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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

املشنوق عرض وقائع التمرد يف روميه:
لن أمسح بتكرار جتربة املبنى »ب« وال بأن 

يدير السجناء السجن مهما كلف االمر

الداخلية  وزير  عقد 
املشنوق  نهاد  والبلديات 
مكتبه  يف  صحافيا  مؤمترا 

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

امس االول، حبضور املدير 
العام لقوى االمن الداخلي 
بصبوص  ابراهيم  اللواء 

العميد  الدرك  وقائد 
خصص  سعادة،  الياس 

الوزير املشنوق خالل املؤتمر الصحايف

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345

النيجريي  اجليش  أفاد 
أن  برس  فرانس  وكالة 
رهينة   160 حررت  قواته 
جلماعة  معقل  من  آخرين 

املتشددة  حرام«  »بوكو 
بشمال  سابيسا  غابة  يف 

شرق البالد.
باسم  املتحدث  وقال 

عثمان  ساني  اجليش 
إحصاء  حناول  زلنا  »ما 
مت  الذين  األشخاص  عدد 

التتمة صفحة  31

اجليش النيجريي حيرر 160 رهينة من معقل مجاعة »بوكو حرام«
التتمة صفحة  6

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

توافد قادة ومسؤولون من 
الرياض  على  اخلليج  دول 
ولي  لتهنئة  االول،  أمس 
العهد نائب رئيس جملس 
الداخلية  وزير  الوزراء 
نايف،  بن  حممد  األمري 
النائب  العهد  ولي  وولي 
جملس  لرئيس  الثاني 
الدفاع األمري  الوزراء وزير 
بتوليهما  سلمان  بن  حممد 
والية العهد، ووالية والية 

دول اخلليج تدعو اليمنيني إىل 
احلوار يف السعودية

العهد.
ووصل اىل الرياض نائب 
عبداهلل  الشيخ  قطر  أمري 
يرافقه  ثاني،  آل  محد  بن 
الشيخ  الوزراء  رئيس 
عبداهلل بن ناصر آل خليفة، 
حممد  األمري  واستقبلهما 
بن  واألمري حممد  نايف  بن 
أيضا  واستقبال  سلمان، 
الشيخ  أبوظيب  عهد  ولي 

التتمة صفحة  31

IMPRESSIVE WARDROBES
CUSTOM DESIGN TO SUIT YOUR NEEDS FACTORY PRICES�

We provide standard and custom designed 

wardrobes in affordable prices with 10 years written 

guarantee

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 

specialised in hinged and sliding solid timber and 

polyurethane doors

20 YEARS OF EXPERIENCE

www.impressivewardrobes.com.au
9LVLW�RXU�VKRZURRP�DW����&DQWHUEXU\�5G��%DQNVWRZQ���3��������������2SHQ���'D\V

Prices starting from as little as 

$600 (GST included)

Installed* 
Conditions apply*

Award winning 
recognition for 

excellent customer 
service 

10.22.2014  16:45    News Limited Proof ?  

اخلارجية  وزير  د  صعَّ
من  كريي  جون  األمريكي 
بشار  الرئيس  إزاء  هلجته 
»فقد  إنه  وقال  األسد، 
كل شرعية ليكون جزءًا من 
مستقبل سورية«، فيما كرر 
الوطين  »االئتالف  رئيس 
خالد  املعارض  السوري« 
»مناطق  إقامة  طلب  خوجة 
آمنة« يف سورية، يف وقت 
»اجليش  فصائل  جنحت 

ختبط بني الفصائل املسلحة يف اجلنوب السوري
كريي يستقبل خوجة ويصعد ضد األسد

إسالمية  وأخرى  احلر« 
على  حمسوبة  مجاعة  بطرد 
»الدولة اإلسالمية«  تنظيم 
يف  معرب  من  )داعش( 
احملتل،  السوري  اجلوالن 
احلكومة  قرار  مع  بالتزامن 
وطنية  أغان  بث  السورية 
يف  إذاعاتها  أثري  على 

دمشق.
وكان خوجة جدد قبل لقائه 

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

 شنت حركة طالبان هجومًا 
هو األعنف من نوعه ضّد 
يف  األفغانية  القوات 
والية كندوز مشال شرق 
تقع  اليت  أفغانستان 
املسّلحني  نفوذ  خارج 
عن  أنباء  وْسط  التقلدية 

هجوم عنيف 
لطالبان ضد 

اجليش االفغاني
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SHOO FEE
IPTV

تلفزيون
شو يف

الجهاز التلفزيوني شو يف..
 ينقل لكم أكثر من 600 قناة عربية وانكليزية وتركية وهندية
إشرتوا الجهاز مرة واحدة واحصلوا على القنوات بشكل دائم 
الجهاز يعمل بواسطة االنرتنيت.. صورة نقية وصوت صايف.

الرتكيب سهل وكلفة التوصيل بالربيد 25 دوالرًا.
خدماتنا تشمل سائر  الواليات االسرتالية.

الجهاز مكفول 
ملدة سنة

لالتصال .. ترييزا:
1300 395 637

كلفة الجهاز 
299 دوالرا

معاملة صادقة

خدمة شخصية

Email; pinkyink@outlook.com.au

 وفـّروا وفـّروا
ال اشرتاك 
شهري او 

سنوي

خيوض عون منذ أشهر معركة تعيني قائد جديد للجيش. لكن بدا 
أن ما حصل يف اليومني املاضيني، فتح أمامه أكثر من جبهة، 
الرئيس نبيه بري واجللسة التشريعية والرئيس فؤاد السنيورة 

ومن ورائه ورئاسة اجلمهورية.
عون،  ميشال  العماد  واإلصالح  التغيري  تكتل  رئيس  يكد  مل 
يرفع سقف حتذيراته اىل حلفائه وخصومه ألثالثاء، حتى انهمرت 
الرسائل السياسية وفتحت قنوات االتصال جمددًا. وما هي اال 
ساعات حتى قال الرئيس نبيه بري كلمته بأن اخلالف يف الرأي 

مع عون ال يعين اخلالف يف االسرتاتيجية.
لكن الطمأنات والرسائل مل تعط بعد مفعوهلا، ألن »حتى اآلن ال 
شيء ملموس«، ومل حيصل بعد عون على األجوبة اليت يريدها. 
رغم بالونات االختبار اليت بدأت ترمى، ومنها ما مني إىل التيار 
بأن بري يقرتح عقد جلسة خاصة للقوانني اليت يريدها املسيحيون 

من ضمن تشريع الضرورة.
يف الظاهر خيوض عون اليوم معركتني واحدة مع تيار املستقبل 
أو باألحرى مع الرئيس فؤاد السنيورة بعد كالم صحايف سبق 
أن قاله يف بكركي، عن ضرورة اقتناع عون بعدم وصوله اىل 
خلفية  على  بري  نبيه  الرئيس  مع  الثانية  واملعركة  الرئاسة. 
اجللسة التشريعية، وبني املعركتني خالف أساسي حول التمديد 

لقائد اجليش العماد جان قهوجي وتعيني خلف له.
ترفض مصادر عون اتهام التيار بأنه من فتح معركة، فمن فتح 
املعركة اليوم هو الرئيس نبيه بري، حني عمد اىل طرح اجللسة 
التشريعية كأمر واقع، وحّدد جدول أعماهلا من دون األخذ يف 
على  اتفقت  اليت  املسيحية  واألحزاب  التيار  يريده  ما  االعتبار 
بنود أساسية يف إطار تشريع الضرورة. ومن فتحها أيضًا هو 
السنيورة الذي كثف رسائله إىل الرابية أخريًا حول براءة الذمة 
رئاسة  يف  عون  على  حربه  شّن  ثم  ومن  نفيه،  رغم  املالية، 

اجلمهورية ويف تعيني بديل لقهوجي.
ميثل قانون االنتخاب أحد عناوين تشريع الضرورة، ويعين هذا 
بإقرار  بالتعجيل  بري  أعطاه  الذي  الوعد  باب  من  عون  القانون 

قانون االنتخاب بعد التمديد 
للمجلس النيابي الذي رفضه 
أعطيت  اآلن  وحتى  عون. 
األشهر  ومرت  كثرية  وعود 
والقانون مل يصبح بعد بندًا 
أعمال  جدول  على  أساسيًا 

اجللسة التشريعية.
قانون  إىل  بالنسبة  أما 
الذي  اجلنسية،  استعادة 
ال  ما  لزوم  بري  فيه  يرى 
يف  ويستغرب  حاليًا،  يلزم 

والثاني تعيني قائد جديد للجيش. ميثل هذا البند، حتديًا حقيقيًا 
بالنسبة إىل عون، وأسباب رفضه التمديد كثرية ومعروفة، لكن 
ما ليس معروفًا كيف سيقدر أن يفرض هذا التعيني على حلفائه 
يف قوى 8 آذار، ويف مقدمهم حزب اهلل، وقد بات مسّلمًا أنهم 
يف  شركاءه  سيقنع  وكيف  ثابتة،  خبطى  التمديد  حنو  سائرون 
احلكومة كالرئيس سعد احلريري برفض التمديد. علمًا أنه حبسب 
العونيني، فقد سبقت إشارات السنيورة األخرية، كل تفاهم ممكن 
السابق غطاس خوري  النائب  زيارات  تثمر  فيما مل  احلريري.  مع 
النيابي  اجمللس  رئيس  نائب  زيارة  لفتت  كذلك  واضحة،  أجوبة 
فريد مكاري معراب لفك االرتباط بني معراب والرابية حول التنسيق 

يف جلسة تشريع الضرورة.
ال ينكر العونيون أن ما حصل من تقارب يف األشهر املاضية بني 
عون واحلريري أسهم يف خلق اجواء ثقة عززتها عالقة الوزير جربان 
باسيل مبستشار احلريري نادر احلريري. لكن هناك اجوبة واضحة 
يريدها التيار حول التمديد لقائد اجليش، ورئاسة اجلمهورية وجلسة 
التشريع، اضافة اىل توضيحات عن الكالم الذي يقال هنا وهناك 

وما خلفياته وموجباته، وآخره كالم السنيورة.
بني احلريري وبري )وحزب اهلل يف موضوع التمديد لقائد اجليش(، 
يدرس التيار خيارات منها آني ومنها مستقبلي. يف الوضع اآلني، 
هناك ـ اضافة اىل تعطيل جملس النواب ـ سبل عدة لتعطيل عمل 
على  الوزراء  مجيع  توقيع  يفرتض  الذي  الوزراء  وجملس  احلكومة 
قراراته عماًل مبا اتفق عليه عند الشغور الرئاسي. ويف املستقبلي 
هناك حتذيرات بأن عون لن ينسى أي التفاف عليه، ولن يعطي 
كلمته وصوته ألحد، وحلفاؤه يعرفون متامًا أنه »سّلفهم« الكثري يف 
احلكومة ويف اجمللس النيابي ويف الداخل ويف الوضع اإلقليمي. 
جردة ما أعطاه عون حللفائه كبرية، وما أعطاه لشركائه أيضًا يف 
احلكومة حتت عنوان احلكومة الوطنية. لكن يف املقابل مل حيصل إال 
على وعود، ومل ينل بعد ما يطمئنه إىل أن ما يطلبه يستجاب، نيابيًا 
يف جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة وحكوميًا يف تعيني قائد 

جديد للجيش. ومن أجل ذلك لن يرتاجع حتى يتحقق املطلبان.

عـون مل يـفتح املـعركة لكنه لن يقفلها »على زغل«

بات مسّلمًا لعون أن 
حزب اهلل سائر نحو 
التمديد لقائد الجيش 

بخطى ثابتة

هيام القصيفي

يطرحه بري يف اجللسة حتى لو نال آالف املسلمني اجلنسية«.
مل يكن كالم عون العالي اللهجة إال مقصودًا، حبيث استدرج حلفاءه 

وخصومه إىل ملعبه، وهو بذلك محى موقفه األساسي بعدم التفريط 
حبقوق يعتربها أساسية. مل يفتح عون معركة ضد أحد، لكنه لن 
يقفلها على »زغل«، ويصر على أمرين: األول، حصر جدول أعمال 
اجللسة التشريعية بالضروري فقط، وإال فسيبقى اجمللس مقفاًل، 
وهذا األمر ليس قاباًل للنقاش. ال يقبل تلوحيًا، ال بوقف رواتب 
وال بغريه، ألن أي وقف للرواتب ال يعنيه وحده، بل يعين مجيع 
حقوقهم  املسيحيني  حبرمان  يكون  ال  األمر  هذا  وحّل  اللبنانيني. 

بقانون االنتخاب واستعادة اجلنسية.

املسيحيني  أن  كيف  جمالسه 
يريدون قانونًا يستعيد مبوجبه 
املسلمون املغرتبون جنسيتهم 
إعداد  عن  مضاعفة  بأعداد 
مصادر  فرتّد  املسيحيني، 
عون: »إن ذلك يعين أننا نطرح 
مطلبًا وطنيًا، وحنن راضون بأن 
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لبنانيات

مقبل وقهوجي زارا غرفة العمليات 
املشرتكة يف وزارة الدفاع وقائد اجليش 

يتفقد فوج املغاوير يف رومية
تفقد نائب رئيس جملس الوزراء 
األستاذ  الوطين  الدفاع  وزير   -
قائد  حبضور  مقبل،  مسري 
قهوجي،  جان  العماد  اجليش 
يف  املشرتكة  العمليات  غرفة 
واليت  اجليش،  قيادة  مبنى 
تشرف على إدارة اخلطة األمنية 
وضواحيها،  بريوت  مدينة  يف 
اخلطة  سري  على  اطلع  حيث 
منوهًا  املتخذة،  واإلجراءات 
عمليات  خصوصًا  بأهميتها، 
وحدات  تنفذها  اليت  الدهم 
القوى  مع  باإلشرتاك  اجليش 
األمنية، مثنيًا على النتائج اليت 
خمتلف  يف  القوى  هذه  حققتها 
طمأنة  جلهة  اللبنانية،  األراضي 
املمنوعات  وضبط  املواطنني 
للعدالة،  املطلوبني  وتوقيف 
اجليش  قيادة  جبهود  وأشاد 
واحلفاظ  األهلي  السلم  حلماية 
على االستقرار الوطين يف هذه 
أن  إىل  الفتًا  اخلطرية،  املرحلة 
ترحيب األهالي بهذه اخلطة، هو 
باجليش  ثقتهم  على  دليل  خري 
إىل  وتوقهم  األمنية،  والقوى 

بسط سلطة الدولة والقانون.
فوج  اجليش  قائد  تفقد  كما 
جال  حيث  رومية،  يف  املغاوير 
سري  على  واطلع  أقسامه  على 
ومهماته  التدريبية  نشاطاته 

العمالنية املختلفة.
بأداء  قهوجي  العماد  نّوه  وقد 
ضباطه  وبتضحيات  الفوج، 
املبذولة  وجهودهم  وعسكرييه، 

لتطوير قدراته العسكرية، مشددًا 
التدريب  تكثيف  أهمية  على 
النوعي يف اجليش، واالستعداد 
األخطار  القتالي ملواجهة خمتلف 

والتحديات املرتقبة.
أن  إىل  قهوجي  العماد  وأشار 
بفضل  استطاع  الذي  اجليش 
التزامه الوطين، ووالء عسكرييه 
أن  والوطن،  للمؤسسة  املطلق 
التجارب  مجيع  بنجاح  يتجاوز 
خالل  بها  مّر  اليت  القاسية 
على  وحافظ  األخرية،  السنوات 
لبنان واستقراره وصيغة  وحدة 
أبنائه،  بني  املشرتك  العيش 
وقدرة  قوة  أكثر  اليوم  هو 
الوطنية  مهماته  مواصلة  على 
اإلسرائيلي  العدو  مواجهة  يف 
ظل  يف  سّيما  ال  واإلرهاب، 
حوله،  العارم  الشعيب  اإللتفاف 
والثقة الدولية املتزايدة بدوره، 
والتسليح  التجهيز  وورشة 
الناشطة فيه، مؤكدًا  والتدريب 
املؤسسة  أمام  خيار  ال  أن 
العسكرية، سوى االنتصار على 
بّر  إىل  بالوطن  للعبور  األعداء، 

األمان واالستقرار.
وكان قائد اجليش استقبل يف 
مكتبه يف الريزة، النائب باسم 
والوزير  النائب  ثم  الشاب، 
السابق حممد الصفدي، وتناول 
يف  العامة  األوضاع  البحث 
من  وفدًا  استقبل  كما  البالد، 
رجال أعمال لبنانيني يف اململكة 

العربية السعودية. 

سفراء اوروبا وبريطانيا واملانيا وفرنسا يف اخلارجية

باسيل لوفد رجال االعمال يف السعودية: مسؤوليتنا 
احلفاظ على اللبنانيني ومصاحلهم يف اخلارج

ابلغ وزير اخلارجية واملغرتبني 
رجال  من  وفد  باسيل،  جربان 
العربية  اململكة  يف  األعمال 
االول  امس  زاره  السعودية 
يف مكتبه يف قصر بسرتس، 
وحرصه  الرمسي  لبنان  موقف 
كل  مع  الطيبة  العالقات  على 
مع  سيما  ال  العربية  الدول 
السعودية.  العربية  اململكة 
مسؤولية  ان  للوفد  اكد  كما 
وسياستها  اخلارجية  وزارة 
هي يف احلفاظ على اللبنانيني 
ومصاحلهم يف اخلارج. واتفق 
معهم على آلية لتفعيل النشاط 
االقتصادي بني لبنان واململكة 
االعمال  رجال  وفد  ومساعدة 
بهذا االمر من النواحي املادية 

واملعنوية كلها.
وشدد باسيل على اهمية تعيني 
يف  لبناني  اقتصادي  ملحق 
اململكة بهدف تعزيز العالقات 

االقتصادية بني البلدين.
وبعد اللقاء قال عضو وفد رجال 
تشرفنا  مراد:  كميل  االعمال 
ووضعناه  باسيل  الوزير  بلقاء 
ورجال  اللبنانية  اجلالية  بأجواء 
اململكة  يف  املقيمني  االعمال 
والذين  السعودية  العربية 
الف   300 ال  عددهم  يفوق 
األجواء  يف  ووضعناه  لبناني، 
بعض  نتيجة  علينا  اثرت  اليت 
وبعض  السياسية  التصرحيات 
حبق  الظاملة  األقالم  كتبته  ما 

اململكة.
الوزير  جانبه كان  اضاف: من 
لقضيتنا،  جدا  متفهما  باسيل 
اهتمامه  بإيالئها  ووعدنا 
للخارجية،  كوزير  اخلاص 
الدولة  موقف  لنا  وأكد  وكرر 
يف  به  أدىل  الذي  اللبنانية 
قمة شرم الشيخ. وحنن نغتنم 
املنرب،  هذا  على  هنا  وجودنا 
للمملكة  وفاء  كلنا  أننا  لنقول 

تقدمه  ملا  السعودية  العربية 
على  لعملنا  تسهيالت  من  لنا 

أراضيها.

رزق

بدروه قال رئيس هيئة تنمية 
السعودية  اللبنانية  العالقات 
بالي رزق: تشرفنا بلقاء معالي 
هذا  خالل  له  وأكدنا  الوزير 
واملثمر،  واملفيد  القيم  اللقاء 
اللبنانية  اجلالية  تقدير  على 
جملس  دول  كل  يف  املقيمة 
التعاون اخلليجي، على ما بدر 
رمسية  مواقف  من  معاليه  من 
الرمسي  لبنان  موقف  تعرب عن 
خالل قمة شرم الشيخ ومتنينا 

على معاليه
ان يسري هذا املوقف على كل 
القوى السياسية واالبتعاد عن 
الشخصي  والتجريح  التعرض 
ضد قادة خليجيني تربطنا معهم 
االقتصادية  العالقات  افضل 
واالجتماعية، حفاظا على مصاحل 
يف  املقيمة  اللبنانية  اجلالية 
دول جملس التعاون اخلليجي.

الوزير  بادر  لقد  اضاف: 
مبادرة  اقرتاح  اىل  باسيل 
اقتصادي  ملحق  لتعيني  جيدة 
العامة  اللبنانية  القنصلية  يف 
يف جدة، على ان يكون هناك 
اللبنانية  اجلالية  بني  تعاون 
ووزارة اخلارجية ملا هلذا االمر 
العالقات  تنمية  اهمية يف  من 
االقتصادية بني لبنان واململكة 

العربية السعودية.
باسيل  الوزير  التقى  بعدها 
سفرية االحتاد االوروبي أجنلينا 
بريطانيا  وسفري  اخيهورست، 
املانيا  وسفري  فلتشر،  طوم 
والقائم  كالجيس،  كريستيان 
الفرنسية  السفارة  بأعمال 

جريوم كوشار. 
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قنصلية لبنان العامة - سيدني
اعالن

تقفل مكاتب قنصلية لبنان العامة يف سيدني يوم الجمعة 
1-  5 - 2015 بمناسبة »عيد العمال«.

سيدني يف 27 - 4 - 2015
قنصل لبنان العام
جورج البيطار غانم

الوفاء للمقاومة: التشريع يف جملس 
النواب ضرورة والتهاون به تعطيل 

للحياة الدستورية بشكل كامل
ان  للمقاومة  الوفاء  كتلة  رأت 
النواب  جملس  يف  التشريع 
تعطيل  به  والتهاون  ضرورة، 
البالد،  يف  الدستورية  للحياة 

بشكل كامل.
فقد عقدت كتلة الوفاء للمقاومة 
االول،  أمس  الدوري  اجتماعها 
مبقرها يف حارة حريك، برئاسة 
وحضور  رعد  حممد  النائب 

أعضائها.
استهلت اجللسة بتوجيه التهنئة 
عيدهم  يوم  يف  للعمال  احلارة 
بالدور  والتنويه  العاملي 
االنتاجي والنضالي الكبري الذي 
رغم  البالد،  يف  به  يضطلعون 
جراء  من  بهم  الالحق  الظلم 
التقصري احلكومي عن االستجابة 
ملطالبهم والتلكؤ يف انصافهم 
اليت  العادلة  التقدميات  واقرار 
تتناسب مع التغريات اليت تطرأ 
املعيشي  الوضع  مستوى  على 

يف البالد.
اليه  آل  ما  الكتلة  وناقشت 
اجمللس  يف  التشريع  موضوع 
النيابي والذي هو ضرورة لبقاء 
الدولة، قد يفضي اإلصرار على 
التهاون به، إىل تعطيل احلياة 
بشكل  البالد  يف  الدستورية 
كامل، مما يهدد الوفاق الوطين 
ويشكل خطرا على النظام العام 

والدولة واجملتمع.
يف  اليمين  للوضع  وعرضت 
السعودي  النظام  مواصلة  ظل 
وشعبه،  اليمن  على  عدوانه 
والذي يعد جرمية موصوفة ضد 
االنسانية، وهو ما يفرض على 
املعنية  الدولية  املؤسسات 
أن  قبل  مرتكبيها  معاقبة 
تتمدد شريعة الغاب ويستفحل 
تهديدها ألمن املنطقة والعامل.

توصيات
بيان  يف  الكتلة  وأصدرت 
توصيات  اجتماعها  ختام  يف 
سلسلة  اقرار  باآلتي:  بدأتها 
تنصف  اليت  والرواتب  الرتب 
ولو باحلد األدنى شرحية كبرية 
أهم  أحد  تشكل  اللبنانيني  من 
الوطين...  االقتصاد  مقومات 
إىل  النيابية  الكتل  ندعو  اننا 
الكف عن التلطي خلف الذرائع 
املطلب  هذا  تلبية  عن  للتخلف 
االستقرار  يضمن  الذي  احملق 
ريثما  الضروري  االجتماعي 
تنضج املعاجلات الوطنية لبقية 

االستحقاقات الدستورية.

ورأت أن تعزيز األمن واإلستقرار 
املواطنني  حق  من  جزء  هو 
املناطق  كل  يف  الدولة  على 
اللبنانية، وليست اخلطة األمنية 
لبريوت،  اجلنوبية  الضاحية  يف 
تؤديه  الذي  الواجب  بعض  إال 
منهم  برتحيب  ألهلها  الدولة 
فيها  السياسية  القوى  ومن 
وحركة  اهلل  حزب  وخصوصا 
حفظ  أجل  من  وذلك  أمل، 
النظام العام وضبط املخالفات 

وتوقيف املرتكبني.
املواطنني  وعي  إن  وقالت: 
يسهمان  بالقوانني  والتزامهم 
بكل ثقة بنجاح اخلطة يف حتقيق 

أهدافها.
املستقبل  حزب  إن  أضافت: 
الطائف  إتفاق  انتهك  الذي 
ومبادىء  ثوابت  على  وانقلب 
االصالحات  وعلى  االتفاق  هذا 
قررها  اليت  السياسية 
هو  أرساها،  اليت  والعالقات 
املسؤول عن خطف االستحقاق 
الرئاسي وتعطيله وعن الشلل 
املؤسسات  بقية  أصاب  الذي 
الذي  الفساد  وعن  الدستورية 
تفشى يف خمتلف مرافق البالد. 
وإن إلقاءه املسؤولية على غريه 
الذاتية  املراجعة  هو تهرب من 
اليت نصر عليها من أجل إنقاذ 
الرئاسي  واإلستحقاق  الوطن 

فيه.
النظام  سياسة  ان  وختمت: 
كم  يف  املزمنة  السعودي 
ومنع  الذمم  وشراء  األفواه 
وممارساته  مواقفه  انتقاد 
العامل  امتداد  على  وارتكاباته 
العربي واالسالمي هي سياسة 
الشعوب  كل  وتدينها  تنبذها 
من  بات  واليت  واحلرة،  احلية 
اراداتها  تنامي  مع   - الطبيعي 
القناع  تكشف  أن  التحررية- 
الذي كان خيفي تلك السياسة 
اليت خذلت على مدى عقود من 
السيما  األمة  قضايا  السنني 

منها قضية فلسطني.
اليمين  الشعب  صمود  ان 
املظلوم بوجه العدوان السعودي 
إال  ليس  اليوم،  املتمادي 
عن  الكاشف  الواقعي  التعبري 
حال التذمر واإلحتجاج املتصاعد 
واإلسالم  العروبة  أبناء  لدى 
واالستبداد  اهليمنة  نهج  ضد 
الذي يتعهده النظام السعودي 
ويتعاطى على أساسه مع معظم 

بلدان املنطقة. 

النائب  الكتائب  ّذكر عضو كتلة 
اجيابيني  كنا  أننا  ماروني  ايلي 
املوازنة  تشريع  اىل  بالنسبة 
وإقرار قانون اإلنتخابات النيابية، 
أول  سنكون  أننا  قلنا  حيث 

املشاركني.
وكالة  اىل  حديث  يف  وأكد 
أخبار اليوم، انه يف حال طرحت 
املوازنة على جدول أعمال اجللسة 
التشريعية طبعًا سنشارك، مشريًا 
يف هذا السياق اىل بعض احللحلة 
يشارك  احلر  الوطين  التيار  حيث 
يف  للبحث  تشريعية  جلسة  يف 

املوازنة.
وقال: رئيس جملس النواب نبيه 
بري، حبكمته وقدرته على بلورة 
األمور، يستطيع الوصول اىل حل 
يؤّمن املشاركة امليثاقية يف اي 
مشاركة  وبالتالي  تعقد  جلسة 

األطراف املسيحيني.
إذا تضّمن جدول األعمال مشروع 
البنود  بعض  جانب  اىل  املوازنة 

األخرى، تشاركون يف اجللسة؟
البداية، من خالل ما  - قلنا منذ 
يف  اجلميل  أمني  الرئيس  أعلنه 
تشريع  مع  أننا  صحايف،  مؤمتر 
السلطة  بانبثاق  يتعلق  ما  كل 
اإلنتخابات  قانون  وحتديدًا 
النيابية، خصوصًا وأن يف أدراج 
املشاريع  النواب عشرات  جملس 
ليت  يا  وقال:  واإلقرتاحات، 
هذا  باإلعتبار  يأخذ  بري  الرئيس 
مشكلة  حبّل  يساعد  مبا  األمر 
يتم  وبالتالي  البلد  يف  كبرية 

التوّصل اىل قانون إنتخابي يؤّمن 
خصوصًا  للجميع  التمثيل  حسن 

املسيحيني.
ماروني  شكر  أخرى،  جهة  من 
بطرس  بشارة  مار  للبطريرك 
بها  يقوم  الذي  اجلهود  الراعي 
يف لبنان واخلارج، ولكن مشكلة 
وليست  داخلية  مشكلة  الرئاسة 
الدول  وأن  خصوصًا  خارجية، 
على  اللبنانيني  حتّث  اخلارجية 
قائاًل:  الرئيس،  إنتخاب  ضرورة 
فرنسا  اىل  للذهاب  حباجة  لسنا 
او امريكا او ايران او السعودية 
ليساعدوننا يف إنتخاب الرئيس، 
الوعي  لدينا  يكون  أن  جيب  بل 

الكايف.
البطريرك  على  ماروني  ومتنى 
الداخلي  الضغط  اىل  يعود  ان 
رئيس  إنتخاب  اىل  للوصول 

للجمهورية.
ماروني  أعلن  آخر،  صعيد  على 
أن التحضريات على قدم وساق 
الذي  للمؤمتر  الكتائب  حزب  يف 
حزيران  و13   12 يف  سينعقد 
حيث تعطي الكتائب عربة جديدة 
ممارسة  أجل  من  األطراف  لكل 
أن  حيث  احلقيقية،  الدميوقراطية 
أن توصل  اإلنتخابات من شأنها 
مراكز  اىل  يصل  ان  جيب  َمن 

القيادة.
الظروف،  كل  رغم  وأضاف: 
دميوقراطيتها  متارس  الكتائب 
جديدة  قيادة  وتنتخب  وحريتها 

هلا.

ماروني: سنكون اول املشاركني يف جلسة يطرح على 
جدول اعماهلا مشروع املوازنة

اإلجتماعية  الشؤون  وزير  أكد 
لبنان حيظى  أن  درباس  رشيد 
اململكة  من  وحمبة  بعناية 
وملست  السعودية،  العربية 
ذلك شخصيا من خالل زيارات 
احلكومية  والتغيريات  متعددة، 
على  تؤثر  لن  حصلت  اليت 
أن  موضحًا  بلبنان،  عالقاتهم 
السعودية  على  التهجم  وترية 
عاصفة  مفاجأة  الن  اخنفضت 
على  الفعل  ردود  جعلت  احلزم 

مستوى هذه املفاجأة.
ولفت، يف حديث لل املستقبل، 
رئيس  انتخاب  تعطيل  أن  إىل 
على  مكلفا  بات  للجمهورية 
أن  إىل  مشريًا  املعطلني، 
الدولة بال رأس هي دولة قيد 
ومجهوره  اهلل  وحزب  الدرس، 

حباجة للدولة.
وقال درباس: على مدى الزمن 
حرية  من  كثريا  نفقد  بدأنا 
التسامح، وذلك ألن االرتباطات 

ارادتنا  من  اقوى  اخلارجية 
نتخطى  ان  ونأمل  الداخلية، 

ذلك.
األيتام  دار  موضوع  ويف 
مسألة  هذه  قال:  اإلسالمية، 
متس النسيج الوطين، وال ميكنين 
خلل،  حدوث  إمكانية  أنكر  ان 
وقوانني،  رقابة  هناك  ولكن 
حيصل  ما  أعترب  كوزير،  وأنا، 
املمكن  ومن  بطائفة،  تعريض 
ان يؤدي ذلك إىل فتنة، وعلى 
بعض اإلعالم ان يسرت عورته.

ويف إطار آخر، أشار درباس إىل 
أن نادر الغزال سيبقى واضعا 
مدينة  خدمة  يف  وعلمه  خرباته 
هذه  تغري  وعندما  طرابلس، 
تنساهم،  ال  وجوهها،  املدينة 
هو  أرشيف،  يف  حتفظهم  بل 
علمت  قائاًل:  شرف،  أرشيف 
أبلغ  الرئيس سعد احلريري  ان 
أنه حباجة له كمستشار  الغزال 

إمنائي. 

درباس: تعطيل انتخاب الرئيس بات 
مكلفا على املعطلني
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لبنانيات

حذر وزير املال علي حسن خليل 
الدوالرات  ماليني  خسارة  من 
لعقود واتفاقيات يف حال عدم 

النزول اىل اجمللس النيابي.
حفل  خليل  الوزير  رعى  فقد 
العربي يف  خترج طالب املعهد 
قاعة قصر االونيسكو - بريوت، 

يف حضور فاعليات ومهتمني.
والقى الوزير حسن خليل كلمة 
شريك  أنين  أشعر  فيها:  قال 
السعيدة،  املناسبة  هذه  يف 
أكثر مما أنا صاحب رعاية هلا، 
قبل  من  دعوتي  فتحت  فقد 
حسني  الدكتور  الصديق  األخ 
االحتفال، صفحات  لرعاية هذا 
وأثقاهلا،  بأوجاعها  الذكريات 
وطموحاتها وإجنازاتها. وعادت 
ايام  الوراء،  اىل  سنوات  بي 
عاصمة  يف  الصعب  النضال 
الدنيا  ام  والوطنية  العروبة 
واألحالم  بريوت  والشرائع 
وجمد  مستقبل  بصناعة  الكبرية 
وبدايات  وإنسانه  الوطن  هذا 
التحول مع اإلمام القائد موسى 
الصدر حنو خطاب وطين يكسر 
واملذاهب  الطوائف  حدود 
املوحد  املوقف  اىل  وصوال 
للموقف حتت العناوين الوطنية 
لدولة  املكمل  الدور  واىل 

الرئيس نبيه بري.
وتابع: ايها الطالب، تستطيعون 
ان تفتخروا إنكم جيل اإلستمرار 
أرساه  وتعليمي  تربوي  خلط 
الذي  ومؤسسه  العربي  املعهد 
آفة  العلم ملواجهة  محل مشعل 
األمل  مصدر  باعتباره  اجلهل 
بتجاوز احلرمان حنو زيادة الوعي 
االمضى  والسالح  والتطور 
الفردية  النجاحات  حتقيق  يف 
االلتزامات  اطار  يف  واجلماعية 
الوطنية - االجتماعية والثقافية 

الصادقة.
معهدكم  شكل  اضاف: 
يف  جريئة  مبادرة  بإنطالقته 
إلنشاء  االيام،  تلك  ظروف 
مؤسسة تربوية رائدة يف قلب 
 ،1958 عام  بريوت  العاصمة 
يف منطقة زقاق البالط، وسط 
من  ومدعومة  مميزة  كوكبة 
ومشهورة  تربوية  مؤسسات 
واالجنيلية  البطريركية  مثل 
واهليكازيان، هذه املنطقة اليت 
فيها  وتتالقى  تتقاطع  كانت 
ويلتقي  والكنائس  املساجد 
ليعربوا  املواطنني  كل  فيها 
بعيدا عن  الوطين  عن صدقهم 
الطائفية واملذهبية اليت تغلغلت 
اليوم كما شكلت جتربة طموحة 
إستندت على االرادات الصلبة، 
واستطاعت خالل سنوات قليلة 
بناء صرح تربوي تعددت فروعه 
من  والضواحي،  العاصمة  يف 
الثانوية  املرحلة  حتى  احلضانة 
وتنوعت اختصاصاته األكادميية 

واملهنية والفنية.
اضاء الطريق

وقال: لقد أضاء املعهد العربي 
يف منوه وتوسعه، الطريق أمام 
االوساط  من  واجيال  اجيال 
من  رمبا  كان  اليت  االجتماعية 
فرص  تأمني  عليها  الصعب 
العلم املكلفة، لتجد نفسها مع 
أمام  العربي  املعهد  تأسيس 
فرصة التحصيل العلمي للعلوم 
احلديثة، واقتحام اسواق العمل 

خليل حذر من خسارة ماليني الدوالرات يف حال عدم النزول اىل 
اجمللس النيابي

يف خمتلف القطاعات االنتاجية، 
األكادميية  التخرج  بشهادات 
والتقنية  واملعلوماتية  واملهنية 

والفندقية.
يف  الطالب،  أيها  اضاف: 
على  صراع  من  جيري  ما  ظل 
أبعادا  أخذ  املنطقة  مستوى 
األقطار  وحدة  هددت  خطرية 
الوطين  النسيج  وإستهدفت 
واجملتمعي العام وحركت غرائز 
طائفية  عناوين  حتت  مدفونة 
وأنتم  عليكم  فإن  ومذهبية، 
اخرى  اىل  مرحلة  من  تنتقلون 
جديدة  آفاق  أمامكم  وتنفتح 
مستوى  على  العالقات  من 
اجلامعات والثانويات أن تعززوا 
ثقتكم بأنفسكم وبوطنكم الذي 
الدهور  مدى  على  حيا  سيبقى 
تضحيات  بفضل  يسقط  ولن 
االبطال  املقاومني  وكل  ابنائه 
صونا  الثمن  دفعوا  الذين 
لرتابه وحدوده، وان تبقوا على 
عناوين الوحدة الوطنية حاضرة 
فوق كل اإلعتبارات وان حتفظوا 
النسيج الوطين واإلجتماعي من 

التفكك.
من  ختافوا  اال  عليكم  وتابع: 
وان  كان  مهما  اآلخر  الفكر 
والنقاش  احلوار  على  تنفتحوا 
وان  املشرتكات،  تعزيز  وعلى 
تتفهموا هواجس اآلخر وتقدموا 
بعيدا  وإجيابية  بوعي  أفكاركم 
قائمة  فاالديان  التحدي.  عن 
وخماطبة  واحلوار  االنفتاح  على 
من  ختافوا  وأال  اآلخر.  هذا 
واالستماع  آرائكم،  عن  التعبري 
غنى  فيه  اآلخرين  اراء  اىل 
للمستقبل الذي سنبنيه معا. ال 
ختافوا فاملشرتك هو اكثر بكثري 
مما يفرق وبالتالي تستطيعون 
ان تصنعوا وأن تبنوا جمد هذا 

الوطن.
على  تركزوا  ان  جيب  وقال: 
زيادة التحصيل العلمي والتقين 
العصر  تطورات  تواكبوا  وان 
واخريا  أوال  حافظوا  ومتطلباته، 

على القيم األخالقية.
رسالتنا اليوم

ومن  اليوم  رسالتنا  ان  واعلن 
ضرورة  هي  املسؤولية  موقع 
االسراع يف اخلروج من تفسري 
ويف  هواه،  على  كل  التاريخ 
املوحد  التاريخ  كتاب  اعتماد 
اجلدل  وحسم  الوطنية  والرتبية 
تكون  أن  جيب  قضايا  حول 
موضع إمجاع، ورفض استحضار 
العالقات  توتر  اليت  اخللفيات 
تارخيي  ملف  أي  مقاربة  عند 
من  مبكون  يتعلق  اجتماعي  أو 
مؤخرا يف  كما حصل  املكونات 
الذكرى املئوية للمجازر األرمنية. 
وهنا أستغرب أن يكون النقاش 
قد حتول اىل نقاش طائفي يف 
قضية انسانية ووطنية، فقد آن 
تربية  كتاب  على  نتفق  أن  لنا 
به  نطل  البنائنا  نقدمه  موحد 
على العامل موحدين يف مقاربة 

قضايانا املختلفة.
وقال: نتطلع معكم اىل مواجهة 
التماسك  من  مبزيد  التحديات 
على  واإلبقاء  الداخلي  الوطين 
ال  القائمة  احلوارية  املبادرات 
سيما اليت يرعاها دولة الرئيس 
املستقبل  تيار  بني  بري  نبيه 
وحزب اهلل واليت شقت طريقها 

على  االجيابيات  وراكمت بعض 
تواضعها، ومنها ما حصل اليوم 
لبريوت  اجلنوبية  الضاحية  يف 
والعمل  املناطق  من  وغريها 
على تنظيم االختالف السياسي 
سقف  حتت  واملشروع  القائم 
االرتباط  وفك  الوطنية  الوحدة 
أزمات  من  املواقف  وبني  بينه 

املنطقة.
وتابع: إننا ويف إطار مسؤوليتنا 
الوطنية نتعامل مع أولية اجناز 
وتوفري  الرئاسي  االستحقاق 
رئيس  النتخاب  الفرص  كل 
اثبتت  والذي  للجمهورية  جديد 
التجربة حمورية موقعه يف تأمني 
والدستوري  الوطين  النصاب 
الدولة  عمل  انتظام  ويف 
ومؤسساتها. وهنا على اجلميع 
بتأمني  االلتزام  اىل  املبادرة 
الرئيس  هذا  انتخاب  فرص 
حبضور جلسات اجمللس النيابي 
الدستوري  بالواجب  والقيام 
تؤمن  اليت  لألمور  التشريع  يف 
مصاحل الناس والدولة واليت ال 
اعتبار لتعطيلها،  مربر حتت أي 
الواجب  عن  ختل  فيها  ألن 
واملسؤولية وختسر البلد الكثري 
اليت  والفرص  االمكانيات  من 
واحلياة.  االستمرار  له  تؤمن 
األولويات  هذه  رأس  وعلى 
انقطاع  بعد  عامة  موازنة  اقرار 
طويل وإقرار مجلة من مشاريع 
القوانني والربامج اليت تستفيد 

منها كل املناطق اللبنانية.
نائب  التقينا  باالمس  اضاف: 
خالل  الدولي  البنك  رئيس 
زيارته اىل لبنان وكان صرحيا 
حمطة  أمام  لبنان  أن  وواضحا 
من  املاليني  مئات  خسارة 
الدوالرات من عقود واتفاقيات 
على  الكثري  توفر  املدى  طويلة 
وتؤمن  ميزانيتها  يف  الدولة 
من  العديد  اطالق  فرص 
خمتلف  يف  التنموية  املشاريع 
معرض  لبنان  ان  املناطق، 
مل  إذ  الفرصة،  هذه  خلسارة 
نبادر فورا للنزول اىل اجمللس 
النيابي من اجل تشريع واقرار 
الدولي  البنك  مع  االتفاقيات 

وغريه من املؤسسات.
خليل:  حسن  الوزير  وختم 
جنحوا  اللبنانيني  أن  يقال 
اجملاالت،  خمتلف  يف  كأفراد 
حد  على  واخلارج  الداخل  يف 
يكونوا  أن  واستطاعوا  سواء، 
العامل  يف  الفارقة  العالمة 
السياسية  املستويات  على 
والثقافية،  واالقتصادية 
ما  كجماعات  فشلوا  ولكنهم 
وال  ومتنافرة  متصادمة  تزال 
جتتمع على شيء، فهل يستفيق 
اللبنانيون من سبات انقساماتهم 
حلمتهم  فيستعيدوا  وخالفاتهم 
ويوجهوا  اجلامعة  الوطنية 
لبناء  املشرتكة  جهودهم 
يف  والعادلة،  القادرة  الدولة 
مواجهة االستحقاقات املصريية 
اخلطرية  واخلارجية  الداخلية 
على  وتعقيداتها  بتداعياتها 
حنن  ومستقبله؟  الوطن  واقع 
البقاء  على  وطننا  بقدرة  نثق 
نراهن  وحنن  االستمرار،  وعلى 
ونعمل  االستفاقة،  هذه  على 
جاءت  لو  حتى  حتقيقها  على 

متأخرة.
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 إنه ألمر يبعث على أقصى درجات األسى واحلزن أننا ما نزال نعلم 
خبسارة حياة املسيحيني األبرياء، على أيدي جمموعة ظاملة وقاسية، 

ونقوم بتشييع هؤالء األبرياء.
واألبرشية املارونية يف أسرتاليا وأبناء الشعب املؤمن املنتمون إىل 
الكنيسة املارونية الكاثوليكية، يقفون بتضامن مع أخوتهم وأخواتهم 
املسيحيني يف أثيوبيا ويؤكدون هلم أن قلوبهم مليئة باألمل وأنهم 

يصلون من أجلهم.
العّزل،  االبرياء  ضد  واالضطهاد  للحرب  وال  لإلرهاب،  ال  نقول: 
فاملسيح، ملك السالم، مات وقام من بني األموات ليأخذ عنا معاناة 
األبرياء. وعلى الرغم من ذلك فنحن ال نزال نسمع مزيدًا من األخبار 
عن العنف الصادم الذي مورس يف حق 30 أثيوبيًا أبرياء يف ليبيا، 

فقط لكونهم يتبعون ربنا يسوع املسيح.
أو  الكاثوليك،  من  الضحايا  هؤالء  يكون  أن  بني  فرق  من  وليس 
األقباط أو األرثوذكس أو الربوتستانت، أو إذا كانوا من أفريقيا أو 
الشرق األوسط. فإن هلم احلق يف أن جيدوا األمان والسالم يف أي 

مكان يكونون فيه يف العامل، بينما ميارسون إميانهم يف حرية.
لتكن شهادتهم وآالم مجيع املسيحيني يف سبيل تذكرينا بأن نكون 
أن  أجل  من  وعاملني  التسامح،  حنو  وسائرين  بنعمنا،  متمسكني 

تنتهي هذه املعاناة.
ولنكن حنن كمجتمع يف أسرتاليا حاملني شعار املنطق واحلوار بغرض 
حل سلمي للنزاع، ولنرسل هذا الشعار إىل العامل أمجع. وحنن نصلي 
لكي حيل السالم وينتصر احلوار، فيعيش مجيع املسيحيني يف أمان. 
أثيوبيا،  شعب  وإىل  الشهداء  وعائالت  أسر  إىل  بتعازينا  ونتقدم 

ونصلي من أجل محاية األرواح الربيئة اليت تواجه اخلطر.

+ املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية اوسرتاليا املارونية

استنكار قتل املسيحيني األثيوبيني يف ليبيا

االحتاد  بعثة  رئيسة  عقدت 
السفرية  لبنان  يف  االوروبي 
اجنلينا اخيهورست مؤمترا صحافيا 
يف مقر االحتاد يف الصيفي بعد 
فيه  أعلنت  االول،  امس  ظهر 
االوروبي-  التعاون  ايام  انطالق 
مع  البعثة  تنظمها  اللبنانياليت 
الدول االعضاء يف االحتاد حتت 
شعار لنعمل معا خبطوات ثابتة، 
والتجارة  االقتصاد  وزير  برعاية 
االن حكيم يف 8 و9 ايار املقبل 

يف البيال.
استعداد  اخيهورست  وأكدت 
دائما  لبنان  ملساعدة  االحتاد 
التحديات  جلبه  جبانبه  والوقوف 
ولفتت  تواجهه.  اليت  الكثرية 
اىل انها املرة الثالثة اليت ينظم 
الذي  النشاط  هذا  مثل  فيها 
عما  للتعبري  جيدة  جتربة  يعترب 
واالنفتاح  التنوع  من  عليه  حنن 
واسع  جمال  ولفتح  واحلرية 
واخلربات  التجارب  عن  للتعبري 
تالئم  برامج  وطرح  واملعلومات 

الواقع اللبناني.
من  املقصود  ليس  وقالت: 
فاعليات النشاط اظهار ما نفعله 
معا يف اطار الشراكة بل اظهار 
نعلق  وحنن  به.  نقوم  ما  نتائج 

اهمية كربى على هذه النتائج.
وشددت على ان االمر ال يتعلق 
االمنائي  بالعمل  بل  بالسياسة 
تعاون  اىل  مشرية  والبيئي، 
هذا  يف  باسيل  جربان  الوزير 

االطار.
االحتاد  جتربة  ان  على  وشددت 
مع لبنان جيدة يف اطار الربامج 
الصعيد  على  فيه  ينفذها  اليت 
والثقايف،  والرتبوي  االمنائي 
اكثر  كانت  النتائج  ان  مالحظة 
بكفاية  منوهة  املتوقع،  من 
البشرية وسعة اطالعها  الكوادر 
التعاون  مت  اليت  الوزارات  يف 

السفرية االوروبية اطلقت ايام التعاون مع لبنان:
الشغور الرئاسي يظهره حجم الفراغ يف القوانني

معها.
لبنان كبرية  احلاجة يف  وقالت: 
يتمكن  لن  مساعدة  دون  ومن 
حتسني  من  الناس  من  الكثري 
افضل  وان  حياتهم،  مستوى 
طريقة ملواجهة التحديات هي ان 
نعمل معا مبقاربة االمور بطريقة 

واقعية.
وردا على سؤال لفتت اىل ضرورة 
انهاء الفراغ يف املؤسسات ويف 
ألن  اجلمهورية  رئاسة  طليعتها 
اىل  يؤدي  الرئاسة  مركز  شغور 
الفراغ يف املؤسسات، وقالت: 
سياستنا واضحة ال نريد التدخل 

من  نريد  اللبناني  الشأن  يف 
دولة  يتفقوا.  ان  اللبنانيني 
ان  ميكنها  جيد  تسري يف شكل 
نريد  ال  حنن  رئيسا.  تنتخب 
ان  اللبنانيني  على  نتدخل.  ان 
يناقشوا املوضوع ويتوصلوا اىل 

اتفاق.
يظهر  الشغور  ان  الحظت  وإذ 
كما  القوانني  يف  الفراغ  حجم 
هي احلال مثال يف عدم التوصل 
لالنتخابات  قانون  سن  اىل 
املساعدة  نريد  قالت:  النيابية، 
ومن  بناءة  بطريقة  االمكان  قدر 

دون تدخل.

االحرار  الوطنيني  حزب  يرحب 
يف اسرتاليا بعضو كتلة حزب 
عن  والنائب  اللبنانية  القوات 
منطقة الكورة احملامي  فادي 
ناصع  تاريخ  له  الذي  كرم 
بالوطنية وحافل يف الدفاع عن 
ومؤسسات  اللبنانية  القضية 
يهادن  فال  الشرعية  الدولة 
وال يساوم على مصلحة الوطن 
،ونتمنى  املواطن  وكرامة 
لالستاذ كرم زيارة ميمونة بني 
ينتظرون  الذين  ورفاقه  أهله 
األرز  رسول  الصرب  بفارغ 

ورفيق املسرية ..
أمانة االعالم-مارك البطي 

حزب الوطنيني االحرار-اسرتاليا 
يرحب بالنائب فادي كرم

اوضح نائب رئيس تيار املستقبل 
النائب السابق انطوان اندراوس 
ُيراهن  احلر  الوطين  التيار  ان 
املستقبل  تيار  موقف  ان  على 
الرئاسي  االستحقاق  من 
العربية  اململكة  مبوقف  ُمرتبط 
التغيريات  وان  السعودية، 
االخرية اليت حصلت يف اململكة 
اخلارجية  وزير  اعفاء  وحتديدًا 
وهو  مهامه  من  الفيصل  سعود 
ترشيح  ُيعارض  كان  الذي 
واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس 
قد  عون  ميشال  العماد  النائب 
رفعت حظوظ االخري للوصول اىل 
قصر بعبدا، لكن هذا كله آمال 
لدى  ليس  القرار  الن  وتوهم، 
سعد  الرئيس  وال  السعودية 
احلريري وال جيوز حتميلهما قرارًا 

من هذا النوع.
وكالة  اىل  حديث  يف  واشار 
األنباء املركزية اىل الفارق بني 
ترشيحه  دعم  وعدم  حظوظ  ال 
كنتيجة  تأتي  فاالوىل  للرئاسة، 

تيار  يف  وحنن  سياسي  لتحليل 
انه يف  باعتبار  نؤّيده  املستقبل 
غياب التوافق املسيحي ال حظوظ 
للعماد عون بالوصول اىل رئاسة 
ينطبق  نفسه  واالمر  اجلمهورية 
على رئيس حزب القوات اللبنانية 
القرار  ان  واوضح  جعجع،  مسري 
يعود  الرئاسة  مسألة  حسم  يف 

اىل توافق مسيحي- مسيحي.
ولفت اندراوس ردًا على سؤال 
اىل وجود اعرتاض سعودي على 
وتارخيه،  سياسته  بسبب  عون 
فهو مل ُيغرّي مواقفه يف مسائل 
عدة ما يعين انه مل يتغرّي، لكنه 
حسم  ان  املقابل  يف  اوضح 
الرئاسة ُمرتبط بتوافق مسيحي-

مسيحي.
الذي  الكبري  السؤال  وقال: 
عون  العماد  ُيطرح: هل سينزل 
النظر  بغّض  النواب  اىل جملس 
عن موقف حليفه حزب اهلل؟ وهل 
اجمللس  اىل  ايضًا  احلزب  ينزل 
باننا  وذّكر  عون؟،  دون  من 
اعتدنا على ان ُيعطي العماد عون 
لنفسه دورًا متمايزًا عن حلفائه، 
ولكن هذه عملية اعالمية ال اكثر 
حبال  ابتزاز وشّد  وهو  اقل  وال 

بني احللفاء.
وختم اندراوس: العقدة الرئاسية 
بيد ايران، من هنا ندعو العماد 
وخيرج  باجلرأة  التحلي  اىل  عون 
وُيعلن  اهلل  حزب  مع  من حتالفه 
سوريا  يف  تدخله  من  موقفه 
فننتخبه  توافقي  مرّشح  وبانه 
االمر ليس جبديد  رئيسًا، وهذا 

إذ اعلنه جعجع سابقا.

ننتخب عون اذا فّك حتالفه مع حزب اهلل
اندراوس: حسم الرئاسة مرتبط بالتوافق املسيحي
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لبنانيات

مهرجان
ملبورن يف

 2 أيار يف صالة 
كنيسة سيدة 
لبنان املارونية

القوات  حزب  رئيس  قال 
ورقة  ان  جعجع  اللبنانية مسري 
قريبة...  باتت  النوايا  اعالن 
من  أكثر  بري  مع  وعالقتنا 

جيدة.
واألجهزة  اللبناني  اجليش  دور 
ما  هو  والفعال  الناجح  األمنية 
ملوقع  حديثه  جعجع  به  استهل 
الكلمة اون الين ليضعهم امام 
مسؤولية السالم اواألمان الذي 
احللقة  اليوم  لبنان  يعيشه 
احلقيقية  حدوده  يف  األضعف 
التارخيية واجلغرافية ال احلدود 
اتفاقية  رحم  من  اخلارجة 
سايكس بيكو، وبفضلهم لبنان 
اليوم البلد الوحيد يف املنطقة 
طبيعية  بطريقة  يعيش  الذي 
العالقة  املشاكل  بعض  رغم 
االحداث  حبل  ان  اىل  مشريا 
بعض  ويستدعي  مشدود 

الرتوي والسري بهدوء.
ويؤكد جعجع ان امللف الرئاسي 
جلسات  وأبدا يف  دائما  حاضر 
والتيار  القوات  بني  احلوار 
للتوصل  مستمرة  واملناقشات 

جعجع: ورقة اعالن النوايا باتت قريبة وما يزعج بري املواقف املتقلبة لبعض الكتل
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الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

تقول معلومات انه بعد رفع احلظر 
من قبل جملس االمن عن تصدير 
يف  اخلارج  اىل  االيرانية  االسلحة 
فان  القادم  حزيران  شهر  نهاية 
لبنان  لتسليح  مستعدة  ايران 
ارض  صاروخية  حديثة  باسلحة 
حبر  ـ  ارض  وصاروخية  ارض  ـ 
وصاروخية ارض ـ جو اضافة اىل 
دبابات ومالالت ومدافع وصواريخ 
حبرية  وبوارج  للدروع  مضادة 
وانها مستعدة ان تدفع اكثر من 
للجيش  كمساعدات  السعودية 
اللبناني النها قادرة على تسليم 
اسلحة بقيمة مخسة مليارات دوالر 
وذلك خالل سنة واحدة وان اهلبة 
مدة سنتني  تأخذ  اليت  السعودية 
ايران  ميكن  سنوات  ثالث  اىل 
وفرنسا يف  السعودية  تسبق  ان 
تسليح اجليش اللبناني وتقدم له 
دوالر  مليارات  اهلبة خبمسة  هذه 
والرمي  للعمل  جاهزة  اسلحة  من 
فورا على ان يتم تدريب اجليش 
فور  االسلحة  هذه  على  اللبناني 
بقيمة  شهري  ومبعدل  تسليمها 

نصف مليون دوالر.
وستكون هذه الصفقة اذا حصلت 
اكرب  دوالر  مليارات  مخسة  بقيمة 
اللبناني،  للجيش  تارخيي  دعم 

تعري  ال  اللبنانية  احلكومة  ان  اال 
النها  االيراني  للعرض  اهتمامًا 
تريد االبتعاد عن ايران والن 14 
آذار كليا ال توافق على استرياد 
مع  االيرانية  اهلبة  وقبول  السالح 
االيرانية ستضع اجليش  ان اهلبة 
اقوى  من  سنة  خالل  اللبناني 
من  اقوى  وحتى  العربية  اجليوش 
اجليش االردني الذي يصل عديده 
عدد  ويصبح  جندي  الف  مئة  اىل 
جندي  الف   120 اللبناني  اجليش 
لبناني ورتيب وضابط، اضافة اىل 
ان ايران مستعدة لتدريب اجليش 
الصواريخ  اطالق  على  اللبناني 
االراضي  على  املدى  البعيدة 
هذه  جتربة  ميكن  ال  النه  اللبنانية 
اللبنانية  االراضي  الصواريخ على 
كبريا  جممعا  ستنشىء  هي  بل 
على  اللبناني  اجليش  لتدريب 
اراضيها وتسليمه االسلحة ويأتي 
بها اىل لبنان، لكن ماذا سيكون 
املراقبون  االسرائيلي؟  املوقف 
يقولون ان اسرائيل سوف تضرب 
االسلحة االيرانية وهي يف طريق 
لبنان  يف  املرافىء  اىل  تسليمها 
اسلحة  لبنان  بقبول  تقبل  ولن 
البعيدة  الصواريخ  خاصة  ايرانية 

املدى.

