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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

جعجع: مل نتوصل اىل تصور مشرتك مع »التيار« حول الرئاسة وأحرزنا تقدما يف ملفات اخرى

األزمة الرئاسية يف مهمة بلينكن؟.. اجلولة التاسعة وّسعت إطار احلوار

العظيمة  اجلمعة  عشية 
املسيحية  الطوائف  لدى 
اليت تتبع التقويم الغربي، 

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

االزمة  جلجلة  جتاوزت 
 21 الـ  حمطتها  الرئاسية 
برتابة مملة مل خيرقها سوى 

املرة  وهذه  اضايف  تراجع 
يف عدد النواب احلاضرين 
اي  نائبا   43 بلغ  الذي 

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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البطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي يغسل أرجل سجناء يف سجن رومية يف مناسبة 
خميس الغسل أمس االول )ابرهيم الطويل(

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345

من  الثامن  اليوم  سجل 
احلزم«  »عاصفة  عمليات 
السعودية  اخلسائر  أول 
وزارة  أعلنت  إذ  البشرية، 

أمس  السعودية  الداخلية 
االول استشهاد عريف من 
السعودي،  احلدود  حرس 
زمالئه  من   10 وإصابة 

مبنطقة  احلصن،  مركز  يف 
عسري )جنوب السعودية(، 
نتيجة إطالق نار كثيف من 

التتمة صفحة  31

الطريان ميشط املناطق املتامخة لليمن.. واملقاومة تسيطر على عدن

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

توقعت  اليت  الشمس 
طهران أن ُتشرق يف لوزان 
على  بزغت  االول،  أمس 
أساسية«  »معايري  شكل 
تتيح إليران والدول الست 
النووي،  مبلفها  املعنية 
املفاوضات  ملتابعة  قاعدة 
اتفاق  إبرام  اجل  من 
نهائي حبلول أواخر حزيران 

أوباما اعتربه »اتفاقا تارخييا«
»مشس« لوزان ُتشرق »معايري« لتسوية »امللف النووي«

رد  وجاء  املقبل،  )يونيو( 
رئيسة  من  االولي  الفعل 
الشهر  هلذا  األمن  جملس 
سفرية االردن دينا قعوار 
اخبار  »هذه  قالت  اليت 
تنعكس  ان  آمل  سعيدة، 
جيدًا يف منطقتنا«. وأشاد 
مبا  أوباما  باراك  الرئيس 

التتمة صفحة  31اعتربه »اتفاقًا تارخييًا«.

بدء  منذ  االدنى  العدد 
جلسات  اىل  عبثا  الدعوات 
انتخاب رئيس للجمهورية. 
جملس  رئيس  ارجأ  واذ 
اجللسة  بري  نبيه  النواب 
 22 يف  الـ22  املوعد  اىل 
نيسان اجلاري، مل تستبعد 

والدول  إيران  واختتمت 
الدائمة  )اخلمس  الست 
جملس  يف  العضوية 
أمس  وأملانيا(  األمن 
مضنية  مفاوضات  االول 
مدينة  يف  أيام   8 دامت 
جعلت  السويسرية،  لوزان 
الوزراء واخلرباء املشاركني 

تـهنئة
نتقدم بأحر 
التهاني من 

اجلالية مبناسبة 
عيد الفصح 

اجمليد، اعاده 
اهلل على اجلميع 
باخلري والربكات.
اهلريالد
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اعـالنات
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 يتقدم رئيس
 االتحاد

 الفيدرالي
 للمجالس
  االسالمية
(AFIC) 

Muslims Australia
الحاج حافظ قاسم

بأحر التهاني من الجالية اللبنانية 
والعربية عامة واملسيحية خاصة 

بمناسبة عيد الفصح املجيد اعاده 
اهلل على الجميع بالخري واليمن 

والربكات وعلى اوطاننا باألمن 
والسالم واالستقرار وعلى 
اسرتاليا باالزدهار والتقدم

وكل عام وانتم بخري

Like

Wishing you and your family 
a Blessed and Happy Easter.

أتقدم بالتهنئة من اجلالية 
العربية عامة واملسيحية خاصة 
مبناسبة عيد الفصح املبارك 

متمنيا للجميع كل الصحة 
والسعادة  والسالم
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رسالة رئيس بلدية أوبرن روني عويك مبناسبة عيد الفصح

Councillor Ronney Oueik
Mayor of Auburn City 
Ronney.Oueik@auburn.nsw.gov.au -Ph: 0419 233 965

أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتمنى لجميع 
املقيمني يف أوبرن عيد فصح مجيد زاهر 

بالفرح والسعادة واألمل. 
حضوركم  على  أشكركم  أن  أود  كما 
وتزويدنا  مبادراتنا  ودعم  مناسباتنا، 
تحسني  على  ملساعدتنا  الفعل  بردود 

خدماتنا.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات، 
من  مزيد  إىل  تحتاجون  كنتم  إذا  أو 
البلدية، اتصلوا  املعلومات حول خدمات 

بمركز خدمة الزبائن على الرقم:
1222 9735 )02( أو الذهاب إىل موقعنا 

www.auburn.nsw.gov.au :على االنرتنت

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
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لبنانيات

 الراعي ترأس رتبة الغسل وصمد القربان يف بكركي:
لــنغتسل بــكلمة االنــجيل وبــنعمة االســرار

ترأس البطريرك املاروني 
بشاره  مار  الكاردينال 
مساء  الراعي،  بطرس 
الغسل  رتبة  اخلميس، 
املقدس  القربان  وصمد 
يف كنيسة السيدة بالصرح 
ببكركي،  البطريركي 
عاونه فيها املطارنة مسري 
الصياح،  بولس  مظلوم، 
حنا علوان وعاد أبي كرم 
يف  الكهنة،  من  ولفيف 
كسروان  قائمقام  حضور 
منصور،  جوزف  الفتوح   -
وفد  احملبة،  مطاعم  أسرة 
من مجعية اصدقاء القربان 
املقدس برئاسة منى نعمة 

وحشد من املؤمنني.
املقدس  اإلجنيل  بعد 
ألقى  الغسل،  ورتبة 
عظة  الراعي  البطريرك 
هذا  »اصنعوا  بعنوان: 
فيها:  وقال  لذكري«، 
»الرب يسوع يف مثل هذا 
اليوم املقدس، وهو اليوم 
السماء،  لكل  االقدس 
ما  لنصنع  داعانا  ففيه 
صنعه، أسس سر القربان 
لتستمر مدى الدهر ذبيحته 
على الصليب لفداء العامل 
جسده  وليمة  ولتستمر 
من  املؤمنني  حبياة  ودمه 
واسس  جيل،  اىل  جيل 
وبكلمته  الكهنوت، 
سلم  لذكري  هذا  اصنعوا 
سر  إجراء  الكنيسة  كهنة 
جسده  وتوزيع  القربان 
ودمه يف حياة العامل. ومن 
القربان  السرين  هذين 
والكهنوت، ولدت االسرار 
املعودية  االخرى:  اخلمسة 
ومسحة  والتوبة  واملريون 
املرضى والزواج، 7 اسرار 

هي ينابيع اخلالص«.
املناسبة  »يف  أضاف: 
قام لغسل أرجل التالمذة، 
لكي  اجلديد  العهد  كهنة 
خدمة  بامسه  يواصلوا 
اخلالص والفداء بالتواضع 
بغسل  املتمثلة  والبساطة 
وقال  التالمذة،  أرجل 
اصنعوا هذا لذكري. وحنن 

صنعنا  ما  نصنع  اليوم 
مثل  يف  والنه  لذكره، 
االسرار  أسس  اليوم  هذا 
عادة  فهناك  السبعة، 
واملؤمنات،  للمؤمن  تقوية 
كنائس  سبع  زيارة  وهي 
السبعة،  لالسرار  تذكار 
املؤمنني  حياة  فيها  اليت 

واملؤمنات«.
وتابع: »يسعدنا أن حنتفل 
احملبة  مطاعم  مع  اليوم 
واصدقاء القربان يف هذه 
بينهم  من  واخرتنا  الرتبة، 
السن  يف  الكبار  بعض 
نذكر  حتى  الغاية  هلذه 
فرنسيس  البابا  قاله  ما 
اليت  امليالد  رسالة  يف 
املسيحيني  اىل  وجهها 
يف الشرق االوسط ولكبار 
هناك  قال:  حيث  السن، 
عام، ولكنه  املئة  بلغ  من 
يبقى شابا يف قلبه وفكره 
ليست  العربة  وتفكريه، 
أن  يف  تكمن  امنا  هنا، 
نعمة  هو  بالسن  التقدم 
كبرية، وقداسته قال هلم 
أيضا انتم ذاكرة الشعوب 
الناس  تذكرون  أنكم  أي 
باملاضي الذي ال يعرفونه 
يعرفونه.  الذي  والتاريخ 
يوحنا  البابا  وقداسة 

ايضا  قال  الثاني  بولس 
لديكم  أنتم  للمسنني، 
تعتقدوا  فال  كبرية  رسالة 
أن حياتكم انتهت، وليس 
على  بل  دور،  لديكم 
قداسته،  يقول  العكس 
من  امتياز  لديكم  أنتم 
بالسن،  تقدمكم  خالل 
لالميان  شهود  وانتم 
وتذكرون  الصالة  ومعلمو 
هي  احلياة  بأن  الناس 

مسرية حج«.
حنن  »لذلك،  وأردف: 
بإختيارنا  اليوم  سعداء 
رتبة  يف  السن  يف  كبارا 
الغسل هذه، ونثمن الدور 
مطاعم  به  تقوم  الذي 
اصدقاء  ومجعية  احملبة 
من  أكثر  يف  القربان 
اضافة  لبنان،  يف  منطقة 
واهليئات  االخويات  اىل 
تعرفنا  ومنهم  االهلية، 
هذا  »اصنعوا  كيف: 
يزال  ال  وهذا  لذكري«. 
اخوتنا  خدمة  يف  مستمرا 
واحملتاجني،  املسنني 
فهي  طالت  مهما  واحلياة 
االبدية،  امام  قصرية 
يقول  املقدس  والكتاب 
يا  عينيك  يف  سنة  الف 
رب كأمس الذي عرب، وهو 
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من 13 أبریل / نیسان ، ُیحظر التدخین ضمن اربعة أمتار من المداخل إلى: 
جمیع مراكز رعایة األطفال، وریاض األطفال والمدارس• 
جمیع المستشفیات العامة والمراكز الصحیة المجتمعیة الُمسجلة• 
•بعض المباني الحكومیة المعینة في فیكتوریا• 
 •

health.vic.gov.au/tobaccoreforms للمزید من المعلومات، قُم بزیارة الموقع اإللكتروني

Authorised by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne

يقول ايضا إن عمر االنسان 
مهما طال هو مثل سفينة 
مرت يف هذا البحر وتركت 
مخس  ملدة  وراءها  خطا 
خيتفي  اقل  أو  دقائق 
ويقول  اخلط.  هذا  بعدها 
االنسان  حياة  إن  أيضا 
مثل الطري ميشي يف اجلو 
نراها،  ال  طريق  خالل  من 
معنى،  هلا  احلياة  اذن 
لذكري،  هذا  فاصنعوا 
وعطائي  حمبيت  عيشوا 
بعضكم،  ارجل  وغسل 
تعيشوا  ان  يعين  فهذا 
فكل  بتواضع،  اخلدمة 
انسان هو يف حاجة سواء 
أكانت مادية أم معنوية أم 
والعمر  ثقافية،  أم  روحية 
هلذا املوضوع قصري جدا، 
وهذا كالم للقديسة ترييزا 

الطفل يسوع«.
انتم  »نشكركم  أضاف: 
املسنني الذين نلتم امتيازا 
اكثر  سنوات  لتعيشوا 
لكم  ونقول  غريكم،  من 
لشيخوختكم  معنى  اعطوا 
اليت  بالكلمات  ولعمركم 
نشكر  وحنن  الرب،  قاهلا 
اهلل الننا ال نزال نعترب أن 
كبار العمر بيننا هم ذخرية 
الصعب  ومن  منزل،  لكل 

أن  وثقافتنا  حضارتنا  يف 
ترسل  ان  ما  عائلة  تقبل 
مسنا لديها اىل مأوى، اال 
عائلة،  لديه  تكن  مل  اذا 
لعناية  حباجة  أصبح  أو 
تتأمن  ال  وفائقة  خاصة 
يف املنزل. ولذلك، نعترب 
ذخرية  املسنني  هؤالء 
صالتنا  وهم  املنزل،  يف 
وبركتنا وشهود  وذاكرتنا 
امياننا، وكل سنة يضيفها 
الرب اىل حياة كل واحد منا 
تزيد املسؤولية والرسالة، 
وعندما نصل اىل صعوبات 
الشيخوخة واالالم ونسيان 
الناس وعدم اهتمامهم بنا 
مشاركة  ذلك  كل  فنعترب 

يف آالم الفادي«.
شكري  »أجدد  وتابع: 
والصدقاء  احملبة  ملطاعم 
وللمسنني  القربان 
يدعمون  الذين  واالخويات 
من  واطلب  احملبة،  خدمة 
وصل  الذي  يسوع  الرب 
مثل  يف  احلب  ذروة  اىل 
يبارككم  ان  اليوم  هذا 
مجيعا يف ظل عامل متحجر 
واناني ومادي، ونأمل ان 
ليشتعل  احلب  سر  يعود 
يف قلوب الناس وتغتسل 
وبنعمة  االجنيل  بكلمة 
اخلارجي  الغسل  االسرار، 
يسوع،  الرب  اجراه  الذي 
مثلما شرحه لبطرس، وهو 
ليغسلنا  اتى  انه  عالمة 
ليغسل  أتى  الداخل،  من 
كل  من  وينقيها  عقولنا 
وليغسل  وضالل،  كذب 
ارادتنا من كل ميل لشر، 
كي  ضمائرنا  وليغسل 
تبقى واعية لسماع صوت 
من  قلوبنا  وليغسل  اهلل، 
كل حقد وبغض. ولذلك، 
االجنيل  كلمة  اعطانا 
وخدمة  واالسرار  والقربان 
احيي  وبإمسكم  الكهنوت، 
والكهنة  املطارنة  اخوتي 
يف  ميالدنا  عيد  يوم  يف 
الكهنوت واالسقفية، وعيد 
كمسيحيني  كلنا  ميالدنا 

»اصنعوا هذا لذكري«.

اخلارجية  وزارة  أصدرت 
االتي:  البيان  واملغرتبني 
عن  صدر  ملا  »توضيحا 
السابق  رئيس اجلمهورية 
بشأن  سليمان  ميشال 
بعبدا«  »إعالن  ورود 
الصادرة  النصوص  يف 
الدول  جامعة  جملس  عن 
وزارة  تورد  العربية، 
اخلارجية واملغرتبني حرفيا 

النصني التاليني:
مع  التضامن  بند   -1
اللبنانية  اجلمهورية 
الدورة  خالل  املعتمد 
جمللس   140 العادية 
العربية  الدول  جامعة 
الوزاري  املستوى  على 
....«  :2013 أيلول  يف 
بعبدا  بإعالن  واإلشادة 
احلوار  هيئة  عن  الصادر 
الوطين بتاريخ 2012/6/11 
وما ورد يف مضمونه من 
وكان  وطنية«.  ثوابت 
هذا النص قد اعتمد يف 

حكومة الرئيس ميقاتي.
مع  التضامن  بند   -2
اجلمهورية اللبنانية املعتمد 

خالل الدورة العادية 141 
الدول  جامعة  جمللس 
املستوى  على  العربية 
 :2014 آذار  يف  الوزاري 
بكافة  »....واإلشادة 
الوطين  احلوار  مقررات 
جملس  يف  صدرت  اليت 
النواب اللبناني وعن هيئة 
املنعقدة  الوطين  احلوار 
يف القصر اجلمهوري يف 

بعبدا«.
قد  النص  هذا  وكان 
اعتمد أثناء والية الرئيس 
سليمان بعد إقرار البيان 
الرئيس  حلكومة  الوزاري 
متام سالم، وبعد التشاور 
السياسي، حيث مت حذف 
واستبدل  بعبدا«  »إعالن 
أعاله  الواردة  بالعبارة 
واملقتبسة حرفيا من نص 

البيان الوزاري.
بإيعاز  تغيريه،  مت  ما  أما 
اجلمهورية  رئيس  من 
السابق يف قمم ولقاءات 
دولية شارك فيها، ففيه 
أو  معلوم  هو  مما  الكثري 

غري معلوم«. 

 توضيح للخارجية ردا على سليمان بشأن 
ورود اعالن بعبدا يف النصوص الصادرة 

عن جملس جامعة الدول العربية

احلوار  جلسة  انعقدت 
التاسعة بني »حزب اهلل« 
و »تيار املستقبل« مساء 
اخلميس  االول  امس 
الثانية  الرئاسة  مقر  يف 
حبضور  التينة  عني  يف 
املعاون السياسي لالمني 
احلاج  اهلل  حلزب  العام 
والوزير  اخلليل،  حسني 
حسن،  احلاج  حسني 
فضل  حسن  والنائب 
ومدير  احلزب،  عن  اهلل 
سعد  الرئيس  مكتب 
احلريري  نادر  احلريري 
املشنوق  نهاد  والوزير 

اجلسرعن  مسري  والنائب 
تيار املستقبل. كما حضر 
اجللسة الوزير علي حسن 

خليل.
وبعد اجللسة صدر البيان 
اجملتمعون  التالي:«اكد 
على استمرار احلوار وفق 
على  انطلق  اليت  القواعد 
البحث  اساسها.وتناول 
املوضوعات  من  عددا 
املرتبطة  الداخلية 
املؤسسات  عمل  بتفعيل 
واستكمال  الدستورية، 
يعزز  مبا  االمنية  اخلطة 

االستقرار الداخلي«.

»جلسة احلوار التاسعة« حبثت يف 
املوضوعات  املرتبطة بتفعيل عمل املؤسسات 

الدستورية واستكمال اخلطة االمنية
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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

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رأت 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان  يف 
مبقرها يف حارة حريك بعد ظهر 
حممد  النائب  برئاسة  اخلميس، 
والتطورات  »الوقائع  أن  رعد، 
تنذر  املنطقة  تشهدها  اليت 
جممل  على  خطرية  بتداعيات 

دوهلا وشعوبها«.
»الكتلة  أن  البيان  وأوضح 
العقيمة  اخليارات  عند  توقفت 
اليت اعتمدتها اململكة السعودية 
ملواجهة تطورات األزمة اليمنية، 
ولوجسيت  استخباري  بدعم 
من  ومشاركة  وبتغطية  أمريكي 
يف  متجانس  غري  إقليمي  حمور 

الدوافع واألهداف«.
وإذ اعتربت ان »احلل السياسي 
التفاوضي كما أكد األمني العام 
حسن  السيد  مساحة  اهلل  حلزب 
الوحيد  السبيل  هو  اهلل  نصر 
وتسوية  األشقاء  مع  للتعامل 
»الفرصة،  أن  رأت  األزمات«، 
ال  املستجدة،  الصعوبات  رغم 
تزال متاحة لالحتكام إىل العقل 
السيادة  ومبادىء  والقانون 
واملصاحل  اجلوار  وحسن 
أوهام  عن  بعيدا  املشرتكة 

التسلط واإلستقواء«.
من  »إنطالقا  الكتلة  ودانت 
والقانونية  الشرعية  املعايري 
بشدة  واألخالقية،  والسياسية 
السعودية  العدوانية  احلرب 
اليمن  دولة  ضد  األمريكية   -
»عواقبها  وشعبها«، حمذرة من 
كل  على  اخلطرة  وتداعياتها 
»رفضا  رافضة  املنطقة«، 
قاطعا كل الذرائع اليت يسوقها 
لتغطية  وشركاؤهم  املعتدون 
العشوائي  وقتلهم  جناياتهم 
وللناس  والنساء  لألطفال 
وأسواقهم  بيوتهم  يف  اآلمنني 
وخميمات النازحني منهم وتدمري 
املنشآت املدنية والبنى التحتية 
لتربير  أو  واملستشفيات، 
خاسرة  مقامرة  يف  تورطهم 
من  مزيد  إىل  بهم  ستنتهي 
اخليبات واإلخفاقات يف مواجهة 

مقاومة الشعب اليمين«.
هلذه  فوري  »وقف  إىل  ودعت 

رعاية  وتوفري  الظاملة،  احلرب 
حمايدة حلوار ميين داخلي وصوال 
سياسي  حل  على  اإلتفاق  إىل 
وطين حيفظ وحدة اليمن وحيقق 
لتطلعات  ويستجيب  إستقراره 
احلرية  يف  اليمين  الشعب 
والسيادة واإلستقالل بعيدا عن 

الوصاية والتبعية«.
الصريح  »املوقف  وحيت 
مساحة  أطلقه  الذي  واملسؤول 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني 
احلرب  إزاء  اهلل  نصر  حسن 
األمريكية  السعودية  العدوانية 
معتربة  وشعبه«،  اليمن  على 
حق  وكلمة  جهاد  »وقفة  أنه 
تقال بوجه سلطان جائر، وتعبري 
على  وحريص  وشجاع  صادق 
مصلحة العرب واملسلمني مجيعا، 
ومشاريعهم  املعتدين  كيد  إزاء 
اهلادفة  والتقسيمية  الفتنوية 
وصرف  األمة  إخضاع  إىل 
قضيتها  نصرة  عن  إهتمامها 
مبواجهة  املتمثلة  املركزية 
لفلسطني  الصهيوني  اإلحتالل 
اليت ينبغي أن تتضافر كل جهود 
العرب وإمكاناتهم وقواهم لدعم 
العودة  وحقه يف  كفاح شعبها 
إىل كامل أرضه وحتقيق سيادته 

الوطنية«.
أكدت  اللبناني،  الشأن  ويف 
مير  اليت  »الظروف  أن  الكتلة 
كل  من  تستوجب  لبنان،  بها 
النيابية  والكتل  املسؤولني 
تعاطيا واقعيا يف مقاربة مشاكل 
وان  ومصاحلهم،  املواطنني 
ينبغي  الرئاسي  الشغور  ملء 
باهتمام  الدوام  على  حيظى  أن 
بأسرع  اجنازه  يتم  حتى  اجلميع 
وقت ممكن، وإن انعقاد جلسات 
تشريعية يف اجمللس النيابي أمر 
اختالف  رغم  وبديهي،  ضروري 
بعض  إزاء  والتوجهات  اآلراء 
كما  املشاريع.  أو  االقرتاحات 
أن االنزالق يف متاهة التصنيف 
وغريه،  ضروري  هو  ما  بني 
لتعطيل  آخر  أمر  بأي  التذرع  أو 
التشريع، ال حيققان إال مراكمة 
األزمة  احتدام  وزيادة  املشاكل 

يف البالد«.

»اجلهود  أن  اىل  ولفتت 
واملساعي املشكورة اليت تبذهلا 
حكومة املصلحة الوطنية لتأمني 
املساعدات املالية الالزمة إلغاثة 
لبنان،  يف  السوريني  النازحني 
على  أخرى  مرة  للتأكيد  تدفعنا 
سوريا  مع  التنسيق  وجوب 
من  والتخفيف  األعباء  لتقاسم 
بات  الذين  النازحني  أعداد 
أن  منهم  كبري  عدد  بإمكان 
دون  بلده  لالستقرار يف  يعود 
أي إكراه، خصوصا أن احلكومة 
استعداد  كل  تبدي  السورية 
هذا  يف  مسؤولياتها  لتحمل 

اجملال«.
اجلمهورية  تأسيس  ويف ذكرى 
مثنت  االيرانية،  االسالمية 
واالجيابي  البناء  »الدور  الكتلة 
اجلمهورية  هذه  تؤديه  الذي 
اجتاه قضايا امتنا العادلة ويف 
الفلسطينية  القضية  طليعتها 
ودعم حركات املقاومة والتحرر. 
لقد قدمت اجلمهورية االسالمية 
حضاريا  منوذجا  ايران  يف 
شجاعة  سيادية  وجتربة  متميزا 
انطالقتها  منذ  وهي  ووازنة، 
تلتزم رؤية منهجية الستنهاض 
أجل  من  مكوناتها  بكل  األمة 
قوتها  وبناء  صفوفها  توحيد 
الصهاينة  أعدائها  ومواجهة 
احملتلني وأسيادهم املستكربين 
الطامعني، وقد مدت يد األخوة 
كل  إىل  باستمرار  الصادقة 
من  وشعوبها  املنطقة  دول 
لتحقيق  والتكامل  التعاون  أجل 
النمو والتقدم والتطوير واحلفاظ 
على األمن السيادي واالستقرار 
هذه  مقدمة  ويف  الشامل، 
له  قدمت  حيث  لبنان  الدول 
ايران العون واملساعدة لتحريره 
من االحتالل االسرائيلي واعادة 
من  جانبه  اىل  ووقفت  اعماره 
وحدته  على  احلرص  منطلق 
ما  وهو  وسيادته  واستقراره 
تقدير  حمل  الدوام  على  كان 
وحرصهم  وشكرهم  اللبنانيني 
معها  الصداقة  تعزيز  على 
الفتعال  حماولة  اي  ورفض 
العداء معها للتغطية على العداء 

للعدو الصهيوني«.
ورأت ان »اجلمهورية االسالمية 
كل  رغم  متكنت  ايران  يف 
تصبح  أن  والعراقيل  الضغوط 
دولة وازنة يف املعادلة االقليمية 
ال  الذي  الوقت  يف  والدولية، 
تزال فيه الكثري من االنظمة يف 
عاملنا العربي واالسالمي تعاني 
إفقار  سياسة  ومتارس  التخلف 
وخترج  ثرواتها  وهدر  شعوبها 
نفسها عن مسار التطور العلمي 
وتعتمد  املستدامة،  والتنمية 
على سياسة بث الفرقة وإثارة 
التكفري  موجات  ودعم  الفنت 
واالرهاب«، معتربة أن »نهوض 
للنهوض  تارخيية  فرصة  ايران 
وشعوبها،  ودوهلا  باملنطقة 
ودافع موضوعي لتكامل اجلهود 
بني مجيع مكونات العامل العربي 
يعودوا  أن  أجل  من  واالسالمي 
مجيعا »خري أمة أخرجت للناس« 
متحدة فيما بينها، قوية ومهابة 
وشاهدة على األمم. وان شعوبنا 
تنتظر اليوم مبادرات من اجلميع 

يف هذا االجتاه«.

الوفاء للمقاومة دعت اىل وقف فوري للحرب يف اليمن: تطورات 
املنطقة تنذر بتداعيات خطرية على دوهلا وشعوبها

إستقبل مفيت طرابلس والشمال 
الشعار  مالك  الشيخ  الدكتور 
لبنان  يف  اجلديدة  كندا  سفرية 
دارته يف  ميشال كامريون يف 
طرابلس وعرض معها التطورات 
مدينة  وأوضاع  املنطقة  يف 
طرابلس وما يتعلق بدعم الدول 

املاحنة ملشاريعها اإلمنائية.
كامرون

كامريون:  قالت  اللقاء  بعد 
مفيت  مساحة  إىل  »زيارتي 
طرابلس هي األوىل منذ تسلمي 
ملهامي الديبلوماسية منذ شهرين 
ووجدت من الضروري أن اقوم 
بهذه الزيارة لالطالع على القيم 
على  مساحته  وحرص  اإلسالمية 
وأني  سيما  ال  السالم  إرساء 
إىل بريوت سأمحل  عودتي  عند 
األوضاع  جتاه  نظره  وجهة  معي 
لبنان  يف  الراهنة  والتطورات 

واملنطقة.
سئلت عن الدعم الذي ميكن أن 
السيما  لبنان  إىل  كندا  تقدمه 
وأن كندا تشبه لبنان من حيث 

التنوع اإلتين والسكاني؟
أنه  فاجابت: »تعرفون وال شك 
قد مضى علي مدة شهرين فقط 
يف لبنان وبالرغم من هذا الوقت 
القصري فقد إستطعت أن أكون 
صورة واضحة عن األوضاع يف 
والشمال  طرابلس  ويف  لبنان 
على  أطلع  وأن  خاصة،  بصورة 
املدينة  التعايش يف هذه  مدى 
بني خمتلف الطوائف وهذا مهم 
جدا ملواجهة تأثريات وإنعكاسات 
على  املنطقة  يف  حيصل  ما 
لبنان، ومن الضروري التشديد 
األيدي  وتشابك  التماسك  على 
التعايش املسيحي  للحفاظ على 
اإلسالمي وحنن نتطلع إىل جهد 
معاجلة  على  للعمل  مشرتك 
مشكلة  ومنها  عديدة  قضايا 
طرابلس  ويف  لبنان  يف  الفقر 
بصورة خاصة، واألهم من ذلك 
حتقيق  إىل  الوصول  كيفية 
ظل  يف  واملساواة  العدالة 
التفاوت احلاصل والذي ال يؤمن 
األسس احلياتية للعديد من أبناء 
التواصل  هذا  خالل  ومن  البلد 
أوضاع  إىل  البلد  ايصال  ميكننا 
اللبنانييني  تأثر  وجتنب  أفضل 

من تداعيات املنطقة«.
نظرة  حول  سؤال  عن  وردا 
الفراغ  اىل  الكندية  احلكومة 
قالت:  لبنان  يف  الرئاسي 
وأنا  دميقراطية  دولة  »كندا 
أؤمن بأن لبنان دولة دميقراطية 
اإلميان  أساسات  ولديها  أيضا 
بالدميقراطية هلذا السبب أشجع 
الشعب اللبناني إلنتخاب رئيس 

ألن رئاسة اجلمهورية من األمور 
اليت  األوضاع  وألن  األساسية 
وهلذا  صعبة  اليوم  نعيشها 
مجيعا  ندرك  أن  جيب  السبب 
عليها  نتغلب  وأن  األمور  هذه 
وأن يتم إنتخاب رئيس مجهورية 
هذا  بشدة  نساند  وحنن  جديد 
على  اللبنانيني  وحنث  املوضوع 
للجمهورية  جديد  رئيس  إنتخاب 

بأسرع وقت ممكن«.
الشعار

بدوره قال الشعار »كنت سعيدا 
سفرية  سعادة  بإستقبال  جدا 
مجهورية كندا وسرني أكثر دقة 
متابعتها للوضع السياسي العام 
للقضايا  وإستبعابها  لبنان،  يف 
والتعدد  بالتنوع  عالقة  هلا  اليت 
ووقوفها  والطائفي  املذهيب 
كثريا عند ما يتحدث عنه الناس 
من إمكانية حصول تصادم سين 
صورة  إليها  ونقلت  شيعي،   -
يعيشها  اليت  األصالة  متثل 
يف  مشكلة  ال  وأن  اللبنانيون 
لبنان ال طائفية وال دينية وحتى 
ليست بني السنة والشيعة أبدا 
سياسية  تارة  مشكلة  هي  إمنا 
وتارة مشكلة إمنائية، ومشكلتنا 
يف طرابلس والشمال هي مشكلة 

إمنائية بدون أدنى تردد«.
سعادة  إىل  »نقلت  أضاف: 
كأنها  واضحة  صورة  السفرية 
ملموس  لواقع  فيلم  اىل  تنظر 
اليت  املآسي  عن  مشاهد  وإىل 
التبانة  منطقة  منها  تعاني 
وجبل حمسن والقبة واملنكوبني 
األحياء  من  وغريها  والزاهرية 
وعدم  املدينة،  يف  الشعبية 
هلذا  ومراعاتها  الدولة  اهتمام 
يتفاقم  بدأ  الذي  املؤمل  الوضع 
وجبل  التبانة  منطقة  يف  خطره 
بوضوح  هلا  وذكرت  حمسن، 
بأنه ال حل ملشكلة اإلرهاب إال 
اخلروج  ملشكلة  حل  وال  باإلمناء 
عن القانون إال باإلمناء، فاإلمناء 
اىل  الناس  يعيد  الذي  هو 
القانون  اىل  ويعيدهم  رشدهم 
حيفظ  الذي  وهو  الدولة،  وإىل 

كرامة املواطنني«.
بأن  كالمي  »ركزت  وتابع: 
حمسن  وجبل  التبانة  منطقة 
منكوبة  مناطق  هي  والقبة 
بداية  منذ  األمرين  تعاني  او 
اىل  وحتتاج  اللبنانية  احلرب 
طرقات واىل مياه للشرب واىل 
فضال  الصحي  للصرف  جمارير 
واملستوصفات  املدارس  عن 
الرياضية  واملالعب  واألندية 
وناشدتها  كثريا  يكلف  ال  وهذا 
دولتها  اىل  رساليت  حتمل  أن 
السفر  من  زمالئها  بقية  واىل 

احللول هلذه املشاكل  اء إلجياد 
واليت ال تزيد كلفتها عن املئتني 
ومخسني مليون دوالر أو ثالمثئة 
تقدم  أن  على  دوالر،  مليون 
كل دولة قسطا وتقوم بتحقيق 
مشروع من املشاريع حتى يشعر 
إخواني يف جبل حمسن والتبانة 
واملنكوبني  والزاهرية  والقبة 
بشر  وانهم  مواطنون  بأنهم 
ويتمتعون بالكرامة اإلنسانية«.

صدق  بكل  »أقول  واردف: 
لدى  وجدت  أني  دقة  وكل 
متناهية  دقة  السفرية  سعادة 
ومناقشاتها  إستيعابها  يف 
املواضيع  لشتى  ومتابعاتها 
كهذه  جلسة  تستمر  وقلما 
ولوال  ربعا  إال  الساعتني  حبدود 
إلستكملت  مبواعيد  إرتباطها 
خبطوات متعددة، أحييها وأحيي 
كل سفري وأحيي بالدهم وأعتقد 
ان لبنان يف عيونهم، وآمل أن 
قسطا  والشمال  طرابلس  تنال 
اللبنانية  الدولة  إهتمام  من 
وإهتمام العامل العربي والعاملي 

اخلارجي«.
»كلنا  قال:  سؤال  على  وردا 
نعلم بأن األعياد يف كل الدول 
يغلب عليها الطابع الديين مثل 
عيد امليالد او عيد الفصح الذي 
عندنا  الصوم وكذلك  بعد  يأتي 
عيد الفطر وعيد األضحى وهلما 
طابع ديين يف كل العامل، ويف 
وطين  طابع  هلا  األعياد  لبنان 
للتالقي  ومناسبة  حمطة  ألنها 
ولتقريب  وللتصايف  ولألفراح 
املسافات بني أبناء الوطن الواحد 
وأنا أعترب بأن األعياد يف لبنان 
ينبغي  جدا  هامة  حمطات  هي 
السياسيون  منها  يستفيد  أن 
يف  والعاملون  الدين  ورجال 
واإلنساني  اإلجتماعي  احلقل 
من أجل تقريب املسافات حتى 
نكون عائلة واحدة إمسها العائلة 
انه  املسيحي  فيشعر  اللبنانية. 
ويف  املسلم  ضمري  يف  يعيش 
قلبه ويشعر املسلم أنه مل يدخل 
فقط  املسيحي  أخيه  بيت  اىل 
وإمنا دخل اىل قلبه وسكن يف 

ضمريه«.
وختم: »هذه املناسبات جيب أن 
آثارها  تتفاعل  أن  على  حنرص 
كل  نهزم  حتى  اللبنانيني  بني 
التحديات والصعاب اليت شابت 
لألسف  واليت  الوطنية  مسريتنا 
على  التفاهم  اوقفت  الشديد 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
مل  ألنه  وأكثر  جريح  فلبنان 
الرأس  انتخاب  من  يتمكن 
هيبتها  للجمهورية  حيفظ  الذي 

وللمواطنني كرامتهم«.

الشعار استقبل سفرية كندا: ال مشكلة طائفية يف لبنان
كامريون:حنث اجلميع على إنتخاب رئيس بأسرع وقت



Page 6صفحة 6     

لبنانيات
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مبناسبة عيد الفصح اجمليد، يتقـّدم قنصل لبنان العام يف 
اجلالية  أبناء  من  التهاني  بأحر  غامن  البيطار  جورج  سدني 
واهليئات  منهم،  املسيحيني  وخصوصًا  عمومًا،  اللبنانّية 
الدينية واملؤسسات االغرتابية واجلمعيات األهلية، ضارعًا 
اىل اهلل تعاىل أن ينعـم على اجلميع بالصحة والربكة، وأن 

يشمل »وطن األرز« بالسالم واالستقرار واالزدهار.
 سدني، يف 2015/4/2

   قنصـلية لبـنان العـامة  - سدني    
تهنئـة

والبلديات  الداخلية  وزير  رأى 
اتفاق  ال  أن  املشنوق  نهاد 
نهائيا بني الغرب وإيران »حتى 

اآلن«، بل »اتفاق مبدئي«.
حديث  يف  املشنوق،  وأكد 
أن  سي«،  بي  »ال  حمطة  إىل 
قرأتها  اليت  التصرحيات  »كل 
الفرنسي  سواء  الغربيني،  لكل 
او  االوروبي  او  االملاني  او 
االمريكي، كونت انطباعا لي ان 
الباب  ابقاء  اليوم هو  ما حصل 
مفتوحا حتى 30 حزيران«، معتربا 
األمريكي  الرئيس  »ادارة  أن 
ان  تريد  تكن  مل  اوباما  باراك 
خترج من دون اتفاق ما، ليس 
او  نهائيا  يكون  ان  بالضرورة 
الذي  بالقدر  ناجحا  يكون  ان 

يتحدثون عنه«.
الرئيس  »تعبري  ان  واعترب 
االمريكي ان االتفاق »تارخيي« 
واليهود  لالسرائيليني  موجه 
ليس  االتفاق  هدف  الن  اوال، 
على  ايران  حصول  عدم  فقط 
بأن  مذكرا  النووي«،  السالح 
انها  عدة  مرات  اعلنت  »ايران 
ال تريد ان تنشئ سالحا نوويا، 
وال ان تستعمل تقنياتها احلديثة 

لصنع هذا السالح«.
االمريكية  »االدارة  ان  وأوضح 
ال  بالذات  االمريكي  والرئيس 
هذه  من  اخلروج  مثن  بأي  يريد 
الوصول  دون  من  املفاوضات 
هي  هذه  الن  ما،  اتفاق  اىل 
اليت  الوحيدة  املشروعية 
سيأخذها عندما خيرج من احلكم، 
هو ال ميلك اي مشروعية كبرية 
على  اخلارجية  السياسة  يف 

عكس كل الشائع«.
حول  نقاشا  »هناك  أن  وكشف 
اليورانيوم  خمزون  نقل  نقطة 
اىل  للخارج  دولة  اىل  املخصب 
روسيا«، معتقدا »ان ما حصل 
حتى اآلن من اتفاق على نقاط 
حمددة هو اخراج النقاذ ماء الوجه 
وقال:  االمريكي«.  للرئيس 
للبنان  الشائع  عكس  »على 
هناك مصلحة باالتفاق االمريكي 
ليس  واعرتاضي  االيراني،   -
التصرف  على  بل  االتفاق  على 
املفاوضات  خالل  االيراني 

وبعدها.
وجدد املشنوق خشيته »من ان 
يؤدي رفع العقوبات اىل توفري 
واملوارد  االموال  من  املزيد 
للحكومة االيرانية لزيادة تدخلها 
اي  املنطقة،  يف  ونفوذها 
يف  االيراني  التصرف  طريقة 
العراق  اىل  سوريا  من  املنطقة 
لبنان«،  عن  مبعزل  واليمن 
ليس  »لبنان  أن  إىل  مشريا 
االيراني،  االستعراض  من  جزءا 
يف  االيراني  االستعراض  الن 
لبنان  يف  واجباته  امت  لبنان 
من  مزيد  اىل  حباجة  وليس 
انا  وبالتالي  االستعراضات، 
يزال  ال  اليت  الدول  عن  اتكلم 
بشكل  فيها  قائما  االستعراض 

كبري وعسكري«.
تكون  ان  ميكن  »ال  بأنه  وجزم 
عاصفة  ضد  تكون  وان  عربيا 
االتهام  كان  فاذا  احلزم. 
املوجه للعرب بانهم مقصرون، 
عربية  قيادة  االوىل  للمرة  جند 

تتصرف على قاعدة انها صاحبة 
قرار، كبري وصائب ويعيد ايقاظ 
العروبة يف نفس كل عربي بان 
ومسؤولون  معنيون  العرب 
هذا  ايقاف  على  وقادرون 
يتخذ  الذي  االيراني  التمدد 

اشكال خمتلفة بكل املعاني«.
وإذ أوضح ان »هذا التحرك هو 
حترك عربي وليس حتركا سنيا 
ان  اعتبار  اردنا  اذا  اال  فقط 
التحرك اآلخر هو شيعي«، الحظ 
الشيعي   - السين  »الصراع  أن 
من  عديدة  مناطق  يف  معروف 
االنتشار  بسبب  العربي  العامل 
ان  إىل  مشريا  االيراني«، 
احلزم  عاصفة  ان  عن  »الكالم 
هي امريكية هو كالم غري صحيح 
على االطالق، امريكا عرفت االمر 

قبل ساعات قليلة«.
سبق  السعوديني  بـ«أن  وذكر 
ودخلوا اىل البحرين ووزير الدفاع 
زيارتهم  يف  كان  االمريكي 
ان غادر فيه  بعد  بيانا  واصدر 
عتبا ولوما انهم مل يبلغوه بعملية 
الدخول اىل البحرين«، معتربا ان 
»عملية عاصفة احلزم عودة اىل 
العرب  ولنجاح  العروبة  قدرة 
واىل قدرتهم على القيام بعمل 
ويظهرهم  أمنهم  حيمي  ناجح 
منطقتهم  يف  قرار  اصحاب 
وجغرافيتهم  وأمنهم  ومنازهلم 

وسياستهم«.
هناك  تكون  »عندما  أضاف: 
من  جزءا  فان  عربية  يقظة 
او  عاجال  او  الحقا  اليقظة  هذه 
املوضوع  مع  التعامل  هو  مؤجال 
تكون  ان  ميكن  ال  االسرائيلي. 
فلسطني  خارج  عربية  يقظة 
اليه  سنصل  طبيعي  أمر  وهذا 

يف وقت من االوقات«.
الدولة  »ايران  بأن  ذكر  كما 
االسالمي  العامل  يف  الوحيدة 
إن  اليت ال تقول يف دستورها 
تقول  بل  االسالم،  هو  دينها 
املذهب  هو  الدولة  مذهب  ان 
بطبيعة  وهذا  عشري،  االثنى 
اينما  بانقسام  يتسبب  احلال 
االيرانية  السياسة  انتشرت 
بينما دين الدولة يف السعودية 
ومصر وكل الدول االسالمية هو 
االسالم وال عالقة له باملذاهب 
املذاهب  بكل  يعرتف  األزهر   .
الي  استثناء  وال  االسالميية 

مذهب«.
دول  ثالث  »هناك  ان  والحظ 
الدولة   ، املنطقة  يف  دينية 
األوىل هي اسرائيل اليت تقول 
إنها مسؤولة عن كل اليهود يف 
العامل . والدولة الثانية ايران، 
اليت اعلنت نفسها بوالية الفقيه 
كل  يف  الشيعة  عن  ومسؤولة 
خلق  وهذا  العامل،  يف  مكان 
اشكالية يف الوالء الوطين لكل 
العرب  غري  او  العرب  الشيعة 
ألن من يتبع والية الفقيه يتبع 
والسياسي  الديين  باملعنى  له 
 . واألمين  والشرعي  والفقهي 
اما الدولة الدينية الثالثة فهي 

دولة داعش«.
اشكاال  »ايران ختلق  أن  واعترب 
داخل كل بلد ألنها ذات طبيعة 
طبيعة  وليست  انقسامية 
هي  االشكاالت  وهذه  توحيدية 

اليت حتصل يف لبنان والسعودية 
 . والعراق  والبحرين  واليمن 
ال  االسرتاتيجي  اخلط  بطبيعة 
جزء  هذه  اال  تكون  ان  ميكن 
من سياسة انقسامية حيث حتل 
مجع  جهة  تكون  ان  ميكن  ال   .
بل جهة تفريق بني الناس ألن 
املوالي هلذه السياسة او هلذه 
او  دولته  يرى يف  ال  املرجعية 
يف مرجعيته الوطنية بديال جتعله 

يتخلى عن مرجعية ايران«.
ولفت إىل أن »حزب اهلل ال ينكر 
انه جزء من والية الفقية وفوقية 
»الفرس« معروفة كذلك نظرتهم 
متابعا:  بدونية«،  اآلخرين  اىل 
املرجعية  هذه  رأي  كان  »اذا 
السياسي خمتلف عن البلد الذي 
ان  عليه  اهلل  حزب  به  يعيش 
يتبع هذه املرجعية، وهذا كالم 
حبيث  رفسنجاني  هامشي  قاله 
اوصلنا  الصحابة  »شتم  قال 
مبقتل  داعش...واالحتفال  اىل 
بن  عمر  واخلليفة  الصحابة 
اخلطاب قاد اىل ظهور تنظيمات 
ارهابية كالقاعدة وداعش.. مل 
نعر اي اهتمام ومتسكنا خبالفاتنا 
السنية الشيعية وبشتم الصحابة 
وباالحتفال بيوم مقتل عمر حتى 
لدى  عادية  االعمال  هذه  باتت 
الكثريين االعمال املثرية للفرقة 
بني املسلمني نتيجتها الوصول 
وطالبان  وداعش  القاعدة  اىل 
اجلماعات...«  هذه  وامثال 
مؤسسي  من  هو  رفسنجاني 
ايران  يف  االسالمية  الثورة 
النظام  اساسي يف  وهو مبوقع 

االيراني«.
العام  األمني  »كالم  وتساءل: 
نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب 
وفاشلون  تنابل  انهم  عن  اهلل 
كالم  يستند  عالم  وكساىل، 
وفشل  »تنبلة«  عن  نصراهلل 
العرب يستند ؟ هل على جتربة 
على  املمتازة  والقدرة   2006
االسرائيلي؟  العدو  مواجهة 
انه  على  يستند  ايضا  وهذا 
يستند على حتالف اقليمي كبري 
له  التحالف  وهذا  ايران  تقوده 
التعامل  ولطريقة  للعرب  نظرة 

معه خمتلفة«.
وأكد ان االولوية »اآلن لليمن، 
اخرى  اهداف  حتدد  غدا  ورمبا 
سياسي  عربي  جتمع  اي  ولكن 
ان يوصل  او عسكري ال ميكن 
اال اىل االمساك بعلم فلسطني. 
صحيح ان البوصلة اآلن خمتلفة 
مدى  كذلك  تبقى  لن  انها  اال 
احلياة. فللمرة االوىل يف القمة 
ثورية  موسيقى  نسمع  العربية 

وليست كالسيكية«.
»املصريني  ان  أوضح  وإذ 
الدولة  منطق  على  حريصون 
يف سوريا، لكن دولة ال تعين 
ان  رأى  االسد«،  بشار  هلم 
»اجلغرافيا اليمنية ليست بسيطة 
ابدا. وال ميكننا ان ننكر يف اي 
حلظة ان كل عربي يشعر بفخر 
النه  احلزم«  »عاصفة  بعملية 
مقبلة،  حلركة  رمزا  فيها  يرى 
حتى ان الفلسطيين ال ميكن ان 
يرى هذا العقل اال ويصل اىل 

فلسطني«.
وردا على سؤال، قال: »لست 

بوارد اجلدل مع نصوص حزب اهلل 
يف هذه املرحلة، وكالم نصراهلل 
واجلغرافيا  التاريخ  سياق  خارج 
كل  عن  الوطنية  واملسؤولية 
دولة  هذه  حتى.  اللبنانيني 
العام  منذ  قدمت  )السعودية( 
2000 اىل اليوم 11 مليار دوالر 
لالفراد  وليس  اللبنانية  للدولة 
مليارات   4 اخرها  اللبنانيني، 

دوالر لتسليح اجليش«.
عربية  يقظة  »هناك  ان  والحظ 
ميكنين  ال  وبالتالي  ستكتمل، 
ان ارى هذه االمور اال جزءا من 
الفخر العربي. ويف عز ما كانت 
كان  لوزان  يف  املفاوضات 
االستعراض االيراني يصل اىل 
اقصاه اننا سنصل اىل عدن«.

