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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

انفجار حمدود يف القلمون و»انفجار« أكرب يف احملكمة الدولية:

»رباعية« جنبالط: النظام 
السوري وراء االغتيالني

جملس  جلسة  كانت  إذا 
االول محلت  امس  الوزراء 
حيث  من  اجيابية  توجهات 
تفاهم سياسي على اقرار 

يف  واملضي  املوازنة 
اجل  من  متعاقبة  جلسات 
»االجناز«،  هذا  استكمال 
ال  اهميته  على  االمر  فإن 

»مأسويًا«  واقعًا  حيجب 
يتمثل يف ان احلكومة بدت 
جمريات  يدرك«  من  »آخر 

معارك أمس قطعت طريق الجنوب على اإلرهابيني )هيثم املوسوي(

بعد شهر ونصف الشهر من 
املفاوضات املضنية، متكن 
بنيامني  احلكومة  رئيس 
عقبات  ختطي  من  نتنياهو 

اللحظات األخرية واالنطالق 
اليت  الرابعة  حكومته  حنو 

ستكون ضيقة وميينية.
تكن  مل  نتنياهو  طريق 

السياسية  القنبلة  سهلة. 
فجرها  اليت  املفاجئة 
»إسرائيل  حزب  رئيس 

التتمة صفحة  31

إنتقادات حلكومة نتنياهو ومراقبون يرون أن عمرها سيكون قصريًا
التتمة صفحة  6

»داعش«  تنظيم  كثف 
هجماته على حقول نفطية، 
على  هجماته  تستمر  فيما 
مل  اليت  بيجي  مصفاة 
تتمكن القوات العراقية من 
منذ  عليها  السيطرة  حسم 

شهور.
أمنية  مصادر  وأكدت 
أن  االول  أمس  عراقية 
حقلي عالس وعجيل شرق 

»داعش« خيوض معارك »كر 
وفر« يف العراق

تكريت شهدا معارك طاحنة 
»داعش«  عناصر  بني 
العراقية  األمنية  والقوات 
اليت جنحت يف النهاية من 

إيقاف تقدم التنظيم.
سيطر  »داعش«  وكان 
الشهر  عالس  حقل  على 
املاضي، بعدما كان احلقل 
السيطرة  لتبادل  مسرحًا 

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 ?  

احلملة  تستمّر  فيما 
يقودها  اليت  العسكرّية 
بقيادة  العربي،  التحالف 
اليمن  على  السعودّية 
وزير  عقد  نيسان،  منذ26 
عادل  السعودي  اخلارجية 
صحافيًا  مؤمترًا  اجلبري، 
مشرتكًا مع نظريه األمريكي 
وصل  الذي  كريي،  جون 
األربعاء اىل الرياض لبحث 
إعالن »هدنة«. وأّكد اجلبري 
اململكة  أّن  املؤمتر،  خالل 
تفّكر يف إعالن وقف إطالق 
النار ملدة 5 أيام يف اليمن 
للّسماح بإيصال املساعدات 
التزام  »شرط  االنسانّية، 
حيالفهم  ومن  املتمّردين 
احلربية«،  األعمال  وقف 
فيما حّض كريي احلوثّيني 
وقف  ألّن  التجاوب،  على 
إىل  سيفضي  النار  إطالق 

نتائج اجيابية.
»خالل  أّنه  اجلبري  وقال 
النار،  إطالق  وقف 
مع  التنسيق  سيتّم 

السعودية تفّكر يف وقف للنار لـ5 أيام يف اليمن
 كريي: اهلدنة مشروطة بالتزام احلوثيني

إليصال  الدولية  املنّظمات 
اإلغاثية،  املساعدات 
احلوثّيون  يلتزم  أن  على 
ال  وان  بذلك  وحلفاؤهم 
يتعّرضوا هلذه اجلهود وان 
عدوانّية  بأعمال  يقوموا  ال 
أنه  مضيفًا  اليمن«،  يف 
»سيتم حتديد وقت اهلدنة 
مشروطة  وهي  »قريبًا«، 

التتمة صفحة  31
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اعالنات
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ان فرعنا DecoRug يف بانكستاون يف طور النمو وحاليا لديه عدد حمدود من الفرص 
ألشخاص ذوي خربة قوية يف حقل املبيعات واهمتام يف املفروشات / الديكور / وحتسني 

املنازل، وخاصة االشخاص األنيقني الذين يستمتعون بتقديم خدمة ممتازة للزبائن.
 

حنن حباجة الشخاص يف جمال املبيعات يتمتعون باحلماس واحليوية لالنضمام إىل فريق 
عملنا الديناميكي واملساهمة يف جناحنا املتواصل.

 
سيستفيدون من:

 
• الشروط املمتازة،

• بيئة العمل املهنية،
• التدريب املستمر وتنمية الشخصية
• فرص ممتازة للتقدم الوظيفي و

• إمكانية حتقيق أرباح قوية ترتكز على قاعدة رزمة الراتب األساسي.
 

أنشئت DecoRug يف عام 1993، ولديها مكانة طويلة ورفيعة املستوى، وتنظيم تسويقي 
رائد للبيع بالتجزئة جيعلها تفتخر بأنها من االوائل يف السوق لناحية تطوير املنتجات املبتكرة 

ومساعدة عمالئها على حتقيق النتائج املرجوة يف الديكور وتأثيث )فرش( املنازل.
 

وحنن نفعل ذلك من خالل تقديم قيمة ممتازة مقابل املال على منتجات ذات جودة عالية 
وتركيز قوي على خدمة العمالء ورضاهم.

 
وحمالتنا DecoRug للبيع بالتجزئة متخصصة يف ...

 
)Decorator Rugs & Cushions(  ديكور السجاد واملساند •

)Pre-Finished Flooring( األرضيات قبل االنتهاء •
)Wall-to-Wall Carpet( سجاد من اجلدار إىل اجلدار •

)Window Shutters( مصاريع النوافذ •
 

إذا كنت ترغب بالنظر يف أي من فرص العمل املتاحة حاليا، الرجاء إرسال سريتك الذاتية 
)Resume( إىل b5bankstown@decorug.com.au لرتتيب لقاء معك على انفراد.

مطلوب اشخاص للعمل يف قسم 
املبيعات يف فرع بانكستاون

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

www.waynaktv.com.auWeb: www intervisiontv.com.au
Email: team@waynaktv.com.au

BEIN SPORTS 
1 - 15   ON 

WAYNAK TV

أحضروا هذا االعالن واحصلوا على حسم 50 دوالرا
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لبنانيات

جملس الوزراء وافق على الفصل األول من 
مشروع املوازنة ويتابع مناقشة املشروع 

يومي اإلثنني واألربعاء
وافق جملس الوزراء على أحكام 
الفصل األول من مشروع قانون 
 ،٢٠١٥ للعام  العامة  املوازنة 
وسيتابع املناقشة يومي اإلثنني 

واألربعاء من األسبوع املقبل.
الوزراء جلسته  فقد عقد جملس 
العادية امس االول يف السراي 
متام  احلكومة  رئيس  برئاسة 
الستكمال  وخصصت  سالم، 
العام  موازنة  مشروع  درس 

.٢٠١٥
وزير  تال  اجللسة،  انتهاء  وإثر 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 

الرمسية اآلتية:
رئيس  دولة  دعوة  على  بناء 
اجمللس  عقد  الوزراء،  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
العاشرة من يوم اخلميس الواقع 
فيه السابع من شهر أيار ٢٠١٥ 
برئاسة  احلكومي،  السراي  يف 
حضور  ويف  الرئيس  دولة 
الوزراء الذين غاب منهم الوزير 

وائل أبو فاعور.
دولة  أشار  اجللسة  مستهل  يف 
اجللسة  هذه  ان  اىل  الرئيس 
درس  إلستكمال  خمصصة 
للعام  املوازنة  قانون  مشروع 
وزير  قام  األثر،  وعلى   .٢٠١٥
املال بتالوة مواد مشروع قانون 
مادة   ،٢٠١٥ للعام  املوازنة 

مادة.
وبنتيجة مناقشة مستفيضة لتلك 
املواد، وافق جملس الوزراء على 
أحكام الفصل األول من مشروع 

قانون املوازنة.
جلستني  عقد  اجمللس  قرر  كما 
درس  الستكمال  ختصصان 
يومي  املوازنة  قانون  مشروع 
يف  املقبلني  واألربعاء  اإلثنني 
أن  على   ،٢٠١٥ أيار  و١3   ١١
يعقد اجمللس جلسته األسبوعية 
الواقع  اخلميس  يوم  كاملعتاد 

فيه ١4 أيار ٢٠١٥.
نشاط سالم

سالم  الرئيس  حبث  ذلك،  اىل 
ادارة،  جملس  رئيس  نائب  مع 
تاتش  لشركة  العام  املدير 
تديرها  اليت  منصور  وسيم 
جمموعة زين، يف اخر مستجدات 

االتصاالت اخللوية يف لبنان.
التقى  سالم  الرئيس  وكان 

اخلاصة  املنسقة  االول  أمس 
لألمم املتحدة يف لبنان سيغريد 
األوضاع  يف  معها  وحبث  كاغ 

والتطورات الراهنة.
سفرية  ايضا  سالم  والتقى 
أجنلينا  األوروبي  اإلحتاد 
القسم  ورئيس  إخيهورست 
غولوبيوسكي  ماسيج  السياسي 
يف  التطورات  آخر  عرض  ومت 

املنطقة.
كذلك التقى سالم عضو املكتب 
موسى  محاس  حلركة  السياسي 
أبو مرزوق يرافقه ممثل احلركة 
ومسؤول  بركة  علي  لبنان  يف 
احلركة  يف  السياسية  العالقات 

أمحد عبد اهلادي.
مرزوق  أبو  قال  اللقاء  وبعد 
يف  سالم  الرئيس  مع  حبثنا 
خمتلف القضايا اليت تهم لبنان 
اوضاع  ووعرضنا  واملنطقة 
النازحني  سواء  الفلسطينيني 
من سوريا وأكدنا مساواة ذلك 
وأشدنا  السوريني  بالالجئني 
املخيمات  يف  األمين  بالوضع 
مجعت  اليت  الوطنية  واملبادرة 
أجل  من  الفلسطينية  الفصائل 
يف  واإلستقرار  األمن  محاية 

املخيمات.
الوضع  يف  ايضا  حبثنا  أضاف 
املصاحلات  وأكدنا  العربي، 
الداخلية وحل املشكالت باحلوار 
مسؤولية  وهذه  السياسي، 
اجلميع. هذه املنطقة ال ميكن أن 
كانت  اذا  اال  بها  أمل  خترج مما 
هناك مصاحلات جمتمعية داخلية، 
املواطن  تنقل  أن  وحتاول 
العربي اينما كان اىل وضع من 
احلقيقية  السياسية  املشاركات 
يكون  وأن  السلطة  وتداول 
الشعب هو املعيار األساسي يف 

خياراته حنو بناء املستقبل.
وختم ابو مرزوق: كما حبثنا يف 
املوضوع الفلسطيين حيث أكدنا 
الفلسطينية  الداخلية  املصاحلة 
واهتمامنا الكبري بإجناز هذا امللف 
الذي طال احلوار حوله مبشاركة 
حقيقية يف الوضع الفلسطيين. 
وحبثنا يف املعوقات اليت حتول 
وكيفية  املصاحلة  هذه  دون 
اخلروج منها. ومن زوار السراي 

الفنانة نضال االشقر.

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

من يدخل معنا بتسويات بني موقع وموقع مسيحي اخر ال يعرفنا
تكتل التغيري واالصالح: ال موازنة 

دون قطع حساب
التغيري واالصالح: ال  قال تكتل 
يراهنن أحد على كسب الوقت... 
معنا  يدخل  من  ان  اىل  مشريا 
وموقع  موقع  بني  بتسويات 
مسيحي آخر ال يعرفنا، مؤكدا ان 
الشعب...  ملك  هو  العام  املال 
يف  سلعة  يكون  أن  ميكن  وال 

التسويات السياسية.
اجتماعه  التكتل  عقد  فقد 
العماد  النائب  برئاسة  األسبوعي 
يف  دارته  يف  عون  ميشال 
التطورات  يف  وحبث  الرابية، 
تال  االجتماع،  وعقب  الراهنة. 
جريصاتي  سليم  السابق  الوزير 

مقررات التكتل، فقال:
أوال، مت التنويه بالذكرى العاشرة 
للعودة، عودة األمل إىل مشروع 
عون  العماد  بعودة  الدولة،  بناء 
 ١٠ لبنان  اىل   ٢٠٠٥ أيار   7 يف 
املكثف يف  النضال  من  سنوات 
الذي  الكيان  هذا  لبنان،  سبيل 
سنة  ميثاقيا  وطنا  إرتضيناه 

.١943
املواضيع  يف  التداول  مت  ثم، 
اخلالصات  إىل  والتوصل  التالية 

والقرارات املالئمة بشأنها:
الكالم  عند  التكتل  توقف  أوال، 
التارخيي  والسردي  النوعي، 
يف  عون  العماد  لرئيسه  املوثق 
األرمنية،  اإلبادة  مئوية  ذكرى 
إنسحبت  اإلبادة  هذه  أن  سيما 
واألشوريني  السريان  على 
والكلدان، كما على مسيحيي جبل 

لبنان.
عماد  قاله  الذي  الكالم  هذا 
بل  ال  عال،  بصوت  التكتل 
أيار،   6 حلول  مناسبة  يف  مدو، 
احلكم  إبان  لبنان  شهداء  ذكرى 
املغيب  اليوم  هذا  العثماني. 
والذي  الرديء،  حاضرنا  من 
طالب عماد التكتل بإعادته يوما 
لتسخني  وذلك  بإمتياز،  وطنيا 
واإلعتزاز  اجلامع،  الوطين  احلس 
بشهدائنا، والتعويض عن تالشي 
جتاهل  بفعل  الوطنية  هويتنا 
ميثاقنا الوطين املتعمد على أكثر 

من مستوى.
التصدي ملحاوالت التهميش

إن األهم من كل ذلك، أن قرارا 
لتهميش  حماولة  ألي  بالتصدي 
صدى  يكون  قد  املسيحيني، 
إختذ  قد  املاضي،  إلبادات  مؤملا 
الدور  أن  ذلك  عنه.  عودة  وال 
وال  لنا،  بالنسبة  الوجود  بأهمية 
بالوجود،  وال  بالدور  ال  تفريط 
مهما  عون  العماد  قال  ما  على 
ما  يكون  لن  التضحيات..  بلغت 
اليوم،  بعد  باألمس  اليوم  أشبه 
طاملا أن إرادة التصدي لإلرهاب 
ثابت  صلب  من  هي  التكفريي 

وطين أو هكذا جيب أن تكون.
ولن  التكتل  يستكني  لن  ثانيا، 
يلني موقفه مبوضوع تعيني القادة 
األمنيني يف جملس الوزراء، قبل 
حتصينا  التعيني  هذا  حيقق  أن 
واألمنية،  العسكرية  ملؤسساتنا 
واملواقع القيادية فيها.. ما من 
شأنه أن يضع حدا نهائيا إلستباحة 
الدستور، وقانوني الدفاع الوطين 

وتنظيم قوى األمن الداخلي.
إن املوقف املدوي لرئيس التكتل 
عند  أطلقه  الذي  عون،  العماد 

إنتهاء إجتماع التكتل نهار الثالثاء 
من األسبوع املنصرم، إمنا سوف 
يقرتب بالتوقيت األنسب خبطوات 
الوضع  يستقيم  أن  إىل  عملية 
الشاذ. ال يراهنن أحد على كسب 
إن مل  عندنا،  فالتوقيت  الوقت، 
لنا، ومن يدخل  الفصل  أن  نقل 
معنا بتسويات بني موقع وموقع 
وعليه  يعرفنا،  ال  آخر  مسيحي 
موقع  بني  ختيرينا  أن  يعرف  أن 
وموقع يفرتض أن نكون أوال يف 
موقع، إال أن األدهى هو أن كل 
هذه املقاربات املعيبة وطنيا، إمنا 
الدور  تهميش  سياق  تندرج يف 
املسيحي، وإفراغه من أي فحوى 

أو سلطة.
املوازنة وقطع الحساب

ثالثا، املوازنة العامة واملوازنات 
ميكن  ال   .٢٠١٥ لعام  امللحقة 
دون  من  املوازنة  هذه  إقرار 
السنوات،  بني  حساب  قطع 
خرقا  أنهك  الذي  بالدستور  عمال 
النص  صراحة  مبعرض  واجتهادا 
أي  الوسطى  احللول  عنوان  حتت 

أوساط احللول.
املال العام هو ملك الشعب ومن 
الشعب،  الشعب وملصلحة  جيب 
يف  سلعة  يكون  أن  ميكن  وال 
لن  اليت  السياسية  التسويات 
اإلمنائية  املشاريع  بها.  نرضى 
هي  واجملمدة،  متويلها  واملؤمن 
األسف  من  حتريرها  جيب  اليت 
وليس  واحلصار،  والتسويف 
موازنة نتوسلها لغري غاياتها على 

اإلطالق.
وخط  واملاء  الكهرباء  مشاريع 
الغاز هي مشاريع لكل الشعب، 
اإلمناء  يعين  املتوازن  واإلمناء 
الغاز لكل  للجميع، وباخرة إمداد 
حل  هو  والزهراني  طرابلس  من 
التبسيطي،  اإلعتباط  حلول  من 
منقوصة  وفئوية  جهوية  ومقاربة 

وغري علمية.
أين أصبح االستكشاف والتنقيب 
عن النفط. ثروة لبنان اليت يؤمل 
أو  إنقاذ مالي  منها عن حق كل 
اقتصادي أو اجتماعي. نأمل أن 
هذا  يف  واعدة  بوادر  مثة  تكون 
اجملال، على الرغم من أننا نتوقع 
تكون،  أال  نأمل  كما  العراقيل، 
عليها  ندل  سوف  ألننا  ذلك 

باالسم واجلهة واملضمون.
اجلنسية  استعادة  قانون  رابعا، 
لبناني.  املتحدرين من أصل  من 
املمارسة الربملانية هي من مصادر 
االستئناف وعرض القوانني على 
اهليئة العامة. وتلك املمارسة ال 
ميكن أن تكون انتقائية. التكتل 
يطلب بإصرار وبإحلاح وكأولوية 
يف  القانون  هذا  إقرار  وطنية 
النواب، ال  العامة جمللس  اهليئة 
مبين  حكومي  مشروع  أنه  سيما 
تكتلنا،  نواب  من  اقرتاح  على 
وهو يعود إىل أكثر من ١٢ عاما 
يسد  وهو  الربملان،  يف  قابعا 
الوطين  بنياننا  يف  كبرية  ثغرة 
الوطنية،  هويتنا  تالشي  بفعل 
باالنقسامات احلادة اليت تبعثرنا.

فلماذا  الوطين،  خزاننا  اغرتابنا 
املعرقلون  فليفصح  له؟!  التنكر 
جهرا وعلنا عن أسباب حتفظهم، 

عسى أال تكون سياسية.

وزير الداخلية حبث وابراهيم قضية 
العسكريني املخطوفني ومع الرافعي 

اوضاع طرابلس والتقى وفد فتح
عرض وزير الداخلية والبلديات 
مدينة  اوضاع  املشنوق  نهاد 
وموضوع  والشمال  طرابلس 
مع  االسالميني  املوقوفني 
رئيس هيئة العلماء املسلمني 
امام مسجد التقوى يف طرابلس 
الشيخ سامل الرافعي ورئيس 
هيئة السكينة االسالمية امحد 
االسالمي  والناشط  االيوبي 

ايهاب البنا.
االيوبي  حتدث  اللقاء  وبعد 
كان  فقال:  الوفد  باسم 
يف  للبحث  مناسبة  اللقاء 
تهم  اليت  القضايا  جممل 
خصوصا  االسالمي،  الشارع 
مؤخرا  ما حصل  على مستوى 
يف سجن روميه، ووعد الوزير 
املشنوق مشكورا مبتابعة كل 
واحلقوقية  االنسانية  القضايا 
مع  يتوافق  مبا  واالجتماعية 
املعايري االنسانية املطلوبة مع 
االخوة يف هيئة  تأكيد سعي 
خالل  من  املسلمني  العلماء 
الحقاق  القضايا  هذه  متابعة 
ما  اىل  اجلميع  وايصال  احلق 

نرجوه وما نصبو اليه.
الداخلية  وزير  ان  اضاف: 
التحقيقات  متابعة  اهمية  أكد 
بكل  سينشرها  وانه  اجلارية 
انتهائها، وحنن  عند  شفافية 
يتم  بأن  الثقة  ملء  لدينا 
يتمناه  ما  وفق  االمر  هذا 
ليس  ان  أعلن  كما  اجلميع، 
لديه اي رغبة بالطبع او اجتاه 
ملعاقبة السجناء وان املعايري 
هي  واحلقوقية  االنسانية 
وسائل  عن  البحث  جيري  ما 
االمكانات  ظل  يف  تطبيقها 
والضيقة  واملمكنة  املتاحة 
اصال للدولة اللبنانية، كذلك 
العلماء  هيئة  دور  على  اثنى 
املسلمني الفاعل يف الساحة 
وعلى  خصوصا  االسالمية 

الصعيد الوطين عموما.

ابراهيم
املدير  مع  املشنوق  حبث  ثم 
اللواء  العام  لالمن  العام 
موضوع  يف  ابراهيم  عباس 
املخطوفني  العسكريني 
تنفذها  اليت  االمنية  واخلطة 
االجهزة االمنية التابعة لوزارة 

الداخلية واجليش اللبناني.
مع  املشنوق  اجتمع  والحقا 
يف  املركزية  اللجنة  عضو 
العام  املشرف  فتح  حركة 
عزام  اللبنانية  الساحة  على 
االمحد يرافقه سفري فلسطني 
يف لبنان اشرف دبور وامني 
التحرير  منظمة  فصائل  سر 
يف  فتح  وحركة  الفلسطينية 

لبنان فتحي ابو العردات.
االمحد:  قال  االجتماع  وبعد 
على  املشنوق  الوزير  أطلعنا 
عموما  الفلسطينية  االوضاع 
يف داخل فلسطني وما يواجه 
الشعب الفلسطيين من حتديات 
العجرفة  سياسة  مواجهة  يف 
االسرائيلية  والعنصرية 
ابتالع  حماوالت  واستمرار 
االراضي  املزيد من  اسرائيل 

يف  القدس  مدينة  وتهديد 
تهويدها،  وحماولة  طبيعتها 
الذي  السياسي  والتحرك 
تقوم به القيادة الفلسطينية 
العرب  االشقاء  مع  بالتنسيق 

يف مواجهة هذه املخاطر.
اضاف: كما ناقشنا االوضاع 
املخيمات  يف  الفلسطينية 
الفلسطينية يف لبنان السيما 
باحملافظة  يتعلق  ما  منها 
على امن واستقرار املخيمات 
وقطع  فيها  الوضع  وهدوء 
جر  حماوالت  على  الطريق 
االمن  لتهديد  املخيمات 
قاعدة  او جعلها  بها  الداخلي 
حنن  وكما  اجلوار،  لتهديد 
متفاهمون مع الدولة اللبنانية 
مع  فيها  مبا  مؤسساتها  بكل 
ضرورة  اكدنا  الوزير  االخ 
املشرتك  التنسيق  استمرار 
يف كل اجملاالت وبالتفصيل، 
للمحافظة على امن واستقرار 
الطريق على  املخيمات وقطع 
االوضاع  تفجري  حماوالت  كل 

فيها.
بعض  عرضنا  كما  وتابع: 
واحلياتية  املعيشية  القضايا 
املخيمات  بابناء  تتعلق  اليت 
الذين  الفلسطينية 
اللبناني  الشعب  يستضيفهم 
اعادتهم  من  نتمكن  ان  اىل 
وقراهم  ومدنهم  وطنهم  اىل 
ال  الوطن  هو  حيث  وبيوتهم 
حبثنا  فلسطني،  عنه  بديل 
املعيشية  القضايا  بعض  يف 
الضوء  وسلطنا  تهمهم  اليت 
يف  االخرية  املشكالت  على 
واتقفنا  والقامسية  البحر  جل 
مع معالي الوزير على دراسة 
اوضاع هؤالء واحملافظة على 
باجياد  ووعدنا  استقرارهم، 
ضوء  يف  املناسبة  احللول 
بها  سيقوم  اليت  الدراسة 

خالل االيام القليلة القادمة.
وختم: حنن مرتاحون للتنسيق 
املشرتك املتواصل مع الوزير 
مؤسسات  ومع  املشنوق 
املعنية،  اللبنانية  الدولة 
ونأمل يف ان نبقى متمسكني 
يف  حققناها  اليت  بالنجاحات 
حنفظ  حتى  االخرية  االشهر 
امن واستقرار املخيم ونكون 
اىل جانب لبنان يف احملافظة 
وعلى  واستقراره  امنه  على 
السلم االهلي وحماولة تفجري 
االوضاع الن ذلك ال خيدم اال 
فلسطني  واعداء  لبنان  اعداء 

واعداء االمة العربية.

املشنوق

ميشال  السياحة  وزير  أسف 
أطلقه  الذي  للكالم  فرعون 
امني عام حزب اهلل السيد حسن 
نصر اهلل، مشريا إىل أن مواقف 
األخري ال متثل رأي احلكومة وال 
تزيد من  بل  اللبناني،  الشعب 
اخلارجية  األزمات  انعكاسات 
تعمل  وقت  يف  لبنان،  على 
برئيسها، على  احلكومة، ممثلة 

حتييد لبنان عن هذه االزمات.
وأشار فرعون، يف حديث أجراه 
يف دبي مع حمطة العربية، إىل 
لبناني  فريق  ألي  جيوز  ال  أنه 
صديقة  دول  على  يتهجم  أن 
اململكة  خصوصا  للبنان، 
هلا  اليت  السعودية  العربية 
فضل كبري على بلدنا، سواء عرب 
هباتها الكرمية أو عرب استقبال 

اللبنانيني  من  اآلالف  عشرات 
ويساهمون يف  ساهموا  الذين 
اللبناني صامدا  بقاء االقتصاد 
اليت  اخلضات  من  الرغم  على 
غالبيتها  ومصدر  هلا،  يتعرض 
حزب  خيوضها  اليت  املواجهات 
اهلل مبعزل عن قرارات احلكومات 

املتعاقبة.
تبقى  املواقف  هذه  وقال: 
فئوية وحمصورة وهي لن تؤثر 
الذي  االمين  االستقرار  على 
يتمتع به لبنان، يف ظل تطبيق 
بالتوسع،  اآلخذة  األمنية  اخلطة 
من  مينعنا  لن  ذلك  أن  إال 
استنكارها وجتديد التأكيد على 
أما  مطلقها،  إال  متثل  ال  أنها 
احلكومة، كما الشعب اللبناني، 

فمنها براء.

فرعون انتقد مواقف نصراهلل جتاه السعودية
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رّد رئيس حزب القوات اللبنانية 
األخري  الكالم  على  جعجع  مسري 
السيد  اهلل  حزب  عام  ألمني 
تويرت،  عرب  نصراهلل  حسن 
فكتب: نصراهلل: حروبنا دفاعية 
القلمون...  اىل  صنعاء  من 
لبنان  فتشُت طوياًل يف خارطة 
أجد أي قرية على احلدود  فلم 
ُتدعى صنعاء أو أي قرية ُتدعى 
بلدة  فقط  وجدت  القلمون، 
واليت  طرابلس  قرب  القلمون 
تقع يف عمق األراضي اللبنانية 

وليس على احلدود.
وسأل جعجع: هل يستطيع أحد 
حروب  أي  عن  لي  ُيفّسر  أن 
نصراهلل؟  السيد  تكلم  دفاعية 
كّلفه  من  األحوال  وبكافة 
باسم  دفاعية  حروب  بشن 

اللبنانيني؟.
جعجع  جدد  ثانية،  جهة  من 
تسعى  القوات  أن  التأكيد 
جاهدة اىل جانب التيار الوطين 
االنتخابات  قانوني  لوضع  احلر 
على  اجلنسية  واستعادة 
جلسة  أول  أعمال  جدول  رأس 
تشريعية ألنه ليس من ضرورة 

ملحة أكثر من هذه.
واذ طمأن على استقرار البالد 
الرغم  على  األمنية  الناحية  من 
منر  اليت  الصعوبات  كل  من 
رئيس  انتخاب  عدم  من  بها 
حكومة  ووجود  جديد  مجهورية 
معطل،  نيابي  وجملس  مشلولة 
لفت جعجع اىل أن قرار التغيري 
يف  اللبناني  الشعب  بيد  هو 
أول انتخابات نيابية حتصل بعد 

انتخاب رئيس للجمهورية.
على  خوف  ال  انه  على  وشدد 
لبنان  يف  املسيحيني  مصري 
البعض  حياول  ما  خبالف 
تدعوا  وال  ختافوا  ال  تسويقه، 
نفوسكم  اخلوف يف  يزرع  أحدا 
لقد مر علينا عرب التاريخ ما هو 
الذي  من  املرات  بآالف  أسوأ 
صمدوا  أجدادنا  ولكن  نعيشه 
سنقاوم  أيضا  وحنن  وقاوموا، 

ونصمد.
األسد  بشار  نظام  ان  ورأى 
على  يعيش  بات  سوريا  يف 
فبشار  االصطناعي،  التنفس 
البقاء  بإمكانه  يعد  مل  األسد 
يف سوريا، النظام انتهى ولكن 
األزمة يف سوريا دخلت لألسف 
ودولية  إقليمية  معادالت  يف 

كبرية.
كالم جعجع جاء خالل استقباله 
أهالي  من  وفدا  معراب  يف 
حوش األمراء يف زحلة برئاسة 
زاره  مزرعاني  جوزف  املختار 
قام  اليت  اجلهود  على  لشكره 
إقامة  ملنع  القوات  رئيس  بها 
يف  زحلة،  يف  اإلمسنت  معمل 
يف  زحلة  منطقة  منسق  حضور 
حيث  تنوري،  ميشال  القوات 
قال جعجع: ان زحلة هي مدينة 
وبالفعل  بامتياز،  املقاومة 
معمل  إقامة  مشروع  قاومت 
باملنطقة  يضر  الذي  اإلمسنت 
وسياحيا  جتاريا  صحيا،  بيئيا، 
كما  كافة،  املستويات  وعلى 
السوري،  االحتالل  قاومت 
القوات دعمت دون  ان  مؤكدا 
الذين  زحلة  أهالي  قرار  تردد 

جعجع: النظام السوري يعيش
على التنّفس اإلصطناعي

أمجع أكثريتهم على رفض هذا 
املشروع.

حزب  أن  على  جعجع  وشدد 
جانب  اىل  دوما  يقف  القوات 
وقضاياهم  األهالي  مطالب 
لبنان،  يف  كان  أينما  احملقة 
يف  مؤخرا  أو  زحلة  يف  سواء 
حزب  يدعم  حيث  كسروان 
حتركهم  يف  األهالي  القوات 
ضد تلوث معمل الزوق احلراري 
اليت  السرطانية  واألمراض 

يسببها للسكان.
اىل جانب التيار الحر

القوات  أن  التأكيد  وجدد 
اىل  جاهدة  تسعى  اللبنانية 
جانب التيار الوطين احلر لوضع 
واستعادة  االنتخابات  قانوني 
جدول  رأس  على  اجلنسية 
أعمال أول جلسة تشريعية ألنه 
ليس من ضرورة ملحة أكثر من 

هذه.
استقرار  على  الوفد  وطمأن 
على  األمنية  الناحية  من  البالد 
اليت  الصعوبات  كل  من  الرغم 
منر بها من عدم انتخاب رئيس 
حكومة  ووجود  جديد  مجهورية 
معطل،  نيابي  وجملس  مشلولة 
الصمود  اىل  اجلميع  داعيا 
والصرب لتخطي املرحلة احلالية.

التغيري  قرار  أن  اىل  ولفت 
يف  اللبناني  الشعب  بيد  هو 
حتصل  نيابية  انتخابات  أول 
انتخاب رئيس للجمهورية،  بعد 
على  خوف  ال  انه  على  مشددا 
هذا  يف  املسيحيني  مصري 
الشرق خبالف ما حياول البعض 
تدعوا  وال  ختافوا  ال  تسويقه، 
أحدا يزرع اخلوف يف نفوسكم، 
ما  التاريخ  عرب  علينا  مر  لقد 
من  املرات  بآالف  أسوأ  هو 
أجدادنا  ولكن  نعيشه  الذي 
أيضا  وحنن  وقاوموا  صمدوا 
أن  مذكرا  ونصمد،  سنقاوم 
أقلية  باتوا  املسيحيون  مقولة 
هي دعاية قام بتسويقها عهد 
لبنان  يف  السورية  الوصاية 
أتباع النظام السوري  وال يزال 
لبنان يسوقونها حتى اآلن  يف 

لتخويف املسيحيني.
األسد  بشار  نظام  ان  ورأى 
على  يعيش  بات  سوريا  يف 
فبشار  االصطناعي،  التنفس 
البقاء  بإمكانه  يعد  مل  األسد 
يف سوريا، النظام انتهى ولكن 
األزمة يف سوريا دخلت لألسف 
ودولية  إقليمية  معادالت  يف 

كبرية.
من جهة ثانية، عرض جعجع مع 
مستشار الرئيس سعد احلريري 
خوري  غطاس  السابق  النائب 
يف  العامة  السياسية  األوضاع 
حضور  يف  واملنطقة،  لبنان 
رئيس جهاز االعالم والتواصل 

يف القوات ملحم الرياشي.

لقوى 14  العامة  االمانة  أعلنت 
آذار أن ما ميكن أن حيدث من 
حرائق عند حدود لبنان الشرعية 
عنه  يدافع  وال  منها  حيميه  ال 
سوى قواته العسكرية الشرعية 

بقيادة اجليش وحده.
العامة  األمانة  عقدت  فقد 
اجتماعها األسبوعي الدوري يف 
برئاسة  األشرفية،  يف  مقرها 
فارس  العامة  االمانة  منسق 
مصطفى  وحضور:  سعيد، 
اللمع،  ابي  آدي  علوش، 
ابو  الياس  ساسني،  ساسني 
ايلي  الزغيب،  الياس  عاصي، 
حمفوض، هرار هوفيفيان، وليد 

فخر الدين، ونادي غصن.
األوضاع  يف  البحث  ومت 
عن  واإلقليمية، وصدر  احمللية 
سعيد  تاله  بيان  اجملتمعني 
اجملتمعون  ناقش  فيه  وجاء 
يف  العامة  الوطنية  األوضاع 
خصوص  يف  سيما  ال  البالد، 
املراوحة الداخلية غري املسؤولة 
إزاء استحقاقات كربى من مثل 
شغور موقع رئاسة اجلمهورية، 
املنطقة  أحداث  تتطور  فيما 
دراماتيكية  بطريقة  حولنا  من 
متسارعة ال حيق لنا النظر إليها 
من شرفة املراقب البعيد وغري 

املعين.
أمام  مليا  اجملتمعون  وتوقف 
األجواء املشحونة بأخبار وتوقعات 
حول  وسيناريوهات  وتكهنات 
منطقة القلمون احملاذية للحدود 
بعنوان  الشرقية،  اللبنانية 
الثلج  ذاب  بعدما   ،2 قلمون 
وظهر مرج قلمون 1. وأيا تكن 
لن  فإنها  املقبلة،  التطورات 
الشيء  من  مزيد  سوى  تكون 
مما  سابقا  رأيناه  الذي  نفسه 
ط لبنان يف ما ال ينبغي أن  ورَّ
ط فيه، ومما ال ينفع معه  يتورَّ

قول لو كنت أعلم.

أمانة 14 آذار: اجليش وحده حيمي لبنان 
من احلرائق املتوقعة عند حدوده الشرقية
وعليه ترى األمانة العامة لقوى 
وقت  أي  من  وأكثر  آذار،   14
مضى، أن ما ميكن أن حيدث من 
حرائق عند حدود لبنان الشرعية 
عنه  يدافع  وال  منها  حيميه  ال 
سوى قواته العسكرية الشرعية 
وجنوده  وحده  اجليش  بقيادة 
وضباطه البواسل. إن الشرعية 
الشرعية  من  جزء  اللبنانية 
جزء  بدورها  هي  اليت  العربية، 
من الشرعية الدولية، ويف هذا 
التصرف.  ينبغي  وحده  اإلطار 
أما تدخل أي قوة حملية لبنانية، 
أي  وحتت  الدولة،  خارج  من 
مصدر  إال  يكون  فلن  ذريعة، 
تهديد للجيش نفسه وللمجتمع 

اللبناني بأكمله.
وعن التخوف من عودة مسلسل 
قال  لبنان،  اىل  اإلغتياالت 
معلومات  ورود  بعد  سعيد: 
السفري  إلغتيال  حماولة  عن 
السعودي يف لبنان علي عواض 
 14 قيادات  تلقت  عسريي 
تدابري  وإختذت  حتذيرات  آذار 
أمنية، مؤكدا أن املرحلة خطرية 
امني  وكالم  بامتياز  وأمنية 
يذهب  االخري  اهلل  حزب  عام 
قاله  ما  وأخطر  اإلجتاه  يف هذا 
عن  عاجزة  اللبنانية  الدولة  إن 
محاية لبنان وبالتالي يتوىل هو 
محاية البلد بقواه الذاتية وهذا 
مغامرات  أمام  اجملال  يفسح 
تعانيه  اليت  الشلل  إىل  إضافة 
اللبنانية  السياسية  املؤسسات 
ووصف األمني العام حلزب اهلل 
املؤسسة  يطاول  الشلل  بأن 
العسكرية يعين أن البلد مفتوح 
األمنية  اإلحتماالت  كل  على 
هناك  ليس  أن  نؤكد  وحنن 
العسكرية  املؤسسة  يف  شلل 
وأن اجليش مبا ميثل من شرعية 
الوحيد  هو  لبنانية  عسكرية 

املوكل محاية لبنان.

لتيار  العام  األمني  شدد 
على  احلريري  أمحد  »املستقبل« 
إليها  ذهبوا  اليت  »احلروب  أن 
وحلب،  ومحص  القصري  يف 
القلمون،  يف  إليها  ويذهبون 
حتى  وال  دفاعية  حروبًا  ليست 
استباقية، إمنا هي حروٌب إرهابية 
خداعية عدائية على أرض الغري، 
ُيعتدى  أن  مصريه  واملعتدي 
مصري  ستكون  واهلزمية  عليه، 
عن  »الكف  اىل  ودعا  الغزاة«. 
اللبنانيني،  بعقول  اإلستخفاف 
األسد  إرهاب  يف  الشريك  ألن 
حبماية  يتعهد  أن  له  حيق  ال 
وسأل  اإلرهاب«.  من  لبنان 
»أمل يهدد إرهاب األسد بإشعال 
لبنان، ويرسل لنا متفجراته مع 
الفتنة  لتفجري  مساحة  ميشال 
»بشار  أن  مؤكدا  املذهبية؟«، 
تسقطوا  فال  ساقط،  األسد 
كل  إىل  »التحية  موجها  معه«، 
يف  سقطوا  الذين  الشهداء 
أحداث  يف  غدرًا  واجلبل  بريوت 

7 أيار 2008 األليمة«.
كالم األمني العام للتيار جاء خالل 
متثيله الرئيس سعد احلريري يف 
اللقاء الذي نظمه قطاع الشباب 
مدربني  تدريب  مشروع  إلعالن 
االنساني  الدولي  القانون  يف 
مع  بالتعاون  السالم،  وبناء 
نداء جنيف وبالشراكة مع حركة 
»البيال«  يف  الدائم  السالم 
كتلة  أعضاء  حضور  يف  أمس، 
»املستقبل« النواب عمار حوري 
زهرمان،  وخالد  اخلري  وكاظم 
»املستقبل«  تيار  رئيس  نائب 
سفرَيي  ضومط،  مسري  النقيب 
لبنان  يف  وفنلندا  سويسرا 
السيال،  وماكي  براس  فرنسوا 
املدربني  تدريب  مشروع  مديرة 
هبة خمايل، أعضاء من املكتبني 
السياسي والتنفيذي يف التيار، 
مديرة مكتب مؤسسة فريدريش 
ناومان يف بريوت تاال عيتاني، 
حلزب  السياسي  املكتب  عضو 
شهاب  االحرار  املصريني 
املنظمات  عن  ممثلني  وجيه، 
الشبابية، وحشد من شباب تيار 

»املستقبل«.
وقال: »ليس صدفة أن ختتاروا 
7 أيار تارخيًا أبيض لبناء السالم، 
فيما البعض ُيصر على تكريسه 
احلروب،  لبناء  أسود  تارخيًا 
أهل  تكونوا  أن  صدفة  وليس 
اآلخرون  يكون  وأن  اعتدال 
أن  وليس صدفًة  اقتتال،  أهل 
نكون دعاة مصاحلة، وأن يكون 
وليس  قبور،  نابشي  اآلخرون 
صدفًة أن نبين سالمًا للمستقبل، 
على  حقدًا  يبين  البعض  فيما 
صدفًة  وليس  املاضي،  أحقاد 
أن تكونوا يف أرض الوطن شبابًا 
للحياة، وأن يكون اآلخرون يف 
أرض الغري شبابًا للموت، ليس 
حاملي  هنا  تكونوا  أن  صدفًة 
اآلخرون  يكون  وأن  شهادات، 
مشددا  نعوش«،  حاملي  هناك 
على ان »كل ذلك ليس صدفة، 
ألنكم بكل فخر واعتزاز، شباب 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 
حيث  إىل  صورته  على  متضون 
أراد أن ميضي بكم، حنو مستقبٍل 
استشهد ألجله، وتركه أمانًة بني 
صناعه،  من  لتكونوا  أيديكم، 
بقوة االعتدال واالنفتاح والثبات 

أمحد احلريري: حرب القلمون إرهابية 
واهلزمية مصري الغزاة

والعربي  الوطين  اإلرث  على 
للرئيس الشهيد، رمحه اهلل«.

وتابع: »إننا متطرفون يف انتمائنا 
إىل العروبة املعتدلة، ومن ميثلها 
العربية  اململكة  من  متثيل،  خري 
مصر  مجهورية  إىل  السعودية 
االعتدال  دول  وكل  العربية، 
العربي، مصرون أن نصنع األيام 
بالظالم،  ال  بالسالم  اجمليدة 
وباحلزم ال بالوهم، لن يستدرجنا 
املزيفة،  أجماده  ملعب  إىل  أحد 
فاجملد ال يكون بتحويل املقاومة 
ُيقدس  بالدماء، وال  إىل مقاولة 
بتقديس املتهمني باغتيال رفيق 
شباب  بزج  ُيؤرْخ  وال  احلريري، 
األسد،  بشار  حمرقة  يف  لبنان 
القلمون  أرض  يف  ُيكتب  وال 
والقصري ومحص وريف دمشق، 
العروبة  ببيع  طبعًا  يكون  وال 
يف  واالرمتاء  إليها،  للمسيئني 
حضن الوهم االيراني«. وأوضح 
عنه  نبحث  الذي  »السالم  أن 
جنده يف لبنانيتنا، ويف عروبتنا، 
إجرام بشار  ومن يبحث عنه يف 
الولي  جيش  يف  أو  األسد، 
ألن  العار،  إال  جيد  لن  الفقيه 
فاقد السالم ال يعطيه، والسالم 
الذي نبحث عنه جنده يف انتخاب 
رئيس جلمهوريتنا ال يف تعطيل 
الطائف  اتفاق  يف  االنتخاب، 
التأسيسية،  املؤمترات  يف  ال 
املثالثة،  يف  ال  املناصفة  يف 
يف  الدويلة،  يف  ال  الدولة  يف 
اجليش الوطين ال يف امليليشيات 
يف  ال  العدالة  يف  املذهبية، 
اهلروب منها، يف احرتام القانون 
ال يف شريعة الغاب، يف الصدق 
ال  احلكمة  يف  الكذب،  يف  ال 
الوطين  الواجب  الفتنة، يف  يف 
يف  اجلهادي،  الواجب  يف  ال 
السلم ال يف احلرب«، مذكرا بأن 
مبصري  يقامر  عمن  ذاب  »الثلج 
لبنان، على مذبج الوهم االيراني 
املتفشي يف املنطقة، وبان مرج 
من ال تعنيه مصلحة اللبنانيني، 
املقامرة،  يف  جناريه  لن  لكننا 
على  الدوس  يف  نسايره  ولن 
مصلحة اللبنانيني وكرامتهم، بل 
سنمضي يف رفع الصوت إلنقاذ 

لبنان«.
»احلروب  أن  على  وشدد 
القصري  يف  إليها  ذهبوا  اليت 
إليها  ويذهبون  وحلب،  ومحص 
حروبًا  ليست  القلمون،  يف 
دفاعية وال حتى استباقية، هي 
إرهابية،  حروٌب  صراحة  بكل 
أرض  على  عدائية  خداعية، 
أن  مصريه  واملعتدي  الغري، 
والعار  واهلزمية  عليه،  ُيعتدى 
استخفافًا  كفى  الغزاة،  مصري 
يتعهد  من  اللبنانيني،  بعقول 
له  حيق  ال  األسد  سوريا  حبماية 
أن يتعهد حبماية لبنان، فما من 
أن شريك  عاقل سيصدق كذبة 
يتعهد  األسد يف سوريا  إرهاب 
مبحاربة إرهاب األسد يف لبنان، 
»مش زابطة«، أمل يهدد إرهاب 
األسد بإشعال لبنان؟ أمل يرسل 
مساحة  ميشال  مع  متفجراته  لنا 
ماذا  املذهبية؟  الفتنة  لتفجري 
إرهاب  من  لبنان  حلماية  فعلوا 
السفاح؟ مل يفعلوا سوى القول 
مرة جديدة، شكرًا سوريا األسد، 
حسابات  يف  يساوي  ال  شكٌر 

اللبنانيني إال العيب والعار«.

لوزير  اإلعالمي  املكتب  نفى 
ما  حرب  بطرس  االتصاالت 
مرافقيه  الحد  عالقة  عن  نشر 
بإشكال حصل أمس مع شرطي 
يف بلدية احلازمية، واصدر بيانا 
نشره  الذي  اخلرب  ان  فيه  جاء 
ومفاده  اإلعالم  وسائل  بعض 
احلازمية  يف  جرى  اشكاال  أن 
الوزير  لدى  يعمل  شاب  بني 
بلدية  وشرطي  حرب  بطرس 
بعد  البلدة،  يف  السري  ينظم 
ملنع  شريطا  االخري  وضع  ان 
بسبب  املرور  من  السيارات 
جتريها  اليت  التزفيت  اعمال 
أن  إال  احلازمية،  لطرق  البلدية 
مل  حرب  للوزير  التابع  الشاب 
يرض بأن مينعه شرطي البلدية 
من املرور، رغم أن هناك طريقا 
يسلكها،  ان  يستطيع  اخرى 
من  وهو...  يقبل  كيف  ولكن 
يهاجم  به  واذ  الوزير.  مجاعة 
الشرطي، مهددا إياه بالسالح، 
الوزير  عناصر  من  أنه  ومذكرا 
بطرس حرب فال ميكن ألحد ان 

يتجرأ ويقول له كلمة ال.

حلرب  اإلعالمي  املكتب  ونفى 
نفيا قاطعا صحة هذا اخلرب، إذ 
حرب  الوزير  ملرافقي  عالقة  ال 
من  وال  قريب  من  ال  باحلادثة 
حرب  الوزير  ومرافقو  بعيد، 
وحيرتمون  القوانني  ملتزمون 
يف  حيرتمون  كما  أحكامها، 
محاية  يف  مهامهم  ممارستهم 
الوزير حرب كل املواطنني من 
دون أي إساءة ألي منهم، مما 
حرب  الوزير  توجيهات  يرتجم 
إليهم بأن يكونوا قدوة أخالقية 
دورهم  ممارسة  يف  واجتماعية 

األمين.
ولفت إىل أن املواقع اإللكرتونية 
واليت  تيار،  إىل  تنتمي  اليت 
متادت يف النشر، قد تندم حني 
الذي  الشخص  أن  ستكتشف 
مرافق  هو  احلادثة  معه  حصلت 
التيار  إىل  ينتمي  سابق  وزير 
فاقتضى  اليه،  ينتمي  الذي 

التوضيح.

حرب ينفي وقوع إشكال مع مرافقه
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لبنانيات

خالل  جنبالط  وليد  النائب  كرر 
احملكمة  أمام  بشهادته  االدالء 
النظام  أن  الهاي  يف  الدولية 
السوري اغتال والدي والسيارة 
إىل  ذهبت  القتلة  أقلت  اليت 
أن  مؤكدا  املخابرات،  مركز 
وصل  االغتيال  بشأن  التحقيق 
يف  املخابرات  مكتب  ان  اىل 

بريوت هو من نفذه.
ونفى أن يكون جوني عبدو هو 
أن  مؤكدا  اغتياله،  حاول  من 
ألسباب  قتل  احلريري  الرئيس 
سياسية، الفتا إىل أن العالقات 
تكن  مل  السعودية   - السورية 
سيئة اىل حني اغتيال احلريري، 
تنفذ  أن  بد  ال  كان  أنه  مؤكدا 
العسكري  األمين  الشق  سوريا 
وجودها  حتول  والحقا  للطائف 

هليمنة.
على  ينص  الطائف  أن  وأكد 
حيدد  مل  لكنه  االرض  حترير 
إىل  الفتا  بذلك،  املخول  من 
تكون  ان  املمكن  غري  من  أنه 
واحدة  دولة  يف  سلطتان  مثة 
سلطة  تسيطر  ان  ومطلوب 

اجليش على احلدود.
ولفت إىل أن السوريني تذرعوا 
ببند االصالحات السياسية للبقاء 
يف لبنان وهذا خمالف للطائف، 
الفتا إىل أن السوريني انسحبوا 
املليوني  الشعيب  الضغط  حتت 
تطبيق  ارادوا  النهم  وليس 
نستطع  مل  أننا  معتربا  الطائف، 
تنفيذ بنود الطائف ألنها ال تنفذ 
إال مع مكونات اجملتمع اللبناني 
وباحلوار مل نتوصل اىل نتيجة.

أنا مل أعرب عن خماوف  وتابع: 
املستقبل  تيار  يف  تطرف  من 
من  سياسية  حتليالت  وهذه 
تيار  إن  سابق.  أمريكي  سفري 
االعتدالي  التيار  هو  املستقبل 
غالبية  ميثل  الذي  اللبناني 

السنة.
السالح  نزع  على  اتفقنا  وقال: 
املقاومة  سالح  ابقاء  وعلى 
األرض  لتحرير  االسالمية 
القرار  أن  إىل  الفتا  احملتلة، 
1559 هو تدخل دولي بالشؤون 
مشريا  رفضناه،  لذلك  اللبنانية 
ال  بني  تناقضا  هناك  أن  إىل 
رفضنا  ولذلك  والطائف   1559
ومتسكنا  القرار  واحلريري  أنا 

بالطائف.
من جهة أخرى، أكد النائب جنبالط 
عدس  أبو  هوية  يعرف  ال  أنه 
وصدرت هويته يف الوقت الذي 
أصر  وأنا  احلريري،  فيه  أغتيل 
للنظام  السياسي  اتهامي  على 

السوري باغتيال احلريري.

