  على  نشأنا  الذي 

صونه  التزامنا  نؤكد  وحنن 
ومحايته«.

الداخلية  وزير  نقل  كما 
احلارة  »التحيات  للحاضرين 
سالم  متام  احلكومة  لرئيس 
»كنت  وقال:  وأعضائها«، 
حتيات  إليكم  أنقل  أن  أمتنى 
رئيس اجلمهورية، لكن لالسف 
اللبناني  النواب  جملس  فشل 
ملدة 10 أشهر بانتخاب رئيس 

للجمهورية«.
وأعلن »التزام احلكومة وفريقه 
السياسي انتخاب رئيس جديد 

يف أسرع وقت ممكن واحلفاظ 
الرئاسة«،  مؤسسة  على 
اللبناني  الرئيس  »إن  وقال: 
الوحيد  املسيحي  الرئيس  هو 
األوسط.  الشرق  يف  املنتخب 
والتطرف  التعصب  زمن  ويف 
ملتزمون  حنن  نشهده،  الذي 
التنوع  لبنان  على  احلفاظ 

والرسالة«.

سيلفرمان وهيل
وألقى كل من سيلفرمان وهيل 
»أهمية  على  ركزت  كلمات 

زيارة الوزير املشنوق للعاصمة 
اللقاءات  وأهمية  االمريكية 
مسؤولني  ومشلت  عقدها  اليت 
واالجهزة  اخلارجية  وزارة  يف 
مستشارة  اىل  إضافة  االمنية، 

الرئيس االمريكي«.
احلكومة  دعم  »استمرار  واكدا 
لبنان  لسيادة  االمريكية 
اللبنانية  وللشرعية  واستقالله 
اليت  اللبنانية  االمنية  واالجهزة 
تقوم جبهود جبارة يف مكافحة 
االرهاب وحفظ واالستقرار يف 

البالد وصونه. 

ل«املؤمتر  العام  االمني  دان 
قاسم  العربية«  لالحزاب  العام 
»التدخل  بيان،  يف  صاحل 
بقيادة  اليمن  يف  العسكري 
السعودية  العربية  اململكة 
الواليات  من  مباشرة  وبرعاية 

املتحدة األمريكية«.
وأكد ان »الشعب اليمين سوف 
من  مبزيد  العدوان  هذا  يواجه 
الوحدة والتماسك، ولن تتمكن 
كسر  من  اخلارجية  القوى 
السيادة  على  وإصراره  إرادته 
ورفض  واحلرية  واالستقالل 

الوصاية اخلارجية«.
نبذ  »إىل  اليمين  الشعب  ودعا 
ورص  وجتاوزها  اخلالفات  كل 
الصفوف، ملواجهة هذه احلرب 
مؤكدا  وإسقاطها«،  الظاملة 

الشعب  جانب  إىل  »الوقوف 
اليمين«. 

مؤمتر االحزاب العربية: لتجاوز الشعب اليمين خالفاته

قاسم صالح
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حسن  اإليراني  الرئيس  اجرى 
مع  اتصاالت  جمموعة  روجاني 
والصني،  وفرنسا  روسيا  رؤساء 
ويبعث برسائل إىل قادة جمموعة 
دول 5+1 ترتكز حول املفاوضات 
األزمة  ومستجدات  النووية، 
اليمنية، ويعرب عن تفاؤله بنتائج 

املفاوضات النووية.
بنظرائه  روحاني  اتصل  فقد 
والصيين  والروسي  الفرنسي 
الربيطاني،  الوزراء  ورئيس 
يف  نظرائه  إىل  برسائل  وبعث 
حول  تركزت   1+5 دول  جمموعة 
النووية  املفاوضات  تطورات  آخر 
اخلصوص،  بهذا  طهران  ومواقف 

واألوضاع املستجدة يف اليمن.
خالل  اإليراني  الرئيس  وأعرب 
الفرنسي  نظريه  مع  اتصاله 
فرانسوا هوالند عن تفاؤله بنتائج 
املفاوضات النووية، داعيًا باريس 
»أعداء  وقال  فاعلية،  أكثر  لدور 
لفرنسا  يريدون  وباريس  طهران 
يف  بناء  غري  دورًا  تلعب  أن 
املفاوضات النووية، لكن احلكومة 

الفرنسية ستفشل خمططاتهم«.
باريس  أن  هوالند  أكد  جهته  من 
النووي  مصرة على اجناز االتفاق 
ومستعدة لالعرتاف بربنامج نووي 
تعاونها  وتوسيع  سلمي  إيراني 

بعد االتفاق مع طهران.
السعودية  العسكرية  احلملة  وعن 
لنظريه  روحاني  قال  اليمن  على 
اليمن  يف  احلل  »إن  الفرنسي 
ليس عسكريًا، والتدخل العسكري 
رقعة  من  اخلارجي خطر وسيوسع 
داعيًا فرنسًا لالستفادة  األزمة«، 
املنطقة  دول  لدى  نفوذها  من 
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روحاني لبوتني وهوالند: متفاؤل باملفاوضات 
النووية وأرفض التدخل يف اليمن

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

مواصلة  دون  للحيلولة  والعامل 
على  واحلفاظ  اليمن  يف  التدخل 

وحدته واستقراره.
لروحاني  هوالند  أكد  جهته  من 
بدعوة  يتحدد  باريس  موقف  أن 
حلل  للحوار  اليمنية  األطراف 

األزمة.
الروسي  بالرئيس  اتصاله  وخالل 
روحاني  شدد  بوتني،  فالدميري 
أن ينصب  الرتكيز جيب  أن  على 
على مواصلة املفاوضات النووية، 
تريدنا  الضغط ال  »ألن جمموعات 
أن نتوصل التفاق«، ودعا روسيا 
إىل خطوات أكثر جدية ودور أكثر 

فاعلية يف املفاوضات النووية.
من جهته اعترب بوتني أن املباحثات 
النووية سارت بشكل جيد جدًا حتى 
اآلن، مؤكدًا دعم موسكو للجهود 
وقال  نهائي،  التفاق  تقود  اليت 
»مستمرون بالتنسيق مع إيران يف 

قضايا املنطقة وامللف النووي«، 
ضرورة  على  الرجالن  شدد  كما 
بني  االقتصادية  العالقات  تعزيز 

بلديهما.
ويف الشأن اليمين اتفق روحاني 
التدخل  رفض  على  وبوتني 
وقال  البلد،  هذا  يف  العسكري 
باتت  اليمن  »ظروف  إن  روحاني 
املاضية  األشهر  خالل  خمتلفة 
وجيب  اليمين  الشعب  ثورة  بعد 
بوتني  اعترب  كما  رغبته«،  احرتام 
أن التدخل العسكري أسلوب غري 
وحدة  ودعم  للحوار  داعيًا  بناء، 

األراضي اليمنية.
نظريه  مع  روحاني  ناقش  كما 
املفاوضات  تطورات  آخر  الصيين 
اإلقليمية،  والتطورات  النووية 
يف  نظرائه  إىل  برسائل  وبعث 
آخر  حول   1+5 دول  جمموعة 

تطورات املفاوضات النووية.

الرئيس روحاني

العراقي  اجليش  قوات  تواصل 
تكريت  مدينة  على  هجومها 
الدين  صالح  حمافظة  يف 
الستعادتها من مقاتلي داعش، 
حتالف  من  جوي  دعم  وسط 
املقاومة  وفصائل  واشنطن، 
مشاركتها  عدم  تعلن  العراقية 
مشاركة  ظل  يف  املعركة  يف 

القوات األمريكية.
فقد استأنفت القوات العراقية 
مع  تكريت  مدينة  على  هجومها 
األمريكي،  للتحالف  جوي  دعم 
أن  العراقي  اجليش  وأعلن 
من  بدأ  تكريت  على  اهلجوم 

ثالثة حماور.
وأضاف اجليش أن احملور األول 
ينطلق من العوجة جنوب املدينة، 
الديوم،  منطقة  من  والثاني 
حنو  اهلياكل  حي  من  والثالث 
مشريًا  باملدينة،  الصناعي  حي 
إىل هجوم آخر سيكون عرب النهر 

من ناحية العلم.
املتحدث باسم املكتب السياسي 
حلركة أهل احلق العراقية نعيم 
مشاركة  عدم  أكد  العبودي 
احلركة بأي معركة يشارك فيها 
التحالف األمريكي، وأضاف إن 
الواليات املتحدة حتاول اختطاف 
باملئة   90 استعادة  بعد  النصر 

من املناطق.
من جهتها أعلنت سرايا السالم 
باستعادة  مشاركتها  عدم 
املدن العراقية يف ظل التدخل 
اعتربت  السرايا  األمريكي، 
داعش  محاية  تريد  أمريكا  أن 
ومصادرة انتصارات العراقيني، 
كما أعلنت كتائب حزب اهلل عن 

القوات العراقية تواصل اهلجوم على تكريت بدعم جوي من التحالف
سقوط 6 شهداء و3 جرحى من 
قصف  يف  االحتادية  الشرطة 

جنوب  يف  األمريكي  التحالف 
تكريت.

سقطت بصرى الشام بيد جبهة 
الفصائل  النصرة وحلفائها من 
األثرية  املدينة  املتطرفة، 
املصنفة على قائمة مواقع الرتاث 
العاملي، استطاعت الصمود يف 
عليها  واهلجمات  احلصار  وجه 
 400 العامني.    عن  يزيد  ما 
الشعبية  اللجان  من  مقاتل 
كانوا  السوري،  اجليش  وقوات 
يدافعون عن ثلثي املدينة وعن 
أحياءها  مدني يقطنون  ألف   16
والغربية.  واجلنوبية  الشرقية 
ورغم العدد الكبري من اهلجمات 
احلر  اجليش  قوات  شنتها  اليت 
الفائتني  العامني  مدى  على 
إحراز  من  تتمكن  مل  أنها  إال 
اجليش  هلجوم  كان  تقدم.  أي 
القنيطرة  مثلث  على  السوري 
وإفشاله  درعا،   - دمشق   -
غرفة  أعدته  الذي  للمخطط 
األردن،  يف  »موك«  عمليات 
مشال  اجليش  على  لاللتفاف 
عند  إمداداته  وقطع  القنيطرة 
أوتوسرتاد السالم، األثر الكبري 
ومشغليهم  املسلحني  حبث  يف 
عن نصر معنوي سهل، فكانت 
بصرى الشام، املدينة اليت تبعد 
يقرب  ما  األردنية  احلدود  عن 

تأمني 12 ألف مدني ... وخطة 
الستعادة بصرى الشام

األراضي  من  كيلومرتًا   25 من 
تسيطر  اليت  املفتوحة  السهلية 

عليها املعارضة.
املوجودة  وجنحت قوات اجليش 
اللجان  وقوات  املدينة  يف 
وتأمني  االنسحاب  يف  الشعبية 
منها،  مدني  ألف   12 خروج 
وبقي عدد من املدنيني داخلها، 
ُيعتقد أنهم من أهالي املسلحني 
والقريبني منهم، والذين كانوا 
املسيطر  املنطقة  يف  يعيشون 
السوري،  اجليش  من  عليها 

طوال سنتني.
مت إحصاء 30 شهيدًا من مدنيني 
جرحيًا   70 وحواىل  ومقاتلني، 
ومصابًا، بينما مت توثيق ما يزيد 
يف  للمسلحني  قتيل   100 عن 
ومل  فقط،  املباشرة  املعارك 
قتلى  حصيلة  كامل  معرفة  تتم 

املسلحني، حبسب مهدي.
مدينة  إىل  وصلوا  املنسحبون 
أصبحت  رمبا  اليت  السويداء، 
اليوم اهلدف الثاني للمسلحني، 
للتعويض عن خسائرهم الكبرية 
يف الريف الشمالي لدرعا، ولكن 
أن  عن  حتدثت  ميدانية  مصادر 
خطة استعادة بصرى الشام بدأ 

اإلعداد هلا بالفعل.
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قداسة وادي قاديشا ال حتول دون التعديات عليه. 
الوادي الذي هجره معظم أبنائه، وامُلدرج على الئحة 
الرتاث العاملي، واقع بني سندان تهديدات منظمة 
اليونيسكو بسحبه من الالئحة، ومطرقة »الطموحات 
من  به  يستهان  ال  بدعم  اليت حتظى  االستثمارية« 

البطريركية املارونية
الئحة  على  قنوبني  وادي  إدراج  من  جايينا  »شو 
من  ماروني  دين  رجل  يسأل  العاملي؟«.  الرتاث 
الواقع يف  الوادي  السياحي يف  االستثمار  مؤيدي 
قضاء بشّري، الذي متلك البطريركية املارونية جزءًا 
كبريًا منه! »الَنَفس الرأمسالي« لـ »األبونا« يهّدد 
وإرثهم  املوارنة  لدى  املقدس«  »الوادي  بتحويل 
الروحي والتارخيي إىل قبلة لرّواد املطاعم ومدخين 
»األراكيل« ونزالء الفنادق يف هذه البقعة الساحرة، 

بدل أن يبقى حمّجة للمؤمنني.
املدرج  الوادي  على  مفتوحة  املستثمرين  عيون 
باجلملة:  واملشاريع  العاملي،  الرتاث  الئحة  على 
وغريها،  فنادق  مطاعم،  سلسلة  »تيليفريك«، 
بعض  من  احللو«  »الريق  لوال  لتطرح  تكن  مل  مما 
على  »اليونسكو«  منظمة  واقتصار  الدين،  رجال 
الالئحة.  عن  الوادي  إزالة  من  اللفظية  التحذيرات 

وادي القديـسني بـرسم االســتثمار!
منذ حنو مثانية أشهر، تسلمت النيابة العامة املالية يف بريوت ملفات تشتبه 
املصادر  بعض  تقّدر  احلدث.  بلدية  واختالس يف  تزوير  عمليات  حبصول 
جيرى  حاليًا  للبلدية.  السنوية  املوازنة  من   %10 بنحو  االختالسات  قيمة 
البلدي مهماته، وخيضع  منذ تسلم اجمللس  البلدية  التدقيق يف حسابات 
رئيس البلدية وعدد من املوظفني للتحقيقات. اال ان رئيس البلدية رّد انه 

»ال خيضع للمساءلة... القضية منتهية«.
بلدية احلدث روجيه ملع بشكوى لدى  يف 2014/7/7، تقّدم عضو جملس 
النيابة العامة املالية التمييزية يف بريوت، ضّد رئيس البلدية جورج عون 
بتهمة اختالس أموال عامة وتزوير. مل ُيكشف عن طبيعة امللفات املقّدمة ضد 
عون. يقول ملع إنها »يف عهدة القضاء وال ميكن البحث يف تفاصيلها«، اال 
ان مصادر مطلعة اوضحت أن هناك ستة ملفات تنطوي على اهلدر والسرقة 
والتزوير مت تقدميها اىل النيابة العامة، اليت كّلفت بدورها خبريًا ماليًا كي 
البلدي  اجمللس  تسلم  منذ  البلدية  وحسابات  بالتدقيق يف سجالت  يقوم 

احلالي مهماته.
تشري املصادر اىل ان اخلبري املالي املكّلف داني شبلي طلب االستماع اىل 
عدد كبري من املوظفني والشهود »الذين هم على عالقة باألعمال املنسوبة 
اىل عون« )وردت أمساؤهم يف الوثائق املرفقة بالدعوى(، الفتًة اىل أن 
بقية  يف  التدقيق  نطاق  توسيع  بصدد  وهو  ملفني  دراسة  أنهى  شبلي 
امللفات »اليت ستستغرق وقتًا«. وتضيف املصادر أن عون خضع للتحقيق 
مرات عدة من قبل شبلي. وقالت املصادر ان قيمة االختالس تقّدر حبواىل 
600 مليون لرية«، اي ما يقارب 10% من قيمة املوازنة السنوية للبلدية.

»أنا  قائاًل:  للتحقيق  مسألة خضوعه  »األخبار«  إىل  حديث  عون يف  ينفي 
رئيس بلدية وال أخضع للمساءلة«، ويضيف: »لن تستغرق هذه القضية 
اكثر من 10 ايام وباتت شبه منتهية، ذلك اننا سلمنا اجوبتنا على امللفات 
»أبعاد  اىل  الشكوى  مسألة  عون  يرّد  بنزاهتنا«.  ثقة  على  وحنن  كافة 
سياسية«، علمًا أن ملع وعون جاءا معًا اىل اجمللس البلدي على الئحة تكتل 
التغيري واإلصالح وكالهما »حمسوبان على اجلنرال«. يؤكد ملع لـ«االخبار« 
دوره كعضو  »ممارسة  هو  الشكوى  هذه  على  إلقدامه  األوحد  الدافع  أن 
جملس بلدي منتخب لرياقب السلطة التنفيذية بعيدًا عن اية اهداف شخصية 

او سياسية«.
مصادر يف بلدية احلدث، رّدت اخلالف احلاصل بني ملع وعون اىل جلسة 
6 حزيران 2011، عندما عرض عون البند الثاني من جدول األعمال املتعّلق 
بتحويل العقارين رقم 3760 و499 من التصنيف الصناعي اىل التصنيف 
السكين، مقابل هبة مقدرة بـ200 الف دوالر. حينها، عارض هذا االقرتاح 
بكتاب خطي  اعرتاضهما  البلدي صالح امسر وسجال  والعضو  كل من ملع 
استندا فيه اىل حجج عدة، أبرزها العودة اىل قرار رفض اللجنة املكلفة 
يف اجمللس البلدي عام 2001 لطلب مماثل )حتويل تصنيف عقار صناعي 
اىل سكين( »ألن البلدة تفتقر ملساحات صناعية )...( وألن اسرتاتيجية 
اجمللس البلدي هي باستحداث تصنيف حبسب املناطق كمساحات صناعية 
بناء على دراسة املخطط التوجيهي العام«. الالفت ان نص االعرتاض يشري 
اىل ان »اهلبة« املعروضة على اجمللس البلدي ال تبلغ مئيت الف دوالر إمنا 
مليوني دوالر، مت عرضها من قبل الوسيط بني شركة تكنولوجي لبنان، 
مالكة العقار 3760، والبلدية، أي ان العرض البالغ قيمته مليوني دوالر 

هو للعقار 3760 فقط.
يف حني يقدر  بـ$600  يقّدر سعر املرت يف االرض الصناعية يف املنطقة 
سعر املرت السكين بـ3000$، تبلغ مساحة العقارين حواىل الـ16 الف مرت، ما 
يعين أن حتويل التصنيف من صناعي اىل سكين يدر ارباحًا ملالكيها حبواىل 

35 مليون دوالر.
تكنولوجي  لشركة  وترخيصه  الوزراء  موافقة جملس  ان  اىل  اإلشارة  جتدر 
لبنان بتملك العقار 3760 )1980/3/26( اشرتطت »أن ختصص الشركة هذا 
العقار للغاية اليت أعّد هلا واليت من أجل حتقيقها منحت الرتخيص وأن تنجز 
مشروعها خالل مهلة مخس سنوات من تاريخ التسجيل يف السجل العقاري 
حتت طائلة تطبيق اإلجراءات املنصوص عنها يف مشروع القانون املوضوع 
موضع التنفيذ مبوجب املرسوم رقم 11614 تاريخ 1969/1/4. ومحل األخري 
يف  الثانية  الفئة  من  املصنفة  للمؤسسات  صناعية  منطقة  »حتديد  اسم 
احلدث«. وورد يف املادة األوىل : »يسمح بإنشاء مؤسسات مصنفة من 
الفئة الثانية يف املنطقة احملددة من األرقام )1( اىل )10(«، )العقاران 

3760 و499 كانا من ضمن العقارات العشرة(.
من ميلك شركة تكنولوجيا لبنان؟

قبل آب 2011، كانت ملكية الشركة تتوزع على كل من مارك جورج دو 
الوطين  التيار  يف  اخلارجية  العالقات  عن  املسؤول  )شقيق  شاداروفيان 
احلر( بنسبة 1% وربيع عقيقي بنسبة 1% وكارال جرمانوس بنسبة %1، 
اما ال97% املتبقية فكانت متلكها شركة »اوفريسيس هولدينغ كور« اليت 

ميلك 13% منها دو شاداروفيان.
يف 2011/8/2، بيعت شركة تكنولوجي ليبان اىل حبيب كسرواني، الذي 
بات مالك العقار 3760. تفيد املعلومات أن كسرواني هو شريك رئيس 
املنطقة«  يف  النافذة  بـ«احللقة  ما مسي  شريك  هو  كذلك  عون،  البلدية 
بعض  تلفت  هنا،  من  عون.  وآالن  ديب  حكمت  النائبان  بها  واملقصود 
املصادر اىل أن رفض ملع هذا البند، الذي يقف عائقًا امام مصلحة عون 

ومن يدعمه، هو السبب الرئيس لـ«االنشقاق السياسي« بينهما.
جلسة  املتّخذ يف  البلدي  اجمللس  قرار  ينشر  مل  البلديات،  قانون  خبالف 
االثنني 6 حزيران 2011 املتعّلق بتحويل العقارين من التصنيف الصناعي 
اىل التصنيف السكين. يف سجالت قلم البلدية، يظهر ان ملع سجل طلبًا 
لالّطالع على  البلدية،  رئيس  موّجهًا اىل  بتاريخ 2011/6/29،  رقمه 2592 
نسخة عن قرار اجمللس البلدي املتخذ خالل اجللسة. يؤكد ملع أنه مل يتمكن 
من احلصول على نسخة، حتى اليوم، ومل يتمكن من االطالع على »مصري« 
هذا البند، وهو »ما يشكل خمالفة للقانون الذي يفرض نشره وإطالع أعضاء 

اجمللس البلدي عليه«.
تقول املصادر نفسها يف البلدية إن ملف حتويل التصنيف، هو الذي »فّجر 
اخلالف« بني ملع وعون قائلة: »هذا االمر دفع ملع اىل كشف املمارسات 
اخلاطئة وامللتوية اليت يقوم بها رئيس البلدية بتواطؤ مع بعض موظفي 
البلدية«، وختتم املصادر: »يشكل ملّف التصنيف هذا منوذجًا من املمارسات 

امللتوية املنتهجة يف البلدية لصاحل تنفيعات ومصاحل سياسية«.

»فساد« بلدية احلدث بيد القضاء

قصدوا  األهالي  إن  يقول  االنسان«.  عمل  من  الرتاث  هذا  ألن 
بكركي »وُجّل ما طلبوه كان شق طريق زراعية«. يتساءل: »كيف 
نريد أن يهتم العامل بنا اذا مل نؤمن هلم الوسائل الالزمة؟«. يغمز 
عمار من قناة البطريرك السابق نصراهلل صفري: »يف عهده مل يكن 
أن  املطران  يؤكد  اليوم«.  كما حيصل  املعنيني  بني  حوار  هناك 
»قنوبني اليوم مير يف أحسن ظرف، لكن اليونيسكو ُتهدد بسبب 
جار  العمل  أن  اىل  الصحي«، الفتًا  الصرف  النامجة عن  املشاكل 
على حّل هذا امللف »بالتعاون مع القوات اللبنانية، اليت تسعى اىل 
تأمني مركز لتنقية الصرف الصحي عرب القصب سُيكلف أكثر من 

40 مليون دوالر. هذا هو اخلطر احلقيقي«.
أما قطع مثانني شجرة يف قزحيا، »فما أهميتها بوجود آالف األشجار 
الربية؟« يتساءل.  االشجار  بيئيًا، جيب كل فرتة قطع  املزروعة. 
يتبع  مل  ألنه  عوقب  فنيانوس  خمايل  الدير  رئيس  أن  صحيح 
االجراءات القانونية، »اال أنه مل خُيطئ«. أما املطعم املخالف يف 
الوادي، فريفض املطران ازالته »ألننا يف أمس احلاجة اليه. نصف 

الزوار لن يأتوا لوال وجوده«.
املطعم  كان  »لو  إنه  يقول  محصي  ايلي  حدشيت  بلدية  رئيس 
الفتًا  بالعمل«،  له  ألمسح  كنت  ما  بلدييت  نطاق  ضمن  املخالف 
اىل أن »هناك أناسا يريدون بناء زعامتهم على اخلدمات املخالفة 
للمصلحة العامة«، غامزا من قناة النائب السابق جربان طوق. يرى 
أن »وجهة نظر الراعي باالعتناء بالبشر قبل احلجر صائبة«، مذّكرًا 
حبادثة سقوط إحدى الراهبات يف الوادي، اليت مل يتمكن الصليب 
يف  األونيسكو،  ساعات.  أربع  بعد  إال  اليها  الوصول  من  االمحر 
رأيه، »جيب أاّل تكون متشددة. بالنتيجة هناك قرية امسها قنوبني. 
أما  الناس«.  مصلحة  ومراعاة  العامة  املصلحة  بني  حنن حمتارون 
املشاريع السياحية اليت حُيكى عنها، »فغري قابلة للتنفيذ«، ملقيًا 
باللوم على »اللجنة اليت تأّلفت يف عهد صفري، وترأسها املطران 
مسري مظلوم، ألنها مل تتمكن من حتقيق شيء للوادي«. أما املطران 

عمار، »فهو حريص جدا على الوادي«.
رئيس بلدية بشري أنطوان طوق، يرى أن التحدي يكون بالتوفيق 
القليلني  الناس  وحياة  العاملي،  الرتاث  من  كجزء  »الوادي  بني 
حول  اللبنانية  والقوات  الراعي  بني  خالف  عن  يشاع  وعما  هنا«. 
امللف، يرى طوق أن »من حسن حظ الوادي وجود نواب كسرتيدا 
مطاعم  وجود  »ختّيل  ميكنه  ال  انه  مؤكدًا  كريوز«،  وايلي  طوق 
وموسيقى يف حمج ديين، أو زيارة صومعة دينية بسيارته. هناك 
ديين  تاريخ  الوادي  »يف  ويضيف:  واحملجة«.  املتنّزه  بني  فرق 
وثقايف. والبعض، كالبطريركية املارونية، لديه أحالم باقامة قرى 

منوذجية، ال ميكن أن نقبلها«.
عشرة أشخاص يف الوادي

الكلمة  جذور  اىل  نسبة  املقدس  بالوادي  ُيعرف  قاديشا،  وادي 
السريانية. يبدأ من بلدة بشري ويتألف من واديني موازيني. يف 
بلدة طورزا، ينقسم الوادي اىل قسمني، األول وادي قزحيا، الذي 
النهر، وُتشرف عليه ثالث قرى.  اهدن اىل وادي  بلدة  ميتد من 
أما الثاني، فيمتد من بشري اىل وادي النهر، وُيعرف باسم وادي 
قنوبني، وُتطل عليه ست قرى. جيمع الوادي جغرافيًا بني قضاءي 
زغرتا وبشري، ومنه يسيل نهر قاديشا، الذي ينبع من مغارة تقع 
يف منطقة األرز، ويصل اىل طرابلس ليتحول امسه اىل نهر أبو 
علي. يف الوادي سكن البطاركة املوارنة منذ 400 سنة. يبلغ عدد 
الناخبني يف قنوبني 1011 شخصًا، 189 شخصًا فقط يقرتعون. 
املقيمون ال يتعدون العشرة بعد نزوح أو هجرة الباقني، وال سيما 

إىل أسرتاليا وكندا.

مشاريع تهدّد بتحويل »الوادي املقدس« لدى املوارنة إىل قبلة لروّاد املطاعم 
ومدخني »األراكيل«! )مروان بوحيدر(

ليا القزي

وتؤكد مسؤولة يف إحدى اجلمعيات املعنية باحملافظة على الوادي 
أن كل املشاريع السياحية اليت جيري احلديث عنها »جتد رعاية من 

البطريركية املارونية«.
املارونية،  اللبنانية  الرهبانية  اىل  تعود  الوادي  أراضي  ملكية 
املرميية، إىل جانب عقارات خاصة ذات ملكية  الرهبانية  وحتديدًا 
»قداسة«  حدشيت.  منطقة  من  سكان  اىل  معظمها  يعود  خاصة 
الوادي تتعّرض لالنتهاك على أيدي بعض من يفرتض أن يكونوا 
رفع  من  نفسها حمرجة  السياسية  األطراف  فيما جتد  حّراسه،  من 
مار  دير  رئيس  باألمر.  األول  املعين  بكركي هي  لكون  الصوت، 
انطونيوس قزحيا، يف قضاء زغرتا، مثاًل، أمر أخريًا بقطع مثانني 
شجرة معمرة يف الوادي للحصول على 40 طنًا من احلطب، من دون 

إذن من وزارة الزراعة.
وتشري املعلومات اىل أن املسؤولني عن أمالك البطريركية أعطوا 
إذنًا ألحد شركائهم ببناء منزل مطّل على الوادي يف العقار الرقم 
38 التابع عقاريًا للدميان، خمالفني بذلك أبرز بنود احملافظة على 
بتأمني  يقضي  الذي  اليونسكو،  منظمة  تصنيف  حبسب  الوادي 
لقنوبني،  عقاريًا  التابع   45 الرقم  العقار  له. ويف  احلماية  حميط 
الذي متلكه البطريركية املارونية، مسح املسؤولون أيضًا لشريك 
 ،1133 العدد  »األخبار« يف  )نشرت  منزله.  وبتوسعة  بالبناء  آخر 
اجلمعة 4 حزيران 2010 حتقيقًا عن خمالفات يف الوادي جتري حبماية 

من بعض اإلكلريوس(.
يف عام 2013، تقدمت البطريركية املارونية بدراسة اىل اليونسكو 
رصيفني  وإضافة  أمتار،  أربعة  اىل  الطريق  توسعة  فيها  تطلب 
للمشاة على جانبيها وتعبيدها بالباطون. أرسلت املنظمة املهندس 
الفرنسي بيار ماري تريكو للتثبت من الدراسة ميدانيًا، فوجد أن 
ال حاجة للتوسعة، لكّن املنظمة الدولية تراجعت عن رفضها، فيما 
بعد، عرب ممثلها جاد تابت، الذي قال يف اجتماع يف الدميان )13 
آب 2014( خصص لبحث ملف الوادي، إن ما وصل اىل اليونسكو 
من خالل الدراسة هو »اجتزاء غري دقيق يركز على اقرتاح اقامة 
تيليفريك يف الوادي«، حبسب حمضر االجتماع. وتوافق اجملتمعون 
احمللية  الصخرية  باحلجارة  القائمة  الرتابية  الطريق  »تبليط  على 
الطرق  أمتار وتأهيل طرق املشاة وإقامة  بعرض ال يتجاوز ثالثة 
الزراعية وترميم بيوت وكنائس ومعامل وادي قنوبني وإنشاء مراكز 
احلد  لتوفري  لالسرتاحة...  وحمطات  والتوجيه  واالعالم  االستقبال 
الوادي  إدراج  بأن  علمًا  قنوبني«،  وادي  قرية  حقوق  من  األدنى 

على الالئحة يلحظ واقع وجود حياة بشرية فيه.
يتسلح  عرب  جورج  بالوادي  للعناية  البطريركية  اللجنة  سر  أمني 
بهذا البيان، مشريًا اىل »أطراف سياسية )القوات اللبنانية( ختتلق 
هذه العناوين للتهويل«، جازمًا بأن »ال أحد يريد ازالة الوادي عن 
الئحة الرتاث«. ويسأل: »ملاذا حيق هلم أن يشقوا أوتوسرتادًا على 
طريق االرز ويستفيدوا من احملمية سياحيًا، وال حيق لغريهم القيام 
باألمر نفسه يف الوادي؟«، خالصًا اىل القول: »ليتهم يشطبون 
الوادي عن هذه الالئحة. كل اخلراب جرى بعد عام 1998. ُوضع 
وال  الدولة: ال محامات  من  متابعة  من دون  الالئحة  على  الوادي 
مواقف وال دليل سياحيًا«. يؤكد عرب أن البطريرك بشارة الراعي 
»هو الوحيد الذي اهتم بوضع الناس يف الوادي الذي يكاد يهجره 
أهله. وأبسط واجباته أن ُيعنى بالبشر قبل احلجر«، فيما يقول أحد 
فعاليات الدميان، إن »مشكلة الراعي أنه أدار أذنه لعرب وآلخرين 

من أبناء املنطقة، ممن يبغون الربح املادّي«.
النائب البطريركي العام يف منطقة اجلبة املطران مارون عمار يوافق 
عرب على أن »غياب احلياة من وادي قنوبني يعين غياب الرتاث 

هديل فرفور
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ال شك ان مالكوم فريزر الذي وافته املنية عن 
عمر ناهز 84 عاماً )1930-1915(، كان من ابرز 
العشرين  القرن  يف  األسرتاليني  السياسيني 
املعرتك  دخوله  منذ  للجدل  إثارة  وأكثرهم 
السياسي وحتى بعد خروجه من العمل السياسي 

ليتفرغ للعمل الوطين واإلنساني.
كيف سيتذّكر األسرتاليون فريزر؟

هناك حمطات رئيسية ال ميكن املرور عليها مرور 
بالسياسة  تتعلق  قضايا  كانت  سواء  الكرام، 
الداخلية او احلزبية او اخلارجية وحقوق اإلنسان 

واملناخ وغريها.
 1955 العام  يف  نائبًا  فريزر  انتخب  سياسيًا، 
وهو يف عمر 25 وتدرج يف احلزب حتى توىل 
اىل  ثم  1975ومن  العام  من  اذار  يف  الزعامة 
العام  من  الثاني  تشرين  يف  الوزراء  رئاسة 
نفسه ليصبح رئيس الوزراء الثاني والعشرين 
رافق   ،1983  -  1975 العام  من  ألسرتاليا 
ازمة  اخطر  احلكومة  رئاسة  منصب  اىل  وصوله 
دستورية عرفتها البالد يف تارخيها السياسي، 
عندما استغل فريزر حتكمه باألكثرية يف جملس 
الشيوخ ملنع متويل حكومة غوف ويتلم باألموال 
القطاع  موظفي  معاشات  ودفع  البالد  إلدارة 
العام وكان ذلك يف 11 تشرين الثاني 1975، 
وقد كّلف احلاكم العام وقتذاك جون كري فريزر 
بتشكيل حكومة تصريف اعمال بعد اقالة حكومة 
مت  فريزر  تكليف  وكان  العمالية،  ويتلم  غوف 
بشروط وافق عليها فريزر منها تأمني املصادر 
انتخابات جمللسي  املالية للحكومة والدعوة اىل 
قبل  قرارات  اية  اختاذ  وعدم  والشيوخ  النواب 
اإلنتخابات وعدم فتح اي حتقيق بسياسة حكومة 

ويتلم.
هارولد  األحراري  سلفه  نهج  على  فريزر  سار 
البيضاء  اسرتاليا  سياسة  انهى  الذي  هولت 
الروحي  األب  وكان  املهاجرين  اعداد  فضاعف 
للتعددية الثقافية ويف العام 1977 اسس اذاعة 
البث اخلاص )اس بي اس( ويف العام 1979 
الالجئني  لقضايا  اإلستشاري  اجمللس  اسس 
الجئي  من  العديد  فريزر  حكومة  واستوعبت 
القوارب من فيتنام )56000(، ويف العام 1981 
اسس فريزر مفوضية حقوق اإلنسان وكان من 
يف  حقوقهم  األصليني  السكان  اعطاء  دعاة 

األرض.
تقليديًا،  حمافظًا  كان  الذي  فريزر  اقتصاديًا، 
احملافظني  بعكس  اإلقتصاد  حترير  عارض 
التضخم  نسبة  ارتفعت  عهده  ويف   ، اجلدد 
البطالة وتباطأ منو  والعجز يف امليزانية ونسبة 
 ،1978 و   1977 عامي  اإلقتصاد خصوصًا بني 
وجتاوز انفاق احلكومة يف تلك الفرتة اكثر مما 
انفقته حكومة سلفه غوف ويتلم، حتى ان بعض 
سياسيي حزب األحرار يعتربون فرتة حكم فريزر 
الفرصة الضائعة، فمثال النائب األحراري السابق 
روس كامريون وصف فرتة حكم فريزر بسنوات 
اىل  تفتقر  وكانت  الضائعة  الثماني  اسرتاليا 
 2015/03-22-21 ه  م  )س  املنطقي  التماسك 

ص 8 امللف اخلاص عن فريزر(.
ويف السياسة اخلارجية، وقبل وصوله اىل رئاسة 
عامي  بني  للدفاع  وزيرًا  كان  وعندما  احلكومة 
للدخول  املؤيدين  أكثر  من  كان   1971  -1966
العسكرية  اخلدمة  اىل  ودعا  فيتنام،  حرب  يف 
وعندما  املعركة،  تلك  دعم  اجل  من  اإلجبارية 
توىل رئاسة احلكومة جعل اتفاقية االنزس )تضم 
اىل جانب اسرتاليا كاًل من امريكا ونيوزيالندة( 
والتهديد السوفياتي على رأس اولويات سياسته 
اخلارجية، حيث كان له موقف معارض لسياسة 
التمييز العنصري يف جنوب افريقيا وروديسيا 
ودعا اىل حكم األكثرية من السكان السود، ألن 
حد  وضع  اجل  ومن  العنصرية  تعارض  مبادئه 

للدعاية السوفياتية يف العامل الثالث.
املعرتك  اعتزل  ان  بعد  فريزر  ان  واملعلوم 
جذريًا  خمتلفة  مواقف  له  كانت  السياسي، 
ان  واعترب  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  خصوصًا 
اسرتاليا  مصلحة  يف  تعد  مل  االنزس  اتفاقية 
الشرق  امريكا يف  حروب  لدخول  وقد تضطرنا 

فـريزر الـمثري للـجدل

األوسط وشبهها بالتعويذة السحرية.
ويف كتابه األخري )احللف اخلطر( اعترب ان ميزان 
والعشرين  احلادي  القرن  يف  آسيا  يف  القوى 
سياسة  عن  بعيدة  مستقلة  مقاربة  يتطلب 
الواليات املتحدة. وكان فريزر قد قال ما معناه 
ان كل زعيم سياسي ُيعتقد انه يسيء او اساء 
للواليات املتحدة ال ميكن ان يفوز باية انتخابات، 
واعترب فريزر ان قاعدة املراقبة يف باين  كاب 
وقبل  املنطقة،  يف  اسرتاليا  بسمعة  تضّر 
ملتظاهرين  تغريدة  ارسل  وفاته  من  اسبوعني 
معارضني لبنيامني نتنياهو قال فيها بأن ليس 

كل االسرائيليني خطريين مثل نتنياهو.
وحول موضوع التغيريات املناخية كان له موقف 
عندما  ابوت  طوني  الوزراء  رئيس  من  حاسم 
عارض تأييد توقيع اتفاقية اإلجتار بالكربون للحد 
من اإلنبعاث احلراري عندما كان زعيمًا للمعارضة 
واعتزل العمل احلزبي  ليعود ويقدم استقالته 
من احلزب كليا العام 2010، وكان فريزر اثناء 
املرجانية على  الشعب  ادرج  السلطة قد  توليه 

الئحة الرتاث العاملي عام 1981.
بالعودة اىل استقالته من احلزب عام 2010 فقد 
عزا فريزر السبب اىل ان احلزب تّغري ومل يعد 
حزبًا ليبرياليًا بل أصبح حزبًا حمافظًا ينجرف اىل 
اقصى اليمني معتربًا ان األفكار واألفراد أكثر 
أهمية من العقيدة احلزبية، وهذا ما ظهر جليًا يف 
مواقفه يف سنواته األخرية، حيث انتقد وبشدة 
طاليب  جتاه  واألحرار  العمال  حزبي  سياسية 
اللجوء، وكان فريزر عدوا لدودا للعنصرية يف 
كل مكان وزمان، وعمل على حماربة الفقر حول 
اخلريية  املؤسسة  عام1987  اسس  حيث  العامل 
لضحايا  املساعدات  تقدم  اليت  اسرتاليا(  )كري 

الكوارث الطبيعية واحلروب.
نشأت  وطيدة  شخصية  عالقة  ان  واملعروف 
بني اخلصمني اللدودين السابقني غوف ويتلم 
ساعات  يقضيان  كانا  اللذين  فريزر  ومالكوم 
طواال يف احلوار ومناقشة جممل قضايا الساعة، 
احتكار  منع  اجل  من  معًا  1991عمال  عام  ويف 
القطاع االعالمي وتغيري القوانني املتعلقة بذلك، 
وكان ويتلم قد اعرتف قبل وفاته السنة املاضية 
2014 ان فريزر قد اخذ مكانه كالعدو رقم واحد 

للسياسة الشيطانية لليمني األسرتالي.
وحياته  مواقفه  بعض  يف  فريزر،  هو  هذا 
السياسية واإلنسانية املثرية للجدل، اليت بدأت 
حتّفظ  بدون  واملؤيد  احملافظ  األحرار  حزب  مع 
للحلف مع امريكا، لينتهي به املطاف يف مصاف 
والفقراء  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعني  اكرب 
واتبع  املتحدة   الواليات  مع  احللف  ومعارضة 
السياسية  للتحوالت  الواقعية  القراءة  منهج  
اسرتاليا  وما خيص  العامل،  حول  واإلقتصادية 
وجنوب  الباسيفيك  منطقة  يف  خصوصًا  منها 

شرق اسيا.
عباس علي مراد -  سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

مالكولم فرايزر )1982(

يعمل جملس الشيوخ على إطالق 
نساء  على  اعتداءات  يف  حتقيق 
وأطفال داخل مركز االعتقال يف 
ناورو بعد ان زعم تقرير مستقل 
حصول حاالت اغتصاب واعتداءات 

جنسية وختويف.
العدل  وزيُر  التحقيق  ويدعم 
يف  القضاة  ورئيس  السابق 
ناورو، واالسرتاليان اللذان ُطردا 
وعاملو  ناورو،  حكومة  قبل  من 
سابقون   )case workers( حاالت  
املسؤولني  قدرة  يف  شككوا 
واملتعهدين على تنفيذ توصيات 

التقرير.
وصرح القاضي السابق، بيرت لو 
)Law(، لوسائل اعالم فريفاكس 
بأن لدى شرطة  لديه  أن ال ثقة 
االستقاللية  أو  القدرة  ناورو 

للتحقيق يف هذه املزاعم.
ويقول أيضا جيب أن يكون هناك 
املزيد من املساءلة بالنسبة للمال 
لتوفري  ناورو  حلكومة  املدفوع 

وادارة املركز.
أدلة  على  التحقيق  وسيحصل 
من  برملاني  امتياز  مبوجب 
مبن  وسابقني،  حاليني  موظفني 
توظيفهم  مت  موظفون  فيهم 
طردوا  الذين  األطفال  إلنقاذ 
من اجلزيرة، واولئك الذين تبني 
به يف  مرغوب  غري  سلوكهم  ان 

التقرير املستقل.
التحقيق سيناتورة   وستعلن جلنة 
حزب اخلضر سارة هانسون يونغ، 
اليت تسببت مزاعمها باالعتداءات 
اجلنسية يف بدء التحقيق من قبل 
فيليب  السابق  النزاهة  مفوض 

موس.
من  دعم  إىل  حتتاج  انها  وقالت 
حزب العمال للمضي قدما، ولكن 
متحدثة باسم اهلجرة يف املعارضة  
احملت   ،Marles مارلز  ريتشارد 
بامسه  ناطقة  وقالت  دعمه،  اىل 
على  منفتحون  بالتأكيد  »حنن 

النظر يف آرائهم«.
يونغ  هانسون  السناتور  وقالت 
لوسائل إعالم فريفاكس: »ليست 
هناك مساءلة أو سيادة القانون 
الربملاني  والتحقيق  ناورو  يف 
الكامل هو السبيل الوحيد لكشف 

حقيقة الوضع هناك«.
واضافت تقول ان »موظفي مركز 
ناورو  يف  عملوا  الذين  االحتجاز 
يستحقون أن تكون  هلم احلماية 
القانونية مع تقدميهم األدلة إىل 
جلنة التحقيق الربملانية، حيث ان 
حيدث  ملا  مباشرة  معرفة  لديهم 
ليقولوا  وحيتاجون  هناك،  حقا 

كلمتهم.«
استجابة   Marles السيد  ووصف 
احلكومة األولية على التقرير بأنها 
اعطاء  جيب  انه  وقال  »مشينة« 
االسرتاليني »الشعور بالثقة بأن 
كل شخص داخل مرافق االحتجاز 

يشعر باالمان«.
 case( احلالة  عمال  أحد  وأثار 
worker( السابقني خماوف حول ما 

فرصة  موس  السيد  أعطيت  إذا 
بعد  الوثائق  مجيع  إىل  الوصول 
توجد  ال  انه  )موس(  ذكر  ان 
من  واحد  ادعاء  إلثبات  معلومات 

التخويف اجلنسي.
على  اخرى  حالة  عاملة  ودعمت 
معرفة وثيقة مبا حيصل يف مركز 
 Caz تدعى  ناورو،  يف  احتجاز 

ملراقبة  حتقيق  اجراء  كوملان، 
موس،  تقرير  توصيات  تنفيذ 
ولكنها أعربت عن شكوكها يف ما 
إذا كان هذا من شأنه أن يؤدي 

يف بيئة آمنة للنساء واألطفال.
وهي  كوملان،  السيدة  وقالت 
عضو سابق يف اجمللس الوزاري 
احلكومي لطاليب اللجوء واالحتجاز، 
انها تشعر باستحالة ضمان سالمة 
إطار  غياب  يف  اللجوء  طاليب 
قضايا  ملعاجلة  ناورو  يف  شامل 
واألسري  اجلنسي  العنف  مثل 

ومحاية الطفل.
اليت  كوملان،  السيدة  واوضحت 
جيش  مع  تعاقد  مديرة  كانت 
يف   )Salvation Army( اخلالص 
ناورو يف عام 2013، ان »التقرير 
والتوصيات مل تفاجئ اي شخص 

عمل يف معتقل ناورو«.
الربملاني  التحقيق  يركز  وسوف 
اهلجرة  وزير  أداء  عن  أيضا 

جملس الشيوخ بصدد تشكيل جلنة لتحقيق يف اعتداءات 
جنسية على اطفال ونساء يف معتقل  ناورو

السابق، سكوت موريسون، الذي 
زعم على املأل بأن موظفي إنقاذ 
االعتداء  أدلة  لفقوا  قد  الطفولة 
اجلنسي عندما دعا لتشكيل جلنة 

التحقيق.
قد  موريسون  السيد  وكان 
مت  »لقد  االول  تشرين  يف  قال 
وليس  بعملهم،  للقيام  توظيفهم 
سياسيني،  نشطاء  يكون  أن 
كاذبة،  بادعاءات  يدلون 
إيذاء  على  التدريب  واألسوأ 
يف  األطفال  واستخدام  النفس 
مقبول  غري  أمر  هذا  االحتجاجات، 
وآراؤهم  أجنداتهم  كانت  أيا 

السياسية«.
انه  موس  تقرير  وجد  قد  وكان 
ال يوجد دليل قاطع على  ان 10 
موظفني من منظمة انقاذ االطفال 
ارتكبوا  قد   Save The Children staff

اهلجرة  إدارة  وأوصى  اخطاء، 
مبراجعة قرار إلخراجهم من ناورو.
ورافضا دعوات لالعتذار ملوظفي 
قال  الطفولة،  إنقاذ  منظمة 
جلنة  شكلُت  »لقد  موريسون: 
املزاعم.  ملراجعة  مستقلة  حتقيق 
وهذا ما ينبغي أن يفعله اي وزير 
يف هذه الظروف ويسرني، وقد 
مت التحقيق يف هذه املسألة بشكل 
واضحة  نتائج  لدينا  ان  صحيح، 
توصيات  اعطت  )اللجنة(  وأنها 
واضحة واحلكومة استجابت إجيابيا 

لتلك التوصيات.«
احملامي  يكتب  أن  املتوقع  ومن 
 David الذي ميثل عاملي احلاالت، 
عن  لسؤاهلا  الدائرة  إىل   Shaw

قرار  يف  النظر  إعادة  اقرتاحها 
إخراجهم من ناورو.