هذا  ان  اتصور  »ال  أضاف: 
عسكرية  خطة  ميلك  ال  التحالف 
حتقيق  على  وقادرة  جاهزة 
أن  مؤكدا   ،« املرجوة  النتائج 
»خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبد العزيز وغريه من 
لطاملا  السعوديني  املسؤولني 
االطراف  بكل  ترحيبهم  اكدوا 
السياسية اليمنية للوصول اىل 

اتفاق النقاذ اليمن«.
ان  ننكر  ان  ميكن  »ال  وقال: 
القومي  االمن  من  جزء  اليمن 
السعودي«، تساءل: »اميكن ان 
ننسى ما اقدمت عليه ايران يف 
العراق حني »عملت ما ال يعمل 
بالعراق » حتت شعار ان العراق 
ملاذا   ، القومي  امنهم  من  جزء 
كان  حني  احد؟  يستغرب  مل 
يف  سليمان  قاسم  »يتصور« 
سوريا والعراق وغريها ملاذا مل 
يستغرب احدا؟ ملاذا مل يعتربوا 
انه جترؤ؟ هل هذا »حق القوي« 

ام حق طبيعي؟
من  هناك  العرب  »من  اضاف: 
ضعفاء  يكونوا  ال  ان  قرروا 
وقرروا طي صفحة من االنكفاء 
شيء  بأي  والقبول  والتخاذل 
»حنن  والقول  منطقتهم  يف 
من  او  االمريكيني  مع  نقرر« 
رايته يف  ما  االمريكيني.  دون 
واشنطن ، ان االمريكيني فرحوا 
وكأنهم كانوا بانتظار قيام احد 

بامر ما ينقذهم من الرتدد«.
وردا على ما قاله ميشال عون 
حول ان احلرب على اليمن غري 
»مل  املشنوق:  قال  قانونية، 
»حزب  لقتال  رفضا  منه  نسمع 
يف  واالفغان  والباسيج  اهلل« 
يف  االيراني  والتدخل  سوريا 
التدخل  اصبح  فهل  العراق، 
عن  تعرب  منطقة  يف  السعودي 
القومي،  امنهم  عن  الدفاع 
البحر  يف  املصرية  واحلركة 
للممر  القومي  للدفاع عن االمن 
الذي  لديهم  الوحيد  البحري 
هل  السويس،  قناة  اىل  يصل 

هذا خمالفة للقانون الدولي؟
العربية  »القمة  ان  واوضح 
العملية  ان  بيانها  يف  اعلنت 
مستمرة اىل حني جلوس اجلميع 
اىل طاولة احلوار. وال ميكن ان 
 - ايراني  اتفاق  هناك  يكون 
امن  يضمن  ال  نهائي  امريكي 
اسرائيل من لبنان ومن سوريا 
للرئيس  االول  التعبري  لذلك   ،
االمريكي اننا اجنزنا عمال تارخييا 

متلك  او  صنع  من  ايران  مينع 
قنبلة نووية، وكذلك اي اتفاق 
تارخيي - اذا حدث- يف حزيران 
امن  ضمان  سيتضمن  املقبل 

اسرائيل«.
اتفاق  حصل  »اذا  انه  ورأى 
يضمن  نهائي  ايراني  امريكي 
خريا  يكون  فانه  اسرائيل  امن 
الورقة  هذه  ينزع  النه  للبنان 
وتصبح  اللبناني،  التداول  من 
اجلهة  هي  اللبنانية  الدولة 
الوحيدة املعنية وينتهي احلديث 
عن مربرات سالح حزب اهلل ، اال 

انين ال ارى اتفاقا نهائيا«.
اتفاق  حيصل  مل  »اذا  وتابع: 
انفجارات  هناك  سيكون  نووي 
على  اكثر  ايراني  وجترؤ  امنية 
اليت  املناطق  كل  التصرف يف 
او  اليمن  سواء  فيها  يعملون 
سوريا او العراق او رمبا مناطق 
من  حصل  ما  كالبحرين.  اخرى 
على  يساعد  قد  مبدئي  اتفاق 
استمرار التهدئة او على االقل 
عليه  هو  ما  على  الوضع  ابقاء 
اىل  يستند  كالمي  الن  اآلن. 
ولن  املفاوضات.  عقد  انفراط 
بعد  احتماالت اىل ما  ادخل يف 

شهر حزيران«.
واسرتسل: »بعد اليمن ال ميكن 
ان يكون غري سوريا، ولكن ال 
عالقة هلذه القوى العربية بذلك. 
العربي  العسكري  التحالف  هذا 
الذي كان واضحا يف واشنطن 
ان هناك ترحيبا به بشكل كبري 
باملصاحلة  رغبة  وهناك  وجديا 
واليت  العربية،  الدول  مع 
مصر  يف  االول  االمس  بدأت 
اف  عن  احلظر  رفع  خالل  من 
واملساعدات  الغيار  وقطع   16
املالية. هناك رغبة لدى االدارة 
اكثر،  تتفهم،  بأن  االمريكية 
تتعامل  وان  العرب  حلفاءها 
معهم بالوضع اجلديد وباالنظمة 
يف  سواء  املوجودة  اجلديدة 
توثق  وان  تونس  او يف  مصر 
عالقاتها مع حلفائها التارخييني 
احناء  كل  يف  اندفعوا  لذلك 
عاصفة  عملية  لتأييد  العامل 
احلزم وهذا دليل ايضا على ان 
دائما  كان  السعودي  الرصيد 
ظهرت  استخدم  وعندما  موجودا 

نتائجه بشكل سريع وجدي«.
 2015 العام  خالل  »انه  ورأى 
حظر  منطقة  هناك  ستكون 
ان  وعلينا  سوريا،  يف  جوي 
ننتظر النصف الثاني من السنة 
الرتكية  االنتخابات  تنتهي  حتى 
نتائجها  وظهرت  حزيران  يف 
قد  العملية  تكون  ان  باالضافة 

استوت . هناك قناعة نالحظها 
يف واشنطن بشكل او بآخر انه 
لو اردنا احضار النظام اىل اي 
اىل  حنتاج  املفاوضات  طاولة 
حتى  تضغط  عسكرية  وضعية 
جيلس الناس اىل الطاولة . انا 
اعتقد ان األمر سيكون جزءا من 
قرار دولي ما. انا لست متاكدا 
 . حتديدا  الروسي  املوقف  من 
عمليا كل الدول ميكن ان تؤيد 
املوضوع لكن املهم اين يكون 
فلننتظر   . الروسي  املوقف 
نتائج العقوبات االقتصادية على 
بالسياسة  روسيا وماذا ستنتج 
من اآلن حتى ستة اشهر وماذا 
ويف  العملة  سعر  يف  ستنتج 

الوضع االقتصادي«.
رهانات  اقدم  ال  »انا  وتابع: 
 . للوضع  قراءتي  اقدم  بل 
هناك تغيري ما سيحدث وطلب 
النتيجة،  هي  املفاوضات 
واملطلوب لذلك حنن حباجة اىل 
عمل عسكري ما الحضار الناس 
بشكل  املفاوضات  طاولة  اىل 
دولية  بشروط  يقبلون  طبيعي 

وضعت يف مؤمتر جنيف«.
كما اعترب أن »اخلطوة املقبلة هي 
منطقة حظر جوي يف سوريا يتم 
من  اليها  النازحني  كل  احضار 
منطقة  وتكون  اجملاورة  البلدان 
يتم  ال  ان  شروطها  من  آمنة 
فيها عمليات عسكرية«، وقال: 
ستصل  األمور  ان  اعتقد  »ال 
اىل ان يقوم املصريون بتطيري 
املعارض..  السوري  االئتالف 
عناصر  بلورة  مبرحلة  االن  حنن 
يف  االجتاهات،  كل  يف  جديدة 
السياسة  ويف  واليمن  اخلليج 

املصرية جتاه ليبيا«.
»تنشأ قوة معارضة  ان  وتوقع 
معتدلة وبعضها اسالمي ايضا، 
ولكن ال داعش وال النصرة يف 
سوريا، جترب النظام للمجيء اىل 
والقرار  املفاوضات،  طاولة 
السوري سيكون جزءا من قرار 

دولي ما«.
وردا على سؤال، قال: »نتعامل 
باعتبارهم  اهلل«  »حزب  مع 
حيدنا  وكما  لبنانيني.  مواطنني 
املوضوع السوري من احلوار مع 
حزب اهلل سيتم حتييد املوضوع 
اال  اليمين عن احلوار، وال خيار 
طريقة  وبأي  جهد  بكل  القيام 
احلرائق  لتخفيف  الطرق  من 
امنية  خطة  واجنزنا  لبنان.  عن 
وغريها الكثري من االمور، تظهر 
انها بسيطة، اال اننا عندما نعرف 
اننا جبو حريق ومازلنا ساملني، 

فهذا اجناز كبري«.

املشنوق :ال اتفاق نهائيا بني الغرب وايران حتى االن واحلوار مع حزب اهلل لتخفيف 
احلرائق عن لبنان
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التيار  يف  العام  منّسق  إعترب 
بيار  الدكتور  احلّر  الوطين 
الوطين  التيار  أّن موقف  رفول 
وهو  واضح،  اليمن  من  احلّر 
تدخل  ألي  ورافض  مبدئي 
يف  مشريًا  الداخلية،  ببشؤونه 
اىل   »otv»الـ قناة  اىل  حديث 
احلرب  اعلنوا  احلوثيني  أّن 
واليوم  منذ فرتة  القاعدة  على 
فمن  احلوثيني..  ضرب  يتّم 
رغم  ايران  املستفيد..؟  هو 
على  نفسها  فرضت  احلصار 
امللقاة  والتهم  كقوة،  املنطقة 
عليها خبصوص عالقتها باليمن 
ألن  صحيحة،  غري  واحلوثيني 
الشعب اليمين هو الذي يقاتل 

يف اليمن وليس ايران.
ورأى رفول أّن حزب اهلل بقتاله 
محى  سورية،  يف  التكفرييني 
لبنان واأليام أثبتت صّحة وجهة 
نظره، وقال: »هل ُكتب للعرب 
فقط ان يقاتلوا بعضهم بعضًا 
تدخل  نرفض  الدوام،  على 
اليمن،  بشوؤن  العربية  الدول 
وتدخل السعودية يف اليمن له 
املنطقة،  على  كبرية  تداعيات 
سالم  الرئيس  نظر  ووجهة 
وزارة  نظر  وجهة  عن  ختتلف 

اخلارجية جربان باسيل«.
وردًا على سؤال توّجه البعض 
ذّكر  األمنيني،  للقادة  للتمديد 
له  الرافض  باملوقف  رفول 
وقال:  التسميات،  عن  بعيدًا 
كل شخص انتهت مدته ليتوجه 
القوى  اليوم مجيع  البيت،  اىل 
أنها  لنا،  قالت  السياسية 
نعّول  وحنن  التمديد،  ترفض 
لعدم  هذه  مواقفهم  على 

تربئة »فضل شاكر« فضحها »ادمون ساسني«
بيار رفول: سليمان كان يتودد لفرجنية 
عرب الـ »sms« للتقّرب من السوريني

آن  ألنه  شخص،  ألي  التمديد 
األوان تطبيق القانون.

ومتنى رفول حترير بعض القادة 
إلنتخاب  ارادتهم  السياسيني 
يطمئن  للجمهورية  رئيس 
املسيحيني يف لبنان واملنطقة، 
األسبق  الرئيس  بدور  مذكرًا 
ميشال سليمان السيء، والذي 
مع  البارد  نهر  يف  بشبهة  بدا 
من  العبسي  شاكر  تهريب 
اىل  ثم  امليناء  اىل  املخيم 
اثباتات  لدينا  وقال:  سورية، 
الضباط  كل  اخلصوص..  بهذا 
يعرفون بعضهم والنائب ميشال 
املر يف »ويكيليكس« قال انه 
مّت اختيار الضابط األضعف قائدًا 
للجيش.. سورية هي اليت أتت 
مبيشال سليمان قائدًا للجيش، 
ووافقت على وصوله اىل سّدة 

الرئاسة األوىل.
الرئيس  اىل  رفول  وأشار 
لسليمان  يتودد  كان  سليمان 
اليه  التودّد  بارسال  فرجنية 
عرب الـ«sms« لتحسني شروطه 
كل  وقال:  السوريني،  لدى 
يف  عهده  طيلة  سليمان  مهمة 
مشاريع  عرقلة  سنوات،   6
واليوم  باحلكومة،  عون  العماد 
بقادة  يثق  أن  احدمستعد  هل 
كانت تعمل على تربئة اإلرهابي 
»فضل شاكر«، لو مل يفضحها 
ساسني«..  »ادمون  اإلعالمي 
شاكر  فضل  نفسه  فلُيسّلم 
اليوم ما دام أنه أصبح تائبًا.. 
بقوة،  املطروح  والسؤال 
قبل  من  عليه  يقبض  ال  ملاذا 
األجهزة األمنية، فمكان اقامته 

معروفة.
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الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

نظافة تامة - خدمة سريعة - خربة طويلة.. نفتح 7 أيام يف 
األسبوع

واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
دولة  برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
العماد ميشال عون يف  الرئيس 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
الوزير  تال  االجتماع،  وعقب 
السابق سليم جريصاتي مقّررات 

التكّتل، فقال:
واألبرز  املُستّجد  احلدث  أواًل،   
للحرب  التكّتل  عرض  إقليميًا. 
الكاّفة  جوانبها  من  اليمن  يف 
يف  القانونية  اجلوانب  سيما  ال 
املنطقة،  احلاد يف  التجاذب  ظّل 
وموازين القوى البالغة احلساسّية. 
وزير  موقف  التكّتل  ومّثن  كما 
اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل 
يف شرم الشيخ، يف مؤمتر وزراء 
للقّمة.  امُلّمهد  العرب  اخلارجّية 
التكّتل  يؤّيده  الذي  املوقف  هذا 
حيثّياته  يف  حتّفظ  أّي  دون  من 
يعترب  وخالصاته.  ومقارباته 

اليمن  يف  حيدث  ما  أّن  التكّتل 
السياسّية  بالوسائل  إاّل  ل  حُيّ لن 

ض أن يكون. وهكذا ُيفرترَ
ثانيًا، ُيّصر التكّتل على مقتضيات 
اإلستقرار الداخلي وعلى مسارات 
هو  اإلستقرار  أّن  ويعترب  احلوار، 
هدف وطيّن، وأّن احلوار هو نهج 

إجيابّي ضمن الثوابت امليثاقّية.
جلنة  لوضع  التكّتل  عرض  ثالثًا، 
بريوت  مرفأ  وإستثمار  إدارة 
وكذلك  برّمته.  القانوني  غري 
اليت  الرابع،  مسألة ردم احلوض 
إذ  آخر.  إىل  حنٍي  من  حضر  ُتسترَ
يرى التكّتل أّن هاتني املسألتني 
الوزراء  جملس  وضع  تستدعيان 
أحد  إّن  بأكمله.  املّلف  على  يده 
مؤّسسة  هو  املطروحة  اخليارات 
وفقًا  إدارة  جملس  يديرها  عاّمة 
ما  العاّمة،  املؤّسسات  لنظام 
والرشيقة  الرشيدة  اإلدارة  يعين 

واملسؤولة.

املالّية  املسائلة  عنصر  إّن 
أمٌر  هو  والرقابّية  واإلدارّية 
لوضع  التكّتل  عليه  يّصر 
كّل  من  املتفلتة  للحالة  حّد 
بهذه  حيوّي  مرفٍق  يف  ضوابٍط 
واملالّية  اإلسرتاتيجّية  األهمّية 

واإلقتصادّية واإلجتماعّية.
العناصر  مكتملة  حكومة  رابعًا، 
ترضى  أن  جيب  ال  واألوصاف 
صالحّياتها  على  بالتطاول 
اإلجرائية، وتلكرَ امُلستعارة وكالًة 

من رئيس اجلمهورّية.
يصّر  إّنا  األمنية،  التعيينات  إّن 
أن حتصل  وجيب  التكّتل،  عليها 
يقبل  لن  الوزراء.  جملس  يف 
التكتل أن تظّل األوضاع الّشاّذة 
ليست  حكومٍة  ظّل  يف  مستمّرًة 
لذلك  أعمال.  تصريف  حبكمومة 
الوزراء  جملس  التكّتل  يطالب 
التعيينات  إجراء  إىل  باملبادرة 
العسكرية واألمنية وفقًا للقوانني 
أّي  دون  من  املرعية  واألنظمة 
تلّكؤ، ما يرادف يف نظره وجود 
مكتملة  قلت،  وكما  حكومة، 

العناصر واألوصاف.
ثّم أجاب عن أسئلة الّصحافيني:

إّن  الصناعة  وزير  يقول  س: 
مواقف رئيس احلكومة متام سالم 
مل متّثل رأي اجمللس بكامله. هل 
أنتم اليوم توافقون وزير الصناعة 
رئيس  يكن  مل  فإذا  الرأي؟ 
اللبنانيني  رأي  ميّثل  احلكومة 

اليوم، فمن اّلذي ميّثله؟
كما  الصناعة  وزير  موقف  ج: 
مؤّسساتي  موقف  هو  فهمناه، 
يذهب  سوف  أّنه  أي  بامتياز، 
هو  اّلذي  الوزراء  جملس  إىل 
اإلجرائية  السلطة  اليوم  ميّثل 

الوزير جريصاتي بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح:

نطالب بإجراء التعيينات العسكرية واألمنية وفقاً 
للقوانني واألنظمة املرعية اإلجراء

وميارسها، كي يطرح أمام جملس 
الوزراء سياسة احلكومة، وسياسة 
لبنان الرمسية جتاه احلدث اليمين. 
فهناك  الّصالة،  تقربوا  ال  لذلك 
نقول،  هنا  من  للموضوع.  تكملة 
إّن اللجوء إىل جملس الوزراء هو 

أمٌر مطلوٌب يف كّل حني.
يف  الّصحف  يف  قرأنا  لقد  س: 
األسبوع اّلذي مّر، أنه من املمكن 
أن يسحب العماد عون وزراءه من 
احلكومة يف حال مل تتّم تعيينات 

قائد اجليش وفقًا ملشيئته..
ج: إّن مدى رّدة الفعل، ونقوهلا 
للمّرة الثانية والّثالثة تكون على 
التزام  على  احلكومة  إقدام  مدى 
يف  املرعية  واألنظمة  القوانني 
واألمنية.  العسكرية  التعيينات 
أّما توقيت رّدة الفعل فهي رهٌن 
بإرادة رئيس التكّتل العماد عون. 
هو والتكّتل التزما مبدأ القوانني 
حتصينًا  اإلجراء  املرعية  واألظمة 
واألمنية  العسكرية  ملؤّسساتنا 

يف هذه الّظروف بالّذات.
مع  للحوار  بالّنسبة  وماذا  س: 

القوات؟
حواٍر  كّل  مع  إّننا  قلنا  لقد  ج: 
امليثاقية،  الّثوابت  ضمن  إجيابي 
وطاملا أّن احلوار ال خيرج عن هذه 

الثوابت، فنحن طبعًا معه.
س: أين أصبحتم يف احلوار؟

حققنا  أّننا  هو  نقوله  ما  ج: 
تقّدمًا طاملا أننا نتحّدث عن هذه 
أننا  طاملا  نؤّيده  وحنن  الّثوابت، 
ذلك  معنى  احلوار.  عن  نتحّدث 
أّن هناك تقّدم، ولكن ال ننسى 
هلذا  ميثاقية  ضوابط  هناك  أّن 
احلوار. لذلك عندما حنّقق وننجز، 
نعلن عن األمر على جري عادتنا.

أقدم لبناني على قتل زوجته طعنًا 
يف سيدني أسرتاليا وسّلم نفسه 

إىل الشرطة.
وقضت اللبنانية سلوى حيدر )45 
حيدر  حيدر  زوجها  يد  على  عاما( 
الذي طعنها بالسكني يف منزهلما 
جرحت  فيما  سيدني  جنوب  يف 
ابنتها عال )18 عاما( يف احلادث 
»يف  بأنه  الشرطه  الذي وصفته 

إطار العنف املنزلي«.
وذكرت الشرطة ان حيدر عاد من 
لبنان قبل يوم من ارتكاب اجلرمية، 
وأن الضحية كانت تعمل يف جمال 
الذي  املنزلي  العنف  من  احلماية 

ذهبت ضحيته.
قبل  قضت  حيدر  والدة  وكانت 
جنوب  يف  تفجري  يف  سنوات   9

لبنان.

لبناني يقتل زوجته طعناً يف سيدني

»اجلديد«  بني  احلرب  فتحت 
وشهرت  »ال.بيٍ.سي«  والـ 
األرشيف  أسلحة  القناتان 
»ال. الـ  بدأته  وما  الشاملة، 

هجوم  من  أالربعاء  بي.سي« 
واتهامها  »اجلديد«  على  مدجج 
عن  واخلروج  الضال  باالبن 
الرغم  على  اهلل  حزب  طاعة 
من مساهمة احلزب يف رعرتها 
بوساطته لدى الرئيس العراقي 
وفتح  املالكي،  نوري  االسبق 
لرئيس  النتفاع  أقنية  احلزب 
جملس ادارتها حتسني اخلياط، 
وعدم تبنيها موقف ثابت جتاه 
احلرب السورية وتغري مواقفها 
التمويل،  مصادر  حبسب 
شاشة  عرب  اليوم  استكمل 
سهامها  غرزت  اليت  »اجلديد« 
يف أرشيف رئيس جملس ادارة 
املؤسسة اللبنانية لالرسال بيار 

الضاهر.
أرشيف  يف  غاصت  »اجلديد« 
الضاهر وعادت مبقاطع مصورة 
العسكري  باللباس  تظهره 

الـ«ال.بي.سي« و«اجلديد« من احلرب 
الباردة اىل املواجهة املباشرة

اللبنانية،  القوات  صفوف  يف 
بالقول  الصور  على  وعّلقت 
كان  حني  الضاهر  هو  هذا 
الناس على  ميليشياويا يهني 
أن شرقت مشس  اىل  احلواجز 
كل  وتغرّي  »ال.بي.ٍسي«  ال 

املوضوع«.
وتوجهت »اجلديد« اىل الضاهر 
كنا  حني  كنت  »أين  بالقول 
ننشر العلم؟ كنت على احلاجز 
مع حلفيكم االسرائيلي تهينون 
من  على  عتب  فال  الناس، 

جيهل العلم«.
نقل  »الضاهر  اجلديد  وتابعت 
كتف  اىل  كتف  من  البندقية 
موظفوه  يتحّمل  تاجرًا  ليصبح 
مسؤولية احتياله، فيما هو ترك 
قوته،  اضمحلت  عندما  جعجع 
السوري  الوجود  حنو  ومال 
يف لبنان ليحمل لواء السيادة 
واالستقالل، مذكرة بـ«حماباته« 
الوليد بن طالل، معنونة : بيار 
الضاهر من »أمرك سيدنا اىل 

طال عمرك«.
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»ملاذا أنتم خائفني ... فإّني أنا هو« )لو 39-38/24(

أيها اإلخوُة واألخواُت األحّباء،
ُيِطلُّ علينا عيُد الفصِح اجمليد، حامًل لنا ُبشرى ساّرًة انطلقْت منُذ 
أّن  متجّددًة وهي  أبًدا  تزاُل  ال  ولكّنها  أورشليم،  ألفْي سنة يف 

ا قام! املسيَح قام ... حقًّ
َيبُزُغ فجٌر جديد، وُيطلُّ  القرِب،  وُظلمةِ  الصليب  وُظلِم  اآلالِم  فبعَد 
الشمس،  من  أسطُع  نوُرها  حقيقٌة،  فيه  وُتشِرُق  القيامة،  صباُح 
ا  ا ُصلَب وحقًّ ا تأّلَ وحقًّ تدعونا مجيًعا لنعرِتَف بأّن الّربَّ يسوَع حقًّ
ا قام. فَحَدُث القيامِة هو االحتفاُل بانتصاِر احملّبِة  مات... ولكّنه حقًّ
عمِة على اخلطيئة، واحلياِة على  على الّشّر، والّنوِر على الُظلمة، والنِّ
املوت. إّنها حَجُر الّزاويِة يف بناِء حياِتنا اإلميانّيةِ واملسيحّيِة كما 
أّكدها بولُس الّرسوُل حنَي قال: إْن كان املسيُح ل َيُقْم فإمياُنكم 

باطٌل وأنتم بعُد يف خطاياكم )1كور 17/15(.
وُيِطلُّ علينا الّربُّ يسوُع القائُم من القرِب، واملنتِصُر على املوِت 
ملاذا   « وللَمرميات:  لُرُسِله  قاَل  كما  لنا  قائًل  واخلطيئِة  والّشرِّ 
تاريَخ  رافقْت  الكلماُت  هذه   .« هو  أنا  فإّني   ... خائفني  أنتم 
اإلنساِن منُذ الَبدِء وحّتى اليوِم، وهلا مكانُتها يف صفحاِت الكتاِب 
ِس بعهَدْيِه القديِم واجلديد، وهي تعُكُس دعوَة احملّبِة اّليت  املقدَّ
لِب  ِد وبَلغْت ُذروَتها بالصَّ أّواًل وجتّددْت بسرِّ الّتجسُّ جتّلْت باخَللِق 

واملوِت والقيامة.
أنا هو« يقوهُلا أيًضا الّربُّ يسوُع  »ملاذا أنتم خائفني ... فإّني 
لنا، حنُن أبناَء األبرشّيِة املارونّيِة يف أوسرتاليا، وفيها جِنُد انطلقًة 
القديَم،  اإلنساَن  فَنْخَلُع  واإلميانّية،  الّروحيِة  مسريِتنا  يف  جديدًة 
اإلنساَن  لنـَْلـَبس  واملوت،  والكربياِء  واألنانّيِة  اخلطيئِة  إنساَن 
دعوُتنا  إّنها  واحلياة.  والّتواضِع  والعطاِء  عمِة  النِّ إنساَن  اجلديد، 
الّلفائِف والكفـَِن، لفائِف اخلوِف  اهُلّوّيِة العتيقِة، عن  للّتخّلي عن 
أحياًنا  املارونّيِة  بُهـّوّيِتنا  واإلستحياِء  التَقوقـُع  وكَفِن  ِد،  والرّتدُّ
وبإمياِننا املسيحيِّ أحياًنا أخرى، فننتِفُض على ذواِتنا وعلى اخلوِف 
يف نفوِسنا، ونأتي على ِمثاِل املرمَياِت، فنسُجُد للّربِّ قائلني له:  
»راّبوني«... وُنْسِرُع بعَد ذلك إىل إعلِن القيامِة والُبشرى الّساّرِة 

للعاَلِ كلِـّه.
 « هو  أنا  فإّني   ... خائفني  أنتم  ملاذا   « يسوع  الّربِّ  وكلماُت 
امُلضَطَهَدِة  األوسِط  الّشرِق  كنيسِة  أبناِء  إىل  اليوَم  طريَقها  جِتُد 
اّلذين  والعراق،  املسيحّينَي يف سوريا  إىل  بِة، وخصوًصا  وامُلعذَّ
ُيضَطَهدوَن فقط لكوِنهم مؤِمننَي بالّربِّ يسوع. وحنُن نسأُله يف 
نا  وكلُـّ وبكنائِسهم،  وبأرِضهم  بإمياِنهم  ُيثّبَتهم  أْن  قيامِتِه  عيِد 
إمياٌن بأّن َشهادتـَهم الصادقةَ  للّربِّ سُتمكِـُّنهم من االنتصاِر على 
لِم واإلضطهاد. وإّننا نطلُب من الّربِّ لكي ُيْلِهَم عقوَل  اخلوِف والظُـّ
للحرِب  اّللجوِء  عن  فيتوّقفوا  الّسياسّينَي،  املسؤولنَي  وضمائَر 
وقتِل األبرياِء، ويُعودوا إىل لغِة احِلواِر واحللوِل الّسلمّيِة للَمشاكِل 
العالقة. ويف عيِد القيامِة ُتصّلي الكنيسُة وأبناُؤها من أجِل إخوِتنا 
الُبسطاِء وامُلستـَضَعفني، وخصوًصا األطفاَل والّنساَء وامُلسّنني، 
طالبنَي من الّربِّ أن جيعلـَنا نـَِعي مسؤولّياتـِنا تـُجاَهُهم، فنساعَدهم 
َعهم وحَنميـَهم من َشّتى أنواعِ االستغلِل وُسوِء امُلعاملِة اّليت  ونشجِّ

قد يتعّرُضوَن هلا أحياًنا.
وحنُن يف كنيسِة أوسرتاليا املارونّيِة نعيُش يف هذا العيِد َأبعاَد 
جاِء املنبعثةَ  من أنواِر القيامِة يف مسريِتنا الّروحّيِة والّرعوّية.  الرَّ
والقلُب الّنابُض يف هذه املسريِة هم شبيبتـُنا الّناشطُة والواعدُة 
ومع  احلياة.  وكلماِت  الّروحانّيِة  من  املزيِد  إىل  دوًما  واملتعّطشُة 
عيِد القيامِة اليوَم تنطلُق وْرشُة الّتحضرِي العَمليِّ واإلعداِد املباِشِر 
األّول،  املارونّيِة  الّشبيبِة  ملؤمتِر  الّرعايا،  ُمتلـَف  يف  والّتسجيِل 
السادِس  إىل  والعشريَن  الرابِع  من  أبرشّيِتنا  يف  سُيعقـَُد  اّلذي 
الّشبيبِة  تشجيِع  إىل  مدعوٌّ  فاجلميُع   .2015 متوز  من  والعشريَن 
ومساعدِتهم ودعِمهم ومرافقِتهم بالّصلواِت من أجِل إجناِح املؤمَتِر 

وتفعيِل ِثاِره ونتائِجه.
أّيها األحّباُء، من أجِلكم أصّلي، ومَعكم للّرّب يسوعَ  القائمِ  من 
. فاملسيُح  ُ املوِت ُأسّبُح، وحلضوِره الّدائِم يف سرِّ اإلفخارستّيا ُنرنِّ
واألرِض  اجلديدِة  الّسماِء  إىل  رحلِتنا  أماَمنا يف  يسرُي  هو  القائُم 
أبناًء هلل  اجلديدة )رؤ 1/21(، حيث سنجتِمُع يوًما كعائلٍة واحدة، 

اآلِب بالّروِح واحَلّق. 
املليِء  هذا  عامِلنا  يف  وراَءه  لنـَِسْر  ٍد،  تردُّ أو  خوٍف  دوِن  فمن 
بالفرِح واحُلزِن وعلى وجوِهنا ابتسامٌة ودموٌع تعِكُس حقيقَة حياِتنا 
األرضّية. ولـْتُكْن مسريتـُنا مَع املسيِح القائِم من القرِب مسريَة رجاٍء 

وتهليٍل وفرح. آمني.
املسيح قام، حقًا قام!

سيدني يف 5 نيسان 2015 +
املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية اوسرتاليا املارونية

السفري آل صاحل يشكر 
القيادات اإلسالمية يف أسرتاليا

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

رسالة صاحب الّسيادة املطران 
أنطوان-شربل طربيه

مبناسبة عيد الفصح 2015

احلرمني  خادم  سفري  تلقى 
اسرتاليا  لدى  الشريفني 
ال  حممد  بن  نبيل  ونيوزيلندا 
االتصاالت  من  عدد  صاحل 
والرسائل اليت رفعت من مساحة 
من  وعددًا  أسرتاليا  عام  مفيت 
وأئمة  اإلسلمية  املراكز  رؤساء 
املساجد وقادة العمل االسلمي 
بأسرتاليا ملساندة القرار احلكيم 
احلرمني  خادم  به  أمر  الذي 
بن  سلمان  امللك  الشريفني 
عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهلل 
- لتنفيذ عملية »عاصفة احلزم« 
مبشاركة عدد من الدول العربية 
واإلسلمية، واليت وضحوا فيها 
استجابة  جاء  اليمن  نصرة  ان 
إنسانية وإسلمية لنداء القيادة 
من  اليمن  إلنقاذ  الشرعية 
احلوثيني الذين  يشكلون تهديدًا 

لألمن والسلم يف املنطقة.
وبينت الرسائل ان أمن اململكة 
مسلمي  مجيع  وسلمة  امن  من 
احلزم«  »عاصفة  وان  األرض، 
للعرب  والرفعة  العزة  اعادت 

صفهم  ووحدت  واملسلمني 
تعاىل  اهلل  سائلني  وكلمتهم 
أن حيفظ اململكة قيادة وشعبًا 
وان  واملسلمني  اإلسلم  خلدمة 
وامنه  استقراره  لليمن  يعود 

واطمئنانه.
عن  صاحل  ال  السفري  وأعرب 
الطيبة  للمشاعر  وتقديره  شكره 
اليت عرب عنها مساحة مفيت عام 
أسرتاليا وقادة العمل اإلسلمي 
التأييد  مع  لوقوفهم  بأسرتاليا 
السلم  لدعم  والدولي  العربي 
والعال،  املنطقة  يف  واألمن 
وشدد السفري ال صاحل على ان 
اخلطوة اليت اختذتها اململكة مع 
الّدول الشقيقة اليت شاركت بـ 
»عاصفة احلزم« حيال التطورات 
استجابة  أتت  اليمن  احلالية يف 
اليمنية  الشرعية  احلكومة  لنداء 
من  اليمين  الشعب  وإلنقاذ 
وصل  الذي  املأساوي  الوضع 
الشرعية يف  وللدفاع عن  اليه. 
على  واحملافظة  وشعبه  اليمن 

وحدته وأمنه واستقراره. .

األقل  على  شخص   100 قتل 
مسلحون  شنه  بهجوم   79 وجرح 
اإلسلمية«  الشباب  »حركة  من 
سكن  على  املتشددة  الصومالية 
غاريسا  مدينة  جامعة  يف  الطلب 
احتجز  حيث  كينيا،  شرقي  مشال 
حمدد  غري  عددًا  أيضًا  املتشددون 
من الطلب »غري املسلمني« رهائن 
مسلمًا،  طالبًا   50 إطلقهم  بعد 
وتبعد  األمحر.  الصليب  أفاد  كما 
احلدود  من  كيلومرتًا   150 غاريسا 
قوات  تقاتل  حيث  الصومال،  مع 
منذ  »الشباب«  متشددي  كينية 

تشرين األول 2011.
وأعلن وزير اخلارجية الكيين جوزف 
مباني  أرباع  ثلثة  إخلء  نكاسريي 
أحد  وتوقيف  الـ20  اجلامعي  احلرم 
عددًا  أن  موضحًا  االعتداء،  منفذي 
على  النار  فتح  منهم  حمدد  غري 
فجرًا،  اجلامعة  مدخل  عند  حارسني 
ثم أطلقوا النار عشوائيًا واقتحموا 
ُيقيم  الذي  اجلامعي  السكن  مبنى 
مُسع  كما  الطلب.  من  مئات  فيه 

دوي انفجار.
من   500 حنو  ان  نكاسريي  وقال 
مصريهم  بات  طالبا   815 بني 
معروفا بينما قتل أربعة من مقاتلي 
يف   90 وزال  الشباب«  »حركة 

من  حذر  أنه  غري  اخلطر.  من  املئة 
أن »العملية مستمرة وأن أي شيء 
الطالب  وأفاد  حيدث.«  أن  ميكن 
الفرار  الذي جنح يف  مواال  جافيت 
يستطع  »ل  اجلامعة:  حرم  من 
بعدما  املبنى  مغادرة  كثريون 
النار  بإطلق  املهامجون  باغتهم 

عليهم وهم نائمون«.
سرت  إشاعات  أن  طلب  وروى 
على  وشيك  هجوم  عن  أخريًا 
نيكوال  أحدهم  وقال  اجلامعة. 
على  ذلك  أحد  يأخذ  »ل  موتوكو: 
طالبة  قالت  فيما  اجلد«،  حممل 
بأنها  »اعتقدت  كاترين:  تدعى 
نيسان«.وقال  من  األول  كذبة 
شيخ علي حممد راج، الناطق باسم 
»حركة الشباب«، إن »مهمة رجالنا 
ضدنا،  هم  الذين  مجيع  قتل  هي 
خصوصًا أن كينيا يف حال حرب مع 
الصومال«. وأضاف: »أفرج رجالنا 
املتبقني  ونعتقل  املسلمني،  عن 
رهائن«. ويأتي اهلجوم غداة تأكيد 
الرئيس أوهورو كينياتا، أن »كينيا 
بلد آمن كأي بلد آخر يف العال«، 
أمنية  لندن حتذيرات  وجهت  بعدما 

جديدة لرعاياها يف هذا البلد.
»حركة  كثفت   ،2011 ومنذ 
أراضي  يف  عملياتها  الشباب« 
العاصمة  اىل  ووسعتها  كينيا، 
الرئيسي  نريوبي ومومباسا امليناء 
واستهدفت  أفريقيا.  شرق  يف 
جممع   ،2013 )سبتمرب(  أيلول  يف 
يف  التجاري  غايت«  »ويست 
شخصًا،   67 قتلت  حيث  نريوبي، 
دموية  هجمات  سلسلة  شنت  ثم 
على بلدات يف الساحل الكيين يف 
 96 وأعدمت   ،2014 ومتوز  حزيران 

شخصًا على األقل بدم بارد.
على  الكينية  املناطق  وتشهد 
 700 مسافة  املمتدة  احلدود  طول 
خصوصًا  الصومال،  مع  كيلومرت 
)مشال  ووجري  ومانديرا  غاريسا 
شرق( هجمات. ويف نهاية تشرين 
أوصت   ،2014 )نوفمرب(  الثاني 
األسنان  وأطباء  األطباء  نقابات 
هذه  يف  العاملني  واألساتذة 
اجملاالت، مبغادرة املناطق احملاذية 
تعجز  طاملا  الصومال،  مع  للحدود 
السلطات عن ضمان أمنهم، بعدما 
راكبًا   28 الشباب«  »حركة  أعدمت 
قرب  أساتذة،  معظمهم  باص  يف 

مانديرا.
 200 تظاهر  املاضي،  شباط  ويف 
مشال  يف  العاملني  من  أستاذ 
نريوبي،  يف  كينيا،  شرقي 
بعدما  عملهم  مراكز  بنقل  للمطالبة 

»صدمتهم« اهلجمات املتكررة.

»الشباب« يهامجون »غري 
املسلمني« يف جامعة كينية

مساعدة طالبة أصيبت بجراح خالل الهجوم اإلرهابي. )أ ف ب(
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بعد،  تكريت  معركة  تنته  مل 
القوات  أمام  أن  خصوصًا 
»احلشد  العراقية، املدعومة من 
املدينة  تطهري  مهمة  الشعيب« 
لكن  واأللغام،  املفخخات،  من 
ثالثي  بتعاون  الذي مت  التحرير 
القوات  فيه  شاركت  نادر 
وجهات  طرح  األمريكية، 
اليت  القوة  حول  متباينة  نظر 
تنافس  وسط  األرض  ستمسك 
تكريت،  حلكم  امليليشيات 
وبوصلة  املعارك،  انتهاء  بعد 
كانت  حال  املقبلة يف  املعارك 
ستتجه إىل املوصل أم األنبار.

حيدر  العراقية  احلكومة  رئيس 
العبادي الذي زار تكريت أمس، 
شوارعها  من  عدد  يف  وجتول 
حاماًل العلم العراقي، دعا قيادة 
تسلم  إىل  الدين  شرطة صالح 
بعد  للمدينة،  األمين  امللف 
إعالن جمموعات من داخل احلشد 
»عصائب  حركة  مثل  الشعيب 
اإلمساك  رغبتها  احلق«،  أهل 

مبلف تكريت.
العسكري  املتحدث  وكان 
الطليباوي  جواد  احلركة  باسم 
لن  »العصائب  إن  سابقًا  قال 
تطهري  عمليات  يف  تشارك 
تكريت من داعش بسبب تدخل 
لكننا  الدولي،  التحالف  طريان 
لن ننسحب من املدينة من أجل 

مسك األرض«.
الصدري  التيار  زعيم  ودعا 
إبعاد  إىل  الصدر  مقتدى 
الوقحة«  الطائفية  »املليشيات 
من تكريت، وقال: »أنصح بأن 
يتسلم اجليش العراقي أو أفراد 
املنصف  الشعيب  احلشد  من 
الوقحة«،  املليشيات  تبعد  وأن 
»تبتعد قوات  أن  وأكد ضرورة 
االحتالل أرضًا وجوًا عن التدخل 
األمنية  العراقية  بالشؤون 
مطلقًا«،  وغريها  والعسكرية 
إىل  العراقية  »احلكومة  داعيًا 
حماسبة كل من قام جبرائم ضد 
طائفي  بعنوان  العزل  املدنيني 
إىل  املهجرين  وإعادة  غريه  أو 

مناطقهم«.
وعلى رغم أن احلديث عن عودة 
أهالي تكريت إىل مدينتهم يبدو 
مبكرًا، فأن القوة اليت ستتوىل 
»مسك األرض« ستحكم تكريت 
املقبلة،  الشهور  خالل  عمليًا 
القوى  بني  التنافس  يربر  ما 
اليت  اجلهة  هوية  حول  املسلحة 

تتوىل هذه املهمة.
لكن إدارة تكريت أمنيًا، حمكوم 
العسكرية  العمليات  مبسار 
طرح  يتم  حيث  الالحقة 

امليليشيات تتنافس على حكم تكريت
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تعزز  أن  أوهلا  عدة،  سناريوات 
القوات األمنية العراقية وجودها 
احمليطة  والبلدات  تكريت  يف 
يتطلب  ما  مقبلة،  لشهور  بها 
العراقية،  الدفاعات  حتصني 
القوات  يف  التفريط  وعدم 
معارك  فتح  أو  حاليًا  املوجودة 
جديدة سواء باالندفاع إىل مشال 
احلوجية  بلدات  باجتاه  تكريت 
والشرقاط وصواًل إىل املوصل، 

أو غربًا باجتاه األنبار.
لكن هذا السيناريو يتضمن نقاط 
لـ«داعش«  يسمح  ألنه  ضعف، 
هجمات  وشن  قواه،  بتجميع 
املرابطة  الوحدات  ضد  نوعية 
يف تكريت كنوع من االستنزاف 

الذي جييده التنظيم.
إىل  يذهب  اآلخر  السيناريو 
استثمار اندفاع القوات العراقية 
بلدة  باجتاه  تكريت  احلالي، من 
احلوجية، ومن بيجي باجتاه بلدة 
حدود  عند  والتوقف  الشرقاط 
جيعل  ما  اجلنوبية،  املوصل 
احملاصرة  املدينة  حترير  مهمة 
بقوات  وشرقها  مشاهلا  من 

البيشمركة ممكنة.
لكن تطبيق مثل هذا السيناريو، 
مع  كبري  تنسيق  إىل  سيحتاج 
بسبب  األمريكية،  القوات 
للمناطق  الكبرية  املساحة 
فيها  تنشر  واليت  املقصودة 
املتباعدة،  القرى  عشرات 
قوات  مع  التنسيق  عن  ناهيك 
»البيشمركة« الكردية اليت ترى 
أن حترير منطقة احلوجية التابعة 
أن  جيب  كركوك،  حمافظة  إىل 

تكون من مهامها احلصرية.
»داعش«  الكربى لتنظيم  القوة 
يف هذه اخلريطة تكمن يف بلدة 
جتمع  واليت  نفسها،  احلوجية 
الكردية  العسكرية  القيادات 
أن السيطرة عليها مهمة مكلفة 
عسكريًا، كما أن البلدات املمتدة 
من تكريت إىل املوصل، مأهولة 
هجرات  تشهد  ومل  بالسكان، 
كبرية، ما يرتب حسابات جديدة 

لتحريرها.
اخليار الثالث، للقوات العراقية 
»بدر«  منظمة  زعيم  طرحه  ما 
هادي العامري، أخريًا وهو إيقاف 
املعركة يف حدود مشال تكريت، 
والتوجه منها باجتاه الغرب إىل 
اليت  الصحراوية  الثرثار  منطقة 
وتقليديًا  رئيسيًا  معقاًل  تشكل 
ملعسكرات »داعش« يف األنبار، 
قتال  جبهات  فتح  مع  بالتزامن 
والبغدادي  الفلوجة  متزامنة يف 
إىل  وصواًل  وحديثة  والرمادي 

بلدة القائم.

