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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 3 / 235 Pitt St, Merrylands  NSW 2160

باسيل يفتتح مؤمتر الطاقة االغرتابية اللبنانية
عرسال »حضرت« اجتماع جملس الوزراء رغم حماوالت اقصائها

السياسية  التحركات  رغم 
الساحة  تشهدها  اليت 
االهتمام  ان  اال  الداخلية، 
قضية  على  مركزا  ظل 
اصرار  خالل  من  عرسال 
وكتلة  عون  تكتل  وزراء 
حزب اهلل على اثارتها يف 
جلسة احلكومة امس االول. 
رد  احلكومة  رئيس  ولكن 
سيبحث  املوضوع  بأن 
ليستمر  الحق،  وقت  يف 
السجال داخل اجللسة على 

امور اخرى.
وزارية  مصادر  وقالت 
يتجنب  الوزراء  جملس  ان 
امللفات  يف  اخلوض 
اخلالفية خشية انعكاساتها، 
على  سالم  محل  ما  وهو 
عرسال  قضية  وضع 
احلكومية،  املداوالت  خارج 

يقوم  اجليش  ان  مؤكدا 
احباث  واقتصرت  بواجبه، 
اقرار  على  الوزراء  جملس 
بنود تتصل بقبول ترشيح 
سفراء جدد ونقل اعتمادات 

مالية.
رشيد  الوزير  واوضح 
وقال  حصل  ما  درباس 

بو  الياس  الوزير  ان 
االول  امس  طلب  صعب 
يف  الوضع  قضية  طرح 
فعله  ما  وهذا  عرسال، 
والصناعة  اخلارجية  وزيرا 
وحسني  باسيل  جربان 

مـحالت جـبارة
للخضار والفواكه والسمانة العربية
بـإدارة رياض و مـحمود جـبارة

خضار - فواكه - مسانة 
عربية -  قهوة - مكسرات 
- خبز - أجبان - ألبان - 

خبز وغريها الكثري

الـخضار  والـفواكه طـازجة
يـوميا مـن املـاركت

نـفتح 7 أيـام
فـي األسـبوع

الـعنـوان:
342 Blaxcell St, 
South Granville

الوزير باسيل يلقي كلمته يف املؤتمر

شن طريان التحالف العربي 
السعودية  تقوده  الذي 
جديدة  غارات  االول  امس 

للحوثيني  جتمعات  على 
على تلة ُمطلة على تعز يف 
جنوب غرب البالد، بعد ان 

بقذائف  هجوما  هؤالء  شن 
سكنية  احياء  على  اهلاون 

التتمة صفحة  31

غارات على مواقع احلوثيني وجتمعاتهم يف املدن اليمنية
واملقاومة الشعبية حتقق تقدما يف املناطق الشمالية

التتمة صفحة  31

الدفاع  وزارة  أعلنت 
األمريكية البنتاغون، امس 
االول، عن إرسال الواليات 
 1000 األمريكية  املتحدة 
صاروخ مضاد للدبابات يف 
حزيران املقبل اىل العراق، 
بقدرة  ثقتها  عن  وأعربت 
القوات األمنية العراقية من 

استعادة مدينة الرمادي.

احلاج حافظ 
قاسم رئيسا 

لالحتاد االسرتالي 
للمجالس 

االسالمية لوالية 
ثانية

التفاصيل على الصفحة  31 التتمة صفحة  31

باسم  املتحدث  وقال 
البنتاغون الكولونيل باترك 
رايدر خالل مؤمتر صحايف، 
إن الواليات املتحدة جاهزة 
صاروخ  ألف  إلرسال 
للعراق  للدبابات  مضاد 
املقبل  حزيران  خالل 
ضد  حربه  يف  ملساعدته 

واشنطن تعلن تزويد العراق بألف 
صاروخ مضاد للدبابات يف حزيران
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اعالنات
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

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

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

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

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

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

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

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

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 اال يق 
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
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لبنانيات

اجللسة خرقتها مناوشات كالمية خفيفة وجملس الوزراء قبل ترشيح سفراء
السياسية  التحديات  غابت 
جملس  مداوالت  عن  واألمنية 
الوزراء يف جلسته أمس االول، 
كالمية  مناوشات  خرقتها  اليت 
ان  فكان  عرسال،  حول  خفيفة 
تدخل رئيس احلكومة متام سالم 
ان  بعبارة  اجلدل  وأنهى  حبكمة 
مدرجة  ليست  عرسال  قضية 
على جدول األعمال وقد تناقش 

يف جلسة الحقة.
ويف هذا اإلطار، أفادت املعلومات 
ان وزيرالرتبية والتعليم العالي 
حزب  ووزراء  صعب  بو  الياس 
موضوع  يف  بالبحث  طالبوا  اهلل 
جدا  خطريا  أصبح  الذي  عرسال 
اليت  املعلومات  بعد  خصوصا 
عن  الصحف  بعض  يف  ترددت 
اىل  بالدخول  النصرة  جبهة  نية 
الضروري  من  وبالتالي  عرسال 
واجليش  احلكومة  موقف  معرفة 
وهنا  الشأن،  هذا  يف  اللبناني 
مهلة  بطلب  سالم  الرئيس  رد 
حول  املعطيات  كل  الستكمال 
تذكري  جمددا  املوضوع  هذا 
أي  البحث يف  قرار  ان  الوزراء 
موضوع يعود له فقط. وحتولت 
بعدها  تال  عادية  اىل  اجللسة 
سجعان  بالوكالة  االعالم  وزير 

قزي مقرراتها الرمسية اآلتية:
الذي  الوزراء  جملس  أقر  فقد 
وحضور  سالم  برئاسة  انعقد 
الوزراء الذين غاب منهم: اإلعالم 
رمزي جريج واخلارجية واملغرتبني 
آالن  واإلقتصاد  باسيل  جربان 
األعمال  جدول  بنود  كل  حكيم، 
القليلة  البنود  بعض  إرجاء  ومت 
املعنيني  الوزراء  غياب  بسبب 

فيها.
البنود اليت أقرت عدد  من بني 
كبري خيتص بنقل اعتمادات من 
ومؤسسات  وزارات  اىل  املالية 
شؤون  تسيري  أجل  من  الدولة 

الدولة وقضايا الناس.

القرارات
أما أبرز البنود ومشاريع القوانني 

هي التالية:
أوال: إجازة تلزيم اعمال الصيانة 
لكل من ملعب طرابلس األومليب 
مسار  يف  الكشفية  واملدينة 
أعمال  البرتون وصيانة   - جبيل 

ملعب بعلبك.
املرحلة  أعمال  إستكمال  ثانيا: 
الثانية ملشروع طريق كفررمان 
- مرجعيون عرب إدارة املناقصات 
اإلعتمادات  توفري  على  والعمل 
لتنفيذ مشاريع اخرى يف مناطق 

لبنانية اخرى.
العائدة  األشغال  اعتبار  ثالثا: 
بسري  سد  إنشاء  ملشروع 
طريق  وختطيط  بسري  وحبرية 
أنان  بركة  حنو  اجلر  خط  لتمرير 
يف بعض قرى وبلدات قضائي 
املنافع  من  وجزين  الشوف 

العامة.
من  عدد  ترشيح  قبول  رابعا: 
أبرزهم  من  لبنان  لدى  السفراء 
وتركيا،  لفرنسا  جدد  سفراء 
تشاد،  أذربيجان،  قربص، 

كازاخستان، النروج وغانا.
على  الوصلة  توسيع  خامسا: 

طريق زحلة - ابلح.
احلكومة  بني  إتفاقية  سادسا: 
األسر  دعم  ومشروع  اللبنانية 
جهة  من  لبنان  فقرا يف  األكثر 
وبرنامج األغذية العاملي لتأمني 
واخلدمات  التقين  الدعم  خدمات 

املسبقة  بالبطاقة  املتعلقة 
الغذائية  واإللكرتونية  اإلدارية 

للبنانيني.
العدل  وزير  قال  اجللسة  وبعد 
اللواء أشرف ريفي: حسنًا فعل 
سالم بعدم حبث موضوع عرسال 
وعرسال  اجليش  بقيادة  ونثق 
يسمح  ال  والظرف  عيوننا  يف 

برتمجة مصاحلنا اخلاصة.
الصناعة  وزير  قال  بدوره 
حسني احلاج حسن: طالبنا بطرح 
امن  باب  من  عرسال  موضوع 
وقتًا  طلب  وسالم  اللبنانيني 

إلعادة طرحه.
درباس

الشؤون  وزير  أكد  بدوره، 
االجتماعية رشيد درباس لوكالة 
األنباء املركزية ان أجواء اجللسة 
كانت سلسة ومنتجة وأجنزنا بنود 
جدول االعمال الكثرية واملرتاكمة 
منذ اجللسات املاضية، على أمل 

تسهيل أمور املواطنني.
وأوضح ان وزير الرتبية الياس 
قضية  طرح  طلب  صعب  بو 
ما  وهذا  عرسال،  يف  الوضع 
والصناعة  اخلارجية  وزيرا  فعله 
احلاج  وحسني  باسيل  جربان 
رد  سالم  ان  اال  أمس،  حسن 
بأنه سيبحث يف الوقت االنسب 
قضية  ليست  النها  لطرحها 
طارئة، ومل يفتح امللف ال أمس 
وال اليوم الن وقتنا كان بأكمله 

خمصصا جلدول األعمال.
ان  اىل  سؤال  على  ردا  وأشار 
تفادي  يريد  رمبا  آذار   8 فريق 
قبل  عرسال  يف  أمين  خلل  اي 
وقائده  اجليش  لكن  وقوعه، 
العماد جان قهوجي أطلقا كالما 
واضحا يف االيام املاضية طمأنا 
فيه اىل ان للجيش سيطرة كاملة 
جهتنا  من  وحنن  االرض،  على 
اجليش  تدابري  اىل  مطمئنون 

ونثق بالقيادة العسكرية.
وعما اذا كان البعض جيري اىل 
اقحام اجليش يف معارك ال عالقة 
له فيها كما حصل العام املاضي 
درباس  أجاب  عرسال،  يف 
واكتسب  متنبه  اليوم  اجليش 
الكايف  خربة كبرية ولديه احلذر 
لعدم تكرار ما حصل. واعترب ان 
االصرار  لناحية  حيصل  ما  كل 
على فتح ملف عرسال او مسألة 
التعيينات االمنية لن يؤثر على 
احلكومة  فهذه  احلكومة،  عمل 
ما  كل  رغم  على  للجميع  حاجة 
يقال، وردا على مواقف العماد 
عون أقول اننا يف احلكومة حّراس 
ويقبل  فريق  يرضخ  ان  اىل 
نواطري  وحنن  رئيس،  بانتخاب 
الذي سيأتي،  الرئيس  ملصلحة 
كما  الرقبة  فك  ليس  وجزاؤنا 
قال اجلنرال، بل الشكر، مكررا 
تأليف هذه احلكومة واستمرارها 

حاجة للجميع.
وعن وضع النازحني يف عرسال 
خميمات  يف  وضعهم  وامكانية 
درباس  أجاب  املدينة،  خارج 
نهاد  الداخلية  وزير  حاول 
املشنوق على مدى 8 أشهر نقل 
وختفيف  خميمات  اىل  النازحني 
اهالي  على  والضغط  االحتقان 
جتاوبا  يلق  مل  انه  اال  عرسال، 
اليوم  لكن  آذار،   8 فريق  من 
وبعد توافر التوافق، باتت هذه 
وزير  تقدير  العملية أصعب يف 

الداخلية وهو أدرى يف ذلك.
قبيل اجللسة
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مناقيش - لحم بعجني - صفائح بجبنة - 
سبانخ - سنبوسك - كباكيب - أقراص 
كبة - شيش برك - بيتزا وغريها 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

وقبيل اجللسة قال وزير الصحة 
يف  كنت  فاعور:  ابو  وائل 
وعدت  باسيل  جربان  مجهورية 

اآلن اىل مجهورية لبنان.
كلنا  بالقول:  صعب  بو  فرد 
أبو  بدأ  اذا  اال  واحدة  مجهورية 

فاعور يفرق.
بطرس  اإلتصاالت  وزير  أما 
احلكومة  رئيس  ان  فقال  حرب 
موضوع  مناقشة  يقرر  الذي  هو 

عرسال أم ال.
حممد  البيئة  وزير  أكد  كذلك 
املشنوق ان طرح موضوع جرود 
سالم  للرئيس  مرتوك  عرسال 
اذا ارتأى مناقشته يف اجللسة.

من جهته وزير الشباب والرياضة 
عبد املطلب حناوي قال: ال احد 
ملف  طرح  سالم  على  يفرض 
اجليش  وقائد  عرسال  جرود 
ان  أكد  قهوجي  جان  العماد 

الوضع ممسوك.

استقباالت سالم
وفدا  سالم  الرئيس  واستقبل 
والصناعة  التجارة  غرفة  من 
برئاسة  اللبنانية   - االوسرتالية 
رئيس احلكومة السابق ملقاطعة 
ستيف  االوسرتالية  فيكتوريا 
سفري  حضور  يف  براكس 
غلني  لبنان  لدى  اوسرتاليا 
مايلز وتناول البحث سبل تفعيل 
بني  االقتصادية  العالقات 

البلدين.
لقد  براكس:  قال  اللقاء  وبعد 
الرئيس  دولة  بلقاء  سررنا 
آلية  لبحث  مناسبة  وكانت 
االقتصادية  العالقات  تنشيط 
مع  خصوصا  البلدين،  بني 
يف  ناشطة  لبنانية  جالية  وجود 
فاننا  هنا  من  اجملاالت،  كل 
اللبناني  االنتشار  دور  نثمن 
نسعى  أننا  كما  اوسرتاليا،  يف 
لبنان  يف  االستثمارات  لزيادة 
مواجهة  على  مساعدته  أجل  من 
التحديات الصعبة اليت مير بها.

بدوره قال رئيس غرفة التجارة 
والصناعة اللبنانية - االسرتالية 
دولة  نشكر  الزوقي:  فادي 
استقباله  على  سالم  الرئيس 
والصناعة،  التجارة  غرفة  لوفد 
اليت  الضغوطات  نعرف  فنحن 
رئيس  غياب  ظل  يف  بها  مير 
للجمهورية وقد وجهنا اليه دعوة 
لزيارة اوسرتاليا اليت مل يزرها 
وزراء  رئيس  أي  اليوم  حتى 

لبناني.
اضاف: ان اجلالية اللبنانية يف 
اوسرتاليا تناهز 500 الف وهي 
وثيقة  وهلا صالت  فعالة  جالية 
االقتصاد  خالل  من  لبنان  مع 
العائلية،  والروابط  والسياحة 
وحنن نسعى كغرفة اىل ترسيخ 
بني  القائم  التواصل  جسر 
مؤمتر  القامة  وحنضر  البلدين 
اقتصادي يف العاشر من أيلول 
املقبل يف مالبورن حيضره رجال 
كل  من  االصل  لبنانيو  أعمال 
وجودنا  نثبت  لكي  العامل  احناء 
يف االرض االوسرتالية من خالل 
ما قدمه اللبناني لبناء اوسرتاليا 

وحضارتها.
الوزير  سالم  الرئيس  واستقبل 

السابق النائب حممد الصفدي.
القوات  كتلة  عضو  والتقى 
اللبنانية النائب شانت جنجنيان 
امنائية  شؤونا  البحث  وتناول 

تتعلق مبنطقة زحلة.

النواب  جملس  رئيس  شدد 
على  التحرير  عيد  مبناسبة 
املتمثل  الذهيب  الثالوث 
واملقاومة  واجليش  بالشعب 
االسرائيلية.  العدوانية  لردع 
يف  موحدين  فلنكن  وقال: 
املقاومة وحوهلا حلماية حددودنا 

املائية وثرواتنا الطبيعية.
يف  بري  الرئيس  أدىل  فقد 
املقاومة  لعيد   15 ال  الذكرى 
بامسه  اآلتي:  بالبيان  والتحرير 
اخلامسة  الذكرى  يف  تعاىل، 
املقاومة  لعيد  اجمليدة  عشرة 
االحتالل  ودحر  والتحرير 
املنطقة  عن  االسرائيلي 
بإستثناء  اجلنوبية  احلدودية 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 

اتوجه بالتحية والتهاني اىل:
البطل  اللبناني  الشعب  اوال: 
اجلنوب  يف  اهلنا  واىل  عامة 
وجه  على  الغربي  والبقاع 
معاناة  عاشوا  الذي  اخلصوص 
مستمرة منذ العام 1948 وحتى 
العام 2000 على امتداد احلدود 
وجراء االحتالل االسرائيلي ملدة 
اثين وعشرين عاما واالعتداءات 
كل يوم واالجتياحات كل ثالث 
الشهداء  آالف  وقدموا  سنوات 
يف  اخلسائر  عدا  واجلرحى 

املمتلكات.
املقاومة  ان  اؤكد  اذ  ثانيا: 
طبيعية  نتيجة  والتزال  كانت 
لالحتالل وللعدوانية االسرائيلية 
واالنتهاكات املستمرة للسيادة 
الرمسي  والتقصري  اللبنانية 
يف  املستمر  والدولي  السابق 
اتوجه  فإني  العدوانية،  وقف 
فردا  املقاومني  اىل  بالتحية 
مقاومني  قادة  مستذكرا  فردا 
على  شهادتهم  قدموا  ابطاال 
الرئيسية  مدننا  حترير  طريق 
ودساكرنا  وقرانا  وبلداتنا 
اعطوا  ابطاال  واستشهاديني 
عمليات  بأن  دروسا  العامل 
االستشهادية  والنار  الصدمة 
العدو  ضد  توجه  ان  جيب 
الوطن  وليس  الرئيسي 

واملواطنني.
ثالثا: اىل جيشنا الباسل قيادة 
شهداء  واىل  وعناصر  وضباطا 
يف  االمنية  وقوانا  جيشنا 
مقاومة العدوان واالرهاب على 
الوطن  حدود  كل  على  السواء 

االمن  الوطين حلفظ  والنتشاره 
الذي  االمر  الدفاع  جانب  اىل 

حفظ انتصار لبنان وما زال.
احملررين  املعتقلني  رابعا:اىل 
أنصار  االحتالل يف  من سجون 
اقامها  اليت  والزنازين  واخليام 
االحتالل على ارضنا ويف داخل 

فلسطني احملتلة.

الشاهد الدولي
اليونيفيل  قوات  اىل  خامسا: 
العدوانية  على  الدولي  الشاهد 
منذ  قدمت  واليت  االسرائيلية 
العام 1978 تاريخ صدور القرار 
من   300 حنو  اليوم  اىل   425
افرادها ضباطا وجنودا من كل 
حتاول  وهي  شهداء  اجلنسيات 
تنفيذ مهامها مبواجهة العراقيل 
مبواجهة  املستمرة  االسرائيلية 
تنفيذ القرارات الدولية وآخرها 

القرار الدولي رقم 1701.
إنين يف هذا العيد الوطين، عيد 
املقاومة والتحرير، اؤكد على:

املتمثل  الذهيب  الثالوث   - أ 
واملقاومة  واجليش  بالشعب 
االسرائيلية  العدوانية  لردع 
دائما  الوطنية  االهبة  واختاذ 
يف مواجهة اي نيات اسرائيلية 
على ضوء املناورات العسكرية 
ونشر  املستمرة  االسرائيلية 
املنظومات القتالية والتشكيالت 
وحماولة  املعادية  العسكرية 
الذي  الداخلي  الفشل  تعويض 
اليمني  اقصى  حكومة  انتج 

بأغلبية متدنية.
ان  امللح  من  بات  انه   - ب 
املقاومة  اجلميع مبفاهيم  يقتنع 
حدودنا  محاية  حول  املوحدة 
هي  احلدود  وان  حدودنا  كل 
حدود الوطن وليست حدود اي 
او مذهب واىل ضرورة  طائفة 
ان نكون موحدين يف املقاومة 
جمتمع  نبين  وان  وحوهلا 
املائية  املقاومة حلماية حدودنا 
العدو  ومنع  الطبيعية  وثرواتنا 
حلماية  وكذلك  استغالهلا  من 
حدودنا الشرقية والشمالية من 
يهدد  الذي  التكفريي  االرهاب 

وطننا ومواطننا ومواطنيتنا.
املناسبة  هذه  يف  إنين   - ج 
عناية  اوجه  اللبنانية  الوطنية 
املنظمات الدولية وعلى رأسها 
مستفيدا  الدولي  االمن  جملس 

اليونيفيل  قوات  تقارير  من 
اللبنانية  الرمسية  والتقارير 
استمرار  اىل  العناية  اوجه   -
االنتهاكات االسرائيلية للسيادة 
واىل  وجوا  وحبرا  برا  اللبنانية 
التهرب االسرائيلي من ترسيم 
احلدود البحرية ومد اخلط االزرق 
التعرض  عدم  يكفل  مبا  حبرا 
للثروات البحرية اللبنانية مؤكدا 
على ضرورة  نفسه  الوقت  يف 
الدولية  القرار  تنفيذ  استكمال 
رقم 1701 مبا يكفل حترير اجلزء 
اللبناني من قرية الغجر اللبنانية 
االحتالل  واندحار  وملزارع شبعا 

االسرائيلي.
التحرير  عيد  سبحانه  اهلل  أعاد 
وقد  وطننا  على  واملقاومة 
وجنح  الناجز  استقراره  استعاد 
االستحقاقات  كل  عبور  يف 
اليت  الضغوط  كل  من  وحترر 

تعرقل التشريع والتنفيذ.

وفد برازيلي
يف  بري  الرئيس  واستقبل 
من  برازيليا  وفدا  التينة  عني 
لبناني  اصل  من  املتحدرين 
نواب  جملس  رئيس  برئاسة 
خباز  فرناندو  ساوباولو  والية 
الوزراء  من  عدد  وعضوية 
االغرتابية  واهليئات  والنواب 
للربازيل يف  الفخري  والقنصل 
وجرى  هاراتي.  سهام  لبنان 
عموما  االغرتاب  لشؤون  عرض 
ودور  خصوصا  الربازيل  ويف 
اجلالية اللبنانية الكبرية هناك.

النائب  سلم  اللقاء،  وخالل 
عازار  ريكاردو  الفيدرالي 
نائب  من  رسالة  بري  الرئيس 
تامر  ميشال  الربازيلي  الرئيس 
العالقة بني  توطيد  فيها  يؤكد 
انه  ويبلغه  والربازيل  لبنان 
يعمل لرتمجة االفكار اليت اتفق 
معه عليها خالل زيارته للبنان.

وسلمه ايضا رسالة من رئيس 
ادواردو  الربازيلي  الربملان 
كونها يؤكد فيها تعزيز التعاون 

بني الربملانني.
النائب  بري  الرئيس  واستقبل 
الرتبية  وزير  الصفدي،  حممد 
حضور  يف  صعب،  بو  الياس 
وتناول  بزي،  علي  النائب 
وقضايا  العام  الوضع  البحث 

تربوية.

بري شدد يف عيد التحرير على الثالوث الذهيب
لنكن موحدين يف املقاومة حلماية حدودنا وثرواتنا

لالعالم  الوطنية  الوكالة  قالت 
اجليش  ان  االول،  أمس 
باملدفعية  استهدف  اللبناني 
الصواريخ  ورامجات  الثقيلة 
مواقع وحتركات املسلحني يف 

جرود عرسال.
عن  صدر  آخر،  صعيد  على 
االمن  لقوى  العامة  املديرية 
الداخلي شعبة العالقات العامة 

البالغ اآلتي:
تاريخ  من   21.40 الساعة 
رأس  حملة  ويف   2015/5/20
السرج - عرسال اشتبه عناصر 
فصيلة عرسال بسيارة خمصصة 

فيات  نوع  من  البضائع  لنقل 
لون أبيض، متوقفة يف مكان 
وعلى  الروضة  جلامع  مالصق 
حاجز  من  مرت   /100/ مسافة 

اجليش اللبناني يف احمللة.
من  عليها  الكشف  خالل  من 
قبل خبري املتفجرات يف وحدة 
أنها  تبني  القضائية،  الشرطة 
فتم  للتفجري،  ومعدة  مفخخة 

تفكيكها، بعد عزل املكان.
مواد  على  حتتوي  انها  علما 
شديدة اإلنفجار زنة /35/ كلغ، 

وهي كالتالي:
- عبوتان موجهتان حنو اخلارج 

الصندوق  يف  عليهما  عثر 
اخللفي.

بالنيرتات  معبأ  سفاري  غاز   -
وموضوع خلف مقعد السائق.

سعة  بالستيكية  عبوات   /3/  -
مبادة  معبأة  ليرت   /2/ الواحدة 
النيرتات وموضوعة حتت املقعد 

جبانب السائق.
ال  مادة  من  غ.   /400/  -

.TNT
الكرات  من  غ.   /500/  -

احلديدية.
الشظايا  من  كلغ   /30/  -

احلديدية.

تفكيك سيارة مفخخة ب 35 كيلو متفجرات يف عرسال
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القوات  حزب  رئيس  وصف 
اللبنانية مسري جعجع احلكم على 
الوزير السابق ميشال مساحة ب 
واجليش،  القضاء  حبق  اخليانة 

وجرمية مكتملة العناصر.
صحافيا  مؤمترا  جعجع  عقد  فقد 
حكم  ملف  فيه  فند  معراب  يف 
حبق  الصادر  العسكرية  احملكمة 

الوزير السابق ميشال مساحة.
املعلومات  شعبة  إن  وقال: 
مساحة  ميشال  أوقفت  اليت 
الشيخ  أوقفت  اليت  هي نفسها 
خالد حبلص الذي كان يريد ان 
يقوم بتفجريات يف الضاحية أو 
اليت  نفسها  هي  كما  النبطية، 
وإنين  منصور،  أسامة  قتلت 
أستشهد بهذه األعمال ألؤكد انه 
إما أن تكون الدولة موجودة يف 
كل األماكن ونستفيد مجيعنا من 
خترق  أن  وإما  األمنية،  مظلتها 
معينة،  ناحية  من  املظلة  هذه 
كلنا  نتائجها  ستطال  وعندها 

دون استثناء.
ولفت جعجع اىل أن حكم مساحة 
أن  أريد  وال  مباشرة  يعنيين  ال 
إضافية  بسنوات  منه  أقتص 
ليست  فاملسألة  حكمه،  على 
الوضع  هو  األهم  بل  شخصية، 
احلكم  هذا  أن  باعتبار  العام، 
يطال االستقرار العام يف لبنان 

وميس مفهوم الدولة بذاتها.
إحدى  خمالفة  أن  اىل  لفت  وإذ 
مواد قانون السري اجلديد ملرتني 
أكرب من احلكم  قد يكون حكمها 
جعجع  أكد  الصادر حبق مساحة، 
هو  العسكرية  احملكمة  حكم  أن 
لذا  الدولة  لتحلل  كبرية  عالمة 
جيب تصحيح اخلطأ بأسرع وقت 

ممكن.
علي  اللواء  أن  اىل  وأشار 
القومي  االمن  مدير  هو  اململوك 
مباشرة  ومربوط  سوريا  يف 
برئيس  وليس  األسد  ببشار 
االركان السوري أو مسؤول آخر، 
وقد سلم املتفجرات اىل ميشال 
اىل  سلمها  بدوره  الذي  مساحة 
األمور  هذه  وكل  كفوري  ميالد 
موثقة بشرائط نراها ونشاهدها 
مساحة  ميشال  وحتى  يوم،  كل 
نفسه مل ينكرها، كما قام مساحة 
كفوري  اىل  املتفجرات  بتسليم 
وكانت  أموال  من  أجرته  وأعطاه 
قيمتها 200 ألف دوالر طار منها 

30 الفا برطيل على الطريق.
خرباء املتفجرات

خرباء  بتقارير  جعجع  واستشهد 
اليت  العبوات  لوصف  متفجرات 
فهي  سوريا  من  مساحة  محلها 
من صنع اجليش السوري، وعلى 
اسطوانية  عبوات  أوال  نوعني: 
كلغ   1.5 فيها  املتفجرات  وزن 
دائري  مبغنطيس  جمهزة  وهي 
االشخاص،  الغتيال  وخمصصة 
وجتدر االشارة اىل أن مثل هذه 
عمليات  يف  استخدمت  العبوات 
يف  اغتيال  وحماوالت  اغتيال 
لبنان أبرزها مسري قصري وجورج 
حاوي ومي شدياق، ولكن هذه 
عبوات  من  أخف  كانت  العبوات 

مساحة.
ثانيا: عبوات تزن بني 17 و18 
كناية  وهي  املتفجرات  من  كلغ 
تعبأ  مكيفات  غاز  قارورة  عن 
من  كبرية  وكميات  مبتفجرات 

جعجع وصف احلكم على مساحة باخليانة حبق القضاء 
واجليش وجرمية مكتملة العناصر

أكرب  قتل  بغية  احلديدية  الكرات 
عدد ممكن من االشخاص وتفجر 
عن بعد، وجتدر االشارة اىل ان 
عبوة كهذه استخدمت يف عملية 
حماولة اغتيال مسري شحادة حيث 
جراء  عناصر   4 معه  استشهد 

الكرات احلديدية.
تقدم  ما  كل  بعد  جعجع:  وسأل 
مساحة  خرج  كيف  معطيات،  من 
بريئا من تهمة القتل عمدا وفقا 
أين  العسكرية؟  احملكمة  حلكم 
أصدروا  الذين  القضاة  يعيش 
يفكرون؟  وكيف  احلكم؟  هذا 
هل يكون احلكم 4 سنوات فقط 
لقتل  عبوات خمصصة  نقل  على 

مجاعي؟
وأضاف: أصبحنا فعليا أمام جمرم 
ينتمي اىل جمموعة إرهابية، ينقل 
مواد متفجرة الرتكاب جرائم قتل 
مواطنني  على  االعتداء  بهدف 
وشخصيات  ولبنانيني  سوريني 
صادف  إذا  ودينية  سياسية 
الفتنة  وإشعال  ذلك،  تيسر  أو 
الطائفية. هذا الرجل ليس بناقل 
وال ساعي بريد، ألنه يشكل جزءا 
استخباراتية  أمنية  منظومة  من 
وتنتهي  السوري  بالنظام  تبدأ 
ارتكبوا  الذين  لبنان  بعمالئه يف 
الدولة  أصال ضد  إرهابية  أعماال 
أنه  ويعين  ومواطنيها،  اللبنانية 
ينتمي  مساحة  أن  ثابتا  أصبح 
اىل جمموعة إرهابية تنوي القيام 
بأعمال إرهابية يف لبنان بواسطة 
وبالرغم  نقلها،  اليت  املتفجرات 
ان  يعقل  هل  ذلك،  كل  من 
يقضي احلكم بسجن مساحة فقط 

4 سنوات ونصف سنة؟.
من   274 باملادة  جعجع  وذكر 
قانون العقوبات اليت تنص على 
الدسائس  دس  لبناني  كل  ان 
بها  اتصل  أو  أجنبية  دولة  لدى 
العدوان  مباشرة  إىل  ليدفعها 
على لبنان أو ليوفر هلا الوسائل 
إىل ذلك عوقب باألشغال الشاقة 
إىل  فعله  أفضى  وإذا  املؤبدة. 

نتيجة عوقب باإلعدام.
شهود زور

ان  يدعون  من  وصف  وإذ 
عن  تسفر  ومل  انتهت  القضية 
شهود  بأنهم  ضحايا  سقوط 
حالة  يف  انه  جعجع  أكد  زور، 
ميشال مساحة الفعل مكتمل متاما 
العامل  بسبب  ينفذه  مل  أنه  مع 
املعلومات  شعبة  وهو  الطارئ، 
اليت اكتشفت املخطط وأوقفته، 
مكتملة  جرمية  هذه  وبالتالي 
وال  أخالق  قلة  أر  العناصر، ومل 
ضمري  قلة  أو  تعتري  وال  وقاحة 
حكم  يف  رأيناه  الذي  من  أكثر 
منه  اقتصاصا  ليس  مساحة، 
وليس انتصارا ل14 آذار بل من 

أجل بناء الوطن.
واستغرب جعجع عدم ورود اسم 
الصادر  احلكم  يف  األسد  بشار 
أن  وخصوصا  القضية،  وملف 
وهو  التسجيالت  يف  ورد  امسه 
من  وهو  القضية،  يف  ضالع 
العملية،  هذه  األوامر يف  أعطى 
حق  من  كان  أنه  اىل  مشريا 
األسد  بشار  على  االدعاء  لبنان 
أمام جملس األمن الدولي وإجراء 

حماكمة دولية له.
ميشال  الرئيس  اىل  ووجه حتية 
سليمان الذي قال بعد اكتشاف 

جريج،  رمزي  االعالم  وزير  أعلن 
وزراء  مؤمتر  ألقاها يف  كلمة  يف 
االعالم العرب املنعقد يف القاهرة 
يف  يستعملون  االرهابيني  ان 
حربهم على لبنان االسلحة املتنوعة 
ومنها سالح االعالم، مؤكدا ان ما 
االرهاب  هذا  من  لبنان  يعانيه 
العربية  الدول  سائر  منه  تعاني 

الشقيقة.
لبنان  أمثل  أن  يشرفين  وقال: 
يف هذا االجتماع املنعقد يف مقر 
جامعة الدول العربية يف القاهرة 
وتدفعين  الشقيقة.  عاصمة مصر 
هذه املناسبة اىل التنويه بالروابط 
مبصر  لبنان  مجعت  اليت  الوثيقة 
حتى  احلضارة  فجر  انبالج  منذ 
االبيض  البحر  كأن  هذا،  يومنا 
املتوسط ال يذهب زبده جفاء بل 
ناقال من  التاريخ  ثنايا  ميكث يف 
شاطئ اىل شاطئ ارث حضارات 

الشعوب احمليطة به.
اضاف: إن عالقات لبنان مبصر على 
والصحافة  عموما  االعالم  صعيد 
فصال  تشكل  خصوصا  املقروءة 
العالقات بني  مشرقا من فصول 
الشعبني والدولتني، اذ إن طالئع 
املشرق  يف  الصحافية  النهضة 
من  انطلقت  قد  كانت  العربي 
الظلم  اشتد  إذا  حتى  أوال  لبنان 
املثقفني  من  كثري  وأعدم  عليها 
ساحات  يف  شنقا  والصحافيني 
بريوت مل يكن من مالذ سوى ارض 
اهلاربة  االقالم  إليه  تأوي  مصر 
من استبداد االحتالل، سطعت يف 
مطران  خليل  امساء  الكنانة  مساء 
وبشاره تقال وجرجي زيدان وفرح 
ويعقوب  الشميل  وشبلي  انطون 
صروف وسواهم ممن جاؤوا اىل 
وسعيا  للحرية  طلبا  مصر  ارض 
اىل نشر النهضة االدبية االقطار 
بعضهم  فأصدر  كافة،  العربية 
تزال  ال  اليت  الصحف  كربيات 
واهلالل  االهرام  مثل  اليوم  اىل 
حبق  انها  واملقتطف.  واملقطم 
من  يرجتى  ما  خري  متثل  عالقة 
بني  والوحدة  والتعاون  التواصل 

ابناء أمتنا العربية.
خطر داهم

هذا  مؤمترنا  أن  اىل  وأشار 
تواجه  الذي  الوقت  يف  ينعقد 
حبركات  يتمثل  داهما  خطرا  أمتنا 
معظم  أمجعت  وارهابية،  تكفريية 
ان  على  االسالمية  املرجعيات 
االسالم منها براء، وتشوه الوجه 
وقال:  احلنيف.  للدين  احلقيقي 
يف  املكرسة  االعالمية  احلرية  ان 
الدستور اللبناني، واملرادفة حلق 
املواطن يف معرفة احلقيقة، جيب 
ان متارس يف مجيع الظروف حتت 
سقف القانون الذي يضمن حقوق 
الوطنية،  الناس ويؤمن املصلحة 
فكم باحلري يف ظروف استثنائية 
يواجه وطننا خالهلا عدوانا ارهابيا، 

يصده اجليش اللبناني ببسالة.
هؤالء  ان  خيفى  ال  وتابع: 
حربهم  االرهابيني يستعملون يف 
على لبنان االسلحة املتنوعة ومنها 
ختويف  بهدف  االعالم،  سالح 
الناس وترهيبهم. وان من شأن 
اضعاف  االعالمية  احلرب  هذه 
وزرع  واجليش  الشعب  معنويات 
على  االخري  هذا  قدرة  الشك يف 
ارض  عن  والدفاع  العدوان  صد 

الوطن.
وأكد ان ما يعانيه لبنان من هذا 
الدول  سائر  منه  تعاني  االرهاب 

جريج من القاهرة: لبلورة اسرتاتيجية اعالمية عربية 
ومواجهة االرهابيني مسخري شبكات التواصل االجتماعي

بفضل  لكن  الشقيقة.  العربية 
والتفاف  فيها  املسؤولني  وعي 
الشرعية  مؤسساته  حول  الشعب 
اليت  املخططات،  باجهاض  كفيل 
الدول  تلك  وحدة  تستهدف 

واستقرارها.
يعنينا حنن كوزراء  ما  اما  وقال: 
الكلمة  حرية  عن  مسؤولني 
اجلهود  تضافر  منا  فمطلوب 
مواجهة  اجل  من  الرؤية  وتوحيد 
االعالمية  وسائلنا  له  تتعرض  ما 
ايدي هؤالء  من غزو ممنهج على 
االرهابيني، الذين سخروا االعالم 
االجتماعي  التواصل  وشبكات 

لتحقيق مبتغاهم.
التارخيية  املسؤولية  ان  واعلن 
علينا  حتتم  عاتقنا  على  امللقاة 
اخلروج من هذا املؤمتر خبطة عمل 
اعالمنا  تساعد  االهداف  واضحة 
من  الداهم،  اخلطر  هذا  جبه  على 
شعوبنا  لدى  الوعي  نشر  اجل 
بسالم  العيش  اىل  التواقة 

وطمأنينة.
الدولة  باسم  انين  وقال: 
تعانيه  ما  تعاني  اليت  اللبنانية، 
احرص  التداعيات،  هذه  نتيجة 
ورص  العرب  كلمة  توحيد  على 
آفة  استئصال  اجل  من  الصفوف 
االرهاب من جمتمعاتنا لكي تعود 
اىل اوطاننا العافية ويعم السالم 

يف ارجائها.
ولفت اىل ان مؤمترنا اليوم، وهو 

قنصلية لبنان العامة - سيدني
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حيمل الرقم السادس واالربعني، 
قد يكون مناسبة يف هذا الوقت 
اوطاننا  تتعرض  حيث  بالذات، 
تارخيها  يف  امتحان  القسى 
على  متفقني  للخروج  احلديث 
يف  اعالمي  لتحرك  جديدة  خطة 
تصحيح  اجل  من  وذلك  اخلارج، 
السائدة  اخلاطئة  املفاهيم  بعض 
احداث  اثر  على  الغربيني،  لدى 
والظهار  ايلول،  من  احلادي عشر 
كما  وليس  هي،  كما  احلقائق 
وتشويهها.  تصويرها  حياول 
احلثيث  العمل  منا  يقتضي  وهذا 
اعالمية  اسرتاتيجية  بلورة  على 
قابلة  تكون  مشرتكة،  عربية 
ممكن،  وقت  اسرع  يف  للتنفيذ 
اليت  االعالمية  اهلجمة  صد  ألجل 
قصد  عن  علينا،  البعض  يشنها 
او عن جهل، واليت تستخدم فها 
وخصوصا  االعالم  وسائل  مجيع 
ان  للتواصل.  احلديثة  الوسائط 
تتوجيا  تكون  االسرتاتيجية  هذه 
لليوم االعالمي العربي املدرج على 
جدول اعمال املؤمتر. وختم متمنيا 
على جملس وزراء العرب املوافقة 
شرف  للبنان  يكون  ان  على 
املقبل،  املؤمتر  يف  استضافته 
لبنان  تأييد  لكم مجيعا عن  معربا 
ألي عمل مشرتك يعرب عن التضامن 
العربي يف اجملال االعالمي الذي 
اليت  الدقيقة  الظروف  يف  يتسم 

نعيشها اهمية كبرية.

التوضيحات  ينتظر  انه  اجلرمية 
زال  وما  األسد،  الرئيس  من 
حتى اآلن، وقطع عالقته به منذ 
ذلك الوقت بينما ال يزال البعض 
األسد  للقاء  دمشق  اىل  يذهب 

لساعات وساعات.
فصل  عملية  جعجع  وانتقد 
امللفات بني ميشال مساحة وعلي 
اململوك، معتربا ان هذا األمر ما 
هو إال بدعة هدفها حتضري احلكم 
ال  إذ  مساحة،  على  صدر  الذي 
فصل  القضية  هذه  يف  جيوز 
اجلرمية  ان  خلفية  على  امللفات 
الوجود  يف  ومتكاملة  مرتابطة 
ووحدة  الفعل  وحدة  بسبب 
حبق  معيب  أمر  وهذا  األدوات، 

احملكمة العسكرية.
يف  الفصل  جيوز  أنه  وشرح 
غري  اجلرمية  كانت  اذا  القضية 
مرتابطة، ولكن اذا الفعل نفسه 
واهلدف نفسه فال جيوز الفصل، 
عن  استخدم  الفصل  هذا  ولكن 
إلعالن  وتصميم  تصور  سابق 
احلكم املخفف على مساحة واحلجة 
من الفصل أن اململوك مل حيضر 
اىل  التوجه  عوض  تبليغه  بعد 

اعالن حماكمة غيابية حبقه.
بهذا  قضية  أن  كيف  واستغرب 
عقد  فقط  استلزمت  احلجم 
جلستني وإصدار احلكم مباشرة، 
دليل  إال  هو  ما  اجللسات  فعدد 
للوصول  مسبقة  نية  على  قاطع 
كيف  متسائال:  احلكم،  هذا  اىل 
اللواء مجيل  التحقيق مع  مل يتم 
يف  موجودا  كان  الذي  السيد 
فيها  مساحة  نقل  اليت  السيارة 
املتفجرات، وهو شاهد على هذه 
استدعاؤه  جيب  وكان  اجلرمية، 
النظر  بغض  بشهادته  لإلدالء 
ال،  أم  عالقة  له  كان  اذا  عما 
وملاذا احملكمة مل تستدِع ضباط 
الضابطة العدلية اىل التحقيق؟.

وشدد جعجع على أن احلكم حبق 
لبنان  حبق  كبرية  خيانة  مساحة 
يف  واجليش  والقضاء  والدولة 
قدم  الذي  اجليش  هذا  لبنان، 
عن  ليدافع  الشهداء  عشرات 
اليوم  لنشهد  اللبناني،  الشعب 
قضية  يضيعون  منه  أفراد  على 
بهذا احلجم كانت تستهدف االمن 

اللبناني والدولة واملواطنني.
سيما  وال  احلكومة  جعجع  ودعا 
وزير العدل مسري مقبل اىل وضع 
هذه القضية على خط آخر خمتلف 
متاما، فمحكمة التمييز العسكرية 
أمامها مسؤولية تارخيية وقانونية 
املواطن  ثقة  تعيد  بأن  ووطنية 
اللبناني بدولته، وحنن لدينا ملء 
الثقة باجليش اللبناني وبالقضاة 

وبالدولة.
وردا على سؤال، أمل جعجع من 
وقائد  مقبل  مسري  الدفاع  وزير 
حتويل  قهوجي  جان  اجليش 
القضاة العسكريني الذين طبخوا 
القضائي  التفتيش  اىل  احلكم 
تسييس  لعدم  والعسكري 
احملكمة العسكرية، مذكرا باقرتاح 
القانون الذي قدمه النائب ايلي 
صالحيات  تعديل  جلهة  كريوز 

احملكمة العسكرية.
قضية  ملف  ضم  جعجع  وأيد 
احملكمة  اىل  مساحة-اململوك 
الدولية، وهذا من مهمات وزير 

العدل أشرف ريفي واحلكومة.

اعلن وزير الداخلية نهاد املشنوق 
انه حبث مع رئيس تكتل التغيري 
ميشال  العماد  النائب  واالصالح 
عون يف التعيينات االمنية وامورا 
مشريا  املعلومات،  بشعبة  تتعلق 
اىل ان رهاني دائما على مسؤولية 

وجدية ووطنية العماد عون.
فقد التقى العماد عون يف دارته 
الوزير املشنوق  الرابية امس  يف 
الظروف  تعرفون  قال:  الذي 
الصعبة اليت متر بها البالد، لسنا 
الداخل  يف  سواء  لتكرارها  حباجة 

او يف املنطقة احمليطة.
اضاف: تعودت يف كل املفاصل 
العماد  مع  اتشاور  ان  الرئيسية 
االعتماد  يف  ثقة  لدي  الن  عون 
وقراءته  الوطنية  مسؤوليته  على 
الدقيقة للظروف اليت مير بها البلد 

واملنطقة.
التعيينات  كل  يف  حبثنا  وتابع: 
االمنية، تعيني قائد للجيش وقائد 
واجمللس  الداخلي  االمن  لقوى 
العسكري واجمللس القيادي لقوى 
االمن الداخلي وامور اخرى تتعلق 
مرحلة  هذه  املعلومات.  بشعبة 
أمنية صعبة سنجرب التصرف بها 
واالوىل  ومسؤولية،  وجدية  بدقة 
بهذه املسؤولية والدقة والرصانة 

ميشال  العماد  الرئيس  دولة  هو 
آتي  ان  الطبيعي  فمن  عون. 
هذه  كل  يف  معه  واتشاور  اليه 

العناوين.
واعلن انه لن يدخل يف التفاصيل، 
على  دائما  رهاني  كان  وقال: 
العماد  ووطنية  وجدية  مسؤولية 
هذا  على  نكمل  ان  نتمنى  عون. 
لصاحل  هو  الربح  هذا  الن  النحو 

البالد.
هل تلقيتم تطمينات بأن احلكومة 
هذا  نتيجة  احملك  على  ليست 

التفاوت يف اآلراء؟
تفرض  الوطنية  املسؤولية   -
ومتاسكها،  احلكومة  على  احلفاظ 

واحلوار مستمر.
انتم جديون يف وزارتكم، فما مينع 
احلكومة من ان تكون ايضا جدية 
ملف  يف  سيما  وال  ملفاتها  يف 

التعيينات؟
- البحث هو للدخول يف كل هذه 
احلكومة  حتفظ  بطريقة  العناوين 

وحتفظ البلد.
ما الوضع يف عرسال؟

- احلديث عن عرسال مت يف هذا 
القراءة  طبيعة  بنفس  السياق 
املشرتكة ودور احلكومة يف اختاذ 

القرارات حول ما حيدث.

وزير الداخلية من الرابية: حبثنا بالتعيينات االمنية 
ورهاني دائما على مسؤولية وجدية ووطنية عون
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Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

عن  اجلمّيل  أمني  الرئيس  أعرب 
عرقلة  تدفعنا  أن  من  خشيته 
املؤمتر  إىل  الرئاسية  االنتخابات 

التأسيسي.
فقد استقبل البطريرك الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي الرئيس 
اجلمّيل وكان تركيز على املوضوع 
الرئاسي. وبعد اللقاء قال اجلمّيل 
تداولنا مع غبطة البطريرك جمموعة 
مواضيع طارئة، ووضعناه يف أجواء 
حزب  صعيد  على  التطورات  آخر 
الكتائب، كذلك على عدم ترشحي 
احلزب.  لرئاسة  جديدة  لوالية 
وطمأنت غبطته أن احلزب باٍق على 
املسرية نفسها وهو سيبقى ضمري 
الدميوقراطية  عن  واملدافع  الوطن 

وعن السيادة اللبنانية.
ورأى انه يف هذه املرحلة بالذات، 
جتديد القيادات هو ضرورة، حبذا 
املبادرة،  هذه  من  يتعظ  الكل  لو 
إىل  اليوم  احلاجة  بأمس  فنحن 
إعطاء دفع جديد للسيادة اللبنانية 
ولنخرج من هذه الرتابة اليت يتخبط 
فيها لبنان بدءًا من عدم متكينه من 
وما  للجمهورية،  رئيس  انتخاب 
اىل غري ذلك، السيما مواجهة كل 
اخلارجية،  أو  الداخلية  التحديات 
موضوع  يف  تكلمنا  لقد  مضيفا 
أصبحت  اليت  اجلمهورية  رئاسة 
اإلستحقاق  وموضوع  ضرورية، 
هذا، هو واجب وطين واسرتاتيجي 
أن  لبنان، ومن املؤسف  ملستقبل 
البعض ال يستوعب أهميته. أخشى 
ما أخشاه أنه إذا ما استمر الوضع 
يدفعنا هذا  أن  عليه،  ما هو  على 
الذي  التأسيسي  املؤمتر  األمر إىل 

اجلمّيل من بكركي: خنشى أن تدفعنا عرقلة االنتخابات الرئاسية اىل مؤمتر تأسيسي
ُحكَي عنه. فاستمرار الفراغ املوجود 
السياسية  القوى  استعداد  وعدم 
انتخابات  تسيري  من  املعنية 
هذا  تعطيل  أو  عرقلة  أو  الرئيس 
املعطل  الثلث  خالل  من  اإلنتخاب 
إىل  سيؤدي  النواب،  جملس  يف 
أمام  والفراغ سيفتح جمااًل  الفراغ 
اجملهول وكل املغامرات، وال نعلم 
هذا  كل  سيؤدي  أين  إىل  عندها 

بالبلد.
وعن ظروف التحضري ملؤمتر تأسيسي 
بل  ال  مانع  أي  لدينا  ليس  قال: 
لدينا بعض الطروحات جلهة تطوير 
النظام اللبناني، ولكن ليس بهذه 
يكون  أن  املفروض  من  الطريقة. 
هذا التطوير من ضمن النظام وان 
يكون النظام اللبناني مستقرا وان 
يكون هناك رئيس للجمهورية وان 
الدستورية  تستقر كل املؤسسات 
ال  طبيعي.  بشكل  دورها  وتلعب 
ظروف  التأسيسي يف  املؤمتر  يتم 
تهديدات  ظل  ويف  كهذه،  صعبة 
حنن  صوب.  كل  من  الوطن  حبق 
احمليطة  واملخاطر  بالضغوط  نعلم 
بلبنان بسبب األوضاع يف املنطقة. 
ان إعادة النظر يف النظام اللبناني 
إىل  بلبنان  يدفع  قد  ظرف  بهكذا 
اجملهول واىل خيارات ال ميكن ألحد 
أن يتصور ما قد تكون انعكاساتها 
على سيادة البلد والوحدة الوطنية 
واإلنصهار  الوطين  وامليثاق 
الوطين، كل هذه أسئلة مطروحة. 
لدينا  ليس  الراهن  الوقت  يف 
أخرى كحزب كتائب وكل  خيارات 
أصدقائنا وحلفائنا وكل املهتمني 
الوطين  وامليثاق  لبنان  بسيادة 

وعليهم  عليه،  واحملافظة  اللبناني 
املبادرات  كل  يأخذوا  أن  إذًا 
هذا  من  لبنان  بانتشال  الكفيلة 
املستنقع اخلطري الذي يتخبط فيه 

منذ فرتة طويلة.
أضاف: صحيح أن األزمة اللبنانية 
بأزمات  بعيد  حد  إىل  مرتبطة 
هناك  أن  وصحيح  املنطقة، 
دول  بعض  يف  متفجرة  أوضاعا 
الوضع  على  مباشرًة  تؤثر  اجلوار 
الداخلية،  القرارات  وعلى  الداخلي 
واجب  لدينا  كلبنانيني  حنن  إمنا 
وواجب  وطين  واجب  وهو  أولي 
ضمريي وواجب وجداني أن ننتشل 
املستنقع  هذا  من  املؤسسات 
خارجية  اعتبارات  أية  عن  ومبعزل 
أن  خارجية،  وتأثريات  وضغوط 
الشعب  من  منتخبني  كنواب  ننزل 
اللبناني إىل جملس النواب وننتخب 
هذا الرئيس الذي بإمكانه أن يعيد 
وضع القطار على السكة الصحيحة 
سيما  ال  املؤٍسسات  دور  ويعيد 
إىل  باإلضافة  احلاجة  بأمس  وأننا 
أن تعود رئاسة اجلمهورية وتلعب 
فاعل،  نواب  جملس  إىل  دورها، 
وهذا ما هو حريص عليه الرئيس 
بري، وجيب أن ُتقر مسائل كثرية 
وكذلك  النواب،  عالقة يف جملس 
هذه  من  خترج  أن  جيب  احلكومة 
الرتابة اليت تتخبط بها، وتقدر أن 
تتخذ كل القرارات الالزمة ملواجهة 
املخاطر أكانت داخلية ام خارجية. 
صعبة  مرحلة  يف  اليوم  حنن 
كي  وجدانية  وقفة  منا  ومطلوب 
نقدر أن ننقذ هذا الوطن املعذب.