السيناتوة يونغ

على  ابوت  طوني  حكومة  حصلت 
للرأي  استطالع  نتيجة يف  أفضل 

منذ شهر ايلول املاضي.
أجرته  الذي  أظهر االستطالع  فقد 
كورب  نيوز  لصاحل  بول  نيوز 
ارتفاع  األسبوع،  نهاية  عطلة  يف 
الدعم لالئتالف ثالث نقاط خالل 
االسبوعني املاضيني، ليصل اىل 

41 يف املئة.
االساسية  االصوات  واخنفضت 
 37 إىل  نقطتني  العمال  حلزب 
يتصدر  يزال  ال  لكنه  املئة،  يف 
االصوات  احتساب  بعد  احلكومة 
يف   49 إىل   51 بـ  التفضيلية 

املئة.
جيدة  انباء  هي  االنباء  وهذه 
قبل  كانت  اليت  ابوت  حلكومة 
اسبوعني متخلفة عن حزب العمال 
بعد احتساب االصوات التفضيلية 

بـ 10 نــقاط مئوية.
كما ارتفع الدعم الشخصي ألبوت 
أيضا  للوزراء  مفضل  كرئيس 
يف   36 إىل  ليصل  نقاط  ثالث 

املئة.
الشخصي  الدعم  تدنى  وباملقابل 
بيل شورتن هو  املعارضة  لزعيم 
يف   41 إىل  نقاط  ثالث  أسفل 

املئة.

االئتالف حيصل على افضل نتيجة 
استطالع آراء خالل ستة أشهر

رئيس الوزراء طوني  ابوت
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جولة انتخابية ل بوب كار لدعم 
مرشحي العمال

بوب  السابق  اخلارجية  وزير  قام 
منطقة  يف  انتخابية  جبولة  كار 
خزب  مرشح  فيها  رافقه  الكمبا 
جهاد  الكمبا  دائرة  عن  العمال 
بلدية  جملس  وعضو  ديب 
التقى  ـ  صاحل  خضر  كانرتبري 
خالهلا عدد كبري من ابناء املنطقة 
اجلنسيات  حمتلف  من  والسكان 

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

النادي  يف  ندوة  كار  ،وعقد 
الكمبا،  يف  الرياضي  االهلي 
دعا فيها اىل انتخاب جهاد ديب 
كل  يف  العمال  حزب  ومرشحي 
والربامج  بالقيم  مشيدا  املناطق 
اليت  العمال  حزب  يتبناها  اليت 
من  واجلاليات  املهاجرين  تدعم 

كل اخللفيات.

انتخاب غسان )غاس( بلوط نائبا لرئيس بلدية ليفربول
ليفربول  بلدية  جملس  انتخب 
بلوط  )غاس(  غسان  السيد 
 7 بنتيجة  البلدية  لرئيس  نائبا 
أصوات مقابل 4 ملنافسه جيف 

شيلدن.
قد  بلوط  غاس  السيد  وكان 
فاز بعضوية بلدية ليفربول يف 
انتخابات العام 2012 وخالل هذه 
وديناميكية  جدارة  أظهر  الفرتة 
يف العمل البلدي وكانت ابواب 
مكتبه مفتوحة للمساعدة وتقديم 
لسكان  واملشورة  النصح 

ليفربول وضواحيها.
لـ  بلوط  غاس  السيد  وقال 
مكتبه  ابواب  ان  »اهلريالد« 
ستبقى كما كانت دائما مفتوحة 
عامة  املنطقة  سكان  ملساعدة 
واجلالية اللبنانية والعربية خاصة 
يف كل ما يتعلق بشؤون البلدية 
انطالقا من اميانه بان املسؤولية 
خدمة وعمل وليست تبجحا وحب 
يرتدد  ولن  مل  وانه  ظهور، 
جانب  اىل  التصويت  يف  يوما 
املشاريع اليت تساعد يف عمران 
وخاصة  وازدهارها،  املنطقة 
وتسيري  التجارية،  اسواقها 
املكتبية  املعامالت  وتسهيل 
حمضوه  الذين  املنطقة  لسكان 
املاضية  االنتخابات  يف  ثقتهم 
ولوال هذه الثقة ملا وصل اىل 

ما وصل اليه، كما يقول.
بلدية   رئيس  نائب  يتقدم 
بلوط  غاس  السيد  ليفربول 
اجمللس  اعضاء  من  بالشكر 
لصاحله  صّوتوا  الذين  البلدي 
واعدا  اجلالية  ابناء  يشكر  كما 

صوتهم  سيكون  بأنه  اياهم 
يف  حقوقهم  عن  واملدافع 

اجمللس البلدي.
بلوط متأهل من  والسيد غاس 
السيدة رميا اخلنسا وهلما ولدان 
هما  وابنتان  وآدم  جوليان  هما 

دانا ودانيال.
زوجته  بلوط  السيد  ويشكر 
اليت وقفت اىل جانبه يف سائر 
والعملية  الزوجية  حياته  مراحل 
كما يشكر اوالده وعائلته على 

الدعم الذي قدموه له.
غاس  السيد  تهنئ  »اهلريالد« 
اجلديد  املنصب  بهذا  بلوط 
النجاح  من  املزيد  له  وتتمنى 

والتألق.

نائب رئيس البلدية غاس بلوط وزوجته ريما وابنتاه دانا ودانيال ونجله آدم )نجله جوليان ليس يف الصورة(

خضر صالح يلقي كلمة ويبدو بوب كار وجهاد ديب وحضور

بوب كار وخضر صالح وجهاد ديب وحضور
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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
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إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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خالصة االجتماع الذي ُعقد بني وزير الصحة وائل 
ليست  اخلاصة  املستشفيات  ونقابة  فاعور  أبو 
ملفات  املعركة مفتوحة وهناك  إطالقًا.  إجيابية 
فاعور  أبو  مطلب  الوقت.  مع  سُتفتح  كثرية، 
واضح: طّبقوا العقود. أما مطالب املستشفيات 
فكثرية، إال أّن األكيد هو أّن أبو فاعور لن يقّدم 

أي تنازل جماني.
وائل  الصحة  وزير  بني  أمس  اجتماع  يكن  مل 
أبو فاعور ونقابة املستشفيات اخلاصة هادئًا. 
وجهات  الساعتني،  لقرابة  اجملتمعون،  تبادل 
وطغى  االتهامات،  األحيان  بعض  ويف  النظر 
التوتر على وجوه أصحاب املستشفيات، الذين 
غادروا االجتماع من دون انتزاع أي امتياز من 
الوزير، بل على العكس، توّعدهم الوزير باملزيد 
من التشدد، إذ إّن »سيف الرقابة سيبقى فوق 
أبو  قال  االجتماع  بداية  منذ  اجلميع«.  رؤوس 
فاعور للمستشفيات بصراحة: ليس لديكم أي 
أي  يف  ألنه  الدولة  مع  املواجهة  يف  مصلحة 

مواجهة ستكون الدولة هي األقوى.
ابو فاعور: لن أساير

هكذا إذًا بدأ االجتماع »حاميًا«، أعلن أبو فاعور 
انه لن يساير، قال: »يف السابق جتاوبت بنّية 
إطالقًا  مستعدًا  لست  املرة  هذه  لكن  صافية، 
ألن أختذ أي خطوة إجيابية قبل ان أملس تغيريا 
من قبلكم يف التعاطي مع املواطنني«. النقطة 
األساسية اليت تناوهلا أبو فاعور هي ما حيصل 
يف مراكز االستقبال داخل املستشفيات. اّتهم 
حياة  على  املادية  املصلحة  بتغليب  احلاضرين 
املرضى، قائاًل »أنا متأكد اّن 90% من املرضى 
الذين ماتوا على أبواب املستشفيات، لو كان 
على  محلتموهم  قد  لكنتم  دوالر   2000 معهم 
تشتكي  اليت  الناس  »نسبة  وأضاف  األكف«. 
املستشفيات  أبواب  على  املعاملة  سوء  من 
ال  املرضى  من  كبري  عدد  وهناك   ،%2 هي 
قبل  من  استقباله  عدم  من  خوفًا  الوزارة  يبّلغ 
من  تأخذون  املقبلة.  املرة  يف  املستشفى 
 200 بـ  فاتورة  وتعطونه  دوالر  ألف  املريض 
هذه  تعامل  فاعور  أبو  ُيزعج  ما  أكثر  دوالر«. 
أن  يرى  إذ  الوزارة،  مرضى  مع  املستشفيات 
»مريض وزارة الصحة يعاني الذل واالزدراء«، 
ويهّدد »إذا كان مرضى الوزارة ال يروقونكم، 

فرجاًء أعلنوا ذلك ولنلِغ العقود كافة«.
إدارة  أبو فاعور كالمه إىل رئيس جملس  وّجه 
رحال  رياض  النائب  رحال  ــ  عكار  مستشفى 
فقال  األمامي،  الصف  يف  جالسًا  كان  الذي 
لي:  وقال  رحال،  الدكتور  هددني  »باألمس 
ابو  رّد  املواطنني«.  مع  تعمل  بدك  شوف شو 
من  »اواًل،  رحال:  قاله  ما  على  حبزٍم  فاعور 
واجبكم أن تتولوا الرعاية األولية للمريض إىل 
حني تأمني نقله إىل مستشفى آخر يف حال عدم 
أموري عرب  أدّبر  أن  ثانيًا، ميكنين  توافر أسّرة. 
ولدي  احلكومية،  للمستشفيات  موازنات  إعطاء 
خطة للنهوض بهذه املستشفيات، أّما يف احلد 
األدنى، فيمكنين أن أصارح الناس بأن الوزارة 
احلكومية  املستشفيات  يف  تغطيهم  أن  ميكن 
اىل  أتوجه  أن  ميكنين  »كذلك  وأضاف  فقط«. 
املالي  السقف  حتويل  وأطلب  الوزراء  جملس 
مليار   290 يبلغ  الذي  اخلاصة،  للمستشفيات 
احلكومية  املستشفيات  تطوير  أجل  من  لرية، 
وحتسينها«. واجه الوزير أصحاب املستشفيات 
قريب  مستشفى  »هناك  ميلكها  اليت  بامللفات 
منا لديه 4 ملفات وهمية، ترشون أطباء األقضية 
على خمالفاتكم،  للتغطية  الصحيني  واملراقبني 
وتسجلونها  جينرييك  أدوية  املرضى  تعطون 
مع  تتعامل  مستشفياتكم  من   %90 ذلك،  غري 

املريض على أنه زبون. لن نستمر هكذا«.
مشاكل النقابة

الوزير، وأتى دور  أصغى احلاضرون جيدًا إىل 
سليمان  املستشفيات  أصحاب  نقابة  رئيس 
تعرفه  الوزير  قاله  ما  أّن  رأى  الذي  هارون، 
لديها  املقابل  يف  لكنها  جيدًا،  املستشفيات 
ما  يصّنف  أن  هارون  رفض  ومطالب.  حقوق 

أبو فاعور ألصحاب املستشفيات: املعركة مفتوحة
إيفا الشويف

حيدث على أنه مواجهة مع الدولة، مشريًا إىل أن 
دور الدولة هو رعاية القطاع االستشفائي، وإىل 
أن العالقة مع وزارة الصحة ال ميكن أن تستمر 

بهذا الشكل.
االستشفائي  القطاع  مبيزات  هارون  تغّنى 
األوسط  الشرق  دول  بني  ثالثًا  »حّل  الذي 
كانت  »عندما  أنه  إىل  وأشار  التصنيف«،  يف 
للمستشفيات  اجلديد  بالتصنيف  تقوم  الوزارة 
ارتكزت على معيار رضى املرضى الذي جاءت 
نسبته 75% وهو رقم مرتفع«. رد هارون على 
إحصائيات الوزير، فرأى أن نسبة املرضى الذين 
يشكون سوء املعاملة هي عبارة عن 40 شكوى 
من أصل 20 الف حالة دخول إىل املستشفيات 
يبّلغون  ال  الذين  احتساب  أردنا  وإذا  شهريًا، 

الوزارة نصل اىل 400 شكوى أي %2.
يعانيها  أساسية  مشاكل   4 هارون  تناول 
العقد املوقع بني  أوالها  القطاع االستشفائي، 
املستشفيات والوزارة. بنظر هارون فإن العقد 
كلها«،  الظاملة  بنوده  قبول  جيب  إذ  »ماكر 
وأن  متوازنًا  يكون  ان  جيب  »العقد  أن  ويرى 
الثانية  املشكلة  األطراف«.  مجيع  حقوق  حيفظ 
وزير  عنها  حتّدث  اليت  املضخمة  الفواتري  هي 
الصحة، يقول »رأت الوزارة انه إذا ُوجد حسم 
على الفاتورة مبقدار 10% هذا يعين أن هناك 
تضخيما مقصودا من قبل املستشفيات لـ %10 
من قيمة الفواتري. أبدينا مالحظاتنا أكثر من مرة 
بالفواتري  التدقيق  وطلبنا  التدقيق  آلية  على 
مشكلة  معينة«.  فواتري  انتقاء  وعدم  كافة 
الفروق يف األسعار مل تعد حتتمل لدى أصحاب 
اختلفت االسعار بشكل كبري  إذ  املستشفيات، 
الوزارة  قبل  من  احملددة  واملبالغ  اليوم  بني 
سابقًا. أما التصنيف اجلديد، فيعلق عليه هارون 
بان الوزارة »مل ُتعط املستشفيات مهال لتصحيح 
وضعها، ما أحلق أضرارا واضحة بها«. مشكلة 
املرضى  نقل  عملية  هي  هارون  طرحها  جديدة 
عرب الصليب األمحر، إذ أعلن أن التعميم الذي 

قال وزير الصحة إن املستشفيات تأخذ من املريض 1000 دوالر وتعطيه فاتورة بـ200 
دوالر )بالل جاويش(

املستشفيات تنفخ الفواتري )بالل جاويش(

جيرب الصليب األمحر على نقل املريض اىل أقرب 
النقابة  برأي  سليم.  غري  تعميم  هو  مستشفى 
للمريض  مكانًا  يؤمن  أن  األمحر  الصليب  على 
يف املستشفى قبل نقله إليه. وّجه كالمه اىل 
أبو فاعور قائاًل »معك خرب أنه ال يوجد أي جهة 
هارون  استطرد  الطوارئ؟«.  تغطي  ضامنة 
متحديًا »إنت إيدك طايلة مبجلس الوزراء ليش 
ما بتمّشي البطاقة الصحية؟ مّشيها«. مل يكتِف 
تصورات  وضع  إمنا  املشكالت  بطرح  هارون 
للصحة،  عليا  هيئة  إنشاء  فاقرتح  للمعاجلة، 
إعادة دراسة الكلفة مع األخذ باالعتبار التضخم 
اجلهات  جلميع  موحدة  بتعرفة  العمل  السنوي، 

وزارة  حتقيقات  يف  النقابة  وإشراك  الضامنة 
الصحة.

رحال ضد أبو فاعور
ــ  عكار  مستشفى  إدارة  جملس  رئيس  يقف 
رحال النائب رياض رحال غاضبًا، ويكرر ما قاله 
كبري-  حنو  على  يزعجه  أنه  يبدو  وما   - سابقًا 
تعرفة،  وال  مالي  سقف  ال  معي  فارقة  »مش 
بتلفن  او  بتفّوتين  يا  بيقللي  املريض  أنا  بس 
الوزير  أنه مل يهّدد  ألبو فاعور؟«. يؤكد رحال 
أحد  حتويل  مّت  »باألمس  ويقول  »حّذره«  إمنا 
املرضى من مستشفى عبداهلل الراسي احلكومي 
اىل مستشفى رحال، ألن املستشفى احلكومي ال 
تتوافر فيه مجيع األقسام. تواصلت مع النقيب، 
سنستقبل  لكننا  انتهى،  اعتمادي  أن  وأخربته 
املرضى وسنرسل عقود مصاحلة«. يكشف رحال 
عامي  لرية  مليون   900 بقيمة  جتاوزا  لديه  ان 
شيء.  منها  الوزارة  تسّدد  مل  و2013   2012
االجتماعية  الشؤون  »بطاقة  رحال:  نربة  ترتفع 
مني عم يستقبال؟ أنا عم استقبال«، فريد عليه 
أبو فاعور غاضبًا »شو هودي لي عم تعاجلن ما 
عم تاخد علني مصاري؟«. يتدّخل هارون ليفض 
الكالم.  عن  رحال  بإيقاف  انتهى  الذي  اخلالف 
طرابلس،  يف  املستشفيات  أحد  صاحب  يقف 
يرجتفون  أصبحوا  »املوظفون  معرتضًا  ويقول 
فاعور  أبو  فيجيبه  وزارة«،  مريض  يأتي  عندما 
»طّبق العقد وما حدا بيجي صوبك«. ُينهي أبو 
فاعور الكالم مع املستشفيات باخلالصة التالية: 
مع احرتامي لكل ما ذكرمتوه لكن املؤشرات اليت 
قدمتموها غري مقنعة، هناك أموات يتلقون عالجا 
فيزيائيا يف 3 مستشفيات، هناك أشخاص يف 
غيبوبة منذ سنوات وهم ميارسون حياتهم على 
االوىل  الفئة  مستشفيات  تعرفة  طبيعي،  حنو 
والثانية تأتي بأرقام ملغومة. تريدون أن ألغي 
التأمني املنصوص عليه يف العقد، الذي يبلغ 
10%؟ مقابل ماذا؟ ستبقى هذه املعركة مفتوحة، 

وستسمع يا حضرة النقيب أمورًا كثرية.
للزميلة  فاعور  أبو  وائل  الصحة  وزير  يؤكد 
القاضي  قراره  عن  يرتاجع  لن  أنه  »األخبار«  ـ 
بتخفيض مليار لرية من السقف املالي املخصص 
ملستشفيي رحال ومركز اليوسف االستشفائي، 
الراسي  عبداهلل  مستشفى  على  الكشف  وجرى 
احلكومي يف حلبا، حيث ستحصل تعديالت كبرية، 
أوهلا تغيري جملس اإلدارة وجتهيز معدات حديثة 
وأقسام جديدة. أّما عن إعادة العمل بالعقد مع 
مستشفى »أوتيل ديو«، فأعلن أنه حصل تعّهد 
هذا  وسيكون  العقد،  ببنود  الصارم  بااللتزام 

اإلنذار األخري.
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اجملتمع املدني جاهز الستحقاق حقوق االنسان يف جنيف
بسام القنطار

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

اجنزت منظمات اجملتمع املدني التقارير 
اليت تطلق عليها األمم املتحدة تسمية 
قبل  وذلك  املصلحة«،  »ذوي  تقارير 
من  الفئة  هذه  قبول  موعد  اغالق 
التقارير من قبل جملس حقوق االنسان 
املراجعة  اطار  يف  وذلك  جنيف،  يف 
الدورية الشاملة اليت خيضع هلا لبنان 

للمرة الثانية يف اواخر العام احلالي.
تقارير  املدني  اجنزت منظمات اجملتمع 
حقوق  جملس  اىل  املصلحة«  »ذوي 
ُيفرتض  فيما  جنيف،  يف  االنسان 
التقرير  ارسال  اللبنانية  باحلكومة 
وخيضع  حزيران.  شهر  خالل  الوطين 
االستعراض  من  الثانية  للدورة  لبنان 
الدوري الشامل يوم 2 تشرين الثاني 
2015. وحددت املفوضية العليا حلقوق 
املهلة  املتحدة  لألمم  التابعة  االنسان 
املدني  اجملتمع  ملنظمات  القصوى 
إلرسال تقاريرها يوم 23 آذار اجلاري.

ومع اقرتاب هذه املهلة من االنقضاء، 
غري  العربية  املنظمات  شبكة  نظمت 
مؤسسة  من  بدعم  للتنمية،  احلكومية 
ومعهد  وسيفيكوس  إيربت  فريدرش 
تشاوريًا  لقاًء  االنسان،  حلقوق  جنيف 
يف  املدني  اجملتمع  ملنظمات  وطنيًا 
الدوري  »االستعراض  حول  لبنان 

الشامل«.
هدف اللقاء التشاوري مناقشة التقارير 
منظمات  عن  الصادرة  والتوصيات 
عليها،  والتصديق  املدني  اجملتمع 
املقبلة  املرحلة  مالمح  وحتديد  ورسم 
عملية  أي  التوصيات،  متابعة  وكيفية 
املدافعة واملناصرة وصواًل اىل جنيف 
من   2015 الثاني  تشرين  شهر  خالل 
املقبلة  للمرحلة  التحالفات  بناء  خالل 
املستقاة  الدروس  من  واالستفادة 

سابقًا.
العربية  املنظمات  شبكة  أطلقت 
على  العمل  للتنمية  احلكومية  غري 
االستعراض الدوري الشامل خالل شهر 
العشرات  شاركت  حيث   2014 أيلول 
تشاوري  اجتماع  يف  املنظمات  من 
على  االتفاق  ومت  العمل،  إلطالق 
منها:  القطاعية  التحالفات  من  العديد 
املرأة، األطفال، ذوو االعاقة، العمل، 
واالصالح  الفلسطينيني  غري  الالجئون 
االنتخابي. اضافًة اىل ذلك، مت االتفاق 
أحدهما  شاملني  حتالفني  تشكيل  على 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  حول 
والثقافية وثانيهما حول احلقوق املدنية 

والسياسية يف لبنان.
االضاءة  اىل  التقارير  مجيع  تهدف 
على واقع حقوق االنسان يف اجملاالت 
االنتهاكات  التقارير وذكر  املعنية يف 
الواقعة باالستناد اىل احلقوق املعرتف 
لبنان  أعلن  اليت  وتلك  دوليًا  بها 
لبنان  أن  املعلوم  من  بها.  التزامه 
عام  خالل  األول  باالستعراض  مّر 
من  العديد  ذلك  نتيجة  وتلقى   2010
عددًا  قبل   )123 )حواىل  التوصيات 

كبريًا منها ورفض البعض اآلخر.
على مستوى نطاق االلتزامات الدولية 
تشري التقارير اىل ان لبنان مل يصادق 
على اتفاقية مناهضة االختفاء القسري، 
كما مل يقبل اجراءات الشكاوى الفردية 
للعهد  االختياري  الربوتوكول  مبوجب 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي 
اتفاقية  من   22 واملادة  والسياسية، 
التقارير  وتوصي  التعذيب.  مناهضة 
هذه  على  لبنان  مصادقة  بضرورة 
ومن  والربوتوكوالت.  االتفاقيات 
املعلوم ان لبنان وافق يف عام 2010 
واسبانيا  املانيا  من  توصيتني  على 
مناهضة  اتفاقية  على  باملصادقة 

مسبوقة،  غري  مستويات  الغالء  بلوغ  مع 
وفقدان ما يزيد على 2.6 مليون شخص 
ممارسة  على  السوريون  ُأجرب  وظائفهم، 
أمناط معيشية جديدة للتأقلم مع الواقع 
ذلك مل حيل دون سقوط  لكن  اجلديد، 
املدقع  الفقر  دائرة  منهم يف  الكثريين 

والشديد
يف شارع صغري، ليس ببعيد عن مركز 
املدينة )ساحة املرجة(، يتشارك عشرات 
وبسطاتهم  القدمية  مبحاهلم  األشخاص، 
املتناثرة على جانيب الشارع، عرض قطع 
وأدوات منزلية قدمية، قد تكون صاحلة 
خترج  ال  لكنها  تكون،  ال  أو  لالستخدام 
عن دائرة »مهمالت« املنازل. هنا يبحث 
املئات من معدومي الدخل يوميًا عما ميكن 
شراؤه يف ظل موجة الغالء القاسية، اليت 

جتتاح األسواق احمللية.
صحيح أن هذا السوق ليس وليد سنوات 
املعيشية  األوضاع  تدهور  لكن  األزمة، 
لشرحية واسعة من السوريني زاد من عدد 
زبائنه، سواء الراغبني منهم يف الشراء، 
أو أولئك املضطرين لبيع بعض أدواتهم 

ومقتنياتهم املنزلية »املتهالكة«.
وحاملا يرتك الزائر ذلك الشارع ويتقدم 
خيتزل  آخر  مشهدًا  يرى  خطوات  عدة 
السوريني.  من  أخرى  شرحية  معاناة 
أكياس سوداء كبرية فيها ما تبقى من 
ملن  للبيع  تعرض  األغنام  ذبائح  عظام 
اضطر إلخراج اللحوم من قائمة مشرتيات 
وما  شهريًا،  لعائلته  الغذائية  السلع 

أكثرهم اليوم.
بني  للفجوة  املتزايد  االتساع  أدى  فقد 
مستويات األسعار املسجلة خالل العامني 
األخريين، والدخل الشهري املرتنح حتت 
مليون   2.6 على  يزيد  ما  فقدان  ضغط 
عميق يف  تغري سليب  إىل  عمل،  فرصة 
أمناط االستهالك للعائلة السورية، اليت 
ترتيب  إلعادة  مضطرة  نفسها  وجدت 

أولوياتها مبا ينسجم ودخلها الشهري.
ملتوسط  بسيطة  إحصائية  ومبقاربة 
رمسيًا  البالغ   ،2009 عام  األسرة  إنفاق 
وآخر  دوالر(،   600( لرية  ألف   30 حنو 
صادر  املستهلك  ألسعار  قياسي  رقم 
لإلحصاء يف شهر  املركزي  املكتب  عن 
آب من العام املاضي، يتبني أن األسرة 
السورية حتتاج شهريًا إىل إنفاق حنو 96 
عام  معيشة  مبستوى  لتعيش  لرية  ألف 
املتكررة  الزيادات  وبإضافة   .2009
السلع  مجيع  أسعار  على  حصلت  اليت 
الثاني من العام  املدعومة خالل النصف 
الشهري  اإلنفاق  املاضي، فإن متوسط 
يقفز بنهاية عام 2014 ليصل إىل 125 
ألف لرية )625 دوالرا وفق سعر صرف 
قدره 200 لرية(، فيما مل يتجاوز متوسط 
الرواتب واألجور رمسيًا أكثر من 22 ألف 

لرية.

20% يف فقر مدقع، أي ال 
يستطيعون تأمني حاجاتهم الغذائية 

األساسية
إىل  السورية  األسر  دفعت  الفجوة  هذه 
التأقلم مع ما هو متاح لقدرتها  حماولة 
شفيق  الدكتور  إن  بل  ال  الشرائية. 
عربش األستاذ يف كلية االقتصاد جبامعة 
األسر  إن  القول  حد  إىل  يذهب  دمشق 
حتى  جديد  معيشي  على منط  أكرهت   «
سلتها  فغرّيت  واحلرمان،  اجلوع  تتجنب 
االستهالكية لتتكون من املواد األرخص 
األمر  هذا  شأن  ومن  تغذوية«.  واألقل 
سيما  وال  خطرية،  صحية  تأثريات  ترك 

54 % يف فقر شديد:
السوريون ُيكَرهون على األَمّر

االختفاء القسري.
ويف حزيران 2014، وضعت جلنة اإلدارة 
مشروع  على  األخرية  اللمسات  والعدل 
قانون لتعديل قانون العقوبات لتعريف 
تنظر  كانت  ما  وهو  التعذيب،  وجتريم 
فيه اللجان الربملانية منذ عام 2012. مل 
على  التصويت  النواب  جملس  يستطع 
جديدة  جلسة  عقد  رفض  ألنه  النص 

حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
القانون  بتعديل  التقارير  وتوصي 
ليتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب، 
التعذيب  أشكال  تعريف مجيع  وحتديدًا 
يف  التحقيق  وضمان  وجترميها، 
املسؤولني،  وعقاب  كافة،  االدعاءات 

وضمان حق الضحايا يف عالج فعال.
توصيات  بعدة  لبنان  قبول  ورغم 
الشامل،  الدوري  االستعراض  أثناء 
مؤسسة  ينشئ  مل  اآلن،  حتى  أنه  إال 
ملبادئ  )وفقًا  اإلنسان  حلقوق  وطنية 
آلية وطنية وقائية على  باريس(، وال 
الربوتوكول  عليه يف  املنصوص  النحو 
التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري 

الذي مت التصديق عليه عام 2008.
ويف تشرين الثاني 2011، عرض على 
الربملان مشروع قانون إلنشاء مؤسسة 
»جلنة  تضم   – اإلنسان  حلقوق  وطنية 
منع التعذيب« اليت من شأنها أن تكون 
ال  ولكنه   – وقائية  وطنية  آلية  مبثابة 
يزال قيد النظر حتى اآلن أمام جملس 
ـ وكذلك مشروع قانون جتريم  النواب 
التعهدات  من  الرغم  على  التعذيب. 
أنه  إال   ،2010 عام  لبنان  قطعها  اليت 
فشل يف تأسيس جلنة وطنية لتقصي 
احلقائق يف مصري األشخاص املختفني. 
بل إن اجملتمع املدني اقرتح عام 2012 
مشروع قانون يف الربملان بشأن حاالت 
إنشاء  على  ينص  القسري  االختفاء 
مشابه  حنو  وعلى  اللجنة.  هذه  مثل 
العام،  ذلك  من  االول  تشرين  يف 
قدم وزير العدل مشروع قرار يتضمن 
هذا  ولكن  اللجنة.  إلنشاء  تصورًا 
االقرتاح مل يتم قبوله بشكل جدي من 
ايلول  ويف  املتعاقبة.  احلكومات  قبل 
الدولة  شورى  جملس  اصدر   ،2014
تقرير  املفقودين  ذوي  بتسليم  قرارًا 
للتحقيق يف  املشرتكة  الوزارية  اللجنة 
مصري األشخاص املختفني الصادر عام 
2000. وعلى الرغم من أن القرار يعد 
تطوراًَ إجيابيًا، إال أنه ال يزال غري كاٍف 
وعلى  القسري.  االختفاء  مسألة  حلسم 
لبنان  قطعها  اليت  االلتزامات  عكس 
عامة  مديرية  انشاء  يتم  2010 مل  عام 
ومل  العدل  وزارة  يف  اإلنسان  حلقوق 

زياد غصن

يتم اعتماد خطة العمل الوطنية حلقوق 
اإلنسان اليت اخذ اجمللس النيابي علمًا 

بها عام 2012.
 17 يف  تلقى  لبنان  أن  املعلوم  ومن 
اذار 2013، دعوة دائمة إىل اإلجراءات 
حقوق  جملس  أنشأها  اليت  اخلاصة 
االنسان، وتقول منظمة الكرامة حلقوق 
االنسان ومقرها جنيف، ان لبنان رفض 
تنفيذ عدد من التوصيات يف ما يتعلق 
باحلاالت الفردية. ومن االمثلة على ذلك 
أن لبنان مل حيرتم آراء الفريق العامل 
للمطالبة  التعسفي  باالحتجاز  املعين 
ومنها  الضحايا.  عن  الفوري  باإلفراج 
الثاني  تشرين  يف  اعتمد  الذي  الرأي 
التعسفي  االحتجاز  خبصوص   2012
خلفية  على  )حمتجزة  مرعي  أبو  لبدرية 
حادث قتل يف كرتمايا- قضاء الشوف( 
اليت ال تزال حمتجزة من دون حماكمة 

يف سجن بعبدا.
وتنص املادة 302 من قانون العقوبات 
عام  تعديل  لكن  اإلعدام،  عقوبة  على 
2001 جعلها خاضعة للسلطة التقديرية 
وقف  أن  من  الرغم  وعلى  للقاضي. 
تنفيذ عقوبة اإلعدام حبكم األمر الواقع 
موجود منذ عام 2004، إال أن »اجمللس 
 28 أصدر  األول  املقام  يف  العدلي« 
 .  2015 عام  مطلع  باإلعدام  حكمًا 
الربملان  صوت   ،2011 ايلول  ويف 
لصاحل تعديل القانون رقم 463/2002 
بشأن تطبيق العقوبات، ما خلق وضعًا 
عليهم  »حكم  الذين  ألولئك  قانونيَا 
احلكم«.  تنفيذ  دون  من  باإلعدام 
من  االنسان  حقوق  منظمات  وختشى 
أن هذا اإلجراء يعّد ذريعة لتأخري إلغاء 
خالل  لبنان  ورفض  اإلعدام.  عقوبة 
السابق،  الشامل  الدوري  االستعراض 

تسع توصيات إللغاء عقوبة اإلعدام.
الشامل  الدوري  االستعراض  ومنذ 
على  القضاء  بعد  يتم  مل  السابق، 
ممارسة التعذيب. ويف تشرين االول 
2014، أصدرت جلنة مناهضة التعذيب 
استنتاجاتها بشأن التحقيق يف ممارسة 

التعذيب يف لبنان.
املدني  اجملتمع  منظمات  وتوصي 
العادلة  احملاكمة  ضمانات  باحرتام 
واالفراج عن املعتقلني بشكل تعسفي، 
وتنفيذ توصيات جلنة مناهضة التعذيب 
كافة، وتعديل القانون جلعل اختصاص 
ghا على  مقتصراًَ  العسكرية  احملكمة 
القوات املسلحة، وإلغاء اجمللس  فراد 
مجيع  حماكمة  إعادة  وضمان  العدلي 
األشخاص الذين حصلوا على حماكمات 

غري عادلة أو اإلفراج عنهم.