جنبالط يف اليوم االخري من شهادته: اصر على اتهام النظام السوري باغتيال احلريري

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 
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الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

سعد  مع  نناقش  مل  وقال: 
اجلهادية  احلركات  احلريري 
كان  بل  اختصاصي  من  وليس 
اجتياح  وهو  أهم  موضوع  هناك 

بريوت يف 7 أيار.
وأكد أن ما نسبته اليه السفرية 
هو  ويكيليكس  يف  االمريكية 
من  دقيق  غري  حتليل  جمرد 

قبلها.
للدفاع  قرقماز  أنطوان  احملامي 
عن املتهم مصطفى بدر الدين: 
آخر  موضوع  اىل  اآلن  سانتقل 
عندما بدأ الرئيس احلريري حياته 
السياسية كان كرميا مع عدد من 
االشخاص وحسب معلوماتك هل 
صحيح ان حافظ االسد استفاد 
السيد  شأن  من  هدية  من 
احلريري ان يكون قد منحه اياها 
يتعلق بقصر كان من املفرتض 

ان يقيم به شخصيا؟
- أعلم أن القصر الذي تتحدث 
عنه القصر اجلمهوري الذي دام 
بناؤه أكثر من 20 عاما أعلم أنه 
احلريري  شركة  خالل  من  كان 
أملك  وال  سعودي  بتمويل  لكن 
وكانت  اضافية  معلومات  أية 
سوريا  بني  ممتازة  العالقات 

واململكة العربية السعودية.
حافظ  السيد  ان  صحيح  هل 
االسد جتاهل هذه القضية ويف 
هذا  استخدم  املطاف  نهاية 
وجعل  العامة  للمصلحة  القصر 
منه مقر مركز املؤمترات من أجل 

السالم.
- كلمة هدية ليست دقيقة أنه 
للحكومة  تابع  مجهوري  قصر 

السورية.
اململكة  ان  صحيح  هل  حسنا 
العربية السعودية وإثر االجتياح 
العام  يف  للبنان  االسرائيلي 
اسرتاتيجية  وضعت   1982
التحرير  منظمة  بإضعاف  تقضي 
الفلسطينية والتيار السين الذي 
كان حليفا لسوريا عندها وهنا 
والسوريني  باملرابطني  افكر 
السيد  يرتأسهم  كان  الذين 
استعادة  بهدف  وذلك  قليالت 
السين  التيار  على  السيطرة 
هذا  هل  لبنان  يف  السياسي 

صحيح؟
أفهم  ال  ولكن  صحيح،  غري   -
بقضية  السؤال  هذا  عالقة  ما 

اغتيال الرئيس احلريري.
املالحظة  ليست  راي:  القاضي 
سيد  سديدة  غري  مبالحظة  هذه 
قرقماز، جيب ان نتبني ما هي 
العالقة بكل تأييد اخللفية مهمة، 
ولكن جيب ان نعرف العالقة ال 
جرى  ما  حول  نواصل  ان  ميكن 

وذلك يوم السبت 
يف 9 أيار )اليوم(

لبنان  الثمانينات يف  بداية  يف 
حنن لسنا يف صدد اجراء جلنة 

حتقيق ومصاحلة يف لبنان.
قرقماز: حضرة الرئيس وحضرة 
حمله،  يف  سؤالي  الشاهد، 
سوريا كان لديها مكانة حمتفظ 
عالقة  هلا  وكان  لبنان  يف  بها 
اكثر وثاقة مع السنة يف لبنان 
مع  السعودية  وصلت  وعندما 
ان  ممكن  احلريري  وصول 
نتصور عندها انه برزت خالفات 
والسعوديني  السوريني  بني 
الساحة  على  اهليمنة  اجل  من 
شأن  ومن  اللبنانية  السياسية 
ذلك ان يشرح مل كانت سوريا 
احلياة  مراحل  من  مرحلة  يف 
السياسية اللبنانية ضد احلريري 
ذلك  وراء  هناك  يكن  مل  وانه 
اهلدف  كان  اغتيال  غرض  اي 
الساحة  على  السيطرة  فقط 
فقط  اريد  اللبنانية،  السياسية 
دوافع  حول  اسئلة  اطرح  ان 
لرفيق  دعمهم  يف  السعوديني 
السوريني  مع  مقارنة  احلريري 
محايتهم  ان  يرون  الذين 
تتالشى مع الوقت. هل صحيح 
ان هناك نزاعا بني البلدين حول 
السيطرة على الساحة السياسية 

اللبنانية؟
حضرة  لك  قلت  صحيح  غري   -
احملامي بأن العالقات السورية- 
السعودية كانت ممتازة وعندما 
اتى كانت ممتازة اىل ان اغتيل 
الرئيس احلريري وان العالقات 
فهد  وامللك  االسد  حافظ  بني 
ممتازة،  كانت  خالد  وامللك 
مع سوريا يف  ينسقون  وكانوا 
كيفية الوصول اىل انهاء االزمة 

او احلرب االهلية اللبنانية.
مؤمتر  هل شاركت شخصيا يف 

الطائف ام ال؟
أكن  مل  الني  اشارك  مل  كال   -
نائبا شارك عنا النائب السابق 

الشيخ توفيق عساف.
الدول  جامعة  ان  هل  قرقماز: 
ايدت  املتحدة  واالمم  العربية 

مؤمتر الطائف هذا؟
حدا  ألنه وضع  أيدوه  بالطبع   -

للحرب االهلية يف لبنان.
اتفاقات  نعترب  ان  ميكن  هل 
اليت  هي  انها  على  الطائف 
غرار  على  قانوني  طابع  لديها 
اي معاهدة دولية اخرى بالنسبة 

اليك؟
آنذاك  وضع  ألنه  بالطبع   -
دستور سنسميه دستور الطائف 
القانونية  الصفة  يعطيه  وهذا 
دستور  غري  الطائف  دستور 
وضع  الذي  اللبنانية  اجلمهورية 

عام 1943 انه دستور جديد.
هل صحيح ان الرئيس احلريري 
هذا  أعمال  يف  شخصيا  شارك 
ديبلوماسيا  بصفته  املؤمتر 
الوفد  يف  عضوا  سعوديا 

السعودي؟
- لست أدري ال أتذكر صراحة.

هل أنت على علم باملفاوضات 
اليت جرت حينها مع سوريا هل مت 
اطالعك مبحتوى هذه احملاوالت 
بني السعودية وسوريا من اجل 

التوصل اىل هذا االتفاق؟
هذا  بعض  على  اطلعنا   -
الحقا  علمنا  ولكن   1991 عام 
بتفاصيل الدستور اجلديد الذي 
اطلعنا عليه عندما اقر يف لبنان 

وصوت النواب عليه.
أيضا  أعطيتك  )االول(  أمس 
االبراهيمي  االخضر  تصرحيات 
الذي كان املبعوث بني اململكة 
كي  وسوريا  السعودية  العربية 
االسد  الرئيس  مع  يناقش 
هذا  شروط  خدام  وعبداحلليم 
هذه  على  اطلعت  هل  االتفاق 

التصرحيات امس )االول(؟
هذه  من  قسم  على  اطلعت   -
مهمة  كانت  لكن  التصرحيات 
االخضر االبراهيمي هي مساعدة 
لبنان  يف  حل  اىل  الوصول 
عدة  هناك  كانت  انه  واعتقد 
مهمات للجنة الثالثية او اللجنة 
العام  اذكر من  السباعية لست 
جولة  من  كم   1989 اىل   1982
من القتال وكم من جلان تعاطت 

مع لبنان؟
حماور  احد  ان  صحيح  هل 
يقضي  كان  هذه  املفاوضات 

للفرتة  دستوري  توازن  بفرض 
التالية وذلك على حساب رئاسة 

اجلمهورية اللبنانية؟
- احدى اسباب احلرب يف لبنان 
السلطة  التوازن يف  اعادة  هي 
بعد  الحقا  ادت  اليت  اللبنانية 
وضع  اىل  املدمرة  احلرب  هذه 
دستور جديد واحد االعراف يف 
ماروني  هو  الرئيس  ان  لبنان 
ورئيس الوزراء هو سين رئيس 

جملس النواب هو شيعي.
التوازن  اعادة  اىل  بالنسبة 
او  سوريا  شرطا  كان  هل  هذا 

سعوديا؟
وال  ال شرطا سوريا  يكن  - مل 
سعوديا كان هذا مطلب لبناني 
من املعارضة اللبنانية يف نزاعنا 
السابق من اخلمسينيات ان يعاد 
النظر يف التوازن الداخلي وكنا 

نطلب دستورا جديدا.
بني  املفاوضات  مثرة  هذا  اذا 
ضغط  اي  دون  من  اللبنانيني 

من السوريني والسعوديني؟
- مت هذا االمر بتنسيق بشكل او 
باخر بني السعوديني واللبنانني 
االتفاق  هذا  وانتج  والسوريني 
يف السعودية وبقى النواب حنو 

الشهر يف مدينة الطائف.
قرقماز: وهناك حمور ثان مهم 
وصاية  باقامة  يقضي  وهو 
لبنان  على  عسكرية  سياسية 
هل ان هذا احملور الذي يقضي 
على  الوصاية  هذه  بتكريس 
اىل  بالنسبة  مهما  كان  لبنان 

سوريا؟
- مل نستخدم نفس الكالم يف 
من  بد  ال  كان  الطائف  اتفاق 
ان ينفذ هذا االتفاق مبعنى ان 
تنفذ سوريا هذا االتفاق بالشق 
بد  ال  وكان  والعسكري  االمين 

اللبنانية  امليليشيات  جتريد  من 
من السالح.

انا افهم جوابك ولكن يف الواقع 
كان  الذي  سؤالي  على  يرد  ال 
دقيقا ويتعلق بتكريس الوصاية 
السورية، فوفقا للسيد االخضر 
الوسيط  كان  الذي  االبراهيمي 
السعودية  العربية  اململكة  بني 
التصريح  ويف  فهو،  وسوريا 
عنه،  نسخة  على  حصلنا  الذي 
الوصاية  تكريس  ان  يقول 
السورية ادرج يف االتفاق على 

انه شرط سوري.
- هذا تصريح االخضر االبراهيم 
على  السياسي  جوابي  وهذا 

تصريح االخضر االبراهيمي.
هل  بريدي:  ميشلني  القاضية 
كانت هناك نية حقيقية بتطبيق 
الشق املتعلق بالوجود السوري 
يف اتفاق الطائف وهل طالبتم 
يوما ما خالل هذه الفرتة الطويلة 
10 سنوات للرئيس حافظ االسد 

بتطبيق هذا الشق؟
- مل نطالب بتطبيق هذا الشق 
آنذاك كان هناك نقاش داخلي 
أمامكم  وذكرت  سبق  كما 
البنود  أحد  تنفيذ  موضوع  حول 
الطائف  اتفاق  يف  االساسية 
السياسية  الطائفية  الغاء  وهو 
بعد  الحقا  طالبنا  لكن  جير  ومل 
وبعد  االسد  حافظ  تويف  ان 
 ،2000 عام  اجلنوب  حترر  ان 
وهو عام مفصلي حترير اجلنوب 
واستالم  االسد  حافظ  ووفاة 
بشار. وقد شرحت مطوال خالل 
االيام الثالثة السابقة كيف بدأ 
اجل  من  السياسي  التصعيد 
االنسحاب  اي  الطائف  تطبيق 
على  او  التدرجيي  السوري 

مراحل من لبنان.
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لبنانيات

الكتل  املوارنة  املطارنة  دعا 
النيابية اىل حزم امرها واحرتام 
رئيس  وانتخاب  الدستور 
بقلق  وتساءلوا  للجمهورية، 
السياسات  بعض  خلفيات  عن 
املنتهجة يف ملفات حيوية معينة، 
حيققها  اليت  اإلجنازات  وحّيوا 
األمنية  والقوى  اللبناني  اجليش 

يف هذه املرحلة الدقيقة.
املوارنة  املطارنة  عقد  فقد 
بكركي،  الشهري يف  إجتماعهم 
بشاره  مار  البطريرك  برئاسة 
ومشاركة  الراعي  بطرس 
للرهبانيات  العامني  الرؤساء 
تدارسوا شؤونا  املارونية، وقد 

كنسية ووطنية.
أصدر  اإلجتماع  ختام  ويف 
سر  امني  تاله  بيانا  املطارنة 
رفيق  اخلوري  البطريركية 
الورشا، هنأ فيه اآلباء البطريرك 
األخرية اىل  زيارته  الراعي على 
العاصمة الفرنسية، حيث احتفل 
بتدشني مركز املطرانية املارونية 
ومبرور   ،Meudon يف  اجلديدة 
املاروني  الوجود  على  مئة سنة 
 ،UlmصD شارع  يف  الراعوي 
كل  مع  الرمسية  لقاءاته  وعلى 
الفرنسية  اجلمهورية  رئيس  من 
فرنسوا هوالند، ورئيس جملس 
وقد  الرشيه،  جريار  الشيوخ 
دعم  ملتابعة  استعدادهما  أبديا 
لبنان على الصعد كافة، ورئاسة 
أجل  من  فرنسا  أساقفة  جملس 
الصعيد  على  التعاون  من  مزيد 
الشركة الكنسية، وهيئة منظمة 
حماضرة  ألقى  حيث  األونيسكو 
عن الوجود املسيحي يف الشرق 
األوسط ودوره يف تعزيز ثقافة 

السالم.
جراء  قلقهم  عن  اآلباء  وأعرب 
املذهيب  الصراع  دائرة  اتساع 
ترمسه  وبدء  العربي  العامل  يف 
مبستقبل  ينبئ  بشكل  جغرافيا 
يعيد  التاريخ  كأن  غامض، 
نفسه وشعوب هذه املنطقة مل 
تستفد من دروس املاضي، إذ 
بها تهدم بيدها ما حباها اهلل من 
على  حققته  وما  ومنو،  استقرار 

صعيد التفاعل بني مكوناتها.
التطورات اخلطرية

التطورات  أن  اآلباء  واعترب 
بلبنان،  احمليطة  اخلطرية 
واالهتمام الدولي بلبنان ملا له 

من دور على مستوى االستقرار 
التنوع  ومنوذجية  املنطقة  يف 
اجملتمع  يف  والديين  الثقايف 
الواحد، حتث كلها على اإلسراع 
للجمهورية،  رئيس  انتخاب  يف 
حتى ال يبقى لبنان مبتور الرأس 
فال يقوى على مواجهة املستقبل، 
إن  اجلمهورية.  تسلم  ولكي 
الكتل السياسية والنيابية مدعوة 
إىل حزم أمرها يف هذا الشأن، 
املسؤولية  استشعار  وإىل 
اخلطرية اليت حيملها املسؤولون 
بدل  التاريخ،  أمام  السياسيون 
إلقاء التهم بعضهم على بعض، 
اجلارية  األحداث  على  والرهان 
لبنان  غدا  وإال  املنطقة،  يف 
كسفينة ضائعة يف مهب الريح 

اجتاه هلا وال قبطان.
وتساءلوا بقلق عن خلفيات بعض 
ملفات  املنتهجة يف  السياسات 
منها  واملقصود  معينة،  حيوية 
غامض. وهم يقلقون من حماولة 
األجواء  من  االستفادة  البعض 
متس  قضايا  لتمرير  الراهنة 
خصوصية لبنان امليثاقية. يبدو 
يف ذلك كأن لبنان دولة خاضعة 
أو  ومصاحلهم،  البعض  ألمزجة 
هو  أو  اآلخر،  البعض  حلسابات 
أال  السياسية.  التقلبات  رهني 
أنتجته  مبا  احلرب  زمن  يذكرنا 

تصرفات مماثلة؟.
حيققها  اليت  اإلجنازات  وحيوا 
األمنية  والقوى  اللبناني  اجليش 
اليت  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 
على  وخصوصا  لبنان،  جيتازها 
األمنية والضربات  صعيد اخلطة 
االستباقية لقوى اإلرهاب. وهم 
الذي  السياسي  الدعم  يثمنون 
املواطنني  والتفاف  هلا،  يعطى 
إىل  أيضا  ويتطلعون  حوهلا. 
فيه  سيعود  الذي  اليوم 
لدى  املأسورون  العسكريون 
التنظيمات املتطرفة إىل ذويهم 

ساملني.
ودعا اآلباء يف مستهل شهر ايار 
املكرس إلكرام السيدة العذراء، 
بالتقوى  إحيائه  اىل  أبناءهم 
اخلري  وعمل  والتوبة،  والتقشف 
سائلني  احملتاجني،  ومساعدة 
نعمه  يسكب  أن  بشفاعتها  اهلل 
وينعم  عياهلم،  وعلى  عليهم 
وسائر  وطننا  على  بالسالم 

أوطان هذه املنطقة املعذبة.

املطارنة املوارنة قلقون من اتساع دائرة الصراع املذهيب:
لتحزم الكتل النيابية أمرها وحترتم 
الدستور وتنتخب رئيساً للجمهورية

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

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

PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or
Michael 0413561164

AA CONCRETE & 
FORMWORK
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اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دريان يف  اللطيف  عبد  الشيخ 
كنيسة  من  وفدا  الفتوى،  دار 
القس  برئاسة  املتحدة  املسيح 
جيم موس، ويف حضور مسؤول 
العالقات مع الشرق األوسط يف 
والقس  مكاري،  بيرت  الكنيسة 
العام  واألمني  جرجور،  رياض 
للجنة الوطنية للحوار اإلسالمي-

املسيحي حممد السماك.
إن  جرجور:  قال  اللقاء  وبعد 
الوفد قدم اىل لبنان يف مبادرة 
املقبلة  السنة  ونصف  للسنة 
تتعلق بالعمل على موضوع نشر 
الشرق  يف  والسالم  العدالة 
اهلدف  هذا  وحتقيق  األوسط، 
مسلمني  اجلميع،  مع  بالتعاون 
ان  ميكن  وكيف  ومسيحيني، 
للكنيسة  دور  هناك  يكون 
هذا  إحقاق  يف  أمريكا  يف 

املوضوع.
على  دريان  املفيت  واستقبل 
املخابرات  مدير  نائب  التوالي: 
خالد،  باسم  العميد  يف اجليش 
البيئية  احلركة  من  وفودا 
األرقم،  دار  مجعية  اللبنانية، 
راشيا  علماء  العرب،  عشائر 
العرفان،  مؤسسة  الوادي، 
والدعاة يف  الدعوة  بيت  وقف 

لبنان.
وكان مفيت اجلمهورية اللبنانية 
من  وفدا  األول  امس  استقبل 
يف  املسلمني  العلماء  هيئة 
الدكتور  الشيخ  برئاسة  لبنان، 
حبث  وجرى  الرافعي،  سامل 

الشؤون اإلسالمية العامة.
اللقاء:  بعد  الرافعي  وقال 
زيارتنا إىل مساحة املفيت تأتي 
ضمن اللقاءات الدورية املعتادة 
آخر  حبث  وجرى  معه،  للتشاور 
موضوع  سيما  ال  التطورات، 
اجمللس  انتخابات  الساعة 
األعلى  اإلسالمي  الشرعي 
االسالمية.  االوقاف  وجمالس 
لدى  ليس  معلوم  هو  وكما 
اهليئة أي مرشح، وبالتالي أكدنا 
االنتخابات  إجراء  ضرورة  على 
األكفأ  واختيار  املبدأ  حيث  من 
الذي  التنوع  مع  املرشحني  من 
ومعاجلة  إلدارة  اجمللس  حيتاجه 
امللفات والقضايا اليت يعنى بها 
والقانونية  الدينية  الصعد  على 
ومتنينا  وغريها.  واحملاسبية 
إىل  بالوصول  للجميع  التوفيق 

الشؤون  رعاية  يف  األفضل 
اإلسالمية يف لبنان.

أضاف: كما تطرقنا إىل قضية 
مظلومية املوقوفني اإلسالميني 
وال  اللبنانية،  السجون  يف 
وبعض  رومية  سجن  سيما يف 
املمارسات واالنتهاكات اخلطرية 
اليت متارس عليهم، وما يرتكه 
على  خطرية  تداعيات  من  ذلك 
بشأن  أما  عام.  بشكل  البلد 
القضية اليت ال تقل أهمية عما 
للثورة  ذكر، فقد جددنا دعمنا 
السورية، وأكدنا رفضنا املطلق 
يف  لبناني  طرف  أي  ملشاركة 
األراضي  على  الدائرة  احلرب 
استخدام  ومنع  السورية، 
لشن  منصة  اللبنانية  األراضي 
احلروب على اآلمنني يف سوريا، 
ملا لذلك من انتهاك خطري ألمن 
واستباحة  واللبنانيني،  لبنان 
اللبنانية  الدولة  وسيادة  حرمة 
بتحقيق  وطالبنا  وهيبتها. 
العدالة يف مالحقة كل املخالفني 
واملرتكبني يف أي منطقة كانوا 
دون  من  انتموا  جهة  وألي 
مراعاة على حساب العدالة، فال 
اعتدال من دون عدالة، وهكذا 
بالنفس،  احلقيقي  النأي  يكون 
ويالت  وطننا  بذلك جننب  ألننا 
حميطه،  يف  الدائرة  احلروب 
يف  اللبنانيني  توريط  ومننع 
أجندات  لصاحل  املنطقة  حروب 
حساب  على  وخارجية  إقليمية 

مصاحل الوطن وأهله.

املفيت دريان التقى وفد هيئة العلماء 
ووفد كنيسة املسيح املتحدة

املفتي دريان

رأى عضو كتلة لبنان احلر املوحد 
حديث  يف  رمحة  اميل  النائب 
سلوكية  ان  املنار  قناة  اىل 
التحرير  منذ  وجديتها  املقاومة 
العطاء  تدفعين  اليوم،  حتى 
املقاومة،  لقيادة  العمياء  الثقة 
للصاحل  هو  به  تقوم  ما  الن 
وعن  لبنان  عن  وللدفاع  العام 
التكفرييون  احلدودية.  القرى 
اللبنانية  االراضي  داخل  هم 
مساحة  من   ١/٢٠ وحيتلون 
وضعه  جيب  اخلطر  وهذا  لبنان 
خارج احلسابات السياسية، ألن 
والقلمون  لبنان  بني  اجلبهات 
انا  ولذلك  متشابكة،  السورية 
بني  بالتنسيق  اليوم  اطالب 
والسوري  اللبناني  اجليشني 
املشروطة  غري  اهلبات  وقبول 
كان  ايا  اللبناني  للجيش 
مصدرها عدا العدو االسرائيلي، 
كاملة  اسرتاتيجية  اليوم  يلزمنا 
ملواجهة  الدولة  مستوى  على 
يستشعر  فالكل  التكفرييني. 
اعين  وهنا  التكفريي،  اخلطر 
الذين  البقاع  مسيحيي  حتديدا 
قادتهم  آراء  بعكس  يسريون 
ميتهنون  الذين  السياسيني  من 
الكيدية السياسية يف وجه حزب 

اهلل.
ال  ولألسف  اجليش  اضاف: 
اخلطر  مواجهة  وحده  يستطيع 
الشرقية  احلدود  على  احملدق 
بعض  ايضا  وهناك  الشمالية، 
نوع  فيها  يتوفر  اليت  املناطق 
لالرهاب  احلاضنة  البيئة  من 
لكنهم  اقلية  هم  وهؤالء 
معهم  مناطقهم  يأسرون 
وبالقوة على غرار ما حيصل يف 
البقاع  يف  املسيحيون  عرسال. 
حزب  حبرص  عمياء  ثقة  يثقون 
احلدودية  القرى  كل  على  اهلل 
مشرقيني  كمسيحيني  وحنن 
ثانية.  نينوى  حتمل  ميكننا  ال 
كيانها يف  يكون  دولة  اي  يف 
خطر يكون هناك جيش وانصار 
للجيش او وحدات دفاع شعيب، 
الن اجملتمع كله يستشعر اخلطر 
ويلجأ للخطوات االستثنائية الن 

كما  متاما  استثنائية  الظروف 
تكاتف  من  لبنان  يف  حيصل 
بني اجليش واملقاومة والشعب 
الكيان  يهدد  الذي  اخلطر  لصد 

اللبناني.
اخطر من اسرائيل

واعترب رمحة ان التكفرييني اخطر 
من اسرائيل، ومواجهة حزب اهلل 
بأهميتها  توازي  للتكفرييني 
ميكن  وال  السرائيل،  مواجهته 
على  يثين  ان  للبعض  اليوم 
السرائيل  مبواجهته  اهلل  حزب 
ويشكك يف جدوى مواجهته مع 

التكفرييني.
يستشهدون  الذين  وقال:ان 
معركة  ويف  احلدود  على  اليوم 
كل  الجل  يستشهدون  القلمون 
ما  حزب  الجل  وليس  منا  فرد 
اللبنانيني.  من  معينة  فئة  او 
مقصرا  نفسي  اعترب  كنائب  انا 
قبل  من  مطالبيت  عدم  جلهة 
كيوم  أيار   6 ختصيص  بإعادة 
وهنا  الشهداء.  ذكرى  لتخليد 
انا اعترب ان ما فعلته تركيا يف 
االبادة  يوازي  اللبنانيني  حق 
االعرتاف  تركيا  وعلى  االرمنية 
فعله  عما  واالعتذار  باخلطأ 
الورثة  هم  النهم  العثمانيون 
العثمانية.  للسلطنة  الشرعيني 
ان  اليوم  اكثر  يزعجنا  وما 
تركيا هي من تدعم التكفرييني 
وهي من تؤمن هلم التسهيالت 
اللوجستية والعسكرية واملالية. 
بالوطن  نؤمن  كمسيحيني  حنن 
العربي لكن اآلخرين ال يوفرون 
فرصة لضرب املسيحيني واالخذ 
يف  حصل  كما  صالحياتهم  من 
الطائف وهم يتعاطون معنا على 
قاعدة ما لكم لنا ولكم وما لنا 

لنا وحدنا.
واكد رمحة ان سعد احلريري اكد 
للعماد عون يف عشاء امليالد ان 
العميد  بوجود  عنده  مشكلة  ال 
قيادة  رأس  على  روكز  شامل 
ملاذا  رمحة:  وتساءل  اجليش. 
ال يتم تعيني االكثر كفاءة بني 
ضباط اجليش املوارنة على رأس 

قيادة اجليش؟.

رمحة طالب بقبول هبات غري مشروطة للجيش

النواب نبيه  تناول رئيس جملس 
بري، يف لقاء االربعاء النيابي مع 
النواب، جممل التطورات والقضايا 
احلديث  وتركز  عموما.  املطروحة 
على عدد من القضايا التشريعية 

والوضع االقتصادي يف البالد.
بري  الرئيس  دخل  االول  وأمس 
الفلسطينية  املصاحلة  خط  على 
مشرتكا  اجتماعا  مكتبه  يف  وعقد 
حركيت  من  قياديني  وفدين  بني 
سبل  حول  متحور  ومحاس  فتح 
الوحدة  وتعزيز  املصاحلة  حتقيق 
أفكار  مجلة  وطرح  الوطنية. 
واقرتاحات للدفع يف هذا االجتاه، 

ولقيت ترحيبا من الطرفني.
بعد  املشرتك  اللقاء  وعقد 
بري  عقدهما  منفصلني  اجتماعني 

مع كل وفد على حدا.
اللقاء  بعد  مرزوق  أبو  وقال 
مع  اجيابيا  لقاء  كان  املشرتك: 
الرئيس بري كّرس املنطلق الذي 
هي  فلسطني  بأن  منه  ينطلق 
السياسية  القبلة  وهي  املعيار 

لكل العرب.
بلقاء  تشرفت  فقال:  عّزام  أما 
وكالعادة  مرتني،  بري  الرئيس 
املشرتكة.  اهلموم  حول  ناقشنا 
دائما هو سند اساسي للدفاع عن 
على  ليس  الفلسطينية،  احلقوق 
مستوى املخيمات الفلسطينية يف 
القضية  مستوى  على  بل  لبنان 

الفلسطينية. 
االيام  ستشهد  اهلل  شاء  وان 
مميزا،  جهدا  القادمة  القليلة 

مع  تواصل  على  نبقى  ان  ونأمل 
استمعنا  الننا  بري  الرئيس  دولة 
عملية  افكار  اىل  قلت  كما  منه 
بكل  االتفاق  تنفيذ  يف  تساعدنا 

بنوده.
وفد  بري  الرئيس  واستقبل 
املوجهة  املذكرة  على  املوقعني 
للمرجعيات الدولية واالنسانية حول 
الوجود املسيحي يف املشرق الذي 
جوزيف  السابقني:  الوزراء  ضم 
اهلاشم، سليمان طرابلسي، ناجي 

البستاني، والياس حّنا.
املذكرة  نص  لربي  الوفد  وسّلم 
مضمونها  يف  تداول  اليت 
البطريرك املاروني بشارة الراعي 
مع سفراء الدول اخلمس الكربى، 

ومع الرئيس الفرنسي مؤخرًآ.

بري تسلم نسخة عن املذكرة املسيحية للمرجعيات الدولية وجنح يف مصاحلة وفدي فتح ومحاس
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العماد  الرئيس  دولة  كلمة  نص 
املئوية  الذكرى  يف  عون  ميشال 

األوىل إلبادة املسيحيني:
»حنتفل اليوم بذكرى شهداء لبنان 
السيف  حبّد  قضوا  الذين  األبرار 
جوعًا  أو  املشانق  أعواد  وعلى 
الشعوب  وألن  الطرقات.  على 
ُتكّرر أخطاءها  اليت تنسى تارخيها 
وُتهّمش دورها، لن نقبل بعد اآلن 
بأن ُيطمس تارخينا ومتحى ذاكرتنا، 
وسنجعل هذه الذكرى يومًا وطنيًا 
الذين  شهدائنا  مجيع  فيه  نكّرم 
باألمس والذين يسقطون  سقطوا 

اليوم.
بداية جيب أن نتساءل ملاذا ُأسدل 
الستار عن حقبة من تارخينا ُتعترب 
بها  مّر  اليت  املراحل  أهم  من 
واملسيحيون  عامة،  اللبنانيون 
خاصة يف لبنان، واليت ختّللها أكثر 
من حماولٍة إلبادتهم، أو لضربهم 
يف جبل لبنان ودمشق، مبؤامرٍة أعدَّ 
هلا احلكم العثماني وُنفذت برعايته 
على مراحل خمتلفة، وارُتكبت فيها 
أبشُع اجلرائم، وكان أكثرها فظاعة 
 1860 العام  حدثت يف  اليت  تلك 
من  االوىل  الكونية  احلرب  ويف 

العام 1914 حتى العام 1918.
والدتي  لي  روت  طفوليت،  منذ 
من  املتحدرة  عائلتنا  قصة  مرارًا 
عندما  امرأة  رحم  يف  كان  جنني 
ُأفنيت عائلتها حبد السيف، وكانت 
يف  وعانت  الوحيدة،  الناجية  هي 
جناتها، ويف ما تبعها من عذابات 
يف  ذلك  وكان  وآالمها،  احلياة 

بلدة جزين يف العام 1860.
كما روى لي والدي أخبار اجملاعة 
خالل احلرب العاملية األوىل، وكان 
يف الثالثة عشرة من عمره، والصور 
العالقة يف ذهنه عن جياع يئّنون 
على الطرقات، وجثث مرمية على 
ينهب  الرتكي  والعسكر  أطرافها، 
البيوت واملواسم، ويصادر الغالل 
الرجال  ويأخذ  النقل،  وحيوانات 

اىل السخرة.
تلك  مع  آنذاك  أتفاعل  مل 
الروايات، على الرغم من بشاعتها 
ومأساويتها، ظنًا مين بأنها أحداث 
مضت وانتهت ولن تتكرر؛ إال أن 
التاريخ عاود نفسه، وما نشاهده 
اليوم من همجية، أبشع بكثري مما 
ُأخربنا به عن األمس؛ فاجملازر غري 
يف  وال  املكان  يف  ال  حمدودة، 
صور  إلينا  أعادت  وقد  الزمان، 
املاضي، وأيقظت فينا قلقًا على 
التاريخ  تطال  ألنها  املستقبل، 
خصوصًا،  واملستقبل.  واحلاضر 
املرير  الواقع  هذا  يرعى  من  وأن 
واملرعب هو نفسه من وّقع على 
اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
هذه  عن  املدافعني  غالة  ومن 
احلقوق يف العامل، وقد جعل منها 
مجيع  يف  يستعملها  جتارية  مادة 
أكان  تعرتضه،  اليت  املشاكل 
وفقًا  باطل  عن  أو  حّق  عن  ذلك 

ملصاحله.
أيها األخوة

والدي،  بوسع،  يكن  مل  بالطبع 
احلقبة،  تلك  عاش  ممن  أّي  وال 
أن يعرف بالعمق أسباب الكارثة، 
من  يفهموا  مل  األجداد  أن  كما 
أحداث 1860 إال أن الدروز هامجوا 
لبنان،  يف  وقتلوهم  املسيحيني 
يف  وقتلوهم  هامجوهم  والسّنة 
التارخيية  الوقائع  ولكن،  دمشق. 

الشعوب اليت تنسى تارخيها ُتكّرر أخطاءها وُتهّمش دورها
العماد عون يف الذكرى املئوية األوىل إلبادة املسيحيني:

ما يلحقنا من خري سيطال اجلميع وما يلحقنا من شّر أيضاً سيطال اجلميع
حمفوظات  من  الباقية  والوثائق 
السلطنة العثمانية وغريها، تشري 
اىل أن العثمانيني هم من يتحمل 
اإلبادة، ألنهم هم  مسؤولية تلك 
من خّطط وحّرض ونّسق التنفيذ، 
كما أنهم متّنعوا عن تأمني احلماية 
من  أكثر  بل  ال  للمسيحيني، 
القتل،  عمليات  ذلك شاركوا يف 
من  جزءًا  املشاركة  هذه  وكانت 

خطة اإلبادة.
وال بد لنا من العودة اىل الفوضى 
يف  العربية  املنطقة  عّمت  اليت 
إىل  أّدت  اليت  واألسباب  حينه، 
بدأ  قد  الوهن  كان  اجملازر؛  تلك 
العثمانية  السلطنة  اىل  يتسّرب 
حتى بلغت حالة من الضعف ُلّقبت 
ومبحاولٍة  املريض.  بالرجل  معها 
رأت  فقدت،  ما  السرتجاع  منها 
ميكن  األقليات  من  التخّلص  أن 
األوروبية  للدول  حدًا  يضع  أن 
اليت تتخذ من محاية تلك األقليات 
سببًا للتدخل يف شؤون السلطنة 
بإمكانها  يكن  مل  وملا  الداخلية. 
مباشر  بشكل  العمل  بهذا  القيام 
املسؤولية  تتحمل  أن  من  خوفًا 
بها،  املرتبصة  الدول  تلك  جتاه 
اعتمدت  أسلوب احلروب األهلية 
بني مكونات األقليات حلذفهم من 
الطريق  قطع  وبالتالي  املعادلة، 
أمام التدخل األوروبي، واستعادة 
إلغاء  عرب  لبنان  على  سيطرتها 
استقالله الذاتي واالمتيازات اليت 

يتمتع بها.
وبعد فشل حماولة مترد األمري بشري 
مستعينًا  العثمانيني  على  الثاني 
العام  وتنحيته يف  باشا  بإبراهيم 
اىل  لبنان  جبل  وتقسيم   ،1840
حيكمها  مشالية  قائمقاميتني، 
الدروز،  حيكمها  وجنوبية  املوارنة 
على  ُفرض  الذي  التقسيم  وهذا 
اللبنانيني بإرادة دولية - عثمانية 
نتج عنه نفوذ فرنسي على املوارنة 
ونفوذ انكليزي على الدروز، كان 
من نتائجه حتريض الفريقني على 
بعضهما البعض وخصوصًا بسبب 
املساواة باحلقوق بني املسيحيني 
إبراهيم  أقّرها  اليت  واملسلمني 

باشا إّبان حكمه للبنان.
الفالحون  قام   ،1857 العام  يف 
يف  حبقوقهم  للمطالبة  بثورة 
وتفاعل  الشمالية،  القائمقامية 
اجلنوبية  القائمقامية  فالحو  معهم 
املسيحيني  من  كانوا  الذين 
الدرزي  اإلقطاع  ولكن  والدروز، 
الدروز  الفالحني  احتواء  استطاع 
بإقناعهم ان هذه الثورة ستقضي 
صراع  اىل  حوهلا  مما  عليهم، 

طائفي.
اغتنم خورشيد باشا والي بريوت 
املسيحيني  بني  العالقة  تدهور 
وأن صدامات  والدروز، خصوصًا 
متنقلة كانت قد بدأت تستعر يف 
عدة مناطق موقعة الضحايا، ورأى 
فتنة  اىل  لتحويلها  إمكانيًة  فيها 
طائفية، يتخذ منها ذريعة لتشديد 
على  العثمانية  السلطنة  قبضة 
جبل لبنان، باإلضافة اىل القضاء 
على  املسيحيني فيه؛ فوضع خطة 
على حتريض  تقوم  لذلك  مفصلة 
الدروز على املسيحني يف اجلبل، 
وحتريض السّنة عليهم يف دمشق.  
أرسل  العمل،  آليات  ولتنسيق 
موفدًا اىل أمحد باشا والي دمشق 
بالتنفيذ. وهنا  البدء  ليباشرا معًا 

العثماني  التحريض  أن  نستنتج 
حتضريًا  كان  األجواء،  وّتر  الذي 
لتفجري الوضع، ويف ظنهم، بدايًة 
للفتنة اليت ستقضي على مكّونات 
تسهيل  وبالتالي  لبنان،  جبل 
ابتالعه. وقد بدأ التنفيذ فعليًا يف 
واستمرت   1860 العام  من  آذار 
حتى متوز من العام نفسه وعرفت 

بـ«مذابح الستني«.
مل يكن هناك من أسباب مباشرة 
نهٍب  جرائم  أن  إال  الفتنة،  هلذه 
املسيحيني  على  وقعت  وقتٍل 
ومل  العثمانيون  عنها  تغاضى 
بالرغم  اجلناة  من  يقتصوا 
دفع  مما  بهم،  معرفتهم  من 
ثأرية  حبركة  ليقوموا  باملسيحيني 
العمليات  أثرها  على  اندلعت 

ضدهم. 
أكثر  ُأحرقت  أسابيع  بضعة  خالل 
يف  مسيحية  قرية  ستني  من 
أنظار  حتت  واملنت،  الشوف 
اقتصر  الذي  العثماني  اجليش 
الطريق  وقطع  التفرج  على  دوره 
على اهلاربني من األهالي وسرقة 

متاعهم وأمواهلم.
طالت  أن  االعتداءات  لبثت  وما 
املدن، وهناك لعب األتراك دورًا 
احلامية يعرض  قائد  أسوأ، فكان 
تسليم  مقابل  للمسيحيني  محايته 
ملصريهم  يرتكهم  ثم  أسلحتهم، 
أعداد  تقديرات  وجاءت  األسود. 
الواقع: يف  إىل  األقرب  الضحايا 
جزين  ويف   ،2600 القمر   دير 
حاصبيا  ويف   ،1500 وجوارها 
ويف   ،800 راشيا  ويف   ،1000
صيدا 300، أما يف زحلة فلم ينج 
بيت من احلريق. وختطى املسلحون 
حدود قائممقامية املوارنة ووصلوا 
الشمالي،  املنت  يف  بعبدات  اىل 
ما  سقط  فقد  دمشق  يف  أما 
آالف ضحية. وكان   10 يزيد عن 
ويقتلون  يطاردون  املسيحيون 
يف الشوارع ومل ينج منهم سوى 
اىل  الوصول  استطاعوا  الذين 
دارة  االمري عبد القادر اجلزائري 
حممية  كانت  اليت  الشام  يف 
فقد  النهب  اما  جزائري.  حبرس 
طاول  ثالثة آالف منزٍل للعائالت 

الثرية.
كان  لو  هنا،  البديهي  والسؤال 
بسبب  هو  لبنان  يف  حصل  ما 
الدروز  بني  املتدهورة  العالقة 
حدا  الذي  فما  واملسيحيني، 
مبجموعات من السّنة الرتكاب جمازر 
حيث  دمشق  املسيحيني يف  حبق 
واجلواب  خالف؟؟  بينهم  يكن  مل 
التخطيط  أن  هو  أيضًا  البديهي 
التحريض  وكذلك  عثمانيًا  كان 
والتنسيق واإلشراف، أما التنفيذ 

فبأدوات حملية وعثمانية.

أيها األحباء
إن حساب احلقل مل يطابق حساب 
السلطنة  تتمكن  ومل  البيدر، 
ضم  يف  ال  غاياتها،  حتقيق  من 
عن  حموه  يف  وال  لبنان  جبل 
بتكليف  فرنسا  وتدّخلت  اخلريطة، 
اجلبل  ووحدت  األوروبيني  من 
هو  جديد  نظام  شكل  يف  جمددًا 
احلاكم  فيه  يكون  املتصرفية، 
مسيحيًا ولكن من رعايا السلطنة 
الدول  موافقة  وبعد  العثمانية. 
احلامية للمسيحيني والدروز الذين 
توزعوا كما يلي: فرنسا للموارنة، 

النمسا  لألرثوذكس،  روسيا 
للكاثوليك، وإنكلرتا للدروز، وهذا 
 ،1864/1861 بربوتوكول  عرف  ما 
وهكذا، وبعد آالف الضحايا متّكن 
استقالله  على  احلفاظ  من  لبنان 
الذاتي وهويته، وعرف مرحلة من 
األمن واالزدهار دامت حتى اندالع 
العام  يف  األوىل  العاملية  احلرب 

.1914
بعد اندالع هذه احلرب، وانضمام 
العثمانيون  وجد  إليها،  تركيا 
حلمهم  لتحقيق  مؤاتيه  املناسبة 
اإلبادة  مبحاولة  والقيام  الدائم 
من  بقرار  التنفيذ  وبدأ  الكربى، 
العام  من  أيار  يف  باشا  مجال 
املتصرفية  نظام  بإلغاء   1915
العثماني  للحكم  لبنان  واخضاع 
عثماني  حاكم  وتعيني  املباشر 

عليه هو علي منيف بك.
لقد مّهد مجال باشا لتلك اإلبادة 
فألقى  العرفية،  األحكام  بإعالن 
الشخصيات  القبض على عشرات 
اللبنانية والسورية من رجال دين 
مجيع  ومن  وسياسة  فكر  ورجال 
الطوائف، اي كل من له  تأثريه 
تهمًا  اليهم  موّجهًا  اجملتمع،  يف 
القناصل،  مع  كالتواصل  وهمية 
ظل  يف  طبيعيًا  كان  الذي  األمر 
بروتوكول 1864.  وأعطى األوامر 
وبرفع  بعضهم،  وسجن  بنفي 
البعض اآلخر على أعواد املشانق 
املرجة  وعاليه وساحة  بريوت  يف 
 1915 عامي  بني  دمشق  يف 

و1916. 
مالمح  كانت   1915 ربيع  يف 
اجتياح  مع  بدأت  قد  اجملاعة 
آتيًا  اللبنانية  لألراضي  اجلراد 
اليت  الزراعية  احملصوالت  على 
تشكل 20% من حاجاته الغذائية، 
لتلك  اللبنانيني  حاجة  زاد يف  ما 
احلاجات اليت كان يستوردها من 
ولكن  البقاع ومن سوريا.  منطقة 
الربية،  احلدود  أغلقوا  العثمانيني 
وصادروا الغالل وحيوانات النقل 
السخرة  ألعمال  الرجال  وأخذوا 
اجليش  بوحدات  األطباء  والتحق 
املستشفيات  فأغلقت  الرتكي 

واملستوصفات.
 وباالطالع على الوثائق املتزامنة 
مع تلك الفرتة  تتبني لنا حقيقة 
ما جرى بالفعل. ومن أهمها قول 

أنور باشا، وزير احلرب يف حكومة 
مجال  زيارته  عند  الفتاة،  تركيا 
باشا يف عاليه خماطبًا إياه بلهجة 
اآلمر، بتصريح علين يف نيسان من 
العام 1916: »ال تستطيع احلكومة 
بعد  إال  استعادة حريتها وشرفها 
من  العثمانية  اإلمرباطورية  تطهري 
دّمرنا  لقد  واللبنانيني.  األرمن 
واللبنانيون  السيف،  حبد  األرمن 

ندّمرهم باجلوع«.    
أن  على  بوضوح  يدل  وهذا 
األقليات  مجيع  تشمل  القضية 
ولذلك  العثمانية،  السلطنة  يف 
بني  بالتواريخ  االرتباط  هذا  نرى 
على  ارتكبت  اليت  اجملازر  مجيع 
يد العثمانيني أو على يد مرتزقة 

خيضعون هلم.
اليت  اجملاعة  عن  حية  شهادات 
الـ180  يقارب  ما  على  قضت 
ألفًا أي أكثر من ثلث سكان جبل 
نذكر  الشهادات  هذه  من  لبنان، 
األمريكي  العام  القنصل  شهادة 
متوز   15 حكومته يف  اىل  برسالة 
الفقراء  »حال   :1916 العام  من 
احلزن..  تستثري  البلد  هذا  يف 
حنو  االحساس  فاقدة  واحلكومة  
آالم هؤالء املساكني، ثم هي ال 
األمريكي  األمحر  للصليب  تسمح 
مبد اليد اليهم، وكثريًا ما شاهدت 
على  املوتى  جثث  جتوالي  خالل 

قوارع الطرق«.
سيدة أمريكية عاشت يف بريوت 
ونشرت صحيفة التاميز رسالة هلا 
اجلوع تظهر  »بدأت حاالت  تقول: 
قبيل حلول الربيع، إذ وجد أناس 
وقد  الشوارع،  يف  مطروحون 
على  ارمتوا  وأطفال  بنساء  مررنا 
مغمضة  وعيونهم  الطرق،  جوانب 
صفرة  ترهقها  شاحبة  ووجوههم 
املوت، وكم وجدنا أناسًا يفتشون 
قشور  عن  القمامة  أكوام  يف 
وغريها  البالية  والعظام  الربتقال 
نهم  ويأكلونها يف  الفضالت  من 

إن وجدوها«.
ويقول جورج أنطونيوس يف كتابه 
عيان:  شهود  عن  العرب  يقظة 
ونقص  كاملة  قرى  تالشت   ...«
سكان بعضها اىل النصف، وكان 
على  يتجولون  القرويني  بعض 
دون  ليموتوا  الريف  أقدامهم يف 
وأطفاهلم  نساؤهم  يراهم  أن 

اجلائعون..«.
ال بد من مراجعة تارخيية للحروب 
املسيحيني  استهدفت  اليت 
األوسط  الشرق  اىل  تركيا  من 
عددهم  يتقّلص  ملاذا  لنستخلص 
باجتاه االنقراض يف أرضهم األم؛ 
يف  بدأت  اليت  اإلبادة  فأعمال 
العام 1860 يف جبل لبنان ثم يف 
العام 1895 يف السلطنة العثمانية 
طاولت مجيع الطوائف املسيحية، 
احلرب  يف  الذروة  اىل  ووصلت 
قضي  حيث  األوىل  العاملية 
والسرياني  األرمين  الوجود  على 
واآلشوري والكلداني يف تركيا إما 
حبد السيف أو باهلجرة. ويف لبنان 
قضى  السيف  حبد  يقِض  مل  من 
باجملاعة، أما من تبّقى، فقد محل 
قساوة  من  هربًا  اهلجرة  حقائب 
العيش، باستثناء قلة قليلة قّررت 

البقاء والبدء من جديد.
الذي  احللم  وكأن  نشعر  اليوم، 
القرن  يف  العثمانيني  راود 
بعضهم،  يراود  يزال  ال  املاضي 
تهجري  حماولة  ر  تفسَّ مباذا  وإال 
املسيحيني املستمرة يف املشرق، 
وما يتعرضون له من إبادة جديدة 
أكان باحلديد والنار أو بالتهجري؟؟ 
أما يف لبنان فقد بدأنا نرى جنوحًا 
احلكم  ممارسة  يف  السيطرة  حنو 
وتعطيل  املسيحيني  وإضعاف 
دورهم وفق املبدأ الذي يقول »ما 
هو لي هو لي، وما هو لك هو لي 
املرجعيات  ُيفِقد  ما  وهذا  ولك«، 
ملن  بالنسبة  دورها  املسيحية 
باحلرمان  شعورًا  وخيلق  متثل، 
دفينًا  شعورًا  فيهم  حييي  لديهم 
حبزم  جمددًا  ويتسبب  بالقلق 
جديدة  مساء  اىل  الرحيل  حقائب 
وعدالة  حبرية  حتتها  يعيشون 

وطمأنينة.
املشكلة  هلذه  واعون  ولكننا 
حال  أي  يف  تتفاعل  ندعها  ولن 
خري  من  يلحقنا  فما  األحوال،  من 
من  يلحقنا  وما  اجلميع،  سيطال 
، أيضًا سيطال اجلميع، ولدينا  شرٍّ
والتصميم  العزم  من  يكفي  ما 

واإلرادة إلكمال املسرية.
التكفري  قوى  بأّن  لكم  ووعدنا 
تقوى  لن  ومريديها،  واإلرهاب، 

علينا.
عشتم وعاش لبنان«. 

بمناسبة عيد مار شربل
يتشرف رئيس وجمهور دير مار شربل - بانشبول
بدعوتكم اىل افتتاح اسبوع احتفاالت عيد مار شربل

بالباربكيو السنوي العائلي للرعية
وذلك يوم السبت 11 تموز 2015 الساعة 7،00 مساء

يف باحة مدرسة مار شربل.
ويف نهاية االسبوع اىل القداس االلهي بمناسبة العيد

الذي يحتفل به صاحب السيادة املطران انطوان - شربل طربيه
يوم السبت 18 تموز 2015 الساعة 5،30  مساء

ويلي    القداس هريسة العيد.
نأمل   مشاركتكم وحضوركم.

الدعوة عامة
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القوات  كتلة  عضو  استهل 
زيارته  من  االول  يومه  اللبنانية 
راعي  مع  بلقاء  سيدني  اىل 
املطران  املارونية  االبرشية 
انطوان  شربل طربيه يف حضور 
يوسف،  مارسيلينو  املونسنيور 
طوني  املارونية  رئيسالرابطة 
خطار، رئيس حترير وناشر جريدة 
أنور حرب، رجال االعمال  النهار 
: سركيس ناصيف سليم وداني 
نقوال ، ميشال حايك  وقيادات 

من اجلالية. 
رئيس  الزيارة  يف  ورافقه 
»القوات«  يف  اسرتاليا  مقاطعة 
مكتب  ورئيس  عبيد  طوني 
أعضاء  مع  فخري  سيدني شربل 

مكتب سدني . وجرى خالل اللقاء 
عرض ألوضاع اجلالية ولبنان.

مار يوحنا
النائب  توجه  مارون  بيت  ومن 
دير  اىل  املرافق  والوفد  كرم 
ماونت  يف   احلبيب  يوحنا  مار 
درويت حيث التقى رئيس مجعية 
املرسلني اللبنانيني األب مارون 
على  واثنى  والرهبان  موسى  
الرهبانية  به  تقوم  الذي  الدور 

يف اسرتاليا.
 

مار شربل
وانتقل كرم والوفد املرافق اىل 
دير مار شربل حيث التقى رئيس 
سليمان  جوزف   األب  الدير 

النائب فادي كرم التقى قيادات روحية 
وممثلي قوى 1٤ اذار يف سيدني 

ورهبان الدير يف حضور عدد من 
فاعليات اجلالية.

سليمان  األب  اقام  ذلك  وبعد 
كرم  النائب  شرف  على  غداء 
والوفد املرافق شارك فيه  عدد 
ورحب   . اجلالية  قيادات  من 
الضيف  بالنائب  سليمان  األب 
الدير  رئيس  شاكرا   رد  الذي 
والرهبان منوهًا برسالة الرهبانية 

يف اسرتاليا.
 14 آذار

مكتب  يف  اجتماعًا  كرم  وعقد  
رؤوساء  ضم  اللبنانية  القوات 
وتناول  آذار    14 قوى  احزاب 
على  املستجدات  آخر  اللقاء 

الساحة اللبنانية.