العبادي محاطًا بجنود عراقيني يف تكريت )ا ف ب(

تقوده  الذي  التحالف  كثف 
السعودية عملياته يف اليمن جوًا 
أيام محلة  ثامن  وبرًا، يف  وحبرًا 
»عاصفة احلزم« ضد ميليشيات 
احلوثيني وأنصار الرئيس اليمين 
صاحل.  عبداهلل  علي  املخلوع 
السعودية  الدفاع  وزارة  وأكدت 
اليت  العسكرية  العمليات  أن 
الـ24  الساعات  خالل  نفذت 
املاضية حققت »نتائج إجيابية«. 
احلصار  استكمال  إىل  وأشارت 
انتشار  مع  اليمن  حول  البحري 
السفن احلربية والطريان البحري 
ملراقبة املوانئ وكل اجلزر قبالة 
حركة  رصد  عن  فضاًل  اليمن، 
مجيع الزوارق يف املياه اليمنية.

العسكري  املستشار  وأوضح 
السعودي  الدفاع  وزير  مبكتب 
التحالف  قوات  باسم  املتحدث 
العميد ركن أمحد حسن عسريي، 
اليومي  الصحايف  إجيازه  يف 
استهداف  مواصلة  الرياض  يف 
للحوثيني  العسكرية  القدرات 
والقوات املوالية لصاحل، ومشل 
مستودعات  استهداف  ذلك 
العسكرية،  والتجهيزات  الذخرية 

ومراكز القيادة.
التحالف  قوات  أن  وأضاف 
مع  مباشر  تواصل  على  أضحت 
اجليش اليمين الشرعي واملقاومة 
ويتم  اليمن،  أجزاء  الشعبية يف 
عن  التحالف  معلومات  حتديث 
مدار  على  اليمنية  األهداف 
استهداف  لضمان جتنب  الساعة 

مدنيني.
عدن  اشتباكات يف  وقوع  وأكد 
بني امليليشيات احلوثية واللجان 
للشرعية.  املوالية  الشعبية 
وكشف عن أن احلوثيني قصفوا 
بقذائف  عدن  يف  األلبان  مصنع 

اهلاون وصواريخ كاتيوشا.
استمرار  إن  عسريي  وقال 
احلوثية  املستودعات  استهداف 
والدعم  التخزين  حجم  على  يدل 
بعد  امليليشيات  تلقته  الذي 
وشدد  الشرعية.  على  انقالبها 
مل  التحالف  قوات  أن  على 
سكانية.  جممعات  أي  تستهدف 
مصنع  بضرب  احلوثيني  واتهم 
لأللبان يف عدن )جنوب اليمن(، 

ومعسكر املزرق يف حرض.
احلوثية  امليليشيات  أن  واعترب 
غدت  ألنها  املدنيني  تستهدف 
يائسة من حتقيق نتائج عسكرية 
داخل  ومعزولة  األرض،  على 
استهداف  استمرار  وأكد  املدن. 
الصواريخ الباليستية، والدفاعات 
الذخرية،  ومستودعات  اجلوية، 
إىل  وأشار  القوات.  وحتركات 
الطرق  على  العمليات  تكثيف 
املؤدية إىل عدن، وقال إن ذلك 
أن  وذكر  طيبة«.  »نتائج  حقق 
األولوية  على  تركزت  العمليات 
وشبوة،  الضالع  يف  العسكرية 
الضباط  وناشد  عدن.  باجتاه 

التواصل قائم مع اجليش الشرعي 
وتصاعد الغارات على طريق عدن

تلك  مغادرة  اليمنيني  واجلنود 
مع  التعاون  وعدم  األلوية، 
والعودة  احلوثية،  امليليشيات 

إىل الشرعية.
اجلنوبية  احلدود  شأن  ويف 
أن  عسريي  أوضح  للسعودية، 
ال  السعودية  امليدان  مدفعية 
أي  ملنع  مهماتها  تنفذ  تزال 
االقرتاب  من  معادية  عناصر 
حماوالت  ووصف  احلدود.  من 
عمليات  بأنها  هناك  احلوثيني 
إطالق  يف  تتمثل  يائسة  فردية 
أن  وذكر  احلدود.  باجتاه  النار 
املقاومة الشعبية اليمنية طردت 
فلول العناصر احلوثية من اللواء 
33 ومن داخل الضالع وأطرافها، 
سيطرة  حتت  اآلن  إنها  وقال 
اجليش اليمين، مؤكدًا أن العمل 
جاٍر يف شبوة، وأن الوضع على 
اجليش  مصلحة  يف  غدا  األرض 

اليمين واللجان الشعبية.
وردًا على سؤال عن مدى تقويم 
حاليًا،  احلوثيني  قدرات  التحالف 
قال عسريي إن احلوثيني توعدوا 
»عاصفة  لـ  األول  اليوم  منذ 
احلزم« بالرد إذا استمرت غارات 
يفعلوا  مل  ولكنهم  التحالف، 
التحالف صواريخ  استهداف  بعد 
»سكود«، »ونعتقد بأننا أضعفنا 
قدراتهم، وال يستطيعون إطالق 
فإن  حاولوا  ولو  صواريخ، 
اعرتاضها  على  قادرة  دفاعاتنا 
إطالقها«.  منصات  وتدمري 
هدفوا  احلوثيني  أن  إىل  وأشار 
بعد تنفيذ انقالبهم على احلكومة 
قيادات  تفكيك  إىل  الشرعية 
مل  أنهم  مؤكدًا  اليمين،  اجليش 
دعم،  أي  على  يعودوا حيصلون 

خصوصًا من خارج عدن.
باستهداف  التهديد  وجدد 
القنوات الفضائية الناطقة باسم 
صاحل.  عبداهلل  وعلي  احلوثيني 
شامل  العسكري  »العمل  وقال: 
جلميع املعطيات، وكل ما يساهم 
سُيستهدف.  امليليشيات  يف 

واألكاذيب ال تدوم«.
إىل ذلك، أعلنت وزارة الشؤون 
تواجه  أنها  اإلريرتية  اخلارجية 
وتقارير  استخباراتية  محالت 
من  دعم  بوجود  تزعم  »مفربكة« 
اليمن  يف  احلوثي  جلماعة  إيران 
عن طريق أمسرا. وقالت إن تلك 
األخبار والتصرحيات ال أساس هلا 
من الصحة، وتقف خلفها أجهزة 
تشويه  إىل  تهدف  استخباراتية 

مسعة إريرتيا.
وأوضحت يف بيان هلا أن اجلهات 
تتابع  ظلت  أمسرا  يف  الرمسية 
تكرار تصرحيات بعض املسؤولني 
اليت  التقارير  وبعض  اليمنيني 
احلوثيني  حبصول  اإلحياء  حتاول 
إيران  من  يأتيهم  دعم  على 
إىل  مشرية  إريرتيا،  طريق  عن 
واألخبار  التصرحيات  تلك  أن 

»أسطوانة مملة«.

جنود سعوديون عند احد املواقع الحدودية مع اليمن. )تصوير يوسف الدبيسي(

لعملية  الثامن  اليوم  يف 
تقودها  اليت  احلزم«  »عاصفة 
السعودية، رّكز طريان التحالف 
معقل  على  ضرباته  العربي 
حمافظة  يف  احلوثيني  مجاعة 
وطاول  )مشال(،  صعدة 
للقوات  ومعسكرات  هلا  مواقع 
علي  السابق  للرئيس  املوالية 
واحلديدة  صنعاء  يف  صاحل 
وقت  يف  وتعز،  وإب  ومأرب 
ألنصار  املساندة  الغارات  أدت 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس 
مهم يف حمافظة الضالع  إىل تقدُّ

وتراجع املسّلحني احلوثيني.
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
شهود، أن رْتل دبابات للحوثيني 
يتقّدم  اجليش،  يف  وأنصارهم 
إىل منطقة خور مكسر يف عدن.
حمافظة  يف  مصادر  وأكدت 
ووحدات  ألوية  أن  حضرموت 
على  املرابطة  اليمين  اجليش 
تتبع  واليت  احملافظة  إمتداد 
املنطقة العسكرية األوىل كانت 
الرئيس  مع  موقفها  حددت 
ومع  هادي  منصور  ربه  عبد 
تنفيذ  عدم  وقررت  الشرعية، 
من  إليها  ترد  تعليمات  أي 
ألوية  بدأت  حني  يف  صنعاء، 
تعز  حمافظات  يف  عسكرية 
وقوفها  إعالن  واحلديدة  وأبني 
ومتردها  هادي،  الرئيس  مع 
على سيطرة احلوثيني على مركز 
القيادة العسكرية يف العاصمة 

صنعاء.
يف  مصادر  أكدت  ذلك  إىل 
القوات  بأن  حلج  حمافظة 
واحلوثيني  للجيش  املشرتكة 
تراجعت عن مواقع متقدمة كانت 
حتتلها يف حمافظة حلج، ومواقع 
حمافظة  من  خمتلفة  مناطق  يف 
اجلوية  الضربات  نتيجة  البيضاء 
مدار  على  املستمرة  واملراقبة 
الساعة لطريان التحالف، وقالت 
مسلحي  بأن  املصادر  هذه 
العسكرية  والقوات  القبائل 
على  تعمل  للشرعية  املؤيدة 
اإلستفادة من ضربات التحالف 
والتقدم  احلوثيني،  تراجع  جلهة 
يف املواجهات معها على خمتلف 

اجلبهات.
تسفر  أن  اليمنيون  وخيشى 
زيادة  عن  العسكرية  العمليات 
وارتفاع  املعيشية،  معاناتهم 
املواد  وإختفاء  األسعار، 
البنى  وتدمري  األساسية، 
التحتية، دون أن ترغم احلوثيني 
على اخلضوع للشرعية، والعودة 
أساس  على  احلوار  طاولة  إىل 

املبادرة اخلليجية.
وفيما تواصلت املواجهات على 
الشرقية  عدن  مدينة  أطراف 
القوات  مت  تقدَّ والشمالية، 
جبهة  يف  للحوثيني  املوالية 
على  وسيطرت  )وسط(  شبوة 
استكمال  بعد  حريب  مديرية 
بيحان،  مديرية  على  سيطرتها 
خالل  صنعاء  شهدت  حني  يف 
والالفت  نسبيًا،  هدوءًا  النهار 
هو اختفاء كامل للوقود والسلع 
األساسية اليت ارتفعت أسعارها، 
إىل  النزوح  حركة  واستمرار 

القرى.
حزب  دان  األوىل،  وللمرة 
يف  لإلصالح«  اليمين  »التجمع 

أنصار هادي يتقّدمون يف الضالع 
واحلوثيون خيرتقون خور مكسر

يقودها  اليت  احلرب  صنعاء، 
واملناطق  عدن  يف  احلوثيون 
بأنها  ووصفها  اجلنوبية، 
وقفها  إىل  داعيًا  »جمنونة«، 
املؤمتر  حزب  جّدد  كما  سريعًا، 
الشعيب الذي يتزعمه علي صاحل 
احلزم«،  »عاصفة  عملية  رفضه 

مطالبًا بوقف الغارات.
قالت  احلديدة،  حمافظة  يف 
مصادر أمنية وطبية إن قذائف 
األلبان  إلنتاج  مصنعًا  أصابت 
عسكرية  مواقع  قرب  والزيوت 
فُقِتل  احلديدة،  مدينة  يف 
املصنع  عمال  من  شخصًا   40
حبروق،  آخرون   80 وُأصيب 
باملصنع  جسيمة  أضرار  وحِلَقْت 

نتيجة حريق.
إن  عسكرية  مصادر  وقالت 
رّكزت  العربي  التحالف  طائرات 
مواقع  على  أمس  نهار  قصفها 
وامتّدت  َصْعَدة،  حمافظة  يف 
الشريط  لتشمل  الغارات 
الغربي  الشمالي  احلدودي 
مستهدفة ثكن احلوثيني وخمازن 
سالح ومعسكرات للجيش موالية 

للجماعة وعلي صاحل.
ومل متنع الغارات تقدم احلوثيني 
يف  اجليش  من  وأنصارهم 
حمافظة شبوة، إذ أكدت مصادر 
قبلية أنهم جتاوزوا مديرية بيحان 
بعد السيطرة عليها ودحر رجال 
مديرية  إىل  ووصلوا  القبائل، 
حريب وأحكموا سيطرتهم عليها 
قتلى  أوقعت  مواجهات  بعد 

وجرحى.
تشديد  احلوثيون  وواصل 
احلصار على عدن وقصفها من 
شرقها،  يف  متركزهم  أماكن 
مكسر،  خور  مديرية  حيث 
ومشاهلا حيث مديرية دار سعد، 
اشتباكات ومعارك  مع استمرار 
كرٍّ وفرٍّ وقنص يف املدينة اليت 
اخلدمات  حاّدًا يف  نقصًا  تعاني 
نتيجة  واإلنسانية  الصحية 

املواجهات.
أن  املدينة  يف  شهود  وروى 
والبوارج  التحالف  طائرات 
احلربية قصفت مواقع للحوثيني 
يف خور مكسر واملطار ودمرت 
وصلت  فيما  ثقيلة،  آليات 
عرب  للجماعة  إضافية  تعزيزات 

حلج وأبني.
الشعيب«  »املؤمتر  حزب  وجّدد 
عارف  العام  أمينه  لسان  على 
اجلوية  الغارات  إدانته  الزوكا، 
»لن  بأنه  حًا  ملوِّ اليمن،  على 

يظل متفرجًا«.
يف  اجلوية  الضربات  وساهمت 
حيث  الضالع،  جبهة  ع  تصدُّ
 33 املدّرع  اللواء  معسكر  انهار 
ودّبت االنشقاقات يف صفوفه، 
فرتكها عشرات اجلنود يف حني 
قيادة  اجلماعة  مسلحو  توىل 
هادي  أنصار  مع  املواجهات 
و»اللجان  القبائل  مسلحي  من 

الشعبية اجلنوبية«.
أن  متطابقة  مصادر  وأفادت 
العميد  بقيادة  هادي  أنصار 
على  سيطروا  جواس  ثابت 
واستولوا  خلصومهم،  مواقع 
مستفيدين  عسكري  عتاد  على 
من مساندة الغارات اجلوية هلم، 
إىل  احلوثيني  تراجع  ظل  يف 

قعطبة مشااًل.
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الكوينزالندي  النائب  نفى 
اي  ارتكابه  غوردن  بيلي 
اعمال عنف وقال: »أنا أنفي 

نفيا قاطعا مزاعم العنف«.
غوردن  بيلي  النائب  ويقاوم 
الوالية  رئيسة  دعوات 
فورا  الربملان  من  لالستقالة 
بالقيام  تتهمه  مزاعم  بسبب 

باعمال عنف منزلي.
قد  غوردن  السيد  وكان 
العمال  حزب  لرتك  اضطر  
تلك  ظهور  بعد  االسبوع  هذا 
املزاعم، وأنه فشل أيضا يف 
اإلجرامي  تارخيه  عن  الكشف 

لرئيسة الوالية.
األزمة  هذه  وضعت  وقد 
يف  اجلديدة  العمالية  احلكومة 
حيث  السلطة،  فقدان  خطر 
 Annastacia رئيسة  تطالب 
غوردن  السيد   Palaszczuk
الربملان  من  باالستقالة 
انتخابات  باجراء  والسماح 
الذي  كوك  مقعد  يف  فرعية 

يشغله.
ودون السيد غوردن، حيتفظ 
بدعم  بالسلطة  العمال  حزب 
بيرت  املستقل  النائب  من 
وخسارة  فقط،  ولينغتون 
العمال يف كوك سيعيد حزب 

االحرار الوطين اىل احلكومة.
لنشرة  غوردن  السيد  وقال 
 Western Cape( الغربية  كيب 
Bulletin( انه لن يذعن لضغوط 

ملغادرة  الوالية  رئيسة 

الربملان.
الذي  غوردن  النائب  واعلن، 
جراحية  عملية  من  يتعافى 
بعض  انه سيأخذ  العني،  يف 
بشأن  قرار  الختاذ  الوقت 
مستقبله، نافيا »نفيا قاطعا« 
اعمال  اي  ارتكابه  مزاعم 

عنف.
وقال »أنا ال أريد الختاذ قرار 
لي  تتاح  عندما  الفور..  على 
ذلك  كل  يف  للتفكري  فرصة 
سوف أختذ قرارا. أنا ال انفي 

وجود العدالة الطبيعية«.
ادعاءات  يف  الشرطة  وحتقق 
جوردون  السيد  شريكة 
واألم  طويلة  لفرتة  السابقة 
مبزاعم   أوالده،  من  الثنني 

ضربها يف عدة مناسبات.
وكانت تقارير قالت ان نائب 
حزب  يف  االمامية  الصفوف 
هزمه  الذي  الوطين،  االحرار 

حزب االحرار الوطين ينفي اي عالقة له بـأي »املؤامرة«

غوردن ينفي مزاعم ارتكابه اعمال عنف منزلي ويقاوم استقالته من الربملان

رئيسة الوالية اناستاسيا باالزوك
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انتخابات  يف  غوردون  السيد 
وراء  هو  الثاني،  كانون 

الشكوى األولية.
النائب  ان  التقارير  وتقول 
السابق املخلوع ديفيد كمبتون 
السيد  شريكة  ساعد  قد 
تقديم  على  السابقة  غوردون 
بدل  دفعه  عدم  حول  شكوى 
اليت  األيام  يف  الطفل  دعم 

تلت انتخابات الوالية.
وقال النائب املستقل رئيس 
بيرت  الكوينزالندي  الربملان 
انه  الثالثاء  يوم  ولينغتون 
على ما يبدو جرى »استخدام« 
للسيد  السابقة  الشريكة 
غوردن من قبل قوى سياسية 
السقاط  مدبرة  حماولة  يف 

حكومة حزب العمال.
كما اتهمته امرأة ثانية بقيامه 

باعمال عنف منزلي.
يف  آخر  عضو  اتهام  مت  وقد 

باالزوك وغوردن و »ايام العز«بيلي غوردن

التى   ،Palaszczuk حكومة 
بالقيام  متاعب  من  تعاني 
ضد  منزلي  عنف  باعمال 

شريكته السابقة.
رئيسة  احتفاظ  ان  ويبدو 
 Annastacia Palaszczukالوالية
موضع   بالفعل  هي  بالسلطة 
شك، بعد ظهور مزاعم العنف 
املنزلي ضد نائب مقعد كوك 
اىل  واحالتها  غوردن  بيلي 

الشرطة.
إعالم  وسائل  تقارير  وذكرت 
فريفاكس ان امرأة  قرأت عن 
حالة بيلي غوردن قد اتصلت  
هو  هلا  املسيء  ان  لتقول 
اآلن عضو يف حكومة السيدة 

.Palaszczuk
اي شخص،  املرأة  تسّم  ومل 
لعمله  وصفا  اعطت  ولكنها 

السابق.
رئيسة  إىل  املرأة  وكتبت 

لفريفاكس   وفقا  الوالية، 
»املعتدي علّي هو اآلن عضو 
يف حكومتكم وأنه ليس بيلي 

غوردن«.
وكتبت »شريكي السابق عادة 
ما اعتدى علي باللكم واألحزمة 
يف  كان  مما  وغريها  اجللدية 
ضوء  يف  اليد..  متناول 
مسألة  من  اخلاص  موقفك 
غوردن أعتقد انه ينبغي وضع 

جتربيت امام العامة«.
االحرار  حزب  نواب  ونفى 
والسابقني  احلاليني  الوطين 
املزعومة  الضحية  استخدام 
بارتكابه  املتهم  )غوردن( 
باعمال عنف منزلي يف حماولة 
العمال  حزب  حبكومة  لالطاحة 

يف كوينزالند.
النائب  بشدة  رفض  وقد 
 ،Entsch وارن  الفيدرالي 
السبق  كرينز  مقعد  وعضو 

يف حزب االحرار الوطين غافن 
جزء  بأنهما  االقاويل  كينغ، 
إلسقاط  مدبرة  مؤامرة  من 
 Annastacia لـ  األقلية  حكومة 

.Palaszczuk
االسرتاليان  صحيفة  وقالت 
 Entsch يوم االربعاء ان السيد
خسر  الذي  كينغ،  والسيد 
انتخابات  يف  مقعده  أيضا 
كانون  جرت يف  اليت  الوالية 
الثاني، كانا ايضا على اتصال 

مكثف مع املرأة.
على   كمبتون  السيد  يرد  ومل 
اتصال لوكالة AAP للحصول 

على تعليق.
واينتش  كينغ  السيدان  اما 
اي  يعتربان  انهما  فقاال 
اقاويل بانهما استخدما املرأة 
كجزء من مؤامرة الطاحة حزب 
بأنها  السلطة  من  العمال 

اهانة.
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فوز ساحق لـ جهاد ديب يف مقعد 
دائرة الكمبا 

حقق جهاد ديب فوزا ساحقا  على 
منافسيه يف  دائرة الكمبا اليت 
تقطنها كثافة من اجلالية اللبنانية 
 69 من  اكثر  حمققا   والعربية، 
الناخبني   اصوات  من  املئة  يف 
على  االعلى  اعتربت  نسبة  وهي 
وأكد  االنتخابات.  هذه  مستوى 
ديب الذى هاجر والداه من لبنان 
اعالن  عشية  السبعينات،  يف 
ميزة  أسرتاليا  خدمة  أن  النتائج 
سيكون  أنه  إىل  مشريًا  كبرية، 
دائرته  ابناء  مجيع  خدمة  يف 
متوجها  اجلاليات،  كافة  ومن 
العضاء محلته  واالمتنان  بالشكر 
وداعميه  واملتطوعني  االنتخابية 

وابناء دائرته االنتخابية.   
كانرتبري  بلدية  عضو  واعترب 

خضر صاحل الذي عمل يف احلملة 
ديب  للنائب  االخرية  االنتخابية 
يف كلمة القاها خالل حفل الفوز 
الذي اقيم  على اثر اعالن النتائج 
االجتماعي:  بانشبول  مركز  يف 
للجالية  نصر  هو  ديب  فوز  ان 
وحتديها  قوتها  على  ودليل 
بني  بها  تعصف  اليت  للحمالت 
النائب  هنأ  كما  واالخر،  احلني 
والنائب  بورك  طوني  الفيدرالي 
النائب  كلمة  يف  كلري  جايسن 
ديب على فوزه املشرف والكبري 
للجالية  نصرا  ذلك   معتربين 
وابناء اجملتمع احمللي مؤكدين ان 
ديب  سيكون صوت اجلالية يف 
الربملان وانه الرجل املناسب يف 

املكان املناسب.
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من اليمني اىل اليسار: عضو بلدية كانرتبري خضر صالح، النائب 
الفيدرالي ووزير الدفاع االسرتالي السابق جايسن كلري ، النائب الفائز 

جهاد ديب ، النائب الفيدرالي والقيادي  العمالي البارز طوني بورك 
خالل االحتفال باعالن نتائج االنتخابات مساء يوم السبت املاضي

السيناتورة الميب تسجل حزبها اخلاص

املستقلة   السيناتورة  قامت 
حزبها  بتسجيل  الميب  جاكي 
اسم  حتت  اخلاص  السياسي 
جاكي الميب نتوورك JLN حيث 
حمطة  وكأنه  يبدو  االسم  ان 

تلفزيونية جديدة.
وكانت السيدة الميب قد انتخبت 
نائبة يف االنتخابات االخرية يف 
حزب كاليف  عن  تزمانيا  والية 
لتستقيل  يونايتد(  )باملر  باملر 
منه وتؤلف حزبها اخلاص جاكي 

الميب نتوورك.
إىل  بطلب  تقدمت  وقد 
األسرتالية  االنتخابات  مفوضية 

لتسجيله.
السيدة  باسم  املتحدث  وقال 
حتدثت  السيناتورة  ان  الميب 
االسرتاليني  من  »عدد  اىل 
أحناء  مجيع  يف  البارزين« 
اىل  االنضمام  حول  أسرتاليا 

حزبها.
الميب  السيدة  تستبعد  ومل 
تشجيع زميلها السابق يف حزب  
الزاروس  غلني  يونايتد  باملر 
لالنضمام اىل حزبها، مستبعدة 
عضوية مؤسسة حزب امة واحدة 

بولني هانسون.
وقال املتحدث أن احلزب سيتبع 
السيناتور  حزب  هيكلية  نفس 

.NXT املستقل نيك زينوفون
سيكونون  »الناس  وأضاف 
قادرين على تسجيل عضويتهم 
يف احلزب والتمويل سيأتي من 

خالل ذلك«.
الميب  السيدة  ان  وقال 
رسالة   400 من  أكثر  تتلقى 
ووصلت  يوميا  إلكرتوني  بريد 
عرب   شخص  مليوني  اىل  

الفايسبوك.
قد  الميب  السيدة  وكانت 
استقالت من حزب باملر يونايتد 
بعد  الثاني  تشرين  شهر  يف 
وبني  بينها  العالقة  يف  توتر 

امللياردير كاليف باملر.
يعد  مل  انه  انشقاقها  ويعين 
حلزب السيد باملر القوة الذاتية 

يف السلطة ملنع التشريع.
قبل  من  مماثلة  خطوة  وتلتها 
العب الرغيب ليغ السابق غلني 
من  استقال  الذي  الزاروس 
بداية  يف  يونايتد  باملر  حزب 

شهر اذار املاضي.
ومل يرد السناتور الزاروس على 
مكاملات نيوز كورب - اسرتاليا 
للتعليق على ما اذا كان سينظر 
يف االنضمام حلزب السيناتورة 

الميب.
ان  الميب  السيناتورة  وقالت 
أي شخص يريد أن ينضم اىل 
عرب  بها  االتصال  جيب  حزبها 

الفايسبوك.
العريضة  اخلطوط  وأوضحت 
»املعتقدات  من  لعدد 

.JLN األساسية« حلزبها
على  ان  املعتقدات  بني  ومن 
مصلحة  دائما  »وضع  األعضاء 
اهتمام  مع  أوال«  واليتهم 
خاص بشؤون قدامى احملاربني 

وقضايا قوة الدفاع.
الميب  السيناتورة  وقالت 
فرض  سيدعم  حزبها  ان 
املالية  املعامالت  على  ضريبة 
للمساعدة يف متويل املعاشات 
واستحقاقات  التقاعدية 
احملاربني  وقدامى  املتقاعدين 

االسرتاليني.
الميب  جاكي  حزب  وسيعارض 
قانون  نتوورك(  الميب  )جاكي 

الشريعة ايضا.
ومن بني املعتقدات األساسية 
الميب  للسيناتورة  األخرى 
الربملان  يف  مقاعد  ختصيص 
األصليني،  لألسرتاليني 
املساعدات  ميزانية  تقليص 
إنشاء  النصف،  اىل  اخلارجية 
خاصة  اقتصادية  مناطق 
اإلقليمية  واملناطق  لالرياف 

وفرض ضريبة الكربون.
وقالت »يف املستقبل القريب 
سوف اطلق كتابا على االنرتنت 
الربملانية  معظم خطيب   حيتوي 
سيوفر  وهذا  اآلن..  حتى 
بشأن  التفاصيل  من  مزيدا 
اختذها  سوف  اليت  السياسات 

للشعب االسرتالي«.
من  مساعدة  »مع  واضافت 
ينضمون  سوف  الذين  االفراد 
إىل احلزب سوف نتأكد من أن 
الطاقة  وأمن  الغذائي  األمن 
واألمن الوظيفي واألمن القومي 
دائما  تكون  سوف  االسرتالي 

على رأس أولوياتنا«.

السيناتورة المبي لدى االعالن عن تسجيل حزبها

احلكومة ترفض حتذير اجلامعات 
االسرتالية الثماني الرئيسية

الفيدرالية  احلكومة  تعهدت 
إصالحات  يف  قدما  باملضي 
التعليم العالي على الرغم  من 
من  الرائدة  اجلامعات  حتذير 
اذا  الدعم  أنها سوف تسحب 

كانت هناك تنازالت كبرية.
اجلامعات  جمموعة  وتقول 
تشعر  إنها  الرائدة  الثماني 
قبول جملس  عدم  من  بالقلق 
الرسوم  حترير  الشيوخ 
اجلامعية، وأن القصد األصلي 
من اإلصالحات قد ضاع بسبب 
من  التنازالت  من  سلسلة 
كريستوفر  التعليم  وزير  قبل 
جملس  أعضاء  الستمالة  باين 
املستقلني  من  الشيوخ 
واالحزاب الصغرية الرافضني 

هلذه االصالحات.
واعلنت اجملموعة ان اي رزمة 
يقرها جملس الشيوخ وحتتوي 
على تنازالت كبرية من املمكن 

أال تعود مقبولة.
التنفيذية  الرئيسة  وقالت 
طومسون  فيكي  للمجموعة 
الثالثاء  يوم   AAP لوكالة 
)حترير  التحرير  نؤيد  »حنن 
الرسوم( كنموذج بديل، وهذا 
لن حيدث يف جملس الشيوخ 

هذا«.
غياب  »ويف  تقول  واضافت 
أي حل حنتاج للضغط على زر 
إعادة الضبط والقيام مبراجعة 

هلذا القطاع.«
ان  تومسون  السيدة  وقالت 
لتمويل  جديدة  مراجعة  اي 
جيب  والبحوث  اجلامعات 
عدم  تسييسها إلزالة العداء 

السياسي من التحرير.
التعليم  وزير  رفض  بدوره 
هذا  باين  كريستوفر  السيد 

القطاع   ان   حبجة  االقرتاح، 
منذ  مراجعة   33 بالفعل  واجه 

العام 1950.
وزير  باسم  متحدث  وقال 
لوكالة  له  بيان  يف  التعليم 
AAP »ان مراجعة اخرى ليست 

بديال عمليا«.
وتابع يقول ان »لدى احلكومة 
للتعليم  الصحيحة  السياسة 
الضغط  العالي..وسنواصل 

من اجل ذلك«.
تقدم  ان  املمكن  ومن 
امام  جديدة  مرة  اإلصالحات 
الثالثة  للمرة  الشيوخ  جملس 
الشتوي،  االنعقاد  خالل فرتة 
من  مرتني  رفضت  أن  بعد 

قبل.
املستقل  السناتور  وقال 
صوت  الذي  زينوفون،  نيك 
يف  القانون  مشروع  ضد 
انه جيب  السابقتني،  املرتني 
مع  التجاوب  احلكومة  على 
الدعوات ملراجعة اخرى كبديل 
»الراديكالية«  إلصالحاتها 

لتحرير الرسوم.
زينوفون  السناتور  وقال 
إىل  إشارة  ABC، يف  لراديو 
أيامه كماِضر للسيد باين »من 
الواضح أنين مل أعّلم )السيد 
التفاوض  مهارات  باين(  
بشكل جيد جدا، أعتذر للشعب 

االسرتالي على ذلك«.
حترير  ان  العمال  حزب  ويرى 
هو  الثماني  جمموعة  رسوم 
أخرى  هزمية حمرجة  عن  إعالن 

خلطط السيد باين.
حقيبة  باسم  املتحدث  وقال 
انه  كار  كيم  العالي  التعليم 
جلهود  حد  وضع  أخريا  جيب 

حترير الرسوم اجلامعية.

وزير التعليم السيد كريستوفر باين

السلطات  تبدأ  سوف 
يف  موز  نبتة  بإتالف16،000 
والية  مشال  اقسى  يف  مزرعة 
لوقف  حماولة  يف  كوينزالند 

انتشار املرض املدمر.
يف   الواقعة  املزرعة  وكانت 
تالي، جنوب كرينز، حتت احلجر 
آذار  شهر  أوائل  منذ  الصحي 
عندما مت الكشف عن هذا املرض 
 )soil-borne Panama TR4( املسمى 
املنقول عن طريق الرتبة هناك، 
مما أثار خماوف والية كوينزالند 
نبتة  مليون   570 لـ  بالنسبة 

موز.
الذي  نفسه  هو  املرض  وهذا 
املوز يف املقاطعة  دمر صناعة 
القرن  تسعينات  يف  الشمالية 

16 ألف نبتة موز مسممة

املاضي.
يف  احليوي  األمن  مدير  وقال 
كوينزالند الدكتور جيم تومسون 
سيحقنون  اجلهاز  عناصر  ان 
مواد كيميائية يف 16 ألف نبتة 

إلتالفها.
»سوف   ABC لتلفزيون  وقال 
هذه  يف  النباتات  مجيع  نتلف 
املنطقة، البالغة حواىل 10 هكتار 
من األراضي، وتسويرها )سور( 
استخدام   عدم  أن  من  والتأكد 

هذه املنطقة مرة أخرى،« .
تركها  »سيتم  يقول  واضاف 
كما هي لفرتة من الزمن، حتى 
القرارات  من  مزيد  إختاذ  ميكن 
بشأن العالج املستقبلي من تلك 

املنطقة.«

السيناتورة جاكي المبي

باين: االصالح اجلامعي مل 
يعد ينتظر

كريستوفر  التعليم  وزير  اعلن 
اجلامعية  االصالحات  ان  باين 
ال  حبيث  االهمية  غاية  يف  هي 
ميكن وضعها »على الرف« اىل 
الفيدرالية  االنتخابات  بعد  ما 

املقبلة.
دفعه  باين يف  السيد  ويستمر 
حيث  اجلامعية،  الرسوم  لتحرير 
الشيوخ  جملس  ورفض  سبق 
مرتني،  احلكومة  قانون  مشروع 

ملراجعة  دعوات  من  الرغم  على 
شاملة أو لتأجيله ووضعه امام  

للناخبني الختاذ قرار بشأنه.
وقال  السيد باين للصحفيني يف 
ميكننا  االربعاء، »ال  يوم  اداليد 
االنتظار بالنسبة لإلصالح.. انه 
إىل  االهمية«  مشريا  غاية  يف 
القادمة  الفيدرالية  االنتخابات 
العام  اواخر  يف  ستجري  اليت 

.2016
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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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الدليل التجاري

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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مقاالت وتحقيقات

 2015 نيـسان   4 Saturday 4 April 2015السبت 

القتالية بني أشهر  العام املاضي اجلوالت  توقفت 
حيني يف طرابلس، جبل حمسن وباب التبانة. فجأًة، 
أمنيًا  زائرًا  الدولة  وحّلت  الفقراء  بني  السلم  حّل 
فقط ال غري. املشاريع اإلمنائية مل جتد طريقها إىل 
املنطقتني، رمى األهالي أسلحتهم وعادوا يبحثون 
للصليب  الدولية  اللجنة  دخلت  عيشهم.  لقمة  عن 
األمحر إىل املنطقتني مبشاريع متواضعة ُتغّطي جزءًا 
يسريًا من احلاجة بهدف توطيد العالقات، بينما يبقى 

غياب الدولة »ثقياًل« على الفقراء.
بعد 20 جولة قتالية بني باب التبانة وجبل حمسن، 
راح ضحيتها عدد كبري من القتلى واجلرحى، قررت 
الدولة أن تظهر يف احليني املهّمشني. بعد غياب 
جبيشها  الفقراء  إىل  »الدولة«  دخلت  جدًا  طويل 
وعتادها لتفرض أمنًا هّشًا ميكن أن ينهار يف أّي 
نفسها.  تزال  ال  اإلمنائية  الظروف  أّن  طاملا  حلظة 
أرباب الدولة ال يتطّلعون إىل اإلمناء، بل يفّضلون 
ترسيخ احلرمان الذي تعاني منه املنطقتان، إمنا هم 
الناس.  على  السيطرة  من  األدنى  احلد  إىل  حباجة 
بعد تطبيق اخلطة األمنية، غاب احلّيان عن األنظار. 
إىل  األهالي  وعاد  املقصود،  تهميشهما  إىل  عادا 
ُعلقت صور  العيش.  اليومية يف حماولة  معاناتهم 
أم  مقاتلني  أكانوا  سواء  القتالية،  اجلوالت  ضحايا 
أبرياء، على األعمدة واجلدران املثقوبة. مجيع القتلى 

»شهداء وأبطال«، ومجيع القتلى فقراء.
احلّيني عن  الذي يفصل  الشهري  يف شارع سوريا 
يقومون  بهدوء،  حياتهم  الناس  يتابع  بعضهما، 
باألشغال اليت اعتادوها. من جهة، تقع التبانة حيث 
يقطن 15% من سكان مدينة طرابلس وتبلغ نسبة 
احلرمان  دليل  وفق   ،%87 فيها  احملرومة  األسر 
أعّدته  الذي  املدينة  يف  الفقر  لقياس  احلضري 
اإلسكوا. يف اجلهة املقابلة، يطّل جبل حمسن حيث 
يقطن 24% )إضافة إىل حي القبة( من أسر طرابلس 

وتبلغ نسبة األسر احملرومة %69.
خبز وملح بني التبانة والجبل

يف  يقع  مبنى  من  واألغنيات  الضحكات  تتعاىل 
حمسن  جبل  من  عاملة   34 سوريا.  شارع  منتصف 
وباب التبانة جيتمعن سويًا يف مطبخ مشرتك إلعداد 
من  شخصًا   580 على  سيوزع  الذي  اليومي  األكل 
الربنامج  ضمن  املنطقتني  يف  حاجة  األكثر  األفراد 
اإلمنائي للجنة الدولية للصليب األمحر بالتنسيق مع 
الصليب األمحر اللبناني. يهدف املشروع إىل تأمني 
بني  العالقات  توطيد  وإعادة  للنساء  عمل  فرص 
احلّيني عرب إجياد مساحة مشرتكة وتفعيل التواصل 
األكل،  وتوزيع  الطبخ  رمزية  أّن  إال  األهالي.  بني 
عدا عن مصطلح »اخلبز وامللح« املستخدم لرتسيخ 
تدّل على منحى مأساوي هو  االجتماعية،  العالقات 

اجلوع والفاقة.
دوالرًا   50 على  سنة(   51( حزوري  وفاء  حتصل 
أسبوعيًا مقابل عملها ليومني يف املطبخ. تقول إنها 
إعادة  أجل  من  حمسن  وجبل  التبانة  ألهالي  تطبخ 
»اجلبل«،  أو  حمسن  جبل  ابنة  احليني.  بني  األلفة 
ُترب أن هناك أسرًا متكنت من تسديد إجيار املنزل 
جّراء توفري وجبة أكل يومية. يشري الدليل إىل أن 
نسبة األسر احملرومة حرمانًا شديدًا بلغت 28% يف 
التبانة فوصلت  أّما يف  القبة،  منطقة جبل حمسن- 

إىل %52.
خضر: »الجوع بيخليك تقتل، بيخليك 

تستشرس لتقدر تعيـّش والدك. 
السياسيني عم يلعبوا عهالنقطة«

تقطن زكية الشوام )44 سنة( يف شارع سوريا من 
جهة التبانة. مل تكن لزكية عالقات مع أهل اجلبل 
حّتى قبل اندالع املعارك. اكتشفت يف املطبخ، بعدما 
مجعها العمل بهم، أنهم »مثلنا«. توضح زكية معنى 
نفسها،  املشاكل  من  يعانون  اجلبل  يف  »مثلنا«: 
نتشارك البطالة والفقر واإلهمال. للمرأة األربعينية 
4 أوالد وصل منهم اثنان إىل السنة اجلامعية األوىل 
وتوقفا، أما الصيب الثالث فسيرتك دراسته قريبًا 
ليساعد والدته يف تأمني املعيشة، فمدخول البيت 
مصروف  يبلغ  حني  يف  دوالر   300 الـ  يتجاوز  ال 
األساسية.  للحاجات  خمصصة  دوالر   700 األسرة 
أّن  عن  احلرمان  دليل  يقوله  ما  زكية  كالم  يؤكد 
نسبة األسر احملرومة يف ميدان الوضع االقتصادي 

التبانة واجلبل: احلرمان املعـّمم
إيفا الشويف - تصوير: مروان بو حيدر

يبلغ 95% يف التبانة و87% يف جبل حمسن؛ إذ أّن 
76% من األسر يف التبانة يقل دخلها عن 750 ألف 

لرية، مقابل 65% من األسر يف جبل حمسن.
قنبلة واحدة يف اجلولة األخرية كانت كفيلة بإشعال 
منزل هناء عواد مسؤولة املطبخ حاليًا. على عكس 
اجلبل  اهالي  مع  كثرية  عالقات  هلناء  كانت  زكية، 
قبل اجلولة األوىل، »بناية واحدة تفصل بني بييت 
هناك  اىل  التوجه  األسهل  من  كان  لذلك  واجلبل، 
ميكنها  كيف  اليوم  جريانها  يستغرب  للتسّوق«. 
»اجلهة  من  أشخاص  مع  واحد  مكاٍن  يف  تعمل  أن 
»قتلولنا  اجلريان،  تعبري  حبسب  فهؤالء،  املقابلة« 
اخلفي  العام  اجلو  يعكس  اجلريان  تفكري  أوالدنا«. 
املسيطر على منطقة طرابلس عمومًا، والذي ال ميكن 

أن ينتهي مبجرد إعالن هدنة أو خطة أمنية.
أن  ميكن  ال  مذهبيًا  املعّبأة  والعقول  فالنفوس 
تتخلص من هذه الرواسب »يف يوم وليلة«. تقول 
هناء حبزن: »مل نكن واعني ملا حيصل، كل ما جرى 
هو ردود فعل، َنقُتل وُنقَتل. أملي أاّل حيمل أوالدي 
السالح«. ابنها الذي مل يبلغ الـ 15 سنة سأهلا سابقًا 
»كيف عم تشتغلي معن؟ ما بيعملولك شي؟«. إثر 
الكهرباء يف  السؤال سّجلته يف دورة لتعليم  هذا 
اجلبل لُيصدم الولد أن »أبناء اجلبل لطفاء!«. سؤال 
الولد يفضح ما يرتبى عليه أوالد املنطقتني، فمهما 
حاولت هناء إبعاده عن الفتنة هناك جمتمع بظروف 
بسبب  مدرسته  الصيب  ترك  لذلك.  حيّضره  قاهرة 
املعارك، تروي هناء أن أوالدها كانوا يف مدرسة 
يف منطقة التل إال أن األحداث منعتهم من إكمال 
بني  األوالد  اختصاصات  تتلف  اليوم،  دراستهم. 
يعانيه  ما  وكهرجبي.  حضانة  مربية  شعر،  مصففة 
أوالد هناء ليس حالة خاصة، إمنا هناك ظاهرة تسّرب 
مدرسي ضخمة تبلغ أوجها يف التبانة، بنسبة حرمان 
 %97 أّن  إذ  األسر  من   ،%47 تشمل  التعليم  من 
من األسر ليس فيها شخص حاصل على الشهادة 
التبانة.  أسر  من   %19 تبلغ  أمية  ونسبة  الثانوية، 
وضع اجلبل أخف وطأة إال أن النسب تبقى مرتفعة، 
إذ هناك 26% من األسر احملرومة من التعليم و%9 

نسبة األمية.
ملعب وحديقة: أقصى حاالت الرتفيه

من مطبخ شارع سوريا ننتقل إىل ملعب جبل حمسن، 
فسحة الرتفيه الوحيدة املوجودة يف احلي. امللعب 
مهمل، جدرانه تهوي مع األمطار فيتحّول إىل مستنقع 
وسخ. هنا، جيتمع األطفال والنساء والشباب يوميًا 
احلزينة.  الوجوه  على  طغيا  وبؤٍس  سأٍم  لتنفيس 
»العمل  مشروع  ضمن  امللعب  تأهيل  عملية  تدخل 
الدولية للصليب  اللجنة  تنّفذه  الذي  النقد«  مقابل 
والبّقار،  الدراويش  بعل  حمسن،  جبل  يف  األمحر 

والذي يستفيد منه 125 عاماًل.
من  العديد  فخسر  الكثريين،  حياة  املعارك  غرّيت 
اخلطيب  علي  كان  املتواضعة.  وظائفهم  الشباب 
)24 سنة( موظفًا يف شركة أمن خارج طرابلس منذ 
سنتني، »استمرت إحدى اجلوالت 15 يومًا مل أمتكن 
احلالة  فطردوني«.  العمل،  إىل  التوجه  من  خالهلا 
نفسها يرويها عماد ابراهيم »كنت معلم دهان لكن 
منذ عام 2010 مل أخرج من اجلبل بسبب املعارك«. 