اليوم  الذين ال حيصلون  »األطفال  على 
أجسادهم.  لنمو  إليه  حيتاجون  ما  على 
يكون  قد  نتغذى.  وال  نأكل  فنحن 
لكن حتول  الطفل،  من  تأثرًا  أقل  البالغ 
منط املعيشة حنو أشياء حمددة سيؤدي 
ارتفاع  وتاليًا  عليها،  الطلب  زيادة  إىل 
مرحلة  إىل  الحقًا  األسر  لتصل  أسعارها 
األدنى  احلد  حتى  تأمني  عن  فيها  تعجز 

ملعيشتها«.
أمناط  على  طرأ  الذي  التغري  ويتبدى 
معيشة السوريني خالل العامني األخريين 
يتمثل  األول  هامني.  تطورين  خالل  من 
يف ارتفاع نسبة ما أصبح يشكله الغذاء 
احتياجاتها  سلة  على  األسرة  إنفاق  من 
الباحثني  تقديرات  تشري  حيث  اليومية، 
 %60 من  يقرب  ما  ميثل  بات  أنه  إىل 
مقارنة بنحو 45% قبل األزمة، دون أن 
التغذوية  احلالة  يف  حتسنًا  ذلك  يعين 
يف  اهلائل  االرتفاع  إىل  بالنظر  لألسر 
مصادر  وتدني  الغذائية  املواد  أسعار 
والكهرباء  الوقود  حصة  أن  كما  الدخل، 
وتكلفة توفري السكن شهدتا هي األخرى 

ارتفاعًا ملحوظًا.
أما التطور الثاني، فيتعلق باجتاه غالبية 
األساسية  واخلدمات  السلع  حنو  األسر 
ذات اجلودة املتدنية. فإىل جانب اإلقبال 
املتدنية  الغذائية  السلع  شراء  على 
األسر  من  العديد  اضطرت  املواصفات، 
منازهلا  عن  نزحت  اليت  تلك  والسيما 
للسكن  مهيأة  غري  أماكن  يف  لإلقامة 
وكل  سليمة.  صحية  بظروف  تتمتع  وال 
إنفاق تلك  أيضًا على حساب  ذلك كان 
أخرى كالصحة  رئيسية  بنود  األسر على 

والتعليم.
السورية  األسر  حتوط  فإن  ذلك،  ومع 
وشد حزامها االستهالكي مل مينعا الكثري 
الفقر.  مصيدة  يف  الوقوع  من  منها 
»حنو  بأن  جتزم  الباحثني  فتقديرات 
54.3% من السوريني يعيشون يف حالة 
تأمني  يستطيعون  ال  إذ  الشديد،  الفقر 
األساسية  احتياجاتهم  من  األدنى  احلد 
 %20 أن  كما  الغذائية،  وغري  الغذائية 
يعيشون يف حالة من الفقر املدقع، أي 
الغذائية  حاجاتهم  تأمني  يستطيعون  ال 
يف  سوءًا  الوضع  ويزداد  األساسية، 
املناطق احملاصرة والساخنة حيث ينتشر 

اجلوع وسوء التغذية«.
مؤسس  الرباط  فاروق  احملامي  يستعيد 
مجعية محاية املستهلك مشروعًا كان قد 
قدمه خالل رئاسته للجمعية قبل سنوات 
لتغيري أمناط االستهالك، لكن التداعيات 
السلبية لألزمة اقتصاديًا واجتماعيًا أدت 
االستهالك  أمناط  انقالب جذري يف  إىل 
إذ زاد »االستهالك الشعيب  كما يقول، 
الفقرية«،  الشعبية  األسر  اعتادته  الذي 
العظمى  الغالبية  أن  »وباعتبار  أنه  مبينًا 
األسر  من  أصبحت  السورية  األسر  من 
املتوسطة،  الطبقة  الضمحالل  الفقرية 
على  الرتكيز  الضروري  من  بات  فقد 
أكثرية  خيدم  الذي  الشعيب  االستهالك 

أبناء اجملتمع«.
جبملة  عربش  الدكتور  يلخصه  تركيز 
خطوات يفرتض باحلكومة اختاذها، أهمها 
اإلنتاج،  عجلة  إطالق  »تأمني مستلزمات 
إذ ال ميكن يف ظل فقدان حوامل الطاقة 
األولية  املواد  استرياد  يف  والتعقيدات 
العملية  إعادة  شأن  فمن  ذلك،  فعل 
منها  إجيابية  نقاط  عدة  حتقيق  اإلنتاجية 
وتوفري  دخل،  تأمني  التشغيل،  زيادة 

مواد يف السوق احمللية وغريها«.
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ات التصاعد املستمر فى حدة حرب التصرحيات ووترية املناورات 
الناتو وعلى رأسه الواليات املتحدة  العسكرية بني روسيا وحلف 

األمريكية أمرا ملحوظا ومتصاعدا خالل الشهور األخرية.
للعراق  األمريكي  الغزو  منذ  ببطء  االشتعال  بدأ فى  التوتر  فتيل 
عام 2003. تسارعت الوترية خالل التدخل العسكري الروسي فى 
أحداث  بعد  تزايد سرعة  ثم  اجلنوبية وأخبازيا عام 2008  أوسيتيا 
أمام  موسكو  ذلك  أظهر  روسيا.  إىل  وضمها  القرم  جزيرة  شبه 
منذ  مثيل  له  يسبق  مل  بشكل  ونفوذا  قوة  أكثر  وأوروبا  أمريكا 

انهيار االحتاد السوفييتى أوائل تسعينيات القرن املاضي.
كان الرهان األوروبي عموما واألمريكي خصوصا خالل األزمة فى 
جورجيا أن روسيا لن تتدخل عسكريا حلماية مناطق احلكم الذاتى 
األطراف ومن ضمنهم  أخبازيا وأوسيتيا. فاجأت موسكو كل  فى 
بأنواع عديدة من األسلحة  القوات اجلورجية  التى دعمت  إسرائيل 
استولت القوات الروسية على كميات منها خالل املعارك. بالنسبة 
للواليات املتحدة وأوروبا فإن صعود روسيا بهذا الشكل جعل من 
املانيا  خبطط  أشبه  وسياسية  عسكرية  خطة  فى  البدء  الضرورى 
النازية لغزو روسيا عام 1941. ملخص هذه اخلطة هو فتح جبهات 
جيعل  بشكل  الروسي  النفوذ  مناطق  فى  عديدة  وأمنية  سياسية 
الروسي.  الصعود  إبطاء  حالة حتّفٍز دائم يساهم فى  روسيا فى 
داخلية  ألخطاء  الروسية  القيادة  ارتكاب  فى  أيضا  يتسبب  رمبا 
الداخلى وأمنها األقليمى.  وخارجية  تؤدى إىل زعزعة استقرارها 
»فتح  هي  األوىل  مرحلتني:  على  اشتملت  االسرتاتيجية  هذه 
وتوسيع اجلبهات« والثانية بدأت منذ شهور وهي »إغالق وتقليل 

اجلبهات«.
فتح وتوسيع الجبهات

دعمته  الذى  التحرك  اخلطة هي  األوىل هلذه  املرحلة  بداية  كانت 
عام  / فرباير  أوكرانيا خالل شباط  املتحدة فى  والواليات  أوروبا 
2014 والذى أدى فى النهاية إىل إزاحة الرئيس األوكراني املوالي 
سدة  على  للغرب  موالني  وسيطرة  يانكوفيتش  فيكتور  لروسيا 
أمام تهديد مباشر راهن  البالد. وجدت روسيا نفسها  احلكم فى 
للمرة  املباشر.  الروسي  العسكري  التدخل  عدم  على  الغرب  فيه 
الثانية تدخلت روسيا بشكل سريع ودقيق وفّعال لتبسط سيطرة 
عسكرية شاملة على أهم جزء فى أوكرانيا وهو شبه جزيرة القرم 
حيث قاعدة ألسطول البحر األسود الروسي. هذا التدخل ساعد بعد 
ذلك على إمتام االستفتاء الذى وافق فيه سكان شبه اجلزيرة على 
االنضمام إىل روسيا. مل تلتزم الواليات املتحدة والناتو الصمت 
كما حدث إبان األزمة اجلورجية بل بدأت فى توسيع حتالفها ودعمها 
للقيادة اجلديدة فى أوكرانيا والتى تعلن صراحة معادتها لروسيا 
وبدأت فى شن محلة عسكرية فى املنطقة الشرقية ما زالت قائمة 

حتى األن.
فكانت  روسيا  أمام  اجلبهات  فتح  فى  املتحدة  الواليات  توسعت 
ميادين سوريا والعراق وليبيا ومصر. فى سوريا مارست الواليات 
املتحدة ضغطا مستمرا على احلكومة السورية وكان التهديد بضربة 
عسكرية أمريكية هو احملك الذى متكنت روسيا من استثماره لتحقيق 
هدفني: ختليص دمشق من عبء األسلحة الكيميائية وإخراج احلكومة 
السورية من دائرة التهديد بضربة عسكرية أمريكية. لكن الضغط 
األمريكي ظل مستمرا سواء بدعم عناصر املعارضة املسلحة مثل 
»حركة حزم« أو باخلطة اجلاري تنفيذها لتسليح وتدريب »املعارضة 

املسلحة« من قبل حلفاء واشنطن اإلقليميني.
فى امليدانني املصري واللييب حاولت الواليات املتحدة منذ ثورة 
30 حزيران / يونيو ممارسة ضغط على مصر لتأخري توجهها امللحوظ 
كامل  حتالف  من  التوّجه  ليقرتب  فشلت  لكنها  روسيا  اجتاه  فى 
الطبيعي  موقعها  إىل  العودة  فى  مصر  يساعد  ما  الدولتني  بني 
التحركات  فى  ظهرت  ذلك  بوادر  املنطقة.  فى  مؤثر  كالعب 
مل  اليت  األمريكية  اإلدارة  وفاجأت  ليبيا  فى  العسكرية  املصرية 
أمنها  عن  بالدفاع  االهتمام  إىل  عادت مصر  معارضتها هلا.  ختِف 
واحلكومة  اللييب  اجليش  تدعم  اليوم  وهي  ومصاحلها،  اإلقليمى 
املؤقتة دعما علنيا يصل اىل الدعم التسليحي الذى يتحدى حظر 
التسلح املفروض على احلكومة الليبية. بات مشهد القنابل مصرية 
الصنع »نصر 250« احململة على طائرات »ميغ 21« والتى زودت 
مصر بها سالح اجلو اللييب دلياًل واضحًا على تأثري الدعم الروسي 
غري احملدود ملصر خصوصًا بعد املؤمتر االقتصادى األخري وقرب 
وصول شحنات األسلحة الروسية إىل مصر وعلى رأسها منظومة 
صواريخ »أنتاى 2500« واملناورات العسكرية املشرتكة الواسعة 

املتوقعة قريبًا.
امليدان العراقي كان أيضا معركة مفتوحة بني روسيا والواليات 
والذخائر  باألسلحة  العراقي  اجليش  املتحدة. فروسيا حتاول دعم 
فى حني أن الواليات املتحدة تقلص شيئا فشيئا دعمها العسكري 
تنظيم  عناصر  اىل  واألسلحة  بالذخائر  طائراتها  وتلقي  لبغداد 

»داعش« فى سوريا والعراق ودائما »عن طريق اخلطأ«.
إغالق وتقليل الجبهات

عكس  فى  أشهر  منذ  بدأت  املتحدة  الواليات  أن  املالحظ  من 
جبهات  تقليل  هو  الرئيسى  اهلدف  ليصبح  السابقة  االسرتاتيجية 
املواجهة مع روسيا، خصوصا اجلبهات التارخيية. هي إذًا املرحلة 
الثانية من االسرتاتيجية.  يبدو يف هذه املرحلة أن املواجهة قد 

حتددت فى جبهات عدة حمدودة تتميز بالقرب من األراضي الروسية 
مع عدم إهمال بقية اجلبهات التى مت فتحها سابقًا، ولكن فى الوقت 
نفسه تقليل الرتكيز األمريكي فيها وإعطاء مزيد من حرية التصرف 
التحول  هذا  بداية  كانت  املتحدة.  للواليات  حليفة  إقليمية  لدول 
اخلطوة املفاجئة التى اختذتها الواليات املتحدة بإعالنها أواخر العام 
2014 تطبيع العالقات مع الشوكة الروسية فى خاصرتها »كوبا«. 
تال ذلك بوادر االتفاق النووى مع إيران والوترية السريعة التى بدت 
عليها املفاوضات. هذه البوادر تبعها تراجع مستمر للدعم العسكري 
األمريكي للجيش العراقي الذى اقتصر فى الفرتة األخرية على 45 
مدرعة من نوع »MRAB« فى مقابل تزايد مطرد فى الدعم اإليرانى 
للجيش العراقي كانت آخر مظاهره بدء ظهور دبابات إيرانية الصنع 
من نوع »تي-72 أس« مع اجليش العراقي وقوات احلشد الشعبى 
باإلضافة إىل أنواع اخرى من األسلحة اخلفيفة واملتوسطة ورامجات 

الصواريخ والعربات العسكرية.
جاءت التصرحيات املتتابعة لوزير اخلارجية األمريكي جون كريي حول 
مصر وسوريا لتكمل التغري االسرتاتيجي يف السياسة األمريكية فى 
املنطقة. فى مصر، حضر كريي املؤمتر االقتصادي املصري الذى 
عقد مؤخرا فى شرم الشيخ وهو حضور سياسي بامتياز يعترب فى 
حد ذاته تطورًا الفتا ومعاكسًا للعالقات املتأزمة بني البلدين منذ 
30 حزيران / يونيو 2013. كريي أدىل يف مصر بتصرحيات الفتة، 
وأعرب  االقتصادى  اجملال  فى  املصري  التطور  على  فيها  أثنى 
عن توقعه إفراجًا أمريكيًا قريبًا عن طائرات »أف-16« ومروحيات 
األباتشي التى مت إيقاف تسليمها ملصر عقب عزل الرئيس األسبق 

حممد مرسي.
قد ال متثل هذه التصرحيات تراجعًا كاماًل للسياسة األمريكية جتاه 
هذه  فى  مهم  تغيري  على  دليل  الوقت  نفس  فى  لكنها  مصر، 
السياسة لعل أهم أسبابه هو التقدم السريع فى العالقات املصرية 
االقتصادى فى شرم  املؤمتر  تنظيم  القاهرة فى  الروسية وجناح 
الشيخ ما شّكل ضربة قاضية ألى رهان أمريكي على عدم خروج 
ابتزازها. بعد هذه التصرحيات  مصر من أزماتها احلالية وبالتالي 
السوري  بالشأن  تتعلق  تصرحيات  كريي  عن  صدر  واحد  بيوم 
التفاوض مع  النهاية لن جيد مفرًا سوى  ملخصها أن الغرب فى 
على  واضحة  كانت  كريي  رسالة  األسد.  بشار  السوري  الرئيس 
باسم  املتحدثة  من  سواء  تصرحيه  على  الفعل  ردود  من  الرغم 
املتحدة  واململكة  تركيا  مثل  دول  من  أو  األمريكية  اخلارجية 
وفرنسا. يف السياسة والدبلوماسية، كل ما يقال مدروس. لعل 
الزيارة التى قام بها سابقا وفد نيابي فرنسي والتصرحيات التى 
أدلت بها مفوضة السياسة اخلارجية يف األحتاد األوروبي حول لقاء 
مع ممثلني عن احلكومة السورية هما مؤشران مهمان على تعديل 

فى االسرتاتيجية الغربية وعلى رأسها أمريكا جتاه سوريا. 
أصبح الغرب أقل تصلبا نسبيًا وأكثر اعتمادًا على دول مثل تركيا 
لكن حبذر. اخلطة األمريكية لتدريب عناصر املعارضة فى معسكرات 
تقع فى والية قريشهيد الرتكية يضاف إليها حادث إسقاط طائرة 
الالذقية  أجواء  فى  كيو-1«  أم  »بريديتور  األمريكية  االستطالع 
يشريان إىل حترك أمريكي فقط لتقديم »دعم معنوي« لألطراف 
املتورطة فى  األخرى  السوري وللدول  الداخل  املدعومة منها فى 
دعم أطراف مسلحة داخل سوريا. لعل التصرحيات األخرية لرئيس 
هيئة األركان املشرتكة األمريكية حول إمكانية فرض منطقة حظر 
للطريان فوق حلب السورية تصب يف خانة الدعم املعنوي نفسها. 
احلديث عن مناطق حظر للطريان ليس جديدا وسبق تكراره وهو 
تصريح موجه فى األساس إىل تركيا اليت بدأت تستشعر التغري فى 
االسرتاتيجية األمريكية جتاه سوريا وتراقب إجنازات اجليش العربي 
السوري امليدانية فى درعا والالذقية وحلب. دعم إيران وروسيا 
ليس بعيدًا عن هذه اإلجنازات وآخر مالحمه ظهور قاذفات إيرانية 

من نوع »سوخوي-22« للمرة األوىل فى أجواء محص.
أن  يبدو  أخرى.  جبهات  فى  أيضا  الفتا  األمريكي  الرتاجع  كان 
اليمين وتركته  املتحدة قد سحبت يدها متاما من امللف  الواليات 
للسعودية التى حتاول دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، لكن 
األخري يواجه موقفًا صعبًا وصل اىل قصف مقره الرئاسي بطائرات 

مينية، ما اضطره إىل اخلروج منه.
والوضع نفسه يتمظهر يف العالقة بني الواليات املتحدة وكوريا 
ووجهته  واشنطن  جتاه  الكالمي  خطابها  من  هّدأت  اليت  الشمالية 

بصورة أساسية إىل جارتها اجلنوبية واليابان.

أمريكا تعيد تموضعها العسكري..الوجهة: دول البلطيق
أعادة  فى  املتحدة  الواليات  فيه  بدأت  الذى  الوقت  نفس  فى 
ثقلها  تركيز  فى  بدأت  سابقا  املذكورة  اجلبهات  فى  التموضع 
جبهة  هى  رئيسية  جبهة  فى  والتكتيكى  والدبلوماسى  العسكري 
»دول البلطيق« وأوكرانيا. فقد بدأت مبعية حلف الناتو فى تشكيل 
ما يشبه جبهة عسكرية موحدة ضد روسيا تشمل دوال كانت سابقا 

فى االحتاد السوفيييت وهي :

دعمهما  تكثيف  فى  املتحدة  والواليات  الناتو  حلف  بدأ  أوكرانيا: 
الذي  بوروشينكو  بيرتو  األوكراني  للرئيس  السياسى والعسكري 
اعتبار  الكاملة جليشه بعد قرار الربملان األوكراني  أعلن اجلهوزية 
لوغانسك ودونيتسك أراٍض حمتلة، ولعل هذا يؤشر إىل أن احلكومة 
األوكرانية، متسلحة بدعم الغرب، تريد خوض املعركة فى الشرق 

األوكراني إىل النهاية.
أقيم يف  الذى  العسكري  العرض  أستونيا وليتوانيا : كان الفتًا 
شباط / فرباير املاضى يف مدينة نارافا األستونية على بعد أمتار 
دبابة   140 من  أكثر  فيه  شاركت  والذى  روسيا  مع  احلدود  من 
ومدرعة أمريكية ضمن االحتفاالت بعيد استقالل استونيا. دالالت 
توقيت هذا العرض تضاف اىل تعزيز الناتو لقواته املتواجدة فى 
البلدين واملفاوضات احلثيثة التى جتريها أستونيا للتسلح ومنها 
للدروع  املضادة  األمريكية  »غافلني«  صواريخ  لشراء  مفاوضات 
بقيمة 55 مليون دوالر ومفاوضات اخرى لشراء مدرعات من هولندا 
بقيمة 154 مليون دوالر إىل جانب مفاوضات ليتوانيا مع بولندا 

لشراء منظومات للدفاع اجلوى بقيمة 38 مليون دوالر.

التفيا : وصل مؤخرا اليها حنو 120 مدرعة ودبابة تابعة حللف الناتو 
للبدء فى  جنديًا  جانب 150  إىل  »أبرامز« و«برادلي«  من طرازي 
مناورات مشرتكة مع جيشها، إضافة إىل توقيع صفقة بقيمة 60 

مليون دوالر لتزويدها بعربات قتال بريطانية مدرعة.

بطاريات  عدة  املتحدة  الواليات  من  مؤخرًا  اليها  وصل   : بولندا 
دفاع جوي من نوع »باتريوت« مع 100 جندى و40 عربة عسكرية 
متهيدا للبدء فى مناورات مبشاركة الدفاع اجلوي البولندي للتدرب 
املهمة  املنشات  حلماية  للبطاريات  السريع  النشر  تكتيكات  على 
»هجمات صاروخية وجوية حمتملة« وهذه  السكنية ضد  واملناطق 
الناتو  حلف  بني  املشرتك  للتدريب  أكرب  خطة  من  جزء  املناورات 

واجليش البولندي.
كما بدأت حبرية الناتو فى مناورات حبرية فى البحر األسود، وعزز 
احللف بشكل متفاوت قدراته وقواته فى بلغاريا واجملر ورومانيا 
الناتو  »املؤقت« لقوات  النشر  وسلوفاكيا ضمن قرار متديد مدة 
فى دول البلطيق حتى أواخر العام اجلاري، وهذا يعد حتاياًل على 
أى  والتى حتظر   1997 عام  روسيا  مع  إبرامها  مت  التى  االتفاقية 
تواجد »دائم« لقوات حلف الناتو فى هذه املنطقة. أيضا يشار هنا 
اىل نية النروج بدء مناورات عسكرية تعد األكرب جليشها بالقرب من 

حدودها مع روسيا.

الرد الروسي..مناورات ضخمة وانتشار عسكري
الردود السياسية والدبلوماسية: بدأت احلكومة الروسية على لسان 
عدد من مسؤوليها مل ختُل من نربة تهديدية وصلت إىل احلديث عن 
حق روسيا فى نشر أسلحة نووية فى شبه جزيرة القرم واستعدادها 

الستخدام قوتها النووية إّبان أزمة شبه جزيرة.
الردود العسكرية: ردا على التحركات العسكرية للناتو والواليات 

حرب باردة ساخنة..آفاق الصراع الروسي – األوروأمريكي
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بلدية أنطلياس يف خدمة الـ»مول«
غسان سعود

املوت  نهر  جسر  ظن  من  كل 
يف  األكرب  املعمارية  الفضيحة 
املاضية  القليلة  السنوات 
سوق  إىل  فورًا  التوجه  عليه 
جتاري  جممع  فلكل  أنطلياس. 
إجنازه املعماري كما يبدو، ولكل 
حوت جمموعة صيادين يؤازرونه 
بشباكهم  األمساك  مبحاصرة 

ليضمنوا التهامه هلا مجيعها.
والشياح  الشباك  فرن  بعد 
والضبية،  والزلقا  واجلديدة 
سوقي  إىل  أخريًا  الدور  وصل 
أنطلياس وجل الديب التجاريني 
يف ساحل املنت الشمالي. فمن 
الداخلية  أنطلياس  بطريق  مير 
حلوت  األولية  املالمح  يالحظ 

أن  أخرى، فيجد  جهة وبرصيف مرتفع من اجلهات 
جاء.  حيث  من  العودة  سوى  أمامه  وسيلة  من  ما 
عند  متامًا  تنتهي  األرصفة  إىل  احلاجة  أن  والالفت 
بلوغ الطريق الداخلية احلي املعروف بوالئه املطلق 
اجمللس  رئيس  وبالتالي  املر،  ميشال  للنائب 
الضيق  للرصيف،  املواطنني  حاجة  كأن  البلدي. 
حي  يف  تتفاقم  واملنخفض،  والطويل  والواسع 

وتنتفي يف آخر.
الباطوني بني طريقي  الفاصل  إىل  األرصفة  ومن 
اإلياب والذهاب: ال أحد يعلم على أي أساس جرى 
املتاجر  أن  املواطنون  يالحظه  ما  الفاصل.  تقطيع 
مبخرج،  حتظى  البلدي  اجمللس  رئيس  ختص  اليت 
التوجه  بزبائنه  فيتعني  أحد«  لديه  »ليس  من  أما 
والعودة  لالستدارة  الزمحة  رغم  السوق  نهاية  إىل 
للطريق،  اجلمالية  األبعاد  على  منه  وحرصًا  إليه. 
اقتطع مساحات واسعة من الطريق الضيقة أساسًا 
عند خمارج األوتوسرتاد لتشجري حميط املول: هكذا 

يتنعم العالقون بزمحة السري برؤية األشجار.
يف  لألشغال  اإلقليمي  املدير  راسل  آذار   3 يف 
رئيس  بولس،  طانيوس  املهندس  لبنان  جبل 
بلدية أنطلياس ليذكره باألصول القانونية والفنية 
أرادت  إن  اتباعها  أنطلياس  بلدية  على  اليت جيب 
اإلسهام مع الوزارة بإجناز أشغال ذات منفعة عامة 
على الطرق اليت هي بعهدة وزارة األشغال العامة 
بهذه  العمل  أن  مفاده  ما  الكتاب  قال  والنقل. 
اختصاص وزارة األشغال، ويفرتض  الطرقات من 
بالبلدية »تقديم طلب مساهمة بتنفيذ أشغال مرفق 
موافقة  ألخذ  املعتمدة  والدراسة  الفنية  باخلرائط 
وزارة  وطالبت  واملباني«.  للطرق  العامة  املديرية 
خرائط  تقديم  حني  إىل  العمل  بإيقاف  األشغال 
وأخذ  األصول  حسب  املعتمدة  والدراسة  املشروع 
موافقة املرجع املختص يف اإلدارة. إال أن رئيس 
اجمللس البلدي مل يبال. طلب أبو جودة من املتعهد 
ممكن  وقت  بأسرع  العمل  إلجناز  جهوده  مضاعفة 

دون أخذ املوافقة املطلوبة.
بلدية  مراسلة  األشغال  وزارة  كررت  عليه،  وبناًء 
النقاش هذه املرة، ال االكتفاء مبراسلة  أنطلياس – 
بإيقاف  الثانية  للمرة  لتطالب  البلدية،  رئيس 
الطرشاء،  األذن  البلدية  أدارت  فورًا.  األشغال 
املهندس  األشغال  وزارة  يف  الطرق  مدير  فتوجه 
املرة  هذه  لبنان  جبل  حمافظ  إىل  العيسمي  حامت 
يطالبه بوقف األشغال فورًا حتت طائلة حتميل بلدية 
من  ستنتج  اليت  األضرار  كل  مسؤولية  أنطلياس 
جراء تلك األشغال على األمالك العامة واخلاصة جراء 
سوء التنفيذ، سابقًا وحاليًا ومستقباًل، فما كان من 
رئيس اجمللس البلدي إال أن ضاعف عدد ساعات 

العمل يف الورشة اإلمنائية ليغدو 24 على 24.
يف النتيجة، سيحتفل إيلي أبو جودة بقص شريط 
افتتاح الرصيف الذي مل تعلن تكلفته بعد وفائدته، 
قبيل قصه شريط افتتاح املول الذي مل يعرف بعد 
حجم حصة أبو جودة فيه، وسيوفر لكل املستائني 
كعناصر  أو  املول  متاجر  كبائعني يف  عمل  فرص 
استحداث  على  وسيكرم حلرصه  مواقفه،  أمن يف 
هو  هنا  واملؤسف  بلدته.  طرقات  وتشجري  أرصفة 
اجمللس  عضو يف  أو  أو حمافظ  نائب  وجود  عدم 
البلدي أو خمتار أو متضرر واحد أقله يرفع صوته 

مطالبًا بإيقاف هذه املهزلة

عالقة أصحاب املتاجر برئيس املجلس البلدي تحدد ارتفاع 
الرصيف )مروان بو حيدر(

يف  التحفري  أعمال  من  ويكتشف  جديد،  باطونّي 
وسط الطريق وعلى جانبيه أن األذى الذي تلحقه 
التجاري بهذه األسواق الصغرية ما  جاذبية اجملمع 
عاد يكفي كبار املستثمرين: ال بّد من تضييق اخلناق 
سواء  املنطقة،  أهالي  دكاكني  على  فأكثر  أكثر 
»كيوسكات«  رخص  بتوزيع  أو  املواقف  حبرمانهم 

حديثة تبيع ما يبيعونه.
بعد غّض نظر بلدية أنطلياس لسنوات عن خمالفات 
أبو جودة  إيلي  البلدية  آثر رئيس  مطعم السنيور، 
صاحب  صديقه  جانب  إىل  بالوقوف  االستمرار 

املطعم، بعد قراره تأسيس جمّمع جتاري.
بداية، قرار أبو جودة جتميل الطريق الداخلي لتليق 
عدة  استحداث  عرب  وزواره،  اجلديد  بالضيف  قلياًل 
أرصفة وزرع أشجار على جانيب الطريق وغريه من 
اخلطوات اليت تبدو للوهلة األوىل تقدمية جدًا. إال 
أن مرافقة األعمال من ساحة جل الديب باجتاه ساحة 
املناقصات  طبيعة  عن  بعيدًا  يكشف،  أنطلياس 
وأرباح املتعهدين من حتفري هذه الطريق وتزفيتها 
يبلغ  تارة  فضائح:  جمموعة  عن  سنويًا،  مرتني 
على  يستحيل  حبيث  مرت،  نصف  الرصيف  ارتفاع 
يبلغ  وطورًا  فوقه،  السيارات  ركن  املتاجر  زبائن 
ارتفاعه بضعة سنتمرات فقط، حبيث يتمكن زبائن 
املتاجر من ركن سياراتهم. عالقة أصحاب املتاجر 
الرصيف.  ارتفاع  حتدد  البلدي  اجمللس  برئيس 
مرجعية رئيس  ميكنهم مراجعة النائب ميشال املر – 
تارة  بالغنب.  حال شعورهم  يف   – البلدي  اجمللس 
أمتار، وطورًا  أكثر من سبعة  الرصيف  يبلغ عرض 
عليه،  وبناًء  سنتمرتًا.  مخسني  عرضه  يتجاوز  ال 
سيصادف املتجول على الرصيف عدة مصائب: مرة 
سيحتاج إىل سلم لتسلق الرصيف، ومرة سيكون 
الرصيف أضيق من أن يسعه فينزل إىل الشارع. 
على  التوقف  إمكانية  فيحَرمون  املتاجر،  زبائن  أما 
بديلة.  عمومية  مواقف  تأمني  دون  الطريق  جانيب 
املواقف  يف  سياراتهم  ركن  سوى  عليهم  ليس 
أرجائه. مع  التجاري والتسوق يف  اخلاصة باجملمع 
العلم أن املخطط االستثنائي هلذه األرصفة يلحظ 
تأمني مساحة لـ«الكيوسكات« كل ثالثني أو أربعني 
مرتًا، دون تأمني مواقف ملن سيشرتون منها، ما 

سيضطرهم إىل التوقف يف وسط الطريق.
إخالء  مثاًل  وجريانه  »ماكدونالد«  مبطعم  يفرتض 
عدة  إجيارها  من  تعتاش  اليت  احلالية  املتاجر 
عائالت، لالنتقال سريعًا إىل املول: خمطط رئيس 
البلدية استبدل مواقفهم برصيف عاٍل جتاوز عرضه 
تتوقف  الذي  عقارهم،  بعد ضم فضلة  أمتار  ستة 
السيارات فيه عادة، إىل رصيف البلدية. ويف مثل 
النائب  األوىل  متاجر  ختص  بنايتان،  تتجاور  آخر، 
قبالتها  الرصيف  ارتفاع  فينخفض  املر،  ميشال 
إىل  ليتحوال  العقارية  البناية  هذه  بفضلة  ويدمج 
موقف للسيارات، فيما يرتفع الرصيف قبالة البناية 
املالصقة هلا، حبيث خيسر أصحاب املتاجر الفضلة 
»املخطط  ملصلحة  السيارات  ومواقف  العقارية 

التجميلي«.
ومل تستثن مسرحية أبو جودة أصحاب االحتياجات 
حبنانه:  هؤالء  مشل  األرصفة  فمخطط  اخلاصة، 
أحد  إىل  خاص  ممر  املدولب  للكرسي  اسُتحدث 
األرصفة قبالة إحدى الصيدليات. لكن املقعد الذي 
سيستخدم هذا املمر سيجد نفسه حماصرًا بدرج من 

البلطيق،  منطقة  فى  املتحدة 
أعلنت روسيا خروجها التام من 
معاهدة األسلحة التقليدية بعد أن 
كانت قد علقت العمل بها العام 
هذا  أيضًا  روسيا  بدأت   .2007
األسبوع بأمر مفاجئ من الرئيس 
أوسع  بوتني  فالدميري  الروسي 
منذ  تشهدها  عسكرية  مناورات 
املناورات االسرتاتيجية التى أمر 
»يورى  السوفيييت  الرئيس  بها 

أندروبوف« العام 1982.
نشر  القرم  جزيرة  شبه  فى 
اجليش الروسي قرابة مثانية آالف 
املدفعية  لسالح  تابعني  جندي 
نشر  إىل  باإلضافة  والصواريخ 
قوات من مشاة البحرية الروسية 
حميط  فى  املهندسني  وسالح 
يفصل  الذى  »كرتش«  مضيق 
وروسيا.  اجلزيرة  شبه  بني  ما 
بتجهيز  ستقوم  القوات  هذه 
املضيق  ملراقبة  دائمة  منشآت 
وللرصد اجلوى والبحرى. وصل 
عشرة  اجلزيرة  شبه  إىل  أيضًا 
نوع  من  اسرتاتيجية  قاذفات 
على  قدرة  هلا   »22 »توبوليف 
ويعتزم  نووية.  هجمات  شن 
هذه  إبقاء  الروسي  اجلو  سالح 
اجلزيرة  شبه  فى  القاذفات 
بصفة دائمة بداية العام املقبل. 
فى سيربيا  تنفذ القوات اجلوية 
الروسية تدريبات على األجراءات 

عالقاتها العسكرية مع سوريا وبدأت فى التطوير 
املتزايد للعالقات مع مصر وشرعت فى صياغة 
عالقة عسكرية خاصة مع فيتنام وقربص واليونان 
وأمريكا اجلنوبية. فيتنام أعلنت رفضها النتقادات 
أمريكية سابقة لتواجد القاذفات الروسية من نوع 
»اليوشن-78«  النقل  وطائرات  »سوخوي-24« 
قطعًا  أيضا  تضم  التى  رانه«  »كام  قاعدة  فى 
حبرية روسية. اجلدير ذكره أن القاذفات الروسية 
القاعدة وتنفذ دوريات  بالوقود من هذه  تتزود 
فوق جزيرة »غوام« التى تتواجد فها قاعدة جوية 
وحبرية أمريكية. فنزويال أيضًا رفضت تصرحيات 
أمريكية سابقة تنتقد نظام احلكم فيها والتعاون 
شرعت  روسيا.  وبني  بينها  املتزايد  العسكري 
فنزويال  فى مناورات للدفاع اجلوى تشارك فيها 
روسيا والصني وتعتزم تقديم تسهيالت للقوات 
فقد  قربص  عن  أما  الروسية.  واجلوية  البحرية 
اتفقت روسيا معها من حيث املبدأ على تسهيالت 
لقاعدة  الروسي  اجلو  سالح  باستخدام  تسمح 
من  جدا  القريبة  اجلوية  باباندريو«  »أندرياس 
قاعدة »أكروتريى« اجلوية الربيطانية، واستخدام 
البحرية الروسية مليناء »ليماسول«، يف ما أبرمت 
مع  والتدرييب  العسكري  للتعاون  اتفاقا  روسيا 

اليونان .
انها  روسيا  فيه  أثبتت  الذى  األهم  االستحقاق 
تستطيع املضي قدما فى هذه املواجهة متعددة 
األوجه هو حمافظة روسيا على املركز الثانى فى 
مبيعات األسلحة على مستوى العامل برغم العقوبات 
األوروبية حيث صدرت خالل شهري يناير/ كانون 
الثاني وفرباير/ شباط من العام 2015 - أسلحة 
وهذا    - دوالر  مليار   2 بقيمة  حربية  ومعدات 
الواقع أّدى اىل تيّقن 7 دول أوروبية على رأسها  
إسبانيا وإيطاليا من عدم فعالية العقوبات، وهذا 
املتوقع  األوروبي  القرار  وراء  السبب  يكون  قد 

بتأجيل فرض عقوبات جديدة على روسيا .
لعلها مفارقة مثرية أن يتخذ الناتو نفس املنهج 
القالقل  أثارة  فى  النازية  أملانيا  اختذته  الذى 
الـ  الذكرى  حلول  مع  تزامنا  روسيا  ختوم  على 
70 النتصار الروس واحللفاء على املانيا النازية. 
رمبا لن حيضر معظم القادة األوروبيون لالحتفال 
هذه  أن  األكيد  لكن  املناسبة  بهذه  الروسي 
روسيا  أن  حقيقة  األذهان  إىل  تعيد  الذكرى 
العاملية  احلرب  أثناء  اهلزمية  شفري  على  كانت 
لكنها متكنت فى النهاية من دخول برلني وإنهاء 
احلقبة النازية، فهل يقرأ الغرب هذه املقاربة قبل 
مرحلة  اىل  البلطيق  منطقة  فى  التوتر  يصل  أن 

االنفجار؟ هذا ما ستكشف عنه األيام املقبلة.

القاذفات  وتشارك  اإللكرتونية  للحرب  املضادة 
»توبوليف-95«  أنواع  من  الروسية  االسرتاتيجية 
مناورات  فى  و«توبوليف-22«  و«توبوليف-160« 
املنطقة  فى  الروسية  اجلوية  الدفاعات  الختبار 
إلنزال  الروسية  البحرية  مشاة  تنفيذ  جبانب 
إقليم  فى  أما  الشماىل.  القطب  فى  كبري  جوى 
»سوخوي- طائرات  تشارك  الروسي  كالينغراد 
تدريبية  مناورات  فى  و«سوخو-ي27«   »34
القتالية  اجلاهزية  الختبار  مناورات  اىل  باإلضافة 

لقوات الصواريخ الروسية فى األقليم .
الذى  األكرب  اجلانب  هى  الروسية  البحرية  تعترب 
البحرية  تنفذ  حيث  املناورات  هذه  فى  يشارك 
تدريبات فى  اجلو  مع سالح  باالشرتاك  الروسية 
مقاتالت  استخدام  الفتًا  وكان  األسود،  البحر 
»سوخوي-30« و«سوخوي-24« لبارجتني حربيتني 
تابعني للناتو فى البحر األسود كأهداف للتدريب. 
أيضا تشمل رقعة تدريب البحرية الروسية جزيرة 
وحبر  اليابان  قرب  الشرق  أقصى  فى  سخالني 
سخالني  جزيرة  فى  البلطيق.  وحبر  بارينتس 
جندي  االف  ثالثة  قرابة  الروسية  البحرية  نشرت 
وبدأت فى التجهيز لنشر دائم لبطاريات مضادة 
للطائرات. وفى حبر بارينتس تشارك الغواصات 
وقوات  اجلوية  القوات  جبانب  الروسية  النووية 
املظالت وقطع حبرية متنوعة فى تدريبات مكثفة. 
متنوعة  روسية  حبرية  قطعة   40 حنو  وتشارك 
مناورات  فى  اجلو  سالح  من  طائرات  جبانب 
أول  حدوث  أيضا  الفتا  كان  البلطيق.  حبر  فى 
مواجهة اعرتاضية بني طائرات روسية من نوعي 
و«اليوشن-76«  وسوخوي-30«  »سوخوي-24« 
البلطيق.  أجواء  فى  الناتو  حللف  مقاتالت  وبني 
جتريها  أخرى  تدريبات  سبق  ما  كل  اىل  يضاف 
قوات مكونة من600 جندي من املشاة امليكانيكية 
أوسيتيا  فى  الروسية  واملدفعية  واملدرعات 
اتفاقية  مؤخرا  روسيا  مع  وّقعت  التى  اجلنوبية 
تدريبات  إجراء  املتوقع  ومن  العسكري  للتعاون 

مماثلة  فى أخبازيا وأرمينيا .
و نستطيع ان نضيف لكل ما سبق تكثيف سالح 
النروج  اجواء  اجلوية قرب  لطلعاته  الروسي  اجلو 
وفنلندا  والربتغال  وتركيا  املتحدة  واململكة 
وأملانيا جبانب التواجد الدائم للغواصات الروسية 

بالقرب من سواحل السويد.

الرد ايضًا..تعاون عسكري مع دول العالم
مل تكتف روسيا بهذا الرد الضخم على املستوى 
العسكري بل بدأت فى توسيع تعاونها العسكري 
على  موسكو  على  حافظت  العامل.  دول  مع 
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اخلطة H: سّر معركة اجلنوب السوري
والقوى  السوري  اجليش  معركة  عن  الكثري  قيل 
ريف  ـ  القنيطرة  ــ  درعا  مثلث  يف  له  الرديفة 
دمشق، اليت بدأت يف الثامن من شباط املاضي. 
حّدد اإلعالم هلا أهدافًا يؤكد بعض قادة املعركة 
بان  املباشر. جيزمون  حسبانهم  تكن يف  مل  انها 
العاصمة  لتحصني  دفاعي،  اجلنوب  يف  القتال 
دمشق، كاشفني عن السر الذي اخفوه منذ شباط 
2014: اخلطة H اليت رمستها غرفة عمليات »موك« 

حلصار مدينة دمشق وأريافها.
شباط  سوريا، يف  جنوب  يف  املعركة  بداية  منذ 
والقوى  السوري  اجليش  وسيطرة  املاضي، 
الرديفة له على بلدات ومواقع عسكرية يف مثلث 
درعا القنيطرة ريف دمشق )طرد اجليش اجلماعات 
املسلحة املعارضة من كل من ديرماكر والدناجي 
والسبسبة  سلطانة  وخربة  واهلبارية  وديرالعدس 
ومحريت ومواقع تلول فاطمة وتل قرين وتل الغشم 
وتل الصياد وغريها من املواقع واملزارع(، سال 
حرب كثري للحديث عن معاني هذه املعركة واهدافها: 
قطع الطرق بني ريف درعا الشمالي الغربي وريف 
كسر  القنيطرة؛  وحمافظة  االول  وبني  دمشق، 
السورية  املعارضة  قوات  بدأت  الذي  الشريط 
بإقامته على طول خط اجلبهة يف اجلوالن احملتل 
بالتنسيق مع جيش العدو اإلسرائيلي؛ فتح الثغرة 
اجلوالن  مقاومة يف  بعمليات  للقيام  الحقًا  تسمح 
والتحليالت  التفسريات  من  وغريها  احملتل... 

املتصلة بسري العمليات يف امليدان.
أحد املسؤولني امليدانيني عن اهلجوم الذي بدأه 
إن  يقول  املاضي،  الثامن من شباط  اجليش يف 
للعمليات يف  مباشرًا  هدفًا  يكن  مل  ما سبق  كل 
اليت  »النتائج  أن  يؤكد  االسرتاتيجي.  املثلث 
من  تكن  مل  اهلجوم  مع  بالتزامن  اإلعالم  وضعها 
يضيف  حتقيقها«.  أردنا  اليت  املباشرة  األهداف 
عمل  سوى  يكن  مل  اليوم  حتى  جرى  »ما  قائاًل: 
دفاعي، يرمي بالدرجة األوىل إىل حتصني العاصمة 

دمشق ومحايتها«.