وتابع لقد حبثنا مع غبطة البطريرك 

وهناك  الفاتيكاني،  املوفد  زيارة 
تعويل كبري جدًا على هذه املبادرة، 
كي تكون هذه الزيارة مدخاًل للفت 
املخاطر  اىل  الدول  كل  انتباه 
اللبناني  الوضع  هذا  حماذير  وكل 
املنطقة  على  يؤثر  أن  ميكن  الذي 
ككل. لذلك حنن بأمس احلاجة إىل 
تفهم الدول املؤثرة حلجم املشكلة 
ملدى  تفهمهم  سيما  وال  اللبنانية 
تأثري الضغط اخلارجي واألزمة يف 
الوضع  على  وانعكاساتها  املنطقة 
يبقى  أن  ميكن  ال  لذلك  اللبناني. 
هذه  كل  يف  يتخبط  وحيدًا  لبنان 
احللقة  أنه  نعرف  طاملا  األزمات 
األضعف، ولذلك ال ميكن أن ُيرتك 
األزمات  هذه  كل  ملواجهة  منفردًا 
من سوريا إىل العراق فليبيا وغريها 
لبنان  أن  واملؤسف  الدول.  من 
األزمات  بهذه  إرادته  مبلئ  يتورط 
ويتدخل عسكريًا وغري عسكريًا يف 
شؤون الدول اجملاورة. حنن بأمس 
احلاجة أن نتفهم الوضع حاليًا وأن 
تفهم الدول كذلك األمر أن لبنان 
ليس بإمكانه ومبفرده وبدون دعم 
هذه  كل  يواجه  أن  األصدقاء  كل 

املخاطر اآلتية من اخلارج.
الرتشح  انسحابه من  امكانية  وعن 
لإلنتخابات الرئاسية اوضح اجلمّيل 
الرئيس  عند  املشكلة  كانت  لو 
تعلمون  حملولة.  كانت  اجلمّيل 
اختذنا  اإلستحقاق  بداية  منذ  أننا 
البلد،  مصلحة  وهو  واحدًا  موقفا 
مصلحة  سبيل  يف  نتفانى  وحنن 
املسيحية  القيادات  وعلى  لبنان، 
هذه  يف  مسؤولياتها  تتحمل  أن 
اجتماعًا  عقدنا  قد  وكنا  املرحلة، 

يف بكركي وتكلمنا يف هذا اإلطار، 
اخلارجي  البعد  أيضًا  هناك  إمنا 
للمشكلة اللبنانية، وهناك تدخالت 
املنطقة  أزمة  مع  وتقاطع  خارجية 
حنن  لذلك  اللبناني.  واإلستحقاق 
النواب  مسؤولية  إىل  باإلضافة 
النواب  جملس  إىل  واحلضور 
والتصويت النتخاب رئيس، هناك 
اجملتمع  مسؤولية  األمر  كذلك 
أن  لبنان  أصدقاء  وعلى  الدولي 
كل  أمام  وحيصنوه  لبنان  يدعموا 
هلا  اليت  اخلارجية  األزمات  هذه 
اللبناني.  الوضع  على  بالغ  تأثري 
املنطقة  ُتوظف يف  اليت  أإلمكانات 
اليوم يف األزمات حولنا، هي ضخمة 
جدًا باملقارنة مع إمكانياتنا الداخلية 
أو  السياسي  الصعيد  على  سواًء 

على الصعيد اإلقتصادي.
ابي اللمع

ثم التقى الراعي وفدا من الرابطة 
املارونية برئاسة النقيب مسري ابي 
نشاطات  آلخر  عرض  وكان  اللمع 
احمللي  الصعيدين  على  الرابطة 
اىل  اللمع  ابي  وأشار  والدولي. 
ان زيارة غبطة البطريرك ضرورية 
الذي  حتركنا  أجواء  اليه  لننقل 
اليوم،  إىل  فرتة شهر  منذ  حصل 
الفاتيكان  إىل  زيارتنا  والسيما 
وروما واملقابالت اليت أجريناها مع 
الفاتيكان  حاضرة  يف  املسؤولني 
مع  اإليطالية،  الدولة  يف  وأيضًا 
سلمناه  الذي  أورتيغا  املونسنيور 
البابا  قداسة  إىل  وكتابًا  مذكرة 
محل  مارونية  كرابطة  رفعناه 
توجهاتنا واألفكار اليت نشهد على 
أساسها وموضوع دعم املسيحيني 
الفئات  مع  للتعايش  الشرق  يف 
التعايش  ان  نعترب  وحنن  األخرى، 
وليس  احلضارات  بني  تفاعل  هو 

فقط بني األديان. لقد نقلنا لغبطته 
أيضًا أجواء اجتماعنا مع املونسنيور 
الكنائس  عن  املسؤول  ساندري 
توران،  الكردينال  ومعه  الشرقية 
أن  جيب  أنه  على  اتفقوا  الذين 
يكون هناك رئيسا للجمهورية يف 
لبنان بأسرع وقت ألن نظرة العامل 
إىل لبنان ستضعف وتبهت. دولة 
احلضارة  رمز  كانت  لطاملا  كلبنان 
غري  املنطقة  يف  والدميوقراطية 

مقبول أن تبقى من دون رئيس.
على  غبطته  أطلعنا  كما  وأضاف: 
ضم  والذي  نظمناه  الذي  اللقاء 
الفاعلة  اللبنانية  األحزاب  كل 
أساها صدرت توصية  على  واليت 
أو وثيقة موقعة بالتزام حد الدولة 
ودعم الدولة ودعم الدميوقراطية، 
اخلالفات  وضعنا  طبعًا  ولكن 
قواسم  إىل  وصلنا  أننا  إال  جانبًا، 
مشرتكة. كل هذه املواضيع كانت 
جمااًل للبحث مع غبطته وكررنا طبعًا 
لغبطته أننا إىل جانب بكركي بكل 
هناك  أن  أيضًا  وعلمنا  حتركاتها. 
بضعة  بعد  آٍت  فاتيكاني  موفد 
أيام، وأعتقد أن املوفد آٍت لدعم 

رئاسة اجلمهورية بالدرجة األوىل.
عرب  سيدنا  اخلتام  يف  ووضعنا 
كل  أجواء  عن  له  قدمناه  كتاب 
هذه  يف  بها  قمنا  اليت  األعمال 
وسيكون  عليها،  لإلطالع  الفرتة 
هناك إجتماعات الحقة لنكون على 

تواصل معه.
أساقفة  رئيس  الصرح  زوار  ومن 
أسرتاليا ونيوزيلندا ولبنان لكنيسة 
املرتوبوليت  اآلشورية  املشرق 
ورئيسة  زيا  ميلس  مار  املطران 
اميلي  سابقا  األنتيل  جزر  وزراء 
فياض  جان  يرافقها  احلاج 

وعقيلته.



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

Saturday 23 May 2015  2015 أيـار   23 السبت 

املستقبل  كتلة  من  نواب  رّد 
على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب حممد رعد، فرأوا  النائب 
اهلل،  حزب  أزمة  عن  يعّب  انه 
التهديد  منطق  على  معتاد  وانه 

والوعيد.
فقد علق النائب أمحد فتفت يف 
على  الشرق  اذاعة  اىل  حديث 
النائب  تهديدات  ب  وصفه  ما 
لكل  والعلنية  املبطنة  رعد  حممد 
ريفي  أشرف  العدل  وزير  من 
العام ل تيار املستقبل  واألمني 
امحد احلريري، فقال: رعد معتاد 

على منطق التهديد والوعيد.
اضاف: ما قاله رعد ليس جبديد 
وحتديدا  اهلل  حزب  نواب  على 
النائب حممد رعد، وهذه اللغة هي 
لغة مليشياوية، ويذكرنا مبا كان 
يقال عن كثري من شهدائنا قبل 
وإستشهادهم،  عليهم  اإلعتداء 
مشريا اىل ان كالم رعد كنا نراه 
يف اإلعالم املؤيد لسوريا واملؤيد 
للرئيس بشار األسد قبل إغتيال 
اعتب  وأنا  احلريري.  الرئيس 
من  بكثري  أخذه  جيب  الكالم  أن 
اجلدية، وجيب على النيابة العامة 
أن تتحرك ألن هذا الكالم خطري، 
هذه  جتاوزنا  كنا  أننا  ظننا  ويف 
اهلل  حزب  أن  يبدو  لكن  املرحلة 

بعقله وذهنه مل يتجاوزها.
واكد ان منطق التهديد والوعيد 
الذي هو معتاد عليه النائب رعد 
املوسوي،  نواف  النائب  وكذلك 
ويتطلب  دائم  بشكل  مستمر 
أمحد  على  وجيب  حازما.  موقفا 
أن  ريفي  وأشرف  احلريري 
اإلحتياطات  ويتخذوا  يتنبهوا 
ابلغ  أن  سبق  انه  علما  الالزمة. 
الوزير  املشنوق  نهاد  الوزير 
يتهدد  أن خطرا  ريفي شخصيا، 
حياته من جهة سوريا، ويبدو اآلن 
أنه من طرف سوري ومن طرف 

حزب اهلل ايضا. ومن جهة ثانية 
تأخذ  أن  اللبنانية  الدولة  على 
احلماية  لتأمني  حازمة  إجراءات 
هلما وعليهما اللجوء إىل القضاء، 
حكما  يتحرك  أن  القضاء  وعلى 
وتهديد  وزير  تهديد  ضوء  يف 

أمني عام حزب.
وختم: حنن أمام منطق مليشياوي 
بإمتياز ومنطق إستعمال السالح 
بالداخل، إذا مل يكن هذا التهديد 
الداخل  يف  للسالح  إستعمال 
يتحدثون  إنهم  إذن؟  هو  ما 
يف  ونسبية  إنتخابات  عن  أيضا 
دميوقراطية،  وخيارات  مناطقهم 
فيما احلقيقة هي خيارات مشولية 
وإلغائية كما عودنا حزب اهلل على 

ممارسته على الدوام.

حوري
حوري  عمار  النائب  علق  كذلك 
تهديدات  ب  وصفه  ما  على 
املبطنة  رعد  حممد  النائب 
العدل  وزير  من  لكل  والعلنية 
أشرف ريفي، واالمني العام تيار 
فأكد  احلريري،  امحد  املستقبل 

رفضه هلذا الكالم.
اذاعة  اىل  حديث  يف  وقال 
على  اهلل  حزب  يصر  الشرق: 
بالتهديد،  نفسه  األسلوب  إتباع 
هذا األسلوب الذي يعكس حجم 

املأزق الذي مير به لبنان.
يتحمل  ال  اهلل  حزب  ان  اضاف: 
النقاش املوضوعي بتورطه خارج 
الدولة  دويلته  ومنازعة  لبنان 
ميينا  يطلق  لذلك  اللبنانية، 
ومشاال هذه التهديدات اليت تعب 
عن مدى تأزمه وتعب عن معاناته 
غري  وهو  حقيقية،  مشكلة  من 
بوجهة  اآلخرين  إقناع  على  قادر 
النظر  نظره ألنه لو كانت وجهة 
هذه قابلة لالقناع ملا جلأ إىل هذا 

األسلوب.

نواب املستقبل ردرّوا على تهديدات رعد: يعبرّ عن مدى أزمة حزب اهلل
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خبة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

مرفوض  كالم  هذا  ان  وتابع: 
سواء، أكان متعلقا بأمني عام تيار 
املسقبل أمحد احلريري أو بالوزير 
ميثالن  وكالهما  ريفي،  أشرف 
ولشرحية  للبنان  وطنية  قيمة 
عريضة من اللبنانيني، لذلك من 
الواضح متاما أن هذه األزمة اليت 
يعيشها حزب اهلل يعب عنها بهذا 
ملعاجلة  الطرق  وأقصر  الشكل، 
اهلل  حزب  إنسحاب  األزمة  هذه 
وعودته  السوري  املستنقع  من 
إىل القواعد اللبنانية، حتت سقف 
حديث  ويف  والدستور.  الطائف 
أشار  لبنان  صوت  اذاعة  اىل 
حوري اىل ان جلسة النقاش مع 
اتسمت  احلّر  الوطين  التيار  وفد 
اجلانبني،  من  الكاملة  بالصراحة 
من  لديه  ما  أبدى  فريق  وكل 
واسباب  وهواجس،  مالحظات 
املعاجلة،  وسبل  اليه  وصلنا  ما 
قدم  التيار  وفد  أن  اىل  ولفت 
حتت  بتأن  اليها  سننظر  مبادرة 

سقف الطائف والدستور.
اذاعي:  حديث  يف  اضاف 
غري  العالقة  اسباب  استعرضنا 
جلسة  وكانت  بيننا،  املستقرة 
من  للكلمة  ما  بكل  مصارحة 
بواقعية وشفافية،  وجرت  معنى 
مشريا اىل أن من ال يستطيع ان 
للحضور  االصوات  ثلثي  يؤمن 
رئيسا  يكون  لن  اجمللس  اىل 
العماد  أن  ومعتبا  للجمهورية، 
فرصة  لديه  ليس  عون  ميشال 
رئاسة  موقع  اىل  للوصول 
اجلمهورية وهذا من باب الواقعية 

وليس من باب توتري العالقة.
واكد أنه ال يزال هناك متسع من 
قائد  تعيني  موضوع  يف  الوقت 
اجليش، وقال: اذا مل نصل اىل 
العسكرية  املواقع  يف  التعيني 
ال  كي  التمديد  مع  حنن  فحتما 

نصل اىل الفراغ.

يف اليوم االخري من جولته على 
واالحزاب  السياسية  القيادات 
النائب  رئيسه  مبادرة  شارحا 
طرق  الرئاسية،  عون  ميشال 
واالصالح  التغيري  تكتل  وفد 
كليمنصو  أبواب  االول  امس 
كتلة  من  وفدا  التقى  حيث 
حضور  يف  الدميوقراطي  اللقاء 
مل  موقف  ويف  جنبالط.  تيمور 
العوني،  للطرح  محاسة  يعكس 
وقال وزير الزراعة أكرم شهيب 
ال  والدستور  بالطائف  نتمسك 
ويف  الظرف.  هذا  يف  س  ميمُ
عون  االن  النائب  أشار  وقت 
اىل انه ملس مرونة لدى احلزب 
االشرتاكي يف مسألة التعيينات، 
أقر الطرفان باختالفهما يف ملف 
الرئاسة حيث قال شهيب لدينا 
وان  اليوم  الرئاسي  مرشحنا 
معينة  مرحلة  يف  التوافق  مت 
عون  أما  اخر،  مرشحًا  ندعم  قد 
فقال من حق أي لبناني الرتشح 
للرئاسة، لكن امليثاقية تتطلب 

صفات معينة للرئاسة.
تكتل  نواب  التقى  فقد 
اللقاء  نواب  واإلصالح  التغيري 
احلزب  وقيادة  الدميوقراطي 
يف  اإلشرتاكي،  التقدمي 

كليمنصو.
آالن  النائب  أكد  اللقاء،  وبعد 
عن  البحث  حناول  أننا  عون 
االزمات،  البلد  لتجنيب  طريقة 
مشريا اىل انه جرى خالل اللقاء 
التصارح يف أمور عدة هلا عالقة 
هلم  فهم  الرئاسي،  باملوضوع 
رأينا  عن  عبنا  وحنن  مرشحهم 
أننا  اىل  ولفت  املوضوع.  يف 
التسليم  كيفية  مناقشة  حاولنا 
بفكرة االستحقاق الرئاسي بأنه 
أيضا،  مسيحي  ولكنه  وطين 
لكننا مل نصل اىل اتفاق كامل. 
التعيينات  موضوع  حبثنا  كما 
كل  على  نتفق  ومل  االمنية، 
شيء لكن احلوار قطع شوطا يف 
حتسني العالقة. وشدد على أن 
هناك تواصال وتنسيقا، وحتريكا 
لبعض االفكار وحنتاج اىل جهد 
جديدة  بأفكار  للتسليم  اضايف 
مشريا  اجلمود،  من  للخروج 
على  تنسيقا  هناك  أن  اىل 
موضوع  يف  احلكومي  املستوى 
التعيينات االمنية وملسنا مرونة 
أما  االشرتاكي.  احلزب  عند 
ل،  حيمُ فلم  الرئاسي  املوضوع 
كل منا لديه مرشح ولدينا رأي 
خاص مبوضوع الصفة التمثيلية 
أي  فحق  املسيحي،  للرئيس 
لكن  للرئاسة،  الرتشح  لبناني 
معينة  تتطلب صفات  امليثاقية 

للرئاسة.
شهيب

اننا  شهيب  اوضح  جهته،  من 
عن  اعتذرنا  اشرتاكي  كحزب 
غياب رئيس اللقاء الدميقراطي 
بداعي  جنبالط  وليد  النائب 
السفر وكلفنا بنقل حتياته اىل 
ميشال  العماد  التكتل  رئيس 
احلوار بني  ان  اىل  عون، الفتا 
احلزبني كان موجودًا دائمًا وخف 
مراحل  يف  ونشط  مراحل  يف 

أخرى.
صعيد  على  ان  اىل  وأشار 
املناطق هناك تنسيق وتواصل، 
عديدة  أمور  على  دائما  نلتقي 

اىل  الفتًا  اخرى،  على  وخنتلف 
الدعوة اليت استلمها تيمور من 
التكتل، مضيفا عندما خرجنا من 
قوى 14 اذار كان هدفنا االبتعاد 
عن االزمة السياسية القائمة يف 
االمين،  املوضوع  ويف  البلد. 
أكد شهيب ان النقطة األساسية 
التعيني  على  التوافق  مت  اذا 
سنرحب باألمر وسندعم صاحب 
الكفاءة ليصل اىل هذا املوقع، 
مشددًا على ان اجليش اللبناني 
خط امحر وادعو يف هذا الظرف 
اجليش  خلف  للوقوف  الصعب 
املؤسسات  ثبات  نؤمن  حتى 
االمنية ان كان اجليش او قوى 
ويف  دولة.  امن  او  عام  امن 
موضوع الرئاسة، اوضح شهيب 
لدينا مرشحنا وان مت  ان حاليا 
قد  معينة  مرحلة  يف  التوافق 
ندعم مرشحًا اخر. ورأى شهيب 
كان  ان  الظرف  هذا  يف  ان 
االقتتال يف  او يف ظل  داخليا 
املس  نعتب  االقليمي،  احمليط 
مؤكدًا  حاليا،  خطريا  بالدستور 
حنن متمسكون باتفاق الطائف، 
الدستور  يف  ليست  واملشكلة 
ومالمسة  تطبيقه  يف  بل 
مرحلة  رأينا حتتاج  الدستور يف 
مع  التواصل  ان  معتبًا  اخرى، 
اجلميع الذي ينتهجه التكتل فتح 
ويساعد  قويًا وسيستمر  طريقًا 
السياسي  اجلمود  مسح  على 

القائم منذ فرتة.
وعند الصفدي

حممد  النائب  التكتل  وفد  وزار 
النواب:  الوفد  وضم  الصفدي 
أبي  سيمون  كنعان،  ابراهيم 

رميا وحكمت ديب.
الصفدي:  قال  االجتماع،  وبعد 
ناقشنا مبادرة العماد عون بروح 
إجيابية وأعتقد أن أهم ما فيها 
هو حتريك مسألة انتخاب رئيس 
يف  تصبح  قد  اليت  للجمهورية 
أن  يبدو  فيما  النسيان  طي 
للفراغ  يرتاحون  الوزراء  بعض 
الرئاسي ألنه يتيح هلم ممارسة 

صالحيات الرئيس الغائب.
انتخاب  ضرورة  على  وشدد 
ذلك  تطلب  لو  حتى  رئيس 
جديد  نيابي  جملس  انتخاب 
رئيس  انتخاب  بدوره  يتوىل 
أنه  اىل  مشريا  للجمهورية، 
يلتقي مع العماد عون على مبدأ 
الشراكة  على  يرتكز  أساسي 
الوطنية املتوازنة حتى ال يشعر 
مؤكدا  بالتهميش،  طرف  أي 
إصالحات  إجراء  إىل  احلاجة 
دستورية وسياسية واقتصادية 
لبنان  يبقى  دونها  من  ألن 

شهيب رفض املس بالدستور واالن عون ملس مرونة
وفد التكتل زار التقدمي والقومي والطاشناق

قد  الوقت  أن  معتبا  مهددا، 
ال  وأنه  اليوم  مؤاتيا  يكون  ال 
وطين  إمجاع  دون  من  إصالح 

ويف ظروف هادئة.
خيفى  ال  كنعان:  قال  بدوره، 
وطين  رجل  أمام  أننا  أحد  على 
هو  الذي  باالعتدال  يتميز 
بالنسبة إلينا تثبيت لفكرة لبنان 

التعددية والشراكة.
جنريه  الذي  احلوار  إن  أضاف: 
إىل  تؤدي  جديدة  أفكارا  يولد 
انطلق  لقد  املنشود.  اهلدف 
خماطر  وجود  من  عون  العماد 
حمدقة بلبنان وبالتالي ال بد من 
حتصني الوضع الداخلي والعودة 

إىل الشعب.
الوزير  أصاب  لقد  وتابع: 
احلل  أن  رأى  عندما  الصفدي 
بانتخاب جملس  يبدأ  الدستوري 
لقانون  وفقا  جديد  نيابي 
انتخابي يؤمن الشراكة الوطنية 
انتخاب  إىل  وصوال  السليمة 
املطلوب  التمثيل  جيسد  رئيس 
حنمي  لكي  ووطنيا  مسيحيا 

لبنان والصيغة والدستور.
التواصل  أهمية  على  وشدد 
خصوصا  الصفدي  النائب  مع 
حفاظا  اإلصالحية  امللفات  يف 
وقال:  السياسي،  نظامنا  على 
نريد  ال  أننا  األلف  للمرة  نؤكد 
الوطين  الوفاق  وثيقة  تعديل 
بل  الدستور،  وال  الطائف  وال 
الذي  الدستور  احرتام  املطلوب 
فئة  تهميش  على  ينص  ال 
بعدم  يقول  وال  اللبنانيني  من 
إقرار قانون انتخابات عادل وال 
انتخابات  تتم  أن  على  ينص 
بتسويات  اجلمهورية  رئاسة 
اللبنانيني.  على حساب  خارجية 
الوزير  لذلك فإننا بالتعاون مع 
لديهم  من  كل  ومع  الصفدي 
اإلرادة الوطنية الصادقة نعمل 
وعلى  لبنان  على  للمحافظة 
امليثاقية وعلى الدستور، وجيب 
والتوافق  األصول  هذه  احرتام 
على اإلصالحات خلري اللبنانيني 
مجيعا ألن من دونها هناك خطر 
سيما  وال  وبقائنا  وجودنا  على 
ال  اليت  الشباب  هجرة  خطر 
ميكن وقفها إال باستعادة الثقة 

بالنظام.
احلزب  رئيس  الوفد  زار  ثم 
االجتماعي  القومي  السوري 
زيارة  حردان يف  اسعد  النائب 
مقر  الوفد  زار  واخريا  مماثلة. 
حزب الطاشناق يف برج محود، 
واجتمع اىل امينه العام النائب 
اغوب بقرادونيان، وتركز البحث 

على مبادرة العماد عون.

احلص  سليم  الرئيس  إستقبل 
يف دارته يف عائشة بكار امس 
الوفاء  كتلة  رئيس  االول، 
رعد  حممد  النائب  للمقاومة 
والنائب نوار الساحلي، والنائب 

السابق أمني شري.
الرئيس  دارة  من  رعد:  وقال 
التحرير  حكومة  رئيس  احلص، 
العام  لبنان  يف  حصل  الذي 

آيات  بأمسى  نتوجه   ،2000
ولكل  اللبنانيني  لكل  التهاني 
هذا  يف  واالحرار  الشرفاء 
العامل، لنقول هلم أن املقاومة 
مقارعة  يف  جدواها  تثبت  اليت 
والغزو ضد  والعدوان  االحتالل 
املقاومة  هذه  وأمتنا،  وطننا 
تبقى الرهان من اجل بناء وطننا 
وبناء دولتنا القوية والقادرة. 

رعد زار احلص: املقاومة تبقى الرهان لبناء 
وطننا ودولتنا القادرة
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واإلصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة 
الرئيس العماد ميشال عون يف 
يف  وحبث  الرابية،  يف  دارته 

التطورات الراهنة.
العماد  حتّدث  االجتماع،  وعقب 

عون، فقال:
الفائت  اجلمعة  نهار  أطلقنا 
السلبّيات  من  وحّذرنا  مبادرة، 
حلوٍل  إىل  نتّوصل  مل  حال  يف 
هذه  تضمّنت  وقد  معّينة. 
وحلول،  خمارج  عّدة  املبادرة 
الرابع  أّما  تسووّية،  منها  ثالثة 
على  ويرتكز  فقانوني،  الرابع 
لإلنتخابات.  جديد  قانون  إقرار 
عن  شيء  أّي  نذكر  مل  ولكن 
من  فإّن  لذا  للدستور،  تعديٍل 
انتقد املبادرة معلنًا أّننا نسعى 
فسنعترب  الدستور،  تعديل  إىل 
أّنه قال ما قاله من باب »حسن 
املبادرة  يف  تناولنا  النّية«. 
نوع  لنا  ّدد  حتحُ اليت  املسالك 
دنا  فعحُ نّتخذ،  قد  الذي  اخليار 
لنا  وقحُ اللبناني،  الشعب  إىل 
أّننا  ومبا  لطات،  السحُ مصدر  إّنه 
على خالٍف داخل جملس النّواب، 
أّي  اجمللس  هذا  ميّثل  يعد  ومل 
القانون،  لروح  وفقًا  شرعّية 
وروح الدستور وروح التشريع، 
األصيل،  إىل  بالعودة  طالبنا 
أّي الشعب اللبناني، كي خيتار 
للجمهورّية.  رئيسًا  يريده  من 
من  أفضل  احلّل  هذا  أوليس 
لتأتي  الدوحة،  إىل  الذهاب 
بعد ذلك جامعة الّدول العربية، 
وإيطاليا،  فرنسا،  وكذلك 
وإسبانيا.. وكّل الدول العربية، 
النّواب  على  الضغط  فتمارس 
الرئيس  شخص  على  لإلّتفاق 
النّواب  جملس  يف  وانتخابه 
املبادرة،  هذه  اللبناني..!! يف 
الشعب اللبناني من خيتار رئيسًا 
مّنا،  املطلوب  أّما  للجمهورّية، 
فهو الذهاب إىل جملس النّواب 
لِغ دور  لتكريس هذا اخليار. مل نحُ
جملس النّواب يف هذه املبادرة، 
تعديل  ال  الدستور.  ل  نعدَّ ومل 
ويف  املبادرتني،  يف  للدستور 
الرئيس  انتخاب  يتّم  احلالتني، 
إّنه تفاهم  النّواب..  يف جملس 
شبيه باإلتفاق الذي حيصل بني 
رئيس  إلنتخاب  النيابية  الكتل 
عنصرًا  أدخلنا  لقد  للجمهورّية. 
الشعب  خيارنا، وهو  جديدًا يف 
كّل  يف  ب  غيَّ يحُ الذي  اللبناني، 
الدول  خليارات  تكريسًا  مرة، 

األخرى..!
أّننا  واعتقدنا  كثريًا  حاربنا  لقد 
»احلرّية  شعار  بتحقيق  جنحنا 
والسيادة واإلستقالل« يف العام 
2005، ولكن عند عودتنا، وجدنا 
مرهونًا  أصبح  الشعار  هذا  أّن 
احملليني..!!  بواسطة  للخارج 
إىل  لطة  السحُ إعادة  نريد  حنن 
ومل  ستفَت  يحُ مل  ألّنه  شعبنا، 

د لألكثرّية احلالّية... دَّ يحُ

العماد عون بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح:
ال ختالفوا القوانني يف التعيينات األمنية لئالّ 

تنعكس العواقب عليكم
اعَتربوا أّن هذه املبادرة »دوحة 
هناك  أّن  العلم  مع  لبنانّية«.. 
من وصفها باخليانة الوطنّية..!! 
اللبناني  الشعب  إستفتاء  فهل 
إلختيار رئيس للجمهورّية أصبح 
خيانة وطنية..؟! أم أن انتخاب 
إحدى الشخصيتني األكثر متثياًل 
كيف  وطنية..؟؟!!  خيانة  هو 
النّواب  إتفَق  لو  األمر  سيكون 
اإلثنني..  بني  شخٍص  على 
خيانة  أيضًا  ذلك  عَترب  يحُ هل 
للنّواب  إذًا حيّق  وطنّية؟! ملاذا 
إلنتخاب  ويذهبوا  يتشاوروا  أن 
رئيس؟! هذا الكالم معيب..!! 
خنجل  مرحلٍة  يف  أصبحنا  لقد 
فيها من بعض التصرحيات ومن 
كتب يف الصحف! إّن  بعض ما يحُ
هذا الكالم، يّدل على أّن هناك 
يف شعبنا من هو بعيد جّدا عن 
وحّتى  الدميقراطّية،  روح  فهم 
نكتبه  الذي  الكالم  تفسري  عن 

أو نقوله!
تعيينات  موضوع  تناولنا  ثانيًا، 
نسمع  وهنا،  األمنّيني.  القادة 
الكثري من الكالم، ميينًا ويسارًا، 
عن التمديد أو التعيني، ولكن ما 
من أحد يستعمل اللغة الطبيعّية، 
اليت يب أن تعتمدها أّي حكومة 
للحكومات  ميكن  ال  شرعّية..!! 
الشرعية أن تعتمد لغة التأرجح 
بني التمديد والتعيني، بل عليها 
نعني«..  أن  ريد  »نحُ تقول  أن 
اليت  احلالية  اللبنانية  احلكومة 
نالت ثقة جملس النّواب احلالي، 
شرعّية،  غري  بتصّرفات  تقوم 
وإنقالبّية.. ال حيّق هلا أن حتجز 
من  وغريها  األمنّية  املراكز 
املراكز، لتعود بعد ذلك ومتألها 

بشكٍل غري شرعي..!!
حكومتنا تفقد دستوريتها ألّنها 
ال حترتم الدستور والقانون يف 
يف  األساسية  الوظائف  تعيني 
احلكومة  كانت  فإذا  الدولة.. 
إىل  والقوانني  الدستور  ختالف 
هذا احلّد، بات بإمكان املواطن 
يلتزم  وأال  قراراتها  أن يعصي 

بها.
تأتي  اليت  األوىل  املّرة  إّنها 
من  االنقالبية  احلالة  فيها 
احلكومة  فتقول  السطة،  رأس 
تفعل  أن  تريد  إنها  للناس، 
الوقت  وتدعوهم يف  تشاء،  ما 
عينه ليفعلوا ما يشاؤون. نعم 
أن  اليوم  املواطنون  يستطيع 

يفعلوا ما يشاؤون.
أن  معنى  ما  أخرى،  جهٍة  من 
القيام  عن  ما  وزير  يتخلف 
القيام  ويرفض  بواجباته 
ختّطى  املوضوع  عليه؟!  مبا 
الوزير  سلطة  ألّن  احلدود، 
من  حنن  بل  بالوراثة،  تأِته  مل 
بالذكر  وأخّص  إّياها.  أعطيناه 
ليضع  جاء  الذي  الدفاع،  وزير 
»طربوشًا« لكّل املخالفات اليت 
حصلت يف اجليش. وهنا جتدر 
اإلشارة إىل أننا حتّدثنا معه يف 

سيتصّرف  أّنه  لنا  وبدا  األمر، 
ذلك  ولكّن  قانوني..  بشكٍل 
جملٍس  من  ما  حيصل..!!  مل 
وليس  املؤسسة،  يف  عسكرٍي 
شرعية،  قيادة  من  هناك 
وبالرغم من ذلك، هو ال يطّبق 
بشكٍل  معه  حتّدثنا  القانون.. 
شفهيًا،  معه  حتّدثنا  كما  خطي 

ولكن من دون جدوى..!!
املقاومة  موضوع  تناولنا  ثالثًا، 
اليت جنحت يف حترير القلمون من 
التكفرييني اّلذين كانوا يهددون 
سالمة احلدود اللبنانية... ولكن 
ال يزال هناك جيٌب كبري خيّزن 
التكفرييني، وهو موجود ضمن 
يف  وحتديدًا  اللبنانية  األراضي 
جرود عرسال، ومبا أّن احلكومة 
أن  ورفضت  سبق  اللبنانية 
بعملية  قاموا  من  مع  تتعاون 
القلمون من اجلهة املقابلة، ومبا 
أّن املشكلة واقعة على األراضي 
املفروض  من  أصبح  اللبنانية، 
قرارها  حتسم  أن  احلكومة  على 
الدفاع  حبكم  املوضوع  هذا  يف 
الوطن  وأرض  سيادة  عن 
وأمنه. فهل من املفرتض عليها 
اّلذي  الكبري  اجليب  ترتك  أن 
الـ 4 إىل 5 آالف  حيوي حوالي 

مسلح؟!
ال يوز أن يبقى اجليش منتظرًا 
املنطقة  تلك  وشتاًء يف  صيفًا 
بهذا  قرارًا  تّتخذ  احلكومة  عّل 
أن  أيضًا  يوز  ال  كما  الشأن! 
املنطقة  تلك  مواطنو  يبقى 
يوم  بعد  يومًا  ليليًا،  حيرسون 
من دون أن يناموا ألّن احلكومة 
تتخّلف عن القيام بواجباتها، وال 

تّتخذ قرارًا بتحرير األرض.
املسألة باتت خطرية جّدًا، ومن 
هذا  يستمّر  أن  املمكن  غري 
حبماية  لزمة  محُ واحلكومة  التلّكؤ، 
األمن اللبناني يف تلك املنطقة، 
أن  ميكن  عادي  مواطن  وأي 

يقاضيها على هذا التقصري.
إذًا، اخليانة الوطنية ليست يف 
يدّلنا  لكي  الّشعب  إىل  العودة 
له،  رئيسًا  أن  يريد  من  على 
عن  احلكومة  ختّلف  هي يف  إّنا 

القيام بواجباتها..
أمام  الوزراء  أضع  وأنا 
نعلم  أن  نريد  مسؤولياتهم: 

عرسال،  جرود  يف  يوجد  ماذا 
وملن  املسلحون  هم  ومن 
ينتسبون وكم هو عددهم؟ وما 
هي خّطة احلكومة وكيف سيقوم 
اجليش برتمجتها؟؟ نريد أن نرى 
احلكومة ولو ملرة واحدة، جمتمعًة 
وحتمل بني أيديها خريطًة تّطلع 
من خالهلا على احلدود اللبنانية 
ينتشر  حيث  عرسال  تقع  وأين 

التكفرييون.
إنطالقًا مّما سبق، نعيد التذكري 

بثالثة أمور:
وافهموا  نكتب،  ملا  تنّبهوا   -1

ما نكتبه.
يف  القوانني  ختالفوا  ال   -2
التعيينات األمنية، لئاّل تنعكس 
يظّنّن  فال  عليكم...  عواقبها 
أنه قوي يف كرسي احلكم  أحٌد 
ويستطيع أن خيالف، ألّن كثريين 
وخالفوا،  لسنوات  حكموا  مّمن 
عادوا بعد حني وسقطوا ودفعوا 

الثمن..
جتاه  مسؤولياتكم  حتّملوا   -3
الشمالي  بالبقاع  احملدق  اخلطر 
بكّل  ثّم  ومن  األوىل،  بالدرجة 
املسّلحة  اجلماعات  بسبب  لبنان 

املوجودة على أراضيه..
وبانتظار اإلجابة عن هذه األمور، 

سنبين على الشيء مقتضاه..

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

النائب  املردة  تيار  رئيس  رأى 
املبادرة  »ان  فرجنية  سليمان 
»تكتل  رئيس  اطلقها  اليت 
النائب  واالصالح«  التغيري 
العماد ميشال عون جيدة وقابلة 
اليت  للدوامة  حال  تكون  ألن 
ما  اذا  لبنان  يف  فيها  نعيش 

توافق عليها مجيع االفرقاء«.
ولفت يف دردشة مع الصحفيني 
نواب  من  وفدا  لقائه  ختام  يف 
واالصالح«  التغيري  »تكتل 
انه  اىل  بنشعي  يف  دارته  يف 
ألن  احلكومة  يف  البقاء  يفضل 
امام  اجملال  يفسح يف  ال  ذلك 
االستئثار  يف  اآلخرين  االفرقاء 
حكومة  يف  حصل  كما  بالسلطة 
الرئيس السابق للحكومة النائب 
فؤاد السنيورة يف العام 2006 
عندما تفرد يف انفاق احد عشر 
مليار دوالر اىل جانب العديد من 
اساسي  مكون  بغياب  القرارات 

من اللبنانيني.
وقال ردا على سؤال »ان فريق 
وما  كان  آذار  من  عشر  الرابع 
ان  على  مراهنا  يناور  يزال 
يف  االقليمية  التطورات  تصب 
واضحا  بات  كما  فهو  مصلحته 
قبول  يف  جديا  يوما  يكن  مل 
وصول العميد شامل روكز اىل 
قيادة اجليش او العماد ميشال 
عون اىل رئاسة اجلمهورية، وهو 
الصفقة  هذه  يعقد  ألن  سعى 
بروكز يف  القبول  تلك حول  او 
قيادة اجليش، مقابل ان يكون 
وهو  وسطيا  اجلمهورية  رئيس 
ألننا  به  نقبل  لن  الذي  االمر 
جراء  من  بلبنان  ادى  ما  ملسنا 
وصول الرؤساء الوسطيني منذ 

اتفاق الطائف وحتى اليوم«.
انه  اىل  فرجنية  النائب  واشار 
جملس  اىل  النزول  سيعارض 
قانون  على  للتصويت  النواب 
على  التوافق  قبل  لالنتخابات 
ال  حتى  القانون  هذا  مضمون 

فرجنيه استقبل وفد التغيري واالصالح:

مبادرة عون جيدة وقابلة ألن تكون حال

يصار اللتفاف عليه.
نقوال

ضم  الذي  التكتل  وفد  وكان 
ناجي  نقوال،  نبيل  النواب 
غاريوس، عباس اهلاشم وزياد 
عند  بنشعي  اىل  وصل  اسود 
استقبلهم  حيث  عصرا  اخلامسة 
النائب سليمان فرجنيه، النائب 
االعالمي  واملسؤول  رمحه  اميل 
سليمان  احملامي  املرده  يف 
فرجنيه وكان طرح للمبادرة على 

مدى ساعة ونصف ساعة.
عند  »جئنا  نقوال:  قال  بعدها، 
سليمان  املرده  تيار  رئيس 
اىل  نأتي  طبعا  وحنن  فرجنية 
اللقاءات  سلسلة  ضمن  بيتنا، 

اليت نقوم بها«. 
»نوع  بأنه  اللقاء  نقوال  ووصف 
النائب  ولوضع  االستشارة  من 
فرجنيه يف جو سلسلة اللقاءات 
وقال:  سابقا«،  بها  قمنا  اليت 
»طبعا، حنن لسنا حباجة للقدوم 
املرده  تيار  رئيس  منزل  اىل 
على  بل  ما،  بشيء  القناعه 
حنن  يقنعنا،  من  فهو  العكس 
وسليمان بك على تفاهم تام يف 
العماد  طرحها  اليت  االمور  كل 
اجلمهورية  رئاسة  كان  ان  عون 
أتينا وتنورنا  االمور االخرى.  او 
بأفكاره، والتفاهم سيكون اكثر 
جدية، اللقاء كان اكثر جدية من 
قبل، ألن االمور مل تعد حتتمل، 
وحنن نعترب نفسنا جمتمعا واحدا، 
ال نستطيع بعد اليوم ان نتسلى 

مبسائل جانبية«.
بك  سليمان  رأي  »إن  أضاف: 
هو الذهاب يف هذه االمور اىل 
اليت  احلقوق  لتحصيل  النهاية 

خنسرها يوما بعد يوم«.
نقوال:  قال  سؤال،  على  وردا 
جيدة،  من  اكثر  االصداء  »إن 
ونتمنى  ايابية،  ككل  واجلولة 
يأخذوا  أن  األفرقاء  مجيع  من 

هذه املبادرة جبدية«. 

فرنجيه لدى استقباله وفد التيار
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اجرى عاهل االردن امللك عبداهلل 
املصري  والرئيس  الثاني 
عمان  يف  السيسي،  عبدالفتاح 
تناولت  مباحثات  االول،  امس 
البلدين  بني  التعاون  عالقات 
اجملاالت،  خمتلف  الشقيقني يف 
يف  األوضاع  ومستجدات 

املنطقة.
ثنائية  مباحثات  جلسة  وخالل 
يف  جرت  موسعة،  أخرى  تبعها 
كبار  وحضرها  بسمان  قصر 
عرب  البلدين،  يف  املسؤولني 
القائدان عن اعتزازهما باملستوى 
إليه  وصلت  الذي  املتميز 
العالقات األخوية والتارخيية بني 
على  حرصهما  مؤكدين  البلدين، 
يف  والتشاور  التنسيق  إدامة 
املصاحل  خدمة  شأنه  من  ما  كل 

املشرتكة والقضايا العربية.
األردن  موقف  عن  امللك  وعرب 
مصر  ومساندة  دعم  يف  الثابت 
التنمية  من  املزيد  حتقيق  يف 
دورها  وتعزيز  واالزدهار 

ومكانتها يف املنطقة واإلقليم.
السيسي  الرئيس  قدر  بدوره، 
الداعمة  األردن  مواقف  عاليا 
ملصر، معربا عن تقديره للجهود 
اليت بذلتها اململكة لعقد املنتدى 
منطقة  يف  العاملي  االقتصادي 
يتيح  والذي  امليت،  البحر 
السياسية  للقيادات  الفرص 
قضايا  يف  للبحث  واالقتصادية 

وحتديات املنطقة.
أهمية  على  التأكيد  جرى 
لتحقيق  املنتدى  انعقاد  استثمار 
على  بالنفع  تعود  اجيابية  نتائج 
املنطقة،  دول  اقتصاديات 
اليت  التحديات  حدة  من  وختفف 
تواجهها شعوبها، ويف مقدمتها 
اليت  والبطالة  الفقر  مشكليت 

تواجه جيل الشباب.

مستجدات  القائدان  واستعرض 
والدولية  اإلقليمية  األوضاع 
وآليات التعامل معها، ومبا حيفظ 
أمن واستقرار املنطقة وشعوبها، 
املبذولة  املساعي  خصوصا 
بني  السالم  مفاوضات  إلحياء 
واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
الدولتني  حل  إىل  استنادا 

وقرارات الشرعية الدولية.
ضرورة  املباحثات،  خالل  وأكدا 
مواجهة اإلرهاب وعصاباته، اليت 
تشكل خطرا على أمن واستقرار 
إىل  الفتني  املنطقة،  شعوب 
احلقيقية  الصورة  توضيح  أهمية 
السمحة  ومبادئه  لإلسالم 
العنف  تنبذ  اليت  واملعتدلة، 
التسامح  على  وحتض  والتطرف 

واالعتدال وقبول اآلخر.
اليت  باألوضاع  يتصل  ما  ويف 
املنطقة،  دول  بعض  تشهدها 
والعراق  سوريا  يف  خصوصًا 
الزعيمان  أكد  واليمن،  وليبيا 
سياسية  حلول  إجياد  ضرورة 
شاملة لألوضاع يف تلك الدول، 
ومبا يضمن أمن شعوبها وسالمة 

أراضيها.
وحضر املباحثات رئيس الديوان 
رئيس  ونائب  اهلامشي،  امللكي 
وشؤون  اخلارجية  وزير  الوزراء 
امللك  ومستشار  املغرتبني، 
هيئة  رئيس  العسكرية  للشؤون 
ومستشار  املشرتكة،  األركان 
امللك لشؤون األمن القومي مدير 
مكتب  ومدير  العامة،  املخابرات 
مقرر  امللك  ومستشار  امللك، 

جملس السياسات الوطين.
فيما حضرها عن اجلانب املصري، 
وزير الشؤون اخلارجية، ورئيس 
وعدد  اجلمهورية،  رئيس  ديوان 
والسفري  املسؤولني،  كبار  من 

املصري يف عمان.

حمادثات يف عمان بني العاهل االردني والرئيس املصري

توفى يف سيدني املرحوم

جورج مخايل خطار
من بلدة حدشيت اثر مرض عضال أودى بحياته.

وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه بعد غد االثنني املوافق يف 
25 الجاري الساعة الـ 10 صباحا يف كنيسة سيدة لبنان 

املارونية يف هاريس بارك.
تتقبل العائلة التعازي ايام الجمعة )امس( والسبت )اليوم( 

واالحد )غدا( يف صالة الكنيسة.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء

الدعوة عامة

جورج خمايل خطار يف ذمة اهلل

داعش  تنظيم  اقتحام  يثري 
للمنطقة التارخيية يف تدمر قلقًا 
بشأن مصري آثارها العريقة؛ ال 
أن  َسَبق  املتشددين  أن  سيما 
مناطق  يف  آثارًا  ونهبوا  دّمروا 
سيما  ال  العراق؛  يف  عدة 

املوصل، ويف سوريا.
األمم  منظمة  مديرة  وكانت 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة 
قد  بوكوفا،  إيرينا  يونيسكو، 
دعت، األربعاء، إىل إنقاذ تدمر؛ 
ُمبدية قلقها الشديد إزاء دخول 

تنظيم الدولة املدينة.
العامة  املديرة  حذرت  وقد 
للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة 
اليونيسكو  والثقافة  والعلوم 
االول،  امس  بوكوفا،  ايرينا 
االثرية  املدينة  تدمري  ان  من 
عليها  سيطر  اليت  السورية 
خسارة  سيشكل  داعش  تنظيم 

هائلة للبشرية.
نشر  فيديو  شريط  يف  وقالت 
االلكرتوني  املنظمة  موقع  على 
عاملي  تراث  موقع  تدمر  ان 
فريد يف الصحراء، وأي تدمري 
جرمية  يكون  لن  تدمر  ملدينة 
حرب فحسب وامنا ايضا خسارة 
هائلة للبشرية، وكررت دعوتها 
جملس االمن اىل حبث املسألة.

بيان األزهر
األزهر  أعرب  القاهرة  ويف 
من  قلقه  بالغ  عن  الشريف 
سيطرة داعش على مدينة تدمر 
وطالب  سوريا،  يف  األثرية 
التحرك  الدولي بسرعة  اجملتمع 
دون  للحيلولة  بدوره  والقيام 
داعش  تنظيم  عناصر  قيام 
املعامل  بطمس  اإلرهابي 
باملدينة  واألثرية  احلضارية 

أثرية  مواقع  يف  فعلوا  مثلما 
مماثلة يف املناطق اليت خضعت 
وسوريا  العراق  يف  لنفوذهم 

وليبيا.
بيان صحايف  يف  األزهر  وأكد 
عن  الدفاع  أن  امس،  له، 
النهب  من  األثرية  املناطق 
معركة  هو  والدمار  والسلب 
جيب  حيث  بأكملها،  اإلنسانية 
أجل  من  اجلهود  تتكاتف  أن 
أحد  تعد  اليت  املدينة  محاية 
أهم وأقدم املواقع األثرية يف 
املصري  من  األوسط  الشرق 
يد  على  ينتظرها  الذي  املظلم 

داعش.
الرتاث  تدمري  أن  على  وشدد 
أمر  واحلضاري  اإلنساني 
التعامل  وكذلك  شرعا،  حمرم 
يف  والشراء  والبيع  بالتهريب 
اآلثار املنهوبة، وهو ما تقوم به 
هذه اجلماعات املتطرفة لتمويل 

عملياتها اإلرهابية.
تدمري  أن  إىل  األزهر  وأشار 
التنظيمات  من  وغريها  داعش 
اإلرهابية لآلثار هو تنفيذ ألجندة 
استعمارية تهدف إلفراغ أوطاننا 
العربية واإلسالمية من مكوناتها 

الرتاثية والثقافية والتارخيية.
وكان مدير املتاحف واالثار يف 
سوريا مامون عبد الكريم طالب 
اجملتمع الدولي بالتحرك النقاذ 
مدينة تدمر االثرية املدرجة على 
ان  بعد  العاملي،  الرتاث  الئحة 

سيطر عليها داعش.
وقال: لالسف وبكل حزن تدمر 
جمموعات  سيطرة  حتت  اليوم 
خسارة  هذه  االرهابية.  داعش 
وللحضارة  االنسانية  لكل 

العاملية امام اهلمجية.

قلق دولي على آثار تدمر بعد سيطرة داعش على املدينة

بوتني،  الروسي  الرئيس  أكد 
امس   أجراها،  حمادثات  خالل 
رئيس  مع  اخلميس،  االول 
العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء 
يف الكرملني، أن موسكو وبغداد 
العسكري  التعاون  ستعززان 

فيما بينهما.
أهمية  بدوره  العبادي  وأكد 
العراق  بني  التعاون  استمرار 

وروسيا حملاربة اإلرهاب.
رئيس  قال  سابق  وقت  ويف 
دميرتي  الروسي  الوزراء 
استقباله  لقاء  خالل  مدفيديف، 
العالقات  إن  العراقي،  نظريه 
الثنائية  العراقية   - الروسية 
وابلغ  انتعاش.  مرحلة  دخلت 
لقائهما  مستهل  يف  العبادي، 
يف موسكو: إنها زيارتكم األوىل 
عزم  تؤكد  وهي  موسكو،  إىل 
تطوير  على  العراقية  القيادة 
مع  اجلوانب  املتعدد  التعاون 
مع  صداقتنا  نقيم  إننا  بالدنا. 
العراق، وتشهد عالقاتنا الثنائية 
حاليا مرحلة تصاعد، بغض النظر 
عن األحداث الدرامية والصعوبات 
يواجهها  ومازال  واجهها  اليت 

الشعب العراقي.
بدوره قال العبادي إنه توجه إىل 
تلقي  عن  النظر  بغض  موسكو 

القوى،  بعض  من  توصيات 
تدعوه للتخلي عن هذه الزيارة. 
لتعزيز  تسعى  بغداد  أن  وتابع 
مجيع  يف  موسكو  مع  العالقات 
التعاون  ذلك  يف  مبا  اجملاالت، 
والتعاون  التقين  العسكري 
االقتصادي والعالقات يف جمال 

النفط والغاز.
اخلارجية  وزير  أعلن  بدوره 
أن  الفروف  سريغي  الروسي 
كافة  لتلبية  ستسعى  روسيا 
العراق  قبل  من  الطلبات 
بأقصى قدر ممكن من أجل طرد 
الفروف  وقال  داعش.  تنظيم 
مستعدة  موسكو  للصحافيني، 
لتزويد العراق بالسالح، وستتخذ 
ملساعدة  الالزمة  اإلجراءات  كل 
تنظيم  حماربة  يف  العراق 

داعش.
الروسي  اخلارجية  وزير  وأشار 
إىل أن التعاون العسكري التقين 
بني روسيا والعراق يتسم بطابع 
روسيا  أن  على  مشددًا  وثيق، 
ال  األخرى  الدول  لبعض  خالفًا 
لتوريد  إضافية  شروط  تطرح 
إنطالقًا  العراق،  إىل  األسلحة 
ومصر  وسوريا  العراق  أن  من 
على  احلرب  دول  طليعة  يف 

اإلرهاب.