كرم وعبيد وفخري ومسؤولون يف القوات مع سيادة املطران انطوان شربل طربيه

كرم وعبيد وفخري ومسؤولون يف القوات والزميل حرب يف صورة تذكارية يف مار شربل

صورة تذكارية للنائب كرم مع مسؤولني يف القوات يف باحة دير مار شربل

واصل عضو كتلة حزب »القوات 
كرم  فادي  النائب  اللبنانية« 
زيارته اىل اسرتاليا، وزار اليوم 
قنصل لبنان العام يف سيدني 
جورج بيطار غامن يرافقه رئيس 
مقاطعة اسرتاليا يف »القوات« 
مكتب  ورئيس  عبيد  طوني 
وكان  فخري،  شربل  سيدني 
ومسألة  اجلالية  الوضاع  عرض 
اىل  إضافة  املغرتبني،  تسجيل 

الشؤون اللبنانية.
دار الراحة

املرافق،  والوفد  كرم  زار  كما 
دار الراحة التابع لراهبات العائلة 
املقدسة املارونيات حيث كان 

كرم واصل زيارته اىل اسرتاليا والتقى قنصل لبنان يف سيدني 
وترأس اجتماعُا عاماً للقوات اللبنانية

يف استقباله رئيسة الدار األخت 
اهلام جعجع والراهبات. وحتدث 
على  واطلع  املسنني  مع  كرم 
اخلدمات اليت تقدم هلم، منوها 
بالدور الذي تقوم به الراهبات 

يف خدمة املسنني.

املؤسسة املارونية لالنتشار
»املؤسسة  مكتب  زار  كذلك 
املارونية لالنتشار« حيث اطلع 
من رئيسة املكتب يف اسرتاليا 
الدكتورة فاديا ابو داغر غصني 
على عمل املكتب والتسهيالت 
اليت يقدمها للمغرتبني من اجل 
التسجيل يف البعثات اللبنانية.

اجتماع »القوات«
العام  االجتماع  كرم   ترأس 
اللبنانية« يف مكتبها  »للقوات 
يف الكمبا، ونقل حتيات رئيس 
جعجع  مسري  الدكتور  احلزب 
عرض  وكان  القواتيني،  اىل 
والتنظيمية  الداخلية  للشؤون 

والوضع اللبناني العام.
قداس  يف  شارك  قد  وكان 
األحد يف كنيسة مار نقوال يف 
بانشبول، حيث ترأس القداس 
والقى  البابا  رومانس  األب 
كلمة ترحيبية بالنائب كرم الذي 
التقى بعد ذلك أبناء الرعية يف 

صالون الكنيسة. 

النائب كرم ومسؤولون من القوات مع قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ جورج البيطار غانم

النائب كرم ومسؤولون من القوات مع الربوفيسورة فاديا ابو داغر غصني يف مكاتب املؤسسة املارونية لالنتشار

يف  كنيسة مار شربلمع راهبات العائلة املقدسة املارونيات

النائب فادي كرم والسيد شربل فخريجانب من الحضور يف  كنيسة مار شربل
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بني  لقاء  األربعاء  مساء  عقد 
الوطين  التيار  يف  املسؤولني 
يف  اللبنانية  والقوات  احلر 
كتلة  عضو  حضور  يف  سيدني 
النائب  اللبنانية  القوات  حزب 

فادي كرم . 
مكتب  يف  االجتماع  وعقد 
يف  »الكمبا«  يف  »القوات« 
حضور منسق التيار الوطين احلر 
على  طوق  طوني  سيدني  يف 
رئيس  و  التيار  من  وفد  رأس 
القوات  يف  اسرتاليا  مقاطعة 
مكتب  ورئيس  عبيد  طوني 
وأعضاء  فخري  شربل  سيدني 
سايد  والزميل  املكتب  من 

خمايل .
عبيد 

باسم  التيار  بوفد  عبيد  ورحب 
 ، كرم  والنائب  »القوات« 
هذا  يف  يفرح  ما  »ان  وقال: 
اللقاء انه يأتي قبل لقاء مرتقب 
والعماد  جعجع  الدكتور  بني 

عون«. 
أضاف: ان بيت القوات اللبنانية 
معا  كّنا  وحنن  اجلميع  بيت  هو 
وسنبقى معا يف وطننا . هناك 
ولكننا  شك  دون  من  خالفات 
كل  لتحسني  ونسعى  نلتقي 

هذه األمور 
طوق 

طوق  طوني  رحب  ذلك  بعد  و 
بالنائب كرم وقال : كّنا نتمنى 
املطران  سيادة  بيننا  حضر  لو 
الذى  طربيه  شربل  أنطوان 
عمل منذ سنة اىل مجع االحزاب 
عدة  لقاءات  وحصل  املسيحية 

وحنن اليوم نكمل مسريته«. 
أضاف : كذلك نشكركم سعادة 
النائب ألنك مواقفكم هي اليت 
اللقاء يف اسرتاليا  سرعت هذا 
قبل لبنان ، خاصة ان مواقفكم 
اجلميع  عند  ارتياحا  تركت 
يف  املسيحيني  عند  وخصوصا 
قبل  من  باحلوار  التشكيك  ظل 

البعض. 
نشكركم  حنن  لذلك   : وختم 
بأننا سنستمر يف هذا  ونعدكم 
التوجه ونأمل ان تتسرع األمور 

اكثر يف لبنان«. 

كرم 
وحتدث بعده النائب كرم فقال 
:انين أشكركم على مبادرتكم ، 
ومن الضروري ان نعود جمتمعنا 
املسيحي  وجمتمعنا  اللبناني 
مصغرة  صورة  أنكم  خصوصا 
يف  الثاني  لبنان   ، لبنان  عن 
زالت  ما  اجلالية  ألن  اسرتاليا 
اللبنانية  العالقات  على  حمافظة 
وهذا   ، اللبناني  الوجود  وعلى 
أسالفكم  وفضل  بفضلكم 
اهنئكم واعترب ان وجودكم هنا 

هو انتشار وليس هجرة«. 
أضاف : من املهم جدا ان يدرك  
من يأتي بعدنا ان اخلالف ليس 
اختالفا ، اذ انه من املمكن ان 
يف  خمتلفة  آراء  لدينا  تكون 
ال  هذا  ولكن  الوطنية  الشؤون 
وان  َبعضنا  مع  ان جنلس  مينع 
يكون لنا عالقات مع بعضنا«. 

جيدة  اول صورة  : »ان  وتابع 
اللقاءات  وعن  اللقاء  هذا  عن 
اخلالف  ان  هي  لبنان  بيننا يف 
اختالف  اي  اىل  أبدا  يؤدي  لن 

مببادرة من »التيارالوطين احلر »وترحيب من »القوات اللبنانية »انطالقا من مواقف النائب كرم 
لقاء بني »القيادتني« يف سيدني يشدد على أهمية احلوار واهلدوء بني أبناء اجلالية 

اللقاءات  عقد  انفراط  اىل  او 
. فنحن قطعنا  بيننا  واحلوارات 
يف لبنان مشوار عدم الرجوع اىل 
الوراء واألمور اليت اتفقنا عليها 
كبرية ومهمة ونبين عليها درجة 
درجة لكي نذهب اىل تفاهمات 
أساسية  ملفات  حول  اكرب 
مبلف  حمصورة  غري  وطنية 
جلسة  ماظهر يف  وهذا   . واحد 
كان  التفاهم  حيث  التشريع 
او من  الغري  واضحا ليس ضد 
صغرية  سياسية  حتالفات  اجل 
او من اجل حماصصات إمنا من 
ملفات أساسية تعين االستقرار 
وتعين  لبنان  يف  السياسي 
املسيحي  اجملتمع  شعور  عودة 
اللبناني  بالقرار  عالقة  له  بان 
وفاعلية  بقوة  مشارك  وبأنه 
وهذا  اللبنانية  الدولة  قرار  يف 
وكتيار  كحزب  مسؤوليتنا  من 
وإذا تفاهمنا فهذه قوة للوطن 

وليس للمسيحيني«. 
واكد »من هنا أهمية اللقاء النه 
بريوت  يف  حيدث  ملا  انعكاس 
والزعيمني  القيادتني  بني 
املرحلة  ان  يدركان  اللذين 
جريئة  ومواقف  حلوال  تستدعي 
اجملتمع  لنجدة  واستثنائية 
من  يستمر  ال  ووطنا  والوطن 

دون سيادة كاملة«. 
يف  بكم  اهالاً  جمددا   « وختم 
بعض  لدينا  اخوة  وحنن  بيتكم 

على  وحنن   ، املختلفة  اآلراء 
ستنتج  لقاءاتنا  بأن  يقني 
اجيابيات واخلطأ املميت أن نبقى 
على خالف وعداوة . واؤكد ان 
مرحلة اخلصومة القاسية انتهت 
سنبين  جديدة  مرحلة  وبدأنا 
نراها  ان  نأمل  اجيابيات  عليها 
قريبا على صعيد مسرية احلوار 
نوعية  خطوة  سنشهد  وقريبا 
 ، احلوار  سيستمر  عليها  وبناء 
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زار عضو كتلة حزب القوات اللبنانية النائب فادي كرم صباح 
االرثوذكس  الروم  طائفة  أبرشية  راعي  اخلميس  االول   امس 
اسرتاليا يف  مقاطعة  رئيس  يرافقه  بولس صليبا  املرتوبوليت 
وقد  فخري.  مكتب سيدني شربل  ورئيس  عبيد  القوات طوني 

جرى عرض الوضاع اجلالية وشؤون لبنانية. 
لالعالم  الوطنية  الوكالة  مكتب  املرافق  الوفد  مع  كرم  زار  ثم 
أسرة  التقى  حيث  األوسط  للشرق  اإلعالمية  املؤسسة  ومكاتب 
والوكالة  االغرتابي  االعالم  بدور  كرم  ونوه  والتحرير.  االدارة 
الوطنية والزميل سايد خمايل الذي ينقل اخبار اجلالية بكل فئاتها 

اىل لبنان.
االشرتاكي

الدكتور  االشرتاكي يف سيدني  التقدمي  احلزب  وكرم مسؤول 
ممدوح مطر النائب كرم ووفد القوات يف حضور رئيس الرابطة 
واملهندس  الدين  علم  مصطفى  والدكتور  عالمة  زاهي  الدرزية 
أكرم املصري والدكتور عماد برو وعادل احلسن وعدد من أعضاء 

احلزب االشرتاكي.
ورحب مطر بالنائب كرم باسم احلزب االشرتاكي، وهنأ »القوات« 

 نـشاطات الـنائب فـادي كـرم
اسرتاليا  وزراء  رئيس  حبضور  سيدني  يف  احتفاهلا  جناح  على 
النظرة  يف  جتمعنا  كثرية  أشياء  هناك  وقال:«ان  أبوت  طوني 
اىل لبنان واىل العروبة«، مشددا على »أهمية احلفاظ على مجيع 

مكونات البلد وخصوصا على املسيحيني«.
ورد كرم فشكر احلزب االشرتاكي على التكريم وحتدث عن آخر 
يقودها  اليت  »باحلملة  منوها  اللبنانية«،  الساحة  على  التطورات 
الوزير ابو فاعور ملكافحة الفساد واحلفاظ على صحة املواطن« 

 .
الكتائب واالحرار

وكان رئيس قسم سيدني الكتائيب بيرت مارون ومفوض الوطنيني 
األحرار كلوفيس البطي وأعضاء من احلزبيني أوملوا على شرف 
كرم ووفد القوات يف حضور القنصل اللبناني جورج بيطار غامن 

ومنسق تيار املستقبل عبداهلل املري وفاعليات من اجلالية.
وتعاقب على الكالم كل من بيرت مارون وكلوفيس البطي والزميل 
أنور حرب والزميل الدكتور مجيل الدويهي. ونوه املتكلمون بدور 
القوات اللبنانية الوطين، واثنوا على زيارة النائب كرم الذي رد 

شاكرا الكتائب واالحرار على احلفاوة. 

أالمان  تعطوا  ان  هنا  ودوركم 
اليت  اللبنانية  للجالية  واهلدوء 
على  متقاربة  كانت  كلما  تنجح 
بعضها وتصبح قوة دعم للبنان 

وللقرى اللبنانية«. 
حول  حوار  جرى  ذلك  وبعد 
بني  إعالنه  املتوقع  التفاهم 
»التيار« و« القوات« واالوضاع 
على الساحة اللبنانية والشؤون 

املتعلقة باجلالية اللبنانية . 

اقامت اجلامعة الثقافية يف والية 
مساء  عشاء  ويلز  ساوث  نيو 
كتلة  عضو  شرف  على  اليوم 
فادي  النائب  اللبنانية  القوات 
كرم يف حضور النائب األبرشي 
املونسينيور  املارونية  للطائفة 
مارسيللينو يوسف ممثال املطران 
جهاد  والنائب  طربيه  أنطوان 
بيطار  جورج  والقنصل  ديب 
غامن ورئيس دير مارشربل األب 
الرابطة  جوزف سليمان ورئيس 
وأركان  خطار  طوني  املارونية 
اجلامعة الثقافية وممثلي احزاب 
الوطين  والتيار  آذار   14 قوى 
احلر وحشد من فاعليات اجلالية 

والزمالء االعالميني.
عماد  املهندس  املناسبة  قدم 
اجلامعة  رئيس  رحب  ثم  العجوز 
ويليز  ساوث  نيو  والية  يف 
وسام قزي بالنائب كرم وحتدث 
اىل  داعيا  اجلامعة  دور  عن 

انتخاب رئيس قوي للبنان .
القانوني  املستشار  ألقى  ثم   
احملامي  جعجع  مسري  للدكتور 
ستيف ستاننت كلمة حتدث فيها 
العاملي واثنى  عن دور اجلامعة 
الذي  السياسي  اخلطاب  على 

حيمله كرم اىل اسرتاليا . 
على  اجلامعة  شاكرااً  كرم  ورد 
التكريم ونّوه بدورها يف اسرتاليا 
عن  حتدث  كما   ، العامل  ويف 
اللبنانية  الساحة  التطورات على 
اليت  احلورات  أهمية  على  واكد 
التيارات  خمتلف  بني  حتصل 
واألحزاب مثنيا على دور اجليش 
اللبناني يف محاية لبنان مشددا 
خارج  سالح  اليكون  ان  على 

القوىل الشرعية السالح..
اجملتمع  يف  بالتنوع  كرم  ونوه 
العيش  على  القائم  اللبناني 
أهمية  على  وشدد  املشرتك 
وليس  التوافقية  الدميقراطية 

العددية يف لبنان . 
وقدم قزي درع اجلامعة الثقافية 

اىل النائب كرم . 

صليبا
واقام راعي ابرشية طائفة الروم 
بولس  املرتوبوليت  االرثوذكس 
كرم  شرف  على  غداءاً  صليبا 
النائب كرم والوفد املرافق يف 

حضور عدد من كهنة الطائفة.
ابناء وقوات الكوره

وكان كرم شارك يف عشاء اقامه 
على شرفه عدد من ابناء الكوره 
حيث  اللبنانية  القوات  وشباب 
املتعلقة  همومهم  اىل  استمع 
عن  وحتدث  الكوره  بقضاء 
ينوي  للمنطقة  امنائية  مشاريع 

اطالقها يف القريب العاجل .
حركة االستقالل 

حركة  من  وفدا  كرم  واستقبل 
ضم  سيدني  يف  االستقالل 
بركات  اسعد  اسرتاليا  منسق 
ومنسق سيدني سعيد الدويهي 
البحث يف  اللقاء  . وجرى خالل 
على  والتطورات  اجلالية  شؤون 

الساحة اللبنانية . 
كما استقبل كرم وفدا من مجعية 
بان وآخر من رابطة ال احلسن . 
كرم  انتقل  اخلميس  وصباح 
ملبورن  اىل  املرافق  والوفد 
اىل  زيارته  يف  الثانية  احملطة 

اسرتاليا. 

اجلامعة الثقافية واملرتوبوليت صليبا وقوات 
وابناء الكورة  يكرمون النائب كرم

نشاطات النائب كرم
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حاليًا  األندونيسية  االسرتالية  العالقات  مّتر 
مبرحلة من التأزم، على خلفية اعدام اندونيسيا 
بتهريب  املتورطني  األسرتاليني  من  إلثنني 
وقد  اسرتاليا،  اىل  اندونيسيا  من  املخدرات 
صّعدت اسرتاليا من موقفها اىل درجة سحب 
سفريها من اندونسيا، وهذه هي املرة األوىل 
هكذا  اختاذ  على  اسرتاليا  فيها  ُتْقِدم  اليت 
اجراء، رغم ان كل الدالئل تشري اىل أن عودة 
السفري اىل جاكرتا قد ال تطول، وهذا ما حرص 
طوني  االسرتالي  الوزراء  رئيس  تأكيده  على 
ابوت عندما اعلن عن سحب السفري قائاًل: اريد 
ان أوكد ان العالقات االسرتالية األندونيسية 
مهمة جدًا، لكنها تضررت جراء عملية اإلعدام. 
وحرص أبوت على القول بأنه ال يريد ان تتدهور 
جانب  وإىل  أسوأ.  اىل  سيء  من  العالقات 
سحب السفري قررت اسرتاليا وقف اإلتصاالت 
عملية  من   كجزء  الوزاري  املستوى  على 
ختفيض  على  اسرتاليا  ُتقدم  وقد  اإلحتجاج. 
ألندونيسيا،  تقدمها  اليت  املساعدات  نسبة 
السياسة  من  كجزء  اإلجراء  هذا  يكون  وقد 
املالية اليت تنتهجها احلكومة االسرتالية إلعادة 
الفائض للميزانية حيث يتوقع ان تقتطع %20 
اخلارجية  للمساعدات  املقررة  امليزانية  من 

وليس كرد على عملية اإلعدام.
القت خطوة احلكومة األسرتالية دعم اكرب حزبني 
كما  اخلضر،  وحزب  العمال  حزب  معارضني، 
سفريها  لسحب  إلنتقادات  احلكومة  تعّرضت 
من اندونيسيا من قبل وزير اخلارجية السابق 
املساعدات  تقليص  من  حّذر  كارالذي  بوب 
ألندونيسيا وقد وافق كار رأيه اخلبري بشؤون 

شرق اسيا يف معهد لوي هارون كونولي.
محلة  اكرب  اطلقت  قد  اسرتاليا  ان  املعلوم 
اإلعدام  تنفيذ حكم  دبلوماسية وإعالمية لعدم 
مبواطنيها، ولكن دون جدوى، بسبب املوقف 
الرئيس  رفض  حيث  املتصّلب،  األندونيسي 
األندونيسي جوكو ويدودو الرد على عدة مكاملات 
وقد  األسرتالي،  الوزراء  رئيس  من  هاتفية 
عزى معظم املعلقني السياسيني األسرتاليني 
السبب اىل الضغوط اليت تعّرض هلا الرئيس 
يف  احلاكم  احلزب  رئيسة  من  األندونيسي 
اندونيسيا الرئيسة السابقة ميغاواتي سوكارنو 
بوتري، اليت كانت عالقتها مع اسرتاليا معّقدة 
كما قال مصدر وزاري اسرتالي،واعترب بعض 
االندونيسي  الرئيس  موقف  تصلب  املعلقني 
بأنها رد على تصرحيات سابقة لرئيس الوزراء 
عن  نيتها  اندونيسيا  اعلنت  عندما  األسرتالي 
ذّكر  واليت  باألسرتاليان  األعدام  حكم  تنفيذ 
اليت  املادية  باملساعدات  اندونيسيا  فيها 
التسونامي  بعد  ألندونيسيا  اسرتاليا  قدمتها 

الذي ضرب اندونيسيا عام 2004 .
من  التخفيف  اندونيسيا  حاولت  جهتها  من   
خارجية  وزيرة  جتاهلت  وقد  األسرتالي  القرار 
اندونيسيا ريتتو مارسودي اإلجراء معتربة انه 
إجراء صغري، ومن حق الدول إستدعاء سفرائهم 

للتباحث.
اسرتاليا  يف  األندونيسي  السفري  واعرتف 
جنيب رفعت كيسوما، ان العالقات االسرتالية 
األندونيسية تواجه حتديات، وقد اصدر السفري 
بيانًا قّدم فيه تعازيه لعائليت األسرتاليني اللذين 

اعدما، اندرو شان وميواران سوكوماران.
فيها  تواجه  اليت  األوىل،  املرة  ليست  هذه 
أزمات  األسرتالية  األندونيسية  العالقات 
عندما   1975 العام  ففي  القبيل،  هذا  من 
قتل  الشرقية،  تيمور  جزيرة  اندونيسيا  غزت 
حاولت  وقد  األسرتالييني،  الصحافيني  بعض 
احلكومات األسرتالية املتعاقبة احلصول على اي 
الصحافيني  هؤالء  مقتل  كيفية  عن  معلومات 
اسرتاليا  معارضة  اىل  باإلضافة  جدوى،  دون 

لسيطرة اندونيسيا على اجلزيرة.
اإلستفتاء  اسرتاليا  دعمت   1999 العام  ويف 
مع  وشاركت  الشرقية،  تيمور  استقالل  حول 
على  لإلشراف  ارسلت  اليت  الدولية  القوات 

أسرتاليا وأندونيسيا..
عـالقات املـساكنة والـودّ املـفقود

ذلك اإلستفتاء، ويف العام 2006 وبعد أعمال 
ديلي  الشرقية  تيمور  عاصمة  يف  الشغب 
ارسلت اسرتاليا قواتها إلعادة األمن مما أثار 
داهمت   2007 العام  ويف  اندونيسيا،  حفيظة 
ينزل  كان  الذي  الفندق  األسرتالية  الشرطة 
فيه حاكم والية جاكارتا سوتيوسون من أجل 
اجباره للمثول امام اللجنة اليت حتقق يف قضية 
الصحافيني الذين قتلوا عام 1975 يف تيمور 
الشرقية، ادى هذا احلادث اىل ازمة دبلوماسية 
اضطرت بعدها اسرتاليا لإلعتذار عن احلادث.

اثر  على  العالقت  تدهورت   2011 العام  ويف 
من  ضغط  وحتت  األسرتالية  احلكومة  إقدام 
على  اخلضر  وحزب  احليوان  اصدقاء  مجعيات 
وقف تصدير األبقار بسبب إساءة معاملتها يف 

املساخل األندونيسية.
األندونيسية  احلكومة  استدعت   2013 العام 
بعد  موريارتي  غريغ  األسرتالي  السفري 
اسرتاليا  عن جتسس  معلومات  نشرويكيلكس 
مشلت  األندونيسية،  اإلتصاالت  شبكة  على 
يودويونو    األندونيسي  للرئيس  مكاملات 
وزوجته والعديد من املقربني منه. وبني احلني 
وأآلخر تتأزم العالقات بني البلدين بسبب تدفق 

الالجئني من اندونيسيا باجتاه اسرتاليا.
والدبلوماسية  السياسية  املطبات  عن  بعيدًا 

اليت تتعرض هلا العالقات بني الدولتني
عالقات  تربطهما  واندونيسيا  اسرتاليا  فان 
حماربة  من  صعيد،  من  أكثر  على  تعاونية 
مكافحة  املواشي،  جتارة  البشر،  تهريب 
وبهذا  املخدرات،  تهريب  ومكافحة  اإلرهاب 
البوليس  ان  التذكري  املهم  اخلصوص 
الفيدرالي األسرتالي كان قد تبادل املعلومات 
العام 2005 عن  األندونيسية يف  الشرطة  مع 
جمموعة بالي واليت عرفت باسم جمموعة التسعة 
اللذين  يتزعمها شان وسوكوماران  اليت كان 
حبوزتها  وجد  واليت  املاضي  األسبوع  اعدما 
تسعة كيلو غرامات من الكوكايني كانت تنوي 

تهريبها اىل اسرتاليا.
على صعيد السياسة اخلارجية لكال الدولتني، 
مع  اسرتاتيجية  بعالقات  ترتبطان  فإنهما 
هلما  حتفظ  اليت  االمريكية  املتحدة  الواليات 
دورًا مستقبليًا يف عملية احتواء املّد الصيين 
يف منطقة  جنوب شرق آسيا. ومن هنا كان 
األسرتالية  اخلارجية  لوزيرة  الالفت  املوقف 
جولي بيشوب واليت رأت »انه قد حان الوقت 
لبناء عالقات  اننا حباجة  للمضي قدمًا مضيفة 
الشعيب  واملستوى  احلكومي  املستوى  على 
واعتقد اننا حباجة للنظر للمستقبل البعيد يف 
أيار   3 هريالد  صن  ذي  )صحيفة  عالقاتنا« 
الوزراء طوني  رئيس  اّيد  وقد   )8 2015 ص 
املصدر  وحسب  خارجيته،  وزير  موقف  ابوت 
نفسه انتقدت املعارضة  الفيدرالية األسرتالية 
تصرحيات الوزيرة بيشوب معتربة ذلك فقدان 
للحس اإلنساني ألن عائليت الضحايا مل يدفنا 

ولديهما.
واندونيسيا  اسرتاليا  بني  العالقات  أخريًا، 
املفقود  الود  مع  املساكنة  بعالقات  شبيهة 
البلدين،  يف  املتطرفون   يغذيه  والذي  
والسياسي،  االعالمي  اجملال  يف  العاملون 
املشككون يف كل شيئ على الضفة املقابلة، 
وباعتقادي ان حكمة املتعقلني جيب ان تسود 
لقطع  املطلوب  املستوى  اىل  العالقات  لدفع 
العكر،  املاء  يف  املصطادين  على  الطريق 
خصوصا ان عالقة تكاملية سيكون هلا مردود 
اجيابي لكال الشعبني اجلارين واحمليط  على كل 
املستويات، وهذا ما كان قد تعهد به رئيس 
تسلمه  عند  ابوت  طوني  االسرتالي  الوزراء 
السلطة عندما قال انه سريكزعلى عالقاته مع 
جاكرتا اكثر من جنيف، الدراكه اهمية العالقات 

احلسنة مع اجلارة الشمالية  االقرب.
عباس علي مراد

سدني اسرتاليا 
Email:abbasmorad@hotmail.com

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 
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اكد مفيت اسرتاليا  ابراهيم ابو 
حممد  ان االحتالل »االسرائيلي« 
املتواصل لالراضي الفلسطينية 
حبقوق  االعرتاف  وعدم 
االسباب  أحد  هو  الفلسطينيني 

الرئيسية  توّلد اإلرهاب.
باسم  حممد  ابو  املفيت   وتوجه 
بالشكر  اسرتاليا    مسلمي 
والتقدير للجهود اليت يقوم  بها 
القيادي  البارز يف حزب العمال 
الفيدرالي  النائب  االسرتالي 
طوني بورك  داخل حزب العمال 
محلة  قيادة  يف  االسرتالي  
لالعرتاف بدولة فلسطني داخل 
ومساعيه   ، االسرتالي  الربملان 
اقرتاح  مشروع  وتقديم  العداد 
يف مؤمتر احلزب الفيدرالي الذي 
متوز  يوليو/   شهر  سيعقد يف 
االعرتاف  على  ينص  القادم  
بدولة فلسطني كدولة مستقلة 

اقامة  ورفض  سيادة  ذات 
يف  االسرائيلية  املستوطنات 

القدس الشرقية . 
جاء ذلك خالل اللقاء الذي مجع 
بورك  بالنائب  ابو حممد  املفيت 
صباح الثالثاء يف مدينة سيدني 
كانرتبري  بلدية  عضو  حبضور 
خضر صاحل ، وامني عام جملس 
السليمان  شادي  الشيخ  االئمة 
مسري  املفيت  مكتب  ومدير 
عرض  جرى  حيث  قاضي.  بن 
وقضايا  احمللية   التطورات 
والقضايا  االسالمية  اجلالية 
االهتمام املشرتك  االخرى ذات 

 .
بورك  طوني  اعرب  جهته  من 
عن اعتقاده بان الوقت قد حان 
بالدولة  تعرتف  ان  السرتاليا 
تقرن  وان   ، الفلسطينية 
اجل  من   ، باالفعال  االقوال 

حبقوق  لالعرتاف  اسرائيل  حث 
راسها  وعلى  الفلسطينيني 
اقامة دولتهم املستقلة وايقاف 
واالنسحاب  املستوطنات  بناء 
اليت  الفلسطينية  االراضي  من 

احتلتها عام 1976. 
ينوي  الذي  االقرتاح  ان  يذكر 
بورك تقدميه يف موئمر  النائب 
االسرتالي  العمال  حزب  مؤمتر 
ان  مالحمه   ابرز  من  سيكون 
االسرتالي  العمال  حزب  يتبنى 
السلطة  إىل  اىل  عودته  عند 
واالمم  الدول  باقي  مع  العمل 
املتحدة من اجل االعرتاف بدولة 
القلق  .,التاكيد  عن  فلسطني 
واالسرة  اسرتاليا  ينتاب  الذي 
اي  حتقيق  عدم  من  الدولية 
دولة  اقامة  بشأن  فعلي  تقدم 
الشرق  يف  والسالم  فلسطني 

األوسط.

مفيت اسرتاليا يشكر النائب بورك على موقفه الداعم لفلسطني 

قرار االعرتاف بدولة فلسطني قرار تارخيي ونقطة حتول يف السياسة االسرتالية

طوني بورك يصافح املفتي ابراهيم ابو محمد ويبدو خضر صالح والشيخ شادي السليمان وسمري بن قاضي
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هوكي يعلن وقف االستثمارات اخلارجية 
حاّثا  خمالفي القوانني على اثبات براءتهم

املستثمرين  امام  سيكون 
عقارات  اشرتوا  الذين  األجانب 
يف أسرتاليا بصورة غري قانونية 
الثاني  تشرين   30 حتى  مهلة 
وبيع  انفسهم  لتربئة  املقبل 
مواجهة  احتمال  أو  ممتلكاتهم 
محلة  إطار  يف  وذلك  احملاكمة 

جديدة حلكومة ابوت.
فعموما ال يسمح نظام االستثمار 
للمستثمرين  اسرتاليا  يف 
القائمة  املنازل  بشراء  األجانب 
طوني  الوزراء  رئيس  وأعلن 
ابوت عن عقوبات أكثر صرامة، 
بالسجن،  احلكم  ذلك  يف  مبا 
الذين  لألشخاص  بالنسبة 

خيالفون القوانني.
يف  سيقدم  تشريع  ومبوجب 
وقت الحق من هذا العام، ستتم 
 127،500 اىل  العقوبات  زيادة 
ثالث  ملدة  السجن  أو  دوالر 
و637،500  لألفراد،  سنوات 

دوالر للشركات.
العمل  يبدأ  ان  احلكومة  وتريد 
 1 حبلول  اجلديد  النظام  بهذا 

كانون االول.
هوكي   جو  اخلزانة  وزير  لكن 
لتشجيع  حمددة  مهلة  عن  اعلن 
مبشرتيات  قاموا  الذين  الناس 
تسليم  على  مشروعة  غري 

أنفسهم.
»امام  هوكي  السيد  وقال 
األجانب  املستثمرين  هؤالء 
حتى 30 تشرين الثاني للمضي 
انفسهم«.  عن  والتعريف  قدما 

واضاف »سيتم اجبارهم على بيع 
يكونوا  لن  ولكنهم  ممتلكاتهم، 

عرضة للمالحقة اجلنائية.«
ال  الذين  الناس  ان  وقال 
انفسهم  عن  وُيعّرفون  يأتون 
الكاملة  بالقوة  سيواَجهون 

للقانون.
»إذا كنتم لن تأتوا إلينا، سوف 
نهاية  يف  ألننا  إليكم  نأتي 
هؤالء  على  نعثر  سوف  املطاف 
الناس الذين اخنرطوا يف التملك 
غري القانوني لعقارات اسرتالية، 

وحنن سوف نقاضيكم بشدة.«
السيد  باسم  االعالن  هذا  وجاء 
حيث  اهلوكي  والسيد  ابوت 
استعداداتها  بتكثيف  يقومان 
بعنوان  اليت  الثانية  ملوازنتها 
make-or-( الكسر  أو  الفعل 

.)break

املوازنة  ان  ابوت  السيد  وقال 
مسؤولة  »مقيسة،  ستكون 
وعادلة« - لكنه مل يؤكد حصول 

اي تراجع عن مقايسة التقاعد.
سيدني  يف  للصحفيني  وقال 
ان  للناس  أؤكد  أن  »أريد 
مقيسة،  ستكون  املوازنة  هذه 

مسؤولة وعادلة«.
واضاف »انها موازنة من شأنها 
أن تكون جيدة للوظائف والنمو 

والفرص.«
وقال ولكن بالنسبة لإلعالن عن 
االجراءات احملددة يف املوزانة، 
 12 حتى  االنتظار  الناس  على 

ايار احلالي )الثالثاء املقبل(.
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وزير الخزانة بو هوكي

مواَطنة للبيع: احلكومة تستكشف نظام 
هجرة على أساس األسعار

ستقوم احلكومة االسرتالية ببيع 
حيث  أسرتاليا،  إىل  اهلجرة  حق 
على  املهاجرين  قبول  يعود  لن 
الروابط  أو  املهارات  أساس 
العائلية، وذلك مبوجب مقرتحات 
النظر من قبل جلنة  جذرية قيد 

خرباء حكومية مستقلة.
اإلنتاجية  مفوضية  وحتقق 
أساس  على  هجرة  نظام  يف 
استخدام  سيتم  حيث  األسعار 
أساسي  د  كمحدِّ الدخول  رسوم 
إىل  دخول  تأشرية  يكسب  ملن 

أسرتاليا.
أن  ميكن  املخطط  هذا  ومثل 
كبح مجاح  على  احلكومة  يساعد 
طريق  عن  املوازنة  يف  العجز 
من  املليارات  عشرات  جلب 
اضافية  كعائدات  الدوالرات 
عدد  خبفض  هلا  والسماح 
إدارة  العام يف  القطاع  موظفي 

نظام اهلجرة االسرتالي.
لكن هذه املقرتحات اثارت قلق 
والنقابات،  األعمال  جمموعات 
ينبغي  انه  يقولون  الذين 
يف  النقص  معاجلة  تظل  أن 
اهلجرة  سياسة  حمور  املهارات 

يف أسرتاليا.
االثنية  اجملتمع  مجاعات  وتقول 
حتركات  أي  ستعارض  أنها 
املهاجرين  متنع  أن  شأنها  من 
الفقراء من إعادة مل الشمل مع 

أسرهم.
اإلنتاجية  مفوضية  وأصدرت 
اهلجرة  كمية  تتناول  ورقة 
من  اجلمعة  يوم  أسرتاليا  اىل 
بعض  اثارت  املاضي،  االسبوع 
يف  مبا  الدراماتيكية  املقرتحات 
اهلجرة  يانصيب  إدخال  ذلك 
غرار  على  الدفع  نظام  وخلق 
لتسديد  للمهاجرين   HECS

رسوم دخوهلم.
ويصدر برنامج اهلجرة االسرتالي 
تأشريات اإلقامة الدائمة لثالث 
ذوي  املهاجرين:  من  فئات 
األسر  ذوي  معينة؛  مهارات 
الذين  وغريهم  اسرتاليا؛  يف 
يستوفون معايري أهلية خاصة.

جلنة  احلكومة  أنشأت  وقد 
تصدر  سوف  اليت  التحقيق، 
اذار  يف  النهائي  تقريرها 
لتأمني   صفقة  ضمن  املقبل، 
دعم سيناتور االحرار الدميقراطي 
ديفيد Leyonhjelm إلعادة فرض 
تأشريات احلماية املؤقتة لطاليب 

اللجوء.

مفوضية  ادخلت  ورقتها  ففي 
»رسوم  لـ  خيارين  اإلنتاجية 
اهلجرة«: حتديد السعر، مع حجم 
الطلب.  ميليه  الذي  االستهالك 
أو وضع سقف لكمية املهاجرين 
سعر  بإمالء  للطلب  والسماح 

الدخول.
هناك  أن  املفوضية  وتالحظ 
مثل  وسطى  خيارات  أيضا 
السماح لعدد حمدد من االماكن 
من  وتوزيعها  ختصيصها  يتم  

خالل عملية مناقصة.
املتحدة،  الواليات  وتستعمل 
اليت يركز برناجمها للهجرة على 
عليه  تركز  مما  اقل  مهارات 
»اليانصيب  باستخدام  أسرتاليا 
املتنوع« لتخصيص ما يصل إىل 
50 ألف مكان يف السنة ملقدمي 
معدل  ذات  بلدان  من  الطلبات 
الواليات  إىل  منخفض  هجرة 

املتحدة.
كثري  قدرة  عدم  معاجلة  وميكن 
من املهاجرين على الدفع مقدما 
من خالل السماح هلم باالقرتاض 
مقابل األرباح املتوقعة مستقبال 
برنامج  إدخال  طريق  عن  أو 

القروض.
إدخال  أن  املفوضية  وتالحظ 
األسعار  أساس  على  نظام 
بعض  فقدان  إىل  يؤدي  قد 
كمية  على  احلكومية  السيطرة 
يغري  ان  وميكن  املهاجرين 
يتقدمون  الذين  اؤلئك  تركيبة 

للهجرة إىل أسرتاليا.
لكن الالجئني ليس عليهم دفع 

الرسوم.
الشيوخ  جملس  عضو  وقال 
نظام  أن   Leyonhjelm ديفيد 
الرسوم  على  القائم  اهلجرة 
على  احلائز  االقتصادي  يدعمه 
جائزة نوبل غاري بيكر، مرشحا 
مبلغ 50 ألف دوالر كمبلغ ممكن 

للدخول اىل اسرتاليا.
وكشف عن ان »هذا من شأنه 
كبرية  مالية  مساهمة  تقديم 
أن  وآمل  االسرتالية  للموازنة 

يؤدي إىل خفض الضرائب«.
وأضاف أنه ميكن للشركات اليت 
املهرة  املهاجرين  إىل  حتتاج 
للحكومات  أو ميكن  دفع رسوم 
أو  مهن  رسوم  عن  تتنازل  أن 

حرف معينة.
داتون  بيرت  اهلجرة  وزير  وقال 
تكن  مل  املقرتحات  هذه  أن 
سياسة احلكومة لدى نشر بنود 

التحقيق يف وقت سابق من هذا 
العام.

»إن  داتون  السيد  واوضح   
احلكومة حريصة على رؤية حتليل 
مفوضية اإلنتاجية هلذه القضايا 
بدقة، ولكن ليست هناك خطط 
إلجراء تغيريات كبرية يف برنامج 

اهلجرة«.
تستخدم  أسرتاليا  ان  وقال 
مزجيا من العوامل النوعية )مثل 
املهارات(، والرسوم يف عملية 

اهلجرة لديها.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
األسرتالية  الصناعة  جملموعة 
»املهاجرين  أن   Willox اينيس 
املهرة ينبغي أن يظلوا املصدر 

الرئيسي للداخلني اجلدد«.
وقال اجمللس األسرتالي لنقابات 
 Ged( العمال الرئيس غيد كريني
Kearney(: »إننا نشعر بالقلق من 

تركيز حتقيق مفوضية اإلنتاجية 
لالثرياء  فقط  السماح  على 
اىل  للقدوم  الكفاية  فيه  مبا 
اسرتاليا بغض النظر عن الوفاء 
باملتطلبات احلالية، مبا يف ذلك 

سد النقص يف املهارات«.
اإلنتاجية  مفوضية  وستقوم 
يف  التقرير  مشروع  بإطالق 
جلسات  وعقد  الثاني  تشرين 
تسلم  أن  قبل  علنية  استماع 
يف  للحكومة  النهائي  تقريرها 

اذار املقبل.

تعهد زعيم حزب اخلضر اجلديد 
باعادة  ناتالي  دي  ريتشارد 
»إىل  املناخ  تغري  سياسة 
لواء  ومحل  الصحيح«  املسار 
بعد  السائدة«  التقدمية  »القيم 
لكريستني  املفاجئة  االستقالة 

ميلن.
ورفض كل من عضوي جملس 
ناتالي    ودي  ميلن  الشيوخ 
تأكيدات  اىل  االجنرار  مرارا 
اجلديدين، سكوت  ونائبيه  بأنه 
أسرتاليا،  غرب  من   ،Ludlam
والية  من  ووترز،  واريسا 
إنذارا  وجهوا  قد  كوينزالند، 
مسبقا ادى اىل قرار ميلن بانهاء 

25 عاما حياتها السياسية.
عن  بيدنت  النائب  واعرب 

انزعاجه من هذه العملية.
بدوره قلل السناتور دي ناتالي 
من الشكاوى حول هذه العملية، 
هذه  ان  للصحفيني  وقال 
االستقالة مطابقة الستقالة بوب 
حزب  ورئيس  )مؤسس  براون 

اخلضر( قبل ثالث سنوات.
ناتالي   دي  السيناتور  ورفع 
نهج  إىل  يشري  الزعامة(  )اىل 
للقيادة أكثر واقعية، مع الطبيب 
السابق البالغ من العمر 44 عاما 
الذي قال مرارا انه يريد »اجناز 
استعداد  على  وانه  االمور«، 

إلعادة »زيارة القضايا«.
وقال »هناك فرصة مع القيادة 
اجلديدة للحديث عن الكثري من 
أفعل  أن  أريد  ال  أنا  األمور.. 

أشياء لوحدي«.
ووصفت عضوة جملس الشيوخ 
املتحدثة  يونغ،  هانسون  سارة 
باسم حقيبة اهلجرة يف احلزب، 
هذا التغيري بأنه »فرصة كبرية 
إلعادة تشكيل كيفية التعامل مع 
اجملتمع لنضع انفسنا على طريق 
قوي لكسب املزيد من املقاعد 

يف االنتخابات القادمة«.
ووجه طوني ابوت وبيل شورتن 
اليت  ميلن،  للسيناتور  التحية 
والية  عن  للربملان  انتخبت 
عام  يف  كمستقلة  تسمانيا 
حزب  زعيمة  وأصبحت   ،1989
اخلضر يف تلك الوالية يف عام 
1993 وانتخبت جمللس الشيوخ 

عام 2005.

ريتشارد دي ناتالي 
خيلف كريستني ميلن 
يف زعامة حزب اخلضر
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551 30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410
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الدليل التجاري

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح
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مقاالت وتحقيقات

من  وكل  مصر  قادة  جيتمع  أشهر  ستة  خالل  الثانية  للمرة 
يف  أوسطي  شرق  »حتالف  بلورة  أجل  من  وقربص  اليونان 
مواجهة تركيا« ومكافحة االرهاب واستغالل الغاز االوسطي. 
وذكر موقع »والال« العربي أن القمة اليت عقدت بني الدول 
الثالث هدفت اىل تنسيق املواقف بشأن »مكافحة االرهاب« 
وشؤون اقتصادية وسياسية. وأضاف املوقع أن هذا اللقاء 
يأتي ضمن إطار حماولة تشكيل جبهة موحدة يف مواجهة تركيا 

اليت حتولت، حبسب املوقع، اىل خصم، وتقريبًا اىل عدو.
عقدت يف  اليت  الثالثية  القمة  أن  اىل  أيضًا  املوقع  ولفت 
نيقوسيا حبثت قضايا إقليمية، وعلى رأسها تنظيم »داعش« 
ونشاطه يف منطقة البحر املتوسط، بدءًا من مشال سيناء حتى 
شواطئ ليبيا. وقال إن »داعش يشكل تهديدًا مباشرًا ملصر، 
لكن نشاطه على شواطئ املتوسط يشكل مصدر قلق كبري 
اليونانيني، فإن خطره  وبالنسبة إىل  لليونان وقربص.  جدًا 
مزدوج، كون تركيا اجملاورة لليونان تسمح لعناصر داعش 

بعبور حدودها بدون أي عراقيل حنو سوريا والعراق«.
وكانت مصر قد اتفقت مع اليونان وقربص، يوم االربعاء، 
على ضرورة تعزيز التعاون بينها يف جمال مكافحة »'اإلرهاب« 
بني  االتفاق  وجاء  املضطربة.  املتوسط  شرق  منطقة  يف 
الرئيس القربصي نيكوس اناستاسيادس، ونظريه املصري 
الكسيس  اليوناني  الوزراء  ورئيس  السيسي،  الفتاح  عبد 
القربصية  العاصمة  يف  أجروها  حمادثات  عقب  تسيرباس، 

نيقوسيا.
أن  »والال«  موقع  تقرير  أضاف  االسرائيلي،  السياق  يف 
»القمة حبثت قضيتني رئيسيتني، استئناف عملية التسوية 
بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستغالل اكتشاف الغاز 
يف البحر املتوسط من أجل دفع فرص اقتصادية جديدة يف 
املنطقة«. ولفت املوقع أيضًا اىل أن »القادة الثالثة، ومن 
بينهم اثنان هما السيسي واناستاسيادس يعتربان مقّربني 
التسوية  مفاوضات  استئناف  اىل  دعوا  إسرائيل،  من  جدًا 
 ،67 عام  حدود  أساس  على  فلسطينية  دولة  إقامة  بهدف 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
كذلك أكد البيان اخلتامي الصادر عن القمة أن »مصر ستبذل 
اجلهود للتوصل اىل اتفاق لوقف النار طويل االمد يف قطاع 

غزة«.
وأضاف التقرير أيضًا أن »التعاون املصري القربصي اليوناني 
بدأ نهاية عام 2014 بهدف تشكيل قوة مضادة للتأثري السليب 
لرتكيا يف املنطقة«. ويف ما يتعلق بدوافع هذا التحالف، رأى 
اىل  الثالث  الدول  دفع  ألنقرة  السليب  »التأثري  أن  التقرير 
حماولة العمل بشكل مشرتك لدفع االستقرار يف املنطقة، اىل 

جانب دفع املصاحل االقتصادية املشرتكة للدول الثالث«.
وتابع أن هناك »خالفات تارخيية تتعلق باحتالل تركي لشمال 
قربص، الذي مّر عليه حنو 40 سنة، فيما اليونان قلقة من 
اإلمربيالية  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  طموحات 
ومن تأييده الصامت للتنظيمات اإلرهابية، فيما تنظر مصر 
اإلخوان  حركة  تأييدها  بعد  الستقرارها  كتهديد  تركيا  إىل 

املسلمني«.
اىل ذلك، أشار التقرير االسرائيلي اىل أن »اليونان وقربص 
تعتربان من أكرب داعمي السيسي يف االحتاد األوروبي، وعملتا 
على منع فرض عقوبات على نظام السيسي يف أعقاب إسقاط 
وأضاف  مرسي«.  حممد  والرئيس  املسلمني  اإلخوان  حكم 
أيضًا أنهما عمال معًا أيضًا مع دول أخرى من أجل منع ذلك. 
وأوضح أن »اسرائيل لعبت دورًا مشابهًا بالنسبة ملصر يف 
مقابل االدارة االمريكية والكونغرس يف واشنطن«. وأضاف 
أن »إسرائيل شريكة أيضًا يف مسعى الدول الثالث لتطوير 
سوق الغاز، وقامت يف السنوات األخرية ببحث التعاون يف 

هذا اجملال مع تلك الدول«.
ومن الناحية االمنية، رأى التقرير أن »العالقات االسرائيلية 
اليونان  مع  للعالقات  بالنسبة  أما  الذروة«.  بلغت  املصرية 
مناورات عسكرية  أجرتا  واليونان  »إسرائيل  أن  إىل  فيشري 

مشرتكة واسعة يف السنوات األخرية«.
ليست  إسرائيل  رمسي،  »بشكل  بالقول:  التقرير  وخيتتم 
مصر  بني  يتشكل  الذي  الثالثي  التحالف  هذا  يف  شريكة 
أنها  تدرك  التحالف  هذا  أطراف  لكن  وقربص،  واليونان 
يف  املساهمة  بوسعها  وأن  منه،  املباشرة  غري  املستفيدة 

تعزيزه«.