كيف ذلك؟
يروي القائد امليداني بعضًا من الوقائع املتوافرة 
بني يديه. يقول إن املسلحني كانوا يعّدون العدة 
قربًا  األكثر  العاصمة  أرياف  على  للهجوم  جمددًا 
الغرفة  من  عمليات  أمر  صدر  يضيف:  ثم  منها. 
املشرتكة يف األردن )غرفة موك اليت تضم ضباطًا 
ومن  وفرنسيني  وأمريكيني  وسعوديني  أردنيني 
جنسيات أخرى يتولون ــ بالتنسيق مع االستخبارات 
اإلسرائيلية ــ إدارة عمليات املسلحني يف اجلنوب 
حيتاجونه  مبا  وتزويدهم  تدريبهم  كما  السوري، 
للهجوم  باإلعداد  يقضي  وعتاد(  وسالح  مال  من 
التعليمات  وتطويقها.  العاصمة،  أرياف  على 
حّددت شباط 2015، كموعد مبدئي إلعالن جاهزية 
الرجل  يشرح  به.  ُأِمروا  ما  لتنفيذ  املسلحني 
انتشار  طبيعة  عن  يتحّدث  امليدانية.  الوقائع 
اكثر  مساحتها  تبلغ  منطقة  يف  السوري  اجليش 
من 10 آالف كلم مربع. ثالث فرق تابعة للفيلق 
االول، وعدد من األولية املستقلة، تنتشر بطريقة 
اإلسرائيلي.  االحتالل  جيش  مواجهة  يف  دفاعية 
اجليش  اضطر  املاضية،  األربع  السنوات  وخالل 
درعا  حمافظيت  من  قطعاته  بعض  لنقل  السوري 
يف  او  العاصمة  يف  مواقعه  لتدعيم  والقنيطرة، 
مناطق اخرى كانت املعارضة تتقدم فيها. ويف أيار 
2013، ُسّجل آخر إجناز كبري للجيش السوري يف 
النصرة  جبهة  بطرد  اجلنوبيتني، متثل  احملافظتني 
وحلفائها من مدينة خربة غزالة. ومنذ ذلك احلني، 
سيطرتهم  إىل  وصواًل  املعارضة،  تقدم  زمن  بدأ 
على موقع تل احلارة االسرتاتيجي ثم كامل احياء 
عام  من  األخري  الشهر  مسكني يف  الشيخ  مدينة 
2014. توّسع مسلحو املعارضة مشااًل مقرتبني من 
ـ درعا،  ريف العاصمة، وشرقًا باجتاه طريق دمشقـ 

وغربًا حنو طريق دمشق ــ القنيطرة.
بالذاكرة  تعود  رمسية  سورية  ميدانية  مصادر 
ُيكتب  مل  حينذاك،   .2013 الثاني  تشرين  إىل 
النجاح آلخر حماوالت املسلحني فك حصار اجليش 
االنطالق  وإعادة  الشرقية  الغوطة  على  املفروض 
منها حنو عاصمة األمويني. أتى ذلك تتوجيًا لفشل 
 2012 متوز  منذ  أعلنوها  اليت  املتتالية  غزواتهم 
)تفجري مبنى االمن القومي واغتيال الضباط األربعة 
يف خلية االزمة وحماولة اخرتاق مدينة دمشق عرب 

حسن عليق
تتوقف  وما  وجوبر(.  عيشة  ونهر  امليدان  حي 
املصادر عنده، هو أن فشل تلك الغزوات مل يدفع 
األردنية  العمليات  غرفة  ورعاتهم يف  املعارضني 
وَمن خلفها إىل اليأس. بقيت دمشق هدفًا هلم، 

لكنهم استبدلوا بالغوطة اجلبهَة اجلنوبية.
يقول املصدر إن خطة املسلحني اجلديدة انكشفت 
ذلك،  قبل   .2014 شباط  يف  امللموس  بالدليل 
إىل  سعيهم  عن  املعلومات  من  الكثري  »ورَدنا 
التمدد من درعا والقنيطرة، مشااًل، للوصول إىل 

ختوم دمشق وتطويقها مع ريفها«.
صيد الشيفرة

ما  الثاني من عام 2014، حصل  الشهر  لكن يف 
مل يكن يف احلسبان. بصاروج مّوجه، دّمر اجليش 
السوري سيارة يستقلها 4 من قادة املسلحني يف 
اجلبهة اجلنوبية. ُجِرح 3 منهم ومتكنوا من الفرار، 
إىل  اجليش  جنود  وصول  بعد  الرابع.  ُقتل  فيما 
جيب  فوجدوا يف  املقاتل،  جثة  فتشوا  السيارة، 
بنطاله شرحية إلكرتونية حلفظ املعلومات، يو أس بي 
)USB(. تسّلمت االجهزة االمنية الشرحية اليت تبني 
أنها مشّفرة. وبعد فك الشيفرة، ظهرت املفاجأة. 
يقول قائد ميداني رفيع املستوى: ال نعرف حتى 
بهذه  معلومات  حلافظة  املسلح  محل  سبب  اليوم 
االهمية. فهي َحَوت اخلطة التفصيلية للعملية اليت 
بدأ املسلحون التجهيز هلا، للوصول إىل دمشق. 
اخلطة محلت االسم »H«، بسبب الشبه بني مسرح 
وكانت  الالتيين.   H وحرف  الرئيسي،  عملياتها 
على مرحلتني رئيسيتني: يف االوىل، َوَجب على 
املسلحني ان يسيطروا على أوتوسرتاد القنيطرة 
ــ دمشق انطالقًا من تل احلاّرة وما َخلفه، وعلى 
اوتوسرتاد درعا ــ دمشق انطالقًا من مدينة ازرع 
اليت يتحصن فيها اجليش وقوات الدفاع الوطين، 
عرضي  اخلطني خبط  ان جيري وصل هذين  على 
جنوبي الريف اجلنوبي لدمشق. اما املرحلة الثانية، 
الشرقية، وصواًل  الغوطة  بااللتفاف حول  فقضت 
إىل بلدة الضمري يف الشمال الشرقي للعاصمة. 
ومن هنا ُيفهم سبب الصراع الدموي بني »داعش« 
البادية  وقوى املعارضة األخرى يف بعض مواقع 
الواقعة شرقي دمشق ومشالي حمافظة السويداء، 
تتضح  كما  دكوة،  وتل  القصب  بري  كمنطقيت 
شنها  اليت  املتكررة  للهجمات  احلقيقية  املقاصد 
الشيخ مسكني  مدن  على  اجلنوبية  اجلبهة  مسلحو 
والصنمني وإزرع ومدينة البعث وخان أرنبة وكافة 

مواقع اجليش على طريقي القنيطرة ودرعا.
وحبسب مصادر اطلعت على خطة املسلحني، فإن 
التنفيذ  لبدء  بالتجهيز  يقضي  كان  العمليات  أمر 
ابتداًء من شباط 2015. بالتأكيد، تأخر املسلحون. 
فهم مل يتمكنوا من السيطرة على أوتوسرتاد درعا 
ــ دمشق، وال على طريق القنيطرة ـ دمشق، رغم 
تقدمهم باجتاههما يف أكثر من معركة. إال انهم مل 
يتوقفوا عن حشد العديد والعتاد للمعركة الفصل. 
إال اجليش السوري   ،H البدء بتنفيذ اخلطة  أرِجئ 
للخطر  املبادرة لوضع حد  الرديفة قرروا  والقوى 
احملدق بالعاصمة، فاختذوا قرار شن هجوم مضاد، 
هدفه استباق ما يصبو إليه املسلحون ورعاتهم. 
وتؤكد املصادر أن توقيت حتّرك اجليش السوري 
القنيطرة  على  اإلسرائيلي  باالعتداء  مرتبطًا  ليس 
يف الثامن عشر من كانون الثاني 2015، والذي 

أدى إىل استشهاد مقاومني لبنانيني وإيرانيني.
عملية اجليش اليت بدأت يف الثامن من شباط 2015 
رمت إىل كسر منطقة عمليات املسلحني املتوّقعة 
يف وسطها، يف املثلث االسرتاتيجي الذي يصل 
ريف دمشق بدرعا والقنيطرة، بالتزامن مع حتصني 
ــ  القنيطرة  طريق  من  كل  طريف  على  املواقع 
املاكينة  حماولة  وبرغم  دمشق.  ــ  ودرعا  دمشق 
املرحلة  فشل  عن  أخبار  بث  للمسلحني  اإلعالمية 
األوىل من هجوم اجليش، إال انهم عادوا وأقروا 
مصادر  وحبسب  والبشرية.  اجلغرافية  خبسائرهم 
ميدانية يف الطرف املوالي للدولة السورية، فإن 
املرحلة  وان  انتهت،  اهلجوم  من  االوىل  املرحلة 
الثانية وما يليها سيستكمالن، رافضة حتديد أي 
موعد هلا. تؤكد ان األولوية تبقى لتثبيت ما جرى 
إجنازه، والعمل بتأن يف املراحل املقبلة. ويف كل 
ما تشرحه، تؤكد املصادر اليت تشارك يف قيادة 
ان املعركة ليست سوى دفاعية  عمليات اجلنوب 
الطابع. »أما ما سُيجنى منها بعد استكماهلا، فمن 

املبكر احلديث عنه«.

من  الثاني  اليوم  يف  السنيورة  فؤاد  الرئيس  عّوض 
ومست  اليت  الرتابة  عن  الهاي،  حمكمة  استجوابه يف 
األسئلة  اإلجابة عن كثري من  امتنع عن  األول.  اليوم 
بقضايا  متعلقة  أساسية  مبعلومات  علمه  عدم  وأعلن 
مرتبطة بصميم دوره طوال مثانية أعوام وزيرًا للمال. 
ومّحل ذمة الشهيد ما أسّره له بني نهاية 2003 وبداية 
2004، بأن »حزب اهلل حاول مرات عدة اغتياله«. ومل 
يستطع كبح غضبه واستفزازه وتوقه النتهاء الوقت، 
باجتاهه  صوبها  اليت  واملالحظات  األسئلة  سيل  أمام 

فريق الدفاع
.جلسات االربعاء استهلت بعرض فريق االدعاء شريط 
فيديو للرئيس رفيق احلريري يف دبي حبضور الرئيس 
اخلارجية  ووزيرة  كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي 
األمريكية السابقة مادلني أولربايت. يف تعليقه، قال 
الرئيس فؤاد السنيورة إن عالقة الرجلني »توثقت عرب 
ثالثة لقاءات بينهما«، مشريًا إىل أن احلريري كان لديه 

القدرة على التواصل مع رئيس أي دولة.
»كان  احلريري.  مع  لقاء  آخر  السنيورة  استعاد 
حول  أثريت  اليت  القضية  من  جدًا  وممتعضًا  متجّهمًا 
توزيع الزيت«، قال السنيورة الذي نقل عن احلريري 
البعض  لتنبه  الغتيال  يتعرض  »لن  أنه  إىل  اطمئنانه 
األمر«. يف  هذا  مثل  على  يقدم  فال  اغتياله  لعواقب 
اللقاء، حضر مرافقه حييى العرب الذي قال إنه التقى 
باللواء رستم غزالة وسلمه »الغرض«. فما هو الغرض؟ 
»استنتاجي أنه مبلغ من املال، وكنت أمسع أن هناك 
مساعدات كانت تعطى لغزالة بني حني وآخر«. واهلدف 
من الرشوة »حماولة احلريري اّتقاء العسف الذي ميارسه 
النظام األمين السوري، وليس لدي على اإلطالق أي 
فيما  غزالة«،  يتقاضاها  كان  اليت  املبالغ  عن  معلومة 
نفى بشدة، يف مكان آخر أن يكون على علم بدفع مبالغ 

اىل غازي كنعان.
الذاكرة اليت خانت السنيورة يف ما يتعلق بتجربته يف 
كامل  بشكل  اتقدت  بعمله،  املرتبطة  وامللفات  احلكم 
وجودهما  خالل  احلريري  به  له  أسّر  ما  استعادته  عند 
ومطلع   2003 عام  أواخر  بني  فرتة  يف  السيارة  يف 
عام 2004. حرفيًا نقل السنيورة عن احلريري: »التفت 
إلّي وقال: تعرف يا فؤاد صرنا مكتشفني كذا حماولة 
الغتيالي من حزب اهلل. كان ذلك مفاجئًا جدًا لي، وساد 
بعدها صمت ثقيل مل يعقب على ذلك ومل أسأله أي 
سؤال عن ذلك«. يبدو أن السنيورة استمر يف الصمت 
عشر  بعد  ما  إىل  للسر  وحافظًا  التعقيب  عدم  مفّضاًل 
سنوات من اغتيال صديقه. ونقل أيضًا عنه قوله بعد 
اىل  نعود  عندما  يسرتنا  »اهلل  اخلارج  اىل  زيارة  كل 

بريوت«.
يف رّده على استفسارات املمثل القانوني للمتضررين، 
لفت السنيورة إىل أنه حلظة اجلرمية »كنت يف مكتيب 
يف مبنى غري بعيد عن موقع االنفجار، وأصبت باإلغماء 
ثم ذهبت إىل منزل احلريري«. ورأى أنه »جرى عبث 
عن  أما  للشكوك«.  مثري  أمر  وهذا  اجلرمية،  مبوقع 
إىل  السنيورة  فلفت  باجلرمية،  اخلاصة  احملكمة  إنشاء 
ومن  اجلرمية  بعد  قريطم  اجتماع  »اختذ يف  الطلب  أن 
دون تدخل من أحد. فاألحداث اليت كانت تلي اجلرمية 
وجرت  الدولية،  احملكمة  إنشاء  صوابية  تثبت  كانت 
حماوالت الستبدال احملكمة الدولية بأخرى عربية، لكن 
احملاوالت ولدت ميتة«. عرب عن انطباعه بأن الرئيس 
إميل حلود »مل يكن يبدو لي مرّحبًا بتأسيس احملكمة، 
وفق  لبحثها«.  للحكومة  جلسة  عقد  من  يتهرب  وكان 
اللبنانيني كانت  الساحقة من  »الغالبية  أيضًا  انطباعه 

مع إنشاء احملكمة«.
حمامي  أسئلة  تلّقيه  عند  السنيورة  ذاكرة  اضطربت 
الفرنسي  الكندي  عنيسي  حسن  املتهم  عن  الدفاع 
الروشيل عن جتربته يف احلكم. استطرد أحيانًا وشرد 
أحيانًا أخرى، حتى ضّيع بوصلة األجوبة، ما دفع رئيس 
غرفة الدرجة األوىل القاضي ديفيد راي إىل الطلب منه 

الرتكيز على األسئلة بالتحديد.
الظهر  قبل  جلسة  يف  السنيورة  رماها  اليت  القنبلة 
عّطلها ما أفاد به يف جلسة بعد الظهر. عرض لقاءات 
عدة »مفيدة وبّناءة« مجعت بني احلريري والسيد حسن 
نصراهلل. تساءل الروشيل عن التناقض. لكن السنيورة 

أكد أن األمرين خمتلفان، متمّسكًا بالروايتني.
دام  ما  فاسدة   1992 عام  النيابية  االنتخابات  »هل 
النظام فاسدًا كما تقول؟«. أجاب السنيورة:« ال أدري 
ماذا تريد أن تقول؟«. وعن تعليقه إن كان السوريون 
»كانوا  أنهم  إىل  السنيورة  لفت  لبنان،  حيتلون 
موجودين مبوجب قرارات دولية، واملوقف اللبناني كان 
ينص على أن وجودهم شرعي وضروري ومؤقت«. أقّر 
بأنه مل يكن ليصل إىل احلكم هو واحلريري لو رفض 
النظام السوري، لكنه جزم بأن الظروف آنذاك »حّتمت 
عملية  خالل  من  وأتى  كاحلريري،  فذة  جميء شخصية 

دميوقراطية كاملة«. رغم »الدعم السوري«، استعرض 
السنيورة حماوالت قمع تعرضوا هلا بني عامي 1992 
و1998، منها ما تعرض له شخصيًا من اقتحام وزارة 

املال إىل ما اتهم به مبحرقة برج محود.
غاب ذهن السنيورة عن أحداث مفصلية ارتبطت مباشرة 
مبنصبه كوزير للمالية، حتى تساءل الروشيل إن كان 
»لديه مشكلة يف الذاكرة أم أن األمور اليت يسأل عنها 
ال تهمه؟«. بابتسامة، أصّر السنيورة على أنه ال يعلم 
أي شيء عن فضيحة بنك املدينة وال عن فضيحة النفط 
مقابل الغذاء يف العراق. عند سؤاله عن اعتقاده بأن 
ارتبك وصمت،  أرادوا قتل احلريري،  الضباط األربعة 
قبل أن جيزم بأنه ال يعلم. أما بالنسبة إىل اعتقاهلم 
»فهو قرار صادر عن القضاء واحملقق الدولي«. اجلهل 
انسحب على ثروة احلريري. حاول إقناع احملكمة بأنه 
ال يعلم كم هي ثروة صديقه. أنكر مساعه باملعلومات 
اليت أكدت زيادة ثروته خالل وجوده يف احلكم بالتزامن 
مع ازدياد الدين العام. رّجح أن ثروة صديقه »نقصت 
بسبب ما يقدمه من تعليم للطالب واجلمعيات«، رادًا كل 
ما حكي عن ثروته وفساده اىل »مصنع األخبار للنظام 
األمين السوري اللبناني«. عن شركة »سوليدير«، أقّر 
بعض  قبل  »من  للشركة  معارضني  بوجود  السنيورة 

أصحاب احلقوق وأشخاص آخرين«.
حسن  املتهم  وكيل  ببدء  مساًء  انتهت  أمس  جلسة 
تتعلق  وثائق  بعرض  خليل،  جاد  احملامي  مرعي، 
بالعالقات اللبنانية السورية. راي طلب من السنيورة 
أخذ نسخة منها لإلطالع عليها يف الليل متهيدًا لسؤاله 

عنها يف جلسة اليوم.
هل تذكرون العميل أحمد نصراهلل؟

ملن نسي العميل أمحد نصراهلل الذي اعتقلته املقاومة 
عام 1996 وأفرجت عنه السلطات اللبنانية يف شباط 
فؤاد  الرئيس  جاء  احملتلة،  فلسطني  إىل  ليفّر   2000
السنيورة ليذّكر به من الهاي. نقل السنيورة، أمس، 
عن الرئيس رفيق احلريري أنه أبلغه »اكتشاف حماوالت 
قال  اهلل  نصر  العميل  أن  علمًا  الغتياله«.  اهلل  حزب 
يف اعرتافاته املسجلة إنه أوهم الفريق األمين احمليط 
باحلريري، بتوجيه من جهاز املوساد اإلسرائيلي، بأن 

احلزب خيطط الغتياله.
يف  نصراهلل  حسن  السيد  عرضه  الذي  الفيديو  يف 
مؤمتر صحايف عرض فيه قرائن حول ضلوع إسرائيل 
يف اجلرمية، يف التاسع من آب 2010، يقول العميل: 
»أعرف شابًا يعمل عند رفيق احلريري منذ عام 1988. 
إن هناك  له  أيلول عام 1993، قلت  يف فرتة جمزرة 
احلريري. وقلت  رفيق  ويريدون قتل  جيد  وضعا غري 
امسه  مبعلومات  منه  االستفادة  ميكننا  واحد  هناك  له 
بطريقة  ويعمل  مغنية  عماد  عند  يعمل  عفيف  حممد 
سيارة  هناك  للحريري.  اغتيال  حماولة  وهناك  أمنية 
مفخخة )...( ورصد لتحركات احلريري من قبل مغنية 
)...( وحماولة اغتيال بهية )احلريري( على أساس إن 
الطريق  وعلى  صيدا  احلريري  الرئيس  يزور  قتلوها 
يقتل. وكنت كلما ذهبت وعدت من اجلنوب قلت له: 
شاهدت مجاعة أبو حسن سالمة على الطريق. وبالنسبة 
للشاب حممد عفيف ال يوجد واحد امسه حممد عفيف، 
هو من اخرتاعي أنا وبشكل أنه يعمل معي ومع عماد، 
رأيته  عمري  وال  اعرفه  ال  مغنية  عماد  اخرتعته.  وأنا 
لكن أمسع بامسه«. وتعقيبًا على الفيديو، قال السيد 
نصراهلل: »كان هذا العميل يطلب من أمن احلريري أن 
يتجنب الذهاب يف هذا األوتوسرتاد ألن معلوماته أن 
حزب اهلل سيضع له كمينا أو سيارة مفخخة وعليه أن 
يذهب من األوتوسرتاد اآلخر. استطاع أن يتحكم لفرتة 
من الزمن حبركة املوكب. ثم نقل عن لسان أبو حسن 
سالمة بأنه يف اجللسة اقرتح على احلاج عماد مغنية، 
وأبو حسن ابن صيدا، فاقرتاحه صيداوي، أنه ميكننا 
التلفيقة  هذه  احلريري.  بهية  السيدة  بقتل  نقوم  أن 
الكاملة اليت قدمها عميل إسرائيلي جلهاز أمن الرئيس 
»املخطط«  أوصل  احلريري  ان  إىل  إشارة  احلريري«. 
حسن  أبو  باعتقال  أمر  الذي  كنعان  غازي  اللواء  إىل 
سالمة الذي احتجز يف عنجر ثم نقل إىل دمشق قبل 
أن يفرج عنه. بعد اعتقال العميل نصراهلل، قدم السيد 
نسخة من الفيديو إىل كنعان. املقاومة سلمت العميل 
إىل األجهزة األمنية املعنية اللبنانية وسجن حتى عام 
2000. يف شباط، أي قبل التحرير، بثالثة أشهر »ُأفرج 
عنه ألسباب ال أعرفها وأجهلها وهرب بعد أيام قليلة 
وما  احملتلة  فلسطني  إىل  ثم  احلدودي  الشريط  إىل 
زال  وما  عائلته  مع  هرب  أو  عائلته  به  وحلقت  زال، 
لبنانيني  بتجنيد  ويقوم  احملتلة  فلسطني  يف  موجودًا 
العميل  ذاكرة  أحيا  أمس  السنيورة  العدو«.  ملصلحة 
نصراهلل. هل كان من احمليطني باحلريري الذين صّدقوا 
أكاذيبه؟ وإن صّدق لسنوات، أمل يكن كافيًا الفيديو 

الذي عرضه السيد ليبّدد الوهم؟

آمال خليل

السنيورة يتذكر وينسى: احلريري أبلغين )وحدي( ان حزب اهلل حياول اغتيالي!
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 بعد فقدانه والعثور عليه جثة قرب نهر األسطوان

الفتى السوري حلوم قتل شنقًا
اظهرت التحقيقات االولية يف قضية الفتى السوري حلوم )14 عاما( 
الذي عثر على جثته صباح أالثنني، انه تعّرض للقتل شنقًا بواسطة 
حبل، ومت تكليف ستة أطباء شرعيني من قبل النيابة العامة يف الشمال 
العمل  اختالفها  األمنية على  القوى  للكشف على اجلثة، فيما باشرت 

لكشف الفاعلني ومعرفة كافة مالبسات احلادثة.
بلدة  يف  دارته  من  ذاهبًا  كان  بينما  يومني  منذ  ُفقد  حلوم  وكان 
الكوخيات لتعبئة خط هاتفه اخلليوي من احد احملال والذي يبعد عن 
سكنه حوالي املئة ومخسني مرتًا. وقد عثر على جثته جبانب ضفة نهر 

األسطوان.

أبو فاعور يفتح حتقيقاً بوفاة طفل يف حضانة
أبو فاعور، حتقيقًا يف قضية وفاة    فتح وزير الصحة العامة وائل 

الطفل إيليو سّلوم )أربعة أشهر( يف حضانة يف عجلتون.
الوزارة بالكشف على احلضانة، املوجودة داخل حرم  وقام فريق من 
مدرسة من دون ترخيص، على ان ُتستكمل التحقيقات ملعرفة أسباب 
وفاة الطفل الذي وصل ميتًا اىل مستشفى السان جورج يف عجلتون 

حبسب تقرير الطبيب املعاين.
توقيف 30 مطلوبًا

مالحقة  بريوت  شرطة  قيادة  يف  بريوت  استقصاء  مفرزة  واصلت 
املطلوبني واملخالفني فأوقفت 16 شخصًا بينهم 4 سوريني ومصري 
و14  نارية  دراجة   19 دورياتها  حجزت  كما  وفيليبينية،  وفلسطيين 

سيارة خمالفة.
ففي حملة النهر، مت توقيف: خ.ج.ص بعدما ضبط حبوزته كمية من 
وم.ج.أ  أ.ج.أ  سوريني:  وثالثة  املخدرة،  واحلبوب  الكيف  حشيشة 
حملة  ويف  الكيف.  حشيشة  من  كمية  حبوزتهم  بعدما ضبط  ون.ج.أ 
الطريق اجلديدة مت توقيف الفلسطيين م.ع.ع، املطلوب مبوجب مذكرتي 
نارية.  دراجة  بسرقة  ملشهود  باجلرم  وضبطه  السرقة  جبرم  توقيف 
ويف حملة زقاق البالط، مت توقيف م.م.ع، وع.أ.ع املطلوبني مبوجب 
خالصات حكم وضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف وجبرم حماولة 
وا.ع.ن  ر.ح.أ  توقيف:  مت  بريوت،  راس  حملة  ويف  سيارة.  سرقة 
بعدما ضبط حبوزتهما كمية من احلبوب املخدرة ومسدس حربي وا.ب.ع 
الكيف. ويف حملة  بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة  وج.و.ع 
البسطا مت توقيف ا.خ.ق وج.خ.خ.ا بعدما ضبط حبوزتهما كمية من 

حشيشة الكيف.
ويف حملة املصيطبة مت توقيف السورية ح.م.ق املطلوبة مبوجب بالغ 
األشرفية مت توقيف  اقامة غري مشروعة. ويف حملة  حبث وحتر جبرم 

املصري م.ع. س. ب والفليبينية ب.ج.ل.
العام  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  االجهزة  اوقفت  من جهتها، 
عمليات  لتسهيل  سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصًا  عشر  احد 
وافريقية،  واسيوية  اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  ألشخاص  انتقال 
وتعاطي  االقامة  نظام  وخمالفة  خلسة  الدخول  جبرم  اشخاص  وثالثة 
املخدرات.وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعًا اىل القضاء 

املختص.
بشارة مرهج يدلي بإفادته يف قضية الصدر

  استمع احملقق العدلي يف قضية اختفاء اإلمام موسى الصدر ورفيقيه 
الشيخ حممد يعقوب والصحايف عباس بدر الدين، اىل إفادة الوزير 

السابق بشارة مرهج كشاهد يف القضية.
ويتابع القاضي زاهر محادة يف وقت الحق، مساع إفادات شهود آخرين 

ممن كانوا موجودين يف ليبيا يف شهر آب من العام 1978.

إطالق نار على منزل رئيس بلدية بزال
  ادعى رئيس احتاد بلديات جرد القيطع - عكار الشيخ حامت عثمان 
امام خمفر درك برقايل، ان جمهولني اقدموا، على اطالق النار باجتاه 
اخلارجية  اجلدران  لـ6 رصاصات يف  اثار  بزال، ومثة  بلدة  منزله يف 
للمنزل وبالقرب من النوافذ. وامل من اجلهات االمنية املختصة اليت 

احيطت علما باالمر، االسراع يف التحقيقات لكشف الفاعلني.

دخان مهّرب يف حلبا
التبغ    داهمت دوريتان من جهاز مكافحة التهريب يف ادارة حصر 
ومفرق  حلبا  التجارية يف ساحة  احملال  من  عددا  »الرجيي«  والتنباك 
التبغ  من  كميات  وصادرت  والتنباك،  التبغ  لبيع  املخصصة  كوشا 

والدخان املهرب.

سوريون يرّوجون لريات ذهبية مزيفة
  ألقت مديرية أمن الدولة، يف زحلة القبض على 4 سوريني، جبرم 
ترويج وبيع لريات ذهبية مزيفة بطريقة حمرتفة جدًا. وضبط حبوزتهم 
حواىل مائيت لرية مزيفة، ومن خالل التحقيق معهم اعرتفوا أنهم كانوا 
قد باعوا حواىل مئة لرية منها، يف بريوت وجبل لبنان. وسلموا مع 

املضبوطات اىل القضاء املختص.
من جهة أخرى وقع إشكال بني عناصر حاجز قوى األمن الداخلي على 
طريق دير زنون رياق وبني شابني كانا يستقالن سيارة نوع بي.ام. 

لون أسود وهم ي.ز. وف.ز. وذلك لعدم امتثاهلما ألوامر احلاجز.
وقد تطور اإلشكال من مشادة كالمية اىل تعارك وتضارب باأليدي، 

وعلى أثرها مت توقيفهما، وبوشرت التحقيقات.

جرحى حبوادث سري

  أدى حادث سري بني حافلة ركاب تقل عسكريني من اجليش وبيك 
آب على طريق عام القبيات-اهلرمل يف حملة الرومية اىل جرح 9 بينهم 
بني  إصاباتهم  وترتاوح  آب،  البيك  وسائق  اجليش  من  عناصر   8
املتوسطة والبسيطة، وقد عملت سيارات الصليب األمحر على نقلهم 

إىل مستشفيات املنطقة.
كما وقع حادث سري بني سيارتني على أوتوسرتاد احلازمية أدى اىل 
سقوط 7 جرحى. وقد هرعت ثالث فرق من الصليب األمحر اللبناني اىل 
املكان حيث مت انعاش قليب رئوي ألحد اجلرحى، ونقل اجلرحى الباقون 

اىل مستشفيات املنطقة.
بني  تصادم  نتيجة  جريح  عن سقوط  املروري  التحكم  غرفة  وأفادت 
سيارة ودراجة نارية يف ساحة برج محود ُنقل إىل مستشفى مار يوسف 

للمعاجلة.
سوري ُقتل رميا بالرصاص

اطلق جمهوالن على دراجة نارية النار على السوري علي ابراهيم كبار 
يف عرسال فأردياه والذا بالفرار.

حماولة إغتيال احمللل سامل زهران؟!
راج على مواقع التواصل اإلجتماعي خربًا مفاده »مصدر عسكري موثوق 
أكد جناة اإلعالمي سامل زهران من حماولة إغتيال يف بريوت«. ويف 
حديث ملوقع ملحق أكد مدير مركز اإلرتكاز اإلعالمي سامل زهران أن 

اخلرب عار من الصحة .
وأعلن زهران أنه بصدد رفع دعوى قضائية حبق املصدر املروج هلذا 
سؤالنا  وعند   . واحملبني  العائلة  على  سليب  أثر  من  أحلقه  ملا  اخلرب 
الساعة  حتى  املعطيات  كل  لألسف   : قال  اخلرب  مصدر  عن  لزهران 
تشري اىل شبكة مرصاد اإلخبارية اليت نكّن هلا اإلحرتام واعتدنا على 

مصداقيتها«.
هوية  من  نتأكد  كي  بهم  »اتصلنا  مللحق  حديث  يف  زهران  أضاف 
جوابهم«.  بانتظار  وحنن  باملوثوق  وصفوه  الذين  العسكري  املصدر 
وناشد زهران عرب ملحق شبكة مرصاد ان تفصح عن مصدرها ما اذا 
كان مصدرًا عسكريًا أو اخباريًا لرفع املسؤولية عنهم ووضعها على 

املصدر األساسي.
وأسف زهران اىل تطرق البعض ملثل هذه اإلشاعات اليت وصفها بـ 
»الثقيلة« قائاًل » ال جيوز ألحد نقل مثل هذه اإلشاعات قبل التأكد 

منها .. فكيف اذا كان املصدر موثوقًا ايضًا«.

مطلوبون يف قبضة القوى األمنية
  أحالت مفرزة استقصاء البقاع على فصيلة درك فرن الشباك يف 
عامًا(   34( وم.ق  عامًا(   40( و.ت  من:  كل  اإلقليمي،  الدرك  وحدة 

اللذين ضبط حبوزتهما 7 شيكات مزورة و4 أجهزة هاتف خلوي.
وتبني أن األول مطلوب للقضاء مبوجب 15 مذكرة توقيف والثاني بـ62 
مذكرة توقيف جبرائم: سرقة، تزوير، استعمال مزور، شيكات دون 

مؤونة، استعمال هوية الغري وانتحال صفة.
والتحقيق جار باشراف القضاء املختص.

وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه »ضمن إطار 
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع من توقيف 575 شخصا، 
وذلك الرتكابهم أفعاال جرمية على كل األراضي اللبنانية، ومطلوبني 
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم قتل، سلب، 

سرقة، نشل وخمدرات.
ويف الشمال، أوقف عناصر مكتب مكافحة اإلرهاب ن.د على طريق 

كفرملكي عكار وهو مطلوب مبذكرة توقيف بتهمة القتل.

توقيف قاتل الفتى السوري يف الكوخيات  
متكن مكتب »معلومات حلبا«، يف قوى األمن الداخلي، وبعد عمليات 
استقصاء ومساع إفادات عدد من املواطنني يف حميط ومكان اجلرمية 
اليت أودت حبياة الفتى السوري علي وليد حلوم، من توقيف قاتله 
أمحد وليد الباشا )26 عامًا( من الباشا تلكلخ السورية، والذي اعرتف 
بارتكابه اجلرمية. وقد أوقف الباشا يف بلدة عمار البيكات بعد مداهمة 
املنزل الذي كان يقطن فيه، حيث ضبطت عّينات من أدوات اجلرمية 
ومتت مصادرة هواتف خلوية، وحتدث عدد من جريان الباشا أن الفتى 

املغدور والقاتل كانا يعمالن معًا يف حمل للحدادة.

راغب عالمة ينجو من خطر حمتم بعد عطل يف طائرته!
جنا الفنان اللبناني راغب عالمة من خطٍر حمتم ، بعد أن حدث عطل 
مفاجئ بالطائرة اليت كان سيستقلها من باريس إىل القاهرة، واستمرت 
يف الصيانة ملدة 7 ساعات.   وقال عالمة عرب صفحته الرمسية يف 
»تويرت«: » صباح اخلري من القاهرة. وبعد يوم سفر طويل من باريس 
حيث حصل عطل مفاجيء يف الطائرة قبل صعودنا إليها فجلسنا 7 

ساعات يف املطار قبل اصالح العطل!!«. 
الساعة  القاهرة  اىل  وصولنا  املفرتض  من  كان  »حبيث  وأضاف: 
6:30 مساًء فوصلنا الساعة 3:30 صباحًا. املهم ان وصلنا بالسالمة 

واحلمدهلل على كل شيء«.

هذا ما إعرتف به »ذبّاحو« العسكريني اللبنانيني!
األخبار - صيد مثني آخر يف قبضة اجليش الذي أحكم قبضته على حميط 
عرسال. اثنان من »ذّباحي« األسرى العسكريني باتا يف حوزة اجليش 

أثناء حماولتهما مغادرة البلدة البقاعية اىل طرابلس.
وبالل  هريرة«  بـ«أبو  امللقب  ميقاتي  عمر  املطلوبني  من  كّل  اعرتف 

ميقاتي امللقب بـ«أبو عمر اللبناني« مبشاركتهما يف ذبح ثالثة أشخاص، 
حيث كان أحدهما يذبح واآلخر يتوىل تصويره. وخالل التحقيقات األولية 
اليت ُأجريت معهما إثر توقيفهما على حاجز للجيش يف عرسال، تبنّي 
أنهما قدما من اجلرود حيث مكثا يف عرسال قبل أن يقررا التوجه إىل 
طرابلس. وقد أوقفا على حاجز تابع لقيادة اللواء الثامن، بناًء على 

معلومات مسبقة تفيد بأنهما سيغادران البلدة.
وحبسب املعلومات األمنية، فإن املوقوفني ينتميان إىل تنظيم »الدولة 
اإلسالمية«، علمًا بأن »أبو عمر اللبناني« هو من نّفذ عملية ذبح الرقيب 
علي السيد، حبسب اجلهات األمنية نفسها. وتستدل املصادر األمنية 
على توّرط املذكور باالستناد إىل اعرتافات موقوفني أكدوا أنه ذبح 
أرسل عرب  أن املوقوف  أدلة تقنية تكشف  توافر  السيد، إضافة إىل 
بذحبه  فيها  يفاخر  الشمال  يف  أصدقائه  أحد  إىل  صورًا  الواتساب 

العسكري األسري.
يف موازاة ذلك، أكدت مصادر »جهادية« من القلمون املعلومات اليت 
حتدثت عن ذبح املوقوفني للرقيب السيد. وقالت انه اثر االنقسام 
والتصفيات يف القلمون يف صفوف تنظيم »الدولة« اثر اغتيال أمريه 
يف القلمون »ابو اسامة البانياسي«، هرب القريبان ميقاتي من القلمون 
خشية تعرضهما للقتل. وأشارت املعلومات اىل ان »الوضع سيئ جدا 
يف القلمون جلهة التشتت احلاصل«، كاشفة ان »أفرادًا من التنظيم 
رفعوا تقريرا للخليفة ابراهيم« الذي »وعد حبل االمر وتسوية اخلالف«. 
وعن سبب عدم التحاق املوقوفان ميقاتي بـ »جبهة النصرة«، كشفت 

املصادر انهما يواليان يف »الدولة« اجلناح الذي يكّفر »النصرة«.
أحداث  قبل  معروفًا  يكن  عمر« مل  »أبو  اسم  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
مجاعة  إىل  ينتمي  بأنه  علمًا  العسكريني،  خطف  ختللها  اليت  عرسال 
املوقوف أمحد سليم ميقاتي املعروف بـ«أبو بكر ميقاتي« الذي أوقف 
يف بلدة عاصون العام املاضي، مع اإلشارة إىل أنهما ابنا عمومة. أما 
املوقوف اآلخر عمر أمحد ميقاتي، امللقب بـ«أبو عمر«، فهو من مواليد 
عام 1994، كان قد بايع »الدولة اإلسالمية« بواسطة والده »أبو بكر« 

وانضوى يف صفوف جمموعته.
وخيتلف عمر عن بالل بأن اسم األول ذاع خالل أحداث طرابلس، على 
عكس قريبه، فقد شارك يف عدة اعتداءت على اجليش. كذلك فإّنه 
متهم بقتل الشيخ سعد الدين غية داخل سيارته، فضاًل عن أنه متهم 
بقيادة اجملموعة اليت كانت تستهدف أبناء جبل حمسن وتصيبهم يف 
ـ باب التبانة، علمًا بأن املذكورين كانا  أرجلهم خالل أحداث جبل حمسنـ 
يقيمان بني خان العسكر ومنطقة الزاهرية يف الشمال. وقد ذكرت 
إىل  ينتمون  اعرتفا عن مشتبه فيهم  املوقوفني  أن  األمنية  املصادر 
التنظيم نفسه ويقيمون يف طرابلس، كاشفة أن استخبارات اجليش 
نّفذت سلسلة مداهمات يف الشمال عقب توقيفهما. وقد جرى اقتياد 

املوقوفني إىل وزارة الدفاع يف الريزة.
يف موازاة ذلك، ذكرت مصادر »جهادية« لـ«األخبار« أن بالل وعمر 
أمري  أن  كاشفة  سنة،  حنو  منذ  اإلسالمية«  »الدولة  بايعا  ميقاتي 
جمموعتهما يف لبنان كان املوقوف أمحد ميقاتي الذي سبق أن أوقف 
يف السجون السورية حيث مكث عدة سنوات بسبب انتمائه إىل »حركة 
مشاركته  إثر  الحقًا  أوقف  سراحه،  إطالق  وبعد  اإلسالمي«.  التوحيد 
يف أحداث الضنية عام 2000. كذلك اّتهم الحقًا باإلعداد الستهداف 

السفارة اإليطالية بواسطة عبوة ناسفة.
»املطلوبني عمر  أّن  »السفري«  أمنية لصحيفة  هذا وأوضحت مصادر 
وبالل ميقاتي كانا ينتقالن بني جرود عرسال وطرابلس خالل الفرتات 
السوري إىل  الداخل  املواجهات يف  املاضية، وقد شاركا يف بعض 
الفائت  نيسان  أّول  يف  األمنية  اخلطة  وبعد  داعش.  تنظيم  جانب 
حتصنا يف األسواق الداخلية حيث نفذا العديد من اإلعتداءات. وبعد 
مشاركتهما يف املعركة األخرية يف األسواق ويف التبانة، تواريا عن 

األنظار قبل أن ينتقال إىل جرود عرسال ومنطقة القلمون«.
 كشف مرجع عسكري لـ«املستقبل« أّن اإلرهابي بالل ميقاتي هو من 
قام بذبح العسكري األسري الشهيد علي السّيد وسبق أن أطلق النار 
على أقدام مواطنني من الطائفة العلوية يف طرابلس العام الفائت، 
بينما اإلرهابي عمر ميقاتي هو قاتل كل من العسكري الشهيد فادي 
املنتمني إىل  البايع وأحد املشايخ  الشهيد بطرس  اجلبيلي واملعاون 
»حركة التوحيد اإلسالمي« يف طرابلس ومواطن من الطائفة الشيعية 
حييى  الرقيب  على  النار  إطالقه  إىل  باإلضافة  البداوي،  منطقة  يف 

طه.
مديرية  أّن  العسكري  املرجع  أفاد  توقيفهما،  بعملية  يتصل  ما  ويف 
املخابرات كانت تتعقب وترصد حتركات كل من بالل وعمر ميقاتي منذ 
فرتة، حتى جنحت صباح أمس يف رصدهما أثناء حماولتهما العبور من 
حميط عرسال نزواًل باجتاه املناطق الساحلية حيث وقعا يف مكمن حمكم 
نصبه عناصر خمابرات اجليش وجرى توقيفهما يف منطقة اجملدل، الفتًا 

إىل أّنهما كانا متنّكرين وحيمالن هويتني مزورتني حلظة توقيفهما.
وردًا على سؤال نفى املرجع ما ترّدد إعالميًا عن أّن بالل وعمر ميقاتي 
هما شقيقان، موضحًا أّن أحدهما إبن عّم اآلخر، وأشار يف هذا السياق 
إىل أّن عمر هو جنل أمحد ميقاتي الذي سبق أن ألقى اجليش القبض 
االستخباراتية  التقديرات  تفيد  والذي  الضنية«  »خلية  إطار  عليه يف 
أنه أمري تنظيم »داعش« يف لبنان وأنه حبسب ما أظهرت التحقيقات 
كان خيطط إلعالن »إمارة« إرهابية يف الشمال. وكانت قيادة اجليش 
أوقفت  املخابرات  »مديرية  أّن  إىل  فيه  أشارت  بيانًا  أصدرت  قد 
امللقب  ميقاتي  عمر  اإلرهابيني  املطلوبني  )االربعاء(  اليوم  صباح 
و«أبو  اللبناني«  عمر  بـ«أبو  امللقب  ميقاتي  وبالل  هريرة«  بـ«أبي 
ومن  اإلرهابية  التنظيمات  أحد  إىل  ينتميان  وهما  الطرابلسي«،  عمر 
إرهابية داخل  االعتداءات على اجليش، ويف عمليات  املشاركني يف 
العسكريني  أحد  بذبح  أحدهما  بتورط  يشتبه  كما  اللبنانية،  األراضي 

املخطوفني. وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء املختص«.
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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
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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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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

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

“

Authorised by Jamie Clements, 377 Sussex Street, Sydney, NSW, 2000.