بوتني يؤكد للعبادي استعداد موسكو لتعزيز 
التعاون العسكري مع العراق
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مناسبات

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

للتاريخ ذكرى ولألعمال تكريم 
 ...

إعالمية  من  تكرميية  دعوة 
متحف وقصر اجملد يوسف بك 
كرم السيدة كوليت سركيس 
السيد  اجملد  قصر  وصاحب 
حمسن الطبيش للشاعر املهاجر 
ورجل األعمال والكاتب باللغة 
بالشاعر  امللقب  الفرنسية 
»صالح  الدكتور  العاشق 
األشقر«، ومت تسليمه درعا، 

غداء  مأدبة  على شرفه  وأقام 
والكاتب  الشاعر  حبضور 
االستاذ  السائح  جملة  صاحب 
مهى  والسيدة  احلايك  لويس 
السيد  ميقاتي جمذوب وجنلي 
اجملازية  األنسة  الطبيش 
باألدب الفرنسي باميال حمسن 
اهلندسة  وطالب  الطبيش 
الشاب أنطونيو حمسن الطبيش 
فنيانوس.  أنطوان  والسيد 
صالح  الدكتور  وصف 

اجلبار  باإلجناز  العمل  األشقر 
العمل  هذا  أهمية  ...وعلى 
الشْويف  وقال  الرتاثي  اجلبار 
من  السمع،ويطلب  عن  غري 
الطالع  املتحف  لزيارة  اجلميع 
املناضل،  التاريخ  هذا  على 
إجنازات  عن  احلديث  وتناول 
البطل  قادها  اليت  واملعارك 
يوسف بك كرم وإنتصر فيها، 
حلقيبته  التاريخ  تهميش  وعن 
للبنان  قدم  ما  إنصافه  وعدم 

من تضحيات وانتصارات... 
بأبطاله  عطره  وللتاريخ 
ونضاهلم على عيش املشرتك، 
وللمحافظة على أرض األجداد، 
العريق  تراثنا  على  وللمحافظة 
واجمليد، وعلى حب لبنان سيد 
لبنان  بطل  الن  مستقل  حر 
يوسف بك كرم كان من اهم 
بتاريخ  مروا  الذين  األبطال 

لبنان.
)كوليت سركيس( 
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

الفيدرالية  املوازنة  انعكست 
و  »عدالة«  بـ  اتصفت  اليت 
الدعم  على  اجيابا  »ليونة« 
نسبة  على  وكذلك  للحكومة 
لرئيسها  الشخصي  الدعم 
حيث  ابوت  طوني  السيد 
الناخبني،  غضب  من  خففت 
العام  وعود  على  والتّفت 
املاضي، وزادت من احتماالت 
اجراء انتخابات مبكرة يف عام 

.2015
النتيجة لتحقق  وقد اتت هذه 
نواب  من  العديد  مطالب 
دفعوا  الذين  االحرار  حزب 
عن  بعيدا  جذري  تغيري  باجتاه 
حيث  املتشددة،  السياسات 
لتغيري  استعداد  على  كانوا 
القيادة إذا لزم األمر لتحقيق 

ذلك.
لصاحل  مذهل  حتول  ففي 
احلكومة  تعادلت  احلكومة، 
التأييد  نسبة  يف  واملعارضة 
50/50 بعد احتساب االصوات 
السيد  وتقدم  التفضيلية 
املعارضة  زعيم  على  ابوت 
الدعم  نيبة  يف  شورتن  بيل 
مفضل  كرئيس  الشخصي 

للوزراء.
فقد اظهر استطالع فريفاكس - 
ايبسوس تقدم رئيس احلكومة 
مبعدل 39/44، وهذه هي املرة 
يتقدم فيها على  اليت  األوىل 
منذ  املعارضة  زعيم  منافسة 
أبريل 2014 - أي قبل موازنة 
العام 2014 الكارثية - كذلك 
موقع  يف  احلكومة  اصبحت 
احتمال الفوز باالنتخابات ألول 

مرة منذ شباط 2014.
بعد  النتيجة  هذه  وجاءت 
موازنة 2015 اليت مت تصميمها 
الثقة  بناء  إلعادة  بشفافية 
الوسطى  الطبقة  مع  املمزقة 
يف البالد واسرتضاء الشركات 
وتقديم  واألسر  الصغرية 
أولويات االهتمامات االنتخابية 
على تفاقم التحديات املالية.
فريفاكس- استطالع  وبنّي 
صدور  منذ  انه،  ايبسوس 
املوازنة االقتصادية الصديقة 
للناخب يوم الثالثاء من االسبوع 
املاضي، قفز الدعم األساسي 
لالئتالف 4 نقاط مئوية ليصبح 
43 يف املائة، يف حني ذهب 
الدعم االساسي حلزب العمال 
فاخنفض  اآلخر  االجتاه  يف 
ليصل  مئوية  نقاط   3 بنسبة 
وليصبح  املئة  يف   35 اىل  
فقط  مئويتني  بنقطتني  اعلى 
انتخابات  قبل  عليه  كان  عما 
العام 2013 حني خسر احلكم.

االداء  على  الرضى  وارتفع 
 8 ابوت  للسيد  الشخصي 
فيما  أبريل  منذ  مئوية  نقاط 
اخنفض مبعدل 4 نقاط للسيد 

شورتن.
 2015 العام  موازنة  وكانت 
حيث  »سياسية«  أكثر  الثانية 
 80 الـ  اقتطاعات  من  هّونت 
للمستشفيات  دوالر  مليار 
الواليات  يف  واملدارس 
السنوات  يف  واملقاطعات 
متيزت  كما  املقبلة،  االشهر 
ملحوظتني  وعدالة  بليونة 
بالنسبة للمتقاعدين والباحثني 

دون  هم  ملن  عمل  عن 
الثالثني من العمر وبتقليل من 

السلبيات األخرى.
 10 جمموعة  تضمنت  كما 
يف  لألسر  دوالر  مليارات 
لرعاية  املساعدة  زيادة  شكل 
األطفال، واإلعفاءات الضريبية 
يف  مبا  الصغرية،  للشركات 
فوري  ضرييب  حسم  ذلك 
الصغرية  التجارية  للمصاحل 
على كل سلعة يصل اىل 20 
ألف دوالر سنويا وذلك بارتفاع 

من ألف دوالر يف السنة.
 10 أصل  من  مثانية  ويعتقد 
االمتيازات  أن  الناخبني  من 
جيدة  فكرة  هي  التجارية 

وعالية.
ولكن يبقى الناخبون معارضني 
الضريبية  املزايا  خفض  خلطة 
جعلت  احلكومة  أن  مع  لألسر 
هذا شرطا لإلنفاق اجلديد على 

رعاية الطفل.
املوازنة  الناخبون  وأعطى 
 solid( صلبة  موافقة  عالمة  
tick(، حيث ان أكثر من نصف 

 52( االستطالع  الذين مشلهم 
عن رضاهم  اعربوا  املئة(  يف 

عنها .
الصايف  رضا  معدل  وكانت 
 32 )ناقص  االوىل  للموازنة 
أسوأ تصنيف  املئة( وهو  يف 
قامت  ملوازنة  رأي  الستطالع 
به فريفاكس منذ عام 1996. 
العام  موازنة  حققت  وبينما 
االسوأ  هو  تصنيفا  املاضي 
فقد   ،30 ناقص  اىل  وصل 
 2015 العام  موازنة  عكست 
تصنيفا إجيابيا وصل اىل 19 

يف املئة.
االصوات  احتساب  فبعد 
وذلك  للحزبني،  التفضيلية 
األفضليات  تدفق  باستخدام 
بلغ   ،2013 عام  استطالع  يف 
 ،50/50 اآلن  للجانبني  الدعم 
العمال  حزب  كان  ان  بعد 
تصل  بنسبة  االئتالف  يتصدر 
إىل 56/44 مباشرة بعد موازنة 
العام 2014 ومل يشهد الدعم 
ذلك  منذ  حتسن  اي  للحكومة 

احلني.
قفزة  املوازنة  اعطت  وقد 
كبرية يف الدعم للحكومة اليت  
العمال  حزب  تتذيل  كانت 
الشهر  اواخر   54/46 بنسبة 

املاضي.
وجرى االستطالع على مستوى 
 1403 هاتفيا  ومشل  البالد 
ناخب وذلك من يوم اخلميس 

14 إىل السبت  16 أيار.
كانت  النتائج  أن  حني  ويف 
االئتالف  ضد  املئة  يف   3.5
يف انتخابات 2013، فان هذه 
حلكومة  األفضل  هي  النتائج 

ابوت يف أكثر من عام.
على  ضغوط  ممارسة  وتتم 
اجراء  يف  للنظر  ابوت  السيد 
العام  هذا  مبكرة  انتخابات 
لالستفادة من الدعم الشعب.

املعارضة  زعيم  انتقاد  وجرى 
الذي  شورتن،  بيل  السيد 
الثقيل  العيار  من  مبوازنة  رد 
ركزت على »املستقبل«، يوم 
اخلميس، الفتقارها إىل تدابري 

بديلة للتوفري.

ارتـفاع ملـحوظ فـي يف الدعم 
للحكومة وزيادة يف شـعبية أبـوت

الطاقة  سوق  ان  حمللون  اعلن 
طاقة  يف  استثمارات  سيفقد 
الرياح والطاقة الشمسية بقيمة 
نتيجة  دوالر  مليارات  ستة 
احلزبني  بني  تسوية  لصفقة 

حول هدف الطاقة املتجددة.
للطاقة  بلومربغ  وتقول شركة  
يف  االستثمار  ان  اجملددة 
املشاريع االسرتالية من املتوقع 
ان يتدنى من 20،6 مليار دوالر 
 14،7 اىل   2020 عام  حبلول 
مليار دوالر  بعد االتفاق الذي 
مع  ابوت  حكومة  اليه  توصلت 

حزب العمال لتخفيض اهلدف.
مت  الذي  االتفاق،  وسيخفض 
عقده يوم االثنني، بعد أكثر من 
12 شهرا من اجلمود السياسي، 
النطاق  الواسع  األصلي  اهلدف 
ساعة  غيغاوات  ألف   41 من 
للطاقة  السنوي  اإلنتاج  من 
املتجددة حبلول عام 2020 إىل 

33 ألف غيغاوات ساعة.
وقال الرئيس التنفيذي جمللس 
الطاقة النظيفة كني ثورنتون ان 
االخنفاض املتوقع يف املشاريع 
من  قبوله  علينا  كان  »ما  هو 
الوضع«.  هلذا  حل  اجياد  أجل 
»الصناعة  ان  يقول  واضاف 
يكون  لن  متاما.  جممدة  كانت 
إذا  جديدة  استثمارات  هناك 

استمر هذا الوضع«.
املأزق  اىل  احلكومة  ودفعت 
عندما اطلقت جلنة مراجعة خلطة 
احلزبني يف العام املاضي، مما 
تسبب يف خسارة ملياري دوالر 
حيث ان مشاريع الرياح والطاقة 
سحابة  حتت  توقفت  الشمسية 

من عدم اليقني السياسي.

االساس  يف  ُأقرِتح  وكان 
ألف   26 إىل  اهلدف  ختفيض 
غيغاوات ساعة، يف حني رفض 
من   أقل  الذهاب  العمال  حزب 
غيغاوات  ألف   39 إىل  ألف   35

ساعة.
وقال الرئيس االسرتالي لشركة 
 Kobad Bhavnagri بلومربغ  
اخنفاض  توقعت  املنظمة  ان 
 2020 عام  حبلول  االستثمار 
مبوجب  املئة  يف   29 حبدود 
اهلدف اجلديد »لكن دون اجياد 
حل للمأزق يعين انه لن يكون 
هذه  يف  االستثمار  باملقدور 

الصناعة«.
وحذر من أن عدم اليقني ما زال 
فسياسة   الصفقة  رغم  قائما 
أن  ميكن  التشريعية  »احلزبني 
الناس  يستمر  سوف  تتغري. 
هذه  خماطر  عن  احلديث  يف 

السياسة«.

هدف الطاقة املتجددة اجلديد يعين ختفيض  االستثمار 
يف الصناعة بقيمة 6 مليارات دوالر 

وكانت توصلت احلكومة وحزب 
يف  وسط  حل  اىل  العمال 
أن  بعد  االثنني  يوم  ملبورن 
التخلي  على  احلكومة  وافقت 
النظر يف  ملواصلة  اقرتاح  عن 

اهلدف كل سنتني.
منظمي  فإن  ذلك،  من  وبدال 
سينشرون  النظيفة  الطاقة 
حنو  التقدم  يبنّي  سنويا  بيانا 
أسعار  على  تأثري  وأي  اهلدف 

الكهرباء.
إىل  التوصل  من  دقائق  وبعد 
باسم  املتحدث  أعلن  االتفاق، 
حقيبة البيئة يف املعارضة مارك 
سيزيد  العمال  حزب  أن  باتلر 
فاز يف  إذا    2020 عام  هدف 
ان  وقال  املقبلة،  االنتخابات 
مع  حمادثات  بدأ  العمال  حزب 
جريئة  »خطة  حول  الصناعة 
املتجددة  للطاقة  وطموحة« 

االسرتالية بعد عام 2020 .

ايان  الصناعة  وزير  وقال 
التوصل  »يسعدنا  ماكفارلني 
اىل هذه النتيجة« وان احلكومة 
تتطلع إىل قطاع الطاقة النظيفة 
»وحتقيق اهلدف وهو بناء املزيد 
املتجددة  الطاقة  مولدات  من  
املقبلة  اخلمس  السنوات  يف 
اكثر مما مت بناؤه يف السنوات 

الـ 15 املاضية«.
سيكون  الذي  التشريع،  وهذا 
امام الربملان األسبوع املقبل، ال 
يزال حيتوي على خطة للسماح 
حبرق األخشاب األصلي حلساب 

حتقيق هدف الطاقة املتجددة.
واخلضر  العمال  حزبا  ويعارض 
ولكن  ذلك  الصناعة  ومتنفذو 
تأمل احلكومة مترير التغيري بدعم 
الصغرية  االحزاب  اعضاء  من 
يف    crossbench واملستقلني 

جملس الشيوخ.
وقال السيد ثورنتون ان ضمان 
اجملال  سيفتح  احلزبني  تأييد 
وستسلك  القطاع  هذا  امام 
بعض املشاريع اجلديدة طريقها 

اىل التنفيذ بسرعة.
ولكن البعض اآلخر قد يستغرق 
عدة أشهر الن الشركات قدمت 
تأسيس  إلعادة  ختفيضات 
 15 كانت  »لقد  وقال  نفسها. 
شهرا صعبة، ولكن هذا التطور 
 20 كاهل  عن  كبريا  عبئا  ازال 
هذه  يف  يعملون  شخص  ألف 

الصناعة«.
الصناعة  جمموعة  وقالت 
األسرتالية ان التسوية »سرتفع 
الطاقة  قطاع  عن  السحابة 
ثانية  دفعة  وتعطي  املتجددة، 
وتستعيد  الطاقة،  ملستخدمي 
حجر األساس يف هذه السياسة 

وخاصة للشركات«.
موضع  ليست  الصفقة  لكن 
قال  حيث  اجلميع،  من  ترحيب 
حزب اخلضر ان التخفيض »غري 
البيئية  الناحية  من  مسؤول 
يف  والصحية«،  واالقتصادية 
حني أن منظمة السالم األخضر 
للحفاظ   االسرتالية  واملؤسسة 
»إحنداريا«  رأتاه  البيئة  على 
ورحبا  املناخ  سياسات  على 

لكبار امللوثني.
االسرتالي  اجمللس  وقال 
ألف   33 ان  الشمسية  للطاقة 
صفقة  »هو  ساعة  غيغاوات 
سيئة« وليس هناك حجة تدعم 

ختفيض اهلدف.
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سدني

Master License No: 409566317

حفل باربكيو ناجح مببادرة من النائب غلني بروكس
دعا، يوم السبت املاضي، 
هيلز  ايست  مقعد  نائب 
اىل  بروكس  غلني  السيد 
حديقة  يف  باربكيو  حفل 
)Dreams Park( يف ايست 
هيلز حيث لبى الدعوة عدد 

كبري من سكان املنطقة.
وكان من بني احلضور النائب 
كيلي،  غريغ  الفيدرالي 
عضو بلدية بانكستاون كبري 
موظفي مكتب غلني بروكس 
السيد جيم دانيال واملوظف 
نعمة  مارك  املكتب   يف 

واملهندس رفيق شندر.
وقد استفاد بعض احلضور 
مع  فناقشوا  املناسبة  من 
وكيلي  بروكس  النائبني 
واملسائل  القضايا  بعض 
شخصيا  تهمهم  اليت  سواء 
املنطقة  تهم  اليت  او 

وحتسينها.
السيدان  اسهب  وقد 
بروكس وكيلي يف الشرح 
واالجابة على كل املسائل.

وكان احلضور قد تدفق ابتداء 
من الساعة العاشرة صباحا 
الساعة  احلديقة  ليغادر 
الظهر. بعد  من   الثانية 
وقتا  احلضور  امضى  وقد 
الطبيعة  احضان  يف  رائعا 
السيد  شاكرا  لينصرف 
هذه  على  بروكس  غلني 

البادرة املميزة.

النائبان غريغ كيلي وغلني بروكس، جيم دانيال، مارك نعمه وحضور

جيم دانيال، مارك نعمه، رفيق شندر، ويبدو النائب كليلي يتحدث اىل احد الحضور

حضورجيم دانيال،  مارك نعمه وحضور

عدم  عن  العمال  حزب  اعرب 
الفعل  ردة  من  استغرابه 
االجيابية على موازنة  جو هوكي 
اجلهد  أن  إىل  بالنظر  الثانية 
كانت  االوىل(  )املوازنة  االول 

»شعبية مثل التيفوئيد«.
لصاحل  التأرجح  أظهر  وقد 
الثانية  املوازنة  ان  احلكومة 
واثبت  للشعب  أملا  أقل  كانت 
ان وزراء احلكومة استفادوا من 

الدرس.
وقال عضو املقاعد االمامية يف 
إن  كلري  جايسون  العمال  حزب 
هذه النتائج )نتائج االستطالع( 

مل تفاجئه.
يوم  نيوز  سكاي  لشبكة  وقال 
العام  »موازنة  ان  االربعاء 
مثل  شعبية  كانت  املاضي 
شيء  أي  فان  لذا  التيفوئيد، 

مقارنة بها يبدو جيدا«.
اما زعيم املعارضة بيل شورتن 
فقال ان البحث يثبت ان ما قام 
احلكومة  اجرب  العمال  حزب  به 
على إسقاط التدابري غري العادلة 

يف  املوازنة.
5AA يف اداليد  لراديو  وصرح 
عام  ميزانية  »يف  االربعاء  يوم 
يف  العمال  حزب  جنح   ،2014
ال  وأنا  الظلم،  من  الكثري  دحر 
إذا  أمل  خبيبة  اصاب  أن  ميكن 

كان حزب العمال ناجحا« .
املوازنة  هذه  »لكن  وقال 
ال  أنها   - خدعة  جمرد  هي 
الكربى يف  القضايا  تتعامل مع 

املستقبل.«
الرأي  استطالعات  حتولت  وقد 
احلكومة  لصاحل  املوازنة  بعد 

حزب العمال ال يستغرب ردة الفعل االجيابية 
على املوازنة

ثقة  مؤشر  ارتفع  حني  يف 
املستهلك.

للظل  اخلزانة  وزير  رد  كما 
يوم  خطابه  يف  بوين  كريس 
االربعاء حمذرا من ان االعفاءات 
سوف  التقاعد  على  الضريبية 
الشيخوخة  معاش  قريبا  تفوق 
باعتبارها واحدة من أكرب األعباء 
على املوازنة وجيادل أنها حباجة 

إىل ختفيض.
يف  اسرع  ابوت  السيد  ولكن 
العمال  حزب  حماولة  انتقاد 
احملتملة  السوداء  الثغرة  ملء 
يف موازنته ووفقا هلذه الثغرة 

ينبغي اال يفوز ابدا باحلكم.
بريزبن  يف  للصحفيني  وقال 
 ... العمال  حزب  على  »جيب 
معاش  اعتبار  عن  التوقف 
التقاعد االسرتالي مبثابة )قجة( 
وقع  اذا  اليها  اللجوء   بامكانه 

يف مشاكل«.
دعم  ابوت  السيد  ويواصل 
خالل  من  اخلاص  القطاع  حتفيز 
لألعمال  الضريبية  التخفيضات 
والغاء  الصغرية  التجارية 
مبالغ تصل اىل  الضرائب على 

20 ألف من األصول.
وقال خالل إفطار للغرفة التجارية 
يف كوينزالند ان موازنة احلكومة 
»ِعش  من  نوع  هي  االئتالفية  

لتنتج«.
وحذر مكتب الضرائب األسرتالي 
شطب  استغالل  من  الشركات 
الضرائب )على 20 ألف دوالر( 
والتأكد من أنها حتتفظ بسجالت 
االقرار  تقديم  لدى  دقيقة 

الضرييب.
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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

ختتلط  الشعيب  السلم  حي  سوق  يف 
أصوات بائعي اخلضر واللحوم والدجاج 
األلبسة  بائعي  أصوات  مع  والسمك 
واألدوات  واأللعاب  والعطورات 
وسوق  له سوق،  كل شيء  املنزلية. 
حتى  شيء،  لكل  يتسع  السلم  حي 
واملزّورة  املهربة  فيها  مبا  األدوية، 
واملمنوعة، اليت تباع علنًا يف دكاكني 
ـ وليس يف صيدليات ـ مثلها مثل أّي 

سلعة جتارية أخرى!
الوزن  لتخفيض  بدواء  »لينا«  مسعت 
فّعال جدًا من جارتها اليت خسرت حنو 
من  أشهر،  خالل مخسة  كليوغرامًا   20
بعض  تناول  سوى  جمهود  أي  دون 
الصفراء،  العلبة  تلك  من  األقراص 
اليت ابتاعتها من حمل األلعاب القريب 
من  األخرى  فاشرتته هي  منزهلم،  من 
املصدر نفسه، وتناولته حبسب وصفة 
ـ  طبعًا  الصيدلي  غري  ـ  احملل  صاحب 
أيام،  بعد  مساًء.  وحبة  صباحًا  حبة 
بضربات  تشعر  وبدأت  حالتها  ساءت 
يف  وارتعاش  القلب  يف  سريعة 
إىل  وصداع،  الفم  يف  وجفاف  البدن 
خميف،  حّد  إىل  العوارض  وصلت  أن 
الدواء  هذا  تناول  عن  طوعًا  فتوقفت 
فزالت العوارض، ومل تعد إىل تناوله 

من جديد.
»ريداكت«  سوى  الدواء  هذا  يكن  مل 
دواء  من  السورية  النسخة   ،Redact
الصيدليات  من  املسحوب   Reductil
الحتوائه   ،2011 عام  منذ  لبنان  يف 
املمنوعة   Sibutramine مادة  على 
رئيس  حبسب  املادة،  هذه  عامليًا. 
اهليئة الوطنية الصحية النائب السابق 
أخطر  »من  سكرية،  إمساعيل  الدكتور 
املواد الدوائية املمنوعة االستخدام يف 
تركيبات الدواء من املنظمة األمريكية 
األوروبية  الوكالة  ومن   FDA للدواء 
نتيجة   ،2010 عام  منذ   EMA للدواء 
ملضاعفاتها اخلطرية جدًا على الصحة. 
إىل  املادة  هذه  تناول  يؤدي  فقد 
والنبض  الدم  ضغط  معدل  ارتفاع 
الرأس  يف  جلطات  يف  والتسبب 
تصل  أن  وميكن  والعيون...  والقلب 

املضاعفات إىل حد الوفاة«.
املذكور  األلعاب«  »حمل  ليس 
األدوية  يبيع  الذي  الوحيد  هو  أعاله 
عالنية  الصيدالنية  واملستحضرات 
ومن دون خوف من أي رقابة؛ املتاجر 
منتشرة على طول الطريق يف السوق، 
أدوية  على  مبيعاتها  تقتصر  وال 
األدوية  إىل  تتعداها  بل  التنحيف، 
تستخدم  اليت  اجللدية  وغري  اجللدية 
والبثور  والكلف  الشباب  حّب  لعالج 
هذه  بعض  والبواسري...  والصدفية 
إال  الصيدلية  من  يصرف  ال  األدوية 
مادة  على  الحتوائه  طبيب  بوصفة 
الكورتيزون اليت تسبب اخنفاض مناعة 
اجلسم، إضافة اىل مضادات االلتهاب 
اليت يؤدي تناوهلا بشكل عشوائي إىل 
عدا  لألدوية،  البكترييا  مقاومة  زيادة 
أو  وجفافه  اجللد  حتّسس  خماطر  عن 
حتى احرتاقه، فكيف تباع يف »دكان« 
ليس  شخص  من  قبل  من  وتوصف 

اختصاصيًا؟
يشرح  املتاجر  تلك  أصحاب  أحد 
»لزبائنه« كيفية استخدام هذا الدواء 
أو ذاك بكل ثقة كأي صيدلي حمرتف! 
لكنه بالطبع ال يعرف تركيبات األدوية 

األدوية يف »دكاكني« يف حي السلم:

»على عينك يا دولة«
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زينب محسن

ببساطة  هو  اجلسم.  يف  تأثريها  وال 
له  يتعاطى معها كسلعة جتارية حتقق 
تتعلق  خطرية  كمادة  وليس  األرباح 

بصحة الناس.
هذه  أن  هو  سوءًا  الوضع  يزيد  ما 
يف  مهربة  واملستحضرات  األدوية 
يف  وتغليفها  تعليبها  جيري  معظمها، 
لبنان، وتباع بأسعار زهيدة جدًا مقارنة 
مثاًل  ميكنك  الصيدليات.  يف  بسعرها 
 Protection شراء مستحضر محاية للوجه
 Bioderma أو Aveneمن ماركة عاملية كـ
أو Uriage حتمل التغليف اخلارجي نفسه 
بلد املنشأ،  للماركة األصلية مع اسم 
وهو فرنسا، بسعر 5000 لرية لبنانية، 
الصيدلية  يف  سعرها  يتعدى  بينما 
أحد  يزعم  لبنانية.  لرية  ألف  أربعني 
الصيادلة لـ«األخبار« أن ربح الصيدلي 
آالف   9 يتعدى  ال  املنتجات  هذه  يف 
أن  البديهي  من  يصبح  لذلك  لرية، 

نسأل: ماذا حتتوي تلك العلب؟
التالعب بالغالف اخلارجي للدواء ميكن 
أن ينسحب على احملتوى، أي التالعب 
بتاريخ  وحتى  الدوائية  املادة  بفعالية 

»محل األلعاب« 
يبيع األدوية 

واملستحضرات 
الصيدالنية عالنية

الصالحية. فاملشكلة ال تكمن فقط يف 
تهريب الدواء ـ علمًا بأن طرق ختزينه 
خصوصًا  للتلف،  تعرضه  قد  وتوزيعه 
بل  ـ  الشمس  ألشعة  تعرض  إذا 
الدواء  أخطر، مثل تزوير  هناك ما هو 
والتالعب برتكيبته. ال يستغرب سكرية 
مثل هذه املمارسات »ألن الدولة طوال 
عشرين عامًا مل تتعاط جبدية مع ملف 
الدواء، بل شجعت ومحت هذه السوق، 
وال نزال جند أدوية مسحوبة أو جمهولة 
ال  وهمي  تركيب  ذات  أو  املصدر 
حيتوي على أي مكّون دوائي أو منتهية 
الصالحية ُتضّخ إىل السوق، وال تصل 
السلم،  »دكاكني« يف حي  إىل  فقط 
بل تصل إىل صيدليات ومستوصفات 
ومستشفيات، يف ظل استقالة أجهزة 
الرقابة من دورها وتواطؤ بعضها مع 

مافيات الدواء«.
حي  سوق  على  احلالة  هذه  تقتصر  ال 
يصبح  اإلهمال  لكن  فقط،  السلم 
فاقعًا يف منطقة يصّنف سكانها ضمن 
الفئات األكثر فقرًا، ألن السبب األهم 
الدواء  استهالك  إىل  يدفعهم  الذي 
املنخفض؛  سعره  هو  »الدكان«  من 
التغطية  تشملهم  ال  هؤالء  فأكثرية 
الصحية، ما يضطرهم إىل اإلنفاق من 
جيوبهم واقتطاع الفاتورة الصحية من 
احملدود  الدخل  ذات  أسرهم  ميزانية 
معيشية  أوضاع  ضغط  حتت  والواقعة 
مرتدية، إذ تشري االحصائيات إىل أن 
اللبنانيني غري مشمولني حبماية  نصف 
بلد  يف  الطبابة  وكون  دائمة،  صحية 
يلجأون إىل  فإنهم  لبنان مكلفة،  مثل 
اخلدمة  هذه  هلم  يؤمن  الذي  املصدر 
بكلفة أقل وإن بنسبة خماطر مرتفعة، 
ال يدركونها إال بعد أن تصبح أجسادهم 
مع  تتعامل  دولة  يف  اختبار  حقول 

مواطنيها كفئران جتارب!

14 خمالفة قانونية ارتكبتها األجهزة 
العام  اآلغا  محام  قضية  األمنية يف 
الفائت. مديرية األمن العام، مديرية 
السجون  ومنظومة  الداخلي  األمن 
اللبنانية، مجيعها متورطة يف عملية 
اجلسيمة  واالنتهاكات  اخلروقات 
واخلطرة حلقوق اإلنسان اليت طاولت 
28 شخصًا أوقفوا بنحو غري قانوني، 

وجرى تعذيبهم واملس بكراماتهم.
يف 9 آب 2014 دهمت دورّية من مكتب 
الشرطة  وحدة  يف  اآلداب«  »محاية 
وجود  بذريعة  اآلغا  محام  القضائّية 
املكان،  اجلنس يف  مثليي  أشخاص 
وألقت القبض على 28 شخصًا كانوا 
بالـ«إجناز  البلد بأكمله  هناك. ُشغل 
اخلطري« الذي نفذته األجهزة األمنية، 
االستعراضية  الطريقة  خصوصًا 
دخل  إذ  الدهم،  لعملية  »املشّوقة« 
مدنية،  بثياب  العناصر  أحد  أواًل 
وطلب »مساج إكسرتا«، وبعد ذلك 
اقتحم 10 عناصر بثياب مدنية أيضًا 
احلمام وبدأوا بالتفتيش. كان اهلدف 
اإليقاع  إكسرتا«  »مساج  طلب  من 
مل  هذا  لكن  باحلمام،  باملوجودين 
العامل يف احلمام  إذ اعتذر  حيصل، 
لكّن  اخلدمة،  هذه  تقديم  عدم  عن 
اليت   - األمنية  القوى  مينع  مل  ذلك 
من   - لالستعراض  جيدًا  استعّدت 

تنفيذ عملية الدهم.
بعد ساعات على عملية الدهم، بدأت 
تنتشر األخبار عن ممارسات التعذيب 
داخل  املوقوفون  هلا  يتعرض  اليت 
السجن من قبل عناصر األمن، بسبب 
بعد  اتضح  وقد  اجلنسية.  ميوهلم 
إخالء سبيلهم أّن األجهزة األمنية اليت 
العام  األمن  وهي  القضية،  تسلمت 
 14 ارتكبت  الداخلي،  األمن  وقوى 
شهر  من  أقل  خالل  قانونية  خمالفة 
تؤكد  عنصر.  أي  حماسبة  دون  من 
خمالفة  استسهال  أن  احلادثة  هذه 
كثريًا،  يتكرر  بات  الذي  القوانني، 
أو  األمنية  القوى  قبل  من  كان  إن 
أصبح  النواب،  جملس  أو  احلكومة 
نهجًا خطريًا يهّدد حقوق األفراد كافة 
وانتماءاتهم،  اختالفاتهم  عن  مبعزل 
الفئات  على  اليوم  اقتصارها  وإمنا 
تطورها  عدم  يعين  ال  املهمشة 

واتساعها لتشمل الحقًا اجلميع.
مجعية  أمس  أطلقته  الذي  التقرير 
»حلم« و«املفكرة القانونية« بعنوان 
من  مداهمة  اآلغا:  محام  »مداهمة 
غري  االعتقاالت  يوّثق  آخر«،  زمن 
حصلت  اليت  و«اخلروقات  القانونية 
وباألخص  اللبنانية،  الدولة  مبوافقة 
االنتهاكات اجلسيمة واخلطرة حلقوق 
اإلنسان من قبل مديرية األمن العام، 
ومنظومة  الداخلي،  األمن  ومديرية 
السجون اللبنانية«، تزامنًا مع اليوم 
املثلية  رهابّي  ملناهضة  العاملي 

والتنوع اجلندري.
»متّيز«  عن  باحلديث  التقرير  يبدأ 
من  طويل  »بتاريخ  األمنية  املنظومة 
االنتهاكات املوثقة حلقوق اإلنسان، 
وخاصة جتاه الفئات االجتماعية األكثر 
عرضة للتهميش واإلقصاء واألجساد 
األشخاص  مثل  النمطية،  غري 

قضية محام اآلغا:
املخالفات الفاضحة لألجهزة األمنية

إيفا الشويف

االجتماعي،  النوع  ومتغريي  املثليني 
وعاملي اجلنس، والعاملني األجانب، 
يستخدمون  الذين  واألشخاص 
املكتومي  واألشخاص  املخدرات، 
يف  ليوضح  الالجئني«،  أو  القيد 
الرمسية  غري  الرواية  األول  الفصل 
فيها  املوقوفون  عانى  اليت  للقضية 
واإلذالل  واإلهانة  التعذيب  من 
لألمن  العامة  املديرية  من  انطالقًا 

العام، وصواًل إىل سجن زحلة.
التقرير  من  الثالث  القسم  يفّصل 
ارتكبتها  اليت  القانونية  املخالفات 
القضية  هذه  يف  األمنية  األجهزة 
إخالء  حتى  التحقيقات  بدء  منذ 
التحقيقات  بدأت  املوقوفني.  سبيل 
أي  دون  ومن  قانونية  غري  بطريقة 
يف  »فالتحقيقات  مشروع:  سبب 
ملف محام اآلغا بدأت مبناسبة حتقيق 
مع  العام  األمن  قبل  من  روتيين 
الثبوتية،  أوراقه  فقد  أجنيب  شخص 
أي يف قضية ال صلة هلا من قريب 
أو بعيد باحلمام أو باألفعال موضوع 

تعرض املوقوفون 
للضرب املربح بعصا 

أو تقنية »الفروج«

الرئيسي  السبب  أما  املالحقة«. 
التوسع  إىل  العام  األمن  دفع  الذي 
يف التحقيق هو »سلوك األجنيب غري 
ورد يف  ما  وفق  وكالمه«،  السوي 
على  االطالع  فجرى  التحقيق،  حمضر 
بعد  واستجوابه.  الشخص  هاتف 
ذلك أشار املدعي العام االستئنايف 
األجنيب  توقيف  إىل  بريوت  يف 
اآلداب  محاية  مكتب  على  وإحالته 
الداخلي  األمن  لقوى  التابع  العامة 
البداية  منذ  التحقيقات.  الستكمال 
ارتكب عناصر األمن العام خمالفتني 
باشروا  فهم  أساسيتني،  قانونيتني 
بالتحقيقات من دون أي دليل على 
وقوع اجلرمية، ما يؤكد وجود ممارسات 
متييزية جتاه املثليني. وتوّسعوا يف 
التحقيق خارج اختصاصهم من دون 
فموضوع  العامة،  النيابة  من  إشارة 
ال  اجلنسي(  )النشاط  التحقيق 
العام.  األمن  اختصاص  يدخل ضمن 
التصرف  هذا  »يشكل  عليه،  بناًء 
أصول  من   47 و   40 للمواد  خمالفة 
تشرتط  اليت  اجلزائية  احملاكمات 
العدلية احلصول على  الضابطة  على 
من  العامة  النيابة  من  تكليف مسبق 
خارج  اجلرائم  عن  االستقصاء  أجل 
من  ومتنعهم  املشهودة  اجلرمية  حالة 
إذن مسبق  األشخاص دون  تفتيش 

حتت طائلة إبطال التحقيقات«.
بعد ذلك تبنّي أن لدى النيابة العامة 
نّية واضحة ملعاقبة مجيع املوجودين 
يف احلمام من دون التحقق من مدى 
توافر شروط التوقيف واملالحقة لكل 
مسبق  قرار  هناك  كان  فقد  منهم. 
مجيع  بتوقيف  العام  املدعي  من 
املوجودين باحلمام، ما خيالف املواد 

احملاكمات  ألصول   41 و   32 و   31
بني  التمييز  تفرض  اليت  اجلزائية 
املوجودين  األشخاص  من  فئتني 
»الشهود«  جرمية:  وقوع  مكان  يف 
جرى  كذلك  فيهم«.  و«املشتبه 
أي  غياب  يف  الزبائن  حبق  االدعاء 
دليل. أما املخالفة األخطر اليت تشكل 
احملاكمات  ألصول  فاضحًا  انتهاكًا 
اجلزائية وللحقوق األساسية للموقوف 
فهي إغفال احملققني استجواب أحد 
فلم  احلمام.  عّمال  من  املوقوفني 
ُيستَمع إىل إفادته، ومل ُيعَلم حبقوقه، 
التثبت من هويته يف  كذلك مل جيِر 
إىل  باإلشارة  اكُتفي  حيث  احملضر، 
أن  هو  واألسوأ  ومواصفاته.  امسه 
حمضر االستجواب لدى النيابة العامة 
»أكرر  عبارة  على  مضمونه  اختصر 
إفادتي األولية« دون التنبه إىل عدم 

وجود إفادة أولية.
ويف ما يتعلق بانتهاكات خصوصية 
املسبقة  األحكام  نتيجة  املوقوفني 
 4 عن  التقرير  يكشف  املثلية،  جتاه 
خمالفات هي: إخضاع مجيع املوقوفني 
لفحص السيدا من دون أي مربر ومن 
دون احلصول على موافقتهم وإجراء 
الفحص من قبل أحد احملققني، وليس 
لفحص  إخضاعهم  طبيب؛  قبل  من 
دليل  أي  وجود  دون  من  املخدرات 
تفتيش  للمخدرات،  تعاطيهم  على 
هواتفهم من دون االستناد إىل قرار 
التحقيق،  قاضي  عن  ومعلل  خطي 
اجلنسي  النشاط  يف  والتدخل 
للموقوفني. إضافة إىل ذلك، يوّثق 
حبقوق  املرتبطة  االنتهاكات  التقرير 
املوقوفني يف التحقيق لدى الضابطة 
مجيع  توثيق  عدم  مثل  العدلية، 
للموقوفني  السماح  عدم  اإلفادات، 
إىل  واللجوء  اتصال،  أي  بإجراء 
التعذيب واإلذالل وسوء املعاملة حبق 
املوقوفني. فقد تعرض هؤالء للعنف 
املربح  بالضرب  متثل  الذي  البدني 
بعصا أو تقنية »الفروج«، واستخدام 
آخرين،  لتخويف  البعض  تعذيب 
بنتيجة  بالتالعب  بالتهديد  وترهيبهم 
أو  املناعة  فحوصات فريوس نقص 
أو  الشرجية  الفحوصات  إىل  باللجوء 
أحد  رأس  على  كيس  وضع  أيضًا 
كهرباء  بشرائط  موصول  املوقوفني 
كهربائية  صدمات  بإنزال  وتهديده 
إن مل يعرتف. يضاف إىل ذلك العنف 
اللفظي الذي متثل بتوجيه إهانات إما 
مبنية على أساس اجلنسية السورية 
اجلنسية«.  »املثلية  أساس  على  أو 
أو  التعذيب  من  الغاية  فتمسي 
»انتزاع  فقط  ليست  املعاملة  سوء 
»تأديب  أيضًا  بل  اعرتافات«، 
مثل  دروسًا  وتلقينهم  املوقوفني« 
املوقوف  تلقني  أراد  الذي  احملقق 

كيفية »عبادة جسد املرأة«.
انتهاكات  التقرير  وثق  فقد  وأخريًا 
إصدار  منها  الشخصية،  للحرية 
توافر  عدم  رغم  توقيف  مذكرات 
إخالء  وعدم  القانونية،  الشروط 
سبيل اللبنانيني بعد أكثر من 5 أيام 
من   113 للمادة  خالفًا  توقيفهم  من 

أصول احملاكمات اجلزائية.
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بلدية  جملس  قرر 
ميدان  حتويل  بريوت 
سباق اخليل اىل »بارك 
مركزي«. هذا اخلرب كان 
سيعّد من االخبار اجلّيدة 
املخططات  ان  لوال 
كليًا  تنحرف  املطروحة 
املعلن.  اهلدف  عن 
فاملطروح هو استكمال 
»السطو« على االمالك 
حنو  وضع  عرب  العاّمة، 

مـيدان سـباق الـخيل: الـجولة األخـرية

260 ألف مرت مربع، تشّكل مساحة العقارات اليت 
خاصة  شركات  بتّصرف  امليدان،  عليها  يقوم 
تبتغي حتقيق ريوع هائلة، سهلة وسريعة، وفتح 
باب االستثمار اخلاص القامة »غيتو« آخر خمصص 
لفئة معينة من الناس، على غرار الـ«زيتونة باي« 
على خليج ما جريس )شفيع بريوت(، وأيضًا على 
غرار ما ُيرسم لدالية- الروشة والكرنتينا... ورمبا 
حرج بريوت، الذي ال مربر الستمرار إغالقه يف وجه 
الناس سوى الرغبة اجلاحمة مبصادرته واستثماره 
ملنافع خاّصة كفيلة بتدمري ما تبّقى من مساحات 

خضراء باتت نادرة ومثينة.
جيرى  اخليل«  سباق  ميدان  »انقاذ  عنوان  حتت 
اخلضراء  املساحات  آخر  على  للقضاء  التخطيط 
اىل  تهدف  اخلطة  املكتظة.  بريوت  يف  املتبقية 
استثمار حنو 260 ألف مرت مربع من االمالك العامة 
من اجل حتويلها اىل »زيتونة باي« ثانية بداًل من 
الناس لالنتفاع منها. هذه املساحة  فتحها جلميع 
النادرة، املتواصلة مع حرج بريوت، والقائمة على 
الوسط  )يف  بالغة  اجتماعية  بأهمية  يتسم  موقع 
وقصقص  اجلديدة  والطريق  املزرعة  احياء  بني 
الشباك  وفرن  الرمانة  وعني  والشياح  والغبريي 
قرار  حبسب  ستخصص  واالشرفية...(،  وبدارو 
اندية  إلقامة  »املمتازة«  بريوت  بلدية  جملس 
للبيئة  »صديقة  ومطاعم  والفروسية  للغولف 

منفعة  حيقق  الذي  التصّور  هو  هذا  هل  ديزني؟ 
عاّمة؟ يورو ديزني هي شركة خاصة تستثمر يف 
اي  غرار  على  حبت،  رحبي  لغرض  مالهي  مدينة 
شركة رحبية، وهي بالتالي استثمار خاص ال جيوز 
منحه أي امتياز يتعلق مبنفعة عاّمة، وال سيما يف 
جمال استثمار األمالك العاّمة، اليت يفرض الدستور 
والقانون واحلق أن تبقى يف خدمة اجلميع من دون 

أي متييز أو استثناء.
ال يتعلق االمر مبجلس البلدية فحسب، او باجلمعية، 
بل يطاول االحزاب السياسية كّلها املشاركة يف 
)بقرار  الغطاء  االحزاب  هذه  وّفرت  اذ  احلكومة، 
جملس الوزراء رقم 62 تاريخ 2014/12/18( خلّطة 
 540 حنو  »خصخصة«  اىل  الرامية  البلدية  جملس 
ألف مرت مربع من األمالك العاّمة يف منطقة املزرعة 
وامللعب  واحلرج  امليدان  ضمنها  من  العقارية 

البلدي يف الطريق اجلديدة.
خالف ال يـُفسد الجوهر

منذ أربع سنوات، كلف جملس بلدية بريوت نائب 
رئيسه نديم ابو رزق بوضع دراسة لتحويل امليدان 
اىل »بارك مركزي مفتوح أمام مجيع الناس وعلى 

مساحة 200 ألف مرت مربع«.
يتضمن  الـ«البارك«  هلذا  تصورًا  رزق  ابو  وضع 
صديقة  ومطاعم  مالهي  مدينة  حبرية،  اقامة 
للبيئة، أكادميية للغولف، حديقة للموسيقى، نادي 
للفروسية، 700 موقف للسيارات، 610 بوكسات 
ولكن  حُتدد،  مل  املشروع  هذا  كلفة  لألحصنة. 
هي، حبسب أبو رزق، »قد ترتاوح بني 15 مليونًا 
اللجنة اليت  انتهى عمل  و20 مليون دوالر«. هنا 
أربعة حمامني.  من  رزق،  أبو  اىل  اضافة  تألفت، 
كان من املقرر أن تتسلم بلدية ايل دو فرانس 
Ile de France )اليت توّفر املساعدة الفنية للبلدية( 
املرحلة الثانية عرب وضع دراسة تفصيلية. يوضح 
انتخاب جملس  بعد  توقف  »املشروع  ان  رزق  ابو 
بلدي آخر هناك. لذلك راسلت جملس بلدية بريوت 
منذ سنة ونصف السنة طالبًا منه تعيني مهندس 

بديل، ال أعلم بأي درج وضعت الرسالة«.
ابو  تصور  جاء يف  كما  العتيد،  الـ«بارك«  ادارة 
رزق، تتوالها »شركات خاصة حتافظ عليه لصاحل 

حنن ال منلك العدد واخلربة الكافيني«. البلدية… 
منذ شهر ونصف رفض جملس بلدية بريوت هذا 
أو حتركات  التصور، ليس بسبب ضغوط شعبية 
يتوافق  مل  ألنه  بل  املدني،  اجملتمع  ملنظمات 

ومصاحل رئيس اجمللس بالل محد.
يف التفاصيل، دعا محد منتصف آذار املاضي اىل 
جلسة حضرها عدد من اللجان من أجل التصويت 
على تصور أبي رزق »رغم وجود اتفاق بيننا أن 
ما  حبسب  بالتوافق«،  حُتل  اخلالفية  املواضيع 
يقول ابو رزق نفسه، الذي يعترب أن هذا االجتماع 
أقدم  »مل ينتظر حتى  »فخًا« من محد، فهو  كان 
جديد  اقرتاح  بطرح  االجتماع  افتتح  بل  املشروع، 
يقضي بتكليف دار اهلندسة وضع دراسة هندسية 
متخذًا  كان  القرار  وكأن  للميدان.  جديدة  ومالية 

مسبقًا«.
يف نيسان املاضي، قدم أبي رزق استقالته من 
اللجنة، متهمًا محد باملماطلة »ألنهم ال يريدون احلفاظ 
على االيبودروم. البلدية تتعاطى مع امليدان كابن 
غري شرعي«. واستنادًا اىل مصدر رفيع املستوى 
يف بلدية بريوت، فإن حجة محد يف تعاطيه مع هذا 
امللف أن »السباق والرهان يتعارضان مع بعض 
الدينية. وان هدفه اقفال امليدان ولو  معتقداته 
واحد«. يف مقابل جتاذب املصاحل هذا، ال  ليوم 

التصوّرات 
املطروحة الستثمار 

عقارات امليدان 
تشبه »الزيتونة 

باي«

ليا القزي 

مشهد عام مليدان سباق الخيل )تصوير هيثم املوسوي(

ستخصص  اي  والطفولة«، 
خدمات  توفر  رحبية  النشطة 
مدفوعة الثمن ال يقوى على 
من  قليلة  قّلة  اال  حتّملها 
املرتفعة  املداخيل  اصحاب 

واملغرتبني والسياح.

آليات  على  بريوت  بلدية  خالف يف جملس  هناك 
على  خالف  وهو  »اخلبيث«،  اهلدف  هذا  حتقيق 
طرفني  أن  حني  يف  اجلوهر.  وليس  الشكل 
يتنازعان السيطرة على ميدان السباق، هما: بلدية 
ونائبه(  جملسها  رئيس  بني  )املنقسمة  بريوت 
العربي«،  اجلواد  نسل  وحتسني  »محاية  ومجعية 
عقد  وفق  احلالي  امليدان  من  وحدها  تنتفع  اليت 
بعيد.  زمن  منذ  البلدية  مع  مربم  فيه«  »مطعون 
ويف ظل كل ذلك، يغيب الطرف الثالث، املسترت، 
اي أبناء املدينة، الذين مل يتمكنوا منذ السنوات 
ذاكرة مجاعية  تكوين  امليدان من  لتشييد  األوىل 
مرتبطة به. هذا امليدان ترتفع أسواره عاليًا بوجه 

السكان حارمة اياهم من االستفادة منه.
إنقاذ »ايبودروم الصنوبر«!