ُينهي  إجياد فرص عمل  أّن  األربعيين  الرجل  يعتقد 
املعارك »عنا وعندن نفس احلالة، الفقر آخد جمدو. 
ينزلو  الناس  بتخلي  واحلاجة  واجلوع  الشغل  قلة 

عالشارع«.
يف احلرب ال تّتسع الشوارع لألخبار اجليدة، إاّل أن 
سنة(   30( علي ضاهر  ُيرب  منها.  تلو  ال  املنازل 
عن عالقاته مع أهالي التبانة خالل اجلوالت، »العام 
املاضي كانت أمي يف مستشفى طرابلس احلكومي 
عند انطالق إحدى اجلوالت. مل أستطع الوصول إليها 
فكان صديقي من التبانة يزورها يوميًا وحيضر هلا 
األكل«. مل يشارك علي يف املعارك لسبٍب شخصي 
جدًا »مات أبي يف معارك الثمانينيات بني احلّيني، 
كربنا بال أب ومل يسأل عنا أحد من السياسيني. ال 
أريد ألوالدي أن يعيشوا احلالة نفسها، إلن إذا متت 

ما حدا رح يّطلع فيهن«.
كفاح: »طرح األمن شغلة مهمة بس أكرب 
خطة أمنية ما بتنجح إذا ما يف انماء. بدنا 

فرص عمل، طبابة وتعليم«
يوميًا،  دوالرًا   20 مقابل  املشروع  يف  علي  يعمل 
وبطاطا  بيض  مناكل؟  فكرك  »شو  بسخرية  يقول 

كل يوم«.
يرى خضر أّن تأهيل امللعب يفيد املنطقة من خالل 
عملية  أن  كما  الشباب،  لتالقي  آمن  مكان  إجياد 
التأهيل أّمنت عماًل لكثري من الناس. يقول خضر ما 
»اجلوع بيخليك  الناس يف املنطقة:  يتداوله معظم 
والدك.  تعّيش  لتقدر  تستشرس  بيخليك  تقتل، 
السياسيني عم يلعبوا عهالنقطة«. ُيظهر دليل احلرمان 
أمرًا أساسيًا: املصدر األكثر أهمية للمساعدات اليت 
تتلقاها األسر يف طرابلس هو الزعيم السياسي، إذ 
صّرحت 11% من األسر أنها تلقت مساعدة من هذا 
النوع عام 2011 ويرجح أن تكون النسبة أعلى. ويف 
التفاصيل، 13% من أسر التبانة تلقت مساعدة من 
القبة.  جبل حمسن-  مقابل 4% يف  زعيم سياسي 
يربر الدليل اخنفاض النسبة يف جبل حمسن »حيث 

منط االستقطاب السياسي وسيطرة طرف سياسي 
واحد على املنطقة، يغريان من قواعد التعبئة وحشد 
املساعدات  على  االعتماد  من  ويففان  التأييد، 
أساليب  لصاحل  األسر،  على  التوزيعية  املالية 
ووسائل أخرى، أكثر مأسسة بالنسبة إىل املساعدة 
املالية للنواة الصلبة من احملازبني، وأكثر اعتمادًا 
على التعبئة السياسية والسيطرة على اجملال العام 
من اعتمادها على املساعدة املالية«. يضيف الدليل 
أن هذه املساعدات املسّيسة ليس هلا تأثري إجيابي 
يف خفض نسبة احلرمان، ال بل إنها جزء من مشكلة 

احلرمان املزمنة يف املدينة.
يأخذ  الدراويش،  بعل  يف  حديقة  بناء  مشروع  يف 
»طرح  كفاح:  يقول  وضوحًا.  أكثر  منحى  الكالم 
بتنجح  ما  أمنية  خطة  أكرب  بس  مهمة  شغلة  األمن 
إذا ما يف امناء. بدنا فرص عمل، طبابة وتعليم«. 
قد يكون العمل خّفف من االحتقان، وفق ما يقوله 
شباب التبانة، إال أّن الشحن املذهيب ال ميكن إخفاؤه 

مهما حاولوا.
ويوّزع  يأتي سياسي  بأعيننا كيف  »رأينا  يقولون: 
السالح والذخرية وحيّرض الناس على بعضهم، أّما 
إعدامنا«. يوحي  يف االجتماعات املغلقة يوّقع على 
أنه  إال  الناس،  لدى  يتكّون  بدأ  بوعي  الكالم  هذا 
فردي  بشكل  يتحدثون  عندما  يتفي  أن  يلبث  ما 
واحلال  علينا«،  اعتدوا  »إذا  القتال  معاودة  عن 
نفسها تنطبق على أهالي اجلبل. يتحّدث اجلميع عن 
أهمية العمل و«حلم« املعيشة الكرمية، جياهرون بأّن 
الوقت  لكنهم يف  املعارك،  هم سبب  السياسيني 
عينه مستعدون لتكرار السيناريو نفسه عند أي حلظة 
مرّبرُا  ذلك  كان  إذا  عّما  ومبعزل  طائفي،  استنفار 
لتخفيف  الالزم  املؤسساتي  اإلمناء  فعملية  ال،  أم 
خارج  االرتقاء  على  قادر  وعي  وتكوين  احلرمان 
النعرات الطائفية، مل حتصل. واحلّيان ال يستطيعان 
النهوض من حالة احلرمان املعمم استنادًا اىل قدرات 

املقيمني فيهما اخلاصة وحدها.
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مع اقرتاب موعد فّض عروض مناقصات إدارة 
النفايات يف بريوت وجبل لبنان، تفتح »األخبار« 
أول  املنافسة.  إىل  الطاحمني  املتعهدين  ملف 
الغيث »شركة اجلهاد للتجارة والتعهدات« اليت 
الفرنسية،   SUEZ جمموعة  مع  ائتالفها  أكدت 
افريدا  جملموعة  جدية  األكثر  املنافسة  لتصبح 

)سوكلني وسوكومي(

والتعهدات«،  للتجارة  اجلهاد  »شركة  تستعد 
اليت يرأسها املقاول جهاد العرب، للدخول إىل 
قطاع النفايات من بابه العريض. فبعد التزفيت 
والردم، اختذت الشركة قرارًا اسرتاتيجيًا بالدخول 
اإلمناء  جملس  أعلنها  اليت  املناقصات،  يف 
خدمات  لتلزيم  اجلاري،  شباط   5 يف  واإلعمار 
ونقل  ومجع  )كنس  الصلبة  املنزلية  النفايات 
بريوت  الطاقة(، يف  واسرتداد  وطمر  ومعاجلة 
وجبل لبنان، على أن جيري فّض العروض يوم 
الثالثاء 14 نيسان 2015 عند الساعة 12 ظهرًا.

والتعهدات«  للتجارة  اجلهاد  »شركة  تصنف 
اإلمناء  جملس  لدى  املؤهلة  الشركات  بني  من 
قيمتها  تتجاوز  اليت  املشاريع  لتنفيذ  واإلعمار 
10 ماليني دوالر أمريكي، لكن الشركة ال متتلك 
الصلبة،  النفايات  إدارة  قطاع  يف  خربة  أي 
 SUEZ باستثناء التلزيم من الباطن من جمموعة
الفرنسية، اليت فازت بعقد إعادة تأهيل مكّب 
برنامج  البيئة  وزارة  ملصلحة  العشوائي  صيدا 
»شركة  دور  واقتصر  اإلمنائي،  املتحدة  األمم 
الردميات  نقل  على  املشروع  هذا  اجلهاد« يف 
من املكّب لردمها داخل احلوض البحري، الذي 
أقامه جملس اإلمناء واإلعمار بالقرب من املكّب، 
ووّجهت إىل الشركة انتقادات واسعة من قبل 
بسبب  صيداوية  وفعاليات  البيئية  اجلمعيات 
هائلة  كميات  وطمر  العقد  بنود  التزامها  عدم 
من املكّب داخل احلوض البحري دون أي عملية 

معاجلة.
صيت الشركة يف التخلص من نفايات املكبات، 
 200٧ عام  ففي  مكب صيدا،  على  يقتصر  مل 
املرحلة  أعمال  من  جزء  تنفيذ  الشركة  تولت 
اليت  لسوليدير  التوجيهي  املخطط  من  الثانية 
النفايات  مجيع  معاجلة  أعمال  تنفيذ  تتضمن 
عمدت  حينها  النورماندي.  مكب  يف  الباقية 
ما حتويه،  بكل  النفايات،  تهريب  إىل  الشركة 
عدة،  لبنانية  مناطق  إىل  الشاحنات  قوافل  عرب 
اخلروب يف قضاء  إقليم  منطقة  وال سيما يف 
الشوف. وتبني حبسب فحوصات خمربية أجرتها 
يف  األتربة  نسبة  أن  حينها  يف  البيئة  وزارة 
الردميات اليت ألقتها الشركة يف عدة عقارات 
يف املنطقة ال تتجاوز 44,6 باملئة، وتبني وجود 
معادن مشعة بنسبة عالية، وبكترييا وميكروبات 

بنسبة مرتفعة يف النفايات العضوية.
الستيضاح  الشركة  بإدارة  اتصلت  »األخبار« 
العمل  تنوي  اليت  اخلدماتية  واملناطق  قرارها، 
إلبرامها،  تعمل  اليت  الدولية  والشراكات  بها، 
اجلبوري  طارق  الشركة  حمامي  على  فاحالتنا 
الدخول  فعليًا  تنوي  الشركة  أن  أكد  الذي 
 SUEZ جمموعة  مع  بالشراكة  املناقصات  يف 
اشرتت  الشركة  أن  اجلبوري  وأكد  الفرنسية. 
تضم  اليت  »أ«  للمنطقة  املناقصات  دفاتر 
بريوت اإلدارية والضواحي، واملنطقة »ج« اليت 
تضم أقضية الشوف، بعبدا، وعاليه )باستثناء 

الضواحي(.
يؤكد مصدر مطلع أن الشركة ستستعني أيضًا 
النفايات  بكنس  خمتصة  تركية  شركة  خبدمات 
ومجعها ونقلها، لكن اجلبوري نفى هذه املعلومة 

نفيًا قاطعًا.
ينص دفرت الشروط على أن الشركات األجنبية 
تستويف  أن  لبنانية جيب  مع شركات  املؤتلفة 
أشغال  حجم  متتلك  أن  وأبرزها  اخلربة،  شروط 
سنوي يفوق ٨0 مليون دوالر أمريكي بالنسبة 
دوالر  مليون   50 و  )أ(  اخلدماتية  املنطقة  إىل 
أمريكي بالنسبة إىل املنطقة اخلدماتية )ج( خالل 
دفرت  ينص  كذلك  األخرية.  اخلمس  السنوات 

مناقصات النفايات )1(: عني جهاد العرب على املنطقتني »أ« و »ج«
بسام القنطار

قد  يكون  أن  جيب  االئتالف  أن  على  الشروط 
أو مشروعني )كنس ومجع ونقل  نفذ مشروعًا 
تقل  أاّل  على  صلبة(،  منزلية  نفايات  ومعاجلة 
الكمية  عن  املشروعني  يف  النفايات  كمية 
احملددة للمشروع املطروح، وأن تكون املعاجلة 
قبل  من  املطروحة  نفسها  بالتقنية  املطروحة 

العارضني يف املناقصة.
اتصلت »األخبار« مبجموعة SUEZ الفرنسية، عرب 
 ،Laurent Obadia مسؤول اإلعالم يف اجملموعة
مع  ائتالفها  عن  املعلومات  صحة  من  للتأكد 
أجوبة  تلق  مل  لكنها  للمقاوالت،  اجلهاد  شركة 
أن  تربهن  عديدة  معطيات  لكن  اآلن.  حتى 
إىل  بقوة  يطمح  الفرنسي  النفايات«  »عمالق 
أعلنت  إذ إن اجملموعة  اللبنانية،  دخول السوق 
شركة   40 هيكلة  وإعادة  دمج  أسبوع  قبل 
 Lyonnaise des Eaux ومؤسسة تابعة هلا، بينها
لرئيس  مقابلة  وحبسب  واحدة.  جمموعة  ضمن 

اجملموعة مع جملة فاينانشال تاميز قبل أسبوع، 
العامل.  الشركة حول  الدمج حضور  سيعزز هذا 
وتقول جمموعة SUEZ الفرنسية إنها تطمح إىل 
مليار   2.6 بلغت  اليت  السنوية  أرباحها  زيادة 
يورو يف عام 201٣، إىل ٣ مليارات يورو حبلول 
عام 201٧. وبديهي القول إن الشركة اليت تعمل 
الشروط  العامل متتلك  حول  الدول  يف عشرات 
واملواصفات اليت تؤهلها للدخول يف املناقصة 
اللبنانية، علمًا بأن الشركة تنفذ مروحة واسعة 
من تقنيات املعاجلة حول العامل، مبا فيها الطمر 

واحلرق.
يف مقابل »الكفاءة« الدولية اليت يتحصن بها 
من  جمموعة  األعمال  رجل  ميتلك  العرب،  جهاد 
يكون  بأن  له  تسمح  اليت  اللبنانية  »امليزات« 
العبًا أساسيًا يف معادلة احملاصصة السياسية، 
فهو أبلغ من راجعه أنه حيوز ثقة الرئيس سعد 
احلريري ومباركته للدخول يف املناقصة، وهو ما 

يعين عمليًا أنه بات مزامحًا جديًا جملموعة افريدا 
)سوكلني وسوكومي( اليت ميلكها ميسرة سكر، 
واألخرية، اليت تنتظر اكتمال املشهد قبل اختاذ 
شروط  دفرت  شراء  إىل  بعد  تبادر  مل  قرارها، 

املناقصات.
اجلهاد  »شركة  أمام  األبرز  االستحقاق  لكن 
االمتثال  على  قدرتها  والتعهدات«  للتجارة 
لقرار جملس الوزراء املنصوص عليه يف دفرت 
موقع  خيتار  أن  املتعهد  على  إذ  الشروط، 
من ضمن  اخلاصة  نفقته  على  والطمر  للمعاجلة 
الئحة املواقع املرشحة والواردة يف ملحق قرار 
احلساسة،  املسألة  هذه  وحول  الوزراء.  جملس 
اليت تعترب شرطًا أساسيًا للدخول يف املناقصة، 
يتبني أن العرب قد اشرتى منذ سنوات عقارات 
حتى  تستخدم  كانت  اجلية  منطقة  يف  شاسعة 
عام 2004 مقلعًا للصخور وميلكها األخوان أمحد 
الكجك. وقد أنشأت الشركة على  وحممد رجب 
جمابل  بينها  صناعية،  منشآت  العقارات  هذه 
للزفت والباطون وكسارة. ومتتد هذه العقارات 
القدمية  الطريق  من  تبدأ  شاسعة  مساحة  على 
قبالة بلدية اجلية ومتتد إىل منطقة الربجني وظهر 
الشركة  إذا كانت  ما  وبعاصري. وحول  املغارة 
تنوي إنشاء مراكز للمعاجلة ومواقع للطمر على 
هذه العقارات، يقول اجلبوري إن هذا األمر غري 
العقارات  »هذه  ويضيف:  اإلطالق.  على  وارد 
وأعماهلا،  الشركة  أرزاق  وفيها  الثمن،  باهظة 
لطمر  الستخدامها  استعداد  على  ليست  وهي 
النفايات«. ويلفت اجلبوري إىل أن قرار جملس 
الوزراء يرتك اخليار للعارض بأن يقرتح مواقع 
املعاجلة والطمر أو إنشاء حمارق للتفكيك احلراري، 
لكن الشركة ـ رغم نيتها الدخول يف املناقصة 
ـ لن ترشح أي موقع، بل ستطلب من اإلدارة 
ينص  القرار  أن  املواقع، خصوصًا  هذه  حتديد 
على العودة إىل جملس اإلمناء واإلعمار ووزارة 

البيئة إذا فشل املتعهد يف اختيار املواقع!
إقليم  والتنمية يف  البيئة  طوارئ  هيئة  رئيس 
مع  اتصال  يف  أكد  اخلطيب،  حسيب  اخلروب 
والبيئية  األهلية  اجلمعيات  موقف  »األخبار« 
أي  إلقامة  الرافضة  اخلروب  إقليم  منطقة  يف 
منشأة للنفايات، جمددًا تعهد األهالي بالوقوف 
بوجه أي مشروع من هذا النوع مهما كلف األمر. 
ولفت اخلطيب إىل أنه راجع رئيس احتاد بلديات 
إقليم اخلروب الشمالي حممد بهيج منصور، قبل 
أسبوع، يف ما إذا كان قد عرض على االحتاد أي 
مشروع من هذا النوع، فجدد األخري موقف االحتاد 
الرافض قطعيًا إلنشاء أي معمل ملعاجلة النفايات 

أو حرقها أو طمرها يف إقليم اخلروب.

محامي شركة الجهاد نفى استخدام عقاراتها يف الجية ملعالجة النفايات )هيثم املوسوي(

RDF مناقصات النفايات )2(: رياض األسعد »يتسلّح« بالـ
لالعبني  منافس جدي  لإلعمار«  اجلنوب  »شركة 
املنزلية  النفايات  إدارة  قطاع  يف  القدامى 
الفوز  إىل  الطاحمني  اجلدد  ولالعبني  الصلبة، 
معاجلة  اسرتاتيجة  الشركة  أعّدت  باملناقصات. 
املناقصات،  يف  األبرز  القوة  عنصر  تعتربها 
حياكي  معاجلة  لسيناريو  أيضًا  تستعد  لكنها 

خيارات املنافسني.
األسعد،  رياض  ينشغل   2014 عام  شباط  منذ 
رئيس جملس إدارة »شركة اجلنوب لإلعمار« يف 
الصلبة.  املنزلية  النفايات  إدارة  قطاع  دراسة 
تتكدس فوق مكتبه كمية كبرية من الدراسات 
والعروض ملختلف التقنيات املستخدمة عامليًا من 

اجلمع والكنس والنقل، وصواًل إىل املعاجلة.
للدخول  محاسته  إن  لـ«األخبار«  األسعد  يقول 
إىل هذا القطاع بدأت خالل جلسة شهرية مجعته 
برئيس اللقاء الدميقراطي النائب وليد جنبالط، 
يف  املستثمرين  من  به  التقى  من  أبلغ  الذي 
بإغالق مطمر  أن قراره حاسم  بداية عام 2014 
عني درافيل، وأن قرارًا بهذا احلجم  الناعمة – 

بدائل جدية وواقعية يف  البحث عن  حباجة إىل 
آن واحد.

»جنبالط  »الَبيَكني«.  صداقة  األسعد  خيفي  ال 
ر عاليًا منهجيته وطريقة  صديق قديم، وأنا أقدِّ
مقاربته للملفات، وقد اتفقنا يف حينها على أن 
ُأعّد دراسة مفصلة حول البدائل املطروحة إلدارة 

النفايات«.
جال األسعد يف العديد من العواصم األوروبية 
بلدًا   12 من  أكثر  )زار  واألفريقية  واآلسيوية 
واألكثر  األحدث  احللول  الغاية(، حبثًا عن  هلذه 
استخدامًا ملعاجلة النفايات، وتوصل إىل قناعة 
قد  النفايات«  »طمر  عصر  أن  عنها،  عودة  ال 
انتهى، ال بل هناك العديد من املستثمرين قد 
بدأوا بتقديم عروض للبلديات لتنقيب املطامر 
وإعادة  منها،  النفايات  واستخراج  املوجودة 

استخدامها كوقود بديل.
توصل األسعد إىل قناعة أن معاجلة النفايات من 
طريق حتويلها إىل RDF )الوقود البديل املشتق 
للمعاجلة،  األفضل  احلل  هو  املرفوضات(  من 
الوقود طبقًا  إنتاج هذا  ُأحسن  ما  إذا  خصوصًا 

استخدامه  وحسن  ومكوناتها،  املخلفات  جلودة 
اآلثار  تقليل  يف  األمسنت  شركات  قبل  من 
استخدام  من  تنتج  قد  التى  السلبية  البيئية 
معامل  إنشاء  إىل  مرورًا  اأُلحفوري،  الوقود 
إىل  وصواًل  الوقود،  هذا  على  تعمل  للكهرباء 

تصديره.
حيث  إسبانيا،  يف  ضالته  على  األسعد  عثر 
املواصفات  ذات   RDF الـ  إنتاج  معامل  زار 
مع  شراكة  عقد  بإمكانية  واقتنع  األوروبية، 
املستثمرين العاملني يف هذا اجملال، خصوصًا 
أن الشركات هناك تصرف جزءًا كبريًا من إنتاجها 
إىل شركة »سيسيل«. هذه الشركة اشرتت يف 
من   %21,٨6 »سيمابا«  شركة  من   200٧ عام 
أسهم شركة سبلني للرتابة مببلغ ٣٧,٣ مليون 

دوالر أمريكي.
أبلغ األسعد النائب جنبالط بتفاصيل املشروع، 
إىل بريوت وعرض  »سيسيل«  وقدم وفد من 
يكون  أن  جنبالط  اشرتط  املشروع.  تفاصيل 
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يراعي   RDF الـ  وقود  إنتاج  معمل 
نسبة  وأقل  اجلودة  معايري  أعلى 
ووصواًل  والضجيج  التلوث  من 
التشويه  عدم  مراعاة  اشرتاطه  إىل 
إن  األسعد،  برأي  البصري. 
املشروع  واجهت  اليت  املعارضة 
يف  والبلديات  السكان  قبل  من 
تكن  مل  اخلروب  إقليم  منطقة 
بعد  ذو  منها  أساسي  وجزء  بريئة، 
من  وبتحريض  ومناطقي،  طائفي 
املنافسني، إضافة إىل سوء الفهم 
إنتاج  معمل  بني  واخللط  والتعميم 
الـ RDF وحمرقة للنفايات، علمًا بأن 

الفارق كبري بني التقنيتني.
كليًا  بالرتاجع  موقفه  جنبالط  حسم 
سبلني  معمل  أرض يف  تقديم  عن 
 ،)RDF( إلنشاء معمل للوقود البديل
وأبلغ األسعد أنه ال يريد أن يكون 
شريكًا يف أي مشروع جتاري يتعلق 
ال  أنه  تاكيده  مع  عامة،  مبنشأة 
لكن  السياسي،  دعمه  يلقى  يزال 
بديل  موقع  عن  البحث  املطلوب 

إلقامة املعمل.
قطاع  احتكار  أن  األسعد  يرى 
لبنان  وجبل  بريوت  يف  النفايات 
)سوكلني  افريدا  خالل جمموعة  من 
وسوكومي( لسنوات طويلة نتج منه 
حتالف عريض ومتشابك يتداخل فيه 
السياسي باألمين بالقضائي، وصواًل 
إىل البلديات واألحزاب. لكنه يؤكد 
أن عصر الشركة الذهيب قد انتهى 
منذ اللحظة اليت حسم فيها جنبالط 
قراره برفض التمديد ملطمر الناعمة 
عني درافيل، الذي يعترب الركيزة   –
اليت  و«الدجاجة  للشركة  األساسية 
الوحيد  واملكان  ذهبًا«  تبيض 
من  اكثر  من  للتخلص  واحلصري 
٨٠ باملئة من نفايات بريوت وجبل 

لبنان وبكلفة مرتفعة.
التخلي عن انشاء معمل يف سبلني مل 
حيبط األسعد، بل استمر يف توسيع 
الشركات  التشاور مع خمتلف  حلقة 
ادارة  بقطاع  املعنية  العاملية 
النفايات. سافر اىل النرويج وعقد 
اتفاقًا مع شركة استشارية مصنفة 
أثر  دراسة  إلعداد  عامليًا  األوىل 
النفايات  لتحويل  اسرتاتيجي  بيئي 
إىل طاقة من طريق الـ RDF. وحني 
لديها خربة  أفريقيا  بأن جنوب  علم 
واسعة يف التخلص من الرماد الناتج 
احلجري، سافر  الفحم  من استخدام 
تقنية  على  واطلع  جوهانسربغ  اىل 
التلخص من الرماد الثقيل والطائر 
من طريق إعادة االستخدام والطمر 

اآلمن للمكونات املصنفة خطرة.
 RDF الـ  إنتاج  يرتبط  ال  وكي 
أفران  يف  احلصري  باستخدامه 
جدوى  دراسة  أعّد  االمسنت، 
إىل  التصدير  وإعادة  للتخزين 
الناشئة  األخرى  واألسواق  الصني 
الوقود،  هذا  على  واملعتمدة كثريًا 
عن  البعيدة  املنشآت  يف  خصوصًا 
واستخراجه.  النفط  تكرير  أماكن 
الناجحة  بالتجربة  األسعد  يستعني 
لشركة »الفارج« الفرنسية يف مصر 
للداللة على أهمية معامل إنتاج الـ 

.RDF
بدياًل  وقودًا  نصدر  أن  »طموحي 
يضاهي يف جودته الوقود املصدر 
اسكتلندا،  يف  إدنربة  مدينة  من 
معمل  انشاء  امكانية  اىل  وصواًل 
للكهرباء يعمل على الوقود البديل، 
وميكن ان تصل قدرته من ٣٠ اىل 
٥٠ ميغا واط بسعر ال يتجاوز ٧.٥ 

سنت للكيلو واط الواحد«.

األسعد  سيطرحه  آخر  قوة  عنصر 
مجعها.  عند  النفايات  بوزن  يتعلق 
تفتقر  السابقة  العقود  إن  برأيه، 
للبلديات.  وجمحفة  الشفافية  إىل 
أمتتة على  واحلل هو برتكيب جهاز 
يزن  النفايات  جلمع  شاحنة  كل 
مع  املوقع،  يف  املرفوعة  الكمية 
إيراد اسم الشارع واملنطقة والبلدة 
اليت رفعت منها النفايات، وهذا ما 
باألوزان  التالعب  إمكانية  سُيلغي 
من طريق التقبني يف مراكز الفرز 
شركة  موجود  مع  حتى  واملعاجلة 

مراقبة واستشاريني.
أعلنها  اليت  املناقصات  عن  ماذا 
جملس اإلمناء واإلعمار يف ٥ شباط 
اشرتى  إنه  األسعد  يقول  اجلاري؟ 
»ج«  للمنطقة  الشروط  دفرت 
)الشوف وعاليه وبعبدا( ويفكر جديًا 
يف الدخول يف مناقصة املنطقة »أ« 
)بريوت والضواحي(. يذهب األسعد 
أبعد من ذلك ليقول إن شركته تفكر 
املناقصات  يف  الدخول  يف  جديًا 
الست يف خمتلف املناطق اللبنانية، 
خصوصًا أن جملس اإلمناء واإلعمار 
واجلنوب  البقاع  مناقصات  سيعلن 
بأن  علمًا  اجلاري.  آذار   ٢٦ يف 
مبناقصتني  الفوز  يستطيع  املتعهد 

من أصل الست مناقصات.
اإلمناء  جملس  إن  األسعد  يقول 
فّض  تأجيل  إعالن  بصدد  واإلعمار 
املقبل،  نيسان   ١٤ يف  العروض 
التقنية  القضايا  من  العديد  بسبب 
وهو  الشروط،  دفرت  يف  الناقصة 
تقنيًا  سؤااًل   ٥٢ جمموعه  ما  أرسل 
إىل إدارة اجمللس لإلجابة عنها وال 

يزال ينتظر األجوبة.
مناقصة  إىل  تقدم  الذي  االئتالف 
شركة  إىل  يضم  »ج«  املنطقة 
 Hara شركة  لإلعمار  اجلنوب 
شركات  ومتوهلا   ، اإلسبانية 
استثمارية عاملية، أسهمها ستكون 
مطروحة لالستكتاب وستكون جاهزة 

للدخول يف البورصة.
يقول األسعد إن الطريقة اليت أعدت 
املناقصات  شروط  دفاتر  فيها 
طريقة  الفخاخ.  من  الكثري  فيها 
فيها  يطغى  التقويم  عالمات  وضع 
السعر االفرادي على التقنية وعلى 
ضمانة اجلودة البيئية وحسن تقديم 
امللف  إن  آخر،  مبعنى  اخلدمات. 
الشروط  دفرت  يف  مهمش  التقين 
»اجلنوب  إن  لذلك،  السعر.  لصاحل 
االوىل  مناقصتني:  أعّدت  لإلعمار« 
عرض  االسعد  يسميه  ما  تقدم 
الـ«رولز رويس« القائم على انشاء 
معمل إلنتاج الوقود البديل وتوليد 
نفسه  الوقت  يف  لكن   ، الطاقة 
ستقدم الشركة عرضًا آخر، يسميه 
يقوم  فاغن«،  الـ«فولكس  عرض 
ما  غرار  على  والطمر  التسبيخ  على 
مع  لكن  املنافسون،  اليه  يطمح 
على  أن  هو  ومسبق،  واضح  شرط 
احلكومة أن تؤمن موقع الطمر. برأي 
ستجعل  املعادلة  هذه  إن  االسعد، 
مجيع املنافسني خصوصًا يف بريوت 
النقاط،  يف  متعادلني  والضواحي 
لالنقضاض  الطاحمني  من  ايًا  ألن 
القدرة  لديه  ليس  »الكعكة«  على 
اي  للنفايات يف  على فرض مطمر 
منطقة، مع ختوف وحيد، أن يستخدم 
كما يسميه  القبان«  »منافسي  أحد 
ورقة إنشاء مطمر يف عقاراته كحل 
وحيد، األمر الذي سيخلق »كارثة« 
عني   – »الناعمة  غرار  على  جديدة 

درافيل«.

لبنان  تسجيل  على  شهر  من  أكثر  مّر 
»أكرب وأجنح إصدار سندات خزينة يف 
تارخيه«. خرب هذا اإلصدار نشر عرب خمتلف 
وسائل اإلعالم، ومل خيُل من حفاوة يف 
ال  اللبنانيني  من  الكثري  لكن  بعضها، 
يعرفون إىل اليوم ماذا يعين هذا النجاح 
الكبري، كما ال يعرفون شيئًا عن هذه 
املليارات اليت نكاد نضيع يف عددها: 
مخسة مليارات، أو٤.9 أو ٢.٢. كّل ما 
االقتصادية« يف  »الصحافة  لنا  قالته 

لبنان: امسعوا كالم الوزير.
ماذا يعين »إصدار سندات خزينة«؟ وما 
اليوروبوند«؟ وماذا نفهم  هو »إصدار 

من »حجم االكتتاب«؟
جريدة،  بقارئ  الظّن  حنسن  أن  ميكن 
هذه  تعنيه  ما  يعرف  أن  منه  ونتوقع 
املصطلحات االقتصادية. لكن ماذا لو 

طرحنا السؤال يف الشارع؟
أشخاص  على  بسيطًا  اختبارًا  أجرينا 
متفاوتة،  علمية  ومستويات  أعمار  من 

وخرجنا بإجابة واحدة: ال أعرف.
اختبار آخر: »ماذا تعرفون عن املليارين 
ومئيت مليون دوالر أمريكي اليت أعلن 
عنها وزير املالية؟«. بقيت »ال أعرف« 
»هبة  إليها:  أضيفت  لكن  حاضرة، 
دولية«.  و«مساعدة  جديدة«  سعودية 
اإلجابة  عرف  من  هناك  كان  طبعًا، 
هؤالء  لكن  جديد«.  »َدْين  الصحيحة: 

كانوا قّلة.
ملاذا ال يعرف الكثريون حقيقة املوضوع، 
على الرغم من أن الوزير املعين، علي 
األمر  إبالغهم  على  خليل، حرص  حسن 

من خالل مؤمتر صحايف؟
الصحيح.  السؤال  هو  هذا  ليس  رمبا 
أبرز  قّدم  كيف  نسأل:  أن  األصّح 
استدانة  خرب  اللبنانية  اإلعالم  وسائل 
دوالر  مليون  ومئيت  مليارين  لبنان 
املصارف  من  منها   %٨٥( أمريكي 

احمللية( إىل اللبنانيني؟
الصحايف  املؤمتر  إىل  الدعوة  من  نبدأ 
عرفنا  إذ  تشويق.  من  ختل  مل  اليت 
»أكرب  عن  سيتحّدث  خليل  أن  مسبقًا 
بالعملة  اخلزينة  سندات  إصدار  عملية 
األجنبية- يوروبوند«. ويف كالم الوزير 
كلمات  نفسه  الوزن  على  سنسمع 
»حنن  يقول:  إذ  واألجنح،  األهم  مثل 
مديرين  حضور  يف  موجودون  اليوم 
ومسؤولني للبنوك املسؤولة عن إصدار 
اليوروبوند األخري، كي نعلن واحدًا من 
أهم وأكرب اإلصدارات اليت حصلت منذ 
األسواق  اللبنانية  الدولة  دخول  تاريخ 
اآلن،  وإىل  التسعينيات  منذ  املالية 
اإلصدارات  وأجنح  أكرب  من  واحد  وهو 

اليت حصلت«.
حنن إذًا أمام حدث »تارخيي«، وها هي 
ترتقي  لبنان  يف  اإلعالم  وسائل  أبرز 
على  وخترج  احلدث  هذا  مستوى  إىل 

اللبنانيني بأفعل التفضيل نفسها.
تلفزيونيًا

خمتلف  يف  الصحايف  املؤمتر  خرب  ورد 
نشرات األخبار التلفزيونية، إال أنه حّل 
أن«  بي  »أن  أخبار  نشرَتْي  مقدمة  يف 
للمحطتني  أتيح  أنه  أي  و«اجلديد«. 
فماذا  عليه.  التعليق  املذكورتني 

فعلتا؟
احلفاوة اليت قوبل بها على الشاشتني 
جعلت من الصعب على املستمع أن حيزر 
أّيهما »اجلديد« وأّيهما »أن بي أن«. إذ 
بدأت األخرية )وهي القناة اليت يتبع هلا 
عن  باحلديث  نشرتها  سياسيًا(  الوزير 
الوضع احلكومي ثم انتقلت إىل احلديث 
لبنان  »حلماية  املال  وزارة  مضي  عن 
من أزمة مالية«، وعن قيام الوزير خليل 
مليار دوالر  ونقدًا، طلب  عدًا  »بواجبه 
فأتته أربعة مليارات و9٠٠ مليون دوالر 

سندات  أصدرت  املالية  واحدة.  دفعة 
وأجنح  أكرب  لتسجل  باليوروبوند  خزينة 
اإلصدارات يف تاريخ دخول لبنان إىل 
األسواق املالية بقيمة مليارين ومليوني 

دوالر«.
انقصت »أن بي أن« املبلغ من مليارين 
مليارين  اىل  دوالر  مليون  و٢٠٠ 
ومليوني دوالر، يف حني ان »اجلديد« 
)املعارضة التارخيية لسياسات الرئيس 
االقتصادية(  احلريري  رفيق  الراحل 
زادت املبلغ من ٤ مليارات و9٠٠ مليون 
النشرة  فبدأت  مليارات،   ٥ اىل  دوالر 
مباشرة باحلديث عن »قطار اليوروبوند 
الذي ينطلق مسرعًا من دون حمطة وال 
إىل  بالنسبة  بأس  وال  حديد«.  سكة 
فما هي  األرقام،  تدوير  »اجلديد« يف 
نستمع:  هكذا،  دوالر؟  مليون  املئة 
»وطن بال سند سياسي حيرز السبق يف 
الورق  فعلى  املالية.  السندات  إصدار 
للدين  مليارًا  نطلب  ممتاز،  وضعنا 
األسواق  أن  يعين  ما  مخسة  فيأتينا 

العاملية تثق يف هذا البلد«.
هل من يشرح للمشاهد ماذا يعين هذا 

الكالم؟
كيف له أن يعرف أننا يف صدد احلديث 
هناك  أن  تأكدنا  وكيف  استدانة؟  عن 
كان  إذا  العاملية،  األسواق  من  ثقة 
الوزير نفسه قال إن االكتتاب اخلارجي 
هم  من  خيربنا  ومل  فقط،   %١٥ بلغ 
املكتتبون؟ أال ميكن أن يكونوا لبنانيني 
»حصلنا«  الذي  املبلغ  هو  وما  أيضًا؟ 
أم  ؟   ٤.9 مليارات؟   ٥ فعليًا:  عليه 

٢.٢؟
الصحف اليومية

رمبا ال حيظى التلفزيون )مبدئيًا( برتف 
اليومية  الصحف  عن  فماذا  الشرح، 
اليت ختّصص كّلها صفحات اقتصادية 
يف  أقّل  ليست  املشكلة  لقّرائها؟ 
الصحف اليت اخرتناها وهي: »السفري« 

و«النهار« و«املستقبل« و«األخبار«.
االهتمام واضح، إذ حّل اخلرب على صدر 
جريدتي  من  كّل  يف  األوىل  الصفحة 
و«السفري«  )املانشيت(  »النهار« 
)مقال موّقع من الزميل عدنان احلاج(، 
»األخبار«  صفحة  على  بإشارة  وحظي 
يف  »األوىل«  عن  غاب  فيما  األوىل، 

»املستقبل«.
وكتب عدنان احلاج حتت عنوان »أجنح 
ظرف.  أصعب  يف  لليوروبوند  إصدار 
والعروض ٥  مليار دوالر  لبنان يطلب 
مليارات« أن هذا اإلصدار »هو مؤّشر 
إىل مدى متّتع لبنان بعنصر الثقة، برغم 
وخصوصًا  واألمنية،  السياسية  أزماته 
واملؤسساتي،  الرئاسي  الفراغ  واقع 
ناهيك عن تراجع املؤشرات االقتصادية 
بنسب  لبنان  يف  واالستثمارات 

كبرية«.
مالي  »إصدار  فعنونت  »النهار«،  أما 
يؤّكد الثقة بلبنان«، وجاء يف املانشيت 
أن »إصدار األوروبوند األكرب منذ دخول 
مبا  الفتًا  كان  املالية  األسواق  لبنان 
واستقرار  بلبنان  الدولية  الثقة  يؤكد 
وضعه املالي والنقدي، كما األمين، إذ 
ظّل  املالي يف  الوضع  ال ميكن ضمان 
االقتصادية  باحلركة  ُيلحق  أمين  تفّلت 
االسواق  يف  وانهيارات  خسائر 

املصرفية واملالية«.
أنها صاحبة  )املفرتض  »األخبار«  ويف 
نشر  االستدانة(  لسياسة  نقدي  موقف 
خرب املؤمتر الصحايف موقعًا من الزميل 
املخصصة  الصفحة  يف  وهبة،  حممد 
لالقتصاد، حتت عنوان خربي، خال من 
اليوروبوندز  إصدار  »إقفال  األوصاف 
على ٢.٢ مليار دوالر«. وذكر وهبة يف 
»إىل  الوزارة كانت تسعى  أن  مقدمته 

صحافة لبنان االقتصادية: تسويق االستدانة
مهى زراقط

سندات  إصدار  من  دوالر  مليار  مجع 
)يوروبوندز(«.  األجنبية  بالعملة  دين 
رصدنا  يف  الوحيد  املكان  هو  وهذا 
كلمة  على  فيه  نقع  الذي  للصحف، 
اخلرب  أن  يعين  ال  هذا  لكن  »دين«. 
صار واضحًا متامًا للقّراء، خصوصًا أنه 
ال يشرح األمر يف منت موضوعه الذي 
الوزير  ظهر فيه حرص على نقل كالم 
ضمن مزدوجني. اإلضافة الوحيدة اليت 
للقارئ هي حماولة شرح  وهبة  قّدمها 
أهمية هذا اإلصدار على صعيد تصنيف 
لبنان السيئ B- )وطبعًا، حنن ال نعرف 

.)-B ماذا يعين تصنيف لبنان
يف  استخدمت  فقد  »املستقبل«  أما 
أفعل  بدوره  يتبنى  ال  الذي  خربها، 
»إقراض«  كلمة  الوزير،  تفضيل 
فكتبت: »خليل حّض القوى السياسية 
جديد  بسقف  يسمح  قانون  إقرار  على 
احملّرر  ونقل  حزيران«،  قبل  لإلقراض 
أن  احلاضرين  املصرفيني  أحد  عن 
»اإلصدار يعزز الثقة باالقتصاد ويوفر 
وبفوائد  العامة  للمالية  استمرارية 

منخفضة«.
املفارقة الطريفة هنا أن أحدًا مل يكن 
عن  االقتصادي،  »األخبار«  خرب  ليمّيز 

خرب »املستقبل«.

هل فهمتم شيئًا؟
برنامج  يف  نشاهد  أو  بعد،  نقرأ  مل 
ما  لنا  يشرح  من  تلفزيوني،  حواري 
بالتصويب  بعد  نطالب  حصل. حنن مل 
كانت  اليت  االستدانة،  سياسة  على 
السياسيني  خبزًا يوميًا لإلعالميني كما 
أكثر  نريد  ال  املراحل.  من  مرحلة  يف 
خيربنا  صحافيًا  ننتظر  نفهم.  أن  من 
أننا  يعين  األكرب«  اإلصدار  »إجناز  أن 
فعلته  ما  هذا  كان  لألمانة،  نستدين. 
»النهار«،  يف  االقتصادية  احملّررة 
سابني عويس، بعد يومني من اإلصدار 
عندما كتبت »أن استمرار وزارة املال 
يف سياسة االستدانة نفسها املعتمدة 
سابقًا من خالل االصدارات، يأتي مبثابة 
للسياسات  استمرارية  أو  استكمال 
بانتقادات  قوبلت  اليت  »احلريرية« 

واسعة يف املاضي«.
هذه  وسط  انطلقا  وحيدان  صوتان 
»النأي  أو  البعض،  من  احلفاوة 
بالنفس« من البعض اآلخر، لطرح أسئلة 
نقدية. األول هو صوت الوزير السابق 
شربل حناس خالل مداخلة هاتفية معه 
ثالثة  بعد  الشعب«  »صوت  إذاعة  عرب 
أن  إىل  فيها  لفت  اإلصدار،  من  أيام 
تنازاًل  تشكل  اليوروبوند  »سندات 
إضافيًا عما تبقى من السيادة الوطنية 
ألنها خاضعة لقوانني وحماكم أجنبية«، 
وشرح أن »الدين داخلي بامتياز ومن 
حيمل سنداته مودعون لبنانيون« مشريًا 
إىل أن »املصارف تعيش على حساب 
فأطلقه  الثاني  الصوت  أما  دولتنا«. 
»منرب الوحدة الوطنية« يف ٣ آذار اجلاري 
البعض  »ابتهاج  عن سبب  فيه  يسأل 
اليوروبوند  يسمى  ما  إصدار  لنجاح 
واعتباره دليل ثقة عاملية بلبنان )...( 
هل مبعث الثقة أن لبنان يغطي دينه 
ونفطه  غازه  ويبقى  العالية  بالفوائد 
ملسهما  وممنوع  البحر  يف  آمنني  غري 
ضمانًا لدين عام مطلوب تفاقمه لتأمني 
استمرار اقراضه ليستفيد منه من جيب 

ان يستفيد حمليًا وعامليًا؟«.
قد ال نطمع يف إجابة على هذا السؤال، 
تعين  ماذا  لنا  يشرح  من  هل  لكن 
من  هل  أو  باليوروبوند؟  االستدانة 
خيربنا ماذا ستفعل الدولة بهذا املبلغ؟

يكتب  ملن  األهّم:  السؤال  كان  ورمبا 
الصحافيون االقتصاديون؟
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مقاالت وتحقيقات

األردن يسلّم معرب نصيب لـ»القاعدة«:
بـداية مــعركة فـي درعا؟

املعرب  األردن  سّلم 
مع  األخري  احلدودي 
تنظيم  ملسلحي  سوريا 
جانب  وإىل  »القاعدة«. 
الرتانزيت  طريق  قطع 
اللبنانية  املوانئ  على 
اخلليج،  حنو  والسورية 
األردنية  اخلطوة  تبدو 
هجوم  بدء  إىل  إشارة 
بقرار خليجي ــ إسرائيلي 
اجليش  مواقع  على 

السوري يف اجلنوب

األحداث  وترية  تتسارع 
السوري،  اجلنوب  يف 
منذ سقوط كامل مدينة 
)شرق  الشام  بصرى 
يد  يف  درعا(  جنوب 
بالد  اجلهاد يف  »قاعدة 
النصرة«  جبهة  ــ  الشام 
»حركة  يف  وحلفائها 
أخرى  وفصائل  املثنى« 
السنة«،  كـ«لواء شباب 

بداية األسبوع املاضي.
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فراس الشويف

مناقصات النفايات مهددة بالفشل!

النفايات  ادارة  خطة 
الصلبة  املنزلية 
اليت  واملناقصات، 
اطلقها جملس االمناء 
مهددة  واالعمار، 
بات  اخلرب  بالفشل. 
مؤكدًا مع اول متديد 
لفرتة  للمناقصات 
موعد  فيما  يومًا،   ٥٠
اقفال مطمر الناعمة ـ 
احملدد  درافيل  عني 
 ٢٠١٥ متوز   ١٧ يف 
احلسم  حلظة  سيمثل 
جديد  موقع  لفرض 

يف الكوستابرافا.
يف أول خمالفة للقرار 

ان متدد  الوزراء على  قرار جملس  اليت نص 
لغاية ١٧ نيسان ٢٠١٥ ، قابلة للتمديد ثالثة 
اشهر اضافية وملرة واحدة ونهائية اي لغاية 

١٧ متوز ٢٠١٥.
مكمن اخللل يف املناقصات اليت اطلقها جملس 
االمناء واالعمار ال يتعلق فقط بالقضايا التقنية 
املرتبطة بدفرت الشروط ، بل باملهلة الزمنية 
غري الكافية الجياد بديل عن مطمر الناعمة – 
غري  الستة  االشهر  مهلة  درافيل ضمن  عني 

القابلة للتمديد.
» حيدد  الوزراء على ان  وينص قرار جملس 
املواقع  املتعهدون املشاركون يف املناقصة 
والتقنيات املقرتحة للمعاجلة والطمر الصحي، 
على ان يلتزم املتعهدون الذين ترسو عليهم 
فرتة  طوال  املواقع  هذه  تامني  املناقصة 
قابلة  سنوات  بسبع  حددت  اليت  العقود«، 

للتمديد ثالث سنوات.
ما  اسرتداد  الزامية  على  القرار  ينص  كما 
الفرز  خالل  من  النفايات  من   ٪٦٠ نسبته 
يف  الطاقة  واسرتداد  والتسبيخ  والتدوير 
السنوات الثالث االوىل من االلتزام، و ٧٥٪ 
التفكك  اىل  وصواًل  الالحقة  السنوات  يف 
احلراري، مبا فيه انتاج الوقود البديل املشتق 
من املرفوضات الـ RDF او احلرق، كما نص 
القرار على التخلص النهائي من العوادم من 
خالل طمرها يف مطامر تنشأ يف مواقع املقالع 
اي  او  العشوائية،  واملكبات  والكسارات 
مواقع اخرى حيددها جملس الوزراء، بناًء على 
اقرتاح وزارة البيئة، وذلك على اساس مطمر 
بريوت  منطقة  باستثناء  خدماتية  منطقة  لكل 

وضواحيها.
يف  للدخول  الطاحمون  املتعهدون  جيمع 
مبقدورهم  يكون  لن  انه  على  املناقصات، 
سوف  وانهم  والطمر،  املعاجلة  مواقع  حتديد 
يطلبون يف العروض اليت سيقدمونها ان تقوم 
االدارة )البيئة وجملس االمناء واالعمار( بهذه 
فان  السيناريو  هذا  فعاًل  طبق  وإذا  املهمة! 
اخلطة برمتها مهددة بالفشل الذريع وبالعودة 
اىل »املربع االول« على حد تعبري النائب وليد 
جنبالط، الذي ابلغ املعنيني ان رفض جملس 
الوزراء ترشيح موقع الكوستابرافا القامة معمل 
للمعاجلة ومطمر صحي للعودام سيهدد بفشل 

املناقصات يف بريوت وجبل لبنان.
»ال مطمر جديدا ال مناقصات«. املعادلة بالغة 
والتمديد  تقرتب،  احلقيقة  وحلظة  الوضوح، 
عني درافيل سيكون  اجلديد ملطمر الناعمة – 
خيارًا حتميًا جمللس الوزراء، وسيقابله بالرفض 
النائب  من  طبعًا  مدعومني  املنطقة،  اهالي 
جنبالط. فهل سيكون خيار موقع الكوستابرافا 
يف  املكدسة  النفايات  وقع  على  الزاميًا 
الشوارع؟ االسابيع املقبلة كفيلة باالجابة عن 

هذا السؤال!