Jihad Dib Julia Finn 

Luke Foley 

Linda Burney 

 Candidate for

Granville

Opposition Leader and Candidate for Auburn

 Deputy Opposition
 Leader and Member for

Canterbury

 Candidate for

Lakemba

رسالة من حزب العمال يف نيو ساوث ويلز

مجتمعنا هو مجتمع أعمال ديناميكي وكفاءة 
واختصاص، تـُظهر الريادة يف مختلف املجاالت 
- من اختصاصات علمية واكاديمية اىل اعمال خاصة 

وتجارية.
نشكر الجالية على مساهماتها القيـّمة يف مجتمع نيو 

ساوث ويلز املتعدد الحضارات.
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 حصل الطفل السوري أمحد البالغ من العمر 
7 سنوات على جائزة »إمرباطور القراءة« يف 
مسابقة » أمري القراءة » اليت نظمتها مكتبة 
بلدة باد هارتزبريغ بوالية سكوسونيا السفلى 
)نيدر ساكسن(، على الرغم من وصوله إىل 

أملانيا منذ 8 أشهر فقط.
وتقوم املسابقة على أن يقرأ الطالب الكتب، 
ثم جييبوا على أسئلة متعلقة بها، يطرحها 7 

موظفني حكوميني.
ويثري أمحد اعجاب اجلميع يف دار الكتب فبعد 

أن جاء منذ أشهر ليتعلم اللغة من الصفر بات 
اآلن قادرًا على شرح ما يقرؤه.

و يبدي والدا أمحد، اللذان نزحا من مدينة حلب 
اللغة  أمحد  تعلم  سرعة  من  تفاجئهم  عن   ..
األملانية  اللغة  يرى  أن  يقوالن  و  األملانية، 
أسهل من العربية، لكن ال يدريان ملاذا ؟!، 

وفق شبكة »ان دي ار« األملانية.
ومل تزر والدة أمحد، اليت كانت مدرسة للغة 
األملانية  للغة  دورات  أي  حلب،  يف  العربية 
معلوماتية،  مهندس  وهو  والده،  اجتاز  فيما 

امتحان دورته اللغوية األوىل.

ديتليف  املدينة  مكتبة  على  املشرف  ويقول 
من  القادم  أمحد  ألن  جدًا  سعيد  إنه  ليسون 
سوريا، تعلق بالكتب األملانية، وأصبح قادرًا 

على اإلجابة على األسئلة.

 تداولت وسائل اإلعالم اهلندية، ما ميكن وصفه 
بأغرب مشهد للغش يف االمتحانات، ويظهر فيه 
والية  مدرسة يف  حوائط  يتسلقون  أمور  أولياء 

بيهار الشرقية،

 على طريقة "سبايدر مان" يف حماولة لتغشيش 
أقاربهم طالب الصف العاشر من خالل النوافذ، 
وعلى مقربة منهم وقف ضباط الشرطة يراقبون 

ما يفعلونه بال حول وال قوة.

يف  شائع  وهو  قدمية  هندية  مشكلة  والغش 
املدارس يف املناطق الريفية النائية يف اهلند، 
مقاعد يف  على  احلصول  أو  العمل  فرص  حيث 

الكليات حمدودة يف ظل منافسة شرسة.

وحتت قانون مكافحة الغش يف والية بيهار، مت 
واعتقل  الـ12  الصف  العشرات من طالب  طرد 
يف  الغش  حاالت  يف  املاضي  الشهر  أبائهم 
يف  صعوبة  الطالب  يعاني  حيث  االختبارات، 
اجتياز االختبارات املوحدة الصعبة يف الصفني الـ 
10 والـ12. ويقول خرباء التعليم: إن الغش هو 
جمرد عرض من أعراض مشاكل أعمق يعاني منها 
نظام التعليم يف اهلند، مثل تغيب املدرسني، 
كفاية  وعدم  بالتلقني،  التعلم  على  والرتكيز 

البنية التحتية للمدارس حبسب موقع فيتو.

وقال ساهي، وزير التعليم يف بيهار، للصحفيني 
مسئولية  املشكلة  هذه  "هل  اخلميس.  يوم 
احلكومة وحدها..؟ هل من املمكن للحكومة إجراء 
املواطنني..؟  مساعدة  دون  عادلة  اختبارات 
نتمنى أن خيربنا أحد ماذا ميكن للحكومة القيام 
غري  واألقارب  األهل  كان  إذا  الغش  لوقف  به 

متعاونني؟ ".

شاهد اغرب مشهد للغش 
يف اإلمتحانات بالعامل

طفل سوري يتفوق على زمالئه األملان و 
حيصل على جائزة “إمرباطور القراءة

وظيفة؟ ختيل  عن  وتبحث  احللوى  هل حتب   
هذا  احللوى،  لتذوق  املال  تتقاضى  أنك  لو 
لشركة  وظيفة شاغرة  تعرضه  ما  بالفعل  هو 
 Love« اليت تصنع حلوى »Swizzles Matlow«

Hearts« بشكل قلوب للحب.

مؤونة  الشركة  تعرض   CNN موقع  وحبسب 
ملدة عام كامل من حلواها ملن سيحصل على 
الوظيفة، وأشار مديرة التسويق يف الشركة 
يطلبوا  مل  القائمني  أن  هيزلوب  لويز  سارا 
حاسة  مثل  جسدية،  خصائص  أو  مؤهالت 

تذوق رفيعة.

وأضافت بقوهلا: »حنن نبحث عن شخص ميلك 
شغفًا باألطعمة حلوة املذاق، ومتمكن من شرح 

السبب من وراء حبه هلذه األطعمة.«
وسيتم اختيار الشخص املؤهل من قبل جلنة 
للتحكيم، وسيتم تدريب من يقع االختيار عليه 
بكيفية التحكم حباسته للتذوق ليجرب نكهات 
جديدة ستعمل الشركة على تصنيعها، واختيار 

الغالف املناسب لعرضها يف األسواق.

ورغم أن الدوام جزئي إال أن الشركة ال متلك 
يف  من  كل  فإن  لذا  احللوى  لتذوق  خمتصًا 
املصنع ميلك الفرصة لتذوقها وتقديم رأيه، 
وملن  الشركة،  مع  باستمرار  سيعمل  لكنه 
جيب  إنه  القول  ميكننا  الفرصة  بهذه  يهتم 
اليوم،  احللوى طوال  تناول  عند  احلذر  توخي 
إذ أكدت سارا بنفسها بأنها ال تأكل احللوى 

بشكل كبري خارج العمل.

هل هذه أفضل وظيفة يف العامل؟

احتجت   
ى  حد إ
السيدات 
خل  ا د
ن  ملا لرب ا
لكندي،  ا
ل  خال
قشة  منا

الذي  اإلرهاب،  ملكافحة  جديد  قانون  مشروع 
الكندي،  العام  الرأي  من  كبرية  معارضة  يلقى 
فخلعت مالبسها، وبدأت برتديد هتافات مطالبة 
بوقف القانون، قبل أن تصل إليها قوات األمن 

وخترجها من الصالة وتوقفها.

الربملان،  داخل  كبرية  دهشة  االحتجاج  وأحدث 
إنها املرة األوىل اليت ختلع إحدى السيدات  إذ 
مالبسها يف الربملان احتجاجا على أحد القوانني.

احتجاجات  يف  اإلرهاب  مكافحة  قانون  وتسبب 
وتظاهرات كبرية يف البالد، بذريعة أنه يقلص 
يد  ويفلت  للمواطنني،  الشخصية  احلريات  من 
ومن  كثرية.  صالحيات  ويعطيها  األمن  قوات 
املنتظر أن تستمر نقاشات الربملان بشأن مشروع 

القانون، خالل األيام املقبلة.

سيدة حتتج داخل الربملان 
الكندي خبلع مالبسها

 ال يزال اختصار اسم داعش باللغة اإلجنليزية 
"إيزيس" يطارد الكثريين مسببًا هلم مشاكل 
عديدة ال ذنب هلم فيها، وآخرها ما وقع لعامل 
أمريكي طرد من عمله، بعدما وشم اسم حبيبته 

السابقة إيزيس على شفته من الداخل. 

يقول كريك سوكورزو إنه تعرض للطرد من 
الداخل  من  شفته  على  وشم  بسبب  عمله، 
باللغة  داعش  تنظيم  اسم  الختصار  مماثل 
له  عالقة  ال  أن  يصر  أنه  إال  اإلجنليزية، 

بالتنظيم اإلرهابي.

وكان كريك الذي حتول إىل عاطل عن العمل 
قد وشم قبل 4 سنوات اسم حبيبته "إيزيس" 
اليت محلت هذا االسم تيمنًا بآهلة الطبيعة عند 
صحيفة  ذكرت  ما  حبسب  املصريني  قدماء 

دايلي مريور الربيطانية.

إعالم حملية  لوسائل  حديث  وعلق كريك يف 
فقد  بالضياع،  "أشعر  بالقول:  طرده  على 
فقدت عملي الذي كنت أحصل منه على دخل 
جيد، أمتنى أن أحظى بفرصة جديدة الستعادة 

عملي".

وقت  حتى  يعلم  يكن  مل  أنه  الشاب  ويؤكد 
قريب بارتباط ومشه باسم التنظيم اإلرهابي، 
إىل أن شاع استخدام هذا االختصار لإلشارة 
الفظائع يف  الذي يرتكب  إىل تنظيم داعش 

كل من سوريا والعراق.

إال أن متحدثًا باسم شركة "هوم ديبوت" اليت 
كان يعمل فيها كريك، أكد أن الطرد مل يكن 
فقط بسبب الوشم، بل هناك أسباب شخصية 

أخرى امتنع املتحدث عن ذكرها.

طرد عامل أمريكي بسبب وشم 
»داعش« على شفته

 هل ختيلت نفسك جبوار جسد دفن حديثا يف مقربة 
أغلق بابها عليك؟ قبل أن جتول خباطرك وتتخيل ما 
ميكن أن يراودك من مشاعر جتيب على هذا السؤال، 
الذي يقودك يف النهاية إىل »الوفاة احلتمية » من 
اخلوف والرعب، فإن املفاجأة أن سيدة من حمافظة 
لساعات  املشاعر  هذه  عاشت  مصر،  املنيا، وسط 
طويلة داخل مقربة، وجنحت يف احلفاظ على حياتها.

فصول تلك القصة تكشفت اجلمعة املاضي، مع ورود 
معلومة إىل نقطة شرطية يف قرية جنع شيحة مبركز 
مسالوط، تفيد بأن سيدة تدعى محدية عبد الكريم 
)25 عاما(، تتعرض لالعتداء من جانب أسرتها، عقب 

عودتها للحياة، بعد مرور ساعات على دفنها.

وتقول مراسلة األناضول اليت رصدت احلادثة غري 
وصادمة،  غريبة  كانت  »املعلومة  إن  املأولوفة 
الشرطة  ضابط  أن  غري  لغرابتها،  للتجاهل  وتدعو 
قرر تعقبها، ليكتشف صدقها، وحييل القضية إىل 
)وسط  إملنيا  حمافظة  يف  مسالوط  مدينة  مباحث 
مصر( التابع هلا القرية، ومعها يتكشف أقسى عقاب 
ميكن أن تتعرض له فتاة رفضت االرتباط بشخص 

تريده أسرتها«.
أسفرت  املباحث  »حتقيقات  إن  أمين  مصدر  وقال 
عن أن الفتاة مت االعتداء عليها من عمها وشقيقها 

سيدة مصرية تعود للحياة بعد ليلة قضتها داخل القرب
بسبب رفضها الزواج من أحد األشخاص تقدم للزواج 
بها، وبعد أن غابت عن الوعي جراء الضرب، اعتقدوا 

بوفاتها، فقاموا بدفنها يف املقابر.

وحكت اجملين عليها يف حتقيقات املباحث الساعات 
اليت قضتها داخل املقربة قائلة: »أفقت من الغيبوبة 
)اإلغماءة(، فلم أمسع سوى عواء الذئاب، حاولت أن 
أحتسس ما حولي فلم أجد سوى جسد دفن حديثا 

باملقربة«.

اليمين  يدي  وأصيبت  اخلوف،  »متلكين  وتضيف: 
دهر،  وكأنها  الدقائق  ومرت  الشلل،  تشبه  حباله 
عواء  صوت  تبدل  حتى  الفجر،  بزوغ  انتظر  وأنا 
أحتسس  وبدأت  صباحا،  العصافري  بتغريد  الذئاب 
أزيح  وبدأت  اخلياط،  سم  يشبه  ثقب  من  الضوء 
واستغرق  واحدة،  بيد  القرب  املرتاكمة فوق  احلجارة 
ذلك وقتا طويال، ولكين متكنت من أن أعود جمددا 

للعيش وسط األحياء«.

كانت رؤية األسرة للمجين عليها بعد عودتها للحياة 
برؤيتها جمددا  صادما، وأسرعوا حنوها ليس فرحا 
ضباط  وعلم  للحياة،  عودتها  على  ملعاقبتها  بل 
نقطة الشرطة مبا حدث، فاصطحبوها ملركز الشرطة 

باملدينة لفتح حتقيق حول الواقعة.

 دعا حمام أمريكي ملنح بعض احليوانات مثل قرود 
نفس  واألفيال  والدالفني  والغوريال  الشمبانزي 

احلقوق القانونية اخلاصة باإلنسان.

مدينة  يف  "تيد"  مؤمتر  أمام  وايز  ستيفن  وأوضح 
مفهوما  متثل  "الشخصية"  أن  الكندية،  فانكوفر 
األحيان  بعض  يف  ينطبق  بيولوجيا  وليس  قانونيا 
من  وأجزاء  بل  املقدسة  واألماكن  الشركات  على 
الطبيعة على غرار األنهار، لذلك فإنه يعتقد بإمكانية 

منحه أيضا لبعض أنواع احليوانات.

حقوقها  احليوانات  ملنح  منذ سنوات  وايز  ويناضل 
 Nonhuman" مشروع  حاليا  ويرأس  القانونية، 
Rights" الذي يتبنى املطالب نفسها، حبسب موقع 

"إنرتناشونال بيزنس تاميز".
وأعرب احملام األمريكي عن ثقته يف نيل احليوانات 

شيئا من حقوقها يوما ما.

دعوة ملنح احليوانات نفس 
حقوق اإلنسان
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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 28 March 2015  2015 آذار   28 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

 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

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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 ملبورن 

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

اجلالية اللبنانية والعربية تشارك عائلة مسعود 
يف وداع الفقيد ذخيا مسعود يف مأمت مهيب

مسعود  عائلة  عميد  اسرتاليا  ملبورن  يف  توفى  املاضي  االسبوع 
املأسوف عليه املرحوم ذخيا مسعود من كفيفان قضاء البرتون اثر 
مرض مفاجئ مل ميهله اكثر من عشرة ايام. وكان املرحوم ذخيا قد 
رّبى عائلة مبساعدة زوجته برناديت تربية مسيحية صاحلة سارت على 
خطاه.. لقد احب اجلميع كما احبه اجلميع وسارت العائلة على الطريق 

املستقيم كما رباها وارادها.
وكان خلرب وفاته احلزن واالمل يف قلوب الزوجة واالوالد واالحفاد 
الوطن  واالخوة واالخوات واالقارب واالصدقاء وكل من عرفه يف 

واملهجر.
وعند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر يوم االربعاء من االسبوع 
املاضي اقيم للفقيد الغالي مأمت شعيب مهيب شارك فيه عدد كبري 
واحلزبية  السياسية  وفعالياتها  والعربية  اللبنانية  اجلالية  ابناء  من 

واالجتماعية والراهبات االنطونيات واخوية احلبل بال دنس.
قرأ الرسالة بالعربية ابن شقيق الفقيد مارك مسعود وباالنكليزية 

ابنة شقيق الفقيد جوان مسعود.
ترأس الذبيحة االهلية ومراسم الدفن خادم رعية سيدة لبنان قدس 

االب الن فارس وعاونه االب هوفيك.
وقد القى االب فارس عظة  من وحي االجنيل املقدس قال فيها 
اننا نودع اخانا ذخيا الذي ترك هذه الدنيا الفانية اىل دنيا اخللود 
حيث هناك ال آالم وال اوجاع بل راحة ابدية. وقبل دقائق معدودة 
كانت الزوجة واالوالد واالحفاد واالخوة واالخوات اىل جانبه واسلم 
الروح والبسمة على شفتيه وكان اهلل حيبه حيث املسبحة ما فارقت 
يديه نهارا وليال وكان طيب السمعة وحمبوبا من اجلميع ومؤمنا بربه 

وبالعذراء مريم ومار شربل وقدم تعازيه للعائلة.
العائلة يف فوكنر  الكنيسة اىل مدافن  الطاهر من  ثم نقل جثمانه 
واالخوات  واالخوة  الزوجة  عليه  القى  ان  بعد  الثرى  ووري  حيث 

االسى  يعتصرها  بقلوب  االخري  الوداع  نظرات  واالحفاد  واالوالد 
احملب  الزوج  حياته  طيلة  كان  من  وهو  ال  كيف  واللوعة،  واحلزن 
واالب الصاحل واالخ احلنون، وقبل ان يلمس اجلثمان الرتاب رثاه 
صديق العائلة ال بل اخ العائلة الشاعر انطوان برصونا بقصية رثاء 

ابكت احلضور.
اسرة جريدة اهلريالد يف سيدني تتقدم من ارملته املفجوعة برناديت 
اندريه ومارسال وروبرت وعياهلم ومن  واوالدها  اللقيس مسعود 
بناتها ريتا زوجة جورج ملكون وعائلتها وكاتي زوجة مارك بيايا ومن 
شقيقه الزميل كميل وعائلته شربل وداني ودوري وجوان وعياهلم 
وغاري  وديفيد  ومارك  طوني  واوالده  وعائلته  عبدو  ومن شقيقه 
ثريا  وعائلتها. ومن شقيقته  زوجة خملوف خملوف  واملي  وعياهلم 

زوجة يوسف راشد وعائلتها طوني ورميون وسعد اهلل وعياهلم.
باتي زوجة طوني عاصي وعائلتها.
ندى زوجة فادي شالل وعائلتها.

ارملة  مرتا  وعائلتها،  تامر  مجيل  املرحوم  ارملة  وردية  عمته  بنات 
املرحوم يوسف شليطا وعائلتها.

يف لبنان: هيام ارملة اخيه املرحوم فارس مسعود واوالدها جوزيف 
وشكري وطوني ومروان وفؤاد وعياهلم، ومن دالل ارملة شقيقه 
املرحوم مسعان مسعود واوالدها نبيل وكميل وسناء وماريا ورجاء 

وعياهلم.
ارليت  وعائلته،  نعوم مسعود  املرحوم مسعود مسعود:  عمه  ابناء 

مهى واهلام وعياهلم.
ومن اوالد عمه املرحوم جوزيف مسعود: طوني وليلى ومنى ويسرى 

وجنوى وامال وعياهلم.
اوالد محيه يوسف وحنا اللقيس وعياهلم.

بنات محيه: فالفيا زوجة شارل حنال وعائلتها، سالني زوجة حلود 

موسى وعائلتها وفوفو زوجة جوزيف جوان وعائلتها.
وسلوى  وافلني  وميشال  منعم  منعم:  ميليا  املرحومة  عمته  اوالد 

وماري وعياهلم.
وحافظ  وروكز  ومسعان  اديب  سعد:  اجييديوس  نانا  عمته  اوالد 

ومارغو واملي وماري وعياهلم.
اوالد خال املرحوم منصور صقر: نبيل وموسى وطوني وماري وزينة 

وعياهلم.
ابنة خالته املرحومة منتهى زهرا: رمزا ارملة املرحوم حنا حلد صادر 

وعائلتها.
بنات عمته املرحومة ادال خوري: ايفيت ومنتهى وتريز وعياهلن.

ومنعم  وصقر  وعاصي  وخملوف  واللقيس  مسعود  عائالت  وعموم 
الوطن  يف  بصلة  اليهم  ينتسب  ومن  ويونس  وسعد  وحويك 

واملهجر.
وتسأل اهلريالد اهلل للفقيد الراحة االبدية يف جنان اخللود اىل جانب 
االبرار والصديقني ولعائلته واهله وذويه الصرب والسلون .. رمحه 

اهلل.
***

عائلة املرحوم ذخيا مسعود تشكر
ابناء  مجيع  من  الشكر  جبزيل  مسعود  ذخيا  املرحوم  عائلة  تتقدم 
اجلالية اللبنانية والعربية الذين واسوها يف مصابها االليم ان كان 
لبنان  يف  والذين  والفايسبوك  اهلاتف  عرب  او  الشخصي  باحلضور 
االسرتالية  الواليات  وباقي  سيدني  من  حضروا  والذين  واسرتاليا 

للوقوف اىل جانب العائلة.
كما تشكر العائلة جريدتي امليدل ايست اهلريالد والتلغراف واذاعيت 

مرحبا لبنان وصوت لبنان.
آملة مكافأة اجلميع باالفراح واهلل يبعد عنكم كل مكروه.

االب الن فارس يقرأ االنجيل ويتحدث عن الفقيد

الشاعر انطوان برصونا يرثي الفقيد

جانب من عائلة الفقيد وحضور

اخوية الحبل بال دنسالراهبات االنطونيات

آل الفقيد

شقيق الفقيد كميل مسعود يحيط به رزق الدويهي وسايد حاتم

عائلة الفقيد تقدم القرابنيالنعش على االكتاف اىل مثواه االخري
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ملبورن

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

أقام رئيس اجلامعة االسرتالية 
اللبنانية الشيخ بشارة طوق، 
لضيف  تكرميية  غداء  مأدبة 
رئيس  وملبورن،  اسرتاليا 
حركة الاستقالل الشيخ ميشال 
معوض والوفد املرافق له من 

سيدني ولبنان.
املأدبة  هذه  يف  شارك  وقد 
قنصل لبنان العام يف ملبورن 
اخلطيب،  غسان  االستاذ 
اللبنانية  الكتائب  رئيسا 
حداد  جورج  وحمليا  فيدراليا 
تيار  رئيس  يرق،  وزكي 
حسني  ملبورن  يف  املستقبل 
سيدة  مجعية  رئيس  احلولي، 
رزق   الشيخ  الزاوية  زغرتا 
اللجنة  عضو  الدويهي، 
التنفيذية حلركة شباب زغرتا - 
الزاوية انطوان حربية، رئيس 
ملبورن  يف  االستقالل  حركة 
حضرها  معوض،كما  صائب 
يتقدمهم  االصدقاء  من  حشد 
ايلي  اهلاشم،  أميل  الشيخ 
املكاري،جورج  عاطف  عبيد، 
واهل  العائلة  وافراد  حنا 
االرز  افران  صاحب  الدار 
حمالت  وصاحب  طوق  جورج 
بشارة  للمعجنات  حسون 
طوق )الصغري(، طوني ليون 
الزيبق وسايد  زاهي  والزمالء 

خمايل وايلي نداف.
االب لبنان طربيه بارك املأدبة 
ومعديها ومن اعدت هلم وشكر 
بشارة  الشيخ  الدعوة  صاحب 
طوق وعقيلته السيد ام جورج 
وحفاوة  الضيافة  حسن  على 

االستقبال.
اجلامعة  رئيس  رحب  وقد 
الشيخ  اللبنانية  االسرتالية 
الكريم  بالضيف  طوق  بشارة 
املرافق  الوفد  وباعضاء 
متمنيا  احلاضرين،  وبكافة 
التوفيق  كل  ميشال  للشيخ 
تصب  اليت  الزيارة  هذه  يف 
يف صندوق الوطن ويف دعم 

رئيس اجلامعة االسرتالية اللبنانية الشيخ بشارة طوق يكرم ميشال معوض

وحدته واستقالله وحريته.
واشار الشيخ طوق يف كلمته 
اىل املوضوع الرئيسي واملهم 
له  ويعمل  باله  يشغل  الذي 
وهو موضوع وحدة اجلامعة يف 
اسرتاليا والعامل والعمل على 
وعامليا،  حمليا  دورها  تعزيز 
اليت  الكثرية  باخلطوات  منوها 
التنفيذية  جلنته  مع  بها  قام 
الجل هذا املوضوع الذي يهم 

ابناء اجلالية وابناء الوطن.
اىل  اجلامعة  رئيس  وتطرق 
مشددا  الرئاسية  االنتخابات 
رئيس  انتخاب  ضرورة  على 
جديد للبنان كامل الصالحيات 
االساسية  الضمانة  ليكون 
ودميقراطية  وحرية  لوحدة 

لبنان.
ضيفه  طوق  الشيخ  ومّحل 
رسالة واضحة املعامل واملعاني 
اىل رؤساء وفعاليات 14 آذار 
شدد فيها على ضرورة توحيد 
والعمل  واملواقف  الرؤيا 
اجلماعي للدفاع عن ثورة االرز 
وصونها من اي خطر جيابهها 
ويعرتض مسريتها االنقاذية.

طوق  قدم  كلمته  نهاية  ويف 
معوض  ميشال  الكريم  للزائر 
حلم  جتسد  رائعة  صورة 
الرئيس الشهيد رينيه معوض 
بوطن واحد حر مستقل جلميع 
ابنائه، واضعا هذا احللم وهذا 
السيدة  منكيب  على  احِلمل 
والشيخ  معوض  نائلة  االوىل 

ميشال معوض.
والقى ضيف اسرتاليا رئيس 
شكر  كلمة  االستقالل  حركة 
على  الدار  اصحاب  فيها 
وحسن  والرتحيب  الدعوة 
دوام  هلم  متمنيا  االستقبال، 

الصحة والتوفيق والسعادة.
اليت  باجلهود  معوض  ونوه 
يقوم بها الشيخ بشارة طوق 
من اجل وحدة اجلامعة، طارحا 
هيبة  ثالثية السرتجاع  معادلة 

الداعم  كانت  اليت  اجلامعة 
واستقالل  لوحدة  االساسي 
لبنان ولصمود شعبه يف كافة 

اجملاالت.
مير  لبنان  ان  معوض  واكد 
اليوم بأخطر مرحلة يف تارخيه 
وعلى اجلميع دعمه لتخطي هذه 
والصعبة،  القاسية  املرحلة 
مؤكدا على ان لبنان ختطى عرب 
هذه  وان  اكرب  خماطر  تارخيه 
مساحتها  تبلغ  اليت  االرض 
هي  مربعا  كيلومرتا   10452
وفيها  وعنفواننا  كرامتنا  كل 
لن  وحنن  اباؤنا  استشهد 

نفرض بدم الشهداء.
معوض  ميشال  الشيخ  ودعا 
اىل جتديد االميان بلبنان واىل 
العودة اىل الثوابت اليت قام 
دور  على  مثنيا  لبنان  عليها 
املغرتبني وعلى دعمهم للدولة 
واملؤسسات واجليش اللبناني 
والقوى االمنية، مؤكدا  انه من 
اولويات قوى 14 آذار انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية واجراء 
فيها  يشارك  نيابية  انتخابات 
وتفعيل  اللبناني  املغرتب 
القرارات  صياغة  يف  دوره 

الوطنية اهلامة.
االرهاب  اىل  معوض  وتطرق 
يف  حماربته  ضرورة  واىل 

االمكانيات  بكل  مكان  كل 
ان  مؤكدا  والضروريات/ 
الشرق  يف  املسيحيني 
لن  لكنهم  مستهدفون 
قرار  هو  والقرار  يستسلموا، 
حتية  ووجه  واملواجهة  البقاء 
للجيش اللبناني ولكل القوى 
تقف  اليت  الشرعية  االمنية 
صفا واحدا متينا وحصنا منيعا 
واالرهاب  التطرف  وجه  يف 

ويف وجه داعش.
اجلامعة  يف  االعالم  امني 
اللبنانية الشاعر وسام زيدان 
والقى  الكريم  بالضيف  رحب 
وحي  من  زجلية  قصيدة 

املناسبة.
رائعة  لبنانية  اجواء  ويف 
الكلمة  اطايب  منها  فاحت 
والوطنية  واملصداقية  احللوة 
والتصميم  والعنفوان 
قضى  اللبنانية  واالرادة 
طوق  بشارة  الشيخ  ضيوف 
اللبنانية  االسرتالية  واجلامعة 
احلى االوقات، منوهني بكرم 
البيت وحسن استقباهلم  اهل 
ووطنيتهم الصادقة وغريتهم 
البيت  ربة  شاكرين  الطيبة 
السيدة منى طوق )ام جورج( 
السخية  املأدبة  هذه  على 

واملأكوالت الشهية.

 وريث مضطرب لثروة عقارية 
يف نيويورك وتطارده العديد 
أحداث   - القتل  جرائم  من 
متتلك كل مقومات املسلسل 

التلفزيوني.

لكن اتضح أن الفيلم الوثائقي 
الذي يعرض على شبكة "إتش 
بي او" التلفزيونية "النحس: 
روبرت  ووفيات  حياة 
ويف   - حقيقي  دورست" 
اجلزء األخري من الفيلم، الذي 
مت بثه، األول من أمس، يف 
جنم  ظهر  املتحدة،  الواليات 
الفيلم واملشتبه به الرئيسي 
مرة  القتل  أسرار  حيل  وهو 

واحدة وإىل األبد.

 71" دورست  روبرت  ومسع 
ما  على  كان  عندما  عامًا"، 
وهو  صوت  مكرب  يضع  يبدو 
ال يدري أثناء ذهابه إىل دور 
اسرتاحة  فرتة  خالل  املياه 
يهمس  وهو  التصوير  أثناء 
لنفسه قائال "ما الذي فعلته 
حبق اجلحيم؟". وأجاب "قتلتهم 

مجيعا بالطبع".

"لوس  صحيفة  وذكرت 
أمس،  تاميز"،  اجنلوس 
لوس  مقاطعة  مدعيي  أن 
اجنلوس وجهوا إليه تهمة يف 
القتل. وحتتجزه  جرائم  إحدى 
منذ  لويزيانا  يف  السلطات 

مطلع االسبوع اجلاري.

يف  تشتبه  الشرطة  وظلت 
عقود،  مدى  على  دورست 
منذ أن اختفت زوجته كاثلني 
من منزل الزوجية يف مقاطعة 
يف  بنيويورك،  وستشسرت، 

لن تصدقوا كيف اعرتف هذا 
املليونري االمريكي جبرائمه

عام 1982.

املقربة  صديقته  على  وعثر 
بطلق  مقتولة  بريمان  سوزان 
ناري يف مؤخرة الرأس مبنزهلا 
يف لوس اجنلوس يف ديسمرب 
عام 2000 بينما كانت الشرطة 
تعتزم إجراء مقابلة معها بشأن 
اختفاء زوجته كاثلني. وكان 
دورست يف كاليفورنيا وقت 
الشرطة  لكن  بريمان  مقتل 
وبني  بينه  الربط  فشلت يف 

اجلرمية.

وقد ال يعتد باعرتاف دورست 
ما  هذا  كان  إذا   - املسجل 
كدليل   - الواقع  يف  حدث 
ذكره  ملا  وفقا  احملكمة،  يف 
ستانلي  القانون  أستاذ 
"لوس  لصحيفة  جولدمان 

اجنلوس تاميز". 

على  القبض  إلقاء  ومت 
دورست السبت املاضي، يف 
نيو اورليانز داخل فندق، كان 
يقيم فيه حتت اسم مستعار، 
بقتل  اتهام  مذكرة  على  بناء 

بريمان.
نقله  أمس،  حمكمة  وأجلت 
ملواجهة  اجنلوس  لوس  إىل 
إليه،  املنسوبة  االتهامات 
حيث يدرس االدعاء العام يف 
اتهامات  توجيه  أورليانز  نيو 
خمدر  حليازته  لدورست 
غرفته  داخل  "املاريغوانا" 

بالفندق.

نفسه  صيين  شاب  وجد   
عليه  حيسد  ال  وضع  يف 
عندما رمت صديقتاه احلالية 
يف  نفسيهما  والسابقة 
النهر يف ما يبدو أنه اختبار 

للحب. 
 21( هسيا"  "وو  انفصل 
تانغ  جون  حبيبته  مع  عامًا( 
)20 عامًا( بعد أن التقى حببه 
اجلديد رونغ تساو )22 عامًا(. 
الثالثة  األشهر  خالل  ولكن 
إقناعه  حاولت جون  املاضية 
بالعودة إليها بإصرار شديد. 
لذا قرر "وو" أن يرتب لقاء 

بينها وبني رونغ. 

لقاء ساخن
عرب   "24 "أخبار  لـ  وفقًا  و 
وانزعاجه  امتعاظه  عن  "وو" 
قرر  لذا  الفتاتني،  تذمر  من 
أن يرتب لقاء بينهما، وعندما 
يف  مجيلة  منطقة  يف  التقيا 
زيغيانغ  مبقاطعة  نينغبو 
الوضع  حتول  الصني،  شرق 
فبعد  أسوأ.  إىل  سيء  من 
باجلدال  الفتاتان  بدأت  أن 
السابقة  الصديقة  وانزعجت 

فتاتان تقفزان إىل النهر معاً لتختربا ُحّب شاب
من إهانة وّجهتها هلا الصديقة 
احلالية، رمت جون بنفسها يف 
النهر طالبة من "وو" إنقاذها، 

حبسب الشرطة احمللية. 

اختبار جمنون
"وو"  صديقة  خشيت  وعندما 
"وو"  يليب  أن  من  اجلديدة 
قامت  السابقة  نداء صديقته 
وبدأت  النهر  إىل  بالقفز 
منه،  النجدة  بطلب  الفتاتان 
استغاثة  إىل  "وو"  استجاب 
وأنقذها،  احلالية  صديقته 
وعندما خرج من املياه اتصل 
وينقذ  للمكان  ليحضر  بأخيه 
وبعد  السابقة.  صديقته 
وصول فريق اإلنقاذ أسعفت 
جون إىل املستشفى إال أنها 
خرجت بعد وقت قصري ألنها 

مل تصب جبروح خطرية.
الصني  بأن  بالذكر  اجلدير 
عدد  يف  حادًا  نقصًا  تعاني 
اإلناث بسبب سياسية اإلجناب 
يف البالد واليت ال تسمح إال 
يف  فقط  واحد  طفل  بإجناب 
صحيفة  حبسب  عائلة،  كل 

دايلي مريور الربيطانية. 
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجة املتألقة جنوى كرم : كل إلي راحوا ما راحوا ..وطين االميان سالحو 

والدي املرحوم برجس املغوش يرثي القائد اخلالد سلطان باشا االطرش 
كتب: أكرم برجس املغوّش 

يف هذه اللحظات التارخيية من الزمن 
سوريه  يف  الغالي  وشعبنا  ووطننا 
بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام 
التاريخ  مؤامرة عرفها  يتعرضون  ألكرب 
حيث الصهاينة ودواعشهم وانظمة الذل 
سوى  هم  ال  اخلوازيق  الكراسي  وحكام 
إذالل شعبنا وقهره وهم يتنعمون على 
من  تنزف  اليت  العطرة  الدماء  حساب 
شعبنا وجيشنا البطل وحنن نستكر القائد 
العظيم البطل  سلطان باشا االطرش ابو 
الثوات العربية املظفرة وشيخ اجملاهدين 

حوارية الشعر واملطر

مطٌر على بوح احلمامِ 
حكايٌة

هاجت لذاكرة البيادِر
قصٌة

حتى مثالة شاعٍر
وقصيدٌة

صّلى الغمام ألجلها
وهلا فراشات الضياْء
عنقاء تفتتح النبوة 

كم هلا؟
طرٌق من النسك املقّدس

كم هلا ؟
إيقاع شاهدة الّندى

يا سرها املكنون يف 
عطٍر وماْء

مطٌر وتهطل نفسها 
حّتى تلقفها الرتاب

فأبدعْت
صفصاف أغنيِة الطفولِة

واستمر بهاؤها
أواه يا لغة النماْء

قمٌر يصافح وجهها
تزهو كعادتهاعلى

رقِص البنفسج يف الربى
بيضاء يا ذات الصبا

سبحان من 
وهب القصيدة نهجها

هو نهج آالء املساْء
مطٌر على أرض احملْن

مطٌر يبّشر بالوطن
وعقيدٌة

نضجْت على دفء التلوِن
ال أرى للغاصبني وليمًة
واألرض يلزمها انتماْء
مطُر القصيدة للمدى
ويداِك تشرع للهدى

وعلى ميينك منرٌب
وعلى يسارك منتدى

فتألقي 
وتدفقي

ماًء معينًا معلنًا
أْن أنت شاعرة السماْء

يف إحد اللقاءات الصحفية اليت أجريتها مع النجمة املتألقة السيدة جنوى كرم قالت لي : عزيزي أكرم على 
شعبنا العربي أينما تواجدوا  جيب عليه أن يتعاضد مع بعضه البعض وخاصة يف دول االنتشار ويكونوا خري 
سفراء لبالدنا العربية الن احملبة تبين االوطان واهلل حمبة وحيلو لي أن اردد يف جلساتي وحفالتي هذه األغنية 

املعربة :
 حطوا إيديكن ع االجنيل ع القرآن كلكن مستعدين  ...يا منموت كلنا وبينتهي الوطن 

 يا منكون رجال وبيبقى الوطن  ... بنموت ،بنعيش ، احرار يا بنكون رجال ابطال احرار 
ويبقى الوطن ... سبقونا االطفال وقال أرضي ما تنطال 

والوطن بيفخر برجالو والوقفة بدها رجال ...كل إلي راحوا ما راحوا ...
   وطين االميان سالحو ..مهما اخلوف يهد جناحو ...  رح يبقى الوطن

النجمة املتألقة نجوى كرم خالل مقابلة صحفية  مع الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

األكرب الذي يصادف يوم مالقاة وجه ربه راضيا مرضيا 
بتاريخ 26 آذار عام 1982 بعد أن قهر ورفاقه النشامى 

االبطال املستعرين الغامشني وأعادوا للوطن حريته .
ومع هذه الذكرى العطره لقائدنا اجلليل العظيم سلطان 
باشا االطرش ورفاقه اجدادنا الشهداء واجملاهدين بين 
معروف واالبناء واالحفاد االشاوس واحرار الوطن نستعيد 
املرحوم  له  املغفور  نظمها  اليت  الشعبية  القصيدة  هذه 
والدي أبو كمال برجس املغّوش يف يوم  القائد االكرب 

سلطان باشا االطرش:
الفكر شارد والعقل بات حريان 

            عظم املصاب يا ناس عقد لساني 
استغفر اهلل بقولة مات سلطان 

              استغفر اهلل  بعد  أول وثاني 
سلطان حي وبرضى اهلل حظيان 

                يف جنة الفردوس بأمسى مكاني 
سلطان حي وخالد بكل وجدان 

              رمز اجلهاد رمز الوطن والديانة 
معصوم طاهر عفيف النفس قنعان 

               مثل النوخي التقي واملعمدان 
شريف صادق للمكرمات عنوان 

             يصفح عن الزالت بعطف وحنان 
من طول عمره رابط اجلأش يقظان 

              بتقوى وكرم وفرسه وشجاعه وإميان 
حر أنوف وللعدى قط ما الن 

              وال خيشى  نار احلرب  واألكوان 
دانت له العليا بالسيف والزان 

               سر من اهلل من قديم  الزمان 
أدى الرسالة بقصد حترير االوطان 

                 وال له طمع بالتاج والصوجلان 
يا عز جيل اللي ربي سلطان 

                 جيل الرجولة والشرف واألماني 

الخالدون سلطان باشا االطرش ووالدي برجس املغوّش وخالي الدكتور 
فواز كرباج )من االرشيف(

حمال البيارق مواكبة خيل سلطان 
                  مبوزر  معدل واحلدى والغناني 

عيال معروف وما تكفي بطرشان 
                 بسوق احلرايب يطلقون العنان 

حطموا جيوش فرنسا بسيف سلطان 
                  وسامونها عار اخلزي واهلوان 

باملزرعة سيلوا الدم وديان 
                      بالبندقية والرمح واليماني 

بالسالح االبيض مزقوا جيش نورمان 
                     يوم الكفر بأول فتوح الطعان 

بدار القّريا الكماة الصيد فرسان 
                     زيد وعلي واملصطفى االوالني 

ذولي ليوث الوغى هل الشان 
                     ذولي طاليع عزوته واألخوان 

مثل الصحابي تكاتفوا حول سلطان 
                     خبوض املعارك ثابتني اجلنان 

عشرة نعم بالعون من ولد ذوقان 
                      عند الشدايد كل ابوهم أعوان 

بودي النشامى تودع اليوم سلطان 
                     بنخوة ومحية تهز كل األركان 

سلطان ما حبب الشعب بكيان 
                    وال يريدكم تستسلموا للهوان 

منصور شبل ومن مواليد مواريث عقبان
                     أنت األمل حبمل ثقل االمانة 

بنهج جديد منشي على هدى سلطان 
                    هذا قدرنا التضحية والتفاني 

دار القرّيا مكرمة بكر سلطان 
                      كعبة نضال وعز طول الزمان 

ويف ذمة األجيال تاريخ سلطان 
           يبقى رمز حترير بكل االوطان

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

غريبة يف  الصيين طريقة  الرجل  يعتمد هذا   
البالغ من العمر عاما واحدا، وذلك  تربية طفله 
بإبقائه عاريا متاما صيفا وشتاءا، وتنظيفه باملاء 

البارد، من أجل أن يصبح "جريئا وقاسيا".