حتالف مصري يوناني 
قربصي يف مواجهة تركيا
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لوحة الصراع العاملي واإلقليمي، معقدة، متشابكة، متقاطعة؛ يصعب على 
املراقبني واحملللني واملناضلني واملواطنني، أن حييطوا خبطوطها وألوانها؛ 
أن  فمنذ  حق؛  معهم  شيئا!  يفهمون  يعودوا  مل  بأنهم  يعلنون  الكثريون 
عامل  إىل  ساعيًة  الدولي،  موقعها  استعادة  إىل  بوتني  ــــ  روسيا  اجتهت 
ــــ  العربي  العقل  بدأ  اإليراني،  اإلقليمي  الدور  وتنامي  األقطاب،  متعدد 
املؤّسس على الذكريات ومنهج القياس ــــ بالرجوع إىل منطق احلرب الباردة 
 ( اجلدلي  الواقع  يف  أننا،  غري  واالشرتاكي؛  الرأمسالي  املعسكرين  بني 
عديدة  صراعات  أمام  بل  كوني،  مركزي  صراع  أمام  لسنا  الديالكتيكي(، 

متعددة الدوافع واملسارات والنتائج.
متعارضة  أيديولوجيات  أمام  وإمنا  عاملي،  أيديولوجي  انقسام  أمام  ولسنا 
اجتماعيني،  اقتصاديني  نظامني  بني  خيار  أمام  أخريًا،  ولسنا،  ومتحالفة؛ 
عنوانه  نفسه،  الرأمسالي  العوملي  النظام  داخل  قومية  صراعات  أمام  بل 
واالقتصادية،  السياسية  وقراراتها  القومية  الدول  استقالل  االستقالل؛ 
الوطنية، يف إطار  أنظمتها  التنموي والثقايف، واستقالل  واستقالل نهجها 
هو،  وهذا  الوطنية.  للخيارات  املتبادل  واالحرتام  الدولي،  القانون  سيادة 

بالضبط، ما ُيسمى العامل املتعدد األقطاب.
تعددية األقطاب ختضع، أيضا، للعوملة اليت ال مناص منها؛ فهناك قضايا 
مشرتكة مثل البيئة واملوارد البيئية والطاقة واألوبئة واإلرهاب اخل. وهذا ما 
تسعى الدول القومية الصاعدة إىل وضعه على جدول األعمال األممي، بينما 
ال تزال اإلمربياليات الغربية، مصممة على عدم التخلي عن سيطرتها وحتّكمها 
بالبشرية ومستوى أرباحها. وسآخذ اآلن، قضية واحدة، هي قضية اإلرهاب، 

وحتديدًا اإلرهاب اإلسالمي التكفريي.
استخدمت الواليات املتحدة خصوصًا، والغرب عمومًا، ذلك النوع من اإلرهاب، 
كأداة رئيسية يف سياساتها اخلارجية املصممة على منع التعددية الُقطبية 
فاشية حتظى  دينية  أيديولوجية  أواًل، جتّذر  أسباب، هي،  ألربعة  بأي مثن، 
ثانيًا،  اإلرهابيني،  لتجنيد  ينضب  ال  خّزانًا  ُتَعّد  بشرية  كتل  بني  بالرواج 
التمويل واإلشراف امليداني والتحريض اإلعالمي ألنظمة نفطية عربية مسلمة، 
كالسعودية واملنظومة اخلليجية، وثالثًا، بسبب تاليف احلرج األخالقي الناجم 
عن العالقة املباشرة مع اإلرهابيني، وحتى التمسك باحلرية يف اهلجوم عليهم، 
التكفريي  االسالمي  اإلرهاب  استخدام  ورابعًا،  وحربيًا،  وأمنيًا  أيديولوجيًا 

للتحشيد الداخلي لدى الشعوب الغربية الستثارة االسالمو ــــ فوبيا.
وقطر  السعودية  »اسالمية« يف  أنظمة  وبوساطة  بالذات،  السياق  هذا  يف 
إىل   ،2011 يف  العربية  الشعبية  لالنتفاضات  عميق  حتويل  جرى  وتركيا، 
»صحوة إسالمية«، انتهت خبروج املارد اإلرهابي من القمقم يف ليبيا وسوريا 
اإلرهاب  صناعة  وتونس.  ولبنان  مصر  يف  أقّل  وبدرجة  واليمن،  والعراق 
أفلتت من األيدي اآلمثة، فانتهينا إىل قيام »داعش«، واستقالهلا النسيب 
عن صانعيها، ومتتعها بشعبية جدية يف البلدان العربية املسلمة، وخصوصا 
اململكة السعودية، حيث هيكل النظام السياسي والتعليمي والثقايف، هو، 
املعادلة  تتقدم يف سياق  »داعش«  أن  الواضح  باألساس، داعشّي. ومن 
املعروفة للتنظيمات املتطرفة، حيث جيتذب أكثرها تطّرفًا ودموية، اجملموعات 

واملقاتلني، األقل تطرفًا، يف صفوف الطائفيني والتكفرييني.
كان  وإذا  وعاملية.  واسالمية  عربية  مشكلة  إىل  حتّول  التكفريي  اإلرهاب 
التطرف الديين يشكل تعبريًا عن الفشل التنموي واالحنطاط الثقايف والتجّذر 
الرجعي، فإن الدوافع السيكولوجية اليت حددها سيغموند فرويد يف الغرائز 
تشّد  السطو،  وحرية  االغتصاب  وحرية  القتل  حرية  أي  للحضارة،  املضادة 
اآلالف ممن ال ينطبق عليهم التحليل الطبقي. ومن هؤالء أمراء وشيوخ اخلليج، 
وكذلك املواطنون الغربيون أو املسلمون اجملّنسون يف دول الغرب. وبالنظر 
إىل تطّور وسائل االتصال وفعالية املتفجرات والوسائل القتالية، وتشّهي 
من  املئة  10 يف  يندرج  أن  يكفي  فإنه  اجلّنة،  متع  على  للحصول  االنتحار 
املسلمني يف املنظمات اإلرهابية، لبث الفوضى العاملية، وحتطيم البشرية 
ـ  امربيالي  سالح  باألساس،  اإلرهاب،  معا.  والغرب  الشرق  واحلضارة يف 
استقاللية  لكن  واقتصاداتها؛  الدول  وتدمري  القطبية  التعددية  رجعي ملنع 
السالح نفسه، جتاوزت احلدود، وترتد ، وسوف ترتّد أكثر فأكثر، على الدول 

اليت تستخدم اإلرهابيني.
سعت واشنطن، منذ العام 2010، إىل التفاهم مع االخوان املسلمني للتخّلص 
وإلخضاع  جهة،  من  معا،  واملعارضة  املوالية  القدمية،  العربية  األنظمة  من 
األدوات اإلرهابية يف سياق سياسي. وقد فشلت هذه التجربة سريعا، لتضع 

األمريكيني يف معمعة احلرية واالرتباك.
ضروريا  بات  أنه  أوباما،  باراك  الرئيس  يتزعمه  قوي  أمريكي  تيار  وجد 
التفاهم مع قوة إقليمية مقتدرة وعقالنية ومعادية لإلرهاب؛ ويأمل أوباما 
بطّي صفحة امللف النووي اإليراني من أجل التوصل إىل خمرج، بالتعاون مع 
طهران، لكبح االنتشار االرهابي وأخطاره. ولكن، باملقابل، نرى واشنطن، 
الشديدة  التاو،  بصواريخ  كالنصرة،  ارهابية،  منظمة  بتزويد  تسمح  وهي 
التأثري يف سري املعارك، كما حدث يف جسر الشغور. ويف اليمن، يتضح أن 

اعتماد السعودية على مقاتلي القاعدة، أساسي لتحقيق »خرب عاجل«!
لكن، يف املقابل، يفيت أوباما، لألنظمة اخلليجية، بأن ما يهددها هو الداخل 
وليس اخلارج، كما يقرر توحيد البندقية اإلرهابية السعودية ــــ القطرية ــــ 

الرتكية، يف جيش واحد ملقاتلة النظام السوري.
الواليات املتحدة يف مأزق؛ فال ميكنها، من جهة، أن تغض الطرف عن تعاظم 
أخرى، فإنها تصطدم  القوى اإلرهابية، وما متثله من تهديدات؛ ومن جهة 
حبقائق ميدانية توضح أنه من الصعب االستغناء عن قوة اإلرهاب يف مواجهة 
النظام السوري وحزب اهلل ومحاية اسرائيل. أي اخليارين ستأخذه واشنطن 
يف املرحلة املقبلة، سيكون له آثار إقليمية بليغة؛ )1( التفاهم مع إيران على 
قاعدة مواجهة مشرتكة مع الفاشية الدينية. وهو ما يتطلب، بالطبع، تقديم 
تنازالت من لدن حلف املقاومة، ال مناص من التعاطي معها، يف التقسيم 
الواقعي للعراق والتسوية او التقسيم يف اليمن اخل )2( استخدام السلطة 
االنقالبية يف السعودية وحتقيق حتالف تركي ــــ سعودي يف مسعى لضبط 

القوى اإلرهابية وتوظيفها مع تاليف ارتداد أخطارها على املشّغلني.
من  مزيج  قدما يف  املضي  هو  واشنطن،  إليه  تسعى  ما  فإن  اآلن،  حتى 
اخليارين، األول والثاني، أي التفاهم مع إيران يف ما يتصل مبواجهة اإلرهاب 
ـــ تركي ضد  يف املنطقة، ويف الوقت نفسه، تظهري وتصعيد حتالف سعوديـ 

سوريا، يف سياق التصعيد ضد روسيا؛ الكرة، اآلن، يف امللعب اإليراني.
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أو  املؤامرة  نظريات  بأوهام  متعلقة  مسألة  الداهم  اخلطر  يعد  مل 
بقصص خمططات كيسنجر. كل الدول الكربى، واإلقليمية األساسية، 
باتت على علم باالجتاهات السائدة يف املنطقة. بعضها بات حيكي 
صراحة يف احملادثات املغلقة. بعضها اآلخر ذهب أبعد يف إيفاد 
املبعوثني وحتميل الرسائل وجس النبض. الكل بات متيقنًا من أن 
ُيعّد ويستعد وحياول حتسني  وجه الشرق األوسط سيتغري. الكل 
ظروفه ورفع الشروط. األكيد أن املسودات األوىل ملرحلة الشرق 
للرمي.  معدة  أوىل  صفحات  على  ختط  بدأت  قد  اجلديد  األوسط 

بعدها ستأتي األوراق الزرقاء اجلاهزة للطباعة الدولية واألممية.
قبل أيام، كشف مسؤول روسي كبري، يف حلقة خاصة، أن دولة 
لتقسيم  خمططًا  بالده  على  عرضت  يسّمها،  مل  أساسية،  خليجية 
اليمن احلالي إىل أكثر من دولة. مل تبد موسكو حبسب قوله أّي 
محاسة للفكرة، وال أّي تأييد. لكنه جيزم بأن خريطة لسبعة كيانات 
مينية عرضت عليهم، حبيث ال تتعدى مساحة أي كيان منها مثانني 
ألف كيلومرت مربع. هي أقرب إىل عملية تفتيت منها إىل التقسيم. 
بدا واضحًا أن هواجس كثرية تتحكم يف املخطط. اهلاجس األمين، 
النفوذ  اإلتين املذهيب، وهاجس  االقتصادي، واهلاجس  واهلاجس 
هاجس  واألهم،  املقابلة...  الضفة  على  إليران  اجليواسرتاتيجي 

خسارة حرب تورطت فيها تلك الدولة اخلليجية هناك.
يف املقابل، كان مسؤول إيراني رفيع جيزم يف الوقت نفسه بأن 
بالده كانت على علم باملخطط املذكور، وبأنها رفضته. ال بل أبلغت 
واشنطن رفضها السري فيه، مالحظًا أن املسؤولني األمريكيني مل 
ودائمًا  اكتفوا،  برفضه.  وال  التقسيمي،  باملشروع  اهتمامًا  يبدوا 
العمل  حبسب اإليراني، بالطلب مباشرة من السلطات يف طهران 
على تأمني سالمة السفارة األمريكية يف صنعاء. هل قصدوا اإلحياء 
لنظام الثورة اإلسالمية بأنهم بهذا الطلب يعرتفون بالنفوذ اإليراني 
أرادوا الغمز من قناة حتميلهم مسؤولية كل  يف اليمن؟ أم أنهم 
أجل  من  أمامهم  اليمن  لباب  فتح  هو  أم  احلوثيون؟  به  يقوم  ما 
توريط اإليرانيني يف مستنقعاته، يف مواجهة االنزالق السعودي؟ 
ال يقدر املسؤول اإليراني على حتديد الغاية. لكن األكيد أن الطلب 
األمريكي جاء على خلفية معرفة واشنطن مبشروع التفتيت اليمين 
املطروح، مبعزل عن احتماالت تنفيذه أو بقائه جمرد تنظريات على 

ورق.
من جهة أخرى، يتابع املسؤول الروسي قراءته، العراق بات مقسمًا 
تلك  هي  عالقًا  بقي  ما  كل  منجزة.  باتت  الثالثة  كياناته  فعليًا. 
املساحة اليت اقتطعتها لنفسها داعش. ما يكون مصريها؟ خصوصًا 
بني العراق وسوريا. وكيف يؤثر مصري هذه األرض وهذا التنظيم 

على صورة املنطقة املقبلة؟
كان املسؤول الروسي يتحدث يف وقت متزامن مع خطاب أردوغان 
األخري. خطاب االنعطافة الرتكية اإلسالمية األهم منذ اندالع حروب 
املشرق. قال الرئيس الرتكي إن اخلطر هو داعش، وإنه مستعد 
يعين  ال  قد  عليه  القضاء  أن  من  حذر  لكنه  احلرب ضده.  لدخول 
أكثر  أخرى  تنظيمات  إن  إذ  نهائيًا،  التكفريي  اإلرهاب  استئصال 
أصولية وأشد عنفًا قد تنبثق من هزمية داعش، الفتًا إىل أن املعاجلة 
اجلذرية تكون حبسب رأيه بالتوجه صوب مصادر التكفري والتمويل 
يغمز  أنه  واضح  الرجل؟  يقصد  من  كهذه...  ملنظمات  والتسليح 
من القنوات اخلليجية. ملاذا؟ هل علم مبخططات التقسيم املطروحة 
من خلف ظهر سلطنته، فقرر حفظ حصته يف الطبخة؟ أصاًل، يف 
احلرب  املباشرة يف  الرتكية  املساهمة  كانت  بالذات،  الوقت  هذا 
البعض  الشغور.  وجسر  إدلب  يف  القوى  موازين  تبدل  السورية 
يقول إنها ستذهب أبعد. كأن أردوغان يتصرف على أنه شريك يف 
عملية إعادة رسم اخلرائط. وهو ميسك قلمه األمحر الغليظ، ليخّط 

قضمته. من املوصل، إىل أين يف سوريا؟
زوار واشنطن من املسؤولني اللبنانيني ليسوا بعيدين عن الصورة 
الصيف  هذا  إن  يقولون  تدرجييًا.  التظهري  قيد  اليت هي  السلبية 
إقامة  السورية،  احلرب  اندالع  منذ  األوىل  وللمرة  فعليًا،  سيشهد 
منطقة حظر جوي يف نطاق ما مشال البالد. ستتوىل تركيا فرضها. 
الطريقة  على  تسوية  إىل  األسد  بشار  جلر  فعلية  بداية  وستكون 

العراقية، أو اليمنية: أنت موجود يف سوريا. لكنك لست وحدك.
املنطقة.  يف  اجلديدة  والضم  الفرز  مشاريع  صورة  تكتمل  هكذا 
قد تكون عبثية. وقد تكون مأساوية. لكن السؤال األقرب إلينا، 
هو هل تصل تلك املشاريع إىل لبنان؟ متى؟ وكيف؟ أخطر ما يف 
السؤال عجز أي مسؤول لبناني عن اإلجابة، كما عجز أي مسؤول 
أجنيب عن الطمأنة. أخطر ما يف السؤال أن كثريين من زوار بريوت 
بأي  هلا؟  فرصة  من  هل  لبنان.  الفدرالية يف  عن  يسألون  باتوا 
واخلارجية  اجليش  الثالثة:  املشرتكات  عن  ماذا  وأي منط؟  صيغة 
صارت  األسئلة  فدرالي؟  نظام  يف  وحدتها  حتفظ  كيف  واللرية، 
حال  التغيريات، يف  تلك  بأن  ما  إحساس  األخطر هو  لكن  علنية. 
تكون  قد  سخونة  مثة  البارد.  على  إلنضاجها  إمكان  ال  وصوهلا، 
مطلوبة. كل االستقرار الشكلي الراهن قد ينتهي عند اإليذان ببدء 
اليمن  العراق منوذج سبقه.  لبنانيًا. سوريا منوذج واضح.  الطبخة 
شيئًا.  يتعلم  ومل  كلها،  سبقها  نفسه  ولبنان  وتالهما.  سبقهما 
ميشال سليمان  فرضية؟  ولو  كهذه،  كارثة  على جتّنب  يقدر  من 
التاريخ  أمام  تعهدوا  لكن  فورًا،  انتتخبوه  هيا،  الثاني؟  جزئه  يف 

والشعب مبسؤوليتكم عّما سيأتي.

الروس يكشفون: عرضوا علينا التقسيم...
جان عزيز
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اللبنانيون  إستيقظ 
احلالي  االسبوع  بداية 
مواقع  أخبار  على 
اإلجتماعي  التواصل 
القلمون  حترير  عن 
املعركة.  وإنتهاء 
سرت الشائعات كالنار 
يف اهلشيم، وسارعت 
إلطفائها  املقاومة 
اخلرب.  تكذيب  عرب 
املعلومات،  وحبسب 
نّفذت املقاومة مناورة 
فيها  ضّيقت  ضخمة، 
اخلناق على املسلحني. 
مل تبدأ »معركة الربيع« 
بعد، رغم حسم القرار 
يف شأنها. واجلميع يف 

إنتظار األيام املقبلة.

مـعركة الـربيع لـم تـبدأ بـعد

منذ تطهري مدينة يربود والقرى احمليطة بها يف 
بدأ احلديث عن عملية  السورية،  القلمون  منطقة 
احلدود  على  الواقعة  واجلرود  املعابر  تطهري 
مسلحو  منها  يتخذ  واليت  السورية،  ــ  اللبنانية 
املعارضة السورية من »تنظيم قاعدة اجلهاد يف 
بالد الشام ــ جبهة النصرة« و«داعش« وبقايا ما 

يسمى »اجليش احلر« مالذًا هلم.
اإلعالن الرمسي عن احلرب جاء على لسان األمني 
 16 اهلل يف  نصر  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام 
شباط املاضي، لتقابله إعالنات متكررة باالستعداد 
»جبهة  وحتديدًا  املقابل،  الطرف  عند  واجلاهزية 
تطرح  والتساؤالت  احلني،  ذلك  منذ  النصرة«. 

نفسها: متى؟ وكيف؟
وبصورة  التعزيزات  اكتملت  املقاومة،  جهة  من 
شبِه نهائية. مت وضع خطة حمكمة، وجتهيز عديٍد 
ضخم مقارنًة باملعارك السابقة اليت خاضها حزب 
اهلل على األراضي السورية. إضافًة إىل عدٍد من 
املختلفة،  التشكيالت  بها  قامت  اليت  املناورات 
على  أما  وجاهزيتهم.  املقاتلني  قدرة  لفحص 
صعيد القّوة النارية، املتمثلة بالنريان التمهيدية 
فتشري  املشاة،  قّوات  به  تقوم  هجوم  ألي 
املعلومات إىل »مفاجآت يف القدرات النارية حجمًا 

ونوعية ودقة«.
حتى اآلن، مل تتخّط املواجهة بني املقاومة و«جبهة 

هلا  يكون  بأن  تطالب  املسلحة  اجملموعات  وأن 
ممر آمن جلميع أفرادها جبميع آلياتهم وأسلحتهم 
من  أكثر  اىل  االنتقال  يتم  لكي  اختالفها،  على 
منطقة يف الشمال والشرق. وإن االتصاالت مل 
تؤد اىل نتيجة حامسة يف حينه، وإنه يوجد بني 
املنطقة  مغادرة  يرفض  من  املسلحة  اجملموعات 
باملطلق، ولذلك فإن احلديث عن تسويٍة أمر حيتاج 
التعليق على  وإن رفضت املصادر  تدقيق،  اىل 
أنباء بتجدد الوساطات بني حزب اهلل واجملموعات 

املسلحة.
من  قريبة  مصادر  ذكرت  السياق،  هذا  ويف 
عرسال  بلدة  يف  النافذين  أن  املستقبل  تيار 
األمين  امللف  بأن  واضحًا  سياسيًا  قرارًا  تبلغوا 
والعسكري يف تلك املنطقة بيد اجليش اللبناني 
وحده، وأنه ال جمال ألي نوع من املداخالت سوى 
تلك اليت تساعد على حتييد املدنيني أو النازحني 
الداخلية  وزير  إن  املصادر  وقالت  السوريني. 
النافذين  نهاد املشنوق أمن اتصاالت بعدد من 
عارضًا  املنطقة،  تلك  والسوريني يف  اللبنانيني 
اقرتاحه نقل خميمات النازحني الواقعة على ختوم 
اجلرد اىل مناطق أخرى داخل البقاع، وأنه شدد 
على عدم توفري أي غطاء ألي جمموعة لبنانية أو 

سورية يعتربها اجليش اللبناني مصدر خطر.
جاء ذلك وسط معلومات عن خطة انتشار جديدة 
مع  بالتوازي  املنطقة،  تلك  يف  للجيش  متوقعة 
منها  واهلدف  القلمون،  يف  اهلل  حزب  عمليات 
الفصل التام والنهائي بني مدينة عرسال وحميطها 
من جهة، وبني كل منطقة اجلرود وامتدادها إىل 

جبال القلمون السورية من جهة أخرى.
يف املقابل، فإن قوات املقاومة تنتظر »النداء« 
من غرفة عملياتها، وإعالن بداية اهلجوم. وتشري 
املقاومة  يف  األركان  قيادة  أن  إىل  املصادر 
أحاطت بنقاط قّوة عدوها، وضعفه أيضًا، وعملت 
طبيعة  مع  لتتالءم  النارية  منظومتها  تطوير  على 
املعركة. فمنذ الصيف املاضي، مجعت الطائرات 
املسرّية بنكًا كبريًا من األهداف التابعة للمسلحني. 
أما الكهوف واملغاور فستعيد املقاومة إليها جتربة 
صواريخ »الربكان« اليت حفظها املسلحون جّيدًا. 
ولكن هذه املرة بطراٍز جديد خارق للتحصينات، 
إضافًة اىل عبوات جموفة، عبارة عن قنابل خمصصة 
للمغاور واألنفاق. أما على صعيد االلتحام، فإن 
وفق  بالعمل  املسلحني  على  تتفوق  املقاومة 
العديدة  املناورات  أظهرت  دقيقة  عسكرية  خّطة 
متابعني.  حبسب  جّدًا«  جّيدة  »نتائج  لتنفيذها 
اليت  العالية  واملعنويات  املقاتلني،  التناغم بني 
حبسب  كافية،  االشتباك  عناصر  بها  يتمتع 

املعلومات، للتفوق على أّي عوائق موجودة.
املقاومة مل تكتِف مبحاكاة خطتها يف معسكراتها، 
أمام  وجهوزية«  »استدعاء  مبناورة  قامت  بل 
به  قامت  ما  فإن  املعطيات،  وحبسب  اجلميع. 
املقاومة هو رسالة اىل ثالث جهات يف آن، وقد 
املقاومة  بأن  لإلسرائيلي،  جّيدًا.  اجلميع  فهمها 
قادرة على فتح جبهات عديدة يف آٍن معًا. ولطمانة 
مجهور املقاومة؛ وللمسلحني بأن »ما تشاهدونه 

من حشود ليس إال جزءًا مما ينتظركم«.

عقد عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب فادي كرم مؤمترًا صحافيًا 
يف مكتب »القوات اللبنانية« يف 
سيدني تناول فيه  آخر التطورات 

على الساحة اللبنانية. 
مقاطعة  رئيس  واستهل 
اسرتاليا يف القوات طوني عبيد 
كرم  بالنائب  بالرتحيب  املؤمتر 
واالعالميني واحلضور ، ثم حتدث 
الدكتورمسري  حتيات  فنقل  كرم 
والقواتيني  احلضور  اىل  جعجع 

وابناء اجلالية.
فيها:  قال  كلمة  كرم  وألقى 
تهمها  اللبنانية  القوات  »ان 
التواصل بني لبنان  اإلبقاء على 
، ولبنان االنتشار ، وحترص على 
يف  املقيمني  اللبنانيني  إعطاء  
والبعد  واالهتمام  الوقت  اخلارج 
املصري  تقرير  املشاركة يف  يف 
كما   ، الوطنية  القرارات  ويف 
ان القوات حترص على االستماع 
للبنانيني الذين مل يفصلهم عن 
سوى  القرى  وساحات  الوطن 
نقصر  هنا  وبوجودنا   ، املسافة 
املسافات ونستمع اكثر آلرائهم 
شكل  يف  ونضعهم  ومتطلباتهم 

دقيق بكل تفاصيل ما حيدث«.
أضاف »إمنا نكتشفه يف لقاءاتنا 
ومع  سيدني  يف  اجلالية  مع 
هو  واالصدقاء  واالهل  الرفاق 
كلي  ارتباط  على  زالوا  ما  انهم 
يصرون  وهم  الوطنية  بالقضايا 
وانتمائهم  مسؤولياتهم  على 

بالقضية اللبنانية«. 
تابع :« من هنا نصر كمسؤولني 
على اعطائهم الفرص ليس فقط 
بل  اجلنسية  واستعادة  بالعودة 
ايضا باستعادة اإلمكانية للتأثري 
اكثر  وإشراكهم  الوطين  بالقرار 

باخليارات الوطنية ». 
واعترب »اننا يف القوات اللبنانية 
ال ننظر اىل اللبنانيني يف اخلارج 
اقتصادية،  طاقات  انهم  على 
لبنانيون يتحملون كامل  إمنا هم 
مسؤولياتهم وحياسبون من خالل 
وعصري  جديد  انتخابي  قانون 
يف  لبناني  مواطن  لكل  يعطي  
إيصال  حقه يف  واخلارج  الداخل 
الندوة  ممثلني حقيقني عنه اىل 
تكتمل  ذلك  وعند  الربملانية 
التمثيل  بتحقيق  الدميوقراطية 
الصحيح واحملاسبة بعد ٤ سنوات 

 .«
اللبنانية  القوات  أعضاء  وهنأ 
على نشاطهم البارز يف اسرتاليا 
باالمناء  تعنى  زيارته  ان  معتربا 
يف  وخصوصا  ايضا  لبنان  يف 
منطقة الكورة اىل جانب اللقاءات 

السياسية .

أسئلة 
وردا على سؤال حول احلوار بني 
»التيار  الوطين احلر« و »القوات  
اللبنانية ، قال كرم »ان احلوار 
سوف  وقريبا  باجيابية  يتم 
تشهدون قفزة نوعية مبوضوع  ، 
انتقل اىل مرحلة جديدة  ان  بعد 
واضحة  ترمجة  هناك  وستكون 
مت  لقد  جدا.  واجيابية  وصرحية 
التفاهم على أمور كثرية  وأصبح 
ما  حول  واضحة  ارضية  هناك 
باالمكان  وأصبح  لبنان  يتهدد 
االنتقال اىل مرحلة جديدة . اما 
الوقت  هذا  كل  يستغرق  ملاذا 
فيعود ذلك اىل اخلالف السياسي 

الكبري بني »التيار« و »القوات« 
على مدى سنوات طويلة واخلالف 
حول النظرة خلالص لبنان وانقاذه  

ومحايته«. 
»ال ميكن فهم احلوار  انه  واعترب 
رئاسة  اجل  من  اليه  نظرنا  اذا 
احلوار  وهذا   . فقط   اجلمهورية 
نسبيا  النجاح  كان  وان  سينجح 
مع  للحوار  الباب  يفتح  قد  وهو 
 1٤ و  اذار   ٨ من  اخرى  أطراف 
مستمرا  زال  ما  واحلوار   ، اذار 
رئاسة  على  اخلالف  رغم  على 

اجلمهورية . 
وأكد كرم ان »اللقاء بني العماد 
عون والدكتور جعجع سيتم وهو 
غري  مرتبط بالتفاهم على رئاسة 

اجلمهورية« . 
واعترب »ان من يتحمل مسؤولية 
النصاب  يعطل  من  هو  الفراغ 
اجلميع  داعيا  املسيحيني  وليس 
النواب  جملس  اىل  النزول  اىل 

وانتخاب رئيس للجمهوري«. 
وحول إمكانية احلوار مع حزب اهلل 
قال »ان القوات اللبنانية جاهزة 
للحوار مع اي فريق لبناني ولكن 
اهلل  حزب  هل  املطروح  السؤال 
اسرتاتيجيته  حول  للحوار  جاهز 
إيرانية  اسرتاتيجية  هي  اليت 

وليست لبنانية :؟.
مسري  الدكتور  لقول  وبالنسبة 
جعجع بأن ال خوف على املسيحيني 
أوضح  احلالية  املخاطر  على رغم 
كرم  »اننا يف القوات اللبنانية 
موقع  اي وقت يف  نكن يف  مل 
معربا   « املسيحيني  على  اخلائف 
»ان ما حيصل من تهويل ليس 
حبلف  للقبول  مؤامرة  سوى 
األقليات وهذ هو اخلطر احلقيقي 
ان  وأكد  املسيحيني«.  على 
جدارته  اثبت  اللبناني  »اجليش 
وأثبت  الشرقية  احلدود  على 
موحد وال يستنزف وهو من  انه 
اجليوش اليت تتمتع بثقة عالية« 
التخويف  »عملية  ان  موضحا  
الذاتي  األمن  نظرية  الن  فشلت 
مشكلة  »ان  واعترب  سقطت«. 
النازحني السوريني حتل باإلسراع 
يف حل قضية سوريا لكي يعود 
بالدهم  اىل  السوريون  النازحون 
تشكل  ال  املشكلة  وهذه  بكرامة 
املوضوع  إمنا  دميوغرافيا  خلال 
الدميوغرايف يتأثر بنظرية املثالية 
هلا  الرتويج  البعض  حياول  اليت 
يف  عليه  االتفاق  مت  ما  بعكس 

الطائف«. 
»تيار  مع  »القوات«  حوار  وحول 
هذا  »ان  كرم  قال  املردة« 
والتواصل  جديدا  ليس  االمر 
األمنية  الظروف  لتهدئة  كان 
حنن   . االحتكاك  مناطق  يف 
خسرنا  اننا  ندرك  واملردة 

فادي كرم من سيدني: اللقاء بني العماد عون والدكتور جعجع 
سيتم وهو غري  مرتبط بالتفاهم على رئاسة اجلمهورية  

عديد ضخم 
ومفاجآت 

يف القدرات 
النارية حجمًا 
ونوعية ودقة

نور أيوب

العمليات استطالع للمقاومة أظهرت أن نقاط املسلحني باتت خالية ملسافة غري 
قصرية )هيثم املوسوي(

اإلعالم.  حدود  النصرة« 
جمهولة  جمموعات  أصرت 
ورسائل  أخبار  بث  على 
املسلحني  انسحاب  عن 
فيما  القلمون،  مناطق  من 
اإلسالمية  املقاومة  سارعت 

من خالل مصادرها الرمسية اىل نفي أي عالقة هلا 
بهذه األخبار وبأي بيان نسب إليها.

انطلقت   اليت  احلملة  أسباب  أحد  أن  واتضح 
واليت روجت النسحاب املسلحني، هو املعطيات 
أثر عمليات استطالع قامت بها  اليت جاءت على 
حيث  بريتال،  منطقة  شرق  للمقاومة  جمموعات 
تبني أن نقاط املسلحني باتت خالية وملسافة غري 
قصرية. ومتركز املقاومون يف هذه املواقع. لكن 
عمدوا  املسلحني  أن  على  دلت  املراقبة  عمليات 
النقاط املتقدمة، وتراجعوا  العديد من  إخالء  اىل 
اىل نقاط ومواقع أكثر حتصينًا. ورمبا هم يعملون 
جمموعات  ألي  كمائن  لنصب  خطة  وضع  على 
تتقدم من صوب لبنان أو من اجلوانب السورية 

املتصلة مبنطقة القلمون.
ليس  املعركة  إطالق  قرار  إن  املعطيات  وتقول 
أصاًل للتداول، وإنه ليس منطقيًا أن يتم اإلعالن 
عنه، وإن ما جيري على األرض ال يعكس بدقة 
عمليات  وإن  املعركة.  بدء  توقيت  بشأن  التوجه 
مستمرة،  تزال  ال  املعطيات  ومجع  االستطالع 
جلأ  اليت  السريعة  املتغريات  االعتبار  يف  وتأخذ 

إليها املسلحون خالل األسبوعني األخريين.
وعن وجود وساطات مع املسلحني، تشري املصادر 
انطلق قبل حنو عام،  التواصل كان قد  أن  اىل 

حوادث  اجلانبني يف  من  شهداء 
األساس  اهلدف  وكان  مؤسفة 
النفوس  تهدأ  وان  تتكرر  ال  ان 
جلنة  هناك  وكانت  بذلك  وجنحنا 
وما  طويلة  فرتة  على  حتاورت 
للتفاهم  مستمرا  التواصل  زال 
على بعض النقاط الن الفريقني 
بنسبة  السياسة  يف  خيتلفان 
على  اتفقنا  اننا  واملهم  كبرية 
زغرتا  وتهم  اجملتمع  تهم  نقاط 
ومنطقة الشمال ، وأستطيع ان 
ومرتاحة  جيدة  العالقة  ان  أقول 
مفتوح  واخلط  املردة  تيار  مع 

وايضًا التواصل« . 
وردا على سؤال يتعلق بامكانية 
مفاجآت سلبية قد تطرأ على لبنان 
قال »ان اخلطر اإلرهابي مفتعل 
إمنا هو موجود ولكنه مضخم لكي 
واجليش  لبنان  على   يفرض 
مع  التنسيق  موضوع  اللبناني 
اهلل  وحزب  السوري  النظام 
وافتعال حاالت وحجج لتربير حرب 
حزب اهلل يف سوريا ونرى اليوم 
ملعركة  يسوق  اهلل   حزب  ان 
ضخمة يف القلمون لكي خيرج من 
ازماته السياسية وكأن احلل ان 

نتورط اكثر يف سوريا«. 
ان  ميكن   ااٍلرهاب  »ان  واعترب 
ولكن  العامل  دول  كل  يهدد 
مرتاح  لبنان  يف  اليوم   الوضع 
بزمام  متسك  األمنية  والقوى 
مؤكدا«  جيدة«  بطريقة  األمن 
ان خلق ااٍلرهاب جاء لتربير قتل 

األطفال وألقصف بالرباميل«.  
اإليراني  املشروع  ان   « ورأى 
مشروع  هو  األوسط  الشرق  يف 
اليد  وضع  اىل  يهدف  توسعي 
على القرار  العربي ومسعنا كيف 
منذ  نصراهلل  حسن  السيد  أعلن 
العربية  شهر عدم وجود اجلامعة 
وكيف قال ان  القرار العربي هو 
بيد القوة الفارسية ، ويف اللحظة 
اليت كان اإليراني جيمع فيها كل 
لكي  العربية  الدول  األوراق يف 
مع  املفاوضات  يف  يستعملها 
امللكة  استطاعت  األمريكيني 
العربية السعودية وبلحظة  حامسة 
التوازن  من  نوعا  تفرض  ان 
نشهد  حيث  اإليراني    - العربي 
اليوم بداية التقهقر اإليراني يف 

اكثر من مكان«.  
وختم »ان الشعب السوري قام 
بثورة سلمية  على مدى ٧ أشهر 
اإلقليمية  احملاصصات  ان  اال 
دفعت قسم  اليت  هي  والدولية 
منه اىل التوجه حنو ااٍلرهاب بعد 
ان رأى قتل النظام لألطفال ومل 
هذا  عن  للدفاع  العامل  يتحرك 
الشعب الذي فقد األمل وذهب 
اإلهاب  مواجهة  اىل  منه  قسم 

باالرهاب«.     

النائب فادي كرم يتوسط رئيسي التيار يف اسرتاليا وسيدني عبيد وفخري
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مقاالت ومناسبات

يف نهاية جلسة استجواب عدد من املوقوفني يف 
طلب  العسكرية،  احملكمة  يف  أمس  عربا  أحداث 
رئيسها العميد خليل إبراهيم من وكالء املتهمني 
بدءًا  باإلدالء بها  للبدء  حتضري مرافعاتهم متهيدًا 
من جلسة االستجواب املقبلة يف 19 أيار اجلاري. 
بقي تسعة موقوفني سيدلون بإفاداتهم حينها، 
إىل جانب الشاهد نعيم عباس الذي ورد امسه يف 

اعرتافات عدد املتهمني.
العسكرية  احملكمة  أمام  الشهادة  على  تواىل 
السوري  أحداث عربا، كل من  أمس، يف قضية 
حممد  ظهر،  أبو  فادي  واللبنانيني،  تابت  حسان 
إبراهيم الرواس،  أمحد صطيف، حمسن شعبان، 
وإمساعيل موسى، والفلسطينيني أمحد القبالوي، 
عالء الصاحل، وحممد علي األسدي. وللمرة األوىل، 
حضر عدد من أمهات وأخوات شهداء اجليش الذين 
سقطوا يف معركة عربا. »جئنا لنتفرج على الذين 
اهلرب  جهاد  الرائد  والدة  قالت  أوالدنا«،  قتلوا 
املالزم  وشقيقة  املصري  علي  الرقيب  ووالدة 
املغوار جورج بو صعب. جلسن على منصة عالية 
وجهًا لوجه مع أكثر من عشرين موقوفًا احتشدوا 
مقاعد  على  اآلخرون  وزع  فيما  القفص،  داخل 

احلضور يف حراسة من اجلنود.
تابت وأبو ظهر تواجدا »بالصدفة عند بدء إطالق 
جماور  متجر  من  »أغراضًا  يشرتيان  وكانا  النار« 
ملسجد بالل بن رباح يف عربا«. تراجعا عن إفادتهما 
يف التحقيق األولي بأنهما شاركا يف القتال بعدما 
أمحد  لدى  العسكري  املسؤول  من  تسلما سالحًا 
األسري، فادي السوسي امللقب بـ«نوح«. حاول 
زلة  لكنه وقع يف  على خطاهما،  السري  صطيف 
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حركة األسري، نفى أنه كان قائد جمموعة.
بزيه الديين وحليته الطويلة، مثل عالء الصاحل الذي 
كاد أن خيلف األسري بعد تواريه. قال: »منذ 16 
شهرًا من التوقيف وأنا أنتظر هذه اللحظة ألشكو 
كيف مل أعامل كرجل دين. ضربت وأهنت«. لفت 
إىل أن األسري طرده من املسؤولية الدعوية يف 
مسجد بالل قبل شهرين من املعركة بسبب رفضه 
ثانية. لكنه، قبل  الزواج  التسلح وإصراره على 
ذلك، حضر اجتماع توزيع األدوار اجلديد: النقوزي 
مسؤواًل عسكريًا والسوسي مسؤواًل أمنيًا وحممد 

القوام مسؤواًل إعالميًا والصاحل مسؤواًل دعويًا.
األسدي  علي  حممد  استجوب  مرتبط،  ملف  ويف 
باالنتماء  الرشيدية واتهم  أوقف عند حاجز  الذي 
من  مكّلفًا  كان  عزام«،  اهلل  عبد  »كتائب  إىل 
وإطالق  لليونيفيل  أهداف  رصد  طه  توفيق 
صواريخ على فلسطني احملتلة. أكد أن ال عالقة 
ما.  قبل شخص  من  زّج  »امسي  عربا.  مبلف  له 
شاكر  فضل  لدى  العمل  حاولت   2007 عام  يف 
كمرافق  الرمحن مشندور،  عبد  مبساعدة صديقي 

من دون أن أوفق«.
ركزوا يف  عربا  موقويف  عن  الدفاع  هيئة  حمامو 
اليت  املعاملة  سوء  على  ومالحظاتهم  أسئلتهم 
تعرضوا هلا عند اعتقاهلم من قبل اجليش وعلى 

تورط سرايا املقاومة يف املعركة.
حمسن  البقاع  يف  لألسري  اإلعالمي  املسؤول 
شعبان نسج رواية خمتلفة. كان شعبان مسؤول 
البقاع.  الفتوى يف  العالقات االجتماعية يف دار 
الشيخ  البقاع  مفيت  استقبال  عند  حاضرًا  وكان 
أمام  بي  أوصى  »امليس  لألسري.  امليس  خليل 
األسري ألكون مسؤواًل إعالميًا له يف البقاع بناًء 
على طلبه« براتب شهري بلغ 1300 دوالر. كانت 
املهمة تنظيم األنشطة وأخذ الرتاخيص هلا ودعوة 
كان  اإلعالم  لكن  للتغطية.  اإلعالمية  الوسائل 
غائبًا عند زيارة األسري ملنطقة جوسيه السورية. 
»وصل موكب األسري إىل البقاع تتقدمه سيارات 
للحماية. يف  أمامه  الداخلي، سارت  األمن  لقوى 
السوسي من املوكب وطلب من  عرسال، ترجل 
القوى األمنية املغادرة والعودة يف اليوم التالي 
نسب  األخري  شعبان.  نقل  هنا«  سنبيت  ألننا 
إىل وزير الداخلية السابق مروان شربل »تعهده 
لألسري بالسماح له بالتسلح ملقاومة اسرائيل«. 
السورية  األراضي  انتقلوا إىل داخل  من عرسال 
و«كتيبة  احلر«  »اجليش  يف  قادة  التقوا  حيث 
عمل  حبقيقة  معرفته  نفى  شعبان  الفاروق«. 
عندما  متفجرات،  كخبري  الكيماوي  خالد  السوري 

لبى طلبه وعّرفه إىل األسري يف صيدا.
يف وقت الحق، نفى شربل »مجلة وتفصياًل« ما 
نسبه شعبان إليه. ولفت إىل أن مواقفه »أعلنت 
أمام وسائل اإلعالم كافة خالل فك االعتصام«. 
وكان شعبان قد طلب من هيئة احملكمة االستماع 
ملواجهته  استعداده  وأبدى  كشاهد  شربل  إىل 

بالدليل بالصوت والصورة!

محاٍم لنعيم يا محسنني!
مثل احلاضرين يف القاعة، علم نعيم عباس من 
اعتذر  شندب  طارق  وكيله  بأن  احملكمة  رئيس 
رمسيًا عن عدم الدفاع عنه. ارتبك عندما سئل عن 
احملامي البديل. »طارق شندب« كرر. مل يتقبل أن 
وكيله ختلى عنه. على مضض، وافق على توكيل 
حمام آخر »بهاي اجللسة فقط ما عندي مشكلة«. 
القوس  إىل  إبراهيم  استدعاه  اجللسة،  ختام  يف 
حلسم توكيل احملامي. اقرتح ممثل النيابة العامة 
املوجودين  احملامني  على  احلجار  هاني  القاضي 
التوكل عنه. رفضوا قبل أن تتربع احملامية زينة 
املصري بالدفاع عنه. »بعدين منحكي بالنسبة إىل 
يضحك  كتار«  ملفاتي  األصلي.  مبلفي  احملامي 
عباس. يف اتصال مع »األخبار« من السعودية، مل 
حيسم شندب ختليه عن الدفاع عن عباس. وقال: 
لكي تسري احملاكمة. ال  عربا  ملف  »اعتذرت عن 
أتبلغ وال يسمح لي مبقابلته وال االطالع على ملف 
هناك  »ليست  ألن  عربا«،  ملف  يف  التحقيقات 
بالنسبة  زور«.  شاهد  أكون  ولن  عادلة  حماكمة 
إىل امللفات األخرى، لّوح شندب باالعتذار أيضًا 

»إذا استمر التعاطي هكذا«.

آمال خليل

موكب األسري إىل 
البقاع فاألراضي 
السورية بحماية 
قوى األمن الداخلي

يكرر  كان  بينما  لسانه. 
انتقل  املتجر،  سيناريو 
حيث  املسجد  إىل  فجأًة 
تسلم بندقية كالشنيكوف 
تقاتل  »إما  له:  وقالوا 
املقاومة  أو متوت. سرايا 

اختار  ويقتلونا«.  املسجد  حيرقوا  لكي  قادمون 
القتال. انتظر ساعة داخل املسجد قبل أن يقرر 
بوجي  بناية  إىل شقة يف  واللجوء  السالح  إلقاء 
الرواس وعدنان  إبراهيم  اختبأ مع  املقابلة حيث 
معرفتهم  بسبب  آوتهم  سيدة  منزل  يف  البابا 
يقاتال،  مل  مثله،  والرواس،  البابا  بولدها. 
خلفه  الصالة  على  باألسري  معرفتهما  واقتصرت 
بسبب قرب املسجد من سكنهما. أما القبالوي، 
ففشل يف ضبط لسانه. منذ البداية، سرد كيف 
أوقف على حاجز األولي متوجهًا إىل صيدا متنكرًا 
بزي امرأة منقبة وخيبئ قنبلة يف ثيابه. اعتقاله 
املعركة،  التواري. طوال  أشهر من  أنهى مخسة 
بقي خمتبئًا يف غرفة الصيانة يف ملجأ املسجد. 
مع  غادر  التالي،  اليوم  يف  القتال  هدوء  عند 
األسري وفضل شاكر ومرافقيهما. هم دخلوا إىل 
مبنى حيث حلقوا ذقونهم وبدلوا مالبسهم، وهو 
غادر مع عديله حممد العوجي حنو شرحبيل. أمضيا 
شقيقته  منزل  إىل  القبالوي  يلجأ  أن  قبل  أيامًا 
عني  إىل  العوجي  ويدخل  اجلديدة  الطريق  يف 
األسرييني،  مالحقة  عمليات  احنسار  بعد  احللوة. 
قرر العودة إىل صيدا. »مللت حيث أنا يف بريوت 
إلّي  يتعرف  ال  لكي  قنبلة  وأمحل  متنكرًا  وعدت 
سكان احلي حيث أسكن واملليء بعناصر سرايا 
القبالوي.  قال  نقاتلهم«،  كنا  الذين  املقاومة 
 1987 عام  منذ  األسري  يعرف  الذي  القبالوي 
واملتهم باملشاركة يف القتال وبأنه كان مسؤواًل 
عن ثالث جمموعات، استعرض اجمللس العسكري 
الذي ألفه األسري منه ومن حممد النقوزي وراشد 

شعبان وهادي القواص والسوسي.
كذلك استعرض تقسيم املنطقة إىل حماور: طلعة 
البزري  ومسجد  وشرحبيل  واليسوعية  احملافظ 
وحميط مسجد بالل والوسط. توقف إبراهيم عند 
إىل  املعركة  أرض  من  معه  محلها  اليت  القنبلة 
شرحبيل واحتفظ بها يف بريوت وأعادها معه إىل 
صيدا. »تصرفت على سجييت« قال يف رده على 
تساؤل إبراهيم عن سبب احتفاظه بها يف جيبه من 
دون خوفه من أن تنفجر. إمساعيل موسى الذي 
انتقل من صفوف التنظيم الشعيب عام 2008 إىل 

استضاف بنك سيدني بالشراكة 
حفل  غريغوري  جموهرات  مع 
كوكتيل خاص مبناسبة عيد األم 
يف  بوتيك،  بريوود  يف  وذلك 

مركز ويستفيلد التجاري.
السيدة  ألقت  املناسبة  ويف   
التنفيذية  املديرة  إليوت،  جولي 
رحبت  كلمة  سيدني،  لبنك 
شكرت  كما  باحلضور،  فيها 
يف  ملشاركتهم  غريغوري  عائلة 
استضافة هذا احلفل اخلاص يف 

بوتيك اجملوهرات.
بشراكتنا  »نفتخر  أليوت  وقالت 
مع جموهرات غريغوري اليت متتلك 
يف  مميزًا  وتارخيًا  عريقًا  امسًا 
عامل اجملوهرات. كما يشرفنا أن 
حنتفل بعيد األم مع هذا احلضور 
سيدات  من  املميز  األنثوي 

بنك سيدني وجموهرات غريغوري حيتفالن بعيد األم

اجملتمع وسيدات األعمال.«
سيدني،  بنك  يف   « وأضافت 
نفتخر ان تكون عالقتنا املصرفية 
الشخصية مع عمالئنا هي مفتاح 
جناحنا وهذه القيمة هي ما جيمعنا 
فكالنا  غريغوري.  جموهرات  مع 
عمالئنا  مع  وثيق  بشكل  يعمل 

لتلبية احتياجاتهم«.
قّدمت  املناسبة  ختام  ويف 
جلميع  غريغوري  جموهرات 
 Tiny« قالدة  احلاضرات 
نسختها  يف  املميزة   »Tickers
 HeartKids احملدودة لدعم مجعية

اسرتاليا.

ماريا خضرا، ماري متلج، ماري جو متلج، روز غريغوري، أحالم حرب وماري ضاهر

جولي أليوت، كريس غريغوري، مرياي مر، مريا الهاشم وروبرت غريغوري

خالل الحفل يف غريغوري بوتيك

السيدتان أليوت و حرب مع السيد غريغوري وبناته
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مناسبات

القوات  حزب  رئيس  أعلن 
اللبنانية مسري جعجع ان »حزب 
القوات اللبنانية والتيار الوطين 
احلر اتفقا على عدم حضور أي 
جلسة تشريعية ال يكون قانون 
وقانون  اجلديد  االنتخابات 
أول  من  اجلنسية  استعادة 

املواضيع اليت ُتطرح فيها«.
خطوة  أول  »أن  جعجع  ورأى 
مطلوبة خلروج لبنان من الوضع 
الصعب الذي مير به هي انتخاب 
وإال  للجمهورية  جديد  رئيس 
سنبقى لألسف على هذه احلال، 
فمع انتخاب رئيس جديد ُيصبح 
وجملس  فعلية  حكومة  لدينا 
من  نتمكن  لكي  يعمل  نيابي 
االقتصادي  وضعنا  حتسني 
كل  نضع  وحنن  واالجتماعي، 
انتخابات  اىل  لنصل  جهدنا 
رئاسية قريبًا وختطي الصعوبات 

املوجودة«.
كلمة  خالل  جاء  جعجع  كالم 
 Skype »سكايب«  عرب  مباشرة 
مع لقاء املقاومة السنوي الذي 
اللبنانية  القوات  حزب  أقامه 
يف  سيدني،  يف  أسرتاليا  يف 
أسرتاليا  وزراء  رئيس  حضور: 
 ،Tony Abbott أبوت  طوني 
أسرتاليا  يف  املوارنة  مطران 
طربيه،  شربل  انطوان  الدكتور 
يف  الكاثوليك  امللكيني  مطران 
أسرتاليا ونيوزيلندا روبري رباط 
ممثاًل باألب ملحم هيكل، القنصل 
جورج  للبنان يف سيدني  العام 
سياسية  فاعليات  غامن،  بيطار 
من  وحشد  ولبنانية،  أسرتالية 

اآلباء والراهبات. 