بسام القنطار

موعد فض العروض بات موحدًا يف جميع املناطق يف ٢6 ايار 
٢٠1٥ )مروان طحطح(

 ٢٠١٤ االول  تشرين   ٣٠ بتاريخ  الصادر   ٤٦
النفايات  الدارة  الشاملة  باخلطة  واملتعلق 
 ١ رقم  بالقرار  واملعدل  الصلبة،  املنزلية 
بتاريخ ١٢ كانون الثاني ٢٠١٥، وافق جملس 
على  أمس،  عقدت  اليت  جلسته  الوزراء، يف 
طلب وزارة البيئة متديد فرتة تقديم العروض 
بريوت  يف  ج(  ب،   ، )أ  اخلدماتية  للمناطق 

وجبل لبنان لغاية ٢٦ ايار ٢٠١٥.
الوزراء  جملس  قرار  من   ٤-٤ الفقرة  وتنص 
على ان حتدد مهلة تقديم العروض يف املناطق 
اخلدماتية )أ ، ب، ج( ضمن مهلة شهرين من 
تاريخ اطالق املناقصات. وبالعودة اىل موقع 
كان  االخري  ان  يتبني  واالعمار  االمناء  جملس 
قد اعلن يف ٥ شباط ٢٠١٥، اطالق مناقصات 
الصلبة  املنزلية  النفايات  خدمات  لتلزيم 
)كنس ومجع ونقل ومعاجلة وطمر واسرتداد 
والشمال،  لبنان  وجبل  بريوت  يف  الطاقة(، 
وهي باتت متاحة للشراء أمام العارضني بدءًا 
فّض  جيري  أن  على   ،٢٠١٥ شباط   ١٤ من 
عند   ٢٠١٥ نيسان   ١٤ الثالثاء  يوم  العروض 

الساعة ١٢ ظهرًا.
ملاذا قرر وزير البيئة حممد املشنوق، الطلب 
من جملس الوزراء متديد فرتة تقديم العروض 
لفرتة ٥٠ يوما اضافيا؟ علمًا ان املعين بطلب 
واالعمار،  االمناء  جملس  هو  التقين،  التمديد 
بهذا  تقديم طلب  اىل  يبادر رمسيًا  الذي مل 

الشأن.
التمديد  هذا  ان  البيئة  وزارة  مصادر  تقول 
جاء بناء لرغبة عدد من الشركات اليت تنوي 
املهلة  ان  اعتربت  واليت  للمناقصات  التقدم 
احملددة بشهرين غري كافية، كما ان جملس 
االمناء واالعمار اعلن يف ١9 آذار ٢٠١٥، اطالق 
)كنس  الصلبة  النفايات  خدمات  مناقصات 
طاقة(  واسرتداد  وطمر  ومعاجلة  ونقل  ومجع 
يف حمافظات اجلنوب والنبطية والبقاع وبعلبك 
يوم  العروض  فّض  جيري  أن  على  اهلرمل، 

الثالثاء ٢٦ ايار ٢٠١٥ عند الساعة ١٢ ظهرًا.

مددت مناقصات النفايات ٥٠ يومًا دون طلب مجلس 
االنماء واالعمار

وبذلك تكون املهلة لتقديم العروض قد باتت 
موحدة يف مجيع املناطق اللبنانية، االمر الذي 
التعاقدية،  االسعار  امكانية لكشف  اي  يلغي 
ضمن  عروضها  يف  الشركات  حددتها  اليت 
بريوت وجبل لبنان، قبل انتهاء مهلة تقديم 

العروض يف بقية املناطق.
العروض  لتقديم  التقين  التمديد  هذا  يقود 
عني درافيل  اىل متديد حتمي ملطمر الناعمة – 
وجبل  بريوت  يف  النظافة  عقود  ومجيع 
لبنان، اليت تتوالها جمموعة افريدا )سوكلني 
اخلدمات«،  »تأمني  مسمى  حتت  وسوكومي( 

عدة حموالت فاشلة يف املاضي. ومع أن اهلجوم 
تكّلل بالفشل، تشري املعلومات إىل أن املسلحني 
حيّضرون هلجوم جديد على البلدة للسيطرة عليها 
وقطع الطريق الدولي باجتاه مدينة درعا، وفرض 
حصار على قوات اجليش اليت تسيطر على ثلثي 
»درعا  حّي  على  املعارضة  فيما تسيطر  املدينة، 
الفلسطينيني يف جنوبها  الالجئني  البلد« وخميم 

الشرقي.
ومع االستنفار الكبري احلاصل على جبهات درعا، 
من  كبرية  كمّية  »موك«  عمليات  غرفة  بعد ضّخ 
األموال واألسلحة يف األسبوع املاضي، باإلضافة 
يف  املدربني  املسلحني  من  أعداد  إدخال  إىل 
مشال  السعودي  الوطين  احلرس  معسكرات 
اململكة على أيدي مدربني أمريكيني وباكستانيني 
إىل اجلنوب السوري، تبدو جبهة القنيطرة مرّشحة 

لالشتعال خالل األيام املقبلة.
وتشري املعلومات إىل أن االستخبارات العسكرية 
اإلسرائيلية )أمان( عرقلت عرب عمالئها املصاحلات 
اليت كان من املفرتض أن تدخل حّيز التنفيذ يف 
من  عدد  إثرها  على  ويسّلم  املاضيني،  اليومني 
املسلحني سالحه للدولة السورية يف بلدات القطاع 
وطرجنة  اخلشب  جباتا  القنيطرة،  من  الشمالي 
وأوفاميا. كذلك أكدت مصادر أمنية متابعة جلبهة 
على  هلجوم  يعّدون  »اإلرهابيني  أن  القنيطرة، 
مدينيت البعث وخان أرنبة يف القنيطرة«. ويعمل 
»غرفة  بإشراف  السوري  اجلنوب  يف  املسلحون 
اليت  )موك(«  ــ  املشرتكة  األردنية  العمليات 
تضم ضباطًا من أردنيني وسعوديني وامريكيني 
مع  بالتنسيق  وتعمل  وبريطانيني،  وفرنسيني 
الدعم  تقديم  لتنسيق  اإلسرائيلية  االستخبارات 
عملياتهم،  وإدارة  وتدريبهم،  اجلنوب،  ملسلحي 
أن  وسبق  والعتاد.  والسالح  باملال  وتزويدهم 
للسيطرة  »موك«  السوري خمطط  اجليش  كشف 
على كامل املناطق احملررة يف اجلنوب، وحتديدًا 
على طريَقي درعا ــ دمشق والقنيطرة ــ دمشق، 
والقنيطرة  درعا  حمافطيت  من  االنطالق  بهدف 

لتطويق ريف دمشق.
معرب  إغالق  أمس  األردني  الداخلية  وزير  وأعلن 
اليت  العنف  أحداث  إىل  نظرًا  »مؤقتًا،  نصيب 
يشهدها اجلانب اآلخر من احلدود«. يف املقابل، 
السلطات  أن  السورية  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
األردنية أغلقت املعرب، حمّملة السلطات األردنية 
الشاحنات  مرور  حركة  تعطيل  عن  »املسؤولية 
اقتصاديًا  ذلك  على  يرتتب  وما  والركاب 

واجتماعيًا«.
ونشرت »جبهة النصرة« صورًا لـ«األمري العسكري 
من  األنصاري«  املساملة  صالح  أبو  اجلنوب  يف 
داخل معرب نصيب، حيث رفع علم »قاعدة اجلهاد 

يف الشام«.

مسلح معارض يف حيّ جوبر الدمشقي )األناضول(

على بصرى  املسلحة  املعارضة  بدا هجوم  وفيما 
الشام إعادة للتوازن امليداني بعد تقدم اجليش 
ــ درعا  السوري وحلفائه يف مثلّث ريف دمشق 
ــ القنيطرة يف شباط املاضي، تكشف املعطيات 
امليدانية بعد هجوم اجلماعات املسلحة على خمافر 
معرب نصيب احلدودي مع األردن جنوب درعا يوم 
أمس، عن وجود قرار خليجي ــ إسرائيلي إلسقاط 
اجلنوب السوري يف يد مسلحي »تنظيم القاعدة« 

وحلفائه.
احلدودية  واملخافر  نصيب  على  اهلجوم  إذ سبق 
احلدود  على  السورية  اجلهة  من  الباقية  القليلة 
إغالق  األردن  إعالن  األردنية، والسيطرة عليها، 
املعرب أمام حركة نقل البضائع واألفراد، ثّم سحب 
األردني  جابر«  »معرب  من  املدنيني  املوظفني 
عسكرية  بعناصر  واستبداهلم  لنصيب  املقابل 
بعد  املعرب،  إقفال  األردن  إعالن  ويأتي  وأمنية. 
»أبناء  بتدريب  رمسيًا  البدء  إعالنه  على  أيام 
العشائر« يف درعا، حبّجة مواجهة تنظيم »داعش« 
على  السوري  اجلنوب  يف  وجوده  يقتصر  الذي 
معنية  أمنية  مصادر  وتشري  تويرت«.  »صفحات 
يف اجلنوب السوري إىل أن »الغاية األردنية من 
جزء  استقطاب  هو  العشائر،  أبناء  تدريب  إعالن 

من بدو اجلنوب السوري«.
وبإقفال نصيب، وسيطرة املسلحني على املعرب، 
يكون األردن قد قطع نهائيًا خّط الرتانزيت الذي 
يصل املوانئ السورية واللبنانية بأسواق األردن 
واخلليج، بعد املعلومات املؤّكدة عن اعتماد دول 
اخلليج على ميناء حيفا اإلسرائيلي على شواطئ 
األردن  عرب  البضائع  ونقل  احملتلة،  فلسطني 
الفرتة  يف  السورية  املوانئ  بدل  اخلليج،  إىل 

املاضية.
يف السابق، كانت الطريق االعتيادية القدمية اليت 
دمشق  أوتوسرتاد  عرب  متّر  باملعرب  دمشق  تصل 
العامني  خالل  استبداهلا  قبل  الدولي،  درعا  ــ 
القسم  على  املعارضة  سيطرة  جراء  املاضيني 
دمشق  بأوتوسرتاد  األوتوسرتاد،  من  اجلنوبي 
جنوب  يصل  الذي  احلربي«  و«اخلّط  السويداء  ــ 
السويداء بنصيب، ويسري مبحاذاة خط احلدود بني 
األردن وسوريا من الشرق إىل الغرب. علمًا بأن 
األردن منع املسلحني يف اجلنوب السوري، مرات 
احلربي«.  »الطريق  أو  للمعرب،  التعّرض  من  عّدة 
وسبق للطريان املروحي األردني أن أغار مرتني 
للمسلحني  آليات عسكرية  على   ٢٠١٤ عام  خالل 
حاولت  عندما  احلربي، ومرة  الطريق  حني قطعوا 

مجاعات مسلحة اهلجوم على املعرب.
شّن  نصيب،  معرب  على  اهلجوم  مع  وبالتوازي 
قرفا  بلدة  على  هجومًا  أمس  صباح  املسلحون 
ـ درعا  مشال مدينة درعا، املالصقة لطريق دمشقـ 
بعد  البلدة،  على  للسيطرة  حماولة  يف  الدولي، 
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 علوكي ينفي أمام »العسكرية« تهريبه وجمموعته 

مطلوباً من املستشفى اإلسالمي
  جمددًا زياد »علوكي« أمام احملكمة العسكرية الدائمة يدافع عن نفسه 
املستشفى  باقتحام  و«جمموعته«  قيامه  نافيًا  حارته«،  »شبان  وعن 
االسالمي يف طرابلس يف شباط العام 2013 وتسهيل فرار موقوف 

بعد إطالق النار تهديدًا يف اهلواء.
من  استخرجت  فوتوغرافية  بصور  رفاقه  من  أي  أو  عالقته  نفى  كما 
عائدة  تكون  ان  فنفى  املستشفى،  احمليطة مبكان  املراقبة  كامريات 
له او ألي من »رفاقه«، وراح يناقش رئيس احملكمة العميد الركن 
الطيار خليل ابراهيم يف مواصفات األشخاص الذين يظهرون يف تلك 

الصور.
وهو  اليوسف  حممد  على  سوى  الصور،  يف  »علوكي«  يتعرف  ومل 
املطلوب الذي مت تهريبه من املستشفى، واملالحق بالصورة الغيابية 
يف هذه القضية، متحدثًا عن لعبه »دور الوسيط« يف تسليم اليوسف، 

االمر الذي جوبه برفض شبان التبانة.
»علوكي«، أبى ان يغادر قاعة احملكمة امس بعد حماكمته يف 3 دعاوى، 
من دون ان يسجل موقفًا من حكم صدر عن احملكمة االسبوع املاضي 
حبق أحد أبناء حارته والذي قضى بسجن محدي عواد مدة 3 سنوات 
وأن  باحلكم خصوصًا  فوجئت  وقال:  »حوادث طرابلس«،  يف قضية 
املالحقني من جبل حمسن حياكمون سنة فقط، فرد رئيس احملكمة: 
»أنت تنسب إلي أمورًا غري صحيحة«، موضحًا »أنه سبق أن صدرت 
أحكامًا حبق متهمني من التبانة قضت منها باالكتفاء مبدة توقيفهم أو 
السجن سنة«، وإزاء ذلك أبدى علوكي اعتذاره ووىل عائدًا اىل زنزانته 

مع اآلخرين.
رشاد  احملامي  وكيله  حبضور  علوكي  استجوبت  قد  احملكمة  وكانت 
العلي يف حادثة املستشفى، فروى بأن العميد عامر احلسن اتصل به 
وأخربه عن قيام شبان بتهريب حممد اليوسف من املستشفى وطلب 
مساعدته يف تسليمه، وقال: إن شقيق اليوسف رفض يف البدء، ثم 
متكنت من نقل حممد اليوسف اىل منطقتنا يف حارة الربانية، واتصلت 
بضابط برتبة مقدم ليتسلمه، غري أن شبانًا جتمعوا وأقدم حممد اخلالدية 

على إطالق النار رفضًا لتسليمه مع شبان من التبانة.
وسئل عما أفاد به اليوسف نفسه أن علوكي كان على رأس القوة 
اليت اقتحمت املستشفى ونقلته اىل حارة الربانية، فأجاب: أنا أحضرته 

من التبانة اىل احلارة.
وعن شهود عيان وكامريات املراقبة تثبت عكس ما يقوله أجاب: أنا 

مستعد ملواجهتهم.
وعرضت على علوكي صور تظهره وشقيقه يدخالن املستشفى فأجاب: 

اجلسم غري جسمي واين وجهي وأخي.
وسئل جمددًا عن صور أخرى فقال: ال واهلل لست أنا، فالثياب ليست 
ثيابي، وتوجه اىل رئيس احملكمة قائاًل: انظر اىل شكلي، ليس كما 
اىل  منه  اشارة  )يف  هنا  الشباب  كل  اىل  انظر  الصورة،  يظهر يف 
من  خروجه  أثناء  عليه  عرضت  عن صورة  وقال  اآلخرين(.  املتهمني 
ليس  وشعري  جمعد،  شعره  الشخص  »هذا  فأجاب:  املستشفى، 

كذلك«.
سالح  أما  مسدس،  من  أكثر  حيمل  ال  بأنه  اقر  ان  بعد  واضاف 
الـ«غرينوف« فهو »موجود امنا ال ميكن محله«، ان امللف مركب على 

أوالد حارتي، فأين الوقائع واالدلة.
وانتهى علوكي اىل القول إن الشبان الذين يظهرون يف الصور هم 

من باب التبانة وان ذلك »واضح من شكلهم«.
وبعد ان استمهل وكالء الدفاع لالطالع على الصور، قررت احملكمة رفع 

اجللسة اىل 14 ايلول املقبل، واستدعاء عدد من الشهود.
ويف ملف إلقاء القنابل على أوتوسرتاد القلمون بادر علوكي ورئيس 
احملكمة قائاًل: جسمنا لبيس وأي قضية نتهم منها، وأنا متفاجئ من 
علوكية،  قنابل  بإلقاء  اتهم  توقيفي،  من  الرغم  فعلى  أمور أمسعها، 
وكيله  حبضور  الطري  حممد  اآلخر  املتهم  وباستجواب  ذلك.  فكيف 
احملامي حميي الدين الباشا، نفى ما أسند إليه حول مشاركته املتهم 
لزعزعة  علوكي  طلب  على  بناء  قنابل  بإلقاء  مشحاوي  فاروق  الفار 
األمن، مرتاجعًا عن اعرتافاته السابقة يف هذا اإلطار. وبعد أن استمهال 
وكياًل علوكي والطري للمرافعة، أرجئت اجللسة اىل 14 أيلول املقبل.

علوكي  املقبل حماكمة  نيسان  من  العشرين  اىل  احملكمة  أرجأت  كما 
جبرم تهديد أحد العسكريني يف حزيران العام 2014 عند دوار السالم 
االستماع  العلي  بعدما طلب وكيله احملامي رشاد  البحصاص، وذلك 

اىل افادة العسكري.

إطالق نار يف التبانة
  تعرض مجال مكية إلطالق نار من جمهول يف باب التبانة وأصيب 
الفور، حضرت إىل املكان دورية من اجليش وأوقفت  برجله. وعلى 

الفاعل.

كمينان يوقفان مهربي خمدرات يف البقاع وصوفر
  

كمن مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف البقاع لرجل وزوجته على 
حاجز ضهر البيدر كانا ينقالن املخدرات، كما اوقفت صاحب البضاعة 

بعد نصب كمني له يف صوفر.
واصدرت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي بيانًا اوضحت فيه انه 
البقاع يف  االقليمي يف  املخدرات  مكافحة  معلومات ملكتب  »توافرت 

من  بنقل خمدرات  االشخاص  احد  قيام  عن  القضائية  الشرطة  وحدة 
البقاع اىل بريوت على منت سيارة نوع »مرسيدس«.

وبتاريخ 2015/3/29 متكن حاجز ضهر البيدر يف وحدة الدرك االقليمي 
بالتعاون مع املكتب املذكور من توقيف املشتبه به خ.ز. )39 عاما( 
وزوجته ر.ف. )37 عاما( وضبط حبوزته 39 غرامًا من مادة الكوكايني 
)مقسمة اىل 57 قسمًا( و19 غرامًا من حشيشة الكيف. ومبتابعة هاتفه 
اخللوي، ورد اتصال من الشخص الذي سيتسلم البضاعة، فكمن له 
مكتب مكافحة املخدرات االقليمي يف البقاع ومتكن من توقيفه يف حملة 

صوفر ويدعى ط.ح. )43 عاما( وهو من اصحاب السوابق.
والتحقيق جار باشراف القضاء املختص.

االدعاء على خبري عقاري بالرشوة
جبرم  عقاري  خبري  على  إبراهيم  علي  القاضي  العام  النائب  ادعى   

الرشوة وأحاله اىل قاضي التحقيق األول يف الشمال.

مطلوب يف طرابلس بقبضة اجليش
  

داهمت دورية من اجليش فجر االثنني منزل املطلوب عبداهلل ج. يف 
باب الرمل يف طرابلس فألقت القبض عليه وصادرت أسلحة.

األمن العام يضبط متورطني بتزوير وثائق
  

تزوير  عشر شخصا جبرم  مثانية  العام  لألمن  العامة  املديرية  أوقفت 
مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول 
خلسة  الدخول  جبرم  أشخاص  وأربعة  وافريقية،  وآسيوية  اوروبية 
وخمالفة نظام االقامة واستعمال جوازات السفر من قبل الغري. كما 

أوقفت شخصًا جبرم التعامل مع العدو االسرائيلي.
القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

مزيد من حماضر خمالفات السرعة
  

خمالفات  ضبط  مهمة  الداخلي  االمن  قوى  يف  السري  مفارز  تواصل 
االسبوع  خالل  وسجلت   ، ونهارًا  لياًل  الرادارات  عرب  الزائدة  السرعة 

املاضي 4584 خمالفة سرعة زائدة.

جرحى حبوادث سري
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة انقالب سيارة يف 
حملة كرم الزيتون يف األشرفية.

كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة حادث صدم على أوتوسرتاد خلدة 
باجتاه بريوت. وكانت إحصاءات غرفة التحكم املروري حلوادث السري 
الساعات  يف  سري  حوادث   7 يف  جرحيًا   11 سقوط  عن  افادت  قد 

املاضية.

اإلفراج عن املخطوفني »كرنيب« وتسليمهما إىل 
ذويهما يف عرسال

ومساعي  الدين  سيف  حسني  املخطوف  أهل  من  نية  حسن  مببادرة 
وعامر  امحد  املخطوفني  عن  االفراج  البقاع، مت  املخابرات يف  مديرية 
كرنيب وسلما اىل ذويهما يف عرسال من قبل خمابرات البقاع، وفق كا 

ذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم.
يذكر ان االخوين كرنيب كانا قد ُخطفا عصر اليوم يف ساحة اللبوة، 
على خلفية استنفار ذوي حسني سيف الدين الذي ُخطف يوم أمس 

أثناء قيامه بتوزيع النب والبهارات يف بلدة عرسال. 

حّرض زوجته على إغواء السائقني لسرقة سياراتهم 
الفخمة

احرتفت »ندين« سرقة السيارات الفخمة بطريقة »االغواء«، حيث كانت 
تقف على الطرقات العامة لياًل وختتار من تريد اصطياده من سائقي 
ان  منه الحقًا  لتطلب  الوقت،  احلديثة وتقضي معه بعض  السيارات 
يشرتي هلا شيئًا، وعندما ينزل من السيارة حتتل مكان السائق وتدير 
حمرك السيارة وتفر بها، وتسلمها اىل زوجها الذي يبيعها بدوره او 
يسلمها اىل عدد من األشخاص يف البقاع، حيث جيري الحقًا االتصال 

بصاحب السيارة للمساومة على استعادتها مقابل مبلغ من املال.
وأوقف رجال مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية نادين لالشتباه 
باحرتافها سرقة  أفادت  استجوابها  السيارات، ولدى  بقيامها بسرقة 
السيارات ألنها وزوجها »علي ج« عاطالن عن العمل وبناء لطلبه كانت 
تقف على الطريق العام لياًل وختتار سيارة فخمة وتصعد مع سائقها 
ومن ثم تقوم بسرقتها بعدما تقوم بالطلب من السائق شراء شيء 

ما هلا.
ح«  »وسام  لـ  العائدة  اإلنفينييت  منها  اشرتى  أ.  حممد  ان  وأكدت 
بغية  السيارات  استئجار  املستعملة يف  املزورة  املستندات  وسلمها 
سرقتها كما اكدت ان زوجها املتهم »علي« وشقيقته شاهداها يف 

السيارات  بعض  بيعت  وقد  املسروق  تصريف  او  السرقات  تنفيذ 
املسروقة اىل شخص من آل طليس وأكدت ان »عباس ج« استلم 
»مسعان  املدعي  من  الشباك  فرن  من  املسروقة  املرسيدس  سيارة 

ر«.
وتعرف وسام ح« على »نادين« بصفتها الفتاة اليت كانت برفقته على 
البحر وسرقت منه جيب االنفينييت وقد عرض عليه ان يستعيد هذا 
اجليب لقاء مبلغ أربعة االف دوالر أمريكي. كما تعرف عليها الشهود 
بصفتها مستأجرة سيارة رانج روفر وجيب كايان الذي مت استعادته 

من بريتال مقابل 7 آالف دوالر.
ولدى مراجعة احملفوظات ظهر تنظيم حماضر ضبط بالسيارات املستأجرة 
املسروقة وقد تعرف الشاهد حسن ش على املتهمة بصفتها مستأجرة 
سيارة نيسان وأكد استعادة هذه السيارة املسروقة من بريتال لقاء 

مبلغ أربعة االف دوالر أمريكي.
ولدى استجواب علي ج اقر بتحريض زوجته نادين على سرقة السيارات 
الباهظة الثمن ومبشاركته هلا يف عمليات السرقة عن طريق االغراء لياًل 
بالوقوف على الطريق والصعود مع السائقني بهدف سرقة سياراتهم 

وعدد السيارات املسروقة واملستولي عليها بطريقة احتيالية.
وانكر املتهم حممود ج ـ املعروف باسم »حسني« اي عالقة له بسرقة 
السيارات او بيع السيارات املسروقة وانه ذهب مرة برفقة شقيقه 
املتهم علي وزوجته نادين اىل طريق املطار ونزلت نادين الستئجار 
سيارة من احدى شركات تأجري السيارات ومل يكن يعلم ان حبوزتهما 
مستندات مزورة وبعد ربع ساعة خرجت »نادين« مسرعة طالبة منهما 
وفروا  منه  النار  ويطلق  األشخاص حيمل مسدسًا  احد  اهلرب وشاهد 
من املكان وعلم الحقا ان »نادين« حاولت استئجار سيارة مبستندات 
مزورة. وبررت نادين امام قاضي التحقيق افعاهلا بالقول ان زوجها 

علي كان يضربها لتقوم بذلك.
وانزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري 
عقوبة األشغال الشاقة بالسجن مثاني سنوات حبق امحد أ. بعد اسقاط 
احلكم الغيابي الصادر حبقه، فيما سبق لآلخرين أن حوكموا يف القضية 

عينها.

إطالق نار على »داعشي« يف عرسال
  

أطلق مسلحون النار على طريق اجلمالة يف عرسال، على علي صفوان 
ادى اىل اصابته  ما  »داعش«،  عوده من فليطا، وهو من مناصري 
بطلقات نارية عدة نقل على اثرها اىل مستشفى الرمحة. وضرب بعدها 

املسلحون طوقًا امنيًا حول املستشفى مانعني الدخول واخلروج.

مقتل سيدة باصطدام سيارتها على أوتوسرتاد الفيدار
  

قضت آنيتا بشارة رشدان يف حادث سري مروع أثناء قيادتها سيارة 
سوداء   ،350e مرسيدس  نوع  من  وهي  يونس  نافذ  الدكتور  زوجها 
اللون، حيث اصطدمت على املسلك الشرقي الوتوسرتاد الفيدار قرب 
إىل  أدى  ما  االوتوسرتاد،  جبانب  متوقفة  كانت  بشاحنة   aut جامعة 

وفاتها على الفور.
وحضرت إىل املكان القوى األمنية والصليب األمحر، الذي نقل اجلثة 
إىل مستشفى سيدة املعونات اجلامعي يف جبيل، وسبب احلادث زمحة 

سري خانقة على مسلكي االوتوسرتاد.

 توقيف مطلوبني بينهم 3 فرنسيني وإيطالي
  

مالحقة  بريوت  شرطة  قيادة  يف  بريوت  استقصاء  مفرزة  واصلت 
املطلوبني واملخالفني فأوقفت 21 شخصًا بينهم 3 فرنسيني وإيطالي 
نارية  دراجة   61 دورياتها  حجزت  كما  وسوري.  وفلسطيين  وعراقي 

و24 سيارة خمالفة.
ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف: )ع.ح.ط( و)م.أ.ك( و)م.ع.س( 

و)م.س.ا( بعدما ضبط حبوزة كل منهم كمية من حشيشة الكيف.

كما أوقفت )م.ع.ا( و)ع.أ.م( بعدما ضبط حبوزتهما ايضا كمية من 
حشيشة الكيف و)ب.ن.ط( الذي ضبط حبوزته مسدس غري مرخص 

والسوري )م.م.ر( لقيادته دراجة نارية مسروقة.
و)س.أ.ي.ج(  )ن.ج.م(  من:  كل  توقيف  مت  النهر  حملة  ويف 
بعدما   ،)TRN( وااليطالي   )MSD(و  )MMD(و  )TAA(:والفرنسيني

ضبط حبوزة الستة كمية من حشيشة الكيف.
كما أوقفت )ع.م.س( بعدما ضبط حبوزته كمية من مادة املارجيوانا 
مادة  بعدما ضبط حبوزتهما كمية من  املخدرة و)م.ن.ع( و)ي.ز.م( 

الكوكايني.
ويف حملة ميناء احلصن مت توقيف )ر.م.ق( املطلوب مبوجب بالغي حبث 

وحتر جبرم الفرار من وجه دورية قوى االمن وتسهيل الدعارة.
ويف رأس بريوت مت توقيف الفلسطيين )م.أ.أ( بعدما ضبط حبوزته 

كمية من احلشيشة.
ويف حملة ميناء احلصن مت توقيف العراقي )م.ص.ل( بعدما ضبط يف 

حوزته مسدس حربي غري مرخص.
خالصات   4 مبوجب  املطلوب  )ح.إ.ن(  توقيف  مت  البسطة  حملة  ويف 

احكام جبرم خمالفة انظمة واستغالل قاصر واستثمار دون ترخيص.
وقد أحيل املوقوفون اىل القطعات االقليمية املعنية إلجراء املقتضى 

القانوني حبقهم. 
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اعرب ممثل مفيت اجلمهورية 
وامام  باسرتاليا،  اللبنانية 
بن  خالد  مسجد  وخطيب 
سيدني  مدينة  يف  الوليد 
عن  زيدان  مالك  الشيخ 
لدور  والتقدير  الشكر 
السعودية  العربية  اململكة 
يف الدفاع عن قضايا العرب 

واملسلمني. 
واعترب الشيخ زيدان أن عملية 
»عاصفة احلزم« الذي يقوم 
تقوده  الذي  التحالف  بها 
من  اليمن  النقاذ  السعودية 
وعصابات  الفارسية  االطماع 
تارخيي  إجناز  احلوثيني، 
عظيم قام به خادم احلرمني 
بن  سلمان  امللك  الشريفني 
جريء  وموقف  عبدالعزيز، 
املسلمني  مجع  وشجاع 
والعرب من حوله على قلب 
رجل واحد ورفع معنوياتهم ، 

ونال تقدير العامل«. 
عن  زيدان  الشيخ  واعرب 
ثقته بان احلكومة األسرتالية 
حتمل  من  عنها  عرف  مما 
اإلنسانية  للمسؤوليات 
بدعم  ستقوم  والدولية 
تقوده  اليت  التحالف  وتاييد 
السعودية  العربية  اململكة 
اليمن  يف  الشرعية  لدعم 
من  مباشر  لطلب  استجابًة 
الشرعية  اليمنية  احلكومة 
ربه  عبد  اليمين  والرئيس 

منصور هادي. 

الشيخ مالك زيدان:  »عاصفة احلزم« إجناز 
تارخيي للسعودية رفع معنويات العرب واملسلمني

»عاصفة  أن  إىل  وأشار 
الثقة  أعادت  احلزم« 
العربية  األمتني  إىل  والعزة 
املسلمني  وان  واإلسالمية، 
العامل  وحول  اسرتاليا  يف 
واالعتزاز  بالفخر  يشعرون 
املشرف  اململكة  مبوقف 
أن  مبيًنا  العربي،  وبالتحالف 
هذا ليس بغريب على خادم 
امللك  الشريفني  احلرمني 

سلمان بن عبد العزيز وحكومه 
اململكة الرشيدة بكونها رمزًا 
للقيادة واملبادرة يف نصرة 

العرب واملسلمني . 
واختتم الشيخ زيدان تصرحيه 
داعيًا اهلل عز وجل أن ينصر 
الشريفني  احلرمني  خادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
اإلسالم  لنصرة  يوفقه  وأن 

واملسلمني . 

السفري صالح مستقبال الشيخ زيدان
The Grand Mufti of the Australian 
Dr Ibrahim Abu Mohamed hailed 
the decision of Custodian of the 
Two Holy Mosques King Salman 
bin Abdulaziz Al Saud to begin 
the operation of “Determination 
Storm” to protect Yemen and its 
people from aggression of mi-
litias of Houthis and protect the 
country of the Two Holy Mosques, 
the Arab Gulf States and the Arab 
and Islamic worlds.
In a statement to Saudi Press 
Agency, he described the de-

مفيت اسرتاليا يثين على قرار خادم احلرمني الشريفني إلنقاذ اليمن 
القارة  عام  مفيت  أثنى 
إبراهيم  الدكتور  األسرتالية 
أبو حممد ، على قرار خادم 
امللك  الشريفني  احلرمني 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
سعود - حفظه اهلل - بالبدء 
احلزم«  »عاصفة  بعملية 
من  وشعبه  اليمن  حلماية 
احلوثية،  املليشيات  عدوان 
ومحاية بالد احلرمني ودول 
والعاملني  العربي  اخلليج 

العربي واإلسالمي.
حممد  ابو  املفيت  ووصف 
يف تصريح ادىل به لوكالة 
)واس( قرار خادم احلرمني 
اليمن  بشأن  الشريفني 
واحلكيم  احلق  باملوقف 
اليمن  إلنقاذ  والشجاع 
من  وحدته  على  واحلفاظ 
على  والضياع  الفوضى 
احلوثيني  عصابات  أيدي 
وعّد  بإيران.  املستقوية 
القرار بأنه نابع من مسؤولية 
مشرتكة  وإسالمية  عربية 
لصيانة أمن املنطقة والسلم 

واألمن الدوليني.
أن  حممد  أبو  املفيت  وبني 
واجًبا شرعًيا  كانت  العملية 
وخطوة حيوية للدفاع عن أمن 
والعربية،  اإلسالمية  األمة 
الرئيس  لنداء  استجابة 
الشرعي يف اليمن عبد ربه 
منصور هادي وحلماية حقوق 

الشعب اليمين املسلم .

cision of the Custodian of the 
Two Holy Mosques on Yemen 
as right, wise and courageous 
to save Yemen and preserve its 
unity from chaos and loss at the 
hands of the Houthi gangs who 
take their strength from Iran.
He said that the operation of 
Determination Storm has been 
launched in response to the call 
of the legitimate president of Ye-
men, Abd Rabbo Mansour Hadi 
and to protect the Yemeni Mus-
lim peoples rights.

السفري صالح واملفتي ايو محمد

Mufti of Australia commends the decision of the 
Custodian of the Two Holy Mosques to save Yemen

تـرقبوا قــريبا.. االفــتتاح الكــبري 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
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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

 2015 نيـسان   4 Saturday 4 April 2015السبت 
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يتقدم
أصحاب 
محالت

الحاج وجيه هوشر
والحاج حسني هوشر
من الجالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة بأحر وأصدق 
التهاني بمناسبة عيد الفصح 

السعيد..
أعاده اهلل على الجميع بالخري 

والربكات والسالم..

للتجهيزات املنزلية
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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

 2015 نيـسان   4 Saturday 4 April 2015السبت 
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Client 
Negotiator Magazine ed. #00 
This LOW RESOLUTION PDF is supplied for 
client approval only and must not be used for 
any other purpose. 
The Coupon Magazine Group P/L

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع

 2015 نيـسان   4 Saturday 4 April 2015السبت 

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

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
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

PANDITH : RAVI VARMA
NEW IN MELBOURNE

2/1 Nicholson Court
Clayton VIC 3168

1 minute walk from train station
PRIVATE & CONFIDENTIAL

Call for appointments
0415 599 636
0415 943 035

Open 7 Days From  8:30am to 8.00pm

نتائج 
مضمونة 

%100
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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
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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

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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»العندليب األمسر« أخفى شقاءه يف صوته

38 عامًا على رحيل عبد احلليم حافظ )21 يونيو 
عشاقه  زال  وما   ،)1977 مارس   30  -  1929
يف  املصرية  »األغاني«  إذاعة  يوميًا  يديرون 

السابعة مساًء حبثًا عن »الزمن املفقود«.
بعد 38 عامًا من غيابه، ليس يف حياة  القاهرة | 
عبد احلليم حافظ )21 يونيو 1929 - 30 مارس 
1977( عالمات مفقودة. َمن أدمن االستماع إليه، 
حيفظ سريته كما يعرف قائد الطائرة حمطة اهلبوط 
من إحداثيات واقعة يف الغيم. املطرب الذي نال 
لقب »العندليب األمسر« أخفى شقاءه يف رهافة 
بها معّلقة  اليت ولد  الفقر«  »ندبة  صوته وظلت 

يف الواجهة كشارة نصر وأثر ال ميحى.
يصعب  بذكاء  الندبة  هذه  احلليم  عبد  استثمر 
تفاديه، وتعامل معها كما تتعامل جنمة سينمائية 
بها. عاش ومات مريضًا  مع شامة حسن ولدت 
بشقاء »البدايات« رغم أّن صوته كان عنوانًا لعصر 
غنائية  أصوات  حتت  السياسية  إخفاقاته  أخفى 
اتسمت كلها بالسطوع الذي يالئم أحالمًا طليعية 
حركت جيل »ثورة يوليو« 1952. ولد العندليب 

يف قرية احللوات يف حمافظة الشرقية.
أربعة إخوة هم إمساعيل  كان االبن األصغر بني 
وحممد وعلية اليت لعبت يف حياته دور األم ومل 
تتنازل عنه أبدًا حتى عقب وفاته. تشكل جتربتا 
العنوان  البهارسيا  داء  مع  األم  وفقدان  اليتم 
األبرز يف سنوات طفولة حليم ومراهقته اليت ال 
ختتلف اختالفًا جذريًا عن حياة أغلب فقراء مصر 
من أبناء الريف. كانت الكتاتيب املدرسة األولية 
لكن  التعليم،  أنواع  أبسط  تلقي  له  أتيح  حيث 
خالفًا ملن كانوا معه، تابع مسرية شقيقه األكرب 

امساعيل شبانة مع الغناء.
بـ  حليم  التحق  األكرب،  األخ  جتربة  إىل  استنادًا 
التلحني( عام  العربية« )قسم  »معهد املوسيقى 
1943 وتعرف هناك إىل كمال الطويل الذي كان 
طالبًا يف قسم الغناء واألصوات. درسا معًا يف 
ح  رشِّ بعدها،   .1948 عام  خترجهما  حتى  املعهد 
ألغى  لكنه  اخلارج،  إىل  بعثة حكومية  للسفر يف 
سفره وعمل ألربع سنوات مدرسًا للموسيقى يف 
القاهرة، ثم قدم  الزقازيق وأخريًا يف  طنطا ثم 
استقالته من التدريس. التحق بعدها بفرقة اإلذاعة 
عام 1950.  »األبواه«  آلة  على  عازفًا  املوسيقية 
يف اإلذاعة، تبادل مع كمال الطويل األدوار، إذ 
حتول اىل مغن، وأصبح الطويل ملحنًا بارزًا. لكن 
نقطة التحول الرئيسة جاءت من لقاء مع حمام من 
كبار هواة الفن هو جمدي العمروسي الذي أصبح 
العمروسي  لعب  التجاري.  رفيقه وشريكه  الحقًا 
الدور األكرب يف تيسري مهمة العندليب يف الغناء 
يف اإلذاعة بعدما تبناه رئيسها حافظ عبد الوهاب 
الذي مسح له باستخدام امسه »حافظ« بداًل من 
شبانة. اعُتمد عبد احلليم مطربًا بعدما قدم قصيدة 
»لقاء« )كلمات صالح عبد الصبور، وأحلان كمال 
الطويل( عام 1951، يف حني ترى مصادر أخرى 
أنّ إجازته كانت عام 1952 بعدما قدم أغنية »يا 
حلو يا امسر« )كلمات مسري حمجوب، وأحلان حممد 
مرة«  »صافيين  غنى  أّنه  األكيد  لكن  املوجي(. 
)كلمات مسري حمجوب، وأحلان حممد املوجي( يف 
آب )أغسطس( عام 1952 ورفضتها اجلماهري يف 
الوهلة األوىل، إذ مل يكن الناس على استعداد 
لتلقي هذا النوع من الغناء اجلديد. لكنه أعاد غناء 
»صافيين مرة« يف حزيران )يونيو( عام 1953، 
يوم إعالن اجلمهورية، وحققت جناحًا كبريًا. مصادفة 
جعلت جناحه مقرتنًا بصعود »ثورة يوليو«، ثم مت 
اعتماده مطربًا هلا. تبنت الثورة صوته واختارت 
ملحنيها من بني جمايليه كمال الطويل واملوجي. 
السياسي  التصاقًا مبشروعها  االكثر  األول  كان 
واحناز هلا بوضوح حتى تغلب ملّحنو اجليل السابق 
على الرتدد الذي صاحب عملية التغيري السياسي 
العنيف. بعد فرتة تأمل، سعى حممد عبد الوهاب 
بذكائه املعتاد إىل استثمار النربة املغايرة لصوت 
عبد احلليم اليت تستمد حالوتها من الضعف ال من 

قوة الصوت.
وكما كانت إطاللة مجال عبد الناصر وصحبه من 
الثورة،  خلقتها  لوسامة  معيارًا  األحرار  الضباط 
معيارًا  اهلشة  ونربته  احلليم  عبد  صورة  كانت 
اليت  الشفقة  مع  تنسجم  أخرى  نوع  من  لوسامة 
نعرفها يف صورة فاتن محامة واألنوثة الطاغية يف 
إطاللة سعاد حسين والتطلع املوجود يف أداء نادية 
لطفي. ثم بدا عبد احلليم منسجمًا متامًا مع حلظته 

اليت  التارخيية 
على  قامت 
وتغيري  إبدال 
املواقع  يف 
فقط  ليس 
الصعيد  على 
 ، سي لسيا ا
على  أيضًا  بل 
تكون  صعيد 
ت  ا ز حنيا ال ا
اليت  اجلمالية 

سيد محمود

معبود احلسناوات والسينما الرومانسية

النحيل  الفتى  ذلك  حقق  كما  متامًا 
فعلها  الغناء،  عامل  ثورة يف  األمسر 
من  فكان  السينما،  عامل  يف  أيضًا 
جنومية  حققوا  الذين  املطربني  أهم 
وشعبية طاغية يف هوليوود الشرق. 
ـ رغم اليتم والفقر  ذلك املثابر الذيـ 
ــ مل يكن ميلك من أمره سوى احللم. 
بكل خطوة خيطوها.  ووثق  فيه  آمن 
قصري  عمره  أن  يدرك  كان  وألنه 
وقدم  واإلذاعة  بالسينما  اهتم  جدًا، 
عددًا من األفالم ليخلد ليس بصوته 
أسس  أيضًا.  بصورته  بل  فحسب، 
املصور  مع  سينمائية  إنتاج  شركة 
املبدع وحيد فريد وموسيقار األجيال 

حممد عبد الوهاب.

مّثلن  اللواتي  الفنانات  قائمة  األوىل يف  املرتبة 
مع العندليب. استطاعت أن جتسد برباعة شخصية 
خمتلفة متامًا يف كل من األفالم الثالثة اليت أدتها 
معه: »حلن الوفاء« )1955(، و«دليلة« )1956(، 
و«معبودة اجلماهري« )1967(، كما استطاعت خبفة 

دمها أن تقدم جتربة مميزة معه.
ويف عام 1955، شاركت فاتن محامة للمّرة األوىل 
»أيامنا  فيلم  يف  حافظ  احلليم  عبد  مع  البطولة 
وكاريزماه،  الشريف  عمر  وجود  لكن  احللوة«، 
إضافة إىل أمحد رمزي أخذا كثريًا من رصيد حليم 
فاتن  مشاركته  عن  يتنازل  مل  لذلك  التمثيلي، 
وهو  مبفرده  أمامها  يقف  آخر  فيلم  بطولة  محامة 
حقق  الذي  الشريط  يف   .)1956( غرام«  »موعد 
جناحًا كبريًا حينها، تعاطف اجلمهور مع قصة نوال 
ومسري، تلك الصحافية اليت تقوم حبل املشاكل 
العاطفية ويقع يف غرامها مسري املطرب الشاب 
قبل أن مترض وتصبح مقعدة وحتاول ابعاد مسري 

عنها بكل الطرق.
كانت للفنانة واملطربة صباح جتربة واحدة مع عبد 
احلليم عام 1958، يف فيلم »شارع احلّب« )إخراج 
السباعي(.  ــ تأليف يوسف  الفقار  الدين ذو  عز 
ألنه مجع جنمني يف  متوقعًا  جناحًا  الشريط  حّقق 
عمل متكامل، مزج الكوميديا بالرومانسية، لتكون 
احلليم  عبد  تاريخ  يف  أخرى  سحرية  خلطة  تلك 
الدين يف  فخر  مريم  وتأّلقت  السينمائي.  حافظ 
حليم(  حلمي  وإخراج  )تأليف  حب«  »حكاية  فيلم 
عام 1959، أمام الفتى األمسر، يف دور »نادية« 
الذي شّكل أحد أهم أدوارها يف مسريتها. وقد 
أغنيات ال ميكن  الفيلم  هذا  احلليم يف  عبد  غّنى 
بيك«،  حبلم  أنا  بيك  »حبلم  منها:  تنسى  أن 

و«بتلوموني ليه«.
كما شاركت نادية لطفي مرتني مع عبد احلليم يف 
»اخلطايا« )1962( و«أبي فوق الشجرة« )1969(، 
خمتلفني  كانا  الدوران  أفالمه.  آخر  كان  الذي 
والده  يريد  اليت  األّول كانت حبيبته  متامًا، ففي 
تزوجيها من أخيه، ويف الثاني كانت املرأة اللعوب 
اليت حتاول اإليقاع بالعندليب وإبعاده عن حبيبته 

مريفت أمني.
كانت مالمح زبيدة ثروت اهلادئة وعيونها اجلميلة 
سببًا يف اختيارها لتأدية دور »نادية« أمام عبد 
)إخراج  عمري«  من  »يوم  فيلم  حافظ يف  احلليم 
فقط  موهبتها  لكّن   .)1961 عام  سامل  عاطف 
فغّنى  العندليب،  أمام  تتألق  جعلتها  اليت  هي 
هلا »ضحك ولعب وجّد وحّب«، وحّقق معها جناحًا 

باهرًا يف هذا العمل.
من  يعترب  الذي   )1957( اخلالية«  »الوسادة  أما 
أدت  فقد  العربية،  السينما  أفالم  وأشهر  أجنح 
بطولته النجمة لبنى عبد العزيز يف دور »مسيحة«، 
يدّق  احلب  جعلت  اليت  الناعسة  العيون  صاحبة 
وصارت  العمل  بطل  صالح  قلب  يف  مرة  ألّول 
اقفلي  انت  »اقفل  الفيلم:  يف  الشهرية  اجلملة 
انيت األول« من أشهر اجلمل املتداولة بني األحبة، 
يا  »أّول مرة حتّب  الشهرية  أغنيته  كما غنى هلا 
أخرجه  كبريًا،  جناحًا  حّقق  الذي  العمل  قليب«. 
صالح أبوسيف عن قصة إلحسان عبد القدوس. 
بالفعل حتقق حلليم ما كان يريد وصارت أفالمه 
من الكالسيكيات الرومانسية وحفظت أيضًا جزءًا 

كبريًا من تراثه ومشواره.