فإن  الصيين،  تاميز"  "غلوبال  موقع  وحبسب 
تشنغدو  مدينة  من  عاما(   41( جونشنغ  تان 
مبقاطعة سيتشوان، يصر على عدم إلباس طفله 
منها،  الداخلية  ذلك  مبا يف  مالبس،  قطعة  أي 

وذلك ليعلمه منذ صغره على اجلرأة والقسوة.

الشرطة عن  بإبالغ  وقام جمموعة من اجلريان 
تصرفات جونشنغ مع طفله الصغري، إال أنه أكد 
للمحققني أنه حيب طفله كثريا، وإنه ال يهدف 
إليذائه، مشريا إىل أنه ميلك املال لشراء مالبس 
له، ولكنه يرى أن هذه الطريقة هي األمثل يف 

تربية طفله.

التواصل  مواقع  على  الطفل  وانتشرت صور 
االجتماعي الصينية، مع انتقادات واسعة لطريقة 
البعض  علق  بينما  تربية طفله،  الرجل يف  هذا 
بأن الرجل ميلك احلرية الكاملة يف الطريقة، اليت 

يراها مناسبة لرتبية طفله.

صيين يبقي طفله عارياً صيفا 
وشتاءاً..تعرف على السبب!!

 كشفت األجهزة األمنية مبحافظة دمياط املصرية، 
أطفال  الثقيل يف حادث وفاة 3  العيار  مفاجأة من 
أشقاء فوجئت بهم األسرة جثثا هامدة على سريرهم، 
حيث تبني أن والدة األطفال قتلتهم خنًقا، التبارطها 

عاطفًيا بشاب عن طريق »الفيس بوك«.
من  بالغا  تلقت  باحملافظة  األمنية  اجلهات  وكانت 
الثالثة،  أوالده  وفاة  اكتشافه  يفيد  األطفال  والد 
ونادين، 3 سنوات،  نور  والتوأم  مهند، 5 سنوات، 

بقرية شرباص مركز فارسكور.
وتبني من تقرير مفتشي الصحة األولي أن سبب 
ما  وهو  غذائي شديد،  تسمم  إىل  يرجع  رمبا  الوفاة 
رفضه والد األطفال الذي أكد أن أوالده تناولوا معه 

العشاء دون حدوث أي مشكالت أو شعور باألمل.
شبهة  بوجود  الشرعي  الطبيب  تقرير  ورود  وبعد 
جنائية يف الواقعة، كشفت التحريات أن الزوجة على 
نزاع دائم مع زوجها، وأنها طلبت منه الطالق أكثر 
ومبواجهتها  احلادث،  وراء  تكون  قد  وأنها  مرة  من 
أحد  على  تعرفت  بأنها  واعرتفت  انهارت  بالتحريات 
االجتماعي  التواصل  موقع  عرب  القاهرة  من  الشباب 
»فيس بوك«، وأنها اتفقت معه على الزواج مبجرد 
االنفصال عن زوجها، وأنها طلبت من زوجها الطالق 
عدة مرات إال أنه رفض وكان يسيء معاملتها، كما 
رفضت أسرتها أيضا رغبتها يف االنفصال من أجل 

أطفاهلا.

أبنائها  من  التخلص  قررت  أنها  الزوجة  وأضافت 
بقتلهم حتى تستطيع االنفصال عن زوجها واالرتباط 

بالشاب الذي أحبته، على حد وصفها.
ويف ليلة احلادث انتظرت الزوجة حتى نام زوجها 
خبنق  قامت  ثم  حجرتهم،  إىل  وتوجهت  وأطفاهلا، 
بكتم  الثالث  والطفل  التوأم بسلك كهرباء،  طفليها 

أنفاسه باللحاف حيت فاضت أرواحهم.

وقامت إدارة البحث اجلنائي مبديرية أمن دمياط، 
بإحالة الزوجة القاتلة إىل النيابة ملباشرة التحقيقات 
احملامي  احلسيين،  إيهاب  املستشار  بإشراف  معها 

العام لنيابات دمياط.

مصرية تقتل أطفاهلا الثالثة من 
أجل حبيب الفيسبوك !
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6 نيسان 2015 29 آذار 2015 – 
أحد الشعانني 29 آذار 2015

7:30 قداس أول باللغة العربّية
8:45 قداس ثاني وزياح الشعانني (باللغة اإلنكليزية)

10:30 قداس الشعانني يليه الزياح
5:30 قداس وزياح الشعانني باللغة العربّية

7:00 قداس باللغة اإلنكليزية
االثنني 30 آذار 2015

7:30 صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
6:00 صالة املساء، رتبة الوصول إىل امليناء وزياح الصليب مع عظة -

8:00 درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
الثالثاء 31 آذار 2015

7:30 صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
6:00 صالة املساء وزياح الصليب مع عظة

8:00 درب الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
األربعاء 1 نيسان 5201

7:30 صالة صباح أسبوع اآلالم وقداس
6:00 رتبة القنديل ومباركة الزيت وقداس وزياح الصليب مع عظة -

8:00 زياح الصليب وصالة املساء باللغة اإلنكليزية
8:30 عرض فيلم آالم املسيح يف الكنيسة
اخلميس 2 نيسان 5201 : مخيس االسرار
7:30 صالة صباح أسبوع اآلالم مع قداس

6:00 رتبة الغسل و القداس سه رة مع القربان أبواب الكنيسة مفتوحة حتى منتصف الليل 
- -

7:30 زيارة سبع كنائس
اجلمعة 3 نيسان 5201 : اجلمعة العظيمة

7:30 رتبة السابق تقديسه (رسم الكأس) ومناولة
Roberts Park 9:00 درب الصليب يبدأ من

10:30 رتبة سجدة الصليب والزياح يف ملعب مدرسة مار شربل (الباحة اخلارجية)
3:00 بدء تساعية الرمحة االهلية

3:30 رتبة سجدة الصليب باللغة االنكليزية مع الزياح
6:00 صالة املساء وطلبة اآلالم »أنا األم احلزينة«

Appin 3:00 رتبة سجدة الصليب مركز القديس نعمة اهلل - – 
السبت 4 نيسان 5201 : سبت النور

7:30 صالة الصباح
11:00 صالة ورتبة الغفران مع إعرتافات.

5:30 قداس مساء عيد القيامة
12:00 قداس عيد القيامة مع رتبة السالم (نصف الليل)

األحد 5 نيسان 5201 : أحد القيامة
7.00 باالنكليزية  – 5.30  – 11.15 10.00 باالنكليزية –   – 8.45 نظام القداسات: 7.30 – 

االثنني ثاني العيد 6 نيسان 2015 :
5.30  – 11.15 10.00 باالنكليزية –   – 8.45 نظام القداسات: 7.30 – 

برنامج احتفاالت أحد الشعانني وأسبوع اآلالم 
والقيامة يف كنيسة مار شربل

عقدت مفوضية اسرتاليا حلزب الوطنيني االحرار ويف اخلتام صدر البيان التالي:

1- ان انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية جيب ان يكون على أوىل جدول اجمللس النيابي ويف 
أسرع وقت ممكن فال جيوز ان تبقى دولة بدون رأس يف سابقة خطرية مل يرى التاريخ مثياًل 
هلا وذلك نتيجة لعنجهية البعض وتفرد البعض يف السلطة كما وال جيوز ملن يدغدغه حلم 

الرئاسة ان يسعى لذلك ولو على جثة الوطن..
2-نرى يف اهلجوم اإلعالمي اخلطري على رئيس احلكومة السابق الرئيس فؤاد السنيورة من ِقبل 
ْابواق النظام السوري واتباعه يف لبنان تهديدًا مبّطنًا حيمل يف طياته أسلوبًا ارهابيًا اشتهر 
فيه اتباع هذا النظام وحلفائهم عّلهم ينجحون يف كبت أصوات القوى السيادية ولكن فاتهم 
بان أبناء ثورة األرز هلم باملرصاد وما الدليل على ذلك اال قوافل الشهداء اليت اْفَتَدت تراب 
األرز ليبقى لبنان عصيًا على خمططاتهم التقسيمية وابعاد يد هيمنة اصحاب السالح املسمى 

االهيًا عن قراره احلّر..
3-يف ظل الوضع األمين املزري ويف ظل غياب كامل ملؤسسات الدولة حنذر كحزب وطنيني 
فلتان  ظل  احلضيض يف  حنو  املواطن   أخذ  يوم يف  كل  متعن  اقتصادية  كارثة  من  احرار 
مؤسساتي كامل فال ضابط السعار السلع اآلخذة يف االرتفاع وال من  حياسب لزيادة أسعار 
املواد األولية كالنفط واملياه والكهرباء ونود هنا ان ننوه بدور وزير االقتصاد غازي العريضي 
يف هذا اجملال ولكنها تبقى حماوالت خجولة نتيجة للوضع املأساوي الذي آلت اليه أمور الدولة 

يف ظل غياب خطة متكاملة تعاجل الوضع ككل..
4-على الصعيد األسرتالي ومبناسبة االنتخابات التشريعية يف الوالية أواخر هذا الشهر ندعوا 
املضي مبستقبل  على  بالفعل  القدرة  له  من  وانتخاب  بواجباتها  القيام  اىل  اللبنانية  اجلالية 
اسرتاليا قدمًا  وجعلها مثااًل للحرية والتعايش بني احلضارات على ان يكون الرجل املناسب 

يف املكان املناسب ..
     االعالم- مارك البطي

 سجلت فعالية »لقمة وردية«، اليت نظمتها 
الوردية، أول من أمس، يف غالريي  القافلة 
الفييت بـ«دبي مول«، أعلى سعر يف العامل 
لوجبة برغر مببلغ 25690 درهمًا إماراتيًا )7000 
حممد  الشيخ  بإعدادها  قام  أمريكي(،  دوالر 
اإلحصاء  دائرة  رئيس  ثاني،  آل  عبداهلل  بن 
القافلة  )سفري  بالشارقة  اجملتمعية  والتنمية 
ومساندة  لدعم  اخلاص،  وفريقه  الوردية(، 
مرض  حول  الوعي  نشر  يف  الوردية  القافلة 
سرطان الثدي، وضرورة الكشف املبكر عنه.

قد  العامل  يف  برغر  وجبة  سعر  أغلى  وكان 
يف  أمريكي  دوالر   5000 مببلغ  سابقًا  سجل 
املنظمة  العليا  اللجنة  وأعلنت  الس فيغاس، 
ملسرية فرسان القافلة الوردية، توصلها إىل 
)لقمة  فعالية  خالل  درهمًا   72180 مبلغ  مجع 
الوردية،  القافلة  سفراء  قام  حيث  وردية(، 
بإعداد وجبات  الذين توزعوا إىل ثالثة فرق، 
بأعلى  وبيعها  فريقهم،  مع  بأنفسهم  الربغر 
 45 استمر  علين  مزاد  خالل  من  سعر ممكن، 

دقيقة
ويف تفاصيل املزاد على الوجبات، حصد فريق 
الشيخ حممد بن عبداهلل آل ثاني، مبلغ 47520 
بيع  ضمنها  من  مزايدة،  أعلى  مسجاًل  درهمًا 

اإلمارات: بيع أغلى وجبة برغر يف العامل بـ 7000 دوالر
أغلى برغر يف العامل مببلغ 7000 دوالر، فيما 
والفنان  الكعيب  سعود  اإلعالمي  فريق  سجل 
فريق  وحصد  درهم،  ألف   13 السعيد،  فايز 
اإلعالمية أمرية الفضل، مبلغ 11660 درهمًا، 
القافلة  لدعم  بالكامل  املبالغ  ختصيص  ومت 

الوردية.
األمناء  رئيسة جملس  أعربت  املناسبة  وبهذه 
مرضى  أصدقاء  جلمعية  املؤسس  والعضو 
السرطان رئيسة اللجنة العليا املنظمة ملسرية 
فرسان القافلة الوردية، أمرية بن كرم، عن 
القافلة  تلقاه  الذي  الدعم  سعادتها مبستوى 
معها،  اجملتمعي  التفاعل  ومدى  الوردية، 
الوردية،  القافلة  بسفراء  »فخورة  وقالت: 
جانبنا يف  إىل  أنهم  دومًا  لنا  يثبتون  الذين 
سرطان  مكافحة  يف  الوردية  أهدافنا  حتقيق 
الثدي، وكل الشكر لـ)غالريي الفييت( على 
دعمها واستضافتها هذه الفعالية«، وأضافت 
»لقد جنحنا مرة أخرى يف إيصال رسالتنا يف 
واستقطاب  الوردية،  القافلة  أهداف  دعم 
اجلمهور، وتسليط الضوء على مرض سرطان 
الثدي بطابع مرح وبسيط، ضمن فعالية لقمة 
وردية، اليت سيعود ريعها إىل مسرية القافلة 
عن  املبكر  والكشف  الوعي  لنشر  الوردية 

سرطان الثدي«.

قام   
ن  ملصمما ا
ن  ليا يطا إل ا
آنا تشيتيلي 
ل  و ا ر و
ل  يتز بر

بتصميم 
خاص  كيس 
شكل  على 

لوضع  التابوت  بدل  تستخدم  حيوية  كبسولة 
امليت فيها ودفنه حتت األشجار لتستفاد منه 

كسماد.

 وتقوم فكرتهما على أن جثمان امليت يوضع 
تشبه  بيولوجيا  تتحلل  كبسولة  داخل  يف 
الفاصوليا. ثم يتم دفن الكبسولة يف األرض 

لتغذي األشجار النامية فوقها.
غري  الشكل  هذا  على  الدفن  مراسم  وتعترب 
شرعية يف إيطاليا. إال أن املصممني يأمالن 

بأن تصّدر تلك التكنولوجيا إىل خارج البالد.

وقالت املصممة آنا تشيتيلي إن اإلنسان بعد 
جمرد  يكون  لن  الطريقة  بهذه  ودفنه  موته 
لألشجار  احلياة  سيهدي  بل  للديدان،  طعم 
والشجريات بفضل الكبسولة املنحلة أحيائيا. 
وأضافت قائلة :" "اننا كنا قد قررنا املشاركة 
تصميم  موضوع  يف  املصممني  مسابقة  يف 
أن  ميكن  شيء  يف  طويال  وفكرنا  األثاث. 
يربطنا بأجيال قادمة ، فقررنا أخريا أن نكرس 

جهودنا إىل شيء غري معتاد عليه".
ومضت قائلة أن اإلنسان)قبل موته( حيق له 
أن خيتار بنفسه الشجرة اليت ستتغذى برفاته 
للحفاظ  آخر  سبيال  ذلك  وسيكون  موته.  بعد 
على وجوده على األرض بعد املوت. وأشارت 
املراسم  مع  يتعارض  ال  املشروع  أن  إىل 
الراحل، حيث ميكن  لتشييع جثمان  التقليدية 
املوت  أما  الدينية.  الطقوس  كل  تراعى  أن 
فإنه يكتسب مغزى جديدا ليس لكونه نهاية 
للحياة بل لكونه انتقاال إىل دورتها اجلديدة.

إقامة  فكرة  طرحت  أنها  املصممة  وأوضحت 
"مراسم الدفن البيئي" . وقد تكون بريطانيا 
أول بلد سيطبق تلك الفكرة، ورمبا ستعقبها 

السويد وبعض الواليات األمريكية.

إيطاليان يقرتحان حتويل 
املوتى إىل غذاء لألشجار

 حتول القط "لوي" الذي يعيش يف مدينة 
ويلس الربيطانية إىل أحد مشاهري املنطقة، 
حيث حيظى حبب أبناء املدينة، سيما أولئك 
الذين يرتددون على الكنيسة حيث يعيش 

القط يف أفيائها.

لكن "لوي" حتول فجأة من حيوان أليف إىل 
عليها،  ويعتدي  الكالب  يستهدف  وحش 
وكذلك على أصحابها، إحدى هؤالء تؤكد أن 
القط اعتدى على كلبها واصابه يف رأسه، 
كما هامجها وتسبب هلا خبدوش وكدمات.

ُيشار إىل أن القط يعيش منذ 10 سنوات 
يف الكنيسة، وكان امللِهم لكاتب قصص 
لألطفال يف تأليف كتاب حيمل عنوان "قط 
زينة  قطع  تظهر  وبدأت  لوي"،  الكنيسة 

يدوية الصنع ولوحات حتمل صورته.

اآلونة  يف  سيئة  باتت  القط  مسعة  لكن 
اعتداء على  األخرية بعد ضبطه متلبسا يف 
كلبني. بيد أن القائمني على الكنيسة، حيث 
يعيش القط، يؤكدون على أن لوي ليس 
احلي قططا  بتاتا، وأن يف  النزعة  عدواني 
أخرى تشبه لوي، يف إشارة إىل احتمال أن 
القط  شخصية  انتحل  احليوانات  هذه  أحد 

املتهم.

هذا وال يزال القط يعيش يف مكانه مبدينة 
سومرسيت،  مقاطعة  يف  الواقعة  ويلس 
حيث يأمل املعجبون به عودة األمور إىل ما 
كانت عليه ليحظى لوي حبب أهالي املدينة 

جمددا.

بريطانيا.. قط متهم باالعتداء 
على كالب وكنيسة تدافع عنه

مفوضية اسرتاليا حلزب الوطنيني االحرار



الزواج واالنتقام

يف  نعموني  خدجية  تقدم 
بويا  حول  اجلامعية  أطروحتها 
عمر، منوذجا لطقس »الصريع 
الظاهري« عن حالة فتاة عازبة 
يف ربيعها اخلامس والعشرين، 
تشتغل خياطة بالدار البيضاء، 

الشرفاء  ان  الباحثة  وتقول 
من طرف اجلين ميمون وزوجته  مسكونة –  الرحالني اخربونها بأنها – 
عيشة, وسنكتفي من مشهد الصريع الطويل باملقطع الذي يهمنا 
هنا وهو الذي يعرتف خالله اجلين باعجابه بالفتاة, وتسجل الباحثة 
االنثربولوجية باهتمام التغريات اليت تطرأ على صوت الفتاة حني 

يتقمص صوت اجلين.
– وبعد طلب التسليم يبدأ اجلين اعرتافاته »انا اسكنها باجلدول وال 
ال  ولكنها  معها،  أعمل  وأريد  بها  معجب  فقط  أنا  بها شرا,  أريد 
تريدني, لقد اهديتها سلسلة من الذهب فرفضتها، وطلبت منها 

ان تقدم لي خبزا من دون ملح ورفضت ايضا,,«.
– وترد الفتاة مستجرية بأنها ال تريد الذهب من اجلين، وال الذهاب معه 
النه سيسجنها هناك، ليفعل بها ما يريد وانه يطلب منها ان تشرب 

الدم,, اخل.
إن إهداء اجلين او اجلنية لالنسان سلسلة من الذهب او حني يطلب 
منها خبزا من دون ملح، يف معتقد املغاربة له معنى قاموس لغة 
اجلن، ويفيد بأن اجلين او اجلنية يعرض على االنسي ان ميكنه من 

قدرات خارقة جتعله يتفوق على غريه من بين البشر.
وحسب املعتقدات الشائعة، فإن رفض عرض اجلن ينتج عنه احلاق 

مرض بالرافض او الرافضة يكون عضاال.
االم يف العينني  نزيف –  صرع –  شلل –  ومن اهم اعراضه : محى – 
تشنجات – اخل,, اما يف حال املوافقة على طلب اجلن، فإن الرجل   –
او املرأة املطلوب للزواج ينبغي عليه ان يقتنص الفرصة ويطلب 
اي شيء مهما كان خارقا قبل املوافقة، واال ضاعت عليه الفرصة 

اليت ال تعوض.

العشق
وعن عشق اجلان وزواجه من بين االنس وما يلي ذلك من مظاهر 
النعمة او النقمة اليت تظهر مفاجئة على بعضهم ومسعنا وقرأنا من 

احلكايات ما يتخطى عتبة الغرابة ليؤسس ألساطري حية.
أحدهم حتول يف وقت وجيز من نادل يف مقهى اىل ساحر معاجل 
مشهور، والسر كما افشى لبعض معارفه، امنا يكمن يف زواجه من 
جنية اشرتطت عليه قبل سنوات قليلة اال يتزوج عليها من آدمية، 
وهو يعيش فعال حياة عزوبة وثراء يف احد املراكز احلضرية الصغرى 

باقليم اجلديدة.
الذي تنشر فيه جريدة االحداث  ويف رسالة نشرها ملحق من القلب – 
قبل اشهر كتب شاب ليشتكي للقراء  املغربية مشاكل الشباب – 
من تسلط جين عليه، وقال انه احال حياته العائلية اىل جحيم منذ 

يف هوى زوجة املشتكي. اجلين –  وقوعه – 
خيتلي  وحيكي الشاب يف مرارة واستسالم ان اجلين املغتصب – 
كل مساء بالزوجة يف غرفة النوم ويهدده من خلف الستار بأن   –
ينزل به أوخم العواقب ان هو مل يطلق زوجته كي يتمكن اجلين من 

الزواج بها,.
ونكتفي بهذين النموذجني عن حكايات الوهم، لنتساءل : كيف تبدو 

احلياة الزوجية للبشر مع اجلن يف تصور العامة؟
مياال اىل  رجال كان او امرأة –  يبدو ان االنسان املتزوج من اجلان – 
العزلة، منغلقا على نفسه ويكلم نفسه دائما, وتؤول نوبات الصرع 
لدى البعض على أنها حلظات اجملامعة اجلنسية, كما يستدل بوقوع 
بينما تقع املرأة على ظــهرها فوق  النوبة، على بطنه  اثناء  الرجل 

االرض عندما تنتابها نوبة صرع.

وألن هاتني الوضعيتني هما اللتان يتخذهما كل من الرجل واملرأة 
فليس أبسط من تأويل  املرأة حتت والرجل فوق –  خالل اجلماع – 

حلظات الصرع على أنها حلظات اجملامعة اجلنسية.
يكونوا  لن  االقل  على  او  اطفال  اجلن  من  الزواج  عن  ينتج  وال 

آدميني، اي لن يكونوا مرئيني، كما اسلفنا.
زوجته،  او  زوجه  مصري  خيتلف  اجلين  »الشريك«  يتوفى  وعندما 
جين  من  املتزوجة  اآلدمية  مصري  يكون  فبينما  يعتقد,  ما  حبسب 
االرمل  السفلي، جند مصري  االزلية واحلياة يف عوامل اجلن  اللعنة 
الذي يفقد زوجته اجلنية حيظى بتعامل خمتلف, فاجلنية حني متوت 
تأخذ معها زوجها وابناءها اىل حيث قبيلتها كي حيضروا مراسيم 

دفنها.
العائلة من  ابناءها متى شاءوا كما ترث  أن يروا  اهلها  ومن حق 
اجلنية صندوقا جيد فيه الزوج االبنــــاء كل ما يكفي لعيــشهم على 

االرض.
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)اعالن  »التسليم«  اجلاني  من  االحفاد  بطلب  الغيبية  احملاكمة 
اخلضوع( لبويا عمر، والعملية يف حقيقتها تقوم على صرع اجلان 
وخيتص بها احفاد الولي املعروفون باسم »موالني االذن« )اصحاب 
ومفاوضته  اجلان  مبقارعة  غريهم  دون  املفوض هلم  وهم  االذن( 
بهدف »اخراجه« من اجلسد املريض يفعلون ذلك و«بركة« جدهم 
بويا عمر حتميهم من اذى خملوقات اخلفاء الشريرة، خالل »احملاكمة« 

اي خالل حصص صرع اجلان.

ويتملك احلال أحد »امللبوسني« باجلان، فيتمرغ فوق أرض الضريح, 
على  لريد  بلسانه  يتكلم  فاجلاني  عادية،  غري  نربات  صوته  يأخذ 
استنطاق »مول االذن«, يكشف عن هويته، ثم بعد مفاوضة غريبة 
احلاالت  أغلب  ويف  املريض,  »ملغادرة«  شروطه  اجلاني  يفرض 
حسب  أوكبش،  )ثور  قربان  دم  يراق  أن  أساسي  كشرط  يطلب 
امكانيات املريض( كي يعقد مصاحلته مع خصمه واآلدمي، ويضيف 
بضريح  معينة  مدة  يقضي  ان  املريض  على  اشرتاطه  ذلك  اىل 

بوياعمر كنوع من العقاب.
»املعلم  يتدخل  الغيبية،  احملكمة  الغريب يف  االتفاق  حصول  بعد 
بوشويشية« وهو من أولياء اجلان وجالد احملكمة، كي يقدم اجلاني 
املاثل أمامها القسم بني يديه، متعهدًا بأن يرتك املريض بسالم 

عندما يستويف هذا األخري الشروط املفروضة عليه.
لكن قد حيدث اال يكون اجلاني »املصروع« من النوع السهار املراس، 
فريفض حتى جمرد االعرتاف لبويا عمر بسلطانه على اجلان, وهنا 
يتدخل »املعلم بوحلرير« الذي يشغل يف تراتبية النظام القضائي 
الغييب لبوياعمر، قاضيًا على قبائل اجلان وحاماًل خلامت سليمان الذي 
احملاكمة  يقود  الذي  اإلذن«  »مول  من  بأمر  يتدخل  اجلان,  تهابه 
)أي حصة صرع اجلان( فيخرج اجلاني املتمرد من األدمي املريض 
احملكمة  خدام  من  آخر  جين  وهو  الشتوي«،  »سيدي  اىل  ويسلمه 

مهمته كجالد ان حيرق اجلان املتمردين )النواقم(.
أما اذا متكن جين متمرد من الفرار من احملكمة الكربى، فإن »ملعلم 
ثم  العتقاله،  بتعقبه  يقوم  احملكمة  فارس  اجلاني  وهو  اليزيد«، 

اعادته اىل سلطة الولي بويا عمر كي ينال عقابه.
وفضاًل عن هؤالء »اخلدام« األربعة، تضم هيكلة حمكمة اجلان الكربى 
مهامه  تتحدد  الذي  الرحالي،  امحد  موالي  الرباني«  »اجلاني  ايضًا 
يف محاية »موالني اإلذن« وهم احفاد بوياعمر املأذون هلم مبقارعة 

اجلان.

بإبداء  يسمح  لبوياعمر،  الغيبية  احملكمة  تشكيلة  استعراض  ان 
مالحظتني اثنتني على األقل:

من جهة، تتشابه امساء خدام احملكمة من أولياء اجلان مع االمساء 
اآلدمية املتداولة )أمحد الرحالي، اليزيد، الشتوي,,,( عكس ما هو 
احمللي،  النطق  عن  غريبة  ألمساء  اجلان  مشاهري  عن محل  معروف 
كشمهاروش ومريا، وغريها,,, ومن جهة ثانية، نالحظ ان األلقاب 
الدرجات تتوزع، بشكل مل تربره األساطري، بني »ملعلم« اليت يطلقها 
املغاربة عادة على كل حريف برع يف حرفته وبلغ فيها درجة االتقان, 
و«سيدي«: و«موالي« وهي ألقاب تستعمل »لتشريف« فئة خاصة 
الذين  األشخاص  اسم  قبل  تنطق  »سيدي«  حيث  الناس,,,  من 
مييزهم علمهم او جاههم عن عامة الناس، بينما »موالي« تطلق على 
الشريفة, فكيف حيمل  النبوية  الدوحة  احندار اصوله من  ثبت  من 
اجلاني »بوحلرير« لقب »ملعلم«، وهو الفقيه القاضي املوكول اليه 
اقامة العدالة بني قبائل اجلان، بينما حيمل جالد احملكمة )الشتوي( 
اولياء  لبعض  تتوفر  وملاذا  تشريفًا؟  األكثر  »سيدي«  لقب  مثاًل، 
اجلان مقامات، بنيت قريبًا من ضريح بوياعمر، تتم زيارتها واقامة 
طقوس خاصة فيها كجزء من »زيارة« الولي بوياعمر,,, بينما خدام 

آخرون ليست هلم مقامات؟
وإذا أخذنا العدد اهلائل من الزوار الذين يفدون سنويًا وبال انقطاع 
والبدني  النفسي  العالج  اساليب  جناعة  على  دلياًل  الضريح  اىل 
جيعل  الذي  السر  حول  يثور  السؤال  فإن  عليها،  حيصلون  اليت 
بوياعمر يستقطب من احلمقى واملرضى اليائسني اكثر مما تستقبل 

املصحات العمومية يف املغرب.
أسئلة نطرحها دون ان جنيب عنها، ألنها بعض من األلغاز احملرية 

اليت تقوم عليها حمكمة اجلان الكربى يف بوياعمر

زواج اجلان من اإلنس

كان يف مدينة مراكش منزل قرر اصحابه حتويله اىل محام عمومي 
وهم جيهلون انه مسكون باجلان, وعندما ذهبت امرأة شابة متزوجة 
اي الصهريج –  حديثا لالستحمام فيه، اختفت حتت ماء »الربمة« – 
الذي يتجمع فيه املاء الساخن املخصص لالستحمام الزبائن, وبعد 
ثم  قليال  وتكلمت  الصهريج  ماء  سطح  على  طفت  عليها  املناداة 

عادت لالختفاء جمددا، مبجرد ما حاول الناس االمساك بها.
وقد مت اغالق هذا احلمام ، وترك ملالكيه الغيبيني!

إن هذه احلكاية اليت مسعها الطبيب الفرنسي موشون يف مراكش، 
من  شيء  يف  ختتلف  ال  العشرين،  القرن  من  االول  العقد  ......يتبع يف العدد القادمخالل 

اوساط  يف  الراهنة  الساعة  حتى  يتداوله  عما  املثرية  تفاصيلها 
املذكرة  اخلفاء  كائنات  افتتان  عن  احلكايات  غريب  من  العامة، 
الوقع  درجة  يبلغ  قد  افتتان  وهو  االنس,  بين  ببعض  واملؤنثة 
طرف  من  نائمة  وهي  فتاة  بكارة  افتضاض  بني  نتائجه  فترتاوح 
جين من »النواقم«، وتسليط مرض غامض عضال على أخرى ألجل 
الضغط عليها حتى تقبل بالزواج من اجلين الذي »يهيم بها«، حبا، 

وتقبل بالرحيل للعيش معه حيث ارضه وعشريته.

معتقدات مغربية

وإذا كان اعتقاد املغاربة يف وجود اجلن موغال يف القدم، كما رأينا، 
ترسخ مبرور  الذي  االعتقاد  ذلك  يثمر  ان  الطبيعي  من  فإنه كان 

الزمن، الكثري من املعتقدات اخلرافية حول خملوقات اخلفاء.
وقد سعى أسالفنا اىل اضفاء طابع اكثر واقعية على اجلن، حتى 
يكونوا قريبني اىل تصور العامة، عمال مبنطق التفكري البدائي الذي 
يرفض بطبعه اجملرد لصاحل احملسوس, فمنحوهم شخوصا واشكاال 
اسطورية جتعل منهم كائنات مهجنة هلا خصائص تكوينية مشرتكة 
يف  واحللول  التحول  على  هائلة  وقدرات  واحليوان،  البشر  بني 

االجسام احلية واجلامدة، وحتقيق اخلوارق.

االختالط
إن االختالط القائم بني العامل املرئي وغري املرئي، يفرض التزام 
كل من بين االنس وبين اجلن بقواعد اجلوار اليت تتضمن حقوق كل 
طرف, بعض االحتياطيات الضرورية, لكن مثلما ال ينفع االحتياط 
يف امور احلب بني البشر فيقع االفتتان بني الناس رجاال ونساء، 
فقد حيدث ان يقع جين او جنية يف هوى واحدة او واحد من بين 

البشر,,, وهنا املشاكل,,.
عالقة  وقيام  العاطفي  واالرتباط  الزواج  ان  العامة،  تصور  ويف 
جنسية بني اجلن واالنس هي امور ممكنة الوقوع، ويستدلون على 
ذلك بالكثري من احلكايات لتأكيد صحة اقواهلم, وميثل هذا االعتقاد 
»عشق  موضوع  حول  العربية  الشعوب  باقي  ملعتقدات  امتدادا 

اجلان«.
املغرب  ففي  طرفة  من  الشديدة  غرابته  رغم  املوضوع  خيلو  وال 
حيث ما زال البعض يعتقد ان العنة »العجز اجلنسي« اليت يشكو 
منها هي من عمل اجلن املسلط بأعمال السحر، ينصح بعض الطلبة 
أولياء الفتيات اجلميالت بأن يصنعوا هلن متائم حيملنها باستمرار 
كي تقيهن من العني الشريرة ومن اي عملية اغتصاب قد يتعرضن 

فيها من طرف جين يستهويه مجاهلن، فيفقدن بكارة الشرف.
الذي ذكر حالة رجل من  مرة اخرى –  ونعود اىل الطبيب موشون – 
 ),,,( ليلة  كل  يسكنه  كان  لواطيا  جنيا  ان  يعتقد  كان  مراكش 
ويعلق الطبيب على ذلك بالقول ان الرجل املسكني امنا كان مصابا 

بالبواسري، واكتشف االمر بعد عيادته له.

وعموما ميكن اجياد ابرز معتقدات املغاربة

اإلجياز

حول العالقة احلميمة بني االنس واجلن فيما يلي :
ميكن للجن ان يقع يف عشق االنس متاما كما يعشق بنو االنسان   –

بعضهم بعضا.
بعض  يغتصبون   – االشرار  اي   – و«الواعرين«  اجلن »النواقم«   –

الفتيات اثناء نومهن.
– قد يتزوج اجلين من بنات االنس كما قد تتزوج اجلنية من بعض ذكور 
االنس ويتم الزواج بأن يسكن االول الثاني – مبعنى حيل اجلين يف جسد 

االنسي .
– املصاب بالصرع قد يكون متزوجا من اجلن »رغم انفه« وعندما يدخل 
املصروع يف نوبة مرض الصرع فان ذلك عالمة على شروع اجلين 

يف املباشرة اجلنسية.
– زواج اجلان من االنس ال يثمر يف العادة اوالدا، أو قد يثمر اوالدا من 

اجلن غري مرئيني.
– قد يتزوج اجلين من امرأة رغما عنها فيقوم باالنتقام من كل من تقدم 

خلطبتها حيث يدبر له مصيبة.
– الزواج من اجلان مينح االنسان قدرات خارقة – كالقدرة على قراءة 

الغيب او عالج االمراض وغريها.
واذا حنن صدقنا كل ما يتداول حول املوضوع فسنعلم بالضرورة 
زوجة,  او  له  زوجا  اجلن  بين  بعض  من  يتخذ  من  السحرة  من  ان 
ومنهم من يظل بال زواج من بين جنسه تلبية لرغبة زوج او زوجة من 
اجلن، ومثة من السحرة من له زوجة واوالد من زواجه من كائنات 

اخلفاء.
مصنفات  مؤلفي  أبرز  من  وهو  احلاج  ابن  املغربي  املتصوف  لكن 
السحر، ينفي هذه االمكانية حيث يقول ان زواج االنسان من جنية 

يفقده القدرة على جمامعة بنات جنسه.
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تتــمات

»عاصفة احلزم« تدمر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

احلوثيني  املسلحني  بني  شوارع  وحرب  عارمة  فوضى  عدن  مدينة 
والقوات املوالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وعلم أن الرئيس هادي استطاع أمس االول مغادرة اليمن عرب منفذ 
الرياض يف  إىل  ووصل  )شرق(  املهرة  حمافظة  الربي يف  »شحن« 
خرجت  حني  يف  الشيخ،  شرم  يف  العربية  القمة  حضور  إىل  طريقه 
تظاهرة حاشدة يف تعز تأييدًا للتدخل العسكري ضد احلوثيني، كما 
تظاهر اآلالف يف صنعاء تلبية لدعوة اجلماعة للتنديد بالغارات. ويرافق 
هادي جنله جالل وشقيقه ناصر منصور إىل جانب رئيس جهاز األمن 

القومي على حسن األمحدي.
واستهدفت الغارات اليت أفاق السكان يف صنعاء على دويها، قاعدة 
الديلمي يف مطار صنعاء، ودمرت املدرج احلربي وجمموعة من طائرات 
)ميغ - 29( إضافة إىل غرفة عمليات الدفاع اجلوي، وامتدت ضرباتها 
اخلاصة  القوات  ومعسكرات  العاصمة  حول  اجلوي  الدفاع  مواقع  إىل 

وألوية الصواريخ وقوات االحتياط.
العند  امتد إىل قاعدة  وأكدت مصادر عسكرية وشهود، أن القصف 
يف حمافظة حلج )جنوب( وقاعدة مطار تعز والقاعدة اجلوية يف احلديدة 
وحجة  صعدة  يف  أسلحتهم  وخمازن  احلوثيني  مواقع  وإىل  )غرب(، 
)مشال( قبل أن يتجدد مساء على معسكر قوات االحتياط جنوب صنعاء 

وخمازن للذخرية شرقها.
وكشفت مصادر طبية عن مقتل 25 شخصًا وجرح أربعني خالل الغارات 
اليت لقيت مقاومة ضعيفة من املضادات اجلوية اليت حاولت التصدي 
هلا، وسط نزوح للسكان من املناطق اجملاورة للمعسكرات والقواعد 

اجلوية واألهداف العسكرية احملتملة للقصف.
اعتربتها  اليت  الضربات  هذه  على  بالرد  احلوثيني  مجاعة  وتوعدت 
»عدوانًا على اليمن«، وطالب حزب »املؤمتر الشعيب« بوقفها ووقف 
احلرب يف عدن والعودة إىل احلوار يف ضوء املبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية مؤكدًا أنه ليس طرفًا يف الصراع الدائر على السلطة والقوى 

السياسية.
املدارس  يف  الدراسة  وقف  صنعاء  يف  احمللية  السلطات  وأعلنت 
واجلامعات يف حني توقفت القنوات التلفزيونية احلكومية اليت يسيطر 
قمر  إدارة  إىل  هادي  به  تقدم  طلب  إثر  البث  عن  احلوثيون  عليها 
»نايلسات«، يف حني حشدت اجلماعة اآلالف من أنصارها يف صنعاء 

للتظاهر ضد غارات التحالف.
تؤيد  املدن سكانًا(  )كربى  تعز  حاشدة يف  تظاهرة  خرجت  ذلك  إىل 
الضربات والتدخل العسكري لردع احلوثيني وجاب املتظاهرون شوارع 
املدينة ورفعوا صور خادم احلرمني امللك سلمان بن عبد العزيز يف 
سياق التعبري عن امتنانهم الستجابة السعودية لنداءات الرئيس هادي 

للتدخل ضد االنقالبيني احلوثيني.
وأعادت الضربات اجلوية األمل ألنصار هادي الذين يستميتون للدفاع 
عن مدينة عدن أمام تقدم القوات املوالية للحوثيني اليت بدأت انتشارها 
أمس يف األرجاء الشمالية من املدينة يف ظل عمليات نهب للمنشآت 
احلكومية، فيما تدور االشتباكات يف حميط املطار وخمازن األسلحة يف 

جبل حديد.
وذكرت وكالة األنباء الرمسية )سبأ( اليت يديرها احلوثيون، أن قائد 
قوات األمن اخلاصة اللواء عبدالرزاق املروني تفقد يف عدن املكاتب 
واملنشآت واملؤسسات املدنية والعسكرية واطمأن إىل سالمتها وعدم 

السماح لتعرضها للنهب والسلب«.
اجلديد  األمين  االنتشار  خطة  تنفيذ  سري  »على  أشرف  أنه  وأضافت 
لقوات األمن اخلاصة مبدينة عدن عقب السيطرة الكاملة على املوقف 
واليت من شأنها فرض استتباب األمن وترسيخ دعائم االستقرار يف 

احملافظة«.
وكانت أعلنت السعودية فجر أمس االول )اخلميس( أن خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز القائد األعلى للقوات العسكرية 
أمر بانطالق عمليات »عاصفة احلزم« ضد معاقل االنقالبيني احلوثيني 
يف اليمن منتصف ليل اخلميس. وذكرت وكالة األنباء السعودية أن 
وزير الدفاع رئيس الديوان امللكي السعودي املستشار اخلاص خلادم 
الضربة  على  أشرف  عبدالعزيز،  بن  سلمان  بن  حممد  األمري  احلرمني 
اجلوية األوىل على معاقل احلوثيني يف اليمن، اليت أسفرت عن تدمري 
الدفاعات اجلوية احلوثية بالكامل، وقاعدة الديلمي، وبطاريات صواريخ 
»سام«، وأربع طائرات حربية، ومل تقع أي خسائر يف صفوف القوات 

اجلوية السعودية.
واعلن العميد امحد عسريي املتحدث باسم القوات املسلحة السعودية 
باسم عملية »عاصفة احلزم« ان الغارات اجلوية مستمرة اىل ان حتقق 
»اهدافها«، وأكد ان »ال ختطيط حاليا لعمليات برية« يف اليمن. وقال 
ان »العمليات ستستمر حتى حتقيق اهدافها«، مضيفا »حاليا ال ختطيط 
والدول  السعودية  القوات  االمر فان  ان استدعى  برية لكن  لعميات 

الصديقة والشقيقة جاهزة وسرتد على اي عدوان من اي نوع«.
وأوضح سفري السعودية لدى الواليات املتحدة عادل اجلبري يف مؤمتر 
صحايف ليل األربعاء، أن عمليات »عاصفة احلزم« تنفذها السعودية 
احلكومة  مباشر من  لطلب  استجابة  أكثر من عشر دول،  وحتالف من 
على  بناء  تتم  العسكرية  العمليات  أن  إىل  وأشار  اليمنية.  الشرعية 
األمم  ميثاق  الـ51 من  املادة  الواردة يف  النفس  الدفاع عن  مبادئ 
املتحدة، وآلية الدفاع اجلماعي الواردة يف ميثاق جامعة الدول العربية. 
فيما أعلنت وكالة األنباء السعودية أمس االول، أن الرئيس اليمين 
أمس  اجلوية  الرياض  قاعدة  مطار  إىل  وصل  هادي  منصور  عبدربه 
الديوان  رئيس  السعودي  الدفاع  وزير  استقباله  يف  وكان  االول، 

امللكي األمري حممد بن سلمان.