 للمرة االوىل رئيس حكومة اسرتاليا يشارك يف احتفال حزب لبناني

جعجع : نضع كل جهدنا لنصل اىل انتخابات رئاسية قريباً وختطي الصعوبات املوجودة

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

وقد استهل جعجع كلمته باللغة 
بالضيوف،  مرّحبًا  االنكليزية 
فقال:« من أرض األرز املقدس 
والشهداء،  القديسني  وأرض 
من  تارخييًا  ناضل  جمتمع  من 
بلد  من  والكرامة،  احلرية  أجل 
وحدة  رسالة  يكون  أن  حياول 
الدولي  للمجتمع  التنوع  يف 
يوحنا  البابا  القديس  قال  كما 
بولس الثاني، أحيي، كل واحد 

منكم.«
هذه  أغتنم  أن  وأضاف:«أود 
عميق  عن  ألعرب  الفرصة 
)فيلق   ANZACS للـ  احرتامي 
ونيوزيلندا  اسرتاليا  جيوش 
األوىل(  العاملية  احلرب  خالل 
أجل  من  حبياتهم  ضحوا  الذين 
إنه لشرف  العظيمة،  األمة  هذه 
شخصيًا  لي  بالنسبة  كبري 
تكونوا  أن  اللبنانية  وللقوات 

بيننا هذه الليلة.«
وتابع:« ان وجودكم دولة رئيس 
يعكس  بيننا  األسرتالي  الوزراء 
بكم  اخلاصة  القيادة  أساليب 
واليت تتميز بالتواضع، واحرتام 
أن  وتثبتون  شعبكم،  ورعاية 
بني  متبادلة  عالقة  هو  احُلكم 
الشكل  فهذا  والشعب،  القادة 
حجر  هو  السياسية  احلياة  من 
أّمتكم  وازدهار  لنجاح  الزاوية 
الدول  أسرتاليا ومجيع  العظيمة 
هذا  ممارسة  تتم  حيث  األخرى 
للدميقراطية،  احلقيقي  النمط 
لبلدنا  حتقيقه  نأمل  ما  وهذا 

لبنان.« 
وأردف:«كما تعلمون جيدًا، فإن 
اخلطر الكبري الذي يواجه بلدنا، 

األوضاع  استقرار  عدم  ُيسببه 
ما  وهو  األوسط،  الشرق  يف 
حناول جتنبه. وحلماية لبنان من 
ماسة  حباجة  حنن  اخلطر،  هذا 
الدولي  اجملتمع  من  دعم  إىل 
ألنه يف ظل العناصر واألطراف 
غري املسؤولة، ال ميكن للجهود 
حتالفنا  يبذهلا  اليت  اجلبارة 
والدميقراطي  الليربالي  الوطين 
الغاية.  هذه  حتقيق  وحده 
اخلطر  هذا  أعراض  فبعض 
التشريعية  املؤسستني  شّلت 
لبنان  يف  للُحكم  والتنفيذية 
االنتخابات  إجراء  ومنعت 

الرئاسية«.
اىل  متوجهًا  جعجع  وقال 
األسرتاليني:«مرًة  املسؤولني 
على  أشكركم  أن  أود  أخرى، 
دعمكم املتواصل من أجل احلرية 
منطقة  يف  خاصة  والدميقراطية 

الشرق األوسط«.
باللغة  كلمته  جعجع  أكمل  ثم 
اىل  التحية  فوّجه  العربية، 
أسرتاليا  يف  املوارنة  مطران 
واىل  طربيه  شربل  انطوان 
وقال:«  اللبناني،  االغرتاب 
ليكون  شيء  كل  حناول  حنن 
واقعيًا  فعليًا  جزءًا  االغرتاب 
الداخلية  الوطنية  احلياة  من 
بعده  عن  النظر  بغض  اللبنانية 
اجلغرايف، وباألخص يف الوقت 
مشروعني،  على  نعمل  احلاضر 
على  والثاني  حتقق  قد  أوهلما 
أول مشرع هو  التحقيق،  طريق 
وجدمت  أينما  االقرتاع  حقكم يف 
يعد  القانون ومل  هذا  ُاقر  وقد 
تتسجلوا  أن  إال  أمامكم  يبقى 

يف السفارات لكي تنتخبوا عند 
حصول االنتخابات«، مشريًا اىل 
ان مقولة »اذا تسّجل املغرتبون 
ال  االنتخابات  خارجًا ومل حتصل 
يف  التصويت  بإمكانهم  يعد 

لبنان« هي مقولة خاطئة. 
»حزب  ان  على  جعجع  وشدد 
والتيار  اللبنانية  القوات 
عدم  على  اتفقا  احلر  الوطين 
ال  تشريعية  جلسة  أي  حضور 
اجلديد  االنتخابات  قانون  يكون 
اجلنسية  استعادة  وقانون 
ُتطرح  اليت  املواضيع  أول  من 
قاب  على  أصبحنا  وقد  فيها، 
استعادة  قانون  من  قوسني 
عليكم  سُيسّهل  الذي  اجلنسية 
املعامالت االدارية الصعبة اليت 
استعادة  عملية  تتطلبها  كانت 

اجلنسية«.
ووصف جعجع الوضع احلالي يف 
لبنان بالـ«صعب ولكننا أصعب 
منه، واملهم أن يبقى إمياننا قويًا 
لنستمر وجنتاز األوضاع احلالية، 
أما على املستوى العسكري جيب 
اللبناني  اجليش  ألن  خناف  أال 
من  أقوى  احلاضر  الوقت  يف 
أي وقت مضى ويقوم بواجباته 
على أفضل ما ُيرام، وقد أثبتت 
أحداث العام املاضي أن اجليش 
وكل  املسؤولية،  قدر  على 
أظهر  وقد  يدعمونه  اللبنانيني 
كفاءة عالية وبات لديه مستوى 

مقبول من السالح والذخرية«.
خطوة  أول  »أن  جعجع  ورأى 
مطلوبة خلروج لبنان من الوضع 
الصعب الذي مير به هي انتخاب 
وإال  للجمهورية  جديد  رئيس 

سنبقى لألسف على هذه احلال، 
فمع انتخاب رئيس جديد ُيصبح 
وجملس  فعلية  حكومة  لدينا 
من  نتمكن  لكي  يعمل  نيابي 
االقتصادي  وضعنا  حتسني 
كل  نضع  وحنن  واالجتماعي، 
انتخابات  اىل  لنصل  جهدنا 
رئاسية قريبًا وختطي الصعوبات 

املوجودة«.
آذار   14« ان  اىل  جعجع  ولفت 
ال  أنكم  وصحيح  مستمرة، 
هلذه  وخطوات  مبادرات  ترون 
هو  بسيط  لسبب  ولكن  القوى 
بأكملها  السياسية  احلياة  ان 
أكيدين  كونوا  ولكن  معطلة، 
ان 14 آذار بألف خري وبالتالي 

لبنان سيكون بألف خري«.
ويف الشأن احلزبي، أّكد جعجع 
تعيش  اللبنانية  »القوات  ان 
الذهبية،  مراحلها  من  واحدة 
تسليم  مرحلة  يف  وأصبحنا 
والقوات  االنتساب،  بطاقات 
كما هي رأس حربة يف املواضيع 
حربة  رأس  أيضًا  هي  الوطنية 
وقد  االجتماعية،  املواضيع  يف 
مبعمل  يتعلق  مبا  موقفها  رأيتم 
مبا  واآلن  زحلة،  يف  الرتابة 
احلراري  الزوق  مبعمل  يتعلق 
يف كسروان، ويف وقت قريب 
أول  لدينا  سيكون  اهلل  بإذن 
احلكومة  حول  لبنان  يف  مؤمتر 

االلكرتونية«.
االحتفال

واىل أبوت شارك يف املناسبة 
ممثل زعيم املعارضة الفيدرالية 
جايسن  النائب  شورتن  بيل 
كلري ، زعيم املعارضة يف والية 

 ، فولي  لوك  ويليز  نيوساوث 
الوالية  حكومة  رئيس  ممثل 
عضو اجمللس التشريعي دايفيد 
فرفنيت  كونسيتا  السيناتور 
ويليز ، والنواب : جهاد ديب، 
 ، فني  جوليا   ، بروكس  غلني 
أعضاء اجملالس   ، لوندي  غريغ 
جيم   ، عصفور  كال   ، البلدية 

دانيال و جان شديد . 
مار  دير  رئيس  ايضا  وشارك 
 ، سليمان  جوزف  األب  شربل 
يوسف  مارسيللينو  املونسينيور 
صقر  عمانوئيل  املونسينيور   ،
املرسلني  مجعية  رئيس   ،
اللبنانيني األب مارون موسى ، 
اهلام  األخت  الراحة  دار  رئيسة 

جعجع . 
كما شارك يف املهرجان رئيس 
الرابطة املارونية املنتخب طوني 
خطار ، الرئيس السابق للجامعة 
الثقافية ميشال الدويهي ونائب 
 ، عريضة  جو  العاملي  الرئيس 
رئيس فرع اجلامعة يف سيدني 
مكتب  رئيسة   ، قزي  وسام 
املؤسسة املارونية لالنتشار د. 
فاديا غصني ، كما حضر الزمالء  
وعقيلته  حرب  أنور  االعالمني 
 ، وعقيلته  خمائيل  سايد   ،
 ، خوري  جوزيف   ، قزي  طوني 
سوزان   ، رزق  بو  أنطونيوس 

حوراني ، مجيل الدويهي . 
اللبنانية  القوات  عن  وحضر 
مستشار الدكتور جعجع احملامي 
ستيف ستاننت ، رئيس مقاطعة 
رئيس   ، عبيد  طوني  اسرتاليا 
 ، فخري  شربل  سيدني  مكتب 
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الكتائيب  سيدني  قسم  رئيس 
تيار  منسق   ، مارون  بيرت 
املستقبل عبداهلل املري ، مفوض 
حزب الوطنيني األحرار كلوفيس 
اليسار  مسؤول   ، البطي 
أبوشقرا  صائب  الدميوقراطي 
ومؤسسات  مجعيات  ورؤساء 
القواتيني  من  كبري  وحشد 

واملناصرين وأبناء اجلالية . 
قدمت وندي فنياونس املناسبة 
اليت افتتحت بالنشيدين اللبناني 
القوات  ونشيد  واالسرتالي 
اللبنانية ثم بارك املطران طربيه 
اللقاء واستذكر شهداء اسرتاليا 

ولبنان .
أبوت 

فيها  قال  كلمة  أبوت  والقى 
أكون  ان  كبري  لشرف  :«انه 
بلقاء  لالحتفال  الليلة  بينكم 
السنوي  اللبنانية  املقاومة 
واغتنم   ، األسرتالية  وبالقيم 
هذه الفرصة لألشادة باللبنانيني 
الذين خدموا اسرتاليا بامانة عرب 
التاريخ ومنهم حاكمة والية نيو 
ماري  السابقة  ويليز  ساوث 

بشري«. 
يف  نهتم  ال  حنن   »: أضاف 
بل  بشوؤننا  فقط  اسرتاليا 
تواجه  اليت  والشعوب  بالدول 
نكرر  هلذا   ، ومصاعب  متاعب 
لبنان وعلى مصريه  قلقنا على 
اخلارجية  التدخالت  ان  خصوصا 

يف شوؤنه مل تتوقف«. 
وأبدى أبوت »قلقه لوجود اكثر 
من مليون ونصف الجئ سوري 
على ارض لبنان ومن حماوالت 
تنظيم داعش املتكررة بالتوغل 
ان  مجيعا  وعلينا   ، حدوده  عرب 

نواجه هذه احلالة اخلطرية«. 
ستواصل  اسرتاليا   « ان  وأكد 
اجل  من  املعروف  دورها  لعب 
اجليش  زودنا  وقد  السالم 
احتياجاته  من  بالكثري  اللبناني 
وسعنا  يف  ما  كل  وسنعمل   ،
للقضاء على تنظيم داعش يف 
كل مكان بالتعاون مع احلكومات 

الشرعية ». 
هي  أولوياتنا   « ان  وختم 
اىل  والوقوف  شعبنا  مصلحة 
وليس   ، احلرة  الشعوب  جانب 
او  احلدود  تغيري  اهدافنا  من 
الوقوف  إمنا  الشعوب  آراء 
يستهدف  الذي  ااٍلرهاب  ضد 

الشعوب املساملة«. 
من  كل  قدم  كلمته  ختام  ويف 
ستاننت وعبيد وفخري للرئيس 

مناسبات

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

أبـوت :قـلقون عـلى لـبنان بـسبب الـتدخالت الـخارجية 
كرم : كّل يٍد إمتّدت على لبنان ِلذّيته وِلضربه ولتشويِهه، ُردَّت بقدرة اللبنانيني

أبوت درع القوات اللبنانية«. 
كلري 

والقى النائب كلري كلمة باسم 
بيل  الفيدرالية  املعارضة  زعيم 
شورتن فنوه » بابناء ثورة األرز 
واستذكر كلمات الدكتور جعجع 
والدة  اجل  من  النضال  عن 
. وتطرق   « لبناني جديد  وطن 
السوريني  النازحني  مسألة  اىل 
الكبري  عددهم  ان   « معتربا 
يشكل عبئا كبريا على اي دولة 
فكيف اذا كانت حبجم لبنان ». 
كما دان اعتداءات داعش على 
واشاد  اللبناني  واجليش  لبنان 
العام  يف  الشرف  بضيفة   «
شدياق  مي  اإلعالمية  املاضي 

الشهيدة احلية«. 
من  رسالة  اخلتام  يف  وقرأ 
القوات  فيها  هنأ  شورتن 
اللبنانية واشاد »مببادئ الدكتور 
جعجع وسعيه اىل بناء دولة على 
أسس العدالة والدميقراطية«. 

فخري 
والقى رئيس مكتب سيدني يف 
جاء  كلمة  فخري  شربل  القوات 

فيها:
سيدني  مركز  وباسم  »بامسي 
النائب،  سعادة  بكم  ارحب 
سعادتنا كبرية وفخرنا عظيم ان 
لتمثيله  جعجع  الدكتور  يرسلكم 
يف لقاء املقاومة هذه السنة«'.

اليت  املقاومة  »هي  وقال 
التاريخ  يف  خطا  انتهجناها 
هي  املستويات.  كل  على 
الثبات  تعطينا  اليت  املقاومة 
ألَزمنا  واالستمرارية.فحني 
العسكرية،  باملقاومة  التاريخ 
قوافل  وعالمتنا  بامتياز  قاومنا 
ألزمنا  وحني   ، الشهداء 
ابتكرنا  االقتصادية  باملقاومة 
احلر  للعيش  الوسائل  كل 
الصخر  تفتيت  وعالمتنا  الكريم 
وحفر اجلبل لتحويله منابت خري 
، وحني الزمنا التاريخ باملقاومة 
بوحي  اجملتمع  عاش  االجتماعية 
من اميانه متعاضدًا متكاتفاعالمته 
التعاون فيما بينه على الشدائد 
والتشارك يف االفراح واالتراح 
،وحني الزمنا التاريخ باملقاومة 
الثقافية كانت اديارنا وصروحنا 
الصروح  وعالمتنا  علم  منارات 
الرتبوية واالدمغة اليت صدرناها 

للعامل 
الصعبة  الظروف  الزمتنا  وحني 
باالنتشار يف كل اقطار األرض 
ما  خللق  وتواصلنا  تكتلنا 
يساعدنا على احلفاظ على اهلوية 

وعالماتنا كثرية يف هذا االطار، 
وتلمسونه  ترونه  ما  احدها 
أيام  وطوال  الليلة  هذه  خالل 

الزيارة«.
وختم » لقاؤنا هذا هو لقاء كل 
اتى  لقاء  معًا.  املقاومات  هذه 
العامل  يف  ذهبت  أينما  ليقول 
جتد القوات وهي كما يف لبنان 
كذلك يف كل العامل قوية قادرة 
سبيل  يف  شيء  لكل  جاهزة 
الوطن.  سبيل  ويف  جمتمعها 
طويل،  صربنا  النهاية،  ويف 
عزميتنا شديدة، والتزامنا قوي، 
كل من مد يده على لبنان يوما 
ما يدفع اآلن امثانا غالية. لبنان 
الذي نعمل له سريى النور. وال 

يصح اال الصحيح«.
كرم 

كلمة  كرم  النائب  والقى 
من  ننتقل  عندما   « فيها  قال 
لنا  ل  يَّ َ يخُ أسرتاليا،  إىل  لبنان 
الوطن  أرض  على  زلنا  ما  أّننا 
طويلة،  مسافة  نقطع  مل  وأّننا 
الدول  لسيادات  احرتامنا  فمع 
الدولة  لسيادة  وخاّصًة  أمجع، 
على  وجودنا  فإّن  األسرتالية، 
أراضيها بني أحّبائنا وأصدقائنا 
الشعور  هذا  عطينا  يخُ وأهالينا، 
أسرتاليا،  لِك  فشكرًا  العظيم. 
مِلا قّدمته لعائالِتنا، لقد حافظِت 
روح  فيه  وأبقيِت  على جمتمعنا 
كنِت  فقد  بالوطن،  الّتعّلق 
والوطن  للبنانيني  اآلخر  البيت 
األزمان،  مّر  على  الثاني، 
اهلجرات  بكل  ك  إقرتَنإمسخُ
كانت،  إقتصادية  اللبنانية، 
قسرية  حتى  أو  إجتماعية،  أم 
للبنانيني  أّمنِت  لقد  سياسية، 
املالذ  وللمناضلني،  ولألحرار 
اآلمن، واملنزل املريح، والعمل 
املسؤولة،  واحلرّية  املنتج، 
بأّن  تأّكديَن،  مخُ فنحن  ولذا، 

والشعب  األسرتالية  احلكومة 
األسرتالي، لن يتوانوا عن دعم 
الشعوب  مع  والوقوف  احلريات 

املقهورة«. 
ستبقى  »اسرتاليا  ان  واعترب 
الشعوب،  لتحّرر  الدائم  الداعم 
والداعم الدائم للشعب اللبناني 
أرِضه،  على  وصموِده  بنضاِله 
فمسؤولّية العامل احلّر، ليس فقط 
أيضًا،  بل  املضطهديَن،  إيواء 
مساعدة األحرار يف كّل أصقاع 
العامل، فالّدعم للحرّيات ال جيب 
أن يكون له حدود، ومن يؤمن 
إن  سيشعربالتقصري  باحلرّيات، 
ّرك ساكنًا ملساعدة ودعم  مل يخُ

الشعوب«.
»حتّيات  احلضور  اىل  ونقل 
جعجع  مسري  الدكتور  القائد، 
اللبنانية،  القوات  حزب  رئيس 
األرز،  حتّيات  الرفاق،  حتيات 
يا أبناء األرز« معتربا »أن نكون 
ليس  يعين،  فهذا  لبنانيني، 
إمّنا  وإنتماء،  مواطنية  فقط، 
لذا،  ورسالة،  مسؤولية  أيضًا 
مقيمًا  أكاَن  لبناني،  كّل  على 
اللبنانية، أم يف  على األراضي 
مدى  درك  يخُ أن  االنتشار،  بالد 
يتفّهم  وأن  مسؤولّياِته،  أهمّية 
فالّنضال  تطّلباِتها،  ومخُ موجباتها 
من أجل الوجود اللبناني، ليس 
تأٍت  مخُ واجب،  هو  بل  خيارًا، 
للّراية،  ومحلنا  أصاَلِتنا،  من 
محلوا  الذين  واحرتامناألسالِفنا، 
الراية من قبلنا، وقّدموا لقضية 
واالستمرار،  والوجود  البقاء 
أرواحهم،  حّتى  توّجب،  ما  كّل 
األزمان،  مّر  على  هداؤنا  فشخُ
أدركوا مسؤولياتهم ، كي يبقى 
املواطنية  تبقى  وكي  الوطن، 
وبقيت  حنن،  فبقينا  اللبنانية، 
األرز، واستمر  احلرية يف وطن 

لبنان«.

شهداء  »ارواح  ان  واعترب 
القوات اللبنانية وارواح شهداء 
وِليقرأ  باقية فينا،  األرز،  ثورة 
اللبنانيني،  تاريخ  شّكك،  مخُ كّل 
نا  فالّنضال عندنا »هوية«، وإميانخُ
ومببدأ  وبثقافته  وِبأرزه  بلبنان 
احلرّيات  وباحرتام  التعايش 
يرتاجع  لن  تتزعزع.  ال  ثوابت 
اللبنانيون عن هذه الثوابت ولن 
يتعبوا نضاال يف سبيلها، ومن 
هنا، ينبثق العزم وتأتي القدرة، 
تلَو  الواحد  الغزاة،  صّد  على 
اآلخر، ومن هنا، نقول، لكّل من 
ساِوره الشّك، ويعتقد أّنه قادر  يخُ
اللبنانيني،  ثقافة  تغيري  على 
عليهم  ليفرض  تاريهم،  وحمو 
الّتحّول اىل جمتمعاٍت، مقموعة، 
نقول   ، بالذمّية  قابلة  خائفة، 
له، إّن كّل يٍد إمتّدت على لبنان 
ولتشويِهه،  وِلضربه  أِلذّيته 
على  اللبنانيني  بقدرة  ت  دَّ رخُ
القدرة  وبنفس  الصمود، 
اهلل  وبإرادة  والصالبة،  والعزم 
األرز،  وطن  ومحى  دّبر  الذي 
عند  أخرى  غادرة  يد  د كل  سرتخُ

أّي حماولة أخرى«. 
الّرفاق،  أّيها  »إشهدوا  وقال 
ما يدث حولنا، مبن حاول يومًا 
زّل، فكّل  قمعنا، اشهدوا كيف يخُ
املؤامرات اليت حاكها ضّدنا يف 
عقر  يف  أصابته  قد  السابق، 
ال  التاريخ  حمكمة  حقًا  داِره. 

ترحم«.
وتابع »إفرحوا أيها الّرفاق، فقد 
فالقوات  لبنان،  كّل  إىل  عدنا 
كّل  يف  اليوم  تنتشر  اللبنانية 
وعالقاِتها  بأفكاِرها  لبنان، 
تنتشر  وإجنازاِتها،  فاِتها  وحتالخُ
ويف  الوطن،  أصقاع  كّل  يف 
هي  ها  االنتشار«،  »بالد 
القوات اللبنانية اليت حاول يومًا 
القمعي عزهلا وتكفريها  النظام 

اليوم،  هَي  ها  وتفكيكها، 
مدعومة، وحمبوبة يف كّل زوايا 
املرّبعات  بعض  يف  إاّل  لبنان، 
ما  ألّنها  عاني،  تخُ زالت  ما  اليت 
زالت خارج الوطن، فهناك، من 
إلبقاِئها  املرّبعات  هذه  صادر  يخُ
قمعّية،  أنظمة  بيد  رهينة 
وكيميائية،  نووية  توّسعية، 

وغري إنسانّية«.
الّتابع  للحزب  »نقول  وأردف 
يومًا  ستتصاحلون  للفقيه، 
يومًا  وستعودون  لبنان  مع 
ومن  حمال،  ال  للبنانّيِتكم، 
فهو  األرز،  وطن  مع  يتصاحل 
القوات  مع  تصاحل  مخُ حتمًا 
اللبنانية ومع 14 آذار، فكّل من 
«، يصبح  يعترب أّن » لبنان أوالًّ
بيده،  يدنا  لنا، وسنضع  حليفًا 
احلروب  ويالت  لبنان  لتجنيب 
اليت  االستنزافية  دّمرة  املخُ

تشهدها املنطقة العربية«.
أصدقائي،  »رفاقي،  وختم 
أهلي يف أسرتاليا، دوركم يف 
وريادّي،  أساسي  الّنضال  هذا 
فال  للتهاون،  جمال  ال  ولذلك 
التّسلل  األمل  خليبات  تسمحوا 
وعقولكم.فالّنضال  لقلوبكم 
يستأهل العمل من دون حساب، 
فمن ناضل قبلنا واستشهد، مل 
تتدّخل  أن  للحسابات  يسمح 
حباجة  الرسالة  بالّنضاالت.وطن 
أبناِئه،  لكّل  حباجة  دائمًا،  لكم 
للمحافظة على ثقافِته، وإلفهام 
ثقافة  تغرّي  يريد  من  وردع 
من  مستوردة  ثقافة  إىل  لبنان 
إيديولوجيات غريبة عنه. فلنستمّر 
وحنن  الباقون،  ونبقى...وحنن 
وباٍق  مستمّر  ولبنان  الغالبون، 
وهم الّزائلون، وهم اخلاسرون، 
لبنان  وباٍق  مستمّر  ولبنان 
مستمّر ، لبنان مستمّر وباٍق إىل 

أبد اآلبدين«. 
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 القضاء يبّت بالنزاع على عقارات يف بلدة السا بعد »22 

عامًا«
بعد أكثر من اثنني وعشرين عامًا على القضية، بّت قاضي التحقيق يف 
والقائم على  العام1978،  منذ  املمتّد  النزاع  العنيسي يف  بريوت فادي 
املقداد من جهة،  عائلة  من  أبناء  جبيل بني  بلدة السا يف  عقارات يف 
ومطرانية جونيه للموارنة وفؤاد خمايل الشمالي من جهة ثانية، حيث ادعى 
الفريق االول حصول جرائم تزوير سندات متلك عقارية تعود لكافة عقارات 

البلدة واستعمال املزور.
عن  احملاكمة  مبوجبه  منع  الذي  الظين  قراره  العنيسي  القاضي  وأصدر 
املطرانية واجلمعية التعاونية إلنتاج وتسويق احملاصيل الزراعية واحليوانية 
وفؤاد خمايل الشمالي من اجلرائم املسندة إليهم النتفاء األركان اجلرمية 

حبقهم.
وجاء يف وقائع القرار أن املدعي فهمي املقداد عرض يف شكواه املباشرة 
عقارية  ملكية  سندات  تزوير  على  أقدموا  عليهم  املدعى  أن  مفاده  ما 
اخلاصة  العقارات  بإعادة  إلزامهم  طالبًا  باألمر  علمهم  مع  واستعماهلا 
باملدعي إىل مالكها، باإلضافة إىل إلزامهم بدفع تعويض يوازي مئة ألف 
دوالر أمريكي عن كل سنة إشغال بدءًا من تاريخ توقيع عقد االستثمار 
ما بني املدعى عليهم يف 1978/5/21 لغاية إعادة التصرف بالعقارات إىل 

مالكها املدعي.
عدة  ميلك  السا  بلدة  أهالي  من  كغريه  أنه  شكواه  املدعي يف  وأوضع 
عقارات يف البلدة املذكورة تبلغ مساحتها عشرات ماليني األمتار املربعة 
أبناء بلدته  وأنه خالل احلرب األهلية اليت بدأت عام 1975 أرغم كباقي 
على إخالء منزله وترك أرضه بسبب انتماءاتهم وميوهلم وأنه عند نهاية 
احلرب عاد كغريه إىل بلدته لتفقد املنازل واألمالك ففوجئوا باملدعى عليه 
الدكتور فؤاد الشمالي مدير اجلمعية التعاونية إلنتاج وتسويق احملاصيل 
الزراعية واحليوانية ومعاونيه يتصدون هلم ومينعونهم من العودة متذرعني 
أن بلدة السا بأكملها أصبحت بتملك أبرشية بعلبك املارونية وأن مطرانية 
جونية للموارنة مكلفة برعاية هذه األمالك وبأن هذه األخرية وقعت مع 
فؤاد الشمالي عقد إجيار منحت مبوجبه هذا األخري حق استثمار كافة أراضي 
بلدة السا مبا فيها أراضي املدعي ملدة 15 سنة قابلة للتجديد وال حيق 
بالتالي للمدعي اإلقامة على تلك األراضي أو استثمارها األمر الذي دفع 
هذا األخري إىل الطلب من خمتار بلدة السا إفادة رمسية تثبت ملكية جده 
لتسعة عقارات يف السا تزيد مساحتها اإلمجالية عن املليوني مرت مربع 
فزّوده بها إال أن املدعي مل يكتف بتلك اإلفادة إذ قام بتوجيه إنذارين إىل 
كل من اجلمعية التعاونية إلنتاج وتسويق احملاصيل الزراعية واحليوانية 
اإلنذار  على  رّدت  اليت  للموارنة  جونية  ومطرانية  الشمالي  بفؤاد  ممثلة 
متذّرعة أنها متلك عقارات املدعي مبوجب سندات متليك حبوزتها يف حني 
رد الشمالي بأنه مستأجر للعقارات املطالب بها مبوجب عقد إجيار واستثمار 
أصولي موقع بينه وبني املطرانية صاحبة تلك العقارات وأن على املدعي 

أن يراجع الدوائر العقارية يف جونية للتثبت من هذه الوقائع.
ويضيف املدعي يف شكواه أنه راجع دوائر املساحة الرمسية يف جونيه 
واتضح له أن بلدة السا غري ممسوحة واستحصل بتاريخ 1992/6/5 على 
خريطة  أي  وجود  عدم  تؤكد  املذكورة  املساحة  دوائر  من  رمسية  إفادة 
مساحة تعود لبلدة السا وأنه قام مبراجعة الدوائر العقارية يف جونيه حيث 
إلعطاء  مرتكزًا  تعتمد  السا  لبلدة  العائدة  امللفات  بعض  وجود  له  تبني 
إفادات عقارية رغم كونها غري نظامية وغري قانونية ألسباب عديدة ذكرها 

يف شكواه.
إليهم  نسب  ما  االستنطاقية  التحقيقات  خالل  عليهم  املدعى  أنكر  وقد 
وأكدوا أنه أجري للعقارات موضوع االدعاء مسح اختياري يف العام 1939 
وفقًا لألصول على اسم مطرانية جونيه املارونية واليت كانت تعرف باسم 
أبرشية بعلبك املارونية بعد أن قاموا بشراء تلك األراضي بصورة متتابعة 
هناك  عقارات  من  متلكه  كانت  ما  إىل  إضافة  عديدة  سنني  مدى  على 
وذلك مبوجب حماضر وّقعها املهندس احملّلف جوزيف طعمة والعضو منح 
حيدر املنتدب من اللجنة الدائمة وبصفته املأمور احمللي للدوائر العقارية 
بلدة السا  وخمتار  بعلبك  أبرشية  مطران  بصفته  ريشا  الياس  واملطران 
علمًا  اجملاورين  واملالكني  املالك  حبضور  وذلك  املقداد  حسني  آنذاك 
ورد  قد  الشكوى  موضوع  للعقارات  املارونية  جونية  مطرانية  ملكية  أن 
بشأنها يف كل منم حاضر التحديد والتحرير ما حرفيته »بالشراء مبوجب 
سندات احتفظ بها وبالتصرف الفعلي ووضع اليد مدة تفوق مرور الزمن 
القانوني« وقد حصلت عدة اعرتاضات على املسح احلاصل إال أن القضاء 
البعض اآلخر من  بالبعض منها وعمل على شطبها يف حني أن  قد بت 

االعرتاضات قد سقط حكمًا.
جلنة  املدعي  لطلب  بناء   1994 عام  بريوت  يف  التحقيق  قاضي  وكّلف 
خرباء من املهندسني حسان نصرالدين وميشال عمون للكشف على كافة 
مستندات ووثائق املساحة االختيارية يف بلدة السا لعام 1939 العائدة 

ألمالك مطرانية جونية املارونية وبيان صحتها.
ميشال  اخلبري  الشاهد  إفادة  ومن  املعينة  اخلرباء  جلنة  تقرير  من  وتبني 
عّمون االستنطاقية ومن إفادة أمني السجل العقاري يف جونيه الشاهد 
بشارة قرقفي أن عملية املسح االختياري اجلارية من قبل مطرانية جونيه 
ألحكام  وفقًا  حصلت  قد   1939 عام  السا  بلدة  يف  لعقاراتها  املارونية 
القديم  النموذج  من  وحترير  حتديد  حماضر  بشأنها  نظمت  وقد  القانون 
املهندس  قبل  من  عليها  التوقيع  جرى  كما  الفرتة  تلك  يف  املستعمل 
واملأمور  الدائمة  اللجنة  إىل  املنتدب  العضو  ومن  طعمة  جوزيف  احملّلف 
احمللي للدوائر العقارية منح حيدر ومن املالك ومن املختار حسني املقداد 

وأن توقيع وختم هذا األخري صحيحان وواردان على حماضر عقارات أخرى 
كعقارات الوقف فضاًل عن أن اإلفادة الصادرة عن دائرة املساحة يف 
جونيه من أنه ال يوجد ضمن حمفوظاتها أي خريطة لبلدة السا هي صحيحة 
كون اخلرائط احملكى عنها موجودة لدى أمانة السجل العقاري يف جونيه 
أي  املساحة  تكن ملصلحة  إذ مل  حينها  املتبعة  واألنظمة  للقوانني  وفقًا 
عالقة مبعاملة التحديد االختياري كونها كلها كانت تتم بإشراف املتعهد 
ألراضي  عينية  صحائف  تنظيم  يف  احلاصل  التأخري  أن  إىل  باإلضافة 
مطرانية بريوت املارونية واليت جرى مسحها من العام 1939 لغاية عام 
1970-1971 عائد لتأخر هذه األخرية يف طلب تنظيم شهادات القيد لتلك 

العقارات.
بتاريخ 2013/9/18  التحقيق يف بريوت اجلهة املدعية  كما كّلف قاضي 
بيان أرقام العقارات املدعى تزوير سندات ملكيتها حسب قيود السجل 
بيان  إىل  باإلضافة  املارونية  بريوت  مطرانية  باسم  واملسجلة  العقاري 
العقاري  إليها أمني السجل  التحديد والتحرير اليت استند  أرقام حماضر 
لتسجيل العقارات املدعى تزوير سندات ملكيتها إال أن اجلهة املدعية مل 

تنفذ ما كّلفت بها فاعتربت عاجزة عن األمر.
وأشار القرار يف حيثياته أنه يتبدى من الوقائع املؤيدة باألدلة سيما من 
تقرير جلنة اخلرباء املكلفة من القاضي العنيسي الذي اكد صحة املعامالت 
القانونية اليت قامت بها مطرانية جونيه املارونية لناحية أعمال التحديد 
و1971   1939 عامي  بني  االدعاء  موضوع  للعقارات  االختياري  والتحرير 
انتفاء األركان اجلرمية حبق مطرانية جونيه املارونية واجلمعية التعاونية 
إلنتاج وتسويق احملاصيل الزراعية واحليوانية وفؤاد الشمالي جلهة تزوير 
سندات ملكية واستعماهلا واحتالل عقارات عائدة للمدعي فهمي املقداد 

وإزالة عالمات احلدود مما يوجب منع احملاكمة عنهم هلذه العّلة.

ثالثة موقوفني بعمليات احتيال وفرض خّوات ونشل   يف إطار 
اخلّطة األمنية يف منطقة بريوت والضاحية اجلنوبية، متكنت مفرزة الضاحية 
 2015/05/02 بتاريخ  القضائية  الشرطة  وحدة  يف  القضائية  اجلنوبية 
بعد عملية رصد دقيقة وداخل إحدى شركات القروض املالية يف حملة 
إنطلياس باجلرم املشهود من توقيف كل من ن.ج. وز.ح. اثناء قيامهما 
باإلستحصال على قرض بقيمة 150 الف دوالر امرييكي مبستندات مزورة، 
واألول معروف باإلسم الوهمي »حسني حممد نزهة« ويقوم بأعمال إحتيالية 
وتزوير وبيع عقارات بهذا اإلسم واإلستحصال على شيكات مبستندات 
تزوير  جبرائم  مطلوب  وهو  السوابق  أصحاب  من  انه  تبني  كما  مزورة، 

واستعمال مزّور وإحتيال واإلستيالء على مبالغ مادية.
وبيانات  عقارية  وإفادات  متليك  ومستندات  شيكات  حبوزتهما  وضبط 
نوع  األول مسدس حربي  لبنانية مزورة، كما ضبط حبوزة  إفرادية  قيد 
املخصصة  الفلفل  رذاذ  وعبوة  طلقات  وست  ممشط  مع  »توغاريف« 
للعسكريني. كما متكنت إحدى دوريات املفرزة املذكورة وبالتاريخ نفسه 
ويف حملة الكفاءات من توقيف: م. ي. لقيامه بأعمال نشل وسرقة وفرض 
وسرقة  نشل  جبرم  للقضاء  املطلوب  وهو  التجارية،  احملال  على  خوّات 
بناًء إلشارة  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  راحة. وطلبت  وإقالق 
القضاء املختص، من الذين وقعوا ضحية أعماهلم وتعرفوا عليهم احلضور 
إىل مركز مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية الكائن يف االوزاعي- ثكنة 
الشهيد مصطفى علي حسن، أو اإلتصال على أحد الرقمني: 01/842403 

أو 01/842405، متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

االدعاء على 41 سجيناً يف »أحداث روميه«
صقر  صقر  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مفوض  ادعى    
بالقيام  حمرضني،  سجناء  ثالثة  بينهم  روميه  سجن  يف  سجينًا  على41 
السجن وختريبه وخطف عسكريني واالعتداء عليهم  بأعمال شغب وحرق 
وتعذيبهم، واحاهلم اىل قاضي التحقيق العسكري االول رياض ابو غيدا. 
ومن ابرز املدعى عليهم اليمين سليم صاحل امللقب بـ«أبو تراب« واللبناني 

بالل ابراهيم امللقب بـ«أبو عبيدة«.

إحالة حبلص و6 آخرين على القضاء العسكري
  تسّلم مفوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر خالد 
حبلص وستة موقوفني آخرين من مديرية املخابرات يف اجليش، وأحاهلم 
إىل الدوائر القضائية تنفيذًا ملذكرات التوقيف الصادرة حبقهم باالستناد 

إىل ادعاء سابق يف حينه ضدهم.

اجليش يداهم مطلوبني ويوقف 13 بينهم قاتل عسكري 
يف البداوي

املناطق  من  عدد  يف  للعدالة  مطلوبني  أماكن  اجليش  قوى  دهمت    
اللبنانية، حيث أوقفت يف حملة صربا - الضاحية اجلنوبية صايف صبحي 
الضروبي، املطلوب جبرائم عدة، تتعلق برمي متفجرات وإطالق نار وسلب 
بقوة السالح، كما أوقفت يف حمليت برج الرباجنة والفنار، عشرة أشخاص 

حليازتهم أسلحة خفيفة وكمية من املخدرات.
ويف حملة القبة طرابلس، أوقفت إبراهيم حممد مصطفى السيد عبداهلل 
املطلوب بإطالق النار يف وقت سابق باجتاه مركز تابع للجيش يف حملة 

البداوي، ما تسبب باستشهاد أحد العسكريني.
ويف بلدة عرسال أوقفت حممد عمر سعدالدين لالشتباه بانتمائه إىل إحدى 
اجملموعات اإلرهابية، وضبطت حبوزته مسدسًا حربيًا مع كمية من الذخائر 
العائدة له. ومت تسليم املوقوفني مع املضبوطات إىل املرجع املختص 

إلجراء الالزم.

متهم جبرمية قتل يسلّم نفسه
  سّلم ابراهيم وجيه اخلوري املتهم بقتل حسن غسان العرييب يف زحلة 
بتاريخ 2014/12/25 نفسه، وقد أحيل اخلوري اىل قاضي التحقيق االول 
اشكال  إثر  قضى  قد  العرييب  وكان  الستجوابه.  الزين  عماد  زحلة  يف 

فردي وقع يف أحد املالهي الليلية يف زحلة.

22 موقوفاً بتزويرمستندات سفر
العام خالل اسبوع  العامة لالمن  املديرية  املعنية يف  االجهزة  اوقفت    
اثنان وعشرون شخصاً جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال 
الشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية، وشخصان جبرم 
الدخول خلسة اىل لبنان واملغادرة بطرق غري شرعية وخمالفة نظام االقامة، 
املوقوفني،  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد  املخدرات.  تعاطي  جبرم  وشخص 

احيلوا مجيعًا اىل القضاء املختص.

أهالي الشهداء حيضرون اجللسة للمرة األوىل
»العسكرية« تستجوب 10 متهمني يف ملف »حوادث 

عربا«
اجليش  أهالي عسكريني يف  من  وقريبات  أمهات  تنهدات  وقع  على    
استشهدوا يف »حوادث عربا«، عقدت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة 
القاضي  املدني  ابراهيم وعضوية املستشار  الطيار خليل  الركن  العميد 
حممد درباس وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي احلجار، 
جلسة استجوبت خالهلا 10 متهمني، ورفعت اجللسة اىل التاسع عشر من 
أيار اجلاري الستجواب 10 آخرين أبرزهم نعيم عباس، على أن تنتقل بعد 
ذلك إىل مرحلة جديدة من احملاكمات، بعرض جهة الدفاع عن املتهمني 
مطالبها، ومن ثم االنتقال اىل مرحلة املرافعات فاحلكم، وذلك قبل دخول 

اجلسم القضائي يف عطلة يف متوز املقبل.
املغوار  أول  الرائد جهاد اهلرب، املالزم  الشهداء:  أهالي  سبع نساء من 
جورج بو صعب، املعاون طوني خازوري والرقيب علي املصري، دخلن 
قاعة احملكمة قبيل بدء اجللسة، وكّن يف »مواجهة« للمرة األوىل منذ بدء 
تنهدات  من  إال  صامتات  جلسن  أبنائهن،  بقتل  متهمني  مع  احملاكمات 
عربا«  »حوادث  يف  مشاركتهم  املتهمني  إنكار  مساعهن  أثناء  أطلقت 
وإطالق النار على اجليش، فكانت عيونهن مسّمرة يف وجوه املوقوفني 
الذين توزعوا يف قفص االتهام، وعلى املقاعد يف القاعة بالنظر لكثرة 
عددهم )34 موقوفًا و20 خملى سبيلهم(، وهّن بقني على هذه احلال قبل 
أن ينسحنب من القاعة بعد أكثر من ساعتني على متابعتهن اجللسة اليت 

استغرقت 4 ساعات متواصلة.

توقيف الرأس املدبر جلرمية قتل غسان العيد
الشرطة  وحدة  يف  القضائية  بعبدا  مفرزة  متكنت  نوعية،  عملية  يف    
حي املنشية، من توقيف  القضائية فجر االربعاء ويف حملة برج الرباجنة _ 
الرأس املدبر جلرمية قتل غسان عدنان العيد يف دوحة عرمون، الفلسطيين 
ر.ش )34 عامًا( الذي اطلق النار على نفسه أثناء عملية التوقيف، واصيب 

يف صدره، ومت نقله اىل املستشفى للمعاجلة وحالته الصحية مستقرة.

حتويل أموال إىل لبنان من مجعيات مرتبطة بـ«داعش«
  أعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أن مديرية املخابرات اوقفت كاًل من 
حممود حممد محزة وحممد أسامة حمسن، املتهمني بتحويل ونقل أموال إىل 
لبنان من إحدى الدول األجنبية، مت مجعها من مجعيات مرتبطة بـ«تنظيم 
بتنظيمات  مرتبطة  لبنان،  يف  ومجعيات  ألشخاص  وتسليمها  داعش«، 
القضاء  بإشراف  املوقوفني  مع  التحقيق  بوشر  وقد  أيضًا.  إرهابية 

املختص.

200 موقوف منذ بدء اخلطة األمنية يف بريوت والضاحية
  تواصل القوى املشرتكة )جيش، قوى أمن، أمن عام( تنفيذ مداهمات 
حبثًا عن مطلوبني وتقيم احلواجز الثابتة والظرفية وإطالق الدوريات الراجلة 
والضاحية  بريوت  اجلارية يف  األمنية  اخلطة  سياق  وذلك يف  واملؤللة، 

اجلنوبية والشويفات والدكوانة واجلديدة.
أالربعاء،  ولغاية صباح   2015/4/28 من  إعتبارًا  القوى  هذه  وقد متكنت 
قتل،  أبرزها:  خمتلفة  جبرائم  مطلوبون  بينهم  شخص   200 توقيف  من 
حماولة قتل، سلب، سرقة، نشل، احتيال، تزوير، اطالق نار وخمدرات... 
مع  وبالتنسيق  مستمرة  أنها  هلا  بيان  الداخلي يف  االمن  قوى  وأعلنت 
اجليش اللبناني واالمن العام، يف متابعة تنفيذ اخلطة االمنية، وتوقيف 
املطلوبني وضبط السيارات املسروقة وغريها من املمنوعات. وضمن إطار 
أنواعها،  مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع من توقيف 541 شخصًا، 
ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كل  على  جرمية  أفعااًل  إلرتكابهم  وذلك 
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم سلب، سرقة، 

نشل وخمدرات.

العثور على 400 كلغ من حبوب خمدرة يف مغارة يف خراج جديدة القيطع
دهمت دورية من مفرزة حلبا القضائية بإمرة النقيب وسيم خري مغارة 
املخدرة  احلبوب  من  كمية  صادرت  حيث  القيطع  جديدة  بلدة  خراج  يف 
قدر وزنها حبوالي ال 400 كيلوغرام. التحقيقات جارية باشراف القضاء 
املختص ملعرفة هوية من وضع هذه الكمية الكبرية من احلبوب املخدرة 

يف هذه املنطقة.
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196
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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



Page 20صفحة 20     

اعالنات

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

»The Photograph and Australia« اطالق معرض الفن الفوتوغرايف يف نيو ساوث ويلز بعنوان
يوم الثالثاء يف 5 - 5 - 2015 كان يوما مميزا يف حياة والية نيو 
ساوث ويلز الفنية وخاصة لناحية الفن التصويري )الفوتوغرايف( 
حيث جرى اطالق معرض »The Photograph and Australia« يف 

مبنى »The Art Gallery« يف مدينة سيدني.
ملصورين   فوتوغرافية  صورة   400 حواىل  املعرض  ضم  وقد 
مشهورين حتكي كل منها قصة ثقافة  وحضارة وعادات سكان 

اسرتاليا يف التاريخ احلديث.
وتتناثر صور املعرض على امتداد 169 سنة حيث يعود اقدمها اىل 
عام 1846 لتظهر براعة املصورين الفوتوغرافيني االسرتاليني.. 
وبينديغو  باالرات  يف  واكتشافه  الذهب  حكاية  حيكي  فبعضها 
سبحة  لتكر  عشر  الثامن  القرن  مخسينات  يف  فيكتوريا  يف 
االكتشافات يف اورانج يف نيو ساوث ويلز ويف باقي الواليات 
اسرتاليا حيث  لتطور  االساسي  املفتاح  الذهب  اكتشاف  وكان 
احلديد  باالرات واملدن وسكك  البلدات مثل  بناء  بعائداته  جرى 

واجلسور واملباني ومن ضمنها املبنى الذي اقيم فيه املعرض.
اىل  القدمية  اللبنانية  اهلجرة  يف  سببا  الذهب  اكتشاف  وكان 
التجار  كان  حيث  عشر  الثامن  القرن  مخسينات  يف  اسرتاليا 
ذهبا..  مثنها  ويقبضون  والبضائع  احلاجات  يبيعون  اللبنانيون 
الذهب كان سكان اسرتاليا  انه قبل اكتشاف  ونشري هنا اىل 
ال يتعدى نصف مليون نسمة لريتفع بعدها بسنوات قليلة اىل 

حواىل مليوني نسمة. 
عاما  حواىل مخسني  امتداد  على  املعرض  جرى مجع صور  وقد 
وال ميلك »The Art Gallery« يف نيو ساوث ويلز منها سوى 25 
يف املئة والباقون هلواة الصور على ان يسرتدوها بعد انتهاء 
املاضي  الثالثاء  يوم  من  السادسة  الساعة  بدأ  الذي  املعرض 

ويستمر حتى العاشر من حزيران املقبل.
وقد نظم زيارة وفد الصحافة العربية يف اسرتاليا اىل املعرض، 
الذي شارك فيها الزميالن انطونيوس بو رزق واكرم املغوش، 
الرئيس التنفيذي للبنك العربي - اسرتاليا السيد جوزيف  )جو( 

رزق حيث كان اول الوفود اليت تدخل املعرض..
الذي  تشان  بيرت  السيد  العربي  الوفد  )دليل(  مرشد  وكان 
جال بالوفد يف سائر احناء املعرض الذي يعترب االكرب من نوعه 
الذي تشهده اسرتاليا حيث  شرح باسهاب معاني بعض الصور 
والظروف اليت أحاطت بتصويرها  وما ترمز اليه والصعوبات اليت 
اعرتضت تظهريها يف ذلك الوقت حيث كانت الكامريات بدائية 

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

وكثريا ما كان يستعمل الكربون يف التظهري.
واجلدير بالذكر ان البنك العربي بشخص رئيسه السيد جو رزق 
 ART GALLERY« مع  وعملية  واجتماعية  ثقافية  عالقة  تربطه 
SOCIETY -  NSW« الذي يبلغ عدد اعضائه حواىل 30 ألفا، حيث 
يقوم البنك برعاية العديد من نشاطاته الثقافية والفنية والعلمية 
او ثالثة اشهر.. ويقوم هذه  والعملية وذلك مرة كل شهرين 

 The« من  جزء  هي  اليت   »O' To be in England« برعاية  السنة 
.»Learning Curve Lecture Series

وقد دامت جولة وفد  الصحافة العربية يف ارجاء املعرض حواىل 
الساعتني وقد خرجنا بعدها ويف انفسنا انطباع رائع عن الفن 
كوكتيل  هناك  كان  ذلك  الغين..بعد  االسرتالي  الفوتوغرايف 

مميز.

بيرت تشان يتوسط جو رزق وغبيط والزمالء املغوش والرتك واسربمرشد الوفد بيرت تشان يشرح للسيد جو رزق ومعاني بعض الصور

السيد جو رزق والزميالن بو رزق واملغوش مع احدى املوظفاتمن اليمني بيرت تشان، الزميالن بو رزق والرتك والسيد غبيط
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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 9 May 2015  2015 أيـار   9 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 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 
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شــعر

نستحضر شاعر العرب نزار قباني يف ذكراه والعرب يف احباط :

احاول منذ الطفولة رسم بالد ..تسمى جمازاً بالد  العرب  حوار الشعر الشعراء بني 
الشاعرة شادية اخلضر 

والشاعرة سارة حنا 
 سارة : لك مهدك يف القصيدة 

وفسحة وقت ... 
لن ينتهي ... 

فنامي كيف تشائني..
 بني فاصلة تسفك دمعة نور 

وصدى أجراس الكلمات 
مددت روحي .. 

وسقيت أجبدية روحك
 لنحلم معا بسماٍء زرقاء

سيدتي  رأسك  على  ملكة  وتاج   
 ...

إىل  القصيدة  من  أطري  معك 
الغمامة ...

 شادية : سريرك يا سيدتي
 حملق حد الغمام..

أخاف الغفوة تغدرني
 يفوتين موعد مع الغمام
 ويضوع صدى أجبدييت
 مابني الصحوة والكبوة
 هال مددت احللم قافيًة

 حبرا ومساء ليسطع نور مشس
 غافية على أجراس الكلمات

من  بساطًا  إليك  أمّد   : سارة   
احللم 

وظاًل ال بدَّ منه ! 
فسريي على أمنياتي ملء فرحك
 وعندما تصلني عتبات نصرك 

أعيدي حلظتك البكر
وخذي مفاتيحك من السماء

 ليتفكك ارتعاش يدي
 عند أول قنديل .....

 شادية : عند أول قنديل. .. 
أقيم لك قربانا لروحك 
ألرى صالتك حد التوهج

 يف خشوع األمنيات
مديد قداسة معتقة بوجع العمر

 خريفا. .
تساقط من شجرة احلياة

 وأوقظ مشوع احلب احرتاقا 
لرتنو إليك السماء

وأشحد من روحك بعض النور
 ألقيه سالما لكل من أحب  ....

الشاعر الخالد نزار قباني      

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

شادية الخضر، سارة حنا 

متى يعلنون وفاة العرب

1
أحاول منذ الطفولة رسم بالٍد

تسمى جمازا بالد العرب
تساحمين إن كسرت زجاج القمر...

وتشكرني إن كتبت قصيدة حٍب
وتسمح لي أن أمارس فعل اهلوى

ككل العصافري فوق الشجر...
أحاول رسم بالٍد

تعلمين أن أكون على مستوى العشق 
دوما

فأفرش حتتك ، صيفا ، عباءة حيب
وأعصر ثوبك عند هطول املطر...

2
أحاول رسم بالٍد...

هلا برملاٌن من اليامسني.
وشعٌب رقيق من اليامسني.

تنام محائمها فوق رأسي.
وتبكي مآذنها يف عيوني.

أحاول رسم بالٍد تكون صديقة شعري.
وال تتدخل بيين وبني ظنوني.

وال يتجول فيها العساكر فوق جبيين.
أحاول رسم بالٍد...

تكافئين إن كتبت قصيدة شعٍر
وتصفح عين ، إذا فاض نهر جنوني

3
أحاول رسم مدينة حٍب...

تكون حمررًة من مجيع العقد...
فاليذحبون األنوثة فيها...واليقمعون 

اجلسد...
4

رحلت جنوبا...رحلت مشاال...
والفائده...

فقهوة كل املقاهي ، هلا نكهٌة واحده...
وكل النساء هلن إذا ما تعرين

رائحٌة واحده...
وكل رجال القبيلة الميضغون الطعام

ويلتهمون النساء بثانيٍة واحده.
5

أحاول منذ البدايات...
أن الأكون شبيها بأي أحد...
رفضت الكالم املعلب دوما.

رفضت عبادة أي وثن...
6

أحاول إحراق كل النصوص اليت أرتديها.
فبعض القصائد قرٌب،
وبعض اللغات كفن.
وواعدت آخر أنثى...

ولكنين جئت بعد مرور الزمن...
7

أحاول أن أتربأ من مفرداتي
ومن لعنة املبتدا واخلرب...

وأنفض عين غباري.
وأغسل وجهي مباء املطر...

أحاول من سلطة الرمل أن أستقيل...

اعداد: أكرم برجس املغوّش
    مع ذكرى الكبري الخالد نزار قباني الذي نظم القصائد 
الوجدانية تعاطفًا مع شعبنا العربي املغلوب على أمره 
من حكام اصنام نصبوا انفسهم اولياء واوصياء علينا 
من اجل كراٍس وهمية ال حول وال قوة ونحن يف هذه 
الكبري  العربي  التي يمر على وطننا  الحالكة  الظروف 
احرار شعبنا  عّل  القباني  قاله  ما  من مؤامرات  نعيد 
والحرية   املجد  الفرسان اىل ساحات  ينهضون ويعود 

ويزهقوا الباطل .. ان الباطل كان زهوقا :

وداعا قريٌش...
وداعا كليٌب...
وداعا مضر...

8
أحاول رسم بالٍد

تسمى جمازا بالد العرب
سريري بها ثابٌت
ورأسي بها ثابٌت

لكي أعرف الفرق بني البالد وبني 
السفن...

ولكنهم...أخذوا علبة الرسم مين.
ومل يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن...

9
أحاول منذ الطفولة

فتح فضاٍء من اليامسني
وأسست أول فندق حٍب...بتاريخ كل 

العرب...
ليستقبل العاشقني...

وألغيت كل احلروب القدمية...
بني الرجال...وبني النساء...

وبني احلمام...ومن يذحبون احلمام...
وبني الرخام ومن جيرحون بياض 

الرخام...
ولكنهم...أغلقوا فندقي...

وقالوا بأن اهلوى اليليق مباضي العرب...
وطهر العرب...
وإرث العرب...

فيا للعجب!!
10

أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
أحاول أن أستعيد مكاني يف بطن أمي

وأسبح ضد مياه الزمن...
وأسرق تينا ، ولوزا ، و خوخا،

وأركض مثل العصافري خلف السفن.
أحاول أن أختيل جنة عدٍن

وكيف سأقضي اإلجازة بني نهور 
العقيق...

وبني نهور اللنب...
وحني أفقت...اكتشفت هشاشة حلمي

فال قمٌر يف مساء أرحيا...
وال مسٌك يف مياه الفراط...

وال قهوٌة يف عدن...
11

أحاول بالشعر...أن أمسك املستحيل...
وأزرع خنال...

ولكنهم يف بالدي ، يقصون شعر 
النخيل...

أحاول أن أجعل اخليل أعلى صهيال
ولكن أهل املدينةحيتقرون الصهيل!!

12
أحاول سيدتي أن أحبك...

خارج كل الطقوس...
وخارج كل النصوص...

وخارج كل الشرائع واألنظمه
أحاول سيدتي أن أحبك...

يف أي منفى ذهبت إليه...
ألشعر حني أضمك يوما لصدري

بأني أضم تراب الوطن...
13

أحاول مذ كنت طفال، قراءة أي كتاٍب
حتدث عن أنبياء العرب.

وعن حكماء العرب... وعن شعراء 
العرب...

فلم أر إال قصائد تلحس رجل اخلليفة
من أجل جفنة رٍز... ومخسني درهم...

فيا للعجب!!
ومل أر إال قبائل ليست تفرق ما بني حلم 

النساء...
وبني الرطب...

فيا للعجب!!
ومل أر إال جرائد ختلع أثوابها الداخليه...

ألي رئيٍس من الغيب يأتي...
وأي عقيٍد على جثة الشعب ميشي...

وأي مراٍب يكدس يف راحتيه الذهب...
فيا للعجب!!