امليدان  ومستثمري  بريوت  بلدية  جملس  يشيع 
انهم يريدون انقاذ »ايبودروم الصنوبر« ملصاحل 
عامة، ولكن هناك وجه آخر اليبودروم سباق اخليل 
خيتبئ خلف أسواره العالية تفضحه امللفات الكثرية 
جملس  فرئيس  العثمانيني.  أيام  اىل  تعود  اليت 
البلدية بالل محد يسعى اىل اقفاله متهيدًا العادة 

خصخصته.
لتأمني  االفضل  السبل  عن  فتبحث  اجلمعية  اّما 
على  وسيطرتها  ومصاحلها  عملها  استمرارية 
رئيس  نائب  يطرح  حني  يف  ومرافقه.  امليدان 
اجمللس نديم أبو رزق تصورًا للمساحة »العقارية« 
حقوق  توفري  ظاهره  امليدان،  عليها  يقوم  اليت 
الدفاع عن  أنه ال يرتدد يف  إال  العامة،  املصلحة 
هدف إبقائه مغلقًا يف وجه ابناء املدينة، فهو يرّد 
ينتقد  »هل  بالسؤال:  االنتقادات  على  بصراحة 
يورو  ديزني؟«.  يورو  يف  املرتفعة  األسعار  أحد 

جتاهر مجعية »محاية وحتسني نسل اجلواد العربي« 
بوجود اي »فيتو« على أي مشروع. تكتفي فقط 
ببعض املالحظات. يرى رئيس »اجلمعية« النائب 
واضح  »غري  رزق  أبي  أن خمطط  فريج  دو  نبيل 
ال  وهي  للغولف  أكادميية  ستقام  كيف  هندسيًا. 
تتطابق مع مواصفات السباق؟ احلصان حباجة اىل 

بيئة خاصة ليتمكن من الركض«.
املفارقة ان دو فريج يتحفظ على حتويل امليدان 
أن  »حرام  يقول:  »للربجوازيني«،  متنزه  اىل 
دو  يعترب  وشعبيًا«.  عامًا  املشروع  هذا  يكون  ال 
هو  اهلندسة  دار  من  آخر  انتظار خمطط  ان  فريج 
راح«.  امليدان  بكون  سنة  بعد  للوقت،  »تضييع 
ُيذّكر بالدراسة اليت قدمتها »اجلمعية« عام 1994، 

استثمار  عن  التخلي  ترفض  هي  الدولة،  لدوائر 
ادارته  عن  ختليهم  أن  فريج  دو  يزعم  امليدان. 
هناك  يكون  أن  أمتنى  السباق…  وقف  »يعين 

مستثمر آخر«.
تطوير حالة »العدائية«

حرمت  شعبية  مناطق  اخليل  سباق  مبيدان  حتيط 
من أي متنفس او حيز عام. هذا املعلم البريوتي 
معزول عن حميطه عوض أن يندمج به. هي السياسة 
املدينة  تاريخ  على  سابقًا  قضت  اليت  نفسها 
ريعية  مشاريع  اىل  معاملها  حتويل  عرب  وذاكرتها 
تأتي اليوم لتقفل ما تبقى من املساحات اخلضراء 
وسياسة  أبنائها  بوجه  املدينة ضاقت  املشرتكة. 
البلدية واملستثمرين تعمل على تعميق اهلوة أكثر 
بني السكان واالمالك العامة، ما يعين تطوير حالة 

من العدائية جتاه ما يفرتض أنه خيصهم.
يف البدء كانت ساحة الربج، اليوم وصل الدور اىل 
ميدان سباق اخليل وحرج بريوت والدالية والرملة 

البيضاء... ماذا بعد؟ ماذا يبقى؟

إضاءة | شرعي وموقت
يبلغ حجم ميدان سباق اخليل 260000 مرت مربع، 
وفيه 350 حصانًا يتم تدريبهم يومّيًا. احلفلة، أي 
اىل سبعة  ُتقسم  أحد وهي  كّل  موعدها  السباق، 
أحصنة. يف  منها مخسة  كّل  يركض يف  أشواط 
حفلتان  هناك  كانت  مثاًل،   ،1982 عام  أنه  حني 
كل سبت وأحد يتسابق يف كل شوط 12 حصانًا. 
أدارت بلدية بريوت امليدان بني عامّي 1965 و1969 
قبل أن ُتكلف »مجعية محاية وحتسني نسل اجلواد 
العربي« تشغيله بناء على اتفاقية مدتها 15 سنة. 
اجلمعية مسّجلة على انها ذات منفعة عامة »تعود 
مجيع أمواهلا اىل البلدية عند انتهاء عقدها«، ولكن 
اي  دون  من  متديده  وجيرى  ينته  مل  العقد  هذا 
مرحعية قانونية. ووفق املوازنة العامة لعام 2001 
، ُحددت نسبة البلدية من االيرادات غري الصافية 
املالية فتقتطع  أما وزارة  بـ %5،  املراهنات  من 
 .%20 اىل   1 من  تصاعديا  األرباح  من  حصتها 
لغاية  كانت اجلمعية تدفع بعض املرتتبات عليها 
عام 2012، الحقًا »اضطرت اىل تأجيل تسديد هذه 
احلصة اعتبارًا من أول 2013 ألنها كانت مضطرة 
لتأمني استمرارية  باستعمال هذه احلصة  تبدأ  أن 
النشاط يف امليدان«، حبسب ما ورد يف الكتاب 
الذي رفعته اجلمعية اىل رئيس جملس البلدية بالل 
محد يف 29 متوز 2013. ويف كتاب آخر تربر بأن 
»التأجيل يف تسديد هذه احلصة ال مُيكن االستغناء 
عنه وإال تكون اجلمعية مضطرة القفال امليدان«. 
عام  منذ  جُيدد  مل  واجلمعية  البلدية  بني  العقد 
من  قرار  حبكم  عملهم  ُيكملون  »ولكنهم   ،2005
موقت«،  ولكن  شرعي  وضعهم  الوزراء،  جملس 

وفق مصدر رفيع يف بلدية بريوت.

يسعى بالل حمد 
اىل اقفال ميدان 

سباق الخيل متذرعًا 
بمعتقداته الدينية

موضحًا انها »كانت تضم 
مدرسة لتعلم ركوب اخليل 
بأسعار رمزية. اضافة اىل 
األرض  حتت  ممر  انشاء 
حبرش  امليدان  يصل 
تسهيل  أجل  من  بريوت 

انتقال اخليول«. هكذا إذًا، ال خالف على اهلدف، 
مراكز  بني  فاخلالف  منّمقة،  العبارات  جاءت  مهما 

النفوذ ينحصر باآلليات وشبكة املنتفعني.
»امليدان« يف قبضة »الجمعية«

بدأت »اجلمعية« استثمار امليدان عام 1969 مبوجب 
عقد ميتد لفرتة 15 سنة. اال ان العقد مّدد مرارًا 
وتكرارًا على الرغم من خمالفته لالصول واالحكام 
تأهيل  يتم  مل  عمليًا،  االجراء.  املرعية  القانونية 

امليدان منذ سنوات.
يقول دو فريج إن »ال أموال كافية، حتى أننا مل 
تعبئة  أجل  من  املازوت  شراء  على  قادرين  نعد 

املولدات الكهربائية«.
تطوير  عدم  اخلسائر:  أسباب  بريوت  نائب  ُيفند 
احلركة يف امليدان، تراجع عدد اخليول، عدم تطبيق 
عام  موازنة  قانون  عليها  نص  اليت  كافة  البنود 
بداية  منذ  العامة.  االقتصادية  واالسباب   2001
حتقيق  من  نتمكن  »مل  للميدان  »اجلمعية«  تسلم 

االكتفاء الذاتي«.
من  املستثمر  اعفى  النيابي  اجمللس  ان  علمًا 
اىل  موجهني  كتابني  حبسب  املالية.  الضريبة 
البلدية: »تأزم وضع اجلمعية حني مل ترد البلدية 
على طلبات تسديد اخلسائر املرتاكمة فيه وعدم 
تسديد مثن العداد االلكرتوني الذي اشرتته اجلمعية 
والبالغة قيمته حنو 40 مليون لرية«.  عام 1998 
انتقائية  عن  رزق  أبو  يتحدث  االطار،  هذا  يف 
متارسها البلدية يف ما خص التوصيات: »مل تقر 
للجمعية«.  بصرفها  طالبنا  اليت  املالية  املساهمة 
رغم أن »اجلمعية« مل تقم بالتحسينات املفروضة 
ومل تلتزم العقد خباصة مبا يتعلق بتسديد االموال 
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مقاالت وتحقيقات

»الصني لنا، والُعرب لنا، واهلند لنا، 
األناشيد  من  واحٍد  مطلع  لنا«.  والكلُّ 
»اجلهادّية« اليت يرددها بعض مقاتلي 
يف  الرتكستاني«  اإلسالمي  »احلزب 
من  هم  احلزب«  »جهاديو  سوريا. 
جيري  األويغور،  الصينيني  املقاتلني 
ضمهم، وجتهيزهم يف تركيا، ويتلّقون 

دعمًا كاماًل من أنقرة.
أثارت  »املهاجرين«،  من  كثرٍي  مثل 
محاسة  سوريا  إىل  »الّنفري«  دعوات 
مقاتلي »تركستان« )إقليم شينغيانغ، 
احلرب  بواكري  منذ  الصني(  غربي 
عرب  ُفرادى  دخوهلم  ليبدأ  السورّية، 
يتحولوا  أن  قبل  الرتكّية،  األراضي 
أشد  من  لواحدة  نواة  إىل  تدرجيًا 

اجملموعات »اجلهادّية« تنظيمًا.
النصرة«،  لـ«جبهة  العلين  الظهور  مع 
املقاتلني  من  قليل  عدٌد  كان 
باسم  )وُيعرفون  الرتكستانيني 
»األويغور«، وهم من أقلية صينية تدين 
باإلسالم يف غربي الصني( قد انتظموا 
يف صفوفها. يدفعهم إىل ذلك وجود 
صالت »عقائدّية« وطيدة بني حاضنهم 
من  الرتكستاني«  اإلسالمي  »احلزب 
طالبان«  »حركة  من  كّل  وبني  جهة، 
جهة  من  اجلهاد«  »قاعدة  وتنظيم 
أخرى. كذلك كان عدد قليل من هؤالء 
قد  العربية(  اللغة  يتقنون  )مخسة 
انضووا يف صفوف »حركة أحرار الشام 
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الشيخ  معسكر  يف  الرتكستاني  محزة 
سليمان )ريف حلب الغربي(. ويضيف: 
أيلول  يف  األرجح  على  لقاؤنا  »كان 
2011. كان أبو محزة قد نشأ بعيدًا عن 
وطنه، حيث تعيش عائلته يف تركيا. 
وبعد أن دّقت طبول اجلهاد يف الشام، 
اختار النفري إليها، ألّنه ترّبى على كره 
طواغيت  هزمية  أن  وعلم  الطاغوت، 
يف  الكفر  رؤوس  هزمية  تعين  الشام 
الصني أيضًا«. يضيف املصدر: »قاتل 
بعد  واحدة  سرّية  يف  معنا  محزة  أبو 
انتهاء التدريبات. كانت سريتنا تضم 
إخوًة يف اإلميان من سوريا وتركستان 
والسعودية«.  وأوزبكستان  وتركيا 
كانت تلك الّسرية تابعة لـ«كتيبة أسود 
الّسنة« اليت تزّعمها عمرو العبسي »أبو 
 .)2425 العدد   – )األخبار  األثري«. 
ووفقًا للمصدر نفسه، فقد »ُدعي أبو 
مبعسكر  االلتحاق  إىل  فرتة  بعد  محزة 
من  العشرات  جانب  إىل  جديد  تدرييب 
أبناء بلده«. كانت هذه البداية الفعلّية 
من  اشتهر  وقد  »األويغور«،  لتنظيم 

بني مدّربيهم أبو رضا الرتكستاني.
النواة احلاضنة لـ«اجلهاديني« األويغور 
اإلسالمي  »احلزب  هو  سوريا  يف 
باالنفصال  )املنادي  الرتكستاني« 
حممد  أبو  أّسسه  الذي  الصني(،  عن 
 –  1964 خمدوم،  )حسن  الرتكستاني 
2003( أواخر تسعينّيات القرن املاضي. 
ومنذ مطلع عام 2013 شّكل »احلزب« 
اإلسالمي  »احلزب  باسم  له  فرعًا 

الرتكستاني لنصرة أهل الشام«.
يف  »الرتكستاني«  مقاتلو  شارك 
السوري  الشمال  يف  متفّرقة  معارك 
)إدلب، وريف حلب( بأعداد حمدودة، 
حينًا،  النصرة«  »جبهة  راية  حتت 
حينًا،  اإلسالمّية«  الشام  »أحرار  وراية 
إدلب  معارك  إّبان  الفتح«  و«جيش 
الشغور  جسر  معركة  شّكلت  األخرية. 
انعطافًة يف عمل »احلزب«، حيث كان 
فيها.  األساسي  احلربة  رأس  فعليًا 
»تلّقى  »جهادية«،  ملصادر  ووفقًا 
جماهدو احلزب تدريبات خاصة وطويلة 
على عمليات االنغماس واالقتحام منذ 
أواخر العام املاضي«. ويقول املصدر 
اجملاهدين  من  »عددًا  إّن  لـ«األخبار« 
السابقة  املعارك  يف  برعوا  الذين 
خاصة،  تدريبات  لتلّقي  اختريوا 
ُتثخن  اليت  احلربة  رأس  مبثابة  ليكونوا 
على  املصدر  حتّفظ  وفيما  بالكّفار«. 
تلّقي  مكان  حول  تفاصيل  أي  تقديم 
تلك التدريبات، مّثة معطيات عّدة جتعل 
احتمال وجودها خارج األراضي السورية 
ومرّجحًا.  بل  واردًا،  أمرًا  تركيا(  )يف 
يف  نشاطه  دّشن  قد  »احلزب«  كان 
األويغور«  »اجملاهدين  استقطاب 
موقع  بإطالق  الرتكّية  األراضي  داخل 
الرتكّية.  باللغة  »جهادي«  إلكرتوني 
موقع  »أول  إنه  إطالقه  بيان  وقال 
جهادي باللغة الرتكية، عّله يكون سببًا 
يف إحياء فريضة اجلهاد يف سبيل اهلل 

صهيب عنجريني

»الحزب اإلسالمي 
الرتكستاني.. 
لنصرة أهل 

الشام«

قبَل  اإلسالمّية«، 
قادة  يرفض  أن 
انضمام  »احلركة« 
إضافيني،  آخرين 
يفهمون  »ال  ألّنهم 

وفقًا ملصدر  يتكّلمونها«،  وال  العربّية 
املصدر  يشرح  »احلركة«.  داخل  من 
لـ«األخبار« أن الرفض كان نامجًا عن 
األمنية  املخاوف  أبرزها  عّدة،  »أسباب 
لدى الشيخ أبو عبد اهلل احلموي )القائد 
السابق لـ«أحرار الشام«، الذي قضى، 
مع معظم قادة احلركة، بتفجري غامض 
إدلب(.  ريف  يف   2014 أيلول  يف 
وجود  إىل  االطمئنان  ميكن  فكيف 
جمموعة ال نفهم لغتها بيننا؟ وما أدرانا 
قد  استخبارّيًا؟  خُمرتقني  كونهم  بعدم 
أن  دون  من  حبضورنا  علينا  يتآمرون 
نعلم ذلك«. وينقل املصدر عن أبو معاذ 
الالذقاني )أحد قياديي احلركة القالئل 
يف ريف الالذقية، وهو شقيق أبو عبد 
امللك الشرعي أحد أبرز قياديي احلركة 
الشهري(،  التفجري  يف  ُقتلوا  الذين 
أن  لنا  معاذ  أبو  »روى  قوله:  ينقل 
اهلل  تقبله  احلموي  اهلل  عبد  أبو  الشيخ 
بإعطاء جماهدي تركستان كل ما  وّجه 
حيتاجونه. قال: أعطوهم ما تستطيعونه 
ومن أفضل ما عندكم وليس من فضل 
أبوعبد  التفت قائاًل للشيخ  مالكم. ثم 
قد  هكذا  نكون  هل  اهلل:  تقبله  امللك 
فقال  ضمهم(،  بعدم  )أي  خذلناهم؟ 
أبو عبد امللك: ال«. الحقًا لذلك، سّببت 
مسألة اللغة مشكالت عّدة ــ حّتى بعد 
خاّصة  جتّمعات  يف  الرتكستان  تنظيم 
عند  اخلصوص  وجه  وعلى  ــ  بهم 
احلواجز اليت كانوا يقيمونها يف مناطق 

نفوذهم.

بدء الظهور امُلنّظم
االنعطافة  كانت   2012 عام  مطلع  يف 
»اجلهادي  العنصر  تنظيم  حنو  األوىل 
رباح  أبو  سوريا.  يف  الرتكستاني« 
»جبهة  سابق يف  مقاتل سوري  )وهو 
بعد  تركيا  بعائلته يف  حلق  النصرة«، 
ساقه(  برت  إىل  أّدت  إلصابة  تعّرضه 
يروي لـ«األخبار« أّنه كان قد تّعرف بأبو 

كان »الرتكستاني« رأس الحربة يف معركة 
جسر الشغور )أ ف ب( 

تركيا  يف  اإلسالم  شباب  نفوس  يف 
وغريها«. كذلك راحت قضية »اجلهاد 
يف سوريا« تأخذ حّيزًا واسعًا من »جمّلة 
عنه.  الصادرة  اإلسالمّية«  تركستان 
وانطالقًا من مقولة »إذا كانت الصني 
سوريا،  يف  األسد  بدعم  احلق  لديها 
السوريني  بدعم  احلق  لدينا  فنحن 
عدد  يف  جاء  ملا  وفقًا  املسلمني«، 
َنشرها  دراسة  وحسب   .2013 آذار 
معهد واشنطن يف حزيران 2014، فقد 
ثانية  قاعدة  سوريا  من  احلزب  »جعل 
أفغانستان  بعد  له  املتقدمة  للعمليات 
العدد  أسهَم  األخرية«.  السنوات  يف 
الكبري لالجئني األويغور يف تركيا )حنو 
20 ألفًا( بسهولة استقطاب »جماهدين« 
»احلزب«  إىل  لالنضمام  بينهم،  من 
الرتكية  األراضي  من  اّتذ  الذي 
مسرحًا أساسًا لنشاطه، مع غّض نظر 
وتؤدي  الرتكية.  املخابرات  من  ودعٍم 
لرتكستان  والتعليم  التضامن  »مجعية 
عمليات  يف  حمورّيًا  دورًا  الشرقية« 
للتوجه  وجتهيزهم  املقاتلني،  ضم 
الدعم  »تقديم  إىل سوريا، حتت غطاء 

اإلنساني إىل الشعب السوري«.

العالقة مع »طالبان« و«القاعدة«

كشغر  مدينة  يف  خمدوم  حسن  ُولد 
الصينية عام 1964. تلّقى علومًا دينّية 
 1997 عام  ويف  رأسه،  مسقط  يف 
امتداد  مع  بالتزامن  مّكة،  إىل  توّجه 
حركة »طالبان« وسيطرتها على كابول 
سافر  أفغانستان.  مدن  من  والعديد 
الرتكستاني إىل أفغانستان مع آخرين 
»اجلهادّية«.  باألفكار  املتأثرين  من 
أّسس  »طالبان«  كنف  حتت  هناك، 
الرتكستاني«.  اإلسالمي  »احلزب 
وهدفه »اجلهاد من أجل حترير تركستان 
الشرقية )االنفصال عن الصني( وإقامة 
الدولة اإلسالمية«. وتركستان الشرقية 
غرب  مشال  أقصى  يف  إقليم  هي 
تركية مسلمة،  أغلبية  الصني، تسكنه 
»شينغيانغ«،  اسم  بكني  عليه  وتطلق 
تشرين  يف  اجلديدة.  األرض  ومعناه 
الباكستاني  اجليش  أعلن   2003 األول 
على  عملية  يف  خمدوم  حسن  مقتل 
احلدود مع أفغانستان، وخلفه عبد احلق 
الرتكستاني. أقام »احلزب« معسكرات 
»طالبان«  سيطرة  مناطق  يف  عّدة 
يف  بعضها  وتّصص  وبإشرافها، 
وهم  الفتيان«  »اجلهاديني  تدريب 
أعمارهم بني 14 و16  تراوح  مقاتلون 
حمللني  عن  عّدة  تقارير  وتنقل  عامًا. 
ومتابعني  باكستانيني  عسكريني 
لشؤون »احلركات اإلسالمية« تأكيدهم 
أن »العديد من املقاتلني يف صفوف 
اجلماعة  إىل  أصوهلم  تعود  طالبان 
أن  ويبدو  املقاتلة«.  الرتكستانية 
استقطاب  شهدت  قد  األخرية  السنة 
احلرب  إىل  لالنضمام  هؤالء  من  عدد 
السورّية. فيما كانت بكني قد أصدرت 
فيه  اتهمت  تقريرًا  سنوات  قبل 
بتنظيم  باالرتباط  االنفصالية  احلركة 

»القاعدة«.

تنظيمًا  اجلماعة  هذه  موسكو  أعلنت 
حمظورًا منذ عام 2006. وتنظر بكني إىل 
باعتبارهم  اإلسالمي«  »احلزب  أعضاء 
إرهابيني انفصاليني. وتعتربه واشنطن 
تركستان  يف  الضاربة  طالبان  »ذراع 
الشرقية، ويف العامل«. أعلنته اإلدارة 
إرهابية.  مجاعة   2009 عام  األمريكية 
قائمات  على  املتحدة  األمم  وأدرجته 
املنظمات اإلرهابية بعد هجمات احلادي 

عشر من أيلول 2001.

املصدر: »النهار« بغداد – فاضل النشمي
أشاع تقّدم تنظيم الدولة »داعش« يف 
االنبار وسيطرته على مركزها الرمادي 
بروز  اىل  دفع  باإلحباط،  عاًما  شعوًرا 
والبحث  حدث،  ملا  خمتلفة  تفسريات 
عن االسباب اليت أّدت اىل تراجع قوات 
اجليش امام عناصر التنظيم املتطرف. 
اهلزائم  جممل  يف  شائع  هو  ومثلما 
والعراقية  عموًما  العربية  واالنتكاسات 
مقولة  شغلت  اخلصوص،  وجه  على 
يف  العراقي  الفضاء  بقوة  »املؤامرة« 
غضون االسبوع االخري. ويالحظ انها مل 
تنسب »االنتكاسة« االخرية يف االنبار 
أطراف  دّبرتها  واحدة  »مؤامرة«  إىل 
التدبري  دوائر  اتسعت  بل  حمّددة، 
والتآمر لتصل اىل اربعة سيناريوهات 
النزاع  أطراف  عنها  تتحّدث  تآمرية 
ومصاحلها  مليوهلا  تبًعا  املختلفة 

والزاوية اليت تنظر منها.
أمريكا

يف  املتداولة  النظر  وجهات  أبرز  أحد 
يف  بقوة  املتأثرة  العراقية  األوساط 
»انتكاسة« االنبار االخرية، هو تأكيدها 
االمريكية«  »املؤامرة  مسألة  على 
الرئيس  نائب  مبشروع  املرتبطة 
تقسيم  بشأن  بايدن  جو  األمريكي 
»انتكاسة«  ان  يقولون  حيث  العراق، 
االنبار تعود يف جمملها اىل »الرتدد« 
ضربات  توجيه  يف  الواضح  األمريكي 
عناصر  على  ومؤثرة  فاعلة  جوية 
الدولي  التحالف  طريان  من  »داعش« 
بقيادة الواليات املتحدة، وذلك الرتّدد 
حركة  على  إجيابي  بشكل  انعكس 
مهمة  سّهل  حبيث  »داعش«  عناصر 
من  وانتزاعها  الرمادي  على  هجومها 
ومييل  العراقية،  االمن  قوات  قبضة 
البعض اىل القول ان أمريكا »تتآمر« 
على العراق، عرب السماح لـ »داعش« 
يف التمّدد والسيطرة على حدود املدن 
سيطرة  عن  لفصلها  متهيًدا  السّنية 
وضع  وتالًيا  املركزية،  بغداد  حكومة 
الشيعة أمام واقع جديد ميّهد لتقسيم 
العراق، او حتويله اىل كانتونات طائفية 

وقومية متنازعة يف افضل االحوال.
السنّة

السنّية  االصوات  بعض  ترى  فيما 
احلشد  عناصر  ملشاركة  املعارضة 
القوات  انهيار  ان  الشيعية،  الشعيب 
»مؤامرة«  الرمادي  يف  احلكومية 
القوات  ضعف  تأكيد  خالهلا  من  يراد 
مواجهة  على  قدرتها  وعدم  احلكومية 
»داعش«، وتاليًا إبراز دور »املليشيا 
الشيعية« والتمهيد لعودتها يف معارك 
تكريت،  معارك  يف  حدث  كما  األنبار 
واسعة  قطاعات  رفضته  الذي  األمر 
يف االنبار. ويذهب أصحاب هذا الرأي 

من فيديو بثه تنظيم »داعش« ملا قال أنه »تحرير أسرى« من سجون الرمادي.

اجليش  على  معينة  جهات  تآمر  اىل 
لقوات  للسماح  قدراته  وتقويض 
احلشد ان حتّل حمله يف االنبار بذريعة 
وال  املتطّرف.  التنظيم  من  تليصها 
النظر  لوجهة  املتبّنني  بال  عن  يغيب 
االيراني  الدور  على  التشديد  هذه 
اجليش  تراجع  مشهد  خلف  يقف  الذي 
مقابل  يف  قدراته،  بأضعاف  والتورط 
دعم اجلماعات املرتبطة بها وإشراكها 
من  نفوذها  لتمديد  األنبار  معركة  يف 
يف  األمريكية  املمانعة  ولضرب  جهة، 
يف  الشيعي  احلشد  مجاعات  إشراك 

معركة األنبار من جهة اخرى.
حكومة العبادي

رئيس  حلكومة  املناوئة  اجلماعات  اما 
اليت  املالكي،  نوري  السابق  الوزراء 
حيدر  احلالي  الوزراء  رئيس  تساند 
ما  بإصالح  قيامه  أمل  على  العبادي 
اىل  فيذهبون  املالكي،  سلفه  خّربه 
العميقة« ممثلني  »الدولة  ان مجاعات 
باملقربني من املالكي، من كبار القادة 
حكومة  على  »يتآمرون«  العسكرين 
اىل  جمددًا  والقفز  إلطاحتها  العبادي 
التآمر على حكومة  ان  السلطة ويرون 
منها  متعددة،  اشكااًل  يأخذ  العبادي 
والشرطة  اجليش  قادة  على  التأثري 
وتوريطهم بعدم إطاعة االوامر الصادرة 
على  وحتريضهم  العبادي،  حكومة  من 
جبهات  يف  املواجهة  وعدم  اهلروب 
األمر  الرمادي.  جبهة  ومنها  القتال، 
الذي أدى اىل تقدم عناصر »داعش« 

يف االنبار.
الحشد الشعبي

تصّر  الشعيب  احلشد  مجاعات  ان  غري 
استقالل  على  »املتآمرين«  ان  على 
العراق ووحدته، من دون ان تسّميهم، 
كانوا  املتحدة  الواليات  مع  وبالتعاون 
من  الشعيب  احلشد  قوات  منع  وراء 
أخّل  الذي  األمر  الرمادي،  يف  القتال 
مبعادلة القوة هناك ومسح لـ »داعش« 
الرمادي،  على  والسيطرة  بالتمّدد 
اجليش  قوات  ان  يعتقدون  انهم  اذ 
ونتيجة  صنوفها  مبختلف  العراقي 
لفسادها واخرتاقها من مجاعات البعث، 
وكسب  االنتصار  على  قادرة  غري 
املعركة. كما يرون ان مشاركتهم يف 
معارك تكريت هي اليت حسمت االمور 
وال  »داعش«،  على  االنتصار  وحققت 
ميكن حتقيق نصر مماثل يف االنبار اال 

مبشاركتهم.
االربعة  التآمر«  »صنوف  جانب  واىل 
اآلنفة، هناك وجهة نظر شائعة تتبناها 
الطبقات الشعبية وبعض الساسة تذهب 
متآمرين ومشرتكني  »اجلميع«  ان  اىل 
من  واالستفادة  االنبار  »بيع«  يف 

سيطرة »داعش« عليها.

مخس »مؤامرات« حمتملة لسقوط 
الرمادي بيد »داعش«
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مقاالت وتحقيقات

الواسعة  قبل حنو سبعة أشهر، خاض مقاتلو املقاومة معركتهم 
الشرقية،  السلسلة  جرود  يف  املسلحني  جمموعات  مع  األوىل 
خصوصًا يف جرود حنلة وفليطا ويونني. ُأطلق على العملية يومها 
اسم »قائم«. بعد أيام، جنح حزب اهلل يف السيطرة على مناطق 
على  املطلة  والتالل  اجلرود  املسلحة عن  إبعاد اجملموعات  أّمنت 
قرى يف منطقة بعلبك. لكن املقاومة أخفقت، يومها، يف السيطرة 
على كامل التالل املشرفة. فيما عادت اجملموعات املسلحة وشّنت، 
يف تشرين الثاني املاضي، يوم عيد الفطر، هجومًا واسعًا أدى 
إىل سقوط حنو 11 شهيدًا للمقاومة قبل أن يعود املسلحون إىل 

مواقعهم من دون احتالل مواقع جديدة.
تولت  التنفيذ،  خبطة  واملباشرة  التدريبية  املناورات  انتهاء  مع 
وحدات النقل استقدام اجملموعات املقاتلة، بأعداد كبرية، لالنتشار 
على خط املواجهة املفرتض. مت ذلك على مدى أيام، حبيث مل 
يكن ليتسّنى ألي مراقب، وخصوصًا جمموعات املسلحني، وضع 
وكانت  انتشارها.  كامل  أو  املهامجة  القوة  حلجم  دقيق  تقدير 
قيادة  تولوا  الذين  الضباط  أمساء  نهائيًا  حسمت  قد  القيادة 

السرايا والفصائل واجملموعات ومواصفاتهم.
خالل فصل الشتاء، تساقطت الثلوج بكميات كبرية، وغطت الدشم 
واملواقع اليت ينتشر فيها رجال املقاومة. أخلى املسلحون، من 
جهتهم، كل النقاط املرتفعة املقابلة، وانسحبوا حنو املنخفضات 
اليت تقودهم إىل جرود عرسال حيث الطقس أقل حّدة. وكانت 
الصعوبات املناخية حتول دون القيام باستطالع ميداني من النوع 
املؤن  تأمني  جيري  كان  فقط  املهامجة.  القوى  حتتاجه  الذي 

للمقاومني من خالل زالجات خاصة بالثلج.
وعند اكتمال احلشد، بدأت اجملموعات على األرض تتبلغ التعليمات 
النهائية. ومنعًا ألي مفاجأة، تقرر حشد سرايا إضافية للتأمني 
قاسية،  مواجهات  نشوب  احتمال  باالعتبار  أخذًا  ولالحتياط، 
خصوصًا أن القرار كان بالسيطرة على كامل املنطقة بأي مثن، 
علمًا أن آليات العمل تفرتض، ضمنًا، وضع تقدير حلجم اإلصابات 
املتوقعة، سواء شهداء أو جرحى. وهو ما يفرض إجراءات إضافية 

ختص وحدة اإلسعاف احلربي، وكذلك وحدات النقل.
سبق حتديد الساعة الصفر إلجناز آخر املناورات، وتسمى مناورة 
»استدعاء وجهوزية«، وقررت املقاومة أن تفعل ذلك علنًا وأمام 
مناورة  وهي  جهة.  من  أكثر  إىل  رسالة  أنه  بدا  ما  اجلميع، يف 
تالزمت مع استنفار إضايف يف عدد من املناطق، مبا فيها البعيدة 
جدًا عن منطقة العمليات، إذ كان املقصود حتذير العدو اإلسرائيلي 
من التدخل، وإفهامه أن املقاومة مستعدة خلوض املواجهات على 
أكثر من جبهة، وكذلك كانت تهدف إىل بث الرعب يف صفوف 
املسلحني الذين اعتربوا أن ما شوهد ليس سوى جزء من القوات 

اجملمعة لتنفيذ العملية.
بعد ذلك، ثبتت القيادة عملية تقسيم احملاور، وقسمت اجلرود 
اللبنانية إىل مقطعني، يتصل أحدهما جبرود حنلة، واآلخر جبرود 
يونني، مع التقدم شرقًا، حيث جيري يف مرحلة معينة التواصل 
مع اجملموعات القادمة من اجلانب السوري من جهة معسكر الكهف 
التابع لـ«جبهة النصرة«، بني جرود رأس املعرة السورية وجرود 
يربط  الذي  الفتلة  ومعرب  الباروح  جبال  وسلسلة  اللبنانية،  حنلة 
جرود عرسال جبرد رأس املعرة السورية ثم جبرود حنلة اللبنانية، 
عرسال  باجتاه  عبور  كخط  للمسلحني  األساسي  الشريان  وهو 

وجرودها.
يوم السبت، يف الثاني من أيار، كان املوعد األول. بعيد منتصف 
اجلرود  داخل  االستطالع  وحدة  من  جمموعات  تقدمت  الليل، 
شرق  كيلومرتات  ثالثة  حنو  املقاومون  سار  حنلة.  قبالة  احملتلة 
منطقة بريتال، حيث تبني أن نقاط املسلحني باتت خالية. متركز 
املقاومون يف هذه املواقع. لكن عمليات املراقبة دلت على أن 
املسلحني عمدوا إىل إخالء العديد من النقاط املتقدمة، وتراجعوا 
إىل نقاط ومواقع أكثر حتصينًا. طلبت اجملموعات اإلذن بالوصول 
إىل النقاط مباشرة وليس إىل مسافة منها، وتبني أيضًا خلّوها 
من املسلحني. لكن هذه اجملموعات بقيت يف مكانها، وذلك ربطًا 

بقرار اهلجوم املفرتض فجرًا.
قناص من املقاومة عند نقطة اشراف

عمليًا، مل تستمر العملية ألن قرار املواجهة املباشرة مل يكن قد 
حسن  السيد  أطل  أن  أيار،  من  اخلامس  وحصل يف  بعد.  اختذ 
نصراهلل ليعلن يف خطاب متلفز أن »املعركة حمسوم أمرها، لكن 

الزمان واملكان لن يتم اإلعالن عنهما«.
أساسها  على  انطلقت  اليت  السر  كلمة  هو  السيد  خطاب  كان 

اجملموعات لتنفيذ املهمات.
تقرر أن تبدأ العملية عند اخلامسة والنصف من صباح األربعاء. 
لكنها تأخرت يف أحد املقاطع لنحو عشر دقائق بسبب خلل عوجل 
فورًا. وبني خطاب السيد وموعد العملية، تقدمت جمموعات اهلجوم 

جيش »حزب اهلل«: من التسلل الصامت والفرار الصاخب اىل اهلدف االضايف
استدعاء القوات ترافق مع استنفار يف مناطق بعيدة جدًا
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ابراهيم األمني

األوىل صوب النقاط اليت يتمركز فيها املسلحون، ووصلت إىل 
مسافة تبعد أقل من نصف كيلومرت، حيث كان يتاح هلا مراقبة 
كل ما جيري، وكانت جمهزة بأجهزة رؤية ليلية متنحها أفضلية 
التعرف إىل كل ما جيري من حوهلا. وهي كانت تزود حلظة بلحظة 
باملعلومات الواردة من وحدة املعلومات اليت تعمل على »متابعة 

لصيقة« لقيادة املسلحني وجمموعاتهم.
عند السادسة إال ثلثًا، بدأت العملية دفعة واحدة. خالل أقل من 
نصف ساعة، كانت وحدة اإلسناد الناري تستخدم مدافع خمتلفة 
األنواع، وتولت قصف مجيع النقاط املستهدفة بكثافة نارية كبرية 
ثم  النقاط.  وإخالء  الفرار  بعملية  يبدأون  املسلحني  جعلت  جدًا، 

طلب إىل اجملموعات التقدم مباشرة صوب النقاط.
يف هذه اللحظة، تتحول السرية إىل جيش مستقل، ألن جمموعاتها 
أيضًا  متلك  بل  اإلسناد،  وقوة  االقتحام  قوة  فقط  تشمل  ال 
رامجات  عن  عبارة  وهي  املوضعية،  باملدفعية  اخلاصة  الوحدات 
صواريخ صغرية من عيار 57، والصواريخ املوجهة عن بعد من 
خمتلف األنواع، باإلضافة إىل قاذفات ب 7 و ب 29 وب 10. وقد 
تولت هذه اجملموعات االقرتاب مباشرة صوب نقاط التمركز. ويف 
بعضها كان واضحًا أن املسلحني فروا عند بدء التمهيد املدفعي، 
الصخور  بني  من  مسلحون  خرج  أن  حصل  أخرى،  مواضع  ويف 
على  التحام  وحصل  املهامجة،  القوة  على  النار  بإطالق  وبدأوا 
بعد أقل من مئيت مرت يف بعض النقاط، وعمدت القوة املهامجة 
النار عشوائيًا،  إطالق  يكن  املركز، حبيث مل  الرمي  اعتماد  إىل 
اإلصابات  تركيز  من  مّكن  وهو  املتوسطة،  الرشاشات  من  حتى 
إىل مجع قسم من  الذين جلأوا  املسلحني  املباشرة يف صفوف 
قتالهم واملصابني وعمدوا إىل استخدام الدراجات النارية للخروج 
من منطقة العمليات، سالكني الطرقات املؤدية إىل نقاط خلفية، 

ومنها إىل جرود عرسال.
والتثبيت  التأمني  جمموعات  كانت  اهلجوم،  جمموعات  تقدم  بعد 
ترسم  اليت  الطرقات  شق  تتوىل  جرافات  ومعها  خلفها،  تسري 
كل  املتوسطة يف  أو  اخلفيفة  وآلياتهم  للمقاتلني  حركة  خريطة 
منطقة العمليات. وقد قامت الوحدة اللوجستية، خالل أيام قليلة 
ويصل  الوعرة،  املنطقة  هذه  يف  الطرقات  عشرات  بشق  جدًا، 
طوهلا جمتمعة إىل أكثر من 200 كلم. ومت رسم خريطة الطرقات 
بينما  التحرك،  آلية  على  املقاومني  تدل  اليت  العالمات  ووضع 
ُيسيَطر  اليت  املناطق  صوب  تتقدم  اخللفية  الدعم  آليات  كانت 

عليها.
وخالل يومني، كان املقاومون قد أجنزوا السيطرة على اجلرود، 
وصواًل إىل مرتفع ضهر اهلوا مشال شرق يونني الذي تبلغ مساحته 
6 كلم، ويتضمن املرتفع تالاًل عدة، أهمها تلة الراية )2330 م( 
اليت تشرف مباشرًة على جرود عرسال، إضافة إىل بعض معابر 
املسلحني غري الشرعية من جرد عرسال إىل جرود رأس املعرة 

السورية.
ويف جرود حنلة اللبنانية، متت السيطرة على مواقع عقبة البيضاء، 
وقرنة عبد احلق، وعقبة الفسخ اجلنوبية االسرتاتيجية غرب جرد 
رأس املعرة، اليت تشرف على معابر املسلحني اليت تؤدي إىل 
جنحت  بعدما  الفتلة،  معرب  إىل  وصواًل  اللبنانية،  عرسال  جرود 
اخلشعات  مرتفع  على  وجودها  تثبيت  يف  اإلضافية  اجملموعات 

واملطل والشجرتني والقمع الصخري.
يف ذلك الوقت كان الطقس ال يزال قاسيًا، ويف حلظة اهلجوم 
كانت احلرارة ال تزال عند حدود الصفر، بعدما كانت قبل ذلك 
انتشر  وقد  الصفر.  حتت  درجات  ست  المست  قد  بساعات 
املقاومون يف العراء خالل ساعات طويلة. بكامل جتهيزهم لناحية 
وقفازات  دروع  على  يشتمل  الذي  العسكري  والتجهيز  اللباس 
وجعب عسكرية وذخرية إضافية وأجهزة االتصال وكامريات خاصة 
باإلضافة إىل  العسكرية،  اخلوذة  أحد جوانب  ُتَثبَّت يف  للتصوير 
إليها خالل مرحلة  ُيلجأ  أو عبوات  محولة ختص أوقات االسرتاحة 

اهلجوم.
خالل عمليات التقدم، اكتشف املقاومون أن الصور اجلوية اليت 
كانت حبوزتهم، مل تكن تكشف عن مداخل بعض املغاور الطبيعية 
املغاور  التقدم حبذر صوب هذه  ألزمهم  ما  بصورة جيدة، وهو 
واالقرتاب صوبها لتفقد ما يوجد داخلها بعد الرمي عليها عن بعد 
ثم عن قرب واستخدام ما يلزم، مبا يف ذلك القنابل اليدوية. 
تغطي  اليت  ة  املسريَّ بالطائرات  اسُتعني  النهار،  ساعات  وخالل 

أماكن املعركة.
ومت اللجوء إىل طائرات جديدة ترتفع على مسافة معينة، لكنها 
اليت  األماكن  عن  الصور  مباشرة  هلم  وتبث  اجملموعات  تتقدم 
هذه  إحدى  إصابة  يف  املسلحون  جنح  وقد  صوبها.  يتقدمون 

الطائرات، لكن املقاومني عادوا وانتشلوها من األرض.
زرعها  اليت  الناسفة  العبوات  يف  متثلت  الكربى،  املفاجأة  لكن 

افرتض  اليت  الطرقات  طول  وعلى  املنطقة،  كل  املسلحون يف 
املسلحون أنها ستكون ممرات املقاومني. وهنا تدخل أفراد وحدة 
اهلندسة يف الفصائل والسرايا املتقدمة، وبدأت عمليات الفحص، 
َبت بوسائل متنوعة، بينها البدائي  حيث تبني أن »التشريكات« ُركِّ
الذي يتطلب أن ميّس املقاومون شريطًا أو لغمًا أرضيًا موصواًل 
فيها، أو تلك املتطورة اليت تعتمد على آلية وصل جمموعة من 
العبوات بعضها ببعض. وخالل ثالثة إىل أربعة أيام، واصلت وحدة 
اهلندسة تفكيك العشرات من هذه العبوات وتفجريها، خصوصًا 

أنه يف مرحلة من اهلجوم حصلت مفاجأة إضافية.
عسكريًا  رقمًا  املقاومون  عليها  أطلق  نقطة  إىل  الوصول  عند 
وهي  املواقع،  تثبيت  املهامجة  اجملموعات  قائد  102، طلب  هو 
والقناصني ووحدات  املقاتلني  األفراد من  انتشار  عملية تشمل 
تكون  لكنها  نقاط مشرفة،  الدروع يف  املضادة ضد  الصواريخ 
حياولون  املسلحني  أن  ليكتشف  الطبيعية،  الناحية  من  حمصنة 
االستعانة بسيارات كبرية والتقدم لإلمساك بنقطة عسكرية هلم 

كانوا قد أقاموا فيها الدشم الكبرية.
وهنا طلب إىل جمموعة، االنتقال برفقة رجال وحدة اهلندسة إىل 
بعد  النقطة  تفجري  ثم  الدشم،  تفخيخ  جرى  حيث  النقطة،  تلك 
اقرتاب املسلحني منها. ويف جانب آخر، دمرت صواريخ الكورنيت 

اآلليتني، ما دفع املسلحني إىل االنسحاب سريعًا.
أنه أجنز كل املطلوب منه،  يف هذه األثناء، الحظ قائد اهلجوم 
وبعد التواصل، تبني أن القوة املهامجة على أكثر من منطقة قد 
أجنزت العملية كلها. لكن قائد اجملموعات املوجودة عند النقطة 
تسمى  إىل حملة  تقود  أخرى،  نقطة  باستطالع  اإلذن  102 طلب 
لريفع  املنطقة،  سريعة يف  استطالع  عملية  وقاد  »احلسواتي«، 
تقريرًا سريعًا يطلب اإلذن بالتقدم والسيطرة على هذه املنطقة 

مباشرة.
وقد ُأعطي اإلذن، ليعمد خالل ساعات قليلة إىل التقدم يف كل 
تابعًا  عمليات  ومركز  الكبرية،  املغاور  وجد  حيث  املنطقة،  هذه 
اهلندسة مصنعًا كبريًا  وحدات  اكتشاف  واألهم،  النصرة،  جلبهة 
للمتفجرات. وُعثر على أطنان من بودرة األملنيوم والنيرتات اليت 
ُتستخَدم يف صناعة املتفجرات، إضافة إىل قوارير مياه كبرية من 

احلديد ُتَعّبأ باملتفجرات وتوضع داخل سيارات انتحاريني.
وبعد إجناز هذه املهمة اإلضافية، كانت اجملموعات القادمة من 
ذ  اجلانب السوري قد وصلت إىل نقطة التقاطع. وسرعان ما ُنفِّ
إجراء خاص بوحدة اإلشارة، ما يعين التقاء اجملموعات بعضها مع 
الكرز اليت  آخر بساتني  بعض. ومن هناك، سار املقاومون يف 
تتبع عمليًا ألهالي عرسال. ومن املقلب كان بإمكانها اإلشراف 

عمليًا على جرود عرسال.
السوري وجمموعات  بالتعاون مع اجليش  كانت وحدات املقاومة 
شعبية قد بدأت بالتوازي اهلجوم من اجلانب السوري، وتقدمت 
القوات مشال الطفيل. ويف املرحلة األوىل سارت عرب جرد عسال 
اجلهتني،  من  عنيفة  معارك  وبعد  بريتال،  جرود  باجتاه  الورد 
لتنتهي  الصهريج،  ومعرب  النحلة  تالل  قرنة  على  القوات  التقت 
عسال  جرد  كامل  على  بالسيطرة  العمليات  من  األوىل  املرحلة 
الورد وربطه جبرد بريتال، مع استمرار التقدم من جرود اجلبة على 
حمورين رأسيني باجتاه التالل القريبة وتالل الباروح االسرتاتيجية. 
املتقدمة مشااًل وغربًا على  النقاط  املواجهات الحقًا يف  لتنحصر 

التالل التابعة للمرتفع حيث تقع تلة موسى.