لرئيس جملس  الثاني  النائب  العهد  ولي  ولي  ترأس  الرياض  ويف 
الوزراء وزير الداخلية األمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز مبكتبه بوزارة 
الداخلية مساء أمس االول، اجتماعًا لقيادات قوى األمن الداخلي حبث 
املستجدات األمنية يف ضوء العمليات العسكرية اليت تنفذ ضمن عملية 
األمنية  التدابري  وحتديد  بها،  املتصلة  واالحتماالت  احلزم«  »عاصفة 
الالزمة ملواجهتها. وأكد األمري حممد بن نايف يف نهاية االجتماع أهمية 
تعزيز اإلجراءات األمنية على حدود اململكة، ويف مجيع املرافق العامة 
واملنشآت النفطية والصناعية، والتعامل حبزم مع كل من تسول له 

نفسه النيل من األمن وتنفيذ األنظمة حبقه.
عمليات  مركز  املاضية  قبل  الليلة  السعودي  العهد  ولي  ولي  وزار 
القوات اجلوية السعودية لقيادة عملية »عاصفة احلزم«، إذ كان يف 
استقباله وزير الدفاع السعودي. واطلع ولي ولي العهد على تفاصيل 
اخلطط والعمليات العسكرية قبيل انطالق الطائرات السعودية لتنفيذ 

مهماتها.
بيانًا  السعودية واإلمارات والبحرين وقطر والكويت أصدرت  وكانت 
ووصفت  اليمن،  يف  التطورات  شأن  اخلميس يف  االول  امس  فجر 
احلوثي،  االنقالب  جراء  اليمن  استقرار  زعزعت  بأنها  هناك  األوضاع 
وتهديدًا  واستقرارها،  املنطقة  ألمن  كبريًا  تهديدًا  تشكل  وأضحت 
للسلم واألمن الدوليني. وتضمن البيان نشر نص رسالة تلقاها قادة 
دول جملس التعاون اخلليجي من الرئيس اليمن عبدربه منصور هادي 
تناشدهم »تقديم املساندة الفورية بالوسائل والتدابري الالزمة كافة، 
مبا يف ذلك التدخل العسكري حلماية اليمن وشعبه من العدوان احلوثي 
املستمر، وردع اهلجوم املتوقع حدوثه يف أي ساعة على مدينة عدن 
وبقية مناطق اجلنوب، ومساعدة اليمن يف مواجهة القاعدة وداعش«.

وأشار البيان إىل أن التهديد الناجم عن العدوان احلوثي أضحى شاماًل، 
وأن »االعتداءات طاولت كذلك أراضي اململكة العربية السعودية، وأن 
املناورات احلوثية بالذخرية احلية قرب احلدود السعودية تكشف نيات 
ولذلك  اململكة،  على  السافر  عدوانها  تكرار  احلوثية يف  امليليشيات 
-يقول البيان- قررت الدول اخلليجية اخلمس استجابة طلب الرئيس 
اليمين حلماية اليمن وشعبه من عدوان املليشيات احلوثية اليت كانت 
وال تزال أداة يف يد قوى خارجية«. وأوضح السفري اجلبري يف مؤمتره 
الصحايف يف واشنطن أن قرار شن عملية »عاصفة احلزم« مت اختاذه 
العامل،  السعودية وشركائها حول  بعد مشاورات مكثفة مع أصدقاء 
خصوصًا الواليات املتحدة. وأعرب عن تقدير بالده وسعادتها بالدعم 
التزام  وأكد  املتحدة.  الواليات  ومنهم  أصدقائها،  من  تلقته  الذي 
السعودية بسالمة اليمن وشعبه وأمنهما. وقال إن ما حيدث يف اليمن 

له تأثري مباشر على اململكة.
ويف موقف الفت، قال الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان ان ايران 
حتاول السيطرة على منطقة الشرق االوسط و »هذا ال ميكن التسامح 
معه. على ايران ان تفهم هذا«، داعيًا ايران اىل سحب عناصرها من 

اليمن وسورية والعراق واحرتام وحدة الدول العربية.
من جهة اخرى اعلن البيت االبيض امس االول عن قلقه من »انشطة 
ايرانية« يف اليمن حيث سيطر احلوثيون على العديد من املدن الكربى 
ويهددون عدن يف جنوب البالد. وقال اليسرت باسكي املتحدث باسم 
اليمن  ايرانية يف  انشطة  بالقلق بشأن  »نشعر  القومي  االمن  جملس 
ايران اسلحة تساهم يف زعزعة وتهديد احلكومة  ومعلومات عن نقل 

الشرعية« يف اليمن.
اىل ذلك سجلت القمة العربية اليت تلتئم اليوم )السبت( يف مدينة 
شرم الشيخ الساحلية املصرية، جناحًا قبل أن تبدأ، إذ أعلن األمني 
مع  مشرتك  صحايف  مؤمتر  يف  العربي،  نبيل  العربية  للجامعة  العام 
وزير اخلارجية املصري سامح شكري، موافقة وزراء اخلارجية يف ختام 
اجتماعهم أمس، تشكيل قوة عربية مشرتكة ملواجهة ُمهددات األمن 

القومي العربي.
وقال العربي إنه مت »اعتماد مبدأ إنشاء قوة عربية عسكرية تشارك 
تارخيي يف  أمر  التحديات. هذا  اختياري ملواجهة  الدول بشكل  فيها 
العمل العربي املشرتك. ألول مرة قوة تنشأ وتعمل يف اإلطار العربي. 

سيكون هناك جيش عربي يتدخل يف مناطق التهديد«.
وجاء يف القرار: »قرر جملس وزراء اخلارجية العرب إنشاء قوة عسكرية 
عربية مشرتكة تضطلع مبهام التدخل العسكري السريع وما ُتكلف به 
من مهام أخرى ملواجهة التحديات اليت تهدد أمن وسالمة أي من الدول 
القومي  لألمن  مباشرًا  تهديدًا  وتشكل  الوطنية  وسيادتها  األعضاء 
العربي مبا فيها تهديدات التنظيمات اإلرهابية«. وكلف القرار األمني 
العام بالتنسيق مع رئاسة القمة )مصر( دعوة رؤساء أركان القوات 
املسلحة يف الدول األعضاء إىل االجتماع خالل شهر من صدور القرار 
»لدراسة اإلجراءات التنفيذية وآليات العمل واملوازنة املطلوبة إلنشاء 
القوة العسكرية العربية املشرتكة وتشكيلها وعرض نتائج أعماهلا يف 

أقرب وقت على اجتماع جمللس الدفاع العربي إلقرارها«.
ونالت عملية »عاصفة احلزم« توافقًا عربيًا غري مسبوق يف قضايا مماثلة 
اخلارجية  وزير  أعلن  وفيما  إفشاهلا.  العربي سببًا يف  االنقسام  كان 
بانضمام  التحالف،  توسيع  لـه  تصرحيات  يف  ياسني  رياض  اليمين 
تونس وجيبوتي ودول عربية أخرى »ستنضم يف القريب«، وأوضح 
أن العمليات العسكرية جاءت بـ »التنسيق مع الواليات املتحدة«، كما 
أشاد بـ »االلتفاف العربي حول الشرعية يف اليمن«، معتربًا أن العرب 
أثبتوا اليوم أنهم »على قلب رجل واحد«. وأكد أن الرئيس اليمين عبد 

ربه منصور هادي سيلقي كلمة بالده يف أعمال القمة.
وأعلنت الرئاسة املصرية إرسال قوات حبرية وجوية »لفرض االستقرار 
والشرعية يف اليمن«، ومل يشر بيان أصدرته إىل تدخل بري لكنه مل 
يستبعده، فيما رهن الوزير اليمين حصول ذلك بـ »استدعاء الضرورة 
ومقتضيات املوقف على األرض«. وساهم الزخم الذي فرضته »عاصفة 
الدول  التفاف  مع  السيما  اخلالفات،  عن  احلديث  تراجع  يف  احلزم« 

العربية، وبينها مصر وقطر، خلف دعم الشرعية يف اليمن، ودفعت 
العملية يف اجتاه تبين االقرتاح املصري حول »تشكيل قوة مشرتكة«، 

حيث بدا وكأن نواتها تتشكل يف اليمن.
من جهة أخرى، قال وزير اخلارجية املصري سامح شكري إن االجتماع 
عملية  إىل  إشارة  )يف  العمل  لتنسيق  آلية  إىل  يتطرق  »مل  الوزاري 
إطار  يف  الدول  فيه  تشارك  اختياري  عمل  هذا  احلزم«(،  »عاصفة 
التنسيق املشرتك وهناك دعم دولي )لكن( حنن نعي حجم التهديدات 

وقادرون على التصدي هلا«.
ويفتتح الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت فاعليات 
القمة العربية، ويتوقع مشاركة واسعة من امللوك والرؤساء العرب، 
اجلمعة  الشيخ  شرم  منتجع  على  بالتوافد  بدأوا  يكونوا  أن  املقرر 

)امس(.

مساعد قائد الطائرة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ذلك مبثابة الصدمة الثانية بعد صدمة مقتل مجيع ركاب الطائرة.
الطائرة خللل تقين جعلها  احتمال تعرض  ويبدد ذلك تساؤالت حول 
بإحدى  أن تصطدم  األلب قبل  تتهاوى ملدة عشر دقائق فوق جبال 
القمم، لكنه يطرح سؤالني حول رغبة لوبيتز يف االنتحار أو تنفيذ عمل 
إرهابي، ما يعين أن التحقيقات سرتكز على التدقيق يف سرية لوبيتز، 
سعيًا إىل حتديد دوافع فعلته بالتعاون مع السلطات األملانية اليت مل 

ترصد مؤشرات إىل عالقته باإلرهاب.
ويعرف عن لوبيتز، وهو أملاني عمره 28 سنة، أنه شاب هادئ يعمل 
لدى »جرمان وينغز« منذ العام 2٠1٣ بعدما حاز الشهادات املطلوبة 

لقيادة طائرة »ارباص ٣2٠«.
لوبيتز  انتحار  التحقيقات،  يقود  الذي  روبان  العام  املدعي  واعترب 
»فرضية مطروحة لكنها ليست أكيدة«، مشريًا إىل أن كلمة انتحار »ال 
تصح لوصف تصرٍف قتل عددًا كبريًا من الناس«. وزاد: »ال نزال يف 
بداية التحقيق، وال أملك عناصر كافية إلثبات ذلك، كما ال مؤشرات 
إىل ترجيح فرضية اإلرهاب، وال نعلم صلة لوبيتز بأوساط إرهابية«.

وأشار روبان إىل أن قبطان الطائرة باتريك إس. »غادر قمرة القيادة 
فطلب  موصدًا  الباب  وجد  عاد  وحني  لوبيتز.  مع  ودية  حمادثة  بعد 
فتحه، لكن لوبيتز مل يرد وشّغل زر عملية اهلبوط، ما جعل الطائرة 

تهوي بسرعة فائقة ملدة عشر دقائق قبل أن تتحطم«.
باب  بأن فتح  »جرمان وينغز«  لـ  األم  الشركة  »لوفتهانزا«  وأفادت 
قمرة القيادة من اخلارج ممكن باستخدام شيفرة وفقًا لقواعد اعتمدت 
بعد اعتداءات 11 أيلول )سبتمرب( 2٠٠1. لكن الشركة املصّنعة للطائرة 
أكدت إمكان تعطيل نظام الشيفرة من داخل القمرة.وكشف روبان أن 
»صراخ الركاب مل ُيسمع إال يف الدقائق األخرية للتسجيل الذي نقله 
أحد الصندوقني األسودين للطائرة، ما يعين أنهم قضوا فورًا، فيما 
كان لوبيتز يتنفس يف شكل طبيعي بال أي مؤشر إىل اضطراب يف 

سلوكه«.
جريج: سالم سيتخذ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
يؤثر  أشهر،  عشرة  من  اكثر  منذ  الشغور  استمرار  ألن  للجمهورية، 
سلبا على عمل سائر املؤسسات الدستورية وحيرم الدولة من رأسها، 

الضامن األول لوحدة الوطن ولإلستقرار السياسي يف البالد.
بعد ذلك، إنتقل جملس الوزراء اىل حبث املواضيع الواردة على جدول 
القرارات  إختذ بصددها  التداول  وبعد  فيها  فتناقش  اجللسة،  أعمال 

الالزمة وأهمها:
أوال: املوافقة على مشروع مرسوم يرمي اىل إحالة جرمية السلب والقتل 

احلاصلة يف 2٠14/11/15 يف بلدة بتدعي اىل اجمللس العدلي.
ثانيا: املوافقة على طلب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية متديد 
الفرتة الزمنية لربنامج دعم البلديات يف جمال ادارة النفايات الصلبة 

املمول بهبة من اإلحتاد األوروبي لغاية 2٠17/5/22.
تعاون  إتفاقية  إبرام  اىل  يرمي  مرسوم  على مشروع  املوافقة  ثالثا: 

سياحي بني لبنان وتونس.
رابعا: املوافقة على طلب وزارة الرتبية اإلجازة هلا بإعادة عقار يف بنت 
جبيل اىل بلدية بنت جبيل اليت قدمته لصاحل الوزارة من أجل تشييد 

بناء مدرسي وذلك إلنتفاء احلاجة لإلحتفاظ مبلكيته.
للتدريس  املتعاقدين  قانون الشرتاك  مشروع  على  املوافقة  خامسا: 
الرتبية يف  الكفاءة يف كلية  القبول يف شهادة  مباراة  بالساعة يف 

اجلامعة اللبنانية.
سادسا: املوافقة على طلب بعض الوزارات نقل اعتمادات من احتياطي 
املوازنة العامة اىل موازاناتها للعام 2٠15 على أساس القاعدة اإلثنيت 
عشرية ومن ضمنها املوافقة اعتماد اىل وزارة الدفاع لتحقيق خمتلف 
العامة  األشغال  وزارة  موازنة  اىل  آخر  اعتماد  ونقل  الذخائر  أنواع 
والنقل الستكمال املرحلة الثانية من أشغال مشروع طريق كفررمان- 

مرجعيون.
من  املختلفة  باملشاريع  الئحة  إعداد  األشغال  وزارة  تكليف  سابعا: 
طرقات ومرافق وغريها وعرضها يف اجللسة املقبلة املخصصة لدراسة 

املوازنة العامة.
للتنمية  الكوييت  الصندوق  مع  اتفاقية  مشروع  على  املوافقة  ثامنا: 

لتمويل مشروع طريق الكرك- رياق.
الوطين لقبول  الدفاع  تاسعا: املوافقة على طلبات مقدمة من وزارة 

هبات مقدمة من بعض املؤسسات واألشخاص اىل هذه الوزارة«.
وردا على سؤال، نفى وزير اإلعالم ان يكون البحث داخل جلسة جملس 
الوزراء تطرق اىل تطورات األوضاع يف اليمن. وقال: »إكتفينا بالبحث 
يف جدول االعمال داخل اجللسة ولدينا الثقة الكاملة برئيس احلكومة 

الذي سيتخذ املوقف املناسب إزاء هذا املوضوع اخلطري«.
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اللجوء  العمر،  من  اخلامس  العقد  رجل يف  وهو  جورج،  اختار    
اىل محية لتخفيف الوزن على يد أخصائي بعد شعوره باخلوف من 

إرتفاع السكري الذي يعاجله بالدواء.

صباح أحد األيام، قرر جورج إجراء فحوصات طبية ليطمئن باله، 
ليظهر فيها وجود شحم على الكبد، وهو ما رأى فيه طبيبه أمرًا 
اىل  يؤديان  بعاملني  إلصابته  نظرًا  اخلوف  اىل  يدعو  ال  طبيعيًا 
تكّون الشحم على الكبد، البدانة والسكري، فدعاه اىل اإلستمرار 

باحلمية وتناول دواء السكري بإنتظام.

 ما بني التشّحم والتشّمع
كثريون يسمعون بالشحم على الكبد أو بتشّمعه لكنهم ال يعرفون 
معنى هاتني العبارتني وال جييدون التمييز بينهما. ويف هذا اإلطار 
تشرح األخصائية يف الكبد ريتا سليم أن "تشّحم الكبد هي املرحلة 
اليت تسبق تصّلبه أو تشّمعه"، الفتًة اىل أن "التشّحم يظهر عندما 
ترتاكم بعض املواد الدهنية داخل خاليا الكبد"، وتوضح أن "هذه 
املشكلة الصحية تظهر نتيجة مقاومة اجلسم هلرمون اإلنسولني، 
اليت غالبا ما تنشأ كنتيجة للسمنة"، وتشرح: "عندما يصبح اجلسم 
مقاوما لإلنسولني فإن كل العضالت، والدهون، وخاليا الكبد، ال 
تستجيب بشكل طبيعي له، ولذلك فإن مستويات هذا اهلرمون،  
وكذلك مستويات سكر الدم الذي يقوم اإلنسولني بإدخاله إىل 

اخلاليا، ترتفع يف الدم".
أما بالنسبة لتشّمع الكبد، فتشري سليم أنه "مرض يصيب خاليا 
الكبد السليمة بندوب وتصبح األنسجة الطبيعية غري قادرة على 
سبيل  وعلى  الكبد،  اىل  الدم  وصول  وتعيق  بوظائفها  القيام 

املثال توقف الدم عن السيالن أثناء اجلروح...".  

التهاب الكبد

ميكن لإللتهاب أن يصيب الكبد أيضًا، وميكن للمريض أن يشفى 
منه إذا متت معاجلة األسباب ولكن قد يتطور اىل التشّمع يف حال 
أهمل اإلنسان نفسه. ومن األسباب األساسية لإلصابة بااللتهاب 
عن  ينجم  أن  وميكن   Hepatite Cو  Hepatite B الكبد  فريوسات 
وراثية.  عوامل  اىل  إضافة  املشروب  من  كاإلكثار  أخرى  عوامل 
تشرح سليم أن "فريوس Hepatite B  ينتقل من خالل التعرض 
ينتقل   Hepatite C فيما  امللوثة،  اجلسم  من سوائل  ألي سائل 
عن طريق استعمال معدات احلقن امللّوثة خالل اإلجراءات الطبية، 

وتعاطي املخدرات حقنًا".

 الوظائف والعالج
من  تنقيته  على  يساعد  وهو  اإلنسان  جلسم  حيوي  عضو  الكبد 
إنتاج  السكر،  ختزين  الربوتني،  صناعة  وعلى  كما  السموم،  
اهلرمونات، إنتاج الكوليسرتول واألمحاض الدهنية. وهنا تشّدد 
تلك  إحدى  تعّطل  قد  الكبد  بالتهاب  "اإلصابة  أن  على  سليم 

الوظائف".
تشري سليم اىل أن "الشحم على الكبد يعاجل بعد إزالة السبب، فإذا 
كان من البدانة جيب اتباع محية معينة واذا كان من السكري جيب 
تعديل مستوى السكر يف الدم"، الفتًة اىل أنه "ويف حال تشّحم 
الكبد ميكن إعادته اىل وضعه الطبيعي السليم عرب معاجلة أسباب 
اإلصابة به". أما يف حال التشّمع، فرتى أنه "من املستحيل اعادته 
اىل وضعه الطبيعي وكل ما يستطيعه األطباء يف هذه احلالة هو 

منع تفاقم مشكلة املريض وتثبيتها على ما هي عليه". 
وتلفت سليم اىل أن "احلّل الوحيد لعالج تشّمع الكبد يف مراحله 
األخرية يكمن باللجوء اىل زراعة بديلة وهذا ال حيصل يف لبنان"، 
لّكنها  العمليات  هذه  مثل  جترى  كانت  املاضي  "يف  وتوضح: 
توقفت راهًنا بسبب عدم وجود واهب مطابق للمريض أو  من 
واهب قد  املريض يف ظل عدم وجود  وتدهور صحة  العائلة،  

تؤدي اىل وفاته".
تشدد سليم على "ضرورة عدم اإلكثار من الكحول، وأخذ اللقاح 
ضد فريوس Epathite b  وEpathite C "، مثنية على "أهمية الترّبع 

بالدّم من وقت آلخر ألن ذلك مفيد جلسم اإلنسان".

بإستمرار ملنع متّلك  حالته  مراقبة  املريض  أن على  القول  يبقى 
املرض من جسده فينتقل من تشّحم اىل تشّمع الكبد.

بني تشّحم الكبد وتشّمعه.. 
مسؤولية املريض مراقبة وضعه

 نظرًا حلمالت التوعية باسكال أبو نادر -النشرة|
حتذر  اليت  املكثفة 
والسمنة  السكر  من 
على  وتأثريهما 
مبرض  اإلصابة 
يعتقد  السكري 
السكر  أن  البعض 
الشرير  دور  يلعب 
يف النظام الغذائي! 

كبريًا  تهديدًا  يشكل  السكر  تناول  اإلفراط يف  أن  األمر  حقيقة 
تناول  اإلفراط يف  أن  األخرى  التغذية  حقائق  من  لكن  للصحة، 
أي طعام ميكن أن يسبب السمنة اليت تعترب أهم عامل يؤدي إىل 

مرض السكري.

تشري األحباث إىل وجود تأثري مباشر لألطعمة السكرية على انتشار 
مرض السكري أكثر من غريها. فبحسب التقرير الذي نشره موقع 
جملة "تايم" األمريكية يؤدي تناول 150 سعرة حرارية إضافية من 
السكر إىل ارتفاع معدل انتشار مرض السكري بنسبة 1 باملائة، 
حتى لو مت السيطرة على الوزن وتفادي السمنة، والقيام بأنشطة 

بدنية.

وقد وجدت دراسة نشرتها جملة "جاما" لطب األطفال أن الذين 
الوفاة  خماطر  زيادة  من  يعانون  كبرية  مبعدالت  السكر  يتناول 
يف  الزيادة  هذه  تصل  وقد  والسكري،  القلب  أمراض  نتيجة 

املخاطر إىل الضعف.

يفاقم املشكلة أن منتجات عديدة حتتوي على السكر حاليًا، وأحيانًا 
بكميات غري متوقعة.

إليك بعض حقائق التغذية عن السكر:

شيء  أي  هي  املضافة  السكريات  أفضل.  السكر  أنواع  بعض 
النكهة، يتساوى يف ذلك  يضاف إىل األطعمة من أجل حتسني 
ملعقة العسل اليت تضيفها إىل فنجان الشاي والسكر املضاف 
إىل الكاتشاب. لكن السكر املوجود بشكل طبيعي يف األطعمة، 
مثل الفواكه واخلضروات ومنتجات األلبان غري احملالة هو أفضل 
العسل  باستخدام  املشروبات  حتلية  تعترب  كذلك  السكر.  أنواع 

الطبيعي أفضل من السكر األبيض.

قراءة بيانات التغذية. عند قراءة البيانات املكتوبة على عبوة أحد 
األطعمة ينبغي االهتمام بعدد مصادر السكر، عندما يوجد أكثر من 
مصدر مثل سكر القصب وشراب الذرة واملالتوز أو الفركتوز، 
يعين ذلك أن هذا الطعام حمّلى بدرجة كبرية جدًا. حسب القوانني 
من  لذلك  أكرب،  كميات  ذات  الرتتيب  أواًل يف  املذكورة  األنواع 
وإجراء مسح سريع هلا ملعرفة حمتوياتها،  املكتوب  قراءة  اهلام 

حتى لو مل يتم ذكر عدد غرامات السكر املستخدم.

املقدار املقبول من السكر. ينبغي أال يتجاوز املقدار الذي حتصل 
مالعق   6 أي  حرارية،  سعرة   100 يوميًا  السكر  من  املرأة  عليه 
إىل  يصل  حاليًا  النساء  تتناوله  ما  متوسط  ذلك  مع  صغرية، 
إىل  املضافة  السكر  كميات  والسبب  يوميًا!  ملعقة صغرية   18
أطعمة عديدة. حتتوي امللعقة الصغرية على 4 غرامات من السكر 
املضاف، فإذا أضافت امرأة ملعقة سكر واحدة لشاي أو قهوة 
الصباح ثم أكلت قطعة شوكوال )12 غرامًا أو 3 مالعق( يتبقى 

ملعقتان للحفاظ على املقدار الصحي من مدخالت السكر.

السكر الطبيعي. العصائر الطبيعية والفواكه اجملففة مصدر خادع 
للسكر، فالزجاجة اليت حتتوي على عصري خضروات وفواكه طبيعية 
أو  السكر،  من  غرامًا   53 بـ  اجلسم  تزود  ملل   443 مقاس  من 
ما يعادل 270 سعرة حرارية، على الرغم من أن املصادر كلها 

خضروات وفاكهة!

اجلانب اإلجيابي يف مصادر السكر الطبيعي هو أنها تزود اجلسم 
الغذائي  التمثيل  وعملية  اهلضم،  عميلة  تبطي  غذائية  بألياف 
السعرات احلرارية على شكل  للسكر، وبالتالي تقلل من ختزين 
دهون، ومتنع ارتفاع نسبة السكر يف الدم بشكل كبري مفاجئ. لكن 

على الرغم من هذه الفوائد علينا مراقبة الكمية اليت نتناوهلا.

أما الفواكه اجملففة فرتكيز السكريات الطبيعية فيها أكرب ألنها 
بال ماء. لذلك عليك تقدير الكميات كالتالي: كوب من الفاكهة 
الطازجة يعادل نصف كوب من العصري الطبيعي، يعادل ربع كوب 

من الفواكه اجملففة.

 حقائق هامة عن السكر »شرير« 
النظام الغذائي

أن  كثريون  يظن   
الطعام  تسخني 
ضار  بامليكروويف 
بالصحة وأن إشعاعه 
طيسي  مغنا و لكهر ا
تكوين  إىل  يؤدي 
األكل  يف  مواد 
مبرض  تتسبب 

السرطان، 

فهل هذا صحيح أم أنه جمرد ظنون يف أذهان الناس؟ وهل مثة 
وجبات معينة ينصح بطهوها بهذا اجلهاز؟

باألمواج  املنزلي  الطعام  تسخني  جهاز  أن  يظنون  الناس  بدأ   
الكهرومغناطيسية املختصة باملواد الغذائية )امليكروويف( ضار 
بصحة اإلنسان بعد أن أظهرت دراسة، لباحث التغذية السويسري 
هريتيل عام 1989، أن امليكروويف مصيدة قاتلة، حبسب دويتشه 

فيله.

وكان هريتل قد الحظ أن هيموغلوبني الدم ومستوى الكوليسرتين 
هذا  يف  املسخن  الطعام  تناول  بعد  سلبيا  يتأثران  اجلسم  يف 

اجلهاز.

لكن، مل يتم حتى اآلن إثبات صحة ذلك ومل يتم تأكيده علميا. 
وكذلك رفضت الشركات ذات الشأن هذه األطروحة، ألن التحقق 
إضرارا  واعتربته  ثالث،  طرف  قبل  من  إطالقا  يتم  مل  ذلك  من 
مبنتجاتها، ورفعت قضية ضد اخلبري الغذائي يف احملاكم. ومما 
أن روسيا حظرت يف  الظنون،  أدى كذلك إىل نشوء مثل هذه 
أن  لبثت  ما  لكنها  امليكروويف،  استخدام  السبعينات  منتصف 

ألغت هذا احلظر.

الغذاء وليس امليكروويف هو األساس

أية  تكمن  احلقيقة ال  للميكروويف؟ يف  ولكن هل هناك خطورة 
عالقة  وال  الغذائية  للمواد  اجلهاز  هذا  تسخني  آلية  يف  خطورة 
له باملواد املسرطنة. وما على املرء هنا إال عدم االعتماد كليا 
على تناول املواد الغذائية الصناعية اجلاهزة، اليت يتم تسخينها 
يف امليكروويف الحتوائها على قيمة غذائية قليلة. وال بأس من 
تناوهلا أحيانا، ألن االعتماد الكلي على األغذية اجلاهزة يزيد من 
وزن اجلسم، حبسب وزارة الصحة األملانية، فتزداد دهون البطن، 
من  خيتلف  هذا  ولكن  القلب،  بأمراض  اإلصابة  احتمال  ويزداد 

شخص إىل آخر.

يستخدم امليكروويف يف تسخني الطعام منذ عام 1947. ومبدأ 
عمله يتمثل يف أن طاقة األمواج الكهرومغناطيسية حترك جزيئات 
الطعام وتتولد حرارة نتيجة احتكاك اجلزيئات بعضها ببعض، وينجم 
الوعاء نفسه. وباإلمكان  الغذائية دون  عن ذلك تسخني املادة 
استخدام امليكروويف لتحضري أغذية صحية، وبذلك ميكن توفري 
ومن  الزائدة.  والدهون  احلرارية  السعرات  من  والتقليل  الوقت 

هذه الوصفات:

- البيض: يتم خلط البيض بالتوابل حبسب الطلب، ثم وضعها 
يف امليكروويف ملدة دقيقة واحدة فقط. وتناول ذلك يف الصباح 

الباكر يوفر طاقة جلسم اإلنسان طوال اليوم.

الشوفان  حبوب  وضع  باإلمكان  احلليب:  مع  اجملروشة  -احلبوب 
ملدة  امليكروويف  يف  الوجبة  تسخني  ثم  احلليب  يف  اجملروشة 
دقيقة أو اثنتني فقط، وبعد ذلك إضافة القرفة والسكر. وهكذا 

ميكن ضمان وجبة فطور صحية.

رقائق  وضع  الغداء  وقت  املستعجلني  بإمكان  بيتزا:  امليين   -
البطاطا املقلية اجلاهزة )التشيبس( يف صحن وإضافة طبقة من 
نبات اجلرجري وصلصة البيتزا وجبنة املوتزاريال عليها، وبعد ذلك 
بشكل  اجلنب  رش  وينبغي  امليكروويف.  يف  دقيقة  ملدة  ترتك 
خفيف حبيث تتكون طبقة رفيعة فقط من اجلنب، وإال فإن من شأن 

الكمية الزائدة تلطيخ الوجبة باجلنب.

-تدفئة اخلضروات اجملمدة: ال مانع من إذابة الثلج العالق على 
وقد  بطبخها.  البدء  قبل  امليكروويف،  بواسطة  اجملمدة  اخلضار 
أظهرت الدراسات أن اخلضروات اجملمدة صحيًة أكثر من اخلضروات 
الطازجة، فالتجميد حيفظ الفيتامينات يف األغذية النباتية بشكل 

أفضل.

تسخني الطعام بامليكروويف هل 
هو ضار فعال؟

منال داود |



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 



Page 34صفحة 34     

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

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

نوفمرب  من  عشر  السابع  يف   
تشرين الثاني سنة 1869، افتتحت 
اليت تصل  السويس  قناة  رمسيًا 
واملتوسط، يف  األمحر  البحر  بني 
احتفال رمسي يف ميناء بورسعيد 

املصري.

ختطيط  على  العمل  استغرق 
سنة،   15 من  أكثر  القناة  وبناء 
بسبب  مرات  عدة  بناؤها  وتوقف 
النزاعات السياسية، ونقص اليد 
انتشار  بسبب  وحتى  العاملة، 
النهاية  لكن يف  الكولريا،  مرض 
عندما اكتملت، غريت هذه القناة 
املائية اليت يبلغ طوهلا 101 ميل 
العاملية،  والشحن  التجارة  طرق 
من خالل السماح للسفن باختصار 
الطريق القديم حيث كانت تضطر 

اللتفاف حول القارة اإلفريقية.

فيما يلي بعض احلقائق اليت قد 
تصل  اليت  القناة  عن  تعرفها  ال 

الغرب بالشرق..

تعود أصوهلا ملصر القدمية

احلديثة  احلالية  السويس  قناة 
ليست إال األحدث من عدة ممرات 
مائية شقت يف مصر. من احملتمل 
سنوسرت  املصري  الفرعون  أن 
الثالث قد بنى قناة مائية تصل 
البحر األمحر بنهر النيل سنة 1850 
قبل امليالد، حسب مصادر قدمية، 
فإن كاًل من الفرعون خنو الثاني 
وداريوس الفارسي بدءا مبشروع 
لبناء قناة مشابهة لكنهما اضطرا 

لرتك هذا املشروع فيما بعد.

على  العمل  أن  املفرتض  من 
الثالث  القرن  انتهى خالل  القناة 
البطاملة،  عهد  يف  امليالد  قبل 
والعديد من الشخصيات التارخيية 
أن  املمكن  من  كليوباترا  ومنها 
تكون استخدمتها خالل أسفارها. 
بها قناة  اليت متر  الطريق  ختتلف 
قناة  طريق  عن  القدمية  الفراعنة 
املباشرة، فهي  احلالية  السويس 
متر بالصحراء إىل نهر النيل ومن 

ثم إىل البحر املتوسط.

فكر نابليون بونابرت ببنائها

 ،1798 سنة  ملصر  احتالله  بعد 
أرسل نابليون فريق مسح للتحقق 
من قابلية شق قناة السويس من 
املتوسط،  البحر  إىل  األمحر  البحر 
استطالع  رحالت  أربعة  بعد  لكن 
الفريق  توصل  للمنطقة،  ومسح 

حقائق ُمدهشة ال تعرفها عن قناة السويس
أي  أن  مضمونه  خاطئ  الستنتاج 
ستؤدي  القناة،  حلفر  حماولة 
النيل،  دلتا  كارثي يف  لفيضان 
وذلك ألن البحر احلمر أعلى ب 30 

قدمًا من املتوسط.

صرف  اخلاطئة  للحسابات  نتيجة 
املشروع،  عن  نظره  نابليون 
القناة  لتشييد  اخلطط  وتوقفت 
حتى عام 1847 عندما أعلن فريق 
اختالف  أنه ال يوجد  الباحثني  من 

كبري يف االرتفاع بني البحرين.

كانت بريطانيا من أشد املعارضني 
لبنائها

بدأ التخطيط لبناء قناة السويس 
توصل  عندما   ،1854 سنة  رمسيًا 
يدعى  سابق  فرنسي  سياسي 
مع  التفاق  ديليسبس  فرديناند 
إنشاء  على  املصري  امللك  نائب 

شركة قناة السويس.

كان  ديليسبس  عرض  أن  مبا 
الفرنسي  اإلمرباطور  من  مدعومًا 
نابليون الثالث، فقد اعترب الكثري 
من رجال الدولة الربيطانيني بناء 
فرنسيًا  سياسيًا  خمططًا  القناة 
على  بريطانيا  سيطرة  لتقويض 

املالحة البحرية.

قال السفري الربيطاني يف فرنسا 
عماًل  سيعد  القناة  بناء  دعم  أن 
انتحاريًا، وعندما حاول ديليسبس 
بيع أسهم يف شركة القناة، قالت 
املشروع  أن  الربيطانية  الصحف 
الناس  ألموال  هو سرقة صارخة 

البسطاء.

بنقد  الربيطانية  احلكومة  استمرت 
لكنها  بنائها،  فرتة  أثناء  القناة 
منها  باملئة   44 بعد  فيما  ابتاعت 
املصرية  احلكومة  اضطرت  عندما 
أسهمها  لعرض  ماليًا  احملاصرة 

يف مزاد علين سنة 1875.

العمل  من  مزيج  باستخدام  بنيت 
اآلالت يف ذلك  وأحدث  القسري 

العصر

بشرية  قوة  القناة  بناء  تطلب 
املصرية  احلكومة  فقامت  ضخمة، 
قسرًا  العمال  بتوفري  البداية  يف 
من خالل إجبار الفقراء على العمل 
التهديد  وحتت  ضئيلة  بأجور 
سنة  ويف  القوة،  باستخدام 
اآلالف  عشرات  استخدم   1861
املعاول  والقرويني  الفالحني  من 

واجملاريف حلفر األجزاء األولية من 
القناة يدويًا.

جدًا،  بطيئًا  العمل  تقدم  كان 
متثلت  عقبة  املشروع  وواجه 
باشا  إمساعيل  مصر  حاكم  بقرار 
القسري  العمل  حبظر  املفاجئ 
بعد  املشروع  واجه   .1863 سنة 
العمال،  يف  كبريًا  نقصًا  ذلك 
قناة  وشركة  ديليسبس  واضطر 
اسرتاتيجية  لتغيري  السويس 
عدة  باستخدام  وبدأوا  البناء، 
واجملاريف  احلفر  آالت  من  مئات 
اليت تعمل بواسطة الفحم والبخار 
أجل  من  خصيصًا  صنعت  واليت 

هذه املهمة.

التكنولوجيا لتقدم  أدى استعمال 
ال75  ومن  العمل،  يف  سريع 
مليون مرت من الرمال اليت أزيلت 
أرباع  ثالثة  اآلالت  نصيب  كان 

الكمية.

لقناة  معدًا  احلرية  متثال  كان 
السويس

عندما شارف العمل يف القناة على 
االنتهاء سنة 1869، حاول النحات 
أوغست  فريديريك  الفرنسي 
ديليسبس  إقناع  بارتولدي 
له  بالسماح  املصرية  واحلكومة 
جتلب  “مصر  يسمى  متثال  ببناء 
التمثال  وينصب  آلسيا”  الضوء 
البحر  جهة  من  القناة  مدخل  عند 
بارتولدي  ختيل  وقد  املتوسط، 
 90 بطول  امرأة  بشكل  التمثال 
قدمًا ترتدي مالبس فالحة مصرية 
يدها  يف  كبريًا  مشعاًل  وحتمل 
السفن  لتوجيه  كمنارة  ليستخدم 

حنو القناة.

مل يقدر للتمثال أن يصبح حقيقة 
بارتولدي تابع تصوراته عن  لكن 
التمثال، وكشف عنه يف النهاية 
يف ميناء نيويورك ومسي “احلرية 
بعد  فيما  وعرف  العامل”  تنور 

بتمثال احلرية.

بناء  بعد  فيما  ديليسبس  حاول 
قناة بنما وفشل

بإمتامه  النقاد  أسكت  أن  بعد 
ديليسبس  وجه  السويس،  لقناة 
اهتمامه حنو حفر قناة يف مضيق 
بدأ  األمريكية.  القارة  يف  بنما 
العمل سنة 1881 لكن رغم توقعات 
ديليسبس بسهولة املهمة مقارنة 
املشروع  أن  إال  السويس  بقناة 

حتول إىل فوضى عارمة.

البناء  عملية  خالل  اآلالف  تويف 
بسبب احلرارة العالية واألمراض، 
وصرف الفريق حوالي 260 مليون 

دوالر دون إكمال املشروع.

علق أسطول من السفن يف القناة 
ملدة مثاني سنوات

قناة  املصرية  احلكومة  أغلقت 
عام  يونيو  حزيران  يف  السويس 
اإلسرائيلي  العدوان  خالل   1967
مداخلها  وسدت  مصر،  على 
وهياكل  املائية  األلغام  بواسطة 
السفن الغارقة. يف ذلك الوقت 
كانت 15 سفينة شحن راسية يف 
املرة  البحرية  يف  القناة  وسط 
لثمانية  هناك  وبقوا  الكربى، 
لقب  عليهم  أطلق  حتى  سنوات 
الرمال  ألن  األصفر”  “األسطول 
على  كتاًل  شكلت  الصحراوية 

سطوح السفن.

شكل معظم أفراد الطواقم نوبات 
ألداء مهمات خمتلفة على السفن 
الباقني  لكن  أشهر،  ثالثة  مدتها 
جمتمع  بتشكيل  وقتهم  قضوا 
أحداث  واستضافة  بهم  خاص 
ومبضي  واجتماعية،  رياضية 
طوابعه  األسطول  طور  السنني 
اخلاصة ونظام جتارة داخلي خاص 

به.
أخريًا  باملغادرة  لألسطول  مسح 
تكن  مل  عندها  لكن   ،1975 سنة 
للقيام  تصلحان  سفينتان  سوى 

بالرحلة.

ستخضع القناة إلصالحات شاملة

ازدادت احلركة يف قناة السويس 
حيث  األخرية،  السنوات  خالل 
تقريبًا،  يوميًا  سفينة   50 تعربها 
ملصر  سنويًا  القناة  وتؤمن 
حوالي 5 مليار دوالر، لكن هناك 
هما ضيقها  القناة  مشكلتان يف 
واخنفاض عمقها، وهذا ما يسبب 
عدم قدرة السفن الضخمة احلديثة 
على التحرك باالجتاهني يف وقت 

واحد.

سنة  املصرية  السلطات  أعلنت 
2014 عن خطة لزيادة عمق القناة، 
بطول  للقناة  فرعي  مسار  وشق 
املشروع  كلفة  تبلغ  ميل،   22
احلكومة  وتأمل  دوالر،  مليار   8.5
أرباحها  تضاعف  بأن  املصرية 

السنوية من القناة.