عال الشافعي

مع نادية لطفي يف مشهد من فيلم »أبي فوق الشجرة« 
)1969 ــ إخراج حسني كمال(

ومل يكتف حليم بإنتاج أفالم لنفسه فقط من خالل 
شركته، بل أنتج أفالمًا لنجوم آخرين منهم سعاد 
حسين )»حسن ونعيمة«، و«جناب السفري«(، وهند 
رستم )الراهبة(، ووردة )حكاييت مع الزمان(... 
حتى أن حليم كان املطرب الذي قدم أول فيلم 
سكوب وباأللوان يف تاريخ السينما املصرية وهو 

»دليلة« )1956(.
لــ  صوتًا  وصار  غنائية  ثورة  شّكل  الذي  حليم 
الناصر، دخل  »ثورة يوليو« ولزعيمها مجال عبد 
عامل السينما من بوابة الرومانسية. ورغم أنه مل 
إذ كان هناك  يكن صاحب موهبة متثيلية قوية، 
مطربون آخرون يتفوقون عليه يف األداء التمثيلي 
مثل حممد فوزي، إال أنه حقق شعبية طاغية. لقد 
أن  أنه جيب  املعهود،  بذكائه  متامًا،  يدرك  كان 
يكون حماطًا يف أفالمه بكوكبة من النجوم، سواء 
جنوم جيله أو »كوميديانات« ذلك العصر، كزينات 
صدقي وعبد السالم النابلسي وعبداملنعم ابراهيم 
وحممد رضا وفؤاد املهندس، أو املمثلني أصحاب 
املوهبة الثقيلة ومنهم حممود املليجي وفردوس 
أهم جنوم  من  واحد  حليم  رياض.  وحسني  حممد 
الغناء يف تاريخ السينما املصرية والعربية. يكمن 
سر جاذبية سينما حليم يف أّن الكثري من أفالمه 
ورحلته  حياته  يف  عاناه  مما  بعضًا  حتمل  كانت 
الصعبة اليت بدأت من احللوات قريته يف حمافظة 
الشرقية وسط الدلتا يف مصر، إىل أن صار من 
أهم النجوم يف تاريخ الفن العربي. يف شهادته 
عن سينما حليم، يؤكد املؤرخ والناقد الراحل فرج 
العنرتي أن أفالم »العندليب األمسر« كانت تتطابق 
لقد  ومعاناته.  وظروفه  حياته  مع  منها  كثري  يف 
جسد مثاًل جتربته الشخصية اليت عاشها يف احلب 
»حكاية حب« )1959(  والفقر واملرض يف فيلم 
مع املخرج حلمي حليم. وبدا صادقًا يف أدائه حتى 

توحد مع أفالمه وصار معها شيئًا واحدًا.
ويضيف العنرتي: »ال شك يف أن سبب استمرار 
عبد  استمرار  يف  نفسه  السبب  هو  أفالمه  جناح 
احلليم كصوت وهو أنه كان ميثل »نغمة جديدة« 
ختتلف عما يقدمه املطربون يف عصره، وقد قوبل 
أن  إىل  والرفض،  باهلجوم  البداية  يقدمه يف  ما 
وأنه  وذكاءه  جرأته  وأثبت  الفين  املشهد  تصدر 
واللحن  الكلمة  مستوى  على  لعصره  سابقًا  كان 
والصورة اليت يقدمها«. أما املخرج الراحل كمال 
الشيخ، فقال يف شهادته عن سينما حليم: »أن 
عاشت  كما  الناس  وجدان  يف  عاشت  أفالمه 
أغانيه«. كان حليم يدرك بذكائه الفطري أهمية 
رحالته  يف  تفارقه  الكامريا  تكن  فلم  الصورة، 
سواء داخل مصر أو خارجها، حيث كان يصطحب 
أو  إبراهيم  فاروق  الراحل  اخلاص  مصوره  معه 
كامرياته الشخصية. وهو ما انعكس على اهتمام 
مع  يقدمها  كان  اليت  السينما  حليم بصورته يف 
بسيطًا  كان  لو  فحتى  أمامه،  تقف  اليت  البطلة 
فقريًا، إال انه عادة ما يكون متأنقًا ألنه مل ينس 
السينما،  خالل  من  هلا  يؤرخ  اليت  جنوميته  حلظة 
يف  البسيط  الشاب  منعم  دور  يف  مثاًل  شاهده 
كلية  يف  الطالب  علي  أو  احلب«،  »شارع  فيلم 

الزراعة يف »أيامنا احللوة«.
رغم أن حليم وقف أمام مجيالت السينما املصرية 
وماجدة  الدين  فخر  ومريم  كإميان  أفالمه،  يف 
وفاتن محامة، إال أن النجمة الكبرية شادية حتتل 

عبد  حممد  مع  الفذ  تعاونه  يف  بوضوح  جتّلت 
الساحة  وترك  الغناء  عن  األخري  توقف  الوهاب. 
متامًا ملطرب جاء مثله من خلفية شعبية، لكنه يعرب 
عن الثورة اليت تردد عبد الوهاب يف االلتحاق بها 
يف البدايات، كونه مطربًا للعهد البائد وحتول معه 

إىل »موسيقار األجيال«.
اليت رسخت لشعبية حليم مثل  األغنيات  تعكس 
»أهواك«، »نبتدي منني احلكاية«، »فاتت جنبنا«، 
من  واالختالف  الشراكة  صيغ  من  فريدة  صيغة 
خالل السعي إىل بناء سرديات جديدة يف الغناء 
املصري ختالف سردياته الكربى اليت خلقتها أم 
ما  األطرش وتقارب اىل حد كبري  كلثوم وفريد 
تقدمه احلياة اليومية من فرص للتواصل مل تكن 
متاحة جليل أم كلثوم وعبد الوهاب. فرصة شهدت 
حسني  الشعراء  مع  الكالسيكية  النصوص  تطّور 
الشناوي  ومأمون  عزيز،  مجيل  ومرسي  السيد، 
على  تقوم  أقصر  غنائية  نصوصًا  قدموا  الذين 
التحول  نقطة  جاءت  واملفارقة.  التكثيف  صيغ 
امللحن  بليغ  مع  بتعاونه  حليم  حياة  يف  األخرية 

األكثر شعبية من بني كل ملحين جيله.
عن  ال خيتلف  من مصدر  جاء  التعاون  هذا  جناح 
مصادر الشرعية السياسية اليت تغذت عليها »ثورة 
يوليو« وهي االحنياز إىل الريف والطبقات الفقرية 
قام  والتأميم.  الزراعي  اإلصالح  خطط  وتبين 
مشروع بليغ بكامله على استلهام الغناء الشعيب. 
ساعدته يف ذلك نصوص عبد الرمحن األبنودي، 
وحممد محزة، وعبد الرحيم منصور وظهرت أغنيات 
تفتكرني«،  »حاول  »سواح«،  اهلوا«،  »زي  مثل 
»أي دمعة حزن ال«، »موعود« و«أنا كل ما اقول 
كلثوم  أم  جنحت  وكما  الناس«.  »أعز  التوبة«، 
معرب  إىل  بالناصرية وحتولت  توطيد صالتها  يف 
قوي عن خطابها العروبي اعتبارًا من معركة 1956 
ثم حفالت اجملهود احلربي بعد نكسة الـ 1967، 
فإّن عبد احلليم اعترب نفسه مهزومًا مثل النظام 
الذي عرب عن طموحات مؤيديه. لذلك، عرب بإخالص 
عن رغبة يف مراجعة التجربة ومقاومة اهلزمية كما 
عربت عن ذلك أغنيات »املسيح«، »عدى النهار« 
)كلمات عبد الرمحن األبنودي وأحلان بليغ محدي(. 
وكما جعلت أم كلثوم أسطورتها أداًة من أدوات 
احلليم  عبد  الناعمة، طغى حضور  القوة املصرية 
العربي  العامل  أرجاء  يف  جمايليه  حضور  على 
ووطد صداقته بزعماء تارخييني من أمثال احلبيب 

بورقيبة، واحلسن الثاني.
معنى  حافظ  حليم  ال  عبد  لسرية  املتابع  يعرف 
الراحل  الصحايف  صديقه  صاغها  اليت  اجلملة 
إذاعيًا  مسلساًل  له  كتب  الذي  عوض  حممود 
احلليم صوت  لعبد  »كان  تقول:  وكانت  شهريًا 
يدير  قوي  إدارة  جملس  له  كان  لكن  ضعيف، 
موهبته«. عبارة تفسر شغف حليم بصداقة كبار 
الصحافيني بداية من مصطفى أمني، وأمحد بهاء 
مفيد  جيل  وحتى  القدوس  عبد  وإحسان  الدين، 
صداقات  عوض.  وحممود  عامر،  ومنري  فوزي، 
منحته مصادر ثقافية خمتلفة وجعلت حياته مادة 
يتعلق  بعضها  مصادر  من  تغذت  غنية  صحافية 
حكايات  خيص  اآلخر  وبعضها  الصحية،  بظروفه 
لكل  عاشقًا حمتماًل  دومًا  جعلته  مكتملة  حب غري 
شخصية  خسارة  غيابه  اعتربن  اللواتي  اجلميالت 
بقوة  التقطها  حلظة  تعويضه.  ميكن  ال  وفقدًا 
 )1987( مهم«  رجل  »زوجة  السينمائي  الشريط 
مريفت  الفيلم  بطلة  عاشته  ما  ألّن  خان  حملمد 
أمني بقوة الربط بني يومياتها وأغنيات العندليب 
كان جزءًا من ذاكرة شكلها عبد احلليم وال يزال. 
إذ يوقف عّشاقه مؤشر إذاعة »األغاني« املصرية 
عن  حبثًا  مساًء  والنصف  والسابعة  السابعة  بني 

»الزمن املفقود«.
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منوعات

 2015 نيـسان   4 Saturday 4 April 2015السبت 

على  السري    
ف  لكفو ا
ف  قو لو ا و
الرؤوس  على 
األقدام  ولف 
الصدر  على 
جسدية  قواعد 
ت  كا حر و
اعتدنا  لولبية 
رؤيتها  على 
ت  كسما
ل  بطا لأل
قني  ر خلا ا

للطبيعة، لكن "هدى" قررت أن تنقلها من الشاشات الفضية إىل 
الواقع، فال تستعجب إذ رأيتها جتلس على أكتافها أو تقف على 

وجنتيها أو تصل إىل رأسها حبركة لولبية بأصابع قدميها.

"الليونة موهبة مش حمتاجة 
دراسة وال تدريب" هكذا 
بدأت "هدى عبد احملسن" 
العامة  الثانوية  طالبة 
حديثها لـ "اليوم السابع" 
ليونة  أن  إىل  مشرية 
احلركى  وأداءها  جسدها 
ما هو إال موهبة فطرية مل 
تتدرب عليها أو تكتسبها 
من خالل ممارسة رياضة 

بعينها".

طول  هدى:  وأشارت 
أقدر  إنى  حبس  عمرى 

أحتكم وأسيطر على أعضاء جسمى بشكل خمتلف عن أصحابى فى 
املدرسة، ومل يهتم أحد بهذه املرونة، وأنا نفسى اعتربتها شيئا 

غري مميز وكنت أخجل منها. 

وتابعت: لفرتة طويلة حاولت إخفاء قدراتى فى تطويع جسدى، 
وفعال مرت السنني 
إىل  وصلت  حتى 
املرحلة  بداية 
وقتها  الثانوية، 
حفلة  حضرت 
"حممد  للمطرب 
مع  واندجمت  نور" 
بدأت  املوسيقى، 
أحترك بشكل عفوى 
من  إعجاب  ولقيت 
اللى  الناس  كل 

أبهرت كل  وفعال  إمكانياتى،  استعرض كل  إنى  فقررت  حوليا، 
أفصح  الزم  ربنا  من  هبة  الليونة  إن  اكتشفت  وقتها  الناس، 

عنها.

وعن طموحها فى تطوير هذه املوهبة قالت: بالفعل بدأت أعرب عن 
كل حاالتى النفسية من خالل آدائى احلركى فى أى مكان أتواجد 
وألتقط  الشارع،  فى  لو  حتى  النادى،  فى  املدرسة،  فى  به، 
لنفسى الصور، وأنشرها على صفحتى على "فيس بوك" كنوع 

من اإلفصاح عن موهبتى.

وأضافت: وألن والدتى وكل أهلى شجعونى على تطوير نفسى 
وأدائى، وهلذا قررت املشاركة فى أحد الربامج املتخصصة فى 

اكتشاف املواهب غري التقليدية من أجل عرض موهبتى.

هدى.. طالبة ثانوية مصرية تشعل مواقع 
التواصل االجتماعي مبرونة جسدها

تظاهرت    
املومسات  مئات 
يف  السبت 
احتجاجا  باريس 
مشروع  على 
يناقش  قانون 
من  اعتبارا 
من  االثنني 
ويقيد  الربملان 

الدعارة.
ت  ر سا و
 ، ت ا هر ملتظا ا

ومعظمهن من اصول صينية او امريكية جنوبية، من ساحة بيغال 
اىل بيلفيل، وهما حيان مركزيان للدعارة يف باريس.

قبعات،  او  مناديل  او  باقنعة  وجوههن  منهن  كثريات  وغطت 
جملس  يناقشه  الذي  القانون  مشروع  على  احتجاجهن  وابدين 

الشيوخ الفرنسي يومي االثنني والثلثاء.

وحتتج املومسات خصوصا على ما ينطوي عليه مشروع القانون من 
تغريم للمومسات اللواتي يغرين الرجال جلذبهم.

التظاهرة احدى االعضاء يف جملس الشيوخ اسرت  وشاركت يف 
بنباسا، وقالت "ينبغي استهداف مافيات الدعارة، وليس هؤالء 

النساء".

وقالت احدى املومسات املشاركات يف التظاهرة "ملاذا مينعوننا 
من حرية عرض اجسادنا يف بلد دميوقراطي؟".

واضافت "ينبغي عدم اخللط بني من ميارسن الدعارة باختيارهن، 
واللواتي جيربن عليها عن طريق عصابات اجلرمية املنظمة".

ويقدر عدد املومسات يف فرنسا بثالثني الفا، معظمهن من دول 
اوروبا الشرقية وافريقيا والصني وامريكا اجلنوبية.

وال حيظر القانون الفرنسي الدعارة، لكن يضع قواعد لتنظيمها، 
يد  على  اجلنسي  لالستغالل  ضحايا  يقعن  من  حلماية  والسيما 

عصابات.

مومسات باريس خيرجن يف مظاهرة 
اعرتاضية..ملاذا؟

علماء  اكتشف   
موقع  يف  اثار 
تل  حميط  يف 
اثرية  قطعا  ابيب 
مخسة  اىل  تعود 
كانت  عام  االف 
يف  تستخدم 
اجلعة،  صناعة 
اعلنت  ما  حبسب 
االثار  سلطات 
ئيلية  ا سر ال ا

االحد.

وقال دييغو بركان املسؤول عن احلفريات يف املوقع ان القطع 
تعود اىل العصر الربونزي املمتد بني العامني 3500 و3000 قبل 
امليالد، وان منها وعاءات كبرية من السرياميك كانت تستخدم 

لصناعة البرية.

وتؤشر هذه القطع االثرية اىل امتداد النفوذ املصري الفرعوني 
اىل تلك املنطقة قبل مخسة االف عام. وكان االعتقاد السائد ان 
والساحل  النقب  حدود صحراء  يتجاوز  يكن  مل  املصري  النفوذ 

اجلنوبي.

واضاف البيان ان "البرية كانت املشروب الوطين يف مصر )..( 
وكان الشعب املصري يستهلكها بصرف النظر عن العمر واجلنس 

والوضع االجتماعي".

واملاء  الشعري  من  مزيج  من  تصنع  البرية  "كانت  البيان  وتابع 
مطهو جزئيا، ثم يرتك ليختمر يف الشمس، قبل ان تضاف اليه 

الفاكهة".

وكانت اعمال تنقيب اثرية يف منطقة دلتا النيل كشفت وجود 
خمامر لتصنيع البرية هناك تعود اىل االلفية الرابعة قبل امليالد.

كيف كان الفراعنة يصنعون البرية؟

ماديسون  هوىل  نفت   
بوى  بالى  جملة  جنمة 
كانت  أنها  السابقة 
سعيدة  حياة  تعيش 
كانت  عندما  وفاخرة 
بالي  قصر  فى  تعيش 
جملة  مؤسس  مع  بوي 
الشهرية  بوي  بالي 

هيوغ حفنر.

وأوضحت فى حوار هلا مع صحيفة يو أس ويكلى، أنها كانت تعيش 
فى بؤس واكتئاب واحباط مستمر لدرجة أنها فكرت فى االنتحار 

والتخلص من احلياة التى حتياها فى هذا القصر الفاخر.

وكشفت هوىل عن حياتها احلقيقية فى الكتاب الذى أصدرته مؤخرا 
عن تلك الفرتة من حياتها بعنوان »فى عمق جحر األرنب: مغامرات 
غريبة وقصص حتذيرية من فتاة بالى بوى السابقة«. كما كشفت 
هوىل فى حوارها مبناسبة صدور الكتاب أنها اعتقدت بأن بانتقاهلا 
فوجئت  ولكنها  األحالم  حياة  ستعيش  الشهري  الفاخر  القصر  إىل 
أن حياتها حتولت إىل كابوس مستمر وجحيم فقدت خالله هويتها 
وتقديرها لذاتها وكرامتها وأملها فى املستقبل، ما دفعها لقضاء 

يوم فى البانيو تفكر فى االنتحار.
القواعد  وفق  لتعيش  اضطرت  أنها  كتابها  فى  »هوىل«  وتكشف 
الصارمة املقررة فى القصر التى حتارب طموحاتها والتى اعتربت 
طعنة فى الظهر، وأوضحت هوىل أنها اشتهرت فى عام 2005 من 
وكيندرا  ماركوارد  بريدجيت  مع  اجلريان«  »فتيات  مسلسل  خالل 
الثالث هليوج حفنر  الشقراوات  الصديقات  باعتبارهن  ويلكينسون 
وميثلن فتيات اجلريان، وروت تفاصيل حياة الفتيات الثالث فى 
منطقة هوملبى هيلز الفاخرة بلوس أجنلوس حتى توقف املسلسل 

فى 2010.
خالل التصوير كانت هوىل الفتاة األوىل لدى حفنر والوحيدة التى 
تتشارك غرفة نومه مع غرفتها، واعرتفت هوىل بأن األمر مل يقتصر 
على العمل لصاحل اجمللة بل أضطرت أيضا إلجراء جراحات جتميلية 

لتكبري الثدى وإصالح األنف وصبغ شعرها باللون األصفر.
وأعربت هوىل عن سعادتها بنشر الكتاب ليتشارك اجلميع جتربتها 
اإلنسانية ولتحذر العديد من الفتيات من أوهام احلياة السعيدة فى 

القصور الفاخرة.

وكانت هولي ماديسون قد أمنت على ثدييها مببلغ مليون دوالر ملا 
ميثالن يف حياتها املهنية.

املسرح  جنمة  عامًا(،   31( ماديسون  عن  "بيبول"  موقع  ونقل 
اإلستعراضي وتلفزيون الواقع قوهلا إنها حصلت مؤخرًا على بوليصة 
لندن"  "لويد  شركة  من  ثدييها  على  دوالر  مليون  بقيمة  تأمني 
وآخرين  نفسها  لتحمي  اخلطوة  هذه  اختذت  إنها  وقالت  للتأمني. 

يشاركون يف عرضها "بيشو" يف الس فيغاس.

جسمهم،  من  أجزاء  على  يؤمنون  أشخاص  عن  "مسعت  وأضافت 
وسألت نفسي مِل ال؟ ألنه إن حصل أي شيء لثديّي، قد أتعطل 
لعدة أشهر وقد أخسر مليون دوالر على األرجح". وتظهر ماديسون 
حسب  جعل  ما  العرض  من  املشاهد  بعض  األعلى يف  من  عارية 

اعتقادها بوليصة التأمني ضرورية.

عارضة »بالي بوي« تكشف 
أسرار أكرب وكر للدعارة بالعامل

أكرب  عن  الستار  أزيح   
بقصر  العامل  كتاب يف 
األونيسكو يف العاصمة 
وهو  بريوت،  اللبنانية 
كتاب  من  مكربة  نسخة 
"ذاكرة بريوت" للمصور 

اللبناني أمين تراوي.

يبلغ طول الكتاب 3.58 
أمتار وعرضه 2.77 مرت 

ويزن 1060 كيلوجراما وعدد صفحاته 304 صفحة، وبهذا االجناز 
استطاع أمين تراوي تسجيل رقم قياسي وحل كتابه حمل "الكتاب 
والية  يف   1976 عام  منذ  العامل  يف  األكرب  كان  الذي  العظيم" 
كولورادو األمريكية ويبلغ طوله 3.07 أمتار وعرضه 2.74 مرت ووزنه 

252 كيلوجراما وعدد صفحاته 300

بريوت تكشف عن أكرب كتاب يف العامل
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متفرقات

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

الفنان مسيح شقري : هي ياسجاني ..هي ياعتم الزنزاني ..ظلمك رايح ..

الذكرى العطرة للقائد سلطان باشا االطرش يف االذاعات العربية االسرتالية 
كتب: أكرم برجس املغوّش 

يف هذه الذكرى العطرة لرحيل القائد 
ابو  االطرش  باشا  سلطان  العظيم 
الثورات العربية وشيخ املجاهدين األكرب 
اىل دار الخلود كتبت مقااًل موثقًا عن جهاد 
وحياة القائد االكرب سلطان باشا االطرش 
معروف  وبني  االبطال  اجدادنا  ورفاقه 
حاربوا  الذين  الوطن  واحرار  االشاوس 
بالسيف وحرروا سوريه ولبنان وقاتلوا 
الصهاينة وعاش القائد العظيم سلطان 
من  يأكل  فالحًا  حياته  االطرش  باشا 
خريات ارضه بتعبه وعرق جبينه رافضًا 
جميع املناصب واملغريات وقد اذيع املقال 

الورد الطهور

عرفتك طفلة 
الورد الطهوِر
ورمتك صورًة
 بدمي فموري

وجدتك حرًة
 من كــــــل قيٍد

ومَشاًء 
علــى مر العصوِر

وكنِت داللة
 العشق املكّنى

على بوح
 البنفسج والزهوِر 

وأنت اليوم 
تلتحفني قهرًا

وجرحًا
 قد متثل يف

 ضمريي
دموعك نار

 قتلي واحرتاقي
أيا جوعي

 وإذاللي وجوري
أيا من كنت

 ترتابني مين....
ومن حزني 

وتقتاتني نوري
أأنت عليلٌة ؟؟؟ 

 يا لون عمري
دمي الرتياق

 حسبك أن تشريي
أقول عهدتك األمسى 

مشوخًا
وأنت الرمز...
 أكرب من كبرِي 

أحبك 
ال أخونك يا ربيعي

ويا أملي 
ويا بوح السروِر 

فشّعي نورك
 الكونيَّ  كوني 
هليبًا يف غيابي 

أو حضوري
أيا ذات الصدارة

 كل شكري
وشكرًا   للّنقاء وللعبرِي 

 قبل عدة سنوات زار سيدني فنان االغنية الوطنية الشاعر وامللحن والكاتب واملنتج االستاذ مسيح 
شقري  وأحيا حفالت ناجحة قدم ريعها النتفاضة الشعب الفلسطيين وأطفال احلجارة وكنت قد أجريت 
معه مقابلة صحفية حتدث فيها عن نشاطاته الفنية الوطنية وهو من غنى يف مهرجانات االغنية امللتزمة 
يف موسكو  املقاومة الوطنية ضد العدو الصهيوني وانظمة الذل املستعربة وحكام الذل والعار ويكفي 
االستاذ مسيح شقري فخرا انه من آل شقري االبطال ومن مواليد القرّيا عرين القائد العظيم سلطان باشا 

االطرش حيث انشد له قائاًل :
من القريا مسعت سوريا صوتك يا سلطان ينادي عليها ..حي على الثورة يا رجال ..حي على البارودة 
بإيدينا وما نرضى باالحتالل ..كما اشتهر الفنان مسيح شقري باغنياته الوطنية ومنها هذه االغنية املعربة 
عن املناضلني االبطال: هي يا سجاني ..هي يا عتم الزنزاني .. عتمك رايح ظلمك رايح ..نسمة بكرا 
ما بتنساني ..هي هي يا سجاني ..لوال أم تركتا بعيد ..لوال اشتقت لضعيتنا ..ما كنت وقفت بشباك 
الزنزانة وغتيتلها ..ميي العسكر بيين وبينك ..لو طولت بيعال جبينك ..رضعتيين العز وميا ..املوت 

يطيب وما تنهاني ..

  الفنان سميح شقري يحدث الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

والفاصل  الفاصل  العربية يف سيدني وبني  االذاعات  من 
االطرش  فريد  للموسيقار  وطنية  أغنيات  من  مقاطع 
شعبنا يوم الكفاح واالمريه أسمهان يا ديرتي ما لك علينا 
لوم والنجم فهد بالن ويلك يللي تعادينا واملوسيقار عبد 
الصايف  وديع  واملطرب  فرنسا  تعرفه  الثوار  دم  الوهاب 
جبل  يا  فريوز  والسيدة  سهران  عالوطن  بني  يا  خليك 
سوريا  سمعت  القريا  من  شقري:  سميح  والفنان  لبعيد 
الثورة يا رجال ..حي  يا سلطان ينادي عليها ..حي على 
البارودة بإيدينا ..وما نرضى باالحتالل  تربة وطنا  على 
ما نبيعا بالذهب ..ودم األعادي نجبلو برتابها التمّ الثوار 
عيون  كرمال  ..جبال  جبال  سلطان  يا  خلفك   .. وساروا 
الحرية ..هذا وقد تخلل مقالنا هذه قراءة بيانات للقائد 
العظيم يف قيادته للثورات العربية والسورية الكربى ضد 
املستعرين  العثمانيني والفرنسيني الغاشمني  ) الدين هلل 
والوطن للجميع( ورفعه ألول علم عربي على دار الحكومة 
بدمشق بتاريخ 30 أيلول عام 1918على إنشاد الشاعر 
ووالد  حمد  الشهيد  بن  املغوّش  معّذى  البطل  الشهيد 
وقائمة  املغوّش  سليم  الشهيد  وشقيق  سعيد  الشهيد 
الوطن وعلى مساحته  االبطال كرب  واملجاهدين  الشهداء 

من اجدادنا بني معروف واحرار الوطن االبطال :
عرش املظالم انهدم   ::::: والعز طب بالدنا 

راحت عليكم يا عجم :::::خوض املعارك دابنا 
حنا  حماتك  يا علم  :::::  بأرواحنا    وأكبادنا 

كما تخلل مقالنا هذا اسماء املواقع واملعارك الشهرية 
التي انتصر فيها ابطالنا امليامون االحرار يف املزرعة والكفر 

واملسيفرة وجبلنا االشم وسواها على مستوى الوطن. 
الشاعر  االستاذ  بقصيدة  الوثائقي  مقالنا  زيـّنا  وكنا 
العظيم  القائد  فيها  يحيي  التي  حديفي  محمد  املناضل 

سلطان باشا االطرش :
صغناك باالمس يا تاريخ ملحمة 

                 فكيف سجلت للدنيا سجايانا 
يف كل حرف يطل املجد منتشيًا 

                  ويف السطور دماء من ضحايانا 
هذي السيوف التي تحكي مفاخرنا 

                  هان الزمان وحد السيف ما هانا 
الّن حقًا  بحد السيف  نفقده 

                  يعود بالسيف إن شئناه مزدانا 
يا سيد الساح يا ليثًا بمعرتك 

                  يا ناطق الحق كم اسقطت تيجانا 
شققت يف الصخر دربًا شائكًا وعرًا 

                وكنت كالصخر إن واجهت طغيانا 
وعشت عمرًا بسيطًا يف تواضعه 

                     حتى غدوت مع االيام سلطانا
يسارع الدمع من عينيك منهمرًا

                     اذا رأيت كسري القلب عريانا 
تلك الشمائل لالجيال باقية 

                      ريان يهدي لواء النصر ريانا 
موت االهلة ال يفنى توقدها 

                             فلوهج يطلع من اشالء  موتانا 
يحوم النعش فوق )الكفر( يقرئها 

                          سالم صب إىل املجد  الذي  كانا 
ثم يلملم يف جنحيه ) مزرعة ( 

                           يعب منها عبري النصر نشوانا 
باالمس كانت جموع الطري حاشدة 

                       عقبان تدعو اىل االشالء عقبانا 
ويومض الربق يف أحلى تظاهرة 

                    للسيف حينًا  وللبلطات أحيانًا 
لوال الدماء التي يف أرضك انسكبت 

                                 ما كنت سميت يا ريانا ريانا 

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء
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القائد العظيم البطل الخالد سلطان باشا االطرش والزميل أكرم 
برجس املغوّش ) من االرشيف (     

عامل  بقيادة  األحافري  علماء  من  فريق  انطلق   
األمريكية،   « »كولورادو  جامعة  من  األحافري 
»كريستوفر فيشر«، مبرافقة مصور و كاتب من 
 »SAS« ناشونال جيوجرافيك« حتت محاية قوات«
الربيطانية، يف غابات »هندوراس« النائية، وراء 
تعرف  مفقودة  مدينة  عن  حتكي  اليت  األساطري 
القرد«،  »اآلله  مدينة  أو  البيضاء«،  بـ«املدينة 
بعثوره  النهاية،  يف  املستكشفني  فريق  ليكافأ 
على آثار وبقايا، حلضارة كاملة منسية يف غابات 
موقع  حبسب  هندرواس،  يف  »لومسكيتيا« 

»بيزنس إنسايدر«.

حتكي الكثري من األساطري والقصص اهلندوراسية، 
ملئية  املطرية،  الغابات  بني  ختتبئ  مملكة  عن 
املستكشفني  من  الكثري  عنها  حبث  بالكنوز، 
مذكرات  حتكي  كما  أغلبهم،  يعد  ومل  احمللييني 
رحلته  عن  مورد«،  »ثيودور  األمريكي  املغامر 
عثوره  وعند  اهلندوراس،  لغابات   1940 عام 
على املدينة البيضاء اليت كان يعبد أهلها قرًدا 
بالتحف، واآلثار املزركشة، لكنه  ضخًما، ومتتلئ 
من  عليها  خوفا  موقعها  عن  اإلعالن  دون  انتحر 
أن  احمللية،  القبائل  حتكي قصص  كما  النهب، 
بعد  املنطقة  فيه سكان  اختبأ  ملجأ  كان  املدينة 

غزو اإلسبان.

والذي   ،2012 عام  للمنطقة  اجلوي  املسح  كان 
أظهر ما يشبه مباني وحطام خمتبئة حتت األرض، 
موهلا  اليت  األخرية  الرحلة  وراء  الرئيسي  الدافع 
من  وهم  بينيسون«،  و«بيل  الكينز«  »ستيف 

أشهر منتجي األفالم الوثائقية يف أمريكا.
 52 على  املوقع،  يف  االستكشايف  الفريق  عثر 
قطعة أثرية، مشلت أوعية، ومقاعد كان تستخدم 
من  مجيلة  مبنحوتات  مزركشة  االحتفاالت،  يف 
الكثري  أن  الفريق  ويؤكد  النسور،  و  الثعابني 

مازال خيتبئ حتت سطح األرض.

ال  حتى  سًرا،  املكان  وفريقه  »فيشر«  أبقى 
أيدي السارقني، لكنهم طلبوا من حكومة  تطاله 
عليه،  باحلفاظ  توعدت  اليت  محايته،  هندوراس 
فور توفر ميزانية كافية لذلك، يقول فيشر: »إن 
االكتشاف هو تذكرة، إنه حتى يف القرن الواحد 
عن  لنكتشفه  الكثري،  هناك  مازال  العشرين،  و 

عاملنا«.

علماء يكتشفون مدينة مفقودة 
يف الغابات االستوائية بهندوراس

من  رجل  على  بالسجن  صينية  حمكمة  حكمت   
أقلية األويغور املسلمة ملدة ست سنوات بسبب 
زوجته  على  حكمت  حني  يف  حليته،  إطالقه 

بالسجن عامني الرتدائها النقاب.
اليوم  اإلخبارية  نيوز"  "سكاي  شبكة  ونقلت 
قوهلا،  صينية  إعالم  وسائل  عن  )اإلثنني( 
إىل  إحالته  قبل  عدة  حتذيرات  تلقى  الرجل  إن 
احملكمة يف مدينة كاشغار، بتهمة إثارة املشاكل 
الناجتة عن إطالقه حليته، خصوصًا وأن السلطات 
الصينية متنع إطالق اللحى ألنها ترتبط مبا تصفه 
بـ "األفكار املتطرفة"، لكن أقلية األويغور اليت 

تعيش غرب البالد ترفض هذه املزاعم.

الصني تسجن رجالً وزوجته 
بسبب اللحية والنقاب
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متفرقات

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 أسبوع اآلالم والقيامة يف 
كنيسة مار شربل
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  ختتلف عادات وتقاليد الزواج من بلد اىل آخر، 
ففي الصني مثاًل هنالك الكثري من العادات الغريبة 

اليت مل نسمع عنها من قبل، اليكم بعضها:

قوانني الزواج من أجنيب ومن أقارب
هناك بعض النصوص القانونية اليت حتكم عملية 
الزواج يف الصني خاصة إذا كان هذا الزواج من 
أجنبى، فمثال يف املادة 147 من القانون املدنى 
من  والطالق  الزواج  عملية  ينظم  الذي  الصينى 
الصينيني تنص املادة على ضرورة حتديد العالقة 
تربط  أال  بشرط  الزواج،  يف  للراغبني  األسرية 
الرابعة  أو  الثالثة  الدرجة  من  قرابة  بينهم صلة 
كالهما  يقدم  أن  ذلك  على  وعالوة  األقل،  على 
بعض املستندات ملكتب تسجيل الزواج املوجود 
اهلوية  بطاقة  على  تشمل  واليت  مقاطعة  بكل 
مستشفى  من  الزواج  قبل  ما  فحص  وشهادة 
حكومى وشهادة إثبات من السفارة بعدم وجود 
زوجه أخرى وأن يكون املتقدمون للزواج مقيمني 
يف الصني ملدة ال تقل عن عام متواصل وال يقل 

عمر الراغبني يف الزواج عن 17 عاما.

اختيار العروس الصينية
يوجد العديد من العادات اليت حتكم عملية اختيار 
العروس الصينية فهم يؤمنون مبقولة "الورد فتح 
وفاح عطره وازدهرت ألوانة" وهى مقولة تعنى أن 
الفتاة قد حان وقت زواجها وأنها أصبحت تلفت 
األنظار فيتقدم هلا بعض شباب القرية بواسطة 
وسيط يأتى باهلدايا ألهل الفتاة لطلب يدها ومن 
غرائب عادات اختيار األزواج يف الصني، وجود 
سوق أسبوعي يومى السبت واألحد يف شنغهاى 
ويتم تعليق املواصفات املراد احلصول عليها يف 
شريك احلياة ومواصفات الطرف اآلخر على حوائط 
خمصصة لذلك ويذهب معظم آالباء واألمهات هلذا 
السوق الختيار الزوجة املناسبة واالتصال باألهل 

لتحديد موعد زيارة.

عادات وتقاليد الزواج الصيين القدمية
صغر قدم العروس يف الصني تعد دليال ورمزا 
ألنوثتها، وترجع تلك العادة إىل قصة قدمية عن 
أحد ملوك الصني القدماء، والذي وقع يف حب 
تقرب  جدا،  صغرية  كانت  قدمها  ألن  راقصة 
دائم  كان  هلا  حلبه  ونتيجة  السجائر  علبة  حجم 
عادة  اختذت  هنا  ومن  قدميها،  أسفل  اجللوس 
عند الصينني وهى قطع 4 أصابع من قدم النساء 
وهن صغريات وربط األصبع اخلامس يف كاحل 
القدم لتصغري حجم القدم ولكن مع مرور الوقت، 

أغرب »عادات وتقاليد الزواج يف الصني«
انتهت تلك العادة نتيجة للضرر النفسى واجلسدى 

اليت تتعرض له الفتاة يف سن صغرية.
بعض  بها  تتمسك  زالت  ما  اليت  العادات  ومن 
العروس  فستان  لون  أن  وهى  الصينية  األسر 
األمحر  اللون  يغلب  وأن  أمحر  يكون  أن  بد  ال 
على مراسم الزفاف من سجاد وزينة وغريها من 
األشياء األخرى وبعض األكالت الصينية التقليدية 
اليت جيب أال خيلو العرس منها مثل أكلة جياوتس 
اليت ترمز إىل االرتباط وعائلى والفرحة والبهجة.

عند  املسلمة  الصينية  القبائل  بعض  مييز  ما 
الزواج

يف مدينة الزيتون يعترب القرآن الكريم هو أفضل 
هدية للعروس ففى القرن العشرين كان ال بد أن 
يقدم العريس خمطوطة من القرآن الكريم شرطا 
لقبول الزواج وفى مقاطعة هوى املسلمة يتم نشر 
حبات الفول الذهبية مثل العناب والبوذ والفستق 
إمتام  على  على شكرهم هلل  منهم  دليل  واحلنكة 
مراسم الزواج وغالبا يكون حفل الزفاف يف بيت 
اجلمعة  يوم  املسجد  من  الزواج  ويعلن  العريس 
ومينع العزف على آالت الطرب والغناء أثناء عقد 

القرآن.

أغرب طقوس الزواج يف الصني
ومن أغرب طقوس الزواج يف الصني ما حيدث 
العروس  تدريب  يتم  حيث  سيشوان  إقليم  يف 
حفل  قبل  شهر  ملدة  البكاء  على  أهلها  ومجيع 
الزفاف، استعدادا منهم للبكاء ليلة الزفاف حتى 
ال يقول احلاضرون عليها "بضاعة رخيصه"، وفى 
إقليم تشينج يانج وهو اإلقليم الذي حيتوى على 
أكرب عدد أقلية مسلمة يف الصني تنتشر لديهم 
عند  أنه  مبعنى  احلموين  بني  املزاح  وهى  عادة 
زيارة أسرة العروسة للعريس ال بد من أن يرتدى 
باملقلوب  ولكن  الفرو  من  معطفا  العروس  والد 
أما بالنسبة لوالدة العروس ال بد أن تضع الفلفل 
األمحر خلف أذنيها وأن تصبغ وجهها بالرماد كنوع 

من مزاح أهل العريسني مع بعضهم البعض.

غناء العروس
أما البويغوريون هلم عادة غريبة فبمجرد بدء الزفاف 
تغنى العروس بصوت شجى وحزين بعض األغانى 
أهلها،  بيت  ملغادرة  رفضها  عن  تعبريا  احلزينة 
منزهلا  العروس  فتغادر  ناالر  لقومية  وبالنسبة 
بعض  أيضا  وتغنى  للخلف  بظهرها  متشى  وهى 
باألكياس  املزاح  عادة  ولديهم  احلزينة  األغانى 

املطرزة تعبريا عن فرحتهم بالزفاف.

 لوحة مألوفة دون شك لدى الكثريين  فمن منا ال 
يعرف هذا الطفل أو ينسى هذه املالمح املالئكية 

احلزينه ..!

اللوحة للفنان اإليطالي جيوفاني براغولني الذي 
ال نعرف الكثري عنه سوى انه عاش يف فلورنسا 
ورسم سلسلة من اللوحات الفنية اجلميلة ألطفال 
دامعي العيون ترتاوح أعمارهم ما بني سن الثانية 

والثامنة.. حتت عنوان »الطفل الباكي«.

اجملموعة  لوحات  اشهر  هي  بالذات  اللوحة  هذه 
وتصور طفال ذا عينني واسعتني والدموع تنساب 
الطفل  هيئة  أن  الواضح  من  وجنتيه.  على  من 
وتر  على  وتلعب  والشفقة  باحلزن  الناظر  تشعر 
املشاعر اإلنسانية بعمق. لكن هلذه اللوحة قصة 
 1985 العام  ففي  الشيء.  بعض  غريبة  أخرى 
من  سلسلة  الربيطانية  الصن  جريدة  نشرت 
كان  غامضة  نار  اندالع  حوادث  عن  التحقيقات 

البطل فيها هذه اللوحة بالذات !

كانت اللوحة ذات شعبية كبرية يف بريطانيا حيث 
كانت تعلق يف البيوت واملكاتب باعتبار مضمونها 
اإلنساني العميق. لكن الصحف ربطت بني اللوحة 
اليت شهدتها بعض  وبني بعض حوادث احلريق 
املنازل والتهمت فيها النريان كل شئ عدا تلك 

اللوحة.

عن  تتحدث  اليت  القصص  من  العديد  تواترت 
القوى اخلارقة اليت تتمتع بها اللوحة وعن الشؤم 
تشكل  مكان  حريق يف  وقع  وكلما  متثله،  الذي 
تلك اللوحة عنصرا فيه.. كلما أتت النريان على 
كل شئ واحالت املكان إىل رماد. وحده الطفل 
الباكي كان ينجو من احلريق يف كل مرة ودون 
أن ميسه أذى. ومل تلبث اجلريدة أن نظمت محلة 
اللوحة،  النسخ من هذه  أحرقت فيها آالف  عامة 
من  بيوتهم  ليخلصوا  الفرصة  الناس  واستغل 

ذلك الضيف الصغري واخلطري!

لكن القصة مل تنته عند هذا احلد، فقد أصابت 
ليس  الصن نفسها،  جريدة  الباكي  الطفل  لعنة 
بسبب حريق وامنا بفعل اإلضراب الواسع النطاق 
بطريقة  وانتهى  وحمرروها  عماهلا  به  قام  الذي 
عنيفة، مما دفع أصحاب اجلريدة إىل التفكري جديا 

يف إغالقها يف نهاية الثمانينات .

الياكي  الطفل  يعترب  من  كل  اصبح  يومها  ومن 
نذير شؤم وعالمة حنس عازفا عن شراء أي منظر 

لطفل حزين ذي عينني واسعتني !
لكن ذلك كله مل يؤثر يف الكثريين ممن اعتادوا 
وحمتواها  بفكرتها  واإلعجاب  اللوحة  رؤية  على 
اإلنساني، وافضل دليل على ذلك أن اسم اللوحة 
The Crying Boy حتول إىل عنوان ملوقع إلكرتوني 
مجيل يضم نسخا مكربة من كافة أعمال براغولني 

الطفل الباكي.. اللوحة اليت أحرقت العامل!

اليت رمسها حتت نفس العنوان .

وهذه قصه أخرى للطفل الباكي فى عام 1988 
دمر انفجار غامض منزل عائلة فى اجنلرتا:  

احلريق  أماكن  فرزوا  و  اإلطفاء  رجال  جاء  عندما 
باملنزل وجدوا صورة لصبى وجهه مالئكى ويوجد 
تعبري احلزن على وجهه ولكن وجدوا أن الصورة 
املنزل  احرتاق  من  بالرغم  احلريق  من  تتاذى  مل 
بأكمله. وايضا بعد هذا احلريق بزمن ليس بطويل 
أيضا  ووجدت  )برادفورد(  فى  آخر  حريق  حدث 
صورة الطفل الباكى سليمة بني األنقاض التى 

يتصاعد منها الدخان.

للصحف  )يوركشاير(  اإلطفاء  فوج  رئيس  وقال 
توجد سليمة  الصورة غريبة جدا ودائما  أن هذه 
ظروف  فى  حدثت  قد  حرائق  بها  التى  باألماكن 
أن  املمكن  من  أن  الصحفيون  وساله  غامضة. 
تكون الصورة هلا عالقة باحلرائق فرفض الرئيس 

التعليق.

تبكى  فتاة  صورة  توجد  كانت   1998 عام  فى 
)دبلن(    فى  منزل حمرتق  فى  سليمة  عليها  عثر 
فالبعض يتسائل هل الطفل املوجود يف اللوحة 

كان شخصا حقيقيا؟ من رسم هذه اللوحة ؟

قال أنه رأى فتى أثناء جتوله وعلى وجهه الكثري 
من احلزن اكتشف بعد ذلك أن هذا الفتى هرب 
بعد  فبدا  احلريق.  يف  ميوتون  والديه  رؤية  بعد 
بعد  ولكن  احلزن  بها  التى  اللوحات  برسم  ذلك 
فى  احرتق  مرمسه  اللوحات  هذه  رسم  من  فرتة 
ظروف غامضة واكتشف بعد ذلك أن من املمكن 
أن تكون هذه اللوحة مسببة للحرائق الغامضة و 
اعتربت هذه اللوحة جملبه للنحس. فى عام 1976 
الضحية  وكانت  برشلونة  فى  سيارة  انفجرت 
رخصة  ولكن  عليها  التعرف  يصعب  متفحمة 
كان  السليم  واجلزء  جزئيا  تفحمت  قد  القيادة 
مكتوب عليه اسم الضحية دون بونيلو وعمره 19 
عاما واكتشف أنه قام برسم لوحة فتاة تبكى قبل 

مثانى سنوات.