اإلعالم الحربي: نسخة جديدة
ُأخذ على حزب اهلل أن وحدة اإلعالم احلربي مل توفر يف حرب متوز 
عام 2006 الصورة اليت تعرب عن حجم املواجهة. حصلت مراجعة 
وظهرت األسباب اليت كانت خلف هذا اخللل، وهو ما جعل املقاومة 
تستفيد منه يف كل عمليات البناء الالحقة. جاء االختبار األول يف 
تغطية املواجهات الدائرة يف سوريا، حيث حتول اإلعالم احلربي 
إنشاء  له  أتاحت  تعديالت  إدخال  إىل  وعمد  أساسية،  وحدة  إىل 
فيها  مبا  امليدان،  عن  التفصيلية  املعلومات  وبث  رصد  وحدة 
األخبار املتداولة يف جانب األعداء. وترافق ذلك مع انتشار كثيف 
لعناصر هذه الوحدة على كل جبهات القتال، وتوفري كمية ضخمة 
القتال وكفاءة  جدًا من الصور والفيديوهات اليت عكست واقع 
املقاومني. كذلك جنحت هذه الوحدة يف كسر قواعد سابقة، من 
خالل إشراك إعالميني من مؤسسات خاصة لبنانية وسورية وعربية 

وإيصاهلا إىل مناطق املواجهات.
منذ 4 سنوات إىل اليوم، يقدم اإلعالم احلربي يف املقاومة درسًا 
جديدًا يف احلرب النفسية ضد العدو، ليس ضد املقاتلني الذين 
يقفون يف وجه املقاومني، بل ضد قواهم ومجهورهم، وسيصار 
يف يوم ما، إىل الكشف عن دور هذه الوحدة يف تسهيل إجنازات 

عسكرية وميدانية.
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الصورة السائدة عن عرسال تبدو، ملن يفكر يف الذهاب اىل 
او مثلنا،  ايديولوجيًا،  هناك، خميفة، خاصة ألولئك املختلفني 
احلرب  من  اجملرب  لكن  »عدوة«.  إعالم  وسائل  يف  العاملني 
األهلية، الذي عاش سنوات من املفارقات بني الوضع احلقيقي 
واإلعالمي للمناطق اليت كان يعيش فيها ايامها، يداخله الشك 
يف حقيقة تلك الصورة. صحيح أن اختصار األمور اىل األسود 
واالبيض مريح، اال انه مضلل للحقيقة امليدانية، او هكذا نأمل 
لتفقد  عرسال  اىل  الذاهب  يتكل  األمل  هذا  على  األقل.  على 
الناس هناك ومزاجهم وما باتوا عليه بعد حسم معركة القلمون 
ملصلحة اجليش واملقاومة، وحشر االرهابيني يف منطقة صغرية 
أما  مضبوطة املمرات. كيف يعيش اهل عرسال هذه املرحلة؟ 
زال ميكن اعتبارهم بيئة حاضنة للمسلحني؟ ما هي السيناريوهات 
واألهم:  يأملون؟  ومب  يتخوفون؟  مم  املقبلة؟  للمرحلة  احملتملة 

كيف يعيشون واقعهم املرتبك؟
مدار صارت  داير  شايفتيها  اللي  التالل  هاي  »كل   | عرسال 
بإيد اجليش واحلزب«. يقول مضيفنا وقد اعتلينا سطح منزل 
بل  »املقاومة«،  الرجل  يقول  ال  عرسال.  من  نقطة  اعلى  يف 
يفضل اللفظة اليت يتداوهلا هنا غري الراضني عن هذه األخرية 
ألسباب ايديولوجية او مذهبية، واالثنان اصبحا لألسف وجهني 
لعملة واحدة. من هنا، من هذا العلّو املشرف على كامل املدينة 
وجرداء  مغربة  عرسال  تبدو  جبلية،  تالل  بني  واد  الواقعة يف 
افقي  متدد  الفلسطينيني:  لالجئني  األردن  مبخيمات  وأشبه 
)العراسلة  عالية  كثافة سكانية  مع  جرداء،  طبيعة  باطوني يف 
اغلب  اقيمت  الف الجئ سوري   70 اىل  اضافة  ألف نسمة   40

خميماتهم الثمانية بني األحياء الداخلية(.
البيوت مل تقم هنا اال جملرد اإليواء، فال حاجة للتجميل.  كأن 
مدينة  مصر.  السويس يف صعيد  مدينة  عرسال  مشهد  يشبه 
الداخلية،  الطرقات  نسلك  حني  باألصل.  القناة  لعمال  بنيت 
تبّدد بعض شجريات الورد أمام املنازل هذا اإلحساس بالقسوة 

واجلفاء والتصحر.
الوجوه أيضًا، كما املدينة املتجهمة، ختلو من مساحات االبتسام 
اخلضراء. مزيج من تعب وقلق وحذر. يقف اجلندي أمام حمطة 
البنزين، أول البلدة عند حاجز املخابرات، ينتظر آلية تقله إىل 
عرسال؟«  من  »كلكم  احلاجز  يسأل  محيد.  وادي  يف  نقطته 
الصديق  يشري  الطريق.  مبتابعة  لنا  فيومئ  باإلجياب،  فنجيبه 
السائق إىل طريق جانيب على ميني الداخل: »من هون بياخدوا 
نتابع  للزيارة... هيدا امسو سرج حسان«.  العسكريني  أهالي 
هنا  األخبار.  نشرات  ذكرتها  بأماكن  فنمّر  البلدة  إىل  الصعود 
هوجم اجليش، وهنا نصب كمني لعناصره... مشاعر العراسلة 
حيال اجليش متفاوتة بني ارتياح ملا فعله حتى اآلن، ومتأفف من 
»جفاء« معاملته هلم. جفاء يصل بعض األحيان إىل عدوانية بّينة 
وخشونة غري مربرة يف التعاطي مع املواطنني. البعض يسكت 
عن هذه املعاملة ويربرها بأن بعض العراسلة »ما قّصروا« جلهة 
اآلخر جيد، وعن  البعض  لكن  الدولة،  اإلرهابيني ضد  مساندة 
حق، أنه ال حيق للجيش أن يتعامل مع مواطنيه تعامل املنتصر 
على عدو. يذّكرك وضع عرسال، بشّدة، مبا حصل يف خميم نهر 

البارد.
خيربك فؤاد، وهو صاحب منشرة حجارة من أصل 300 منشرة 
هنا، عن تشدد اجليش مع أهالي عرسال، خصوصًا من بينهم 
الذين  محّيد،  وادي  حاجز  بعد  ما  الواقعة  األراضي  أصحاب 
يضطرون إىل عبور احلاجز إىل أرزاقهم. يقول أحدهم: »بيبقى 
واصل الصف لشي 3 كلم، من الستة للتسعة الصبح«. إال أن 
فؤاد خيربنا عن »لؤم العسكري اللي كان واقف هونيك: قلتلو 
يزحلي احلديدة النافرة من احلاجز بس عشرة سنتم حتى ما يدق 
فيها دوالب الشاحنة، يعين حقو ألف دوالر الدوالب مش مزحة، 
قام قللي امشي احسن ما قوصك!«. ثم يضيف أن احلديدة ما 
غريها ثقبت دوالب شاحنته، فاضطر إىل ترك الشاحنة مركونة 
وجلس يف املنزل مفضاًل البطالة على البهدلة! يسأل: »إنو هاو 
مش جيش البلد يعين؟ ليش عم حيكي معي هيك؟ شو عملتلو 
»مني  للجيش، فيجيب:  الكثري  إن غريه عمل  له  نقول  أنا؟«. 
اللي رد عن الدرك ملا هجموا عليهم ع املخفر؟ مش العراسلة؟ 
مش انقتل منهم؟ من بيت عز الدين وغريو؟ يف شي 3 آالف 

عرسالي باجليش أو ال؟ كل العامل متل بعضها يعين؟«.
سابقًا  احلاضنة  البيئة  لعكار،  قبلها  حصل  ما  لعرسال  حيصل 
لالجئني السوريني يف الشمال اللبناني: استثقال لضيف أطال 
املساعدات  له  توفر  ضيف  أرزاقهم،  على  البيت  أهل  وزاحم 
وتصله مستلزماته، يف حني أن ابن البلد ال جيد اللقمة بسبب 
برخص  له  ومنافستهم  األعمال  على  الضيوف  هؤالء  مزامحة 
اجلانبية«  »التأثريات  من  أنواع  إىل  إضافة  العاملة.  أيديهم 
تكن  مل  ظواهر  وهي  واملخدرات،  الدعارة  كانتشار  االجتماعية 

موجودة كما قالوا.
هكذا، يبدو مزاج العراسلة حمايدًا حياد من خاب أمله حبلفائه، 

فال هو قادر على كره أهل خندقه السياسي/ املذهيب، وال على 
التماهي مع »املنتصرين« من املّلة األخرى. هكذا يصبح »احلياد« 
غطاًء لفراغ عاطفي أيديولوجي، حياول التعويض بتغيري املوقف 

»على األقل« من اجليش »اجلامع لكل اللبنانيني«.
معيشة

»من قلة املوت«، تقول أم غيث ردًا على سؤالنا كيف يعيشون 
يديها من  الراهنة، وتضيف وهي جتفف  األوضاع  هنا يف ظل 
اخلبز  ربطة  شغل،  فيه  عاد  ما  »البلد  مبئزرها:  اجللي  مياه 
بهدلة  بهدلونا  السوريني  ألنو  باحلالش،  عليها  حتصلي  بدك 
برتوحي  رقبتنا:  ع  اخلناق  متل  وصاروا  علينا  ضيقوا  كبرية، 
ع اخلضرجي بيطلع سوري، برتوحي ع اللحام بيطلع سوري، ع 
أين هي دكاكني  السمان بيطلع سوري...«. نقاطعها: ولكن 
عال!  وبيقول  لرية  بألف  بيشتغل  »السوري  تقول:  العراسلة؟ 
هوي بتجيه املساعدات واملازوت، وأنا عم ذوق الغلبة ألحصل 
على املازوت، وهين بياخدوه وبيبيعوه أقل من السوق«. حسنًا، 
ولكن العراسلة يستفيدون من شراء مازوت املساعدات وسائر 
اللي  »صحيح، بس احملطات هيه  أقل؟ فتجيب:  السلع بسعر 

بنسبة ٢٥٪ من طاقته، والزراعة بنسبة ٢0٪ بس... فوق كل 
هالشي، يف الالجئني السوريني داخل عرسال. وهين بني ٦0 
و70 الفًا، صاروا عم يقوموا بكل نشاط العمالة داخل عرسال: 

بناء وجتارة وطبعًا أجور أقل.
يوميًا؟  احلجر وحدها  بتعريف كم هي خسائر عرسال من جتارة 
نصف مليون دوالر! نسبة أشغال احملالت بعرسال واحد لبناني 
لكل أربعة سوريني«. يضيف: »كان عند العراسلة منو، وكان 
مدخراتنا  من  نصرف  عم  سنتني  صرلنا  لكن  مدخرات،  عندن 
نتيجة هالضائقة والتنافس واالضطراب األمين. عشان هيك بدأ 
يظهر رأي أهلي بيقول: خلصونا بقى. يعين عم يطالب الدولة 

واملؤسسة العسكرية تعملوا خمارج«.
لكن أمل يصبح الوضع اليوم أفضل بعد معركة القلمون؟ جييب 
الرجل: »املعركة اللي صارت )القلمون( زادت الضغط علينا. 
كيف؟ الدعوة اللي دعاها السيد حسن )نصر اهلل األمني العام 
ختلفت  إذا  يعين  حتديدًا...  املعركة  الستكمال  اهلل(  حلزب 
الدولة، دعا أهل بعلبك اهلرمل )يعين القرى الشيعية( ملواجهة 
التكفرييني يتدخلوا ليعملوا حلول.  التكفرييني، ودعا أصدقاء 
إذا احلزب بدو يفوت هوي ع عرسال، نفسيًا رح يتأزم الوضع 
بيحل  اللي  توتر مذهيب.  بعرسال. هيدا مش خمرج. يعين يف 
ترتاح  »لن  بالفصحى:  خيتم  ثم  اجليش«.  هوي  هاملوضوع 
املقاومة  دون  ومن  اجليش حتديدًا،  أن حيسم  بعد  إال  عرسال 

مسألة اجلرد«.
يثين حممود على كالمه: »السيد كمان دعا أصدقاء التكفرييني 
انو  قديم  حديث  يف  كان  بتذكر  حل.  وهيدا  حلول.  يوجدوا 
يرتكوهلم ممر ينسحبوا منو ع القلمون الشرقي أو الرقة، وعم 
األتراك والقطريني بهاملعنى«. نقول له:  ينقال يف شي عند 
عاقل  »ما يف  املخطوفني؟ جييب:  العسكريني  ماذا عن  ولكن 
ولكن  لينسحبوا«.  يرتكوهم  مل  إذا  سيسلمونهم  انهم  بيفكر 
هل ممكن أن يأخذوهم معهم؟ جييب »ال. ال... دوبهم يزمطوا 

حلاهلم« جييب بثقة.
حجم  وزاد  داهم.  خبطر  عرسالي  شعور  »يف  خليل:  أبو  يعلق 
اجملموعات  صاروا  ألنو  جدًا  عالية  بنسبة  املعركة  بعد  القلق 
املسلحة حمصورين جبردنا. كل هاملشاكل خّلت امليسورين ألول 

مرة يفكروا باهلجرة من عرسال. ألنهم حسوا أنها مطولة«.
نتجول يف البلدة فيزيد الشعور بالتوتر. نطرق باب فؤاد )كل 
األمساء مستعارة(، وهو صاحب مقلع حجارة »مبنطقة النصرة.« 
كما يقول. يتأفف الشاب من الوضع ما إن نسأله كيف احلال. 
ع  اجليش،  مع  وال  اإلرهابية  مع  ال  منسرتجي حنكي،  ما  »حننا 
امليلتني بهدلة. عندي عشرة شغيلة بدي آخد مثاًل 3 ربطات خبز. 
بريجعك العسكري ع أساس انو بلكي هاو لإلرهابية؟ بتتفاجئي 
انو بيك آب حممل بشي ألف ربطة خبز فايت عادي. طيب كيف؟ 
ع  مطبات  عاملني  شي  فأول  النصرة  أما  اجليش.  عند  هيدي 
الطريق بيطلع عليها الكميون ما بيعود ينزل، ع فكرة ما بيطلبوا 
منا شي. يعين مش عايزين شي! كل شي عندن. طيب منني؟«. 
هاي.  املعركة  قبل  عليي...  قوصوا  أسبوع  »من  يضيف:  ثم 

وصلت ع اجليش صاروا يقّنصوا علي! قعدت بالبيت«.
بذار  وبعض  البندورة  من  ينقل شتواًل  كان  الذي  خليل  جييب 
الفجل: »ملا اجليش أخد هاملواقع، حاول يعرب من طرق عرسال 
الداخلية، لكن يف حلظة زرعت له عبوة يف إحدى الطرق اليت كان 
يسلكها، لذا أوقف استخدام الطرقات الداخلية وعمل هالوصل 
هذا  وكأن  شعر  اجليش  أن  املقصود  عرسال.  حول  اخلارجي 
ثم  خرج من عرسال«.  وبالتالي،  به  معاد وسيصطدم  اجملتمع 
بالرز  استقبلناه  اجليش  دخل  عندما  أنه  العلم  »مع  يستدرك: 
جييب  للجيش؟  العراسلة  نظرة  تغريت  كيف  ولكن  والورد«. 
بدبلوماسية الوسطاء: »من عاملني: األول أنه كان هناك رأي 
عام حيّس بأن هذه املؤسسة يهيمن عليها حزب اهلل، لكن أداء 
اجليش بدد هذا الشعور فتنامى التعاطف مع اجليش«. والثاني؟ 
جييب: »بعد التعاطف األولي مع النازحني السوريني، جاء غزو 
املسلحني الذين كانوا يف اجلرود لعرسال وأخذوها واستباحوا 
البلدة. ثم أخذوا يقصفون على اجليش من داخل عرسال، يف 
هذه احلال، اجليش سريد على مصادر النريان«. يقاطعه جاره 
الذي جلس يشرب معنا الشاي: »مبطارح كترية صارت الناس 
هيه اليت ما ختليهم للمسلحني يقصفوا«. واهلل؟ أسأل متعجبة؟ 
كيف كانوا جيرؤون؟ يقول: »يف بعض األحيان كانت النسوان 
وهناك  البيوت،  بني  من  يقصفوا  أال  منهم  تطلب  اليت  هي 
آخرون طّلعوا أسلحتهم وخرجوا إليهم قائلني: ممنوع تضربوا من 
هون! ومن هنا بدأت تنشأ فكرة مواجهتهم بني الناس. وحصل 
تواصل بني بعض األحياء يف اليوم الثالث لغزوة عرسال )٢ 
تردد(  ثانية  بعد  العلماء... )يضيف  أن هيئة  إال  آب ٢014(، 
الكذابني، حالوا بينهم وبيننا«. كيف؟ يقول: »صار يف حكي 
يورطوا  بدهم  ما  وإنو  نار،  إطالق  عن هدنة ووساطات ووقف 

اجليش«.
يعلق أحد الشباب »مش بهالبساطة فينا ننظم شبكة مقاومة بني 
األحياء. يعين بدها وقت«. جييبه شاب آخر: »يف ناس صارت 
تقول هيك وناس تقول، متل ما كنا عم نقول، انو خليها تبلش 
وهيه بتمشي حلاهلا. يعين كنا وفرنا على حالنا اللي صار فينا 
هلق«. ثم يضيف: »يعين كنا نراهن أن اجليش سيساند حركتنا، 

ولكن إن كانت هناك هدنة لن يساندنا، بل سيصبح ضدنا«.

عـرسال التائـهة تـحّن لـحضن الـدولة
ضحى شمس

الناس  وصحيح  بتستفيد. 
عم  ما  بس  رخيص  بتشرتي 

بيبيعوا«.
ثم تقول: »عنا بري ماي وأرض، 
بس قاعدين فيها املسلحني، 
حممد  لنا،  اجليش  منعترب  حننا 
مع  )أبناؤها(  وحممود  وعلي 

اجليش. لو اجليش بيعطيين بارودة، واهلل لساعدو وقّتل معاهم 
فتجيب  »السوريني؟«  بوّد:  البيت  رجل  يزجرها  السوريني!«. 

مبتسمة: »يعين... الدواعش«.
أما نارميان، وهي سورية »من منطقة القلمون« كما تقول ضاحكة، 
متزوجة بلبناني منذ 30 عامًا، فتسأل: »بتعرفوا حدا بأوجريو؟ 
بلكي بريدوا عليكن وبيجوا يصلحولنا هاخلط! فتفت قليب صرلو 
شهرين معطل وما كانوا جيوا. يا أخيت أول ما بتقول 08 عرسال، 
بيسكر اخلط بوجهك! مش معقول هيك! كيف يعين؟«. تساندها 
ابنتها فيفيان: »والكهربا؟ مش نفس الشي؟«. نسأل نارميان 
معاملة  بني  الفارق  عن  هنا،  السوريني«  »قدامى  من  كونها 
تقول:  وهي  فتتنهد  عرسال،  يف  هنا  واآلن  قدميًا  السوري 
»كانت كتري منيحة، حتى بعد النزوح... بس بعد معركة عرسال 
)آب ٢014( تغري الوضع كثريًا. صار يف تعميم إنو أي سوري 
السورية  بلهجتها  تقول  للعرسالي«،  بالنسبة  إرهابي  يساوي 
احملببة. وتضيف: »إنو بسببكم إجو اإلرهابية، بسببكم انضربت 
عرسال، وتهجرنا من بيوتنا شي 10 أيام... مين ورايح، بتطلعي 
عالسوق عجقة وفوضى وشي شرعي وشي مو شرعي. سيارات 
مسروقة موتسيكالت نظامية ومو نظامية...«. تسكت للحظة ثم 
تقول: »بس كمان يف تعتري كتري. يعين ناس بتشتغل مقابل 
ربطة خبز. أنا بتجيين نسوان بتقللي بعزلك البيت وبطبخلك بس 

ما بدي شي غري تطعميين وتطعمي والدي«.
عرسال  أهل  إن  كرز(  )مزارع  خليل  أبو  يقول  آخر،  منزل  يف 
كانوا »طول عمرهم بيعيشوا بعرسال ومن عرسال. يعين اكتفاء 
ذاتي. كل شي يف بعرسال، مش عايزين شي من برا. ما كان 
يف ال هجرة داخلية وال خارجية. كنا نعيش من شغلتني: مناشر 
احلجر والزرع. عنا 3 ماليني شجرة كرز ومشمش بيطلعوا شي 
8 آالف طن فاكهة بقيمة 10 مليارات لرية، كانوا هاو يفوتوا 
من الزراعة، هلق مع وجود املسلحني باجلرد واجليش مطّوقنا ما 
عاد فينا نروح ع أراضينا، ع احملجر أو املنشرة بالشكل اللي 
كان قبل. قطاع احلجر، عنا 300 منشرة و٢00 مقلع، عم يشتغل 

يف عرسال ثالثة ماليني 
شجرة كرز ومشمش 
كانت تنتج ما قيمته 

1٠ مليارات لرية

مزاج العراسلة بدأ يتغري لصالح الجيش »الجامع لكل اللبنانيني« 
)تصوير: رامح حمية(
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
نعيم عباس يدلي باعرتافات حول عالقته بـ »النصرة« 

و«داعش«
»العسكرية« تنهي استجواب املتهمني يف »حوادث 

عربا«
  كان نعيم عباس الفلسطيين الذي تنّقل يف عدة تنظيمات إرهابية، جنم 
جلسة احملاكمة أمس يف ملف »حوادث عربا« على الرغم من أنه مل يشارك 

يف تلك املعارك، حيث كان متواجدًا يف سوريا، كما أفاد.
غري أن عباس الذي مل تفارق االبتسامة وجهه خالل الدقائق العشرين، 
الوقت الذي استغرقه استجوابه، مل ينِف ارتباطه الوثيق بكتائب عبد اهلل 
انطالقًا  اليهود  عمليات ضد  بعدة  وقيامه  القاعدة،  لتنظيم  التابع  عزام 
ع  من اجلنوب اللبناني بناء على توجيهات أبو مصعب الزرقاوي. وهو وسَّ
دائرة اعرتافاته وبصراحة متناهية، حول عالقته بأمريي تنظيمي داعش 
والنصرة والتنسيق فيما بينهم حول القيام بعمليات تفجري ألماكن تابعة 
حلزب اهلل، ليس يف منطقة الضاحية اجلنوبية فحسب إمنا يف أي مكان 

يتواجدون فيه.
خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  وحاولت 
ابراهيم الغوص يف تفاصيل ال ترتبط مبلف الدعوى ملا حيويه عباس من 
معلومات خطرية تتعلق مبلفات أخرى، فتدخل ممثل النيابة العامة القاضي 
هاني حلمي احلجار، مذّكرًا بأن املتهم مالحق مبلف »حوادث عربا« طالبًا 
مراعاة اخلصوصية يف امللفات األخرى اليت ال تزال عالقة أمام احملققني 
احملكمة  رئيس  من  رّد  وكان  التفجري.  بعمليات  املتعلقة  تلك  العدليني 
الوصول بطريقة متسلسلة اىل  الذي أوضح بأن غاية احملكمة من ذلك 
عالقة املتهم »حبوادث عربا«، وأيدت وكيلة عباس احملامية زينة املصري 

موقف ممثل النيابة العامة.
وقال عباس عن عالقته »حبوادث عربا« انه كان يف سوريا آنذاك، ودخل 
اليت  مّساها،  كما  األوىل،  األسري  أمحد  معركة  حول  سياسي  حتليل  يف 
أنصار األسري،  بأيام، واليت وقعت بني جمموعة من  سبقت معركة عربا 
وعناصر من سرايا املقاومة يف »الشقق األمنية«، واعترب عباس أن األسري 
كان حمقًا يف هذا املعركة، وقال: كنت أمتنى أن يستمر االستمرار مع 
الشقق األمنية حتى اهلزمية، ألن األسري كان حمقًا بذلك، وامنا دخول طرف 
ثالث على اخلط، ضرب اجلهتني، اجليش واألسري، ولو استمر األخري يف 
»معركته األوىل« لكان القى تأييدًا شعبيًا من املسيحيني والدروز والسّنة 

أنفسهم من عكار اىل الناقورة.
احملاكمة  من  املرحلة  هذه  أمس  احملكمة  أنهت  عباس  استجواب  ومع 
من  التاسع  اىل  اجللسة  ورفعت  املتهمني،  مجيع  استجواب  باستكمال 

حزيران املقبل لتقديم األدلة وطلبات جهة الدفاع وبتها.
وباستجواب عباس حبضور وكيلته احملامية زينة املصري أفاد ردًا على 
أسئلة الرئاسة حول »نضاله« فأجاب: أنا فلسطيين ومنذ نعومة أظافري 
انتميت اىل حركة فتح لغاية العام 1990، وخضعت لدورات عسكرية على 
السالح الفردي، ثم التحقت باجلهاد االسالمي وخضعت لدورات عسكرية 

على الصواريخ.
وبسؤاله قال: شجعت توفيق طه على اطالق صواريخ من اجلنوب باجتاه 
اليهود، وعندما انسحبوا كنت من أول الداخلني اىل البلدات اجلنوبية عام 

.2000
وردًا على سؤال عن تنظيم القاعدة قال عباس: ان صاحل قبالوي شاركين 
يف اطالق الصواريخ عام 2002 وهو كان أمري القاعدة يف لبنان. وروى 
أن أبو مصعب الزرقاوي أمري التنظيم يف العراق أرسل وراءه اىل العراق 
من أجل تنظيم العمل ضد اليهود، وان قبالوي أبلغه بذلك امنا مل يقابل 
الزيارة  هدف  كان  حيث  شهرين  ملدة  للعراق  زيارته  اثناء  الزرقاوي 

فلسطني، وحينها يضيف عباس مل يكن مطلوبًا.
عزام  عبداهلل  كتائب  اآلن ويف  حتى  القاعدة  زلت يف  ال  عباس:  وتابع 
التابع للتنظيم، الذي أعرف من عناصره السعودي ماجد املاجد وتوفيق طه 
وبالل كايد ومجال دفرتدار ووسام نعيم، وهدفه مقاتلة اليهود بأعمال 
عسكرية من اجلنوب باجتاه فلسطني احملتلة، وأفاد ان املاجد كان ميّول 

كتائب عبد اهلل عزام يف لبنان.
وعن عالقته بأسامة الشهابي قال عباس: ال تربطين به أي عالقة، وبعد 
وأمري  التّلي  مالك  أبو  النصرة  أمري  مع  تواصلت  سوريا  يف  االنتفاضة 
يف  التفجريات  حول  بيننا  التنسيق  وجرى  العراقي،  عبداهلل  أبو  داعش 
لبنان. وسبق أن قام توفيق طه بتدرييب على املتفجرات يف سوريا. ونفى 
أي عالقة له حبوادث عرسال اليت جرى خالهلا االشتباك مع اجليش من قبل 

تنظيم داعش والنصرة.
وباستيضاحه قال: اتفقنا على تفجري أماكن حلزب اهلل ليس يف الضاحية 

فقط، وكان التمويل يتم عرب أبو عبداهلل العراقي وأبو خالد.
يف  اخلصوصية  مراعاة  وطالبًا  مقاطعًا  العامة  النيابة  ممثل  تدخل  وهنا 
امللفات اليت تتناوهلا احملكمة يف استجوابها للمتهم واليت ال تزال عالقة 
امام احملققني العدليني، موضحًا ان املتهم مالحق يف »احداث عربا«، فرد 
رئيس احملكمة معتربًا »ان هدف احملكمة من استجوابها تسلسل االحداث 

للوصول اىل عالقة املتهم حبوادث عربا.
وبعد ان نفى عباس اي عالقة له ببالل بدر وهيثم الشعيب من تنظيم جند 
الشام، سئل عن التهمة املوجهة اليه فقال: خالل احداث عربا كنت يف 
سوريا، ففي معركة االسري االوىل، كنت امتنى ان تستمر االشتباكات مع 
الشقق االمنية حتى اهلزمية، الن االسري كان حمقًا يف تلك املعركة، وهل 
كنت ستشاركه لو كنت يف لبنان، اجاب: ممكن. واضاف: امنا دخل طرف 

ثالث على اخلط وضرب اجليش، ولو استمر االسري يف معركته االوىل، 
لنال تأييدًا شعبيًا من املسيحيني والدروز والسنة انفسهم من الشمال 

اىل الناقورة.
بالتهم  موكلها  استجواب  حصر  طالبة  بدورها  املتهم  وكيلة  وتدخلت 

املسندة اليه، كونه ليس مبوقع ان يبدي فيه رأيه السياسي.
وعن تاريخ عودته اىل لبنان قال: عدت بعد االحداث حبوالي 4 ايام اىل 
خميم عني احللوة. وجزم عباس بأن ال عالقة لتوفيق طه بهيثم الشعيب 

وقال: انا مل اطلق النار على اجليش ال يف حوادث عربا او غريها.
ولدى سؤاله عما اذا كان لديه ما يثبت انه كان موجودًا يف سوريا قال: 

شخص مطلوب مثلي، كيف يستطيع ان يثبت ذلك.
ويف رده على سؤال ملمثل النيابة العامة اذا كان على علم بأن افرادا 
من كتائب عبداهلل عزام شاركوا يف حوادث عربا فأجاب: ان االعتداء على 

اجليش ليس من اطباع توفيق طه.
اهلل  حزب  لدى  اعتقل  ان  اذا سبق  عما  لوكيلته  على سؤال  ردا  وقال 
»بدك  واضاف ممازحًا  كال،  فاجاب:  اسرائيل  على  اطالقه صواريخ  اثر 
منظبطها«، ثم اوضح انه اعتقل لدى خمابرات اجليش عام 2003 مدة 16 
يومًا ومل يكن له حينها اي عالقة باطالق صواريخ. وافاد عباس ان وكيله 
السابق صرح يف مقابلة تلفزيونية ان املخابرات السوري كلفته ضرب 

الضاحية، وهذا امر عار عن الصحة.
وقبل رفع اجللسة صرح احملامي حممد املراد ان جلهة الدفاع اسرتاتيجية 
الئحة  مع  بتقدميها  الدفاع  جهة  ترغب  ادلة  مثة  ان  مصرحًا  الدفاع  يف 

مبطالبها.
وكانت احملكمة قد استجوبت ايضًا املتهم راشد شعبان الذي افاد أنه 
كان يتسلم سجاًل يتضمن امساء املشاركني يف اجملموعات الدعوية يف 
مسجد بالل بن رباح، وان االسري طلب منه تسجيل امساء الشبان الذين 
ميلكون السالح على السجل عينه، وكان عدد هؤالء حوالي املئة. ونفى 
اي عالقة له باملعركة، موضحًا بأنه كان يعلم حبصول تدريبات عسكرية 
يعد  املتهم ومل  انسحب  االسري  نربة  ان علت  بعد  وامنا  داخل املسجد، 

يرتدد اىل املسجد.
وسبق جلسة »حوادث عربا«، استجواب 9 موقوفني يف ملف متفرع عن 
القضية، حيث امجعوا على نفي مشاركتهم يف القتال، او انتماء بعضهم 
اىل جند الشام واطلق النار من املخيم باجتاه اجليش. كما نفى احدهم ان 

يكون قد قام بأعمال قنص على اجليش من سطح مبنى املسجد.

موقوف ينفي التحاقه بـ »داعش« حبجة »تناوله 
الكحول«

الكحول، فكيف سألتحق بداعش، واهلل سيذحبونين«، هكذا  اتناول  »انا 
بادر املوقوف غسان خ، احملكمة العسكرية الدائمة اثناء استجوابه امس 
ارهابية، حيث  بأعمال  القيام  »داعش« بهدف  تنظيم  االنتماء اىل  جبرم 
افاد أنه ذهب اىل سوريا عن طريق تركيا للحصول على مبلغ مالي من 

اجل اجراء عملية جراحية لوالدته املريضة.
املوقوف الذي يعمل يف املنازل كدهان يف طرابلس، يعاني من اختالل 
»حتامل«  اثناء صغره، ورغم ذلك  التوازن بسبب كسور يف رجليه  يف 
على نفسه، وحتمل مكبدة السفر للحصول على مبلغ 3 االف دوالر بعدما 
اوهمه املتهم الفار عالء ابراهيم بأنه يستطيع احلصول على هذا املبلغ 

من اجليش السوري احلر.
وباستجوابه من قبل احملكمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 
وعضوية املستشارة املدنية القاضية ليلى رعيدي وحبضور ممثل النيابة 
العامة القاضي كمال نصار، افاد غسان حبضور وكيلته احملامية ايلني 
عواد، لدى سؤاله عن اعرتافه السابق بنيته االلتحاق بداعش: كيف ذلك 
اجليش  قصدت  وانا  سأذبح،  لعندهم  ذهبت  فاذا  اخلمر،  احتسي  وانا 
السوري احلر، بعدما اقنعين عالء ابراهيم بأنهم سيعطوني مبلغ 3 االف 

دوالر الجراء عملية جراحية لوالدتي.
تركيا بشكل عادي.  وبسؤاله قال: دخلت وعالء اىل سوريا عن طريق 
ودروس  عسكرية  لتدريبات  خضوعه  حول  االولية  اعرتافاته  عن  وقال 

دينية مدة 15 يومًا: غري صحيح، انا ذكرت ذلك حتت الضرب.
له  الضرب. وكيف مسح  فأجاب: حتت  العودة  قررت  انك  تقول  سئل: 
»الداعشيون« باملغادرة، اجاب: مل اذهب اىل داعش، فانا ال استطيع 
القتال، كنت اريد احلصول على املال والفرار، وانا عدت اىل لبنان مع 
علي الرفاعي )مالحق غيابيًا( وال اعرف عنه وعن عالء ابراهيم اي شيء.

بائسًا بسبب مشاكل مع عائلته  بأنه كان  وبسؤاله عما ادىل به سابقا 
وزوجته واراد االلتحاق بداعش كي ميوت، اجاب: ال اعرف ماذا كتب يف 
التحقيق، وان زوجيت قد ولدت وانا يف السجن منذ 9 اشهر. وقررت 
احملكمة استكمال استجواب املتهم بعد رفع اجللسة اىل االول من حزيران 

املقبل.

اندالع النريان بسيارة يف عكار
عكار.  الدوسي  اوتوسرتاد  على  »فان«  سيارة  يف  النريان  اندلعت    
على  االضرار  واقتصرت  امخادها،  على  املدني  الدفاع  سيارات  وعملت 

املاديات.

حريق يقضي على بساتني يف جبيل
  شب بعد ظهر االثنني حريق يف بلدة دملصا قضاء جبيل، اتى على 
مساحات من اشجار السنديان واالعشاب اليابسة وخيم زراعية بالستيكية 
املدني  الدفاع  يف  االطفاء  مركز  عناصر  املكان  اىل  وبساتني.وهرعت 

جبيل، اليت متكنت من امخاد النريان.

إرجاء استجواب عرموني إىل متوز
  أرجأ قاضي التحقيق يف بريوت فريد عجيب اىل التاسع من متوز املقبل 
عرموني جبرم  فادي  املهجرين  لصندوق  السابق  العام  املدير  استجواب 
اختالس أموال عامة بعدما تقدم مبعذرة طبية بّرر فيها غيابه عن اجللسة.

جريح بطلق ناري يف جزين
  

أصيب حسني دياب رجب بطلق ناري من جمهولني أثناء مجعه الزعرت يف 
بلدة برتي - قضاء جزين. وقد مت نقله إىل مستشفى صيدا احلكومي. 

ويتوىل عناصر خمفر صفاريه التحقيق ملعرفة الفاعلني.

19 موقوفاً بتزوير مستندات سفر
  أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام 19 شخصًا جبرم 
إىل  لبنان  انتقال ألشخاص من  تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات 
دول أوروبية وآسيوية وإفريقية، واثنني أحدهما جبرم انتحال صفة أمنية 
وآخر ألسباب أمنية. وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني، أحيلوا مجيعًا إىل 

القضاء املختص.

توقيف مطلوَبني ومخسة سوريني مشتبه بهم يف طرابلس
  ألقت دورية من مكتب مكافحة اإلرهاب واجلرائم اهلامة اإلقليمي يف 
الشمال يف وحدة الشرطة القضائية القبض على أ.س. )28 عامًا( يف حملة 
دنبو يف عكار، وهو مطلوب مبوجب مخس مذكرات عدلية جبرائم: سرقة 
موصوفة، سرقة ونقل أسلحة وذخائر حربية. وأودع القضاء املختص، بناء 
إلشارته. كما أوقفت ب.ج. يف حملة البحصاص يف طرابلس وهو مطلوب 

حبكم صادر عن احملكمة العسكرية.
آل  من  أشخاص  للبالط ميلكه  معماًل  للجيش  دورية  داهمت  من جهتها، 
سوريني   5 واعتقلت  طرابلس  يف  التبانة  سقي  منطقة  يف  هرموش 

لالشتباه بهم.

آالف »حماضر سرعة« يف أسبوع
  تواصل مفارز السري يف قوى االمن الداخلي مهمة ضبط خمالفات السرعة 
الزائدة عرب الرادارات لياًل ونهارًا واليت سجلت خالل أسبوع، تنظيم 4548 
خمالفة سرعة زائدة، وذلك بهدف احلفاظ على سالمة املواطنني وتشكيل 
رادع لدى السائقني للقيادة بتأن بغية احلد من احلوادث وما ينجم عنها 
 LIBANشركة عرب  أصحابها  إىل  احملاضر  هذه  إبالغ  ويتم  إصابات.  من 

POST على عناوينهم.

قتل زوجته على مرأى من أوالدهما يف دوحة عرمون
  عنف أسري جديد ذهبت ضحيته والدة على يد زوجها الذي أقدم على 

قتلها أمام أعني أوالدها يف منزهلما يف دوحة عرمون.
وكان اجلاني علي.ز قد استدرج زوجته سارة فجر أمس إىل منزهلما يف 
دوحة عرمون، بعد أن انفصلت عنه ورفعت دعوى قضائية ضده، حيث 
كان يقوم بتعنيفها وضربها على مدى 20 عامًا. وإثر حضورها إىل املنزل 
أقدم على إطالق النار عليها من سالح كالشنيكوف فأرداها على الفور 

وذلك أمام أعني أوالدهما، بعد نشوب خالف حاد بينهما.
الشّحار،  مستشفى  إىل  املغدورة  جثة  نقل  على  األمحر  الصليب  وعمل 

وحضرت إىل املكان األدلة اجلنائية والطبيب الشرعي.
واستنكر عضو كتلة »القوات اللبنانية« النائب إيلي كريوز اجلرمية وطالب 
مؤكدًا  القاتل«،  الزوج  العقوبات حبق  أقصى  بتطبيق  اللبناني  »القضاء 
»اإلصرار على متابعة العمل التشريعي والقانوني من أجل تعزيز محاية 

املرأة اللبنانية«.

موقوف »متعّدد اجلرائم«
  أوقف عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة الدرك اإلقليمي يف 
حملة الرمل العالي م.ز. )24 عامًا( وهو مطلوب للقضاء مبوجب 17 مذكرة 
تزوير  أو سيارة، نشل، خمدرات،  توقيف جبرائم: سرقة، سرقة مركبة 
وتهديد،  حربي  سالح  من  نار  وإطالق  مسروق  شراء  مزور،  واستعمال 

وضبط حبوزته كمية من مادة حشيشة الكيف.
وطلبت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بناء إلشارة القضاء املختص، 
من الذين وقعوا ضحية أعماله، احلضور إىل مركز مفرزة استقصاء جبل 
أو  غاوي،  بيار  املقدم  الشهيد  ثكنة   - الشباك  فرن  الكائن يف  لبنان 
االتصال على الرقم: 01/292923 متهيدًا الختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة. 
من جهة أخرى، أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه »ضمن إطار 
مهماتها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي خالل أسبوع من توقيف 468 شخصًا، 
ومطلوبني  اللبنانية،  األراضي  كل  على  جرمية  أفعااًل  الرتكابهم  وذلك 
للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة أهمها جرائم سلب، سرقة، 

نشل وخمدرات.

تنويم مغناطيسي
  ادعى سليم أ. لدى خمفر صيدا القدمية ان جمهوال قام بتنوميه مغناطيسيًا 
يف مقر عمله يف املدينة وسلبه مبلغ 700 الف لرية لبنانية، مشريا اىل 

ان السارق ميتلك سيارة »ب.ام.ف« زيتية اللون.

Saturday 23 May 2015  2015 أيـار   23 السبت 
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املالك فؤاد آدي سركيس يعرب بسر العماد من الوثنية اىل املسيحية ليصبح من أبناء املسيح

مبثابة  هو  الكنيسة  يف  العماد 
اىل  الوثنية  من  عبور  جسر 
االنسان  يتطهر  فبه  املسيحية، 
من اخلطيئة األصلية ليصبح من 

أبناء احلياة.
وبواسطة هذا اجلسر عرب الطفل 
سركيس  آدي  فؤاد  املالك 
املسيح  كنيسة  اىل  لينضم 

ويصبح احد خرافه.

نيسان   11 يف  السبت  فيوم 
املاضي كان يوما مميزا يف حياة 
الصديق آدي سركيس وعقيلته 
رميا حيث احتفال بعمادة طفلهما 
املريون  مبسح  فؤاد  املالك 
من  بذلك  ليغتسل  املقدس 
ثوب  ويرتدي  االصلية  اخلطيئة 

املسيحية الناصع البياض.
تقبل  شربل  مار  كنيسة  ففي 

الطفل املالك فؤاد سر التنصري 
االب  املسيح  كاهن  يد  على 
شارل  العراب  وكان  القزي، 
نادر،  رانيا  والعرابة  سركيس 
وشقيقتيه  والديه  فرحة  وسط 
والمازا  فؤاد  لوالده  وجديه 
واالقارب  واالهل  سركيس 

واالصدقاء.
اجلميع  كان  الكنيسة  وبعد 

البلفيو  صالة  يف  موعد  على 
اقيمت  حيث  بانكستاون  يف 
حضرها  باملناسبة  عامرة  حفلة 
العائلة  من  200 شخص  حواىل 
أتوا  الكثر،  واالصدقاء  واالهل 
ليشاركوا الصديق آدي وعقيلته 
رميا فرح وقدسية هذه املناسبة 

املباركة.
فؤاد  املالك  الطفل  قطع  وقد 

خصيصا  املعد  احللوى  قالب 
بوالديه  حماطا  للمناسبة 
الروحيني شارل ورانيا وبوالديه 
واالصدقاء  واالهل  ورميا  آدي 
مسيحية  حياة  له  متنوا  الذين 

ملؤها السعادة والفرح.
رقص  املوسيقى  انغام  وعلى 
الدبكة  حلقات  وانعقدت  اجلميع 

لتزرع الصالة طربا وبهجة.

تربطها  اليت  »اهلريالد«،  أسرة 
سركيس  بعائلة  أخوية  صداقة 
تهنئ  الطفل،  والدي  وخاصة 
بتقبله  فؤاد  املالك  الطفل 
والديه  وتشارك  العماد  سر 
والعائلة  سركيس  ورميا   آدي 
املقدسة  املناسبة  هذه  فرحة 

واملباركة.
ألف مربوك.

الطفل املعمد فؤاد مع والديه آدي وريما سركيس وشقيقتيه الميسا وتشلسي وعرابيه شارل 
سركيس ورانيا نادر وجديه فؤاد والمازا سركيس واالب القزي داخل الكنيسة

الطفل املعمد فؤاد مع العائلة والعرابني امام مدخل الكنيسة

الطفل  فؤاد  يتلقى سر العماد على يد االب القزي ويبدو العرابان شارل سركيس ورانيا  نادرالطفل املعمد فؤاد آدي سركيس

الطفل  فؤاد آدي سركيس مع العائلة والعرابني  امام قالب الحلوى

الطفل  فؤاد آدي سركيس يضرب على الطبل وتبدو العرابة رانيا نادرالطفل  فؤاد آدي سركيس مع شقيقتيه الميسا وتشلسيالطفل  فؤاد آدي سركيس مع والديه وشقيقتيه

الطفل  فؤاد آدي سركيس مع جديه فؤاد والمازا سركيس
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حفل عشاء سنوي عامر لالحتاد متيز حبضور رمسي ودبلوماسي وديين وشعيب حاشد 
احلاج حافظ قاسم رئيسا لالحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية لوالية ثانية دون منافس

عقد االحتاد االسرتالي للمجالس 
يف  السنوي  اجتماعه  االسالمية 
كلية امللك فهد يف شالورا جرى 
خالله اعادة انتخاب احلاج حافظ 
لوالية  منافس  دون  قاسم 

ثانية.
االنتخاب  عملية  اجراء  وبعد 
اقيم حفل عشاء عامر يف صالة 
االشخاص  مئات  حضره  الكلية 
ودبلوماسيني  رمسيني  من 
ورجال دين مسلمني ومسيحيني 
ومسؤولني من جاليات اسالمية 

متعددة.
احلضور  مقدمة  يف  وكان 
فريافانيت  كونسيتا  السيناتور  
اخلدمات  وزير  ممثلة  ويلز   -
سكوت  الفيدرالي  االجتماعية 
العام  االدعاء  ووزير  موريسون 

براندس،  جورج  السيناتور 
النواب طوني بورك ممثال زعيم 
املعارضة الفيدرالية بيل شورتن 
كلري  وجايسن  رادوك  وفيليب 
لينش  وبول  كيلي  وغريغ 
وونغ،  وايرنست  ديب  وجهاد 
ايزوبيل براون، سكاي الريس، 
ومن الدبلوماسيني ممثل سعادة 
السفري السعودي االستاذ نبيل 
بن  حسن  الدكتور  صاحل  آل 
مكتب  ورئيس  االنصاري  حممد 
السعودية  السفارة  يف  الدعوة 
قنصل  وممثل  الرباق  سليمان 
سيدني  يف  العام  لبنان 
الرتكي  القنصل  احلاج،  نيكوال 
بلدية  توران، رئيسة  ياباهاتني 
بانكستاون ليندا وادني، عضو 
جملس  رئيس  ليفربول  بلدية 

كرنيب  علي  اللبنانية  اجلالية 
باراماتا شاهادات  بلدية  وعضو 
العام  السكرتري  شاودهريي، 
نيو  يف  املسكوني  للمجلس 
منصور  االب  ويلز  ساوث 
شنودة، مساحة  الشيخني حييي 
صايف وفواز قمز وعدد كبري من 

فعاليات اجلاليات االسالمية.
كل  احلضور  عن  اعتذر  وقد 
فرغسون  لوري  النواب  من 
وجوليا فني والسيناتور شوكت 
اوبرن  بلدية  ورئيس  مسلماني 
روني عويك  وآخرين الرتباطات 

فجائية.
اليت  املناسبة،  حلقات  قدم 
افتتحت باناشيد دينية وبالنشيد 
من  كل  االسرتالي،  الوطين 
والسيدة  خضري  علي  السيد 

الشيخ  وافتتحها  السمان  روعة 
القرآن  من  بايات  قمز  فواز 
من  كل  فيها  وحتدث  الكريم، 
فريافانيت  كونسيتا  السيناتور 
- ويلز والنواب فيليب رادوك 
كلري  وجايسن  بورك  وطوني 

وجهاد ديب.
والشكر  الرتحيب  كلمة  وبعد 
احلفل  ختم  حمبوب  أجمد  للسيد 
الشيخ حييى صايف بأدعية من 

القرآن الكريم.
لرئيس  الكلمات  اوىل  وكانت 
للمجالس  االسرتالي  االحتاد 
قاسم  حافظ  احلاج  االسالمية 

ومما جاء فيها.
كلمة الحاج قاسم

بشكر  كلمته  قاسم  احلاج  بدأ 
وجددوا  ثقتهم  حمضوه  الذين 

ووعدهم  االحتاد  لرئاسة  له 
على  باالتكال  أمكن  ما  بالعمل 
اهلل لتحقيق ما فيه خري االحتاد 

واجلاليات االسالمية عامة.
وشكر احلاج قاسم احلضور على 
املناسبة  هذه  االحتاد  مشاركة 

اهلامة.
لي  كبري  لشرف  انه  وقال 
اتوا  الذين  جبميع  ارحب  ان 
مبناسبة  احلفل  هذا  للممشاركة 
واخلمسني  احلادي  االجتماع 

للكونغرس العام لالحتاد.
اهلل  اشكر  قاسم  احلاج  وقال 
خلدمة  الكبري  الشرف  هذا  على 
واجملتمع  االسالمية  اجلالية 
االسرتالي لوالية ثانية من ثالث 
زمالئي  كل  اشكر  كما  سنوات 

كل  ثقتهم  ملنحي  االحتاد  يف 
هذا الوقت.

واضاف يقول: اخوتي واخواتي 
سوية  مجيعا  اننا  االنسانية  يف 
جنعله  فدعنا  العامل  هذا  يف 
افضل بكثري مما هو عليه اآلن.

اننا نواجه ازمات من كل االنواع 
على هذا الكوكب وعلينا ان جند 
ابناء  كوننا  االزمات  هلذه  حلوال 
خالل  من  بواسطته  خلقنا  اهلل 
ابينا آدم، اننا مجعيا من املصدر 
اذ  نفسه  الشكل  ولدينا  نفسه 
فلنتعامل  اهلل،  خملوقات  كلنا 
واخوات  اخوة  بعضنا  مع  كلنا 
بانسانية وحمبة وتسامح كعائلة 

النائب جهاد ديبالنائب جايسن كلريالنائب فيليب رادوكالنائب طوني بوركالسيناتورة  كونسيتا ويلزرئيس االتحاد الحاج حافظ قاسم

الحاج قاسم مع نائب السفري السعودي االنصاري والرباق ومحبوبالحاج حافظ قاسم يتوسط اعضاء االدارة الجديدة لالتحادالحاج حافظ قاسم يتوسط النائبني فيليب رادوك وغريغ كيلي

الحاج قاسم مع السيناتورة ويلز ومنى قاسم وراتب وخالد جنيد وخان ومحبوبالحاج قاسم مع السيناتور ويلز واالب شنودة والشيخني صايف وقمز ومحبوب وخضريالحاج قاسم مع النواب بورك وكلري وديب، فيصل وعمر قاسم وياسني

الطاولة الرسمية ويبدو الحاج قاسم والسيناتور ويلز والنائبان رادوك الحاج قاسم مع العائلةمن اليمني النائبان جهاد ديب وبول لينش ود. علم الدين والشيخ صايف
وكيلي ونائب السفري السعودي االنصاري والرباق وحضور
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مناسبات

كعائلة وليس كأعداء.
جالية  هم  البالد  هذه  يف  املسلمني  ان  يقول  قاسم  احلاج  وتابع 
الصعوبات  العديد من  واجهت  متعددة وقد  بلدان  اتت من  جديدة 
ومتكنت من االستقرار والعيش بكرامة يف اجملتمع االسرتالي الواسع 
واصبحت جزءا اساسيا منه تلعب دورها يف قوة اسرتاليا وازدهارها 

وكذلك يف السالم واالمن.
وقال ان اجليل اجلديد من املسلمني املولودين يف اسرتاليا يعربون 
االعالم  وخاصة يف  العادلة  غري  املعاملة  من  قلقهم  عن  باستمرار 
حيث جيري استخدامهم ككبش حمرقة، ويشكو الشباب من التمييز 

العنصري مما جيعلهم من الصعب احلصول على وظائف.
فالقوانني  املسائل،  هلذه  احللول  اجياد  علينا  ان  يقول  واستطرد 

وحدها ليست كافية، فعلى الشعب ان يتغري وكذلك املواقف اذا كنا 
نريد ان نعيش بسالم ووحدة حسب تعاليم اهلل سبحانه وتعاىل.

وقال رئيس االحتاد: خالل العشاء يف كانبريا مبناسبة اليوبيل الذهيب 
لتأسيس االحتاد اعطيت رسالة واعطيها جمددا  الليلة.

ان رساليت لكم مجيعا الليلة هي ان مسلمي اسرتاليا على استعداد 
بإلفة  اجلميع  فيها  يعيش  افضل  اسرتاليا  بناء  يف  دورهم  للعب 
الثقافات  ووحدة وحمبة.. فدعونا نظهر للعامل ان جمتمعنا املتعدد 
العاملي  التغيري  رائدا وقياديا يف  بامكانهما ان يلعبا دورا  وبلدنا 

الجل السالم والتناغم لكل االنسانية كعائلة واحدة.
محاكم اهلل ومحى اسرتاليا بلدا معززا ومكرما وآمنا.

والسالم عليكم.

السيد علي خضريالسيدة روعة السمانالشيخ فواز قمزامجد محبوبالشيخ يحيى صايف

عائلة الحاج قاسم

النائب فيليب رادوك والدكتور ابراهيم دالل

الحاج قاسم يتسلم باقة زهر من العائلة الحاج قاسم  مع النائبني ديب والحاج، توران والريس

الحاج قاسم مع الشيخ صايف وجنيد وهارون و د. قمر الدين وحضور االب شنودة،  املحامي كولن، االخت جيوفاني ساتر وحضور الحاج قاسم  مع راتب وخالد جنيد وشوك، د. قمر الدين والجمال وحداد والرفاعي

 سو ، سارة، شازيا وأديال علي

شمشري علي واحمد ايوب والشيخ قمز وحسن شوك وحضور

قاسم، برجاوي، صربيجا، العابدين، شهداد ويحيى

هاني علم الدين، بكر، صايف، ياسني، شميط، محفوض، غزاوي ورمالوي

عائلة الحاج قاسم

ليندا داوني، علي كرنيب وحضور

فرقة االنشاد تصوير أراكس
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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 23 May 2015  2015 أيـار   23 السبت 
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كتابات

حوار الشعر والشعراء 
أنثى الشعر والوطن

 /ع/ ينتابين معنى اخللود فأنظُر
 للمكنات كشاعٍر يتفّكُر

 وأرى مسار الشعر يف تكوينه 
رؤيا تطول لشاعٍر أو تقصُر

فإذا القصيدة أجلمت يف كنهها 
 ما كان شعرًا ما يباح وينثُر

/س/ وقصيدتي وطن يغـازل أجنما 
نور سـماويٌّ وقلـب يبصـُر 
هي كيميـاء مشاعر ومنابر 
قلـب مدادّي وعيـن تبصـُر 

جسد يشري إىل اجلواهر وجهه 
 ومنابـع يف أحريف تتكوثـُر

/ع/ وقصائدي يف العشق ترسم 
نفسها

 لوحات خنل باسٍق تتبخرُت 
وهلا الفضاءات الرحيبة واملدى
 ال يستطيع ولوجها مستشعُر 
يف كل حرف أستشف غمامًة 

هال قرأت لشاعٍر يستمطُر
/س/ مطر البالغة من لواحظ مهجيت 

 أمم حلسِّ خالد يتجوهُر 
وإمام عطر البوح فيه إشـارة

يققية يف كل ذات تبحُر 
الشعر حمراب عليٌّ بـوحه 
حـرية فيها اللواعج تؤسُر

/ع/ يا خدن ما نبض القصيدة يف 
دمي

إال ألنثى باملدائن تثمُر
 جسدي ينزُّ رحيقها فاقرأ ملا

 باحت فصوٌل يف سطورَي تزهُر
 أنثاي صفصاف القصيدة واهلوى 

 أبدًا وحربي حنطٌة وصنوبُر
/س/ أنثى القصيدة يف عقيدة 

خافقي 
حرٌب إهلّي صداه مدوُر

 وسفينـة للشمس آُي شراعها
 قبطان شوق موجه يتفجُر 

إن األنوثة أمة مل تنهزم
غابت هناك ففي اجلوارح تظهُر

/ع/ يا أيها الوجع الذي يصطادني
يف حبر أنثى عندما أتعّثُر

ويّشدني من كل حرٍف باذٍخ
ليقول مهاًل يا عمري أتبحُر؟

سأقول :شعرَي موطٌن وحبيبٌة
يا بؤس من كانت بشعري تكفُر
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محمد عامر األحمد 
وسامر الخطيب 

للباحثني  الكربى  الفضيحة  مبثابة  كانت  بينغا،  أوتا  قصة   
املفقودة بني  احللقة  بأنهم عثروا على  ادعوا  الذين  األمريكيني 

القرد واإلنسان.
يوم  برونكس  حيوان  حديقة  إىل  نيويورك  سكان  ذهب  فعندما 
السبت 8 سبتمرب 1906، استمتعوا بعرض ملخلوق جديد يف بيت 
ولكنهم  هو،  املخلوقات  من  نوع  أي  حينها  يتأكدوا  ومل  القرد. 
قرأوا الفتة يف املدخل تشري إىل احتضان احلديقة ملخلوق قديم 
ميثل احللقة الضائعة للتطور البشري. وكان هذا "الوحش" الغريب 
أسنان  حادة ال تشبه  أسنان  ولديه  اللون  القامة وأسود  قصري 

البشر ولكنه قدم عروضا مسلية داخل قفص القردة.
انتشرت  إذ  طويال،  تدم  مل  القرد  بيت  يف  بينغا  أوتا  عروض 
الفضيحة وأثارت سخط رجال الدين السود الذين اعتربوها نوع 
من العنصرية جتاه اجلنس األسود. وقال حينها القس  جيمس 
نعاني  "حنن  بروكلني  اليتامى  يف  دار  غوردون، املشرف على 
مع  منا  واحد  داعي إلظهار  فال  يكفي  مبا  العنصرية  اكتئاب  من 

القردة".
هذا املخلوق الغريب يف الواقع هو رجل قزم كنغولي يدعى أوتا 
عام  كونغو  العبيد يف  من سوق  أمريكيون  علماء  اشرتاه  بينغا، 
1904، وعرضوه على أنه اكتشاف هلم لساللة ضائعة من حلقة 
تطور البشر، وبعد العذاب النفسي الذي عاشه بينغا يف أمريكا 
الكتاب  أهلمت  قصة  إىل  حكايته  لتتحول  قلبه  على  النار  أطلق 

والفنانني واملوسيقيني.
يف الكونغو كان بينغا أحد الناجني من مذحبة األقزام اليت تبنتها 
بلجيكا  ملك  الثاني،  ليوبولد  خدمة  يف  شرسة  مسلحة  جمموعة 
وحاكم ما كان يسمى دولة كونغو احلرة. ومن بني القتلى زوجة 

أوتا بينغا وطفليه.