14
أنا منذ مخسني عاما،
أراقب حال العرب.

وهم يرعدون، والميطرون...
وهم يدخلون احلروب، والخيرجون...

وهم يعلكون جلود البالغة علكا
وال يهضمون...

15
أنا منذ مخسني عاما

أحاول رسم بالٍد
تسمى جمازا بالد العرب

رمست بلون الشرايني حينا
وحينا رمست بلون الغضب.

وحني انتهى الرسم، ساءلت نفسي:
إذا أعلنوا ذات يوٍم وفاة العرب...

ففي أي مقربٍة يدفنون؟
ومن سوف يبكي عليهم؟

وليس لديهم بناٌت...

وليس لديهم بنون...
وليس هنالك حزٌن،

وليس هنالك من حيزنون!!
16

أحاول منذ بدأت كتابة شعري
قياس املسافة بيين وبني جدودي 

العرب.
رأيت جيوشا...وال من جيوش...

رأيت فتوحا...وال من فتوح...
وتابعت كل احلروب على شاشة 

التلفزه...
فقتلى على شاشة التلفزه...
وجرحى على شاشة التلفزه...

ونصٌر من اهلل يأتي إلينا...على شاشة 
التلفزه...

17
أيا وطين: جعلوك مسلسل رعٍب

نتابع أحداثه يف املساء.
فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟؟

18
أنا...بعد مخسني عاما

أحاول تسجيل ما قد رأيت...
رأيت شعوبا تظن بأن رجال املباحث
أمٌر من اهلل...مثل الصداع...ومثل 

الزكام...
ومثل اجلذام...ومثل اجلرب...

رأيت العروبة معروضًة يف مزاد األثاث 
القديم...

ولكنين...ما رأيت العرب !!
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ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

Ken Willson
Real State

بيع وشراء جميع املحالت 
التجارية واملزارع.

اتصلوا بصاحب الخربة
ياسر فياض - أبو رمزي

0422122699
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ملبورن

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

العالناتكم يف 
الهريالد االتصال 

بمدير مكتب ملبورن 
الزميل كميل مسعود 

على الرقم:
0405272581

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

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

 فوجئت نادلة أمريكية 
جزئي،  بداوم  تعمل 
متوقعة  غري  بإكرامية 
من زبونة كرمية بلغت 
دوالر   2000 قيمتها 
الوقت  يف  أمريكي، 
فيه  تتجاوز  مل  الذي 
قيمة الفاتورة األصلية 

278 دوالرًا.

لوران  اجلامعية  الطالبة  وكانت 
لوبيز )19 عامًا( من أركنساس 
الغداء مبطعم  مناوبة  تعمل يف 
لوغان رود هاوس يوم الثالثاء 
على  حصلت  عندما  املاضي، 
زبونة  من  الكبرية  اإلكرامية 
املطعم  على  الرتدد  اعتادت 

بشكل منتظم.

البداية  يف  لوران  تنتبه  ومل 
لإلكرامية  الكبري  الرقم  إىل 
على  الزبونة  دونته  الذي 
غري  وقفت  لكنها  الفاتورة، 
قادرة على الكالم عندما أرادت 
جهاز  على  الفاتورة  إدراج 
ذكرت  ما  حبسب  الكمبيوتر، 
نيوز  دايلي  نيويورك  صحيفة 

األمريكية.

وقالت لوران يف حديث حملطة 
"أي بي سي" نيوز : "مل أمتكن 

حصلت على 2000 دوالر إكرامية 
لفاتورة بـ278 فقط

جلست  لدقيقتني،  الكالم  من 
الفاتورة، غري  أحدق يف  هناك 

مصدقة ملا حدث".

طاولة  إىل  لوران  وسارعت 
الزبونة اليت كانت برفقة إحدى 
وشكرتها  وعانقتها  صديقاتها 
مرارًا. ونقلت لوران عن الزبونة 
الكرمية قوهلا لـ "أي بي سي" 
نيوز: "أعرف أن أحدًا لن جيربني 
فليس  اإلكرامية،  دفع  على 
هناك مسدس موجه لرأسي إن 
مل أدفعها، لكنه أمر أرغب أن 

أفعله لآلخرين".

وأشارت لوران إىل أن الزبونة 
كانت تعمل نادلة يف املاضي، 
ملن  اجلميل  رد  وأرادت 
تشعر  أنها  وأضافت  يستحقه، 
فعلته  ملا  الشديد  باالمتنان 
تكن  مل  وأنها  خاصة  الزبونة، 
إكرامية  على  أن حتصل  تتوقع 
جمزية بهذا الشكل يف حياتها.

ستكتفي   
جة  و لز ا
بقة  لسا ا
لرجل أعمال 
كي  مري أ
يف  كبري 
ل  جما
النفط مببلغ 
مليار دوالر 

ت  يضا كتعو
األكثر  من  وهو  طالقها  على 
الواليات  تاريخ  يف  كلفة 
يف  خسرت  بعدما  املتحدة 
تطالب  كانت  الذي  االستئناف 

باملزيد يف إطاره.

يف  العليا  احملكمة  أيدت  وقد 
والية أوكالهوما )وسط( موقف 
هارلود هام ضد زوجته سو آن 
مليار  حواىل  على  حصلت  اليت 
يف  طالقها  إطار  يف  دوالر 
حيق  أنه  اعتربت  لكنها  نوفمرب 

هلا احلصول على املزيد.

حدا  احملكمة  وضعت  وبذلك، 
األكثر  الطالق  قضايا  إلحدى 

كلفة يف الواليات املتحدة.
القرار  هذا  احملكمة  واختذت 

دفع مليار دوالر لطليقته إلمتام 
الطالق

ألن سون آن »قبضت الشيك« 
قبلنا  »لذا  دوالر،  مليار  بقيمة 
عاما،   69 البالغ  هام،  بطلب« 

برفض االستئناف.

أغنياء  أغنى  من  هام  ويعترب 
الواليات املتحدة بفضل امتالكه 
النفطية  اجملموعة  من   %  68
»كونتيننتال ريسورسيز« وتقدر 
دوالر  مليار   14 حبواىل  ثروته 

حبسب جملة »فورتشن«.

وقد أدرجته جملة »تايم« العام 
ألكثر  قائمتها  على   2012
العامل،  يف  نفوذا  األشخاص 
مشددة على أن جزءا كبريا من 
ثروته عائد إىل تقنية التصديع 
اليت  )فراكينغ(  اهليدروليكي 

تعترب ملوثة جدا.
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كتابات

*تقوية اإلميان باهلل هي طريق العالج
*طاقاتنا السلبية أساس املرض

*الطبيعة واملشي حفاة واالستلقاء على جذع شجرة 
شفاء ألمراض عجز عنها الطب

ذاتنا من  داخلنا وحنصن  الطاقة يف  نعزز  *هكذا 
األمراض..

*الربو والصداع وآالم العظام والقولون وااللتهابات 
كلها ميكن أن تشفى بالطاقة اإلجيابية

وأعاد  والرومان  الفراعنة  عرفه  بالطاقة  العالج 
اليوم  يعرف  وصار  سنة   250 منذ  األملان  إحياءه 
كيف  بالطاقة  العالج  الرايكي..   أو  باهليموثرابي 
األمراض  من  ويشفيه  حيويته  إىل  اإلنسان  يعيد 

املزمنة.
*هل العالج باألدوية هو أفضل العالجات؟

العالج باألدوية قد يكون نافعا جدا وال نستغين عنه؛ 
لكنه ليس العالج الوحيد لألمراض، حنن يف الطب 
البديل لدينا عالجات كثرية مثل العالج باملوسيقى 
أو العالج الفيزوثريابي للذي يعاني من آالم الظهر 
أو الديسك، وأيضا العالج من خالل صورة العني، 
ويظهر عندنا العضو املصاب وأسباب املرض وقد 
هناك  األعشاب.  من  كيميائي  غري  بدواء  نعاجله 
يكون  الناس  يعانيها  اليت  األمراض  من  العديد 
عالجها نفسيا، وهذه األمراض عموما تظهر نتيجة 

الضغط النفسي والعصبية وطريقة احلياة.
هذه الطاقة اليت ال نعرفها أو نتجاهلها هي هدية 
اهلل لنا، وال نعود إليها إال يف حال أصابنا مكروه 
أو مصيبة، وحينها نستجدي اهلل ان خيلصنا. اهلل 
أعطانا ملء احلرية وال يتدخل إال يف موتنا فهو قادر 
أن يطيل حياتنا، وكما يقال لكل منا يومه وذلك 

يتم بأمر من اهلل.

تفعيل اإليجابي
كل شخص لديه هذه الطاقة، فأنا ال أستحضرها 
هي موجودة أساسا عندي وعندك وعند كل فرد، 
لكن هذا يعود إىل الشخص نفسه كم هو إجيابي 
اليت  اإلجيابية  يفّعل  أن  قادر  احلياة وكم هو  يف 
من  تقربنا  كلما  وتكرب  تأتي  الطاقة  وهذه  عنده. 
اهلل وتواصلنا معه، فهو يساعدنا ألن أساسا هذه 
مثاال؛  وسأعطي  مصدرها،  سبحانه  هو  الطاقة 
شخص ما يقود سيارته وإذا به خيفف السرعة، أو 
ينحرف باجتاه معني دون أن يدرك ملاذا فعل ذلك 
وكأن شيئا ما أهلمه لفعل ذلك، ويتفاجأ بأنه قد 
خلص من حادث سري رهيب، كم مرة حدثت معنا 
مثل هذه القصص، ومن قال لنا أن هلذا الشخص 
أن يبطء سرعته. اجلواب هو أن الطاقة اإلجيابية؛ 
ذلك  فعل  أهلمته  اهلل؛  من  اتصال  على  هي  اليت 

ونبهته من الوقوع يف احلادث.
اليت  اإلجيابية  الطاقة  نفعل  أن  لنا  ميكن  *كيف 

حتمينا من األمراض؟
أمراض،  من  يعانون  كثريون  أشخاص  هناك 
وأحاول مساعدتهم من خالل هذه الطاقة اإلجيابية، 
وأبني هلم كيف يشحنون أنفسهم بها. مثال على 
ذلك  مريضه  تعاني من وجع رأس ال يطاق أشبه 
بامليغرين، وقد خضعت للسكانر والتخطيط ولكل 
األشعة والفحوصات املطلوبة ومل يستطع أي طبيب 
عالجها، وعندما كنت أعاينها مررت بقربها فشعرت 
عندها،  اليت  السلبية  الطاقة  لكثرة  اهتز  أنين 
بيتها  قرب  حديقة  يوجد  كان  إذا  حينها  فسألتها 
وكانت اإلجابة نعم، فطلبت منها أن متشي حافية 
لي  قالت  احلديقة،  يف  الشجرة  وتضم  القدمني 
الناس سيعتربونين جمنونة وأنا أفعل ذلك، وفعال 
الوجع كليا.  فعلت ما طلبت وبعد 15 يوما ذهب 
سحبت  إجيابية  طاقة  بالرتاب  أن  هنا  حدث  الذي 
منها كل طاقاتها السلبية، والشجرة اليت ضمتها 
اإلجيابية،  بالطاقة  مدتها  جذعها  على  واستلقت 
وهكذا كل الكهرباء اليت يف جسمها سحبت منها 

وارتاحت.
لذا أنصح كل املتعبني الذين يعانون أمراضا خاصة 
النفسية، أن يعودوا إىل األرض وميشون حفاة على 
الرتاب أو على رمال الشاطئ، ويقضون وقتا طويال 
جذوعها  على  ويستلقون  األشجار  مع  الطبيعة  يف 
فهذا خري عالج هلم. شجرة الكينا اليت طوهلا أكثر 
مرتفع  مثرها  اليت  األرز  شجرة  أو  مرتا،   70 من 

العلياء  إىل 
بعكس كل مثار 
اليت  االشجار 
نزوال،  تتهدل 
هنا مسي  ومن 
الرب”  “أرز 
يتوق  ألنه 
إىل  للوصول 
وجل،  عز  اهلل 
السنديان  أو 
الشجرة  هذه 

الـطاقه وطـرق الـعالج بالـطاقه 

الدكتور عالء العوادي

من  الكثري  من  تشفينا  أن  قادرة  كلها  املعمرة 
األمراض.

طاقة الهرم
*هل العالج بالطاقة هو نفسه الرايكي؟

نعم هو نفسه ، وعلينا أن نعرف أن الطاقة موجودة 
يف كل كائن حي.. احلطب فيه طاقة. اإلنسان فيه 
طاقة. الشجر. النبات لكن املهم أن نعرف استخدام 
هذه الطاقة. هناك أشخاص يتخصصون بالرايكي 

حتى يعرفون استخدام الطاقة بشكل جيد.
لو  والدليل  اهلرم،  طاقة  على  دراسات  وأقمت 
لبقي أشهرا  وضعنا عنقود عنب يف غرفة هرمية 
الهرتأ  عادية  غرفة  يف  وضعناه  لو  بينما  طازجا، 

بعد يومني.
خالل  من  منها  الشفاء  ميكن  اليت  األمراض  *ما 

الطاقة؟
عندهم  يوجد  ال  الذين  املرضى  من  الكثري  عرفت 
أوجاعا، وهؤالء  أي مشكلة جسدية لكنهم يعانون 
أنصحهم بالتقرب من اهلل بغض النظر عن الديانة؛ 
فاهلل  اهلل.  مع  حتكي  السماوية  الديانات  كل  ألن 

واحد والتقرب من اهلل هو احلل وهو العالج.
*هل الطاقة هلا عدة وجوه يف احلياة وكيف نستفيد 

من هذه الطاقة؟
احلياة  لتسيري  األساسي  املصدر  هي  الطاقة 
الطاقة  الكتشاف  سعى  واإلنسان  اليومية، 
وتطويرها، فباألمس القريب كانوا يعتربون الطاقة 
هي الفيزياء فقط أو الكهرباء أو املاء، لكن اليوم 
وباتت  اإلنتاج،  حقول  معظم  تستهلك يف  الطاقة 
المتالكها  األمم  وتسعى  حياتنا،  يف  األبرز  تعترب 
واحلفاظ عليها بشتى الوسائل؛ حتى ولو عن طريق 
يف  للنزاعات  األساسي  احملرك  فهي  احلروب، 
العامل اليوم، وأعين بالطاقة هنا املاء أو البرتول 
الطاقة  هي  هذه  أن  يعتربون  ألنهم  الكهرباء،  أو 

الوحيدة املوجودة يف الكون.

انواع  الطاقة؟
والذرة  والغاز  النفط  منها  عديدة  الطاقة  أنواع 
واملياه والثروات الطبيعية، وهذه الطاقات تشغل 
سعى  وقد  املاضي،  القرن  بدايات  منذ  العامل 
آخر، مثل  نوع  البعض إىل استكشاف طاقات من 
 250 منذ  العالجية  الطاقة  اكتشفوا  الذين  األملان 
مثبت  هو  كما  الفراعنة  كان  ذلك  وقبل  سنة، 
الذين  الرهبان  وكذلك  اجلدران،  على  برسوماتهم 

عاجلوا األمراض بالطاقة اإلجيابية.
احملبة والتسامح

*ما مفهوم الشخص اإلجيابي؟ هل الشخص احملب 
املتسامح؟

والذي  جدا  كبري  سر  والتسامح  جدا  مهمة  احملبة 
ال يسامح يبقى جميشا بالطاقة السلبية، بينما لو 
ساحمنا نكون قد رمينا كل الطاقات السلبية خارجا، 
ومن يسامح يعين أنه قبل بنعمة اهلل وغفر للناس 
ليس  لنا  اهلل  وهدية  الكثري،  اهلل  سيعطيه  وهذا 
بل  ذهبا،  أو  سلطة  أو  ماال  تكون  أن  بالضرورة 

يكفي أن تكون صحة.
*هل هذه الطاقة أصبحت علما ويقينا؟

طاملا هي حقيقية يعين أنها علمية وليست خرافة، 
ويف العصور القدمية كان اإلغريق ميارسون العلم 
والرومان  والعربانيون  الفراعنة  وكذلك  بالطاقة، 
والذي  واألفارقة،  والعرب  والصينيون  واهلنود 
250 سنة،  منذ  األملان  هم  العلم  هذا  إحياء  أعاد 
وصار امسه اهليموثريابي )العالج بالطاقة احليوية(، 
ومهمته انتزاع عوارض املرض من جسم املريض 

بواسطة الطاقة احليوية املتجانسة.
املواد  من  عليها  حنصل  احليوية  الطاقة  هذه 
واألشجار  النباتات  مثل  حولنا  املنتشرة  الطبيعية 
يف  املصاب  العضو  وتشجع  واحليوانات،  واملاء 
اجلسم على إفراغ عناصر مناعية دفاعية فيتخلص 

من العلة أو املرض دون تدخل كيميائي.
من  تشفي  اليت  احليوية  بالطاقة  املقصود  *ما 

األمراض؟
وهي  اإلنسان  على  تظهر  مرضية  أعراض  هناك 
أمراض تكون كردة فعل جتاه الطبيعة اليت حتيط 
بنا، أو تكون طاقة حيوية كامنة يف اجلسم وتولد 
معنا؛ لكن تكون كامنة يف البداية وتدافع عن كل 
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مسببات األمراض احمليطة بنا.
األمراض اليت تأتي كردة فعل ختتلف من إنسان 
فمثال  الطبيعة،  جتاه  وعاطفته  عقله  حسب  آلخر 
ردة  تكون  عاطفية  لنكسة  يتعرض  هناك شخص 
فعله خمتلفة عن شخص آخر عانى من ذات املشكلة 
فعل  ردة  عنده  منا  إذن كل شخص  النكسة؛  أو 

خمتلفة ما يؤثر عليه وعلى تصرفاته يف اجملتمع.
فهناك شخص نتيجة نكسة ما قد يعاني من كآبة 
أو احنطاط جسدي أو وجع ما؛ حتى لو وصفنا له 
دواء كيماويا لن يشفى ألن املشكلة األساسية مل 
الكافية  الطاقة  بإعطائه  يكون  هنا  العالج  تعاجل. 
حتى يصحح اخلطأ الذي عنده وخيرج من مأساته، 
وهذه الطاقة تعطى من عدة نواح؛ قد تكون عالجات 
طبيعية تغري تفكريه ويصبح قادرا على استيعاب 
مشكلته؛ ألن الدنيا ال تنتهي عند التعرض ملشكلة 

ما.

األزمات الحياتية
*ما الذي يضعف طاقاتنا احليوية؟

اليت  هي  احلياتية  واألزمات  للمشاكل  التعرض 
تضعف هذه الطاقة، حنن حناول دوما املقاومة لكن 
شخص  وكل  الطاقة،  هذه  وتستنفد  وقت  يأتي 
درجة  تكون  واجلسدية  النفسية  تركيبته  حسب 
ضعفه. من هنا تبدأ عوارض بعض األمراض تظهر 
تكون على شكل  الطاقة، وقد  نتيجة خفوت هذه 
أعراض  تظهر  أو  النفس  أو ضيق  الكآبة  أمراض 
انعدامها،  أو  الشهية  وزيادة  واحلساسية  الربو 
وأعراض القولون وآالم املفاصل وأمراض القلب 
أو الصدر أو األرق. وكلما زادت اإلساءة الطبيعية 
االضمحالل  يف  احليوية  الطاقة  هذه  تستمر  لنا 

ويقوى علينا املرض حتى يصبح مزمنا.
وهنا يتضح مفهوم اهليموثرابي أو العالج بالطاقة 
اليت تعاجل األمراض اليت هي ليست املرض نفسه، 
احليوية  الطاقة  اخنفاض  نتيجة  أعراض  هي  بل 
احمليطة  الطبيعة  من  اإلساءة  مواجهة  يف  للجسم 

بنا.
*ما األمراض اليت ميكن أن تعاجل بالطاقة؟

علم الطاقة ميكن أن يعاجل أي مرض ويكون للطاقة 
دور إجيابي يف شفائه، كما ميكن أن يعاجل األمراض 
املزمنة والنفسية، وأمراض املفاصل، واحلساسية، 
العصيب،  والقولون  واملعدة،  والصداع،  والربو، 
املزمنة،  األنفية  اجليوب  وأمراض  وااللتهابات، 
واإلسهال، وآالم الظهر والروماتيزم، وكلما كان 
العالج مبكرا كان الشفاء أفضل وأسرع. صحيح أن 
علم الطاقة قد ال يعاجل أشياء معينة؛ مثل إنسان 
تعرض حلادث سري وحيتاج لعملية جراحية، هنا مهمة 
اجلراح أن يعاجله ويضمد جروحه وكسوره. لكن هذا 

املريض الذي قد يرقد يف الفراش لفرتة طويلة، 
وقد يعاني من إعاقة ما نتيجة احلادث تنعكس عليه 
سلبيا أوعلى تفكريه وحياته املستقبلية؛ هنا يأتي 
املرحلة  هذه  ختطي  على  ليساعده  بالطاقة  العالج 
من العالج، وتعطيه الدعم من أجل الشفاء السريع 

والتئام اجلراح.
أهمية الطبيعة

نقع  ال  حتى  لدينا  اإلجيابية  الطاقة  نعزز  *كيف 
داهمنا  حال  يف  سريعا  نشفى  حتى  أو  باملرض 

مرض ما؟
إىل  والعودة  اهلل  وذكر  اإلميان  ذكرت  قد  كنت 
احملبة؛ الن اهلل هو اخلالص والعزاء لنا يف الكرب 
الطبيعة  إىل  العودة  يوم.  كل  ويف  الفرح  ويف 
الطبيعة  يف  حفاة  واملشي  األشجار  ومساكنة 
الطبيعة  أهمية  على  والدليل  البحر،  رمال  وعلى 
نقوم  أننا  اجليدة  واملعنويات  الصحة  إعطائنا  يف 
مبقارنة بسيطة بني أهل القرى اجلبلية وبني أبناء 
املدن. ابن القرية صحته اجلسدية أفضل من صحة 
ابن املدينة، وهمته أفضل ونشاطه أكرب ونفسيته 
أمجل.  الكرم عند ابن القرية قد يعطيك صندوقا 
هدية  يهديك  قد  أو  زرته  أنك  جملرد  التفاح  من 
إذن  الكرم،  علمته  األرض  ألن  أرضه  من  غالية 

الطبيعة هي عنصر إجيابي لنا.
فاملاء  حي{،  شيء  كل  املاء  من  *وجعلنا  أيضا 
أساس الطاقة اإلجيابية. لو أصبنا بربد ونريد أن 
نضع  ثم  املاء  نغلي  الشاي  أو  الزهورات  نشرب 
على  قدرة  لديه  املاء  ألن  ونشربه؛  فيه  الشاي 
خيتلط  مكون  أي  من  اإلجيابية  بالطاقة  االحتفاظ 
احلمام  النفسيون  األطباء  املاء يصف  وبذكر  بها، 
الدائم ملرضاهم ألن املاء لديه قدرة على تهدئة 

األعصاب.

احلمد هلل على سالمتك يا شاعرنا
املعروف  الزجلي  بالشاعر  املت 
الصديق جوزيف عقيقي وعكة صحية 

دخل اثرها مستشفى بانكستاون.
تكللت  جراحية  عملية  له  واجريت 

بالنجاح والحمد هلل.
املستشفى  يف  غرفته  غصت  وقد 
الذين  واالصدقاء  واالقارب  باالهل 

توافدوا لتهنئته بنجاح العملية.
اسرة الهريالد، التي تربطها صداقة 
عقيقي،  جوزيف  بالشاعر  متينة 
له  وتتمنى  العملية  بنجاح  تهنئه 

الشفاء العاجل.
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم التونسي العربي صابر الرباعي :أحتدى  العامل كله وأنا وياك ..بقول الدنيا حباهلا وأنا بهواك 

 قبل سنوات حضر اىل سيدني النجم العربي التونسي املعروف صابر الرباعي وفرقته املوسيقية واحيا 
احلفالت الرائعة يف سيدني فحضرتها ونقلت وقائعها اىل االعالم العربي واجريت معه مقابلة صحفية 
قال لي حينها أخي أكرم انا سعيد جدًا بلقاء اجلالية العربية يف اسرتليا وهذه اول زيارة لي وأول 
مقابلة صحفية باالعالم العربي االسرتالي سأحتفظ بها يف إرشيفي النها ممّيزة مع كامل الشكر والتقدير 
اجلميلة  املضيافة  البالد  هذه  العربي يف  تراثنا  على  اليت حتافظ  العربية  واجلالية  واالحرتام حلضرتك 

اسرتاليا وأمجل ما أقدمه هذه االغنية اجلميله اليت ارددها دائمًا  : ) احتدى العامل ( 
 وأنا بني ايدك تهت يف مكاني ..ونسيت معاك عمري وزماني .. والوقت فات وياك  ثواني ..

  قربين ليك سبين أعيش احساسي بيك ..أحتدى العامل كله وانا وياك ..
 بقول الدنيا حباهلا اننا بها ..وان حبيت وقليب وروحي معاك ..قربين ليك سبين اعيش احساس هواك 

.. احتدى العامل كله وانا وياك ..بقول الدنيا حباهلا اننا بهواك ..وانت حبييب وقليب ووحي معاك ..
 قربين ليك سبين اعيش احساس هواك .. انا عشقي ليك عشق القمر النجمة ..والليل والسهر والشوق 
اليك فوق اخليال ..فوق احتمال كل البشر ..من يوم لقاك حلوة احلياة ..احتدى العامل كله وانا وياك 
 .. بقول الدنيا حباهلا اننا بهواك ..وانت حبييب وقليب وروحي معاك ..قربين ليك سبين اعيش احساس 

هواك ..احتدى بيك كل الوجود وياك اكون اواًل ..اكون انا مش حعيش من غري هواك ..
 .. انا قليب عاشق للجنون .. من يوم لقاك حلوة احلياة ..احتدى بيك كل الوجود وياك اكون اواًل ..

 انا مش حعيش من غري هواك ..انا قليب عاشق للجنون ..من يوم لقاك حلوة احلياة ..
 احتدى العامل كله وانا وياك .. بقول الدنيا حباهلا اننا بهواك ..وانت حبييب وقليب وروحي معاك ..

 قربين ليك سبين اعيش احساس هواك .. احتدى العامل كله وانا وياك ..

النجم التونسي العربي صابر الرباعي  يتحدث إىل الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

حاوره أكرم برجس املغوّش
الصوت  اهلل  خلوق وهبه  فنان  رّباط  النجم طوني 
اجلميل ومناه بالدراسة املوسيقيه عن طريق االستاذ 
حسن بصال ) موشحات ( واالستاذ موسى الياس 
) عود ( يف مدينة حلب اليت اعطت الوطن قامات 
فنية كبرية مثل صباح فخري وميادة حناوي ونور 
طوني  النجم  وكان  وسواهم  مجيل  وشادي  مهنا 
رباط قد خترج من معهد عال باهلندسة االلكرتونية  
وامتهن الغناء وافتتح واسس ناديا مجيال يف منطقة 

كسب الرائعة اليت تعرضت الحداث مرّوعة.
ويغين يف  حاليًا يف سيدني  النجم طوني  ويقيم 
يف  العربية  اجلالية  دعوة  ويليب  السمرلند  مطعم 
 5_16 يف  املقبل  السبت  حفلة  وسيقيم  افراحها 

لالستعالم هاتف  0420594044.
وخالل لقاء معه توجهنا يف جريدة اهلريالد العربية 
يف  للناجحني  صفحاتها  شرعت  اليت  سيدني  يف 
اجلالية العربية وقلنا له استاذ طوني كيف وجدت 

احلالة الفنية يف اسرتاليا؟
 ج: بداية اشكركم اخي اكرم يف اهلريالد ادارة 
وهيئة حترير على حمبتكم واقول ان احلالة الفنية يف 

اسرتالية رائعة نظرًا لالصوات اجلميلة ونتمنى ان 
جنتمع مجيعًا لنؤسس نقابة فنية عربية اسرتالية.

كنت  ان  بعد  وجدتها   صعوبات   من  هل  ٍس: 
مسقرًا ومتلك ناديا مجيال يف كسب اجلميلة؟

ريم  الغالية  شقيقيت  الن  صعوبات  اجد  مل  ج: 
قهواتي   بشار  الغالي  املهندس  الدكتور  وزوجها 
والدتي  وللسيدة  لي   سهلوا  الغالني  واجناهلما 
واحلمد هلل مجيع االمور ونأمل ان نأخذ االقامة وان 
الغالي اىل سابق عهده وطن احملبة  يعود وطننا 
واجلمال يا رب والرمحة للمتوفني االبرار والشهداء 

االبطال.
النجم  وانت  طوني  استاذ  قوله  تود  ماذا  س: 
اللقاء  هذا  يف  اجلميل  الصوت  وصاحب  اخللوق 

السريع وانت حتضر حلفلتك املميّزة ؟
ج: اكرر شكري لكم وامتنى ان نلتقي يف حفليت  
اخلاصة يوم السبت  بتاريخ 16 - 5 يف قاعة فيال 
بالنكا يف بنكستاون لالستعالم 0420594044 نأمل 
ومميّزة  متميزة  حفلة  وسهاًل  يف  أهاًل  حضوركم 
والشعبية  الطربية  االغنيات  مجيع  بها  سأغين 

اخلاصة وما يستذوقه اجلمهور  اهال وسهاًل .

على العقيق اجتمعنا ..حنن وسود العيون .. ما اظن جمنون ليلى .. قد جن بعض  جنوني 
النجم طوني ربّاط: ادعوكم لنسهر معاً يف أمجل ليلة من ليالي العمر  موشحات وطرب

النجم طوني ربـّاط يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش 

1 )قال(  
واملفرَتض 

أن يشبهك كالمك. 
**

ما عهدُتك أّيها الكريم 
غري أعلى من أن تلقي حتّية على لئيم. 

**

من عالمات احلمق 
حني تواجهك إشكالّية 

أن تتصّدى هلا مبواهبك 
من دون إّطالع وحبث. 

**

قْل لي 
كيف تتعامل مع زوجتك 

أقْل لك من أنت. 
**

قْل لي 
كم كتابًا تقرأ يف السنة 

أقْل لك من أنت. 
**

اإلعرتاف 
هو اإلعرتاف للذات. 

**
   

ما دام قوّيًا 
فإّن نقدك له هو قّوة إضافية له 

لكّنه عندما سيضعف سيقضي يومًا 
حتت ثقل هذا النقد بالذات. 

**

من أين لَك هذا؟ 
ما عرفنا وال مسعنا 

أّن الذئاب تنزل هلا من السماء 
استجابًة للعواء 
ثالث زوجات 

ومطّلقة!.  
**

احلقيقة 
دوَن أوانها 

مٌة لعمل إرهابي.  مقدَّ
**

 
لو مل تسقط غرناطة 
مل يكن وجع ظهري!. 

**

العزمية 
هي القدرة أن تكون إنسانًا. 

**

األمجل! 
عقوُل األطفال الكرمية. 

**

ال شيَء يستحّق 
أكثر ِمن احلّب 

ال شيء. 
**

احملّب!  
فقط هو اإلنسان. 

***
2 )منقول(  

»لكّل رأس مثن 
كما لكّل داّبة رسن«. 

***
3 )خضر عواركة(  

ـ«ليس الشخص من يستحّق التقويم، بل املوقف 

يصبح  قد  باألمس  معنا  فاملقاتل  يّتخذه،  الذي 
عمياًل للموساد، كما العميل »شوربا« الذي خان 

املقاومة وحزبها«.
ـ »األشرار ال يرتّدون عن شّرهم باألماني«. 

***

4 )حسن عبداهلل( 
والتسّول نُبْل.   القعود ُتقى \  ـ هنا يف حّينا \ 

كي  ال تسري الفضيلة يف الّناس \  ـ هنا يف حّينا \ 
سرَي العمْل.  ال تعرقل \ 

الذي  الزورق  أين   \ القديم  املرفأ  هدوء  أين  ـ 
الراحل  اللبناني  )املفّكر  مهدي  وأين   \ خيّصنا 
إىل بالد ما وراء الشّك  قبطاننا \  مهدي عامل( \ 

واليقني. 
رياض  ـ   1999 ـ  الضباب«  »راعي  جمموعة:  من 

الرّيس للكتب والنشر.   
***

5 )الصادق النيهوم(  
قال الصادق النيهوم أّن احلاكم الذي ينطق باسم 
99 باملئة من الشعب ال يستطيع أن يفعل ذلك إاّل 
بإفقاد 99 باملئة من الشعب القدرة على النطق 

متامًا. 
***

6 )أدونيس(  
أما  العقل،  العسكرية تسيطر على  »الدكتاتورية 

احلكم اإلسالمي فيسيطر على العقل واجلسد«. 
***

7 )كّذابون( 
أّنهم  فيعين  احلقيقة  نعرف  مل  أيضًا  اليوم  »إذا 
دائمًا  املاضي:  يف  كانوا  وكما  أيضًا،  اليوم 
كّذابون«. ـ ترمجيت عن اإلنكليزّية حول مقتل جي 

أف كينيدي. 
***

8 )حممود العثمان(  
رمحك اهلل يا صديقي الراحل حممود العثمان. كنَت 
ح أّنك من األغوات. وباملناسبة أنت مهندس  تلمِّ
زراعي دخلَت جامعة األزهر الشريف يف شبابك، 
ودرسَت الّدين سنة أو سنتني قبل أن تنسحب 
إىل اختصاصك. ماتت خطيبتك يف لبنان حبادث 
فراقها عنك.  بعد  تتزّوج  أو  سّيارة، ومل ختطب 
هاجرَت من عّكار إىل أسرتاليا يف سبعينات القرن 
أسرة  بال  وحيدًا  الفائت، وعشَت سنوات طويلة 
أو أهل، وفقط وأنت يف املستشفى ظهر ابن أخ 
أّيام من مفارقتك للعامل. كّنا يف تلك  لك قبل 
األّيام نتحاور بالديالكتيك ونصغي إليك، فانظرنا 
من بعدك مباذا نتحاور؟ بعالمات الظهور!. واحلّق 
ولو  حالوتها  األّيام  تلك  أّن  حممود  صديقي  يا 
هذه  يف  مفرتضة  حالوة  أي  توازيها  ال  قليلة 
األّيام ولو بنسبة واحد على ألف. كّنا على رغم 
األمل ندّق أبواب السماء، كما ُيقال، فانظرنا اآلن 
أتذّكرك  بيوتنا.  أبواب  نقرع  أن  نستطيع  بالكاد 
يا صديقي حممود، ويكفيين، وأنا أتذّكرك اآلن، 
كنُت  أّني  البدر«،  ُيفتقد  الظلماء  الليلة  »يف  و 

صديقك. 
***

9 )فّنان مجال(  
»حنن هنا ليس لنغرّي العامل 
حنن هنا لكي ُنسِعد العامل«. 

نقبل  »وحنن  قائاًل:  ليبرياتشي  يضيف  كذلك 
اهلدايا«. 

ـ من فيلم عن 6 سنوات من حياة عازف البيانو 
الشهري »ليبرياتشي« ـ ترمجيت عن اإلنكليزّية. 

***
10 )شكرًا(  

ديوانني  يف  عبداهلل  حسن  الشاعر  كتب  ومّما 
شعريني لي، وهما »حيث الذئب« و«لكّل مسافة 
سّكان أصلّيون«: ».. ويشتمالن على ما أحّبه يف 

الشعر: املدهش، العميق والواضح«.
 

 Shawki1@optusnet.com.au

اإلعـرتاف للـذات
ـ شوقي مسلماني 
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العامل  هذا  تعيش يف  عاديًا،  إذا كنت شخصًا 
دون أن تفعل شيئًا يف حياتك، سوى اجللوس يف 
مقهى شعيب حتتسي كوبًا من الشاي الرخيص، 
برفقة سيجارتك اخلبيثة اليت ستقتلك يومًا ما، 
مستمعًا ألغنية »شعبية كريهة«، وترتك اآلخرين 
أن  من  لك  خرٌي  ُمطلق،  بسالم  حولك  يعيشون 
تصبح طبيبًا أو عاملًا خمتاًل عقليًا، يعرفك اآلخرون 
أو  األخرق،  الطبيب  بعيد  لزمن  وستظل  بذلك، 

اجملرم. صدقين، هذا أقل ما قد ُيطلق عليك.

جمرمني،  واألطباء،  العلماء  يصبح  العادة،  يف 
أيضًا،  الساديني، واجملانني  وأقرب للسفاحني 
البشر  على  قاسية  جتارب  بتنفيذ  قاموا  ما  إذا 
التجربة  نتائج  معرفة  أو  االكتشاف،  حبجة 
االفرتاضية كذا، أو جيعلون البشر فئران جتارب 

إلجياد أسلحة بيولوجية كيميائية.

ذت  يوجد العشرات من التجارب الواقعية، اليت ُنفِّ
يف أحناء متفرقة من عاملنا الكئيب هذا منذ ما 
أو  روائي،  تأليف  من  ليست  قرن،  من  يقرب 
كاتب سيناريوهات هاوي ألفالم الرعب، لكنها 
الذي حل بعقوهلم، و  أدري ما اخللل  ألطباء ال 
مالذي كان جيول يف خاطرهم حني فّكروا فيها، 

أو حتى يف تنفيذها.

أنها  أقل ما ميكن وصفها، هي  التجارب،  تلك 
الكلمة، ومحدًا  معنى  بكل  حقًا  مفزعة، وشريرة 
مل  باحثني«،  أو  »أطباء  اجملرمني  هؤالء  أن  هلل 

يعودوا موجودين يف عاملنا.

قام هؤالء اجملانني، بتجارب جنونية لرؤية نتائجها 
على البشر، بعض التجارب مُسيت بأمساء عادية، 
صادمة،  نتائجها  مريبة،  بأمساء  اآلخر  وبعضها 

كلفت أشخاص ُكثر أرواحهم.

التجارب،  تلك  األول من  اجلزء  سأستعرض يف 
أبشع جتارب معتقل القوات العسكرية النازي – 

Nazi Concentration Camp

املرعبة، خالل احلرب  التجارب  تلك  كانت جترى 
كان  منها،  األساسي  واهلدف  الثانية،  العاملية 
مساعدة اجلنود األملان يف إجياد عالج إلصاباتهم 
خالل احلرب، أو تطوير أنواع ألسلحة خمتلفة، ضد 
أعدائهم. متت التجارب يف معتقل »رافنسربوك، 
مدينة  يف  بوخنفالد«  نيونغامي،  أوشفيتز، 

»داخاو« وغريها من املعتقالت.

الدكتور »إدوارد ويرث« كان هو املشرف على 
كل تلك املآسي، أجريت التجارب على السجناء 
قسرًا دون موافقتهم، بعيدًا عن األنظار، وعن 
أّي حماسبة، أو مالحقة. ال تتعجبوا كثريًا! فهو 
دون  البشر  أآلف  فيه  ُأبيد  الذي  النازية  عصر 

رادع.

جتربة االرتفاع الشاهق

تأثري  رؤية  إىل  التجربة  تلك  تهدف  كانت 
وأفضل  األملان،  اجلنود  على  العالي  االرتفاع 
السبل إلنقاذهم، إذا ما سقطوا من علو شاهق 
التجربة عام  أجريت تلك  حني تتحطم طائرتهم. 
1942، على يد الطبيب »سيغموند راشي«، حيث 
وضع السجناء يف غرفة حتتوي على ضغط هواء 
منخفض يعادل ضغط اهلواء على علو 68.000 

قدم = 20.73 كيلومرت.

نتائجها:

أكثر التجارب الطبية وحشية يف التاريخ!!

الفور،  على  مصرعهم  السجناء  بعض  لقي 
فقدان  حالة شبه  حّيًا يف  بقي  اآلخر،  والبعض 

للوعي.

هؤالء األشخاص األحياء، قام الدكتور »سيغموند« 
ماذا  ملعرفة  ختدير،  ودون  أدمغتهم،  بتشريح 
جيري مع الشخص كي يصل حلالة اإلغماء تلك.

تعرض 200 سجني لتلك التجربة، ومات 80 منهم 
وأعدم البقية!

جتربة التجميد

تهدف هذه التجربة، لتحديد أكثر الوسائل فعالية 
لعالج الطيارين األملان إذا ما سقطوا بطائراتهم 
الربد  يعانون من  الذين  اجلنود  أو  يف احمليط، 
الدكتور  أجرى  الروسية.  اجلبهة  على  القارس 
»سيغموند« تلك التجربة على السجناء، حيث يتم 
وضعهم جمردي الثياب، أو بالقليل من املالبس، 

يف أحواض جممدة.

مخس ساعات، أو أكثر، يقضيها السجني داخل 
حوض مليء مباء جمّمد، منزوع الثياب أو يرتدي 
األكثر  السجناء  فقط.  يسرته  الذي  القليل 
مت  التجربة،  تلك  يف  تعذيبًا  وأقل  -رمبا-  حّظا 
تقييدهم يف الربد القارس خارج املعتقل، حاهلم 
القليل  يرتدون  أو  الثياب  منزوعي  كالسابقني 
منها، ويظل ذلك املهووس » سيغموند« يراقب 

ما جيري هلم.

نتائجها:

عانى الضحايا من األمل الشديد نتيجة اخنفاض 
واقرتبوا  الوعي  وآخرون فقدوا  حرارتهم،  درجة 
األطباء  حاول  جمّمدين.  املوت،  حافة  من 
تدفئتهم، وإرجاع حرارة أجسادهم الطبيعية، عن 
وباستخدام  ساخنة،  محامات  يف  إنزاهلم  طريق 

أكياس نوم دافئة، لكن دون جدوى.

تلك  خالل  سجني   100 اىل   80 بني  ما  تويف 
التجربة.

سلفانيالميد

جتربة أخرى، هذه املرة كانت تهدف حملاولة إجياد 
حل للجنود األملان، يشفيهم طبّيًا من جروح ما 
أثناء  كانت تصيبهم  اليت  »الغرغارينا«،  تسمى 
احلرب. أجرى األطباء داخل املعتقل، العديد من 
الدراسات الختبار فعالية السلفانيالميد، وغريها 

من األدوية للحد من انتشار العدوى.

قام عقلهم املريض باإلحياء هلم بأن تتم التجربة 
جروح  بُصنع  فقاموا  املعركة،  واقع  حياكي  مبا 
أجساد  من  متفرقة  أجزاء  يف  عميقة  قطعية، 

السجناء، و وضع فيها 

 60 تناول  على  رجال  اهلندية  الشرطة  أجربت    
حبة موز، باإلضافة إىل أربعة حقن داخل أمعاءه، 
وذلك الستخراج قالدة ذهبية بقيمة ألف دوالر، 

سرقها ثم ابتلعها ليخفي جرميته.

فإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  صحيفة  وحبسب 
الرجل، وامسه أنيل جادهاف، من مدينة مومباي، 
خطف قالدة ذهبية من رقبة امرأة، وحني أمسكت 
به الشرطة ابتلعها بسرعة ليخفي جرميته، إال أن 
الشرطة أخذته إىل املستشفى وطلبت تصويره 

باألشعة.

صور  يف  املسروقة  القالدة  ظهرت  أن  وبعد 
جادهاف بشرب سوائل  الشرطة  أمرت  األشعة، 
مل  ذلك  أن  غري  موز،  حبة   60 وتناول  خاصة، 
يساعد يف استخراج القالدة، مما اضطر األطباء 

إلعطائه أربعة حقن شرجية.

احلادثة  إن  احمللية  الشرطة  وقالت مصادر يف 
وقعت يوم االثنني املاضي، ومل يتمكن الرجل 
من إخراج القالدة إال يوم اخلميس، مشرية إىل 
أن السبب وراء ذلك يعود إىل كرب حجمها، إذ أن 

وزنها يبلغ 25 غراما.

 على الرغم من وجود الكثري من وسائل النقل 
اليت ميكن أن يستخدمها املسافر يف رحلته، إال 
أن  القطار يعترب من أفضل وسائل النقل الذي 

ميكن أن يستخدمه املسافر يف تنقله.  

ويتسم السفر بالقطار بالعديد من الصفات اليت 
متيزه عن السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة. 
 فيما يلي 10 ميزات للسفر بالقطار كما وردت 

يف موقع "إندبندنت ترافلري" اإللكرتوني

 1- ادخار املال
متثل القطارات أحد أرخص وسائل النقل للسفر، 
من  بالطائرة  للسفر  البدائل  أفضل  من  وتعترب 
 حيث التكلفة املادية. لذا إن أردت أن تسافر ومل 
تكن على عجلة من أمرك وأردت أن تقتصد يف 

 تكاليف السفر فما عليك إال أن تلجأ للقطار. 

 2- أسعار ثابتة
على نقيض أسعار السفر بالطائرة، تبقى أسعار 
يطرأ  وال  طويل  لوقت  ثابتة  القطارات  تذاكر 
وميكن  الزمن.  من  طويلة  لفرتات  تغري   عليها 
أو  شهر  قبل  القطار  تذكرة  حيجز  أن  للمسافر 
شهرين  من موعد سفره دون أن خيشى من تغري 

سعر التذكرة.  

 3- املرونة
ما  إال  مسبق  حجز  إىل  بالقطار  السفر  حيتاج  ال 
ندر وخاصة يف الرحالت القصرية، لذا ميكن أن 
 يذهب املسافر ببساطة إىل حمطة القطار ويشرتي 

تذكرة ويستقل أول قطار إىل وجهته.  

 4- أمتعة أكثر
من  الكثري  محل  بإمكانية  بالقطار  السفر  يتسم 
األمتعة دون أن يدفع املسافر أجورًا إضافية كما 
فالوزن  الطائرة.  للسفر يف  بالنسبة  هو  احلال 
املسموح به يف الرحالت القصرية ميكن أن يصل 

إىل  حوالي 400 كيلو غرام.  

 5- ال داعي للعجلة
ال داعي للعجلة والوصول إىل حمطة القطار قبل 
أن  ميكنك  إذ  الرحلة،  انطالق  من  طويل  وقت 
من  فقط  ساعة  نصف  قبل  احملطة  إىل   تصل 

انطالق القطار.  

 6- القرب من مركز املدينة
على نقيض املطارات، تقع معظم حمطات القطار 
من  ينزل  أن  للمسافر  وميكن  املدينة  قلب  يف 
 القطار ويتجه إىل فندقه الذي ال يبعد إال دقائق 

عن احملطة. 

 7- القطار صديق البيئة
يعترب القطار من أكثر وسائل املواصالت اليت ال 
تسبب تلوثًا للبيئية. باإلضافة إىل أن القطارات 
تتأثر  ال  الوقود  على  تعمل  ال  اليت   الكهربائية 
على  ينعكس  ال  وهذا  الوقود  أسعار  بزيادة 

أسعار  السفر فيها.  

 8- سحر األجواء التقليدية
ال زالت بعض القطارات حتافظ على تقليد تقديم 
اخلاص.  مبطخها  من  الطعام  من  شهية  وجبات 
التقليدية  القطارات  يف  للمسافرين   وميكن 
أو  الورق  لعب  أو  الكتب  بقراءة  يستمتعوا  أن 

مشاهدة  املناظر الطبيعية اليت مير بها القطار. 

 9- الراحة واالسرتخاء
يف  ضيق  مقعد  يف  نفسك  حتشر  أن  عوضُا 
الذي  القطار  يف  تسافر  أن  ميكنك  الطائرة، 
يف  التجول  وميكنك  مرحية  مقاعد  حيتوي  على 

أرجاء القطار حبريتك.  

 10- املناظر اخلالبة
منطقة  من  رحلة  جمرد  بالقطار  السفر  ميثل  ال 
نوعها  من  فريدة  فرصة  يعترب  وإمنا  أخرى  إىل 
الطريق.  طول  على  اخلالبة  باملناظر   لالستمتاع 
بالقطار واالستمتاع  السفر  لذا ال تضيع فرصة 

 باملناظر الساحرة. 

هندي يسرق قالدة ويبتلعها.. 
والشرطة تستعيدها باملوز!

 مزايا تدفعك للسفر بالقطار

رجل  أقام    
جنوب  من 
ا  يد ر فلو
ت  يا ال لو با
ة  ملتحد ا
ضد  دعوى 
 ، مستشفى

قائال  به،  حلقت  اليت  النفسية  األضرار  بسبب 
بها  ألقى  ساقه  املستشفى  برت  أن  بعد  إنه 
عليها  بطاقة  زالت حتمل  ما  وهي  القمامة،  يف 

امسه.

وكانت ساق جون تيمريياسيف )56 عاما( اليمنى، 
مبستشفى  أكتوبر  يف  الركبة  أسفل  من  برتت 

دوكرتز يف كورال غيبلز.

األربعاء،  أقيمت،  اليت  الدعوى  عريضة  وتقول 
من  "بدال  ديد:  ميامي  مقاطعة  أمام حمكمة يف 
التخلص بشكل مناسب من أطراف املدعي كما 
ألقى  هو متوقع، وكما يقضي قانون فلوريدا، 
مستشفى دوكرتز بأحد أطراف املدعي بعد برته 

يف القمامة، وعليه بطاقة حتمل امسه".

وأضافت عريضة الدعوى أنه عندما عادت عائلة 
حدث،  ما  ملعرفة  املستشفى  إىل  تيمريياسيف 
تفسري  أي  يقدم  "لن  إنه  املستشفى  قال هلم 

للواقعة".

وقال املستشفى إنه ال ميكنه احلديث عن الواقعة 
بالتفصيل العتبارات تتعلق خبصوصية املريض. 
تيمريياسيف،  حمامي  روبرتس  كالي  وقال 
األطراف  حبرق  عادة  تقوم  املستشفيات  إن 

املبتورة.

وأضاف أنه كتب للمستشفى يف يناير، لكنه مل 
يتلق ردا.

عثر على ساقه بالقمامة 
فقاضى املستشفى
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أدى موت الفيزيائي ألربت انشتاين قبل ٦٠ عامًا إىل بداية رحلٍة 
مثريٍة وغريبٍة من أجل احلصول على أهم وأعظم جزء يف اينشتاين 
أال وهو عقله. والذي مت ختزينه يف جراٍر وشرائٍح اليت ما زالت تلهم 

الرهبة والبحوث العلمية.

لعام  أبريل  شهر  من  عشر  الثامن  من  صباحًا   ١:١٥ الساعة  يف 
١٩٥٥مـ، نطق الفيزيائي النظري واملناضل السلمي والعبقري الفذ 
اينشتاين ببعض الكلمات باألملانية قبل أن يلفظ انفاسه األخرية، 
تلك  يف  عليه  برينستون  مستشفى  يف  املشرفة  املمرضة  ولكن 
اللحظة مل تكن تتحدث األملانية لسوء احلظ. وهكذا وبكل بساطة 

ضاع معنى كلمات اينشتاين االخرية لألبد.

مدينة  انشتاين يف  جثة  ُأحرقت  اليوم،  نفس  من  الحٍق  وقٍت  يف 
ترينتون بوالية نيو جريسي. ولكن يف اليوم التالي ُفوجئ هانس 
ابن اينشتاين- عندما اكتشف أن جسد والده يف الكفن  ألربت – 
مل يكن كاماًل متامًا قبل عملية احلرق. حيث مت نشر خرٍب يف الصفحة 
األوىل يف جريدة نيويورك تاميز بعنوان: »ازالة الدماغ الذي وضع 
النظرية النسبية والسبب يف تطور عملية االنشطار النووي ‘للدراسة 

العلمية'«

األمراض  علم  يف  أخصائٌي  وهو  هاريف،  ثوماس  الدكتور  أن  إذ 
والذي كان مسؤواًل عن عملية تشريح جثة، مل يقم بتحديد سبب 
فتح  قرر  بل  وفقط.  األورطي-  الشريان  -انفجار  ببساطة  الوفاة 

مججمة اينشتاين ألخذ ‘حمتوياتها الثمينة’.