ولكن هل فعال الصور احلزينة هى املسببة للحرائق 
الغامضة؟؟

  حكم على هاييت يقيم يف باريس، كان أنزل من 
رحلة بني ميامي وباريس يف أغسطس آب 2014 
بوسطن  جاره، يف  مقعد  بسبب  غضبه  ثار  بعدما 
بدفع غرامة وتعويضات قدرها أكثر من سبعة آالف 

دوالر.
عرقلة  بتهمة  عامًا(   60( ألكسندر  إدمون  وأقر 
عمل طاقم الطائرة وحكم عليه قاض فدرالي يف 
بوسطن مبراقبة قضائية ملدة سنة مع غرامة قدرها 
دوالرات   6303 بقيمة  وتعويضات  دوالر  ألف 
مكتب  أوضح  ما  على  إيرالينز"  "أمريكان  لشركة 

املدعي العام.
عليه  احلكم  احتمال  األساس  يف  يواجه  وكان 

بالسجن مع النفاذ.
ففي 27 آب املاضي وبعد ساعتني على اإلقالع من 
ميامي )جنوب شرق الواليات املتحدة( ثار غضب 
إدمون ألكسندر ألن الراكبة اجلالسة أمامه أرجعت 

نوبة غضب تكلف رجالً مبلغ 7300 دوالر
ظهر مقعدها على ما قالت السلطات.

غضبه  أثار  ما  تهدئته  الطاقم  أفراد  أحد  وحاول 
أكثر. واستمر يف الصراخ واالحتجاج على ما قالت 
السلطات وحلق بأحد أفراد الطاقم يف املمر وأحكم 

قبضته على ذراعه.
وسيطر عليه عناصر أمن يف الطائرة وكبلوا يديه يف 
حني حول قائد الطائرة الرحلة إىل بوسطن وطلب 

من الشرطة احمللية إنزال الراكب الغاضب.

وواصلت الطائرة بعد ذلك رحلتها باجتاه باريس. 
وأفرج عن الراكب بعدها بكفالة قدرها مخسة آالف 
بانتظار  بوسطن  البقاء يف  منه  لكنه طلب  دوالر 

حماكمته.
الضيقة  باملسافة  مرتبطة  عدة  شجارات  وسجلت 
املتاحة للرجلني يف الطائرات يف الدرجة االقتصادية 

خالل الصيف املاضي يف الواليات املتحدة.
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منوعات

مـعلومات رهـيبة عن الـجن مل تسـمع بـها مـن قـبل!!
......تتمة العدد السابق

والسحرة، يقودنا جمرى احلديث بالضرورة اىل طرق موضوع 
ملوك اجلان، الذين يلعبون حتى وقتنا الراهن ـ دورا اساسيا 
اقيمت  حيث  باملغرب،  السحرية  واملمارسات  املعتقدات  يف 
فيها  وتقام  الناس  منها  يتربك  ومزارات  اضرحة  لبعضهم 
طقوس غريبة متزج السحري مع الديين كما تدخل امساء اولئك 
»امللوك« يف اعداد جداول سحرية شديدة املفعول وتقام على 
شرفهم حفالت طقوسية خاصة يف مناسبات حمددة تتضمنها 

يومية السحرة احملرتفني.

ملوك اخلفاء

ملوك اجلان يف الرتاث السحري املتداول، الشفوي واملكتوب 
هم موضوع خالف آخر تضاربت يف شأنه اآلراء واالجتاهات فمرة 
جندهم مخسة بأمساء آدمية مذكرة واخرى مؤنثة ومرة ستة او 
او  السحرة  تزيد حبسب  او  امساؤهم  تنقص  واربعون  اربعة 

املناطق املغربية.

ولكن الرقم سبعة ذي اخلصائص السحرية الشهرية هو الذي 
االمحر،  مرة  املذهب،  يف  اجلان  ملوك  وحيصر  بكثرة،  يعود 
برقان، مشهورش، االبيض وميمون وفيما عدا امسي مشهورش 
فإن  واالمازيغي  العربي  املغربي  النطق  عن  الغريبني  ومرة 
االمساء اخلمسة االخرى معروفة ومتداولة يف اجملتمع املغربي 

بكثرة كأمساء الفراد.

حتى  طال  متواليا  حتريفا  )مرة(  اجلان  ملك  اسم  عرف  وقد 
جنسه الذي حتول حسب االسطورة من الذكورة اىل االنوثة, 
فحسب البوني يف مصنفه منبع اصول احلكمة فإن امسه كان 
هو احلارث بن مرة لكننا جنده حتول اىل )مراته( ان )الله( لفظ 
تشريف يسبق عادة امساء النسوة ذوات النسب املتحدر يف 

اعلى الشجرة من الدوحة النبوية الشريفة.

وحسب املعتقد فإن )اللة مرية( تنال يف توزيع االدوار بني 
البشرية  النفس  مكنون  استقراء  بركة  السبعة  اجلان  ملوك 
الغامضة وكل ما يرتبط بعامل الغيب ولذلك تقام لتلك امللكة 
املهابة الذكر حفالت خاصة كي حتضر وتدخل يف جسد وتسرع 

يف كشف اسرار النسوة احمليطات بها.

او  مشهاروش  اسم  العامة  عليه  تطلق  الذي  مشهورش  اما 
سيدي مشهاروش الطيار فشهرته تتجاوز حدود املغرب اىل 
ـ  ـ اضافة اىل غرابة االسم  الشمال االفريقي ورمبا مصدرها 
كونه الوحيد من امللوك السبعة الذي خصص له مقام مقدس 

معروف.

ويعتقد الناس يف جنوب املغرب )سوس( انه هو الذي خيرج 
من منابعها كل االنهار واالودية اليت خترتق بالدهم وهو الذي 
يقود جماري املياه العذبة يف تلك املناطق شبه القاحلة، لرتوي 

األرض والبشر والدواب,,.

العامة

واعتبارا للمكانة املهمة اليت حيظى بها لدى العامة فقد اقيم 
هلذا اجلين امللك مزار عند قدم جبل توبقال يف االطلس الكبري، 
الذي يعترب اعلى قمة جبلية باملغرب,,, هل هو مكر املصادفة 
ام تراه نداء األعالي، ما جعل )سيدي مشهاروش( ينسحب حنو 
تلك املغارة احملاطة بنقط جتمع مياه الثلوج واالمطار واجلبال 

املتوحشة.

وحسب االسطورة فإنه انسحب اىل حيث ضرحيه اآلن ليمضي 
هناك القرون االخرية من عمره الطويل.

وينبين تقدير الطيب الفرنسي على تصرحيات الفقهاء السحرة 
الذين اخربوه )يف 1910( ان الطالسم واجلداول اليت تتضمن 
اسم مشهاروش فقدت مفعوهلا السحري، وانهم حني سألوا 
عن سبب ذلك بعض اجلن، اخربوهم بأن امللك اي مشهاروش 

قد مات منذ سنوات.

سيدي  ضريح  من  القريبة  واهلضاب  اجلبل  سكان  كان  وقد 
مشهاروش جيتمعون حول املغارة خالل مواسم القيظ )السمايم( 
كل عام خالل الفرتة املراوحة بني اواخر يوليو واواخر غشت ليقيموا 
له مومسا تذبح خالله ثريان سوداء اللون )رمز الفحولة والقوة( 
ولكن العادة جرت ان يغادروا مسرعني مكان التئام املوسم 
كل يوم وقت حلول صالة العصر اىل مكان بعيد عن املغارة, 
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من  وكل 
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غضب 
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مللك  ا
ما  نتقا ا
 ، ا يد شد

حيث 
طل  تتها

عليه 
سحب الغبار واحلجارة من دون ان يرى مصدرها.

للجان  ملكا  كله  اجلبل  يصبح  العصر،  اوان  يف  يوم  فكل 
املقيمني على خدمة ملكهم املتوفى سيدي مشهاروش.

املصنفات

وتذهب مصنفات الرتاث السحري املكتوب اىل ان لكل واحد 
من ملوك اجلن ابناء واتباعا يقطنون يف اماكن حمددة وهكذا 
فللملك االبيض )ميمون االبيض( بنت امسها )مشس القراميد( 

ويقطن ابناء امللك االمحر املياه السطحية.

اما )بنو قماقم( فيسكنون اجلبال العالية وعيون املاء الباطنية 
وهكذا، ويف زعم السحرة ان لكل واحد من ملوك اجلان السبعة 
لونه  )الكناوي(  فبالنسبة مليمون  به  اليه  يتوسل  لونا خاصا 
وتلتحف  الرايات  ترفع  ولذلك  اخل،  ملرية  واالصفر  االسود 
االجسام بأثواب من لون واحد هو لون امللك املراد دعوته او 

التشفع بسلطته على ممالك اجلن اثناء حفالت خاصة.

كما يقتسم ملوك اجلن ايام االسبوع، لكل واحد منهم سلطة 
على يوم حمدد ففي زعم كتب السحر دائما ان يوم االثنني يقع 
حتت سلطة )مرية( والثالثاء حتت سلطة االمحر بينما االربعاء 
اجلمعة  واما  مشهروش  سلطة  حتت  واخلميس  برقان  حيكم 
وميمون  االبيض  سلطة  حتت  التوالي  فعلى  واالحد  والسبت 
املستعمل  الشمس  دعوة  جدول  ويوضح  واملذهب  الكناوي 
على نطاق واسع يف صنع جداول اخرى انطالقا من مكوناته 
السحرية االساسية تقسيمات اخرى متنح لكل واحد من ملوك 
اجلن السبعة سلطة على كوكب او حرف من احلروف االجبدية 

اخل

االنتشار يف قداسة ملوك اجلن  االعتقاد واسع  ومن جتليات 
ان الكثري من االغاني الشعبية تردد بعض امسائها مسبوقة 
بعبارات التقديس لألمرية او سيدي ميمون الكناوي يف اغاني 

بعض اجملموعات مثال.
كما تنظم حفالت مغلقة على شرفهم، توسال ملساعدتهم يف 
للشفاء من مرض استعصى  او طلبا  اجتماعية  اغراض  قضاء 

على العالج.

»احلضرة« وليمة طقوسية

اليت  )كناوة(  طائفة  اتباع  يوجد  اليوم  املغرب  مدن  كل  يف 
يسميها رجال الدين املتشددون طائفة الشيطان والسبب يف 
من  كناوة  على  يالحظ  ما  هو  املخيفة  التسمية  هذه  اطالق 
او )احلضرة( اليت هي حفلة على  )الدردبة(  ممارسة طقوس 
شرف ملوك اجلان، وخصوصا منهم )سيدي ميمون الكناوي( 

الذي هو املشرف الروحي على الطائفة.

و«احلضرة« هي احتفال طقوسي يشبه حفالت الزار يف مصر، 
النبوي  جيري تنظيمها يف مواعيد سنوية حمددة كعيد املولد 
وليلة القدر او خالل شهر شعبان كما ميكن ان تنظم خارج تلك 
املواعيد بطلب من ميسوري احلال او بأمر من )عريفة( وهي 

املرأة اليت تتوافر هلا سلطة التوسط لدى اجلن.

اجل ختليص  مغلق ومحيمي، من  داخل فضاء  احلضرة  وتقام 
املرضى املمسوكني باجلن، الذي تسبب هلم بهذا الشكل او 

ذاك يف متاعب صحية او اجتماعية.

»احلضرة« ليست بهذا املعنى حفال لصرع اجلن، ألن »الصريع« 
يتميز بالتعامل العنيف مع املرضى )ومن خالهلم مع اجلن( بينما 

احلضرة هي طقوس احتفالية اشبه ما تكون بعرس صغري. 

شاشة  على  املاضي  االحد  مساء  اللطيف  عبد  ليلى  أطلت   
"LBCI" عرب برنامج "التاريخ يشهد" مطلقة سلسلة جديدة من 

التوقعات ابرزها:

املرحلة  يف  املر  الياس  السابق  للوزير  بارز  وزاري  دور   -
القادمة.

- مسؤول لبناني كبري يف سوريا حلدث مهم.
املرحلة  يف  اللبنانيني  بعض  سرتحل  وقطر  ودبي  حبرين   -
وبعضها  التأشريات  إعطاء  الدول يف  بعض  وتتشدد  املقبلة 

متنعها كليا.
- ملف االسالميني يف سجن رومية سيصل اىل خوامته بفضل 
فرح  حلظات  السجن  ساحة  وستشهد  الريفي  اشرف  الوزير 

وحزن وسيخرج االسالميون الذين امضوا فرتة سجنهم.
احلرب،  على  فقط  تقتصر  لن  واليمن  االحداث يف سوريا   -
امنا ستشهد جوالت تفاوضية ومباردات تكون عرابتها ايران 
سيزورون  لبنانيني  ووزراء  سوريا  امريكيا يف  وفدا  وسنجد 

سوريا.
- مواجهة إعالمية وتبادل اتهامات بني بعض الكتل اللبنانية 

ودور للرئيس بري يف التهدئة.
عني  فصائل  داخل  من  مهمة  شخصية  اغتيال  او  اعتقال   -

احللوة.
- حالة استنفار كاملة من داخل وخارج خميم عني احللوة واجليش 

يتأهب وتعرض بعض مراكزه إلطالق النار.
- رفع احلصانة عن أحد نواب 14 آذار.

- تعاون بني املصرف املركزي وبعض املصارف اللبنانية ُينعش 
االقتصاد وتكريم داخلي وخارجي للحاكم رياض سالمة.

- التجديد للقادة لن يطال كل األمساء املطروحة وادوار مهمة 
للعماد قهوجي والعميد شامل روكز.

تقتصر  لن  اللبنانية  السورية  احلدود  على  املقبلة  االحداث   -
على حزب اهلل بل جتمع اجليش.

من  أمين  اجناز  يف  الواجهة  يتصدر  املشنوق  نهاد  الوزير   -
جديد.

املرحلة  يف  الوزراء  جمللس  رئيسا  املشنوق  نهاد  الوزير   -
القادمة.

اللبناني  الشعب  من  تأتي  اللبناني  للجيش  املساعدات   -
نفسه.

- البطريرك الراعي واملفيت دريان يتعرضان لوعكة صحية.
- الوزير السابق جان عبيد يف اطاللة اعالمية نادرة يف حدث 

مهم وأراه يف الرابية وعند جنبالط بيك ودور مهم له.

- اول اغنية يعود بها فضل شاكر هي تكرميا للجيش.
- السيد نصراهلل والبطريرك الراعي واملفيت دريان يدعون إىل 

لقاء جامع وينجحون مبنع الفتنة بني الشعب.
- أهالي عكار يطالبون اجليش بالتدخل ومعركة قصرية قبل أن 

حيسم اجليش الوضع.
ومدن  اجليش  جانب  إىل  يقفون جمددا  التبانة  باب  اهالي   -

الشمال تشهد االزدهار.
- احداث خطرة من عرسال إىل القلمون يف وقت ليس ببعيد 
حزب  مع  بها  يشارك  واجليش  معروف  غري  انتهائها  وموعد 

اهلل.
- حزب اهلل لن يرتاجع يف هذه املعركة مهما كانت التضحيات 

وتعود عرسال آمنة.
حلدث  مباشر  نقل  يف  االنظار  حمط  تكون  الروشة  صخرة   -

مهم.
- هزة ارضية تضرب االراضي احملتلة وداعش خيضر املالجئ 

والسفارات تعود إىل سوريا.
ويطالب  سلمان  امللك  صور  حيمل  السعودي  الشباب   -

باالنضمام إىل اجليش للمدافعة عن اململكة.
- التعيينات يف السعودية مل تنته بعد وادوار لالمراء الشباب 

تشكل مفاجأة.
- روسيا تسعى اىل تقريب وجهات النظر بني ايران والسعودية 

وطاولة حوار جتمع األطراف وشبح احلرب يبتعد عن اليمن
تتوسع  احلزم  وعاصفة  خطرية  واغتياالت  تفجريات  اليمن   -
وتشمل مشاركة دول أخرى ودول غربية ومصرية وباكستانية 

يف الالحق
لليمن وحكومة  تتبلور معامل املستقبل  أن  - شهور عدة قبل 

وحدة وطنية جتمع احلوثيني
- مآسي يف دول عربية وأجنبية خالل هذا العام

وايران متدان  وروسيا  جديدة  يؤلف حكومة  األسد  الرئيس   -
سوريا بأسلحة مهمة

دول  من  مساعدة  وطلب  إيران  ويتكرر يف  زلزال يضرب   -
العامل

- اكتشاف املياه حتت األهرامات املصرية
- السعودية تقر بالسماح للسعوديات يف قيادة السيارات.

ماهي توقعات ليلى عبد 
اللطيف اجلديدة
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تتــمات

الطريان ميشط املناطق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الدفاع  وزارة  وذكرت  اليمنية.  احلدود  داخل  مواجهة  جبلية  منطقة 
)امس  أمس  واصلت  احلزم«  »عاصفة  قوات حتالف  أن  السعودية 
احلوثية  امليليشيات  مواقع  على  اجلوية  محلتها  اخلميس(  االول 
ما  ونفت  صاحل.  عبداهلل  علي  املخلوع  للرئيس  املوالية  والقوات 
الرئاسي يف  »معاشيق«  القصر  على  احلوثيني  عن سيطرة  يرتدد 
هادئ،  بأنه  املوقتة  اليمنية  العاصمة  الوضع يف  ووصفت  عدن. 
عدا االشتباكات بني اللجان الشعبية واملقاومة وبني جيوب حوثية 

معزولة داخل املدينة. 
باسم  املتحدث  السعودي  الدفاع  وزير  مبكتب  املستشار  وأوضح 
قوات التحالف العميد الركن أمحد حسن عسريي، يف إجيازه الصحايف 
لليوم الثامن للعمليات اجلوية، بقاعدة الرياض اجلوية، أن الغارات 
استهدفت أمس االول مجيع القوات احلوثية واملوالية لصاحل، اليت 
انسحبت، حتت الضغط، من شبوة والضالع، وتزمع التحرك صوب 

عدن.
داخلها  تدور  ولكن  مستقرة،  عدن  حميط  يف  األوضاع  أن  وأكد 
اشتباكات عنيفة بني اللجان الشعبية واملقاومة من اجليش املوالي 
حياولون  للحوثيني  موالني  وجنود  حوثية  عناصر  وبني  للشرعية، 
السيطرة على مراكز حكومية. وقال إن رغبة امليليشيات يف إحداث 
ضجة إعالمية أكثر من رغبتها يف حتقيق نصر على األرض. ووصف 
ما يبدر من تلك العناصر بأنه حماوالت يائسة من فئة معزولة وسط 
املدينة. وأكد أن قوات التحالف ستمنع تلك امليليشيات من التقدم 
لدى  السعودية  سفري  أكد  فيما  هناك،  حكومية  مبان  أي  صوب 
واشنطن عادل اجلبري أمس عدم وجود أية قوات برية سعودية يف 

عدن وحميطها.
َعَقَبة  استهدفت  جوية  غارة  يظهر  مرئيًا  مقطعًا  عسريي  وعرض 
الَقندع املفضية إىل عدن، بهدف قطع طرق اإلمداد عن امليليشيات 
اليمن(  )مشال  صعدة  يف  معسكر  استهداف  إىل  وأشار  احلوثية. 
موقع  اسُتهدف  كما  شتاتها.  امليليشيات حملاولة جتميع  تستخدمه 
لصواريخ »سام - 3«، وموقع للدفاعات اجلوية مت تدمري راداره. كما 
اسُتهدف أمس أحد مراكز القيادة، الذي أكدت معلومات استخبارية 
لقوات التحالف وجود قيادات حوثية داخلها، إضافة إىل استهداف 

مستودعات جتهيزات ومواد عسكرية.
ووصف العميد الركن عسريي تصرفات احلوثيني بأنها »عشوائية«، 
إطالقهم  إىل  وأشار  يتعرضون هلا.  اليت  القاسية  الضغوط  بسبب 
سجناء من تنظيم »القاعدة« من سجون مينية، معتربًا أن ذلك يعكس 
عبثيتهم جتاه اجملتمع اليمين، وعملهم على إحداث فوضى يف البالد. 
وأكد أن قوات التحالف ستعمل على محاية الشعب اليمين من هذا 
لفرضها  تسعى  منحرفة  »عقيدة  تتبنى  اليت  امليليشيات  من  النوع 
اليمين«. ووصف امليليشيات احلوثية وتنظيم  بالقوة على اجملتمع 

»القاعدة« بأنهما »وجهان لعملة واحدة«.
الشريط  لتمشيط  االول  أمس  العمودي  الطريان  استخدام  وأكد 
احلدودي السعودي قبالة اليمن، فيما يستمر فرض احلصار البحري 
احلصول  من  احلوثية  امليليشيات  حلرمان  كافة  اليمن  موانئ  على 
على أي دعم. وشدد على أن حتالف عملية »عاصفة احلزم« ماض 
يف تنفيذ خطته القتالية على الوجه األكمل. وأشار جمددًا إىل أن 
مدنية،  جتمعات  أو  سكانية  أي جممعات  تقصف  مل  التحالف  قوات 
وقال إن احملققني على األرض من طرف احلكومة الشرعية اليمنية 
تأكدوا من أن امليليشيات احلوثية هي اليت استهدفت مصنعًا لأللبان 

ومعسكرًا.
القنوات  وانتقد  منه.  جزءًا  اليمين  اجليش  يعترب  التحالف  إن  وقال 
وقائع  بها عن  موثوق  أخبارًا غري  تنشر  إنها  قال  اليت  التلفزيونية 

احلملة اجلوية، مشددًا على أن التحالف مل حيجب معلومة عن أحد.
يف  السعودية،  الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  أوضح  ذلك،  إىل 
»عند  أنه  االول،  أمس  السعودية  األنباء  وكالة  أوردته  تصريح 
الساعة الـ10 من مساء أول من أمس، أثناء أداء رجال حرس احلدود 
مهماتهم يف إحدى نقاط املراقبة احلدودية املتقدمة يف مركز احلصن 
مبنطقة عسري، تعرضوا إلطالق نار كثيف من منطقة جبلية مواجهة 
داخل احلدود اليمنية، ما اقتضى الرد على مصدر النريان باملثل، 
والسيطرة على املوقف مبساندة القوات الربية«. وأضاف أنه نتج من 
تبادل إطالق النار »استشهاد العريف سليمان علي حييى املالكي، 
وإصابة 10 من رجال حرس احلدود بإصابات غري مهددة للحياة، ومت 

نقلهم إىل املستشفى لتلقي العالج والرعاية الطبية الالزمة«.
وقّلل وزير اخلارجية اليمين بالوكالة رياض ياسني من أهمية اهلجوم 
املخلوع  الرئيس  قوات  أن  معتربًا  عدن،  الرئاسي يف  القصر  على 
علي عبداهلل صاحل استهدفته إلشاعة البلبلة بني أبناء عدن. وقال 
وأن  أحد،  فيه  يوجد  وال  مقفل،  الرئاسي  »القصر  لـ«احلياة«: 
استهدافه ال مربر له«، مضيفًا أن القوات التابعة لصاحل تستخدم 
األسلحة اليت منحتها إياهم أمريكا ملكافحة اإلرهاب يف وقت سابق، 

إلرهاب املواطنني يف عدن واليمن.
وأكد ياسني أن شقاقًا واضحًا بني علي صاحل وميليشيات احلوثي، 
وقال: »علي صاحل خان احلوثيني، لذلك يريدون قتله، وهو اآلن 
يتخفى هنا وهناك، وهناك احتمال كبري أن علي عبداهلل صاحل هرب 

إىل خارج اليمن«.
احلدود  حصن  مركز  على  احلوثيني  املتمردين  هجوم  أن  واعترب 
السعودية أمس االول، دليل على التخبط الذي متر به امليليشيات، 
مضيفًا: »صاحل واحلوثيون ال يراعون عهدًا أو حرمة مسلم، ويهدفون 

إىل قتل األبرياء وذحبهم«.
وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء باكستان نواز شريف إن باكستان 
تقف إىل جانب السعودية، وسرتد بالقوة على أي عدوان يستهدف 
أمنها. جاء ذلك يف اجتماع عالي املستوى ترأسه شريف أمس يف 
والعسكريني،  احلكوميني  املسؤولني  كبار  حبضور  آباد،  إسالم 
ملناقشة موقف باكستان من املشاركة عسكريًا يف عملية »عاصفة 

احلزم« اليت تقودها السعودية ضد املتمردين احلوثيني باليمن.
وأوضح بيان صادر عن مكتبه أنه على اتصال مستمر مع القيادة 
املشاركة  مناقشة  قرر  وأنه  اليمنية،  األزمة  شأن  يف  السعودية 
األحزاب  مع مجيع  احلزم«  »عاصفة  عملية  لباكستان يف  العسكرية 
السياسية الباكستانية يف جلسة مشرتكة للربملان الوطين الباكستاني 

تعقد اإلثنني املقبل.
الدولة  متثل  ال  عناصر  »مترد  الباكستاني  الوزراء  رئيس  ودان 
والشعب« على احلكومة املنتخبة يف اليمن، داعيًا إىل ضرورة بذل 
اليت  الداخلية  األمة اإلسالمية ملعاجلة اخلالفات  جهود على مستوى 

تهدد أمن الدول اإلسالمية.

»مشس« لوزان تشرق...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

»يغالبون نعاسهم وتعبهم«، كما قال وزير اخلارجية االيراني حممد 
جواد ظريف، فيما متّنى نظريه األمريكي جون كريي لو أتيح له »وقت 
لتناول الطعام«، علمًا أن اجلانبني كانا حددا مهلة انتهت منتصف 

الثلثاء - االربعاء، للتوصل اىل »إطاٍر التفاق سياسي«.
وكتب ظريف على موقع »تويرت«: »وجدنا حلواًل. مستعدون لبدء صوغ 
معايري«  لدينا  »اآلن  تغريدة  كما كتب كريي يف  فورًا«.  )اتفاق( 
لتسوية امللف النووي، فيما أعلنت اخلارجية االملانية »التوصل إىل 
اتفاق على إطار من أجل اتفاق نهائي«. اما الرئيس االيراني حسن 
روحاني فتحدث عن إجياد »حلول يف شأن املعايري األساسية للملف 
النووي«، معلنًا »البدء فورًا بصوغ« اتفاق من أجل إجنازه »حبلول 

30 حزيران«.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن مصدر غربي إن طهران والدول الست 
اتفقت على جتميد أكثر من ثلَثي قدرات ختصيب اليورانيوم احلالية 
يف إيران، ومراقبتها 10 سنني، اذا أبرمت اتفاقًا نهائيًا يف حزيران. 
وكان الغرب يطالب بفرتة ال تقّل عن 15 سنة، تليها مراقبة من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واضاف املصدر أن اجلانبني اتفقا 
ايضًا على ختفيف تركيز غالبية خمزون إيران من اليورانيوم املخصب، 

أو نقله اىل اخلارج، يف اطار اتفاق شامل.
وأوردت وسائل إعالم ايرانية أن االتفاق النهائي ستكون مدته 10 
سنني، وستّخفض طهران فيه عدد أجهزة الطرد املركزي امُلستخدمة 

يف ختصيب اليورانيوم، من 19 ألفًا اىل 6 آالف.
إيران  بتوصل  بأن  أفادت  برس«  »أسوشييتد  وكالة  وكانت 
والدول الست اىل »خطوط عريضة لتفاهم« ميّهد ملرحلة نهائية من 
املفاوضات، مشرية اىل ان اجلانبني خمتلفان يف شأن التفاصيل 
إن  الوكالة عن مسؤولني  العام. ونقلت  للرأي  اليت ميكن كشفها 
من  لضغوط  تتعّرض  اليت  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  إدارة 
اجلمهوريني يف الكونغرس الذين يهددون بتشديد العقوبات على 
طهران، تطالب بكشف علين لعدد كبري من االتفاقات والتفاهمات 
اليت مت التوصل إليها يف لوزان. لكن املسؤولني اشاروا اىل ان 
قادتها  يعارض  اذ  املعلومات،  من  أدنى«  »حد  تريد كشف  إيران 
أضّرت  مشابهة  سابقة  جتربة  أن  معتربين  مرحلتني،  على  اتفاقًا 

مبصاحلهم.
وكان ظريف اشار اىل »تذبذبات« تشهدها املفاوضات، حمذرًا من 
أن »التوصل اىل اتفاق حبلول حزيران، سيكون عماًل صعبًا وهائاًل«. 
ودعا الدول الست اىل »اقتناص فرصة استثنائية إلبرام اتفاق قد 
يكون تارخييًا وال يتكّرر«. لكنه مّلح اىل خالفات بني الدول الست، 
قائاًل: »نتفاوض مع 6 دول لديها مصاحل ومواقف وعالقات خمتلفة 

مع إيران، وأحيانًا تكون هلذه الدول وجهات نظر خمتلفة«.
وحتدث رئيس املنظمة االيرانية للطاقة الذرية علي أكرب صاحلي عن 
حتقيق »تقّدم كبري يف القضايا الفنية«، وزاد: »نقرتب من شروق 

الشمس«.
إبرام  أن  على  وافق  كريي  أن  »احلياة«  غربي  ديبلوماسي  وأبلغ 
بينها  إيران،  على  املفروضة  للعقوبات  فوري  رفع  سيليه  اتفاٍق 
عقوبات جملس األمن، مع وضع آلية إلعادتها إذا مل تلتزم طهران 

بالصفقة.
واشار اىل أن تنازالت الواليات املتحدة سّببت انقسامًا بني الدول 
الست ليل الثلثاء املاضي، ولكن ذلك مل مينع الدول اخلمس األخرى 
تكن  ولو مل  قّدمه كريي،  ما  على  املطاف  نهاية  املوافقة يف  من 
راضية عنها، علمًا أن تنازالته جعلت إيران تتشدد أكثر، لنيل مزيد 

من التنازالت، ما أّخر املفاوضات.
على  نتانياهو  بنيامني  االسرائيلي  الوزراء  رئيس  ذلك، حض  اىل 
ان يؤدي أي اتفاق مع إيران اىل »احلّد يف شكل كبري من قدراتها 

النووية، ووقف إرهابها وعدوانيتها«.
وكان وزير اخلارجية الُعماني يوسف بن علوي حذر من أن الفشل يف 
تسوية امللف النووي اإليراني سيؤدي اىل »كارثة« على املنطقة، 
اذ قال لوكالة »رويرتز: »هناك من يفّضلون السالم، ولذلك جُترى 
املفاوضات بني إيران والدول الست. على الذين يفّضلون احلرب، 

أن يكونوا مستعدين لتقّبل خسائر فادحة«.
واستبعد أن يؤدي اتفاق إىل نشوب سباق تسّلح نووي يف املنطقة، 
للطاقة  سلمية«  بـ«برامج  فقط  يسمح  الدولي  اجملتمع  بأن  مذّكرًا 

»ستبقى  سياسية  خالفات  ينهي  لن  اتفاقًا  أن  واعترب  الذرية. 
قائمة«، وزاد: »األمر سيؤدي اىل )إرساء( السالم، كما أن العامل 

أو االوروبيني والقوى الكربى لن تستخدم القوة ضد إيران«.

االزمة الرئاسية يف مهمة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ضمن  الرئاسي  الفراغ  ازمة  تكون  ان  مطلعة  سياسية  مصادر 
انطوني  االمريكي  اخلارجية  وزير  نائب  سيطرحها  اليت  املواضيع 
بلينكن يف زيارته لبريوت يومي االحد واالثنني )غدا وبعد غد( اىل 
السياسية واالمنية  باالوضاع  اليت تتصل  جانب امللفات االساسية 

يف لبنان واليت تعنى بها الواليات املتحدة.
وأبلغت مصادر وزارية ان اللقاءات اليت عقدها رئيس الوزراء متام 
سالم والوفد الوزاري املرافق له مع عدد من القيادات الدولية على 
القيادات  هذه  من  مبادرة  أي  تشهد  مل  الشيخ  شرم  قمة  هامش 
إلثارة موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية يف لبنان ولو مل يثر 
الرئيس سالم املوضوع ملا حتّرك احلديث عنه. واوضحت أنه كان 
الفتا ان هذه القيادات مل تبد االسف لعدم إمتام االستحقاق الرئاسي 
بل أنها أبدت االسف لعدم وجود أفق يف وقت قريب إلجناز هذا 

االستحقاق .
ويف سياق ديبلوماسي آخر، علم ان ملك اسبانيا فيليب السادس 
سيصل اىل لبنان الثلثاء املقبل يف زيارة ليوم واحد يتفقد خالهلا 
لبنان  يف  املتحدة  لالمم  املوقتة  القوة  ضمن  العاملة  بالده  كتيبة 
»اليونيفيل« وذلك بعد مقتل احد اجلنود االسبان يف بقعة عمل هذه 
القوة قبل مدة. وسيكون يف استقبال امللك فيليب نائب رئيس 
سالم  الرئيس  يلتقي  ان  على  مقبل،  مسري  الدفاع  وزير  الوزراء 
يف السرايا حيث يقيم رئيس الوزراء مأدبة عشاء على شرفه بعد 

احملادثات الرمسية .
يف غضون ذلك، أعلن رئيس حزب »القوات اللبنانية » مسري جعجع 
ان احلوار بني حزب »القوات« و«التيار الوطين احلر« مل يتوصل بعد 
اىل تصور مشرتك حول رئاسة اجلمهورية »لكننا احرزنا تقدما ملموسا 
يف ملفات اخرى وهذا مكسب كبري لنا مجيعا وحنن مستمرون يف 
هذا احلوار«. غري انه شدد على انه »ال ميكن نقل البالد مما تتخبط 
فيه اىل وضع افضل ما دامت الرئاسة معطلة » . وتساءل عن سبب 
شن االمني العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصراهلل »هجوما طاحنا 
على قيادة اململكة العربية السعودية )...( فاين مصلحة اللبنانيني 
يف مواجهة اململكة ؟«. واستغرب »كيف ال حيق للسعودية وعشر 
دول التدخل يف اليمن بينما حيق للسيد نصراهلل التدخل يف سوريا 

واين املنطق يف ذلك؟«.
الجولة التاسعة

وانعقدت جلسة احلوار التاسعة بني »حزب اهلل« و »تيار املستقبل« 
املعاون  التينة يف حضور  الثانية يف عني  الرئاسة  مقر  مساء يف 
السياسي لالمني العام لـ«حزب اهلل« حسني اخلليل، والوزير حسني 
مكتب  ومدير  احلزب،  عن  اهلل  فضل  حسن  والنائب  حسن،  احلاج 
الرئيس سعد احلريري نادر احلريري والوزير نهاد املشنوق والنائب 
حسن  علي  الوزير  حضر  كما  املستقبل«.  »تيار  اجلسرعن  مسري 

خليل.
احلوار  استمرار  اجملتمعون  االتي:«اكد  البيان  صدر  اجللسة  وبعد 
من  عددا  البحث  اساسها.وتناول  على  انطلق  اليت  القواعد  وفق 
املوضوعات الداخلية املرتبطة بتفعيل عمل املؤسسات الدستورية، 

واستكمال اخلطة االمنية مبا يعزز االستقرار الداخلي«.
املستقبل«  »تيار  بني  التاسعة  احلوار  جلسة  ان  »النهار«  وعلمت 
و«حزب اهلل« وسعت البحث خارج سياق اجللسة السابقة اليت كان 
للسيد  االخري  اخلطاب  على  النقاش  وركزت  االمنية  اخلطة  حمورها 
حسن نصراهلل وكلمة الرئيس متام سالم يف قمة شرم الشيخ. وعلم 
ان االتصاالت اليت سبقت اجللسة يف اليومني االخريين عملت على 
منع تأجيل اجللسة بعدما كانت مثة نية للتأجيل. وبدا من مداخلة وزير 
الداخلية نهاد املشنوق يف اجللسة االخرية جمللس الوزراء ان اجلهد 
مبذول البقاء احلوار وقد القاه يف ذلك وزير الصناعة حسني احلاج 
حسن عندما أمتنع عن مساجلة الوزير املشنوق على خلفية رد االخري 

على طروحات وزيرّي »حزب اهلل«.
وكشف الوزير املشنوق يف حديث اىل »كالم الناس« ليال ان جولة 
النواب  جملس  وعمل  االمنية  اخلطط  مواضيع  تناولت  أمس  احلوار 
حتييد  جرى  كما  انه  موضحا  اجلمهورية،  رئاسة  وموضوع  واحلكومة 
املوضوع السوري عن احلوار جيري حتييد املوضوع اليمين عنه ايضا 
. وأضاف: »حنن موجودون يف منطقة حرائق وال خيار امامنا اال ان 
خنفف احلرائق على لبنان وحنن نقوم بعمل انقاذي لنحفظ البلد وال 

تراجع عن احلوار«.
عرسال

اىل ذلك تراجع التوتر أمس االول يف بلدة عرسال حيث اطلق اهالي 
البلدة حنو 41 سوريا كانوا حيتجزونهم ردا على خطف مسلحني سوريني 
املواطن حسني سيف الدين الذي ال يزال حمتجزا. كما برز تطور آخر 
متثل يف تسليم »جبهة النصرة« جثة الرقيب الشهيد يف قوى االمن 
الداخلي علي البزال اىل اهليئة الشرعية يف القلمون ونقلت اجلثة 
اىل املستشفى العسكري قبل ان تسلم اىل ذويه وسيشيع اليوم 
يف بلدته البزالية . وعلم ان هذه اخلطوة ال ترتبط مبلف املفاوضات 
النصرة«  »جبهة  لكن   . العسكريني  املخطوفني  شأن  يف  اجلارية 
أعلنت ليال عرب موقع الكرتوني ان »ملف العسكريني اصبح العوبة 
يف ايدي بعض االطراف يف احلكومة اللبنانية واملفاوضات متوقفة 

منذ أربعة أشهر«.
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 نسمع كثريًا بأشخاٍص يتناولون الثوم يف الصباح الباكر وعلى 
معدٍة فارغة باعتبار أّن هذه العادة فّعالة يف الوقاية من أمراٍض 
عّدة ومعاجلة أمراض أخرى. وقد أظهرت دراسات كثرية أجريت 
على خصائص الثوم أّن تناوله بهذه الطريقة جيعله مضادًا حيويًا 
طبيعيًا خباصٍة قبل تناول وجبة الفطور.  فما هي إذًا فوائد تناول 

الثوم على معدٍة فارغة؟

الكبد  عمل  ويعّزز  القلب  مشاكل  من  الوقاية  الثوم يف  يساعد 
الدّم،  ضغط  مرض  أعراض  عن  الناجتة  اآلالم  خيّفف  واملثانة، 
يساعد الدورة الدموية، خيّفف من املشاكل العصبية، حيّفز عملية 
بدوره  مينع  الذي  بالقلق  التحّكم  يف  يساعد  والشهية،  اهلضم 

تكّون أمحاض املعدة الناجتة عنه.

وُيعترب الثوم من أقوى األطعمة اليت تساعد على تنقية اجلسم من 
السموم بطريقٍة طبيعية )Detox(، إذ يصّر اخلرباء على أّنه قوي 
لدرجة ختّوله التخّلص من الطفيليات والديدان وحيمي من أمراٍض 
أّما  السرطان.  أنواع  وبعض  االكتئاب  السكري،  كالتفوئيد، 
األشخاص الذي يعانون من حساسية جتاه الثوم فعليهم االنتباه 
إىل أمرين أساسيني: أواًل، عدم تناوله وهو نيء وثانيًا، التوّقف 
فورًا عن تناوله إن شعروا بطفٍح على البشرة أو ارتفاع يف احلرارة 

أو آالم يف الرأس.

يف  الثوم  يساعد  أعاله،  املذكورة  الفوائد  كّل  إىل  وباإلضافة 
السّل،  كمرض  ومعاجلته  التنفسي  اجلهاز  أمراض  من  الوقاية 
االلتهاب الرئوي، التهاب القناة التنفسية، التهاب قصبات الرئة 
)Bronchitis(، التهاب قصبات الرئة املزمن، احتقان الرئة، الربو 

والسعال احلاّد.

وملعاجلة مرض السّل جيب استهالك الثوم بالطريقة التالية: تناول 
حّبة كاملة من الثوم يوميًا على مراحل عّدة ومن املفّضل تناوله 
وهو نيء أو حمّمر قلياًل يف الفرن. باإلمكان أيضًا حتضري صلصلة 

من الثوم مع الزيت وصفار البيض.

وأيضًا، قد حنصل على فوائد الثوم من دون تناوله أي من خالل 
استخدامه كعجينة نضعها فوق املعدة لتخفيف الربودة أو وضعه 
على لسعات بعض احليوانات السامة. وتساعد كمّية صغرية من 
كما  أمل،  أي  بدون  منها  والتخّلص  الثآليل  مكافحة  على  الثوم 
يستخدمه الكثريون آلالم األسنان من خالل وضع حّبة صغرية على 

السّن الذي يشعرهم باألمل.

البواسري، اإلمساك  الثوم يشفي من  أّن  ومن املهّم جدًا معرفة 
وأوجاع األذن. ففي احلالتني األوىل والثانية عليكم تسخني املاء 
لتنّشق  كبرٍي  وعاٍء  املزيج يف  الثوم ووضع  من  مع كمّية كبرية 
البخار الذي يتصاعد منه حتى ُتصبح املاء باردة. أّما ملعاجلة أوجاع 
األذن فُينصح باستخراج عصارة الثوم ووضع قطرة أو قطرتني 

منه داخل األذن اليت ُتشعركم باألمل.

هل من فوائد لتناول الثوم 
 كثريا ما ينصحك من حولك على معدٍة فارغة؟

تناول  من  اإلكثار  بعدم 
الشاى أو جتنبه أحيانا فقط 
من أجل عدم خسارة احلديد 
فى اجلسم ومن ثم اإلصابة 
فى  مستندين  الدم،  بفقر 
احلديد  أنه يكسر  ذلك إىل 

فى الدم، غري أن العلم له رد آخر حول هذه املسألة، يقدمه لك 
موقع »كايرو دار« فى هذه التفاصيل.

الشاى ال ُيكسر احلديد مباشرة

هل تعلم أن الشاى ال ُيكسر احلديد فى الدم مباشرة كما هو شائع 
امتصاص  مينع  قد  ولكنه  إطالقا،  عليه  يؤثر  أن  فال ميكن  عنه، 
احلديد املوجود فى األطعمة، هذا فقط ما يستطيع أن يقوم به، 
التى  الصحية  لفوائده  اجلانبية  اآلثار  نوع من  يعترب  أيضا  وذلك 
تتمثل فى احتوائه على مضادات األكسدة اجليدة للصحة ولكنها 
السالبة بشكل كبري فى الشاى فإنها تتفاعل مع  حتمل الشحنة 
الطعام وهو حيمل شحنة موجبة وتؤدى إىل  احلديد املوجود فى 
ترسبه ومنع امتصاصه فال حيصل اجلسم على أى استفادة منه.

كيف تتناول الشاى دون أى تأثري على احلديد؟

خمتلفة  فوائد  لك  يضمن  أفضل  بشكل  الشاى  تناول  ميكنك 
وجينبك هذه اآلثار اجلانبية من خالل االبتعاد عن شربه بعد األكل 
مباشرة، وخاصة بعد األطعمة الغنية باحلديد، فتستطيع الفصل 
حتى  تقدير،  كأقل  بساعة  الطعام  ووقت  الشاى  مشروب  بني 
الوقاية من  ال تؤثر على امتصاص اجلديد املوجود به، ومن ثم 

اإلصابة بفقر الدم.

تناول الشاى ال ُيكسِّر احلديد فى الدم

معدة  على  الصباح  يف  الدافئ  واملاء  العسل  مع  القرفة  شرب 
هلذا  ذلك  جانب  إىل  الوزن.  إلنقاص  الطرق  أفضل  من  فارغة 

املزيج فوائد صحية متعددة يعرفها قليلون. 

لكوب  القرفة  مسحوق  من  صغرية  ملعقة  أضف  املزيج  إلعداد 
ملعقتني صغريتني  ثم أضف  بغليه ملدة 15 دقيقة،  ماء، وقم 

من العسل.

والعسل  للقرفة  الصحية  الفوائد  عن  معرفته  حتتاج  ما  إليك 
الطبيعي:

مزيج  للسعال  الفّعالة  املنزلية  العالجات  من  السعال.  ختفيف 
البلغم،  من  الصدر  تنظيف  على  يساعد  حيث  والعسل،  القرفة 

وختفف القرفة االحتقان.

خفض الكوليسرتول. يؤدي استهالك العسل بكميات صغرية مع 
القرفة بانتظام إىل خفض الكوليسرتول الضار والدهون الثالثية 
الشرايني  انسداد  احتماالت  من  املزيج  هذا  يقلل  اجلسم.  يف 

والنوبة القلبية.

للفريوسات  مضادة  خصائص  القرفة  متتلك  املناعة.  زيادة 
واجلراثيم، وميكن أن متنع الكثري من األمراض التنفسية وااللتهابات 
تقاوم  للجراثيم  مضادة  خبصائص  العسل  يتمتع  كما  املعوية، 

مسببات الربد واإلنفلونزا.

القولون، وحيوي  حتسني اهلضم. يزيل هذا املزيج السموم من 
العسل خصائص تساعد على بناء البكرتيا اجليدة يف األمعاء، كما 

أن القرفة تساعد على طرد الغازات.

مزيج  املثانة  اللتهاب  العالجات  أفضل  من  املثانة.  التهاب  منع 
العسل والقرفة. يساعد هذا املزيج على منع وعالج أي شكل من 

أشكال التهابات املثانة.
السكر يف الدم. تساعد القرفة على استقرار مستويات األنسولني 

يف الدم وخفض نسبة السكر املرتفعة.

رائحة الفم. يعترب مزيج القرفة والعسل معّطر طبيعي للتنفس، 
خاصة أن القرفة تقضي على اجلراثيم وتعمل كمضاد للميكروبات. 

يساعد هذا املزيج على إزالة روائح البصل والثوم.

منع التسوس. يساعد مزيج القرفة والعسل على منع منو اجلراثيم 
املسببة لتسوس األسنان. ميكن أيضًا استخدام املزيج دون ماء 

كعجني لعالج التهاب اللثة.

 فوائد عالجية رائعة للقرفة والعسل

 تصدر عن جسم اإلنسان أصوات متنوعة غالبا ما ينظر إليهاعلى 
أنها حمرجة، وذلك رغم أن قرقرة املعدة والـتجّشؤ وخروج الغازات 

اهلضمية تعترب عمليات بيولوجية عادية متاما.

طرق إليقاف التجشؤ ونوبات العطس وغازات البطن

إمكانية ملنع حدوثها قبل أن تتسبب يف مواقف  ولكن هل من 
حمرجة؟

ينتاب معظم الناس شعور بالتضايق، إذا جتشأ شخص جبانبهم أو 
خرجت منه غازات جّراء انتفاخ البطن بعد هضم الطعام.