قد  قبيلته  أفراد  مجيع  بينغا  وجد  صيد  رحلة  من  عودته  بعد 
قبيلة  يف  للعبيد  سوق  يف  فباعوه  القتلة  به  وأمسك  قتلوا 
أمريكي  مستكشف  أمامه  ظهر  السوق  ويف  "باشيليلي"،  تدعى 
مهووس يدعى صموئيل فيليبس فرينر)30 عاما( وهو عامل يف 

األنثروبولوجيا التبشريية من والية كارولينا اجلنوبية.

كان السيد فرينر قد ُأرسل إىل الكونغو الستقدام بعض األقزام 
وغريهم من األفارقة إىل سانت لويس لغرض عرضهم يف "معرض 

األنثروبولوجيا" العاملي سنة 1904.

وبعد فحص أوتا بينغا وإعجابه بأسنانه احلادة، وهي طريقة شائعة 
يف قبيلته، اشرتاه السيد فرينر من خمتطفه إىل جانب العديد من 
األقزام اآلخرين وعدد قليل من األفارقة ، واقتادوه إىل سانت 

لويس. وعندما انتهى املعرض مت إرجاع اجلميع إىل الكونغو.

بعد عودته مل يتمكن أوتا بينغا الذي بقي على تواصل مع السيد 
منت  كما  عائلته،  فقدان  بعد  اجلديدة  حياته  االندماج يف  فرينر 
إىل  معه  العودة  فرينر  من  بينغا  أوتا  وطلب  بينهما،  الصداقة 
"أرض البيض". وعليه رجع "القزم"  مرة أخرى إىل نيويورك يف 
أغسطس 1906 ولكنه مل يدرك حينها أنه يف هذه املرة سيعيش 

بني القردة.

كانت أول حمطة أقام فيها بينغا هي املتحف األمريكي للتاريخ 
البضائع  ختزين  بومبوس  هريمون  املدير  وافق  بعدما  الطبيعي، 
وقردين من نوع شامبانزي اليت جلبها السيد فرينر ومعها القزم، 

بشكل مؤقت.

القزم  على  السيطرة  الصعب  من  أصبح  قصرية،  فرتة  وبعد 
االفريقي "الشرس" الذي أصبح كثري العصبية، لدرجة أنه رمى 
وكاد  خريية،  مجعية  صاحب  غوغنهايم،  فلورنسا  على  كرسي 
يصيب رأسه، وبعدما طفح كيل بومبوس، اقرتح على فرينر وضع 
القزم يف حديقة للحيوانات وهو ما حدث بالفعل. إذ انتقل القزم 

أوتا بينغا...قصة مأساوية غريبة
إىل احلديقة وبدأ 
يساعد العمال يف 
احليوانات  رعاية 
مقابل  دون 
بينه  ونشأت 
وبني الشامبانزي 
"دوهونغ" صداقة 
فاستغل  كبرية. 
احلديقة  أصحاب 
حلجزه  الفرصة 
داخل بيت القردة 
خالل فرتة افتتاح 
احلديقة وشجعوه 
تقديم  على 
تصويب  عروض 
بالقوس  اهلدف 
والرمح.  وعلقوا 
الفتة على مدخل 
لإلعالن  احلديقة 
احتضانها  عن 
ملخلوق جديد من 
االنسان  ساللة 

املتطورة.
وبعد فرتة انتشر 

اخلرب يف اجلرائد الرمسية وانكشفت الفضيحة وبدأت االحتجاجات 
اعتربوها من جهة عنصرية  الذين  السود  الدين  رجال  من جانب 
ومساس بعرقهم ومن جهة أخرى تشويه لدينهم الذي ال يعرتف 

بنظرية داروين.

دعــوة

مبناسبة الذكرى الثالثة لغياب

 بطرس عنداري – أبو زياد
بطرس  منتدى  العربي/  االسرتالي  الثقايف  املركز  يتشرف 

عنداري
بدعوتكم حلضور امسية شعرية حيييها الشعراء:

د. مجيل الدويهي، جورج منصور ، شربل بعيين وفؤاد نعمان 
اخلوري )مع مرافقة موسيقية وتقاسيم على العود والناي يقدمها 

االخوان خالد ومسري معرباني(
م االمسية  يلقي كلمة املركز الدكتور مصطفى علم الدين ويقدِّ

الشاعر شوقي مسلماني.
وذلك الثالثاء يف 9 / 6 / 2015 الساعة السابعة مساء

يف قاعة اجمللس العربي على العنوان التالي:
Level 2, 194 STACEY Street Bankstown

نأمل حضوركم الدعوة عامة – 
م يف االمسية القهوة والشاي واحللويات( )ُيقدَّ

الرقم:  على  بّرو  عماد  بالدكتور  االتصال  الرجاء  للمراجعة 
الرقم:  على  دّيوب  جورج  بالسيد  او   0415190013

0434631501
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ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

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 23 May 2015  2015 أيـار   23 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 23 May 2015  2015 أيـار   23 السبت 

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع حراسة مشددة

لقمة 
شهية

أسعارنا تناسب 
اجلميع

نظافة 
تامة

أربع صاالت بكل اناقتها وديكورها 
الفخم جاهزة الحتضان مناسباتكم

المرياج عنوان الثقة تستقطب أملع 
جنوم الفن والطرب من لبنان والشرق 

األوسط..
المرياج.. الصاالت االفضل جلميع 

املناسبات.. عمادات - خطوبة - زواج - 
أعياد ميالد - اجتماعات عمل وغريها

لصاحبها سام يونان

المــرياج
عـروس الـصاالت يف فيكـتوريا

خدمة 
مميزة

صدق يف 
املعاملة

صباح  مروعة،  جرمية  هّزت   
اللبناني  الشارع  الثالثاء،  اليوم 
وأعادت فتح ملح العنف األسري 
إنضّمت  إذ  مصراعيه،  على 
إىل  األمني،  سارة  السيدة 
على  املقتوالت  النساء  قائمة 
بعدما  لبنان،  يف  أزواجهن  يد 
الزين  املدعوعلي  زوجها  أقدم 
بالرصاص  رميًا  قتلها  على 
أطفاهلا  أمام  حربية  بندقية  من 
منطقة  يف  منزهلا،  يف  األربعة 

دوحة عرمون.
أن  اجلرمية،  تفاصيل  ويف 
الفقيدة عانت طوال 20 عامًا مع 
زوجها الذي دأب على تعنيفها 
من  ومنعها  يوميًا  وضربها 
اقتنعت  أن  اىل  حقوقها،  عديد 
بضرورة حتصيل حقها قضائيًا، 
املوسوي  أشرف  شرح  ما  وفق 
اىل  حديٍث  يف  الفقيدة  حمامي 

"لبنان 24".

"الزين  أن  املوسوي  وأضاف 
العقلية  قواه  بكامل  كان 
حافل  تاريخ  وله  واجلسدية، 
يف تعنيف الزوجة، اليت طردها 
منذ عدة أياٍم رفقة أوالدها من 
أوراقها  إعطائها  دون  املنزل 
الثبوتية، وعمل على استدراجها 
منزهلما  اىل  وسطاء  عرب  أمس 
حبجة امُلصاحلة وإسقاط الدعوى 
إبنتهما  ميالد  عيد  حفل  وإقامة 
شجار  دار  ما  وسرعان  دانا، 
إنسحاب  اىل  أّدى  بينهما  كبري 
األوالد اىل غرفتهم عند الساعة 
اىل  االشكال  وتطور  اخلامسة 

جرمية تهز الشارع اللبناني..
الزوج جتاه  قبل  من  نار  إطالق 
كالشينكوف.  سالح  من  زوجته 
أكد  الشرعي  الطبيب  وكان 
يف  ُوجدت  نارية  طلقة   17 أن 
لفت  حني  يف  الضحية"،  جسد 
املوسوي اىل أن "القاتل أنهى 
سيجارة  أشعل  ثم  ومن  جرميته 
قبل أن تلقيعليه القوى االمنية 

القبض عليه".
العائلة  املوسوي:  وتابع 
الزين،  بإعدام  ُتطالب  بأكملها 
العام  النائب  بيد  اليوم  امللف 
لبنان  جبل  يف  االستئنايف 
القاضي كلود كرم الذي ننتظر 

منه القرار العادل.

الفعل  ردود  توالت  توازيًا، 
الغاضبة من تكرار جرائم العنف 
أي  دون  النساء  حبق  والقتل 
اجُلناة،  حبق  قانوني  رادع 
التواصل  مواقع  فطالب نشطاء 
اجلاني  ُيالقي  بأن  االجتماعي 
املصري نفسه الذي القته األمني 
فُيعدم رميًا بالرصاص، يف حني 
تتم حماكمته  أن  البعض  طالب 
يف ساحة عاّمة عّله يكون عربة 
على  يدأبون  الذين  للرجال 
البعض  أما  زوجاتهن،  تعنيف 
اليت  اللبنانية  الدولة  فانتقد 
سارعت يف تطبيق قانون السري 
محاية  قانون  تعديل  عن  عوضًا 
النساء وسائر أفراد األسرة يف 
املقابل نادى الناشطون بتواجد 
القوى األمنية يف منطقة عرمون 
اليت شهدت العديد من اجلرائم 

مؤخرًا دون اي رادع أمين.

الرجل  يفضل  أن  الشائع  من   
يف  أنه  إال  الشقراء،  املرأة 
إىل  مييلون  رجااًل  جند  الواقع 
كانت  سواء  اجلميلة  املرأة 
شقراء أم مسراء، حيث أن فكرة 
رجل  من  ختتلف  نفسها  اجلمال 

اىل آخر.

عادة ما نالحظ أن الرجل األشقر 
السمراء  املرأة  اىل  عادة  مييل 
يف  لكن  صحيح،  والعكس 
وقتنا احلالي اختلفت املقاييس 
وأصبحت صاحبة البشرة اخلمرية 
األكثر إثارة وطلبًا، أو على األقل 
توازت يف موضوع اإلعجاب مع 

الشقراء.

املرأة  بني  فرق  مثة  ليس 
فاملهم  السمراء،  أو  الشقراء 
ينجذب  رمبا  لكن  اجلمال،  هو 
املرأة  إىل  الشرقي  الرجل 
الشقراء تقليدًا للغرب، مع أنها 
يكون  أو  األمجل،  دائمًا  ليست 
السبب يف تفضيل الرجل للمرأة 

من يفضل الرجل الشرقي؟ املرأة 
الشقراء أم السمراء؟

الشقراء هو افتقاده هلذا النوع 
العربية  منطقتنا  اجلمال يف  من 
ورغبة منه يف إجناب ذرية أكثر 

مجااًل بهدف حتسني النسل.

املمكن  من  اليت  األسباب  ومن 
أن جتعل الرجل الشرقي يفضل 
اإلعالم  وسائل  أن  الشقراوات 
واملواقع  الفضائيات  مثل 
أكرب  بشكل  تظهر  اإللكرتونية 
الشقراوات،  من  نسائية  وجوه 
ما جيعل من الشعر األشقر أمرًا 

أكثر جاذبية.
موقع  أجرى  الصدد،  هذا  ويف 
خُلص  رأي،  استطالع  بريطاني 
إىل أن الرجال يفضلون الزواج 
السمراء  البشرة  صاحبات  من 
الزواج من  البين، على  والشعر 
الشقراوات، والسبب يعود إىل 
السمراء  املرأة  أن  اعتقادهم 
الشقراء،  املرأة  من  دهاًء  أكثر 
تهتم  التفكري،  عميقة  أنها  كما 
وتراعي شعور  التفاصيل  ألدق 

الشريك وحترتمه.

الذكاء   
أما  واحد، 
ضه  ا غر أ

فهي 
إذ  عديدة، 
مه  يستخد
هم  حد أ
مة  خلد
س  لنا ا
واألوطان، 
مييل  بينما 
آخر  به 
اخلري،  عن 

فيقصد 
ل  ستغال ا

طاقاته يف الوصول إىل أهداف 
وضيعة، وبني هذا وذاك يوجد 
العيش  من يعمل ذكاءه جملرد 

وكسب قوت يومه.

ذلك النوع الثالث، مثّله مواطن 
بلجيكي يدعى ديستاحنني، حيث 
دأب طوال 20 سنة على عبور 
احلدود حنو أملانيا بشكل يومي 
على دراجته اهلوائية، وهو حيمل 
على ظهره حقيبة مألى بالرتاب، 
رجال  شكوك  أثارت  اليت  تلك 
مرة  كل  ويف  األملان،  احلدود 
يقبلون على تفتيشه جيدون أن 
الرتاب فقط هو ما ميأل احلقيبة، 
ومع ذلك كانوا على يقني بأنه 

 أذكى ُمهرب يف العامل: كّون ثروة هائلة 
خبدعة بسيطة

يهّرب شيًئا ما.

ديستاحنني  السيد  وفاة  وبعد 
اجلملة  مذكراته  يف  وجدت 
تعلم  مل  زوجيت  »حتى  التالية 
تهريب  على  ثروتي  بنيت  أنين 

الدراجات إىل أملانيا«.
 وهكذا استطاع »ديستاحنني« 
أن يهّرب الدرجات اهلوائية من 
بلجيكا إىل أملانيا، بطريقة غاية 
طريق  عن  وذلك  الذكاء،  يف 
إهلاء رجال احلدود بأمر احلقيبة 
وما تضم عن القضية الرئيسة 
ليتحقق  الدراجات«،  »تهريب 
بـ«ذر  القائل  الذكاء  عنصر 
الرماد يف العيون وحتويل أنظار 

الناس عن هدفك احلقيقي«.
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منوعات
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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

وأّن  اآلخرين،  الذي نرتكه لدى  األّول  االنطباع  تأثري   كّلنا يعرف 
ليس للشخصية دور يف هذه اللحظات بل املظهر!

ومن أهّم األمور اليت يتمحور حوهلا هذا االنطباع هو طول القامة؛ 
اىل  حرفيًا  معتادون  فنحن  بينهما.  نقطة  أّية  أو  طويلة، قصرية، 
اىل  باالعتماد  اآلخر  عن  صورة  تكوين  أو  احلكم  من  نوع  إصدار 

تكاوين الشكل اخلارجي والطول اهّمها.
اكتشفوا يف ما يلي عالقة الطول بالشخصية وكيف يؤثر عليها:

- 147 سم: أنت شخصية مغامرة، تعشق احلياة وتبحث عن االثارة 
وجرعات األدرينالني يف كّل خطوة تقوم بها يف حياتها. تتمّتعني 
بكاريزما خاطفة وتستطيعني إقناع من حولك بتبّن رؤيتك وقناعتك 

يف احلياة. دائرة أصدقائك مّتسعة وال ختافني االختالط بالناس.

- 150 سم: أنت شخصية تنجح يف احملادثة بشكل فطرّي، تشعر 
ترحيهم  اليت  بالطريقة  ودعمهم  مواساتهم  وتعرف  األخرين  بآالم 
الّناس  يعشقك  وعقالنيتك  الطيب  قلبك  بفضل  وتناسبهم. 
ويتعّلقون بك. أنت شخصية ال ئقة جدًا وتعتربها االتيكيت من أندم 

تالمذتها.

- 152 سم: أنت شخصية حمظوظة بشكل ملحوظ، وتعرفني توظيف 
الفرص احلياتية لصاحلك لذا يراك اآلخرون تتسّلقني سّلم احلياة 
أولوياتك،  يف  ما  أمسى  واحلّب  تعنيك  الصداقة  وجناح.  بسهولة 

تقّدمني له التضحيات من دون حساب.

- 155 سم: شخصية منفتحة على نفسها واآلخرين، مرحة ولكّنها 
رصينة يف الوقت نفسه. لعبة شخصيتك األساسية هي التوازن، 
وال تدخلني عالقة انسانية تهّدمك بل توّظفني عقلك لالستكشاف 

قبل أن تتخذي قرارك.

158 سم: أنت شخصية عاطفية جدًا، روحانية ولك ميول للفنون   –
احلزينة كالقصائد، املوسيقى املنطوية على الشجن و الرسم التعبريي. 

لك عاملك اخلاص وتفّضلني االنفراد بنفسك.

- 161 سم: أنت شخصية واقعية، عقالنية و واضحة. كما يقول 
املثل الشعيب : حتملني رأسك بني كتفيك. تعرفني حتديد الطريق 
األسهل واألقصر اىل أهدافك وال تشغلني نفسك باخليارات احلياتية 

اليت تعرفني مسبقًا أّنها ختّبئ لك العذاب.

حيّبك  عنها.  وتبحث  الصداقات  تعشق  أنت شخصية  164 سم:   -
حّتى يف صمتك وسكوتك.  منك  للتقّرب  برغبة  ويشعرون  الناس 
أنت صادقة جدًا يف مشاعرك ولكّنك ال جترحني الّناس حني تقولني 

رأيك.

- 167 سم: شخصية متمّيزة خبجلها ورومانسيتها، ترين الّنأس كما 
تتمنني أن يكونوا وهنا خيباتك وعثراتك تبدأ. تعرفني الوصول اىل 

صميم األمور، وتفّكرين كثريًا قبل التصّرف واخّتاذ القرارات.

- 170 سم: شخصية متفائلة فطريًا، تضحكني رغم أوجاعك وأحزانك 
وال تقبلني بالّنهايات ألّنك دائمًا تعرفني العثور على آفاق جديدة. ال 

تعرفني أن تقولي كال ألحد وال حتّبني مشاركة الناس بهمومك.

بالقوانني  - 173 سم: شخصية متمّردة ال ترضى بالظلم وال حّتآ 
السائدة. تبحثني دائمًا عن األفضل وجتدين ثغرات حني يرى غريك 
الكمال. أنت صعبة بعض الشيء لك قواعدك وقوانينك وتكرهني 

السكون وامللل.

توكل اليك،  - 176 سم: تفّضلني أن تنتهي مبفردك من كّل مهّم’ 
تبحثني عن األضواء والنجاحات. متصاحلة مع نفسك وتبتعدين عن 

كّل ما ُيزعجك ويعّكر صفوك.

ما الذي يقوله طولكم عن شخصيتكم ؟

  طالب عمدة بلدة فرنسية ينتمي إىل حزب "االحتاد من أجل حركة 
شعبية"، رئيس حزبه، الرئيس الفرنسي السابق، نيكوال ساركوزي، 

حبظر الدين اإلسالمي ومنع ممارسة شعائره يف فرنسا.

وكان روبرت شاردون، عمدة بلدة فينيل اجلنوبية، قال يف تغريدة 
الدين  حظر  "جيب  األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  يف  تويرت  على 
متاما  سيحظر  اإلسالمي  الدين  بأن  وتوقع  فرنسا"،  يف  اإلسالمي 

حبلول عام 2027.

العام  النقاش  من  جزء  لشاردون  للجدل  املثرية  التغريدة  وكانت 
 " هاشتاغ  ساركوزي حتت  نيكوال  بدأه  الذي  األنرتنت  شبكة  على 

."NSDirect#

والقى عمدة فينيل العديد من االنتقادات على تويرت حيث اقرتح 
فيها أحدهم "منع احلماقة يف فرنسا بدال من اإلسالم"، حسب ما 

ذكرته وكال األنباء "سبوتنيك".

ويف البداية مت اإلعالن عن أن الدعوة ملنع اإلسالم مل تصدر من 
طرف شاردون، وأنه مت اخرتاق حسابه. لكن شاردون نفسه أكد 
فيما بعد ما ورد حبسابه على تويرت، وأعرب عن رغبته يف الدفاع 

عن موقفه هذا.

وقال شاردون يف مقابلة مع صحيفة "لوموند" إنه ثابت على موقفه 
ألن حظر اإلسالم وترحيل املسلمني "هو احلل الوحيد جململ مشاكل 
فرنسا"، وأضاف أنه ينبغي على املسلمني ممارسة شعائرهم الدينية 

يف بلدانهم األصلية.

واقرتح شاردون أيضا إلغاء املادة الرئيسية يف القانون الفرنسي 
اليت تنص على تطبيق مبادئء العلمانية يف فرنسا.

وأعلنت نائبة رئيس حزب "االحتاد من أجل حركة شعبية"، ناتالي 
الذي  أن احلزب قد علق عضوية شاردون،  كوسيوسكو موريزيه، 

سيتم عزله من منصبه كعمدة للبلدة يف وقت الحق.

وأصبحت العنصرية والتمييز ضد 5 ماليني مسلم يعيشون بفرنسا 
اهلجمات  من  سلسلة  بعد  وخاصة  البالد،  يف  مستمر  ارتفاع  يف 
االرهابية من قبل متطرفني اسالميني، مبا يف ذلك حادثة "شارلي 

ابدو" يف منتصف يناير كانون الثاني املاضي.

عمدة فرنسي يطالب حبظر اإلسالم 
يف بالده

  ليس من املستغرب أن يكون هناك فجوة يف متوسط العمر املتوقع 
بني الدول املتقدمة والدول الفقرية، فأولئك الذين يعيشون يف 
الدول املتقّدمة قد يصل متوسط أعمارهم إىل 80 عامًا يف حني أّن 
الدول األشد فقرًا قد ال يتجاوز نصف  املتوقع يف  العمر  متوسط 

ذلك الرقم.

غرينسي
هي جزيرة صغرية يف حبر املانش تابعة للتاج الربيطاني يبلغ عدد 
 82.3 إىل  أعمارهم  متوسط  يصل  نسمة  ألف   65 حوالي  سّكانها 

سنة.
رمبا ما يفّسر ارتفاع معّدل األعمار يف تلك اجلزيرة هو ثراء سّكانها 
قدر  بأقل  عالية  جودة  ذات  حياة  عيش  على  قادرين  باتوا  الذين 
ممكن من التعب واإلجهاد، هذا باإلضافة إىل نظام الرعاية الصّحي 

املتكامل.

سويسرا
استقرارها  بفضل  ازدهارًا  وأكثرها  العامل  دول  أغنى  من  واحدة 
االقتصادي والسياسي، ويعيش السويسريون منط حياة ذات جودة 
يصل  ذلك  وبفضل  متوازن،  وغذائي  نظام صّحي  ويتّبعون  عالية 

معدل األعمار هناك إىل 82.3 سنة.

أندورا
بفضل قطاعها السياحي املزدهر الذي يعمل على جذب 10.2 مليون 
زائر سنويًا، حتّولت الدولة الصغرية )468 كم مربع( الواقعة يف جبال 
الربانس بني فرنسا وإسبانيا إىل واحدة من أغنى الدول األوروبية. 
كونها واحدة من الدول األكثر أمنًا على سطح األرض، وبفضل نظام 
األعمار هناك يصل إىل 82.6  فإّن معّدل  السليمة  الغذائية  احلياة 

سنة كثالث أعلى معّدل لألعمار يف أوروبا.

هونغ كونغ
الصني  حبر  على  تقع  العامل،  يف  السكانية  الكثافات  أكرب  إحدى 

اجلنوبي وتتبع إداريًا جلمهورية الصني الشعبية.
جدًا،  املنخفضة  الضريبية  واملعدالت  املزدهر  اقتصادها  بفضل 
حيصل السّكان على مزيد من األموال لإلنفاق على الرعاية الصحّية 
أعمار السّكان فيها  واتباع نظام غذائي صّحي، حيث وصل معّدل 

إىل 82.2 عامًا.

سان مارينو
تقع يف شبه اجلزيرة اإليطالية، ُتعترب خامس أصغر دولة يف العامل 
)61 كم مربع فقط( يف حني يقّدر عدد سكانها بأكثر من 30 ألف 
نسمة بقليل، يبلغ متوسط األعمار املتوّقع فيها 82.1 عام وهو أكثر 

بعامني من العمر املتوقع يف إيطاليا نفسها.

سنغافورة
واحدة من أقوى االقتصاديات على سطح األرض، ومتتلك واحدًا من 
أنظمة الرعاية الصحّية األكثر كفاءة على اإلطالق، حيث يصل معّدل 
األعمار هناك إىل 84 عامًا. كما هو احلال يف شرق وجنوب شرق 
آسيا فإّن النظام الغذائي يف سنغافورة يتّكون من األطعمة الطبيعية 
يف  ساهم  ما  وهو  األكسدة،  ومضادات  الغذائية  باملواد  والغنية 

حتسني منط احلياة هناك.

اليابان
يشتهر اليابانيون بنظامهم الصّحي الفريد واالستثنائي الذي يتّكون 
يف أغلبه من األمساك واألعشاب البحرية والشاي األخضر، وهو ما 

ساهم باخنفاض معداّلت اإلصابة بالسرطان وأمراض القلب.
أّدى هذا النظام الغذائي إىل أقل معّدل للسمنة يف العامل بنسبة ال 
تتجاوز 3.5% من عدد السّكان، يف حني أّن متوسط العمر املتوّقع 

يف اليابان يصل إىل 84.2 عام.

ماكاو

مع انتشار املالهي الليلية فيها واعتبار القمار فيها قانونيًا، فإّن 
جتذب  الشعبية  الصينة  جلمهورية  إداريًا  التابعة  الصغرية  الدولة 
باإلضافة إىل ماليني  األجنبية  االستثمارات  الدوالرات من  مليارات 
السّياح األجانب كل عام. يبلغ متوسط األعمار هناك بالنسبة للذكور 

حوالي 81.5 سنة، يف حني يصل بالنسبة لإلناث إىل 87.5 عامًا!

موناكو

واحدة من الدول فاحشة الثراء، يبلغ متوسط العمر فيها 89.6 عامًا، 
ويعيش معظم السّكان حياة مرتفة جدًا، حيث يتقاضى السّكان هناك 
الصّحي  الرعاية  باإلضافة إىل نظام  العامل  األعلى يف  ُتعترب  رواتبًا 

الفريد.

دول يصل متوسط أعمار سّكانها إىل 
أكثر من 80 عاماً !
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نظرية علمية لتفسري احلسد و«العني«
خفّية  طاقة  على  يعتمد  شرحا  قدموا  اليابانيون 

تنبعث من بؤرات تعرف ب »شاكرا«.
الوقت  موضوع احلسد موضوع شائك ومثري يف 
اليت  األساطري  من  الكثري  حوله  وتدور  ذاته، 
بني  تفرق  ال  ثقافية  موروثات  إىل  حتولت 
»العني« واحلسد والغبطة من الناحيتني الدينية 
والعلمية. فاملعاني هنا تتداخل عند الناس الذين 
يستخدمونها بنفس املعنى. ونبدأ بالغبطة، وهي 
أن  ومتين  وتعظيمها  »املغبوط«  بنعمة  شعور 
يكون للغابط املتنافس مثل هذه النعمة. وهذا 
املفهوم هو أقل املفاهيم ارتباطًا بلفظ احلسد، 
على  أو  لغًة  عليه  يطلق  قد  احلسد  لفظ  أن  إال 
سبيل اجملاز، واحلسد بهذا املعنى غري مذموم بل 
مطلوب يف بعض األحيان ألنه نوع من املنافسة، 

خصوصا وأنه ال يتمنى زوال النعمة من اآلخر.
عكس احلسد البغيض، الذي يتمنى صاحبه متين 
زوال النعمة عن احملسود. أما العني أو النظرة 
 - اإلنسان  جسد  وخاصة  األشياء-  إصابة  فهي 
بعني احلاسد أو نظره، وهذا املفهوم شاع بني 
الناس باسم احلسد أيضًا، إذ يغلب على صاحب 
حاسدًا.  يكون  أن  بالعني  اإلصابة  على  القدرة 
ولفظ »العني« يقصد به ذلك األثر الذي يسبب 
حدوث  ميكن  كيف  لكن  الضرر.  إليه  للمنظور 
ميكن  وكيف  نظرة؟  أو  احلسد  خالل  من  الضرر 

الوقاية منها؟.
عندما نتحدث عن كيفية حدوث التأثري من خالل 
عامل  عن  نتحدث  أن  ينبغي  العني،  أو  النظرة 
الطاقة اخلفّي الذي ال نراه، إال أننا نكتشفه من 
خالل أثار هذه الطاقة الظاهرة اليت تتحرك بسرعة 
تفوق كثريا سرعة املادة يف موجات ختتلف يف 
أطواهلا وسعاتها، وكلما اختلفت هذه اخلصائص 
ويستطيع  بها.  وإحساسنا  الطاقة  أثر  اختلف 
اخلارجة  اإلشعاعات  طاقة  دراسة  اآلن  اإلنسان 
من اجلسم البشري وكل ما حييط به من كائنات 
سواًء كانت بشرا أو حيوانات أم نباتات أم مجاد، 
داخل  ومساراته  الطاقة  نهر  قياس  خالل  ومن 
اإلنسان  ينفع  ما  إدراك  ميكن  وخارجه،  اجلسم 
الدراسات  بعض  خالل  من  وذلك  يضره،  أو 
معينة وحتديد  بأجهزة  الطاقة  لقياس مستويات 
كل  أن  تبني  حيث  وحدات،  صورة  كميتها يف 
مبا يف  بداخله  طاقة  على  حيتوي  الكون  ما يف 
يعرف  ما  برز  هنا  ومن  بالطبع،  اإلنسان  ذلك 
اليوم بعلم الطاقة املعروف، بلغته األم اليابانية، 
باسم رايكي، وهي عبارة عن كلمتني هما »راي« 
ومعناها الطاقة الكونية و«كي« ومعناها الطاقة 
احليوية املوجودة يف كل الكائنات احلية، مبا يف 

ذلك اإلنسان نفسه.
بني  موتوياما«  »هريوشي  الياباني  ميز  ولقد 
الشخص العادي والشخص غري عادي بأن األخري 
داخلية جتعله صاحب  لديه قدرة وطاقة نفسية 
دقيقة  أجهزة  يصمم  أن  واستطاع  ضارة.  عني 
لقياس الطاقة أثبت أن هناك انبعاثًا للطاقة من 

التفسري العلمي للحسد

الدكتور عالء العوادي
جسد هذا الشخص، هي اليت تسبب التأثري على 
الطاقة  هذه  ان  إىل  وأشار  العادي.  الشخص 
 CHAKRA »شاكرا«  مساها  بؤرات  من  تنبعث 
احملور  مع  الشوكي  احلبل  امتداد  على  توجد 
الطولي لإلنسان، وإن أشدها نشاطًا هي البؤرة 
الغدة  متامًا  تقابل  واليت  العينني  بني  املوجودة 
املوجودة  املايسرتو  الغدة  وهي  فيه،  النخامية 
كل  على  بدورها  تسيطر  وهذه  اجلمجمة.  داخل 
غدد اجلسم األخرى. وخلص »هريوشي موتوياما« 
على  قادرين  غري  العاديني  األشخاص  أن  إىل 
بعث هذه الطاقة، أما األشخاص الذين ميتلكون 
هذه القدرة فيمكنهم إيقاظ انبعاث تلك الطاقة 
ذات الشفرة اخلاصة عن طريق الرتكيز، أو أثناء 
انفعاالتهم الداخلية الناجتة عن حالة نفسية غري 
الرضا  وعدم  النعمة  زوال  متين  نتيجة  مستقرة 
بالعني  املصاب  الشخص  على  لتؤثر  النفسي، 
أو  العصيب  جهازه  يف  الطاقة  انسياب  فتفسد 
غريه. ويصاحب ذلك خلل قد يؤدي إىل مرض 
ولقد  ذلك.  غري  أو  أو ضعف  فساد  أو  أمل  أو 
أن  إميوتو«  »ماسارو  الياباني  العامل  استطاع 
يكتشف أن جزيئات املاء ميكن ان تفيد يف هذه 
البشر وكلماتهم  أفكار  تتفاعل مع  احلالة، ألنها 
ومشاعرهم، وقام بقياس ذبذبات املاء إذا نزل 
أو  مرح،  سعيد  أو  مكتئب  حزين  شخص  فيه 
القياسات  أن  فاكتشف  االنفعاالت،  من  غريها 
ختتلف متاما تبعا لكل انفعال منها، وكأن للماء 
رد فعل وانفعاالت تغري من تكوينه اجلزيئي ردا 
الغاطسني  انفعاالت  من  »يستشعره«  ما  على 
فيه أو املتحدثني إليه. واألكثر إدهاشا هو أن 
آلة  استخدام  خالل  من  جنح  »إميوتو«  الدكتور 
شكل  اختالف  يصور  أن  السرعة  فائقة  تصوير 
بلورات املاء اجملمدة عندما »تتجاوب« مع مشاعر 
شكل  على  اجملمد  املاء  يظهر  فمثال،  اإلنسان. 
بلورات ثلج ملونة وزاهية رائعة الشكل عندما يتم 
استشاري املناعة  اهلمس بكلمات حمبة يف املاء > 
األمريكية  األكادميية  وزميل  الطبية  والتحاليل 

للمناعة.

كان اسبوع امليزانية حافاًل بالتعليقات والتحليالت عن 
الراحبني واخلاسرين، وكيف سيكون وقع امليزانية، 
اإلقتصادية  النواحي  من  عليها  األفعال  ورود 

والسياسية واملصلحة الوطنية.
ردود  القت  واليت  املاضي،  العام  ميزانية  بعد 
جملس  موافقة  وعدم  الناخبني  لدى  سلبية  أفعال 
لوعود  نقض  من  محلته  ملا  بعضها   على  الشيوخ 
او  الطبيب  زيارة  على  مثل فرض رسوم  انتخابية  
دوالر  مليار   80 واقتطاع  اجلامعية   الرسوم  زيادة 
من تقدميات احلكومة الفيدرالية للواليات املخصصة 
لقطاعي الصحة والتعليم، وعدم منح عالوات البطالة 
ملدة 6 أشهر ملن هم دون سن 30 وغريها، واليت 
وقف  حقي  جو  اخلزينة  وزير  خالهلا  من  ينوي  كان 
وصول  قبل  وعد  قد  كان  كما  املستحقات،  عصر 
 .2013 عام  السلطة  اىل  وطين(   - )احرار  اإلئتالف 
كادت التداعيات السياسية لتلك امليزانية ان تطيح 
بزعامة رئيس الوزراء لدرجة ان طرحت الثقة به داخل 
وبني  بينه  باألصوات  الفارق  وكان  احلزب  جملس 
اخلسارة 12 صوتًا علمًا ان التحدي حصل من دون 

منافس.
جديدة  مقاربة  الوزراء  رئيس  بدأ  الوقت،  منذ ذلك 
واعدًا زمالءه بأنه سيستمع اىل آرائهم واجرى تعدياًل 
دون  الوزراء  بني  املناقالت  من  نوعًا  كان  وزاريًا 
ادخال وجوه جديدة. العملية اعتربت نوعًا من املكافأة 

السياسية لزمالئه الذين دعموه بعد طرح الثقة به.
عينيه  نصب  الوزراء  رئيس  وضع  سياسي،  كأي 
احلكومي،  الفريق  رأس  على  البقاء  اوهلما  هدفني، 
وثانيهما حتسني ظروف احلكومة بالعودة اىل احلكم 
كان  الرتاجعات  من  بسلسلة  ذلك  بدأ  ثانية.  دروة 
ابرزها ترك خطته السخية ملكافأة األمهات العامالت 
كانت  واليت  واألمومة  األبوة  اجازة  عالوة  خالل  من 
ستدفع 75 ألف دوالر عن 6 أشهر لكل امرأة حتصل 
على إجازة األمومة وقد خفص املبلغ الحقًا اىل 50 
ألفًا ليعود رئيس الوزراء ويتخلى كليًا عن العالوة، 
حتى ان احلكومة يف ميزانيتها اجلديدة للعام املالي 
2015-2016 قررت وقف العمل بقوانني إجازة األمومة 
املعمول بها حاليًا، حيث حتصل العائلة املستحقة على 
العالوة املقدمة من احلكومة )18 شهرًا مبعاش احلد 
أرباب  يقدمها  اليت  العالوة  اىل  باإلضافة  األدنى( 
العمل حيث مل يعد باالمكان احلصول اال على عالوة 

واحدة.
رئيس الوزراء وقبل تقديم ميزانية حكومته الثانية، 
امليزانية  لكن  »مملة«  ستكون  امليزانية  ان  قال 
صعيد،  من  اكثر  وعلى  مملة  اال  شيء  كل  كانت 
على الصعيد املالي وبعد ان اعلنت احلكومة العام 
املاضي حالة طوارئ مالية لسد العجز يف املزانية 
سياسة  تعتمد  نراها  العام،  الدين  تضخم  ووقف 
مالية كلها حمفزات وبعيدة كل البعد عن التقشف 
وشبيهة بالتقدميات اليت قدمتها كحومة كيفن راد 
وان   2009-2008 عام  العاملية  املالية  األزمة  اثناء 
الصغرية  كاملصاحل  بعينها  قطاعات  على  اقتصرت 
او قطاع  اليت حصلت على مبلغ 5.5 مليار دوالر، 
رعاية األطفال الذي حصل على 4.4 مليار علمًا ان 
الثانية سيبدأ العمل بها العام 2017، هذه التقدميات 
حسب  دوالر  مليار   35 اىل  العجز  سرتفع  وغريها 
اىل  العام سريتفع  الدين  وان  احلكومية  التوقعات 

18% من الدخل الوطين.
على صعيد اصالح النظام الضرييب، مل تأِت امليزانية 
ال من قريب وال من بعيد على ذكر املوضوع خصوصًا 
للمستثمرين  الضريبية  بالتسهيالت  املتعلق  اجلانب 
يف القطاع العقاري املعروف )بنيكاتيف غريينك( او 
األرباح على رأس املال او اإلعفاءات الضريبية على 
قطاع معاشات اإلدخار التقاعدي لإلغنياء او تعديل 

ضريبة السلع واخلدمات )جي أس تي(.
اإلنفاق  ارتفاع  ورغم  التوظيف  قطاع  صعيد  على   
البطالة  نسبة  ارتفاع  تتوقع  احلكومة  فإن  احلكومي 
عن معدهلا احلالي 6.3% خصوصا اذا مل يصل النمو 
احلكومة  تتوقعه  الذي  املستوى  اىل  االقتصادي 

.%3.5
الفرس،  مربط  وهنا  السياسي  الصعيد  على  أما 
اقدام  امكانية  عن  الرهانات  امليزانية  حّركت  فقد 
احلكومة على حل مزدوج للربملان مبجلسيه )النواب 
ما  انتخابات مبكرة، وهذا  والشيوخ( والذهاب اىل 
يتطلب فرتة انتظار ال تقل عن ثالثة اىل اربعة أشهر 

من خالل  امليزانية  على  الناخبني  فعل  درة  ملعرفة 
استطالعات الرأي، واليت بدأت تأتي مثارها، فحسب 
استطالع  فريفاكس ايبسوس الذي نشرته صحيفة 
ذي سدني مورننغ هريالد االثنني 2015/5/18 فقد 
حتسنت شعبية احلكومة لتتساوي مع شعبية املعارضة 
وجاء  املاضي،  العام  شباط  منذ  مرة  ألول   50-50
على  تقدم  الوزراء  رئيس  ان  ايضا  االستطالع  يف 
زعيم املعارضة كمفضل لرئاسة الوزراء بنسبة%44 
مقابل 39%. وقد بدأ احلديث عن امكانية االستفادة 
من حتسن الوضع احلكومي بعد امليزانية واستغالل 
هذه الفرصة للذهاب اىل انتخابات مبكرة خوفا من 
تبخر الدفع الذي حصلت عليه احلكومة وفقدان اية 
 2016 العام  بامليزانية يف  العجز  من  للحد  امكانية 
مما جيعل احلكومة مكشوفة سياسيًا. وهنا ال بد من 
التساؤل عن اهم عقبات الذهاب اىل انتخابات مبكرة 
ابرزها هل يقدم رئيس الوزراء على اجملازفه مبنصبه 
مع انه يرغب بامتام الفرتة الكاملة حلكومته رغم ان 

امليزانية اعادة له توازنه السياسي؟ 
امليزانية  على  رّدها  يف  الفيدرالية  املعارضة 
دخلت يف سباق سياسي حمموم مع احلكومة، ففي 
الوقت الذي دعم فيه زعيم املعارضة بيل شورتن 
التقدميات ألصحاب املصاحل الصغرية وبرامج رعاية 
األطفال والديون املخفضة للمزارعني، اال انه ذهب 
الضريبية  للتخفيضات  بالنسبة  احلكومة  من  ابعد 
على املصاحل الصغرية من 30% اىل 25% علمًا ان 
احلكومة وعدت بتخفيض 1.5% فقط. ودعى زعيم 
املعارضة اىل تشجيع املزيد من الطالب يف احلصول 
على الشهادات يف جماالت اهلندسة والتكنولوجيا، 
العلوم والرياضيات متعهدًا بإعفاء 100 ألف طالب 
من كل الرسوم، ودعى شورتن اىل انفاق 3% من 
الدخل القومي على األحباث العلمية. واعترب شورتن 
امليزانية  تغليف  إعادة  على  عملت  احلكومة  ان 
اجلامعية  بالرسوم  يتعلق  ما  يف  خصوصًا  السابقة 
واقتطاع مبلغ 80 مليار عن الواليات الذي مل تأتي 
على ذكرها يف امليزانية احلالية، ورأى ان امليزانية 
هو  واحد  وظيفة شخص  على  احملافظة  اىل  تهدف 

طوني أبوت.
ويف معرض ردها على امليزانية  وكما فعلت احلكومة 
مل تأِت  املعارضة على ذكر اإلصالح الضرييب ما 
خلى التطرق اىل امكانية فرض ضرائب على تقدميات 

معاشات اإلدخار لألغنياء.
املالحظ هنا، ان احلكومة و املعارضة مل تعلنا عن 
من  باملزيد  اال  واإلنفاق  املشاريع  متويل  كيفية 
بشؤون  اخلبري  ورأى  العجز.  من  واملزيد  اإلستدانة 
امليزانية كريس رتشردسون من مؤسسة )ديلوات 
اكسس اإلقتصادية( ان ال حل هلذه املعضلة اال بعمل 
احلزبني معًا )س م ه 16/أيار/2015 قسم ما وراء 
األخبار ص 28( هذا مع العلم بأن متوسط الدين يف 
دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية يبلغ %70 
بينما سيبلغ يف اسرتاليا %18  القومي  الدخل  من 
لإلسرتخاء  دعوة  يكون  اال  جيب  هذا  فإن  وبرأيي 
املالي والنقدي واإلقتصادي، او اتباع سياسة متويه 
مالية كما قالت احملللة اإلقتصادية آديل فريكسون 
من  جزء  النقدية  »الدفعات  مقالتها  عنونت  اليت 

املهزلة املالية« )س م ه 2015/05/13 ص 11(.
اإلصالح  هو  امليزانية  من  اخلاسرين  اهم  ان  يبدو 
املالي واإلقتصادي احلقيقي البعيد املدى، حيث ان 
اولويات احلكومة حل مشاكلها السياسية، وهذا ما 
يؤكده رئيس الوزراء األسبق األحراري جان هاورد 
الذي رأى ان امليزانية اخذت باإلعتبار »احلساسية 
الشؤون  حمرر  األجتاه  بهذا  ويذهب  السياسية« 
بيرت  هريالد  مورنيغ  سدني  صحيفة  السياسية يف 
هارتشر الذي قال:« ان ضحايا الطموح السياسي 
 2015/05/13 ه  م  )س  املالي  الطموح  هو  ألبوت 

ص 16(.
أخريًا اعتقد ان الناخب األسرتالي ميلك قدرة التمييز 
وانه  البناءة،  والسياسات  الغثة  السياسات  بني 
على استعداد للتضحية يف حال وجد الزعيم الذي 
الزعيم  هذا  يأتي  فحتى  مسبقًا،  باحلقائق  يصارحه 
الديون  من  املزيد  مع  اإلنتظار  علينا  او هي(  )هو 
التنكرية  استمرار احلفالت  امليزانية مع  والعجز يف 

اإلنفاقية.
عباس علي مراد -سدني- اسرتاليا

Email:abbasmorad@hotmail.com

ميزانية اإلستثمار السياسي

التابع  الرياضية"  النشاطات  "مركز  إدارة  دعت   
أكرب  ثاني  برنو  مدينة  يف  العليا  التقنية  للجامعة 
يف  اجلنس  مارسا  وطالبة  طالبا  التشيكية،  املدن 
ما  على  ملكافأتهما  مراجعتها  إىل  رياضية  قاعة 

فعاله.

واستطاعت إدارة اجلامعة كشف احلادثة عن طريق 
كامرات املراقبة، اليت مل ينتبه هلا الطالبان، اللذان 
اإلدارة  بأن  املفاجأة  كانت  ولكن  العقاب،  توقعا 
كافأتهما على ذلك مبنحهما 10 تذاكر دخول جمانية 

للمراكز الرياضة يف اجلامعة .

معاقبتهما  من  بدال  الغريب  قرارها  اجلامعة  وبررت 
من خالل  الطالبني  انتباه  لفت  تريد  بأنها  بالقول، 
هذه الطريقة إىل ضرورة أن يتم استخدام املراكز 
الرياضية ملمارسة الرياضة فقط، أما ممارسة اجلنس 

أن  فيتوجب 
يف  تكون 
السكن  مدن 

اجلامعي.

حتول  وقد 
يط  لشر ا
ة  عو د و
املركز  ادارة 
لبني  للطا

مادة  إىل  البطاقات  تسلم  أجل  من  اليها  للحضور 
اجلامعة  يف  االنرتنت  ومتصفحي  للطالب  جذابة 
ذلك  على  الطالب  من  البعض  علق  فيما  وخارجها 
بنوع من التهكم قائلني :هل نعترب أن هذه الطريقة 
املراكز  دخول  بطاقات  على  للحصول  األفضل  هي 

الرياضة جمانا؟.

جامعة تشيكية تكافئ طالبني مارسا اجلنس يف قاعة الرياضة
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»مثن احلرية دائمًا أقل من مثن االضطهاد«
ويليام دو بويس: »إرث جون براون«

»حني يكون املسيح أبيض، ومريم بيضاء، واهلل 
أبيض، واجلميع بيض، فهذه قومية بيضاء«

مالكومل إكس: »ورقة االقرتاع أو الرصاصة«

 )Norse( النورس  فشل  املؤرخني  بعض  يعزو 
تثبيت  يف  نروجيية(  أصول  )من  األوروبيني 
أقدامهم يف مشال شرقي كندا ومن ثم استعمار 
عشر،  احلادي  القرن  يف  الشمالية  أمريكا  باقي 
السكان  »عدائية«  لـ  عديدة،  أسباب  ضمن  من 
عدائيون  األصليون  السكان  كان  األصليني. 
يقول  العداء«،  ذلك  يف  غرابة  »ال  لكن،  فعاًل. 
اإليكولوجية«،  »اإلمربيالية  يف  كروسيب  ألفريد 
فاألوروبيون »قتلوا مثانية من أول تسعة قابلوهم 

من السكان األصليني«.

أما احملظوظ التاسع، فنجا فقط خلفته وسرعته يف 
اهلرب. وكانت هذه احلادثة فاحتة عصر طويل من 
القتل والدمار والعنف والعبودية والتطهري العرقي 
والعنصرية اليت ستلحق بكل سكان األرض على 
يد املستعمر األبيض، ما جعل الشاعر املارتينيكي 
»الغرب قابع على  امييه سيزير يقول حمقًا مرة: 
كومة جثث إنسانية«. لكن سيزير حينها مل يكن 
األبيض،  البيت  يف  الورد«  »حديقة  أن  يعلم 
مؤمتراتهم  البيضاء  اجلمهورية  رؤساء  يعقد  حيث 
كونوي  شعب  عظام  فوق  فعاًل  تقبع  الصحافية، 
بكرة  عن  ساكسون  األنغلوـ  أباده  الذي  اهلندي 
أبادوا شعوب األراواك يف جبال  أبيه، متامًا كما 
اإلنديز الغربية، أول ضحايا متدد أوروبا غربًا بعد 
فشلها يف املشرق العربي وجناحها يف اإلحبار يف 
الغوانشي،  أبادوا  وكما  الدافئة،  األطلسي  مياه 
الذين  املساملني  األصليني  الكناري  جزر  سكان 
مل يعرفوا شيئًا عن السالح أو فنون احلرب، إىل 
آخر واحد فيهم ـ كانوا يسمونهم »الكفار العزل«، 
يف إشارة لعدم تطويرهم لفنون احلرب والسالح، 
منري  )انظر  أيضًا  الدين  باسم  إلبادتهم  وكتربير 
العكش: »حق التضحية باآلخر«، »تلمود العم سام: 
أمريكا«،  عليها  تأسست  اليت  العربية  األساطري 
ألفريد كروسيب »اإلمربيالية اإليكولوجية«(. هذه، 
االوروبي  املستعمر  جرائم  من  الكثري  وغريها 
األبيض، جتعل ما قاله تشارلز داروين يف »رحلة 
يف  شاهده  ما  لبعض  دقيقة  شهادة  البيغيل« 
املوت  حل  االوروبيون،  حل  »أينما  تلك:  رحلته 
بالسكان األصليني«. ما يلي خمتصر لقصة أمريكا 
النار على  إطالق  البداية وحتى  منذ  األقليات  مع 
يصرخ  وهو  فريغسون  يف  براون  مايكل  الفتى 
السجائر  بائع  خنق  النار«،  تطلق  »ال  قاتله  على 
أريك غارنر حتى املوت يف نيويورك وهو يستجدي 
حياته من قاتله: »ال أستطيع أن أتنفس«، إطالق 
سوريا  من  عرب  طالب  ثالثة  رؤوس  على  النار 
وفلسطني، ضياء بركات ويسر ورزان أبو صاحلة 
يف داخل بيتهم يف تشابيل هيل/ نورث كارولينا، 
الفقري  عموده  بكسر  غراي  فريدي  مقتل  وأخريًا 

إثر اعتقاله يف بالتيمور.