عرض إيران: 5 مليار دوالر أسلحة للجيش 
اللبناني...وأسلحة نوعية »من مجيعو«

وينوه  مشرتك  اتفاق  اىل 
والكبري  السيادي  بدور بكركي 
الشأن  عن  ابعادها  اىل  داعيا 
اعترب  إذ  الصغري،  السياسي 
الشؤون  يف  تتدخل  ال  أنها 

الضيقة.
احلوار  حول  سؤال  على  وردا 
العالن  املفرتض  والتوقيت 
متفائال  جعجع  بدا  النتائج، 
التعاون  جو  يف  خصوصا 
حتى  احلوار  بدء  منذ  السائد 
باالتفاق  ايضا  تارخيه، وسعيد 
باملوقف  تبلور  الذي  املسيحي 
املوحد من اجللسة التشريعة ل 

قوانني الضرورة.
احلوار  مثار  أن  جعجع  وكشف 
نوايا  ورقة  ب  قريبا  ستتبلور 
مشددا على ان ما نفعله اليوم 
املكاسب  بهذه  يكتفي  لن 
هذا  تباعا  سيتبلور  بل  فقط 
تطال  اخرى  مبواضيع  التفاهم 

اهلواجس.
وهذا  قائم  احلوار  أن  مؤكدًا 
اجيابي وطبيعي خاصة  الرتاكم 

بعد 30 عاما من الفراق.

التقارب املسيحي - املسيحي
االحباط  حول  على سؤال  وردًا 
يف  املسيحيني  يضرب  الذي 
لبنان، قال جعجع أن الدراسات 
اليت اطلع عليها ُتبنينّ ان الديانة 
هي  لبنان  يف  تفاؤال  االكثر 
املسيحية أما األكثر إحباطا فهم 
والدروز  الشيعة  يليهم  السنة 
الوسط.  يف  املتمركزون 
املسيحي  للشارع  حيق  وتابع: 
احلوار  باحلوار، الن  يتفاءل  أن 
وشدد  وبالعمق.  بالفعل  قائم 
 - املسيحي  التقارب  أن  على 
على  للتآمر  ليس  املسيحي 
بالعكس  إمنا  االخرين  الفرقاء 
مجيع  بني  جسور  لبناء  هو 

الفرقاء.
القوات  ان  اىل  جعجع  وأشار 
املشاركة  على  اتفقا  والتيار 
كقانوني  ملحة  قوانني  يف 
االنتخابات واستعادة اجلنسية.

ضرورة  على  جعجع  وشدد 
الذي  االنتخاب  قانون  تعديل 
مشددا  لبنان،  لصاحل  يعد  مل 
اصالح  ضرورة  على  أيضا 
الذي  اجلنسية  استعادة  قانون 
اللبنانيني  من  الكثري  حيرم 
استشهد  وهنا  جنسيتهم،  من 
باملمثلة سلمى حايك اليت زارت 
من  طالبت  واليت  أخريا  لبنان 
جنسيتها،  باستعادة  التقتهم 
ولكنها ال تعرف كيف، وانطالقا 
من هنا تأتي اهمية هذا القانون 
الذي يساعد عددا كبريا يتخطى 
حايك  كسلمى  االالف  عشرات 
هنا  إذ  جنسيتهم،  الستعادة 
تكمن أهمية هذين املشروعني 
من  القوات  اعتربتهما  اللذين 

ضمن تشريع الضرورة.
وردًا على سؤال دافع جعجع عن 
مواقف الرئيس نبيه بري الذي 
يردد دائما على أنه يسري بكل ما 
تتفق عليه األقطاب املسيحية، 
بري  الرئيس  يزعج  ما  وقال: 
الكتل  املتقلبة لبعض  املواقف 
تبلغه  وال  متأرجحة  تبقى  اليت 

صراحة مواقفها.
الطرفني  بني  العالقة  وعن 
أكد جعجع: حنن والرئيس بري 
خمتلفني  سياسيني  مبوقعني 
أكثر  عالقة  على  دائما  ولكننا 
واضحون  الننا  به  جيدة  من 

وثابتون يف مواقفنا.
هل من حوار بني القوات وحزب 

اهلل؟
وحزب  القوات  بني  القنوات   -
تيار  عرب  ان  مفتوجة  اهلل 
القائم  احلوار  أو عرب  املستقبل 
حاليا مع التيار لكن االهم برأيه 

هو احلوار املستمر والدائم مع 
الرئيس نبيه بري.

بيننا  الكالم  جعجع:  واضاف 
ما  باطار  وخصوصا  موجود 
النيابي حصرا.  العمل  يقتضيه 
وعند سؤاله عن قيامه مببادرة 
جعجع  يطالب  احلزب  باجتاه 
بتوجيه السؤال للمسؤولني يف 

احلزب.
االسد يلفظ انفاسه...

عن  تغيب  ال  املنطقة  احداث 
كل  يف  القوات  رئيس  حتليل 
يستبعد  فهو  وكبرية  صغرية 
اليوم  سوريا  مبستقبل  التنبؤ 
األسد  خروج  قبل  وحتديدا 
اىل  احلرب  مرحلة  من  والتحول 
مرحلة احلل السياسي اليت يعلو 

فيها الصوت والكلمة.
النصرة  جبهة  ان  جعجع  ويرى 
تكون  ولن  سوريا  حتكم  لن 
ال  وداعش  النها  للنظام  بديال 
يشكالن سوى 10% من الرأي 
العام السوري،الفتا اىل ضرورة 
الذهاب اىل العملية السياسية 
وقت  اسرع  يف  الدميقراطية 
ان  اىل  االطار  هذا  مشريا يف 
أنفاسه  يلفظ  السوري  النظام 
بشار  الرئيس  وان  األخرية 
التنفس  على  يعيش  األسد 
بالوقت  فقط  اإلصطناعي 
احلاضر بانتظار احلل السياسي 
وهو انتهى من الداخل واالثبات 
االكرب برأي جعجع تصفية رئيس 
السابق  السياسي  االمن  شعبة 
رستم  السوري  اجليش  يف 
الوصاية  أركان  احد  غزالة 

األساسيني. 

بطرس  اإلتصاالت  وزير  عقد 
حرب اجتماعا أمس االول، مع 
املدير  اإلدارة  جملس  رئيس 
مروان  ألفا  لشركة  العام 
لشركة  العام  واملدير  حايك 
يف  منصور،  وسيم  تاتش 
مالكي  هيئة  رئيس  حضور 
وعضو  جنار  جيلبري  اخلليوي 
اهليئة احملامي موسى اخلوري 

ومستشاري الوزير حرب.
حايك  حرب  الوزير  وأطلع 
جملس  قرار  على  ومنصور 
االول،  أمس  مساء  الوزراء 
باملوافقة على دفرت الشروط 
العائدة  العمومية  للمناقصة 
الدارة وتشغيل شبكيت اخلليوي 
منذ  الوزارة  ستباشرها  اليت 
عقدي  متديد  وكذلك  اليوم، 
تنتهي  ملدة  اخلليوي  شركيت 

يف 2015/12/31.
مديري  حرب  وضع  وبعدما 
املناقصة  جو  يف  الشركتني 
انكب  بعدما  املرتقبة 
املسؤولون يف الوزارة ومكتب 
الوزير ابتداء من صباح اليوم 
متنى  إلطالقها،  اإلعداد  على 
تواصال  أن  الشركتني  على 
الذي  األمثل  بالشكل  العمل 
املشرتكني  مصاحل  خيدم 
تستمرا  وأن  اخلليوي  وقطاع 
كانتا  الذي  التطوير  أداء  يف 
تتأثر  ال  بصورة  بدأتاه،  قد 

مبوضوع املناقصة اجلديدة.

وكان حرب التقى فريق شركة 
هواوي يف لبنان.

جبولة  حرب  الوزير  وقام 
البيع  مراكز  مشلت  تفقدية 
املشرتكة التابعة هليئة أوجريو 
وشركيت تاتش وألفا، واليت 
وحتضريها  جتهيزها  جيري 
لتقديم  فيها  العمل  ملباشرة 

اخلدمات للمشرتكني.
ورافق حرب يف اجلولة املدير 
والصيانة  لإلستثمار  العام 
املدير  اإلدارة  جملس  رئيس 
العام هليئة أوجريو عبد املنعم 
مالكي  هيئة  رئيس  يوسف، 
جنار،  جيلبري  اخلليوي  قطاع 
تاتش  لشركة  العام  املدير 
من  وعدد  منصور  وسيم 
أوجريو  هيئة  يف  املسؤولني 

ومستشارو الوزير.
يف  مراكز  اجلولة  ومشلت 
واحلازمية،  وبدارو  املزرعة 
على  حرب  خالهلا  اطلع 
العمل،  وسري  التحضريات 
على  القيمني  واستعجل 
أجل  من  اإلسراع  األعمال 
خدمة  املراكز يف  هذه  وضع 

املشرتكني يف أقرب وقت.
من جهة أخرى، هنأ حرب عمال 
أن  آمال  عيدهم،  لبنان عشية 
العامة  لبنان  ظروف  تتحسن 
وتنعكس إجيابا على ظروفهم 
والعيش  كرامتهم  يؤمن  مبا 

الرغيد.

حرب أبلغ شركيت تاتش وألفا عن 
املناقصة املرتقبة والتمديد هلما
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لبنانيات

حقائق التمرد الذي شهده املبنى 
االسبوع  روميه  سجن  يف  »د« 
املاضي، كاشفا وقائع االعتداء 
وضربهم  العسكريني  على 
اليت  واملفاوضات  واحتجازهم، 
االمنية،  العملية  قبل  حصلت 
سبل  حول  مواقف  مجلة  معلنا 
يف  السجون  أزمة  من  اخلروج 

لبنان.
حزيران  »منذ  املشنوق:  وقال 
ذوي  سجن  دشنا  املاضي 
وحتدثت  االمنية،  اخلصوصية 
عن  سابقة  خمتصرة  كلمة  يف 
اليت  واملأساة  املشاكل  حجم 
لبنان،  يف  السجون  عنها  تعرب 
فقدرة السجون على االستيعاب 
هي 2500 سجني بشكل عادي، 
حنن لدينا 7 االف و800 موقوف 
وسجني، وبالتالي هذه املشكلة 
أو  بيوم  تعاجل  ان  ميكن  ال 
اثنني. حلسن احلظ أخذنا قرارا 
ببناء سجن مناطقي يتسع بشكل 
سجني،  و800  لـ700  طبيعي 
 53 منذ  االول  هو  القرار  وهذا 
اكثر  نضع  أن  وميكن  سنة، 

بسبب االوضاع املادية«.
أضاف: »بتشجيع من وزير املال 
علي حسن خليل، واحساسا منه 
باملسؤولية وافق على ان تدفع 
بني  دوالر  مليون   55 اخلزينة 
عامي 2015 و2016، و5 مليون 
لتأهيل  اللبنانية  اجلمعية  من 
عندما  أسستها  اليت  السجون، 

تسلمت الوزارة«.
وعن عملية التمرد اليت حصلت، 
قال املشنوق: »االسبوع املاضي 
يف سجن رومية، بدأت العملية 
يوم  جدد  مساجني  بإدخال 
املفاتيح  وأخذت  ظهرا،  اجلمعة 
والتمرد،  الشغب  عملية  وبدأت 
وفتحت أبواب السجون، وبدأت 
عملية اخراج املساجني، وحتطيم 
حضر  ثم  الداخلية،  الكامريات 
لالستيالء  أنفسهم  السجناء 
من  أكثر  هناك  السجن.  على 
بالعملية،  بدأوا  سجينا   50
حتطيم  كان  االساسي  وهمهم 
ماذا  يعرف  ال  حتى  الكامريات 
حيصل يف الداخل، ووزعوا على 
أجل  من  التخريب  عدة  بعضهم 
وضربوا  أخرى،  أبواب  حتطيم 
وحرس  االمنية  القوى  عناصر 
السجن، وخلعوا عنهم مالبسهم، 
مستخدمني  النار  أشعلوا  ثم 

أسرتهم«.
»املستوصف  أن  اىل  وأشار 
ألف   196 كلف  الذي  امليداني 
دوالر، مت تدمريه«، كاشفا أن 
الذين  االمنية  العناصر  »عدد 
اثنان  عنصرا،   11 بلغ  اصيبوا 
منهم أصيبوا حبروق من الدرجة 

الثانية«.
املؤمتر  بعقد  تأخر  أنه  وأوضح 
جيب  »كان  ألنه  الصحايف 
حتضري وثائقي جدي يظهر ماذا 
الغبار  موجة  تكون  وأن  حصل، 

ذهبت«.
وقال: »تقرير قوى االمن حيدد 
باالسم 21 اصابة بني السجناء، 
حباجة اىل صور ومتابعة عالج مع 
االمر  وهذا  اختصاصيني  اطباء 
مت، من أصل 111 سجينا يقال 
بسيطة،  لكدمات  تعرضوا  انهم 
أما الصليب االمحر الدولي فأكد 

لي بعد زيارته للسجن، أن عدد 
من  أقل  بل  مطابق  االصابات 
قوى  تقرير  يف  املوجود  الرقم 
الصليب  استمع  وقد  االمن، 
االمحر اىل 100 سجني قالوا انهم 
تعرضوا للضرب، هذا االمر قد 
 965 هناك  ولكن  كبريا،  يظهر 
سجينا نقلوا من مبنى »ب« اىل 
توقيفات  والباقي  »د«  املبنى 
أنهم  يدعون   %9 اي  جديدة، 
يوم  بسيطة.  بكدمات  مصابون 
دخلنا مبفاوضات بشكل  اجلمعة 
سلمي النهاء حالة التمرد، تدخل 
ورجال  السياسيني  من  عدد 
الدين، لوقف التمرد، واستمرت 
السبت  يوم  حتى  املفاوضات 
ظهرا، وجنحنا بإخراج 12 عسكريا 

وطبيبني حمتجزين«.
أضاف: »استمررنا باملفاوضات، 
وأصروا على ان يبقوا مسيطرين 
على السجن بدون ابواب وبدون 
استعادة  حني  اىل  ضوابط  اي 
انهم  حبيث  ب،  املبنى  تاريخ 
يسيطرون على املبنى ويديرونه 
وحيكمون  ويعذبون  وجيلدون 
بكل  يقومون  وهم  بالناس، 
شيء، واليوم يف اجلرائد هناك 
شهادات ملساجني تعطي صورة 
اوضح ملا كان حيصل يف املبنى 

ب«.
مع  التشاور  »بعد  وتابع: 
والعسكريني  بصبوص  اللواء 
ان  جيب  انه  قلنا  املعنيني، 
نكمل باملفاوضات، كان رئيس 
هيئة العلماء يتابع معنا والعميد 
عماد عثمان ايضا، لكن من دون 
نتيجة. كان هناك شخص امسه 
موجود  امسه  اليوم  وليد،  ابو 
السجناء  من  وهو  اجلرائد،  يف 
املبنى  بإدارة  املشهورين 
التمرد  وبتزعم  سابقا  »ب« 
الحقا، تكلمنا معه، مل يبق احد 
بعد  االحد  يوم  معه.  وتكلم  إال 
الظهر كان الوضع كما رأيتموه 
يف السجن، والسجني ابو وليد 
قال انه مل يعد قادرا على فعل 
حتى  االتصاالت  تابعنا  شيء. 
وقمنا  ليال،   10:30 الساعة 
بكل احملاوالت والطرق، لكنهم 
قوى  تعود  ان  متاما  رفضوا 
الداخل  من  املبنى  اىل  االمن 
وترتبه وتعيد االمن واالنضباط 
اخليار  كان  السجن.  داخل  اىل 
بعملية  نقوم  ان  امامنا  الوحيد 
امنية صباح االثنني ملنع حتويل 
كربى  مصيبة  اىل  »د«  املبنى 
اي  »ب«،  املبنى  كان  كما 
غرفة عمليات لكل انواع االعمال 
االرهابية اليت متتد من خميم عني 
احللوة اىل عرسال اىل الرقة يف 
سوريا اىل املوصل يف العراق. 

مل يكن لدينا أي خيار آخر«.
باللواء  »اتصلت  وأردف: 
وقلنا  عثمان  والعميد  بصبوص 
هلم اننا سندخل اىل السجن فجر 
االمر.  هذا  مت  وفعال  االثنني، 
فقامت الدنيا ومل تقعد باعتبار 
ونتعرض  املساجني  نعذب  اننا 
هلم. مل يفكر احد للحظة ما الذي 

كان يقوم به املساجني«.
»إذا كان هناك مشكلة  وقال: 
من   %60 كون  القضاء  يف 
غري  موقوفني  املساجني 
مسؤولية  فهذه  حمكومني، 
مسؤولية  وليست  احلكومة 

املشنوق عرض وقائع التمرد يف روميه....
مسؤولية  ان  الداخلية.  وزارة 
حتقيق  هي  الداخلية  وزارة 
االمن واالنضباط والنظام داخل 
السجن.  منطقة  ويف  السجن 
احلكومة  يف  مشارك  وزير  أنا 
تسريع  موضوع  يف  رأي  ولي 
احملاكمات بطبيعة احلال، وجيب 
جان  الرئيس  ان  نعرتف  أن 
سنة  ونصف  سنة  منذ  فهد 
اليوم قام بعمل كبري يف  حتى 
يسمى  ما  حماكمات  موضوع 
بعد  االسالميني،  باملوقوفني 
فصل امللفات عن بعضها متكن 
اصل  من  ملفا   26 من ختليص 
سنوات  عمرها  كان  بعدما   ،36
فوق  مكدسة  والسنوات  طويلة 

بعضها دون حماكمات«.
العملية  نتيجة  »كانت  أضاف: 
االمنية ما رأيتموه اآلن ال اكثر 
عن  كثري  كالم  قيل  اقل.  وال 
وال  عليها  احد  يطلع  مل  عملية 
االضرار  وطبيعة  طبيعتها  على 
انين  علي  اخذ  حققتها.  اليت 
كالما  قلت  كبريا،  كالما  قلت 
لكن  أكرره،  أن  ومستعد  كبريا 
ال  العسكريني، حنن  عن  دفاعا 
السجن  اىل  العسكريني  نرسل 
ليحتجزهم املساجني ويضربوهم 
لتكرار  ويسعون  ويهينوهم 
بتكرار  امسح  لن  »ب«،  املبنى 
املبنى »ب« وال بإدارة السجن 

للمساجني مهما كلف االمر«.
االنساني  »املوضوع  وتابع: 
وكوزارة  كحكومة  واجباتنا  من 
باتصاالت  قمت  داخلية. 
بصبوص  اللواء  مع  واجتماعات 
والعميد  ومعنيني،  قضاة  ومع 
اىل  يوميا  يذهب  كان  شعبان 
سجن روميه ليتأكد أن الرتميم 
سينتهي  وفعال  بوقته،  ينتهي 
املساجني  وسننقل  الرتميم 
مما  بكثري  أفضل  ظروف  اىل 
السجن  ادارة  ولكن  عليه.  هي 
السجن  ومسؤولية  الداخل  من 
وزارة  وعلى  الدولة  على  تقع 
الداخلية، وليس على السجناء، 
وال يقع علينا ان نسمح او نسهل 
عمليات  غرفة  هناك  يكون  ان 
ارهابية  لعمليات  اخرى  مرة 
نعرف  لتنظيمات  السجن  يف 
تسببت  اليت  واالمور  مصائبها 
بها واليت ميكن ان تتسبب بها 

االن يف لبنان وخارجه«.
وقال املشنوق: »نسعى اىل ان 
االقصى،  باحلد  علينا  مبا  نقوم 
باالمس  احلكومة  ان  قلت  وانا 
جتاوبت، والرئيس سالم ووزير 
الوزراء  وكل  جتاوبا  املالية 
سجنا.  نبين  ان  على  وافقوا 
االجتاه،  بهذا  جدي  عمل  هناك 
وال يزايد احد علينا يف املسألة 
واجباتنا  مبسألة  او  االنسانية 

جتاه املساجني«.
حتقيقا  »هناك  ان  وكشف 
عسكريا فتح، وقد كلف ضابط 
برتبة عميد بأن حيقق يف كل ما 
حصل منذ اللحظة االوىل وحتى 
اعادة النظام اىل السجن، سواء 
من العسكريني او من السجناء«، 
وقال: »هذا االمر يتطلب وقتا، 
االن،  حتى  ينته  مل  فالتقرير 
ان  اىل  االمر  بتأجيل  قلت  أنا 
االمحر  الصليب  تقرير  ينتهي 
عن  املسؤول  العميد  وتقرير 
ان  عرفت  وباالمس  التحقيق. 

القاضي زعين كلف من احملكمة 
القاضي  قبل  من  العسكرية 
التحقيق  ملتابعة  صقر  صقر 
بهذه املسألة كونها على عالقة 

بالعسكريني والسجون«.
أضاف: »كل ما قيل حول هذه 
انه  فيه  يقال  ما  اقل  املسألة 
اما  منه  ويقصد  دقيق  غري 
بالوضع  كاملة  معرفة  عدم 
اسرتضاء  واما  السجن  يف 
خيدمونهم  انهم  يعتربون  ناس 
باالنتخابات،  او  بالسياسة 
النوع  هذا  اىل  االنتباه  دون 
التخريب  ومن  املسؤولية  من 
وهذا  العسكريني،  احتجاز  ومن 
قوى  عناصر  اصابة  من  النوع 
ان  اال  يروا  مل  حبروق،  االمن 
صحيح  ضربوا،  سجناء  هناك 
القيام  خيار  ألن  ضربوا  أنهم 
مبنى  على  خالهلا  تدخل  بعملية 
يرتك  ال  سجينا،   1147 فيه 
على  للدخول  هادئة  طريقة  اي 
اخليالي  العدد  هذا  فيه  مبنى 
من املساجني، خاصة انهم يوم 
االحد بعد الظهر رفضوا كليا ان 
الدارته  السجن  تسليم  يعيدوا 

ولقوى االمن«.
ستتخذ  اجراءات  »هناك  وتابع: 
ادارة  بطريقة  النظر  العادة 
العسكريني  قبل  من  السجن 
ننتظر  ان  ميكن  فال  والضباط، 
يوميا حصول مشكلة يف املبنى. 
سجن رومية ليس فقط املبنى 
هناك  »ب«،  واملبنى  »د« 
وحنن  سجني،   3000 من  اكثر 
كبرية  خربة  لدينا  ان  ندعي  ال 
يف املوضوع، لدينا خربة كافية 
وجدية ولكن ليس لدينا امكانات 
حتتاج  مطالبهم  تلبية  مالية، 
اللبنانية قدراتها  الدولة  املال، 
أن  حناول  وحنن  جدا  حمدودة 
احسن  هي  باليت  االمور  نسلك 
االعتماد  من  ممكن  قدر  وبأقل 
يف  أمنا  اللبنانية،  اخلزينة  على 
وزارة  يف  والنهاية  البداية 
محاية  اوال  واجباتي  الداخلية 
العسكريني، وثانيا حتقيق االمن 
واالنضباط، وثالثا حماولة حتقيق 
مطالب السجن، ولكن بعد هذه 
الصور اعتقد أن مطالب السجناء 
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فاالولوية  االن،  اولوية  ليست 
للسجن  االنضباط  اعادة  االن 
جسديا  العسكريني  ومحاية 
ومعنويا، كرامة العسكريني قبل 
كرامة اي أحد آخر. ال ميكن ان 
يقوم  ان  العسكري  من  نطلب 
لصاحل  عنه  نتخلى  ثم  بواجبه 
او ذاك.  السياسي  مطلب هذا 
هذا كالم غري مسؤول، العسكر 
وبعدده  احملدودة  بإمكانياته 
احملدود يف قوى االمن الداخلي 
احلدود  من  متتد  بواجبات  يقوم 

اىل احلدود«.
عددا  اكثر  »االردن  وأردف: 
منا بسكانه والجئيه رمبا %10، 
وعدد قوى االمن فيه 90 الفا، 
وليس 27 الفا، وبأحسن جتهيز 
حمفوظة  وكرامتهم  ومقرات، 
وهم الذين يضبطون االمن يف 
تدرجييا  سنسعى  حنن  البلد. 
املطالب،  هذه  حتقيق  اىل 
حنقق هذه املطالب للعسكريني 
شيء  كل  قبل  ولكن  اوال، 
جمموعة  ومننع  كرامتهم  حنفظ 
اينما  احملكومني  اجملرمني  من 
االعتداء  يستسهلوا  ان  كانوا 
وضربهم  واحتجازهم  عليهم 
اجلميع  يكونون يشجعون  وبهذا 
ويقومون  القانون  جتاوز  على 
مبا يرفضه كل اللبنانيني. هذه 
تدرجييا  حلها  سيتم  املشكلة 
خالل اسبوع او عشرة ايام كحد 
اقصى بانتقال نصف املساجني 
ترمم،  الذي  باء  املبنى  اىل 
واالنضباط  االمن  وسنفرض 
املباني بشكل متساو،  يف كل 
ولن نسمح يف اي حلظة بتمرد 
ثان او ثالث او رابع، لن نسمح 
ادارة  تعود  ان  حلظة  اي  يف 
املباني اىل السجناء كي يعاقبوا 
عمليات  غرف  ويفتحوا  ويعذبوا 
كل  يف  وختريب  واتصاالت 
شفافة  التحقيقات  كل  البلد. 
وال يوجد سر سواء يف الصليب 
االمحر او يف التحقيق املسلكي 
او يف التحقيق الطيب الذي قام 
نسمع  االمن،  قوى  اطباء  به 
اشخاص  من  تلقيتها  روايات 
فيها،  التحقيق  ونتابع  جديني 
وسنعلن التحقيق عندما يظهر اذ 

ليس لدي سر بهذا املعنى«.
أضاف: »مسؤولييت عن السجناء 
امكانياتي  ضمن  هلم  اوفر  ان 
افضل الظروف االنسانية واال مل 
اكن ألجول على كل املقتدرين 
حاكم  وعلى  اخلاص  القطاع  يف 
وعلى  مشكورا  املركزي  البنك 
رئيس مجعية املصارف مشكورا 
كي  املال  بعض  ألمجع  ايضا 
السجون،  موضوع  استعمله يف 
نشيد  اننا  اذ  املوقتة  سواء 
االن مبنى موقتا لالجانب لالمن 
وآخر  املتحف،  منطقة  العام يف 
للموقوفني العسكريني يف ثكنة 
مخسة  وخصصنا  الدين،  فخر 
ببناء  للمشاركة  دوالر  ماليني 
منطقة  يف  الرئيسي  السجن 
الشمال. ال مساعدة من اخلارج، 
الداخل  من  كله  التخطيط 
والتنفيذ من الداخل، وال تواطؤ 
من القوى االمنية واال ملا كان 
القوى  عناصر  وضرب  أهني 

االمنية«.
االمنية  اخلطة  »موضوع  وتابع: 
أجبت  والبقاع  الضاحية  يف 
احتدث  أعيده،  ولن  امس  عليه 
عن موضوع السجن، من يتهجم 
علي ام ال هذا موضوع آخر اليوم 

احتدث عن رومية وما حصل«.
جدية  االمنية  »اخلطط  وأردف: 
تعزيزا  يسمونها  من  وهناك 
امنيا لكن ضمن امكانيات الدولة 
ومن واجباتها فرض االمن على 
سيما  ال  اللبنانية  االراضي  كل 
الضاحية، سالح حزب اهلل هناك 
من  احلوار  طاولة  على  اتفاق 
انه  السياسية  القيادات  كل 
الدفاعية  االسرتاتيجية  من  جزء 
او  امنية  خطة  من  جزءا  وليس 
هذا الزاروب او ذلك. سنحاول 
ان نفرض االمن يف كل منطقة 
ثغرات  هناك  اليها،  دخلنا 
وسنتابعها  البقاع  يف  حصلت 
حتى توقيف كل من يعترب نفسه 
فوق القانون واي شخص عليه 
مذكرة قضائية سيلقى القبض 
عليهم  آجال. من  ام  عاجال  عليه 
قابلني  غري  قضائية  مذكرات 

للمساومة«.

برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية
الدكتور سمري جعجع 

ممثاًل بسعادة النائب الدكتور فادي كرم 
 يتشرف حزب القوات اللبنانية يف سدني اسرتاليا 

بدعوكم اىل املشاركة  يف لقاء املقاومة اللبنانية
 وذلك يف ٢ أيار ٢٠١٥ الساعة الثامنة مساًء على العنوان التالي: 

Imperial Paradiso , 58 Spencer st Fairfield . 
للحجز االتصال : 0400846158

لقاء املقاومة 
اللبنانية السنوي 
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يسعون إلفراغ رئاسة اجلمهورية من القرار وقيادة اجليش من الكفاءات
العماد عون بعد اجتماع التكتل: التمديد ممنوع وكل اإلجراءات متاحة

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

عاد احلوار بني العماد ميشال عون 
والدكتور مسري جعجع اىل الواجهة 
النوايا  اعالن  اجناز  باب  من 
الرجلني.  بني  اللقاء  عقد  وقرب 
التفاهم حول  باب  ايضًا من  لكن 

مقاطعة اجللسة التشريعية.
التيار  بني  فعله  الوقت  فعل 
اللبنانية.  والقوات  احلر  الوطين 
يومًا   186 لـ  ميكن  ال  انه  صحيح 
من احلوار ان ختتصر 27 عامًا من 
االنفصام والعداء بني ابرز كتلتني 
مسيحيتني. لكن احملاورين اللذين 
حينًا  الصمت  سياسة  انتهجا 
اخرى،  احيانًا  االعالمية  واالطاللة 
جنحا باالمس يف قطف مثار اعالن 
رمسيًا،  قبل صدوره  حتى  النوايا 

اجناز اعالن النوايا: لقاء عون وجعجع »آت آت«

اىل  والنظرة  السيادية  املسألة  الدولية،  وعالقاته 
اجليش ودوره واهميته، التوطني والنزوح السوري، 
اللجوء  وعدم  القانون  اىل  االحتكام  ثقافة  وتشجيع 
اىل العنف لقلب موازين القوى«، اضافة اىل بنود 
اخرى انتهى العمل عليها ومرتوكة لالعالن الرمسي.

النوايا، اال ان ما اجنز حتى اآلن  على اهمية اعالن 
يف  مباشر  تأثري  له  والرياشي  كنعان  اىل  بالنسبة 
الساحة املسيحية، ان جلهة وقف احلمالت االعالمية 
اليت  االجواء  اىل  بالنسبة  حتى  او  الدعاوى  وسحب 
الطرفني  سياسيي  حضور  يف  اجيابا  تنعكس  بدأت 
الطالبية  االوساط  ويف  االمس،  اخصام  احتفاالت 

اجلامعية.
يقول كنعان: »لقد اجنز الكثري حتى االن، واملناخ 
الذي صار موجودًا مسح بالتوصل اىل مواقف مشرتكة 
والتنسيق يف قضايا سياسية كما حصل بالنسبة اىل 
بالقول  فيكتفي  الرياشي  اما  التشريعية«.  اجللسة 
»الوقت ليس مهما يف حد ذاته بل احلكمة يف حسن 
احلصاد  ووقت  مضى  قد  الزرع  فوقت  استثماره، 
مسيحية  مرحلة  اىل  مدخل  النوايا  واعالن  حان،  قد 

ووطنية جديدة«.
زادت  وجعجع  عون  بني  اللقاء  موعد  اقرتب  كلما 
اطراف  دخول  امكان  وعلى  فشله،  على  الرهانات 
يزال  منه على خط عرقلته. ويف وقت ال  متضررة 
حلقة  يف  يدور  اهلل  وحزب  املستقبل  بني  احلوار 
والقوات  التيار  يعترب  الشيعية،  ــــ  السنية  التهدئة 
لديهما  ان  رغم  اساسيًا،  وخرقًا  اجنازًا  حققا  انهما 
مرتبطان  وأنهما  خمتلفني،  سياسيني  مشروعني 
بتحالفات وبتفاهمات سياسية مع اطراف اخرى تتطلع 
»ان  الرياشي  يقول  احلوار.  هذا  يدور يف  ما  على 
حتى  اجنز  ما  اجواء  يف  حلفاءهما  يضعان  الطرفني 

اآلن، فنحن لسنا جزيرة منفصلة عن الواقع«.

مقاطعة الجلسة التشريعية
امثر مقاطعة  النوايا  اعالن  االول على طريق  االجناز 
لقاء  »حبثنا يف  كنعان  ويقول  التشريعية،  للجلسة 
معراب يف ملفات سياسية عدة، ومنها البنود اليت 
جيب ان يشملها تشريع الضرورة كقانون االنتخاب 
املشرتكة  السياسية  واملقاربة  اجلنسية.  واستعادة 

جاءت ترمجة عملية الجواء احلوار والتنسيق بيننا«.
تقارب  من  اخريا  استجّد  ما  على  الطرفان  يعّول 
الثقة  عوامل  من  يزيد  جديد  مشهد  لبناء  سياسي 
حديثة  جتارب  يستعيدان  فال  والقوات،  التيار  بني 
كادت تصل اىل تفاهم قبل أن حتبط، كاالتفاق على 

مشروع اللقاء االرثوذكسي.
الضرورة.  تشريع  بنود  على  االتفاق  سهال  ليس 
املزيدات  ان  يعترب  حني  بري  نبيه  الرئيس  وخيطئ 
جانب  اىل  يقف  التيار  جعلت  اليت  هي  املسيحية 
القوات والكتائب. ما حصل ليس مزيدات بل تفاهم 
مشرتكة  وقناعات  الطرفني  بني  مواقف  وتنسيق 
سترتجم عمليا من اآلن وصاعدا عرب لقاءت تنسيقية 
السياسية.  القضايا  من  عدد  من  مشرتكة  ومواقف 
ومسائل  النقطتني  هاتني  على  اتفق  اآلن  فحتى 
تتعلق باملوازنة العامة، والقضايا االخرى االساسية 
من  وملزيد  للوقت  مرتوكة  حاليا،  للبحث  املطروحة 
بدأت  الطرفني  بني  اللقاءات  ان  علما  النقاشات. 
تتوسع وتنضم اليها شخصيات نيابية وقيادية من 
التيار، تبحث يف شكل مفصل بعض  القوات ومن 
داخل جملس  للنقاش  املطروحة  والقوانني  القضايا 

النواب وخارجه.

الطرفان يضعان حلفاءهما يف أجواء ما انجز حتى اآلن )أرشيف(

هيام القصيفي

ومن دون ان يلتقي رئيس تكتل التغيري واالصالح 
اللبنانية  القوات  حزب  ورئيس  عون  ميشال  العماد 

الدكتور مسري جعجع.
اذ ان اللقاء السري الذي عقد قبل ايام يف معراب، 
عون  من  موفدًا  كنعان  ابرهيم  والنائب  جعجع  بني 
يكن  مل  الرياشي،  ملحم  الرابية  اىل  جعجع  وموفد 
بل  النوايا،  اعالن  ورقة  البحث يف  استكمال  هدفه 
البحث يف اجللسة التشريعية اليت حدد الرئيس نبيه 
بري جدول اعماهلا، وهو أمثر اتفاقا على املقاطعة، 

كما على بنود » تشريع الضرورة«.
بالنسبة اىل كنعان والرياشي، االتفاق السياسي هو 
مثرة اعالن النوايا قبل ان يصبح لقاء عون وجعجع هو 
احلدث. يدرك الطرفان مدى أهمية الصورة بالنسبة 
اخلضوع  يريدان  ال  لكنهما  املسيحي،  اجملتمع  اىل 
ومن  الصورة،  انتظار  الناس  حق  »فمن  للضغط، 
أصبحت  الصورة  مكّونات  فولكلورًا.  تكون  أال  حقنا 
موجودة، وألول مرة منذ ثالثني سنة ميكن القول ان 
ما اجنز على املستوى املاروني واملسيحي يوازي يف 

اهميته عقد اللقاء املرتقب«.
لن يتأخر اللقاء، بل »هو آت آت، والصورة آتية«، 
عنه  يعلن  ولن  مفاجئة،  اللقاء يف صورة  وسيعقد 
مسبقًا السباب أمنية، وسيكون تتوجيًا للحوار اجلاري 
رمسيًا،  النوايا  ورقة  فيه  وتعلن  خامتة،  وليس 
يؤسس  وطين  مسيحي  للقاء  مقدمة  »وسيكون 

ملستقبل افضل«.
حتى يصبح  والرياشي،  كنعان  مع  احلديث  يتشعب 
اليت  االيام  ِعشرة  ذلك  سبب  لعل  واحدًا.  كالمهما 
اليت  والعلنية  السرية  واللقاءات  رياشي،  يعدها 
اللذان  وهما  تفاصيلها.  وحيفظ  كنعان  حيتسبها 
يعرفان متاما ان كثرًا راهنوا على فشلهما وان هناك 
لن  القواتي  ــــ  العوني  احلوار  ان  سلفًا  يعترب  من 
يوصل اىل اي مكان، وان ما يريده العونيون خيتلف 

عما يريده القواتيون.
هي  والرئاسة،  وجعجع  عون  ولقاء  النوايا  اعالن 
االول  اليوم  منذ  املسيحيني  شغلت  ثالثة  عناوين 
للمرحلة اجلديدة يف تاريخ العالقة بني الطرفني. ومع 
احلوار  عن  احلديث  انكفأ  واالشهر،  االسابيع  مرور 

الذي اعترب تقطيعا للوقت يف املرحلة الضائعة.
تغريدات  يف  حصل  ما  فشله  استشعار  من  وزاد 
معايدة جعجع لعون يف عيده. مّر الصوم ومّر الفصح 
النوايا  اعالن  عن  الكالم  وبدأ  يعقد،  مل  واللقاء 
على  اخريًا  اليت رست  وبنوده  مواعيده  كما  يتأرجح 
16 بندا بعد دمج بندين من الورقة اليت تنّقلت بني 
الرابية ومعراب طوال االشهر املاضية، ليعلن كنعان 
بعد  رمسي،  شكل  يف  انتهاءها  اليوم  والرياشي 

اكتمال التنقيحات عليها من جانب عون وجعجع.
اعالن النوايا

وخامتة.  مقدمة  اخريًا،  اجنزت  كما  الورقة،  تتضمن 
تؤكد املقدمة اهمية التنوع السياسي والدميوقراطي 
االتفاق  وتثمري  اتفاق  ال  حيث  االجيابي  والتنافس 
حيث هو ممكن. وأبرز عناوين اعالن النوايا »التخاطب 
السياسي البناء واالجيابي حتى يف حاالت االختالف 
اعادة  بعد  اجلمهورية  رئيس  مواصفات  والتنافس، 
اليوم،  حتى  الطائف  من  السابقة  املرحلة  تقويم 
السابقة  املرحلة  درس  ضوء  يف  االنتخاب  قانون 
الالمركزية  ودستورية،  ميثاقية  معمقة  قراءة  مع 
واستعادة  واهلوية  االرض  املوسعة،  االدارية 
للسياسة  الطرفني  ونظرة  العامة  املالية  اجلنسية، 
املالية وحمكمة اجلرائم املالية، عالقة لبنان مبحيطه 

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

الراهنة.
عون  العماد  حتّدث  االجتماع،  وعقب 
والتمديد  طفح،  قد  الكيل  أن  معلنًا 
فإن  وإال  ممنوع  األمنية  للقيادات 
األيام  وإن  ممكنة،  االحتماالت  كل 
»خيال«  ب  فيها  يأتون  كانوا  اليت 
وّلت،  للجمهورية قد  رئيسًا  يعينونه 
ورفع الصوت قائاًل : حنرتم متثيلكم 
شاهد  متثيلنا.  فاحرتموا  الشعيب 

الفيديو ويف ما يلي نّص احلديث:
عنكم  غيابنا  بعد  بكم،  وسهاًل  »أهاًل 
كبرية  ضّجة  هناك  قصرية.  لفرتٍة 
اليت  التحاليل  اإلعالم، من حيث  يف 
الـ 90 %  هي خاطئة بنسبة تتجاوز 
الذي  الكبري  التضليل  إىل  باإلضافة 

يعيشه الرأي العام.
على  النقاط  لنضع  اليوم  هنا  حنن 
احلروف، وذلك إحرتامًا للحقيقة وألن 
الوضع الذي نعيشه يصل إىل الرأي 

العام بشكٍل مزّيف.
موضوع  عن  كثريون  يتكّلم 
التمديد  أّن  خصوصًا  التعيينات، 
عن  خارج  التعيينات   هذه  جلميع 
القانون، وعن الواقع. تارًة، يقولون 
احلكومة  من  عون سيخرج  العماد  إّن 
شامل  العميد  تعيني  عدم  حال  يف 
روكز قائدًا للجيش، وطورًا يتكّلمون 
عن أّن العماد عون يتّجه للقيام بأمر 
القبول  عدم  حال  يف  »إنتحارّي« 
الواقع،  يريدها...  اليت  باملطالب 
صحيحة،  غري  األمور  هذه  كّل  أّن 
اللبنانية  الدولة  أّن  هو  والصحيح 
بل  ال  اإلنهيار،  من  حالة  يف  هي 
أصبح هناك »شكل دولة«، كاجلسم 
الذي ميوت وال يبقى منه إاّل »هيكله 
العظمي«.. لقد سقط دستور الدولة 
اللبنانية وسقطت قوانينها، وسقطت 
األمور، لذلك مل  ممارستها جتاه كّل 

يبَق هلا إاّل أن تتلّهى ببعضها..!
اجلمهورّية،  رئاسة  عن  نتكّلم  عندما 
وعن مواصفات الرئيس اليت نطالب 
»إّن  الفور،  على  يقولون  بها.. 
العماد عون يسعى أن يكون رئيسًا 
للجمهورّية«. لقد قلنا إّننا نريد رئيسًا 
ا له صفة متثيلّية، ويستطيع أن  قويًّ
ميّثلها  اليت  للطائفة  مرجعّية  يكون 
الذي  الطائفّي  النظام  هذا  ضمن 
نعيشه يف لبنان. ملاذا يقولون دائمًا 
»العماد عون«، وملاذا يأخذون األمور 
تّتبعون  هل  »شخصّية«؟!  بطريقة 
الصفات  تقتلوا  كي  الطريقة  هذه 
يف  حاضرة  تكون  أن  جيب  اليت 

الرئيس..؟!
فيها  يأتي  كان  اليت  األّيام  إّن 
هي  للجمهورّية  رئيسًا  »خيال« 
موجودون،  حنن  اليوم..!!  ممنوعة 
»عياري«  لسنا  لبنان،  أّسسنا  وحنن 
يف هذا البلد..!! ما خيّصنا نريد أن 
حنصل عليه ال أن يأخذه أحد غرينا، 

فمراكزنا ليست »شحادة« ..!
احلريري،  سعد  الشيخ  صّرح  لقد 
رئاسة  منصيب  أّن  بذلك،  له  وحيّق 
اجلمهورّية وقيادة اجليش حباجة إىل 
التشاور بني اجلميع.. لذا ميكنين أن 
وقيادة  احلكومة  رئاسة  إّن  له  أقول 
من  غريها  تشبه  الداخلي  األمن 
املناصب، وهي أيضًا حتتاج للتشاور 
واألمر  عليها.  للتوافق  اجلميع  بني 
جملس  رئاسة  إىل  بالّنسبة  نفسه، 
النّواب ومديرّية األمن العام، فتحتاج 
كّل هذه املناصب إىل التشاور بني 
معّينة  بأمور  تقبلون  ملاذا  اجلميع.. 
وتسريون بها من دون أّي مشكلة، 
أموٍر  يف  عينه  األمر  وترفضون 
أخرى..؟! هذا األمر ال جيوز، وال حيّق 
بهذه  باألمور  يتصّرف  أن  كان  أليٍّ 

الطريقة!
أّي  بتعيني  الطائفة  تقوم  عندما 

هلا..  فخرًا  يكون  أن  عليه  شخص، 
التمثيلّية  الصفة  ننكر  ال  أّننا  وكما 
السنّية  الطائفتني  من  للموجودين 
والشيعّية، ال نقبل أن ينكر أحد علينا 
صفتنا التمثيلية..! حنن نرفض هذه 
اآلن،  أّننا  وليعلموا  التصّرفات، 
كما  السطر«  على  »النقطة  وضعنا 

ُيقال.
عند احلديث عن وضع املسيحيني يف 
اللبناني  الوضع  عن  نتحدث  لبنان، 
بصورٍة عامة، ألّن إنهيار املسيحيني 
ألنه  اإلنهيار،  إىل  بلبنان  يودي 
الوطن،  مرتكزات  زوال  إىل  يؤّدي 
ُمدركني خلطورة  أّن اآلخرين  وأعتقد 

الوضع القائم.
إختفى املسيحّيون من الدول العربّية 
فلسطني،  مسيحيو  وِمنهم  اليوم، 
وذلك ألّنهم كانوا رعايا ال مواطنني 
يكونوا يف  أّنهم مل  أّي  بلدهم.  يف 
غري  وأيضًا  القرارات،  إختاذ  صلب 
الفاعلة  املؤّسسات  يف  ُمشاركني 
يف الوطن. كانوا الرعّية اليت تسمع 
الكلمة فقط، من دون أن يكون هلا 
أّي رأّي. لذلك، إندحر املسيحّيون يف 
تلك الدول مع الزمن، حّتى أصبحوا 
منهم  َبقَي  من  أّما  موجودين،  غري 
بالسيف..!  اليوم  عليه  ُقضَي  فقد 
نتحّدث عن السبب األساسي إلندحار 
وتعرضنا  سبَق  وحنن  املسيحيني، 
السبعينات،  يف  نفسها  للتجربة 
على  وحافظنا  قاومنا،  ولكّننا 
الطائف  إتفاق  أّن  صحيٌح  وجودنا.. 
حافظنا  ولكن  بعد،  فيما  علينا  حّل 
على أدوار كبرية، ومنها يف جملس 
اجلمهورّية،  رئاسة  ويف  النّواب، 
أّي من املؤّسسات  وقيادة اجليش، 

الفاعلة يف القرار.
إّن ما حيصل اليوم، هو السعي إلفراغ 
رئاسة اجلمهورّية من القرار، وإفراغ 
قيادة اجليش من الكفاءات..! وهذا 
تكوين  يف  اجلميع  بإشرتاك  حيصل 
هذه اللعبة. إّن كّل اهلدف من عملّية 
التمديد، هو إلبعاد بعض األشخاص 

واإلبقاء على أشخاص آخرين.
يف  املسيحيني  مرجعّية  هي  من 
ليس  الدولة؟..  ويف  املؤّسسات 
ليسوا هم  ألّنهم  مرجعّية  أّي  لديهم 
من إختاروها، وقد رأينا أّن التقسيم 
الطائفي قد احرُتم، ولكن الفرق هو 
إبعاد  خالل  من  احرتامه  مّت  قد  أّنه 
املؤّسسات،  تبين  اليت  الكفاءات 
اليت  القادرة  الكفاءات غري  واعتماد 
يتّم  ال  اليوم،  املؤسسات...  تهدم 
على  وال  الكفاءة  على  ال  اإلرتكاز 

القانون.
ميكن  وال  ميثاٌق  وحنن  كياٌن  حنن 
بالدستور  إّنا  بالسمسرات  تثبيته 
وإذا  بالشرعية،  أي  والقوانني، 
سقطت الشرعية اليت حنرتم من خالل 
الدستور والقوانني، فحتمًا سيسقط 
الكيان وسيتناثر إىل قطع تتبعثر يف 

كّل مكان.
يقولون إّن العماد عون يريد أن يأتي 
بصهره قائدًا للجيش، ولكنين مل أقل 
إّنا طالبت بتعيني قائد  يومًا ذلك، 
والقوانني،  للدستور  وفقًا  للجيش 
غري  هم  من  إعفاء  إىل  باإلضافة 
شرعيني من مناصبهم. هل تعلمون 
تواقيع  بكّل  الّطعن  املمكن  من  أّنه 
قائد اجليش ألّنه تعيينه غري شرعي؟ 
العسكري  اجمللس  أّن  تعلمون  هل 
من  هناك  ليس  ألّنه  موجود  غري 
نصاب؟ كيف تتّم القرارات يف أكرب 
الذي  اجليش  أي  لبنانية  مؤسسة 
عليه؟  آماهلم  كّل  اللبنانيون  يضع 
ملاذا؟  شرعي؟  غري  بشكل  تتّم  هل 
هل جيوز أن يكون لدينا 500 عميد 
يف اجليش وال ميكن أن يكون أحدهم 
قائدًا للجيش؟ إن كان األمر كذلك، 

فليحّلوا املؤسسة العسكرية ..!!
بتنا اليوم يف زمٍن يعطي فيه، من 
حول  آراءهم  الّدولة،  أموال  نهبوا 

للبالد..  رئيسًا  ليكون  يصلح  من 
فليتوّجهوا إىل القضاء أواًل وليرّبروا 
أمامه وليس على صفحات  أنفسهم 
الصحف..!! ال جيوز ملن نهب املال 
العام أن يعطينا آراءه باألشخاص أو 
 !!.. العام  بالشأن  تتعلق  مبواضيع 
ولكن من املؤّكد أّن الفاسد ال حيّبذ 
إىل  النظيفة  األكّف  وصول اصحاب 

السلطة.
للبحث  قابل  غري  املوضوع  إذًا، 
والتمديد ممنوع.. أّما ما هي اإلجراءات 
اليت سنّتخذها، فكّل اإلجراءات متاحة 

من دون أن نعددها.
إحرتام  اجلميع  على  نتمّنى  إذًا، 
األمور  طرح  عن  وليتعالوا  احلقائق 
من الناحية الشخصية واخلاّصة ألنها 

ليست كذلك.
انتخاب  ميكن  ال  إّنه  قالوا  عندما 
هناك  ليس  ألّنه  للجمهورية  رئيس 
نصاب، ومّحلونا مسؤولية عدم تأمني 
النصاب، طرحنا عليهم حاًل آخر، وهو 
حّل أكثر إنصافًا وأكثر عدالة وأكثر 
بلدان  أغلب  يف  ومعتمد  شفافّية، 
العامل، وهو إنتخاب الرئيس مباشرًة 
رفضوه؟!  فلماذا  الشعب..  من 
رفضوه ألّنهم مساسرة، ويريدون أن 
يرهنوا الرئيس قبل أن جيلس على 
هلم،  حيلو  مبن  يأتوا  وأن  الكرسي، 
يريدونه.  ما  ويفعل  مدّجنًا  فيكون 

هذا استغباء لنا، وال نقبله.
ألّن  نصلح،  أن  علينا  جيب  إذًا، 
العيش  على  قادرة  تعد  مل  الدولة 
على هذا النحو. مجيعكم تدركون ما 
هو عليه الوضع اإلقتصادي والوضع 
اإلنائي، فمن اّلذي خيالف؟ من هو 
الّذي يقوم بهذه املخالفات الكربى؟! 

طبعًا احملميون.
عندما كان قائد اجليش يصّرح مطالبًا 
أن  جيب  عّمن  ولكن  الغطاء..  برفع 
يتم رفع الغطاء؟ جيب أن يتّم رفعه 
ُيرفع  أن  معنى  فما  اجملرمني.  عن 
رفع  يتّم  لكي  حيميهم  من  الغطاء؟ 
هم  من  تأكيٍد  بكّل  عنهم؟  الغطاء 
على رأس الّسلطة اّليت تفوق سلطة 
ننهيه  أن  جيب  األمر  هذا  اجليش. 

بالقضاء.
وليس  خمتصرة،  بكلمة  ولكن 
األمر  هذا  سنرتك  ألننا  للتشهري، 
نتساءل،  ولكن  اخلاصة،  للمجاالت 
من هو اّلذي يستطيع اليوم أن يؤّمن 
يستطيع  أحد  من  ما  حقوقه؟!  على 
ذلك. عادة حيال الناس إىل القضاء 
عندما يقومون جبرميٍة ما، ولكن إىل 
عندما  القضاء  حنيل  أن  ميكن  من 
القضاء  فهل حنيل  اجلرائم؟  يرتكب 

على القضاء؟!
 ثّم أجاب عن أسئلة الّصحافيني:

اخليارات  كّل  إّن  تقول  أنت  س: 
سحب  ومنها  أمامكم،  مفتوحٌة 
يف  تفعلون  ماذا  ولكن  وزراءكم. 
اّلذين قالوا  هذه احلال مع حلفائكم 
علنًا إنهم لن يسحبوا وزراءهم ونعين 
سليمان  بري،  نبيه  الرئيس  وزراء 

فرجنية، وحزب اهلل؟
اخليارات  كّل  أّن  أقول  عندما  ج: 
أعّدها، فمعنى  مفتوحة من دون أن 
األمر  هذا  أترك  أن  أريد  أّنين  ذلك 

لنفسي وال أريد اخلوض فيه.
إّنهم  قالوا  حلفاءكم  ولكّن  س:   

سيسريون بالّتعيني..
ج: لقد قلت إّن هذا األمر هو قراري، 
فإّما  لذلك فال تسألوني عن غريي. 
يسري  أو  معي  غريي  يسري  أن 
التغيري  تكّتل  قرار  هو  هذا  ضّدي. 
مع  بالّتشاور  آخذه  ومل  واإلصالح، 
نسبًة  القرار،  هذا  أختذُت  لقد  أحد. 
ملوقعي يف السياسة اللبنانية. وكما 
ميكن أن ترتكين الناس، أستطيع أنا 
معي  يسري  ومن  أتركها،  أن  أيضًا 
مل  األمر  ألّن  معه،  أسري  أن  ميكنين 
يعد حيمل أكثر من ذلك، »بلغ السيل 

الزبى« وقد طفح الكيل.
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كاتيا توا
سجن  »إمارة  أن  صحيح 
وتهاوت  سقطت  قد  رومية« 
يف  »ب«  املبنى  اقتحام  بعد 
منتصف كانون الثاني املاضي 
يف عملية نوعية للقوة الضاربة 
لكن  الداخلي،  األمن  قوى  يف 
تعرض  اليت  التعذيب  أساليب 
هلا عدد من السجناء اخلارجني 
االمارة واليت  عن قوانني تلك 
السجني  قتل  حّد  اىل  وصلت 
يف  ستبقى  قندقلي،  غسان 
حكم  من  كل  وذاكرة  أذهان 
أبو  السابقون«  »األمراء  عليه 
الوليد  وأبو  عبيدة  وأبو  تراب 
 359 رقم  الغرفة  يف  باجللد، 
غرفة  عليها  أطلقوا  اليت 
من  باتت  واليت  التعذيب، 

املاضي.
»أبو  نقل  من  الرغم  وعلى 
تراب« وهو اليمين سليم صاحل 
واللبناني بالل ابراهيم امللقب 
سجن  اىل  عبيدة«  »أبو  بـِ 
الرحيانية، بعد أن كادا حيوالن 
إليه  نقال  الذي  »دال«  املبنى 
بعد اقتحام السجن، اىل إمارة 
ثانية يف املبنى »ب«، األسبوع 
ال  »طيفهما«  فإن  املاضي، 
يزال خيّيم على بعض السجناء 
الذين شهدوا يف السابق على 
نزالء  حبق  األحكام«  »تنفيذ 
األمر  هذا  ترجم  وقد  آخرين، 
أمس  منهما  اثنني  بامتناع 
أمام  بشهادتيهما  االدالء  عن 
احملكمة العسكرية الدائمة على 
تراب  أبو  من  ومرأى  مسمع 
خائفني«.  »ألننا  عبيدة،  وأبو 
افادتيهما أساسية طلب  وألن 
الركن  العميد  احملكمة  رئيس 
من  ابراهيم  خليل  الطيار 
القاضي  العامة  النيابة  ممثل 
سامي صادر نقلهما من سجن 
حفاظًا  آخر  سجن  اىل  طرابلس 

على سالمتهما.
الذي  ذلك  عن  مغاير  وبهندام 
جلسات  يف  فيه  حيضر  كان 
السجني  قتل  بقضية  سابقة 
غسان قندقلي وقضايا أخرى، 
أمام  تراب  أبو  اليمين  مثل 
الذقن  حليق  وهو  احملكمة 
كان  فيما  رياضية،  وبثياب 
قد أرخى حليته ويرتدي »ثيابًا 
أنه  عن  ليفصح  شرعية«، 
بعد  الرحيانية  سجن  اىل  نقل 
»احملاولة الفاشلة« اليت قادها 
أعمال  إلثارة  »ب«  املبنى  يف 

شغب.
صّرح  متناهية،  وبـ«صراحة« 
لديهم  كانت  بأنه  عبيدة 
سلطتهم يف املبنى »د« وبعلم 
االدارة، فيما أفاد أبو تراب أنه 
كان يعاقب كل شخص خيالف 
قوانني امارته يف املبنى زاعمًا 
أنه كان يرسل وراء املخالف اىل 
السجناء  أحد  عنها  قال  الغرفة 
أبو  ويقوم  تعذيب،  غرفة  انها 
تراب بضربه بيديه نافيًا اقدامه 

على استعمال أسالك أو أدوات 
أخرى للضرب.