اجراء  أثناء  هاريف  ثوماس  الطبيب  ابراهام  كارولني  قابلت  وقد 
لدماغ  الغريبة  القّصة  العبقرية:  »امتالك  كتابها:  أجل  من  البحث 
اينشتاين«. وتقول كارولني: »لقد كان لدى هاريف طموحات مهنية 
كبرية متعلقة بدماغ اينشتاين. أعتقد انه كان يأمل يف أن يصنع 
لنفسه امسًا يف املتجمع الطيب األكادميي بشكل مل يستطع فعله من 
قبل بنفسه. بهذا وبكل بساطة، أتى يومًا ما إىل العمل ليجد جثة 

العامل ألربت اينشتاين فوق طاولة التشريح اخلاصة به.«

عندما علم هانس ألربت حبادثة دماغ والده ثار وغضب جدًا. فقد 
كان والده إنسانًا متواضعًا جدًا، فقد مت حرق جثته بدون أي مراسم، 
وكان قد طلب منه والده ان يتم نثر غبار جثته بشكل سري حتى ال 

يتحول قربه اىل مكاٍن مقدٍس يقصده الناس للحج.

ما  مرحلٍة  للناس يف  االنطباع  أعطى  اينشتاين قد  ان  يبدو  ولكن 
أنه سيكون سعيدًا لو مت استخدام جسده يف خدمة العلم واألحباث 
بإعطائه  ألربت  هانس  إقناع  من  هاريف  ثوماس  ومتكن  العلمية. 
اإلذن لدراسة دماغ والده يف أمل من أن يقوم مبا وصفته صحيفة 
نيويورك تايم الحقًا بـ«القاء الضوء على أحد أعظم ألغاز الطبيعة: 

سر العبقرية.« 

إستحوذ هاريف على الدماغ وسط اجلدل. وحسب وصف الصحفي 
مايكل باترينييت والذي قابل هاريف بالقرب من نهاية حياته: »يف 
احلقيقة كان من الصعب علينا معرفة إذا ما كان هاريف قد استوىل 
شكوك  حمل  يف  وضعه  مما  حقًا،  ‘للعلم’  أم  لنفسه  الدماغ  على 
بأي  األعصاب  علم  يف  خمتصًا  هاريف  يكن  مل  حيث  الكثريين.« 
شكل، ولكنه وعد بأن يبحث عن أفضل املتخصصني يف البلد يف 

هذا اجملال للتعاون على دراسة الدماغ ونشر نتائجهم قريًبا.

من ثم توالت السنني، ومل يظهر أي حبث علمي هلاريف حول دماغ 
اينشتاين. وبعد فرتة من الزمن، مت نسيان أمر الدماغ متاًما.

ولكن يف عام ١٩٧٨مـ، ُبعث الصحفي الشاب ستيفن ليفاي من 
الدماغ  قبل حمرره للبحث عن ‘العضو الشهري املفقود’. فلم يكن 
موجودًا باملركز الطيب يف برينستون )كما كان ُيطلق على مشفى 
برنستون يف ذلك الوقت(، ومل يكن ثوماس هاريف موجودًا ايضًا. 
ولكن ليفاي األخري متكن من تقفي أثر هاريف يف مدينة ويتشيتا 

بوالية كانساس.

يقول ليفاي متذكًرا: »قلت له بأنين أكتب قصًة عن دماغ اينشتاين. 
ولكن أول ما قاله لي: ‘ال أستطيع مساعدتك يف هذا االمر’. مل يبدو 

مهتمًا باحلديث.« 

لكن يف النهاية وافق هاريف ملقابلة الصحفي يف مكتبه باملعمل 
أن  سريٍع  بشكٍل  لليفاي  واتضح  عمله،  مكان  الصغري يف  الطيب 

حول املوضوع. هاريف ما زال يطمح لنشر ‘ورقته العلمية’ 

ومع  ومؤدبًا،  انطوائيًا  إنسانًا  هاريف  كان  كيف  ليفاي  يضيف 
استمرار احملادثة بينهم اتضح لليفاي أن هاريف ما زال مقتنعًا بانه 
سوف يقوم بهذه الدراسة بالرغم من انه مل تكن لديه اي إجابات 

اليكم القصة املدهشة لدماغ أينشتاين الذي مل يرافقه اىل القرب !
مقنعة عن سبب عدم نشر اي شيٍء بعد ٢٥ عام تقريبًا.

وعندما أّصر ليفاي لرؤية بعض الصور لدماغ اينشتاين، فظهرت 
ابتسامة غريبة على وجه الطبيب. ثم وقف وهو يبتسم خبدل ومشى 
خلف ليفاي متجهًا حنو ركن املعمل وأزال ثالجًة صغريًة من على 
جمموعة من الصناديق الورقية. ثم سحب عبواٍت زجاجيٍة كبريٍة ومن 

ثم كانت املفاجأة، دماغ اينشتاين، كم كان منظره مذهاًل.

الشهرية، وصف  نيوجرسي  الذي ُنشر يف جملة  ليفاي  مقال  يف 
حمتوى أحد القوارير أو العبوات الزجاجية قائال: »كانت تبدو ككتلة 
على شكل صدفة حماٍر من احملتويات اجملعدة بلون الطني احملروق 
مظهٌر  وهلا  اللون  رمادية  يد،  قبضة  حبجم  حجمها  الفخار(.  )لون 
متسٌق ومتماسٌك كاإلسفنجة. ويف كيس صغري كانت توجد كتلة 
من اخليوط البيضاء الوردية متثل خيوط اسنان ممتلئة.« ويستمر 
واصًفا: »ويف قارورٍة زجاجيٍة أكرب حجمًا، كانت توجد رزم مستطيلة 

الشكل من كتل شفافة حبجم قضيب شكوالتة.«

ثم قام هاريف بإعالمه عن ماذا فعل خالل الثالث وعشرين السنة 
املفقودة. حيث قام هاريف يف عام ١٩٥٥مـ بقياس وتصوير دماغ 
دماغ  ودراسة  حتقيق  إلجراء  ألربت  هانز  بإذن  متسلًحا  اينشتاين 
لوحاٍت  رسم  قد  فناٍن  يد  على  الدماغ  برسم  ايضًا  وأمر  والده، 

ألطفاله من قبل.  

األوىل  األّيام  تلك  يف  لوحده  يتصرف  هاريف  ثوماس  يكن  ومل 
املبكرة، بل كان حيظى مبساعدة منفذ الوصية اخلاصة باينشتاين 

أوتو نيثني، مع وصديقه عامل األعصاب هاري زميريمان.

وأشرف هاريف على عملية تقسيم الدماغ إىل ٢٤٠ كتلة، ومن ثم 
كّون ١٢ جمموعة من ٢٠٠ شرحيٍة حتتوي على عينات أغشية مرتبٍة 
ومصنفٍة للكتل. ومن ثم ُسِلمت العينات كما وعد هاريف ألفضل 

علماء األعصاب يف مخسينات القرن العشرين. 

والذين  القليل.  إال  العلماء  ردًا من هؤالء  ولكن هاريف مل يسمع 
ردوا عليه بالفعل مل جيدوا أي شيٍء خمتلٍف بالدماغ من أي دماٍغ 
عادٍي من ‘األدمغة الغري ذكية’. وقد عكست استنتاجات العلماء ما 
توصل اليه بالفعل هاريف عندما وزن دماغ اينشتاين ألول مرة، 
حيث وجده يف حدود الـ ١٢٣٠ جرام، وهو ما يعترب يف أدنى حد 

املدى الطبيعي للرجال بعمر اينشتاين.

وبينما كان هاريف يرسل عيناٍت صغريٍة من دماغ اينشتاين حبماسة 
وقد  منه.  األكرب  اجلزء  احتفظ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  حول 
كان اجليش األمريكي من ضمن األشخاص الكثريين الذين حاولوا 
الوصول اىل الدماغ. وكما يقول ابراهام: »شعروا ان االستحواذ 
على الدماغ قد يضعهم يف مصاف الروس، الذين كانوا جيمعون 
كان  االدمغة  جتميع  ان  يبدو  يف ذلك الوقت.«  ‘أدمغتهم اخلاصة’ 
إىل سلسلة  أدى  بالدماغ  االحتفاظ  ولكن  الفرتة.  تلك  شائعًا يف 

أحداٍث أليمٍة هلاريف.

هذا  يكون  أن  املفرتض  من  »لقد كان  أبراهام:  كارولني  تضيف 
االمر كجالب للحظ، ولكنه يف الواقع كان كلعنٍة قدميٍة حّلت عليه. 
فلقد خسر هاريف من بعد استحواذه للدماغ تقريًبا كل شيء. فقد 
وظيفته، زواجه، ومهنته يف برينستون أيضًا. وبعد كل اخلالفات 
وبالطبع  نهائًيا«  املشفى  مكانته يف  حوله مل يستعد  اليت ظهرت 
إلجراء  ليفاي  قابله  عندما  ويتشيتا  مدينة  يف  وجوده  يفسر  هذا 

املقابلة.

مركزًا  هاريف  أصبح  ١٩٧٨مـ،  عام  املقالة يف صيف  ظهور  وبعد 
لالهتمام اإلعالمي فجأًة وأصبح حمط األنظار. فأجرت دورية ساينس 
حاول  وبالطبع  منزله.  حديقة  يف  الصحفيني  وعّسكر  معه  مقابلًة 
دماغ  بتشريح  املختصة  ضمنهم  من  منه،  عينات  طلب  كثريون 
االنسان ماريان داميوند جبامعة كالفورنيا يف بروكلي. وأخرًيا بدأت 
حقبة دراسة دماغ اينشتاين فعليًا مع الطرد الذي أرسله ثوماس 
مكعب  حبجم  دماغيٍة  قطٍع  أربع  من  واملكون  داميوند  إىل  هاريف 

السكر يف جرة مايونيز كرافت.

ما الذي أخربتنا هذه الدراسات اليت حاولت دراسة دماغ أينشتاين 
وطبيعة العبقرية ؟!

يف عام ١٩٨٥، نشرت داميوند ورقًة علميًة يف دورية علم األعصاب 
التجرييب واليت أشارت ِفيَها إىل أن أحد العينات األربع للدماغ كانت 
حتتوي على خاليا دبقية أكثر مقابل كل عصبوٍن أو خليٍة عصبيٍة مقارنًة 
مبجموعٍة من األدمغة اليت مت دراستها. وتعرف اخلاليا الِدْبقّية من 
-ألنها تقوم بدور ربط وتثبيت اخلاليا  امسها اإلغريقي مبعنى ‘الصمغ’ 
وجدت  وقد  والغذاء.  باألوكسجني  وتزودها  أماكنها  العصبية يف 

يف  داميوند 
سابٍق  حبٍث 
على  أقيم 
ن  ا لفئر ا
البيئة  أن 
ة  حملفز ا
تؤدي  قد 
زيادة  إىل 
اخلاليا  عدد 
 . ْبقّية لِد ا
تشري  ورمبا 

دماغ  يف  الِدْبقّية  اخلاليا  إىل  العصبية  للخاليا  املنخفضة  النسبة 
ألكرب  مكرسٍة  حياٍة  يعيشها،  كان  اليت  احلياة  نوع  إىل  اينشتاين 

وأعظم األلغاز العلمية و’احملفزة’؟ 

وحلقت هذه الدراسة أحباٌث ودراساٌت أخرى

يف  آالباما  جامعة  من  أندرسون  بريت  نشر  مـ،   ١٩٩٦ عام  ففي 
برمنجهام دراسًة حول قشرة مقدمة الفص اجلبهي لدماغ اينشتاين. 
فوجد أن عدد اخلاليا العصبية تقريبًا يكافئ لعدد اخلاليا يف جمموعة 
األدمغة اليت مت دراستها، ولكن اخلاليا كانت مرصوصًة ومتقاربًة 
من بعضها أكثر، ورمبا يسمح ذلك مبعاجلٍة أسرع وأفضل للمعلومات 

يف الدماغ.  

ويف ورقٍة حبثيٍة أخرى من جملة النسيت الطبية واليتُ نشرت عام 
١٩٩٩مـ لساندرا ويتيلسون من جامعة ماكماسرت يف كندا، درست 
ساندرا  وحبسب  اينشتاين.  لدماغ  األصلية  هاريف  صور  فيها 
اينشتاين كان أضخم من  لدماغ  السفلي  اجلداري  الفصيص  فإن 
عن  املسؤولة  املنطقة  وهي  أفضل،  بشكل  متحدًا  وبدا  الطبيعي 
املعرفة املكانية والتفكري الرياضي. وحبسب تكهنات ويتيلسون، 
لتفكريه حيث  اينشتاين  اينشتاين بوصف  يرتبط شكل دماغ  رمبا 
يقول »يبدو أن الكلمات ال تلعب دوًرا كبريًا، ولكن هنالك تالعبًا 

ترابطيًا بني صوٍر واضحة أو ال«

البارزة دين فالك مع  ويف عام ٢٠١٢ عملت عاملة علوم اإلنسان 
اينشتاين،  لدماغ  قبل  من  أحد  يرها  مل  اليت  الصور  من  جمموعة 
واليت التقطها هاريف بكامريا اكساكتا. فقامت مبراجعة كاملة للدماغ 
ومست كل التفافة وكل شق وثلم، فوجدت عددًا من الصفات الغري 

معتادة.

رمبا أكثر هذه الصفات إثارًة للدهشة هي أن اينشتاين امتلك نتوءًا 
املستخدم  اجلزء  وهو  اجلبهي،  الفص  منطقة  منتصف  إضافيًا يف 
معظم  ميتلك  فبينما  القصرية.  الذكريات  وتكوين  اخلطط  إلنشاء 
الناس ثالث تالفيٍف يف هذه املنطقة كان لدى اينشتاين أربعة. 
متماثلني  غري  بدماغه  اجلداريني  الفصني  ان  ايضًا  فالك  ووجدت 
احلركة  قشرة  ميني  بارٌز يف  نتوٌء  لديه  فكان  جدًا،  ملفٍت  بشكٍل 
واليت ُيعتقد  األولية. هذه الصفة األخرية يطلق عليها ‘إشارة أوميجا’ 
أنها صفُة متعلقُة باملوسيقيني الذين يستخدمون يدهم اليسرى. 

وقد اينشتاين كان يعزف على الكمان.  

 وقد ُذِكر اسم فالك أيضًا يف دراسٍة حديثٍة يف عام ٢٠١٣ مـ واليت 
وهي حزمة من االلياف العصبية اليت تصل  درست اجلسم الثفين – 
وتربط بني النصفني الكرويني يف الدماغ- لدماغ اينشتاين. فوجد 
الباحثون هلذه الدراسة ان اجلسم الثفين يف دماغ اينشتاين أعرض 
من األدمغة اليت مت دراستها من قبل، مما يشري إىل أن التواصل 
والتعاون بني النصفني الكروين يف الدماغ بشكل أفضل وأعلى.  

العلماء  وجدوها  اليت  الصفات  هذه  هل  الّسؤال:  يظهر  هنا  لكن 
لدماغ اينشتاين تّطورت من خالل منط حياته اليت كرسها يف التفكري 
املتقدم أم أنها صفات ُولد بها؟ حيث ُيولد الناس بنمط أساسي 
تأثري  مدى  ما  نعلم  ال  الزلنا  لكننا  و  أدمغتهم،  التالفيف يف  من 
جتاربهم يف إعادة تشكيل هذه األمناط يف الدماغ. وتقول فالك أن 
من املمكن أن إشارة أوميجا تطورت عندما كان يتمرن اينشتاين 
تقييم دور  الصعب  تعتقد من  لكنها  و  العزف و هو طفل،  على 

التجربة يف حياة الفرد على األجزاء االخرى يف الدماغ. 

عام  يف  داميوند  بورقة  بدايًة  البحثية،  األوراق  هذه  من  كل  مع 
إىل  ويشري  مضللٍة  عناوين  مع  القصة  الصحافة  نشرت  ١٩٨٥مـ، 
املسؤول عن عالقة  أن العلماء اكتشفوا االتصال ‘العصيب املميز’ 
E=mc²‘.  ولكن احلقيقة هي ان الرابط  اينشتاين اليت اشتهر بها ‘ 
بني الوصالت العصبية املسؤولة وبني ذكاء اينشتاين مل تكن أكثر 

من جمرد تكهنات. 

... يتبع يف العدد القادم
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تتــمات

»رباعية« جنبالط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بدليل  السورية   – اللبنانية  احلدود  على  اجلارية  امليدانية  التطورات 
ان أي توقف عند هذه التطورات مل تشهده اجللسة. ولعل األسوأ 
من ذلك ان تغدو »محاية الوضع احلكومي« افضلية او اولوية تتقدم 
كل االولويات وجيري حتت هذا الشعار »حتييد« جملس الوزراء عن 
لبنانية واسعة  مناطق  بدأت  فيما  داهم جتنبا النقسام حكومي  خطر 
ترزح حتت وطأة املخاوف من متدد تداعيات معارك القلمون الصغرية 

والكبرية اليها.

القلمون
على صعيد الوضع يف القلمون فقد متّكن مقاتلو حزب اهلل واجليش 
السوري أمس االول من إحكام طوٍق جنوبي على اجلماعات التكفريية 
يف جرود القلمون عرب وصل جرود عسال الورد جبرود بريتال، متهيدًا 

لـ »املرحلة الثانية« من معركة القلمون اليت يفرتض أن تبدأ قريبًا
وحّقق مقاتلو حزب اهلل واجليش السوري، خالل الساعات املاضية، 
تقدمًا مهمًا يف جرود القلمون من املقلبني السوري واللبناني، يف 
سلسلة مناوشات »موضعية« مع مسلحي املعارضة السورية مبختلف 
جبهة  ــ  الشام  بالد  القاعدة يف  »تنظيم  رأسها  وعلى  تشكيالتها، 

النصرة«.
وعلى الرغم من حرص حزب اهلل ووسائل إعالمه على عدم اإلشارة إىل 
العمليات كإعالن بدء املعركة املنتظرة يف القلمون، يشري السياق 
امليداني، واملنطقة اجلغرافية اليت مّتت السيطرة عليها أمس االول 
من قبل مقاتلي احلزب واجليش السوري، إىل أن املرحلة األوىل من 
العملية قد بدأت بالفعل، ال سّيما جلهة وصل جرود بلدة عسال الورد 
الصباح  ساعات  مع  حتّقق  والذي  اللبنانية،  بريتال  جبرود  السورية 

األوىل.
صفوف  يف  بشرية  خسائر  وال  وقاصمة  سريعة  كانت  العمليات 
يف  جنحا  قد  السوري  واجليش  اهلل  حزب  يكون  وبذلك  املهامجني 
الطريق  وقطع  املعارضة،  مسلحي  على  اجلنوبي«  »الطوق  تشكيل 
ومنعهم  الشرقي،  واجلنوب  اجلنوب  اجتاه  يف  حمكم  بشكل  عليهم 
من العبور من مدن الزبداني ومضايا وسرغايا وبلدات مشالي طريق 
سلسلة  اجليش  فيها  نّفذ  واليت  وإليها،  الدولي  بريوت  ــ  دمشق 
خاليا  على  خالهلا  قضى  املاضية،  املرحلة  يف  استباقية  عمليات 
نائمة لـ«النصرة« وَضرب امتدادها إىل اجلرود املتامخة لقرى البقاع 

األوسط اللبنانية.
وقاصمة،  سريعة  كانت  »العمليات  فإن  ميدانية،  مصادر  وحبسب 
على  السيطرة  من  السوري  واجليش  املقاومة  جماهدو  فيها  متّكن 
كامل تالل النحلة صباح أمس االول، املشرفة على وادي الصهريج، 
إضافة إىل السيطرة على معرب الصهريج وعدة بقع وتالل أخرى تناهز 
مساحتها 100 كلم مربع من األراضي السورية واللبنانية«. وقالت 
املصادر إن »عمليات القصف العنيف وتقّدم اجملموعات الصغرية، 
دفعت باملسّلحني إىل الفرار خمّلفني وراءهم عددًا كبريًا من القتلى 

والعتاد احلربي«.
وأشارت املصادر إىل أن »الوحدات املهامجة عملت على قطع خطوط 
إمداد املسلحني قبل بدء اهلجوم«، مشريًة إىل أن »العملية نظيفة 
صفوف  يف  بشرية  خسائر  أي  سقوط  عدم  لناحية  املئة  يف  مئة 

املهامجني«.
وعثرت القوات املهامجة على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ 
اإلعداد  جيري  كان  مسروقة  مدنية  سيارة  إىل  إضافة  السيارات، 
لتفخيخها. ودفع تقّدم مقاتلي حزب اهلل واجليش السوري املسّلحني 

إىل تبادل اتهامات اخليانة واالنسحاب.
اجلنوبية،  القلمون  جرود  يف  امليدانية  التطّورات  عن  بعيدًا  وليس 
تعامل اجليش اللبناني أمس االول مع جمموعة من املسّلحني حاولوا 
العبور من داخل األراضي اللبنانية يف خراج بلدة الصويري يف البقاع 
الدولي  بريوت  ــ  دمشق  طريق  من  مقربة  على  الواقعة  األوسط، 

جنوبًا، إىل داخل األراضي السورية.

سيطرة تامة على نحو 100 كلم 
املسلحني  مع  اشتبك  اللبناني  اجليش  فإن  املعلومات،  وحبسب 
غربي  املرابطة  السورية  القوات  تقوم  أن  قبل  الرشاشة،  باألسلحة 
بلدة يعفور السورية باستهداف املسلحني بقذائف الدبابات، وإطالق 
القنابل املضيئة، بالتزامن مع اشتباكات حمدودة يف حميط بلدة كفري 
يابوس. ومل يعرف ما إذا كانت جمموعة املسلحني تنوي تنفيذ عمل 
داخل األراضي السورية، أو أنها فّرت لياًل من جرود القلمون اجلنوبية 

على وقع تقّدم حزب اهلل واجليش السوري.
بدورها، عّززت وحدات اجليش اللبناني قدراتها يف مناطق انتشارها 
على احلدود مع سوريا، بدءًا من البقاع األوسط وصواًل إىل منطقة 
مشاريع القاع، منعًا ألي عملية اخرتاق أو تسّلل تقوم بها اجلماعات 
التكفريية إىل داخل األراضي اللبنانية، بعد وصل جرود عسال الورد 
حنو  مشااًل  التوّجه  على  التكفريية  اجلماعات  جيرب  ما  بريتال،  جبرود 
حنو  جنوبًا  والفرار  التسلل  واحتماالت  القاع،  وجرود  عرسال  جرود 

األراضي اللبنانية باجتاه البقاع األوسط.
وحنلة، مصدرهما  يونني  بلدتي  بني  الظهر، سقط صاروخان  وبعد 
أي  وقوع  دون  من  الشرقية،  السلسلة  يف  املسلحة  اجملموعات 

خسائر.

»رباعية« جنبالط

يف ظل هذه االجواء، أنهى امس االول رئيس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائب وليد جنبالط االدالء بافادته امام احملكمة اخلاصة بلبنان اليت 
استمر مثوله امامها شاهدًا اربعة ايام متعاقبة. وقد اختذت شهادته 
يف يوميها االخريين ابعادًا بالغة االهمية والدالالت جلهة اصراره على 
اتهام النظام السوري باغتيال الرئيس رفيق احلريري كما اغتال قبله 
الزعيم كمال جنبالط وخصوصًا بعدما بثت يف اليوم الثالث مقاطع 
الرئيس احلريري ووزير  من شريط تسجيل صوتي حلوار جرى بني 
اخلارجية السوري وليد املعلم الذي زاره قبل فرتة قصرية من اغتياله 
االمر الذي ادرجه جنبالط يف اطار »ختدير احلريري« متهيدًا الغتياله.

وشكل التسجيل الصوتي ملقاطع من كالم الرئيس احلريري مع املعلم 
تطورا بارزا اذ تناول اجلوانب املختلفة من الضغوط املباشرة اليت 
لوقائع  روايته  ومنها  االسد  بشار  السوري  الرئيس  عليه  مارسها 
للرئيس  التمديد  قبيل  معه  عقدهما  اللذين  الشهريين  االجتماعني 
احلريري  من  االول  االجتماع  يف  االسد  وطلب  حلود  اميل  السابق 
بيع اسهمه يف »النهار« ومن ثم استعماله االسلوب الفظ معه يف 
االجتماع الثاني الذي أبلغه فيه انه قرر التمديد للرئيس السابق اميل 
حلود من غري ان يطلب رأيه يف ذلك. وستبدأ احملكمة االستماع اىل 
افادة املستشار االعالمي للرئيس سعد احلريري هاني محود يف 19 
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كريي: اهلدنة مشروط...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بالتزام احلوثيني.
كما أطلع كريى على توجيهات خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز بإنشاء مركز الرياض لتنسيق األعمال اإلغاثية، الفتًا 
اىل صعوبة إيصال املساعدات، بسبب استمرار العمليات العسكرّية 

والعدوان الذي يقوم به احلوثيون وحلفاؤهم يف اليمن.
وأطلع كريي على تصحيح اململكة ألوضاع اليمنّيني املتواجدين يف 
اململكة بشكل غري نظامي، والذي قد يشمل مليونيني إىل 3 ماليني 
بإجياد  هلم  سيسمح  قانوني  بشكل  »وجودهم  أّن  مؤكدًا  شخص، 
حرص  مؤكدًا  اليمن،  وأشقائهم يف  عائالتهم  عمل ملساعدة  فرص 
اململكة على مصلحة اليمنيني سواء يف اليمن، أو يف اململكة العربية 

السعودية«.
لكن اململكة تتطّلع، حبسب اجلبري، إىل مؤمتر الرياض املزمع عقده 
يف 17 أيار، والذي سيبحث فيه اليمنّيون أمورهم بناًء على املبادرة 
اخلليجّية وخمرجات احلوار الوطين اليمين وقرارات جملس األمن، مبا 
فيها قراره 2216، ورّحب اجلبري »بأي جهود تقوم بها األمم املتحدة 
لعقد مباحثات بني األطراف املعنّية اليمنية يف أي مكان يف العامل، 
واليت ننظر هلا بأنها تساند وتدعم اجلهود اليت نقوم بها يف مؤمتر 

الرياض، ألن اهلدف هو الوصول إىل حل سلمي يف اليمن«.
وأوضح ان لقاءه مع كريى تناول حبث التدّخالت اإليرانّية السلبّية 
يف املنطقة، سواء كانت يف لبنان، أو سوريا، العراق، اليمن، أو 
أماكن أخرى، مشريًا اىل ان كريي أطلعه على مباحثات دول الست 
النووي اإليراني، اليت سيتم حبثها غدًا  إيران، يف شأن امللف  مع 
يف باريس مع وزراء خارجية دول جملس التعاون، كما مّت حبث يف 
قمة كامب ديفيد املزمع عقدها يف مدينة واشنطن يف 13و14 من 

الشهر احلالي.
السعودي  الطرف  مع  أي حديث  يوجد  أنه ال  أّكد كريي  من جهته، 
يف شأن مسألة إرسال قّوات برّية اىل اليمن، وذلك بعد ان طلبت 
املتمردين  ضد  بريًا  التدّخل  دوليا  بها  املعرتف  اليمنّية  السلطات 
»النقاذ اليمن«، مّتهمًة إّياهم وقّوات صاحل املتحالفة معهم بارتكاب 

»فظائع«.
السيما  اليمن،  يف  األطراف  مجيع  األمريكي  اخلارجية  وزير  كما 
املتمّردين، اىل القبول بوقف إطالق النار املوّقت، واىل التعاون مع 
املبعوث اجلديد لألمم املتحدة اىل اليمن. وشّدد على أّن وقف إطالق 
النار »مشروط بـ)التزام( احلوثّيني«، معتربًا أنه »من احليوي جدا ان 
يوافق مجيع االطراف على وقف اطالق النار قبل ان تزهق املزيد من 

األرواح«.
عادل  السعودي  اخلارجية  وزير  يستقبله  وزير  أّول  كريي،  لكن 
اجلبري بعد تعيينه، أعرب عن قلق بالده إزاء الوضع على األرض يف 
اليمن، مشددًا على » أننا ندعم بشكل كامل اجلهود لتسهيل إيصال 
والواليات  الدولي  »اجملتمع  ان  وأشار اىل  اإلنسانية«.  املساعدات 
املتحدة سيضاعفان اجلهود ملنع إمدادات السالح اىل اليمن مبوجب 

قرار جملس األمن«.
وأّكد تأييد واشنطن لدعوة خادم احلرمني امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود لعقد مؤمتر فى الرياض ، منّوهًا بضرورة أن يفضي هذا 

املؤمتر إلجياد حل سياسي لألزمة فى اليمن.
النووي  السالح  حبيازة  إليران  ُيسمح  »أاّل  ضرورة  على  وشدد 
ونواصل أعمالنا مع شراكائنا فى املنطقة بهدف حتديد عالقتنا األمنية 
املستقبلية«، مضيفًا: »نقول إليران أنه ال جيب ان يكون هناك دور 
تلعبه فى اليمن«، مؤكدًا أن الدور اإليرانى كان سلبيًا يف اليمن، 
وحاولت  بالسالح  ومّدتهم  وايدولوجيًا  ماليًا  احلوثيني  دعمت  حيث 

تهريبه اىل اليمن.
كما حبث اجلانبان الوضع فى سوريا واحلرب املشرتكة ضد الدولة 
االسالمية، »داعش«، الذي أّكد أّنه يرزح حتت ضغوط كبرية، حيث 

مّت إضعاف التنظيم وقدراته على اإلّتصال بني عناصره.

انتقادات حلكومة...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
القاتل،  الوقت  نتنياهو يف  حكومة  دخول  برفضه  ليربمان  افيغدور 
مطالبه  سقف  رفع  بينت  نفتالي  اليهودي«  »البيت  لرئيس  أتاحت 
وابتزاز نتنياهو برهانه على سيف الوقت. ووضعه إياه بني خيارين، 

اخلضوع أو خسارة احلكومة، فكان لبينت ما أراد.
وقال نتنياهو »61 عدد جيد و61 وأكثر عدد أفضل. لقد بدأنا وأمامنا 

الكثري من العمل«.
اليهودي«  »البيت  أن  احلكومة  رئيس  أبلغت  »لقد  فقال  بينت  أما 

سينضم إىل حكومة قومية برئاسته«
البتزاز  نتنياهو  وخضوع  احلكومة  تشكيل  رافقت  اليت  والظروف 

شركائه، أثار ردود فعل سياسية وإعالمية.
وكان رئيس املعسكر الصهيوني اسحاق هرتسوغ املرشح لالنضمام 
وحكومته،  لنتنياهو  املنتقدين  أول  كان  نتنياهو،  حكومة  إىل  الحقًا 
ووصفها بأنها حكومة فشل قومي، فيما رأت شريكته تسييب لفين 
أن مشكلة هذه احلكومة ليس يف أنها ضيقة فقط بل يف كونها سيئة 

وجيب أن تكون واليتها قصرية.
أما رئيس حزب هناك مستقبل يئري البيد فقال إن احلكومة اجلديدة 

ستكون ضيقة، وستمثل فئات معينة فقط يف صفوف الشعب.
على حزب  انسحب  بل  املعارضة،  أحزاب  على  االنتقاد  يقتصر  ومل 
مارس  بينت  نفتالي  أن  قادته  من  عدد  رأى  الذي  أيضًا  الليكود 
حقيبة  عن  التخلي  على  احلزب  أجربت  فيها،  لبس  ال  ابتزار  عملية 
العدل مؤكدين أن ساعة االنتقام آتية قريبًا حتى لو كان الثمن عرض 
التناوب لرئاسة احلكومة على هرتسوغ مقابل انضمامه إىل نتنياهو.

األحد،  يوم  حزبه  أعضاء  على  احلقائب  نتنياهو  توزيع  انتظار  ويف 
يسود التوتر حزب الليكود بسبب اخلالف على توزيع احلقائب وكثرة 
األحزاب  إىل  اهلامة  احلقائب  معظم  وذهاب  جهة،  من  املستوزين 

األخرى من جهة ثانية.
وأمجع املراقبون يف إسرائيل على أن ما جرى التوصل إليه يف هذه 
وأن  اليهودي«،  »البيت  حلزب  كبريًا  سياسيًا  إجنازًا  يعد  احلكومة 
هذا احلزب سيدفع مثن ابتزازه يف أول فرصة، وأن حكومة نتنياهو 
الضيقة ستعاني من الشلل وعدم االستقرار وستكون مصحوبة بكثري 

من الدم والعرق والدموع.

»داعش« خيوض معارك...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

على  ينطبق  الذي  األمر  املاضية،  الشهور  طوال  العراقية  القوات 
مع  العراقية  القوات  تتبادل  الذي  تكريت(  )مشال  بيجي  مصفاة 

»داعش« السيطرة عليه.
ووفق مصدر حملي حاصر، »مسلحو التنظيم بعض عناصر الشرطة 
اجلنود  بعض  »أن  وأضاف:  احلقل«،  يف  مقارهم  داخل  والضباط 

متكنوا من الوصول إىل مدينة العلم القريبة«.
العراقية  األمنية  »القوات  أن  االول  أمس  األمنية  املصادر  وقالت 
حررت مناطق جنوب بيجي وصواًل إىل حي السكك، إضافة إىل قرية تل 
اجلراد وإىل تقاطع الصينية يف اجلهة اجلنوبية الغربية ملدينة بيجي«.

وأردفت أن »الطريق اآلن مؤمن إىل مصفاة بيجي بعد حماصرتها من 
جانب عناصر داعش الذين يشنون هجمات متواصلة على أكرب مصايف 
البالد«، وأن »املعارك دارت يف املدخل اجلنوبي واجلنوب الشرقي 

ملدينة بيجي بإسناد من طريان التحالف وطريان اجليش«.
العراق  معركة  أن  أكدت  )بنتاغون(  األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
أيدي  من  البالد،  يف  للنفط  مصفاة  أكرب  بيجي  مصفاة  لتأمني 
»داعش« تسري يف االجتاه اخلطأ. وقال املتحدث باسم »بنتاغون« 
الكولونيل ستيف وارن أن »املعركة صعبة والوضع متقلب«، وامتنع 
عن »التكهن بنتيجة العمليات اجلارية حاليًا«، وتابع: »ميكن الوضع 

أن يتغري فمن الصعب التكهن مبا ستؤول إليه األمور«.
وأفاد بيان لقوة املهام املشرتكة بأن التحالف العسكري الذي تقوده 
الواليات املتحدة نفذ 11 ضربة جوية يف العراق مستهدفًا »داعش«. 
وقال البيان أن »الضربات أسفرت عن تدمري مركبات وخزانات وقود 
والرمادي  بيجي  مدن  من  بالقرب  املنشآت  من  ذلك  وغري  ومباٍن 

واملوصل وغريها«.
موافقة رئيس  الراوي عن  األنبار صهيب  أعلن حمافظ  األنبار  ويف 
النخيب إىل  بناحية  العبادي على تسليم امللف األمين  الوزراء حيدر 
مجعه  لقاء  عقب  الراوي  وقال  والبادية،  اجلزيرة  عمليات  قيادة 
بالعبادي يف بغداد أنه »مت البحث يف األوضاع األمنية اليت متر بها 
وخارج احملافظة، وكيفية  داخل  واملهجرين  النازحني  وأزمة  األنبار، 
تقديم الدعم واملساعدة هلم«، وزاد أن »العبادي وافق على تسليم 

امللف األمين لناحية النخيب إىل قيادة عمليات اجلزيرة والبادية«.
وكان عدد من زعماء عشائر األنبار عقد أمس االول مؤمترًا صحافيًا 

طالب فيه بسحب قوات »احلشد الشعيب« من بلدة النخيب.

Saturday 9 May 2015  2015 أيـار   9 السبت 

تهنئة
تتقدم ادارة وأسرة جريدة الهريالد بأحر 

التهاني القلبية من الشاعر محمد عامر األحمد 
بمناسبة صدور ديوانه: 

»شماء لألخضر املأمول«               
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زيت الزيتون معروف بفوائده الصحية الكثرية، ولكن ماذا عن 
أوراق شجرة الزيتون، املقدسة لدى آهلة اليونان واملذكورة يف 

القرآن؟ 

على  جوانبها  بعض  يف  تتفوق  عالجية  بقدرات  األوراق  تتميز 
الزيت، ومنها تأخري الشيخوخة وتقوية املناعة.

لعصارة أوراق الزيتون فائدة عظيمة يف الوقاية من العديد من 
األمراض وحتى يف عالجها، ألنها حتتوي على مضادات أكسدة 
الفريوسات  لنشاط  مضاد  تأثري  وهلا  حيوية  ومضادات  قوية 
والفطريات والطفيليات، كما أنها تساعد يف التغلب على مشاكل 
اهلضم وتزيد مناعة اجلسم. وهنا بعض احلقائق عن عصارة أوراق 

الزيتون وفوائدها الصحية:

- مثار الزيتون تستخدم كغذاء يف حني أن أوراق شجرة الزيتون 
ملدة  الساخن  املاء  يف  األوراق  وضع  ميكن  كدواء.  تستخدم 
عشرين دقيقة وشربها مثل الشاي. كما ميكن تناوهلا ككبسوبات 

عالجية أو وقائية.

- ألوراق الزيتون فوائد صحية أكثر من زيت الزيتون. ويرجع هذا 
جزئيا إىل النسبة العالية جدا من مادة "األولوروبني" املوجودة 
فيها، واليت تعترب أحد مضادات األكسدة القوية. وهذه املادة 
الزيتون وحلائها ومثارها، لكنها  موجودة أيضا يف جذور شجرة 
ترتكز يف أوراق الزيتون بشكل أكرب بثالثة آالف مرة من زيت 

الزيتون.

- ملادة األولوروبني القدرة على محاية شجرة الزيتون ألنها متنع 
تشكل ما يعرف باجلذور احلرة وحتميها من الضرر الناتج عن هجوم 
احلشرات والبكترييا والفريوسيات والفطريات، وهذا يطيل من 

عمر الشجرة، وهلذه املادة التأثري ذاته لدى اإلنسان أيضا.

عمر  تقدم  عن  الناشئة  األعراض  تبطئ  الشجر  أوراق  - عصارة 
جدا،  املهمة  الكلوروفيل  مادة  على  الحتوائها  وذلك  اإلنسان، 

واليت حتفز تكوين كريات الدم وتعمل على تنقية الدم.

- هلا تأثري فعال ضد البكترييا والفطريات والطفيليات يف جسد 
االلتهابات  من  وختفف  اهلضم  مشاكل  على  وتتغلب  اإلنسان، 

وتقوي مناعة اجلسم.

- ذات تأثري طبيعي مضاد اللتهاب املثانة وللفطريات املهبلية.

- ختفف نزالت الربد واالنفلونزا وتقلل من فرتة اإلصابة بهما، 
وتقلل من ضغط الدم املرتفع. كما أنها ختفف من مرض النقرس 
وارتفاع  باالمحرار  املتسم  والتورم  احلاد  املفاصل  )التهاب 

احلرارة(.

القلبية والسكتة  النوبات  الوقاية من  - تسهم بشكل كبري يف 
غيزوندهايت"  دير  "تسينرتوم  موقع  نقل  ما  وفق  الدماغية، 
اإللكرتوني. كما أنها تقضي على السموم الفطرية اليت قد ترتسب 

على جدران األوعية الدموية متسببة يف تصلب الشرايني.

- أظهرت دراسات أن عصارة أوراق الزيتون تقي من األضرار 
فوق  واألشعة  السينية  لألشعة  التعرض  عن  الناجتة  اجلسدية 
لذا من اجليد تناوهلا  النووية.  البنفسجية بل وحتى اإلشعاعات 
التشخيصية  إكس"  "أشعة  رونتغن  أشعة  لفحص  التعرض  قبل 
أو  الزيتون  أوراق  بشاي  باالحتفاظ  وينصح  املستشفيات.  يف 

بعصارتها وكبسوالتها دائما يف املنزل لتناوهلا عند الضرورة.

فوائد عالجية مذهلة ألوراق شجرة الزيتون

يعشق 
منا  الكثري 
املوز  أكل 

لطعمه 
 ، لطيب ا
دون معرفة 
ه  ئد ا فو
الكثرية، أو 
لونه  سبب 

أو شكله املقوس. فما هي فوائده وأسباب إعوجاجه وتقوسه؟ 
وما هو أصل تسميته ؟

وللموز  والكبار.  الصغار  يعشقها  ومغذية  لذيذة  فاكهة  املوز 
غذائيا  مصدرا  جعلته  اليت  املهمة  الغذائية  املواد  من  الكثري 
مهما للجسم. وحيتوي املوز، كما ذكر موقع "ابوتيكني أومشاو" 
األملاني املختص بالنصائح الطبية، على الكثري من السكريات، 
ما قد جيعله مصدرا لتزويد اجلسم بالطاقة والسكريات ويفضله 
الكالسيوم  على  املوز  حيتوي  ذلك  إىل  باإلضافة  الرياضيني. 
واملغنسيوم وفيتامني "بي 6" والربوتني والدهون والعديد من 
الفيتامينات، وكذلك حيتوي على الكثري من األمالح املعدنية. و 
100 غرام من املوز خيتوي على 88 سعرة حرارية على األقل، كما 

أشار موقع "غيسوندهايت" الطيب األملاني املختص.

ويعد املوز لذلك من أفضل مصادر الطاقة الطبيعية لإلنسان فهو 
خالي من الصوديوم ويعاجل ضغط ارتفاع الدم وخالي من الدهون 

والكوسرتول.

أصل املوز وسر تسميته

يعتقد أن أول من زرع املوز هم سكان بالد جنوب شرق آسيا. 
وكشفت رسوم قدمية تعود إىل حنو عام 600 قبل امليالد إىل 
وجود املوز يف شبه القارة اهلندية. وذكرت الكتب التارخيية أن 
القائد املقدوني اإلسكندر األكرب كان يوزع املوز على جنوده يف 
معاركه الكثرية. أما أصل التسمية الغربية للموز ، وهي بنانا، 
فيعتقد أن العرب وراء ذلك، وذلك بسبب أن التجار العرب محلوا 
املوز معهم إىل الشرق األوسط ومنها إىل أوروبا. وكان العرب 
يطلقون تسمية "بنان املوز" على مثرة أشجار املوز، كما أوضح 

موقع "ابوتيكني أومشاو" األملاني املختص بالنصائح الطبية.

ملاذا املوز مقوس؟

املوز يصبح مقوسا أثناء النمو، إذ تتكاثر مثرات املوز حول اخلصلة 
املرتبطة جبذع املوز، وعند النمو والتعرض ألشعة الشمس تأخذ 

الشكل املقوس هذا.

وينصح خرباء التغذية، نقال عن موقع موقع "غيسوندهايت" الطيب 
األملاني املختص، بشراء املوز وهو أخضر وتركه لينضج ومن ثم 
الثالجة ألنه  األملان بعدم حفظ املوز يف  أكله . ونصح اخلرباء 

سوف يفقد لونه وطعمه يف الثالجة.

املوز مصدر طاقة ال غنى عنها..وفوائده 
ال تعد وال حتصى

 قالت تقارير صحفية أن مشفى التوليد يف دمشق قام بإجراء 
عمل راحي نادر عاجل خالله سيدة سورية عجزت مشايف األقطار 
اجملاورة عن العثور على حل ملشلتها املتمثل بعدم وجود مهبل 

لديها.

إحدى  أن  »الوطن«  صحيفة  نشرتها  اليت  التفاصيل  ويف 
منذ  ومتزوجة  عامًا   ٢0 العمر  من  البالغة  السوريات  املواطنات 
عن  عبارة  هي  والدية  تشوهات  من  تعاني  كانت  أشهر  تسعة 
عدم وجود »مهبل« مع وجود الرحم بشكل طبيعي لكن أعلى من 
املستوى الصحيح ونظرًا لعدم وجود مثل هذه احلالة إال بشكل 
املشايف  كربى  يف  إال  تشوهات  هكذا  حل  يتم  ومل  جدًا  نادر 

العاملية وبكلفة كبرية جدًا.
رئيس  الكردي  بشار  الدكتور  قال  العملية  هذه  جمريات  وعن 
الفريق الطيب الوطين الذي أجرى العملية اجلراحية: منذ أسبوعني 
دخلت املريضة إىل مشفى التوليد من خالل الدكتور األخصائي 
قصي بربندي ومت إجراء دراسة تفصيلية لوضع املريضة واالستماع 
مثاني سنوات  منذ  البلوغ  دخوهلا سن  منذ  أنها  وتبني  لقصتها 
تصريف  تستطيع  ال  زواجها  بعد  وحتى  املشفى  دخوهلا  وحتى 
التصوير  بإجراء  قمنا  »مهبل«  وجود  عدم  بسبب  »الطمث«  دم 
والدراسات الشعاعية من خالل األطباء االختصاصيني يف مشفى 
التوليد وقررنا معاجلة املريضة بعد أن أيقنا بتحقيق نسبة عالية 
جدًا من النجاح ومت تشكيل فريق طيب برئاسيت ومشاركة الزمالء 

األطباء.

والعملية هي من العمليات النوعية والنادرة جدًا نتيجة عدم وجود 
»مهبل« مما مينع تصريف دم »الطمث« وخالل السنوات املاضية 
كان هذا الدم يعود من الرحم إىل باقي أحناء اجلسم ومت تصنيع 
القناة املهبلية وربطها مع الرحم بعد فتح املسار املهبلي العنقي 
وفتح عنق األعور واحلمد هلل مل تكن العملية نازفة علمًا أنها من 
مسارين  عرب  العملية  إجراء  بسبب  عادة  جدًا  النازفة  العمليات 
األول سفلي من بداية املهبل والثانية بطين من الرحم واملريضة 
حبالة جيدة جدًا واآلن استعادت حياتها الطبيعية وميكن أن حيصل 

احلمل وممارسة حياتها الشخصية بشكل طبيعي.

راجعتين  قال:  املريضة  على  املشرف  بربندي  قصي  الدكتور 
أنها  لي  وذكرت  املرضية  قصتها  ومسعت  شهر  منذ  املريضة 
راجعت عشرات األطباء داخل القطر وخارجه وكلهم أخربوها أنه ال 
عالج حلالتها أحضرتها إىل مشفى التوليد اجلامعي بدمشق وعرضت 
احلالة على األستاذ بشار الكردي املدير العام وقرر تشكيل فريق 
طيب والعمل على عالج املريضة واحلمد هلل أجريت العملية وجنحت 

بشكل كامل ومت ختريج املريضة وهي حبالة جيدة.

وعن وجود حاالت مشابهة هلذه احلالة أكد الدكتور بربندي أنه مل 
يقرأ يف تاريخ الطب عن حالة مشابهة ومل جير خالل حياته العملية 
أي عملية من هذا النوع ويؤكد أن هذه املريضة استعادت احلياة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى نتيجة عودة حياتها اخلاصة بعد 
الزواج إىل طبيعتها وكذلك أصبح حصول احلمل ممكنًا إن شاء 
اللـه بعد هذه العملية كما متت محايتها من دم »الطمث« الذي 

يشكل خطورة حقيقية على حياتها.

مشفى دمشقي يقوم بعمل جراحي عجزت 
عنه مشايف الدول اجملاورة

 زيت الزيتون أو الزيت النباتي؟ حنتار يف الكثري من األوقات 
بني اإلثنني، لكن هل نلجأ إىل األول أثناء القلي ألنه صحّي أكثر 
من الثاني؟ إليكم دليل صغري الستخدامات زيت الزيتون والزيت 

النباتي:
بالدهون  غيّن  ألنه  الصّحي  الزيت  أنه  الزيتون  زيت  عن  ُيعرف 
األحادية غري املشّبعة وبعض املضادات لألكسدة  باإلضافة إىل 
نكهته الطّيبة ورائحته الذكّية اليت تضيف نكهة على املأكوالت، 
لكن باملقابل ال ُينصح باستخدام زيت الزيتون للقلي أو الوجبات 
اليت تتطلب حتضريًا على حرارٍة عالية  خباصٍة إن جتازوت الـ 165 

درجة مئوية.

زيت  عن  عوضًا  الطبخ  أو  للقلي  النباتي  الزيت  نستخدم  لذا، 
الزيتون كزيت الكانوال، زيت دوار الشمس والكثري غريها ألنه 

زيت الزيتون أو الزيت النباتي؟
قابل للطبخ على حرارٍة عالية وال يسّبب رائحة قوّية أثناء الطهي. 
وُينصح باستخدامه حني نريد الطهي على حرارٍة مرتفعة واللجوء 
النكهة  بدون طهي وإلضافة  نعّد طبقًا  الزيتون حني  زيت  إىل 

الطّيبة.
إليكم أيضًا عالمات فساد الزيت

 1- لون الزيت غامق نظرا الحرتاق الزيت وجزئيات املادة الغذائية 
اثناء غليان  الزيت على درجات احلرارة العالية.

٢- التغري يف لزوجة الزيت.
 3- وجود رواسب يف الزيت.

الزيت  قبل  سطح  على  من  للزرقة  مائل  دخان  ظهور  عند   -4 
وصول الزيت إىل درجة حرارة القلي.

 5- عندما تظهر رائحة التزنخ يف الزيت الذي  قلي به.
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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سّلطت  عربي  حضور  وسط   
جملة "التايم" األمريكية األضواء 
على قائمة "100 شخصية األكثر 
تأثريا يف العامل" للعام احلالي 
2015، وهي الالئحة اليت ضمت 
من  غربّية  وشخصيات  زعماء 
والدين  والفن  السياسة  عوامل 
والعمل التطوعي، ومجعت أيضا 
اشتهروا  لزعماء  أمساء  بني 
بصراعهم السياسي والعسكري 

يف أوقات سابقة وحالية.

عربّيًا، أوردت اجمللة األمريكية، 
اسم العاهل السعودي سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، الذي 
منذ  عسكرية  محلة  أول  يقود 
يف  للحرمني"  "خادمًا  تعيينه 
مسمى  حتت  املاضي،  يناير 
معاقل  ضد  احلزم"  "عاصفة 
احلوثيني يف اليمن، إىل جانب 
حيدر  العراقي،  الوزراء  رئيس 
الذي وصفته اجمللة  العبادي، 
خلوضه  اجلديد"  العراق  بـ"أمل 
تنظيم  ضد  ضروسا  حربًا 
امُلتطرف،  اإلسالميةط  "الدولة 
التونسي،  الرئيس  وأيضا 
الذي  السبسي،  قائد  الباجي 
وصفته بـ"زعيم الوحدة"، وهو 
أول رئيس تونسي منتخب بعد 
إسقاط نظام زين العابدين بن 

علي إبان "ثورة اليامسني".

ضمن  اختري  ذلك،  جانب  إىل 
كل  اإلسالمية  الدول  زعماء 
أخريًا  الفائز  خباري،  حممد  من 
يف  الرئاسية  االنتخابات  يف 
نيجرييا )غالبية مسلمة(، ووزير 
اخلارجية اإليراني، جواد ظريف 
وأيضا  الصفقات"،  "صانع 
جوكو  اإلندونيسي،  الرئيس 

لبنانية تتفوق على امل علم الدين وتصبح بني 
اهم 100 شخصية يف العامل

ويدودو.

روال  اسم نسائي هو  برز  كما 
غاني، زوجة رئيس أفغانستان، 
وهي  أمحدزي،  غاني  أشرف 
ومسيحية  األصل  لبنانية 
"التايم"  ووصفتها  الديانة، 

بـ"مرأة أفغانستان العصرية".

األكثر  األمساء  أبرز  ومن 
تأثرًيا يف العامل، جند الرئيس 
أوباما،  باراك  األمريكي، 
اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس 
"الليكود"  حزب  ورئيس 
والرئيس  نتنياهو،  بنيامني 
الروسي فالدميري بوتني "الرجل 
أخرى  أمساء  مع  احلديدي"، 
مشلت كل من الرئيس الصيين 
كوريا  وزعيم  بينغ،  جني  شي 
أون،  جونغ  كيم  الشمالية، 
وأيضا الرئيس الكوبي راوول 

كاسرتو.