النيب األسود

دو  ويليام  األسود  األمريكي  املفكر  يتفاجئ  مل 
بويس من جرائم النازية أثناء زيارته ألملانيا يف 
ومل  املاضي،  القرن  من  الثالثينيات  منتصف 
يصدمه، كما قال، أي من الفظائع اليت شاهدها 
هناك. فـ »دو بويس،« أحد أعظم مفكري أمريكا 
يف القرن العشرين، كان يعرف تاريخ أمريكا وما 
حل بأهله من األمريكيني األفريقيي األصل هناك 
جيدًا، وكان يعرف، أيضًا، الكثري عن تاريخ الغرب 
االستعماري الدموي يف بالد أجداده، ويف »العامل 
الثالث« كذلك. هلذه األسباب وغريها، وحتى قبل 
زيارته تلك ألملانيا، كان دو بويس، املفكر الفذ 
الذي يسقطه التأريخ األمريكي املدرسي من عداد 
حتمًا  األسود فقط،  للونه  العظام  أمريكا  مفكري 
املارتينيكي  والشاعر  املفكر  مع صديقه  سيتفق 

أمريكا العنصرية: أقليات مستعَمرة يف مجهورية بيضاء
امييه سيزير لقوله إن الغرب مل يعترب هتلر جمرمًا 
ملا فعله، بل ألنه ارتكب جرائمه يف اوروبا وضد 
على  طّبق  ألنه،  وفقط  وألنه،  األبيض  الرجل 
اوروبا وأهلها ما فعلته اوروبا االستعمارية على 

الدوام بأهل اجلنوب.
لكن، يتوجب القول إن دو بويس، ملهم الكثري من 
مفكري العامل الثالث، كان نبيًا بال شك يف طريقة 
تعليقه على فظائع النازية أثناء زيارته تلك: »ليس 
تشويه  اعتقال،  معسكرات  ـ  نازية  فظائع  هناك 
وقتل باجلملة، هتك ألعراض النساء، جتديف مروع 
لألطفال ـ مل تقم بها احلضارة املسيحية االوروبية 
منذ فرتة طويلة ضد الشعوب امللونة يف كل أحناء 
ِعْرق  الدفاع عن تفوق  أجل  باسم، ومن  األرض، 
عبارته  فبعد  حقًا،  نبيًا  كان  العامل«.  حلكم  ُوِلَد 
 )١٩٤٢ شباط   ١٩( سنوات  من مخس  بأقل  تلك 
سيوقع الرئيس األمريكي فرانكلني روزفلت الذي 
قاد بالده والعامل حملاربة النازية وختليص العامل 
من شرورها ومعسكرات اعتقاهلا، األمر التنفيذي 
معسكرات  إلقامة  اجملال  سيفتح  الذي   ٩٠٦٦
أصول  من  أمريكي  ألف   ١٢٠ من  ألكثر  اعتقال 
يابانية )تقريبًا كل األمريكيني من أصول يابانية 
حينها، وأغلبهم من اجليل الثاني والثالث، أي أنهم 
ولدوا وعاشوا يف أمريكا ومل يعرفوا وطنًا غريها(، 
ال لشيء إال ألصوهلم العرقية )من يستغرب أن 
الذكية  والقنابل  الغذائية  املعونات  أمريكا  تلقي 
ويستغرب  نفسه،  الوقت  ويف  نفسه  البلد  على 
بعد ما ذكر أعاله، أن حتارب أمريكا لتحرير معتقلي 
معسكرات النازية بإقامة معسكرات مشابهة على 
البيضاء  اجلمهورية  تاريخ  يعرف  ال  فهو  أرضها، 
كفاية، ورمبا سيكتشف يف املستقبل أنه ال يزال 
يف جعبة »رسل احلضارة« األنغلوـ ساكسون هؤالء 

الكثري من األعاجيب والنفاق والوقاحة(.
التحقيق  جلنة  ستستنتج  عامًا  بأربعني  بعدها 
على  هائلة  بعد ضغوط  كارتر  جيمي  عّينها  اليت 
الشخصية«،  العدالة  »إنكار  تقريرها،  إدارته يف 
تلك  وراء  األساسي  السبب  كانت  العنصرية  أن 
اإلجراءات اليت قادت العتقال كل املواطنني من 
اصول يابانية تقريبًا، رغم أنهم مل خيونوا وطنهم 
خلسارتهم  بتعويضهم  وتوصي  مطلقًا،  اجلديد 
معسكرات  يف  ومعاناتهم  وأعماهلم  ممتلكاتهم 
احملكمة  أن  القصة  تلك  يف  الالفت  االعتقال. 
العليا حينها أّيدت قرار روزفلت ورفضت الشكوى 
اليت تقدم بها املعتقلون، فيما انكشف أخريًا أن 
دائرة اإلحصاء املركزية أيضًا ساهمت يف العملية 
عرب تزويد احلكومة باملعلومات الشخصية املطلوبة 
عن املواطنني األمريكيني من اصول يابانية. مل 
املواطنني مع جمموعة  ألفًا من  تكن مشكلة ١٢٠ 
من العنصريني مهما علت رتبهم الوظيفية، بل مع 
نظام ومؤسسات ومجهورية اسست أصاًل إلخضاع 
إلجبارهم  املفرط  بالعنف  قهرهم  عرب  األقليات 
على اخلنوع والقبول مبكانة دونية وأيضًا للحفاظ 
على امتيازات البيض باسم القانون واملؤسسات 

والدستور.
دستور من جهنم

التقى   ١٧٨٧ أيلول   ١٧ وحتى  أيار   ٢٥ بني  ما 
مخسة  بنسلفانيا  والية  يف  فيالدلفيا  مدينة  يف 
األمريكي.  الدستور  لكتابة  أبيض  رجاًل  ومخسون 
منهم،  تقريبًا، مخسة وعشرون  اجلمع  نصف هذا 
أكرب  من  كان  وبعضهم  العبيد،  مالك  من  كانوا 
مالك العبيد يف أمريكا الشمالية على اإلطالق، فيما 
مجيعهم، وبال استثناء، كانوا من مالك األراضي أو 
أصحاب األعمال والتجارة املرتحبني مباشرة إما من 
العبودية أو جتارة العبيد )انظر جو فيغني: »أمريكا 
غاب  املنهجية«(.  »العنصرية  أيضًا  العنصرية«، 
عن هذا اجلمع الذكوري النخبوي األبيض أي متثيل 
للمرأة اليت سيكون عليها أن تناضل حتى ١٩٢٠ 
لتحصل على حق التصويت فقط، فيما املساواة 
مع الرجل ال تزال غري متحققة حتى اآلن. وغاب 
عن هذا اجلمع األنغلوـ ساكسوني كذلك أي متثيل 
لألقليات العرقية واإلثنية. فالسود، مثاًل، الذين 
من  املئة  يف  عشرين  من  أكثر  حينها  شكلوا 
السكان، سيخضعون لعبودية وحشية تستمر ألكثر 
من قرنني ونصف القرن، ثم لنظام فصل عنصري 
همجي يستمر قرنًا آخر، وسيكون عليهم يف العقد 
الثاني من القرن احلادي والعشرين مقاومة مكانة 

تفرتضه  اليت  العدو«  »املقاتل 
أجهزة الشرطة يف كل واحد منهم. 
أما السكان األصليون فلقد تعرضوا 
جملزرة جسدية وثقافية غري مسبوقة 
يف التاريخ. فبحسب إحصاء ١٨٩٠ 
مل يبق منهم سوى ربع مليون فقط 
من أصل ١٨ مليون ونصف املليون 
كانوا يقطنون أمريكا حني بدأ زحف 
ليعرف  ـ  غربًا  ساكسون  األنغلوـ 
املرء حجم اجملزرة ميكنه فقط قراءة 
بها  أدين  اليت  التالية  املقارنة 
للصديق منري العكش: »حني وصل 

كولومبوس إىل أمريكا، كان عدد سكان اجلزيرة 
الربيطانية أربعة ماليني فقط، ويف عام ١٩٠٠ كان 
عددهم ٤١ مليون )أي أكثر من عشرة أضعاف ما 
عدد  أن  يعين  هذا  كولومبوس(.  أيام  عليه  كان 
الواليات  اليوم  تسمى  اليت  املنطقة  يف  اهلنود 
جيب  كان  نفسها،  بالنسبة  تزايدوا  لو  املتحدة، 
أن يكون عام ١٩٠٠ يف حدود ١٨٥ مليون إنسان. 
اجملزرة أبقت منهم ربع مليون فقط«. لكن وقاحة 
متحف  إلقامة  ستدفعه  ونفاقه  األبيض  الرجل 
اهلولوكوست استنكارًا جلرائم اوروبا البيضاء ضد 
اليهود فوق سوق مدينة »نكن شئنكة« اهلندية اليت 
مت تدمريها عن بكرة أبيها. فوق كل ذلك، تعرضت 
لغات وثقافات اهلنود ووجودهم احلضاري جملزرة 
ساكسوني  األنغلوـ  االستعمار  من  جعلت  ثقافية 
على  واألعنف  دموية  األكثر  االستعماري  النموذج 
اإلطالق يف تاريخ اإلنسانية. فاالستعمار األنغلوـ 
باإلبادة اجلسدية مثل غريه  ساكسوني مل يكتف 
ارتكاب  على  باستمرار  عمل  بل  النماذج،  من 
واإللغاء  احملو  وممارسة سياسة  الثقافية  اجملازر 
أّرخ  كما  يستعمرها،  اليت  الشعوب  واإلفناء ضد 
منري العكش يف »أمريكا واإلبادات الثقافية« )هل 
تعرفون اآلن ملاذا يبدو ساذجًا، إن مل نقل غبيًا، 
وأمريكا  الغرب،  مع  العرب  مشكلة  أن  يظن  من 
إقناعهم حبقنا يف  العرب يف  حتديدًا، هي فشل 

فلسطني وبدموية الصهاينة(.
يف هذه األشهر األربعة احلامسة، مت وضع األسس 
لبناء مجهورية بيضاء، مجهورية لألنغلوـ ساكسون، 
هو  فيها  الدولة  ومؤسسات  ألدوات  وظيفة  أهم 
واحلفاظ  األقليات  إخضاع  على  باستمرار  العمل 
فأجهزة  الوسائل.  بشتى  البيض  امتيازات  على 
الوطين،  واحلرس  واحملاكم،  والشرطة،  األمن، 
مثاًل، ليست مصممة أصاًل لـ«احلفاظ على النظام« 
بالعنف  قهرهم  عرب  األقليات  وإخضاع  بل  فقط، 
املفرط إلجبارهم على اخلنوع والقبول مبكانة دونية 
واإلقرار غري القابل للجدل بفوقية العرق األبيض. 
واجملتمع  الدولة  مؤسسات  وظيفة  أيضًا  وهذه 
االخرى اليت ال تعاني فقط مما يسمى بالعنصرية 
العنصرية  من  ذلك،  من  واألخطر  بل،  الفردية، 
املؤسسية حيث يصبح التمييز والعنصرية النتيجة 
الطبيعية للعمل الروتيين وتطبيق القانون حتى لو 
مل يكن الفرد املسؤول عنصريًا أو حتى لو كان 
معاديًا للعنصرية )حبسب تصنيف روبرت مريتون 
للعالقة بني التحيز العرقي والعنصرية(. ال يهم 
كثريًا إن كان الشرطي، مثاًل، عنصريًا كفرد، أو 
حتى لو كان معاديًا للعنصرية، طاملا أن »التنميط 
العنصري« ومعاملة الفرد حبسب عرقه ولونه هي 
سياسة مؤسسية كما يف دوائر الشرطة واحملاكم 

ومؤسسات الدولة.
النص  على  التوافق  جرى   ١٧٨٧ أيلول   ١٧ ويف 
من  يكل  ال  من  يتناسى  اليت  الوثيقة  من  األول 
التذكري بعظمتها وراديكاليتها أن املادة األوىل، 
ْع جتارة العبيد فقط،  القسم التاسع، منها مل ُتَشرِّ
بل وحتى حظرت على احلكومة الفيدرالية إلغاءها 
قبل عام ١٨٠٨ وفقط بتفويض من الكونغرس، 
على  يفرض  الرابع،  القسم  الرابعة،  املادة  فيما 
احلكومة الفيدرالية املساهمة مع الواليات يف قمع 
أي انتفاضات حمتملة للمستعبدين من األفريقيني 
الذين اختطفوا بالقوة من بالدهم للعمل عبيدًا يف 
االتفاق بني ممثلي  هذا  وبعد  العم سام.  مزارع 
مع  »االتفاق  الوثيقة،  هذه  نص  على  الواليات 
ماساتشوستس  »مجعية  وصفته  كما  جهنم« 
سيتتاىل   ،١٨٤٤ عام  يف  العبودية«  ملناهضة 
ساكسونية  األنغلوـ  اجلمهورية  هذه  رئاسة  على 

عشرة رؤساء مجيعهم بال استثناء كانوا من مالك 
العبيد إما أثناء رئاستهم أو قبلها )من واشنطن 
١٧٨٩ ـ ١٧٩٧ حتى غرانت ١٨٦٩ ـ ١٨٧٧(. حتى 
أصدر  الذي  لنكولن  أبراهام  »احملِرر«،  الرئيس 
وثيقة إلغاء العبودية، مل يكن خمتلفًا. فهو كان 
على استعداد إلبقاء العبودية قانونية لو كان ذلك 
سيحافظ على وحدة البالد اليت كانت همه األول 
الليربالي  الرئيس  أما وودرو ويلسون،  واألخري. 
الذي استبشر العامل به ومببادئه اليت أعلنها يف 
على  املديح  بكيل  يكتف  فلم  الدولية،  السياسة 
أكثر األفالم اليت أنتجتها هوليوود عنصرية على 
اإلطالق، بل إن فيلم »والدة امة« الذي يقتبس 
كان   KKK العنصري  التنظيم  مادحًا  ويلسون 
أول األفالم اليت عرضت يف البيت األبيض على 
اإلطالق. بعد هذه املرحلة التأسيسية أصبحت كل 
التعديالت الدستورية وحتى قرارات احملكمة العليا 

الحقًا غري قابلة للتطبيق كليًا.
اعتربت يف  اليت  البيضاء  النخبة  تلك  أحفاد  لكن 
وألسباب  حينها،  الدستور  من  االوىل  املادة 
انتخابية حبتة لضمان متثيل نيابي مؤثر للواليات 
اجلنوبية، أن األسود يعادل ثالثة أمخاس إنسان 
)من دون حق التصويت طبعًا(، سيتمتعون بوقاحة 
أجدادهم الشديدة ونفاقهم الفظ فريفعون شعار 
األرض  جهات  أربع  يف  واألقليات  املرأة  حترير 
وتعزيز  اجلنوب  لشعوب  الرببري  غزوهم  لتربير 

هيمنتهم على العامل.

هزم  حرب  يف  األمريكي  اجلنوب  انتصر  كيف 
فيها؟

الحظ  الفتة  وعبقرية  ذكاء  عن  تنّم  مالحظة  يف 
مالكومل إكس يف خطابه الشهري »ورقة االقرتاع 
أو الرصاصة« أن تركيبة جملس النواب والتأثري 
بالـ  يعرفون  الذين  من  اجلنوب  ملمثلي  الكبري 
جنوبيون  دميقراطيون  )نواب  »ديكسيكراتس« 
يدعمون حقوق الواليات مقابل احلكومة الفيدرالية 
بقوانني  عرف  وما  العنصري  الفصل  ويناصرون 
حقيقة  مع  متامًا  تتناقض  العنصرية(  كرو  جيم 
أن اجلنوب قد خسر احلرب األهلية. خسر اجلنوب 
ما  معركة  الحقًا  ربح  لكنه  فقط،  عسكريًا  احلرب 
مسي بعد احلرب بـ »إعادة البناء« واستطاع فرض 
نظام »عبودية من دون عبيد«، كما مسى املفكر 
بـ  الحقًا  عرف  ما  بويس  دو  وليام  الفذ  األسود 
»القوانني اخلاصة بالسود« »lack CodesB« اليت 
أصدرتها الواليات اجلنوبية وَفَرَضْت على السود 
عن  اجتماعية،  كعالقة  جبوهرها،  ختتلف  ال  مكانة 
مكانة العبيد. ورغم أن فكرة »إعادة البناء« حبد 
ذاتها كانت إدراكًا خللل بنيوي عميق يف أساس 
اجلمهورية يتوجب إصالحه، لكن الظروف اليت تلت 
حاربت  اليت  اجلنوبية  النخبة  األهلية مكنت  احلرب 
دولة الوحدة من العودة إىل موقع القرار والنفوذ 
بويس  دو  )سيطالب  احلرب  بعد  تقريبًا  مباشرة 
الحقًا يف كتاب فذ بـ«إعادة بناء للسود«(. انتهت 
احلرب ومل تتغري العالقات االجتماعية يف اجلوهر، 
فصل  بنظام  املتوحشة  العبودية  واستبدلت 
عنصري قذر )بسبب ال أخالقية مقارنة نظام فصل 
السوء، فكلها قبيحة،  ناحية  آخر من  عنصري مع 
لن أعمد للمقارنة، لكن شعار »من فريغسون إىل 
يفسر  واحد«  والصراع  واحد  العدو  فلسطني: 
اخوتنا  جتاه  به  نشعر  الذين  القرب  من  الكثري 
حتى  خينق  غارنر  إريك  نشاهد  حني  هنا  السود 

يتبع يف العدد القادم ...
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فارس سعد

بالتزامن مع احلراك الذي يبديه الرئيس الروسي فالدميري بوتني يف 
حديقته اخللفية ـ أوراسيا، تسلمت روسيا اعتبارًا من أول نيسان 
الناشئة  لالقتصادات  »بريكس«  جمموعة  رئاسة  كامل  عام  وملدة 
اليت تضّم إىل جانبها، الربازيل واهلند والصني وجنوب أفريقيا، وما 
يعنيه هذا التسّلم من الدور احليوي ملوسكو يف املرحلة املقبلة من 
حرب السيطرة على مصادر الطاقة، وجاء االتفاق النووي بني إيران 
والدول الست، ليضيف إىل هذا احملور الدور اجلديد الي ستطلع به 
طهران كوسيط لوجيسيت ومركز لتخزين ومرور الطاقة، خاصة أن 
إيران تشكل يف احتياطاتها من النفط والغاز 14 يف املئة و36 يف 
املئة من احتياطيات الشرق األوسط، و9.3 يف املئة و13.1 يف املئة 

من احتياطيات العامل على التوالي.

ويتقاطع املشروع الروسي األوراسي مع املشروع الصيين يف تأسيس 
البنك اآلسيوي الذي يهدف إىل متويل »طريق احلرير اجلديد« الذي 
يصل شرق آسيا وجنوب شرقها بعضها ببعض وبأوروبا، برًا عرب 
وسط آسيا، وحبرًا عرب سلسلة من املوانئ انطالقًا من شرق وجنوب 
آسيا، وهلذا نشاهد اهلجمة الغربية لالنضمام إىل هذا البنك كأملانيا 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، وقد أنضّمت أوسرتاليا وتركيا ومصر 
وحتى كوريا اجلنوبية وتايوان إىل قائمة حلفاء واشنطن الذين طلبوا 
االنضمام إىل البنك اآلسيوي. ويف هذا السياق كان توقع الرئيس 
الصيين شي جينغ بينع يف التاسع والعشرين من آذار املاضي أن 
»طريق  الدول املشاركة يف خط بكني إلنشاء  التجارة مع  تتجاوز 

احلرير اجلديد« 2.5 ترليون دوالر خالل عشرة أعوام.

يف كتابه »رقعة الشطرنج الكربى- السيطرة األمريكية وما يرتتب 
عليها جيواسرتاتيجيًا«، يرى زبيغنيو برجينسكي املستشار السابق 
عام1977  بني  كارتر  جيمي  الرئيس  أيام  األمريكي  القومي  لألمن 
التحدي  مكمن  تشكل  آسيا   – أوروبا  أوراسيا  أن  يرى  و1981، 
قوة  وأن  العامل،  على  األمريكية  للسيادة  واالقتصادي  السياسي 

أوراسيا تفوق بشكل كاسح قوة أمريكا.

ويعلن برجينسكي أّن أفضل روسيا بالنسبة لألمريكيني هي روسيا 
غري املوجودة، روسيا احملطمة اليت يستغلها جريانها.

من  األمور  إىل  النظر  الضروري  فمن  برجينسكي  قاله  ما  ولفهم 
منظار اجلغرافيا السياسية. فأوراسيا متتد من حدود أوروبا الغربية 
احمليط  على  وروسيا  الصني  حتى ضفاف  األطلسي  احمليط  على 
اهلادئ يف الشرق. وتضم أوراسيا ثالثة أرباع مصادر الطاقة يف 
العامل، وهي أكرب قارات العامل، وفيها معظم ثرواته وفيها ست 
دول ضخمة من الناحية االقتصادية والعسكرية، والدولتان األكثر 
سكانًا هما الصني واهلند، والدولة األكرب مساحة وهي روسيا 17.1 

مليون كلم2.

ولكن األوراسيا ليست جغرافيا وحسب، لقد باتت ايدولوجيًا جتتاح 
روسيا، وصارت » موضة« فكرية جتمع حوهلا احلاملني بتحدي اهليمنة 
األمريكية يف العامل، والذين مل ينسوا قط اإلمرباطورية القيصرية، 
وأجماد االحتاد السوفياتي القوة الثانية املناوئة للقوة األمريكية، 
»أن   2000 عام  األول  من تشرين  األول  بوتني يف  أعلنه  ما  وهو 
روسيا هي دولة أوراسية« وهذا التعبري على إجيازه حيمل برناجمًا 
وملستقبل  بوتني  لسياسة  واجتماعيًا  وثقافيًا  واقتصاديًا  سياسيًا 
روسيا. ويرى بوتني أن يف هذا االحتاد تكاماًل لصيقًا على أساس 
قيمي وسياسي واقتصادي، ويقرتح وحدة عابرة وقوية للقوميات 
من شأنها أن تصبح أحد أقطاب العامل املعاصر. وهنا بيت القصيد، 
أن يصبح قطبًا مؤثرًا يف العامل املعاصر، واالحتاد األوراسي ليس 

أي قطب، إنه قطب كاسح للهيمنة األمريكية يف العامل.

سباق السيطرة على مصادر الطاقة

منذ اللحظات األوىل لتفكك اإلحتاد السوفياتي رأت الواليات املتحدة 
أن من الضروري إقناع روسيا، وبعض دول االحتاد السابق بعدم 
جدوى الطموح لالضطالع بدور سياسي كبري، وكان اهلدف الرئيس 
هلذه الرؤية هو روسيا »الدولة الوحيدة يف العامل اليت ميكنها تدمري 
الواليات املتحدة«. ومنذ ذلك الوقت تعمل واشنطن على اقتحام 
الفضـاء املباشر لروسيا بإغراء دول االحتـاد السابق لإلنضمام لدول 
أشار إىل ذلك جملس  »الناتو«، وقد  أو حللف  األوروبي،  االحتـاد 
والذي  املاضي،  آذار  من  والعشرين  اخلامس  يف  الروسي  األمن 
أعلن خالله »أن الواليات املتحدة ال تزال متمسكة بتطلعها إىل إبقاء 

هيمنتها يف العامل، وعزل روسيا سياسيا واقتصاديا«.
 17.075.400 املساحة  حيث  من  العامل  يف  دولة  أكرب  روسيا  تعترب 
كلم2 وهي متتد من أوروبا غربًا وحتى احمليط اهلادئ شرقًا، وتغطي 
مشال قارة آسيا كلها مع أجزاء من القطب الشمالي، وميثل اجلزء 
األوروبي من روسيا أكثر من ثلث مساحة أوروبا 3.9 مليون كلم2/ 

10.4مليون كلم2 ،

سباق السيطرة على سوق الطاقة العاملية

اليت  الدول  تلك  خصوصًا  القريب،  حميطها  يف  مصاحل  لروسيا 
كانت تدور يف فلك االحتاد السوفياتي، ولن تقبل بتدخل اآلخرين 
يف هذا احمليط، الذي تعتربه »فضاءها احليوي«، وخط دفاع أول 
عن أمنها، وميدان مصاحلها. ويف هذا السياق فإّن قضييت نشر 
الصواريخ على أراضي هذه الدول، ومّد أنابيب النفط عرب أراضيها، 
هما أساس يف حفظ أمن روسيا ومصاحلها االقتصادية ونفوذها 

السياسي املباشر.

هام  اسرتاتيجي  مبوقع  والقوقاز  الوسطى  آسيا  منطقة  تتمتع 
وثروات طبيعية كبرية، جعلتها مركزًا للتنافس الدولي واإلقليميي 
أهميتها كمحرك  الطاقة  وتكتسب  السوفياتي.  االحتاد  انهيار  بعد 
لالقتصاديات الغربية اليت تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة. ومن 
أولوية  الغاز يعّد  الغاز وعلى خطوط نقل  السيطرة على  هنا فإّن 

للواليات املتحدة وروسيا.
ولكن كيف نقرأ األهداف الروسية واألمريكية يف السباق القائم يف 

منطقة أوراسيا:

األهداف الروسية

املنطقة  روسيا  تعترب  املنطقة:  يف  روسيا  دور  استعادة  أواًل، 
حديقتها اخللفية، ومنطقة نفوذها احلصري. حيث خضعت املنطقة 
للسيطرة الروسية منذ القرن التاسع عشر. وقد خرجت أذربيجان من 
احلظرية الروسية عام 1994، بينما شهدت قرغزيستان صراعًا على 
النفوذ بني الواليات املتحدة وروسيا أسفر عن فوز روسيا وتصفية 
القاعدة األمريكية يف عام 2010، بينما شددت روسيا من قبضتها 
على طاجيكستان، ودعمت عالقاتها مع كازاخستان وتركمانستان، 
وتأرجحت عالقتها مع أوزباكستان. ويزداد الصراع حدة مع اقرتاب 
موعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، واستعداد روسيا مللء 

الفراغ.

روسيا  متّد  األوروبي:  الطاقة  سوق  على  السيطرة  ضمان  ثانيًا، 
أوروبا  وتسعى  الغاز.  من  احتياجاتها  من  املئة  يف  بـ25  أوروبا 
لتنويع وارداتها الغازية بعيدًا عن روسيا، لذا جلأت إىل غاز ونفط 
آسيا الوسطى كبديل ومنافس. وتبّدى هذا يف الدعم املطلق الذي 
يبديه االحتاد األوروبي والواليات املتحدة خلط نابوكو ، ليكون الغاز 
اآلذري هو املنافس للغاز الروسي يف أوروبا الوسطى والشرقية 
إقناع  األوروبي  االحتاد  حياول  كما  إليطاليا.  لتوصيله  خطط  مع 
كانت  هنا  من  نابوكو.  خلط  باالنضمام  وكازاخستان  تركمانستان 
االسرتاتيجية الروسية ملواجهة االلتفاف األوروبي عرب التعاون مع 
غاز  »غازبروم« على  املطلقة لشركة  والسيطرة شبه  كازاخستان، 
تركمانستان عرب خط األنابيب املشرتك، حيث تقوم روسيا بإعادة 
تصدير الغاز الرتكماني ألوروبا عرب خطوط الغاز الروسية. فمواجهة 
السياسة  جوهر  هو  مضادة  مبشاريع  الغربية  األنابيب  مشاريع 
الروسية لتأكيد هيمنتها على سوق الغاز األوروبي. ومن هنا جيب 
النظر إىل االتفاق الروسي الرتكي ملّد أوروبا مبصادر الطاقة عرب 

شركة »غازبروم«.

 2035 عام  حتى  الروسي  الغاز  قطاع  تنمية  مشروع خمطط  ويظهر 
أن حجم استثمارات شركة »غازبروم« قد يصل ما بني عامي 2015 

و2035 إىل 26.803 تريليون روبل ما يقارب 456 مليار دوالر .

الروسية  الغاز  خلطوط  اإلمجالية  الطاقة  أن  الدالة  األمور  ومن 
موسكو  ختطط  سنويًا،  مكعب  مرت  مليار   250 تبلغ  اآلن  األوروبية 
الروسية  التوريدات  تبلغ  بينما  مليار مرت مكّعب،   380 لرفعها إىل 

150 مليار مرت مكعب فقط.

األهداف األمريكية
أما األهداف األمريكية فيمكن حصرها باسرتاتيجية تنويع والسيطرة 
على مصادر الطاقة بعيدًا عن اخلليج العربي والشرق األوسط، ثم 
بعد  خاصة  اخلارجي،  النفط  على  االعتماد  تقليل  ثانية  مرحلة  يف 

اكتشاف الغاز الصخري وبكميات كبرية يف الواليات املتحدة.

 عادة، ما يثري موضوع 
األزواج،  بني  اجلنس 
وعدم التوافق اجلنسي، 
أو القدرة على الوصول 
بالتزامن  النشوة  إىل 
واملرأة،  الرجل  بني 
األسئلة  من  الكثري 
لدى  وخصوصًا  احملرّية 
ملاذا  وأبرزها:  النساء، 
ال تريد النساء ممارسة 
اجلنس بالقدر ذاته الذي 

يريده الشريك؟ وملاذا ال يتمكن الشريكني من الوصول إىل وفاق 
تام يف هذا الشأن؟

وقال املعاجل النفسي ومؤلف كتاب "مودي بيتشيز" جولي هولند إن 
"هناك عدة نساء يشعرن بعدم الرغبة مبمارسة اجلنس مع أزواجهن 
بالقدر الذي يريده الشريك، وليس بالضرورة أن يكون الرجال هم 

من يريدون أكثر".

ولفتت النساء إىل ضرورة وجود رغبات جنسية لديهن متالزمة مع 
شركائهن، فضاًل عن االلتزام بالصدق مع الذات ومع الشريك فيما 

يرتبط باألمور اجلنسية ومتطلباتها.

وعادة، يفوق معدل الرغبة اجلنسية لدى الرجال نظريه لدى النساء، 
إذ بينما ميكن للرجل أن يشعر سريعًا برغبة جنسية ملمارسة احلب 
مع زوجته، ال تتمكن النساء بسهولة من االنتقال مباشرة من تنظيف 
وممارسة  اجلنسية  الرغبة  حالة  إىل  املنزلية  األعمال  أو  الصحون 

احلب.

تتطلب  أن  ميكن  الرجل  لدى  اجلماع  نشوة  أن  الدراسات  وأكدت 
دقيقة   25 حوالي  إىل  النساء  حتتاج  بينما  دقائق،  مخس  حوالي 

للوصول إىل الذروة اجلنسية.

ويؤثر مزاج املرأة يف حتفيز أو قمع رغبتها اجلنسية، ما يتطلب منها 
وقتًا أكثر واستعدادًا أكرب إلمتام العملية اجلنسية.

وتسبب حالة اإلحباط مثاًل، بإصابة املرأة مبزاج سيء، أو قتل الرغبة 
اجليد مبثابة مفتاح  املزاج  ُيعترب  لديها بشكل كبري، فيما  اجلنسية 

لكل األمور.
مع  احلب  ممارسة  يضعن  أنهن  إىل  النساء  من  العديد  وأشارت 
الزوج، يف قائمة واجباتهن العائلية الروتينية ومن بينها اإلهتمام 

باألطفال، وتنظيف املنزل، والطبخ، والعمل.

ونصح هولند النساء بضرورة التحدث بصراحة وصدق مع الشريك 
حول ما يشعرن به ويرغنب بالقيام به، ما يساعد يف حتسني مزاجهن، 

وقدرتهن على االسرتخاء يف العالقة اجلنسية.

ملاذا ال تريد النساء ممارسة اجلنس 
بالقدر ذاته الذي يريده الرجال ؟

 "Suntory" شركة  قامت   
اليابانية، واملنتجة لـ"اجلعة"، 
من  جديد  نوع  بإنتاج 
اسم  عليها  أطلقت  "البرية" 
بإطالة  تتميز   ،"Precious"

العمر وإعادة الشباب.
 

"ميديكال  موقع  وحبسب 
هذه  ميزة  فإن  إنسايدر"، 
على  احتواؤها  هي  "البرية" 
الكوالجني  مادة  من  جرام   2

وهي بروتني يستخدمه اجلسم يف البناء، وتعادل كميته ربع جممل 
كمية الربوتينات يف اجلسم، و%5 من الكحول.

 
الرابطة يف  األنسجة  أساس  الربوتني هو  هذا  أن  املوقع  وأضاف 
واألوتار  الدموية  واألوعية  والعظام  واجللد  والغضاريف  اجلسم 
املادة  على  املعدنية، حتصل  البلورات  مع  خلطه  وعند  واألغشية، 

األساسية لصنع العظام واألسنان.
 

عة  مشبَّ اللفافات  من  نوع  ابتكار  إىل  لوا  توصَّ العلماء  أن  يذكر 
مبادة الكوالجني لربط اجلروح، هذه اللفافات تقتل البكرتيا وضد 

احلساسية وسهلة االستخدام.

برية يابانية إلطالة العمر وإعادة الشباب
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تتــمات

واشنطن تعلن تزويد...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تنظيم داعش، مؤكدا أن تلك الصواريخ ستساعد اجلانب العراقي 
املفخخة  السيارات  استخدام  يف  التنظيم  تهديدات  من  احلد  يف 

الكبرية يف املدينة.
وأضاف رايدر أننا واثقون من أن العراقيني وبإسناد قوات التحالف 
سيتمكنون من إنقاذ مدينة الرمادي، مؤكدا ان العمل مع احلكومة 
العراقية وقيادة القوات األمنية العراقية سيستمر عن قرب وهم 

يضعون اخلطط لتحركهم القادم السرتجاع املدينة.
وأكد أن معركة الرمادي هي جزء من معركة أكرب، والقوات األمنية 

العراقية حترز تقدما يف مناطق أخرى من البالد ضد داعش.
ويف سياق متصل لفت رايدر إىل أن أكثر من سبعة آالف جندي 
من القوات املسلحة العراقية قد خترج حلد اآلن بعد إنهاء تدريباتهم 
على أيدي القوات األمريكية والتحقوا يف ميادين القتال وباألخص 

يف مشال العراق وجنوبه حيث نفذوا عمليات عسكرية مهمة.
قواته  العراق ملساعدة  مع  بالعمل  بالده مستمرة  ان  على  وشدد 
يف  اجلهد  بهذا  وسنستمر  القتالية  قدراتهم  وجتديد  تطوير  على 
زيادة  مهم يف  أمر  ذلك يشكل  أن  مؤكدا  أيضا،  القادمة  األيام 
الضغط على مسلحي التنظيم وهي إسرتاتيجية ناجحة إلحلاق اهلزمية 

بداعش.
القوات العراقية تصدّ هجومًا

ان  االول  امس  عراقي  عسكري  قائد  اعلن  املعارك  صعيد  على 
عمليك عسكرية ستطلق خالل االيام القليلة املقبلة لتطهري جزيرة 
سامراء من تنظيم داعش.وقال ان حنو 8 االف مقاتل من متطوعي 
احلشد وصلوا اىل سامراء لغرض املشاركة يف احلملة العسكرية 
مبنطقة اجلزيرة. وذكر ان سرايا السالم هي احدى الفرق املقاتلة 
اليت وصلت اىل املدينة، مضيفا ان العملية ستنطلق لتأمني حدود 

سامراء يف صالح الدين مع حمافظة االنبار.
إنها أحبطت حماولة ثالثة لتنظيم داعش  العراقية  وقالت القوات 
الخرتاق خطوطها الدفاعية شرقي مدينة الرمادي مبحافظة األنبار. 
املورتر  قذائف  للحكومة  املوالون  واملقاتلون  الشرطة  وتبادلت 
ونريان القناصة مع املتشددين على طول خط املواجهة اجلديد يف 
حصيبة الشرقية اليت تقع تقريبا يف منتصف الطريق بني الرمادي 
وقاعدة احلبانية حيث يتم االعداد هلجوم مضاد الستعادة املدينة.

ويسعى املتشددون اآلن إىل تعزيز مكاسبهم يف حمافظة األنبار من 
خالل حماولة التقدم شرقا صوب قاعدة احلبانية حيث تتجمع قوات 

األمن العراقية وقوات احلشد الشعيب.
الفهداوي من الشرطة حتاول داعش باستماتة  الرائد خالد  وقال 
اخرتاق دفاعاتنا لكن هذا من املستحيل حاليا. وأضاف استوعبنا 
الصدمة ووصلت املزيد من التعزيزات للجبهة. حاولوا خالل الليل 
اخرتاق دفاعاتنا لكنهم فشلوا. طائرات اهلليكوبرت العسكرية كانت 

يف انتظارهم.
للتطوع  العام ألبناء احملافظة  النفري  األنبار  وأعلن جملس حمافظة 
على  سيطر  الذي  داعش  تنظيم  ملقاتلة  والشرطة  اجليش  يف 
العراقية  الداخلية  لوزارة  الرمسي  املوقع  ونقل  مؤخرًا.  الرمادي 
تصريح رئيس جملس احملافظة صباح كرحوت، أن جملس حمافظة 
األنبار يعلن النفري العام ألبناء احملافظة للتطوع يف صفوف اجليش 

والشرطة ملقاتلة تنظيم داعش وحترير احملافظة.
وأضاف كرحوت أن احلكومة املركزية أرسلت تعزيزات كبرية من 
احلشد الشعيب والقوات األمنية إىل احملافظة للمشاركة يف عمليات 

حترير الرمادي وباقي أحياء احملافظة.
الواجهة  بتحطيم  عناصره  قيام  تبنينّ  صورا  داعش  تنظيم  ونشر 
السريان  لطائفة  العائدة  الطاهرة  كنيسة  ل  الرئيسة  اخلارجية 
األرثوذكس، واليت حتوي على صليب مزخرف باحلالن املوصلي. 
وأوضحت الصور اليت أعاد نشرها موقع عنكاوا كوم الذي يعنى 
الصليب  بتدمري  اإلرهابي  التنظيم  عناصر  قيام  الطائفة،  بأخبار 

بواسطة املعاول.
وتعدنّ كنيسة الطاهرة األقدم من بني كنائس مدينة املوصل، وتقع 
يف حملة الشفاء باجلانب األمين من املدينة. يشار إىل أن التنظيم 
عن  واملتصوفة، فضال  األنبياء  ومراقد  املزارات  من  الكثري  م  حطنّ

اجلوامع والكنائس التارخيية املهمة يف املوصل.

غارات على مواقع ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

يف املدينة، فيما سجلت القبائل املوالية للحكومة تقدما يف معاقل 
املتمردين يف مشال البالد.

كذلك استهدفت غارات للتحالف مواقع للمتمردين يف الضالع جبنوب 
البالد اضافة اىل قاعدة العند اجلوية يف حمافظة حلج القريبة.

ويف عدن اليت مل تستهدفها غارات منذ يومني، سجلت اشتباكات 
متفرقة على ختوم املدينة بني املتمردين وانصار الرئيس هادي، 
حبسب شهود عيان. وقالت مصادر قبلية ان القيادي احلوثي نبيل 
احلاشدي قتل امس االول يف عدن يف هجوم شنه مقاتلون موالون 
للرئيس هادي على منزل كان يتحصن فيه، وذكرت املصادر انه 

كان يتهم باالرتباط بايران.
مؤيدون  قبليون  مقاتلون  متكن  الشمالية،  اجلوف  حمافظة  ويف 
ملعسكر الرئيس هادي من السيطرة على منطقة اليتمة القريبة من 

احلدود السعودية حبسب مصادر قبلية.
واضافت املصادر ان املسلحني القبليني حصلوا على دعم جوي من 
طريان التحالف وهم يتقدمون باجتاه منطقة البقع التابعة حملافظة 

صعدة اليت تعد معقل احلوثيني.
مشال  يف  التقنى  املعهد  الطائرات  استهدفت  صنعاء،  ويف 

العاصمة، مما أدى إىل وقوع أضرار كبرية به.
ويف حمافظة صعدة معقل احلوثيني استهدفت الطائرات عدًدا من 

املناطق يف مديريات ضحيان ورازاح.
الطائرات جتمعات  اليمن، قصفت  جنوب شرق  ويف حمافظة حلج 
عليها  يسيطر  اليت  العند  قاعدة  يف  للحوثيني  تابعني  ملسلحني 
اللواء مبدينة زجنبار عاصمة  الطائرات مقر  احلوثيون، واستهدفت 
حمافظة أبني جنوب اليمن، كما استهدفت معسكر الدفاع الساحلي 

يف حمافظة احلديدة غرب اليمن.
شهدت حمافظتا تعز واجلوف، يوم اخلميس اشتباكات عنيفة بني 
اليمنية. ونقلت وكالة خرب  الساحة  الرئيسيني يف  الصراع  طريف 
لألنباء عن مصدر قبلي يف حمافظة اجلوف، مشال شرق اليمن، أن 
عشرات القتلى واجلرحى سقطوا امس يف املواجهات الدائرة بني 
مسلحي احلوثيني وحزب اإلصالح يف منطقة اليتمة التابعة حملافظة 

اجلوف.
ولفت املصدر إىل ان مسلحي االصالح الذين حياولون التقدم باجتاه 
البقع، خيوضون معارك عنيفة مع مسلحي أنصار اهلل، وأن اجلانبني 
يستخدمان الدبابات ومدافع اهلاون يف مواجهاتهما املستمرة منذ 

يوم الثالثاء.
امس  صباح  حتى  واستمرت  االربعاء  مساء  املواجهات  وجتددت 
اهلل  املوالية ألنصار  الشعبية  باللجان  املسنودة  األمن  قوات  بني 
ومسلحني موالني حلزب االصالح يف مدينة تعز. وقال مصدر امين، 
ان مدينة تعز شهدت اعنف قصف بني الطرفني، اللذان استخدما 

فيه االسلحة الثقيلة والدبابات.
وحوض  اجلمهوري  منطقة  يف  دارت  االشتباكات  أن  إىل  مشريًا 
االشراف واخلط الدائري باملدينة، ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى 

يف صفوف الطرفني.
وقال مسؤول حملي ان قصفا سعوديا أصاب مكتبا للمساعدات 
االنسانية الدولية يف مشال اليمن مما أدى اىل مقتل مخسة اشخاص 

واصابة عشرة.
وأصابت نريان املدفعية والغارات اجلوية بلدة ميدي على احلدود 
اليمنية مع السعودية يف حمافظة حجة معقل احلوثيني املتحالفني 

مع ايران.

احلاج حافظ قاسم رئيسا ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

عقد االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية الذي يعترب مظلة للجاليات 
االسالمية يف اسرتاليا، الكونغرس السنوي احلادي واخلمسني حيث 
جرى خالله اعادة انتخاب احلاج حافظ قاسم رئسا لوالية ثانية دون 

منافس.
كما حضر الكونغرس مندوبون عن اجلاليات االسالمية يف كرمساس 

ايالند ومقاطعة العاصمة كانبريا واملقاطعة الشمالية.
وجرى خالل الكونغرس، الذي استمر طيلة يومي اجلمعة والسبت من 
االسبوع املاضي، استعراض ومراجعة نشاطات االحتاد وسياساته 

املستقبلية.
كما جرى انتخاب جلنة تنفيذية جديدة جاءت كالتالي:

السيد فاروق خان من والية جنوب اسرتاليا نائبا للرئيس، السيد 
هارون عبد اهلل من والية تازمانيا سكرتريا، السيد يوسايد خليل 
امينا للصندوق، السيدة مروى السمان من  من نيو ساوث ويلز 
سيدني مساعدة  للسكرتري، الدكتور سيناد مساجيك مساعدا المني 
الصندوق.. الدكتور عبد اهلل قمر الدين والسيد خالد جنيد والسيدة 

صوفيا عباس اعضاء.
 وتستمر اللجنة املنتخبة يف عملها ملدة ثالث سنوات.

وقال الرئيس املنتخب احلاج حافظ قاسم ان اللجنة اجلديدة لالحتاد 
االسرتالي للمجالس االسالمية، ستواصل يف ظل رئاسته عملها يف 

التنمية التعليمية والروحية.
يف  اجلاليات  لتوحيد  موارده  كل  سيستعمل  االحتاد  ان  واضاف 
نفخر  بلدا  اسرتاليا  وجعل  الثقافات  املتعدد  االسرتالي  اجملتمع 

بالعيش فيه ونعتربه بيتنا.
»اهلريالد« تهنئ احلاج حافظ قاسم باعادة انتخابه وتتمنى له النجاح 
يف خدمة االحتاد واجلاليات االسالمية واجملتمع االسرتالي الواسع.

عرسال »حضرت«...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
االنسب  الوقت  يف  سيبحث  بأنه  رد  سالم  ان  اال  االول،  أمس 
لطرحها النها ليست قضية طارئة. وأشار اىل ان فريق 8 آذار رمبا 
لكن اجليش  أمين يف عرسال قبل وقوعه،  اي خلل  تفادي  يريد 
وقائده العماد جان قهوجي أطلقا كالما واضحا يف االيام املاضية 
طمأنا فيه اىل ان للجيش سيطرة كاملة على االرض، وحنن من 
جهتنا مطمئنون اىل تدابري اجليش ونثق بالقيادة العسكرية، مؤكدا 
ان اجليش اليوم متنبه واكتسب خربة كبرية ولديه احلذر الكايف 

لعدم تكرار ما حصل يف عرسال يف آب املاضي.
وقال وزير الدفاع مسري مقبل ان اجليش يقف يف عرسال ويغلق 
املنافذ من عرسال وصوال اىل رأس بعلبك، وذلك ملنع التسلل. 
والقيادة العسكرية تدرس االوضاع وتعود اىل جملس الوزراء الخذ 

قرار اذا لزم االمر ام ال.
ورغم ان موضوع عرسال اقصي عن جملس الوزراء اال ان معظم 
املواقف السياسية تركزت عليه، وجاء ابرزها على لسان الرئيس 

بالويل  عرسال  تهدد  اليت  األصوات  ان  اكد  الذي  احلريري  سعد 
والثبور وعظائم األمور لن حتقق غاياتها مهما ارتفعت. واعترب ان 
عرسال ليست مكسرًا لعصيان حزب اهلل على االمجاع الوطين، الفتا 
اىل انهم قبل ان يتوجهوا اىل عرسال بأي سؤال، ليسألوا أنفسهم 
ماذا يفعلون يف القلمون ومن فٌوضهم استباحة احلدود بالسالح 

واملسلحني واستدعاء االرهاب اىل االراضي اللبنانية.
مؤتمر الطاقة االغرتابية اللبنانية

على صعيد آخر إفتتح وزير اخلارجية واملغرتبني جربان باسيل مؤمتر 
الطاقة اإلغرتابية اللبنانية الذي تنظمه وزارة اخلارجية واملغرتبني، 
للسنة الثانية على التوالي، يف هيلتون بريوت- حبتور غراند أوتيل 
يف سن الفيل، يف حضور الوزراء الياس بو صعب، سجعان قزي، 
بريطانيا  بو فاعور، وسفراء  ميشال فرعون، روني عرجيي، وائل 
باتريس  وفرنسا  زاسبيكني،  الكسندر  وروسيا  فيتشر،  طوم 
وقربص  اوزيلديز،  اينان  وتركيا  جيانغ،  جيانغ  والصني  باولي، 
هومري مافروماتيس، وسوريا علي عبد الكريم علي، والنواب نديم 
اخلازن،  فريد  اجلراح،  زياد  نقوال،  نبيل  ابراهيم كنعان،  اجلميل، 
غسان خميرب، سيمون أبي رميا، عباس اهلاشم، نعمة اهلل أبي نصر، 
حممد احلجار، وممثلني عن البطريرك املاروني الكاردينال مار بشاره 
بطرس الراعي، وقائد اجليش العماد جان قهوجي، واألمن العام 
والدرك، ووفد من الرابطة املارونية، املؤسسة املارونية لإلنتشار 
برئاسة الوزير السابق ميشال إدة، ووزراء ونواب سابقني، واألمني 
وإعالمي  سياسي  وحشد  رحيمي،  وفيق  السفري  للخارجية  العام 

وإقتصادي وديبلوماسي وإغرتابي وديين وأمين.
إفتتاحية لإلعالمي جورج قرداحي  الوطين، كانت كلمة  بعدالنشيد 
ه ملنّ  يه مؤمترًا، ، إننّ ه يوم تارخيي ال يصحنّ أن نسمنّ قال فيها : » إننّ
ه طاقة حبنّ من صنف بشري واحد ووطن حتى لو فرنّقت  للشمل، إننّ
مبادرته  على  باسيل  الوزير  أ  وهننّ والبحار«.  أبنائه احمليطات  بني 
واملغرتب،  املقيم  لبنان  بني  القائمة  اهلوة  هدمت  اليت  وجهوده 

بسبب سياسات االهمال والنسيان جتاه أهلنا يف االغرتاب«.
 ألقى الوزير باسيل كلمة ومما جاء فيها:

مه وزارة  نلتقي اليوم يف مؤمتر الطاقة االغرتابية الثاني الذي تنظنّ
اخلارجية واملغرتبني مبا يزيد عن 1100 لبناني منتشر أتوا من أكثر 
ة،  مني أن نضيف فصال إىل قصة النجاح اللبنانينّ من 73 بلدا، مصمنّ
مقصرين عن إحصاء كل الناجحني اللبنانيني يف العامل حيث يصعب 
هم حيث ال ميكن ذلك، واعدين  ذلك، معتذرين عن عدم دعوتهم كلنّ
ف يوما عن نبشهم من غياهب النسيان والبحث عنهم  بعدم التوقنّ
بني طبقات احلضارات والركض وراءهم  يف أقاصي العامل حيث 

ميكن ذلك.
تنا على أرض لبنان، وهي ما أحب أن أمسيه  نلتقي لنعيش لبنانينّ
ة Lebanity؛ كلمة واحدة ختتزل كل ما حنن عليه من حضارات  اللبنانينّ
يف  بعضنا  عليها  حافظ  تنا  فلبنانينّ وأراض،  وطوائف  وثقافات 
الوعيه، أو يف قلبه، أو يف عقله، أو يف ذاكرته، أو يف لغته أو 

يف هويته أو يف أرضه،
تنا يف دمائنا، ويف جذورنا، ويف َأنسنتنا،  إالنّ أننا احتفظنا كلنا بلبنانينّ
تنا ال ميكن أن نفقدها أو يفقدنا إياها أو ينكرها علينا  لذلك، لبنانينّ
م والنسغ واجلينات، إمنا علينا أن نعززها باجلنسية  ها بالدنّ أحد ألننّ
واكتساب  األرض  واقتناء  اجلنسية  باستعادة  واللغة،  واألرض 
تكم، أو  تكم، أو إفريقينّ تكم هذه ال تتعارض مع أمريكينّ اللغة، ولبنانينّ
تكم، أو آسيويتكم، أو أوسرتالَيتكم، أو شرقكم أو غربكم، أوروبينّ
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الشاعر جوزيف عقيقي يشكر

كل  من  الجزيل  بالشكر  عقيقي  جوزيف  الصديق  الشاعر  يتقدم 
من  سواء  به  اتصلوا  او  بانكستاون  مستشفى  يف  زاروه  الذين 
اسرتاليا او لبنان، طالبا من اهلل ان يكافئهم بالفرح وان ال يصيبهم 

اي مكروه.
مستشفى  يف  جراحية  لعملية  خضع  قد  عقيقي  الشاعر  وكان 
بانكستاون تكللت بالنجاح والحمد هلل وهو اآلن يتماثل للشفاء يف 

املنزل.
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اجملتمعات  يف  املعروفة  الرائعة  والبهارات  التوابل  من  الكمون 
البشرية منذ األزل وُيكِسب الطعام لذة لدى كثري من الناس وال 
له  لكن  اهلضم.  عملية  على  اإلجيابي  لتأثريه  نظرا  عنه  ُيستغنى 

كذلك فوائد صحية مفاجئة نستعرض أهمها فيما يلي.
لتأثريه  ونظرا  آخرين،  يعجب  وال  البعض  يعجب  الكمون  مذاق 
اإلجيابي على عملية اهلضم ينبغي عدم االستغناء عن الكمون يف 
الوجبات الغذائية الصعبة اهلضم. ويوصى باستخدام هذا البهار يف 
تتبيل كل الوجبات تقريبا: كاللحم واحلساء والشوربة والصلصات 
واخلضار واألجبان والسلطات وحتى اخلبز، ملا له من فوائد صحية 

وخصائص عالجية، نذكر هنا أهمها:

غين باأللياف الغذائية
جسم  تزود  فقط(  غرامات   6 )حوالي  الكمون  من  ملعقة صغرية 
اإلنسان بغرامني من األلياف الغذائية الالزمة هلضم الطعام، وهذه 
تعترب كمية جيدة تعادل 10باملائة من كمية األلياف الغذائية املوصى 
بها لشخص بالغ يف اليوم الواحد. ويساهم الكمون بذلك إضافًة 
إىل املواد الغذائية الليفية األخرى يف تزويد اجلسم باأللياف، اليت 
تساعد على هضم الطعام وتعمل أيضا على التخلص من السموم 
املعوية، من خالل التصاق السموم باأللياف وخروجها من اجلسد، 

وبذلك يسهم الكمون يف الصحة العامة للجسم.