تظهر  بصور  مواجهته  ولدى 
اليت  الضرب  أساليب  فداحة 
تراب  أبو  أجاب  استخدمها 
سبقه  اليت  نفسها  بالطريقة 
كنا  حنن  عبيدة:  أبو  إليها 
ادخال  مبنع  الوضع  نضبط 
املخدرات واملتاجرة بها. وكان 
هناك مساجني خيافون منا ألننا 

حنن الغلبة واألقوى.
السجناء  تضرب  حق  وبأي 
تراب  أبو  سئل  وتعاقبهم، 
شاويش  كنت  أنا  فأجاب: 
املبنى وأنا قمت بضرب غسان 
أقتله،  أجلده ومل  قندقلي ومل 

هو شنق نفسه.
تابعت  قد  احملكمة  وكانت 
أالربعاء النظر يف هذه القضية، 
باستجواب املوقوفني أبو تراب 
وكيلتهما  حبضور  عبيدة  وأبو 
ورفعت  محزة،  هالة  احملامية 
املقبل  أيلول   16 اىل  اجللسة 
وآخرين  استجوابهما  الستكمال 
واالستماع اىل افادات عدد من 

الشهود بينهم ضابط.
صاحل  سليم  أفاد  وباستجوابه 
وأنه  تراب«  بـ«أبو  ملقب  أنه 
فتح  تنظيم  ملف  يف  مالحق 
العدلي  اجمللس  أمام  االسالم 
حبقه.  بعد  حكم  يصدر  ومل 
وقال: أنا كنت شاويش املبنى 

»ب«.
غري  فأجاب  اجلالد  أنت  سئل: 
كل  أضرب  كنت  أنا  صحيح، 
اىل  خمدرات  يدخل  شخص 
املبنى، وذلك بعلم آمر السجن 

والضباط.
بتعذيبهم  تقوم  كنت  وسئل: 
صحيح،  غري  فأجاب:  وجلدهم 

كنت أضربهم »كّفني«.
وعن أفادات ورد فيها أنه كان 
املتهم  ومنهم  السجناء  جيلد 
أدىل  الذي  الشيباني  شادي 
بتفاصيل  سابقة  جلسة  يف 
ال  أنا  تراب:  أبو  قال  تعذيبه 
أنكر أني ضربت أشخاصًا، يف 
نظارة رقم 359، وهي ليست 
حواىل  فبداخلها  تعذيب،  غرفة 
تسأل  أن  وميكن  سجني   100

العسكريني.
بالكرباج،  رأوك تضرب  سئل: 

فأجاب: غري صحيح.
أنا  وبأي حق تضربهم؟، قال: 
أضبط  وكنت  الشاويش  كنت 

الوضع يف املبنى »ب«.
قندقلي  غسان  السجني  وعن 
يف  آخرين  مع  بقتله  املتهم 
تلقى  سجينًا  ان  قال:  السجن 
اتصااًل على هاتفه وطلبت منه 
وأخربتين  حمادثيت،  املتصلة 
أن لديها 4 أوالد، وان هناك 
صورًا«،  هلا  »أرسل  سجينًا 
وقامت بإرسال صورة الشخص 
أنه  فتبني  بذلك،  قام  الذي 

غسان قندقلي.
يف  قصدته  تراب:  أبو  أضاف 
اهلاتف  منه  وسحبت  زنزانته 

يف  العقوبة  اىل  وأنزلته 
النظارة.

وبسؤاله قال: حتى انين كنت 
اىل  السجناء  بإنزال  أقوم 
عليهم  ُيفرض  الذي  النظارة 
عقوبة من الضباط، وتابع: »أنا 
ضربت غسان كم كّف«، ومن 

يقول اني جلدته فليواجهين.
وعما أفاد به أحد السجناء بأنه 
وأبو  تؤلف  وانك  جبلده  قام 
داخل  شرعية  حمكمة  عبيدة 
حكي  كله  هذا  أجاب:  السجن 

على االعالم.
ولدى مواجهته بصور تظهر آثار 
الضرب على سجناء أجاب: هذا 

كله تهويل.
وسئل املتهم شيباني عما أفاد 
تراب  أبو  بأن  فأكد  سابقًا  به 
أبو تراب  جلده 50 جلدة، ورّد 
قائاًل: واللغ غري صحيح، كنت 
أضرب بيدي، وعن سبب ضربه 
شيباني أجاب: لقد قام بإدخال 
املبنى  اىل  مرات  خمدرات عدة 

»ب«.
وعن تزعمه التمرد الذي حصل 
مؤخرًا يف املبنى »د« أجاب أبو 
وال  غرفيت  يف  »كنت  تراب: 

عالقة لي مبا حصل.
األول  املتهم  أنت  وبسؤاله: 
بقتل قندقلي مع بالل ابراهيم 
فأجاب: هل اجللد أصبح قتاًل، 

أنا ضربته ومل أجلده.
قندقلي  بقتل  عرف  وكيف 
 9 حواىل  بعد  تراب:  أبو  قال 
اىل  نزلت  ضربه،  من  ساعات 
سجناء  هناك  وكان  النظارة 

وعسكريون.
وعما ورد يف افادة علي صاحل 
حول قيام أبو تراب بلّف منديل 
مع  وجّره  القندقلي  رقبة  على 
أبو عبيدة اىل احلمام حيث قام 
بتعليقه ليتبني أنه انتحر ويداه 
ميكن  وكيف  مربوطتني،  كانتا 
بهذه  كانتا  ويداه  ينتحر  أن 
هناك  كان  أجاب:  الوضعية 
100 سجني يف النظارة، وهل 
يعقل أن علي صاحل هو الوحيد 
اذا  أعرف  ال  رآنا، وقال  الذي 
أنا  موجودًا،  عبيدة  أبو  كان 
ضربت القندقلي وصعدت اىل 

زنزانيت.
سئل: ان أحدًا رآك وأبو عبيدة 
حتى  القندقلي  برفس  تقومان 
غري  فأجاب:  الروح  أزهق 

صحيح.
وبسؤاله عن أن شخصًا أصابع 
ساعدهما  مقطوعة  يديه  إحدى 
يف اجلرمية، أجاب: غري صحيح، 

وما لدي قلته.
يوسف  خالد  يرسلك  أمل  ئل: 
اىل  الوليد  بأبو  املعروف 
استدعيتم  حيث  قتادة،  أبو 
القندقلي  شخصني لالدعاء أن 

قد انتحر أجاب: كال.
إذًا  القندقلي  قتل  َمن  سئل: 

أجاب: هو شنق نفسه.
السجني  احملكمة  واستدعيت 
أمحد ن، لالدالء بإفادته، فقال 

سجن  يف  حاليًا  موقوف  انه 
خائف  بأنه  وصّرح  طرابلس 
بإفادته.  االدالء  يستطيع  وال 
أن  احملكمة  رئيس  فأوضح 
شهادة أمحد ن. أساسية طالبًا 
اىل  نقله  العامة  النيابة  من 

سجن آخر.
السجني  افادة  وباستماع 
بأنه  قال  كشاهد  نقوش  خالد 
يد  على  للضرب  مرة  تعرض 
بسبب  عبيدة  وأبو  تراب  أبو 
وذلك  املخدرة  احلبوب  تعاطيه 
يف النظارة، موضحًا انه تعرض 
لـ«كّم وكّم بوكس«، وهما كانا 
الضربات، ألنهما  عدد  حيددان 
كانا يستلمان املبنى، وبسؤاله 
حجازي  أمحد  صديقة  ان  أفاد 
من  بالكابالت  للضرب  تعرض 
قفازات،  يرتدي  كان  شخص 
وان أبو تراب نزال اىل النظارة 

ومحى عنهما.
وبسؤاله قال: ان ضابطًا كان 
»يتفرج« أثناء تعرضنا للضرب، 
يف  التحقيق  أثناء  واضاف: 
احلادث كان أبو عبيدة موجودا 
يف مكتب الضابط وكان جييب 
علينا.  تطرح  اليت  األسئلة  عن 
وعن حادثة قتل القندقلي قال 
وعلمنا  ضجة  مسعنا  الشاهد: 

أنه شنق نفسه.
)بالل  عبيدة  أبو  وبسؤال 
الشاهد  قاله  عما  ابراهيم( 
يف  سلطتنا  لنا  كانت  أجاب: 

املبنى وبعلم االدارة.
بالقوة  ذلك  يكن  امل  سئل: 
بالقوة،  حصل  ال شيء  أجاب: 
الضابط  مع  أجلس  كنت  وأنا 
يف مكتبه، وكان يطلب مين أن 
أحضر له سجينًا للتحقيق معه. 
أضاف: كان هناك تعاون بيننا 

وبني االدارة.
أحد  عن  تراب  أبو  سئل  وهنا 
»يكرهه«،  كان  الذي  الضباط 
بدعاوى  يورطنا  كان  فأجاب: 
املخدرات  مننع  كنا  فنحن 
الوضع  وضبطنا  بها  واملتاجرة 
سجني   1200 حيوي  مبنى  يف 

من مجيع الطوائف.
أبو عبيدة جمددًا أفاد  وبسؤال 
بأنه عندما فتح الضابط حمضرًا 
وقد  حاضرًا،  كنت  باحلادث، 
مين.  خاف  قد  نقوش  يكون 
مّنا  خيافون  مساجني  فهناك 

ألننا حنن الغلبة واألقوى.
يف  وجوده  سبب  عن  وسئل 
أي  ان  فأجاب:  احملقق  مكتب 
املبنى،  على  يدخل  كان  حمقق 
تراب  أبو  من  أو  مين  يطلب 

احضار هذا السجني أو ذاك.
وباالستماع اىل افادة السجني 
هـ.ح. سئل عن احلادثة فقال: 
»ما فيين احكي« وطلبت احملكمة 
نقله من سجن القّبة اىل سجن 
قائاًل:  تراب  أبو  فتدخل  آخر. 
السجناء  مبقدور  يكن  مل  قدميًا 
على  نسيطر  كنا  ألننا  الكالم 
املبنى، إمنا حنن حاليًا يف سجن 

الرحيانية، فممن خيشون. 

بعد سقوط »إمارتهما« يف روميه وتنفيذهما »أحكاماً شرعية« حبق سجناء

أبو تراب وأبو عبيدة: كانت لدينا سلطتنا يف 
املبنى »د« ونعاقب »املخالفني

يف احلادي والعشرين من حزيران 
املاضي، أصبح علي والدًا للمّرة 
باكرة  حلظة  يف  والدًا  األوىل، 
إىل  نور  دخلت  متوّقعة.  وغري 
املستشفى بصورة طارئة بعد أن 
شعرت بآالم مفاجئة، لقد كانت 
حاماًل بتوأم يف شهرها السادس، 
حرصًا  توليدها  من  بّد  ال  وكان 

على حياتها وحياة التوأم.
مات محمد وبقي عماد يقاوم

 580( الدين  عماد  ولد  هكذا 

أنا علي املسلم السينيّ وهكذا جنا ابين عماد 
بشفاعة مار شربل

املصدر: »النهار« فيفيان عقيقي

غرامًا( وشقيقه حممد )430 غرامًا( يف األسبوع السادس والعشرين، 
ُوِلدا باكرًا قبل أن يكتمل منّوهما ووظائف أجهزة اجلسم، وخصوصًا 
وإعاقة  عنهما  التنفس  انقطاع  سّبب  ما  والقلب،  التنفسي  اجلهاز 
احلاضنة  وضعا يف  شكل صحيح.  األوكسيجني يف  على  حصوهلما 
االصطناعّية إليصال األوكسيجني والغذاء الضروري إلكمال منوهما.

أمام غرفة  والنوم  والسهر  واالنتظار  املعاناة  يومًا من  بعد عشرين 
تويّف  السيئ،  باخلرب  نور  وزوجته  علي  فجع  االصطناعّية،  احلاضنة 
حممد، استسلم جسمه الصغري ومل يعد قادرًا على التشّبث باحلياة. 
يروي علي للزميلة »النهار«: »كنا طوال تلك الفرتة متعّلقني بأمل 
ضئيل يف إمكان حتّسن عماد وحممد، فحينًا يقول لنا األطباء أن علينا 
االنتظار ليزيد وزنهما، وحينًا آخر يقولون لنا إن األمل ضعيف جدًا، 
فلنصّلي هلما. تويّف حممد بعدما عجز عن املقاومة، وبقي عماد معّلقًا 
وبأنبوب  املكتملتني،  غري  رئتيه  إىل  األوكسيجني إليصاله  بأنابيب 

موصول إىل شريان القلب األساسي لتغذيته«.
مار شربل يتشّفع لعماد

عماد الذي ولد باكرًا، ولد مثقوب القلب، غري قادر على التنفس، 
يتابع  باحلياة،  متمّسكًا  وظّل  يقاوم،  بقي  بطنه،  يف  فتقًا  ويعاني 
علي: »بعد مرور شهرين يف احلاضنة االصطناعّية، كان األمل بتحّسن 
بي  اتصلت  على شيء،  قادرًا  الطيب  اجلهاز  يعد  ومل  يرتاجع  عماد 
والدتي وأخربتين بأنها شاهدت تقريرًا على التلفزيون عن أعجوبات 
مار شربل، وبأنه يشفي الناس، وطلبت مين أن أجلب زيتًا من الدير 
كيفّية  عن  املسيحيني  أصدقائي  أحد  الصيب. سألت  جسم  وأدهن 
الوصول إىل الدير وجلب الزيت، فقال لي )حظك حلو، أنا مبارح كنت 
بعنايا وجبت زيت معي( أخذت الزيت وذهبت إىل املستشفى، دخلت 
إىل احلاضنة ودهنت جسم ابين به، حتى أنين تشاجرت مع الطبيب 
الذي حاول منعي عن القيام بذلك، ألن عماد ال ميلك مناعة وكان من 
املمكن أن يلتقط ميكروبات من الزيت غري املعّقم، فقلت له )الصيب 

رايح ورايح، ما بقى إلي غري مار شربل(«.
ويأخذ  ليأتي  املستشفى  من  اتصااًل  علي  تلقى  التالي،  اليوم  يف 
ابنه، مل يصدق بداية، ذهب كاجملنون لريى ماذا حّل بعماد »عندما 
اتصلت الطبيبة املعاجلة، وقالت لي حرفيًا )يال يا بابا تعا خود ابنك ع 
البيت ما بقا بدو أوكسيجني( مل أصدق، ظننت أنهم يريدون إخراجنا 
منزوعة  األنابيب  كانت  لرؤيته،  ودخلت  ذهبت  املستشفى،  من 
»الفتاق«  حتى  عليه،  كشفت  أوكسيجني،  دون  من  يتنفس  عنه، 
املوجود يف بطنه اختفى، ومنذ ذلك احلني يعيش من دون احلاجة 

ألوكسيجني«.
سني أؤمن بمار شربل

عاش علي ونور خوفًا دائمًا ومرارة قاهرة، فحينًا يعطيهما الطبيب 
أمامهما سوى  يكن  اهلل ومل  عنهما. صربهما  يقطعه  آخر  وحينًا  أماًل 
الصالة، عاشا يف احلاضنة وناما يف املستشفى لياٍل كثرية، ويتابع 
علي: »لوال أعجوبة مار شربل، كان من احملتمل أن يعيش عماد طوال 
حياته على األوكسيجني أو أن يكون مصريه مشابهًا ملصري شقيقه 
التوأم حممد، طلب مين األطباء جتهيز البيت بأوكسيجني ألنه سيكون 
حباجة دائمة له، صحيح أنين مسلم سيّن، ولكن مار شربل أقرب إىل 
اهلل من كّل الناس، وهو يسمع له ويستجيب لشفاعته، يف ديننا 
هناك شخصّيات هلا قيمتها لدى اهلل، ولكنه مل مينحها قدرة الشفاء 
مثل مار شربل الذي نسميه وليًا. أنا ال أفقه يف الدين كثريًا ولكنين 
سيشفي  أنه  البداية  منذ  مؤمنًا  كنت  لقد  معي،  حصل  ماذا  رأيت 

عماد«.
بعد خروج عماد من املستشفى، نذر علي أن يأخذه إىل مار شربل، 
ووفى بنذره، »ذهبنا إىل دير مار شربل يف عّنايا، وصليت وشكرت 
مار شربل على نعمته، وسّجلنا األعجوبة يف سجالت الدير، وما زلت 
احلمد  وكنيسته،  ضرحيه  وأزور  القديس  هلذا  أصلي  اليوم  حتى 
حياته بصورة طبيعّية من دون  عماد  اليوم يعيش  نعمه،  اهلل على 
أوكسيجني ومن دون أي دواء، صحته جّيدة ووزنه 7 كيلوغرامات 

و800 غرام. ومنّوه العقلي واجلسدي ممتاز«.
لقد حّقق مار شربل منذ 20 متوز املاضي 92 أعجوبة، 11 منها مع غري 
مسيحيني، 5 منهم سّنة، و3 شيعة و3 آخرين دروز، حبسب ما يؤّكد 
فمن  مطر.  لويس  األب  القديس  عجائب  ومسّجل  الدير  على  القّيم 
دير عنايا حيث أضاء شربل السراج باملاء ال بالزيت، وصل نوره إىل 

املعمورة وطالت نعمه كّل من آمن به وتشّفع له.

الطفل عماد الدين الذي نجا بشفاعة 
مار شربل
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عرب وعالم

اإليراني  اخلارجية  وزير  اعترب 
االول  أمس  ظريف  جواد  حممد 
ستصبح  املتحدة  الواليات  أن 
مل  إذا  العامل،  يف  »معزولة« 
تستطع إدارتها االلتزام باتفاق 
النووي  امللف  يسّوي  حمتمل 
معارضة  بسبب  اإليراني، 
الكونغرس. وخاض ظريف سجااًل 
توم  اجلمهوري  السناتور  مع 
إجراء  حتداه  كان  الذي  كوتون 
مناظرة. يف غضون ذلك، أعلن 
قائد البحرية يف اجليش اإليراني 
أن  سياري  اهلل  حبيب  األمريال 
السفن احلربية لبالده »لن تدخل 
أخرى«،  لدول  اإلقليمية  املياه 
ستتجنب  انها  إىل  بذلك  ملمحًا 

املياه األقليمية لليمن.
أمام  يتحدث  كان  الذي  ظريف 
إىل  تطّرق  نيويورك،  جامعة 
مصادقة جلنة الشؤون اخلارجية 
األمريكي  الشيوخ  جملس  يف 
ُيلزم  قانون  مشروع  على 
بإحالة  أوباما  باراك  الرئيس 
أي اتفاق تربمه طهران والدول 
النووي،  مبلفها  املعنية  الست 
للمصادقة  الكونغرس  على 

عليه.
وقال: »ختاطر الواليات املتحدة 
بعزل نفسها يف العامل إذا ُأبِرم 
عنه.  التخلي  وقررت  اتفاق 
الواليات املتحدة ُملزمة بالقانون 
الدولي، سواء كان لديك رئيس 
دميوقراطي أو مجهوري، وسواء 
جملس  يف  أعضاء  ذلك  أعجب 
الشيوخ أم ال. وينص القانون 
الواليات  التزام  على  الدولي 
تربمه  اتفاق  شروط  املتحدة 

إدارتها«.
جملس  أراد  »إذا  وأضاف: 
الشيوخ توجيه رسالة إىل العامل 
)مفادها( أن كل هذه االتفاقات 
فوضى  ستحدث  صاحلة،  غري 
يف العالقات الثنائية )للواليات 
املتحدة( مع العامل. وأعتقد بأن 
حصوله  يريد  شيئًا  ليس  ذلك 
راديكالية  األكثر  األفراد  حتى 
»رمبا  وتابع:  الكونغرس«.  يف 
أن  يعلم  ال  كوتون  السناتور 
االتفاقات  من  املئة  يف   90
املتحدة  الواليات  تربمها  اليت 

البحرية اإليرانية »تتجنب« املياه اإلقليمية لليمن

)يصدرها  تنفيذية«  اخلارج  مع 
الرئيس(.

إىل  توصلنا  »إذا  ظريف:  وزاد 
اتفاق يف 30 حزيران )يونيو(، 
أيام  بعد  ذلك  على  سيرتتب 
األمن  جملس  إصدار  قليلة، 
من   41 الفقرة  حتت  قرارًا 
الفصل السابع )من ميثاق األمم 
لكل  ُملزمًا  سيكون  املتحدة( 
أعجب  سواء  األعضاء،  الدول 

ذلك السناتور كوتون أم ال«.
ورّد كوتون منددًا بـ«تصرحيات 
بها  يدىل  متكررة  استفزازية 
اإليرانية«،  القيادة  يف  أعضاء 
ال  ملاذا  »تثبت  أنها  ومعتربًا 
وملاذا  بإيران،  الوثوق  ميكن 
ليس قرارا الرئيس مبتابعة هذه 
تنازالت  إيران  ومنح  الصفقة 

خطرة، حكيمني منذ البداية«.
رسالة  أّعد  كان  الذي  كوتون 
مجهوريًا  سناتورًا   46 وّقعها 
الكونغرس  أن  من  إيران  حتذر 
إلغاء  على  قلم«  بـ«جّرة  قادر 
أي اتفاق تربمه مع أوباما، اتهم 
الواليات  »اختبأ يف  بأنه  ظريف 
اإليرانية  احلرب  خالل  املتحدة 
 ،)1988-1980( العراقية   –
إىل  وأطفال  فالحون  سار  فيما 
موقع  على  وكتب  حتفهم«. 
اإليراني  الوزير  أن  »تويرت« 
الطابع  هذا  ُيظهر  زال  »ما 
»مناظرة  إجراء  وحتداه  اجلبان«، 
الدستور  عن  واشنطن  يف 
يف  ايران  وسجّل  )األمريكي( 

الطغيان والغدر واإلرهاب«.
»ما  »تويرت«:  عرب  ظريف  ورّد 

جدية،  ديبلوماسية  هو  حنتاجه 
شخصية  تشويه  )محلة(  ال 
بوالدة  كوتون  وهّنأ  ذكورية«. 
املاضي،  االثنني  غابرييل  ابنه 

متمنيًا أن يرعاه بـ«سالم«.
يف غضون ذلك، أعلن سياري أن 
»موجودتان  إيرانيتني  مدمرتني 
القوانني  وفق  عدن  خليج  يف 
الدولية، من أجل محاية السفن 
تهديد  من  لبالدنا  التجارية 
أنهما  إىل  مشريًا  قراصنة«، 
مدخل  عند  »دوريات  جتريان 
باب املندب« االسرتاتيجي بني 

اليمن وجيبوتي.
وأضاف أن »املدمرتني ستبقيان 
حزيران،   22 حتى  املنطقة  يف 
سفن  مكانهما  حتّل  أن  على 
أخرى«، نافياًَ »معلومات أفادت 
بتلقي السفن اإليرانية حتذيرات 
املنطقة«.  إثرها  على  غادرت 
احلربية  السفن  أن  على  وشدد 
املياه  تدخل  »لن  اإليرانية 

اإلقليمية لدول أخرى«.
األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
أعلنت أن سفنًا عسكرية إيرانية 
»ضايقت« اجلمعة املاضي حاملة 
حاويات ترفع العلم األمريكي يف 
»احلرس  اعرتاض  بعد  اخلليج، 
»مريسك  سفينة  الثوري« 

تيغرس« واحتجازها.
يف  اإليرانية  السفارة  وأعلنت 
كوبنهاغن أن السفينة لن ُيفَرج 
شركة  تسّوي  أن  بعد  إال  عنها 
للشحن  الدمناركية  »مريسك« 
ديونًا متعلقة بنزاع قضائي منذ 

العام 2005.
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رحب حزب » الدميقرطّيون األحرار« بنجاح تنفيذ اخلطة األمنية يف 
بريوت والضاحية اجلنوبية للعاصمة واليت تزامنت مع تطبيق قانون 
السري اجلديد، ما ولد ارتياحا لدى السواد األعظم من اللبنانيني.  
ولفت يف بيان أصدره بعد اطالع رئيسة احلزب ترايسي مشعون 
املوجودة يف الواليات املتحدة األمريكية إىل عدم استغالل تطبيق 
قانون السري واللجوء إىل احتكار مستلزمات التنفيذ من اطفائيات 

ومثلثات إشارة، ما حيرف القانون عن غايته األساسية. 
 وجدد احلزب أسفه الستمرار الفراغ القاتل يف سدة رئاسة اجلمهورية 
مطالبا كل املعنيني باإلتفاق على مرشح توافقي يعيد انتظام العمل 
اىل مؤسسات الدولة، خصوًصا على صعيد السلطتني التنفيذية 
قيادة  يف  خصوًصا  الدولة،  يف  جديدا  دما  ويضخ  والتشريعية 
اجليش والقيادات األمنية  وعدم الظهور امام اجملتمع الدولي كبلد 

ال حيرتم الدستور وال القوانني املرعية.
 ويناشد احلزب جمددا جملس الوزراء ضرورة اقرار املوازنة العامة 
لضبط اهلدر والسرقات على ان تشمل سلسلة الرتب والرواتب 
اليت هي حق لكل العاملني يف احلقل العام خصوصا يف املؤسسة 
يلعبه  الذي  بالدور  احلزب  ويشيد  األمنية.   واألجهزة  العسكرية 
على  القبض  وإلقاء  األمن   ضبط  صعيد  على  واالجهزة  اجليش 

اخلاليا اإلرهابية وتفكيكها.
 ومبناسبة األول من أيار  يتقدم احلزب من مجيع العمال وأرباب 
العمل بالتهنئة آمال أن يعيده اهلل عليهم وقد نالوا حقوقهم ولبنانهم 

بأحسن حال.

بيان حزب » الدميقرطّيون األحرار«

من  املقاومة  مسلحو  سيطر 
عبدربه  اليمين  الرئيس  أنصار 
وعناصر«احلراك  هادي  منصور 
مطار  من  أجزاء  على  اجلنوبي« 
عنيفة  معارك  بعد  عدن، 
احلوثيني  مجاعة  مسلحي  مع 
هلم،  املوالية  اجليش  وقوات 
التحالف  طائرات  واصلت  فيما 
مواقع  على  غاراتها  العربي 
وخمازن  ومعسكرات  للجماعة 
ومأرب  صنعاء  يف  للذخرية 
واحلديدة وتعز وعدن وصعدة، 
وإجبارها  عتادها  لتدمري  وذلك 
واالعرتاف  السالح  إلقاء  على 
إىل  والعودة  هادي  بشرعية 

طاولة احلوار.
واستهدف احلوثيون أحياء مدينة 
بالدبابات  مكّثف  بقصف  تعز 
حاَل  حني  يف  واملدفعية، 
القّناصة احلوثيون دون انتشال 
عشرات اجلثث من شوارع عدن. 
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
قوله  العوجري  أمحد  الناشط 
املدينة  هذه  يف  املشهد  إن 
»كارثة، ليس فقط يف الشوارع 
حيث  املنازل،  يف  كذلك  بل 

العائالت حماصرة«.
لألنباء  »إرنا«  وكالة  ووّزعت 
يفيد  خربًا  الرمسية،  اإليرانية 
بأن اخلارجية اإليرانية استدعت 
السفارة  يف  باألعمال  القائم 
وسّلمته  بطهران،  السعودية 
هبوط  منع  على  احتجاج  مذّكرة 
طائرة إيرانية »تنقل مساعدات« 

يف مطار صنعاء.
أوضح  العربي  التحالف  وكان 
احلظر  خرق  حاولت  الطائرة  أن 
اليمن  على  املفروض  اجلوي 
ملنع نقل أسلحة إىل احلوثيني، 
مطار  يف  اهلبوط  ورفضت 

سعودي لتفتيشها.
إىل ذلك، أكدت سلطات حمافظة 
مأرب )شرق صنعاء(، أن اجلماعة 
اليت حتاول السيطرة على مركز 
احملافظة )مدينة مأرب( رفضت 
السماح  أجل  من  النار  وقف 
والغاز  النفط  ناقالت  مبرور 
وإصالح خطوط الطاقة الرئيسة 
اليت تعّطلت بسبب املعارك يف 

منطقة اجلدعان.

»كارثة« عدن قتال ضاٍر وجثث يف الشوارع واملدنيون حماصرون

والقوات  احلوثيون  وكّثف 
أحياء  قصفهم  هلم  املوالية 
مدينة تعز بالدبابات واملدفعية، 
مع  عنيفة  مواجهات  ظل  يف 
ميليشيا  من  املقاومة  مسلحي 
والعسكريني  »اإلصالح«  حزب 
مناطق  يف  هلادي،  املوالني 

حوض األشراف وكالبة.
إن  املقاومة  مصادر  وقالت 
عدن  مطار  اقتحموا  مسلحيها 
من اجلهة الغربية وسيطروا على 
أجزاء منه، بعد مواجهات عنيفة 
قتلى  أوقعت  احلوثيني  مع 
وباشر  صفوفهم.  يف  وجرحى 
على  حصار  فرض  املقاومون 
استمرار  ظل  يف  بدر،  معسكر 
االشتباكات يف خور مكسر ودار 

سعد.
القناصة  بأن  مصادر  وأفادت 
انتشال  دون  حالوا  احلوثيني 
يف  امللقاة  اجلثث  عشرات 
وصول  منعوا  كما  الشوارع، 
لتقديم  واإلسعاف  اإلغاثة  فرق 
العالقني  للمدنيني  املساعدة 
يف منازهلم. وذكرت أن قوات 
التحالف قصفت من اجلو والبحر 
كريرت  يف  احلوثيني  مواقع 

وخورمكسر وساحل أبني.
التحالف  طريان  واستهدف 
معسكر خشم البكرة يف مديرية 
شرقي  مشال  حشيش  بين 
تعز  يف  قصف  كما  صنعاء، 
قرب  للحوثيني  عسكريًا  موقعًا 
ومعسكرًا  اجلمهوري،  القصر 
أدى  ما  اخلاصة،  األمن  لقوات 
ودبابات  آليات  إعطاب  إىل 
احلوثيون يف قصف  يستخدمها 

املدينة.
مسلحني  أن  شهود  وذكر 

اعرتضوا  للحوثيني  مناهضني 
آتية  هلم  تعزيزات  االول  أمس 
جبلة  منطقة  يف  صنعاء،  من 
مبحافظة إب، ودمروا مقدم رتل 
الرتاجع،  على  وأجربوه  عسكري 
حملية  مصادر  أفادت  حني  يف 
كتيبة  طاولت  الغارات  بأن 
للدفاع اجلوي يف صافر مبحافظة 
مأرب، ودمرت منصات صواريخ، 
اللواء 107  كما طاولت معسكر 
يف  القفلة  ومعسكر  مأرب  يف 
حمافظة عمران )مشال صنعاء(.

وأشارت املصادر إىل أن القصف 
امتد إىل حمافظة احلديدة، حيث 
عشر  التحالف  مقاتالت  شّنت 
للدفاع  معسكر  على  غارات 
اجلوي يف منطقة الصليف على 
القصف  وطاول  األمحر،  البحر 
مع  الغربية  الشمالية  احلدود 
الظاهر  مناطق  يف  السعودية، 

واملنزالة.
إىل ذلك هاجم مسلحون قبليون 
تنظيم  من  عناصر  ومعهم 
جلماعة  مواقع  »القاعدة«، 
قيفة  مناطق  يف  احلوثيني 
يف  رداع  مدينة  قرب  القبلية، 
حمافظة البيضاء. وردت اجلماعة 
منازل مواطنني تتهمهم  بتدمري 
يف  اهلجمات،  يف  باملشاركة 
يف  القبائل  مسلحو  أعلن  حني 
منطقيت مقبنة وصرب يف حمافظة 
التحاقهم  االول،  أمس  تعز 
ملواجهة  املسلحة  باملقاومة 
مدينة  من  وطردهم  احلوثيني 
تعز، اليت يعاني سكانها أوضاعًا 

صعبة نتيجة القتال.
الشورى  جملس  رئيس  ونفى 
علي  حممد  عبدالرمحن  اليمين 
عن  انشقاقه  عن  أنباء  عثمان، 
صاحل،  علي  السابق  الرئيس 
أحد  من  جزءًا  »ليس  إنه  وقال 
أنه  وأكد  عنه«،  ينشق  حتى 
اليمن  مناطق  كل  إىل  »ينظر 
الواعية«،  املسؤولية  بعني 
داعيًا كل القوى السياسية إىل 
»تغليب مصلحة اليمن« وجتنيبه 

مزيدًا من اخلراب.
وأعلن يف الرياض عن استشهاد 
جندي سعودي من قوات حرس 
احلدود أمس االول، على احلدود 
السعودية - اليمنية، إثر قذيفة 
اجلانب  من  أطلقت  عسكرية 

اليمين.
لوزارة  األمين  املتحدث  وقال 
الرتكي  منصور  اللواء  الداخلية 
»عند  السعودية:  األنباء  لوكالة 
الساعة الثامنة من صباح أمس  
قيام  وأثناء  )اخلميس(،  االول 
تابعة  إعاشة  خدمات  دورية 
جالح  مركز  يف  احلدود  حلرس 
جازان  مبنطقة  احلرث  قطاع  يف 
ملقذوف  تعرضت  مبهماتها 
عسكري، ما نتج عنه استشهاد 
قائدها اجلندي أول غربي راجح 

احلسن اجملايشي«.

الدفاع  وزير  من  كل  حبث   
اإليراني العميد حسني دهقان 
فهد  العماد  السوري  ونظريه 
وترية  ارتفاع  الفريج  جاسم 
املسلحة  اجلماعات  عمليات 
التصعيد  تقييم  على  وعماًل 

األخري الذي تشهده سوريا.
يف  عادية  تكون  قد  زيارة   
حلظة عادية، لكن وزير الدفاع 
السوري فهد جاسم الفريج  يف 
هذا الوقت بالذات يف طهران 
ال يدع جماال للشك يف أن حمور 
الزمن  _دمشق يسابق  طهران 
إلعادة ترتيب امللفات األمنية 

والعسكرية.
طهران  من  ينطلق  رمبا  حراك 
جديد  من  التوازن  إلعادة 
سوريا،  يف  العسكرية  للجبهة 
بتطورات  قريبًا  يرتجم  قد  أمر 
وجسر  إدلب  جبهة  على 
الشغور. وعربها قد يكون ردًا 

الداعمة  اجلهات  على  مباشرًا 
للمسلحني.

القراءة  تظل  طهران  ويف   
خط  هو  املستهدف  أن  دائما 
الفصل  ميكن  ال  املقاومة 
فيها بني ما حيدث يف سوريا 

واحلرب على اليمن.
جبهات  لفتح  يسعون  اعداؤنا 
السعودي  واهلجوم  جديدة، 
أحد  اليمن  على  الوحشي 
عناصر  لكن  اجلبهات،  هذه 
دقيق  بشكل  تشرف  املقاومة 
وتنظم  حتركاتهم  كل  على 
نفسها  سنشهد هزمية احللف 
و  قريبًا  التكفريي  الصهيوني 

إنتصار حمور املقاومة.
بامتياز،  عسكرية  زيارة 
يف  حاضرة  السياسة  ولكن 
 - طهران  فحراك  تفاصيلها، 
رغبة  خيفي  ال  األخري،  سوريا 
موقف  قوة  على  احلفاظ  يف 

مؤمتر  يف  السورية  احلكومة 
إطار  يف  وذلك  ثالثة،  جنيف 
بني  فاصل  حد  لوضع  حماولة 
السياسي،  احلل  عن  البحث 

وبني شرعنة اإلرهاب.
املعايري املزدوجة يف التعاطي 
مع اإلرهاب يعترب من املخاطر 
اليت التزال قائمة يف سوريا، 
و ذلك حينما يتم تقسيمه إىل 
إرهاب جيد وآخر معتدل و اآلخر 
داعشي، اإلرهاب إرهاب واحد 

ال اختالف حوله.
اإليراني  الطرفان  خيف  مل 
الزيارة  سبب  والسوري 
إىل  الدفاع  لوزير  املفاجئة 
الرسالة  تكون  وقد  طهران، 
التنسيق  أن  على  واضحة 
إنتقل إىل مستويات أعلى يف 
معامله  أصبحت  إقليمي  سباق 
أكثر وضوحًا يف خصوص من 

حيسم اجلولة ملصلحته.

 رسالة واضحة يف زيارة وزير الدفاع السوري إىل طهران
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جناح  يف  النائب  سيقود 
يف  العمال  حزب  يف  اليمني 
بورك  ويلز طوني  ونيو ساوث 
حتول  اىل  تؤدي  ضغط  محلة 
احلزب  موقف  يف  يف  تارخيي 
جتاه االعرتاف بدولة فلسطينية 
وذلك يف مؤمتر  احلزب الوطين 
يف متوز املقبل، مبوجب اتفاق مت 
التوصل اليه مع زعيم املعارضة 

بيل شورتن.
وسيطرح السيد بورك االقرتاح 
املتوقع  من  الذي  املؤمتر  يف 
حزب  ملؤمتر  مرآة  يكون  أن 
ويلز  ساوث  نيو  يف  العمال 
املاضي  متوز  يف  عقد  الذي 
والذي جاء فيه أنه إذا مل حيرز 
الدولتني  حل  حنو  تقدم  أي 
يف  إسرائيل  استمرت  »واذا 
املستوطنات،  وتوسيع  بناء 
حلزب  مستقبلية  حكومة  فان 
منفتح   بفكر  ستتشاور  العمال 
بالدولة  االعرتاف  مسألة  يف 

الفلسطينية«.
حراك  ينجح  ان  املتوقع  ومن 
على  واسع  نطاق  على  مماثل 

املستوى الفيدرالي أيضا.
هو  هذا  بورك  السيد  وحترك 
حزب  سعي  على  واضحة  عالمة 
حمتمل  انقسام  لتجنب  العمال 
السيد  بني   الرأي  يف  وضار 
اجلناح  من  هو  الذي  شورتن 
العمال  حزب  يف  اليميين 
الفيكتوري، والذي يدعم نطاق 
واجلناح  الراهن،  الوضع  واسع 
ويلز  ساوث  نيو  يف  اليميين 

واجلناح اليساري الوطين.
العمالي  اخلارجية  وزير  وتوقع 

شورتن ميهد الطريق العرتاف 
حزب العمال بدولة فلسطني؟!

الذين  الشرطة  ضباط  سيواجه 
االسرتاليني  حياة  يهددون 
باعطاء معلومات عنهم لنظرائهم 
يف البلدان اليت تستخدم عقوبة 
اإلعدام السجن لفرتة تصل إىل 
15 عاما  مبوجب مشروع قانون 
النائب  الربملان  إىل  سيقدمه 

كاليف باملر.
وقت  يف  اخلطوة  هذه  وجاءت 
دعا فيه بعض السياسيني، من 
نيك  املستقل  السناتور  بينهم 
دور  يف  للتدقيق  زينوفون، 
األسرتالية  الفيدرالية  الشرطة 
يف  دورها  بسبب   )AFP(
الوشاية مبجموعة »بالي ناين«، 
سوكوماران  ميوران  ومنها 
السلطات  إىل  تشان،  وأندرو 
سنوات،   10 قبل  اإلندونيسية 
صباح  اعدامهما  جرى  اللذين 

األربعاء بتوقيت اسرتاليا.
سيقدم  انه  باملر  السيد  وقال 
مشروع قانون تصويت الضمري 
)التصويت حبسب قناعة النائب 
يف  للحزب  تدخل  اي  دون 
قراره(، مع النائبة املستقلة يف 
إىل  ماكغوان،  كاثي  فيكتوريا 
فرصة  لتقليل  النواب  جملس 
املدانون  االسرتاليون  يلقى  ان 
اخلارج  يف  جرائم  بارتكاب 
نفس املصري الذي لقيه تشان 

وسوكوماران.
كان  »إذا  باملر  السيد  وقال 
الفيدرالية  الشرطة  من  ضباط 
بارتكاب  علم  على  االسرتالية 
اسرتاليني افعاال جرمية يف دول 
أجنبية تطبق عقوبة اإلعدام، فال 

مشروع قانون يقضي بسجن ضباط الشرطة الذين 
يعطون معلومات عن مواطنيهم لدول تطبق حكم االعدام

ينبغي أن ُيسمح هلم )الضباط( 
بتوفري املعلومات اليت ميكن أن 

تتسبب بعقوبة اإلعدام«.
واضاف يقول »يف حالة ميوران 
سوكوماران وأندرو تشان احملزنة 
على  القبض  ألقي  إذا  للغاية، 
االسرتاليني  املواطنني  هذين 
إىل  عودتهما  خالل  االثنني 
أسرتاليا، فقد يكون من املمكن 
انقاذ حياتهما.. هناك حاجة إىل 
اليت  للسياسات  عاجلة  مراجعة 
االسرتاليني  تعرض  أن  ميكن 
لعقوبة اإلعدام.. عقوبة اإلعدام 

الوحشية ال حتل شيئا.«
الذي  القانون  مشروع  مبوجب 
عممه السيد باملر فان املوظفني 
عن  يكشفون  الذين  العامني، 
إىل  تؤدي  أن  ميكن  معلومات 
اخلارج،  يف  اسرتاليني  إعدام 

نيو  والية  رئيس  السابق، 
كار  بوب  السابق  ويلز  ساوث 

حتول موقف حزب العمال.
شورتن  السيد  دعم  يتغري  ومل 
الشخصي القوي السرائيل وانه 
الدولتني  حل  إىل  الدعوة  يؤيد 
اإلسرائيليون  يعيش  وان 
داخل  بسالم  والفلسطينيون 

حدود آمنة.
بشكل  بورك  السيد  ويعمل 
باسم  املتحدثة  مع  وثيق 
احلزب  يف  اخلارجية  الشؤون 

تانيا Plibersek على هذا احلل.
قال عدد من نواب حزب العمال 
السيد بورك املدعوم  ان حترك 
ان  حيتمل  شورتن  السيد  من 
النقاش  يف  عمليا  نهجا  يتخذ 

داخل االجنحة.
وكان زعيم املعارضة واحدا من 
جملس  أعضاء  من  قليل  عدد 
عام  يف  أيدوا  الذين  الوزراء 
السابقة  الوزراء  رئيسة   2012
اىل  ادى  مما  غيالرد  جوليا 
بالنسبة  الوزراء  انقسام جملس 
األمم  يف  الفلسطيين  للوضع 

املتحدة يف عام 2012.

من  بالسجن  حكما  سيواجهون 
سنة اىل 15 سنة.

بان  يأمل  انه  باملر  وقال 
يسمح االئتالف وحـزب  العمال 
هذه  بشأن  الضمري  بتصويت 

املسألة.
وهو  هايغ،  بروس  ودعا 
سابق  اسرتالي  دبلوماسي 
اندونيسيا،  املستوى يف  رفيع 
االربعاء، احلكومة اىل فتح  يوم 
حتقيق مستقل يف سبب تزويد 
السلطات  الفيدرالية  الشرطة 
بدال  باملعلومات  اإلندونيسية 
تشان  على  القبض  إلقاء  من 
أسرتاليا،  يف  وسوكوماران 
على  ان  »اعتقد  مضيفا 
جلبهم  وآخرين،  الوزراء  رئيس 

للمساءلة«.
انه  زينوفون  السيناتور  وقال 
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يعتزم اثارة القضية مع مسؤولي 
الشرطة الفيدرالية يف اجللسات 

املقبلة جمللس الشيوخ.
وقال انه بعث برسالة اىل اللجنة 
للشؤون  املشرتكة  الدائمة 
يوم  والتجارة  والدفاع  اخلارجية 
جيري  أن  فيها  طلب  االربعاء 
هذه  يف  والتدقيق  التفحص 

املسألة.
حول  ليست  »هذه  ان  ورأى 
التأكد  حول  هي  االتهامات، 
أبدا مرة  من أن هذا لن حيدث 

أخرى«.
اخلضر يف   حزب  ووصف عضو 
ريانون   لي  الشيوخ  جملس 
الشرطة  تورط   )Lee Rhiannon(
تشان  بقضية  الفيدرالية 
»املشني«،  بـ  وسوكوماران 
هذه  تكون  ان  ينبغي  وقال 

املنظمة مسؤولة عن أفعاهلا.
سرب  الذي  احملامي،  وقال 
الشرطة  عن  املعلومات  هذه 
خلطط  بالنسبة  الفيدرالية 
هذه  تنفيذ  ان  تسعة«  »بالي 
أسود«  »يوم  هو  اإلعدامات 

للشرطة الفيدرالية.
ان  مايرز  بوب  السيد  وكشف 
سلمت  االسرتالية  الشرطة 
السلطات  إىل  ناين«  »بالي 
احتمال  مدركة  اإلندونيسية، 
للموت  حياة اجملموعة  تعريضها 

رميا بالرصاص.
وقال »هذا يوم أسود للشرطة 
فيه  عّرضت  يوم  الفيدرالية، 
لعقوبة  اسرتاليني  تسعة  عمدا 

اإلعدام«.

النائب كاليف باملر والسيناتور نيك زينوفون

طوني بورك

مساء  سيدني  اىل  وصل  
امس االول عضو كتلة القوات 
اللبنانية النائب الدكتور فادي 
كرم حيث سيمثل رئيس احلزب 
السبت  جعجع  مسري  الدكتور 
املقبل يف االحتفال الذي  تقيمه  
»القوات اللبنانية« حتت عنوان  

»لقاء املقاومة السنوي«.
يف  كرم  استقبال  يف  وكان 
مطار  يف  الشرف  صالون 
مقاطعة  رئيس  سيدني  
طوني  »القوات«  يف  اسرتاليا 
سيدني  مكتب  ورئيس  عبيد 
املكتب  وأعضاء  فخري  شربل 
يف  القوات   حزب  ومستشار 
 ، الشدياق   سليم  اسرتاليا 

النائب فادي كرم يف سيدني 

عبداهلل  املستقبل  تيار  منسق 
الكتائب  قسم  رئيس   ، املري 
 ، مارون  بيرت  سيدني  يف 
األحرار  الوطنيني  مفوض حزب 
كلوفيس البطي  ، مدير مركز 
جان   . د  املارونية  الدراسات 
طربيه ومسؤول مكتب الوكالة 
الزميل  اسرتاليا  يف  الوطنية 

سايد خمايل. 
وفور وصوله ادىل كرم بتصريح 
قال فيه »انه حيمل رسالة من 
القواتيني  اىل  جعجع  الدكتور 
 ، اللبنانية«  اجلالية  وأبناء  
على  اسرتاليا  مكتب  وشكر 

تنظيم زيارته .  
اىل  كرم  انتقل  املطار  ومن 

»الكمبا«  يف  القوات  مكتب 
حيث اجتمع مع املسؤولني عن 
مكتب اسرتاليا ، وجرى عرض 
للشؤون احلزبية وأوضاع اجلالية 

اللبنانية . 
 ورحب سليم الشدياق بالنائب 
فشرح  عبيد  حتدث  ثم  كرم 
اسرتاليا  يف  القوات  أوضاع 
الرتحيب  شاكرا  كرم  ورد   .
اننا نعمل مجيعا   « احلار وقال 
لقضية واحدة عنوانها األساسي 

تضحيات الشهداء«.  
اجلالية  فاعليات  كرم  ويلتقي 
والسياسية  الروحية  اللبنانية 
واالقتصادية كما يزور  والية 

فكتوريا االسبوع املقبل. 
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بيشوب: تهديد الدولة االسالمية للسالم العاملي 
اكرب من تهديد الشيوعية يف احلرب الباردة

جولي  اخلارجية  وزيرة  اعلنت 
الدولة  إرهاب  ان  بيشوب 
احلركات  وتهديد  اإلسالمية 
اجلهادية العنيفة يشكالن خطرا 
من  أكرب  العاملي  النظام  على 
الشيوعية  متثله  كانت  الذي 

خالل احلرب الباردة.
معهد  أمام  ألقتها  كلمة  ففي 
قالت  االثنني،  ليل  سيدني 
يسمى  ما  ان  بيشوب  السيدة 
وافكارها  اإلسالمية  الدولة 
قواعد  متزق  ومعتقداتها 
اليت  القومية  الدول  وقوانني 
الدولية  الصراعات  ساعدت 

املعتدلة لعدة قرون.
ان  بيشوب  السيدة  ورأت 
اإلسالمية  الدولة  أيديولوجية 
 ISIL باسم  أيضا  املعروفة   -
اليت  األسوأ  هي   - وداعش 
منذ  العامل  يف  يشهدها 

النازية.
النموذج  ضراوة  ان  وقالت   
الذي  الدولي  لالرهاب  اجلديد 
تشكل  اجملموعة  هذه  متثله 
نظام  لـ...  حقيقيا  »تهديدا 

الدولة القومية«.
أكرب  تشكل  »انها  واضافت 
اليت  العاملية  لالنظمة  تهديد 
يعرف  مل  القوانني  تسودها 
ال  السنوات  يف  العامل  مثله 
صعود  ذلك  مبا  املاضية   70

الشيوعية واحلرب الباردة«.
العامني  مدى  »على  وقالت 
منظمة  ظهور  املاضيني شهدنا 
مل  أيديولوجية  مدعومة  إرهابية 
العاملية  احلرب  منذ  مثلها  نر 

الثانية«.
اجملموعة  هذه  ان  واضافت 
»شبكات  تبين  حدود  بال  اليت 
دولية متطورة على حنو متزايد 
شركة  تنافس  أن  شأنها  من 
وتستخدم  اجلنسيات«  متعددة 
واألسلحة  احلديثة  التكنولوجيا 
االجتماعية  اإلعالم  ووسائل 
براعة  »بكل  واإلنرتنت 

ومعرفة«.
هذا  على  انه  تقول  وتابعت 
النحو، تشكل الدولة االسالمية 
الغربي  النظام  لنموذج  تهديدا 
أنشئت  اليت  القومية،  للدول 
منذ ما يقرب من 400 عام يف 
أوروبا يف نهاية ثالثني عاما من 
املبادئ  أرسى  والذي  احلروب 
والقيم لكل بلد لديه السيادة 

على أراضيه وشؤونه.
ان  األسقف  السيدة  واوضحت 
يتمثل يف  الدولي  النظام  هذا 

اإلنسانية  اجلهود  »مأسسة 
جمتمعات  بناء  إىل  الرامية 

سلمية، آمنة ومزدهرة«.
ان  بيشوب  السيدة  وقالت 
اإلسالمية  الدولة  زعيم  إعالن 
أبو بكر البغدادي اخلالفة جلميع 
األراضي  يف  العامل  مسلمي 
مجاعته  عليها  تسيطر  اليت 
واليت متتد من أجزاء من سوريا 
والعراق دون أي اعتبار للحدود 
دعوة حلشد  مبثابة  هو  بينهما، 

املتطرفني اآلخرين.
واعلنت ان وحشية بوكو حرام 
يف نيجرييا حذت حذوها وأعلنت 
الدولة  ووصلت  اخلالفة، 
العناصر  إىل  أيضا  اإلسالمية 
يف  طالبان  حلركة  املتطرفة 

أفغانستان.
بيشوب  السيدة  واستشهدت 
مسعتها  اليت  النظر  بوجهات 
األسبوع  إيران  زيارتها  خالل 
املاضي، قائلة ان هناك خطرا، 
اإلسالمية  الدولة  ُتركت  إن 
حلاهلا، ان متتد عقيدتها املروعة 

اىل أبعد من ذلك.
االيراني  الرئيس  ان  وقالت 
]حسن[ روحاني وصف »داعش 
مبثابة السرطان الذي ميكن أن 
ميتد ويسيطر يف مشال ووسط 
األوسط  والشرق  أفريقيا، 
وأفغانستان وباكستان وصوال 

إىل جنوب شرق آسيا«.
وكانت طهران قد حذرت من أن 
الدولة اإلسالمية ستفوز بدفعة 
السيطرة  استطاعت  ان  هائلة 
يف  بغداد  مثل  عواصم  على 

العراق أو دمشق يف سوريا.
بيشوب  السيدة  تقييم  ويعترب 
باعتبارها  اإلسالمية  للدولة 
الكتلة  من  أكرب  تهديدا  تشكل 
خالل  نوويا  املسلحة  الشيوعية 
هام  إعالن  هو  الباردة  احلرب 
 holocaust  نظرا إىل خطر احملرقة

اليت ومست تلك الفرتة.
على  انه  تقول  واستطردت 
كل حال فان التهديد املتبادل 
الشيوعية  الدول  بني  بالفناء 
السوفييت  االحتاد  بقيادة 
احلرة  الغربية  والدميقراطيات 

أنتج معيار االستقرار بعناية.
عن  األسقف  السيدة  وكشفت 
االستخبارات  مسؤولي  ان  
خطر  أن  أخربوها  الفرنسية 
االرهاب يف بالدهم يف أعقاب 
زاد،  قد  ايبدو  تشارلي  جمزرة 
وكانت »جمرد مسألة وقت قبل 

حدوث هجوم آخر«.
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وزيرة الخارجية جولي بيشوب

بعدما فشلت كل اجلهود والوساطات االسرتالية يف اقناع جاكرتا بالعدول عن قرار ها باعدان تشان وسوكوماران

تأزم العالقات بني أسرتاليا  أندونيسيا وكانبريا تسحب سفريها من جاكرتا للتشاور

اسرتاليا سحب سفريها  اعلنت 
بعد  للتشاور  اندونيسيا  يف 
وميوران  شان  أندرو  إعدام 
سوكوماران رميا بالرصاص بني 
فجر االربعاء بالتوقيت احمللي.

فقد أعلن رئيس الوزراء طوني 
مسبوقة  غري  خطوة  عن  ابوت 
يف  عقده  صحايف  مؤمتر  خالل 

كانبريا صباح االربعاء.
وقال رئيس الوزراء يف املؤمتر 
أود أن أقول للناس نعم، حيق 
لكننا  تغضبوا  أن  متاما  لكم 
لضمان  للغاية  حذرين  سنكون 
جبعل  لغضبنا  نسمح  ال  أن 

الوضع أسوأ.
»هذه  ابوت  السيد  واضاف 
اإلعدامات على حد سواء قاسية 

وغري ضرورية«.
وتابع يقول »حنن حنرتم سيادة 
ما مت  نستنكر  لكننا  اندونيسيا 
أن  ميكن  ال  وهذا  به،  القيام 
يكون جمرد عمل اعتيادي. هلذا 
سفرينا  سحب  سيتم  السبب 

للتشاور.«
سفراءها  اسرتاليا  تسحب  ومل 
مواطنون  تعرض  عندما 
لعقوبة  آخرون  أسرتاليون 
أعدام  فيهم  مبن  اإلعدام، 
بتهريب  املدان  االسرتالي 
يف  نغوين  تونغ  فان  خمدرات 

سنغافورة يف عام 2005.
هذه  بأن  ابوت  السيد  واعرتف 

»حلظة مظلمة« يف العالقة بني 
أسرتاليا وإندونيسيا.

وقال »أريد أن أشدد على وجود 
اسرتاليا  بني  جدا  مهمة  عالقة 
مما  عانت  ولكنها  واندونيسيا 
الساعات  خالل  به  القيام  مت 

القليلة املاضية«.
اخلارجية  وزيرة  اعلنت  بدورها 
جولي بيشوب ان سفري اسرتاليا 
بول غريغسون Grigson، سيعود 
نهاية  حبلول  اسرتاليا  اىل 
مع  مشاورات  إلجراء  األسبوع 
احلكومة بشأن مستقبل العالقة 

بني أسرتاليا وإندونيسيا.
»إن  بيشوب  السيدة  وقالت 
لتسجيل  هو  السفري  سحب 
استيائنا من الطريقة اليت عومل 

بها مواطنونا،«.
حكم  تنفيذ  ان  تقول  واضافت 
االعدام بالرجلني »ال معنى له« 
بعد إعادة تأهيل نفسيها خالل 

عشر سنوات يف السجن.
يتفهم  انه  ابوت  السيد  وقال 
قرار  من  االسرتاليني  غضب 
يف  قدما  املضي  إندونيسيا 
حث  لكنه  اإلعدام  عمليات 
الوضع  جعل  عدم  على  الناس 
متاما   أفهم  »أنا  قائال  أسوأ، 

غضب الناس«.
الوزراء يقول  واستطرد رئيس 
»من ناحية أخرى، فإننا ال نريد 
اكثر  الصعب  الوضع  جعل 

تشان وسوكومارانابوت وبيشوب لدى اعالنهما قرار سحب السفري االسرتالي من جاكرتا

أسرتاليا  بني  فالعالقة  سوءا 
وتبقى  مهمة،  وإندونيسيا 
دائما  تبقى  وسوف  مهمة، 
مهمة، وسوف تصبح أكثر أهمية 
مع مرور الوقت. لذلك أود أن 
لكم  حيق  نعم،  للناس  أقول 
متاما أن تغضبوا لكن علينا أن 
نكون حذرين للغاية لضمان أن 
الوضع  جبعل  لغضبنا  نسمح  ال 

أسوأ«.
ان  بيشوب  السيدة  وقالت 
االسرتالية  املساعدات  موازنة 
إلندونيسيا سيتم التعامل معها 

على حنو منفصل.
زعيم  قال  سابق،  وقت  ويف 
ونائبة  شورتن  بيل  املعارضة 
بليربسك  تانيا  املعارضة  زعيم 
ان  هلما  بيان  يف   Plibersek
»غري  اندونيسيا  إجراءات  
املقبولة البتة« »جرحت اسرتاليا 
برد قوي  الصميم« وطالبا  يف 

من حكومة ابوت.
وقاال »آمالنا خابت بشكل كبري 

وأسوأ وخماوفنا حتققت«.
يدين  العمال  »حزب  ان  وتابعا 
وميوران  شان  أندرو  إعدام 
العبارات  بأشد  سوكوماران 

املمكنة«.
والسيدة  شورتن  السيد  وقال 
ان  هلما  بيان  يف   Plibersek
تشان وسوكوماران جرى اعادة 
وجودهما  فرتة  خالل  تأهيلهما 

الطويلة يف السجن.
دفعا  اليوم،  »ولكن  واضافا 
لفعل  غيب  لقرار  مثنا   حياتهما 

قاما به قبل 10 أعوام«.
واعلنا ان »إندونيسيا مل تسرق 
فقط شابني من حياتهما ولكن 
سرقت نفسها يهذين املثالني 
النظام  يف  القوة  نقاط  من 

القضائي«.
صديقة  اسرتاليا  »كون  وقاال 
مقربة وجارة الندونيسيا، فانها 
جراء جتاهل  العمق  اصيبت يف 

جاكرتا نداءاتنا لالسرتاحام«.
واضافا يف بيانهما يقوالن انه 
»ليس من املقبول ابدا بالنسبة 
كما  قدما  املضي  الندونيسيا 
فيه  كانت  وقت  يف  فعلت 
احلامسة  القانونية  اإلجراءات 
تأخذ جمراها، مما يثري تساؤالت 
اندونيسيا  التزام  حول  جدية 

بسيادة القانون.
اإلعدامات  »هذه  ان  واعتربا 
قدرة  كبري  بشكل  تضعف 
الرمحة  طلب  على  اندونيسيا 
يواجهون  الذين  ملواطنيها 
اإلعدام يف مجيع أحناء العامل«.