 حنتفل كل عام بعيد احلب، لكن 
هل مسعتم قط مبنشأ االحتفال 

بهذا العيد؟
احلقائق  من  بعضًا  إليكم 

واملعلومات التارخيية حوله:
عمر  متوسط  كان   25.8  *
بالوالدة  قمن  اللواتي  األمهات 

أول مرة عام 2012.
يف  يتوجهون  الناس  كان   *
الكنيسة وتقديم  هيد األم إىل 
مؤخرًا  لكن  لألمهات،  التهاني 
وبطاقات  اهلدايا  تبادل  بدأ 

املعايدة والزهور.
 141 معدله  ما  تبادل  يتم   *
مليون بطاقة معايدة يف عيد األم 
بالواليات املتحدة األمريكية كل 
عام، ويبلغ معطل مبيعات هذه 
املائة  65 يف  حوالي  البطاقات 
السابقة  اخلمسة  األيام  خالل 
لعيد األم، الذي حيتفل يف يوم 
األحد الثاني من شهر مايو/أيار 

بأمريكا.
األزهار  بشراء  الناس  يقوم   *
من  أكرب  بشكل  األم  عيد  يف 
عيد  عدا  أخرى،  مناسبة  أي 
بيع  شركات  وحتقق  امليالد، 
مبيعاتها  ربع  والنباتات  األزهار 
وقد  اليوم،  بهذا  السنوية 
أنفق األمريكيون لشراء األزهار 
عام  خالل  األم  بعيد  للحتفال 

2014 حوالي 20 مليار دوالر.
* قدر موقع "Insure.com" يف 

كيف ظهر عيد األم وكيف وصل إىل 
العامل العربي؟

عيد األم بأمريكا عام 2013 بأن 
األمهات  بها  تقوم  اليت  املهام 
ألف   59 تساوي  املنزل  داخل 
 60 بـ  )مقارنة  دوالر  و862 
يف   )2012 لعام  دوالر  ألف 
املوظفون  يقضيه  الذي  العام 

بأعماهلم.
عادة  جارفيس  آنا  بدأت   *
ارتداء من حيتفل بعيد األم ممن 
أمهامتهم على قيد احلياة زهرة 
فقدوا  من  بينما  ملونة،  قرنفل 
قرنفل  زهرة  يرتدون  أمهاتهم 

بيضاء.
هاوي،  وورد  جوليا  كانت   *
 Battle Hymn" وهي مؤلفة كتاب
of the Republic" أول من اقرتح 
االحتفال بعيد األم بأمريكا عام 
1872، وكان يف البدء خمصصًا 
املشاركة  من  األمهات  لتتمكن 

يف مسريات للسالم.
* وعام 1908 أطلقت آنا جافيس 
محلة وطنية لالحتفال باألمهات 
املتوفاة،  لوالدتها  تكرميًا 
سيء  بشكل  جافيس  وانتقدت 
لبدئها هذا االحتفال، حتى قبل 
ندمها  أبدت   1948 عام  وفاتها 

على بدء هذه العطلة.
 1914 عام  مايو/أيار   9 ويف   *
وودرو  األمريكي  الرئيس  قام 
نص  على  بالتوقيع  ويلسون 
كعيد  األم  بيوم  باالحتفال  يقر 

وطين.

كفرصارون  بلدة  ابن  اجلالية  وّدعت  املئات،  حضره  مهيب،  مبأمت 
اللبنانية الشمالية الوالد احلنون نعيم ناصيف.

فلقد جتّلت الوحدة الوطنية بأصدق صورها يف هذه اجلنازة، رغم بعد 
الكنيسة عن سكن العديد من املعزين، فاحلزن على املرحوم، واحلب 

لعائلة الفقيد، كانا ظاهرين للعيان. 
كقلب  بيضاء  كهربائية  مشوع  توزيع  االول:  نظري،  لفتا  شيئان 
الفقيد الغالي، أضاءت أرجاء الكنيسة، إثر انتهاء كلمة ابنه املؤثرة 

جدًا جدًا.
أما الثاني، فكان تلك االلتفاتة الرائعة من أهل الفقيد جلموع املعزين 
يف الكنيسة، بعد أن أدركوا أن احلرارة املرتفعة ستؤثر على صحة 
البعض، فقام شباب مجعية كفرصارون، بتوزيع قناني املياه الباردة 

على املصلني، وكنت أول من احتاج اليها. فألف شكر هلم.
طريق  عن  كان  ان  عّزى  من  كل  الفقيد  عائلة  تشكر  وباملناسبة 
اهلاتف، او االعالم، او اجمليء اىل القاعة، او حضور اجلنازة، راجية 

املوىل تعاىل أن ال يري أحدًا منكم أي مكروه.

اجلالية توّدع ابن كفرصارون 
البار املرحوم نعيم ناصيف
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The Abbott government has 
all but ruled out further cuts 
to the foreign aid budget 
after Julie Bishop pushed 
back, letting it be known 
she wanted a “please ex-
plain” from Joe Hockey 
and rolling her eyes when 
the Treasurer praised the 
expenditure review com-
mittee approach to budget 
restraint in parliament.
But if foreign aid is off the 
table, it means the govern-
ment has surrendered an-
other area of spending in 
which to find savings.
Tony Abbott has promised 
a budget that would be 
good for families and small 
business but which would 
otherwise be dull and rou-
tine.
Tensions have risen be-
tween Ms Bishop on the one 
hand and Mr Hockey on the 
other with the Treasurer’s 
depleted political fortunes 
seen as locked to those of 
the Prime Minister.
Ms Bishop, however, is 
seen as a possible leader-
ship option amid ongoing 
speculation that the Liberal 
party room could revisit the 
issue in the second half of 
this year if the polls do not 
improve.
Asked for her thoughts 
about why she rolled her 
eyes behind the Treasurer, 
Ms Bishop told reporters 
on Monday night she would 
“keep those to myself”.
“The mention of the ex-
penditure review commit-
tee can have a different 
impact on different people 
at various times and I just 
responded to the mention 
of (it), that’s all.”
Foreign aid became the 
biggest single victim of 
cut-backs in the Coalition’s 
first 18 months in office, 
Ms Bishop was alarmed 
to read that an unnamed 
but apparently well-placed 
source in the government 
had flagged a further “small 

cut” to aid in May.
In forceful comments re-
vealing her anger at read-
ing about key elements of 
her portfolio in a newspa-
per, Ms Bishop said that 
she would expect to know 
about such things as the 
relevant minister and said 
she would take the matter 
up with Mr Hockey.
Asked if there was room to 
cut the aid budget further, 
Ms Bishop responded, “I 
don’t believe that we do, 
I believe that we have it 
about right”.
While Finance Minister 
Mathias Cormann moved 
quickly to defuse the prob-
lem by declaring that, as 
a key member of expendi-
ture review committee, he 
knew of no plan to make 
fresh cuts to international 
aid, the incident has fanned 
smouldering tensions with-
in the government at the 
highest levels, revealing an 
absence of trust among Mr 
Abbott’s most senior lead-
ership group.
A source said relations be-
tween Mr Hockey and Ms 
Bishop were at an all-time 
low and that Ms Bishop’s 
relationship with Mr Ab-
bott was also under strain 
- largely because of his of-
fice.
In Parliament, Ms Bishop, 
regarded by many Liberals 
as the government’s best 
performing minister, made 
no secret of her disdain for 
Mr Hockey when he praised 
Malcolm Fraser for initiat-
ing the review committee 
process. The review com-
mittee is also known as “the 
razor gang”, for its brutal 
line-by-line evisceration of 
departmental spending.
Aid advocates were ap-
palled by the prospect of 
further cuts.
Marc Purcell, executive 
director of the Australian 
Council for International 
Development, said that on 

Backdown on foreign aid cuts flagged as tensions 
rise between  Bishop and Hockey
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The Senate is set to 
launch an inquiry into 
abuse of women and 
children inside the Nauru 
detention centre after an 
independent report de-
tailed allegations of rape, 
sexual assaults and in-
timidation.
The inquiry is backed by 
the former chief justice 
and chief magistrate on 
Nauru, both Australians 
who were expelled by the 
Nauru government, and 
by former case workers 
who doubt the capacity 
of officials and contrac-
tors to implement the re-
port’s recommendations.
The former magistrate, 
Peter Law, has told Fair-
fax Media he has no con-
fidence that the Nauru 
police has the capacity or 
the independence to in-
vestigate the allegations. 
He also says there needs 
to be more accountability 
for the money paid to Na-
uru to provide the centre.
The inquiry will take 
evidence under parlia-
mentary privilege from 
past and present staff, 
including some of those 
employed by Save The 
Children who were ex-
pelled from the island 
and whose conduct was 
not found wanting in the 
independent report.
Greens Senator Sarah 
Hanson-Young, whose al-
legations of sexual abuse 
triggered the investiga-
tion by former integ-
rity commissioner Philip 
Moss, will announce the 
inquiry on Tuesday.
She will need the sup-
port of the Labor Party 
for it to proceed, but the 
Opposition’s immigra-
tion spokesman, Richard 
Marles, has signalled his 
backing. “We are definite-
ly open to considering a 
review,” a spokeswoman 
for Mr Marles said.
Senator Hanson-Young 
told Fairfax Media: 
“There is no accountabil-
ity or rule of law on Nauru 
and a full Parliamentary 
inquiry is the only way to 
reveal the true situation 
there.
 “Detention centre staff 
who have worked on Nau-
ru deserve to have the le-

gal protections that come 
with giving evidence to a 
Parliamentary inquiry. 
They are the ones with 
the firsthand knowledge 
of what’s really going on 
there and they need to 
have their say.”
Mr Marles branded the 
government’s initial re-
sponse the report as 
“disgraceful” and said 
Australians needed to be 
given “a sense of confi-
dence that every person 
within the detention fa-
cilities is safe”.
One former case work-
er has raised concerns 
about whether Mr Moss 
was given access to all 
documents after he re-
ported there was no in-
formation to substantiate 
one allegation of sexual 
intimidation.
The case worker insists 
an information report out-
lining the complaint was 
made to Wilson Security 
and that it was raised 
in a number of internal 
emails. “If Mr Moss was 
not given these docu-
ments, you can only won-
der what other material 
was not made available,” 
the case worker told Fair-
fax Media.
Another with an intimate 
knowledge of the deten-
tion centre on Nauru, Caz 
Coleman, supported an 
inquiry to monitor the im-
plementation of the Moss 
report’s recommenda-
tions, but expressed 
doubts about whether 
they would result in a 
safe environment for 
women and children.
Ms Coleman, a former 
member of the govern-
ment’s ministerial coun-
cil on asylum seekers 
and detention, is con-
cerned that it will be im-
possible to guarantee the 
safety of asylum seekers 
in the absence of a com-
prehensive framework in 
Nauru to address such 
issues as sexual and 
family violence and child 
protection.
“The report and the rec-
ommendations come as 
no surprise to anyone 
who has worked on Na-
uru,” said Ms Coleman, 
who was contract man-

New Senate inquiry to probe sexual abuse in Nauru detention centre
top of the $11 billion al-
ready slashed, any further 
cut would “wipe out any 
credibility Australia has on 
international aid”.
Mr Purcell, who was lead-
ing a delegation from the 
aid sector to lobby MPs in 
Canberra on Monday, said 
Mr Hockey had already 
shown he had no grasp of 
the importance aid played 
in international relations, 
regional security and help-
ing small neighbours pre-
pare for disasters such as 
Cyclone Pam.
“The poorest people in our 
region cannot continue to 
bear the burden of the Trea-
surer’s lack of imagination 
in solving his budget prob-
lems,” he said.
After recent cuts, Austra-
lian foreign aid spending 
will reach its lowest level 
since records began. By 
2016-17, it will be just over 
$3.8 billion, or 0.22 per cent 
of gross national income.
Previously, the Coalition 
and Labor have commit-
ted to raising foreign aid 
spending to 0.5 per cent 
of gross national income 
but have both either de-
layed or refused to specify 
a time frame. Australia has 
also committed to the UN’s 
Millennium Development 
Goals, which seek 0.7 per 
cent by 2020.
The current spending level 
compares to 0.47 per cent 
in 1974-75, 0.44 per cent in 
1983-84 and 0.34 per cent 
in 2012-13.
It also compares to the 
United Kingdom, where the 
Parliament recently passed 
a bill fixing foreign aid 
spending at 0.7 per cent, 
meeting the UN goal ahead 
of the deadline. Luxem-
bourg commits 1 per cent, 
Sweden 1.02 per cent and 
the United Arab Emirates 
1.25 per cent. 
As a result of the cuts, Aus-
tralia will drop from 13th 
to 19th in the OECD’s 28-
member foreign aid donor 
group. 
Mr Purcell said his organi-
sation was encouraged by 
Ms Bishop’s comment that 
she would take the issue up 
with Mr Hockey, and urged 
her to “fight hard against 
any further cuts to aid and 
development funding”.

ager for the Salvation 
Army on Nauru in 2013.
The inquiry will also fo-
cus on the performance 
of the former immigration 
minister, Scott Morrison, 
who went public with al-
legations that Save The 
Children staff had fabri-
cated evidence of sexual 
abuse when he called the 
inquiry.
“They are employed to 
do a job, not to be politi-
cal activists. Making false 
claims, and worse alleg-
edly coaching self-harm 
and using children in 
protests is unacceptable, 
whatever their political 
views or agendas,” Mr 
Morrison said in Octo-
ber.
The Moss report found no 
conclusive evidence of 
wrong-doing by 10 Save 
The Children staff and 
recommended that the 
immigration department 
review the decision to re-
move them from Nauru.
Rejecting calls for an 
apology to the Save The 
Children staff, Mr Morri-
son said:  “I put in place 
an independent inquiry to 
review allegations. That 
is what a minister should 
do in those circumstanc-
es and I am pleased the 
matter has been properly 
investigated, we have got 
clear findings and they 
have got clear recom-
mendations and the gov-
ernment has responded 
positively to those rec-
ommendations.”
The lawyer representing 
the workers, David Shaw, 
is expected to write to the 
department to ask how it 
proposes to review the 
decision to remove them 
from Nauru.
The inquiry is also sup-
ported by an Australian 
business figure, David 
Argyle, who is owed 
more than $7 million by 
the Nauru government.
“We welcome and 
strongly support an In-
quiry which gives a voice 
to many of Nauru’s vic-
tims and holds the Nauru 
government accountable 
for its actions and obli-
gations to all Australian 
citizens,” a spokesman 
for Mr Argyle said.
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TONY Abbott’s govern-
ment has secured its best 
Newspoll result since 
September. 
ACCORDING to a News-
poll conducted for News 
Corp at the weekend, the 
coalition’s support has 
increased by three points 
over the past fortnight, 
and is now sitting at 41 
per cent.
Labor’s primary vote fell 
two points to 37 per cent, 
but it still leads the gov-
ernment on two-party-
preferred terms, now with 
a margin of 51 to 49 per 
cent.
Although still trailing the 
ALP on a two-party basis, 

the result is good news 
for the Abbott govern-
ment, which two weeks 
ago was lagging 10 points 
behind.
The prime minister is 
also looking at improved 
ratings personally, with 
support for Mr Abbott lift-
ing by three points to 36 
per cent.
Support for Bill Shorten 
is down three points to 41 
per cent, and his net sat-
isfaction rating has fallen 
from -3 points to -11.
But the opposition leader 
is still notching up better 
approval ratings than Mr 
Abbott, whose net satis-
faction is at -32 points.

Coalition gets best News-
poll in six months
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Treasurer Joe Hockey has 
reassured colleagues his 
second budget will avoid 
the previous mistake of 
scaring voters and will in-
stead emphasise the posi-
tives of Australia’s future 
with economic growth at its 
core and “fairness” a con-
sideration in any changes.
He now says a budget sur-
plus will be achieved “as 
soon as possible”, prompt-
ing one MP, Queenslander 
Andrew Laming, to rise in 
the party room to acknowl-
edge the Treasurer had ab-
sorbed the lessons of his 
first budget.
But the fiscal task will be 
complicated by a further 
serious fall in the iron ore 
price to as low as $50 a 
tonne, ripping another $2.1-
$2.5 billion in revenue from 
an already cash-strapped 
bottom-line.
And the shift risks further 
confusing voters who have 
had the debt and deficit di-
saster hammered into them 
for the entire 18-month life 
of the government until 
now.
The marked shift in rheto-
ric is the latest twist in a 
series of contradictory 
fiscal messages in recent 
months, culminating in 
last week’s declaration by 
Prime Minister Tony Ab-
bott that the debt growth 
trajectory was manageable 
and that the main work of 
budget repair had been 
achieved.
A new softer approach 
includes dropping a five-
year time-line for achiev-
ing broad balance – which 

would necessitate further 
harsh cuts -  and replacing 
that aim with an open-end-
ed intention to get there 
“as soon as possible”.
But it is in the area of fair-
ness that moderate MPs 
were most pleased after 
agitating internally for an 
end to what one called 
“hairy-chested” messag-
ing which had been used 
to justify “scorched-earth 
economic policy”, leading 
to “awful politics”.
“All new spending will be 
offset by savings that are 
responsible and fair,” Mr 
Hockey told them.
He confirmed families 
would get additional child-
care assistance and small 
businesses were to get a 
tax cut as part of a jobs 
and confidence building 
package.
The calming words came 
in a PowerPoint presenta-
tion to the last Coalition 
party room meeting before 
the May budget – a budget 
which, only a few weeks 
ago, had appeared to be 
slipping from Mr Hockey’s 
grasp as a side-function of 
the move against Mr Ab-
bott.
Fairfax Media has learnt 
that a number of MPs con-
fronted Mr Hockey in the 
days immediately follow-
ing the failed spill motion 
last month, telling him in 
direct terms that the in-
surrection among Liberals 
was “as much about at him 
as it had been about Tony 
Abbott”.
Those same MPs now say 
the leadership situation 

Softer approach helps Joe Hockey buy time with 
backbench

has stabilised in the me-
dium-term, acknowledging 
that Mr Hockey had bought 
valuable time by dropping 
last year’s unpopular eco-
nomic “tough guy” per-
sona.
Government MPs were also 
buoyed by a bounce in the 
latest Newspoll which put 
the Coalition within 2 per-
centage points of Labor 
and showed Mr Abbott 
continuing to gain ground 
on the still more popular 
Bill Shorten. 
While the Treasurer’s 
“slide show” was pilloried 
by some as “patronising in 
its simplicity”, another MP 
who had been a harsh crit-
ic called it “Joe’s best ef-
fort,” and remarked that it 
had been “all about a glass 
half-full” approach.
In Parliament, Mr Hockey 
reinforced the message 
declaring, “The focus of 
the 2015 budget will be to 
build a stronger Australian 
economy”. “The budget 
will be responsible, it will 
be measured and it will be 
fair,” he said.
The government’s change 
of heart follows its rapid-
fire abandonment of a slew 
of the most odious policies 
from the last budget includ-
ing cuts to defence force 
pay, the GP co-payment, 
a cut to university fund-
ing, as well as indicating it 
could undertake a rethink 
on pension changes.
But Labor continued to 
attack the Coalition on 
Tuesday, arguing its ob-
stuctionism in the Senate 
had saved the govern-

ment from itself and had 
saved the nation from bad 
policies such as the GP co-
payment.
John Roskam, from the 
free market thinktank Insti-
tute of Public Affairs, criti-
cised the government’s 
new fiscal approach.
“I fear [as soon as possi-
ble] sounds like ‘not in our 
lifetime’,” he told Fairfax 
Media.
“What this does is it saps 
the initiative for reform 
and I fear we are missing 
the opportunity to com-
municate to the public 
that difficult decisions and 
choices are going to have 
be made.”
Former Howard govern-
ment minister Peter Reith 
has expressed fear the 
government’s claims of a 
“budget emergency” be-
fore the election and sub-
sequent fiscal response 
“do not add up”.
Writing in Fairfax Media, 
Mr Reith said the promise 
of a surplus in 2020 is a 
meaningless promise that 
can’t be believed.
“Anything could happen 
in the meantime,” Mr Reith 
wrote.
“Most of those who voted 
for the Coalition expected 
the Coalition to fix the 
mess left by Labor, not to 
sit back and see the fiscal 
situation become signifi-
cantly worse.
“The real fear is that both 
sides of politics might per-
suade themselves that they 
have no choice but to walk 
away from fiscal repair pri-
or to the next election.”
Asked for comment on 
Mr Reith’s article, cabinet 
minister Malcolm Turnbull 
told reporters the current 
level of debt is “too high” 
but has to be reduced “in a 
responsible way”.
“As Tony Abbott said 
many times, our number 
one commitment was to 
fix the budget and we are 
determined to do that,” he 
said.
“There is no one on our 
side who thinks the cur-
rent deficit is at a satisfac-
tory state of affairs,” he 
said.

Treasurer Joe Hockey in Parliament on Tuesday. Photo: Andrew Meares

Tony Abbott’s government has secured its best Newspoll result since 
September. Source: AAP 

Julie Owens today called 
on Malcolm Turnbull to 
add Parramatta to the up-
dated NBN rollout plan.
Under Labor, Parramatta 
was on the list to get the 
world class fibre-to-the-
premises NBN by 2016.
But, Tony Abbott and Mal-
colm Turnbull removed 
Parramatta from the list 
and have left the resi-
dents of Parramatta with 
no idea when the NBN 
will be coming to town 
and what kind of NBN it 
will be. 
“The Abbott Govern-
ment’s new NBN rollout 
plan will be released later 
this week and Parramatta 
had better be on it,” said 
Julie Owens.
“So far they’ve left us with 
extremely low download 
speeds with no plans for 
when the rollout will hap-
pen.”
“We need a plan for when 
we’ll get the NBN and not 

continued uncertainty.”
“This is about the tech-
nology of the future and 
equipping Parramatta city 
and surrounds to be a hub 
for business, health, edu-
cation and community.
“To be a world class city, 
we need a world class 
NBN.”
A survey of Parramatta 
residents in 2014 showed 
that nearly 50 per cent of 
respondents in the Par-
ramatta electorate had 
download speeds of un-
der 5Mbps (megabits per 
second).
90 per cent of survey 
respondents had down-
load speeds of less than 
25Mbps.
Local upload speeds are 
also appalling with 70 per 
cent of respondents re-
porting upload speeds of 
less than 1 Mbps.
Rollout plans for the NBN 
will be announced in the 
coming week.

MALCOLM TURNBULL: PUT PARRAMATTA 
ON THE NBN ROLLOUT PLAN
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The NSW Liberal Party 
has risked reigniting lead-
ership tensions within 
the federal party by using 
Malcolm Turnbull in a last-
minute push to shore up 
votes in marginal seats.
Fairfax Media has learned 
that voters in the state 
electorates of Coogee and 
Blue Mountains received 
recorded telephone mes-
sages – known as a “rob-
ocall” - from Mr Turnbull 
on Tuesday night.
A Facebook user in the 
Blue Mountains com-
plained: “As I was just typ-
ing that I just got a record-
ed message from Malcolm 
Turnbull telling me to vote 
for my local Liberal. I got 
one from Mike Baird last 
week. Don’t appreciate 
that tactic.”
The calculated use of 
Mr Turnbull by the state 
party is a potential embar-
rassment for Prime Minis-
ter Tony Abbott, who has 
been kept largely off the 
campaign trail except for 
a non-speaking role at the 
Liberal campaign launch 
over the weekend.
A Liberal Party operative 
warned before the cam-
paign proper that Mr Ab-
bott was “toxic” in cos-
mopolitan Liberal seats 
such as Coogee.
On Wednesday, a state 
Liberal source said: “If 
Turnbull was the [federal] 
leader we would be lead-
ing in Coogee, there’s no 
doubt about that and Blue 
Mountains probably fits 
into the same category.”
But the same source in-
sisted the use of the Com-
munications Minister was 
no slight on Mr Abbott.
“Abbott wouldn’t mind, 
you are just playing to the 

demographics of those 
seats, your green Liberals, 
doctor’s wives and small 
“L” Liberals, whatever 
you want to call them.”
Coogee, which fits inside 
Mr Turnbull’s federal elec-
torate of Wentworth, is 
considered too close to 
call. It is held by Liberal 
Bruce Notley-Smith on a 
margin of 8.3 per cent and 
has gone with the gov-
ernment every year since 
1976.
The challenger to Mr Not-
ley-Smith is Paul Pearce, 
who lost the seat in 2011.
Blue Mountains is expect-
ed to return to Labor but 
is a close fight with Lib-
eral Roza Sage attempting 
to defend a margin of just 
5.4 per cent against Labor 
challenger Trish Doyle, 
also a former MP.
A senior Labor Party 
source said both seats 
are hot contests and the 
use of Mr Turnbull was a 
calculated move that Lib-
eral campaign directors 
must have weighed up in 
light of the simmering ten-
sions at federal level.
“Tony Abbott has pushed 
people into our camp so 
they were never going to 
use him in these seats but 
it’s definitely a risk to use 
Turnbull in the current en-
vironment.”
Fairfax Media readers in 
the electorates of Penrith, 
Seven Hills and Miranda 
on Wednesday reported 
receiving robocalls from 
former Prime Minister 
John Howard.
A spokesman for Mr Turn-
bull confirmed he had tak-
en part in the robocalls.
Fairfax Media has sought 
comment from Liberal 
state director Tony Nutt.

Liberals snub Tony Abbott by 
wheeling out Malcolm Turnbull for 
assault on marginal state seats
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Foreign Minister Julie Bish-
op says the government 
has not yet decided wheth-
er it will join the China-led 
Asia Infrastructure Invest-
ment bank.
Reports indicate that feder-
al cabinet and the National 
Security Committee have 
ticked off on Australia sign-
ing a memorandum of un-
derstanding on the issue.
A memorandum of under-
standing would send a 
strong signal to China of 
Australia’s interest but still 
leave the government room 
to withdraw if its continu-
ing concerns about trans-
parency and governance 
are left unresolved.
Ms Bishop said on Wednes-
day that no decision about 
the signing of such a mem-
orandum had been made, 
although confirmed the is-
sue is “under active con-
sideration”.
“I stress that the next step 
is to sign a memorandum 
of understanding to be in-
volved in negotiations over 
the articles of association,” 
Ms Bishop told reporters 
at an Australian-Chinese 
business networking event 
in Canberra.
“So there’s quite a way to 
go before a decision would 
have to be made to be a 
founding member of the 
bank but we haven’t made 
the decision yet to join up 
to the memorandum of un-
derstanding,” Ms Bishop 
added.
The Foreign Minister said 
the cabinet had considered 
the advantages of signing 
a memorandum of under-
standing, which involves 
negotiating the terms of 

membership, but warned of 
a “number of steps in the 
process” ahead of a final 
decision.
Ms Bishop said the govern-
ment has sought answers 
from China over “a number 
of questions” Australia has 
regarding “governance is-
sues”.
“Since last October we have 
been pressing China for 
more details, for more un-
derstanding, and from the 
outside we have been able 
to gain a lot of information 
so it’s an ongoing discus-
sion that we’re having with 
China and the other poten-
tial members of this bank.”
The decision of Britain and 
regional ally New Zealand 
to join has spurred new mo-
mentum within the govern-
ment to join the Asia bank 
as a founding member.
Treasurer Joe Hockey was 
an early advocate of Aus-
tralia joining the bank, 
which media reports say 
put him at odds with Prime 
Minister Tony Abbott and 
Ms Bishop. 
Professor in international 
finance law Ross Buckley 
wrote for Fairfax Media this 
week: “It would have been 
far better for us to accept 
the initial invitation some 
six months ago and be seen 
as a leader in this regard 
rather than a somewhat 
embarrassed follower.”
“The idea that we should 
have held out until China 
improved the governance 
standards, using the pros-
pect of our membership as 
some sort of leverage, is 
not the way things are best 
done in Asia,” Professor 
Buckley said.

Malcolm Turnbull with Mike Baird at Coogee Beach last year. 
Photo: Dean Sewell

Julie Bishop says no deci-
sion yet on joining Asian 
infrastructure bank

Foreign Minister Julie Bishop attends the Australia-China Busi-
ness Council on Wednesday. Photo: Andrew Meares

ASYLUM seekers will have 
to prove their identity to se-
cure protection visas under 
new laws to tackle fraud. 
BUT they won’t be sub-
ject to proposed “flip of a 
coin” rules that would have 
granted protection only if it 
was more likely than not a 
person faced danger if sent 
home.
Labor successfully scrapped 
that measure in exchange 
for backing government 
legislation after expressing 
concerns an asylum seeker 
could be sent home if there 
was a 49 per cent chance 
they could be tortured.
It argued the risk of harm 
should be assessed as “a 
real chance” even it was as 
low as 10 per cent.
The amended bill places the 
burden of proof on the asy-
lum seeker to prove their 

identity, legally defining the 
requirement to demonstrate 
nationality or citizenship - or 
at least have tried to.
Assistant immigration min-
ister Michaelia Cash argued 
the bill would crack down 
on fraud and streamline visa 
processes to reduce costs.
A person who wanted pro-
tection would be obliged to 
show good faith and honest-
ly state their case, she said.
But the Australian Greens 
say that ignores the realities 
of people seeking protection 
because it assumed they 
were fully aware of the com-
plex nature of Australia’s mi-
gration system.
“The fact is, when fleeing 
from an oppressive regime, 
refugees often have to use 
fake documents,” Greens 
Senator Sarah Hanson-
Young said on Wednesday.

Asylum seeker fraud laws pass Senate 

 FEDERAL Labor’s bipar-
tisan plan for Australia’s 
future submarines is “com-
plete fantasy”, Defence Min-
ister Kevin Andrews says. 
OPPOSITION Leader Bill 
Shorten has proposed invit-
ing France, Germany, Japan 
and Sweden to take part in a 
competitive tender process 
for the construction of the 
subs on the condition they 
are built and maintained in 
Australia.
But Mr Andrews has rejected 
the plan, saying the govern-
ment’s position is clear and 
it’s getting on with the job.
“What Mr Shorten has said 
this morning is promising a 
complete fantasy,” he told 
reporters in Adelaide on 
Wednesday.
“We’ve had words for years 
and years from Labor and 
no action.
“We’re going to get on with 
the job.”
It was clear that Adelaide-
based shipbuilder ASC did 
not have the capacity to 
build the subs on its own 
and would require interna-
tional support, Mr Andrews 
said.
Under Labor’s $44 million 
plan, an initial shortlist of 
four bidders would be cut 
down to two, who would 
provide full design defini-
tion and fixed-price contract 
bids.

Mr Shorten said the project 
would affect two genera-
tions of workers and an Aus-
tralian build was essential.
“It is really disappointing 
that as soon as Labor of-
fers bipartisanship, we get 
a knee-jerk reaction from 
the government who’s more 
interested in politics than 
policy,” he told reporters.
Mr Andrews earlier told a 
summit in Adelaide that 
Australian involvement 
would be a fundamental 
consideration in the govern-
ment’s competitive evalua-
tion process.
The government will soon 
announce appointees to 
an expert advisory body 
to oversee the competitive 
evaluation process.
“This oversight will provide 
the government and the 
public with confidence that 
the evaluation process not 
only is, but is seen to be, 
fair and defensible,” Mr An-
drews said.
Mr Shorten warned that the 
subs project would develop 
and evolve until halfway 
through this century.
“One early error, commit-
ted in haste, would be com-
pounded and magnified 
over the life of the project,” 
he told the summit.
“It is essential that we take 
the time to get the decision 
right.”

Defence minister dismisses Labor subs plan
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COMMUNICATIONS Minis-
ter Malcolm Turnbull has 
helpfully listed a number 
of ways to get around the 
tough metadata laws he 
is pushing through parlia-
ment. 
The Government hopes to 
pass controversial laws 
through the Senate today 
that would require telecom-
munications companies to 
keep consumer’s metadata 
for two years.
During a television interview 
Mr Turnbull was pushed on 
whether people could avoid 
detection by the retention 
law Mr Turnbull conceded 
there were “always ways to 
get around things”.
The Minister admitted his 
metadata retention laws 
were not “a silver bullet”, 
and even went so far as to 
list at least seven different 
services journalists could 
use to get around them, and 
encouraged them to do so.
“If you have a device, and 
if I call you just through the 
mobile phone network, then 
there will be a record at my 
carrier that I’ve called your 
number,” he told Sky’s Da-
vid Speers.
“If on the other hand I’ve 
called you by Skype, or a 
voice call on Viber, I send 
you a message on What-
sapp or Wickr or Threema 
or Signal, you know, Tele-
gram, there’s a gazillion of 
them.
“Or indeed, if we have a 
Facetime call, the telco can 
see that I have made a con-
nection to a Skype server 
or a Whatsapp server, it 
doesn’t see that I’ve had 
any connection with you.”
When pressed on whether 
these workarounds could 
also be used by terrorists or 
sex offenders, Mr Turnbull 
said the tough laws were not 
going to be “a guarantee”. 
“There are always ways for 

people to get around things, 
but of course a lot of people 
don’t,” he said.
Mr Turnbull said whistle-
blowers and journalist’s 
sources had “nothing addi-
tionally” to fear, saying tel-
cos had been keeping call 
charge records for periods 
of up to seven years for a 
very long time, and those 
records could be accessed 
by a number of agencies, 
“even the RSPCA”.
“People didn’t realise what 
was going on,” he said.
“The fact is we’re narrowing 
the scope dramatically as to 
who can access this mate-
rial”, adding accessibility 
would be limited to police 
and ASIO.
The Communications Minis-
ter was last month outed as 
a Wickr user, using the en-
crypted messaging app to 
bypass his own tough laws, 
and now admits he uses a 
number of similar services.
“I am the Communications 
Minister,” he told Speers. 
The Coalition wants the 
laws, which would require 
telecommunications com-
panies to keep consumer’s 
metadata for two years, 
passed by the end of the 
week.
Senators stayed back late 
on Wednesday night to con-
sider the changes, which 
Attorney-General George 
Brandis argues are crucial 
for police and intelligence 
agencies to thwart terror at-
tacks.
Liberal Democrats senator 
David Leyonhjelm, indepen-
dent Nick Xenophon and 
the Greens all want tougher 
privacy safeguards.
The laws passed the House 
of Representatives with bi-
partisan support last week 
after the government and 
Labor reached a deal on 
amendments to better pro-
tect journalists.

Malcolm Turnbull lists way to avoid hav-
ing your metadata collected 

it really is that simple ... Communications Minister Malcolm Turn-
bull. Source: News Corp Australia 

The Abbott government 
has again put itself on a 
collision course with US 
President Barack Obama, 
this time over government 
funding for coal-fired pow-
er plants.
After adopting a contrary 
position to the US on the 
Asian Infrastructure In-
vestment Bank, about 
which a final decision is 
expected within days, the 
Abbott government has 
been leading international 
resistance to White House 
moves to strip back subsi-
dies for fossil fuels.
A leaked briefing paper, 
obtained by Fairfax Media, 
shows the government is 
using an international fo-
rum to frustrate efforts by 
the US, the United King-
dom and France to wind 
back export subsidies for 
new but environmentally 
harmful coal stations in 
third world countries.
The revelations call into 
question Canberra’s read-
iness to cooperate with 
other major economies in 
the lead-up to global cli-
mate talks in Paris in De-
cember.
Environment groups be-
lieve Australia is running 
interference in order to 
protect its own coal export 
markets in Asia.
But the government is ar-
guing it is in global envi-
ronmental interests for de-
veloping countries to have 
access to the most up-to-
date, “emissions-reducing 
coal-fired power station 
technology”.
It says much of that origi-
nates from OECD coun-
tries such as Japan, Korea 
and Germany.
At OECD talks this month, 
Australian officials were 
instructed to oppose 

moves within the OECD’s 
export credit group to 
curb government financial 
assistance for coal plants.
While most OECD mem-
bers assist companies 
from their own countries 
to establish projects in 
other nations, there is a 
push now for any energy-
related investments to fo-
cus on cleaner forms of 
energy.
However, the Austra-
lian government is argu-
ing that limiting financial 
assistance to non-coal 
based power plants would 
send the wrong message 
to developing economies.
“1.2 billion people still live 
without reliable access to 
electricity, or without any 
access at all,” the briefing 
note says.
“Reducing export credit 
terms will raise the cost 
of energy for some of the 
world’s poorest people. It 
will also create the percep-
tion that the OECD doesn’t 
respect the developing 
world’s energy challenges 
– even though most OECD 
economies industrialised 
on the back of affordable 
coal-fired electricity gen-
eration.”
Japan and South Korea are 
also against the proposal, 
which can only be passed 
if a consensus is reached 
by member nations.
Australia is arguing that 
restricting finance from 
OECD members would 
force developing coun-
tries to turn to less ef-
ficient technology from 
other parts of the world.
“This will harm the eco-
nomic interest of OECD 
exporters and may result 
in higher emissions than 
the status quo,” the brief-
ing note says.

Abbott government resists US 
moves against coal power 

The influential Lebanese 
Muslim Association has 
criticised Opposition Lead-
er Luke Foley and backed 
his Liberal opponent in the 
seat of Auburn, after Labor 
chose not to preselect the 
group’s controversial pre-
ferred candidate.
It came as Premier Mike 
Baird took the election 
fight to Auburn on Thurs-
day, where Liberal hopeful 
Ronney Oueik is hoping to 
thwart Mr Foley’s bid for 
a lower house seat. Labor 
holds the seat by 7.2 per 
cent. 
Mr Foley, an upper house 
MP, lives just outside the 
electorate boundary in 
Concord West. He was 
parachuted into the seat 
and is fighting to raise 
his profile over that of the 
highly visible Mr Oueik, the 
mayor of Auburn, whose 
posters are blanketing the 
electorate.
In an online video the 
group’s president, Samir 
Dandan, endorsed Mr 
Oueik. He indicated Labor 
should have preselected 
Hicham Zraika, also an 
Auburn councillor, who 
“was well groomed to run 
for that seat”. The Auburn 
electorate has one of the 
highest Muslim popula-
tions in NSW.
Mr Zraika was suspended 
from the Labor party for 
six months in February af-
ter a tribunal found he en-
gaged in “unworthy con-
duct” including falsifying 
the meeting minutes of his 
own branch. The decision 
scuppered the plan by ALP 

head office to parachute 
him into the upper house 
at the election after he 
withdrew from preselec-
tion in the seat of Auburn 
to make way for Mr Foley.
Mr Dandan said if Mr 
Zraika “wasn’t fit enough 
to run for the seat of Au-
burn” then the incumbent 
Labor MP, Barbara Perry, 
“could have had someone 
else prepared to run for 
the seat”. “Are we saying 
that Auburn doesn’t have 
enough good people to ac-
tually represent Auburn?” 
he said.
However Mr Dandan 
backed Labor’s candidate 
Jihad Dib in the nearby 
seat of Lakemba. Mr Dib is 
a celebrated former prin-
cipal at Punchbowl Boys 
High School.
Comment is being sought 
from Mr Foley on the move 
by the Lebanese Muslim 
Association. 
Mr Baird and Mr Oueik 
walked the streets of Au-
burn on Wednesday morn-
ing, meeting shopkeepers 
and locals two days out 
from the election.
Earlier on Thursday morn-
ing Mr Baird visited Sydney 
Markets with Strathfield MP 
Charles Casuscelli, who is 
facing a strong challenge 
from Labor’s planning 
spokeswoman and former 
minister Jodi McKay.
Mr Baird was warmly re-
ceived by the market’s 
stallholders, including An-
thony Giansante, a flower 
seller who hurriedly paint-
ed the words “Back Baird” 
on a cardboard box when 
he saw the Premier ap-

proach.
“Saturday morning, num-
ber 1, back Baird,” Mr 
Giansante said. “I just be-
lieve in what he’s trying to 
promote and Labor is just 

NSW election 2015: Muslim group turns on Labor 
leader Luke Foley in Auburn

trying to do the scare tac-
tics.”
Mr Foley will be at Camp-
belltown Hospital this 
morning, before travelling 
to Goulburn Hospital.

NSW Premier Mike Baird in Auburn on Thursday morning with 
Liberal candidate Ronney Oueik. Photo: Brendan Esposito



Page 39صفحة 39     

اعالنات

Saturday 28 March 2015  2015 آذار   28 السبت 

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

42 O’Neill Street, 

 

Granville NSW 2142
Ph: (02) 9637 4962
Mob: 0414 504 504
Email: pgarrard@parracity.nsw.gov.au
Web: ourlocalcommunity.com.au

Auburn State Seat
COUNCILLOR 
Paul Garrard

SUPPORT ‘OUR LOCAL COMMUNITY’
VOTE     PAUL GARRARD

Labor is too busy stacking branches and fighting itself.  
Labor is focussed on factional politics and not focussed on people.  

Labor dumps a local and brings in Mr Foley from the Eastern Suburbs.

    THE AUBURN ELECTORATE NEEDS…
• LEADERSHIP   • VISION    • PLAN                                                                                                                        

LABOR HAS FAILED TO DELIVER ON ANY OF THESE ISSUES.

ON 28TH MARCH MAKE A CHANGE AND VOTE INDEPENDENT

“Let’s 
do what 
Labor 

couldn’t”

“Let’s  
clean up 
Auburn 
and get 
people 
back to 
work”

THE PEOPLE OF THE AUBURN 
ELECTORATE NEED A CHANGE:

PAUL GARRARD  
has a plan for Auburn

PAUL GARRARD  
has a vision for Auburn

PAUL GARRARD can provide 
Leadership for Auburn
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تتوفر لدينا مـختلف انـواع املـعلبات والـسكاكر 
واملـواحل واألجـبان واأللـبان واملرطبات والـقهوة 
والعصائر واالراكـيل  والـخبز واالفالم واملسلسالت 

العربية وغريها 
نـفتح 7 أيـام فـي االسـبوع

بـإدارة جـديدة...لـصاحبها فادي جـمال الـدين

خـدمة ممتازةخـدمة ممتازة

Shop 9 – 10 / 19 Restwell Street  Bankstown 
NSW 2200 (Opp. Bankstown sports club) - 

TEL: 02 – 9796 1399



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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