ويف فئة الرموز، ضمت القائمة 
فرانسيس،  الفاتيكان  بابا 
ماالال  الباكستانية  والناشطة 
يوسف زاى، اما يف فئة الرواد 
ميسيت  البالية  العبة  اختارت 
كوبالند، ورائد الفضاء سكوت 
إميا  الربيطانية  كيلي، واملمثلة 
األمريكية  واملمثلة  واطسون 

ريز ويثيبسبون.

أما يف فئة العمالقة، فاختارت 
كاين  األمريكي  املغين  اجمللة 
القائمة  مقدمة  يف  ويست 
وجنمة  اجمللة،  غالف  واحتل 
تلفزيون الواقع األمريكية كيم 

كاردشيان.

   “إننا مل نولد عاهرات، ولكن 
ظروف احلياة القاسية أجربتنا”.

مجلة قالتها امرأة من بنجالديش 
تعليًقا على قرار احلكومة إلباحة 
تعليق  وكان  الدعارة،  ممارسة 
إن  قرارها  يف  العليا  احملكمة 
حق العاهرات يف كسب العيش 
أن  املعروف  ومن  أساسي  حق 
مسلمة  دولة  أول  بنجالديش 

تبيح ذلك.

شائعة  مشكلة  اجلنس  ممارسة 
العامل  بالد  كل  يف  وموجودة 
هذه  انتشار  أسباب  تعددت 
قديم  من  املوجودة  الظاهرة 
هذه  ضمن  من  لكن  األزل، 
ا جيعل  األسباب هناك سبًبا قويًّ
ميارسون  األشخاص  هؤالء 
يف  الفقر.  وهو  العادة  هذه 
بعًضا  سنعرض  التقرير  هذا 
فيها  تنتشر  اليت  الدول  من 
الفقر  العادة، وسنجد أن  هذه 
أجل  من  الطعام  عن  والبحث 
البقاء سبب رئيسي يف حدوث 

هذه املشكلة.
زميبابوي واآلباء “احللوين”

جامعات  بها  قامت  دراسة  يف 
جامعة  مع  باالشرتاك  زميبابوي 
كاليفورنيا تبنّي أن العديد من 
“اآلباء  يعتمدن على  املراهقات 
األكرب  رفقاؤهن  وهم  احللوين” 
معهن  يقيمون  الذين  ا،  سنًّ
الطعام  لتوفري  جنسية  عالقات 
أو  املدارس هلن،  ومصروفات 
إلشباع رغباتهن يف اقتناء سلع 
الطبقات الراقية، ومن املؤسف 
حيضرون  قد  اآلباء  هؤالء  أن 
هلن كل ما يرغنب فيه من هدايا 

إال “احللوى”.

اليت  الدراسة  أوضحت  وقد   
مراهًقا   71 على  إجراؤها  مت 
أعمارهم  ترتاوح  اجلنسني  من 
بني 16 إىل 19 عاًما، أن نسبة 
عالقات  يقمن  الالتي  الفتيات 
خطرية وغري متكافئة مع رجال 
ا ترتاوح ما بني 30 إىل  أكرب سنًّ

.40%

إحدى  باديان،  نانسي  وتقول 
السبب  بأن  الباحثات  كبار 
احلقيقي وراء املعاشرة اجلنسية 

 ممارسة اجلنس من أجل املال حول العامل
أجيال  إىل  تنتمي  ألطراف 
اقتصادي  “سبب  هو  خمتلفة 
يعين  الذي  األمر  معظمه”،  يف 
الدعم  لتقديم  التدخل  حتمية 
املدارس  لطالبات  االقتصادي 
اكتفاٌء  لديهن  يصبح  حتى 
كون  إىل  وإضافًة  ذاتي، 
وقف  يف  ا  أساسيًّ عامال  ذلك 
أن  غري  اإليدز.  مرض  انتشار 
للعديد  بالنسبة  خمتلٌف  األمر 
خاصة  الفقريات،  الفتيات  من 
آباءهن  فقدن  الالتي  هؤالء 
بسبب مرض اإليدز، حيث تبدو 
الكارت  هي  اجلنسية  العالقة 

اليائس الوحيد أمامهم.

ويف زميبابوي يزيد عدد األطفال 
أو  األبوين  أحد  فقدوا  الذين 
 780 عن  اإليدز  بسبب  كليهما 
ألف طفل، وهو األمر الذي أدى 
ممارسة  معدالت  ارتفاع  إىل 
حيث  الشباب،  بني  الدعارة 
إىل  املراهقات  تتجه  ما  عادة 
البحث عن سبيل إعالة إخوتهن 
الصغار، باإلضافة إىل ممارسة 
زميبابوى  يف  األسر  عند  أخرى 
املمارسات  بعض  عقد  وهي 
إىل  يعود  والسبب  التقليدية 
التدهور االقتصادي أيًضا الذي 
يساهم يف إمكانية التخلي عن 
األمثلة  وأحد  العائلية،  القيم 
الطقوس  أحد  هو  ذلك  على 
باجلماع  الذى يوصي  التقليدية 
لتعزيز  كوسيلة  بكر  طفل  مع 
الثروة. ووفًقا لليونيسف فإن 
)%75( من الشعب يف زميبابوي 
يعيشون حتت خط الفقر، وقد 
إىل  السابق  عن  التضخم  قفز 

.228٪
كينيا: اجلنس مقابل السمك

يف كينيا، وعلى امتداد حبرية 
فيكتوريا، تنتشر جتارة من نوع 
خاص، ومعرتٌف بها من احلكومة، 
إىل  السمك  صيادو  يلجأ  إذا 
العديد  لدى  الفقر  استغالل 
من النساء ومقايضة بضاعتهن 
مقابل  معهن  الدعارة  مبمارسة 
هلن.  الطازجة  األمساك  تأمني 
عن  أكثر  يوضح  الفيديو  وهذا 

هذه التجارة.

اهلند: اجلنس وسيلة للحياة

متثل  اهلند  أحناء  معظم  يف 

للحياة  وسيلة  اجلنس  ممارسة 
وشكال من أشكال الدخل، حتى 
إن األسر اليت ال يوجد بها ابنة 
تقوم بشراء فتيات من مناطق 
أخرى من البلد ملمارسة اجلنس 
كعمل للحفاظ على دخل األسرة 
هؤالء  بعض  معيشتها.  وسبل 
اخلدمة  بأعمال  يقمن  الفتيات 
أحياًنا  ويتعرضن  املنزلية 
قبل  من  اجلنسي  لالعتداء 
كما  والزمالء،  العمل  أصحاب 
بالنسبة  أيًضا  الشائع  من  أنه 
يف  للعمل  االنسياق  لألوالد 
 )5.5( حوالي  اجلنس،  جمال 
أعمارهم  ترتاوح  طفل  مليون 
ذلك  يفعلون  و18عاًما   5 بني 
حوالي  يعادل  وهذا  عام.  كل 
جتارة  يف  العمل  من   )40%(

اجلنس يف اهلند.

“أنت  منظمة  لتقرير  ووفًقا 
حوالي  فإن  األطفال”  وحقوق 
ا يكونون يف  )8945( فتاة وصبيًّ
عداد املفقودين كل عام بسبب 
األطفال  ومبيعات  االختطاف 
اجلنس،  جتارة  يف  بهم  والزج 
عن  استمالتهم  تتم  ما  وغالًبا 
على  باحلصول  وعدهم  طريق 

حياة أفضل.

يف  وجنس  جتارة  “الغلمان” 
أفغانستان

أطفاهلم  الفقراء  األهل  يعرض 
حصوهلم  مقابل  للنكاح  الذكور 
يف  الغلمان  نكاح  املال،  على 
أفغانستان تراث  قديم  حتافظ 
عليه حركة طالبان ويقوم على 
كما  الصغار!  الصبية  استغالل 
جاء يف تقرير هلنادي العنيس 

عن نكاح الغلمان.
القدامى  احلرب  أمراء  من  عدٌد 
األعمال، جيتمعون  رجال  وحتى 
مكان  يف  النهار  وضح  يف 
“باتشابازي” يف شوارع  يسمى 
ا  حرفيًّ يعين  والذي  كابول 
يوجد  كما  الفتيان.  مع  اللعب 
“أفالم  تدعى  كذلك  أفالم 
باتشابازي” وحتتوي على مقاطع 
وفيديوهات ألطفال أفغانستان 
معينة  بطريقة  يرقصون  وهم 
الغلمان.  بـأفالم  نعتها  ويتم 
18عاًما  الغالم  يبلغ  وعندما 
واجلدير  العمل  هلذا  يصلح  ال 
ذكره أن زعماء هذه املمارسات 

باجلهاد  شاركوا  حماربون،  هم 
ثم أصبحوا قادة إىل أن جلؤوا 
الغلمان  مع  النكاح  ملمارسة 
الصغار، واليت يعتربونها مهنة 
هلم تثري اهتماماتهم حتى أضحت 
ا ملتعتهم على حد  مصدًرا خاصًّ
قوهلم, وبعضهم كانوا ميلكون 
إال  كقادة،  عملهم  أثناء  غلماًنا 
فور  املوضوع  عن  ختلوا  أنهم 
ال  أن  صرحوا  وقد  تزوجهم، 
مانع لديهم ألن ميارسوا النكاح 
زواجهم  بعد  حتى  الغلمان  مع 
يف حال فقط وافقت زوجاتهم 

على األمر.

عقار  وفتيات  بنجالديش 
الستريويد

الوضع  الدولة  هذه  يف  هنا 
خمتلف, جتارة اجلنس تعتمد على 
الفتيات صغريات السن، ولكن 
الفتيات  تتناول  غريبة  بطريقة 
املخدرات وعقار الستريويد من 
بدانة  أكثر  أنفسهن  جعل  أجل 
الذين  للعمالء  جاذبية  وأكثر 
أن  املعروف  ومن  يأتون، 
عقار الستريويد يتم استخدامه 
لتسمني  املزراعني  قبل  من 
وبهذا  وزنها،  وزيادة  املاشية 
تعّرض هؤالء الفتيات أنفسهن 
للخطر آلن هذا الدواء يف حالة 
غري صحيحة  بطريقة  استخدامه 
الدم  ضغط  ارتفاع  إىل  يؤدي 
أخرى  ناحية  ومن  واإلدمان، 
األحوال  وسوء  الفقر  يلعب 
ضد  والتمييز  االقتصادية، 
ممارسة  يف  ا  هامًّ دوًرا  املرأة 
هناك  فليست  لذلك،  النساء 
للناس  وفرية  اجتماعية  رعاية 
يف بنجالديش، ومعظم الناس 
من  و45%  أراٍض،  ميلكون  ال 
الفقر،  خط  حتت  السكان 
النساء  معاملة  إىل  باإلضافة 
الدرجة  من  كمواطنات  هناك 
أي  يتلقني  ال  فهن  الثانية، 
العنف  ويعترب  رمسي،  تعليم 
مقبواًل  أمًرا  هناك  املرأة  ضد 
الرجال  ضبط  لتحقيق  كوسيلة 
إىل  ُينظر  ما  وغالًبا  فوقهن، 
منها  أكثر  مادي  املرأة كهدف 
من  ذلك  وكل  بشري،  ككائن 
يف  لدخوهلن  ميهد  أن  شأنه 
عامل اجلنس، ومن املعروف أن 
إسالمية  دولة  أول  بنجالديش 
مثل  فيه  تبيح  قانوًنا  تصدر 

هذه املمارسات.

خطأ حيرم فائزاً باجلائزة الكربى لليانصيب 
ربح رجل أمريكي مبلغ 75 ألف 
اشرتى  أن  بعد  أمريكي  دوالر 
حمطة  من  يانصيب  بطاقة 
وقام  كاليفورنيا  وقود  يف 
حبّكها وقّدمها للمحاسب الذي 
أمريكي فقط  75 دوالر  أعطاه 

عن طريق اخلطأ
ومنذ أن اكتشفت مديرة حمطة 
إسالم  هاهار  الوقود مشسون 
اخلطأ وهي حتاول العثور على 
وقالت  السبل.   بشتى   الرجل 
وقود  حمطة  مديرة  إسالم 
"تشيفروم" يف منطقة باملديل، 
بوالية كاليفورنيا  األمريكية إن 
احملاسب أخطأ يف قراءة املبلغ 
املكتوب على بطاقة اليانصيب 
وظهر  حكها  الزبون  أن  بعد 

رقم 75 لذا أقدم على إعطائة 
ألف   75 عن  عوضًا  دوالر   75
الزبون  نقوده  وأخذ  دوالر. 

وغادر على الفور. 
ونشرت املديرة صورة للزبون 
الرابح التقطتها كامريا املراقبة 
منها  حماولة  يف  احملطة  يف 
ممن  وطلبت  عليه،   للعثور 
يبلغه  أن  الرجل  على  يتعرف 
جائزته  الستالم  باجمليء 
اإلدارية  كاملة.  وقالت 
يف  اليانصيب  مؤسسة  يف 
بأنها  لوبيز  روس  كاليفورنيا 
بالواقعة  املسؤولني  أبلغت 
هذه  يف  حتقيقًا  فتحوا   وأنهم 
احلادثة.  حبسب موقع يو بي 

آي اإللكرتوني.  
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 The Australian govern-
ment would sell the right 
to immigrate to Australia - 
with migrants no longer ac-
cepted based on their skills 
or family connections - un-
der radical proposals being 
examined by the govern-
ment’s independent think 
tank.
The Productivity Com-
mission is investigating a 
price-based immigration 
system that would use 
entry fees as the primary 
determinant for who gains 
entry to Australia.
Such a scheme could help 
the government rein in the 
budget deficit by bringing 
in tens of billions of dollars 
in extra revenue and allow 
it to trim the number of 
public servants administer-
ing Australia’s immigration 
system. 
But the proposals have 
alarmed business groups 
and unions, who say tack-
ling skills shortages should 
remain the focus of Aus-
tralia’s immigration policy. 
Ethnic community groups 
say they would oppose any 
moves that would prevent 
poorer immigrants from re-
uniting with their families. 
The Productivity Com-
mission issues paper on 
Australia’s migrant intake, 
released on Friday, raises 
some dramatic propos-
als including introduc-
ing an immigration lottery 
and creating a HECS-style 
payment system for im-
migrants to pay back their 
entry fee.
The Australian migration 
program issues permanent 
residency visas to three 
streams of migrants: those 
with particular skills; those 
with families in Australia; 

and others who meet spe-
cial eligibility criteria.
The government estab-
lished the inquiry, which 
will issue its final report 
next March, in a deal to 
secure Liberal Democrat 
Senator David Leyon-
hjelm’s support for the re-
introduction of temporary 
protection visas for asylum 
seekers.
In its issues paper, the 
Productivity Commission 
canvasses two options to 
introduce an “immigration 
fee”: setting a price, with 
the size of the intake dic-
tated by demand; or setting 
a cap on the intake and al-
lowing demand to dictate 
the price of entry.
The commission notes 
there are also middle 
ground options such as al-
lowing a capped number of 
places to be allocated via a 
tender process. The United 
States - whose immigra-
tion program is less skills-
focussed than Australia’s 
- uses a “diversity lottery” 
to allocate up to 50,000 
places a year to applicants 
from countries with low 
rates of immigration to the 
US.
The inability of many hope-
ful immigrants to pay up-
front could be addressed 
by allowing them to borrow 
against future expected 
earnings or by introducing 
a loans program. 
The commission notes that 
introducing a price-based 
system could lead to some 
loss of government control 
over Australia’s immigrant 
intake and could change 
the composition of those 
who apply to migrate to 
Australia.
Refugees would not have 

Citizenship for sale: government explores 
price-based immigration system

Foreign investors who 
have illegally bought Aus-
tralian real estate have 
until November 30 to 
come clean and sell their 
properties or face poten-
tial prosecution under a 
new Abbott government 
crackdown.
Australia’s investment re-
gime generally does not 
allow foreign investors to 
purchase existing homes 
and Prime Minister Tony 
Abbott has announced 
tougher penalties, includ-
ing possible jail terms, 
for people who break the 
rules.
Under legislation to be 
introduced later this 
year, penalties will be in-
creased to $127,500 or 
three years’ imprison-
ment for individuals, and 
$637,500 for companies. 
The government wants 
the new regime in place 
by December 1.
But Treasurer Joe Hockey 
has announced a morato-
rium to encourage people 
who have made unlawful 
purchases to turn them-
selves in.
“Those foreign inves-
tors have until November 
30 to come forward and 
self identify,” he  said on 
Saturday. “They will be 
forced to sell their prop-
erties, but they will not be 
subject to criminal pros-
ecution.”
People who don’t come 
forward will face the full 
force of the law, he said.

“If you do not come to 
us, we will come to you 
because eventually we 
will find those people that 
have engaged in unlawful 
acquisition of Australian 
real estate and we will 
prosecute you and we will 
be very hard about it.”
The announcement came 
as Mr Abbott and Mr Hock-
ey ramp up their prepara-
tions for their make-or-
break second budget.
Mr Abbott said the bud-
get would be “measured, 
responsible and fair” – 
but he wouldn’t confirm 
a backflip on pension in-
dexation.
“I want to assure people 
this is a budget that will 
be measured, responsible 
and fair,” he told report-
ers in Sydney.
“It’s a budget that will be 
good for jobs, growth and 
opportunity.”
But as for specific budget 
announcements, people 
will have to wait until May 
12, he said.
Reports say the gov-
ernment has decided to 
dump its deeply unpopu-
lar plan to reduce the rate 
of indexation for the age 
pension and will make the 
lost revenue by changing 
eligibility criteria for the 
part-pension.
Currently, aged pensions 
are indexed to whichever 
is higher out of inflation 
and male average weekly 
earnings. The government 
had wanted to index only 

Joe Hockey announces foreign investment mor-
atorium, urges rule-breakers to come clean
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to CPI, which is mostly 
lower, in a bid to save $23 
billion over 10 years.
Dumping the plan will be 
as popular with Mr Ab-
bott’s backbench as it will 
with pensioners them-
selves. Coalition dissent-
ers have been urging the 
Prime Minister to shed 
this final policy “barna-
cle” for months. 
In that sense, the decision 
will help shore up Mr Ab-
bott’s leadership against 
further attack.
Labor’s families spokes-
woman, Jenny Mack-
lin, said any changes to 
the part-pension would 
amount to another broken 
promise by Mr Abbott.
“Tony Abbott should 
come clean how many 
part-pensioners will be 
worse off by this latest 
attack and how many will 
be kicked off the pension 
altogether,” she said. 
“Any part pensioner with 
assets is at risk of a pen-
sion cut under this new 
broken promise.”
Mr Abbott has also moved 
to hosed down new ru-
mours of a possible early 
double dissolution elec-
tion.
“I should say it is my firm 
intention to deliver on the 
mandate that the public 
gave us and when the 
public elected us, they 
expected us to govern for 
three years and that is ab-
solutely what we intend to 
do,” he said.

People who don’t come forward will face the full force of the law, Treasurer Joe Hockey said. Photo: Daniel Munoz 

to pay the fee. 
Senator Leyonhjelm said 
that a fee-based immi-
gration system had been  
backed by Nobel Prize-
winning economist Gary 
Becker. Senator Leyon-
hjelm nominated $50,000 
as a possible amount for 
entry to Australia.
“This would make a sub-
stantial financial contribu-
tion to the Australian bud-
get and I hope that would 
lead to lower taxes,” he 
said.
Businesses needing skilled 
migrants could pay the 
fee or governments could 
waive the fee for particular 
professions or trades, he 
said.
Immigration Minister Peter 
Dutton said that the pro-
posals were not govern-
ment policy when releasing 
the inquiry’s terms of refer-
ence earlier this year.
“The government is keen 
to see the Productivity 
Commission analyse these 
issues thoroughly, how-
ever there are no plans to 
make significant changes 
to the migration program,” 
he said.
Australia uses a mix of 
qualitative factors (such 
as skills) and charges in 
its immigration process, he 
said.
Australian Industry Group 
chief executive Innes Wil-
lox, said that “skilled mi-
grants should remain the 
primary source of new en-
trants”.
Australian Council of 
Trade Unions President 
Ged Kearney said: “We are 
concerned the Productiv-
ity Commission’s inquiry 
is focused on allowing 
only those rich enough  to 
migrate regardless of ful-
filling the current require-
ments, including filling 
skills shortages.”
The Productivity Commis-
sion will release a draft re-
port in November and hold 
public hearings before it 
hands its final report to 
government next March. 
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CHRISTINE Milne has re-
signed from her position 
as leader of the Greens 
party. 
In a Twitter post she an-
nounced that she would 
not be contesting the 
2016 election and would 
therefore resign as 
leader of the Australian 
Greens.
“Feeling optimistic, 
proud & sad to announce 
I’m not contesting 2016 
election, and so I resign 
as Leader of Australian 
Greens,” she wrote.
A leadership ballot for 
the position will be held 
at 11.30am.
The shock announce-
ment caught media and 
political veterans by sur-
prise.
“I’ve just stepped out 
of a meeting with my 
Party Room colleagues 
to send you this note. 
They are 10 of the best 
politicians I have ever 
known. And so, it is with 
a mix of optimism, pride 
and sadness that I am 
letting you know that, at 
that meeting, I resigned 
my position as Leader of 
the Australian Greens,” 
Senator Milne said.
“After 3 years as leader, 
10 years as a senator, 
and 25 years in politics, 
the time has come.”
Senator Milne also placed 
an extended statement 
on her Facebook page 
saying: “I have achieved 
what I set out to achieve 
when I took over the 
leadership.
“The Greens have gone 
from strength to strength 
with solid election re-
sults and a growing, 

Christine Milne resigns as Greens leader 

engaged party member-
ship.”
She said her decision to 
resign was made with 
her family.
“After 25 years in poli-
tics, I am looking forward 
to spending more time 
in my beautiful home 
state of Tasmania, with 
friends and family, and 
especially as I am soon 
to be a grandmother.”
Reacting to the news, 
Treasurer Joe Hockey 
told reporters in Canber-
ra: “I hope it is a retire-
ment for all the right rea-
sons,” Mr Hockey said.
“I just say to whoever is 
the new Greens Leader: 
please offer us some 
bipartisan work and bi-
partisan support in the 
Senate.”
Greens Senator Richard 
Di Natale put out a state-
ment on Twitter about 
Senator Milne’s resigna-
tion.
“Christine Milne has left 
an enormous legacy af-
ter 25 years in political 
life. It’s been an honour 
to work with you Chris-
tine,” Senator Di Natale 
posted.
Milne, a former school-
teacher, took over the 
Greens leadership from 
Bob Brown in April 
2012.
She was first elected to 
the Tasmanian House of 
Assembly in 1989 and 
went on to become the 
first female leader of a 
political party in Tasma-
nia.
“I am 67. I am aware 
that one should always 
make room for renewal 
in politics. A democracy 

Greens Leader Christine Milne has resigned. Source: News Corp Australia 

is the healthier for the 
turnover of the depth 
of talent there is in its 
community,” Brown told 
reporters at the time of 
Milne’s succession.
After losing her seat, 
Milne quit state politics 
and in 2000 became an 
adviser to Brown before 
being elected to the Sen-
ate in her own right in 
2007.
Senator Milne was 
booked to address the 
National Press Club to-
morrow delivering the 
Greens’ pre-budget ad-
dress.
The now former leader is 
due to outline opportuni-
ties in the 2015 budget 
“to set Australia on the 
path beyond neoliberal 
economics”.

Aid to Indonesia will be 
considerably cut by the 
Abbott government in next 
week’s budget, but is un-
likely to be directly linked 
as retribution to the execu-
tions of Andrew Chan and 
Myuran Sukumaran.
The aid budget will face 
the biggest cut to its pro-
grams in Australia’s his-
tory as it is slashed by $1 
billion. This is expected to 
affect assistance offered 
to Indonesia – Australia’s 
largest aid beneficiary that 
was offered $605.3 million 
last year.
The cuts are so significant 
that Fairfax Media under-
stands ambassadors from 
African countries including 
Botswana, Kenya, Zimba-
bwe, Angola and Ethiopia 
pleaded to the joint stand-
ing committee on foreign 

affairs and aid not to cut 
aid to their impoverished 
nations during a meeting 
in March.
A Liberal MP who was 
present at the meeting 
confirmed that the am-
bassadors addressed the 
members of the committee, 
saying they “implored” the 
government not to cut aid 
to their countries due to 
the extreme levels of pov-
erty.
The director of the Aus-
tralian Council for Interna-
tional Development, Marc 
Purcell, said the govern-
ment would have to walk a 
thin line in how they pres-
ent the aid cuts, particu-
larly to Indonesia.
On one hand, the major-
ity of the Australian pub-
lic want Indonesian aid 
to be affected, but on the 

other hand Australia has 
to maintain its diplomatic 
relationship with Indone-
sia, he said.
“The facts are that aid to 
Indonesia was always go-
ing to be cut in this forth-
coming budget as part 
of the $1 billion cuts an-
nounced by Joe Hockey,” 
Mr Purcell said.
He said Foreign Minister 
Julie Bishop had been 
placed between a “rock 
and a hard place”.
“There is a segment of the 
public baying for retribu-
tion by cutting the aid,” 
he said. “But it could also 
risk diplomatic relations 
with Indonesia if it is mis-
judged.”
He also predicted that aid 
to Africa would be “gut-
ted” in the budget.
Yet the massive reduc-
tions are not anticipated 
to touch any country that 
offers the processing or 
resettlement of asylum 
seekers and refugees, ac-
ademics have predicted. 
This includes Papua New 
Guinea, which is Austra-
lia’s second largest re-
ceiver of aid, receiving 
$577.1 million last year. It 
also includes Nauru and 
Cambodia.
Robin Davies, research 
fellow for the Graduate 
Institute of International 
and Development Studies 
in Geneva said no matter 
how big the cuts are in In-
donesia, the government 
will find itself in a bind.
“It will certainly be seen 
in some areas as retribu-
tion,” he said. 
“I’m not sure the govern-
ment will be too concerned 
if it is seen as retaliation.” 
Professor Stephen Howes, 
the director of the Devel-
opment Policy Centre at 
the Australian National 
University, said the lack 
of public awareness to the 
extent of the cuts to aid 
could lead many people to 
believe that Australia had 
cut aid to Indonesia as re-
taliation.
“This is the biggest cut to 
aid ever... it is certain that 
aid to Indonesia will be 
cut.”

Federal budget 2015: Foreign aid to Indonesia to be slashed
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The Maronite Catholic Society Executive held its first meeting on Monday 4 May 2015 in 
order to distribute the various Executive responsibilities in accordance with its constitution 
and determine the way forward in the service of the Maronite community both in Australia 
and Lebanon.
The results were as follows:
Tony Khattar: President and Chair of Church Liaison Subcommittee
Ghassan Awit: First Vice-President
Lichaa Chidiac: Second Vice-President
Raymond Abi Arraj: Secretary
Fahd Gitani: Assistant Secretary 
Chafic Saade: Treasurer
 Khalil Tartak: Advisor
Bakhos Georges: Advisor and chair of Events Subcommittee
Sarkis Nassif: Consultant- Special Projects
Anne Farah-Hill: Chair, Women Subcommittee
Joe Baini: Chair of International Relations Subcommittee
Anthony Hasham: Chair of Planning and Development Subcommittee
Danny Geagea: Chair, Registration of Maronites in Lebanon Subcommittee

Immediately after the announcement of the final result, Bishop Tarabay congratulated Presi-
dent Tony Khattar and his Executive Committee stressing the importance of the Maronite 
Catholic Society and the role it plays as he explained his ambitious vision which the Presi-
dent Khattar and the new Executive will undoubtedly would attempt to fulfil.
The meeting was also an opportunity for the new president to thank his grace for his con-
tinued support for the Society and to reach out and extend his sincere appreciation to all 
the Maronite parishes – priests, monks and nuns, promising to communicate and cooperate 
with all of them in order to uphold and support the Maronite community.
At the end of the meeting, memorial photos were taken. His grace then blessed their mission 
as they set out to serve their community.
For more information, please contact: Tony Khattar on 0418201902 or Raymond Abi-Arraj 
on 0413069004

Issued by Raymond Abi-Arraj
Secretary - Maronite Catholic Society
Sydney – 5 May 2015
EMAIL: rayarraj@optusnet.com.au

All correspondence to address:
MCS: PO Box 687- STRATHFIELD NSW 2135

Final outcome-Maronite Catholic Society’s Elections 2015
From the Maronite Eparchy in Strathfield
Bishop Tarabay blesses the mission of President Tony Khattar and his new team
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The Reserve Bank has 
put fears of an overheat-
ed housing market to one 
side, slashing the cash 
rate to 2 per cent just one 
week before the federal 
budget and citing low in-
vestor confidence and a 
low inflation outlook as 
factors.
The decision - which sets 
the official cash rate at an 
all-time low - is designed 
to kickstart flagging busi-
ness investment but also 
risks reinforcing con-
cerns about the weak 
state of the economy.
The move actually sent 
the dollar higher (con-
trary to the bank’s plan) 
as markets assessed it 
would likely be the last 
downward move.
But Treasurer Joe Hock-
ey was only seeing the 
upside, declaring the 
$60-per-month saving 
on a $400,000 mortgage 
was “fertiliser” for an 
economy showing green 
shoots, as he called on 
households and busi-
ness to use debt to fund 
new opportunities.
“Now is the time to bor-
row and invest ... now is 
the time to have a go,” a 
clearly upbeat Mr Hockey 
said, branding the pros-
pect of cheaper mortgage 
rates “good news for 
families and good news 
for small business”.
In a sign his deficit re-
duction plan has itself 
been shelved, Mr Hockey 
said next week’s budget 
would show the twin arms 
of monetary and fiscal 
policy working together 
in a budget that would be 
“measured, fair, and re-
sponsible” and designed 
to promote “jobs, growth, 
and opportunity”.
While few details of the 
budget have been re-
leased, the government 
is poised to announce a 
new childcare assistance 
package and small busi-
ness tax cuts as part 

of the plan to promote 
growth and rebuild its 
own political stocks. A 
deeply unpopular poli-
cy announced last year 
to cut pension index-
ation from 2017 is to 
be shelved in favour of 
a tighter assets test on 
wealthier part-pension 
recipients.
In a further sign of a 
growth-bias in the 2015-
16 budget, Mr Hockey 
declined to describe last 
year’s effort as “mea-
sured, fair, and respon-
sible,” calling it instead 
“an important budget for 
its time”.
Business greeted the Re-
serve Bank move with a 
degree of caution, with 
the Australian Cham-
ber of Commerce and 
Industry’s John Osborn 
predicting it would pro-
vide businesses with “a 
little more confidence 
to grow” while requiring 
more action from gov-
ernment itself on budget 
repair.
“Monetary policy can 
only take us so far,” he 
said.
The Australian Indus-
try Group noted that the 
cut reflected “the fragile 
state of our economy”.
Mr Hockey said while 
the interest rate cut was 
good news for homebuy-
ers, it would however 
mean greater hardship 
for self-funded retirees 
and, marking out a clear 
political difference with 
Labor, promised the bud-
get would not include 
increased taxes on su-
perannuation for the 
wealthy.
“I want to emphasise it’s 
going to be very hard for 
people who retire and 
rely on their savings be-
ing in the bank and that’s 
one of the reason why the 
government had decided 
that it’s unacceptable to 
have any increase in tax-
ation on superannuation 

Federal budget 2015: Joe Hockey looks on the bright 
side as Reserve Bank cuts rates

The Abbott government 
will overhaul Australia’s 
pension system in next 
week’s budget, with over 
170,000 low to middle 
income pensioners to be 
$30 a fortnight better off.
We’re helping those with 
more modest assets 
But the tightening of the 
pensions assets will hit 
wealthier retirees, with 
around 91,000 expected 
to lose access to the part-
pension and 236,000 peo-
ple to have their pensions 
decreased.
The changes replace the 
plan announced in last 
year’s budget to change 
the indexation of the aged 
pension from average 
weekly earnings to the 
lower Consumer Prince 
Index.
The plan triggered an an-
gry backlash from voters 
and the Coalition back-
bench. 
Social Services Minister 
Scott Morrison said on 
Thursday that nine in 10 
pensioners would either 
be better off or not be af-
fected when the changes 
come into effect in 2017.
“We’re helping those with 
more modest assets,” Mr 
Morrison told the Nine 
Network on Thursday.
Mr Morrison acknowl-
edged on Thursday that 
the changes would not 
save the budget as much 
money over the long-term 
as the planned changes 
to pension indexation. 
Changing pension index-
ation to inflation would 
have saved $23 billion 
over 10 years. 
Around 50,000 retirees 
on the part-pension will 
now qualify for the full 
pension. 

Changes to pension taper 
rates mean that couples 
who own their home and 
have additional assets 
worth less than $451,500 
will be better off.
Couples who don’t own 
property and hold assets 
worth up to $699,000 
will also benefit from the 
changes.
The asset threshold to 
receive access to the 
part-pension will be re-
duced from $1.15 million 
to $823,000 for a retired 
couple excluding the val-
ue of the family home.
This means around 91,000 
people will lose access to 
the part-pension.
“This is a sensible, com-
mon sense, modest mea-
sure,” Mr Morrison said. 
But Mr Morrison said they 
would still get the Com-
monwealth Seniors Health 
Card, which gives them 
concessions on medi-
cines and bulk-billing.
Mr Morrison expects the 
Greens to support the 
changes, ensuring their 
passage through Parlia-
ment. They will not come 
into effect until after the 
next election.
The changes will save the 
budget $2.4 billion over 
two years.
Mr Morrison that the 
changes were better than 
Labor’s plan to reduce su-
perannuation tax conces-
sions for wealthy retirees. 
Council on the Aging chief 
executive Ian Yates said 
in a statement on Thurs-
day: “This is a better 
place to start looking at 
any pension changes, but 
the proposal still needs to 
be scrutinised as part of 
a broader retirement in-
comes review.”

Federal Budget 2015: pensions overhaul to 
help the poor and hit the rich

in the upcoming budget,” 
he said.
Economists believe the 
Reserve Bank is near-
ing and indeed may have 
reached the end of its 
rate-cutting phase.
NAB chief economist Ivan 
Colhoun says there is 
now little prospect of an-
other rate cut in the near-
term “barring a signifi-
cant unexpected change 
in the global economy”.
St George Bank chief 
economist Hans Kunnen 
told clients the RBA’s 
“easing bias” has now 
“been put on the back 
burner”.
Economists said the 
RBA’s decision would 
push mortgage rates 
down to levels not seen 
since the mid-1950s.
ANZ was the first of the 
big four banks to flag its 
intentions in response to 
the Reserve Bank’s cut, 
saying it would lower the 
rate on its standard vari-
able home loan by 0.25 
percentage points this 
Friday. Commonwealth 
Bank only passed on 20 
basis points to borrow-
ers.
The market is still pricing 
in one more rate cut in the 
RBA’s interest rate cycle, 
but it expects that to hap-
pen in the first quarter of 
next year.
The rate cut reflects the 
central bank’s ongoing 
concerns over low busi-
ness confidence and 
suggests it regards the 
risk of an overheating 
property market in Syd-
ney as less of a danger 
to the broader economy 
than the reluctance of 
business to invest and 
create new wealth.
RBA governor Glenn Ste-
vens said the “key drag” 
on demand over the com-
ing year would likely be 
“weakness in business 
capital expenditure in 
both the mining and non-
mining sectors,” noting 

that government spend-
ing was “scheduled to be 
subdued”.
But he also said there 
seemed to be “improved 
trends in household de-
mand over the past six 
months and stronger 
growth in employment.” 
His positive assessment 
of the economy caught 
currency traders by sur-
prise, so despite the 
Australian dollar falling 
more than US0.7 cents 
to US77.88 cents imme-
diately after the rate an-
nouncement, it quickly 
shot higher, to US79.05 
cents.
The dramatic cut may also 
be seen as a pre-budget 
shot across the bow of 
the Abbott government, 
which has spent much of 
its time warning of a bud-
get emergency and has 
so far shown a marked 
reluctance to use fiscal 
policy to stimulate activ-
ity and build confidence.
The cut comes despite 
Mr Stevens’ previous 
warnings that monetary 
policy is becoming less 
effective in stimulating 
demand because the 
problem is not so much 
a lack of money in the 
economy, as a lack of 
confidence.
“The economy is there-
fore likely to be operating 
with a degree of spare ca-
pacity for some time yet,” 
he said on Tuesday.
But while Mr Hockey is 
flagging stimulus, Mr Os-
born said his organisa-
tion was worried the gov-
ernment had dropped the 
ball on cutting spending.
“Cutting interest rates to 
a historic low reinforces 
the need to reduce public 
spending, tax and regula-
tion so businesses have 
more room to invest and 
create jobs ... interest rate 
cuts must be coupled 
with budget repair before 
this will turn around,” he 
said.
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Social Services Minister Scott Morrison. Photo: Anna Warr



Page 38صفحة 38     

News

New Greens leader Richard 
Di Natale has vowed to get 
climate change policy “back 
on track” and champion 
“mainstream progressive 
values” after the surprise 
resignation of Christine 
Milne.
But the appearance of 
smooth generational change 
to an unopposed Senator Di 
Natale was diminished by 
claims the transition was or-
chestrated to thwart any bid 
by Senator Milne’s deputy, 
Adam Bandt, to assume the 
top job.
Senators Milne and Di Na-
tale repeatedly refused to 
be drawn on assertions that 
he and new deputies, Scott 
Ludlam, from Western Aus-
tralia, and Larissa Waters, 
from Queensland, had been 
given advance warning of 
Senator Milne’s decision to 
end her 25-year political ca-
reer.
Fairfax Media understands 
that Mr Bandt expressed 
his annoyance that he was 
not given the opportunity 
to canvas support before 
the vote was called within 
90 minutes of Senator Milne 
informing Greens senators 
of her decision at a party 
room meeting on Wednes-
day morning.
The senators had been called 
to Canberra ostensibly to 
discuss their approach to 
next Tuesday’s federal bud-
get and to support Senator 
Milne when she addresses 
the National Press Club on 
Thursday.
Senator Di Natale played 
down complaints about the 
process, telling reporters it 
was identical to when Bob 
Brown stepped down three 
years ago: “Someone may 
have been disappointed 

with the outcome. Surprise, 
surprise. That’s politics, 
right?”
Mr Bandt, the only Green 
in the House of Represen-
tatives, also refused to be 
drawn, tweeting: “Congrats 
Richard & new team! V hap-
py to hand over Deputy to 
focus on new baby (due in 
few wks!) & winning further 
Reps seats in Vic & NSW.”
Senator Di Natale’s eleva-
tion signals a more prag-
matic leadership approach, 
with the 44-year-old former 
GP repeatedly saying he 
wanted to “get things done” 
and was willing to re-visit is-
sues.
“There’s an opportunity with 
the new leadership to talk 
about a whole lot of things. 
I’m not going to do things 
on my own,” he said.
Senator Sarah Hanson-
Young, the party’s high-
profile spokesperson on 
immigration, described his 
elevation as a “massive op-
portunity to re-shape how 
we engage with the com-
munity to put us on a strong 
path to winning more seats 
at the next election”.
Tony Abbott and Bill Short-
en paid generous tributes 
to Senator Milne, who was 
elected to the Tasmanian 
parliament as an indepen-
dent in 1989, became the 
leader of the Greens in that 
state in 1993 and the Fed-
eral Parliament’s most un-
flinching advocate of action 
on climate change after be-
coming a senator in 2005.
The Prime Minister de-
scribed her willingness to 
serve as testament to her 
commitment to Australia. 
“Even though we have far 
more often than not been on 
opposite sides of most polit-

‘I want to get things done,’ vows new 
Greens leader Richard Di Natale

Christine Milne with the new Greens leader Richard Di Natale. Pho-
to: Andrew Meares 

TONY Abbott says Joe Hock-
ey will remain as Treasurer 
through to the next election, 
hosing down speculation he 
will be sacked. 
The Prime Minister said the 
budget was a “team effort” 
and reports suggesting that 
Mr Hockey would be sacked 
if next week’s budget is dis-
mal were just wrong.
“It’s a good budget and I 
think it will be well received,” 
Mr Abbott told 3AW’s Neil 
Mitchell. 
“Yes he will,” Mr Abbott said 
when asked if Mr Hockey 
would continue in his job to 
the next election.
Mr Abbott said reports in 
The Australian that chief 
whip Scott Buchholz had 
come to the Prime Minister 
to relay apparent concerns 
by Coalition MPs that Mr 
Hockey should be sacked 
if the budget tanks were a 
“complete fabrication”. 
He said the budget was a 
“collective responsibility” of 
senior ministers and no one 
minister was responsible.
“If the budget doesn’t go 
well, the government will 
suffer.”
Mr Abbott named himself, 
Deputy Prime Minister War-
ren Truss, Mr Hockey, So-
cial Services Minister Scott 
Morrison, Finance Minis-
ter Mathias Cormann and 
Assistant Treasurer Josh 
Frydenberg as ministers all 
responsible for the success 
or failure of the budget.
The men all sit on the pow-
erful Expenditure Review 
Committee (ERC).
The Prime Minister said he 
had spoken to both Mr Bu-
chholz and Mr Hockey this 
morning to assure them the 
report in The Australian was 
a “complete invention”.
“He didn’t speak to me, I 
didn’t speak to him. It is 
a complete invention,” he 
said.
Mr Abbott said the budget 
ultimately reflected on the 
government, not one indi-
vidual minister.
“We are a team, we are a 
very good team,” he said. 
 “The budget belongs to no 
individual minister. It be-
longs to all of us.
“It’s collective responsibil-

Tony Abbott says Joe Hockey won’t be sacked if 
the budget is a flop 

ical arguments, I respect her 
commitment [and] we’ve al-
ways had good and cordial 
relations,” he said.
Mr Shorten concurred. “I 
haven’t always agreed with 
every policy she has had 
or every position she has 
taken, but I can certainly 
respect the conviction and 
passion which she has tak-
en to advance her issues 
and I congratulate her on 
two and a half decades of 
distinguished public life.”
Defence Minister Kevin An-
drews was not so gracious, 
tweeting: “Does it really mat-
ter who will lead the freedom 
hating @Greens? Their anti-
family & community destroy-
ing policies remain.”
While Senator Di Natale said 
the Greens would be chal-
lenging the government 
on issues from health and 
education to public trans-
port, he said: “If we do not 
address climate change as a 
nation and as a planet, well 
then everything else is sort 
of redundant, isn’t it?”
He said he was keen to talk 
to Mr Abbott, but played 
down the prospect of an ac-
cord: “I’m going to talk to 
him and see if there are ar-
eas where there is common 
ground. Sadly, I think there 
aren’t many.”
Senator Milne, who will turn 
62 and become a grand-
mother this year, said she 
felt it was “absolutely the 
right time” to be retiring 
from Parliament, but insist-
ed she would remain active 
on climate change. She also 
indicated she would be de-
parting before next year’s 
election.
Senator Di Natale, a former 
VFA footballer with Coburg 
and Oakleigh, keen surfer 
and the son of Italian mi-
grants, made it clear he 
would not be changing his 
plain-speaking approach to 
politics.
“I think people are sick of 
the sort of the nonsense 
that goes on in this place 
and, you know, if they want 
someone who is not go-
ing to play the game in that 
way, well great! And, if that 
doesn’t work out well, I’ll go 
back to growing some veg-
gies at home.”
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ity, that’s how our govern-
ment works.”
Coalition sources told News 
Corp Australia this morning 
that if the budget flopped it 
would put a spotlight on a 
potential change of leader-
ship yet again.
One senior source said 
“there can’t just be a focus 
on Joe (Hockey) because 
it’s a joint decision”.
Another minister said: “it’s 

unfair and unhelpful for 
people to put it all on Joe. 
The budget is the respon-
sibility of more people than 
the treasurer alone and the 
selling of it falls upon all of 
our shoulders”.
One of the members of the 
ERC told News Corp Austra-
lia “that’s ridiculous” when 
asked about the sugges-
tion Mr Hockey would be 
sacked.

TONY Abbott says Joe 
Hockey will remain as 
Treasurer through to the 
next election, hosing down 
speculation he will be 
sacked. 
The Prime Minister said 
the budget was a “team ef-
fort” and reports suggest-
ing that Mr Hockey would 
be sacked if next week’s 
budget is dismal were just 
wrong.
“It’s a good budget and 
I think it will be well re-
ceived,” Mr Abbott told 
3AW’s Neil Mitchell. 
“Yes he will,” Mr Abbott 
said when asked if Mr 
Hockey would continue in 
his job to the next elec-
tion.
Mr Abbott said reports in 
The Australian that chief 
whip Scott Buchholz had 
come to the Prime Minister 
to relay apparent concerns 
by Coalition MPs that Mr 
Hockey should be sacked 
if the budget tanks were a 
“complete fabrication”. 
He said the budget was a 
“collective responsibility” 
of senior ministers and no 
one minister was respon-
sible.
“If the budget doesn’t go 
well, the government will 
suffer.”
Mr Abbott named himself, 
Deputy Prime Minister 
Warren Truss, Mr Hockey, 
Social Services Minister 
Scott Morrison, Finance 
Minister Mathias Cormann 
and Assistant Treasurer 
Josh Frydenberg as minis-
ters all responsible for the 
success or failure of the 
budget.

The men all sit on the pow-
erful Expenditure Review 
Committee (ERC).
The Prime Minister said he 
had spoken to both Mr Bu-
chholz and Mr Hockey this 
morning to assure them 
the report in The Austra-
lian was a “complete in-
vention”.
“He didn’t speak to me, 
I didn’t speak to him. It is 
a complete invention,” he 
said.
Mr Abbott said the budget 
ultimately reflected on the 
government, not one indi-
vidual minister.
“We are a team, we are a 
very good team,” he said. 
 “The budget belongs to 
no individual minister. It 
belongs to all of us.
“It’s collective responsibil-
ity, that’s how our govern-
ment works.”
Coalition sources told 
News Corp Australia this 
morning that if the budget 
flopped it would put a spot-
light on a potential change 
of leadership yet again.
One senior source said 
“there can’t just be a focus 
on Joe (Hockey) because 
it’s a joint decision”.
Another minister said: “it’s 
unfair and unhelpful for 
people to put it all on Joe. 
The budget is the respon-
sibility of more people than 
the treasurer alone and the 
selling of it falls upon all of 
our shoulders”.
One of the members of the 
ERC told News Corp Aus-
tralia “that’s ridiculous” 
when asked about the sug-
gestion Mr Hockey would 
be sacked.

Tony Abbott says Joe Hockey won’t 
be sacked if the budget is a flop
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حفل سنوي ناجح للتيار الوطين احلر يف 
ملبورن حبضور رمسي وشعيب كثيف

يف  السنوية  احلر  الوطين  التيار  حفلة  كانت  سنة  كل  كعادتها 
ملبورن مبنتهى النجاح حيث ازدمحت صالة سيدة لبنان املارونية 
اتت يف شهر  انها  على وساعتها باحملازبني واملناصرين خاصة 
جتلت فيه كل تواريخ التضحيات من عيد العمال اىل عودة القائد 
اىل عيد الشهداء الذي تربينا على حفظ تارخيه مذ تفتحت عيوننا 

على احلياة.
وكان يف مقدمة احلضور قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ 
غسان اخلطيب، النائب خليل عيدي وعدد كبري من ممثلي االحزاب 
احلزب  منها  والروابط  واجلمعيات  واملنظمات  احلليفة  والتيارات 
نادي  أمل،  منظمة  املردة،  الشيوعي،  احلزب  القومي،  السوري 
السابق  الرئيس  العلوية،  اجلمعية  زغرتا،  شباب  لبنان،  شباب 
للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فرع فيكتوريا ورئيس مجعية 
دار بعشتار السيد سايد حامت والسيدة جانيت عقيلته وعدد كبري 

من رجال املال واالعمال وفعاليات اجلالية.
بالنشيدين  استهله  الذي  حداد  سامل  السيد  احلفل  برنامج  قدم 
الوطنيني االسرتالي واللبناني ثم تاله ترحيب باحلضور ورافقته 
بالتقديم السيدة هبة ابو سابا فرنسيس اليت القت كلمة عددت 
فيها القيم اليت يرتكز عليها وينطلق منها اعضاء وحمازبو ومناصرو 
التيار الوطين احلر وخاصة لناحية حمبتهم للبنان ووالئهم للمؤسسة 

العسكرية.

والقى كلمة اهليئة الفيدرالية السيد نهاد شهدا فتحدث عن احلاجة  
السياسية واالمنية والعسكرية اليت استدعت بقاء النواب السادة 

يف لبنان اىل جانب العماد عون.
والقى السيد مارون خوري كلمة التيار نيابة عن رئيس مكتب التيار 
يف ملبورن السيد بشار هيكل فعرض فيها تاريخ التيار النضالي 
حمذرا من الوضع احلالي ومن ضياع لبنان يف حال مل جيتمع الكل 

حلفاء واخصام سياسيني العادة الوضع اىل مساره الصحيح.
 والقى الشاعر انطوان برصونا قصائد محاسية اهلبت احلفل.

ثم مت عرض تقرير مصور عن حمطة الـ »أو تي يف«.
وختلل احلفل كلمة للعماد عون عرب شاشة كبري بالصوت والصورة 
حتدث فيها عن االسباب والدوافع اليت متنى فيها على النائبني 
نظرا  لبنان  يف  والبقاء  السفر  قرار  عن  العودة  واهلاشم  نقوال 
لألجواء غري املرحية والن مجيع االحتماالت تدعونا الختاذ  هذا القرا 

متمنيا ان نبقى متابعني لالخبار.
ايانا سهرتنا  مباشرة اىل احلضور مشاركا  العماد عون    وتوجه 
موضحا ما جيري من ضغوطات على اللبنانيني عموما واملسيحيني 
خصوصا وحمذرا من ان التمادي يف هذا االجحاف سوف يأخذ البلد 

اىل ما ال حتمد عقباه وشجع اجلميع على الصمود والدعم.
على  الفنية  االجواء  مع  االوقات  امجل  احلضور  امضى  ذلك  بعد 
بقيادة  واحلماسية  الوطنية  االغاني  عزفت  اليت  املوسيقى  انغام 

املوسيقار فؤاد حراقة وعلى اصوات املطربني بديع مظلوم وفهمي 
بركات.

حداد و فرنسيس خالل التقديم

الحزب القومي

بديع مظلوم يغرد

سابا، الشدياق ونعمه طاولة طوني ديب سايد حاتم وعقيلته، عبدو بجاني وعقيلته والحصري

آل حناميالد الحلبي وعقيلته وحضور

الحضور الكثيف

الشاعر انطوان برصونا يلقي قصيدةهبه فرنسيس يلقي كلمتهامارون خوري يلقي كلمة املكتبنهاد شهدا يلقي كلمة الفيدرالية

العماد عون يلقي كلمة بالصوت والصورة

الجمعية االسالمية العلوية

قنصل لبنان، حداد، راضي وهيكل

طوني يعقوب ورئيس تيار املردة نبيل حنا



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

تبعد 
دقيقة
عن 

حمطة 
القطار

0451 340 097

Beds n Dreams Super Store
243 - 247 Parramatta Rd, Aubern

Tel; 9737 8894

النوم  غرف  من  جدا  واسعة  تشكيلة 
وأطقم الصالونات من الجلد والقماش

مفروشات جلدية ايطالية ومحلية الصنع 
- غرف سفرة - غرف نوم لألطفال

فـرشات طـبية

أسعار مهاودة تناسب جميع امليزانيات

حسومات تصل
 اىل 50% بمناسبة إفتتاح   الـ

Super Store الجديد يف أوبرن 

نفتح 7 أيام يف األسبوع

موديالت حديثة وتصاميم رائعة

أحضروا معكم الهريالد  واحصلوا على 
قسيمة بقيمة 200 دوالر على اللحف 
 )Manchester( األسرّة  وأغطية 

لدى شرائكم من املحل.

نؤمن الطليبات حسب رغبة وطلب الزبون

معاملة صادقة - خدمة سريعة - 
خربة طويلة

Beds n Dreams Super Store
173 Canterbury Rd, Bankstown

Tel; 02 9790 2033
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