وأشاد السيد شورتن  والسيدة 
بذهلا   اليت  باجلهود   Plibersek
االسرتاليون،  الدبلوماسيون 
ورئيس  السفارة  وموظفو 
الوزراء ووزيرة اخلارجية إلنقاذ 

حياة الرجلني.
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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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مقاالت وتحقيقات

ال شيء يف واجهات حمّلت األلبسة الرائجة يدّل على جرائم قتل، 
لكّن َمن ينظر جيدًا يرى دماًء تلّطخ الثياب املعروضة بعناية. ثياب 
»على املوضة« جتذب املستهلكني من خمتلف األعمار، لكن كثريين 
ال يعرفون أن َمن خييطونها ميوتون استعبادًا كل يوم... »مصانع 

املوت« يف بنغلدش منوذجًا.
قبيل الساعة التاسعة من صباح يوم ٢٤ نيسان ٢٠١٣ مسع العّمال 
املنهمكون يف أعماهلم صوتًا قويًا داخل املصنع، ال وقت لديهم 
للتفكري مبصدر الصوت أو بأسبابه... تابعوا عملهم مرَغمني. وخلل 
ثواٍن قليلة باتوا حتت األنقاض. ١١٣٨ عامًل )معظمهم من النساء( 
قضوا أثناء تأدية عملهم بعد انهيار مبنى »رنا بلزا« يف ضواحي 

العاصمة البنغلدشية داكا قبل عامني.
يف مثل هذا اليوم، أجرب أصحاب املصانع يف الطبقات الثماني، 
العّمال على الدخول إىل املبنى رغم إنذارات رمسية حّذرت من وجود 
تشققات بارزة فيه، ونّبهت من خطر انهياره قبل يوم من احلادثة. 
يف مثل هذا اليوم، ُأرغم العّمال والعاملت على البقاء يف غرفهم 

املكتظة حتت التهديد حبرمانهم لقمة عيشهم.
أكثر  أكثر من ١٠٠٠ عامل وأصيب  ُقتل  هكذا، ويف يوم واحد، 
من ٢٠٠٠ جبروح بالغة يف ثاني أكرب دولة مصّنعة لأللبسة املعّدة 
للتصدير يف العامل. ُمنيت بنغلدش بأكرب كارثة عّمالية ـ إنسانية 
الدولية حادثة جديدة إىل الئحة  يف تارخيها، وأضافت املنظمات 

»الكوارث اإلنسانية يف مصانع تصدير األلبسة«.
من االنرتنت

املنتشرة  األلبسة  ماركات  حماّل  زبائن  معظم  يسمع  مل  طبعًا، 
الثياب  هلم  حاك  َمن  أن  يعرفوا  ومل  يومها،  باخلرب  العامل  حول 
اليت تهافتوا لشرائها يوميًا، ُقتلوا ألنهم أجربوا على إجنازها يف 
ظروف... مميتة. ظروف عمل سّيئة وخطرية ما زال عّمال الدول 
الفقرية يعانون منها حتى يومنا، يف ظّل تفّلت معظم الشركات 
البلدان  داخل  واحملاسبة  املراقبة  وغياب  املسؤولية  من  الكربى 
املصّنعة. ماركات عاملية )خصوصًا أمريكية وأوروبية( مثل: »إتش 
و«مانغو«   Zara و«زارا«   Benetton و«بينيتون«   H&M إم«   &
منتجاتها يف  تصّنع  وغريها...   Walmart مارت«  Mango و«وول 
بنغلدش ويف دول أخرى حيث اليد العاملة متدنّية األجر، وحيث 

ميكن التفّلت من قوانني العمل.
أواخر  Fast Fashion يف  السريعة«  الـ«موضة  ظاهرة  انتشار  منذ 
التسعينيات )تزامنًا مع ظاهرة »الوجبات السريعة« Fast Food ومن 
املدرسة ذاتها(، بعد والدتها يف الواليات املتحدة األمريكية يف 
الثمانينيات، باتت جتارة األلبسة اجلاهزة تعتمد على مبدأ: تصنيع 
ثياب جُتاري املوضة بأسعار منخفضة مَعّدة لُتمى بعد وقت قصري 
من استخدامها )إذ تصبح خارج املوضة املتبّدلة سريعًا(، ما يعين 
ـ جتاريًا ـ إنتاج كمية كبرية من الثياب بكلفة متدنية لبيعها بسعر 

خبس، طبعًا، على حساب جودة النوعية ومعايري ظروف العمل.
أّدت  إذ  سنة،   ١٥ حنو  منذ  زال(  )وما  بالضبط  حصل  ما  وهذا 
كميات  إلجناز  العّمال  على  والضغط  املصانع  على  الطلب  زيادة 
أكرب من املنتجات يف وقت قصري، إىل خرق معظم قوانني العمل 
ب انتزاعها سنوات عديدة  الدولية وسحق حقوق العّمال اليت تطلَّ

من النضال.
كارثة »رنا بلزا« وغريها يف بنغلدش وكوارث إنسانية يف دول 
مصّنعة أخرى مثل الصني وزميبابوي واهلند وإثيوبيا وسريلنكا... 
ليست إال نتيجة مباشرة لنظام اإلنتاج السريع ذاك )يف املوضة 
وغريها(، اليت مل تنجح الضغوط النقابية واحلقوقية حتى اآلن يف 

وضع حّد لوحشيته ودمويته.
استعباد معلن وفساد

قبل كارثة »رنا بلزا« بنحو أربعة أشهر، ويف بنغلدش أيضًا، ُقتل 
أكثر من ١١٢ شخصًا يف حريق معمل »تازرين« لتصنيع األلبسة 
بعد أن منع أصحاب املصنع العّمال من اخلروج مع انطلق صّفارات 

إنذار احلريق.
منظمة »هيومن رايتس ووتش« أّكدت يف تقاريرها عن احلادثني، 
أن الشركات األمريكية واألوروبية اليت كانت تتعامل مع املصنعني 
املذكورين مل تدفع حتى اآلن ما جيب عليها من تعويضات استشفاء 

وطبابة للمصابني ومل تِف عائلت الضحايا حقوقها بعد.
يف  ووتش«  رايتس  »هيومن  عن  أيام  قبل  الصادر  التقرير 
 ٤٤ يف  العّمال  أحوال  رصد  بلزا«  »رنا  لكارثة  الثانية  الذكرى 
مصنعًا يف بنغلدش، وجاءت النتائج غري مطمئنة: استغلل للعّمال 
جسدية  اعتداءات  وخطرية،  صحية  غري  عمل  ظروف  والعاملت، 
قوانني  بعض  غياب  نقابات،  تشكيل  ملنع  ضغوطات  ونفسية، 
عبودية  باختصار،  املوجودة...  للقوانني  وخرق  األساسية،  العمل 
معلنة متاَرس حتت أعني املنظمات الدولية )حكومية وغري حكومية( 
التجارية  الشركات  وبعلم  والدولي(  )احملّلي  والقضاء  والوزارات 
األرباح  بتكديس  واملستمرة  مسؤولياتها  من  املتفّلتة  الكربى 

اخليالية، على حساب أرواح عّماهلا.
من االنرتنت

»تلّقيُت ركلة يف ظهري ألنين تكّلمت مع زميلي اجلالس بقربي«، 
»شتمين املسؤول بصوت عال ثم انهال علّي بالضرب ألني مل ُأنِه 
الكمية املطلوبة من العمل يف الوقت احملدد«، »ُضربت بعصا من 

عصر »املوضة السريعة«: العّمال عبيد ُيقَتلون يف مصانعهم!
صباح أيوب
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العمل  »أجربُت على  حديد خلل فتة محلي وتعّرضت لإلهانات«، 
ليًل ولساعات إضافية طويلة رغم أنين كنت حامًل«، نتعّرض للشتم 
وال  يأكل  ال  معظمنا  لذا  احلمام،  إىل  دخلنا  إذا  سوقية  بطريقة 
يشرب طوال فتة العمل«، »مياه الشرب هنا أصًل غري صاحلة وال 
تهوية كافية يف غرف املصنع«، »لكّل مصنع شّبيحته يستخدمونهم 
لتهيبنا وضربنا إن مل ننه الكمية املطلوبة من األلبسة كل يوم«... 
يف  وردت  بنغلدش  مصانع  بعض  يف  عّمال  من  شهادات  تلك 
الصحافية  األفلم  بعض  ويف  ووتش«  رايتس  »هيومن  تقارير 
H&M« عرض  »العامل حسب  )أبرزها  املوضوع  االستقصائية عن 

على قناة »كانال بلوس« الفرنسية(.
إضافة إىل ظروف العمل املأساوية والضاغطة، ولتكتمل ممارسة 
العمل  قوانني  بنغلدش  يف  املصانع  معظم  خترق  االستعباد، 
األساسية كحرمان إجازة األمومة )رغم أن النساء يشّكلن ٨٠٪ من 
عّمال مصانع البلد(، وتدّني احلّد األدنى لألجور الذي وصل اىل ٦٨$ 
شهريًا منذ كانون األول ٢٠١٣ بعد تظاهرات عّمالية عديدة ختللتها 
األدنى  احلّد  كان  ذلك  )قبل  األمنية  القوى  مع  دامية  مواجهات 
شهريًا(، وعدم دفع مستحقات العمل اإلضايف، ومنع العّمال   $٣٩
من تشكيل نقابات واالنتساب إليها بواسطة التهديد واالعتداءات 
املباشرة... »اسُتدعيُت يف يوم إىل مكتب مدير املصنع وتلّقيت 
اإلهانات ثم اعتدى رجال علّي بالضرب صارخني: جيب أن توقفي 
نشاطاتك النقابية فورًا«، تقول إحدى العاملت يف تقرير »هيومن 

رايتس ووتش«.
تقرير املنظمة الدولية األخري يشرح الصراع املعّقد بني الناشطني 
البنغلدشية  العمل  وزارة  وبني  احلقوقية  واملؤسسات  النقابيني 
وإدارة مراقبة العمل يف املصانع وأصحاب الشركات ومديري تلك 
املصانع... مشريًا إىل أنه بعد كارثة »رنا بلزا« بذلت جهود عديدة 
وُعّدلت بعض القوانني ومُسح بتشكيل نقابات، لكن ال تزال هناك 
ُثَغر كثرية ونواقص يف قوانني العمل واألهّم غياب الرقابة الفعلية 

لكيفية تطبيق القوانني تلك.
تقارير صحافية استقصائية حتّدثت أيضًا عن الفساد يف إدارات 
الدولة والعلقات امللتوية اليت تربط أصحاب املصانع مع هيئات 
القوانني  من  بالتفّلت  هلم  تسمح  نافذة،  وشخصيات  رمسية 

واحملاسبة.
الشركات تترّبأ من الدماء

األلبسة  على تقصري شركات  والصحافية  احلقوقية  التقارير  جتمع 
واملاركات العاملية الشهرية يف واجب محاية اليد العاملة اليت تؤمن 
هلا إنتاجها، وعدم سعيها إىل حتسني ظروف العمل واحلفاظ على 

حقوق العّمال، رغم علمها بسوء األوضاع يف املعامل.
الشركات تعويضات  الكارثة، تدفع بعض تلك  بعد وقوع  أحيانًا، 
املبالغ غري كافية حتى لتسديد  األغلب تكون  للضحايا، لكن يف 
فواتري الطبابة. بعد سنتني على كارثة »رنا بلزا« مثًل مل تسدد 
٣٢ شركة مرتبطة باملصانع تعويضاتها الكاملة بعد، واملبلغ الذي 
دفع حتى اآلن هو أقّل من ٢٣ مليون دوالر، بينما املبلغ املطلوب 
هو ٣٠ مليونًا. ويف مّرات عديدة يتهّرب أصحاب الشركات الكربى 
العمل يف  بتّدي ظروف  بالكامل، فينفون علمهم  من املسؤولية 
الذي  والتاجر  املصنع  صاحب  على  املسؤولية  ويلقون  املصانع 
هذه  ويف  هناك.  ملبسهم  تصنيع  ينكرون  أو  معه،  يتعاملون 
احلالة، ال تضطّر الشركات الكربى إىل دفع دوالر واحد كمساعدة 
وتاجر  آخر  مصنع  مع  للتعامل  فورًا  وتنتقل  للعّمال،  تعويض  أو 
جديد. بعض الشركات، ترسل ُصَوريًا، مراقبًا لإلشراف على أحوال 
املصانع بغية رفع تقرير روتيين حيّسن صورتها ويغسل يديها من 

دماء العّمال اليت قد تسيل يف كارثة مرتقبة بأي حلظة.
يروي بعض عّمال املصانع كيف »يتغرّي مشهد العمل كّليًا« عند 
ف كّل الغرف  زيارة املراقب )املعلنة مسبقًا( ويقولون: »فجأة ُتنظَّ
ب، وخلل الزيارة يتعامل معنا املسؤولون باحتام ويقّدمون  وُترتَّ
لنا الشاي والبسكويت! كذلك مينعون العّمال األطفال من اجمليء 
إىل العمل يف هذا اليوم أو خيّبئونهم يف غرف بعيدة عن األنظار 
حتى تنتهي زيارة املراقب.. ويرفع تقريره.. فتعود األجواء إىل ما 

كانت عليه يف السابق«.

»العناق األخري« يف مبنى »رنا بالزا« الصورة الشهرية التي فازت بإحدى جوائز 
»وورلد برس فوتو« العاملية ـ بعدسة املصوّرة والناشطة البنغالدشية تسليمة أخرت

فيها  لبنان، حتّولت  جبل  األرمنية واجملاعة يف  اإلبادة  على  عام  مئة 
األقليات من جمموعات إىل دول. وحدهم املوارنة أسسوا، قبل أقل 

من مئة عام، دولة ختلوا عنها تدرجيًا<
على مشارف السنة األوىل للشغور الرئاسي، وتزامنًا مع االحتفاالت 
املاروني  البطريرك  يذهب  األرمنية،  لإلبادة  األوىل  املئوية  بالذكرى 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إىل أرمينيا، ومن ثم إىل فرنسا 

حامًل ملف الرئاسة.
أقل  قبل  ذهب  الذي  احلويك،  الياس  البطريرك  حتمًا  الراعي  ليس 
من مئة عام إىل باريس ليعود بصيغة لبنان الكبري وإحلاق األقضية 
األوىل  للمرة  املشتك  العيش  فكرة  وإرساء  لبنان  جببل  اإلسلمية 
أو  البعض  يزعج  أنه  رغم  بالتاريخ،  والتذكري  األوسط.  الشرق  يف 
األرمنية حية خلل مئة عام، وأدى  اإلبادة  الذي جعل  الكثريين، هو 
اليوم إىل فورة االعتافات بها رمسيًا على مستوى عاملي. وهو الذي 
حييي أيضًا تاريخ اجملاعة يف لبنان. إذ ينشط، منذ حنو عام، باحثون 
كتب  جمموعة  أصدرت  اليت  النشر  دور  وإحدى  وروائيون  موارنة 
أيضًا  املوارنة  يتحمل  اليت  مئوية ذكرى اجملاعة  عن اجملاعة، إلطلق 
مسؤولية جتاهلها، واليت أودت حبياة مئيت ألف من سكان جبل لبنان 
البشعة )اللهم  املسيحي، وتسليط الضوء على فظائعها وتفاصيلها 
إال إذا اعتضت أيضًا شخصيات إسلمية على ذلك كما اعتضت على 

اتهام تركيا باإلبادة(.
األرمنية واجملاعة  اإلبادة  العثمانية وذكرى  الدولة  واستعادة سقوط 
أساسية،  اإلضاءة على مفارقة  املوارنة،  الباحثني  أحد  تعين، حبسب 
وهي أن املوارنة حينها متكنوا، بعد سقوط السلطنة العثمانية، من بناء 
دولة لبنان الكبري وأسسوا جلمهورية االستقلل األوىل. يف املقابل، 
وتهجري  أرمين  مليون  ونصف  مليون  إبادة  إىل  السلطنة  انهيار  أدى 
النفوذ يف الشرق األوسط  البقية منهم، واستمرت تداعيات تقاسم 
وقتلهم،  الفلسطينيني  وتشريد  فلسطني  بنكبة  اكتملت  سنوات، 

ر األكراد وقتلوا أيضًا. وإنشاء اليهود دولة إسرائيل، فيما ُهجِّ
بعد مئة عام، تنعكس الصورة، ليصبح الكلم للمرة األلف عن املوارنة 
املوارنة  بطريرك  يذهب  جذريًا.  وضعهم  ينهار  ما  بقدر  ضروريًا، 
األكراد  وينشئ  املستقلة،  أرمينيا  دولة  إىل  مسيحيون  ومسؤولون 
نواة دولتهم حيث تتهافت إليهم الرساميل، ومنها اللبنانية، ويتقاسم 
اليهود والفلسطينيون دولتني بعد صراعات وحروب طويلة مل تنته 
بعد. حيقق األكراد والفلسطينيون واليهود واألرمن حلم املوارنة بدولة 

ختلوا عنها تدرجيًا، مهما كابروا وافتعلوا معارك وهمية.
على  آنية  مشاهد  ثلثة  لعرض  بسيطة  التاريخ، حماولة  استعادة  مع 

الساحة اللبنانية:
عن  وحتى  العراق  وعن  سوريا  وعن  لبنان  عن  الشيعة  يدافع  أواًل، 
اليمن. عن حق أو عن غري حق، خاضوا معارك فرضت وجودهم رقمًا 
القرار يف  بات  اللبناني،  الداخل  اإلقليمية. ويف  املعادلة  صعبًا يف 
يدهم، اعتف اآلخرون بذلك أو مل يعتفوا. هل نتذكر 7 أيار، وأن ال 
مركز شيعيًا واحدًا شاغرًا يف الدولة، وأن االنتخابات النيابية تلغى ألن 

ال مصلحة للحزب اليوم بإجرائها بسبب دخوله يف حرب سوريا.
ثانيًا، يكرس السّنة وجودًا مّطردًا يف السلطة السياسية ويف مناطق 
وجود سند  إيران(، من  دعم  الشيعة من  )كما  نفوذهم، مستفيدين 
عربي ومّد إسلمي واسع. ال ضرورة لعرض ما اكتسبه السّنة يف لبنان 
منذ الطائف وحتى اليوم. لكن هل ميكن املوارنة أن ينفوا أن الرئيس 
سعد احلريري جيول يف واشنطن والدول الكربى، وأن املوارنة يكتفون 
أربعة  هناك  أن  ينفون  هناك؟ وهل  من  وآخر  هنا  من  مبقابلة سفري 
مسؤولني من الطائفة السنية يتحكمون بالبلد ومل يستطع أي فريق 
الوزراء سهيل  العام جمللس  سياسي معارض أن ميس بهم: األمني 
بوجي )قبل تقاعده(، املدير العام لشركة طريان الشرق األوسط حممد 
ورئيس جلنة  املنعم يوسف،  عبد  أوجريو  العام هليئة  املدير  احلوت، 
وجه  اليوم يف  يقف  الذي  قريطم  حسن  املوقتة  بريوت  مرفأ  إدارة 

بكركي واألحزاب املسيحية كلها يف قضية ردم احلوض اخلامس.
للجمهورية  مارونيًا  رئيس  ال  بامتياز:  فماروني  الثالث،  املشهد  أما 
منذ حنو سنة، والشغور الرئاسي مرجح للستمرار طويًل. خلف طاحن 
بعد  ثانيًا،  متديدًا  أو  شغورًا  يتحول  يكاد  اجليش،  قائد  مركز  على 
استفحال الصراعات حوله. مخسة أشهر من احلوارات املعلنة والسرية 
يكتب  مل  اللبنانية  والقوات  احلر  الوطين  التيار  بني  تفاهم  لورقة 
تعيينات  على  طاحنة  مسيحية  خلفات  العلن.  إىل  خترج  أن  هلا  بعد 
االنتخاب  قانون  وعلى  األعلى  القضاء  وجملس  الدستوري  اجمللس 
يصلون حبكم  ووزراء  نواب  بعض  اجلنسية.  استعادة  مشروع  وعلى 
ثرواتهم وحمسوبياتهم. تراجع دور البطريركية املارونية والرهبانيات 
على اختلفها، وتراجع الدور الوطين واملسيحي للجامعات واملدارس 
الكاثوليكية. فراغ ماروني يف مؤسسات الدولة، بسبب انعدام الرؤية 
يف اإلقبال على اإلدارة املدنية أو العسكرية، بعدما باءت بالفشل كل 
األمنية.  باالنضمام إىل املؤسسات  القاعدة املسيحية  إقناع  حماوالت 
متزايد  عقم  واخلليج.  االغتاب  دول  إىل  االختصاص  أصحاب  هجرة 
املسيحية  احلصص  وتراجع  املسيحية  اإلعلمية  املؤسسات  إدارة  يف 
والعلمانية  الكنسية  الدوائر  املصرفية. فساد وفضائح يف عدد من 
وأخبارها  معروفون  وأصحابها  ومدارس،  ومطرانيات  ومستشفيات 

متداولة بنحو واسع.
بني ثلثة مشاهد، يقف املوارنة حتديدًا يتفرجون على الشرق األوسط 
السياسي  حضورهم  يتقلص  فيما  تارخيه،  من  جديدة  مرحلة  يدخل 
الطائفة  عامرة، تعكس حال  والعشاء  الغداء  مآدب  والوطين. وحدها 
فهم  بها  املتربعني  اسألوا  ورؤسائها.  ووزرائها  ونوابها  املارونية 

يعرفون.

حني أنشأت األقليات دوهلا وهدم املوارنة دولتهم
هيام القصيفي
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مكايل«  زوق  أنت يف  »ابتسم 
الوافدين  كّل  يستقبل  شعار 
الكسروانّية  البلدة  هذه  إىل 
رئيس  جنح  اليت  الساحلّية 
عامًا   50 مدى  على  بلديتها 
طرقاتها  وحتسني  إمنائها  يف 
سياحّية.  وجهة  إىل  وحتويلها 
الزوق  أصبحت  أن  وبعد 
بلديات  بني  مثل«  »مضرب 
توليد  معمل  بقي  كسروان، 
الطاقة احلراري أكثر ما ينّغص 
نتيجة  وسّكانها  أهلها  حياة 
ينفثه يف  الذي  الساّم  الدخان 
مسائها. أنشئ املعمل احلرارّي 
يف زوق مكايل عام 1956، ومع 

مـاذا يـحصل فـي زوق مـكايل؟

مرور 27 عامًا على تشغيله، أي عام 1983، بدأ 
ينفّث مواده الساّمة ويوّزعها على دائرة قطرها 
ومسببًا  املنطقة،  سّكان  حياة  مهّددًا  كلم،   20
أمراض التنفس والربو واجللد والسرطان، وملّوثًا 
البيئة، إىل أن بدأت مؤّسسة كهرباء لبنان عام 
جربان  السابق  الطاقة  وزير  عهد  يف   ،2012
باسيل، تطبيق مشروع احلّد من االنبعاثات الساّمة 
وتركيب الفيلرتات، ما خّفف من نسبة االنبعاثات 
الساّمة، وحتّول معه لون الدخان من أسود إىل 

أبيض.
لكن ماذا وراء محلة »أنقذونا« اليت ُتطلقها البلدية 
اليوم، وتنّظم مسرية شعبّية السبت املقبل إىل 
حرم املعمل، فاحتة »ملف مسوم دواخني املعمل 

الساّمة«؟

تحرّك طارئ: أنقذونا
حّل  إجياد  باجتاه  الضغط  إىل  التحّرك  »يهدف 
فيها  نراجع  اليت  الزوق  معمل  دواخني  لسموم 
منذ عام 1983، ال توسيع املعمل قبل احلصول 
على الرخص وإظهار الدراسات اليت تبنّي مراعاته 
الشروط البيئّية«، حبسب ما يؤّكد رئيس البلدية 
تقرير  »يشري  لـ«النهار«، ويضيف:  نوفل  نهاد 
صادر حديثًا عن أطباء مستشفى سّيدة لبنان إىل 
زيادة نسبة األمراض بدًءا من احلساسّية وأمراض 
سنة  من  والسرطان  الربو  إىل  وصواًل  الصدر 
إىل أخرى، وتأتي احلملة املنّظمة جملابهة الضرر 
الذي يهّدد كّل شخص ميّر عرب أوتوسرتاد الزوق 

ويتنّشق اهلواء السامَّ املنبعث«.
سوى  نأخذ  ومل  مرارًا  راجعنا  »لقد  ويتابع: 
الوعود الزائفة، اليوم نفاجأ مبباشرة أعمال بناء 
11 داخونًا جديدًا من دون احلصول على رخصة 
من البلدية أو معاجلة األثر البيئي املرتتب عنها، 
املتصاعد من  الدخان  نتنفس  زلنا  ما  يف وقت 

الدواخني احلالية«.

حملة من دون أسس علميّة
مؤّسسة  مراجعة  دون  من  احلملة  انطلقت  لقد 
اليت  اإلجراءات  على  واإلطالع  لبنان«  »كهرباء 
حلول  أي  تقديم  ودون  عليها،  وتعمل  اختذتها 
اإلعالمّية يف  املسؤولة  تؤّكد  ما  عملّية، حبسب 
وتضيف:  طوق،   ماري  لبنان،  كهرباء  مؤّسسة 
منذ  اإلجراءات  من  الكثري  املؤّسسة  »اختذت 
األّول 2012، من ضمنها مشروع معاجلة  كانون 
مادة الفيول عرب ضّخ مواد كيميائّية عليها، نّفذ 
املشروع بداية يف معمل الزوق وأثبت جناحه ثّم 
اخنفضت  لقد  اجلّية.  معمل  يف  التجربة  عّممت 
وترواحت  ملحوظ،  شكل  يف  االنبعاثات  بعض 
نسبتها بني 70 و90%، وباتت مطابقة للشروط 
البنك  وملواصفات  البيئة،  وزارة  تضعها  اليت 

الدولي«.
وتتابع: »تقاس االنبعاثات الصادرة من املعمل 
بعض  املؤّسسة  تواجه  لقدمه  ونظرًا  يوميًا، 
املتوّقع  ومن  بسرعة،  فتعاجل  املرحلّية  األعطال 
أن ختّف تدرجيًا بعد تأهيل اجملموعات وصيانتها. 
يّطلع  ومل  املؤّسسة  يراجع  مل  أحدًا  أن  املؤسف 
بها، لقد تفاجأنا حبملة  اليت تقوم  األعمال  على 
تفتقر إىل األسس العلمّية وال تقّدم حلواًل عملّية، 
إنتاج يف حني  بإزالة معمل  أن احلّل ليس  علمًا 

نسعى خلفض التقنني«.
وضمن خّطة الـ700 ميغاواط اليت أقّرها جملس 
املؤّسسة  تعمل   ،181 القانون  مبوجب  النواب 
على  تعمل  جديدة  إنتاجّية  وحدات  تشييد  على 
احملّركات العكسّية، تعطي ثالث ساعات تغطية 
ومبوجب  البيئّية  للمعايري  وفقًا  وتعمل  إضافّية، 
وزارة  عليها  وافقت  اليت  البيئي  األثر  دراسة 
بلدية  من  رخصة  »طلبنا  طوق:  وتتابع  البيئة، 
الزوق، وبدأنا األعمال قبل احلصول عليها مبوجب 
األسبق  احلكومة  رئيس  عن  الصادر  التعميم 
للمباني  يتيح  الذي   ،2003 عام  احلريري  رفيق 
بأعماهلا قبل االستحصال على  بالقيام  احلكومّية 
وعدم  العاّم  للمرفق  تسيريًا  املطلوبة،  الرخص 
تعطيل املصلحة العاّمة، على أن يباشر باحلصول 
عليها قبل انتهاء أعمال البناء، وهو ما يؤّكد عمل 

املؤّسسة وفق القوانني«.

ملاذا اليوم؟
مل متّر احلملة مرور الكرام، فلقد أثارت بلبلة يف 
تساؤالت  طرح  إىل  ودفعت  وحميطها،  الزوق 
آثرت  بعدما  اليوم  البلدية  تتحّرك  ملاذا  كثرية: 
يف  تتحّرك  وملاذا  طويلة؟  لسنوات  االستنكار 
وقت مل يعد الدخان األسود ينبعث من املعمل؟

التيار  يف  مكايل  زوق  هيئة  سّر  أمني  يقول 
»توقيت  إن  العضم  فؤاد  احملامي  احلّر  الوطين 
احلملة مشبوه، ملاذا قّرر رئيس البلدّية التحّرك 
على األرض بعد مخسني عامًا يف منصبه؟ وملاذا 
اليوم بعدما اخنفضت نسبة االنبعاثات من املعمل؟ 
ملاذا مل يدعم التحّركات الشعبّية اليت طالبت حبّل 
مشكلة املعمل ونقله إىل منطقة صناعّية، واليت 
اليت  احلملة  منع  وملاذا  فيها؟  احلربة  رأس  كّنا 
هوا«  أكل  »شبعنا  بعنوان   2004 عام  أطلقناها 
املعمل  أن  وطاملا  2006؟  عام  أطلقناها  وأخرى 
ما زال مضّرًا رغم التحسينات اليت طرأت عليه، 
ملاذا مل يقّدم شكوى أمام جملس شورى الدولة 
االنتخابات  قبل  سياسي  شعيب  حتّرك  إىل  وجلأ 

البلدّية؟«

انخفاض االنبعاثات يدحضّ حجج البلدية
لبنان«  »سّيدة  مستشفى  مدير  أكد  ذلك،  إىل 
أعدوا  أنهم  عضيمي،  كريستيان  جونية،  يف 
دراسة وأحصوا عدد األشخاص الذين استقبلتهم 
املستشفى خالل السنوات السابقة، ويعانون من 
األرقام  فبّينت  وسرطان،  وربو  صدرّية  أمراض 
معمل  لبنان وخصوصًا يف حميط   املرتفعة يف 

الزوق احلراري. 
لبنان«  »كهرباء  مؤّسسة  أصدرت  املقابل  يف 
االنبعاثات  أشارت فيه إىل اخنفاض نسبة  بيانًا 
يف معمل الزوق يف شكل كبري وملحوظ منذ عام 

2012 كالتالي:
- ختفيض أكثر من 60% من نسبة الغبار امللّوث 

Particulate Matter )P.M( لتصبح 75 ملغ/م3.
- ختفيض أكثر من 80% من نسبة أول أوكسيد 

الكربون COلتصبح حوالي 340 ملغ/م3.
- ختفيض أكثر من 10% من أكاسيد النيرتوجني 

NOx لتصبح حوالي430 ملغ/م3.
أوكسيد  ثالث  من   %  90 من  أكثر  ختفيض   -

الكربيت SO3 لتصبح حوالي 0.85 ملغ/م3.

وهذه  التظاهر  اىل  أدعو  حياتي  مرة يف  »الول 
الدعوة ضرورية بعدما تكاثرت أضرار معمل الذوق 
على حنو سرطاني خميف«، الكالم لرئيس بلدية 
التقطت  ذوق مكايل نهاد نوفل املتسلح بصور 
السوداء  السحب  وتظهر  املعمل  ملداخن  يوميًا 
الكثيفة املنبعثة منها، يف املقابل تقول مؤسسة 
انبعاثات  ختفيض  يف  جنحت  انها  لبنان  كهرباء 
مطابقة  باتت  حبيث  كبرية  بنسب  الذوق  معمل 

للمعايري البيئية اللبنانية !
مع   ،2015 نيسان   25 يف  موعد  على  »سنكون 
وقفة غضب سلمي احتجاجا على سرطان املوت 
تنظم  حيث  الذوق،  معمل  دواخني  من  املنبعث 
الساعة  عند  بتجمع  تبدأ  السبت،  اليوم  تظاهرة 
الثانية بعد الظهر يف القصر البلدي، وبعد مؤمتر 
صحايف يعقده رئيس بلدية ذوق مكايل احملامي 
نهاد نوفل، ثم ينطلق اجلميع من القصر البلدي 
املعروف  املكان  يف  للتجمع  االوتوسرتاد  اىل 
نصف  االوتوسرتاد  سُيقَفل  حيث  بالسنديانة، 
تتوجه  ثم  والنصف،  والثالثة  الثالثة  بني  ساعة 

التظاهرة اىل معمل الذوق«.
اليت نشرت على نطاق واسع على طول  الدعوة 
االوتسرتاد بني الذوق وجونيه دعت اليها بلدية 
زوق مكايل واحتاد بلديات كسروان الفتوح واهالي 
من  واضح  سياسي  بدعم  حتظى  وهي  املنطقة، 
حزب »القوات اللبنانية«، اذ اعلن منّسق منطقة 
اللبنانية« جوزيف  »القوات  الفتوح يف  كسروان 
كون  جبدّية  للتحّرك  دفعنا  »ما  ان  خليل  خليل 
املعمل  وألّن  السياسة،  وتتخطى  حمّقة  القضّية 
تكون  ولن  داخلّي،  ارهاب  ومبثابة  للموت  أداة 
املطالبة ملرة واحدة بل محلة مستمّرة، ألّن توسيع 
املعمل بالشروط القدمية نفسها غري مسموح بها 

علينا أن نطالب سلميا ونرفع الّصوت عاليًا«.
لبنان  التحرك ايضا بدعم من نقابة اطباء  حيظى 
البستاني،  أنطوان  الربوفسور  النقيب  بشخص 
مكايل  زوق  بلدية  اىل  كتابًا  النقيب  وجه  حيث 
»خماطر  من  احلد  اىل  ويدعو  بلدية  مواقف  يؤيد 
دائرة  يف  احملدقة  الصحية  واالضرار  التلوث 
سحب  عن  والنامجة  كلم  و20   15 بني  تراوح 
الذوق  معمل  من  املتصاعدة  السوداء  الدخان 
دواخينه،  يف  فيلرت  وجود  عدم  نتيجة  احلراري 
أنواعها  على  الصدرية  باالمراض  يتسبب  والذي 
اجللد  وأمراض  الربو  وأمراض  التنفس  وضيق 
البعيد  املدى  وعلى  االطفال  وامراض  والعيون 
نقيب  بيان  وخلص   .« السرطانية  االمراض 
االطباء اىل وجوب التحرك »بصورة عاجلة واختاذ 
الذي  التلوث  هذا  لدرء خماطر  السريعة  التدابري 
يلحق بالبشر واجلماد والبيئة بصورة عامة، وذلك 
بالغاز  أويل  الفيول  أو استبدال  بوضع فيلرتات 
وحسن صيانة احملركات واحملارق قبل أن يتفاقم 

الوضع وتزداد املشاكل الصحية«.
على  تنشر  الفيديو  وشرائط  الصور  عشرات 
مواقع التواصل االجتماعي ملدخنيت معمل الذوق 
الشهريتني مع توثيق لتاريخ وساعة التقاط الصور 
اسبوعني،  من  اقل  اىل  تعود  حديثة  ومجيعها 

وتظهر سحب دخان كثيفة منبعثة من املعمل.
يف املقابل اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان استغرابها 
للحملة املفاجئة ضد معمل الذوق احلراري، وذلك 
حتت شعار التلوث الناجم عن املعمل، وخصوصا 
قبل  من  للمؤسسة  مراجعة  أي  دون  تأتي  أنها 
ملعاجلة  املتخذة  اإلجراءات  على  لالطالع  مطلقيها 
مشكلة التلوث أو لتقديم اقرتاحات علمية وواقعية 
بهذا الشأن، كما أن هذه احلملة تأتي بعد جناح 
الذوق  معمل  انبعاثات  ختفيض  يف  املؤسسة 
بنسب كبرية، حبيث باتت مطابقة للمعايري البيئية 
الدولي،  البنك  ومعايري  البيئة(  )وزارة  اللبنانية 
وذلك من خالل املباشرة منذ كانون األول 2012 
بوحدات  املعمل  يف  اإلنتاج  جمموعات  بتجهيز 
معاجلة تضخ مواد كيميائية ملعاجلة الفيول اويل 

من أجل ختفيض هذه االنبعاثات.
مرحلية  أعطاال  أن  لبنان  كهرباء  مؤسسة  توضح 
تطرأ بسبب قدم اجملموعات، مما يسبب انبعاثات 
مرحلية ُترى من بعيد وجيري التعامل معها بسرعة 
ملعاجلتها. ومن املرتقب السيطرة تدرجييا على هذه 
األعطال يف املستقبل القريب بعد إجراء الصيانة 

العامة والتأهيل للمجموعات اليت جيري اإلعداد هلا. 
علما أن عملية املعاجلة ال تزال معطلة بسبب عدم 
تلزيم إعادة تأهيل معملي الذوق واجلية من قبل 
جملس اإلمناء واالعمار. ولقد اوصت جلنة الطاقة 
اخليارين  بأحد  »قرارا  احلكومة  تتخذ  ان  النيابية 
اللذين وضعهما جملس االمناء واالعمار للتاهيل: 
اجملموعة  اىل  بالنسبة  املناقصة  اجراء  اعادة  إما 
يف  الثالثة  واجملموعة  الذوق  معمل  يف  االوىل 
معمل اجليه، أي الوحدات االنتاجية 3 و4 و5 بعدما 
يف  انتاجيتني  وحدتني  تأهيل  يف  العمل  توقف 
معمل اجليه، او صرف النظر عن التأهيل الشامل 
يف الذوق واجليه واالكتفاء ببعض اعمال التأهيل 
الضرورية لتجربها مؤسسة الكهرباء، على ان تبدأ 
االستعدادات لتلزيم معملني جديدين حيالن حمل 

هذين املعملني«.
 2012 عام  أنهت  قد  الطاقة  وزارة  وكانت 
يف  الكهرباء  معملي  لتلزيم  العائدة  املناقصة 
الذوق واجلية بقوة 272 ميغاوات، وبكلفة حواىل 
350 مليون دوالر، بعدما كان جملس الوزراء قد 
وفازت شركة  ديوان احملاسبة.  ثم  عليها  وافق 
 BWSC الدمنركية  الشركة  مع  باملشاركة  »مان« 
يف املناقصة على ان تقوم برتكيب املعملني يف 
ولقد  التوالي.  على  شهرًا  و18  شهرًا   15 فرتة 
اوقفت وزارة املال يف اذار 2014 دفع الفواتري 
املستحقة للمشروع، حبجة أن هناك تعدياًل بالعقد 
نفته  الذي  األمر  الدامناركية،  الشركة  مع  املربم 

وزارة الطاقة نفًيا قاطًعا.
مكايل  ذوق  بلدية  عليها  تعرتض  اخرى  قضية 
هي استمرار العمل مبشروع انشاء وحدات اإلنتاج 
اإلضافية العاملة على احملركات العكسية اليت جيري 
املعملني  جبوار  واجلية  الذوق  حاليا يف  تركيبها 
احلاليني، علمًا ان اجمللس البلدي مل يوقع قرار 
الرتخيص بانشاء هذه الوحدات. وتقول مؤسسة 
الشركة  يلزم  الشروط  دفرت  إن  لبنان  كهرباء 
امللتزمة التنفيذ وفقا للمعايري البيئية.، كما أن 
وزارة الطاقة واملياه ستقوم قريبا بتلزيم دراسة 
باملرسوم  عمال  اجلديدة  للوحدات  البيئي  األثر 
الرقم 8633 »أصول تقييم األثر البيئي« الصادر 
بتاريخ 2012/8/7، علما ان املشروع املذكور من 
ميغاوات يف   195 اإلنتاجية  القدرة  زيادة  شأنه 
الذوق و80 ميغاوات يف اجلية مبا يؤمن حنو ثالث 
ساعات تغذية إضافية، وهو يأتي تنفيذا للقانون 
181 »برنامج معّجل ألشغال كهربائية إلنتاج 700 
ميغاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية« الذي 
ولقرار   ،2011/10/5 بتاريخ  النواب  أقّره جملس 

جملس الوزراء الرقم 44 تاريخ 2012/9/19.
وتقول مؤسسة كهرباء لبنان ان املباشرة بتنفيذ 
التعميم  اىل  باالستناد  قانوني  التوسيع  مشروع 
الرقم 2003/9 الصادر عن رئيس جملس الوزراء 
يف  باملباشرة  يسمح  الذي   2003/4/1 بتاريخ 
تنفيذ اعمال البناء ملشاريع األبنية احلكومية قبل 
احلصول على الرتاخيص املطلوبة شرط أن جيري 
أعمال  من  االنتهاء  قبل  الرتاخيص  هذه  تأمني 
 2015/3/4 بتاريخ  املؤسسة  عمدت  وقد  البناء. 
اىل إبالغ بلدية ذوق مكايل بأن الشركة املتعهدة 
باشرت إجراءات ختم اخلرائط متهيدا للحصول على 

رخصة البناء.
الباخرتينن الرتكيتني  وحول االعرتاض على اداء 
يف الذوق واجلية، فتقول مؤسسة كهرباء لبنان 
انه قد جرى إجناز تقييم األثر البيئي خبصوصهما 
حاليا  اإلعداد  وجيري  البيئة  وزارة  اىل  وإبالغه 
املراجعة  إلجراء  املذكورة  الوزارة  مع  بالتعاون 
املشروع  يكون  وبذلك  البيئي.  لألثر  السنوية 

مطابقا جلميع املعايري البيئية املطلوبة.
بأن  والبلدية  مكايل  ذوق  اهالي  مطالبة  وحول 
الغاز  اىل  اويل  الفيول  من  العمل  حتويل  جيري 
الطبيعي، فرتبطه مؤسسة كهرباء لبنان مبشروع 
إنشاء اخلط الربي لنقل الغاز الطبيعي بطول 177 
مرورا  معمل صور  إىل  عمار  دير  معمل  من  كلم 
مبعمل الذوق، الذي من شأن تنفيذه، إضافة اىل 
حتقيق وفر مالي ملحوظ، ان خيفف من االنبعاثات 
تشغيلها  لدى  اإلنتاج  معامل  مجيع  يف  امللوثة 
على الغاز الطبيعي بدال من الغاز اويل والفيول 

اويل.

معمل الذوق: الدواخني أصدق إنباء من »التوضيحات«
بسام القنطار



Page 15صفحة 15     

مقاالت وتحقيقات

Hتت اللحظة اليت يقف فيها النائب وليد جنبالط بني صورة والده 
الزعيم كمال جنبالط وابنه تيمور، مقارنًا بني ما تسلمه وما يسعى اىل 
تسليمه. قبل الغوص يف التفاصيل، يكفيه أن يالحظ وصف والده 
يف العبارة السابقة بـ »الزعيم«، فيما هو »نائب«، وتيمور »ابن 
اإلحباط  زمن  يف  املختارة،  يف  العيش  أن  علمًا  جنبالط«.  وليد 

الدرزي، أصعب من املنفى والسجن.
األخبار  مساع  عن  االستعاضة  ميكن  املختارة،  إىل  الطريق  يف 
السياسية املمّلة بقراءة آخر تغريدات النائب وليد جنبالط املسلية. 
مشهده يفتح أبواب قصره أمام املواطنني لسماع طلباتهم وحماولة 
خدمتهم مسّل أكثر، وخصوصًا لدى مقارنته بزعماء آخرين يعيشون 
يف قصور وفيلل مغلقة. التجول بني غرف القصر ومنازله املتعددة 
إىل آخر، وحفظ الصور اليت يوليها  حقبة زمنية –  والتنقل من طابق – 
جنبالط عنايته الشديدة، كلها توحي جبدية األزمة غري املسلية اليت 
تعيشها املختارة. من يولد يف هذا القصر سيشعر دومًا بأنه مؤمتن 
على إرث كبري، وال ميكن جنبالط، مهما كانت ادعاءاته، أاّل يقارن 
يستعد  من  وأوضاع  تسلمها،  حني  الدرزية  الطائفة  أوضاع  بني 
اليت  واألرزاق  املالية  حساباته  عن  بعيدًا  تيمور.  البنه  لتسليمهم 

تصاعدت أرقامها عموديًا... كل شيء احندر.
كان  بعدما  السياسي:  احلضور  يف  العمودي  الرتاجع  من  البداية 
م كزعيم أممي يساهم على حنو فعال يف تكوين  كمال جنبالط ُيقدَّ
الرأي العام العربي وقيادته لبنانيًا وفلسطينيًا، جنح وليد جنبالط، 
يف  األساسيني  القادة  أحد  بأنه  االحياء  2005، يف  آذار   14 يف 
قيادة اجلمهورين املسيحي والسين إضافة إىل الدروز. حرص على 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  حكومة  ترو يف  الدين  عالء  النائب  توزير 
للقول إن لديه متثياًل سنيًا، وحيّمل النائب هنري حلو محل الرتشيح 
الوقائع  لكن  اجلمهورية،  لرئاسة  مرشحه  لديه  إن  للقول  الثقيل 
فيما  بزعمائها،  للحدود  العابرة  الطوائف  التحاق  أثبتت  األخرية 
يعجز هو عن تزعم طائفته اجملزأة بني لبنان وسوريا وفلسطني 
زعيم  إنه  اليوم  القول  على  قادر  نصراهلل  حسن  السيد  احملتلة. 
الشيعة )وعدد كبري من أبناء الطوائف األخرى( يف لبنان وسوريا 
والعراق، ورمبا دول أخرى. وميكن الرئيس سعد احلريري القول إنه 
يطمح ليكون زعيم السنة يف لبنان وسوريا. أما جنبالط، فسيسّره 
أن يقال إنه زعيم الدروز يف لبنان فقط. تراجع احلضور يتزامن 
للطائفة. فعل جنبالط  السياسي  التمثيل  الرتاجع يف مستوى  مع 
املستحيل ليؤمن هلا حقيبيت الصحة والزراعة يف احلكومة احلالية، 
بعدما أعطيت هاتان الوزارتان »فوق البيعة« للوزير الراحل جميد 
إرسالن يف حكومة االستقالل، إىل جانب وزارة الدفاع. قبل احلرب، 
معظم  يف  الدرزية«  الطائفة  حصة  »من  والدفاع  الداخلية  كانت 
يظنه  ملا  خالفًا  أكثر.  أو  خدميتني  وزارتني  إىل  إضافة  األحيان، 
جنبالط  وليد  عهد  الوزاري يف  التمثيل  تراجع  النتيجة:  كثريون، 
الذي  الشيوخ،  أما جملس  والده.  عهد  عليه يف  كان  عما  كثريًا 
رأى بيك املختارة رئاسته له جائزة ترضية للطائفة الدرزية، فبقي 
حربًا على ورق الطائف. وبدا واضحًا يف األعوام القليلة املاضية، 
القبان«  »بيضة  دور  أداء  عن  املطلق  عجزه  الشائع،  على عكس 
بني املتنازعني. بناًء عليه: تسلم جنبالط من والده زعامة وطنية 
ضخمة، ويستعد اليوم لتسليم وريثه زعامة مذهبية صغرية. تسلم 
متثيل  يساوي  عادي  من  أقل  متثياًل  ليسلم  وازنًا،  وزاريًا  متثياًل 
حزب الطاشناق تقريبًا. تسلم حزبًا حقيقيًا عابرًا للطوائف واملناطق 
وناضجًا فكريًا وتنظيميًا، ليسلم مقار فارغة من احلزب واحلزبيني 
واالنتخابات الدميقراطية والفكر التقدمي والتجديد. بعيدًا عن وكالة 
داخلية الغرب )الشحار(، ال ميكن جنبالط احلديث عن منوذج حزبي 
فاعل واحد: يف الشويفات يعجزون عن االجتماع منذ أكثر من ثالثة 
أن يصمت  زميله  من  املسؤولني  أحد  يطلب  بريوت  أشهر، ويف 
ألنه شيعي. األقسى من ذلك أن جنبالط تسّلم مفاتيح املختارة من 
»وكالء أعمال« علق جنبالط صورهم على أحد اجلدران الستحقاقهم 
ثقة املختارة العمياء بهم، فيما يعجز اليوم عن العثور على وكيل 

أعمال ميكن الوثوق به.
احلفاظ على  بعجزه عن  اليوم  جنبالط يشعر  يكاد  أكثر من ذلك، 
حول  االشرتاكيني  »الرفاق  مع  مساعيه  كل  برغم  له.  تبقى  ما 
املشرتكني  اصدقائه  من  تعّهد  على  احلصول  العامل«، فشل يف 
مع »جبهة النصرة« و«داعش«، يتيح له القول لدروز سوريا: أنا 
أمحيكم. ومع حتّول نعمة اجلغرافيا العسكرية بالنسبة إىل الدروز إىل 
نقمة، حبكم وقوعهم يف منطقة نفوذ حزب اهلل من اجلهة اللبنانية، 
»أبو تيمور«،  السورية، يعجز  »النصرة« من اجلهة  ومنطقة نفوذ 
على حنو كامل، عن صياغة خطاب سياسي يتيح له قيادة اجلمهور. 
فيه،  يفكر  ما  اىل  للتلميح  »التنكيت«  هو  فعله  يسعه  ما  كل 
ليعود إىل توضيح ما أسيء فهمه. األكيد، هنا، أن قلق جنبالط 
الزعماء املوارنة على مسيحييها.  على دروز سوريا ال يشبه قلق 
مسيحيو سوريا والعراق يستنجدون مبوارنة لبنان، وال يبالي هؤالء 
بهم، فيما يتجاهل دروز سوريا جنبالط، ومع ذلك يهجس األخري 
مبصريهم. نبهت األزمة السورية إىل وجود سند إقليمي أو دولي أو 
حتى معنوي )الفاتيكان يف حالة املسيحيني( خلف غالبية مكونات 
املنطقة، باستثناء الدروز واإليزيديني. وإذا كانت صورة جنبالط 
كحام للدروز يف احلرب اللبنانية قد أدت دورًا أساسيًا يف تكريس 
زعامته لبنانيًا، فإن صورته كفاشل يف محايتهم يف احلرب السورية 

إلحباط اجلنبالطي: من آباء االحتاد السوفياتي إىل ميشال سليمان

ال يندرج احتجاز ايران لسفينة امريكية قبل يومني لدى مرورها يف 
مضيق هرمز ضمن خرقها للقرار الدولي الرقم 2116 اخلاص باليمن 
الذي صدر حتت الفصل السابع. وينسحب األمر نفسه بالنسبة اىل 
ارسال ايران سفنًا ذكرت معلومات انها حتمل اسلحة اىل احلوثيني 
اىل  ذلك  ويعود  باالسلحة.  مدهم  مينع  القرار  هذا  ان  رغم  على 
اعتبار ان هذه السفن بقيت ضمن املياه الدولية وتراجعت على اثر 
ارسال الواليات املتحدة حاملة طائراتها اس اس روزفلت اىل جوار 
هذه السفن، وهي تاليًا مل تعرب املياه الدولية اىل املياه اليمنية 
أو مل يتح هلا اجملال الن تقوم بذلك فتخرق بذلك القرار الدولي. 
حمملة  انها  طهران  تقول  ايرانية  طائرة  حماولة  فان  املقابل  يف 
اجلوي  احلظر  رغم  على  اهلبوط يف صنعاء  االنسانية  باملساعدات 
السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف  من  املفروض 
ومنعت من ذلك اظهرت حماوالت مستميتة من طهران خلرق احلصار 
باعتبار ان  اليمن وتقديم املساعدة العسكرية اىل احلوثيني  حول 
املساعدة االنسانية كان ميكن ايران ايكاهلا اىل اهلالل او الصليب 
االمحر الدولي. وفيما اعتربت مصادر ديبلوماسية بعد صدور القرار 
الدولي حول اليمن ان تظهر ايران التزامها هذا القرار من حيث 
املبدأ ولو مل تعلن ذلك صراحة، فانها مل تتوقع عمالنيًا ان حتاول 
خرقه على هذا الشكل الصريح على االقل علما ان التصدي االمريكي 
للسفن االيرانية كان مبادرة من شأنها جتنب حرب حمتملة يف حال 
االيرانية  للسفن  التصدي  التحالف  او  مصر  او  السعودية  رغبت 
ومنعها من الوصول اىل اليمن الن آلية تنفيذ القرار 2116 ميكن 
ان تأخذ وقتًا طوياًل ومن غري املرجح ان يفضي اىل نتيجة سريعة. 
وهذا ما بدا الفتًا ملصادر عدة أخريًا يف حتركات ايران يف البحر 
يائسة تعرب عن مدى استماتة  واستهدافاتها. فهل هي حماوالت 
طهران من اجل مد احلوثيني بالسالح ام ان هلا اهدافا اخرى؟ كما 
ان مثة تساؤالت عما اذا كانت ايران حتاول فعال خرق احلصار حول 
اليمن وهل تصل اىل حد التسبب حبرب بينها وبني السعودية أو 
انها حتاول ان تتثبت من وجود خطوط محر فعلية امام اي حترك 
تقوم به على هذا الصعيد من اجل كسر احلصرية السعودية يف 
شأن اليمن على ما برز من حترك البحرية االمريكية، او انها تسعى 
اىل حماولة استغالل أو توظيف استكمال املفاوضات حول ملفها 
النووي مع الدول اخلمس الكربى زائد املانيا يف املدة الفاصلة عن 
الوصول اىل اتفاق نهائي يف آخر حزيران املقبل من اجل احراج 
االمريكيني ودفعهم اىل التسليم بأمر واقع حتاول فرضه على رغم 
هذا  انهاء  اىل  املتحدة  الواليات  حاجة  من  انطالقا  الدولي  القرار 
االتفاق وتاليا الدخول اىل اليمن من باب حتييد اي رد فعل من 
االمريكيني استنادا اىل هذا التوظيف. ومثة تساؤالت تتصل مبا اذا 
كانت ايران حتاول ان تلوي ذراع السعودية يف اليمن او الدفع اىل 
توريطها أكثر يف حرب استنزاف هناك بناء على عدم تراجعها عن 
دعم احلوثيني وحماولة تقديم االسلحة هلم أو انها تضغط من أجل 
ايالء احلوثيني دورًا اكرب على غري الشروط السائدة للحل السياسي 
تستهدف  ايران  كانت  اذا  عما  تساؤالت  البعض  يثري  حني  يف 
السعودية أو حتاول ان جتر الواليات املتحدة اىل تفاوض جديد حلل 
حول اليمن بغري البنود اليت نص عليها القرار الدولي الذي اعطى 
الرئيس  ولعودة  اخلليجي  التعاون  املطلقة ملبادرة دول  االولوية 

اليمين عبد ربه منصور هادي.
بعض املصادر ال يتوقع ان حتاول ايران الدخول يف حرب مباشرة 
مع السعودية على رغم ان التحركات االيرانية االخرية تزامنت مع 
اللواء  الثوري  احلرس  لقائد  أحدهما  بارزين:  سياسيني  موقفني 
حممد علي جعفري محل فيه على السعودية وقد لفت قوله »ان 
املسؤولني كانوا يتجنبون احلديث عن السعودية لبعض االعتبارات 
انهيار  جانبًا« متوقعًا  االعتبارات  ينبغي وضع هذه  اخلاصة واآلن 
احلكم السعودي. فيما بدا أن التعيينات امللكية اجلديدة يف اململكة 
قد تكون حمبطة لـ«توقعات« ايران يف شأن انهيار اململكة واليت 
الفريق اجلديد تعزز  أن  اآلونة االخرية خصوصًا  كررتها مرارًا يف 
موقعه كما تعززت سلطته وهو الذي خاض االجتاه االخري يف اململكة 
والذي تصدى اليران يف اليمن ورغب يف رسم حدود لتوسع ايران 
يف املنطقة مما قد ال يرتك جمااًل لتفاهمات قريبة وقد يعترب يف 
مكان ما ردًا على موقف ايران ككل. )والبعض رأى أو أمل على 
أخرى مل  اعتبارات  أن  االيراني  العسكري  املسؤول  اعالن  هامش 
تعد تسمح بتجنب احلديث عن السعودية أن يريح تولي االيرانيني 
مباشرة ادارة صراعهم مع اململكة بداًل من توريط لبنان وتدفيعه 
أمثانًا باهظة عرب دفع »حزب اهلل« اىل الواجهة يف هذه املسألة امرًا 
اجيابيًا هلذه اجلهة خصوصا ان تولي احلزب احلملة على السعودية 
الثاني  املوقف  أما  لبنان(.  وعلى  احلزب  على  رتب خسائر كبرية 
فكان ملساعد العمليات يف قيادة أركان القوات املسلحة االيرانية 
العميد علي شاوماني الذي قال »إن ايران تعلن بصراحة انها تدير 
وتدعم »ما وصفها بـ«املقاومة« موضحًا »حنن اعلنا وبشكل علين 
دعمنا للمقاومة اليمنية شأنها شأن املقاومة الفلسطينية واللبنانية 
والعراقية واالفغانية وسنساعدها«. وهو تصريح الفت من حيث أن 

اخلارجية االيرانية كانت نفت تقديم اي دعم عسكري للحوثيني.