ومن الناس من يشعر بإحراج كبري -بكل معنى الكلمة- إذا صدرت 
عنهم مثل هذه األصوات.

قد  ما  وهو  بالصدور،  األصوات  هلذه  العنان  يرتك  من  ومنهم 
يضايق احمليطني بهم.

كاشفا  اجلسم،  أصوات  من  الكثري  نسبيا  اهلضمي  اجلهاز  يولد 
للمستمع عن حالة اجلهاز اهلضمي.

الغذاء، وهوصوت يرتبط  فقرقرة املعدة مثال مؤشر على نقص 
عادًة باجلوع. 

وتنتج مجيع أصوات هذا اجلهاز عن طريق حركة اهلواء أو الغازات 
والسوائل داخل األمعاء والقنوات اهلضمية.

اجلهاز  من  باستمرار  معتادة  عالية غري  أصوات  حالة مساع  ويف 
اهلضمي أو انتفاخ البطن انتفاخا غري معتاد فيجب مراجعة الطبيب، 
ألن زيادة حدوث هذه األصوات بشكل أكرب عن املعتاد قد يكون 

من مؤشرات وجود مشاكل صحية.
يرى خرباء اإلتيكيت أن على املرء يف األماكن العامة جتنب إصدار 
به،  للناس احمليطني  مراعاًة  منها  والتقليل  األصوات  مثل هذه 
وينصحون بتناول وجبة خفيفة فقط قبل الذهاب إىل املؤمترات 
والفعاليات الطويلة، فبذلك يتم تهدئة املعدة وأمحاضها، وكذلك 

يتم يف الوقت نفسه جتنب روائح الفم الكريهة.
 

ومما يتسبب أيضا يف قرقرة املعدة هو تناول أدوية معينة.

وكذلك تنشأ قرقرة املعدة غالبا بسبب بلع اهلواء عن طريق الفم 
يف  واالستعجال  السرعة  نتيجة  ذلك  وحيدث  الطعام،  بلع  أثناء 
تناول األكل وعدم مضغه مضغا جيدا أو نتيجة الكالم أثناء تناول 

الغذاء، كما يقول خرباء لوكالة األنباء األملانية )د ب أ(.

فتصدر  املعدة  من  للخروج  طريقة  عن  يبحث  اهلواء  وهذا 
القرقرة.

ويؤدي تناول املشروبات الغازية إىل التجّشؤ وخروج اهلواء العالق 
يف املعدة. 

ومنع  الفم  إغالق  ميكن  احملرجة  املواقف  تفادي  أجل  ومن 
التجشؤ.

والثوم  اهلضم  الصعبة  الليفية  البقوليات  إن  الباحثون  ويقول 
وامللفوف ينجم عنها تكون الغازات يف البطن، وإن تناول الكمون 

واليانسون يساعد على تقليل الغازات لكنه ال يساعد دائما.
 

وال يرى اجملتمع بأسا يف العطاس والسعال.

ولكنهما قد يكونان حمرجني، مثال عند حضور حفلة موسيقية أو 
يكونان  وقد  املدرسة،  أو صف  اجلامعة  قاعة  يف  اجللوس  عند 

مرتبطني باإلصابة بنزلة برد.
والعطس التلقائي قد يكون رد فعل طبيعي يقوم به األنف عند 

استنشاق بعض الروائح احلادة الكثيفة.

وينبغي عدم إغالق األنف عند العطس ألن إغالق األنف يؤدي إىل 
ضغط كبري قد يؤدي إىل إرسال البكترييا إىل األذنني واجليوب 

األنفية. 

ونقل موقع "هايلرباكسيس نيت" عن طبيب أملاني قوله: إنه قد 
املنخفض  باإلصبع يف  بالضغط  املتواصل  العطس  إيقاف  ميكن 
منتصف  يف  أي  الشارب،  منطقة  منتصف  يف  املوجود  اجللدي 

املنطقة املوجودة أسفل األنف وأعلى الشفة العليا.

أما التثاؤب فال ميكن إيقافه ألنه عملية تلقائية ال إرادية يتحكم 
بها اجلهاز العصيب، ولكن وجود اإلنسان يف غرفة تهويتها جيدة 

يقلل التثاؤب مقارنة بالغرف احلارة اليت ال يتم تهويتها.

طرق إليقاف التجشؤ ونوبات 
العطس وغازات البطن
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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معظم  يف   13 العدد  يعترب   
سيئًا،  فأاًل  العامل  دول 
الوحيد،  العدد  ليس  ولكنه 
حيث يوجد الكثري من األعداد 
بها  املرغوب  غري  واألرقام 
الناس  بعض  يعتربها  واليت 
ألسباب  السيء  للحظ  جالبة 
خمتلفة قد تكون يف غالبيتها 

غري منطقية..

0 888 888 888

االتصاالت  شركة  عّلقت 
“موبيتل”  البلغارية  احملمولة 
بعد   )0  888  888  888( الرقم 
هذا  محلوا  أشخاص   3 وفاة 
مل  زمنية  فرتة  خالل  الرقم 

تتجاوز 10 سنوات.

التنفيذي  املدير  هو  األول 
 Vladimir Grashnov للشركة 
بعد   2001 سنة  تويف  الذي 
مع  السرطان،  مبرض  إصابته 
تعّرض  أّنه  تكهنات  وجود 

للتسميم من قبل منافسيه.

nKo فهو الثانية   الضحية 
أباطرة  أحد   stantin Dimitrov
والذي  البلغاريني  املخدرات 
حمكمة  اغتيال  لعملية  تعّرض 
املافيا  نفذتها  هولندا  يف 

الروسية.

nKo  أّما الشخص الثالث فهو
stantin Dishliev والذي يعمل 
يف جتارة املخدرات أيضًا، حيث 
ُقِتل خارج مطعم يف العاصمة 
البلغارية صوفيا، وبعد وفاته 
البلغارية  الشرطة  ضبطت 
لقسطنطني  تعود  خمدرات 
 130 من  بأكثر  قيمتها  ُتقّدر 

مليون جنيه أسرتليين.

حجبت  الثالثة،  احلادثة  وبعد 
شركة “موبيتل” هذا الرقم عن 
عمالئها ومل متنحه ألي شخص 

آخر بعد ذلك!

11

ال   11:11 الساعة  تكون  قد 
النشاطات  يف  هلا  أهمية 
يبدو  قد  حني  يف  اليومية، 
مميزًا،  يومًا   11/11 تاريخ 
لبعض  بالنسبة  ليس  لكن 

املتشائمني.

بني اخلرافات واحلسابات الرياضية.. ستة أرقام وأعداد جالبة للحظ السيء !

إليك مثاًل هذه األحجية..

أيلول يف  سبتمرب   11 هجمات 
األمريكية  املتحدة  الواليات 
)لدينا   11/9 بتاريخ  كانت 
واستهدفت   )11=1+1+9 هنا 
العامليني  التجارة  برجي 
العمالقني والذين يبدوان مثل 
الرقم 11، يوم 11 سبتمرب هو 
اليوم رقم 254 يف سنة 2011 

..)11=2+5+4(

الطائرة األوىل اليت اصطدمت 
بالربجني حتمل الرحلة رقم 11 
و  راكبًا   92 متنها  وكان على 
)وطبعًا  الطاقم  من  فردًا   11
2+9=11(، باإلضافة إىل ذلك 
املكونة  األحرف  عدد  فإن 
السم “مدينة نيويورك” باللغة 
 New York City اإلجنليزية 
نفس  وكذلك  حرفًا،   11 هو 
“أفغانستان”  لـ  بالنسبة  األمر 

.Afghanistan

7

أّنه  على   7 الرقم  إىل  ُينظر 
جالب للحظ، لكّنه ليس كذلك 
عن  يعرب  حيث  الصني  يف 
باإلضافة  واملوت،  الغضب 
من  السابع  الشهر  أّن  إىل 
بـ  ُيسّمى  الصيين  التقويم 
يوم  أّن  رغم  الشبح”،  “شهر 
يف  يصادف  الصيين  احلب 

7/7 من كل عام.

من  هم  الصينيون  ليس 
على   7 العدد  إىل  ينظرون 
نفس  فعرب  سيء،  فأل  أّنه 
األسلوب املستخدم يف تفسري 
بعض  إىل  سنصل   11 الرقم 

املفارقات املثرية لالنتباه.

 )7=4+1+2(  2014 سنة  ففي 
حتطّمت 3 طائرات يف أوكرانيا 

ومالي وتايوان خالل 7 أيام.

ٌأسِقطت   17/7/2014 يوم  يف 
يف   MH17 املاليزية  الطائرة 
األجواء األوكرانية عند الساعة 
من  كانت  الطائرة   ،17:17
واستمرت   777 بوينج  طراز 
)من  عامًا   17 مدة  اخلدمة  يف 

17/7/1997 حّتى 17/7/2014(.

أّما يف يوم 7/7  وعند الساعة 
مروحية  حتطّمت  فقد   17:00
 Mi 171 طراز  من  عسكرية 
الفيتنامي،  للجيش  تابعة 

وكان على متنها 7 رّكاب.

طائرة  سقطت   24/7 يوم  يف 
 717 بوينج  طراز  من  مدنية 
 AH5017 رقم  الرحلة  وحتمل 
اجلوية  للخطوط  تابعة 

اجلزائرية.

الطريان  حادثة  ننسى  وال 
للجدل،  إثارة  واألكثر  األشهر 
 MH370 الرحلة  فقدان  وهي 
اجلوية  للخطوط  التابعة 
من  مارس   8 منذ  املاليزية 
الوصول  دون  املاضي  العام 
مكان  عن  دليل  أي  إىل 

وجودها حتى اآلن.

8 – 26

 26 العدد  ُينظر يف اهلند إىل 
وجالب  شؤم  فأل  أّنه  على 
يوم  ففي  السيء،  للحظ 
زلزال  وقع   2001 يناير   26
ضحيته  راح  والذي  غوجارات 
أكثر من 20 ألف قتيل، ويف 
تسّبب   2004 ديسمرب   26 يوم 
يف  حدث  الذي  التسونامي 
ال  ما  مبقتل  اهلندي  احمليط 
يقل عن 230 ألف شخص يف 

جنوب وجنوب شرق آسيا.

يف 26 يوليو 2008 وقعت عدة 
تفجريات يف مدينة أمحد أباد، 
تالها عدة هجمات مسّلحة يف 
نوفمرب   26 يوم  مومباي  مدينة 

من العام نفسه.

األرقام  ُتعترب  أيضًا  اهلند  يف 
وجالبة  احلظ  سيئة   2،6،8
للنحس، لذا يتجّنب الكثري من 
االحتفاالت  عقد  هناك  الناس 
تلك  يف  الزواج  ومراسم 

األيام.

191

القرن  ستينيات  بداية  منذ 
طائرات   5 حتّطمت  املاضي، 
ومجيعها  منفصلة  حوادث  يف 

حتمل الرقم 191.

كانت  دموية  األكثر  احلادثة 
سنة 1979 حني حتطّمت طائرة 
تابعة لشركة أمريكان آيرالينز 
ذات الرحلة رقم 191 يف مطار 
شيكاغو أوهاير وتسّببت مبقتل 

273 شخصًا كانوا على متنها.

يف 1967 سقطت طائرة جتريبية 
إىل  أّدى  مّما   Xn15 طراز  من 
كانت  الطائرة  طيارها،  مقتل 

الرحلة 191.

شخصًا   137 لقي   1985 يف 
طائرة  سقوط  إثر  حتفهم 
حتمل الرقم 191 تابعة لشركة 
دلتا آيرالينز يف مطار داالس 

فورت وورث.

أّما اآلن فإّن شركيت أمرييكان 
ال  آيرالينز  ودلتا  آيرالينز 
 191 بالرقم  رحالتهما  ترقمان 

على اإلطالق.

هل تعتقد بوجود أرقام جالبة 
للحظ  وأخرى  السيء  للحظ 
هو  ذلك  كل  أّن  أم  اجلّيد؟ 

جمّرد خرافات ونظري. 

 يهدف معهد ماساتشوستس 
للتقنية يف مدينة "كامربيدج"، 
إذ  املعرفة،  ورعاية  نشر  إىل 
األكادميية  الدراسة  بني  جيمع 
جهة،  من  والتعليم  والبحث 
جهة  من  الصناعة  وبني 
إىل  املعهد  ويسعى  أخرى، 
لدى  والشغف  القدرة  تطوير 
الطالب، للعمل حبكمة وابتكار 
أحوال  لتحسني  وفاعلية، 
بوالية  تأسس  وقد  البشرية، 

"ماساتشوستس" عام 1861.

إمربيال كوليدج" يف   " جامعة 
لندن، واملعروفة رمسًيا بالكلية 
اإلمربيالية للعلوم والتكنولوجيا 
والطب، وتشتمل على أكثر من 
3000 أكادميي وباحث، إضافة 
إىل حنو 15,500 طالب من 125 
دولة، وهي جامعة حبثية عامة، 
والطب  العلوم  يف  تتخصص 
األعمال،  وإدارة  واهلندسة 
وتشتهر بتقديم أفضل خدمات 

التعليم.

من  "كامربيدج"  جامعة  تعترب 
إذ  العامل،  جامعات  أقدم 
تأسست عام 1209، وهي من 
مبا  لربيطانيا،  املميزة  املعامل 
أكادميية  دراسة  من  تقدمه 
اجلامعة  حصلت  وقد  متميزة، 
وذلك  نوبل،  جائزة   89 على 
أخرى  جامعة  أي  من  أكثر 
بعًضا  خرجت  كما  العامل،  يف 
القرون  يف  العلماء  أهم  من 
نيوتن  بينهم  من  املاضية، 

وداروين.

الرئيسي  االهتمام  ينصب 
التقين،  كاليفورنيا  ملعهد 
على حبوث اهلندسة والعلوم، 
ويشتمل هذا املعهد على 300 
كما  طالب،   2300 وحنو  كلية 
احلائزين  من   31 فيه  خترج 
بينهم  من  نوبل،  جائزة  على 
أمحد زويل، وقد تأسس عام 

.1891

تعد جامعة "هارفارد" من أقدم 
األمريكية،  اجلامعات  وأعرق 
وتتنوع كلياتها ما بني الطب 
والفنون،  والرتبية  واهلندسة 
مساعدات  اجلامعة  هذه  ومتنح 
مليون   160 تتجاوز  مالية 

أفضل 10 جامعات يف العامل
من   60% من  ألكثر  دوالر، 

طالبها.

"ستانفورد"  جامعة  تأسست 
يف مدينة "سان فرانسيسكو" 
بكونها  وتشتهر   ،1885 عام 
من أهم املؤسسات التعليمية 
على  حتتوي  اليت  الرئيسية، 
العامل،  يف  الكليات  أشهر 
وتقدم اجلامعة لطالبها جمموعة 
متنوعة من األنشطة األكادميية 
والالمنهجية، كما توفر فرصا 
واخلرجيني،  للطالب  للعمل 
التدريس  هيئة  أعضاء  مع 

والباحثني.

"برنستون"  جامعة  تقدم 
أكادميية  موارد  أمريكا،  يف 
مساعدة  أجل  من  والمنهجية، 
أعلى  بلوغ  على  الطالب 
تساعد  كما  العلمية،  املراتب 
على  التعليم  يف  سياستها 
مناصب  إىل  الطلبة  وصول 
تقدمه من  مبا  وذلك  قيادية، 
تأسست  وقد  دراسية،  منح 
متعددة  البحثية  اجلامعة  هذه 

التخصصات عام 1746.

عام  "ييل"  جامعة  تأسست 
1701، وهي من أعرق جامعات 
األمريكية،  املتحدة  الواليات 
من  كلية   12 من  تتكون 
الفنون  الطب،  العلوم،  بينها 
كما  واملوسيقى،  اجلميلة، 
يعمل بها 19 حائًزا على جائزة 

نوبل.

اجلامعية  لندن  كلية  حتتوي 
على أفضل املكتبات واملتاحف 
واهليئات، وتتعدد التخصصات 
بتفوقها  بداخلها، كما تشتهر 
تقع  والبحث،  التدريس  يف 
يف قلب مدينة "لندن"، وتعد 
من أهم ثالث جامعات متعددة 

التخصصات يف بريطانيا.

تعترب جامعة "أكسفورد" أقدم 
جامعة يف العامل، إذ يقال إنها 
قرون،  تسعة  منذ  تأسست 
عاملًيا  مركًزا  بكونها  وُتعرف 
بها  يوجد  والبحث،  للتدريس 
طالب  ألف   18 على  يزيد  ما 
من أكثر من 130 جنسية، كما 
حتتوي على 39 كلية مستقلة.

مساجد  بأحد  مؤذن  لقي   
السعودية  تبوك  منطقة 
املروج،  حبي  مصرعه  الثالثاء 
سيارة  قبل  من  دهسه  جراء 
جناته  من  دقائق  بعد  مسرعة 

من حادث مروري آخر.

عبداهلل  الشيخ  هو   واملؤذن 
السحيمي مؤذن مسجد املتعب 
وأحد طلبة العلم بتبوك تويف 
تعرض  قد  كان  الثالثاء، 
فنزل  منه  اهلُل  وأجناه  حلادث 
قبل  هلل  ساجدًا  األرض  على 
أمنية  دورية  مع  يستكمل  أن 

باملوقع اإلجراءات الالزمة.

اإلجراءات  من  االنتهاء  وعقب 
الشارع  بقطع  السحيمي  قام 

سجد هلل شكراً على جناته من حادث .. فدهسته سيارة!!
الظهر،  بصالة  يلحق  حتى 
مل  مسرعة  سيارة  لتدهسه 

تنتبه له.
املتحدث  أوضح  جانبه،  من 
األمحر  اهلالل  هليئة  اإلعالمي 
مبنطقة تبوك خالد العنزي أن 
وفرقة  إسعافيتني  فرقتني 
حادث  باشرت  متقدمة  طبية 

الدهس يف حي املروج.

ولفت إىل أنه نتج عن احلادثة 
إصابة حرجة جدًا )توقف قلب 
الالزم  عمل  ومت  وتنفس( 
وُنقل  والتنفس  النبض  وعاد 
املصاب ملستشفى امللك فهد 
بتبوك، قبل أن يتوقف نبضه 
باملستشفى مرة أخرى وتفشل 

حماوالت إنعاشه.
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The Commonwealth Trea-
sury has set out the case 
for an increase in Austra-
lia’s rate of goods and ser-
vices tax and a series of 
cuts in income and com-
pany tax, saying that at 10 
per cent, Australia’s GST 
is one of the lowest in the 
developed world.
In a discussion paper re-
leased to encourage con-
tributions ahead of a white 
paper that will set out the 
government’s priorities 
on tax, the Treasury says 
that of the 33 developed 
countries that have taxes 
similar to the GST, only 3 
charge less than Austra-
lia.
The OECD average is just 
below 20 per cent, almost 
double what Australia is 
charging. Australia raises 
$56 billion from the GST. 
If it boosted the rate to 15 
per cent it could raise $80 
billion.
The department is also 
worried about the growing 
importance of spending 
on items not subject to the 
GST such as health and 
education and goods sold 
online. It says the propor-
tion of sales covered by 
the GST has slipped from 
56 to 47 per cent in the 
past 10 years.
The discussion paper 
is the first occasion on 
which the Treasury has 
been able to make public 
its views about the GST. 
The Rudd government 
prevented the department 
from considering the GST 
in preparing the Henry Tax 
Review.
In a sign the contents of 
the white paper will cause 
problems for the Abbott 
government, it has in-

serted a sentence into the 
discussion paper saying 
it will consider proposals 
to change the GST only 
if there is “broad political 
consensus for change, in-
cluding agreement by all 
state and territory govern-
ments”.
Treasurer Joe Hockey 
said the discussion pa-
per marked “the start of 
a conversation about how 
we bring a tax system built 
before the 1950s into the 
new century”.
He said globalisation and 
the rise of the digital econ-
omy had the potential to 
render Australia’s heavy 
reliance on income taxes 
unsustainable.
The paper says among the 
OECD nations, only Den-
mark relies more heavily 
on income and company 
taxes than Australia. Left 
unchecked, the process 
known as bracket creep 
will push more Australians 
into higher tax brackets. 
Australians on average 
full-time earnings at pres-
ent pay 22.7 per cent of 
their income in tax. By 
2023, they would pay 27.4 
per cent.
The treasury says Austra-
lia’s company tax rate of 
30 per cent is well above 
those of countries with 
whom it competes. One 
third of company tax is 
paid by just 12 compa-
nies. The department says 
if the rate was cut, half of 
the benefit would most 
likely accrue to employ-
ees of those companies 
who would benefit from 
greater investment, great-
er productivity and higher 
wages.
The paper calls into ques-

Tax white paper: Treasury urges more GST, less in-
come tax

Bill Shorten has risked La-
bor’s already tense rela-
tionship with employers by 
becoming the first opposi-
tion leader to intervene in a 
national wage case.
Arguing that higher mini-
mum wages lead to greater 
economic stability, the op-
position leader says he 
wants the safety-net wage 
to protect its purchasing 
power but also so it can 
flow through to higher 
award-based wages too.
“Australia is one of only 
four OECD countries where 
the minimum wage relative 
to the average wage is de-
creasing,” the ALP submis-
sion states.
Aggregate wages growth is 
currently running at below 
trend and was just 2.5 per 
cent in the 12 months to 
December, 2014.
“In 12 countries, includ-
ing the US, UK, Canada, 
and Japan, the minimum 
wage is increasing rela-
tive to the average wage, 
‘reflecting the increased 
recognition of its role in al-
leviating working poverty 
and boosting household 
income and consumption,” 
Mr Shorten’s states.
The unprecedented move 
is set to be attacked by 
the Abbott government 
as harmful to the econo-
my and damaging to jobs 
growth because it would 
lead to an increase in the 
unit labour cost, and could 
discourage new employ-
ment.
In its submission, the gov-
ernment acknowledges 
that the jobless rate of 
6.3 per cent is too high, 
and that it is even higher 
among young jobseekers 
at 13.9 per cent.
It says the modest growth 
in wages to date is one sign 
of the difficulty businesses 
are having – partly because 
price inflation over the year 
to December was also low 
at just 1.7 per cent.
“Wage increases that are 
not supported by higher 
productivity or higher 
prices for customers and 

consumers will most likely 
cost jobs,” its submis-
sions states.
“Increases in minimum 
wages can reduce em-
ployment, particularly 
for youth, and especially 
when the labour market is 
subdued.
“While one wage decision 
may not have a large ef-
fect on employment, over 
the long-term, the cumula-
tive impact of successive 
minimum wage increases 
on employment will be 
greater.”
Both submissions – which 
can be viewed on the Fair 
Work Commission website 
– were lodged on Friday to 
the Commission’s 2014-15 
annual wage review.
In Labor’s, Mr Shorten ac-
knowledges that Australia 
already has relatively high 
minimum wages compared 
to similar economies, but 
argues the gap between 
the best paid and the least 
well off is widening.
Mr Shorten says this was 
exacerbated by the Abbott 
government’s first budget 
leading to a reduction in 
the bite of the minimum 
wage and increased hard-
ship for the lowest paid.
“With inequality at a 75-
year high, and following 
the most unfair budget in 
living memory, we believe 
the minimum wage cannot 
be allowed to erode fur-
ther,” Mr Shorten told Fair-
fax Media.
“While the minimum wage 
has been increasing in real 
terms, it has been decreas-
ing relative to median and 
average wages. Twenty 
years ago the minimum 
wage was 63 per cent of 
the median wage. Now it is 
54 per cent.”
But while the opposition 
has weighed in to protect 
unskilled workers, it has 
stopped short of nominat-
ing an amount it would like 
to see the basic wage ad-
justed up by.
“Labor has not nominated 
a quantum by which the 
minimum wage increase 

Bill Shorten backs pay rise for the poorest 
tion the concession known 
as dividend imputation, 
which allows Australian 
shareholders to deduct 
from their personal tax 
company tax already paid 
by the companies that pay 
them dividends. It says the 
concession is not avail-
able to the foreign inves-
tors Australia needs to 
attract and asks whether 
it is “continuing to serve 
Australia well”.
Rather than critiquing the 
practice known as nega-
tive gearing, which allows 
Australians to write off 
against their income tax 
losses made from rental 
properties, the Treasury 
calls into question the tax 
arrangements that makes 
it profitable. Since late 
1999, capital gains tax 
has applied to only half of 
the profit made when each 
rental property is sold. 
The paper says it is this 
arrangement rather than 
negative gearing itself 
that is driving investment 
in rental properties.
It says Australia’s taxa-
tion arrangements for 
savings are uneven with 
saving through bank de-
posits taxed highly, sav-
ings through property 
taxed at half the rate, sav-
ings through Australian 
shares taxed even less, 
saving through domestic 
housing taxed not at all 
and saving through super-
annuation tax advantaged. 
It raises the prospect of 
one standard rate of tax 
for all forms of saving, as 
suggested by the Henry 
Review.
The paper effectively rules 
out taxing the family home 
or the reintroduction of 
death duties. It confirms 
that by international stan-
dards Australia is lightly 
taxed.
The Treasury has asked for 
submissions by the end of 
May. It will produce a draft 
white paper in the second 
half of the year and a final 
white paper by December. 
Mr Hockey said the paper 
would feed into the policy 
preparation process for 
the  2016 election.

but has provided evidence 
supporting an increase to 
the independent Fair Work 
Commission Minimum 
Wage Panel for its consid-
eration,” he said.
Mr Shorten said it was 
“critical” in setting the 
minimum wage amount, 
that the Fair Work Com-
mission take into account 
not just the effect of higher 
minimum labour costs on 
the economy, but the im-
pact on individuals includ-
ing the right of Australian 
workers to receive “a fair 
and economically respon-
sible increase in the mini-
mum wage”.  
“A strong minimum wage 
doesn’t just help our low-
est paid, it is the founda-
tion for the determination 
of award wages which in 
turn supporting middle 
class families and stimu-
late economic growth,” he 
said.
“Recent research from the 
OECD, the World Bank and 
the IMF has focused on the 
connection between eco-
nomic growth and equal-
ity and concluded that 
inequality is the price of 
economic growth. Growth 
spells are shorter in un-
equal economies and in-
come re-distribution can 
assist in stabilising sus-
tainable growth” the sub-
missions states.
The opposition submis-
sion comes after the gov-
ernment itself has moved 
to wind back some aspects 
of last year’s politically di-
sastrous budget, dropping 
unpopular policies such as 
its GP copayment and a 20 
per cent cut to universities, 
and backflipping on a pro-
posed cut to defence force 
pay.
The government initially 
argued its measures were 
necessary to rebalance 
the budget by 2018-19 but 
has since pulled back from 
harsh spending cuts and 
from a set timetable argu-
ing it will settle for a slower 
path back to surplus “as 
soon as possible”.
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“The start of a conversation about how we bring a tax system built before the 
1950s into the new century”: Treasurer Joe Hockey. Photo: Robert Shakespeare 
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Victoria’s union chiefs have 
unanimously called on Labor 
to expel Rudd-Gillard front-
bencher Martin Ferguson 
from the party as anger rises 
over recent comments sav-
aging the ALP and the trade 
union movement.
Mr Ferguson, a former ACTU 
president and federal re-
sources minister, describes 
himself as “Labor to the 
bootstraps” despite now 
working as a lobbyist for 
the oil and gas industry and 
representing companies in-
cluding Shell, Exxon Mobil, 
Woodside and BHP.
But a slew of recent politi-
cal attacks by Mr Ferguson 
have sparked frustration and 
a strong push to turf out the 
former Labor heavyweight 
from the party.
Tensions spilled over this 
week, with Mr Ferguson 
publicly supporting the re-
instatement of the hardline 
Australian Building and Con-
struction Commission, claim-
ing the militant construction 
union must be “brought to 
heel”.
He also accused NSW Labor 
leader Luke Foley of “rank 
opportunism” and “blatant 
scaremongering” in the run-
up to Saturday’s state elec-
tion. Mr Ferguson became 
the face of a NSW Liberal 
Party campaign ad, where 
he expresses disgust over 
his party’s anti-privatisation 
campaign.
At a Friday meeting of the 
Victorian Trades Hall Council 
executive in Melbourne, mar-
itime union secretary Kevin 
Bracken moved a motion 
condemning Mr Ferguson 
and urging the Labor Party 
to kick him out. It was unani-

mously passed by all state 
leaders of affiliated unions.
An official disciplinary 
charge being was lodged 
with the ALP. It will now go 
to the ALP disputes panel.
Mr Ferguson told Fairfax 
Media he firmly stood by his 
public support for the abo-
lition of the ABCC and the 
privatisation of electricity 
networks.
He said he had been con-
sistent in his comments as 
member of parliament and 
since leaving politics.
“I thought the ALP was a 
broad party,” he said.
“Am I to be attacked for free-
dom of speech? I will contin-
ue to express my views.”
Mr Bracken said Mr Fergu-
son’s actions were repre-
hensible.
“He doesn’t represent any 
union organisation at all now 
– he’s advocating purely for 
business,” he said.
“I believe it’s very important 
the ALP stands firm on what 
sort of party they are and that 
they don’t support people 
speaking against the party 
and against working people. 
The Labor Party has to stand 
on principles.”
Trades Hall also accused 
Mr Ferguson of breaching 
ministerial ethics by joining 
the advisory board of lobby 
group Australian Petroleum 
Production and Exploration 
Association within months 
of retiring from politics.
Mr Ferguson comes from a 
strong Labor Party family. 
He is the son of the late Jack 
Ferguson, who was deputy 
premier of NSW from 1976-
84 and brother to Laurie Fer-
guson, also a long-serving 
federal MP.

Union call to expel minister-turned-
lobbyist Martin Ferguson from Labor

THE federal government 
has vowed to push ahead 
with its higher education 
reforms despite leading 
universities warning they 
will withdraw support if 
it’s too compromised. 
THE Group of Eight lead-
ing universities says it 
is concerned the Senate 
will not accept deregu-
lation of university fees, 
and that the original in-
tention of reforms has 
been lost because of a 
series of compromises 
by Education Minister 
Christopher Pyne to win 
over hostile crossbench 
senators.
Any package passed 
by the Senate would be 
so highly watered down 
that it could no longer be 
acceptable.
“We support deregula-
tion as an alternative 
model - that isn’t going 
to happen in this Sen-
ate,” the group’s chief 
executive Vicki Thomson 
told AAP on Tuesday.
“In the absence of any 
solution we need to 
press the reset button 
and have a review of the 
sector.”
Ms Thomson said a new 
review of university and 
research funding should 
be de-politicised to re-
move the political ani-
mosity towards deregu-
lation.
However, Mr Pyne has 
rejected that proposal, 

arguing the sector has 
already faced 33 reviews 
since 1950.
“Another is not a sub-
stitute for action,” a 
spokesman for the min-
ister told AAP in a state-
ment.
The government had the 
right policy for higher 
education.
“And we will continue to 
press it,” the spokesman 
said.
The reforms could head 
back to the Senate for 
a third time during the 
winter sitting period, af-
ter being rejected twice 
by the upper house.
Independent senator 
Nick Xenophon, who 
voted against the bill 
both times, said the gov-
ernment should heed the 
calls for another review 
as an alternative to its 
“radical” deregulation 
reforms.
“Obviously I didn’t teach 
(Mr Pyne) negotiation 
skills very well - I apolo-
gise to the Australian 
people for that,” he told 
ABC radio, a reference 
to his days as Mr Pyne’s 
tutor.
Labor says the Group of 
Eight’s declaration is an-
other embarrassing de-
feat of Mr Pyne’s plans.
It should finally put an 
end to efforts to deregu-
late university fees, high-
er education spokesman 
Kim Carr said.

Govt rejects Go8 unis 
proposal on warning
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THE federal government 
appears reluctant to ac-
cept Labor’s bipartisan 
support to crack down on 
superannuation tax con-
cessions for the wealthy. 
“COMPLETE rubbish” 
is how one government 
frontbencher has de-
scribed the plan to rein in 
concessions, estimated to 
cost the budget $30 billion 
in revenue.

Parliamentary secretary 
Steve Ciobo said only a 
small number of people 
had large sums in their 
super accounts.
It was “nickel and dime 
stuff” in the grand scheme 
of things.
“This so-called consen-
sus view that there needs 
to be a crack-down on 
superannuation conces-
sions for the wealthy is 

complete rubbish,” he told 
Sky News on Tuesday.
Treasurer Joe Hockey is 
less forthright, saying the 
government is open to 
offers on ensuring long-
term stability in the tax 
system.
But there is a bigger issue 
at play when it comes to 
super changes, including 
its interaction with the 
aged pension and aged 

care.
“It is now a much broader 
issue than just focusing 
on superannuation,” he 
said.
Meanwhile, the Austra-
lian Greens have released 
costings from the par-
liamentary budget office 
showing tightening super 
concessions for the rich 
would raise $10 billion 
over four years.

Government reluctant on ALP’s super offer

IT sounds like the name of a 
new TV station and it could 
prove to be just as entertain-
ing. 
Controversial independent 
Senator Jacqui Lambie is 
setting up her own political 
party.
The Tasmanian MP who 
came to parliament at the 
last election as part of Clive 
Palmer’s party is going out 
on her own with her Jacqui 
Lambie Network.
She has applied to the Aus-
tralian Electoral Commission 
for party registration.
This morning Ms Lambie’s 
spokesman said the Senator 
was talking to “a number of 
eminent Australians” across 
Australia about joining her 
party.
She has not ruled out en-
couraging her former Palmer 
United Party colleague Glenn 
Lazarus to join her party.
However accepting member-
ship from One Nation found-
er Pauline Hanson was ruled 
out.
Ms Lambie’s spokesman 
said the party would follow 
the same structure as Inde-
pendent Nick Xenophon’s 
NXT.
“People would be able to 
sign up to be members of 
the party and funding would 
come through that,” the 
spokesman said.
He said Ms Lambie received 
more than 400 emails a day 
and reached 2 million people 
on Facebook.
Ms Lambie quit the PUP in 
November after the relation-
ship between her and bil-
lionaire Miner Clive Palmer 
soured.
Her defection meant Mr 
Palmer’s party no longer 
had the power, on its own, to 
block legislation.
It was followed by a simi-
lar move by former rugby 
league player Glenn Lazarus 
who quit the PUP earlier this 

month.
Senator Lazarus has not re-
turned News Corp Austra-
lia’s request for comment 
on whether he will consider 
joining Senator Lambie’s 
party.
Senator Lambie said anyone 
who wanted to take part in 
her party should contact her 
on Facebook.
She also outlined a number 
of “core beliefs” for the JLN.
Among the beliefs included 
members “always putting 
their state first” and a spe-
cial interest in veterans af-
fairs and defence force is-
sues.
Senator Lambie said her 
party was in support of a 
Financial Transactions Tax 
to help fund pensions and 
entitlements for retired Aus-
tralians and defence force 
veterans.
Sharia Law would also be 
opposed by the Jacqui Lam-
bie Network.
Dedicated seats in parlia-
ment for indigenous Aus-
tralians, the halving of the 
foreign aid budget, the es-
tablishment of special eco-
nomic zones for rural and 
regional Australia and the 
introduction of a carbon tax 
are among the other core 
beliefs of Senator Lambie’s 
party.
“In the near future I will 
launch an on-line book 
which contains the major-
ity of my Parliamentary 
speeches to date,” Senator 
Lambie said.
“This will provide further 
detail on the policies that 
I will take to the Australian 
people.
“With the help of the peo-
ple who will join the JLN 
we will make sure that food 
security, energy security, 
Australian job security 
and national security will 
always be our top priori-
ties.”

Senator Jacqui Lambie regis-
ters her own party 

Jacqui Lambie’s new party uniform is unlikely to feature PUP yellow. 
Source: News Limited 
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QUEENSLAND MP Billy 
Gordon is resisting the 
Premier’s calls to immedi-
ately quit parliament and 
will dispute domestic vio-
lence allegations levelled 
against him. 
Mr Gordon was forced to 
quit the Labor Party this 
week after the allegations 
surfaced, and he also 
failed to disclose his crim-
inal history to the premier.
The crisis has put the new 
Labor government at risk 
of losing power, with Pre-
mier Annastacia Palaszc-
zuk demanding Mr Gordon 
quit parliament and allow 
a by-election in his seat of 
Cook.
Without Mr Gordon, Labor 
only holds power with the 
support of independent 
Speaker Peter Wellington, 
and a loss for Labor in 
Cook could see the Lib-
eral National Party seize 
government.
Mr Gordon has told the 
Western Cape Bulletin 
he won’t bow to pressure 
from the Premier to leave 
parliament.
The MP, who is recover-
ing from an eye operation, 
says he’ll take his time to 
decide on his future and 
“categorically denied” al-
legations of violence.
“I’m not going to make a 
decision straight away,” 
he said.
“Once I’ve had a chance 
to think it all through I will 
make a decision. I’m not 
going to be denied natural 
justice.”
Police are investigating 
claims made by Mr Gor-
don’s long-term former 
partner and mother to two 
of his children, that he 
beat her on a number of 
occasions.
The Australian reports to-
day the LNP frontbencher 
who Mr Gordon defeated 
at the January election 

was behind the initial 
complaint.
Ousted MP David Kemp-
ton helped Mr Gordon’s 
former partner make a 
complaint about unpaid 
child support in the days 
following the state elec-
tion.
Independent Speaker Pe-
ter Wellington on Tues-
day said it appeared Mr 
Gordon’s ex partner was 
being “used” by political 
forces in an orchestrated 
attempt to bring down the 
Labor government.
A second woman has also 
come forward to accuse 
him of domestic abuse.
Another member of Queen-
sland’s trouble-plagued 
Palaszczuk government 
has been accused of do-
mestic violence against a 
former partner. 
Premier Annastacia 
Palaszczuk’s grip on pow-
er is already in doubt, af-
ter domestic violence alle-
gations against Cook MP 
Billy Gordon surfaced and 
were referred to police.
A woman who read about 
the Billy Gordon case has 
since contacted the pre-
mier, to say her own abus-
er is now a member of Ms 
Palaszczuk’s government, 
Fairfax media reports.
The woman does not 
name the MP, giving only 
a description of a former 
job.
“My abuser is now a mem-
ber of your government 
and he is not Billy Gor-
don,” the woman wrote to 
the premier, according to 
Fairfax.
“My former partner habitu-
ally assaulted me with his 
fists, leather straps and 
any other implement that 
was handy,” she wrote. “ 
... in light of your attitude 
to the Gordon matter I 
believe my experience 
should be made public.”

Qld MP Billy Gordon: ‘I categori-
cally deny allegations of violence’ 

Australia’s biggest 900 
companies claimed tax de-
ductions and exemptions 
worth a total $25 billion last 
year – enough to wipe out 
two-thirds of the current 
federal budget deficit at a 
stroke.          
As Treasurer Joe Hockey 
prompted a national “con-
versation” about tax reform, 
including the prospect of a 
higher and broader GST, 
the Australian Tax Office’s 
own data showed the top 
900 companies paid an 
“effective tax rate” of just 
19.3 cents in the dollar on 
pre-tax profits in 2014.
The corporate tax rate is 30 
per cent.
Companies now pay pro-
portionately less tax on 
their income than the aver-
age wage-earning Austra-
lian.
Mr Hockey and Treasury 
have flagged a tax cut for 
business to boost interna-
tional competitiveness but 
the Tax Office’s numbers 
show that, on average, 
Australia’s biggest com-
panies are already paying 
less than Britain’s statu-
tory rate of 21 per cent af-
ter they have taken a range 
of concessions and write-
offs.  
Once loss-making compa-
nies, which pay no tax, are 
excluded the effective tax 
rate paid by Australia’s top 
900 companies is about 21 
per cent.
The figures are contained 
in a Tax Office briefing 
document of August 2014, 
obtained under Freedom of 
Information.
The figures compare close-
ly with a Tax Justice Net-
work report, revealed by 
Fairfax Media in Septem-
ber, which found the top 
ASX 200 companies con-
tributed an average 23 per 
cent over the past decade.

The report, which found 
companies like James Har-
die, Sydney Airport, Echo 
Entertainment – owner of 
Sydney’s Star City Casino 
– and Downer EDI paid less 
than 10 cents in the dollar 
in company tax, was rub-

bished by the corporate 
lobby, including the Busi-
ness Council of Australia 
and the Corporate Tax As-
sociation.  
It was also dismissed by 
Mr Hockey who said the re-
view, part-funded by United 
Voice, a union which repre-
sents low-paid childcare 
and hospitality workers, 
was “wrong”.
An ATO spokesman 
stressed that the top 900 in-
cluded super funds, which 
pay 15 per cent tax on prof-
its, and stapled securities 
like property trusts, which 
don’t pay company tax but 
pass on the tax obligation 
to investors. He said their 
inclusion lowered the aver-
age rate paid but could not 
quantify by how much.
Although the ATO briefing 
document refers to “tax-
able income”, a spokes-
man for Mr Hockey said the 
table actually showed “ac-
counting profit”.
“The document you refer 
to was created for inter-
nal ATO use and looks at 
the notion of ‘effective tax 
rate’ as a proportion of tax 
paid to accounting profit. 
This is simply a benchmark 
– tax is not applied on ac-
counting profit and taxable 
income is a very different 
concept,” he said.
The Tax Justice Network, 
which includes charities, 
churches and other not-
for-profit groups, said the 
ATO figures proved there is 
a significant gap between 
the statutory rate and what 
companies end up actually 
paying.
“Some of the companies 
paying lower tax is due to 
legitimate deductions and 
revenue earned overseas 
but some will be due to 
aggressive tax planning 
and tax avoidance. These 
figures justify the [Senate] 
inquiry into corporate tax 
avoidance,” said Uniting 
Church spokesman Mark 
Zirnsak.
The inquiry’s public hear-
ings begin next week and 
will hear from executives 
from miner Glencore, Ap-
ple, Google, Microsoft and 

Billy Gordon

Big business took $25 billion in tax relief in 2014, 
Tax Office figures show

TONY Abbott has become 
the target of April Fool’s 
jokes from both sides of 
politics. 
LABOR leader Bill Shorten 
has flagged the launch of a 
raw onion eating campaign 
to help the nation’s strug-
gling health system.
The “Onion A Day Keeps 
the Doctor Away” cam-
paign would raise aware-
ness of the health benefits 
of eating raw onions, he 
announced on Facebook.
It would also bust the myth 
that onions are best con-
sumed cooked, and with 
the skin removed.
“The campaign will seek 
well-known Allium Ambas-
sadors to use their profile 
to break down the unwar-
ranted stigma that’s often 
associated with randomly 
picking up a raw onion 
and taking a big bite out 
of it, like it’s an apple,” Mr 
Shorten said.
Mr Abbott made interna-
tional headlines and had 

social media tittering af-
ter taking a bite of an un-
peeled Tasmanian onion in 
March.
Meanwhile, his communi-
cations minister joked that 
the country is no longer 
being run by a “Rudd-bot” 
- a reference to Kevin Rudd 
- but by a Liberal leader 
named “A-bot”.
Malcolm Turnbull on 
Wednesday was cheekily 
asked during a radio inter-
view what leadership under 
his reign would look like.
“I’m not getting into a 
leadership discussion ... 
it’s April Fools Day,” he 
laughed.
When pressed by ABC 
presenter Jon Faine that 
some companies are get-
ting away with “driverless 
car” April Fool’s jokes, 
Mr Turnbull suggested: 
“What about robotic gov-
ernments? If you’ve got 
robotic taxis, perhaps you 
could have robotic govern-
ments as well.”

Boomtish: Abbott an April 
Fool’s joke 
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Annastacia Palaszczuk

News Corporation.   
The ATO document shows 
the top 900 companies, 
including the ASX 200, 
contributed $44.7 billion in 
2013-14.
The big corporations would 
have paid $69.5 billion if 
they paid at the 30 per cent 
rate.
An Australian on average 
weekly earnings pays an 
effective tax of 22.7 per 
cent of their income, ac-
cording to Treasury’s tax 
discussion paper, released 
on Monday by Mr Hockey. It 
says by 2023 average Aus-
tralians will pay 27.4 per 
cent of earnings without 
systemic reform.
But the ATO briefing con-
firmed that the corporate 
contribution declined last 
year. The total take from 
the top 900 fell 11 per cent 
in 2014.    
The document outlines 
the strategy of the “public 

groups and international” 
team inside the ATO which 
is charged with enforc-
ing a fair tax take from 
the 33,000 Australian and 
foreign-owned businesses 
that report a combined in-
come of $1.96 trillion. The 
largest 900 fit within the re-
sponsibility of this unit.
Treasury deputy-secretary 
Rob Heferen provided Fair-
fax Media with a briefing on 
the ATO document, stress-
ing that the deductions 
taken were perfectly legiti-
mate within the current tax 
landscape. But he acknowl-
edged it was a measure of 
deductions available to 
companies.
They include rebates for 
“non-accessible, non-ex-
empt income” – or profits 
repatriated from overseas 
operations – allowances 
for capital spent on re-
search and development 
and franking credits.
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اعالنات

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده
بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح 

املبارك

أعاده اهلل على بالدنا باألمن واالستقرار والسالم وعلى اسرتاليا 
بالتقدم واالزدهار.

وكل عام واجلميع بألف خري
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Clr Linda Downey
MAYOR OF BANKSTOWN

Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517
www.bankstown.
nsw.gov.au

Easter is a very important 
day on the Christian calender 
which Jesus sacrificed 
himself for all of us. 
We wish all the best of health, 
peace and love for you and 
your families.. Happy Easter.

رئـيسة بلـدية بانكـستاون تهـنئ بـعيد الـفصح

الفصح هو من أهم االعياد يف الروزنامة 
املسيح  السيد  ضحى  حيث  املسيحية 

بنفسه من أجلنا مجيعا.

الصحة  كل  أمتنى 
والسالم واحلب لكم 
ولعائالتكم يف هذا 

العيد املبارك.. 

فــصـح مــبارك عـلى الـجميع

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ

تتقدم املسؤولة 
االعالمية يف 
قصر ومتحف 

بطل لبنان 
يوسف بك 

كرم الناشطة 
االجتماعية 

كـوليت اسـكندر سـركيس
بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية والعربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح اجمليد أعادها 

اهلل على اجلميع باخلري  والربكات  وكل عام وأنتم خبري.
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اعالنات ملبورن
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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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