احملاوالت اإليرانية خلرق احلصار على اليمن 
استدراج حربي أم تفاوض بشروط جديدة؟

روزانا بومنصف
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ستكرس ُبعده عن الزعامة سوريًا.
من سوريا إىل لبنان، تواجه زعامة جنبالط الدرزية حتديني حمليني: 
األول سياسي يتعلق حبفاظ الطائفة على مكتسباتها يف ظل الصراع 
الشيعي. فمقابل جناح املوارنة يف مراكمة املكاسب خالل  السين – 
لعون  بأن دعمهم  الشيعة  اقتناع  املاضية، حبكم  اخلمسة  األعوام 
جعجع  دعم  بأن  السنة  واقتناع  هلم،  مكسبًا  ميثل  وإداريًا  وزاريًا 
دربهم وال  يأخذ من  بأنه  األفرقاء  جنبالط جلميع  يوحي  يكسبهم؛ 
ُيكسب أحدًا. لدى البحث يف اخلارطة املستقبلية للتوازنات، حيكى 
عن إعادة االعتبار للدور املسيحي على هامش تقاسم السلطة بني 
يصعب  درزي.  دور  مالمح  أحد  يتخيل  ال  فيما  والشيعة،  السّنة 
إجيابي بني  دور  أداء  اجلنبالطي عن  العجز  السياق فهم  يف هذا 
املتصارعني، يف وقت ينجح فيه صديقه الرئيس نبيه بري بإدارة 
احلوار بني حزب اهلل وتيار املستقبل، برغم حتالفه مع أحدهما. أما 
الدروز،  حياة  منط  املستمر يف  بالتغيري  فيتعلق  الثاني،  التحدي 
وباهلجرة املتواصلة من الشوف وعاليه وحاصبيا وراشيا إىل اخلليج 
وعواصم أخرى حبثًا عن فرص العمل. ومن يدقق يف أسس الزعامة 
واحلاجة  الزراعي  واجملتمع  العائلي  التعاضد  أن  يعلم  اجلنبالطية 
الكبرية للخدمات الفردية الصغرية أدت دورًا أساسيًا يف توطيدها؛ 
وكل من خيرج من هذه الدوائر هو »صوت ناقص« بالنسبة إىل 

جنبالط.
بالنسبة اىل حارس املختارة، فتتعلق مبستقبل  األكرب،  األزمة  أما 
الزعامة الدرزية: ابنه تيمور. كل من يقارنون »على الطاير« بني 
جنبالط غداة اغتيال والده وتيمور اليوم، لتحسني صورة األخري، 
بالكامل  منغمسًا  كان  النارية  الدراجة  سائق  شيئًا.  يعلمون  ال 
احلماسة  وشديد  والعسكري  األمين  بالعمل  ومسحورا  بالسياسة 
واالستعجال ألداء دور أكرب يف احلزب التقدمي واحلياة السياسية، 
بعكس تيمور متامًا: لوال مراعاته مشاعر والده واحرتامه املنزل الذي 
إحدى  غارقًا يف املوسيقى يف  اليوم  الشاب  لكان هذا  ولد فيه 
دول أوروبا اإلسكندنافية، أبعد ما يكون عن السياسة والواجبات 
االجتماعية والتزلف احلزبي. مر األب بعشرات املعموديات السياسية 
والعسكرية قبل أن يكرس ثقة طائفته به، فيما ال تنتظر تيمور أّي 
حتديات من هذا النوع. وجد وليد جنبالط، بني عامي 1990 و2005، 
حاضنة سياسية حملية )الرئيس رفيق احلريري( وإقليمية )سوريا( 
تدهلل وترعاه، فيما يعجز جنبالط عن تأمني هذه احلاضنة ما دام 
يرسل تيمور إىل السعودية قبل الظهر، وإىل مهرجان حلزب اهلل 

بعده.
حلفاظ النائب وليد جنبالط على غرفة كمال جنبالط كما هي طوال 
صندوق  يف  اغتياله،  حلظة  مقتنياته  وإبقائه  السنوات،  هذه 
بعد  حتى  لوالدته  الكبري  احلضور  وكذلك  طبعًا،  دالالت  كرتوني، 
وفاتها. إال أن الصور اليت متأل اجلدران أكثر شفافية يف التعبري 
عن حالة الزعامة اجلنبالطية: من رفع صور سلطان باشا األطرش 
ومجال عبد الناصر وياسر عرفات يف أيام غابرة، يضع اليوم فوق 
األمريكي  والسفري  صورته  األول  يف  كادرين؛  الطاوالت  إحدى 
الثاني صورة فيلتمان وحده على  السابق جيفري فيلتمان، ويف 
أصبحنا«.  »هناك كنا وهنا  فيلتمان نفسها.  زوجة  تفعله  حنو ال 
السوفياتي  االحتاد  آلباء  رائعة  بلوحة  القصر  جدران  أحد  لّون  من 
تقديرًا لعطاءاتهم، يرفع اليوم يف املختارة صورة الرئيس ميشال 
سليمان تقديرًا لعطاءاته. ليست املشكلة هنا أبدًا بسليمان، إمنا 
بنتيجة املقارنة بني ما كانت املختارة عليه يف يوم من األيام، وما 
هي عليه اليوم. كان االحتاد السوفياتي سند املختارة العسكري 
والسياسي واألمين والثقايف واالجتماعي والصحي والرتبوي، فيما 

يسندها الفراغ اليوم.

يعجز جنبالط اليوم عن العثور على وكيل أعمال يمكن الوثوق به )هيثم املوسوي(

غسان سعود



Page 16صفحة 16     

مقاالت وتحقيقات

اجلوالن  يف  الشعبية  التحركات  ضغط  حتت 
حضر  بلدة  ألهالي  االحتالل  جيش  احملتل، مسح 
احملّررة بسحب جثامني شهداء »املقاومة الشعبية 
السورية«. ويف مقابل القسوة ضّد أبناء اجلوالن، 
مسلحو  أطلقهما  قذيفتني  مع  إسرائيل  تعاملت 
»تنظيم القاعدة« وسقطت يف األراضي احملتلة، 

على أنها »نريان صديقة«.
ألثالثاء،  ليل  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  رضخ 
لضغوط أهالي اجلوالن احملتّل بتسليم 3 جثامني 
الشعبية  »املقاومة  لشهداء   )4 أصل  )من 
السورية« إىل أهالي بلدة حضر احملّررة، بعد 48 

إسرائيل ترضخ وتسلّم جثامني مقاومني يف اجلوالن: 

نريان »تنظيم القاعدة« صديقة!
فراس الشويف, يحيى دبوق

»األخبار«  للزميلة  التجّمع  يف  شاركت  مصادر 
ممارسات  من  جدًا  غاضبون  »األهالي  أن  إىل 
على  إصرارهم  تزيد  األخرية  وخطواته  االحتالل، 

املقاومة والرّد، بدل اخلوف والرتاجع«.
ويف مقابل املمارسات اإلسرائيلية القاسية حبّق 
الثالثاء  ظهر  إسرائيل  تعاملت  اجلوالن،  أهالي 
يف  »القاعدة«  مسلحو  أطلقها  قذيفتني  مع 
عني  مستوطنة  من  بالقرب  وسقطتا  القنيطرة 
أنها  على  اخلطأ،  طريق  من  اجلوالن  يف  زيفان 
بأن  علمًا  الرد.  عدم  وقررت  صديقة«،  »نريان 
املاضية  السنوات  خالل  اإلسرائيلية  السياسة 
اعتمدت الرد السريع على مواقع اجليش السوري 
يف حال سقوط أي قذيفة، ولو من طريق اخلطأ، 
داخل األراضي احملتلة خالل املعارك مع مسلحي 

»القاعدة«.
االستنفار  من  حالة  إعالن  وسط  ذلك،  ويأتي 
تل  تقدر  رد،  لتلقي  الدفاعية  واالستحكامات 
وإن  آت  أنه  العربية،  الصحافة  حبسب  أبيب 
»مبعقولية غري مرتفعة، ردًا على استهداف سالح 
اجلو اإلسرائيلي شحنة أسلحة يف منطقة القلمون 

السورية«.
وأفادت القناة الثانية العربية، بأن رئيس أركان 
توجه  آيزنكوت،  غادي  اإلسرائيلي،  اجليش 
احملتل،  اجلوالن  يف  احلدود  منطقة  إىل  الثالثاء 
و«استمع من الضباط امليدانيني إىل آخر التقارير 
املتعلقة مبحاولة زرع العبوة يوم األحد«. وحبسب 
مصادر عسكرية مرافقة آليزنكوت، فإن »التقدير 
السائد يفيد بأن عدم االستقرار سيستمر يف هذه 

املنطقة«.
وأثارت القذيفتان حالة من القلق لدى املستوطنني 
يف اجلوالن واصبع اجلليل، بعد أن دوت صفارات 
للمستوطنني  جيش  من  أوامر  وصدرت  اإلنذار، 

بضرورة االبتعاد عن احلدود مع اجلوالن احملّرر.
عدم  »قرار  أن  العربية،  األوىل  القناة  وكشفت 
الرد على القذيفتني، جاء بعد التأكد أن مصدر 
السوري«.  اجليش  املسلحون، ال  القذيفتني هو 
نقاًل  العسكرية،  للشؤون  القناة  مراسل  وقال 
يرد ألنه كان  »اجليش مل  إن  أمنية  عن مصادر 
متأكدًا أن القذيفتني جاءتا من جهة املسلحني يف 
الرادار شخصت أن القذيفتني  اجلوالن، فأجهزة 
املسلحني،  تقع حتت سيطرة  مناطق  من  أطلقتا 

ولذلك جاء القرار بعدم الرد«.
يف  تأتي  االستنفار  »حالة  أن  املراسل  وكشف 
إطار االستعداد ملواجهة أي تطور قد حيدث على 
أيضًا  بل  اجلوالن،  باجتاه  فقط  وليس  احلدود، 
على طول احلدود مع لبنان«. لكنه أكد يف املقابل 
أن »حالة االستنفار مل ترق إىل االستنفار الذي 
شهدته احلدود يف أعقاب الغارة اإلسرائيلية يف 
القنيطرة ضد جمموعة من حزب اهلل منتصف كانون 

الثاني املاضي«.
وطالبت إسرائيل »األمم املتحدة بضرورة التحرك 
الذي  التهديد  جتاهل  وعدم  اهلل  حزب  ملواجهة 
الكيان  سفري  وحذر  إسرائيل«.  ضد  يشكله 
بروشاور،  رون  الدولية،  املنظمة  لدى  العربي 
من »التهديد املتنامي حلزب اهلل«، الفتًا إىل أن 
وجه  يف  وعنيفة  علنية  ملواجهة  »يتجهز  احلزب 

إسرائيل«.

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

حزب اهلل 
يتجهز 

ملواجهة علنية 
وعنيفة يف 

وجه إسرائيل

يرفعن صور الشهداء يف ساحة سلطان باشا األطرش يف مجدل شمس املحتلة ألثالثاء

استهداف  على  ساعة 
هلم،  اسرائيلية  طائرة 
أثناء زرعهم عبوة ناسفة 
الشائك  الشريط  قرب 
احملتلة  سحيتا  بلدة  يف 

ليل األحد املاضي.
عدد  جتمهر  وصباحًا، 
اجلوالن  أبناء  من  كبري 
باشا  سلطان  ساحة  يف 

األطرش يف جمدل مشس احملتلة، حيملون صور 
منع  على  رّدًا  تصعيدية  خطوة  يف  الشهداء، 
اجليش اإلسرائيلي أهالي حضر من سحب جثامني 
الشهداء يوسف جرب حسون ومسيح عبد اهلل بدرية 

والشقيقني نزيه وثائر وليد  حممود.
ومل يسمح جيش االحتالل للصليب األمحر الدولي 
بسحب اجلثامني، وتركها يف العراء منذ ليل األحد 
بلدة  من  مصادر  وأشارت  الثالثاء.  ليل  وحتى 
حضر، إىل أن »بعض األهالي حاولوا التقّدم من 
الشريط الشائك صباحًا لسحب جثامني الشهداء 
هّدد  االحتالل  جيش  أن  إاّل  احملّررة،  اجلهة  إىل 

بإطالق النار عليهم«.
اجلوالن،  أجواء  على  طغت  اليت  الغليان  حالة 
والتجمعات اليت استمرت طوال يوم الثالثاء يف 
ساحة جمدل مشس وخيمة العزاء يف البلدة، مع 
واملقاومة،  السوري  للجيش  املؤّيدة  الشعارات 
األهالي  ملطلب  الّرضوخ  إىل  االحتالل  دفعت 
بعدم التعّرض ألهالي حضر أثناء سحبهم جلثامني 
الشهداء. وعلم أن عددًا من مشايخ جمدل مشس، 
اجلثامني،  وعاينوا  الغارة  موقع  إىل  لياًل  تقدموا 
قبل أن يقدم عدٌد من مشايخ حضر على سحبها 
سريًا على األقدام إىل البلدة، واخذوا جثامني 3 
من الشهداء، فيما أرجئ نقل جثة الشهيد الرابع 

بسبب قربها من حقل ألغام.
إىل  مشس  جمدل  داخل  من  مصادر  وأشارت 
ردود  من  للغاية  قلق  اإلسرائيلي  »االحتالل  أن 
الشهداء  جثامني  برتك  األخرية  وخطوته  الفعل، 
قرى  يف  عارمة  غضب  موجة  سببت  العراء  يف 
من  عددًا  أبلغ  إنه  املصادر  وقالت  اجلوالن«. 
فعاليات البلدة، والشيخ طاهر أبو صاحل اعرتاضه 
على خيمة العزاء اليت فتحت، لـ«أنها حتريض ضد 
دولة إسرائيل، وتسبب فتنة«. إاّل أن االعرتاض 
اإلسرائيلي قوبل بالتجاهل ورفض إزالة اخليمة.

وبالتزامن مع حتّركات أهالي اجلوالن احملتل، احتشد 
عدٌد كبري من أهالي حضر وقرى جبل الشيخ يف 
موقف عزاء أقيم الثالثاء على أرواحهم. وأشارت 

باجلملة  ومداهمات  توقيفات 
اجليش  استخبارات  تنفذها 
ملناصري  تعقبًا  صيدا  يف 
كأن  األسري.  أمحد  املطلوب 
جديد  من  فتحت  القضية 
الثاني.  عامها  دخوهلا  برغم 
ال  كثريين،  استخفاف  رغم 
تزال نار األسري حتت الرماد 
وختطط  وتؤثر  وجتّند  جتذب 
انتقامية يف  إرهابية  ألعمال 

بوابة اجلنوب.
املسارعة  إخواني  من  »أرجو 
إىل التواري عن األنظار كي 
ال يقعوا فريسة بيد األجهزة 
األمنية، وال سيما يف صيدا. 
أميت  لنصرة  جاهدًا  سعيت 
حبسب استطاعيت، وُيؤسفين 
ُيطاردون  إخواني  أرى  أن 
وسط  وُيقتلون  وُيعذبون 
صمت رهيب من أبناء ديين 
ناشد  هكذا  لبنان«.  يف 
املطلوب أمحد األسري أنصاره 
عرب حسابه على موقع تويرت 
بعد  وذلك  ألثالثاء،  مساء 
وتوقيفات  مداهمات  محلة 
اجليش  استخبارات  نّفذتها 
يف األيام املاضية يف صيدا 

ومنطقتها.
منذ أشهر، خّف الضغط على 
استؤنف  لكنه  األسرييني، 
توالي  بعد  أسبوعني  قبل 
اعرتافات شيخ مسجد هارون 
خالد  املوقوف  حبنني  يف 
أبرز  من  كان  الذي  حبلص 
حلركة  والداعمني  املؤيدين 
مؤازرته  إىل  ودعا  األسري، 
ضد  معركته  يف  عسكريًا 

هل اقرتب اعتقال أمحد األسري؟
آمال خليل

حملة توقيفات نفذتها استخبارات الجيش ضد مناصري املطلوب أحمد 
األسري الذي تفيد معلومات أمنية انه موجود يف صيدا خارج مخيم عني 

الحلوة وأن الخناق يضيق عليه )هيثم املوسوي( 
املراقبة  الكشف على كامريات  ومعلمي األسري«. 
يف حميط منزل قدورة، أظهر كاًل من أمحد وحممد 
وعبد الرمحن حجازي يساعدونه على الفرار. وقد 

أوقفهم اجليش قبل يومني.
وقبل أسبوع من مداهمة منزله، تواصل قدورة مع 
عدد من أركان احلركة األسريية يف صيدا إلعادة 
وتشكيل  جديدة  عناصر  وجتنيد  عناصرها  جتميع 
كان  الذي  املشروع  وهو  صغرية.  ارهابية  خاليا 

يقوم به حبلص يف الشمال.
منزاًل  االستخبارات  من  قوة  دهمت  األحد،  وليل 
يف شرحبيل بداخله األسرييان حممد عجيل وحسن 
حبسب  إرهابية«  خلية  »يشكالن  اللذان  الدغيلي 
بيان قيادة اجليش. ويوم الثالثاء، أوقف اجليش 
األولي.  حاجز  على  مروره  خالل  الزبري  وسيم 
أركان احلركة األسريية للشؤون  أبرز  واألخري من 

األمنية.
الساعة جاءت، حبسب املصادر،  التوقيفات حتى 
اعرتافات  مع  اليت تالقت  اعرتافات حبلص  نتيجة 
كل من الفلسطيين حممود مرعي )قاتل يف معركة 
عربا وتوارى عن األنظار إثرها( الذي أوقف األسبوع 
الفائت خالل دخوله إىل عني احللوة من قبل قوة 
من شعبة املعلومات يف األمن العام، وزياد عبداهلل 
امللقب بـ«أبو طارق مبارك«، الذي خرج من املخيم 
الوقت  يف  صيدا  يف  العام  لألمن  نفسه  وسلم 
والذي  املتواري  األسري  عن  ماذا  ذاته...لكن 
املصادر  تستند  التواري؟  مناصريه  من  طلب 
أن األسري  لتؤكد  اعرتافات املوقوفني حديثًا  إىل 
موجود حاليًا يف صيدا، وأن »اخلناق من حوله بات 
تدحرج  وبعد  وقت مضى«.  أي  من  أكثر  أضيق، 
الرؤوس من ماجد املاجد إىل مجال دفرتدار حتى 
خالد حبلص وأسامة منصور، ال تستبعد املصادر 
أن دور األسري قد حان أيضًا. خلية باب السرايا 
اعرتافات  نتيجة  الفائت  تشرين  اليت ضبطت يف 
أمحد سليم امليقاتي وتبني عالقة حبلص بها، ثم 
ال  األخطبوط  أن  تؤكدان  األخرية،  شرحبيل  خلية 

يزال قادرًا على التمدد.

اجليش وأطلق »الثورة السنية«، حتى وصف بأنه 
متابعة،  مصادر  وحبسب  الثاني«.  األسري  »أمحد 
اعرتف حبلص بأنه »آوى األسري يف منطقة القبة 
بيومني  اعتقاله  قبل  وأنه،  املاضية.  اآلونة  يف 
كان  من  أما  صيدا«.  إىل  األسري  عاد  فقط، 
يتفقده يف جلوئه الشمالي ويؤمن له أدويته، فهو 
معتصم قدورة، »جنل سعد الدين قدورة املسؤول 
العسكري السابق يف اجلماعة اإلسالمية. وقد انتقل 
معتصم من صفوف اجلماعة إىل مجاعة األسري مع 
شقيقه مصعب، مع صعود حركة مسجد بالل بن 
رباح، حتى غدا من أركان احلركة األسريية«. وإثر 
معركة عربا، توارى مع شقيقه لفرتة قبل أن يعاود 
موظف  بأنه  علمًا  الطبيعية،  حياته  ويتابع  الظهور 

الشيخ الفار كان يف 
ضيافة حبلص يف 

الشمال قبل أن يعود 
إىل صيدا أخريًا

رمسي يف إحدى الدوائر 
املالية يف بريوت، فيما 
تعمل زوجته يف الدائرة 
صيدا.  يف  املالية 
لشيخه  معتصم  وفاء 
عربا.  أحداث  تبّدده  مل 

األسري  مع  اتصال  على  »بقي  املصادر،  حبسب 
خالل وجوده يف صيدا وخالل انتقاله إىل الشمال، 
وهو من أعاده إىل صيدا حيث ال يزال متواريًا يف 
املدينة، وليس يف املخيم«. وتقول املصادر إن 
التمويه  بهدف  الشمال  إىل  ترافقه  كانت  زوجته 
على حركته أمام القوى األمنية. وتضيف أن »دوره 
أسريية  إرهابية  خبلية  ارتبط  بل  هنا،  يتوقف  مل 

كانت حتضر لتنفيذ عمل أمين يف صيدا«.
متشيط  إىل  اجليش  استخبارات  دفعت  أهميته 
حميط منزله يف شرحبيل عند بدء عملية اعتقاله. 
احللوة،  عني  إىل  والدخول  الفرار  استطاع  لكنه 
حبسب املصادر، فيما اعتقلت زوجته اليت كانت 
يف املنزل وجرى التحقيق معها يف وزارة الدفاع 
على  ُعثر  منزهلما،  وبتفتيش  سبيلها.  إخالء  قبل 
»إىل  توقهما  إىل  نصها  يشري  اليت  وصيتهما 
شيخي  »إىل  التحية  فيها  ووجها  االستشهاد« 
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يتداخل يف املشهد الطرابلسي ما هو »إنساني حمق« مبا هو أمين 
وسياسي وانتخابي حبت، وال يعود واضحًا من مع من، ومن ضد 
من. وتتداخل يف التصريح الواحد خماوف نواب على مستقبلهم 
يسعى  فيما  بعض،  على  بعضهم  الواحد  الفريق  أبناء  ومزايدة 
الرئيس جنيب ميقاتي إىل استغالل كل ما حيصل وتبين أي كان 

لتحقيق مصلحته بضرب املستقبل.
اخلارج  من  املشّظى  بباطونها  والبنايات  األحياء  أشكال  تتطابق 
يومًا  وأشكاهلم.  القاطنني  وتعب  الداخل  من  املهرتئ  وأثاثها 
تبدو املدينة بكل فقرها غاية يف اجلمال، ويومًا آخر تبدو الصورة 
نفسها شديدة البشاعة. متامًا كما تبدو األدراج واألزقة اجلانبية 
اليت تربط املدينة بعضها ببعض رائعة يومًا وخميفة يف اليوم 
حتى  الدرك،  أسفل  بلغت  أنها  تعتقد  املدينة  تكاد  ال  التالي. 

تفاجئها التطورات مبا هو أسوأ.
هكذا جتد نفسك قبالة صبية عشرينية حتيط نفسها بسبعة أوالد 
تسأل عما جيب عليها فعله لرتبية هؤالء. لعل زوجها واحد ممن 
كانوا حيلمون بتفجري أنفسهم يف أحد األحياء السكنية املكتظة. 

لكنها اآلن تسعى إىل الفوز بتضامن الرأي العام معها.
اغتيال  غداة  السياسي  زوجها  وعي  تفتح  عن  بإسهاب  تشرح 
الرئيس رفيق احلريري، ودأبه على قراءة صحيفة املستقبل عشر 
سنوات، وعدم مساعه يومًا من خطابات السيد حسن نصراهلل غري 
املقتطفات اليت يعرضها نديم قطيش يف برناجمه على شاشة 
املستقبل. مل يعد يومًا من اعتصام يف مدينته إال ويف هاتفه 
تفتح  املستقبل ومسؤوليه.  نواب  مع  له  جديدة  اخللوي صورة 
صحيفة مرمية قربها، سائلة من »يقول لنا إن حزب اهلل ينشئ 
مطار  تشغيل  من  ممنوعون  أنتم  فيما  خاصة  عسكرية  مطارات 
مدنّي يف منطقتكم؟«. تقاطعها إحدى جاراتها لتسأل، باحلرقة 
وضد  مرة  احملاصرة  السرايا  لنجدة  بهم  استنجد  عمن  نفسها، 

»اجتياح حزب اهلل لبريوت« مرة وحلماية مدينتهم مرات؟
اخلطاب نفسه كان يسمعه شبان طرابلس يف الساحات وداخل 
أنهم  السالح  حبملهم  ظنوا  التلفزيونية.  الربامج  ويف  املساجد 
دورهم  يؤدون   – السياسيون   – غريهم  فيما  دورهم  يؤدون 
أيضًا يف سياق تكاملي. مل يعتقدوا، ومل يقل هلم أحد، إنهم 
يفعلون أمرًا خاطئًا أو حيرجون مرجعياتهم. ويف النتيجة، ُزجوا يف 
السجن فيما الرئيس سعد احلريري يتنقل بني الواليات األمريكية 
والرئيس فؤاد السنيورة يوسع استثماراته وأشرف ريفي وزير 
عدل. ها هي املدينة نفسها اليت مترجلت على أحد أحيائها أربع 
وأطلقت  شوارعها  يف  السوريني  العمال  أحد  وسحلت  سنوات 
بعدما  علويون  أنهم  جملرد  أبنائها  من  املئات  على  الرصاص 
هجرتهم وأحرقت متاجرهم، تقول اآلن إنها مظلومة وتسأل عن 
حقوق أبنائها داخل السجون وخارجها. تتجاهلها اآلن أم تتعاطف 
معها؟ املشكلة أساسًا كانت مع من بالغوا يف رّد فعلهم، أم مع 

من حثهم وشجعهم؟
تقّر إحدى السيدات، عند باب النائب حممد كبارة يف التل، بأن 
ال  لكنها  على سجنه.  املوافقة  بعيدًا يف  وتذهب  أخطأ،  زوجها 
تعرف كيف تتدبر ثالثني ألف لرية أسبوعيًا لزيارته، وال تفهم 
ملاذا تنتظر ساعتني أو أكثر لتقابله، وملاذا يتضاعف سعر املواد 
الغذائية يف كافيترييا السجن يف حال اضطراره إىل شراء غرض 
ما عشرة أضعاف. تكاد تفقد عقلها مما تسمعه منذ شهرين عن 
تعرية السجناء وإبقائهم من دون مياه واستخدامهم يف اخرتاع 
أساليب تعذيب جديدة. يتجاوز عدد األسر املعنية باإلسالميني 
أنظار  عن  يتوارون  آخرون  ألف  حنو  وهناك  األلف؛  املوقوفني 
سامل  الشيخ  منزل  يف  منهم  األساسيون  بقي  األمنية،  القوى 
أربعة أسابيع. تقطن أسر هؤالء يف املدينة.  الرافعي أكثر من 
بالكامل  جتاهلهم  العنق  ربطة  زعماء  من  وسواه  احلريري  ميكن 
واالستهتار مبن حيسبون هلم حسابًا، لكن ال ميكن من مير بهم 
ليدخل إىل مكتبه أن يواصل إدارة ظهره هلم. غداة أحداث رومية 
األخرية، يقول املقربون من النائب حممد كبارة إن وزير الداخلية 
نهاد املشنوق استنجد بـ »أبو العبد« للتوسط لدى اإلسالميني 
إلطالق سراح سجانيهم، وهكذا كان. اعتقد كبارة أن وساطته 
إنه حقق هلم جمموعة مكاسب،  القول ألبناء منطقته  له  ستتيح 
الداخلية »نكثت بوعودها« حبسب مصادر كبارة،  إال أن وزارة 
فما كان منه إال أن رفع صوته معرتضًا. املقربون منه يتحدثون 
صراحة عن قدرة الرئيس احلريري ورمبا الوزير نهاد املشنوق على 
الفوز بنيابتهم مبعزل عن اخلدمات الفردية ومالحقة أهواء ناخبيهم 
ميكنه  فال  الطرابلسي  النائب  أما  ثقتهم،  استحقاقهم  إلثبات 
جتاهل ألفي أسرة كانت معركتها قبل شهرين مع حزب اهلل، فيما 
معركتها اليوم مع وزراء تيار املستقبل ونوابه ومسؤوليه. ويبدو 
السياق عدم سعي املستقبل إىل مواكبة  الفتًا وغريبًا يف هذا 
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انعطافته السياسية مبجموعة تسهيالت إدارية ألسر املسجونني 
وخدمات وتقدميات اجتماعية.

االنهزامية« يشعر  »التسوية  أواًل ضغط شعيب ضد  إذًا، هناك 
غريهم.  من  أكثر  ناخبيهم  من  القريبون  اخلدماتيون  النواب  به 
تهميشهم  من  خيشون  مشاليني  نواب  جمموعة  ثانيًا،  وهناك، 

سياسيًا مستقباًل حبكم مبالغتهم يف التصعيد.
وهناك، ثالثًا، من خيشى من أن تطاوله املالحقة األمنية بعدما 
ممثله  حلماية  جدي  جهد  بأي  املستقبل  قيام  بعدم  فوجئوا 

يف طرابلس يتداخل االنساني بالسياسي واالنتخابي )مروان طحطح(

غسان سعود

عميد  املدينة  يف  األول  العسكري 
الفرار.  إىل  اضطره  ما  محود، 
تقصري  هناك  كله،  هذا  ومبوازاة 
مستقبلي كبري يف استيعاب خماوف 
تنظيم  فيه  يسمح  وقت  يف  هؤالء، 
املدينة  يف  اهلش  املستقبل  تيار 
ميقاتي  جنيب  الرئيس  عمل  لفريق 

مواصلة  ميقاتي  قرار  ظل  يف  وهناك.  هنا  اخرتاقات  بتحقيق 
العمل السياسي ومواجهة املستقبل، وتعويله على استقطاب عدة 
نواب مستقبليني بوسائله املختلفة لتشكيل الئحة قوية معهم. 
فبموازاة قول النائب خالد ضاهر لـ«األخبار«، مثاًل، إن »احلكومة 
خادمة عند حزب اهلل وهي ال تكتفي بتغطية مشاركته يف احلرب 
السورية إمنا تالحق خصومه وتسجنهم«، ينشط املشايخ املقربون 
من ميقاتي يف احلركات االحتجاجية وتأجيج غضب الشارع. مع 
العلم أن رئيس كتلة املستقبل فؤاد السنيورة سارع إىل االجتماع 
بكبارة السبت املاضي ليطلب منه التهدئة وعدم التصعيد أكثر. 
فيما يؤكد املطلعون أن نوعية التصعيد وسهامه ستتسع أكثر 
فأكثر رغم جهود السنيورة الحتواء أعضاء كتلته. ويبدو واضحًا 
ويشتد،  سيتواصل  اآلخر  بعضهم  على  هؤالء  بعض  هجوم  أن 
فالنائب ضاهر يذهب بعيدًا يف تأكيده وجوب تنبيه الناخبني إىل 
خطورة ما يقوم به نوابهم. وردًا على دفاع النائب هادي حبيش 
عن أداء الوزير املشنوق يف وجه هجوم كبارة، يؤكد ضاهر سأمه 
نيته  مؤكدًا  وهناك،  هنا  وجهه  تبييض  إىل  حبيش  سعي  من 
»متسيح األرض يف حبيش« يف حال مواصلته عروضه االنتهازية. 
وال بّد من األخذ يف االعتبار أن هجوم كبارة على املشنوق ال يأتي 
يف سياق هجوم الوزير أشرف ريفي على األخري؛ فريفي وكبارة 
على  مزايدة  إال  الدائمة  كبارة  مبالغة  وما  يتصرفان كخصمني، 
ريفي للقول للناخبني إنه أحرص من وزير العدل الذي ينافسه 

على مقعده النيابي على كرامتهم.
يف النتيجة، ميكن تيار املستقبل االستمرار بالقول إنه ليس إذاعة 
على  يساعده  لن  هذا  لكن  املستمعون.  يطلبه  ما  تعرض  فنية 
االستقرار، خصوصًا  السياسية شعبيًا وحتقيق  التسوية  ترسيخ 
أن هناك خصمًا قويًا يتمتع باملقدرات املالية يقاتل املستقبل 
أكثر  املستقبل  مصارحة  بوجوب  إال  طرابلس  توحي  ال  بسالحه. 
آخر  يتنازل يف مكان لريبح يف مكان  بأنه  وإقناعهم  جلمهوره، 
الستعادة ثقتهم به. فعمليًا ال أحد حيتاج قيادة املستقبل من 
جيتهد  فيما  معه،  اجلمهور  ينزل  مل  املستقبل  مجهورها؛  دون 
قمة  على  هو:  حيث  إلبقائه  مستقبليني  نواب  وعدة  ميقاتي 

التعبئة املذهبية يكاد ينفجر من شدة التحريض.

ضاهر عن 
حبيش: انتهازي 

وبدي مسح 
األرض فيه!

يف اللغة الفرنسية كلمة ال تعريب هلا، هي Ambivalence. ومعناها 
توصيف حالة إنسانية متنازعة بني اجتاهني متناقضني حيال حلظة 
واحدة أو حدث واحد. أن تكون فرحًا بأمر ما وحزينًا منه. أن تكون 
غاضبًا وراضيًا. أن تكون راغبًا يف قبول ونازعًا حنو رفض. هي 
حالة يستعريها علم النفس لتوصيف أوضاع عالئقية معقدة. لكنها 
تظل يف أدبيات السياسة والصحافة واإلنسانيات، حالة طبيعية يف 

ظروف استثنائية.
زيارة  لوصف  يستخدم  ما  أفضل  بالذات  املفردة  هذه  تكون  قد 
روحي،  مسؤول  زيارة  خصوصًا  باريس،  إىل  لبناني  مسؤول  أي 
طائرة  لوصول  األوىل  اللحظة  منذ  املوارنة.  بطريرك  وباألخص 
البطريرك الكاردينال الراعي إىل فرنسا يوم السبت املاضي، كانت 
هذه احلالة حاضرة يف كل تفصيل. على أرض املطار كان التنازع 
اليت خصصتها  الصغرية  تلك  أي سيارة يستقلها غبطته؟  األول: 
وهو  هناك،  اللبنانية  السفارة  سيارة  أو  الفرنسية،  السلطات  له 
ضيف لبناني غري رمسي، أو سيارة علة قيام الزيارة، بداية، نائب 
التنازع  اللبنانية سابقًا عصام فارس؟ حلظات من  احلكومة  رئيس 
ــــ  ــــ الفرنسية، واملسيحية  اللبنانية  معربة بعمق عن كل العالقة 
الفرنسية. بعدها كّرت التنازعات: كيف تفتتح البطريركية املارونية 
أبرشية خاصة يف األراضي الفرنسية؟ من يتحمل أعباءها املرهقة يف 
مجهورية مل تعد حتفظ من علمانيتها إال عداءها للكنيسة، فيما رئيس 
وزرائها يتخبط يف كيفية تعيني ممثل رمسي للمسلمني الفرنسيني. 
وآخر صرعات باريس يف هذا اجملال، احتساب أصوات التثقيل لكل 
إمامص مسجد فرنسي، حبسب عدد األمتار املربعة ملساحة مسجده! 
فيما رفع الفتة حلفلة يعود ريعها ملساعدة مسيحيي الشرق، يواجه 
بنزاع  لينتهي  املرتو.  حافالت  عن  اإلعالن  وبنزع  إداري  برفض 
قضائي لدى »حارس األختام« يف »االبنة البكر للكنيسة«. ثم كيف 
الكاثوليكية، صاحبة  الكنيسة  مع  مارونية  أبرشية فرنسية  تتعامل 
بكركي  نطاق  خارج  هو  ما  كل  الكنسي يف  القانوني  االختصاص 
الرئيس  مع  البطريرك  موعد  حيدد  كيف  إىل  وصواًل  البطريركي؟ 
ما  وهو  ال؟  أم  ثنائي  لقاء  يتخلله  وهل  يرافقه؟  ومن  الفرنسي، 
ظل عالقًا حتى عشية اللقاء املؤجل من أمس إىل اليوم. حتى حسم 
املطارنة  من  عددًا  يضم  كنسي  لوفد  مبوعد  األخرية  اللحظات  يف 

املرافقني لغبطته، قبل أن يتوج خبلوة ثنائية ...
ليست جمرد تفاصيل هامشية ثانوية يف الشكل. وال هي عالمة من 
عالمات سوء التنظيم أو االرجتال والسرعة يف العمل أو التسرع يف 
القيام به. بل هي داللة عميقة حول هذا التنازع العالئقي. هي هذه 
املفردة الفرنسية ال غري. فاملسؤول اللبناني، وخصوصًا البطريرك 
املاروني، أي بطريرك، يذهب إىل باريس ويف ذاكرته احلية احلاضرة 
صور من تاريخ يبدأ بامللك لويس التاسع واحلملة الصليبية السابعة 
محاية  حول  عشر  الرابع  لويس  رسالة  ثم  عشر.  الثالث  منتصف 
املوارنة منتصف السابع عشر. إىل نظام القناصل منتصف التاسع 
يضج   .1920 سنة  الكبري  للبنان  فرنسا  إعالن  إىل  وصواًل  عشر. 
الوجدان التارخيي للموارنة باستالب عقلي وذهين من تلك احملطات. 
بتغرب عن الذات والبيئة واحمليط، دفعوا مثنه عند كل مفصل من 
لبناني،  مسؤول  أي  باريس  تستقبل  املقابل  يف  املفاصل.  تلك 
وعينها على سواه. بل على غري لبنان. حتى يبدو أن وطن األرز 
كله يقع يف النقطة السوداء من النظر الفرنسي اآلتي إىل الشرق 
املعقد بأفكار مبسطة، كما قال يومًا ديغول. تفتح فرنسا أبوابها 
ألي مسؤول لبناني، بذهن شارد، تارة صوب مصاحلها يف سوريا، 
كما يف عهدي شرياك، وطورًا صوب السعودية، كما مع الصناديق 
أربع دزينات من صواريخ  أيام  اليت وضبت فيها قبل  املستعملة 
ميالن، ال حتتاجها هي وال حنن أيضًا. وتستقبلنا باريس دومًا بذهن 
شارد صوب مصاحلها األبعد منا واألكرب من بلدنا واقتصادنا. مع ما 
يستتبع هذا الفارق بني توقعات اللبنانيني وحسابات الفرنسيني، 
من سوء فهم ومن توترات مكتومة. مل خترج إىل العلن غري مرات 
قليلة. منها يوم دعا كميل مشعون وبيار اجلميل إىل إضراب مسيحي 
عام ضد مواقف وزير خارجية باريس لوي دي غرينغو، من احلرب 

السورية على األشرفية صيف 1978.
ليس  الراهن،  التنازع  هذا  متالزمة  فهم  يف  عنصر  أهم  أن  غري 
التاريخ طبعًا، وال املصاحل املتمايزة يف احلاضر، وال املصائر غري 
املتقاطعة يف املستقبل بني بريوت وباريس. أبرز سبب لتلك احلالة 
هو بكل بساطة، عجز اللبنانيني، وخصوصًا املسيحيني، وباألخص 
املوارنة، عن بلورة رؤية ملا يريدون للبنان وفيه. وعجز فرنسا عن 
أو مشروع يف هذا املقلب من املتوسط. هكذا  حتقيق أي تصور 
تصري العالقة نوعًا من حوار طرشان. بني من ال يعرف ماذا يريد، 
ومن ال يقدر على أي تلبية. بني من ال مطلب ممكنًا له، ومن ال 
أصاًل،  والالفعل.  الالنية  بني  أي طلب ممكن.  لتجسيد  له  إمكان 
هي هذه احلالة النفسية اإلنسانية بالذات، ما يشخصه علم النفس 
بتلك املفردة الفرنسية اليت ال ترمجة عربية هلا، متامًا كما ال ترمجة 
لبنانية ألي زيارة فرنسية... رغم كل ذلك ستظل الزيارات قائمة، 
ال لشيء إال ألن باريس ستظل مدينة األضواء اجلاذبة لكل تائه يف 

كل ظلمة. وظالم شرقنا ولبنان كبري، وتيهنا فيهما سيظل يكرب.

النفس علم  بصراحة  باريس...  زيارة 
جان عزيز
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 جنل إبراهيم بشري يتعّهد بردّ 3 ماليني دوالر 

خمتلسة من »أموال اإلغاثة«  
  مل يسبق يف تاريخ القضاء أن أبدى أي من املتهمني جبرائم 
جنائية، تتعّلق باختالس أموال الدولة العامة استعداده لرّد املال 
املدعى باختالسه، حتى ولو بلغت قيمته بضعة ماليني من اللريات 
الثالثة ماليني دوالر  املبلغ يفوق  إذا كان هذا  اللبنانية، فكيف 

أمريكي!!
فقد شهد ملف اختالس أموال اهليئة العليا لإلغاثة وتهريبها إىل 
ابراهيم  املوقوف  للهيئة  السابق  العام  األمني  به  املالحق  اخلارج 
ستة  عن  فضاًل  سبيلهم،  خملى  آخرين  وثالثة  وزوجته  بشري 
بالصورة الغيابية بينهم جنال بشري املتهمان وسام وسامي، تطورًا 
املختَلس  املال  اسرتداد  بشري  وسام  بتعّهد  متثل  مسبوق،  غري 
من  حتويله  بعد  بيالروسيا  يف  املصريف  حسابه  وضع يف  الذي 
بوضع  لبنان  مصرف  لدى  اخلاصة  التحقيق  هيئة  وقامت  لبنان، 

اليد عليه.
يالحق  الذي  بشري  وسام  وكيل  عيتاني  عبداهلل  احملامي  وكان 
بالصورة الغيابية يف هذا امللف، قد تقدم أمس يف معرض جلسة 
القاضي حممد  برئاسة  بريوت  اجلنايات يف  أمام حمكمة  احملاكمة 
مظلوم وعضوية املستشارين القاضيني هاني احلّبال وبسام احلاج، 
وحبضور ممثل النيابة العامة املالية القاضي غسان معطي، بطلب 
يتضمن تعهدًا من موكله وسام بإعادة مبلغ ثالثة ماليني دوالر إىل 

خزينة الدولة، كان ُوضع يف حسابه يف بيالروسيا.
ومالحق  العدالة،  وجه  من  فارًا  يعترب  متهم  من  اخلطوة  وهذه 
مذكرة  اسرتداد  املتهم  حماولة  إىل  تهدف  الغيابية،  بالصورة 
التوقيف الغيابية الصادرة حبقه يف امللف، وإْن كانت تؤدي إىل 
اعرتافه الضمين باجلرم املسند إليه، ما ينسحب أيضًا على والده 
املوقوف ابراهيم بشري الذي نفى التهم املوجهة إليه ومنها تهريبه 
أموااًل اختلسها من اهليئة العليا لإلغاثة وحتويلها إىل حساب جنله 
وسام يف بيالروسيا، يف حني أن القرار االتهامي قد أشار إىل 

اختالس حنو مثانية ماليني دوالر.
وقد قررت احملكمة أمس إحالة طلب تعهد وسام باسرتداد مبلغ 3 
ماليني دوالر إىل النيابة العامة املالية إلبداء رأيها، بعد أن تتخذ 

قرارها بشأن الطلب.
وكانت احملكمة قد عقدت أالثنني جلسة يف القضية اليت كانت 
خمّصصة لالستماع إىل شاهدين، بعدما استكملت يف جلسة سابقة 
يونس وكل من  رجاء  ابراهيم بشري وزوجته  املتهمني  استجواب 
يف  النظر  وأرجأت  رزق،  وغسان  البعلبكي  ووليد  يونس  حممد 
امللف إىل األول من حزيران املقبل لعدم سوق ابراهيم الذي تقدم 
بواسطة أحد وكالئه احملامي طوني فرجنية بطلب جديد خلفض قيمة 
أنه  علمًا  لبنانية،  لرية  مليار  والبالغة  إخالء سبيله  مقابل  الكفالة 
سبق للمحكمة أن رّدت طلب بشري استبدال الكفالة املالية بكفالة 
عقارية، حيث وضعت النيابة العامة املالية يدها على العقار الذي 

حّدده بشري يف طلبه.
ُيذكر أن بشري مالحق أيضًا مبلف آخر أمام »جنايات بريوت« برئاسة 
القاضي هيالنة اسكندر بتهمة اختالس أموال اهليئة العليا لإلغاثة 
على خلفية »غرق العبارة األندونيسية«، وقد سبق هلذه احملكمة 
أن وافقت على إخالء سبيله مقابل 15 مليون لرية، غري أن بشري 

مل يدفع قيمة الكفالة.

مذكرة توقيف حبق أبو محزة
  

أصدر قاضي التحقيق يف بريوت جورج رزق مذكرة توقيف وجاهية 
حبق بهيج أبو محزة بعدما استجوبه أالثنني جبرم إساءة األمانة يف 

الدعوى اليت رفعها ضده النائب وليد جنبالط.

القبض على شخصني يف صيدا كانا يعّدان ألعمال إرهابية
  

أعلنت قيادة اجليش عن توقيف شخصني يف صيدا كانا خيططان 
والقذائف  األسلحة  باستخدام كميات من  إرهابية،  بأعمال  للقيام 

والرمانات اليت ضبطت يف أحد املنازل.
وأفادت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه بنتيجة املتابعة والرصد، 
دهمت قوة من مديرية املخابرات ليل 25-26 اجلاري أحد املنازل يف 
منطقة شرحبيل شرق صيدا، وأوقفت كال من حممد عجيل وحسن 
الدغيلي، اللذين يشكالن خلية إرهابية. وقد صودرت من املنزل 
املذكور كميات كبرية من األسلحة والذخائر والقذائف الصاروخية 
للقيام  املوقوفان جيمعانها الستخدامها  كان  اليدوية،  والرمانات 
بإشراف  املوقوفني  مع  التحقيق  بوشر  وقد  إرهابية.  بنشاطات 

القضاء املختص.
من جهة أخرى، أوقفت دورية تابعة لفرع معلومات االمن العام، 
امحد.م من منطقة تعمري عني احللوة على خلفية ارتباطه باملوقوف 
الفلسطيين من تنظيم فتح االسالم زياد ع. امللقب بـ »أبي طارق 

مبارك«، واالخري كان قد اوقف االسبوع املاضي خارج املخيم.

جريح بإطالق نار يف انطلياس
  

عليه  النار  اطالق  جراء  رجليه  يف  جبروح  حسني،  همام  أصيب 
سوداء  لون  الدفع  رباعية  سيارة  يستقلون  جمهولني  قبل  من 
زجاجها حاجب للرؤية وحتمل رقمًا مستأجرًا، يف شارع املطاعم يف 
األمن  لقوى  دورية  املكان  إىل  الفور، حضرت  وعلى  انطلياس. 

الداخلي وفتحت حتقيقًا يف احلادث.
أحد  من  وزوجته  هو  بالقتل  تهديدات  تلقى  قد  حسني  وكان 

املطلوبني للعدالة.

خمالفة سري تفضح مطلوبًا
  

الدرك  وحدة  يف  اجلديدة  سري  مفرزة  دوريات  إحدى  أوقفت 
اإلقليمي، الفلسطيين أ.ع ملخالفته قانون السري على منت دراجة 
نارية من دون لوحة تسجيل، ومن دون حيازته رخصة قيادة، حيث 

كان يقوم مبناورات وسط الطريق يف حملة جّل الديب.
مبوجب  للقضاء  مطلوب  أنه  تبنّي  عنه،  اإلستعالم  خالل  ومن 
سرقة  عصابة،  تأليف  جبرائم:  عدلية  ومذكرات  أحكام  خالصات 

ونشل، تقضي إحداها باألشغال الشاقة املؤبدة.
ومّت ضبط الدراجة النارية، وأودع املوقوف القضاء املختص، بناًء 

إلشارته.

موقوفون بتزوير مستندات سفر وتهريب أشخاص
  

العام مالحقة  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  األجهزة  واصلت 
املطلوبني من مزوري مستندات السفر وتهريب األشخاص.

سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصًا  وعشرين  ثالثة  وأوقفت 
أوروبية  دول  إىل  لبنان  من  ألشخاص  انتقال  عمليات  لتسهيل 
وآسيوية وأفريقية وثالثة أشخاص جبرم تهريب وتسهيل مغادرة 
شرعية  غري  بطرق  اليه  الدخول  أو  لبنان  من  ألشخاص  وانتقال 

وخمالفة نظام اإلقامة.
مع  التحقيق  انتهاء  وبعد  أمنية.  ألسباب  شخصني  أوقفت  كما 

املوقوفني أحيلوا مجيعًا إىل القضاء املختص.

سرق هاتفها بعد صدمها يف صيدا
  

استغل سارق أردني حادث صدم وقع يف صيدا حيث عمد إىل 
حلادث  تعّرضت  قد  م.ص.  وكانت  احلادث.  أثناء  هاتف  سرقة 
الطريق  على  أغراضها  وتبعثرت  صيدا  مول«  »لو  مقابل  صدم 

فأقدم أحدهم على سرقة هاتفها اخللوي.
ومتكنت شعبة املعلومات من معرفة السارق وتوقيفه وهو أردني 

اجلنسية ويدعى و.ح. وأحالته إىل القضاء املختص.

أمنيون مزعومون يسلبون عاملني مصريني
  

أقدم ثالثة مسلحني على دخول غرفة املصريني: م.س وع.أ يف 
حملة الفنار )الزعيرتية( وسلبوهما مبلغ /2700/ دوالر أمريكي بعد 

أن انتحلوا صفة أمنية، شاهرين مسدسًا بوجههما.
دوريات  إحدى  متكنت  املكّثفة،  واإلستقصاءات  للتحريات  نتيجًة 
مفرزة اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية من معرفة 
هوية الفاعلني وأوقفت إثنني منهم بتاريخ 2015/4/26 يف حملة 
)مكتوم  ود.م  ع.ر  من:  كل  وهما  مارون،  مار  شارع   - الدورة 

القيد(.
وبالتحقيق معهما اعرتفا بقيامهما بعملية السلب بواسطة مسدس 
سرقاه،  الذي  املبلغ  صرفا  وقد  حبوزتهما(،  )ضبط  حربي  غري 

وانهما يتعاطيان املخدرات.
كما تبني أنهما من أصحاب السوابق يف جمال السرقة، واملوقوف 
األول مطلوب للقضاء مبوجب عشر مذكرات عدلية تقضي حببسه 
مدة سبع سنوات، جبرائم: سرقة، ترويج عملة مزّيفة، ِشك من 

دون رصيد وإطالق نار من سالح حربي.

العثور على عاملة بنغالية مذبوحة مبنزل يف 
طرابلس

  
بعد العثور على العاملة البنغالية باري بييب مذبوحة يف احلمام يف 
منزل خمدومها يف شارع الثقافة يف طرابلس، كّلف وزير العمل 
سجعان قزي مفتشي الوزارة يف طرابلس متابعة القضية وإجراء 

التحقيقات للكشف عن األسباب احلقيقية الكامنة وراء احلادثة.

موقوفان مرتبطان بأمحد ميقاتي
  

ألقى اجليش اللبناني القبض على السوري عماد فارس واللبناني 
وليد غازي يف بلدة بقاعصفرين يف الضنية لالشتباه بارتباطهما 

باملوقوف أمحد ميقاتي املتهم بأعمال إرهابية.

القبض على قبطان سفينة سوري »يقود« شبكة 
لتهريب املخدرات

  
مل يدم تواري السوري ص.ن. )44 عامًا( طوياًل وهو قبطان سفينة 
والعقل املدبر لشبكة تهريب املخدرات عرب املتوسط امتدادًا اىل 
دول اوروبية وافريقية، فعيون مكتب مكافحة املخدرات املركزي 
الشبكة، واستطاعت  أفرادًا من هذه  كانت ترصده بعد توقيفها 
القبض عليه يف حملة كورنيش املزرعة، حيث أضافت بذلك اجنازًا 

نوعيًا اىل سجل إجنازاتها يف هذا اجملال.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه يف 
سياق التحقيقات املكثفة اليت يقوم بها مكتب مكافحة املخدرات 
تهريب  شبكات  ملكافحة  القضائية،  الشرطة  وحدة  يف  املركزي 
املخدرات وتوقيف املتورطني فيها حمليًا وخارجيًا، واليت أدت منذ 
حنو شهر اىل ضبط حنو طنني من حشيشة الكيف يف بريوت وحنو 

5,3 أطنان ضبطتها السلطات املصرية يف ساحل مدينة دمياط.
وبنتيجة املتابعة والرصد املكّثف متكن املكتب املذكور من معرفة 
قبطان  وهو  ن.  السوري ص.  الشبكة  هلذه  املدبر  العقل  هوية 
سفينة له تاريخ طويل يف تهريب املخدرات ضمن البحر املتوسط 
ما بني لبنان واملغرب وتركيا اىل الدول اإلوروبية وليبيا ومصر.

وبناًء إلشارة القضاء املختص داهمت قوة من املكتب مكان تواجده 
يف حملة كورنيش املزرعة - بريوت حيث كان متواريًا عن األنظار 

منذ ضبط كميات املخدرات املذكورة، ومتكنت من توقيفه.
عمليات  بعدة  قيامه  وأكد  إليه  نسب  مبا  اعرتف  معه  وبالتحقيق 
من حشيشة  طنًا   17 تهريب  أبرزها  املتوسط،  البحر  عرب  تهريب 
الكيف وضبطها من قبل البحرية االسبانية يف آذار 2014 واليت 
أنكر عالقته بها آنذاك أمام احملققني االسبان وُأخلي سبيله، ثم 

جاء اىل لبنان بغية استكمال عمليات التهريب.
لتوقيف  مستمر  والعمل  املختص  القضاء  بإشراف  جاٍر  والتحقيق 

شركائه.

توقيف 3 سوريني يف دورس
  

أوقفت اجليش اللبناني على حاجزه يف بلدة دورس - مدخل مدينة 
وبعد  ثبوتية.  أوراقًا  حيملون  ال  سوريني  ثالثة  اجلنوبي،  بعلبك 
اهلواء، ومت  النار يف  احلاجز  عناصر  أطلق  الفرار،  أحدهم  حماولة 

توقيف الثالثة ونقلهم اىل خمفر بعلبك.

اشتعال صهريج للغاز يف املنية يسفر عن احرتاق شخصني
  

أدى احرتاق صهريج غاز لصاحبه امحد العرتي امام مركز الدوري 
االمنائي يف املنية اىل اصابة سائقه حييى العرتي وعبد الرحيم علم 
الدين حبروق حالة احدهما خطرة، وقد عملت فرق االطفاء مبساعدة 
االهالي على امخاد احلريق الذي كاد ان ميتد اىل احملال التجارية 

واملنازل اجملاورة. 
وحضرت االجهزة االمنية املختصة وفتحت حتقيقا باحلادث وتبني 
ان سبب احلريق ناتج عن تسرب للغاز من قفل الصهريج واشعال 
»والعة سجائر« جبانب الصهريج، االمر الذي ادى اىل اندالع النار 

فيه.

أول قتيل بعد تطبيق قانون السري اجلديد
 

  الشاب روي الياس اخلوري )21 عامًا( القتيل األول الذي يسقط 
يف حوادث السري بعد وضع قانون السري اجلديد موضع التنفيذ يف 

الثاني والعشرين من اجلاري.
الياس  الرئيس  أوتوسرتاد  على  االربعاء  صباح  احلادث  ووقع 
وهي  القتيل  سيارة  اصطدمت  حيث  الصياد،  باجتاه  اهلراوي 
ونقلت  جبروح،  أصيبت  اليت  حدير  جوانا  بسيارة  ب.أم  نوع  من 
إىل  القتيل  جثة  نقلت  فيما  للمعاجلة  ديو  أوتيل  مستشفى  إىل 

مستشفى بعبدا احلكومي.
من جهة أخرى، جرح مخسة عسكريني إثر تدهور شاحنة عسكرية 
على املسلك الغربي ألوتوسرتاد البرتون عند جسر املدفون، وقد 

نقل اجلرحى إىل مستشفى البرتون.
ويف جزين، أصيب جرجس يوسف بوزيد وزوجته جبروح وكسور، 
جراء اصطدام سيارتهما بعمود كهرباء، ونقال إىل مستشفى لبيب 

الطيب يف مدينة صيدا.

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 
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$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

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

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

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

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال معجنات على الصاج

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 
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اعالن

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

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

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

مــباشرة

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

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

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

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

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

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

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 



Page 23صفحة 23     

كتابات

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

الشاعر الكبري طليع محدان : يابالدي اللي على ترابك ربينا ...ارجعي جنه وعليكي رجعينا 

آل تقي الدين وبنو معروف وأهل بعقلني وأحرار لبنان والعرب 
يشيعون االستاذ احملامي واملفكر الكبري العريق  سليمان تقي الدين 

كتب: أكرم برجس املغوّش 
املناضل  االستاذ  رحيل  نبأ  تلقينا  واللوعة  االسى  ببالغ    
عز  يف  وهو  الدين  تقي  سليمان  الكبري  واملفكر  املحامي 
شبابه وعطائه حيث كان مناضاًل صلبًا وأديبًا كبريًا ومحاميًا 
المعًا وكاتبًا شهريًا وباحثًا قانونيًا .. فرتأس اتحاد الكتاب 
والنضال  االخالق  يف  به   يحتذى  مثااًل  وكان  اللبنانيني  
والسرية الحميدة وهو ابن مدينة بعقلني الشوفية، مدينة 
املعني  الدين  فخر  االمري  وعاصمة  واالبطال  والعلماء  العلم 
الجزء  وحد  الذي  الحديث   لبنان  دولة  اسس  الذي  الثاني 
االكرب من بالد الشام تحت حكمه العلماني الحضاري بدولة 
عربية من عريش مصر اىل لواء اسكندرون  كما ان الفقيد 
تقي  عائلة  من  الدين  تقي  سليمان  االستاذ  الغالي  الكبري 
والعرب  ولبنان  معروف  بني  اعطت  التي  العظيمة  الدين 
وقضاة  وادباء   روحيني  علماء  من  وكبرية  عظيمة  قامات 
عسكريني  وقادة  ونواب  ووزراء  وسياسيني  ومفكرين 

ومحامني واكاديميني وشعراء وابطال.
بمؤلفاته  واثراها  العربية  املكتبة  الغالي  فقيدنا  رفد  وقد 

النفيسة ومنها: )التطور التاريخي للمشكلة اللبنانية _ 
املسألة الطائفية يف لبنان _ تحوالت املجتمع والسياسة _ 
القضاء يف لبنان _ القضاء اللبناني ،بناء السلطة وتطوير 
الدين _ اشكالية  املؤسسات _ سرية االديب سعيد تقي 
الديمقراطية يف العالم العربي _ املقدمة يف اصول املحاكمات 
الجزائية معهد حقوق االنسان _ املشروع اللبناني الصعب 
_ العرب يف مخاض التغيري ( وسواها   من مؤلفات وكتابات 

ومحاظرات وابحاث   . 
وقد شيع الفقيد الكبري يف مأتم مهيب وحاشد يف مسقط 
القائد  لبنان  وقلب  االبطال  بني معروف  بعقلني  رأسه يف 
بحضور  جنبالط   كمال  االكرب  والشهيد  العظيم  املعلم 
شخصيات كبرية من سياسيني ورجال دين وادباء واعالميني 
من كافة انحاء لبنان وبعض الدول العربية كما شارك باملأتم 

سنرجع

سنرجع يا حبيبة 
بعد فرتْه

ألن العشق لي قدٌر
 وفطرْه

لندخل عاملًا كّنا 
تركنا

بلحظة محقنا
 يا ألف حسرْه

ونولد من جديد
 فاستعّدي

وعودي لو حبرٍف
 أو بنظرْه

فحزنك ال يليق مبن
 تسامت

أرجيًا خالدًا يف 
بوح زهرْه

وشعرًا 
موغاًل  يف عمق نوٍر

وطهرًا
 نابعًا من نبض فكرْه

أنوس اليوم 
مقرتنًا جبدبي

وأشرد صامتًا يف
 كنه صخرْه
مبا أثقْلتين

 من دمع روٍح
فكّفي عن حنيبك 

ما أمّرْه
دعينا من

 وشاياٍت حفاٍة
وكوني موئاًل
 للنور ُحرْه.

  وفد اىل سيدني الشاعر الكبري االستاذ طليع محدان عدة مرات مع شعراء كبار منهم االساتذة املرحوم 
البستاني ونديم زين شعيب  الدامور ( وعادل خداج وجريس  زين شعيب وجوزيف اهلاشم ) زغلول 
الكبري  االستاذ  الشاعر  طليعتهم  مقابالت صحفية ويف  معهم  اجريت  وكنت  وسواهم  زغيب  وموسى 
واملتميز بشعره الرائع وصوته االمجل ومن ابداعاته هذه القصيدة الرائعه اليت يعّب فيها عن واقعنا 

العربي بعنوان ) يا بالدي ( :
 يا بالدي اللي على ترابك ربينا ...ارجعي جنه وعليكي رجعينا ...بكييت كثري يا أمجل صبيي ..

  وحننا مثل ما بكييت بكينا ...حالكي من تراب األوليي ...وهواكي مغلغل النسمات فينا ..
 وبساتينك شراشف خممليي ...لوما يغمرونا ما دفينا ...وتعا يا أبن ضيعتنا يا خيي ..

 أشرب كاسنا وكاسك اسقينا ... شوبدنا باهلوية العنصرية ...اعطينا قلبك الطيب اعطينا ..
 إذا عييب نكون حممديي ... يقيموا الناس دعوا على نبينا ...واذا كنا الورود املرمييي ..

 حننا ياحبييب ما خطينا ...أنا واياك من بّيك وبيي ...ملا على الدني طفلني جينا ..
 ال وصينا على نوع اهلويي ...وال الطايفة املعها مشينا ...حننا مسرّيين بصدق نيي ..

 مثل ما جابنا اهلل بقينا ...ببحر الكون عم نسبح سويي ... وضروري نلتقي على فرد مينا .
استحي من مسعتك يا طائفيي ...حاجي  تكبي وتصغرينا ...وروحي سكّري قبور املنيه ..
 منا شو بقي تا تاكلينا ...ما بدنا ميلة ضاهر ومية سّريي ...وميلة خوري وميلة كاترينا ..

 بدنا يسألونا بصدق نيي ...نقلن وطنا دينا ونبينا ...ضيعانك يا بالدي يا ضحيي ..
 احرتقيت وحاج دخلك حترقينا ... يا أما خلصينا من اخلطيي ... يا أما بفرد مرا خلصينا ..

 تعي لنرجع اليش اهلنيي ... تعي تنعلمك وتعلمينا ...وبأرض الكلها فيي وميي ..
 اتركينا نعيش يومني اتركينا ... وقول للسياسة العامليي ...بكفينا بكينا تا عمينا ..

 وإذا ما به ينهوا القضيي ...إنشاهلل ربنا يقيم القيامي ...وبسرعا تنتهي يا كون فينا   

الشاعر الكبري االستاذ طليع حمدان  يتحدث إىل الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

الفقيد املناضل الكبري املحامي سليمان تقي الدينٍ      

رسالة قصرية
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من السماء حّلت) بشورة( سالم
 تدور حولي

 لتقول إنين نغم
 يدندن رقصها

وإنين الغناء يف سفرها
لتكسر شجون 

غربيت يف احلنني
وهي يف العمق 
نازفة اجلرح. .

 باكية..
هي أنت. .

 لوالك ما كنت هاهنا 
لوالك 

ما عزفت اللحن. .
 وال غرد حريف 

ألنك األنت يف أنا .. وكل بعضي
إليك أنت 

إليك ..
 غرد طريي. .
ينادي بامسك 

إليك يف عناوين السماء
ألنك سر وجودي هاهنا. .

 ليستاف عطرك
كوني أنت 

كوني عهدي ووعدي يف األمنيات 
رجاء قيامة يف احلياة 

إليك أنت
ضاعت هوييت دونك أنت.

شادية الخضر 

والروحيه  السياسية  معروف  بني  شخصيات  كافة  املهيب 
وقد القيت  كلمات للعديد من االساتذة منهم وزير االعالم 
عبد  والشاعر، جدي  ابو عجرم  عماد  الفنان   رمزي جريج، 
الصمد باسم اتحاد الكتاب اللبنانيني، الدكتور عبد السالم 
شعيب باسم نقابة املحامني والدكتور فواز طرابلسي باسم 
النائب  االستاذ  الكبري  املناضل  تحدث  كما  الفقيد  اصدقاء 
كمال جنبالط  وليد  الزعيم  ممثاًل  العريضي  غازي  والوزير 
كما  الجبهات  كل  على  الغالي  الفقيد  بنضاالت  اشاد  حيث 
جمانه  االستاذة  التشكيلية  والرسامة  الشاعرة  شاركت 
ابو مطر صالح الدين بكلمة مؤثرة ومسك الختام تحدث 
الدين   تقي  ال  باسم  الدين  تقي  بدري  االستاذ  املحامي 
لفقيد  الكبري  الحزن  هذا  مشاركتهم  على   املعزين  فشكر 
االحرار وأمّ سماحة شيخ عقل طائفة بني معروف املوحدين 
الدروز الصالة عن روح فقيدنا العَلم الكبري االستاذ املحامي 
الذي كان رحمه اهلل وطيب ذكراه خري  الدين  سيمان تقي 

خلف لخري سلف صدقًا لقول الشاعر:
مقايس اعمار الرجال فعالهم

                                  وانك عشت العمر سفرًا مخلدا                    

اي أمٍة أنتم؟
 هانت عليكم احلياة
هان عندكم القتل

تسرتخصون دماء بعضكم
بإسم اهلل تقتلون

صورته على األرض!
نسيتم انه كّرم بين آدم
ها أنتم النّص ختالفون
ويف طغيانكم ماضون
عن قيم اخلري الهون

باحلق زورًا تعبثون
أصبحتم على الدين اوصياء

تصّبون جام غضبكم
على من يتضّرع اىل اهلل بطلب الرجاء

اهلل اكب
ال إله اال اهلل

عندكم تغريت املعاٍن
هل أكثر من هذا هوان؟!

*****

دعوني أصارحكم
الكراهية ُتفطر على موائدكم

القتل شعاركم
النكاح جهادكم
السيّب جتارتكم

النميمة وظيفتكم
اهلدم تفكريكم

القسمة حسابكم
التفريق رسالتكم
طائفّي... مذهيّب
مسلم...مسيحّي
سيّن... شيعّي

تّدعون الِعفة الدينية
وباهلل تشركون

تّدعون الِعفة الوطنية
وباألوطان تزنون
تّدعون اإلنسانية 

وأنتم يف دمائها غارقون
فهل أكثر من هذا هوان؟!

اهلل، بني عباده غايتُه الوصال
وأنتم غايتكم اإلستئصال

فهل تركتم لنا خيار
إال اإلنتظار

على دروب اإلنهيار
او املوت حتى يف ظلمات البحار

فارحلوا عنا أيها األشرار
لقد أختمنا ذّلكم والعار

دعونا، دعونا
 كي ال ُينكرنا حتى املكان

و ندخل ذاكرة النسيان
ارمحونا، يرمحكم الرمَحن

عباس علي مراد

Email:abbasmorad@hotmail.com

هل أكثر من هذا 
هوان؟!
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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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ملبورن

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

 من هو فريدي غراي؟
هو اآلن أبرز رمز إلنعدام الثقة 
يف الشرطة يف البالد، واسم 
شهرته ”بيرب“ عمره 25 عامًا 
ونشأ يف ضاحية ساندتاون- 
باجلانب  الفقرية  وينتشيسرت 

الغربي لبالتيمور.
أقامت   ،2008 عام  يف 
والدته واثنتان من شقيقاته 
مالك  ضد  قضائية  دعوى 
به  يسكنون  الذين  املنزل 
الذى  املنزل  طالء  بسبب 
الرصاص.  مادة  على  حيتوي 
نشأة  القضية  أوراق  وتصف 
فريدي الصعبة، فأمه مصابة 
ويف  للهروين  ومدمنة  بعجز 
شهادته قال إنها ال تستطيع 
القراءة. حتتوي جدران املنزل 
على كمية كافية من الرصاص 
وترتكهم  األطفال  لتسميم 
احلياة  على  قادرين  غري 
بشكل جيد. وهو شاب صغري 
دراسية  صفوف  أربعة  تأخر 

حتى استطاع القراءة.
يف  معتادة  الدعاوى  هذه 
يسكنها  التى  الضاحية 
عادة  وتنتهي  فريدي، 
بتسوية مالية، وتعرف باسم 

“شيكات الرصاص”.
بالويف  أصدقاؤه  وصفه 
والسعيد.  واملرح  والودود 
تقول أجنيال جاردنر، 22 عامًا، 
فريدي  يواعدها  كان  التى 
املاضيني:  العامني  خالل 
 .. تراه  مرة  كل  ”يف 
تعرف  ألنك  فقط  ستبتسم 

أنك ستقضي يومًا جيدًا“.
لكن فريدي كان له خمالفات 
وحسب  متكررة.  قانونية 
ألقي  فقد  احملكمة  سجالت 
عشر  من  أكثر  عليه  القبض 
مرات، وأدين كثريًا باتهامات 
تتعلق ببيع أو حيازة اهلريوين 
أطول  وكانت  واملارجيوانا. 
هي  السجن  قضاها يف  مدة 

عامني.
طريقة موته

نتيجة  جراي  فريدي  مات 
بعموده  شديدة  إصابة 

من هو قتيل بالتيمور؟ وملاذا تصاعد 
الغضب ضد الشرطة األمريكية؟

بعد  إبريل،   19 يف  الفقري 
إثر  عليه  القبض  من  أسبوع 
على  له  الشرطة  مطاردة 
األقدام يف ضاحيته. مل يكن 
واضحًا ملاذا هرب حينما رأى 
الشرطة. وقال الضباط إنهم 
وجدوا حبوزته سالحًا أبيض.

مت  فيديو  مقطع  وأظهر 
املارة  أحد  بواسطة  تصويره 
جيرون  وهم  الشرطة  ضباط 
فريدي بعد تكبيل يديه وظهر 
كأنه يعرج. وقال مسؤولون 
إنه كان قادرًا على الصعود 

إىل مؤخرة سيارة الشرطة.
بالشرطة  مسؤولون  وأضاف 
أن السائق توقف مرة واحدة 
إىل  الطريق  يف  األقل  على 
القيود  لوضع  الشرطة  مركز 
يف قدمي فريدي، ويستغرق 
وقال  دقيقة.   30 الطريق 
مسؤولون رمسيون إن فريدي 
كان غاضبًا جدًا وحتدث حينما 
وضع املرة األوىل يف شاحنة 
الشرطة لكنه مل يكن يتنفس 
مركز  إىل  وصل  حينما 

الشرطة.
بأخطاء  بلتيمور  شرطة  أقرت 
اليت  اللحظات  يف  عديدة 
تبعت ذلك: مل تربط الشرطة 
عندما  مقعده  حزام  لفريدي 
الشرطة،  سيارة  يف  وضع 
لسياسات  خمالفة  وهي 
الشرطة. وأيضًا مل تقدم له 
الطلبات  رغم  الطبية  الرعاية 
العديدة. ومل يتصل الضباط 
من أجل احلصول على سيارة 
القبض  ألقي  عندما  إسعاف 

عليه، كما جيب أن يفعلوا.
وقالت الشرطة إنها ال تعرف 
فريدي  إصابة  كانت  ما  إذا 
عليه  القبض  خالل  حدثت 
سيارة  يف  كان  حينما  أم 

الشرطة.
شرطة  ضباط   6 إيقاف  مت 
التحقيقات.  hنتهاء  حلني 
عملية  يف  املتورطون  ونفى 
استخدامهم  عليه  القبض 
القضية  يف  وjحقق  للقوة. 
أيضًا وزارة العدل ملعرفة إذا 

ما ارتكبت انتهاكات للحقوق 
املدنية.

بلتيمور،  عمدة  وقالت 
رولينجز-بالك،  ستيفاني 
ترحب  إنها  تصرحيات  يف 
إضافية  أمنية  مساعدة  بأي 
على  ”إلجابات  الوصول  يف 
األسئلة اليت مازال كثري منا 

يسأهلا“.
مل كل هذا الغضب؟

االشتباكات  تلك  وصلت   
إىل  والغاضبة  امللتهبة 
لكنها  اإلثنني،  بلتيمور، 
مبسريات  بدأت  قد  كانت 
النشطاء  يقول  حيث  سلمية 
كبرية  قومية  قضية  إنها 
الشرطة  معاملة  بسوء  تتعلق 

للسود.
مشلت قائمة القتلى املتورطة 
العام  خالل  الشرطة  بها 
من  براون  مايكل  املاضي، 
رايس  وتامري  فريجسون، 
جارنر  وإيريك  كليفالند،  من 
وأيضًا  أيالند،  ستاتن  من 
نورث  من  سكوت  ولرت 

تشارلستون.
هذه التوترات برزت فقط يف 
بني  العالقات  حيث  بلتيمور 
مضطربة  والشرطة  السكان 
يوم  ففي  طويلة.  فرتة  منذ 
السبت، انتهت مسرية سلمية 
مكونة من حوالي ألف شخص 
إىل مشاهد عنف خارج كامدن 

ياردز.
يقول آدم جوردن، 27 عامًا، 
جمموعات  أحد  يقود  الذى 
التظاهر يف بلتيمور: ”الناس 
يريدون العدل. يريدون سجن 
رجال الشرطة. لكن األكثر من 
إصالح  اإلصالح-  نريد  ذلك 

شامل“.
الذي تغرق فيه  الوقت   يف 
متصاعد،  عنف  يف  املدينة 
التظاهرات  منظمو  قام 
عن  أنفسهم  بتمييز  سريعًا 
ممارسي العنف الذين أشعلوا 
بعمليات  وقاموا  السيارات 
نهب وأصابوا أكثر من عشرة 

رجال شرطة.

يف  القيادات  مواقف  أمجعت 
مشروع  رفض  على  العراق 
يتعامل  الذي  األمريكي  القرار 
يف  و«السّنة«  »األكراد«  مع 
واعتربته  كـ«بلدين«،  العراق 
ومّسًا  البالد  لتقسيم  مقدمات 
هّدد  وقت  البالد، يف  بسيادة 
باستهداف  الصدر  مقتدى  فيه 
حال  يف  األمريكية  املصاحل 

إقرار املشروع
الكونغرس  إعالن  مير  مل 
األمريكي مناقشة جلنة العالقات 
اخلارجية ملشروع قانون يتعامل 
يف  و«السّنة«  »األكراد«  مع 
دون  من  كـ«بلدين«  العراق 
القادة  من  قوية  فعل  ردود 
تهديد  حّد  وصلت  العراقيني، 
السيد مقتدى الصدر )الصورة( 
األمريكية  املصاحل  باستهداف 

يف العراق.
ويفرتض أن تكون جلنة العالقات 
النواب  جملس  يف  اخلارجية 
األمريكي قد ناقشت يف وقت 
مشروع  أمس  مساء  من  متأخر 
عضو  به  تقدم  الذي  القرار 
الكونغرس عن احلزب اجلمهوري 
األربعاء،  أمس  ثوربريي،  ماك 
»يتعامل مع أكراد وُسنة العراق 
على أنهما بلدان منفصالن عن 

احلكومة العراقية«.
»إمكانية  على  املشروع  وينص 
البشمركة  واشنطن  تزويد 
باملساعدات  السنية  والعشائر 
بشكل مباشر، كما يشرتط على 
على  احلصول  العراقية  احلكومة 
إعطاء  مقابل  املساعدات  هذه 
األقليات غري الشيعية دورًا يف 
ثالثة  غضون  يف  البالد  قيادة 
وأن  القانون  إقرار  بعد  أشهر 
لـ«احلشد  دعمها  بغداد  تنهي 
تلتزم  مل  وإذا  الشعيب««، 
بالشروط جتّمد 75 يف املئة من 
املساعدات لبغداد، ويرسل أكثر 
مباشرة  منها  املئة  60 يف  من 

إىل »األكراد« و«السّنة«.
إمكانية  على  املشروع  ينص 
و«العشائر  »البشمركة«  تزويد 
بنحو  باملساعدات  السنية« 

مباشر
حيدر  احلكومة  رئيس  ورفض 
القانون  مشروع  العبادي 
»البشمركة«  لتسليح  املقرتح 
السنية« مبعزل عن  و«العشائر 

بغداد.
إن  بيان،  يف  العبادي،  وقال 
العراقية  احلكومة  مع  »التعامل 
ضمن  واضحًا  زال  وما  كان 
العراقية،  السيادة  احرتام 
احلكومة ضمن  ما وضعته  وهو 
املستمرة  وتأكيداتها  ثوابتها 
يف مباحثاتها مع هذه الدول«. 
يتم  لن  تسليح  »أي  أن  وأكد 
العراقية  إال عن طريق احلكومة 
خطط  من  تضعه  ملا  وفقًا 
أن  العبادي  وبنّي  عسكرية«. 
يف  املقرتح  القانون  »مشروع 
يف  اخلارجية  العالقات  جلنة 
مرفوض  األمريكي  الكونغرس 
ويؤدي إىل مزيد من االنقسامات 

يف املنطقة«.
للخارجية  موقف  أسرع  ويف 

واشنطن تثري عاصفة ضد التقسيم يف بغداد:
الصدر يتوّعد باستهداف املصاحل األمريكية

عربت  سنوات،  منذ  العراقية 
عن استنكارها ملشروع القانون 
املقدم يف الكونغرس االمريكي، 
الذي  بـ«القرار  والذي وصفته 
وأكدت  العراق«.  سيادة  ميس 
يف بيان أن »أية مساعدة تقدم 
للعراق يف حربه ضد االرهاب ال 
العالقات  ثوابت  تراعي  أن  بد 
االحرتام  على  املبنية  الدولية 
الدول،  لسيادة  املتبادل 
احلكومة  مع  التعامل  وضرورة 

املركزية حصرًا«.
قبل  من  جاء  األهم  التصعيد 
زعيم التيار الصدري الذي هّدد 
األمريكية  املصاحل  باستهداف 
إقرار  حال  يف  العراق  يف 
مشروع القانون يف الكونغرس 

األمريكي.
حال  يف  أنه  الصدر  وهدد 
جملس  من  قرار  »استصدار 
سريفع  فإنه  األمريكي  النواب 
العسكري  اجلناح  عن  التجميد 
األمريكي  باجلانب  املتخصص 
مصاحل  ضرب  عملية  ليبدأ 
واشنطن داخل وخارج العراق«.
الصدري  التيار  زعيم  وشدد 
األمريكي  »املشروع  أن  على 
بالتعامل  يقضي  الذي  اجلديد 
مع الكرد والسّنة كـ«دولتني«، 
بشكل  العراق  لتقسيم  بداية 
بـ«إظهار  أمريكا  مّتهمًا  علين«، 

سوء النية ضد العراق«.
إىل  العراقيني  الصدر  ودعا 
عرب  والطوائف،  األرض  »محاية 
بيان يرفض املشروع«، معتربًا 

أن »الشعب ملزم بذلك«.
من جهته، رأى رئيس اجمللس 
األعلى اإلسالمي العراقي، عمار 
شأنه  من  »القرار  أن  احلكيم، 
اجملتمع  يف  االنقسام  تعميق 
العراقي ودفعه باجتاه التشظي 
مسودة  واصفًا  والتقسيم«، 

املشروع بـ«األمر اخلطري«.
كشفت  متصل،  سياق  ويف 
مطلعة  كردية  مصارد 
إقليم  رئيس  أن  لـ«األخبار« 
مسعود  العراق،  كردستان 
األيام  خالل  سيتوجه  الربزاني، 
املتحدة  الواليات  إىل  املقبلة 
األمريكية، لالجتماع باملسؤولني 
تفاصيل  على  والتعرف  هناك 

أكثر بشأن الدعم املقدم له.
القوى  احتاد  عن  النائب  أما 
فرأى  طه،  فارس  »الُسين«، 
أن  »األخبار«  إىل  حديث  يف 
القانون  مشروع  تضمنه  ما 

الذي  التقصري  على  ردًا  »جاء 
تتعّمده احلكومة العراقية بشأن 
الُسنية«،  العشائر  تسليح 
»الُسّنة«  ترحيب  أكد  وفيما 
بفقرة التسليح، أعلن »رفضهم 
إىل  ُتشري  اليت  التفاصيل 

تقسيم العراق«.
عن  النائب  وافق  بدوره 
أمني  الكردستاني«،  »التحالف 
احلكومة  تقصري  أن  على  بكر، 
الطرفني  تسليح  يف  االحتادية 
األمريكي،  القرار  أسباب  أحد 
يطلبون  والُسّنة  »الكرد  قائاًل: 
أكثر  يف  السالح  بغداد  من 
تستجب  مل  أنها  إال  مرة،  من 
هلم، ما دفع أمريكا إىل تقديم 

املساعدة«.
والتسليح  »الدعم  أن  ويضيف 
للكرد  أمريكا  تقدمه  الذي 
تريدهما  أنها  يعين  ال  والسّنة 
بلدين منفصلني عن  يكونا  أن 
جاء  املشروع  وإمنا  العراق، 

لتقديم الدعم فقط«.
بغداد  يف  األمريكية  السفارة 
املشروع  تربير  إىل  سارعت 
املقدم ورأت »أنه غري قانوني 
أمريكا  سياسة  يعكس  وال 

اخلارجية«.
وقال املتحدث باسم السفارة، 
»سياسة  إن  لوري  جيفري 
الواليات املتحدة األمريكية جتاه 
ندعم  وحنن  تتغري،  مل  العراق 
أن  ونؤيد عراقًا موحدًا«، مبينًا 
واملعدات  واملساعدات  »الدعم 
احلكومة  من  املقدمة  العسكرية 
األمريكية يتم تسليمها للحكومة 

العراقية«.
الرئيس  نائب  أن  يذكر 
أكد  بايدن،  جو  األمريكي، 
خلطة  دعمه  مناسبات  عدة  يف 
إىل  العراق  بتقسيم  تقضي 
ثالث مناطق تتمتع حبكم ذاتي: 

للشيعة والسّنة واألكراد.
نشر  مقال  بايدن، يف  واقرتح 
يف صحيفة »واشنطن بوست« 
يف آب املاضي، إنشاء »نظام 
فيدرالي فعال« كوسيلة لتجاوز 

االنقسامات يف العراق.
ورأى أن ذلك »سيؤمن تقامسًا 
كل  بني  للعائدات  عاداًل 
بنى  بإقامة  ويسمح  األقاليم 
أمنية متمركزة حمليًا مثل حرس 
وطين حلماية السكان يف املدن 

ومنع متدد تنظيم داعش«.

)األخبار(

الصدر
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كتابات

وصرعهم  اهلل  رمحه  تيمية  بن  األسالم  شيخ  قال 
أى اجلن لألنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق 
كما يتفق لألنس مع األنس وقد يكون وهو كثري 
أو األكثر عن بغض وجمازاة مثل أن يؤذيهم بعض 
األنس أو يظنوا أنهم يتعمدوا آذاهم  ما ببول على 
ون  بعضهم  بقتل  أو  حار  ماء  بصب  أو  بعضهم 
كان األنسى ال يعرف ذلك وفى اجلن جهل وظلم 
بأكثر مما يستحق وقد يكون عن عبث  فيعاقبونه 
منهم وشر مبثل سفهاء األنس ومما سبق نعرف أن 

أسباب مس اجلن لألنس هى :
تعشق  أو  إنسية  اجلنى  يعشق  بأن  العشق   :  1

اجلنية إنسى
ماء  للجنى وعدوانه عليه بصب  األنسى  : ظلم   2
ساخن عليه أو الوقوع عليه من مكان عال أو البكاء 
احلمامات   ( املياه  دورات  فى  والغناء  والصراخ  
( أو أذى بعض اجلن املتشكل على صور الكالب 

والقطط واحليات وحنوها
وقد يكون إستهزاء بعض الناس باجلن فى حديث 

عابر من أسباب مسهم ملن يفعل ذلك
3 : ظلم اجلنى لألنسى كأن ميسه دون سبب وال 
يتسنى له ذلك إال فى حالة من هذه احلاالت األربع 

وهى :
1 : الغضب الشديد
 2 : اخلوف الشديد 

3 : اال نكباب على الشهوات 
4 : الغفلة الشديدة

أنواع املس الشيطانى
فى  به  املصاب  على  الشيطانى  املس  يظهر  قد 
الشعور  وفقدان  الدوار  من  قصرية  نوبات  شكل 
وإضطراب تعابري الوجه وقد متر سريعا جدا دون 

أن يالحظها أحد ممن حول املصاب
أو  كالذراع  اجلسم  اعضاء  من  عضو  يتشنج  وقد 
يفقد  أنه  إال  شعوره  املصاب  يفقد  وال  األرجل 
عليه  يبدو  الذى  العضو  فى  التحكم  على  قدرته 

العرض
وقد يتشنج اجلسم كله ويتخشب ويكون املصاب 
فى حالة ال شعورية أو ميشى دون إدراك ويتكلم 
كالما غري منسق وجييب إجابات مضطربة تستمر أىل 

دقائق أو تطول اىل ساعات
وجنمل ذلك فنقول : املس الشيطانى  أربعة أنواع 

وهم
1 : مس كلى  ) إقرتان كامل ( ميس اجلن اجلسد 

كله
اجلسم  من  واحدا  عضوا  )ميس  جزئى  مس   :  2

كالذراع أو الرجل أو اللسان أو العني  (
3 : مس دائم ) يستمر اجلنى فى جسد األنسى 

ملدة طويلة (
4 : مس طائف ) ال يستغرق إال حلظات قليلة ( 

وقد قال القرآن الكريم
) إن اللذين إتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 

تذكروا فإذا هم مبصرون (
أعراض مس اجلن لألنسان

حبيث  نسان  األ  ميس  أن  الشيطان  يستطيع 
احلركة فال  التخبط فى  والتخبط هو  يتخبط  جيعله 

يستطيع
من  ترنح  فيسريكانه   ، التحكم يف سره  األنسان 
دوار او دوخة ، وحيس كان األرض متيد به ، أو 
يفقد القدرة على تقدير اخلطوة املتزنة لقدميه ، أو 
حساب املسافة الصحيحة هلا  والتخبط يف احلديث 
فال يعي ما يقول ، وال يستطيع ان  يربط بني ما قال 
وما يقوله وما جيب أن يقوله بعد ذلك ، والتخبط 
يف الفكر ، والتخبط يف العمل .. . والتخبط ما 
اإلنسان ألي  من  الصحيح  اإلدراك  ان  فقد  هوإال 
شىء يهم به أو يفكرفيه ، وبديهى أن هذه هي 
عالمات اجلنون . ويسبب مس الشيطان لإلنسان 
أمراضا قد تتفق أعراضها مع امراض اخرى ، وقد 
تتميز فتختلف  عن أعراض األمراض االخرى كلها ، 
وبذلك إذا عوجلت على انها امراض مؤكدة أعراضها 
فال يستجيب ذلك املرض ألي عالج ، وأما إذا ما 
إختلفت فإ نها  كذلك ال جيدي معها العالج  ونظرأ 
وأعراض  العضوية  االمراض  اعراض  بني  للتشابه 
املس الشيطاني ، فانه والبد من التفرقة بينهما 
للوصول إىل حقيقة املرض ونوعه ، ومعرفة عالجه 

املناسب له .

للمس  و
نى  لشيطا ا
فى  أعراض 
وأخرى  املنام 
اليقظة  فى 
األعراض  فاما 
اليت يف املنام 

فهي 
األرق   - ا 
دون  والقلق 

سبب عضوى

أسباب املس الشيطاني

الدكتور عالء العوادي
جبميع  املفزعة  واألحالم   ، الدئمة  الكوايبس   -  2

صورها واشكاهلا 
اناسابصفات غريبة  كأن  3 - أن يرى يف منامه 
يالحظ عليهم طوال مفرط او قصرا بينا  أو يرى 

أنا سا سودا
مكان  من  كانه سيسقط  منامه  يرى يف  أن   -  4

عال 
نائم دون أن يشعر  5 - أن يقوم وميشى  وهو 
تصدر  او  منامه  ويصرخ يف  ويبكى  أو يضحك   ،
منه  أصوات غريبة كان يزوم أويتأوه وهو نائم ، 

اويقرض علي أنيابه
. 6 - أن يري نفسه يف مقربة اومزبلة أو طريق 
موحش ، او  أنه يسري فى دم او يف ماء اويف 

جناسات
. 7 - رؤية احليوانات يف املنام : كالقط والكلب 
 ، والعقرب  واحلية   ، واألسد  والثعلب   ، واجلمل 
والنمور  واألفيال  والقرود   ، والعناكب   ، والفار 

والسحاىل باستمرار وتكرار
8 - ان يري يف منامه كنائس وأجراسا وقساوسة 
. ملحوظة : إذا رأي إنسان أحد هذه األعراض يف 
منامه مرات قليلة جدا  فليس بالضرورة انه مصاب 
مبس شيطانى  بل تكون  عالمة واضحة علي إصابته 
باملس إذا رأي أحدها أوبعضها اومعظمها يف منامه 

باستمراروتكرارواضح
وأما األعراض التى فى اليقظة فهى

1 - صداع دائم او شبه دائم ،متنقل فى الرأس أو 
ثابت فى مكان منها وال جيدى معه الدواء

2 - زيادة عدد دقات القلب دون جمهود يذكر
3 - التخبط يف األقوال واألفعال واحلركة

4 -التشنج والصرع من حني ألخر
التحكم يف عضو من أعضاء  5 - ففدان املريض 

جسمه أو أمل فى عضومن
أعضائه مع عجزالطب عن تشخيصه وعالجه )كالصمم 

،العمى،اخلرس الشلل ، النزيف
6 - تنميل يف القدمني واليدين حيس املريض كأن 

منال ميشى على جسمه
والبالدة  والكسل  واخلمول  الشرودالذهين   -  7
والشك  الدائمة  والوسوسة   ، املستمر  والنسيان 

يف كل شىء وعدم القدره على الرتكيز
 8 - كراهية املنزل أو الزوجة أو األبناء او النفس 

أو األقارب 
9 - الصدود عن ذكر اهلل والصالة  والشعور بضيق 
مساع  فى  أرتياح  مع  ذان  واأل  القرأن  مساع  عند 
فى  الشك  يأتيه  فإنه  يصلى  كان  وإن  األغانى  
الصالة  وعدم إدراك كم صلى  أو شعوره بدوخة 
وزغللة تأتيه أثناء الصالة  او يشعر بامل يف الصاله 

أو بكاء او صراخ ال إرادي او ضحك .
10 - تناول اخلمورواملسكرات والتدخني بشراهة

وأفعال  بأشياء  تيان  واأل  الشديد  الغضب   -  11
وحركات غري معتادة من قبل

12 - الضيق واألكتئاب واحلزن الدائم واألختناق
13 - حب القذارة وإطالة الشعر واألظافر  واجللوس 
واماكن  واخلرابات  احلمامات  يف  طريلة  ملدة 

النجاسات والقاذورات
14- االنفراد والعزلة عن الناس .

15 - رؤية أشياء غريبة فى اليقظة كأن يرى أشباحا 
أو ثعابني أو غريها  من احليوانات أو يرى أشخاصا 

أويسمع أصوات اجراس ،أوصفريأوحنوذلك
16-الرغبة يف زيارة اضرحة وقبوراألولياء،والشغف 

بسماع شرائط الغناء الصويف.

1 )قال( 
 

ـ وصار كّل من ال يريد أن يعمل، وكّل حمتال، 
وكّل مهووس باجلنس أو معتوه، يسعى من 

أجل: حلية، مسبحة، سّجادة، جّبة وعمامة!. 
**

الكفُر  الّشكر.  عكسه  للكفر:  معنى  أقرب  ـ 
يشكر  وال  بالصانع  يعرتف  الالشكر،  حقله 
الذي جيعل  الِشرك  الصنيع، وهذا غري  على 
للصنيع صانعني أو أكثر، وغري اإلحلاد الذي 

هو فلسفة عنوانها الطبيعة والوقت. 
**

ـ ال يؤمن باهلل سوى الطفل. 
**

ـ أنت عطوف بعني نفسك لكّن املهّم أن تكون 
عطوفًا بعيون من حييطون بك. أنت ترى فيهم 
وهم أيضًا يرون فيك. كثري من احلّب أقّل ِمن 

صنعة التواضع. 
**

ـ اخلوف هو اخلوف من الضمري. 
**

ـ »أنت أنا اآلخر«. 
**

لكيّن ال أعرفك!.  ـ أنت أنا اآلخر \ 
**

ـ كّل جهة ليست إاّل أكثر قسوة. 
**

ـ حياتنا حروف يف سِفر الزمن. 
**

ـ املسرح ثابت واملشاهد تتغرّي. 
**

ر أحٌد ما على حنو ما، رمّبا أحد ما آخر  ـ إذا فكِّ
يعمل اآلن على ذلك النحو أيضًا. 

**
أنظْر  ترمي،  كنَت  إذا  ترمي،  أنَت  وفيما  ـ 

صوب الذين يرمون معك. 
**

ـ اإلصغاء عالمُة نضج وشيمُة الكريم. 
***

 2 )نبيل عودة(  
منذ بدأ وعيي يتشّكل وأنا أعيش حكاية شعيب 
الفلسطيين الذي تشّرد .. وقصَص التشريد 
لوقف  العرب  للشيوعيني  البطولي  والنضال 
شحن أبناء شعبهم وقذفهم وراء احلدود .. 
ومعارَك اهلويات اليت خاضها احلزب الشيوعي 
الناس  عليه  أطلق  الذي  نقارة  حّنا  وحماميه 
ينشدون  وكانوا   ، الشعب«  »حمامي  لقب 
له األهازيج الوطنية فرحًا بتحصيله للهويات 
يعين  كان  الذي  األمر  احملاكم  عرب  الزرقاء 
الفلسطيين  اعتبار  وعدم  الوطن  يف  البقاء 
وحتديًا  احلدود،  وراء  قذفه  جيب  »متسّلال« 
على  ُفِرض  الذي  العسكري  للحكم  أيضًا 
العرب الفلسطينيني الباقني يف وطنهم ومن 
تلك األهازيج :«طارْت طّيارْة من فوق الّليْه 
جاب  نقاره  حّنا   \ يا شيوعيْه  ينصركو  اهلل   \
غصبًا عن رقبة بن غريونا«. وحسب  اهلويْه \ 
 ( ابراهيم  حّنا  واملناضل  الشاعر  مذّكرات 
كانت  يتغّرب(،  مل  شاب  ذكريات  كتابه: 
»ضيوف«  ُيعتربوا  ملن  محراء  هويات  مُتنح 
بالتعبري اإلسرائيلي، أي املرّشحني للطرد من 
أّما »غري الضيوف« فكانوا حيصلون  الوطن، 
أغاني  إبراهيم  حّنا  يذكر  زرقاء.  هوية  على 
الدبكة   حلقات  ُتنشد يف  كانت  اليت  التحدي 
الزرقات  ومنها: »يا أبو خضْر يلال ودينا  \ 
هذا وطّنا وع تراُبه ربينا  واحلمرا ع صرامينا \ 
»يقطع  مهموما«.  ماني  احلكومه  كّل  ْومن   \
لو اّنه حاكم يف تل  نصيب ال قطْع نصييب \ 
واحلزب  توفيق الطييب وإميل حبييب \  أبيب \ 

الشّبان  ويتلّقف  الكونا«.  بيهّزوا  الشيوعي 
الكرة ويعلو نشيد احلوربه : »لو هبطت سابْع 
لو هبطت سابع مسا  مسا عن حقنا ما ننزْل \ 

عن أرضنا ما نرحل«.  
رئيس  أّول  هو  غوريون«  »بن  )مالحظات: 
»أبو خضر« إسم شرطي  حلكومة إسرائيل. \ 
إميل   »\ ووحشيته.  ببطشه  اشتهر  يهودي 
حبييب« و«توفيق طوبي«  قائدان شيوعيان. 
\ »إميل حبييب« هو الكاتب الفلسطيين الذي 

اشتهر بروايته »املتشائل«(. 
***

3 )مثاًل(    
لعبة  بقوانني  التقّيد  على  مّتفقان  وأنت  أنا 
أحدنا  ُيشرك  أاّل  يضمن  من  لكن  الورق، 
حتت  من  »يلعب«  ال  أن  أو  باللعب،  كّمه 

الطاولة؟.
***

4 )الشيخ جابر مسلماني(  
حبناجر  احلاضر  تارخينا  إىل  ُينَقل  »الِديُن 

تعضدها خناجر«. 
***

5 )قراءة كرمية(  
كتب مراسل فضائّية اجلزيرة األستاذ صاحل 
لطائق وطرائف« كتاب:  السّقاف: »كونني \ 
»يرقى اىل مرتبة األدب الضاحك، الذي طاملا 
أبقوه على اهلامش، ألّننا أّمة تعشق تقطيب 

اجلبني والتكشري..«.   
***

 
6 )مقاربة كرمية(  

كتاب  يف  الناصري  نصيف  الشاعر  كتب 
»قصص  إّنه:  وطرائف«  لطائف   \ »كونني 

كأّنها قصائد نثر«. 
***

   )7 )Jesus Christ
وكان فضل عبد احلّي يعمل يف مركز حلفظ 
األمانات تابع لسكك حديد والية نيو ساوث 
القرن  من  الثمانينات  يف   ، سيدني  ـ  ويلز 
أسرتالّية  سّيدة  إليه  جاءت  ومّرة  الفائت. 
هلا  سفر  حقيبة  مفتاح  أضاعت  وقد  مسّنة 
فضل  وكان  ضرورّية.  حاجة  منها  وتريد 
حيتفظ حلاالت الطوارئ، يف مكتبه، بصندوق 
مفتاح.  ألف  وقولوا  كثرية  مفاتيح  فيه  مجع 
ويأسًا،  فائدة.  دون  من  منها  عددًا  وجّرب 
سأهلا  للسّيدة،  قال  كما  أخرية،  وكمحاولة 
طيبة:  بكّل  فقالت  مسيحّية؟.  كانت  إذا 
أّن من  »نعم«. قال: »يقول السّيد املسيح 
يفعل شيئًا بامسه يفعله السّيد املسيح له«. 
وخلط املفاتيح وقال: »جيسس كرايست« ـ 
وأدخله  مفتاحًا  ورفع  املسيح«.  عيسى  »يا 
السّيدة  ونظرت  فانفتحت.  احلقيبة  قفل  يف 
األسرتالّية املسّنة بذهول إىل فضل، وذاته 

فضل أخذته دهشة عظيمة. 
***

8 )منقول(  
»آدم وحّواء أكال التّفاحة، ويطالبوننا حنن أن 

دفع الفاتورة«. 
***

9 )بوذا(  
السبيل ذو املسالك السبعة )!( لكي يكون حّد 
لآلالم: صدق اإلميان، صدق احلديث، صدق 
االجتهاد،  صدق  الكسب،  صدق  السلوك، 

صدق التفكري، وصدق التأمل.
Shawki1@optusnet.com.au

لـكنيّ ال أعـرفك 

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

شوقي مسلماني 
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متفرقات

Saturday 2 May 2015  2015 أيـار   2 السبت 

انتشرت   
ه  مليا ا
نية  ملعد ا
ء  ا د لسو ا
يف    Blk
ت  يا ال لو ا
ة  ملتحد ا
كية  مري أل ا
  2011 عام 
صبحت  أ و

ملا  والعلماء  املشاهري  لدى  املفضل  اخليار 
طاقة  جتدد  غنية  طبيعية   عناصر  من  حتتويه 

اجلسم ومتنحه االنتعاش والرطوبة الضرورية.

أسواق  تدخل  السوداء  الشرب  مياه  صورة 
لدى  املفضل  اخليار  اصبحت  وملاذا  اإلمارات 
 "6 "مانسام  شركة  أعلنت  العاملوقد  مشاهري 
حبسب "البيان" عن إطالق مياه Blk السوداء يف 
أسواق الشرق األوسط بداية من دولة اإلمارات 
وهي متوفرة حاليا يف عدد من املتاجر واملراكز 

الصحية.
على   Blk مياه  حتصل  الشركة،  ملوقع  ووفقًا 
الفولفيك  معدن  إضافة  مبجرد  األسود  لونها 
الذي يتم استخراجه من املواد النباتية ومحض 

الفولفيك.
حتتوي مياه Blk  السوداء على 77 مادة معدنية 
أساسية لصحة اجلسم واحلفاظ على طاقته منها 
بناء  إعادة  على  تساعد  لألكسدة  مضادة  مواد 
اجلهاز املناعي، والشوارد الكهربائية اليت متنح 
من  متنوعة  جمموعة  إىل  إضافة  للجسم  الطاقة 

املعادن املرطبة للجسم.
السوداء يف جسم  املياه  تأثر  للشركة،  ووفقًا 
االنسان مبنحه نفس الطاقة والنشاط الرياضي 
الذي متنحه مشروبات الطاقة ولكن الفرق بينهما 
هو أن املياه السوداء خالية من السعرات احلرارية 

والكربوهيدرات والسكريات و الكافيني.
مكونات مياه Blk السوداء

معادن الفولفيك:
النباتية، كما  احلياة  تلعب دورا حامسا يف منو 
الغذائية  املواد  وامتصاص  نقل  على  تساعد 

داخل اخللية النباتية.
املصدر  من  املعادن  هذه  استخراج  ومبجرد 
هذه  تكتسب  النقية،  املياه  إىل  وإضافتها 
دون  طبيعي   بشكل  األسود  اللون  األخرية 

استخدام
أي أصباغ اصطناعية أو ملونات.

ووفقا للعلماء، فإن محض الفولفيك هو واحد 
وهي  الطبيعية  الكهربائية  الشوارد  أقوى  من 

حتقق التوازن للجسم وجتدد خالياه. 
الشوارد الكهربائية: 

طبيعية  كهربائية  خباليا  االنسان  جسم  يعمل 
الغذائي واحلفاظ على  التمثيل  ضرورية لعملية 

نشاط اخلاليا.
وتتمثل الشوارد يف أمالح الصوديوم ونقصها 
العضالت وتشنجها ومشاكل  يؤدي إىل ضعف 

يف املعدة.
يفقد اجلسم هذه الشوارد الكهربائية عند ممارسة 
الرياضة والتعرق وعلى الشخص تعويضها عن 

طريق شرب املياه الغنية بالشوارد.

املواد القلوية: 
 .pH تساعد هذه املادة على توازن اليب إتش
الذي يسمح بوظائف اجلسم االعتيادية الضرورية 

ملقاومة االمراض.
ليواجه  قلوي  برصيد  حيتفظ  السليم  فاجلسم 
احلامضية   تزيد  وعندما  الضرورية  االحتياجات 
جيب تعديلها بالقلوية املخزنة يف اجلسم واليت 

عند استنزافها تضعف العضالت وتتشنج.
مياه Blk السوداء طبيعية وخالية من السعريات 
احلرارية والسكريات واملواد احلافظة أو امللونة 
وهلا طعم طبيعي صايف متنح النشاط والتوازن 

للجسم.

مياه الشرب السوداء.. وملاذا اصبحت 

اخليار املفضل لدى مشاهري العامل

شركة  تنوي   
اعتبارًا  فرنسية 
من أيلول البدء 
عطور  ببيع 
من  مستخرجة 
املالبس  روائح 
او  توفوا  الحباء 

هم يف غياب مؤقت.

طرأت الفكرة على ذهن الفرنسية كاتيا اباالتيغي 
)52 عامًا( بعدما فقدت والدها احلبيب ورائحته 

اليت كانت حتبها كثريًا. 

وتوضح كاتيا: "حتدثت إىل والدتي يف املوضوع 
رائحته  إىل  أيضًا مشتاقة  إنها هي  لي  فقالت 

كما أمتنعت عن غسل غطاء وسادته".
وبعد مساع عدة، تواصلت مع جامعة لوهافر اليت 
وضعت تقنية لنسخ الرائحة البشرية. وأوضحت 
يف  احملاضرة  االستاذة  سافاري  جريالدين 
اجلامعة "نأخذ قطعة ثياب عائدة للشخص املعين 
ونستخرج منها الرائحة األمر الذي يشكل حواىل 
مخسني جزيئية ونعيد تشكيلها على شكل عطر 

يف عملية تستغرق 4 أيام".

وسيطلق جنل كاتيا اباالتيغي الذي ال يزال طالبًا 
يف معهد التجارة، املشروع يف منتصف أيلول 

مبساعدة عامل كيمياء. 

وأوضحت كاتيا "نقرتح على العائالت عرب شركة 
يؤخذ  الراحل  بعطر  زجاجة صغرية  املوتى  دفن 
من قطعة قماش توفرها لنا"، مضيفة "سيكون 

السعر حبدود 560 يورو".

ووصفت ما تعرضه بأنه "عزاء من خالل حاسة 
الفيديو  وأشرطة  الصور  إىل  يضاف  الشم" 
والتذكارات االخرى عن الفقيد. وتنوي الشركة 
أن تتوسع بعد ذلك خارج حدود فرنسا لكنها ال 
تريد أن حتصر نفسها يف املناسبات احلزينة إذ 

تفكر أيضًا مبجاالت أخرى مثل عيد احلب.

شركة فرنسية تبيع عطوراً من رائحة 

األحباء يف زجاجة

بريطانية جتين 100 جنيه يف 

الساعة من يديها فقط

جتين فتاة بريطانية تدعى »إمييلي جريمسون« و 
تبلغ من العمر 25 عامًا مبلغ 100 جنيه إسرتليين 

فى الساعة الواحدة.، 
فق  يديها  عرب  إعالني  كموديل  تعمل  حيث 
دون  اإلعالنات  من  العديد  فى  يداها  وظهرت 
رأس  يديها  جيعل  ما  وهو  وجهها،  يظهر  أن 
ماهلا وثروتها الغالية، ويدفعها لبذل الكثري من 
العناية بيديها، لدرجة جتعلها ترطبها 10 مرات 

فى اليوم الواحد.

فإن  الربيطانية«  ميل  »ديلى  صحيفة  وحسب 
ملدة  يد  كعارضة  كامل  بدوام  تعمل  »إمييلي« 
عام كامل، وكانت فى وقٍت سابق حمررة موضة 
ومجال فى إحدى اجملالت، وتعلق إمييلى للصحيفة 
قائلة: »بدأت العمل  يف مايو املاضي، وبدأت 
أعمل بدوام كامل فى هذا اجملال منذ اخلريف، 
أحياًنا أعمل لعميل واحد لبضعة أسابيع وأحيانًا 
واملنتجات  التجارية  العالمات  ملختلف  أعمل 
املختلفة، وأنا أحب عملي جدًا«.  وتقول: »أهتم 
بشكل كبري بيدي فهى رأس مالي، وأستخدم 
»كريم واقى من الشمس« حتى عندما ال تكون 
فى  واحدة  مرة  وأقشرهم  مشرقة،  الشمس 
األسبوع ودائمًا ما أضع مقويًا لألظافر حلمايتها 
من التكسر أو اخلدوش، وال أفتح أبدًا الزجاجات 
 ، عمل  عندى  يكون  عندما  بيدى  املعلبات  أو 
خدوش  بالتعرض ألى  املخاطرة  ال ميكنين  فأنا 
أو كسور، وكذلك ال ميكنين احلصول على قطة 
صغرية، وأحرم صديقي من احلصول على واحدة 
أخاطر  أن  ميكن  ال  ولكنين  جًدا  حيبها  أنه  رغم 

باإلصابة خبدش«.

صديق حيمل زميله يف 
الدراسة 3 سنوات

ذابت قلوب الصينيني بعد مساعهم قصة طالب 
املدرسة  زميله على ظهره من وإىل  قام حبمل 

على مدى السنوات الثالث املاضية.

البالغ  شو"  "شيه  يقوم  دراسي  يوم  كل  يف 
"تشانغ  صديقه  مبساعدة  عاما   18 العمر  من 
تشي" البالغ من العمر 19 عاما حبمله على ظهره 
وتوصيله من منزله إىل مدرستهما والعودة به 
إىل منزله يف مقاطعة جيانغسو بشمال الصني.

وبالرغم من طول تشانغ البالغ 1.73 سنتيمرت، 
التزم  شيه  صديقه  أن  إال  كلغم،   75 ووزنه 
من  التنقل  يف  حتى  الوقت،  طوال  مبساعدته 

فصل إىل فصل داخل املدرسة.

وقال الطالب شيه شو لوسائل اإلعالم الصينية 
إنه كان حيمل تشانغ ذهابا وإيابا على األقل عشر 
مرات كل يوم، أكثر من 200 يوم يف السنة، 
ويعاني تشانغ تشي من ضمور العضالت، وهو 
عضالت  إضعاف  يسبب  عضال  وراثي  مرض 

اجلسم، مما يعيق اجلسم عن احلركة.

البعض يف  بعضهما  على  الشابان  تعّرف  وقد 
الصداقة  وساعدتهما  الثانوية،  داشو  مدرسة 
الطالب  أوائل  بني  يصبحا  أن  يف  القوية 

املتفوقني دراسيا.

وأثارت القصة موجة من التعليقات اإلجيابية على 
وسائل االعالم االجتماعية، مع إشادة الكثري من 
املتفاني، ووصفوه  بتصرف شيه  املستخدمني 

بانه "الطالب األكثر مجاال يف الصني".

 فالحة مصرية تعمل يف أحد احلقول تناولت جرعة 
من املاء البارد و أثناء شربها للماء وجدت بعض 
النمل فيه فسارعت الذهاب للمنزل و هي يف حالة 
ذعر و تناولت مبيدا حشريا فحدثت هلا تشنجات و 

توفيت يف املستشفى.؟!
احلالة الثانية:

حدثت هذه الوفاة يف والية بنسلفانيا يف مدينة 
روبرت هريشي   يدعى  عامل  غرق  أوننغتون حيث 
و يعمل مبصنع للفطائر يف قدر ملئ بالشوكوالتة 

السائلة!!
احلالة الثالثة:

البناء  لعامل  حدث  ما  هذا  ضحكا..نعم  مات 
اإلجنليزي أليكس ميتشل حيث مل يستطع السيطرة 
على نفسه من كثرة الضحك و هو يشاهد مسرحية 
ساعة  نصف  بعد  و  غوديز  ذي  تسمى  كوميدية 

سقط ميتا.
احلالة الرابعة:

مفاجأة صدق أو ال تصدق..حتديدا يف مدينة وارسو  
يف بولندا غضبت أمرأة غضبا شديدا عندما أعلمها 
بأنه سيفارقها و تركها ملصريها و غادر  زوجها 
املسكن فألقت بنفسها من نافذة  الدور العاشر 
و يف هذه اللحظة نفسها خيرج  الزوج من املبنى 

فوقعت زوجته عليه و قتلته و عاشت هي !!!
احلالة اخلامسة:

ينقلب السحر على الساحر  .. أثناء قيام أربعة من 
املشعوذات بإعداد جرعة من خليط يستخدمنه يف 
السحري  اخلليط  بغلي  قيامهن  أثناء  و  الشعوذة 
مرجل  يف  األمونيا  مادة  إضافة  و  األعشاب  من 

تصاعدت األخبرة السامة فقضت عليهن مجيعا!!
و العهدة على راوي هذه احلاالت

أغرب مخسة حاالت وفاة يف العامل
 أعلنت األجهزة 
مبطار  األمنية 
حالة  القاهرة 
 ، ئ ر ا لطو ا
كافة  ملراجعة 
ت  ا ء ا جر إ
بعد  التأمني، 
علي  العثور 
ضال"  "محار 
صالة  أمام 

 ،1 رقم  الركاب  مببين   3 رقم  بالصالة  الوصول 
املعروف باملطار القديم.

 
وقال مصدر مسؤول، إن سلطات األمن باملطار 
جتري  اجلوي  القاهرة  ميناء  شركة  مع  بالتعاون 
حتقيقات موسعة لكشف غموض احلادث، مشريا 
كامريات  شرائط  تفريغ  حاليا  جيري  أنه  إىل 
املراقبة بساحات انتظار السيارات إلمكانية حتديد 

املكان الذى دخل منه "احلمار".
 

علي صعيد آخر طلب وزير الطريان املدني إجراء 
حتقيق عاجل يف الواقعة، وإبالغه بنتائج التحقيقات 

ومن املتسبب يف الواقعة. سكاي نيوز عربية
 

سخرية  املطار  ساحات  فى  "احلمار"  وجود  وأثار 

محار يرفع حالة الطوارىء مبطار القاهرة..

تداول  حيث  االجتماعى،  التواصل  مواقع  نشطاء 
بني  مبفرده  يتحرك  للحمار  فيديو  النشطاء 
واستغراب  دهشة  أثار  األمر  وهذا  السيارات، 
للمطار  دخوله  كيفية  عن  وتساءلوا  األمن  أفراد 
الذى تقتضى التعليمات مبنع دخول أى حيوانات 

له.
 

وطرده  احلمار  مالحقة  النظافة  عمال  حاول  فيما 
إال أنه كان يهرب منهم، مما أثار سخط واستياء 

الركاب واملغادرين.
 

ودشن نشطاء موقع التواصل االجتماعى هاشتاًجا 
املطار"،  احلمار  دخل  "كيف  عنوان  حتت  جديًدا 

للسخرية من هذه الواقعة.
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 حيل »كاذبة« يعتمدها معظم 
الرجال لإليقاع بالنساء

هناك صنف من الرجال يكذبون طوال الوقت على 
النساء، ومن ثم يقعون من خالل زلة لسان يف 
اجللسة ذاتها، ومما هو معروف بأن املرأة تكره أن 
يكذب عليها الرجل يف األمور العاطفية؛ ألن ذلك 

جيرحها كثريًا.
ومن أهم حيل الرجال مع املرأة:

باالهتمام مبا  والتظاهر  األحاديث معها،  1- كثرة 
تقوله

طبقًا الستطالع الرأي الذي أجرته الدراسة مع آالف 
من النساء من خمتلف اجلنسيات عرب اإلنرتنت، بأن 
املرأة يف  على  للكذب  يلجأون  الرجال  من   %80
اللقاء األول إذا شعر بأنها مجيلة ويرغب باإليقاع 
بها، ولكن النساء عادة ما خيمن نية الرجل جتاههن، 
إن كان يريد الزواج، أو جملرد التسلية، وذلك من 
خالل األحاديث اليت يكثر منها؛ مظهرًا خفة الدم، 
وأشارت نسبة 75% من النساء إىل أنهن يعلمن 
بأن الرجل يكذب يف كثري من األمور يف حماولة 
لكسب اهتمام املرأة به، ووصفن ذلك بأنه حالة 

نفسية تصاحب الرجل عندما ينجذب المرأة.
لكن 60% من النساء يستمتعن بهذه األحاديث، 
بأنهم  اليقني  علم  يعلمن  أنهن  من  الرغم  على 
ويعود  امللل،  عالمات  بإظهار  بدأ  فإن  يكذبون، 
إىل طبيعته من حيث عدم االهتمام مبا تتحدث عنه. 

وهنا تكتشف املرأة إن كان صادقًا أم كاذبًا.

2- الصداقة
90% من الرجال هلم نوايا أخرى مع املرأة، تتجاوز 
إطار الصداقة اليت يريدون بناءها معها، ومما هو 
الرجل  أكثر من  تؤمن  املرأة  بأن  األمر  غريب يف 
الصداقة،  أجل  بالصداقة بني اجلنسني فقط من 
حياولون  بالتالي  وهم  ذلك،  يعلمون  والرجال 

اللعب على هذا الوتر.

3- حيلة البكاء العاطفي
قالت الدراسة: املرأة جتد بكاء الرجل جذابًا؛ ألنه 
يعترب تعبريًا عن عاطفة ما؛ فعندما تروي امرأة قصة 
عاطفية حمزنة مع رجل تلتقي به ألول مرة، ومن ثم 
تبكي؛ فإن الرجل اجلالس معها يبدأ بالبكاء أيضًا، 
وعلى  التماسيح،  دموع  إال  هي  ما  دموعه  ولكن 
أن  تستطيع  فهي  الفخ؛  هذا  يف  تقع  أال  املرأة 
تكتشف ما إذا كان بكاؤه نابعًا من القلب، أو أنه 

جمرد قدرة على ذرف الدموع لكسب عاطفتها.

4- منح كتف لبكائها
السابقة؛  للحيلة  ما  حد  إىل  مشابهة  احليلة  هذه 
ففي هذه احليلة حياول الرجل أن مينح كتفه للمرأة 
وبالتالي  معها؛  كبريًا  تعاطفًا  مظهرًا  تبكي؛  لكي 
خالل  من  الرجال  بعض  حياول  وقد  منها،  النيل 
ذلك ضم املرأة يف هذه الوضعية والتظاهر بأن 

الضمة بريئة للغاية.

5- الغوص يف سرد الشعر
أوضحت الدراسة بأن بعض الرجال حياولون الظهور 
مبظهر املثقفني الذين يهتمون بالشعر والقصائد 
تتأثر  واملرأة  والرومانسية،  العاطفية  الشعرية 
شيء  وهو  والرومانسي،  العاطفي  بالشعر  كثريًا 
يعلمه رجال كثريون ينتهجون أسلوب احليلة للنيل 

منها واحلصول على مايرغبونه.

6- الذوق يف اختيار الثياب اليت تليق به
إن عددًا كبريًا من الرجال يعلمون بأن املرأة حتب 
فإن  لذلك  للرجل؛  الرفيع  بالذوق  وتتأثر  اجلمال 

هناك من يلجأ إىل حيلة املظهر اجلميل إلغرائها.

7- األعمال
إذا علم الرجل بأن املرأة اليت معه تهتم باملال؛ 
األعمال،  عن  احلديث  إىل  الفور  على  يبادر  فإنه 
حتت  يعمل  وال  أعمال  كرجل  لنفسه  يعمل  وبأنه 
إمرة أحد، ويدعي أيضًا بأنه ميلك الكثري من املال، 
هدية  شراء  ميلكها،  قروش  خالل  من  وحياول 
غين  أنه  على  لديها  انطباع  لرتك  هلا؛  مستعجلة 

وكريم يف نفس الوقت.

أرمان ليجان

من  العديد  عليها  يعتمد  قوية  دالالت  للرموز 
الشعوب وال ميكن إهماهلا، وجاهل كل من يهملها 
أو يتجاهلها أو يتبناها جهال وغباء، فمثال عندما 
قدم األتراك العثمانيون إىل البلدان العربية على 
أنهم كما يدعون واهلل اعلم مسلمون كان جدهم 
راية محراء حتمل  الفاتح كما يدعون حيمل  حممد 
جنمة سداسية وهالال وهذا أحد شعارات املاسونية 
آخر  حديث  وله   «  Yin Yang  « يسمى  وهوما 

ومقال آخر لكن أوردناه على سبيل املثال.

أكثر  فمن  الدجال  املسيح  عن  ملوضوعنا  نعود 
الناس دعما وانتظارا لظهوره هم املاسونيون أو 
اليهود اجلدد الذين حيكمون العامل يف هذه األيام، 
يستخدمون رمز جنمة داوود ذي الرؤوس الستة 
ويعتزون بالرقم 6 وترى العديد من األشياء حتتوي 
الرقم 6 وهلذا الرقم قصة عميقة عندهم،  على 
وهو  اهلل  هو  الشيطان  ابن  أن  يعتقدون  فهم 
خملصهم ويسمونه املاشيح أو املسيا ويعتقدون 
بأنه نابع من كلمة »وحش« وهذه الكلمة بعرف 
اللغات القدمية ومبا يسمى »حساب اجلمل« تعرب 
عن العدد 666 فرتتيبها يف العربية يأتي ضمن 
الرتتيب األجبدي » أجبد هوز حطي كلمن سعفص 
قرشت ثخذ ضظغ« الذي هو نفسه يف اهلجائية 
العربية واليت تنتهي حروفها عند كلمة قرشت، 
أو  »وحش«  وترتيب كل حرف من حروف كلمة 
للشني،  و600  للحاء  و60  للواو   6 شيطان هي 
أن  املاسونيون  ويعتقد   ،666 جمموعها  فيكون 
حيث سيولد يف  الشيطان  ابن  مولد  تعين   666
الشهر  من  السادس  يوم  صباحا يف  السادسة 

السادس »حزيران«.

وحتى نتأكد من قدسية هذا الرقم لدى الصهاينة 
وتفاؤهلم به دعونا نلقي نظرة على مجيع احلروب 
اليت تشنها إسرائيل، وسنالحظ أنها شنتها يف 
الشهر السادس »حزيران«، الحظ عزيزي القارئ 
 « حزيران  1967 كانت يف  حزيران  نكسة  حرب 
يف  كان   1982 عام  لبنان  واجتياح   ،6 الشهر 
وكذلك  حزيران)1982-6-6(،  من  السادس 
السادس،  الشهر  يف  هو   2008 غزة  عدوان 
فإن مل يكن الشهر فهي تأخذ من السنة الرقم 
ستة مثل عدوان 1956على مصر وعدوان 2006 
يف  الكيان  يشنها  احلروب  وهذه  لبنان،  على 
هذه التواريخ اليت حتمل الرقم 6 مظنة منه أنها 

ستجلب له نصرا عظيما.

إن العدد 666 أتى يف جزء من الديانة املسيحية 
حتذر من ابن الشيطان أو أعور الدجال وقد ذكر 
اليونانية  يف  هي  كما   18:13 يوحنا  رؤيا  يف 

القدمية وتعين بالعربية:

»هنا احلكمة! من له فهم فليحسب عدد الوحش، 
وستة  ستمئة  وعدده:  إنسان،  عدد  فإنه 

وستون«
واليهود كانوا يكرهون عيسى اليسوع الناصري 
الذي  املاشيح  ليس  ويعتربونه  السالم  عليه 
ينتظرونه لذلك سعوا لصلبه وقتله فعلى زعمهم 

خرب دينهم ودمر ملكهم.

 »the Omen« فيلم  فإن  االستفاضة  أردمت  وإن 
أو طالع النحس املنتج عام 1976ثم الذي أعيد 
إنتاجه يف عام 2006 خري مثال على ذلك، الحظو 
الفيلم  هذا  ويف  االنتاج،  سنوات  6 يف  الرقم 
وأحد  برينر«  »األب  الدين  رجل  بني  حوار  يدور 
السفراء األمريكيني »ثورن« وأهم ما يف احلديث 

مقولة األب:

 Father Brennan: »When the Jews return to Zion,
 and a comet rips the sky, and the Holy Roman
 Empire rises, then you and I must die. From the
 Eternal Sea, He rises, creating armies on either
 shore, turning man against his brother, till man
 exists, no more.« The Book of Revelation

.predicted it all

هل سيظهر ابن الشيطان ” املسيح الدجال “يف عام 2016م
 Father Brennan: Your son, Mr. Thorn. The
 Son of the Devil. He will kill the unborn child.
 Then he will kill your wife. And then, when he
 is certain to inherit all that is yours, then, Mr.

.Thorn… he will kill you
.Robert Thorn: That’s enough

 Father Brennan: And with your wealth and
 power he will establish his counterfeit kingdom
 here on Earth, receiving his power directly from

!Satan

ترمجة احلوار

يقول األب برينان:
عندما يعود اليهود إىل صهيون، ويظهر مذنب 
ميزق السماء وتننهض إمرباطورية الرومان العظيمة 
فإني وأنت سنموت، ومن البحر األبدي سينهض 
وخيلق جيوشا من الشاطئ اآلخر، وجيعل اإلنسان 
يقتل آخاه حتى يفنى البشر« كتاب الثورة يتوقع 

هذا.
يتابع األب قائاًل :

ابن  هو  بل  ابنك  ليس  ثورن  سيد  ابنك  إن 
ويقتل  يولد  مل  الذي  ولدك  سيقتل  الشيطان 
زوجتك ثم يرثك وبعدها بثروتك وبالسلطة يقيم 
قوته  ويستمد  هنا  األرض  على  الزائفة  مملكته 
يورد  الفيلم  إبليس. يف  الشيطان  من  مباشرة 
امرباطورية  نهوض  بأن  تفسريا  األشخاص  أحد 
فدولة  نعلم  وكما  االوربي،  االحتاد  الرومان هو 
الفيلم  نهاية  يف  و  قائمة،  الصهيوني  الكيان 
ترى عزيزي القارئ أن إبن الشيطان ممسك بيد 
رئيس الواليات املتحدة لريعاه بعد أن مات السيد 
ثورن، ويطرح هنا السؤال نفسه ملاذا أعيد انتاج 

هذا الفيلم مرة أخرى يف عام 2006؟!

هل سيشهد اليوم السادس من الشهر السادس 
على  الدجال  له  خيطط  شيئا   2016 عام  يف 
املسيح  سيظهر  هل  املاسونيني،  أتباعه  أيدي 
خريطة  التساؤل  هذا  على  جييب  الدجال؟؟!! 
كشفت ألول مرة 18 ) 6+6+6=18( زعيما من 
املسمون   – السرية  العاملية  املاسونية  زعماء 
باملتنورين- وبصورهم احلقيقية، عدا زعيم واحد 
 )  anti-christ  ( حتته  وكتب  فارغا  مكانه  ترك 
وهو املسيح الدجال ووضع حتت أمسائهم اجملال 
ماسوني يف  زعيم  أول  ظهور  بداية  منذ  الزمين 
الدجال  أعور  وهو  زعيم  آخر  وحتى   1776 عام 
 2016 تاريخ  الفارغة  الصورة  حتت  وضع  حيث 
م، أي أنه سيظهر يف عام 2016 وهو عام النور 
املقابل  العربي  التقويم  »the year of light« يف 
للسنة العربية 5774 حيث سيظهر املاشيح، فهل 
هذا املسيح الدجال شخصية معروفة عامليًا!!!! 
وجتدر اإلشارة أن أحد هؤالء الزعماء 18 هو هنري 
كسنجر وزير اخلارجية األمريكي السابق وترتيبه 

السادس عشر.

اهلل  صلى  حممد  األكرم  الرسول  بأقوال  وخنتم 
 ، القرآن  يقرؤون  نشء  ينشأ  وسلم:«  عليه 
حتى  قطع  فرق  خرج  كلما   ، تراقيهم  جياوز  ال 
خيرج يف أعراضهم الدجال »، وهذا دليل على 
أن الدجال خيرج من اخلوارج، ونراهم اليوم من 
أنتجتهم  وقد  وأخواتها-  النصرة  إىل  داعش 
والعراق  الشام  بني  وهم  العاملية-  الصهيونية 

حيث خيرج الدجال، فهل أوجد هؤالء عبثًا؟!

الرسول األكرم )ص( يف وصف املسيح  وقال 
عليه السالم واملسيح الدجال:«أراني الليلة عند 
الكعبة فرأيت رجال آدم كأحسن ما أنت راء من 
أدم الرجال له ملة كأحسن ما أنت راء من اللمم 
أو  رجلني  على  متكئا  ماء  تقطر  رجلها فهي  قد 
من  فسألت:  بالكعبة  يطوف  رجلني  عواتق  على 

هذا ؟ قيل: هذا املسيح ابن مريم .«

اليمنى  العني  أعور  قطط  جعد  برجل  أنا  إذا  ثم 
كأنها عنبة طافية فسألت: من هذا ؟ فقيل لي: 

هذا املسيح الدجال.«

األكرم  الرسول  قال  فقد  الدجاَل  اليهوُد  ويتبع 
)ص( :«

الدجال على كل  إذا خرج  املدينة  األرض  نعمت 
نقب من أنقابها ملك ال يدخلها ، فإذا كان كذلك 
رجفت املدينة بأهلها ثالث رجفات ال يبقى منافق 
من  يعين –  وال منافقة إال خرج إليه ، وأكثر – 
خيرج إليه النساء ، وذلك يوم التخليص وذلك 
خبث  الكري  ينفي  كما  اخلبث  املدينة  تنفي  يوم 
احلديد ، يكون معه سبعون ألفا من اليهود على 
كل رجل منهم ساج وسيف حملى ، فتضرب قبته 

بهذا الضرب الذي عند جمتمع السيول.

ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

وال تكون حتى تقوم الساعة –  ما كانت فتنة – 
أكرب من فتنة الدجال ، وال من نيب إال وقد حذر 
أمته ، وألخربنكم بشيء ما أخربه نيب قبلي . ثم 
وضع يده على عينه ، ثم قال: أشهد أن اهلل عز 

وجل ليس بأعور.«

أما عن فتنته يف األرض فيقول الرسول األكرم 
)ص(:«

أيها الناس إنه مل تكن فتنة على األرض أعظم 
من فتنة الدجال وإن اهلل مل يبعث نبيا إال حذره 
أمته وأنا آخر األنبياء وأنتم آخر األمم وهو خارج 
حجيج  فأنا  فيكم  وأنا  فإن خيرج  فيكم ال حمالة 
حجيج  امرئ  فكل  بعدي  خيرج  وإن  مسلم  كل 
خيرج  وإنه  مسلم  كل  على  خليفيت  واهلل  نفسه 
من قلة بني الشام والعراق فيعيث ميينا ويعيث 
أنا  فيقول  يبدأ  فإنه  أثبتوا  اهلل  عباد  فيا  مشاال 
نيب وال نيب بعدي ثم يثين فيقول أنا ربكم ولن 
تروا ربكم حتى متوتوا وإنه أعور وإن ربكم ليس 
كل  يقرؤه  كافر  عينيه  بني  مكتوب  وإنه  بأعور 
وإن  وجهه  يف  فليتفل  منكم  لقيه  فمن  مؤمن 
وجنته  جنة  فناره  ونارا  جنة  معه  أن  فتنته  من 
نار فمن ابتلى بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف 
وليستعذ باهلل تكون عليه بردا وسالما كما كانت 
النار على إبراهيم وإن من فتنة أن معه شياطينا 
األعرابي  فيأتي  الناس  صورة  على  تتمثل  كذا 
أتشهد  وأمك  أباك  لك  بعثت  إن  أرأيت  فيقول 
أني ربك فيقول نعم فتمثل شياطينه على صورة 
ربك  فإنه  اتبعه  بين  يا  له  فيقوالن  وأمه  أبيه 
وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم 
بعد ذلك وال يصنع ذلك  يقدر هلا  ولن  حيييها 
بنفس غريها ويقول أنظروا إىل عبدي هذا فإني 
أبعثه اآلن يزعم أن له ربا غريه فيبعثه فيقول 
من ربك فيقول ربي اهلل وأنت الدجال عدو اهلل 
وإن من فتنته أن يقول لألعرابي أرأيت إن بعثت 
لك أباك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيمثل له 
أن  فتنته  من  وإن  أبيه،  صورة  على  شياطينه 
أن  األرض  ويأمر  فتمطر  متطر  أن  السماء  يأمر 
تنبت فتنبت فيمر باحلي من العرب فيكذبونه فال 
يبقى هلم سائمة إال هلكت ومير باحلي من العرب 
أن متطر فتمطر ويأمر  السماء  فيصدقونه ويأمر 
إليهم مواشيهم  أن تنبت فتنبت فرتوح  األرض 
وأمده  أسنمة  كانت  ما  أعظم  ذلك  يومهم  من 
خواصر وأدره ضروعا وإن أيامه أربعون يوما يوما 
ويوما  كالشهر  ويوما  ذلك  دون  ويوما  كالسنة 
دون ذلك ويوما كاجلمعة ويوما دون ذلك ويوما 

كاأليام وسائر أيامه كالشررة يف اجلريدة.«



Page 30صفحة 30     

مقالة
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الدكتور خيام الزعيب- مدير مكتب صحيفة العامل اجلديد بدمشق

 اهلجرة غري الشرعية مصطلح برز يف العقود األخرية وأخذ وضعًا 
مميزًا يف وسائل اإلعالم العربية واألوروبية، وعدد من منظمات 
والدولية،حتى  اإلقليمية  احلكومية  واملؤسسات  املدني  اجملتمع 
األول  العامل  معها  يضطر  اليت  القليلة  القضايا  إحدى  أصبحت 
العبًا  بوصفه  الثالث  العامل  مع  والتعامل  كربيائه  عن  للنزول 
أساسيًا له دوره الرئيسي يف احلد من تلك الظاهرة، وسورية 
على وجه اخلصوص تعد أحد امليادين األساسية اليت جتري على 
أرضها دراما اهلجرة، إذ عّد املواطن السوري صيدًا مثينًا لعصابات 
التزوير، حيث يتم إعطاءه جوازات سفر وتسهيالت تكلفة ما بني 
أحد  يف  الحقًا  ليكتشف  دوالر،  ألف  و30  دوالر  آالف   10 الـ 
املطارات الدولية أن اجلوازات اليت بني يديه مزورة ويتم إعادته 
اىل بالده أو إعتقاله، أو على منت قارب صغري مكتظ باملهاجرين 
املغامرين، تتالعب به األمواج حتى تسلمه اىل حرس السواحل، 

أو ينتهي به األمر اىل اإلستقرار يف قاع البحر.

إن كانت تداعيات احلرب اجلارية يف املنطقة دفعت قضية اهلجرة 
غري الشرعية إىل السطح بشكل الفت، إال أن الفاتورة اليت دفعها 
الثمن، حيث  باتت جسيمة وباهظة  وال يزال يدفعها السوريون 
فاقت أثارها كل التوقعات، قياسًا لتقديرات األرقام الصادرة 
من املنظمات الدولية واليت تفيد بأن السوريون، أصبحوا أكرب 
جمموعة مهجرة يف العامل، ويشكلون اليوم حنو 23% من جمموع 
املهجرين يف العامل، وذكرت أخر إحصائية لألمم املتحدة أن ثالثة 
ماليني الجئ سوري نزحوا إىل اخلارج و6.5 ماليني نازح داخل 
سورية، وهو ما يعين أن قرب نصف السوريني مجيعا أجربوا على 
ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم، فتطورالصراع يف سورية، مل يعد 
فقط مزيدًا من عمليات القتل والتدمري، بل أصبح يف نتائجها 
مزيد من الالجئني يف بلدان اجلوار، واهلجرة ذاتها مل تعد قائمة 
بصورتها العادية، إمنا حتولت إىل هجرة غري شرعية، األمر الذي 
البلدان  يف  وخاصة  املعتمد  واألمن  اهلجرة  لنظام  خرقًا  يشكل 
األوروبية، فتفشي ظاهرة اهلجرة غري الشرعية واليت تعين خماطر 
حتمية بالنفس لقاء أمل ضئيل حبياة أفضل، ليست إال مدلواًل 
والضغوط  األزمة  وعمق  الشباب  لدى  اليأس  شيوع  على  حادًا 

احلاصة عليهم، وفقدان اإلنتماء للوطن أو الثقة به.

يقض  هاجسًا  الشرعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  تبقى  ذلك  إطار  يف 
دول العامل بإستمرار إال أن تنامي أعداد ضحياها بشكل مطرد 
نواقيس  إطالق  الدولي  األخرية، فرض على اجملتمع  اآلونة  يف 
حياة  أواًل  تهدد  اليت  الكارثية  تداعياتها  فمن  للتحذير،  اخلطر 
املهاجرين وأمن وإستقرار الدول املعنية ثانيًا، إذ أصبحت أخبار 
غرق مراكب املهاجرين غري شرعيني عرب البحر األبيض املتوسط 
بإجتاه القارة األفريقية شبة يومية، إذ أن أكثر من 1750 مهاجرًا 
قتلوا يف املتوسط منذ مطلع العام 2015، وهو عدد أكرب 30 مرة 

من حصيلة الفرتة نفسها من 2014.

وتردي  األمنية  واإلضطرابات  احلرب  وويالت  األزمات  يف ضوء 
األوضاع اإلقتصادية فإن النسبة األكرب من الشباب يقعون يف 
ومكاتب  السوق  مساسرة  اىل  اللجوء  خالل  من  احملظور  دائرة 
السفريات غري القانونية ووسطاء اهلجرة الذين يتقاضون مبالغ 
مالية كبرية، وقد نشطت على احلدود مع ليبيا حركة التهريب 
البشري وعصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ 
طائلة بدعوى توفري فرص عمل هلم يف أوروبا ثم يهربون بهذه 
االموال دون أن حياسبهم أحد، وتنتهي رحلة الشباب إما باملوت أو 
السجن أو الرتحيل، ونتيجة لعدم توفر الوعي لدى هؤالء الشباب 
مبخاطر اهلجرة غري الشرعية يلقون حتفهم وهم يف طريقهم اىل 
أحد املوانئ األوروبية حيث يتم تسفريهم على منت مراكب قدمية 
ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر املتوسط وحتى من ينجو 
ويتم  األوروبية،  للقوانني  يعترب خمالفًا  أوروبا  اىل  منهم يصل 
مرة  بلده  اىل  مهانًا  مرحاًل  الوطن  أرض  اىل  أخرى  مرة  إعادته 
لإلجتار  السوداء  السوق  أصبحت  الشرعية  غري  فاهلجرة  أخرى، 

بالشباب.

باتت ليبيا اليوم منطقة جذب وهو ما جيعلها صاحبة العبء األكرب 
األوسط،  الشرق  املهاجرين من دول منطقة  األلوف من  ملئات 
إذ أضحت املعرب األمثل يف نظر املهاجرين للوصول اىل أوروبا، 
عن طريق قطع البحر، فإنهيار اقتصاد البالد واهلروب من الفقر 
والبطالة وتالشي األمل يف احلصول على فرص العمل، والفساد 
كل  العربية  الدول  يف  املستشري  والقهر  واجلهوي  السياسي 
يكتنف  ما  رغم  الوسائل  بكافة  اهلجرة  اىل  بالشباب  يدفع  ذلك 
بعضها من خماطر وإنتهاكات جسيمة حبقهم، وال ننسى اإلنبهار 

أزمة اهلجرة غري الشرعية: سورية حتت املنظار

بالغرب وهو سبب أساسي من أسباب اهلجرة اىل اخلارج بعد اهلوة 
الكبرية اليت باتت تفصل بني القارة االوروبية وبني دول العامل 
ظاهرة  فتنامي  والتكنولوجية،  اإلقتصادية  النواحي  يف  النامي 
الشديد  القلق  اىل  يدعو  بشكل  ليبيا  من  الشرعية  غري  اهلجرة 
هو الوضع األمين املتهور يف ليبيا، وإنتشار اجملموعات املسلحة 
واليت منها اجملموعات اإلجرمية املنظمة اليت تستغل عدم سيطرة 
الدولة على املنافذ البحرية لتهريب املهاجرين وحتقيق مكاسب 

مالية هائلة من وراء ذلك.
اىل  بالنسبة  معها  التعامل  يتم  الشرعية  غري  اهلجرة  ظاهرة  إن 
اليت  الليبية  األزمة  من  جزءًا  بإعتبارها  وأوروبا  الدولي  اجملتمع 
التنظيمات  فيها  تزدهر  فيما  سياسيًا  األطراف  فيها  تتناحر 
تشكل  كانت  اليت  اهلجرة  ظاهرة  من  جيعل  ما  وهو  اإلرهابية 
التهديدات  ثقاًل على اإلقتصاد األوروبي تتخذ شكاًل جديدًا من 
للمجموعات  األمنية حيث ميكن  املنظومة  على  ثقاًل  حبيث تشكل 
اإلرهابية أن ترسل خاليا نائمة اىل أوروبا عرب سفن املهاجرين 
املعقد  والسوري  اللييب  الوضع  فإن  وبالتالي  الشرعيني،  غري 
لألزمة  سياسي  حل  اىل  التوصل  من  جعل  التعقيد  واملتنامي 
ضرورة ملحة لإلستقرار واألمن ليس يف سورية وليبيا فحسب 
وإمنا يف كل الدول اجملاورة، وجعل من إضطراباتهما ما يشكل 

خطرًا على السالم واألمن الدوليني.

خالل  اهلجرة  جتاه  األوروبية  السياسات  إن  متصل  سياق  يف 
العقود األخرية كانت سياسات موجهة للصد أكثر مما هي موجهة 
للمساعدة، وهذه السياسات مل تقلل عدد املهاجرين بل زادت 
البحر، وقرر اإلحتاد األوروبي مؤخرًا زيادة  من عدد املوتى يف 
إنقاذ املهاجرين لتصبح 9 ماليني  امليزانية املخصصة لعمليات 
يورو بدال من 2.9 مليون يورو، كما قرر حماربة شبكات التهريب، 
والنظر يف إمكانية القيام بعمليات عسكرية ضد املهربني على 
الليبية قد تصل إىل تدمري السفن اليت ُتستعمل يف  السواحل 
تهريب املهاجرين عن طريق البحر، وإنطالقًا من ذلك فإن احلل 
األمثل حلل املشكلة من جذورها هو أن يشكل اإلحتاد األوروبي 
حتالفًا دوليًا ملعرفة األسباب احلقيقية اليت تدفع املهاجرين لرمي 
أنفسهم وترك عائالتهم وبالدهم من أجل الوصول ألوروبا ورغم 
أن قادة اإلحتاد إستطاعت بإمتياز أن حتول قضية إنسانية اىل 
قضية قانونية من خالل تعزيز إجراءات من شأنها التضييق على 
املهاجرين، لكنها حتتاج ملعاجلة األزمة بشكل واع أكثر من ذلك، 
من خالل دعم الالجئني واملشردين بداًل من احلرب على القراصنة 

واملهربني.

هنا ال بد من قول احلقيقة إن الدول األوروبية اليت يقصدونها 
الزمان  من  قرن  نصف  قبل  أوروبا  نفس  تعد  مل  املهاجرين، 
تعاني  اليوم  فأوروبا  واإلحرتام،  بالرتحيب  األجانب  تستقبل 
من البطالة ومهددة باإلفالس ودوهلا تستقبل برتحاب األجانب 
االسباب  وهلذه  الثقافية،  او  السياسية  للمناسبات  املدعوين 
الغري  واملسلمني  العرب  وخاصة  املهاجرين  تدفق  من  ختشى 
للمواطن  العمل  سوق  يف  منافسني  تعتربهم  ألنها  شرعيني، 
األوروبي ويهددون وحدة الثقافة واهلوية األوروبية خاصة بعد 
ذلك  إطار  يف  األوروبية،  الثقافة  يف  إندماجهم  إستحالة  تأكد 
عن  يكفوا  أن  وغريهم  السوريني  مبعاناة  هلؤالءاملتاجرين  نؤكد 
األوضاع  بتصوير  الشباب  هلوالء  اإلعالمي  والتضليل  الكذب 
عن  يتوقفوا  وأن  والرخاء،  الدميقراطية  جنة  وكأنها  أوروبا  يف 
تشجيع الشباب على اهلجرة غري الشرعية وعن مساعدة احلاملني 
باهلروب اىل أوروبا بإرسال املال والوثائق املزورة، وإرشادهم 
على عناوين مافيا تهريب البشر يف خمتلف الدول العربية دون 
اليائسة  املوت يف احملاوالت  اىل  اليت تصل  باملخاطر  إخبارهم 
للهروب من بلدانهم، وبإختصار شديد ميكنين القول إن اهلجرة 
الي حيلم بها الشباب للوصول اىل إحدى الدول األوروبية أصبحت 
ُعرضة ملصيدة األحالم ولتجار البشر الذين يتاجروا بهم ملنافعهم 

الشخصية دون رمحة أو رأفة بهم.

 متتع جوال جالكسي إس سكس اجلديد بالعديد من امليزات غري 
املسبوقة يف املكونات الصلبة، وينطبق األمر ذاته على الربامج 
الداعمة له، بعضها أتاحته مطورته »سامسونج«، والبعض اآلخر 
من بني مزايا نظام أندرويد لولي بوب، وعلى أية حال فهناك 
قبل  عليها  التعرف  الواجب  اجلديدة  التحكم  وسائل  من  العديد 

استخدام اجلوال للحصول على جتربة أفضل.

احلصول على اخللفية اليت يفضلها املستخدم

ستجد مجيع اخللفيات واحلاجيات املتاحة على اجلوال مبجرد الضغط 
على أي مساحة شاغرة على الشاشة، حيث ستظهر لك مباشرة مع 
إطالة الوقوف على تلك املساحة، هذا باإلضافة إىل خيار التحكم 

يف حجم حمتوى الشاشة.

استخدام مستشعر بصمة اإلصبع

يعترب استخدام خاصية كشف اهلوية بواسطة بصمة اإلصبع من 
أميز خواص االستخدام على اجلوال، وميكنك الوصول إليها من 
 ،Lock screen and security ثم على ،Settings خالل الضغط على
ثم Screen lock type، وبعد ذلك Fingerprints، وميكن بنفس الطريقة 

تغيري بصمة اإلصبع أو إضافة املزيد.

تقسيم الشاشة إىل نصفني

كل ما عليك هو جر مجيع حمتويات الشاشة إىل اجلانب السفلي، 
وحينها ستظهر قائمة كاملة بالتطبيقات يف ذلك اجلانب، بينما 
ستظهر على اجلانب العلوي الشاشة شاغرة متاما لعرض أي شيء 

تريده.

تشغيل الكامريا

ميكن تشغيل الكامريا مبنتهى السهولة مبجرد إطالة الضغط على 
زر التشغيل لفرتة طويلة.

التقاط صور سيلفي بسهولة

كل ما عليك هو تشغيل الكامريا األمامية وضبط الصورة على 
الشكل الذي تريده، ثم اضغط على مستشعر معدل القلب الذي 

يقع حتت فالش LED على اجلانب اخللفي من اجلوال.

تشغيل خاصية عدم اإلزعاج
تلقي  عن  اجلوال  خالهلا  يتوقف  الراحة  من  فرتة  على  للحصول 
ثم   ،Settings اإلعدادات  قائمة  إىل  توجه  والرسائل،  املكاملات 
اخرت Do not disturb، وهناك وسيلة تدعى Set schedule الختيار 
الذي تريد أن يتوقف اجلوال خالله عن تلقي املكاملات  الوقت 

والرسائل.

مضاعفة سرعة التحميل
هناك وسيلة ملضاعفة سرعة التحميل من خالل االستعانة بأكثر 
اإلعدادات  لقائمة  بالتوجه  وذلك  اإلنرتنت،  خلدمات  مصدر  من 
 Download وبعدها ،More connection settings ثم اختيار ،Settings

.booster

أخذ لقطة للشاشة
والشاشة  التشغيل  زري  على  الضغط  خالل  من  ذلك  ميكنك 
الرئيسة معا، وميكن أيضا من خالل الضغط على Palm swipe من 
خيار Motions and gestures الذي سيظهر عند الضغط على قائمة 

.Settings اإلعدادات

تشغيل وضع خاص

ميكنك استخدام وضع خاص إلخفاء مجيع البيانات اهلامة، وذلك 
من خالل التوجه إىل Privacy and safety من قائمة Settings، ثم 

.Private mode اختيار

التحكم عرب اإلمياءات
اضغط على خيار Motions and gestures الذي سيظهر عند الضغط 
على قائمة اإلعدادات  Settings، وحينها سيمكنك إجراء املكاملات 
مبجرد رفع يدك إىل أذنك، كما سيتوقف عن إصدار صوت مبجرد 

قلبه على وجهه سريعا.

 حيل احرص على تعلمها قبل 

galaxy s6 استخدام
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تتــمات

دول اخلليج تدعو...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حممد بن زايد ووفدًا مرافقًا له.
كما تلقى األمريان، اتصاالت تهنئة من قادة ومسؤولني عرب، 
يف طليعتهم الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي وملك البحرين 
محد بن عيسى والرئيسني اليمين والسوداني، متنوا فيها التوفيق 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  ووجه  شعبهما.  خدمة  يف  هلما 
احملافظات،  وحمافظي  املناطق  أمراء  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
ولي  وولي  العهد  ولي  عن  نيابة  البيعة  بتلقي  املراكز  ورؤساء 

العهد األحد املقبل.
يف مشهد حيمل دالالت مهمة، زار خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، واألمريان حممد بن نايف وحممد بن سلمان 

مساء االربعاء قصر األمري مقرن بن عبدالعزيز بالرياض.
وكان يف استقبال امللك سلمان أخوه األمري مقرن بن عبدالعزيز 
التاريخ  يف  العهد  ولي  منصب  عن  يتنازل  من  أول  يعد  الذي 
امللكية، حضور  الزيارة  األمراء. وسبق  من  السعودي، وجمموعة 
مهمة  إشارات  أعطى  مشهد  يف  األمريين،  مبايعة  مقرن  األمري 

لتماسك البيت احلاكم واستقراره.
وضج قصر احلكم يف الرياض أمس االول باألمراء واملسؤولني 

واملواطنني الذين قدموا ملبايعة ولي العهد وولي ولي العهد.
يف جانب آخر شهدت الرياض اجتماعًا لوزراء خارجية دول جملس 
مؤكدين،  احلوار«،  »طاولة  إىل  كافة  اليمنيني  دعا  التعاون 
خالل اجتماعهم التحضريي يف الرياض أمس االول متهيدًا للقاء 
التشاوري الـ15 لقادة دول اجمللس، املزمع عقده يف الرياض 
واستئناف  الدستورية  الشرعية  »تعزيز  أهمية  املقبل،  الثلثاء 
وآليتها  اخلليجية  املبادرة  وفق  اليمن  يف  السياسية  العملية 
التنفيذية، وخمرجات احلوار الوطين، وقرارات جملس األمن ذات 

الصلة.
وأوضح األمني العام للمجلس عبداللطيف الزياني، يف بيان أن 
نتائج  من  احلزم«  »عاصفة  حققته  مبا  أشادوا  اخلارجية  »وزراء 
وببدء عملية »إعادة األمل« استجابة لطلب الرئيس اليمين عبدربه 
اجلهود  بدعم  اجمللس  دول  التزام  على  مشددًا  هادي،  منصور 
مؤمتر  لعقد  اليمنية  الشرعية  احلكومة  بها  تقوم  اليت  احلثيثة 
الرياض، حتضره  التعاون يف  العامة جمللس  األمانة  مظلة  حتت 
مجيع األطراف واملكونات اليمنية املساندة للشرعية وأمن اليمن 
واستقراره، ومساندة التدابري العاجلة اليت تتخذها احلكومة ملعاجلة 
املمارسات غري  من  نتج  الذي  واخلطر  الصعب  اإلنساني  الوضع 

املسؤولة للميليشيات احلوثية.
يف  اإلنساني  الوضع  اجمللس  دول  خارجية  وزراء  وصف  كما 
عن  »التخلي  إىل  الدولي  اجملتمع  داعني  بـ«الكارثي«،  سورية 
مصاحله الضيقة، والتحرك باجتاه إجياد حل سياسي حيقق تطلعات 
هذا الشعب املكلوم«، مؤكدين مواقف دول جملس الثابتة جتاه 
الذي  اإلطاري  باالتفاق  ومرحبني  الشامل،  الدمار  أسلحة  انتشار 
توصلت إليه جمموعة 5+1 مع إيران، عن برناجمها النووي، على 
»تأكيد  املقبل  )يونيو(  حزيران  يف  النهائي  االتفاق  يراعي  أن 
لزوم تنفيذ التعهدات الواردة يف خطة العمل املشرتكة بإشراف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
ويف واشنطن، أكد املتحدث باسم البيت األبيض جوش آرنست، 
يف اإلجياز الصحايف اليومي أمس االول على »أن اململكة صديقة 
ألمريكا ودولة رئيسة يف املنطقة«، مشريًا إىل أن بالده حريصة 
إىل  السعودية،  مع  واملثمرة  الوثيقة  العالقات  هذه  تعزيز  على 
جانب العمل على ما فيه مصلحة البلدين، مشددًا على ثقة أمريكا 

بأن العالقات مع اململكة »ستظل قوية«.

كريي يستقبل خوجة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

كريي يف مقر وزارة اخلارجية يف واشنطن أمس االول، طلبه من 
الواليات املتحدة إنشاء »مناطق آمنة يف سورية« األمر الذي ال 
اإلقليمي، وفق مصادر ديبلوماسية  والتنسيق  البحث  يزال قيد 

غربية.
وأضاف: »جتب حماسبة األسد على االنتهاكات اليت ارتكبها ضد 
السوريني، وندعو واشنطن اىل إقامة مناطق آمنة يف سورية«. 
أما كريي، فقال إن األسد »فقد كل حس باملسؤولية جتاه الشعب 

السوري وفقد كل شرعية ليكون جزءًا من مستقبل سورية«.
يف  اخلارجية  العالقات  جلان  يف  نوابًا  أيضًا  خوجة  وسيلتقي 
الكونغرس قبل أن يعود إىل نيويورك إللقاء حماضرة يف جملس 
العالقات اخلارجية، ومن ثم إىل واشنطن نهاية األسبوع ليلتقي 
اجلالية السورية، على أن يستكمل لقاءاته الرمسية حتى منتصف 

األسبوع املقبل.
إىل ذلك، قال نشطاء إنه »اعتبارًا من الغد )اليوم( تلغى الربامج 
البث  سيقتصر  حيث  كافة،  واألغاني  احلكومية  اإلذاعية  املنوعة 
أيام  بعد  ذلك  النظامي،  اجليش«  وأغاني  الوطنية  األغاني  على 
النظامية يف مشال  القوات  انتكاسات تعرضت هلا  على سلسلة 

غربي البالد وجنوبها.
ميدانيًا، جنحت »حركة أحرار الشام« ومقاتلو اجلبهة اجلنوبية يف 
»جيش  بطرد  االول،  أمس  النصرة«  »جبهة  و  احلر«  »اجليش 

أسابيع ويضم بضعة فصائل صغرية  أنشئ قبل  الذي  اجلهاد« 
اجلوالن.  يف  القنيطرة  منطقة  معرب  من  »داعش«،  لـ  مؤيدة 
اجلوالن  الثالثاء يف منطقة سحم  منذ  معارك مماثلة  كما سجلت 
شهداء  »لواء  و  احلر«  »اجليش  بني  اجلنوبية  درعا  حمافظة  يف 
السوري  »املرصد  وقال  »داعش«.  على  احملسوب  الريموك« 
حلقوق اإلنسان« إن »مقاتلي الفصائل اإلسالمية باتوا يتفردون 
بالسيطرة على معرب القنيطرة احلدودي مع اجلوالن السوري احملتل 
عقب اشتباكات عنيفة مع جيش اجلهاد أسفرت عن خسائر بشرية 

يف صفوف الطرفني«.
يف دمشق، نقلت »وكالة األنباء السورية الرمسية« )سانا( عن 
رئيس جملس الشورى اإليراني علي الرجياني، قوله بعد استقباله 
وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج يف طهران األربعاء، 
إن »إيران لن تدخر جهدًا وستقف دومًا إىل جانب سورية وستقدم 
اليت تتعرض  اإلرهابية  لتعزيز صمودها يف احلرب  يلزم  ما  كل 
هلا«. وأوضح الفريج أن »التنسيق والتعاون املشرتك ضروري 
ومهم يف خمتلف اجملاالت، ومنها االقتصادية والعسكرية، بسبب 

حساسية املرحلة اليت متر بها املنطقة«.

التخبّط بني الفصائل املسلحة

املسلحة  الفصائل  بني  التخّبط  فصول  من  قديم  جديد  فصل 
استباقية  ضربات  سوريا،  يف  اجلنوبية  املنطقة  تشهدها  اليت 
شنها مقاتلو »جبهة النصرة« و«اجليش السوري احلر« وفصائل 
اسالمية ضد »سرايا اجلهاد« املوالي لـ »داعش« يف ريفي درعا 

والقنيطرة بني دمشق واجلوالن احملتل واألردن.
ريف  يف  القحطانية  منطقة  يف  العنيفة  اإلشتباكات  وترافقت 
القنيطرة مع قصف متبادل بقذائف املدفعية والدبابات ما ادى 
اىل سقوط قتلى وجرحى من الطرفني، وحتديدًا يف الريف الغربي 

لدرعا.
يتحدث املرصد السوري حلقوق االنسان عن حالة استنفار وتوتر 
بني اجلانبني على خلفية حواجز نصبها عناصر »لواء بروج اإلسالم« 
يف بلدة سحم املالصقة لقرى القنيطرة رّدًا على قيام لواء شهداء 
الريموك باعتقال قائدهم ومرافقيه، هذا اللواء املسلح يتزعمه ابو 

علي الربيدي املشهور باخلال ويعتقد انه بايع »داعش«.
وطالبت مجاعة »دار العدل يف حوران« مجيع الفصائل بضرورة قتال 
ما يسمى »جيش اجلهاد« املوجود يف قرييت القحطانية واحلميدية 
يف القنيطرة،  يف التفرعات اجلهادية، ال بأس من التذكري بأن 
جيش اجلهاد يقوده األمري ابو عبد اهلل الفنوصي ويضم »سرايا 
اجلهاد« ومجاعة »جند اإلسالم »و »لواء ذو النورين« و«مجاعة ابو 
بصري«، و«حركة جماهدي الشام«، و«مجاعة شباب اهل السلف« 

و«مجاعة البنيان املرصوص«.
املسلحني  املعارضني  هؤالء  كل  بني  التقاتل  ووصلت شظايا   
انتهجت يف السنوات املاضية  إىل املربع اإلسرائيلي، اسرائيل 
اجليش  مواقع  على  السريع  الرد  سياسة  اخلصوص،  وجه  على 
األراضي  داخل  خطأ،  ولو  قذيفة،  أي  حال سقوط  السوري يف 
احملتلة خالل املعارك مع مسلحي القاعدة، لكنها تعاملت برفق، 
اذا جاز الوصف، مع سقوط قذيفتني يف االراضي احملتلة الثالثاء 
اطلقهما مسلحو القاعدة من القنيطرة وسقطتا يف مستوطنة عني 

زيفان يف اجلوالن احملتل.
واعتربت اسرائيل ان قذائف القاعدة »طائشة« وبالتالي صديقة، 
واإلعالم العربي يتحدث عن أن عدم اإلستقرار سيستمر يف هذه 

املنطقة.

اجليش النيجريي حيرر...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

إنقاذهم. لكن هناك حنو 60 امراة من خمتلف االعمار ومئة طفل 
تقريبا«.

آخرين  امراة قتلت خالل املعارك وأن مثانية رهائن  أن  وأضاف 
أصيبوا جبروح بينما قتل جندي واصيب أربعة آخرون.وكان اجليش 
النيجريي اعلن يف 28 نيسان/ ابريل احلالي أنه قام بتحرير مئيت 
فتاة و93 امرأة من معقل جلماعة »بوكو حرام« اإلسالمية، ولكن 
من دون أن يؤكد ما إذا كان بعضهن من الفتيات اللواتي خطفن 

يف شيبوك قبل عام.
ويف 14 نيسان/ ابريل 2014، خطف اسالميو بوكو حرام 276 طالبة 
من مدرسة شيبوك جنحت 57 منهن يف الفرار خالل الساعات اليت 

اعقبت اخلطف يف حني ال يزال مصري الباقيات جمهوال.

هجوم عنيف لطالبان ضد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بالعشرات يف صفوف الطرفني.
وتستعد القوات األفغانية يف والية كندوز الواقعة مشال شرقي 
البالد لشّن هجوم معاكس ضّد مقاتلي طالبان الذين شنوا هجومًا 
الوالية  يف  اسرتاتيجية  مواقع  عدة  على  خالله  سيطروا  مباغتًا 

وحاصروا  بلدات مهمة...
إّن معركة كندوز هي بداية اهلجوم الربيعّي الذي  تقول طالبان 

أطلقْته قبل أيام وإنها مصرٌة على مواصلة القتال ..اخلرباء يرون 
أّن طالبان تسعى من خالل هذه املعركة إىل نقل جغرافيا القتال 

من اجلنوب اىل الشمال بعد أْن تكبدْت خسائر هناك. 
لقدرة  حقيقيا  اختبارا  تشكل  كندوز  فمعركة  اللعبة  كانت  أّيا 
القوات  من  كاماًل  األميّن  امللّف  تسلمت  اليت  األفغانية  القوات 

األجنبية مطلع العام احلالي.

املشنوق عرض...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

التجربة  فهذه  رومية  طوابق  يف  وسخانات  برادات  »ال  وقال: 
حتولت لسالح يف املبنى »ب«، هناك يومان يف االسبوع للزيارة 
وليس يوما. هناك يومان للموقوفني ويومان للمحكومني، حنن ال 
قدرة امنية لدينا لتنظيم زيارة يومية لالهالي، ليت طبيعة املباني 
تسمح، هي تسمح عندما يكون هناك 400 سجني وليس 1400. 
يومان باالسبوع ليس قليال، نعم يتم االنتظار فال امكانات لدينا 

الجراء قاعات وغريه، هذا ضروري ولكنه مكلف«.
أضاف: »لقد أوقفنا إدخال االكل بعد عملية املبنى »ب« اذ تبني 
هناك  يكن  مل  االكل،  مع  تدخل  كانت  املمنوعات  انواع  كل  ان 
جمال هلذا العدد الكبري اي 3000 سجني، ان نسهل عملية ادخال 
اذا  اال  الكوسا،  الكابتاغون واملخدرات داخل  االكل والبحث عن 
أتينا بفرق متخصصة لفحص كل صحن. أعرف ان هذا ليس سهال 
ومكلف على املساجني ونأخذ اجراءات الجراء تعاونية قوى االمن 
اليت ال تبغي الربح داخل السجن. البازار السياسي كان قائما على 
املساحمة اكثر من املطالب، وكانت املطالب اليت تتعلق بالزيارات 
او باالكل او بعض التسهيالت كانت متاحة، فكانت الشكوى من 
االنتظار وهذا صحيح فعندما يكون هناك 1200 سجني سينتظر 
االهل. لدينا اليوم حوالي 250 مليون دوالر و4 هي تكلفة سجون 
ولدينا 3 سنوات الجنازها. آنذاك لن ينتظروا. هذه عملية عمرها 
من  كبريا  عددا  لدينا  أن  اىل  إضافة  جديدة،  وليست  سنة   50

املساجني السوريني«.

اسئلة واجوبة

وعن عملية التفاوض اليت حصلت، قال املشنوق: »حنن نتحدث 
عن مبنى مغلق، وحنن فاوضنا مل ننكر، فإما الدولة تفاوض او 
تقوم بعملية. جيب ان يتم تقرير االولوية، كل ازمة امنية تبدأ 
بالتفاوض ال بالعملية االمنية، بعد فقدان االمل من حل طبيعي 
سليم نذهب للعملية االمنية. حنن نتعاطى مع بشر وليس الكل 
تهمتهم بسيطة وال  املساجني  رمبا بعض  متهمني  او  مشاركني 
لزوم للقسوة عليهم. ال وسائل اتصال من املساجني ال مع اخلارج 
وال مع الداخل، ال من املبنى »د« وال »ب«. هذا التنسيق بني 
االجهزة االمنية كافة خفف عن لبنان مصائب كبرية وحقق نتائج 

كبرية يف كل جمال وخاصة يف موضوع االرهاب«.
يوجد  بالتالي،  عملنا  حددنا  حنن  االمنية،  اخلطة  »محاية  أضاف: 
لوائح مطلوبني متفق عليها بني االجهزة االمنية جيري البحث عنهم 
العملية  مهمة  هذه  العدالة،  اىل  وسوقهم  لتوقيفهم  واملداهمة 
االمنية او التعزيزات االمنية يف كل منطقة لبنانية، يف طرابلس 
يف الضاحية يف البقاع يف كل مكان، مهمة اخلطة االمنية تنفيذ 
مذكرات قضائية وليس خطة امنية معينة ان جتول على البيوت. 
يوجد امساء حمددة متفق عليها كما حصل يف اي منطقة تسعى 
القوى االمنية اىل توقيفهم، واملفاجىء يف خطة الضاحية أنه مت 
توقيف عدد كبري لن اعلن عنه االن خالل 48 ساعة، النه يبدو ان 
من عليه مذكرة توقيف غري مصدق انه يوجد خطة امنية وصاروا 

يتنقلون بشكل طبيعي على احلواجز حتى فوجؤوا بتوقيفهم«.
وعن حماكمات املوقوفني االسالميني قال: »التأخر يف احملاكمات 
واصدار االحكام ليس فضال خاصا للموقوفني االسالميني، يوجد 
60% من املوقوفني، 60 على 3000 اي 1800 ليسوا موقوفني 
اسالميني مل تصدر حبقهم احكام. املسألة تتعلق بالقضاء وليس 
فقط باملوقوفني االسالميني. هناك اشخاص موقوفون السباب 
هذه  احكام،  حبقهم  تصدر  ومل  بعد  حماكمتهم  تتم  مل  بسيطة 

املسألة تعاجل داخل اجلسم القضائي وبالتعاون مع احلكومة«.
وحول احلديث عن 50 سجينا مفقودا، قال: »حتقيقا للشفافية، 
مت اخراج 47 سجينا من املبنى »د« اىل مبان اخرى داخل سجن 
رومية حفظا لالمن وحتقيقا الستنساب اختذته ادارة السجن، وهذا 
آخر، كل  امر طبيعي، مل يفقدوا ومل يتم اخذهم اىل اي مكان 
شخص واجهوه خالل العملية االمنية تعرض اما ليضرب او يضبط 
او يكون يف وضع ال ميكنه القيام بأي عمل فيه شغب او فيه 

مزيد من التمرد«.
وعن احلملة ضده من أهل البيت بدءا من طرابلس، قال املشنوق: 
وما  اللبنانيني،  كل  جتاه  داخلية  كوزير  مبسؤولياتي  معين  »أنا 
حصل يف سجن رومية ال يرضي ال السنة وال الشيعة وال الدروز 
وال اي طائفة، هذه املسألة متعلقة بفرض النظام واالمن على كل 
اللبنانيني ضمن ضوابط قضائية وقانونية، وال تتعلق باالتهامات 
وال بالشارع السين. تارخيي مع الشارع السين مل يبدأ من كالمي 
بطرابلس، ومهما مت احلديث عنه ال يغري من التزامي جتاه الكتلة 

السياسية اليت انتمي اليها وبيئيت السياسية«.
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بعض  يف  تشعر  قد 
األحيان باخنفاض الطاقة، 
وبطء  بالتعب  والشعور 
قد  كنت  فإذا  األداء، 
 8 أو   7 على  حصلت 
رمبا  النوم  من  ساعات 
يعين الشعور باإلجهاد يف 
هذه احلالة أكثر من جمرد 

حالة ضعف عارضة.

 رمبا يكون ذلك عالمة على مشكلة يف الغدة الدرقية اليت تنظم 
بالنعاس واإلجهاد إىل  الشعور  أو رمبا يعود  الطاقة،  مستويات 
إليك  أخرى  أسباب صحية  أو إىل  الطبيب،  زيارة  عدوى تتطلب 

أهمها:

بالالمباالة قد يكون  بالتعب مصحوبًا بإحساس  إذا كان الشعور 
ذلك عالمة على االكتئاب أو احلزن

حبسب موقع جملة "تايم" تشري التقارير الطبية لألسباب احملتملة 
وراء التعب إىل أن اضطرابات النوم أحد أهم العناصر املتسببة 
أسباب  أحد  النوم  أثناء  التنفس  توقف  يكون  اإلجهاد. وقد  يف 
اضطرابه، وعدم القدرة على احلصول على الساعات اليت حيتاجها 
جسمك من الراحة. يف هذه احلالة ينبغي احلصول على القيلولة 
أثناء النهار، ومراجعة الطبيب لوصف بعض اإلجراءات اليت تساعد 

على حل مشكلة توقف التنفس أثناء النوم.

إذا كان الشعور بالتعب مرتبطًا بضيق يف التنفس أثناء احلركة قد 
يشري ذلك إىل مشاكل يف القلب. من الظروف الصحية احملتملة 
تعديل  ذلك  يتطلب  وقد  القلب،  عضلة  اعتالل  احلالة  هذه  يف 
الغذائي، ورمبا يصل األمر إىل اجلراحة لزرع جهاز ينظم  النظام 

ضربات القلب.

بالالمباالة قد يكون  بالتعب مصحوبًا بإحساس  إذا كان الشعور 
ذلك عالمة على االكتئاب أو احلزن. ميكن حل هذه املشكلة مبزيد 

من املراقبة والتحليل للمشاكل احمليطة.

متى يكون التعب عالمة على 
مشكلة صحية؟

الرئيسي  السبب  القلب  أمراض 
عديدة. ويف ظل  بلدان  للوفاة يف 
الذي  املستقر،  احلياة  منط  انتشار 
لفرتات طويلة  اإلنسان  فيه  جيلس 
سواء يف املكتب أو البيت، أصبحت 
األزمات القلبية تصيب من هم يف 
العمر  من  والثالثينات  العشرينات 
كبار  على  قاصرة  تعد  ومل  أيضًا، 

السن.

العالمات  النساء،  خاصة  البعض،  يتجاهل  قد  أخرى  ناحية  من 
القلبية، لذلك تشدد  النوبات  الكالسيكية املبكرة اليت حتذر من 
كثري من التقارير الطبية على التعريف بأهم أعراض هذه األزمة.

إليك أهم العالمات التحذيرية من النوبة القلبية:

أمل يف اجلزء العلوي من اجلسم. أمل الصدر شائع لدى كل من 
الرجال والنساء، ويف بعض األحيان يعترب األمل وعدم الراحة يف 
أجزاء أخرى من اجلسم عند النساء من العالمات املبكرة على األزمة 
القلبية. يشمل ذلك األمل يف العنق أو املعدة )عسر اهلضم أو 

احلموضة( أو الذراعني أو الفك.

الشعور بعدم االرتياح. يصاحب ذلك الشعور ضغط على القلب، 
هذه  األمل يف  ترتاوح شدة  الصدر.  وأمل يف  باالمتالء،  وشعور 

احلالة بني اخلفيف واحلاد.
لدى  الشائعة  األعراض  من  التنفس  ضيق  التنفس.  صعوبة 

النساء، وقد يعقب هذا الضيق شعور بعدم الراحة يف الصدر.

اهلواء  إىل  اخلروج  يف  والرغبة  والعرق  الغثيان  أخرى.  أعراض 
الطلق.

أهم العالمات التحذيرية من 
النوبة القلبية

قال باحثون من أملانيا إن 
حتى  التدخني  عن  اإلقالع 
أمر جمٍد،  متأخرة  يف سن 

وله فوائده الصحية.

املركز  من  باحثني  حسب 
السرطان  ألحباث  األملاني 
يف  هايدلربج  مدينة  يف 

دراستهم اليت نشرت أمس األربعاء يف جملة "بريتيش ميدكال 
جورنال" الربيطانية، فإنه حتى وإن بدأ املدخن اإلقالع عن السجائر 
بذحبة  إصابته  خطر  خيفض  ذلك  فإن  الستني  بعد  ما  سن  يف 

صدرية أو سكتة دماغية.

مليون  بيانات نصف  الباحثون يف دراستهم على حتليل  واعتمد 
شخص بلغوا سن 60 عامًا فأكثر وذلك حسبما ذكر املركز اليوم. 
قبل  ميوتون  املدخنني  أن  للباحثني  تبني  أنه  إىل  املركز  وأشار 
نظرائهم من غري املدخنني خبمس سنوات ونصف يف املتوسط 

وذلك إلصابتهم بأمراض القلب والدورة الدموية.

األمراض مبعدل  املدخنني يتعرضون هلذه  الباحثني فإن  وحسب 
ضعف ما يتعرض له أقرانهم من غري املدخنني. وقال هريمان برينر 
املشرف على الدراسة إنه من اخلطأ االعتقاد بأنه".. فات أوان 
اإلقالع عن التدخني.. فاملدخنون كبار السن أنفسهم يستفيدون 
صحيًا من هذا اإلقالع.. ولكن وبشكل عام فإن القاعدة هي: كلما 
كانت الفرتة الزمنية اليت تفصل اإلنسان عن آخر سيجارة دخنها 

أطول كلما كان التأثري أوضح".

التدخني يقصف مخس سنوات ونصف من 
العمر

األعضاء  احرتقت 
لربيطانية  الداخلية 
معدتها  وانفجرت 
إثرها،  على  وتوفت 
حبوب  تناوهلا  بسبب 
إنقاص الوزن اشرتتها 
وبداًل  اإلنرتنت،  عرب 
الدواء  حيرق  أن  من 

الدهون املختزنة يف جسمها، أحرق أعضائها.

إىل طلب  عامًا   21 العمر  من  البالغة  باري  إميي  أولويز  اندفعت 
حبوب "دينيرتوفينول" أو املعروفة اختصارًا بـ"DNP"، تلك املادة 
الكيميائية السامة اليت استخدمها الفرنسيون يف احلرب العاملية 

األوىل لصنع متفجرات، حبسب صحيفة الغارديان الربيطانية.

وُطرح العقار على اإلنرتنت على أنه السبيل السهل لتعجيل عملية 
األيض وبالتالي حرق الدهون بسرعة واحلصول على جسم رشيق 

يف وقت قصري. 

ومبجرد شراء باري هلذا العقار يوم 12 أبريل )نيسان( اجلاري، 
تناولت عدة حبوب منه، ثم شعرت بإعياء شديد، ُنقلت على إثره 
إىل املستشفى، لُيكتشف من األطباء أن تناول حبة أو حبتني من 
هذا الدواء كافية جدًا لقتل أي شخص، واألغرب أن األطباء أكدوا 
أن الشابة باري تناولت 8 حبوب مرة واحدة حتى ُتسرع من إنقاص 

وزنها يف وقت قياسي، ما أدى إىل وفاتها.

غري  مواقع  من  ختسيس  أدوية  شراء  من  بشدة  األطباء  وحُيذر 
مرخصة أو دون استشارة الطبيب. وُيروج للدواء "DNP" على أنه 

قادر على فقدان 15 باوند خالل أسبوع واحد فقط.

هذا النوع من أدوية التخسيس حيرق 
األعضاء بدالً من الدهون

الصحية  املأكوالت  بتناول  وزنهم  ختفيف  إىل  الكثريون  يسعى 
هو  السبب  وزنهم.  ينقص  ال  ذلك  ورغم  الرياضة،  وممارسة 
األغذية اليت يتناولونها. فبالرغم من أنها معروفة بأنها صحية، إال 

أنها تؤدي إىل زيادة الوزن.

7 أطعمة صحية ولكنها خادعة وتزيد الوزنفي أملانيا يعاني حوالي 
67 باملئة من الرجال من السمنة، بينما تبلغ نسبة السمنة لدى 
ختفيف  الكثريين  حماولة  من  وبالرغم  باملئة.   53 حوالي  النساء 
كل  فليست  جدوى،  بدون  ولكن  صحية  أغذية  بتناول  وزنهم 
يعتقد  حسبما  الوزن  وتنقص  السمنة  من  حتد  الصحية  األطعمة 
البعض، فهناك الكثري من األطعمة الصحية اليت تسبب السمنة، 

من بني هذه األطعمة الصحية:

فيها  الدهون  ونسبة  بأنها صحية  األمساك  تعرف  األمساك:   .1
منخفضة، إال أن هناك بعض أنواع السمك اليت تزيد فيها كمية 
الدهون عن 15 باملئة مثل مسك التونة. وينصح اخلرباء بتناول 

اجلمربي املشوي، وفقا ملوقع "نيتمومس" األملاني.

2. السلطة: من املعروف أن تناول السلطة صحي وال يؤدي إىل 
زيادة الوزن، لكن خرباء التغذية حيذرون من استخدام الصلصات 
اجلاهزة وينصحون باستعمال منكهات طبيعية للسلطة مثل النعناع 

والكمون والليمون والزيت.

3. املنتجات قليلة الدسم وبدائل السكر: يعتقد البعض أن تناول 
أحيانا  يدفعهم  ما  السمنة  إىل  تؤدي  ال  الدسم  قليلة  املنتجات 
إىل تناول ضعف الكمية املعتادة، ما يعين احلصول على نفس 
كمية السعرات احلرارية اليت حنصل عليها بتناول املنتجات كاملة 

الدمسة.

الكوليسرتول  ختفيض  على  املكسرات  تساعد  املكسرات:   .4
وحتمي القلب، لكنها تتكون من كمية عالية من الدهون األحادية 
غري املشبعة املفيدة للصحة، ينصح خرباء التغذية بتناوهلا بشكل 

معتدل ال تتجاوز حفنة يد واحدة يف اليوم.

5. العصائر: يعد تناول العصائر أمر صحي، إال أن هناك الكثري 
من العصائر اليت حتتوي على كميات عالية من السعرات احلرارية 
ال تقل عن السعرات احلرارية املوجودة يف الكوال مثال، واحلليب 
كمية  على  حيتوي  أنه  إال  املغذية  املشوربات  من  يعترب  أيضا 
عالية من الدهون، لذا ينصح اخلرباء بتناول احلليب بنسب دسم 

منخفضة.

6. أطعمة مل تكن باحلسبان: من املعروف أن أطعمة مثل البطاطس 
املقلية والزبدة والكعك والبيض والبسكويت والشوكوال حتتوي 
اليت  األطعمة  أن هناك بعض  إال  الدهون.  على كمية عالية من 
مل تكن باحلسبان ختفي أيضا كم هائل من الدهون حسبما ذكر 
موقع "نيتدكتور" األملاني املعين بالتغذية الصحية، ومن بني هذه 
كريم  األيس  مثل  احلليب  منتجات  وبعض  املعجنات  املأكوالت 

وبعض أنواع الشوربة بالقشدة.

7. األرز األبيض: فهو الحيتوي على ألياف ما يدفع للشعور بالشبع 
سريعا، لنعود ونشعر باجلوع بعد فرتة قصرية ونتاول املزيد، لذا 
اليت  األلياف  على  إلحتوائه  البين  الرز  بإستخدام  اخلرباء  ينصح 

تساعدك على الشعور بالشبع ملدة طويلة.

 أطعمة صحية ولكنها خادعة وتزيد الوزن

 قد تعانى الكثري من الفتيات من مشاكل الشعر هذا ما تؤكده الدكتورة 
حنان الكحكى، أستاذ األمراض اجللدية جبامعة القاهرة، موضحة أن سوء 
التغذية ونقص بعض العناصر املعدنية املهمة فى اجلسم، هى السبب 
األساسى فى معاناة عدد كبري من الفتيات من مشاكل الشعر، ومنها 
والتفاح  والسبانخ  اللحوم  فى  يتواجد  الذى  والربوتني  احلديد  نقص 
والطماطم والكبده، الفتة إىل أن نقص فيتامني د املسئول عن تساقط 

الشعر يتم تعويضه من تناول البيض واأللبان.
من  والتى  الدرقية  الغدة  اضطراب  من  كبري  عدد  معاناة  أن  وتتابع 

هل تعلم ماذا تفعل السبانخ والبيض و البندورة بالشعر ؟

أسبابها نقص اليود املتمثل فى املأكوالت البحرية، ينتج عنه اإلصابة 
بسقوط الشعر، كما أن التعرض لالضطرابات العصبية له تأثري سلبى 

على الغدة الدرقية وتساقط الشعر.
جدا  املهمة  العناصر  من  واملاغنسيوم  "الزنك  قائلة:  حديثها  تستكمل 
األمساك  فى  العناصر  هذه  وتتواجد  سقوطه،  وعدم  الشعر  لتقوية 
واملشروم واللفت األخضر"، موضحة أن اتباع نظام غذائى حيتوى على 
مجيع العناصر املعدنية التى مت ذكرها يساعد على تقوية الشعر ومنع 

سقوطة.
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متفرقات
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 
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168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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يقام قداس السنة لراحة نفس املرحوم

موريس شدياق
شقيق الدكتور آميل شدياق وذلك يف كنيسة مار شربل بانشبول، 
الساعة  )اليوم(يف   ٢٠١٥ أيار   ٢ فيه  املوافق  السبت  يوم  وذلك 

اخلامسة والنصف مساًء.
لكم من بعده طول البقاء.

قداس السنة لراحة نفس 
املرحوم موريس شدياق

اليت  املخلوقات  تلك  النساء،   
ما  أرق  تكون  أن  املفرتض  من 
ُخلق على وجه املعمورة، أصبحن 
أقسى  منطقية،  غري  ألسباب 
حيتفظن  الكائنات.  وأبشع 
بسرية ُمقيتة، بني طيات ُصحف 
أكثر  من  أمثلة  هناك  التاريخ، 
لنساء  ووحشية  دموية،  األمثلة 

جتسد فيهن الشيطان جتسيدًا.

 مل أر يف حياتي إمرأة، إال وهلا 
مجاهلا..   يغطي  ما  القبح  من 

برنارد شو

عامل  وسط  املشاعر  منعدمات 
النسوة، وأكثرهن قسوة على مر 
التاريخ تقريبًا، مناذج رمبا تكون 
معروفة لدى الكثريين، ورمبا ال، 
وملكات  نفوذ،  ذات  نساء  فهن 

أيضًا.

مساع  يود  أحد  ال  احلقيقة،  يف 
تلك املآسي اليت مل ولن ينساها 
التاريخ، لكن ما فعلوه مل يرتك 
جمااًل لشيء سوى تذكر أفعاهلن 
الوحشية، و الدعاء دائمًا هلن بأن 

يصبحن وقودًا للجحيم اآلن!

إليزابيث باثوري

من أكثر النساء قسوة ووحشية 
على مر التاريخ، ارتكبت جرائم ال 
أكثر  اإلنسانية، حبق  ُتغتفر ضد 
من 600 فتاة، من بينهن 25 فتاة 

من قريباتها.
إليزابيث   “ الكونتيسة  تدعى 
 ،“ الدم  كونتيسة   “ أو  باثوري” 
ولدت يف 7 أغسطس عام 1560م، 
نفوذ  ذات  أي  نبيلة،  عائلة  من 
اجملر  يف  ُمْطلقة  وسلطة  وثروة 
وسلوفاكيا،  سابقًا،  )هانغاريا( 
رأت  صغرها،  يف  وبولندا. 
ُأختيها  وقتل  اغتصاب  بعينيها 

إّبان ثورة املزارعني آنذاك.

يف سن مبكرة، تزوجت من الدوق 
الذي  ناداسيت”  فرانسيس   “
التعذيب،  أساليب  عّلمها  بدوره 
و مّتثل ذلك، يف أن جعلها تقطع 
وعلى  األتراك.  األسرى  رؤوس 
ما يبدو الحظ أنها كانت تستمتع 
بالدروس  تكتفي  فلم  بذلك. 
زوجها فحسب،  من  تلقتها  اليت 
بل ابتكرت أساليب أخرى جديدة 

للتعذيب.

جرائمها السادية

يف  وقسوتها،  جرائمها  تتمثل 

النساء األكثر نفوذاً ووحشية على مر التاريخ!
تعذيب وقتل الفتيات الصغريات، 
تعيش  كانت  اليت  البلدة  من 
بالقوة  تأخذهن  كانت  فيها. 
ليعملن  البلدة،  يف  منازهلن  من 
خادمات هلا، ومبساعدة أربعة من 
اخلدم املقربني والساديني أيضًا، 
تصبح هؤالء الفتيات ضحايا عّزل 

داخل قلعتها املنعزلة.
حبرص  الفتيات  تنتقي  كانت 
الصغريات  فالفتيات  شديد، 
هلن  كانت  اجلسم”  “ممتلئات 
األولية )من وجهة نظرها(، حيث 
ُكّن يصمدن أكثر حتت التعذيب 

من الفتيات “النحيالت”!!.

بتعذيبهن  وتستمع  تتفنن  كانت 
املوت،  حتى  الوسائل  بشتى 
دون شفقة، ودون رجعة. كانت 
الفتيات األقل عذابًا هي اليت يتم 
أنها  يقال  املوت!.  ضربها حتى 
اتهمت إحدى خادماتها بالسرقة، 
قطعة  تسّخن  بأن  اخلدم  فأمرت 
ثم  ابيضت،  حتى  حديدية  وقود 

وضعتها يف يد الفتاة.
يوم  ذلك، ويف  بعد  األمر  تطور 
انتابت  احلسبان،  يف  يكن  مل 
“إليزالبيث” نوبة غضب شديدة، 
السيطرة  أحد  يستطع  مل  حبيث 
كِتف  من  جزء  فأكلت  عليها، 

إحدى الفتيات بأسنانها!.
لعقلها  ل  ُخيَّ احلادثة،  تلك  بعد 
الفتيات،  هؤالء  أن  الشيطاني 
هن طعامًا لذيذًا، سيحافظ على 
فالطعام مفعولة  الدائم،  شبابها 
يف العادة ينعكس على صاحبه. 
الفتيات وهن  فأصبحت تفرتس 
بذلك  وتستمع  احلياة،  قيد  على 

أيضًا. حتمًا مل تكن آدمية!.
هذه “السفاحة”، غلبت الشيطان 
فعاًل يف أفعاهلا اإلجرامية، حيث 
الفتيات يف  قامت بوضع بعض 
و  تعلقهن  ثم  حديدية،  أقفاص 
أسفل  وتقف  بالرِّماح،  ترميهن 
تلك األقفاص، تستحم بدمائهن 

النازفة.
فظاعة،  مدى  تتخيلوا  أن  لكم 
جيري  ماكان  وسادية  وقسوة، 

يف تلك القلعة امللعونة!.

نهايتها
مل تكتفي تلك السفاحة بقتل 600 
فتاة، وأكل حلم بعضهن، بل امتدَّ 
األمر بأن نّفذت تلك اجلرائم على 
25 فتاة من عائلتها، حبجة أنهن 
الشباب  نقي، سيمنحها  دم  من 
واجلمال الالزمني، وهذا ما فضح 

أمرها.
يف إحدى الليالي، هربت فتاة من 
القلعة، وأصبحت تروي ما حيدث 

حتى  البلدة،  سكان  لكل  هناك 
وصل األمر البن عم “ إليزابيث” 
يدعى الكونت “ جورجي ثورزو”، 
الذي كان على خالف معها على 
باقتحام  أمر  البداية.  منذ  الثروة 
اليت  الروايات  تلك  بعد  القلعة 
تناثرت يف البلدة حول ما جيري 

هناك.
اقتحم  أنه  الروايات،  تقول 
“إليزابيث”  كانت  وقت  القلعة 
بالضرب،  الفتيات  إحدى  تعدم 
ُمساعديها  ُيعدم  بأن  أمرًا  فوجه 
كافة، وأن ُتعتقل هي وحيدة يف 
غرفة ضيقة، منعزلة، يف قلعتها 
مت  حياتها.  بقية  فيها  لتتعفن 
يف  توفيت  حيث  بالفعل،  ذلك 

21 أغسطس عام 1614م.
أهي  املرأة،  أميز  أن  استطع  مل 
من  أم  الداجنة،  احليونات  من 
احليوانات املفرتسة !.. أفالطون

لسُت على وفاق تام بكل ما يقوله 
هذا الفيلسوف، عدا هذه املقولة 
يعيش  الرجل  كان  فلو  تقريبًا، 
على  لعلم  املرأة،  تلك  زمن  يف 
وجه احلقيقة، أنها من احليوانات 

املفرتسة “البغيضة” حتمًا..

 – بارما  دوقة  لويز..  ماري 
إيطاليا

ودوقة  فرنسية،  إمرباطورية 
النساء  إحدى  إيطاليا،  يف  بارما 
التاريخ  سّطر  الالتي  القاتالت، 
أمسائهن يف صفحاته السوداء، 
لويز”،  “ماري  تدعى  بأفعاهلن. 
ولدت يف 12 دميسرب عام 1719م، 
ملك  الثاني  نابليون  والدة  هي 

روما.

حياتها وجرائمها

تويف والدها وهي صغرية فحاول 
لكنها  اغتصابها،  أقربائها  أحد 
جنت منه، وذكرت يف مذكراتها 
قائلًة : “لقد جنوت منه بأعجوبة، 
هو قوي البنية، وأكرب مين خبمس 

سنوات”.
من  عشر  الثامنة  يف  تزوجت 
جاك   “ يدعى  رجل  من  عمرها، 
وجدته  األيام،  أحد  يف  حتى   ،“
نومهما  غرفة  أخرى يف  فتاة  مع 
كما  اخلاصة.  ثيابها  ترتدي 
مسعت أيضًا كلمات “جاك” الذي 
يقوهلا  هلا  يقوهلا  ما  دائمًا  كان 
لتلك الفتاة: “أنا أحبك وأريد أن 
األول  أطفال.  ثالثة  منِك  أجنب 
ضابط، و الثاني طبيب، والثالث 

ُمزارع”.

عليه  أطلقت  إنذار  سابق  بدون 
النار فأردته قتياًل على فراشه، 
للشارع  تنزل  بأن  الفتاة  وأمرت 
“ماري”  انطلقت  ثم  “عارية”. 
نار  لتطفئ  البلدة  شوارع  يف 
على  النار  فأطلقت  صدمتها، 
مع  خيرج  كان  عريس”   “ شاب 
عقد  بعد  الكنيسة  من  عروسه 

قرانهما.

األبشع من ذلك، كانت كلما رأت 
طفاًل صغريًا كانت تقول له قبل 
أن تقتله : ستكربون وستصبحون 
رجااًل وختدعون فتيات ُكثر، لذا، 
الذي  األمل  من  النساء  سأنقذ 

شعرُت أنا به!!.
يف احلقيقة، ال أعلم ماذا فعل هلا 
نابليون بعد ذلك ليعيد هلا ثقتها 

يف “الرجال” وتتزوج منه!.

إجنلرتا  ملكة  تيودور..  ماري 
األوىل

املعقدة،  الشريرة،  امللكة  تلك 
مّسوها  املتعصبة،  الكئيبة، 
ماشئتم، فجميع الصفات السيئة 

تليق بتلك الشيطانة.

حياتها
امللك  ابنة  هي  األوىل”،  “ماري 
 “ ووالدتها   ، الثامن”  “هنري 
يف  ولدت  آراغون”.  كاترين 

غرينيتش عام 1516م.
سعيد  “هنري”  امللك  يكن  مل 
يف  يأمل  كان  حيث  بوالدتها، 
طفٍل ذكر. لذا، طّلق “ كاترين” 
آن   “ من  وتزوج  ماري،  والدة 
بولني”، يف أمل أن تلد له وريثًا 
ذكرًا، فأجنبت “إليزابيث األوىل”، 

وشقيقها “إدوارد السادس”.
وبعد أن تدهورت صحة كاترين، 
امللكي،  البالط  من  ُطردت 
وكانت “ماري” حتت رعاية زوجة 
أبيها “آن”، اليت عاملتها كابنتها 

أيضًا.

حكم ماري الدموي
الدموية،  “ماري”  حكمت    
كانت  سنوات،  مخس  بريطانيا 
فيها  ترى  مل  اليت  السنوات 
“ماري”  كانت  النور.  بريطانيا 
أو  ثورات،  أي  بإنهاء  أمرت  قد 
فكانت  ديانتها،  ضد  معارضة 
احلروب الدينية اليت نشأت بني 
الكاثوليك والربوتستانت آنذاك، 
لثالثني  واستمرت  ذلك،  بسبب 

عامًا حتى بعد وفاة “ماري”.
عميق  كره  داخلها  نشأ 
شقيقها  بسبب  للربوتستانت، 

أمر  الذي  السادس”،  “إدوارد 
بأن تهدم كل املعامل الكاثوليكية 
يف الكنيسة، واألخذ باإلصالحات 
احلفاظ  فأصبح  الربوتساسية. 
على الكاثوليكية بالنسبة لـ”ماري” 
هاجسًا عندها، سيدفع معارضيها 

الثمن غاليًا.
السابعة  سن  يف  إال  تتزوج  مل 
إسبانيا  ملك  من  والثالثني، 
كان  الذي  الثاني”،  “فيليب 
تقريبًا،  سنوات  بعشر  يصغرها 
محلني  بعد  اإلجناب  تستطع  ومل 
بها،  العمر  وتقدم  كاذبني، 
حوهلا  شيء  كل  أصبح  لذلك، 
يوم.  بعد  يومًا  للجنون  يدفعها 
إسبانيا،  ملك  من  زواجها  حتى 
كانت سببًا يف اندالع حربًا كارثية 

مع فرنسا!.

جرائمها

تقدر  الشيطان،  عليه  يقدر  ماال 
عليه املرأة .. َمثل أملاني

شقيقها  معارضة  رأت  حني   
وأن  الكاثوليكية،  لديانتها 
إمرة  حتت  ستصبح  الكنيسة 
تلك  أمرت  الربوتستانت، 
بإعدام  الشريرة،  املتعصبة 
الديانة  إىل  ينتمي  من  كل 
أو  ديانة  أي  أو  الربوتساسية 
طائفة أخرى، بغض النظر عن أن 

كون هؤالء الضحايا، هم رجال أم 
نساء، أو حتى أطفال.

شخص   300 من  أكثر  أعدمت 
بتهمة  ونصف  ثالث سنوات  يف 
شوارع  أغرقت  حرقًا.  اهلرطقة، 
الدماء،  من  أنهار  يف  بريطانيا 
اللحم  ورائحة  الضحايا،  وأشالء 
أصبحت  املشوي  البشري 
لندن.  هلواء  الرئيسي  املكون 
شخص  أي  مصري  كان  وهكذا، 
مبعارضة  تفكري  جمرد  يفكر 
أيضًا،  يقال  “الكاثوليكية”، 
بتهمة  أنصارها  اضطهدت  أنها 
عن  للتخلي  والتخطيط  اهلرطقة 

دينهم!!.
من أبشع الروايات اليت قيلت يف 
ذلك املوضوع، أنها كانت حترق 
النساء احلوامل أيضًا، ويف إحدى 
املرات، وضعت إحدى السيدات 
فأمرت  اإلعدام،  أثناء  مولودها 
الطفل مع والدته إىل  بأن يعاد 

اجلحيم!.
تلك املرأة كانت ملعونة بال أدنى 

شك.

وفاتها
البشعة،  اجلرائم  تك  كل  بعد 
توفيت دون أن ترتك خلفها أي 
وريث، وتركت احلكم فقط ألختها 
الربوتساسية  أبيها  الصغرية من 

“إليزابيث األوىل”.
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The federal government 
is losing nearly $400 mil-
lion a year in tax revenue 
from employers who cheat 
workers out of compulsory 
superannuation contribu-
tions, an industry super 
fund says.
Cbus, which manages $27 
billion on behalf of build-
ing and construction work-
ers, is calling on the Ab-
bott government to crack 
down on employers who 
duck the super guarantee 
contribution.
By law, employers have to 
contribute 9.5 per cent of 
an employee’s salary into 
their super fund.
However, a report in Oc-
tober by Tria Investment 
Partners found employer 
non-compliance amounted 
to $1.3 billion a year. Those 
affected by companies that 
did not allocate a super 
contribution were, on av-
erage, $3750 a year out of 
pocket, the report found.
In total, $2.5 billion is 
lost each year, including 
through the cash econo-
my, sham contracting and 
businesses that go bust 
owing employees.
It estimates that 650,000 
Australians are diddled 
by their boss. The worst 
industries for non-compli-
ance are property servic-
es, mining, hospitality and 
manufacturing.
The report found that a 25-
year-old whose super con-
tributions were not paid 
for five years would lose 
14 per cent of their total 
retirement fund because of 
compounding factors.
Cbus will on Monday call 
on the government to 
tackle non-compliance and 
recoup an estimated $375 
million lost because super 
guarantee contributions 
are mostly taxed at 15 per 

cent.
Cbus chief executive Da-
vid Atkin said the govern-
ment should move to align 
wages payments with su-
per contributions.
“The technological ad-
vances in payment sys-
tems and clearing houses 
provide the administrative 
ease to facilitate this pro-
cess,” he said.
“Secondly, the government 
should beef up regulatory 
enforcement and educa-
tion. Stronger enforcement 
action will, ultimately, be 
the most effective deter-
rent. Either the ATO needs 
to be properly resourced to 
undertake this task or the 
regulation of the superan-
nuation guarantee should 
fall to another body such 
as the Fair Work Ombuds-
man.”
The Australian Taxation 
Office said it was getting 
better at tracking down em-
ployers who were dodging 
obligations via improved 
data-matching systems.
The call for more scrutiny 
of the super guarantee 
comes as Treasurer Joe 
Hockey scours the bud-
get for savings and amid 
a focus on the $30 billion 
a year in tax concessions 
enjoyed by super fund 
holders.
About $200 million a year 
is lost by workers at busi-
nesses that go into insol-
vency.
However, Tax Office of-
ficials conceded last year 
that it was often “uneco-
nomical” to chase small, 
individual amounts.
Association of Superan-
nuation Funds of Austra-
lia chief executive Pau-
line Vamos said that was 
“disturbing” because the 
money owed was mainly to 
low-income earners.

Tax man loses $400m a year as employ-
ers rob workers of superannuation

Acting Labor leader Tan-
ya Plibersek is calling on 
her party to compel MPs 
to vote for same-sex mar-
riage, ending it as a con-
science issue for the ALP.
Do we support legal dis-
crimination against one 
group in this country? Or 
do we not? 
Tanya Plibersek, acting 
Labor leader 
Ms Plibersek will argue 
Labor should change its 
party platform at the par-
ty’s national conference 
in July, in what is likely 
to spark a heated internal 
debate.
Labor’s platform currently 
supports same-sex mar-
riage but does not make 
it compulsory for Labor 
MPs to support it in a par-
liamentary vote.
The Acting Labor leader, 
who holds the inner-city 
seat of Sydney with high 
levels of support for the 
reform, said it was impor-
tant to make the change 
to a binding vote because 
same-sex marriage was 
an issue of “legal equal-
ity”.
“Labor has always been 
a party that is opposed to 
discrimination,” Ms Pliber-
sek told Fairfax Media in 
an interview last week.
“It is a clear question. Do 
we support legal discrimi-
nation against one group 
in this country? Or do we 
not?”  
The Labor platform also 
allows a conscience vote 

on abortion. Ms Plibersek 
reasoned that same-sex 
marriage was not a mat-
ter of life and death and 
should not have the same 
conditions.
ALP presidential can-
didate Louise Pratt and 
other members of Rain-
bow Labor are also push-
ing to bind MPs to vote for 
same-sex marriage.
Ms Plibersek argued the 
time was right for platform 
change because there had 
been “a significant step 
forward” in terms of com-
munity support for same-
sex marriage. A Crosby 
Textor poll last year found 
that 72 per cent of those 
surveyed backed same-
sex marriage.
At the Labor Party’s last 
national conference in 
2011, it voted 208 to 184 
in support of a conscience 
vote.
While Ms Plibersek is 
optimistic the campaign 
at the upcoming confer-
ence will succeed, she 
also expects there will be 
a “few people” who do 
not agree with the move. 
The conservative Catho-
lic national president of 
the largest trade union, 
the Shop, Distributive and 
Allied Employees Asso-
ciation, Joe de Bruyn, is 
likely to be a high profile 
opponent.
In 2012, when both the 
lower and upper houses 
voted down same-sex 
marriage bills, senior La-

Plibersek push to make Labor MPs vote for 
same-sex marriage

The Abbott government is being called on to crack down on employers who duck the 
super guarantee contribution. Illustration: Peter Riches
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bor MPs such as Tony 
Burke, Stephen Conroy, 
Chris Bowen, Ed Husic, 
Joel Fitzgibbon and Ja-
cinta Collins voted against 
the reform for a variety of 
reasons.
A binding vote also raises 
the prospect that some 
Labor MPs might refuse 
to comply.  On Sunday, 
when asked if some Labor 
MPs would cross the floor 
if they were bound to sup-
port same-sex marriage, 
Labor’s health spokes-
woman, Catherine King, 
told ABC TV: “I think that 
is understood”. 
While Ms King said it was 
an “anomaly” that Labor 
allowed a conscience 
vote and confirmed she 
supported same-sex mar-
riage, she noted: “I am 
also a bit worried that this 
idea about not having a 
conscience vote might 
distract from the over-
all issue. It is potentially 
picking a fight we may not 
need to have”.
But if Labor MPs voted as 
a block it would provide a 
significant  boost to the 
same-sex marriage cam-
paign inside Parliament 
House, which has focused 
on the Coalition since the 
2013 election. 
Prime Minister Tony Ab-
bott – an opponent of 
same-sex marriage – has 
said that the matter would 
be one for the post- elec-
tion party room to deter-
mine, but the party room 

has not discussed it yet. 
It recently passed up the 
opportunity to use Lib-
ertarian senator David 
Leyonhjelm’s same-sex 
marriage bill to kick off 
debate.
If Liberal MPs were given 
a free vote in the current 
Parliament, same-sex 
marriage advocates think 
the reform has a chance of 
passing the Senate. There 
is much less confidence 
about the lower house, 
where the Coalition has a 
large majority.
Ms Plibersek has previ-
ously said she would in-
troduce a private members 
bill to legalise same-sex 
marriage in the current 
Parliament if she could 
get a Liberal co-sponsor 
and the Liberal Party was 
also allowed a free vote.
But if Labor changed its 
platform, it could also go 
to the next election, pledg-
ing to reform the marriage 
act.
“Relying on numbers from 
a conscience vote is un-
certain.  There is a certain 
gravity that attaches to a 
government bill, as op-
posed to a private mem-
bers bill, and I think that 
sends a strong message 
too,” she said.
Ms Plibersek said that 
she was not asking any 
church to marry same-sex 
couples, arguing marriage 
was more than just a reli-
gious act.
“It’s symbolic in our soci-
ety and gives legal rights 
and responsibilities.”
A long-time supporter of 
same-sex marriage, Ms 
Plibersek said her posi-
tion was “fundamental to 
my politics”. 
But she has also been 
moved by gay friends who 
are  in committed relation-
ships, in some cases for 
longer than she and her 
husband, Michael Coutts-
Trotter. 
“How is it fair that I’m al-
lowed to get married and 
they can’t?”

Acting Labor leader Tanya Plibersek wants her party to change its platform on same-sex marriage. Photo: Andrew Meares
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The Islamic State terror 
group and similar violent 
jihadist movements are 
an even greater threat to 
world order than com-
munism was during the 
Cold War, Foreign Min-
ister Julie Bishop has 
said.
In a speech to the Syd-
ney Institute on Monday 
night, Ms Bishop said 
the so-called Islamic 
State and the ideology 
behind it tore up the 
rules of nation-states 
that had helped moder-
ate international con-
flicts for centuries.
Ms Bishop suggested 
the ideology of the Is-
lamic State – also known 
as ISIL and Da’esh – was 
the worst the world had 
seen since the Nazis. 
She said the virulent new 
form of international ter-
rorism that the group 
represented posed a 
“real threat to the … sys-
tem of the nation-state”.
It was “the most signifi-
cant threat to the global, 
rules-based order to 
emerge in the past 70 
years”, she said, adding 
that this included “the 
rise of communism and 
the Cold War”.
“Over the past two years 
we have seen the emer-
gence of a terrorist or-
ganisation backed by 
an ideology the likes of 

Islamic State bigger threat to world 
order than Cold War communism: 
Julie Bishop

which we have not seen 
since World War II,” she 
said.
This borderless group 
was building “increas-
ingly sophisticated 
transnational networks 
that would rival a mul-
tinational corporation” 
and used the most 
modern technology and 
weapons while also us-
ing social media and the 
internet with “all the dex-
terity and understanding 
of an enterprising entre-
preneur”.
As such, it was a threat 
to the Westphalian sys-
tem of nation-states, 
which was created near-
ly 400 years ago in Eu-
rope at the end of the 
Thirty Years’ War and 
established the principle 
that each country had 
sovereignty over its ter-
ritory and affairs.
This international sys-
tem had been the “foun-
dation of humanity’s ef-
forts to build peaceful, 
safe and prosperous 
societies”, Ms Bishop 
said.
Ms Bishop said the Is-
lamic State leader Abu 
Bakr al-Baghdadi’s dec-
laration of a Caliphate for 
all the world’s Muslims 
in the territory held by 
his group - which spans 
parts of Syria and Iraq 
with no regard for the 

Foreign Minister Julie Bishop says Islamic State is a greater threat to world order than Cold 
War communism was. Photo: Nic Walker 

border between them - 
had served as a rallying 
call for other extremists.
The brutal Boko Haram 
in Nigeria had followed 
suit and declared a Ca-
liphate, she said. The 
Islamic State was also 
reaching out to the ex-
tremist elements of the 
Taliban in Afghanistan.
Ms Bishop notably cited 
views she heard during 
a visit to Iran last week, 
saying there was a dan-
ger that, left unchecked, 
the Islamic State’s 
apocalyptic creed could 
spread further.
“Iran’s President [Has-
san] Rouhani described 
Da’esh as a cancer 
that could metastasise 
across northern and 
central Africa, the Mid-
dle East, Afghanistan, 
Pakistan and into South 
East Asia,” she said.
Tehran had warned that 
the Islamic State would 
win a massive boost 
should it capture capital 
cities such as Baghdad 
in Iraq or Damascus in 
Syria.
Ms Bishop’s assessment 
of the Islamic State as a 
bigger threat than the 
nuclear-armed commu-
nist bloc of the Cold War 
is a significant declara-
tion given that the risk of 
nuclear holocaust that 
hung over that period.
However the mutual 
threat of annihilation 
between Soviet-led 
communist nations and 
Western liberal democ-
racies did produce a 
carefully calibrated sta-
bility.
Ms Bishop said French 
intelligence officials had 
told her that in the wake 
of the Charlie Hebdo 
massacre the terrorism 
threat in their country 
had increased and it was 
“only a matter of time 
before the next attack 
occurred”. 

The Abbott government will 
spend almost $250 million 
on a two-year nanny trial, 
providing funding to about 
10,000 children.
The trial, first reported by 
Fairfax Media last week, 
will provide funds for about 
4000 nannies and target 
parents who do shift work, 
those who live in rural areas 
and those with special needs 
children from 2016. 
Support for these groups is 
currently provided through 
an in-home care program, 

which has about 7000 plac-
es.
The nannies trial will be tar-
geted at families who earn 
less than $250,000 a year 
and start on January 1, 
2016. 
Nannies will have to come 
from approved services, but 
they will not have to meet the 
national quality standards 
that other childcare centres 
require. 
The Australian Nanny Asso-
ciation welcomed the news, 
saying it was a recognition 

that nannies were quali-
fied professionals and not 
babysitters or au pairs. 
“We’ve been lobbying for 
three years for this,” spokes-
woman Annemarie Sansom 
said. 
“Three years ago, we were 
just nannies trying to de-
fend ourselves in the media, 
which was being very derog-
atory about our profession.” 
Ms Sansom said that the trial 
was  acknowledgment that 
there was an “unmet need” 
for families needing child-
care. 
“Most workers don’t work 
nine to five,” she said. 
“The workforce is changing 
and childcare needs to move 
into the modern age.” 
The move has  prompted 
concern from others within 
the childcare sector, how-
ever, who are anxious that 
nanny services do not need 
to meet the national qual-
ity standards with qualified 
educators. 
Peak body Early Childcare 
Australia has recommended 
that nanny services “must 
be properly regulated to en-
sure the safety and wellbe-
ing of children”. 
There is also a question 
mark of how much funding 
individual families will get 
and whether it will be as 
generous as the existing in-
home care program. 
Social Services Minister 
Scott Morrison, who will 
launch the nannies trial in 
Sydney on Tuesday, said 
that nannies needed to be 
at least 18 years old, have a 
working with children check 
and first aid qualification. 
“The government will leave 
it to parents to decide if they 
wish to engage a nanny with 
formal educational qualifica-
tions.” 
The nannies trial is the latest 
component of the new fami-
lies package to be released 
by the government before 
the May budget. 
Mr Morrison has already an-
nounced that parents will no 
longer be able to conscien-
tiously object to vaccinating 
their children and still claim 
parenting and childcare pay-
ments. 
He has also said the govern-
ment would like to see the 
current multiple childcare 
payments rolled into one.

Abbott government commits $250 million for nannies trial 

Foreign Minister Julie 
Bishop has defended 
Tony Abbott after a group 
of Australian celebrities 
filmed an online video 
pleading with the Prime 
Minister to fly to Indone-
sia and make a last-ditch 
bid to save Bali nine ring-
leaders Andrew Chan and 
Myuran Sukumaran from 
execution.
Ms Bishop said she had 
received a letter from In-
donesia’s foreign minister 
on Monday night but that 
it offered no hope of a re-
prieve for Chan and Su-
kumaran, who have been 
told they will be executed 
after midnight on Tues-
day on Nusakambangan 
island.
“They gave no indica-
tion that President [Joko] 
Widodo would change 
his mind and grant the 
clemency that we have 
sought,” she told the Nine 
Network on Tuesday.
In the online video, titled 
“Save our boys Mr Ab-
bott”, the prominent Aus-
tralian actors, musicians 
and writers use strong 
language to urge Mr Ab-

bott to travel to Indone-
sia.
Those who appear in the 
film include actors Geof-
frey Rush, Guy Pearce, 
Bryan Brown, Deborah 
Mailman, Joel Edgerton 
and Brendan Cowell.
“Tony, if you had any 
courage and compassion 
you’d go to Indonesia and 
bring these boys home,” 
Cowell says in the video. 
“Show some balls.”
Another participant says 
Mr Abbott should show 
some “ticker” and anoth-
er asks: “Where are you 
Mr Abbott?”
Ms Bishop said the gov-
ernment was following 
the advice of experts who 
said a prime ministerial 
trip to Indonesia would 
not he helpful.
“Clearly, if travelling to 
Indonesia would make a 
difference, we would have 
gone there,” she said. 
“We take the very best 
advice from our people 
in Indonesia, who are in 
Jakarta, who are part of a 
high-level sustained cam-
paign to seek a stay of ex-
ecution.

Bali nine: Julie Bishop defends Tony 
Abbott over celebrity mercy video
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Actor Bryan Brown in the vid-
eo.

Actor Brendan Cowell calls on the 
Prime Minister to “show some balls”.
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Australia will withdraw 
its ambassador to In-
donesia following the 
executions of Andrew 
Chan and Myuran Suku-
maran by firing squad 
overnight.
So I would say to people 
yes, you are absolutely 
entitled to be angry but 
we’ve got to be very 
careful to ensure that 
we do not allow our an-
ger to make a bad situ-
ation worse 
Prime Minister Tony 
Abbott announced the 
unprecedented move 
during a press confer-
ence in Canberra on 
Wednesday morning.
“These executions 
are both cruel and un-
necessary,” Mr Abbott 
said.
“We respect Indone-
sia’s sovereignty but we 
do deplore what’s been 
done and this cannot 
be simply business as 
usual. For that reason, 
once all the courtesies 
have been extended to 
the Chan and Sukuma-
ran families, our ambas-
sador will be withdrawn 
for consultations.”
Australia has not with-
drawn ambassadors 
when other Austra-
lian citizens have been 
subjected to the death 
penalty, including when 
convicted Australian 

drug smuggler Van 
Tuong Nguyen was ex-
ecuted in Singapore in 
2005.
Mr Abbott acknowl-
edged that this is a 
“dark moment” in Aus-
tralia’s relationship with 
Indonesia. 
“I want to stress that 
this is a very important 
relationship between 
Australia and Indonesia 
but it has suffered as 
a result of what’s been 
done over the last few 
hours,” he said. 
Foreign Minister Julie 
Bishop said that Austra-
lia’s ambassador, Paul 
Grigson, will return to 
Australia by the end of 
the week for consulta-
tions with the govern-
ment about the future 
of Australia’s relation-
ship with Indonesia.
“The withdrawal of an 
ambassador is to reg-
ister our displeasure 
at the way our citizens 
have been treated,” Ms 
Bishop said.
Executing the two men 
was “senseless” given 
they had rehabilitated 
themselves during a 
decade in prison, Ms 
Bishop said. 
Mr Abbott said he un-
derstood that Austra-
lians would be angry 
about Indonesia’s deci-
sion to proceed with the 

Bali 9 executions: Abbott government 
withdraws ambassador to Indonesia

Ambassador withdrawn: Prime Minister Tony Abbott and Foreign Min-
ister Julie Bishop address the media after the executions. Photo: Alex 
Ellinghausen 

Police officers who endan-
ger Australians’ lives by 
tipping off their counter-
parts in countries where 
the death penalty is used 
would face up to 15 years’ 
jail under legislation to 
be introduced into Parlia-
ment by Clive Palmer.
The move came as poli-
ticians, including inde-
pendent senator Nick 
Xenophon, called for the 
Australian Federal Police 
(AFP) to face new scruti-
ny over its role delivering 
the Bali nine ringleaders 
Myuran Sukumaran and 
Andrew Chan to Indone-
sian authorities a decade 
ago. Both men were ex-
ecuted on Wednesday 
morning Australian time. 
Mr Palmer said he would 
introduce a private mem-
ber’s bill, co-sponsored by 
Victorian independent MP 
Cathy McGowan, into the 
House of Representatives 
to minimise the chance of 
Australians convicted of 
crimes overseas meeting 
the same fate as Chan and 
Sukumaran.
“If the Australian Fed-
eral Police are aware of 
Australians involved in a 
capital punishment crime 
committed in a foreign 
country, then they should 
not be allowed to provide 
information which could 
expedite the death pen-
alty,” Mr Palmer said.
“In the very saddening 
case of Myuran Sukuma-
ran and Andrew Chan, 
if these two Australian 
citizens were arrested 
on their return to Austra-
lia, their lives would be 
saved.
“There needs to be an ur-
gent review of policies that 
could expose Australians 
to the death penalty. The 
death penalty is barbaric 
and solves nothing.”
Under the draft legislation 
circulated by Mr Palmer, 
public officials who dis-
close information that 
could lead to the execu-
tion of Australians over-
seas would face a mini-
mum prison sentence of a 

year and a maximum sen-
tence of 15 years.
Mr Palmer said he hoped 
the Coalition and Labor 
would allow a conscience 
vote on the issue.
Bruce Haigh, a former se-
nior Australian diplomat in 
Indonesia, on Wednesday 
called for the government 
to launch an independent 
inquiry into why the AFP 
tipped off Indonesian au-
thorities instead of arrest-
ing Chan and Sukumaran 
in Australia.
“The AFP has got out of 
this, to this point in time, 
scot-free and I think the 
Prime Minister and oth-
ers should bring them to 
task,” Mr Haigh said. 
Senator Xenophon said 
that he intends to raise 
the issue with AFP offi-
cials at upcoming Senate 
estimates hearings.
Senator Xenophon said 
he had written to the Joint 
Standing Committee on 
Foreign Affairs, Defence 
and Trade on Wednesday 
to ask that the matter be 
examined.
“This is not about recrimi-
nations - it is about mak-
ing sure that this never 
ever happens again,” he 
said. 
Greens senator Lee Rhian-
non described the AFP’s 
involvement in Chan and 
Sukumaran’s case as 
“shameful” and said the 
organisation should be 
held accountable for its 
actions.
The barrister who tipped 
off the AFP about the Bali 
nine’s plans in an effort 
to prevent a family friend 
from committing a crime 
said the executions were 
a “black day” for the AFP.
Bob Myers said the Aus-
tralian police handed the 
Bali nine to Indonesian 
authorities, knowing they 
were subjecting the group 
to potential death by firing 
squad. 
“This is a black day for 
the AFP, a day they de-
liberately exposed nine 
Australians to the death 
penalty,” he said.

Police officers face jail for death penalty tip- 

executions but urged 
people not to make a 
bad situation worse.
“I absolutely under-
stand people’s anger,” 
Mr Abbott said.
“On the other hand, we 
do not want to make a 
difficult situation worse 
and the relationship 
between Australia and 
Indonesia is important, 
remains important, will 
always be important, 
will become more im-
portant as time goes 
by. So I would say to 
people yes, you are ab-
solutely entitled to be 
angry but we’ve got to 
be very careful to en-
sure that we do not al-
low our anger to make a 
bad situation worse.”
Ms Bishop said that 
Australia’s aid budget 
to Indonesia would be 
dealt with separately.
Earlier, Opposition 
Leader Bill Shorten and 
deputy leader Tanya 
Plibersek said that In-
donesia’s “completely 
unacceptable” actions 
had “deeply hurt” Aus-
tralia and demanded a 
strong response from 
the Abbott government.
“Our best hopes have 
been dashed and our 
worst fears realised,” 
they said in a state-
ment. 
“Labor condemns the 
execution of Andrew 
Chan and Myuran Su-

kumaran in the stron-
gest possible terms.”
Mr Shorten and Ms 
Plibersek said Chan 
and Sukumaran had 
been rehabilitated dur-
ing their time in prison.
“Yet today, they were 
made to pay for one 
stupid decision of 10 
years ago with their 
lives,” they said. 
“Indonesia has not just 
robbed two young men 
of their lives but robbed 
itself of two examples 
of the strengths of its 
justice system.
“As a close friend and 
neighbour of Indonesia, 
Australia is deeply hurt 
that our pleas for mercy 
were ignored.
“It was completely un-
acceptable for Indone-
sia to proceed as it did 
when critical legal pro-
cesses were yet to run 
their course, raising se-
rious questions about 
Indonesia’s commit-
ment to the rule of law.
“These executions sig-
nificantly weaken Indo-
nesia’s ability to plead 
mercy for its own citi-
zens facing execution 
around the world.”
Mr Shorten and Ms 
Plibersek praised Aus-
tralian diplomats, em-
bassy staff and the 
Prime Minister and 
Foreign Minister for 
their efforts to save the 
men’s lives.
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Australians Andrew Chan and Myuran Sukumaran have been executed 
in Indonesia.
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NSW Right power bro-
ker Tony Burke will lead 
the push for a historic 
shift in Labor’s posi-
tion on the recognition 
of a Palestinian state at 
the party’s July national 
conference, under an 
agreement hammered 
out with Bill Shorten.
Mr Burke will propose a 
resolution at conference 
expected to mirror that 
put at NSW Labor confer-
ence last July. It stated if 
no progress was made 
towards a two-state so-
lution “and Israel contin-
ues to build and expand 
settlements, a future La-
bor government will con-
sult like-minded nations 
towards recognition of 
the Palestinian state”.
A similar motion is wide-
ly expected to succeed 
at the federal level, too. 
Mr Burke’s action is a 
clear sign Labor is seek-
ing to avoid a poten-
tially damaging stoush 
between Mr Shorten’s 
Victorian Right faction, 
which broadly supports 
the status quo, and the 
NSW Right and national 
Left factions, which want 
to change the party’s po-
sition.
Former Labor foreign 
minister and NSW pre-
mier Bob Carr predicted 
the ALP would shift its 
position and that “it 
would strike a lot of peo-
ple as a moderate posi-
tion for the leadership 
to say ‘let’s settle on the 
NSW wording’ here”.
“Bill Shorten has moved 

on this, that’s why he 
has commissioned Tony 
Burke to move the mo-
tion at conference,” Mr 
Carr said, adding that “in 
this context any water-
ing down of NSW confer-
ence decision would be 
very unlikely”.
“This is about the leader 
accepting the inevitabil-
ity of the party position 
shifting because of the 
impact of what [Israeli 
prime minister Benja-
min] Netanyahu said in 
the elections and the 
movement in party sym-
pathies, as confirmed 
by three states confer-
ences.”
Mr Shorten’s strong per-
sonal support for Israel 
has not changed and he 
backed the status quo 
in the national platform, 
which calls for a two-
state solution and for 
Israelis and Palestinians 
to live in peace within 
secure borders.
Mr Burke is working 
closely with Labor for-
eign affairs spokeswom-
an Tanya Plibersek on 
the resolution.
Several other Labor MPs 
said the fact Mr Burke 
would put the resolu-
tion demonstrated Mr 
Shorten was taking a 
pragmatic approach to 
the potentially fractious 
debate.
The Opposition Leader 
was one of the few mem-
bers of the cabinet who 
in 2012 supported for-
mer prime minister Julia 
Gillard in a damaging 

Bill Shorten clears the way for Labor 
shift on recognition of Palestine

Tony Burke will move the resolution at the national conference. 
Photo: Michelle Smith 

Australian Federal Police of-
ficers are set to be called 
before a parliamentary com-
mittee within weeks to ex-
plain the organisation’s role 
in delivering the executed 
Bali nine ring leaders Andrew 
Chan and  Myuran Sukuma-
ran to Indonesian authorities 
a decade ago.
The AFP gave information to 
Indonesian officials about the 
Bali nine which led to their 
arrests for drug smuggling 
in 2005. The AFP has previ-
ously declined to comment in 
detail on the matter while the 
Australians’ case was before 
Indonesian courts. 
Independent senator Nick 
Xenophon said he intends to 
raise the issue with AFP offi-
cials at upcoming Senate es-
timates hearings in May. Sen-
ator Xenophon also  wrote to 
the Joint Standing Committee 
on Foreign Affairs, Defence 
and Trade on Wednesday to 
ask that the matter be exam-
ined separately. 
“This is not about recrimina-
tions - it is about making sure 
that this never, ever happens 
again,” he said.
A spokesman for the AFP 
said it  will hold a press con-
ference to answer questions 
from journalists on their role 
in the Bali nine case.
Bob Myers, the barrister who 
tipped off the AFP about the 
Bali nine’s plans in an effort 
to prevent a family friend 
from committing a crime said 
Wednesday’s executions 
were a “black day” for the 
AFP.
Mr Myers said police had 
handed the Bali nine to In-
donesian authorities know-
ing they were subjecting the 
group to potential death by 
firing squad. 
“This is a black day for the 
AFP, a day they deliberately 
exposed nine Australians to 
the death penalty,” he said.
But Chris Ellison, who was 
the minister for justice and 
customs at the time of the 
Bali nine arrests, said it was 
unfair to blame the AFP for 
the executions. 
“To say they have blood on 
their hands is unfair,” he told 
Sky News. 
“One of the guidelines the 
Australian Federal Police 
works under is that it should 
co-operate with international 
law enforcement, and it was 

doing that.
“If it had allowed the transac-
tion to happen in Indonesia 
that could well have damaged 
relations as well.”
Liberal MP Philip Ruddock, 
who was attorney-general at 
the time the Bali nine were ar-
rested, said a review by Judge 
Paul Finn in 2006 found that 
the AFP had acted lawfully.
“These are difficult issues 
and I don’t think there should 
be recrimination about it,” he 
said.
Opposition Leader Bill 
Shorten said that AFP guide-
lines on providing informa-
tion which could see people 
face the death penalty were 
changed in 2009. 
He said it would be appropri-
ate for Parliament to debate 
possibly tightening these 

Australian Federal Police to break silence on Bali nine
guidelines further in future 
weeks.
Foreign Minister Julie Bishop 
said the government was sat-
isfied with the guidelines on 
information sharing. 
Clive Palmer said he would 
introduce a private member’s 
bill, co-sponsored by Victo-
rian independent MP Cathy 
McGowan, into the House of 
Representatives to minimise 
the chance of Australians 
facing the death penalty over-
seas.
Under the draft legislation 
circulated by Mr Palmer, 
public officials who disclose 
information that could lead 
to the execution of Austra-
lians overseas would face a 
minimum prison sentence of 
a year and a maximum sen-
tence of 15 years.

cabinet split over Pales-
tinian status at the Unit-
ed Nations in 2012.
Mr Carr led and carried 
the case for the party to 
abstain on, rather than 
oppose, upgraded status 
for Palestine, defeating 
Ms Gillard and Mr Short-
en.
A spokesman for Mr 
Burke confirmed he 
would move the resolu-
tion at National Confer-
ence and added that 
specific foreign affairs 
issues “usually take 
the form of conference 
resolutions, rather than 
amendments to the plat-
form, so that the latest 
information is able to be 
taken into account”.
“Mr Burke has held 
strong and public views 
on a peaceful two-state 
outcome for many years, 
including previously as 
a member of the cabinet, 
and intends to participate 
directly in the debate.
“Mr Burke does intend 
to move a resolution on 
this issue, the precise 
wording of which will 
be determined closer to 
conference.”
He will still face a fight 
from some of the party, 
in particular with sec-
tions of the Victorian La-
bor Right on this issue. 
Legal Affairs spokesman 
Mark Dreyfus is expect-
ed to take the lead in op-
posing the resolution at 
the conference. 
Nevertheless, the likely 
successful passage of 
the resolution effectively 
means a historic shift in 
Labor’s position is in the 
offing.
Also on Tuesday, NSW 
Labor leader Luke Foley 
announced any Labor 
MP who received assist-
ed travel to Israel would 
be expected to spend 
an equivalent time in the 
West Bank or Gaza to 
hear the case of the Pal-
estinians.

AUSTRALIAN taxpayers have 
forked out $55 million in for-
eign aid to prop up the Indo-
nesian justice system which 
has just killed two of our citi-
zens. 
Outraged Australians are 
calling on the government to 
slash foreign aid to Indonesia 
in the wake of the executions 
of Andrew Chan and Myuran 
Sukumaran.
Yesterday, Foreign Minis-
ter Julie Bishop did not rule 
out the prospect of reducing 
Australia’s $600 million an-
nual foreign aid budget to 
Indonesia. Australia is the 
second largest donor behind 
Japan.
Asked if Australia would re-
spond to the executions by 
reducing the aid budget, Ms 
Bishop said any announce-
ment would be made at bud-
get time in early May.
In 2013/14, Australia sent 
$581 million to Indonesia. 
The 2014/15 budget estimate 
puts that figure at $605.3 mil-
lion.
The money is spent on a wide 
range of programs, includ-
ing economic and democrat-
ic governance, education, 
health, infrastructure, social 
development, rural develop-
ment, and disaster risk re-
duction.
But in a cruel irony, between 
2011 and 2015 Australia 
spent $55 million on a pro-
gram to support Indonesia’s 
justice system.

The Australia-Indonesia Part-
nership for Justice “works 
with key Indonesian justice 
institutions and civil society 
partners to increase access 
to justice for marginalised 
groups ... and to combat cor-
ruption”.
“With Australian support, 
Indonesian courts are tak-
ing less time to deliver judg-
ments and are making written 
reasons for their decisions 
available for free to the public 
online,” DFAT says.
“Australia has also helped 
Indonesia establish its first 
national legal aid system, 
under which poor individu-
als are accessing free legal 
advice and representation to 
help them resolve a range of 
criminal and civil disputes.” 
In that same period, Austra-
lia also spent $22.8 million 
on an electoral support pro-
gram, aimed at “[enhancing] 
the quality of Indonesia’s 
elections by helping Indone-
sian organisations improve 
the management of elec-
tions, and increasing public 
engagement in electoral pro-
cesses”.
President Joko Widodo, who 
came to power last year af-
ter defeating retired Lt. Gen. 
Prabowo Subianto in the 
July presidential election, 
outraged Australia with his 
hard line stance on drug of-
fenders on death row, refus-
ing to grant clemency despite 
repeated pleas.

Should we cut foreign aid to Indonesia? 
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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
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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



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

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

سلمى  العاملية  الفنانة  تتواجد 
اجلمعة  يوم  منذ  لبنان  يف  حايك 
األوىل  هي  زيارة  يف  املاضي 
هلا لبلد أجدادها، واعتربتها مبثابة 
حلم حتقق كان يراودها منذ زمن 
وهناك  جدًا  مزحم  جدوهلا  طويل. 
الكثري من احملطات على أجندتها، 
حيث قامت  بزيارة ملركز سرطان 
مزاد  يف  تشارك  الذي  األطفال 
خريي جلمع التربعات له، كما زارت 
خميمُا لالجئني السوريني يف منطقة 
صفحة  تفاصيلها  نشرت  البقاع 
لبنان على  اليونيسيف يف  منظمة 
الفيسبوك، وأرفقت صور الزيارة 
»ساعدت مؤيدة  التالي:  بالتعليق 
املشاركة  واملؤسسة  اليونيسف 
أجل  من  األجراس  )قرع  حلملة 
إطالق  على  حايك  التغيري( سلمى 
نداء )قرع األجراس من أجل أطفال 
لدعم  التربعات  جلمع  سوريا( 
من  املتضررة  واألسر  األطفال 
األزمة السورية، يف أعقاب زيارة 
الجئني  ملقابلة  مؤخًرا  بها  قامت 

سوريني يف لبنان.
متحف  العاملية  النجمة  زارت  كما 
لبنان،  فى  جربان  خليل  جربان 
وكانت يف إستقباهلا نائبة املنطقة 
سرتيدا جعجع ورئيس جلنة جربان 
الشدياق،  الدكتور طارق  الوطنية 
انطوان  بشري  بلدية  ورئيس 
والوفد  حايك  زيارة  وبعد  طوق. 

يف  كتبت  جربان  متحف  املرافق 
حلم  عرب  »اسري  الذهيب:  السجل 
ألغوص يف روح صديق عنى لي 
به  شعرت  ان  يسبق  مل  الكثري. 
قريبًا اىل هذه الدرجة. واعلم انين 

لطاملا اردت ان اكون هنا«.
وظهرت سلمى حايك مبالبس بسيطة 
وأنيقة، والتقط املصورون صورًا 
هلا جبوار متثال الشاعر الكبري، ثم 
املياه  فى  قدميها  بغمس  قامت 

املوجودة إىل جوار متثاله.
ويف سينما يف شارع بليس مقابل 
بريوت  يف  األمريكية  اجلامعة 
عمل  فريق  ومعها  حايك   حضرت 
بتمويل  انتجته  الذي  النيب  فيلم 
من FFA PRIVATE BANK بادارة 
فتح  حممد  وتوزيع  رياشي  جان 

تطلق فيلمها »النيب« وتشارك يف مزاد خريي ملركز سرطان األطفال

سلمى حايك تقرع األجراس من أجل أطفال سوريا
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اهلل.
الصحافة  أسئلة  على  وأجابت 
اللبنانية اليت حضرت لرؤية النجمة 
اجلنسية  املكسيكية  اهلوليوودية 
الفرنسية  األصول  اللبنانية 
عن  تكلمت  واليت  اإلقامة… 
مواضيع خمتلفة من حصوهلا على 
إىل  لبنانية  قيد«  »إخراج  أوراق 
واملغرتبني  اللبنانية  املرأة  حقوق 
بشخصية  مرات  عدة  وأشادت 
الراحل جربان خليل جربان  الكاتب 
تنتجه  أن  قررت  اليت  وبعمله 
عصريًا  فيلمًا  جعله  يف  وتساهم 

حيادث األجيال اجلديدة.
األول  العاملي  العرض  وحضرت 
بريوت. أسواق  يف  للفيلم 

شيماء صايف

كيت  كامربيدج  دوقة  أرسلت 
قرب  للمخيمني  اإلفطار  ميدلتون 
سانت  مبستشفى  ليندو  جناج 
طفلها  والدة  انتظار  يف  ماري 

الثاني.
وجود  الحظت  أن  بعد  بريوت: 
ليندو  جناح  قرب  املخيمني 
مبستشفى سانت ماري يف انتظار 
خرب والدة طفلها امللكي الثاني، 
كيت  كامربيدج  دوقة  قامت 
ويليام  األمري  وزوجها  ميدلتون 
بإرسال علبًة من احللويات وأكواب 
بهذا  املهتمني  للمخيمني  القهوة 
وذلك  امللكي،  العائلي  احلدث 

واإلهتمام  للحب  منهما  تقديرًا 
الظاهرين من قبل املخيمني.

 وحتدثت من بني املخيمني ماريا 
حوالي  اإلفطار وصل  أن  سكوت 
الساعة 9 من صباح يوم الثالثاء، 
اخليمة،  على  رجالن  طرق  حيث 
وقاال:« صباح اخلري، لدينا هدية 

من دوق ودوقة كامربيدج«
إلرسال  املخيمون  وخيطط  هذا 
أمنياتهم  مع  للدوقة  بطاقة شكر 
أنها  علمًا  ساملة،  بوالدة  هلا 
ختطت توقيت والدتها مبا يقارب 
الوالدة.  حدث  جيعل  ما  األسبوع 

أظهرت واألمري ويليام تقديراً الهتمامهم وحبهم

كيت ميدلتون ترسل اإلفطار للمخيمني يف 
انتظار والدتها

شيماء صايف

فاجأت شركة »مسا الفن الدولية 
أمحد  واملنتج  الفين«،  لإلنتاج 
الفنان  أن  بإعالنها  اجلميع  محشو 
سيكون  احلالني  عاصي  اللبناني 
»العّراب«  مسلسل  أبطال  أحد 
الذي جيري تصويره حاليًا ليكون 
رمضان  شهر  يف  للعرض  جاهزًا 

املبارك.
تقليد  األمر  يف  أنه  ويبدو 
املخرج  ألن  وذلك  مقتبس، 
كوبوال  فورد  فرنسيس  العاملي 
من  األصلية  النسخة  أخرج  الذي 
 »The God Father -فيلم »العّراب
يف  السينما  جنوم  كبار  مجع  قد 
املثنى  املخرج  فقام  هوليوود، 
الدراما  جنوم  كبار  جبمع  صبح 
الغناء  جنم  ومعهم  العربية، 
نسخته  أبطال  ليكونوا  »احلالني« 
الدرامية العربية، علمًا أن القيمني 
إذٍن  على  قد حصلوا  العمل  على 
العاملي  املؤّلف  ورثة  من  رمسي 
ماريو بوزو، كاتب األجزاء الثالثة 

للفيلم الشهري.
موافقة  أن  هو  بالذكر  واجلدير 
بعد  جاءت  قد  »احلالني« 
مفاوضاٍت طويلة إّتسمت بالسّرية 
بينه  اإلتفاق  مّت  حيث  الكاملة، 
»مسا  املنتجة  الشركة  وبني 
الفين«  لإلنتاج  الدولية  الفن 
ليقف أمام كامريا الدراما العربية 
للمّرِة األوىل، علمًا أنه سيشارك 
العرب. املمثلني  من  خنبة  مع 

عاصي احلالني بطل 
مسلسل »العّراب«
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