بروتينات وأمحاض دهنية عالية القيمة
يفتقر اجلسم إىل األمحاض املسماة "ثالثة وستة أوميغا الدهنية" 
اجلوهرية واألساسية بالنسبة جلسم اإلنسان، علما بأن اجلسم ليس 
مبقدوره إنتاج هذه الدهون بنفسه، لذا ينبغي احلصول عليها عرب 
الغذاء. ملعقة صغرية من الكمون تزود اجلسم بـ 9.8 مليغرامات 
من محض  مليغرامات   203 وبـ  الدهين،  أوميغا  ثالثة  من محض 
باملائة   20 أن  للغاية  املدهش  من  أن  كما  الدهين.  أوميغا  ستة 
من الكمون يتكون من الربوتينات، ومن املثري للمفاجأة أن هذه 
الربوتينات تتألف من طيف واسع من األمحاض األمينية الضرورية 

للجسم.

مضاد لألكسدة
بذور الكمون غنية مبركبات الفالفونويد املضادة لألكسدة، ومن هذه 
والزياكسانتني.  والكريبتوزانتني  واللوتني  الكاروتني  املركبات: 
الليمونني  مثل  األساسية،  الزيوت  من  الكمون كمية وفرية  ويف 
وغريه، واليت هلا تأثري قوي مضاد لألكسدة. وكل من الفالفونيدات 
اليت  والزيوت األساسية معًا حتميان اجلسم من من اجلذور احلرة 

تعمل على ختريب خاليا اجلسم.

خيفف االلتهابات
من  والكلى  الكبد  حيمي  الكمون  أن  العلمية  الدراسات  أظهرت 
قد  الذي  امليلوبريوكسيداز  إنزيم  نشاط  يكبح  أنه  كما  اإلجهاد، 

يتسبب يف حدوث التهابات داخل اجلسم.

زيت الكمون مضاد سرطان األمعاء
أظهرت دراسة أجريت عام 2011 على احليوانات أن زيت الكمون 
دير  تسينرتوم  موقع  نقل  ما  وفق  األمعاء،  سرطان  من  حيمي 

غيزوندهايت األملاني للنصا الطبية.

عالج انتفاخ البطن
املمتاز  تأثريه  هو  األزل  منذ  املعروفة  الكمون  ميزات  أهم  من 
واإلجيابي على اجلهاز اهلضمي، ويعترب الكمون إىل حد بعيد العالج 
العشيب األكثر فعالية ضد انتفاخ البطن وتقلصات األمعاء. ويعود 
مفعوله املهدئ واملساعد على االسرتخاء واملضاد للتشنج يف منطقة 

اجلهاز اهلضمي إىل الزيوت األساسية اليت يتضمنها الكمون.

لكل األعمار
ولعالج عسر اهلضم ميكن إعطاء الكمون حتى لألطفال الرضع بوضع 
فيمكن  سنا  األكرب  األطفال  أما  احلليب،  قنينة  يف  منه  ملعقتني 
الدورة  العسل. وخالل  بقليل من  الكمون وحتليته  عالجهم بشاي 
الشهرية بإمكان املرأة شرب شاي الكمون للتخلص من أمل الدورة 
الشهرية. وميكن حتضري شاي الكمون بوضع بذور الكمون يف املاء 

الساخن ملدة عشر دقائق.

وباإلضافة إىل تناول الكمون داخليا كبهار وشاي وزيت ميكن أيضا 
بذور  بوضع  وذلك  والصداع،  األسنان  أمل  خارجيا ضد  استخدامه 
الكمون املهروسة يف أكياس صغرية شبيهة بظروف الشاي أو يف 
قطعة قماشية ثم وضعه يف ماء ساخن لفرتة وبعد ذلك وضعها 
الكيس على مكان األمل وهي ساخنة، وباإلمكان تكرار  وهي يف 

ذلك عدة مرات يف اليوم الواحد.

مالحظة هامة:
الكمون  بذور  زيت  استخدام  عدم  جيب  والرضاعة،  احلمل  أثناء 
يف  الكمون  تناول  بعدم  ويوصى  طبية.  استشارة  دون  املركز 
الكمون  جتاه  مفرطة  حساسية  من  يعانون  الذين  األشخاص  حالة 
أو جتاه أعشاب ونباتات أخرى مثل الكرفس، واجلزر والبقدونس 
طويلة  لفرتة  الكمون  بذور  زيت  تناول  ينبغي  وال  واليانسون. 

جبرعات عالية ألن هذا قد يسبب أضرارا يف الكبد والكلى.

مفاجآت الكمون.. أكثر من جمرد بهار

يف  االفراط  ان  تبني 
احليوية  املضادات  تعاطي 
يف فرتة الطفولة، ينعكس 
صحة  على  سلبية  بصورة 

األطفال يف املستقبل.
العديد  ان  املعروف  من 
عند  األمور،  أولياء  من 
مرض  بأي  طفلهم  اصابة 

ومهما كانت حالته الصحية، يسرعون يف اعطائه مضادات حيوية، 
معتقدين بأنها تسرع يف شفائه، وبأنها غري مضرة بصحته.

احليوية  املضادات  ان  األمريكية،  مينيسوتا  جامعة  علماء  يقول 
ليست خالية من األعراض اجلانبية، فمع انها تعطي مردودا سريعا 
أعراضها اجلانبية تظهر يف املستقبل. وحسب قوهلم،  آنيا، فإن 
املوجودة يف  األحياء اجملهرية  تؤثر سلبيا يف  احليوية  املضادات 
يف  اصابته  اىل  يؤدي  مما   ، للطفل  وخاصة  اهلضمي،  اجلهاز 

املستقبل باألمراض املعدية والبدانة واحلساسية، وغريها.

تقضي املضادات احليوية على العديد من انواع البكرتيا املوجودة 
يرتفع  وبالتالي  املناعة،  منظومة  خاليا  منو  مينع  مما  األمعاء،  يف 
احتمال اإلصابة بأمراض املناعة الذاتية. إضافة هلذا يرتفع مستوى 

األمحاض الدهنية القصرية السلسلة اليت تسبب البدانة.

تسمح نتائج هذه الدراسة بالتوصل اىل طريقة جديدة الستخدام 
املضادات احليوية يف عالج األطفال، للتقليل من احتمال اصابتهم 

بأمراض معدية وغريها يف املستقبل.

ويذكر ان املضادات احليوية ال ميكنها عالج اإلنفلونزا مثال، صحيح 
هي تقضي على البكرتيا، ولكنها ال تؤثر يف الفريوسات. من جانب 
آخر تضعف اإلنفلونزا منظومة مناعة اجلسم، وبذلك تضعف مقاومة 
من  الشخص  شفي  فإذا  البكرتيا.  تسببها  اليت  لألمراض  اجلسم 
اإلنفلونزا وبعدها ساءت حالته الصحية فجأة، فعليه مراجعة الطبيب 
فورا، ألن هذا يشري اىل احتمال اصابته مبرض معد تسببه البكرتيا. 

فقط يف هذه احلالة حيتمل عالجه باملضادات احليوية.

تعاطي املضادات احليوية يف الصغر يؤدي 
اىل اإلصابة باألمراض يف املستقبل

كثرية  صحية  بفوائد  تتمتع  اليت  املكسرات  أهم  من  الكاجو  يعد 
لإلنسان على مجيع املستويات وهو غين جدًا باحلديد والزنك اللذين 
يساهمان يف تعزيز القدرة على نقل األوكسيجني إىل خاليا كل 

اجلسم.

االخري  أن  الكاجو  منافع  أجريت حول  اليت  الدراسات  أظهرت  وقد 
ثبتت فاعليته فى عالج أعراض االكتئاب الطفيفة، وذلك بفضل 
"تريبتوفان"  األمينى  احلمض  من  عالية  تركيزات  على  احتوائه 

)tryptophan(، واملعروف خبواصه املضادة لالكتئاب.

باإلضافة اىل ذلك، حيتوي الكاجو على املغنسيوم وفيتامني ب 6 
واملعروف بدوره فى حتسني املزاج واحلد من الشعور باالكتئاب.

بالنحاس  غين  يعترب  إذ  أيضًا،  واجللد  الشعر  على  تأثري  وللكاجو 
االنزميات ويسهم يف حتويل  من  العديد  أساسي يف  وهو عنصر 
التريوزين إىل مادة امليالنني، وهي الصبغة اليت تكسب الشعر 

واجللد لونهما.

على  جدًا  املفيدة  املكسرات  من  الكاجو  يعترب  أخرى،  جهة  من 
املستوى اجلنسي بالنسبة للرجال. فهو يزيد من طاقة الرجل من 
خالل املكونات الغذائية اليت يتضمنها ويزيد من احليوانات املنوية، 
صعيد  على  فّعال  بشكل  ويساهم  الرجل  خصوبة  يعزز  وبالتالي 
تقوية العضالت، وهذا ما يزيد من قّوة الرجل البدنية وحيّفز قدراته 

اجلنسية.

تعّرف على فوائد الكاجو الصحية

خرباء  حذر 
أن  من  صحيون 
الدجاج  غسل 
الطهي،  قبل 
تقوم  ما  وهو 
ربات  غالبية  به 
املنازل والطهاة، 
قد ينشر بكترييا 
قاتلة يف خمتلف 
ما  املطبخ،  أحناء 

ميكن أن يؤدي لإلصابة بأمراض خطرية.

يف  الغذائية  باملعايري  املتخصصة  الوكالة  عن  التحذير  وصدر 
بريطانيا، حيث قالت إن أكثر من نصف الربيطانيني يقومون بغسل 
من  اآلالف  وراء  يقف  ما  وهو  الطهي،  قبل  مطاخبهم  الدجاج يف 
بريطانيا،  يف  سنويًا  تسجيلها  يتم  اليت  الغذائي  التسمم  حاالت 
حيث تكون البكترييا القاتلة قد انتشرت يف املطبخ وتسللت إىل 

أطعمة أخرى.

ويقول الباحثون الذين توصلوا إىل هذه النتائج املفاجئة إن الكثري 
من الناس يقومون بغسل الدجاج واللحوم قبل طهيها ظنًا منهم 
أنهم يقومون بتنظيفها، إال أن الباحثني انتهوا إىل أن هذا السلوك 

يسبب ضررًا كبريًا على الصحة.

تنتشر يف خمتلف  والقاتلة  الضارة  البكترييا  إن  الباحثون  ويقول 
الطبخ،  أو يف معدات  املختلفة  األسطح  املطبخ، سواء على  أحناء 
وذلك عند القيام بغسل الدجاج، يف الوقت الذي كان من املمكن 

ترك هذه البكترييا متوت عندما يتم طهي الدجاج بشكل طبيعي.

وشدد البحث على أن البكترييا املسماة )Campylobacter( واليت 
تنتشر يف املطبخ عند غسل الدجاج هي املسؤولة عن معظم حاالت 
التسمم الغذائي اليت يتم تسجيلها يف بريطانيا واليت يزيد عددها 
عن 280 ألف حالة سنويًا، فيما انتهى البحث أيضًا إىل أن الدجاج 
امللوث يتسبب بأربع من بني كل مخس حاالت تسمم يف اململكة 

املتحدة.

فإن  البحث،  أجرت  اليت  ذاتها  الغذائية  املعايري  وكالة  وحبسب 
من  املاليني  مبئات  سنوية  خسائر  يتكبد  الربيطاني  االقتصاد 
اجلنيهات اإلسرتلينية بسبب حاالت التسمم اليت حيتاج عالجها إىل 
تتكبد  اليت  املرضية  اإلجازات  إىل  إضافة  كبرية،  مالية  تكاليف 

أعباءها الشركات واملؤسسات احلكومية.

من   %44 فإن  الوكالة  أجرتها  اليت  املسحية  الدراسة  وحبسب 
فيما  بعد غسله،  إال  الدجاج مطلقًا  يقومون بطهي  الربيطانيني ال 
من  الساحقة  الغالبية  أي  آراؤهم،  استطلعت  الذين  ثلث  قال 
الــ44%، قالوا إنهم يفعلون ذلك من أجل التخلص من اجلراثيم 
الدجاج بهدف  إنهم يغسلون  أيضًا  الثلث  الضارة، فيما قال حنو 

إزالة األوساخ منه.

وحذرت الوكالة بشدة من عمليات غسل الدجاج، مؤكدة أنها تسبب 
انتشار بكترييا )Campylobacter( اليت تسبب بدورها تسممًا غذائيًا 

وتشكل خطرًا على حياة اإلنسان.

إىل  يؤدي  املياه  صنبور  حتت  الدجاج  غسل  أن  الباحثون  ووجد 
أنه غالبًا  البكترييا يف حميط يبلغ قطره ثالثة أقدام، أي  انتشار 
ما يصل طعامًا جماورًا أو معدات يف املطبخ ستستخدم يف عملية 

الطهي أو إعداد الطعام، حسب العربية نت.

املشار  بالبكترييا  اإلصابة  أعراض  فإن  األطباء  الباحثني  وحبسب 
إليها تتمثل يف آالم البطن، والقيء، واإلسهال الشديد، إال أن 
هذه األعراض قد تتطور بشكل أكرب خطورة بالنسبة لبعض الناس، 
وخاصة لدى األطفال وكبار السن ممن هم فوق الستني عامًا، حيث 
الذي  اإلنسان  بتطوير املرض يف جسم  تقوم  أن  للبكترييا  ميكن 

لديه جهاز مناعة أضعف.

بكترييا  عن  الناتج  الغذائي  بالتسمم  اإلصابة  أعراض  وتظهر 
اخرتاق  من  فقط  أيام  إىل مخسة  يومني  خالل   )Campylobacter(

البكترييا جلسم اإلنسان.

أكثر من  أن  الغذائية  املعايري  أجرتها وكالة  اليت  الدراسة  وتقدر 
20 ألفًا يضطرون للمبيت يف املستشفيات بربيطانيا سنويًا بسبب 
التسمم الغذائي، فيما يتم تسجيل 500 حالة وفاة سنويًا بسبب 

التسمم الغذائي يف بريطانيا.

النتشار  الرئيس  السبب  هو  الدجاج  أن  وجدت  الوكالة  أن  ورغم 
يف  توجد  قد  أنها  من  أيضًا  حذرت  أنها  إال  السامة،  البكترييا 
املياه غري املعاجلة، واحلليب غري املبسرت، وكذلك يف كبد الدجاج 

واملواشي املخصصة للطبخ يف املنازل.

حتذير من غسل الدجاج قبل الطهي!
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

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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سوبركومربيسور"   " موقع  نشر 
االمريكي تقريرا مطوال عن اغين 
رؤوساء وملوك  العامل الذين ال 
مستندا  مناصبهم،  يزالون يف 
يف  املنشورة  االحصاءات  علي 
كل من شبكة  بلومربج االخبارية 
فوربس  وجمله  االمريكية  

االمريكية.

ًيصنف بوميبول ادولياديج علي 
انه اغين زعيم دوله يف العامل 
دوله يف  ورئيس  ملك  واقدم 
العامل، وصاحب العهد االطول 
ايضا يف تاريخ تايالند نفسها. 
ُولد  الذي  ادولياديج  وميتلك 
يف اخلامس من ديسبمرب 1927 
عاما  وال  خاصا  ليس  صندوقا 
ُيفرض  اليت  امواله  له  يدير 
عليها سياح من السريه، لكنها 
ُتقدر بنحو 30 مليار دوالر، وفقا 

جملله فوربس االمريكيه.
 

حيل حسن البلقية سطان بروناي 
قائمه  يف  الثاني  املركز  يف 
اكثر رؤساء وملوك الدول ثراء 
يف العامل. ويبلغ امجالي ثروه 
بلقيه 18 مليار دوالر. وميتلك 
يف  خاص  قصر  اكرب  البلقيه 
العامل، حيث حيتوي علي 1800 
خاصه  طائره  باالضافه  غرفه 
مفروشه   747-400 بوينج  طراز 
وسته  بالذهب   مطليه  باثاث 

طائرات اصغر ومروحيتني.

والبلقيه مشهور بالبذخ الشديد 
كل  يف  للذهب  واستخدامه 
شيء، فقد ولد وهو ال ياكل اال 
من مالعق مصنوعه من ذهب، 
يرتديها  اليت  مالبسه  ان  كما 
مطرزه ايضا بالذهب والفضه. 
واسعه  سهره  له  والسلطان 
شهره  له  السلطان  يف  ايضا 
السيارات  مجع  يف  واسعه 
الفارهه الفريده امثال  فرياري 

وبنتل ورولز رويس.

العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبد العزيز

علي الرغم من ان عمره يقرتب 
امللك  ان  اال  الثمانني،  من 
علي  ملكا  اصبح  قد  ساملان 
السعوديه  العربيه  اململكه 
الشقيق  غري  اخيه  وفاه  بعد 
العاهل السعودي الراحل امللك 
عبد اهلل بن عبد العزيز. ويبلغ 
صايف الثروه الشخصيه للملك 
18 مليار دوالر  ساملان حوالي 
منها  االكرب  اجلانب  واليت حقق 
يف  بذلك  لتضعه  النفط،  من 

املركز الثالث يف القائمه.

خليفه بن زايد ال نهيان رئيس 
دولة اإلمارات

حيتل الشيخ خليفه بن زايد ال 
االمارات  دوله  رئيس  نهيان 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس 
ظيب  ابو  اماره  وحاكم  املتحدة 
اغين  قائمه  يف  الرابع  املركز 
يف  الدول  ورؤساء  ملوك 
شخصيه  ثروه  بصايف  العامل 
ومع  دوالر.   مليار   15 بلغت 
ذلك، يقدر صايف ثروه عائله 
مليار   150 حبوالي  نهيان  ال 
دوالر. وهو حاكم اماره ابوظيب 
ورئيس دوله االمارات العربيه 
كان  لكنه   ،2004 منذ  املتحده 
 ،1990 منذ  فعليا  البالد  يدير 
عندما كان ولي العهد، بسبب 
يدير  واالن  والده،  سوء صحه 
ثاني  لالستثمار،  ابوظيب  هيئه 
العامل،  اكرب صندوق ثروه يف 
اليت متلك اصول تقدر حبوالي 
773 مليار دوالر، واطول مبين 
يف العامل، برج خليفه، يسمي 

علي امسه.

حممد بن راشد ال مكتوم رئيس 
وزراء االمارات

ويف املركز اخلامس جييء حممد 
رئيس  مكتوم  ال  راشد  بن 
ثروه  بامجالي  االمارات  وزراء 
دوالر. وشهد  مليار   4 قيمتها 
بن  حممد  الشيخ  ثروه  صايف 
يف  اخنفاضا  مكتوم  ال  راشد 
اعباء  بسبب  االخريه  السنوات 

دوله  علي  الثقيله  الديون 
االمارات العربيه املتحده، خاصه 
انه يعمل نائبا للرئيس، وحاكم 
دبي. وميتلك حممد بن راشد ال 
دبي  استثمارات  شركه  مكتوم 
ثالث  ميتلك  انه  كما  القابضه، 
ويهتم  العامل،  يف  خيت  اكرب 
وميتلك  اخليول،  بسباقات 
اسطبال كبرًيا به عدد من افضل 
ويعتقد  العامل،  يف  االحصنه 
علي  امواال  ينفق  من  اكثر  انه 

الرياضه.

امري  الثاني  ادم  هانز 
ليشتنشتاين

حاكم  الثاني  ادم  هانز  حيل 
االوروبيه  االماره  ليشتنشتاين 
السادس  املركز  يف  الصغريه 
اغين رؤساء وملوك  يف قائمه 
شخصيه  ثروه  بامجالي  العامل 
دوالر.  مليار   4 قوامها  بلغ 
وميتلك  هانز ادم جمموعه " ال 
جي تي" املصرفيه ، مما جيعل 
منه واحدا من اغين رؤساء العامل 

، واغين ملك يف اوروبا.

جمموعه  ايضا  االمري  وميتلك 
عرض  ويتم   ، الواسعه  الفن 
الكثري منها للجمهور يف متحف 

ليختنشتاين يف فيينا .

يعد حممد السادس ملك املغرب 
ايضا واحدا من اقطاب االعمال 
بامجالي  املغرب  يف  الرائدين 
ثروه ُتقدر بـ 2.5 مليار دوالر، 
حبسب جمله فوربس االمريكيه، 
يف  السابع  املركز  بها  ليحتل 

القائمه.

وعزت اجملله سبب ثروه امللك 
حممد السادس الي احتكار بالده 
مشريه   ، الفوسفات  لتصدير 
الي ان املغرب يسيطر علي ما 
يقارب نصف احتياطيات العامل 
بذلك  ليصبح  الفوسفات،  من 
يف  منتج  اكرب  ثالث  املغرب 
العامل ، خلف الصني والواليات 

املتحده االمريكيه .

رئيس  نزارباييف  سلطان  نور 
كازاخستان

نزارباييف  سلطان  نور  ميتلك 

ثروه  كازاخستان   رئيس 
شخصيه تصل الي مليار دوالر، 
متصدرا بها املركز التاسع يف 
نزارباييف  ووصل  القائمه. 
انهيار  منذ  احلكم  سده  الي 
االشرتاكيه  اجلمهوريات  احتاد 
نزارباييف  ويواجه  السوفيتيه. 

دائما تهما بالفساد.

سلطان  سعيد  بن  قابوس 
عمان

وحيل يف املركز العاشر قابوس 
بثروه  عمان  بن سعيد سلطان 
شخصيه بلغ قوامها 700 مليون 
دوالر واليت حققها من النفط.

تيودورو  اوبيانج رئيس غينيا 
االستوائية

ميتلك تيودورو  اوبيانج رئيس 
ثروه  صايف  االستوائيه  غينيا 
شخصيه بلغ قوامها 600 مليون 
املركز  يف  بذلك  ليحل  دوالر 
اغين  قائمه  يف  عشر  احلادي 
يف  الدول  وملوك  رؤوساء 

العامل.

ملكه  الثانية  إليزابيث  امللكة 
بريطانيا

الثانيه  امللكه  ثروه  تصل 
الي  بريطانيا  ملكه  اليزابيث 
مليون   450 قيمته  امجالي  ما 
دوالر تضعها يف املركز الثاني 
عشر بني اغين رؤوساء وملوك 

الدول يف العامل.

وامللكه اليت حتكم بريطانيا منذ 
عام 1952، متتلك حسابا مصرفيًا 
وشركاه،  كوتس  بنك  يف 
الي  صرف  ماكينه  متتلك  كما 
للمصرف داخل قصر باكنجهام، 

القصر امللكي الربيطاني.

املبارك  اجلابر  االمحد  صباح 
الصباح امري الكويت

عشر  الثالث  املركز  يف  وحيل 
اجلابر  االمحد  صباح  الشيخ 
الكويت  امري  الصباح  املبارك 
بثروه شخصيه تبلغ 350 مليون 
انه  من  الرغم  وعلي  دوالر. 
متحف  يف  شرفيه  امانه  ميتلك 

يف  للفنون  ميرتوبوليتان"   "
نيويورك، فانه ليس من انصار 
ترسيخ حريه التعبري يف بالده، 
اليت  القيود  يف  ذلك  ويتجلي 
االعالم  وسائل  علي  يفرضها 

والصحافه الكويتيه.

اليت  الشخصيه  الثروه  تبلغ 
ملك  الثالث  مسواتي  ميتلكها 
دوالر،  مليون   100 سوازيالند 
يف   14 الـ  املركز  بها  حيتل 
وملوك  رؤوساء  اغين  قائمه 
العامل. وتولي وامللك مسواتي 
الثالث وتولي مقاليد احلكم عام 
1986 بعد والده سوبوزا الثاني 
ليصبح ملكًا ململكه سوازيالند.

ميتلك كارل جوستاف السادس 
عشر ملك السويد ثروة شخصية 
دوالر،  مليون   42 إىل  تصل 
15 يف  الـ  ليحتل بذلك املركز 
وملوك  رؤوساء  أغنى  قائمة 

العامل.

وزراء  رئيس  كي  جون  حيل 
نيوزيالندا يف املركز الـ 16 يف 
ثروة شخصية  بإمجالي  القائمة 

بلغت38.7 مليون دوالر.

هارلد اخلامس ملك النرويج

بلغ صايف ثروة هارلد اخلامس 
 17.3 قيمته  ما  النرويج  ملك 
مليون دوالر، حمتال بها املركز 
الـ 17 يف قائمة أغنى رؤوساء 
ملك  وتوىل  العامل.  وملوك 
خلًفا  العرش  توىل  النرويج. 
 17 يف  اخلامس  أولف  لوالده 

يناير 1991.

دي  فرينانديز  كريستينا 
كوشنري رئيسة األرجنتني

كريستينا  ثروة  صايف  ُيقدر 
رئيسة  كوشنري  دي  فرينانديز 
األرجنتني بـ 12.9 مليون دوالر، 

ما يضعها يف املركز الـ 18 يف 
القائمة

الواليات  رئيس  أوباما  باراك 
املتحدة األمريكية

ميتلك الرئيس األمريكي باراك 
أوباما ثروة شخصية تبلغ 10.1 
مليون دوالر، حمتال بها املركز 
أغنى  قائمة  يف  األخري  قبل 
رؤوساء وملوك العامل، كما أنه 
تضعه يف املركز الـ 21 من بني 
املتحدة  الواليات  رؤساء  أغنى 

األمريكية على اإلطالق.

ديفيد كامريون رئيس الوزراء 
الربيطاني

رئيس  كامريون  ديفيد  تزيل 
الوزراء الربيطاني املركز الـ 20 
واألخري يف قائمة أغنى رؤوساء 
ثروة  بإمجالي  العامل  وملوك 
مليون   6.3 قوامها  يتجاوز  مل 

دوالر.

 الربت الثاني أمري موناكو

ميتلك األمري الربت الثاني أمري 
قدرها  شخصية  ثروة  موناكو 
املركز  بها  يشغل  دوالر  مليار 
ملوك  أغنى  قائمة  يف  الثامن 
ورؤساء الدول يف العامل عالوة 
من  العديد  على  امتالكه  على 
العقارات يف يف كل من فرنسا 
وإمارة موناكو جنبا إىل جنب مع 
مصاحل أخرى يف مونت كارلو.

البالغ  الثاني  ألربت  وتزوج 
من العمر 56 عاًما من شارلني 
 .2011 العام  يف  ويتستوك 
ويف ديسمرب املاضي، استقبل 
جاك  األول  توأمهما  الزوجان 
سيصبح  الذي  رينييه  أونوريه 
أبيه، و  أمري موناكو بعد وفاة 
كونتيسة  ماري،  ترييز  جربييال 

كارالديه.

ثروات أغنى 20 ملك ورئيس دولة يف العامل

الربتغال  ضاعفت   
املعتمدة  التشريعات 
استهالك  ملكافحة 
خالل  من  التبغ، 
حظر  على  التشديد 
األماكن  يف  التدخني 
سجائر  ليشمل  العامة 
النيكوتني اإللكرتونية، 

إثر تصويت الربملان على مشروع 
قانون يف هذا اخلصوص.

هذا  القانون  مشروع  واعتمد 
بفضل أصوات الغالبية احلاكمة 
من اليمني الوسط، وهو ينص 
على حظر التدخني يف املطاعم، 
سجائر  استهالك  ذلك  يف  مبا 

الربتغال حتّظر السجائر اإللكرتونية

وميهل  اإللكرتونية.  النيكوتني 
قاعات  تضم  اليت  املؤسسات 
عام  حتى  للتدخني  خمصصة 
الوضع.  مع  لتتكيف   ،2020
يسمح  لن  املهلة،  هذه  وبعد 
األماكن  يف  سوى  بالتدخني 
املشروبات  فيها  تقم  ال  اليت 

واملأكوالت.
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Tony Abbott’s battle-
scarred government has 
stormed back into conten-
tion on the back of a softer 
and “fairer” federal budget 
which has dissolved voter 
anger, papered over last 
year’s broken promises, 
and increased the pros-
pects of an early election 
in 2015.
The result vindicates 
those within the Liberal 
partyroom who pushed 
for a radical change of 
direction away from hard-
line policies, and were 
prepared to change lead-
ers if necessary to bring it 
about 
In a stunning reversal of 
fortunes, the government 
and the opposition are now 
dead-even at 50/50 after 
preferences and Mr Ab-
bott has shot into the lead 
as the preferred choice as 
prime minister ahead of 
Labor’s Bill Shorten.
At 44/39, it is the first time 
Mr Abbott has led on that 
index since April 2014 –  
that is, before the disas-
trous 2014 budget – and 
the first time the govern-
ment has been in a po-
tentially election winning 
position since February of 
that year.
It comes after a 2015 bud-
get which was transpar-
ently designed to rebuild 
shattered trust with mid-
dle-Australia by placat-
ing small businesses and 
families and prioritising 
electoral concerns over 
worsening fiscal chal-
lenges.
In the first Fairfax-Ipsos 
survey since that voter-

friendly economic blue-
print was handed down 
on Tuesday, the Coali-
tion’s primary support 
has jumped 4 percentage 
points to a healthy 43 per 
cent, while Labor’s prima-
ry vote has gone the other 
way falling by 3 points to 
be just 35 – a mere two 
percentage points above 
its 2013 nadir in which it 
was hounded from office.
Mr Abbott’s approval rat-
ing has improved by 8 
percentage points since 
April to be sitting at mi-
nus 8 – only slightly lower 
than Mr Shorten’s which 
has worsened to be mi-
nus 4.
The result vindicates 
those within the Liberal 
partyroom who pushed 
for a radical change of 
direction away from hard-
line policies, and were 
prepared to change lead-
ers if necessary to bring it 
about.
The more “political” sec-
ond budget all but oblit-
erated the excesses of 
2014, playing down a 
still active $80 billion cut 
to states for schools and 
hospitals over the next 
decade, while dispens-
ing with planned pension 
cuts from 2017, a harsh 
six month waiting period 
for the dole for under 30s, 
and minimising other neg-
atives.
It also contained a $10 bil-
lion package for families 
in the form of increased 
childcare assistance, and 
tax breaks for small busi-
ness, including a new 
instant asset write-off of 

Fairfax-Ipsos poll: Tony Abbott’s remarkable budget bounce

The Sydney Business 
Chamber, the lead-
ing advocate for the 
Western Sydney Air-
port brought together 
aviation and planning 
experts, at the first 
symposium on how 
Sydney’s second in-
ternational airport will 
work and how it can 
transform the city.
David Borger, West-
ern Sydney Director of 
the Sydney Business 
Chamber said, “The 
real opportunity for our 
region is to use this 
new airport to reshape 
the industrial land-
scape of Western Syd-
ney and inspire new 
companies to move to 
the precinct surround-
ing the airport.”
Liverpool Mayor, Ned 
Mannoun said, “Liv-
erpool is the Airport 
City and Council has 
strongly embraced the 
airport announcement.
“Our CBD is strategical-
ly positioned between 
Sydney’s two interna-
tional airports. We are 
now readying our city 
to harness this oppor-
tunity which will boost 
our city centre and the 
region’s economy.
“The airport is a true 
game-changer for the 
region and will be a 
major catalyst for eco-

nomic growth,” said 
Councillor Mannoun.
Joe Rizk Managing Di-
rector & CEO of Arab 
Bank Australia said, 
“Sydney is in need of 
a second airport for the 
longer term, it will act 
as a catalyst for devel-
opment in the region.
“Proper planning for 
the new Airport will de-
liver a once in a lifetime 
opportunity for the res-
idents and businesses 
of Western Sydney, and 
should place Western 
Sydney in a position to 
rival Eastern Sydney.
“Job opportunities will 
follow and will pro-
vide the greater West 
a boost in business 
activities that will flow 
through to important 
infrastructure projects, 
ensuring long term 
prosperity for the re-
gion,” said Mr Rizk.
Plans for the new 
Western Sydney Air-
port were discussed 
amongst more than 
350 delegates at the 
Preparing for Take Off 
conference at The Uni-
versity of Western Syd-
ney, Parramatta Cam-
pus on Friday May 1.

Media contact: David 
Borger 0408 239 262 
or Kate Bryant 0424 
186 367

Planning for Western 
Sydney’s First Interna-
tional Airport
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100 per cent for all new 
equipment purchases of 
items up to a maximum of 
$20,000.
Eight out of 10 voters 
think the business con-
cessions are a good idea 
and a surprisingly high 
22 per cent say they will 
personally use the provi-
sions.
But voters remain op-
posed to the plan to cut 
Family Tax Benefits even 
though the government 
has made that a condi-
tion of the new childcare 
spending.
Voters have given the bud-
get a solid tick of approv-
al, with more than half of 
those polled (52 per cent) 
declaring themselves sat-
isfied and a third of voters 
saying they are not – 35 
per cent, which is also the 
same as Labor’s primary 
vote base.
That gives the budget a 
net satisfaction rating of 
17 per cent – a marked im-
provement on last year’s 
“toxic” budget which sin-
gle-handedly skewered 
the Abbott’s government’s 
popularity, breaking trust 
and propelling Labor into 
a commanding lead.
The first budget achieved 
a net satisfaction rat-
ing of minus 32 per cent 
– the worst rating of any 
budget survey by Fairfax 
since 1996. And while last 
year’s budget achieved an 
abysmal fairness rating of 
minus 30, budget 2015 
has reversed that with a 
rating in the positive of 19 
per cent.
On a two-party-preferred 
basis, using the flow of 
preferences at the 2013 
poll, the two sides are 
now locked at 50/50. They 
had been as low as 44/56 
in Labor’s favour immedi-
ately after the 2014 bud-
get and had not achieved 
parity or better at any time 
since.
It represents a dramatic 
post-budget lift in support 
for the government which 
had trailed 46/54 as re-

cently as last month.
The nationwide statisti-
cally weighted phone poll 
of 1403 voters was taken 
from Thursday, May 14 to 
Saturday, May 16.
While the findings still 
point to a 3.5 per cent 
swing against the co-
alition compared to the 
2013 election, it is the 
best result for the Abbott 
government in more than 
a year.
Mr Abbott has come un-
der some pressure to 
consider an early election 
this year to capitalise on 
the public support while 
it is there, rather than risk 
support ebbing away.
Proponents of the early 
election option say the 
government has effective-
ly been forced into a pre-
election budget a whole 
year earlier than planned 
thanks to the depths of its 
problems from last year. 
They say therefore, that Mr 
Abbott has limited scope 
to offer any new spending 
in the 2016 budget.
There are also fears that 
some of the more heroic 
economic forecasts used 
to underpin the deficit 
reduction path outlined 
last week will have been 
exposed as unrealistic by 
late 2016 when the elec-
tion would fall due in any 
event.
Both sides of politics are 
furiously organising their 
affairs in order to be ready 
for an early election, 
but are said to be some 
months away from a state 
of readiness.
Mr Shorten, who delivered 
a heavily future-focused 
budget reply speech on 
Thursday which was criti-
cised for its lack of alter-
native savings measures, 
begins a four-city budget 
blitz from Monday taking 
in Melbourne, Brisbane, 
Adelaide and Sydney.
“It’s clear this year’s Bud-
get was last year’s Bud-
get re-packaged for an 
election,” Mr Shorten told 
Fairfax Media.

What a difference a year makes: Prime Minister Tony Abbott has come 
under pressure to consider an early election this year to capitalise on 
the public support while it is there. Photo: Alex Ellinghausen
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Six billion dollars in in-
vestment in wind and solar 
power will be lost as a re-
sult of a compromise deal 
on the renewable energy 
target, energy market ana-
lysts say.
Bloomberg New Energy 
Finance says investment 
in Australian projects will 
fall from an expected $20.6 
billion by 2020 to $14.7 
billion after the Abbott 
government and Labor 
reached a deal to reduce 
the target.
Monday’s agreement, 
which came after more 
than 12 months of politi-
cal gridlock, will slash the 
original large-scale target 
of 41,000 gigawatt hours 
of annual renewable ener-
gy production by 2020 to 
33,000 gigawatt hours.
Clean Energy Council chief 
executive Kane Thornton 
said the expected drop in 
projects is “what we’ve 
had to accept in order to 
resolve this situation”.
“The industry was entirely 
frozen. There was no new 
investment if the situation 
continued,” he said.
The government prompt-
ed the stalemate when it 
launched a review of the 
bipartisan scheme last 
year, causing the sector a 
loss of $2 billion as wind 
and solar projects stalled 
under a cloud of political 
uncertainty.
It originally proposed cut-
ting the target to 26,000 
gigawatt hours, while 
Labor refused to go be-
low a figure of 35,000 to 
39,000.
Bloomberg’s Australian 
head Kobad Bhavnagri 
said the organisation fore-

New renewable energy target will mean 
$6 billion cut to investment: analysts

cast that investment by 
2020 would be 29 per cent 
lower under the new target 
“but no resolution to the 
impasse meant the indus-
try was uninvestable”.
He warned uncertainty 
would linger despite the 
deal as the drawn-out pro-
cess had demonstrated a 
bipartisan “legislated poli-
cy can be changed. People 
will continue to talk about 
policy risk.”
The government and Labor 
reached the compromise 
in Melbourne on Mon-
day after the government 
agreed to drop a proposal 
to continue reviewing the 
target every two years.
Instead, the Clean Energy 
Regulator will publish an 
annual statement showing 
progress toward the target 
and any impact on elec-
tricity prices.
Minutes after the deal was 
reached, the opposition’s 
environment spokesman 
Mark Butler declared La-
bor would increase the 
2020 target if it wins the 
next election and said La-
bor had begun talks with 
industry about “a bold, 
ambitious plan” for Aus-
tralian renewable energy 
beyond 2020.
Industry Minister Ian 
Macfarlane said “we’re 
pleased to have brought 
this to a conclusion” and 
the government was look-
ing forward to the clean 
energy sector “getting out 
there and meeting a target 
which means they have to 
build more renewable en-
ergy generation in the next 
five years than they’ve 
built in the last 15”.
Legislation to go to Parlia-

ment next week will still 
contain a plan to allow the 
burning of native timber to 
count towards the renew-
able energy target.
Labor, the Greens and the 
industry oppose this but 
the government hopes 
to pass the change with 
support from the Senate 
crossbench.
Mr Thornton said restora-
tion of bipartisan support 
would unlock the sec-
tor and some new proj-
ects would get underway 
quickly.
But others could take sev-
eral months as businesses 
that had made cuts re-es-
tablished themselves.
“It has been a tough 15 
months, but this develop-
ment will be a huge weight 
off the shoulders of the 
20,000 people working in 
the industry,” he said.
The Australian Industry 
Group said the compro-
mise “will lift the cloud 
on the renewables sector, 
give a second wind to en-
ergy users, and restore a 
bedrock of policy certainty 
for business.”
But the deal wasn’t wel-
comed by all.
The Greens said the cut 
was “irresponsible from 
an environmental, eco-
nomic and health perspec-
tive”, while Greenpeace 
and the Australian Conser-
vation Foundation labelled 
it “backwards” on climate 
policy and a win for big 
polluters.
The Australian Solar Coun-
cil said 33,000 gigawatt 
hours “is a bad deal” and 
there was no argument 
that supported reducing 
the target.

LABOR isn’t surprised Joe 
Hockey’s second budget 
has received a positive re-
sponse given that his first 
effort was “as popular as 
typhoid”. 
FOCUS group testing of 
swinging voters shows the 
treasurer’s second budget 
imposes less direct pain 
and proves government 
ministers had learnt their 
lesson.
Labor frontbencher Jason 
Clare said the findings did 
not surprise him.
“Last year’s budget was 
as popular as typhoid, so 
anything compared to that 
looks good,” he told Sky 
News on Wednesday.
Opposition Leader Bill 
Shorten says the research 
proves Labor had been do-
ing its job by forcing the 
government to drop unfair 
budget measures.
“From the 2014 budget, 
Labor has been success-
ful in defeating a lot of 
the unfairness - I can’t be 
disappointed if Labor has 
been successful,” he told 
5AA radio in Adelaide on 
Wednesday.
“But this budget is a hoax 
- it doesn’t deal with big is-
sues of the future.”
Post-budget opinion polls 
have also swung in the 
government’s favour while 
consumer confidence has 
bounced.
Shadow treasurer Chris 
Bowen will use his tradi-
tional post-budget reply 
speech on Wednesday to 
warn that tax breaks on 
superannuation will soon 
outstrip the age pension 

as one of the biggest bur-
dens on the budget and ar-
gue they need to be scaled 
back.
But Mr Abbott was quick to 
criticise an attempt by La-
bor to fill its potential bud-
get blackhole should they 
ever win government.
“The Labor party should 
... stop seeing Australian’s 
super as a piggy bank that 
they can raid whenever 
they are in trouble,” he told 
reporters in Brisbane.
Mr Abbott continues to 
spruik the private sector 

stimulus of small business 
tax cuts and a $20,000 in-
stant asset write-off.
The budget was the kind 
that coalition governments 
“live to produce”, he told 
the Queensland Chamber 
of Commerce over break-
fast.
The Australian Taxation 
Office has warned busi-
nesses taking advantage 
of the instant asset write-
off to make sure they keep 
careful records when they 
make a claim.
Business Council Of Aus-
tralia chief Jennifer Westa-
cott says while the budget 
was “clearly political”, it 
included some positive 
measures which business 
leaders should support to 
help smooth its passage 
through the Senate.
“We need to speak as one 
voice on the need to get 
this budget passed,” she 
told a business conference 
in Sydney.

Labor not surprised by response 
to budget 
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Opposition Leader Bill Shorten 

OPPOSITION Leader Bill 
Shorten has all but dis-
missed the idea of Labor 
supporting an inquiry into 
the iron ore industry. 
THE government is con-
sidering setting up a joint 
select committee of parlia-
ment to look at the reasons 
behind the sharp drop in 
prices for Australia’s big-
gest export, which has had 
a huge impact on the fed-
eral budget.
But the prospects of Labor 
backing the idea have fal-
tered, with Mr Shorten on 
Wednesday describing it 
as another “Prince Philip” 
moment for Prime Minister 
Tony Abbott.
Mr Abbott - who last week 
backed an inquiry but has 
been stepping back on it 
since then - faced public rid-
icule and questions about 
his judgment from within 
the Liberal Party when he 
decided to award a knight-
hood to Prince Phillip.
“I think Tony Abbott is hav-

Shorten slams Abbott flips on iron ore
ing a Prince Philip moment 
when it comes to iron ore,” 
Mr Shorten told 5AA radio 
on Wednesday.
If the government was con-
cerned about the big iron 
ore producers misusing 
their market power then 
the Australian Competition 
and Consumer Commis-
sion should be called in to 
investigate, he said.
“I’m skeptical at this point 
about what this iron ore 
price inquiry would solve,” 
Mr Shorten said.
“Tony Abbott needs to pick 
one position and stick to 
it and tell us what is going 
on.”
Mr Shorten said he was 
concerned about the shed-
ding of jobs in the industry 
and what the government 
planned to do to find new 
areas of employment.
He was also worried Aus-
tralia’s iron ore competitors 
could benefit from the “in-
stability” being generated 
by the government.
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Shadow treasurer Chris 
Bowen has ruled out reviv-
ing Labor’s unsuccessful 
and politically corrosive 
mining tax under a future 
Shorten Labor govern-
ment but has committed 
the ALP to putting a fully 
formed carbon pricing 
policy before voters at the 
next election.
The policy on carbon pric-
ing, which is likely to be-
gin with a floating market-
set price without a fixed 
price period, will none-
theless hand the Abbott 
government a politically 
fertile line of attack on the 
ALP over the incendiary 
carbon tax issue.
Clarifying his party’s 
stance on the two taxes 
that together helped Tony 
Abbott win the 2013 elec-
tion, Mr Bowen said the 
world had changed since 
2010, rendering a mining 
super-profits tax no lon-
ger relevant.
“With commodities prices 
the way they are, a mining 
tax is not on our agenda,” 
he told the National Press 
Club during the traditional 
shadow treasurer’s post-
budget address.
However, a price on car-
bon remained central to 
the ALP’s platform.
“We continue to believe 
firstly that climate change 
is real,” he said.
“Secondly, that it’s caused 

by humankind and thirdly, 
the best way of dealing 
with it is a price on car-
bon. We continue to be-
lieve that, and that will be 
reflected in our detailed 
policy that we announce 
and seek a mandate to 
implement.”
The declaration means the 
political fight at the next 
election will in some sens-
es be a carbon copy of the 
carbon-dominated 2013 
race after Prime Minister 
Tony Abbott managed 
to abolish Labor’s fixed-
price scheme last year.
Labor’s clarification of 
the two controversial 
and divisive taxes came 
as Mr Bowen committed 
the opposition to waving 
through some $2.4 bil-
lion in government bud-
get measures including 
the abolition of the nearly 
$20,000 tax-free thresh-
old on foreign backpacker 
earnings, the abolition of 
the large-family bonus, 
the government’s pro-
vaccination no-jab-no-pay 
policy, tighter work-relat-
ed car expenses deduc-
tion methods and the re-
moval of the special lower 
taxation zone for fly-in-fly-
out workers.
He also said Labor planned 
to fight the next election 
on superannuation, saying 
the Abbott government’s 
second budget showed 

Chris Bowen puts carbon tax back in 
play for Labor
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Shadow treasurer Chris Bowen said a price on carbon remained central to Labor’s platform. Photo: Alex 
Ellinghausen 

Some of Australia’s sickest 
people will pay more each 
year for their medicines due 
to a little-noticed change in 
last week’s federal budget.
Health Minister Sussan Ley 
on Monday announced an 
agreement with the Phar-
macy Guild which she said 
would deliver “cheaper, 
more affordable medicines 
for consumers”, partly be-
cause pharmacies will have 
the option of cutting the pa-
tient contribution by $1 per 
script.
However, from January the 
government proposes to in-
crease the amount patients 
have to pay each year be-
fore they qualify for free or 
more heavily discounted 
scripts under the Pharma-
ceutical Benefits Scheme 
safety net.  
Currently, after general pa-
tients spend $1453.90 in 
a year on PBS medicines, 
they get further scripts for 
the rest of that year for 
$6.10 each. Under the bud-
get proposal, this thresh-
old will be increased by 10 
per cent each year for four 
years, in addition to index-
ation in line with the con-
sumer price index, eventu-
ally adding several hundred 
dollars to the amount pa-
tients must spend before 
qualifying for relief.
The threshold for conces-
sional patients, currently 
$366, will increase by two 
scripts each year for four 
years, so that by 2019 they 
will be paying for eight 
more prescriptions a year 
before qualifying for free 
scripts.
The safety net changes are 
part of a bill currently be-
fore the Senate which the 
government estimates will 
save more than $1 billion 
over four years. The bill 
also includes proposals to 
increase the patient contri-
bution for general patients 
by $5 a script and for con-
cessional patients by 80¢ a 
script.
With Labor and the Greens 
opposed to the changes, 
the government will need 
to secure crossbench sup-
port to get them through 

the upper house.
On Monday Ms Ley dis-
tanced herself from the 
proposal to increase PBS 
patient contributions, de-
scribing it as “a separate 
measure I inherited from the 
last budget”, and stressing 
the $1 discount and other 
measures to make medi-
cines cheaper would not be 
contingent upon the pro-
posal.
She said her focus was on 
delivering a new package 
of measures which would 
“balance the need for con-
sumers to have affordable 
access to medicines now 
with the need to fund new 
drugs in the future”.
It is understood while Ms 
Ley remains committed to 
finding savings to offset 
the cost of new drug list-
ings, she is considering 
alternatives to the increase 
to patient contributions.
Consumers Health Forum 
chief executive officer Le-
anne Wells said the pro-
posals to make patients 
pay more for drugs were 
“a concern for consumers, 
particularly the chronically 
ill”.
“This direction is at odds 
with the government’s re-
form proposals aimed at 
resetting Medicare, particu-
larly to improve care for the 
chronically ill,” she said.
Greens leader Richard Di 
Natale accused the gov-
ernment of being “intent 
on balancing the budget 
on the back of the sick and 
vulnerable”.
“You don’t improve health 
by shifting costs onto pa-
tients,” he said.
Labor health spokeswom-
an Catherine King said the 
proposal “exposed” Ms 
Ley’s promises of cheaper 
medicines as “a lie”.
“If the minister is serious 
about making medicines 
‘more affordable for con-
sumers’ she must aban-
don the hike in the costs 
of prescriptions and her 
cruel plan to force pension-
ers with the greatest health 
needs to spend even more 
on their essential medi-
cines,” she said.

Federal budget 2015: side-effect means 
sickest patients are to pay more for drugs 

tax concessions on super 
earnings had become the 
fastest growing tax con-
cessions and someone 
had to start winding them 
back.
He said super tax conces-
sions were estimated to 
grow to $50.6 billion in 
2018-19, up from $29.7 
billion in 2014-15, at an 
average annual growth 
rate of 14.3 per cent.
The government’s recent 
budget shows the cost 
of the aged pension will 
be $50.4 billion in 2018-
19, up from $41.6 billion 
in 2014-15, at an average 
annual growth rate of just 
4.9 per cent.
“This is exactly why the 
earnings concession on 
superannuation is the 
fastest growing tax con-
cession in the federal 
budget,” Mr Bowen said.
“That rate of growth 
dwarfs the increase in 
the scale of age pension 
costs.”
“I read that Tony Abbott 
wants to make superan-
nuation an election issue. 
Bring it on. Labor is al-
ways delighted to fight an 
election on superannua-
tion, one of our proudest 
creations,” he said.
The shadow treasurer 
said Labor planned to put 
the ideas and needs of 
entrepreneurs at the cen-
tre of economic policy-

making because they will 
be key to future economic 
growth.
If elected, Labor would 
create a “regular and for-
mal mechanism”, called 
the Treasurer’s Entrepre-
neurial Council, through 
which entrepreneurs 
could have a direct line of 
communication with Trea-
sury and the Treasurer’s 
office, he said.
It would help to keep the 
interests of entrepreneurs, 
and the ever-changing 
challenges they face, at 
the forefront of Treasury’s 
mind.
Speaking on Wednesday, 
Mr Abbott said Labor 
needed to understand 
that superannuation ac-
counts were full of money 
that people had earned 
themselves, rather than 
being full of government 
money.
“There is a world of differ-
ence between tax-funded 
benefits and people’s own 
savings,” Mr Abbott said.
“Yes, superannuation 
is tax-advantaged. Still, 
you’ve got to make the 
money and put it aside in 
your super account, so it’s 
your money ... the Labor 
Party should wake up to 
the fact that superannua-
tion savings belong to the 
people who worked hard 
to accumulate those sav-
ings and they should stop 
seeing Australians’ super 
as a piggy bank that they 
can raid whenever they 
are in trouble.”
In the lead-up to last 
week’s budget, Mr Abbott 
upgraded the Coalition’s 
promise to make “no ad-
verse changes” to super-
annuation in this term of 
government to making no 
changes in the future.
It formed part of the gov-
ernment’s plan to differ-
entiate itself from Labor, 
which the Coalition wants 
to brand as the party of 
high taxes.
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Nearly a quarter of the 57 
million phone calls made 
to Centrelink last year 
went unanswered, accord-
ing to a new report by the 
Australian National Audit 
Office.
Australians spent 143 
years waiting in vain to 
speak to Centrelink in 
2013-2014, before simply 
hanging up, the auditors 
calculated.
About 13.7 million calls 
did not even make it to the 
point of being put on hold, 
after they were blocked or 
received a “busy signal”.

Another 13 million of the 
calls that did manage to 
get into the system were 
“abandoned”, with the 
callers getting tired of 
waiting to speak to an 
operator, the Audit of the 
Department of Human 
Service’s “Smart Centre” 
system found.
Lengthy waits for Cen-
trelink telephones to be 
answered is the number 
one complaint against the 
welfare agency, and the 
audit found the problem 
growing much worse.
Average waiting times 
have blown out dramati-
cally from just over 3 
minutes and 5 seconds in 
2010–2011 to nearly 17 
minutes 2013–2014.
The auditors blamed a 
dwindling number of pub-
lic servants answering 
telephones, the “perfor-
mance and reliability” of 
other customer service 
channels and a much 
lower proportion of calls 
being blocked before they 
entered the system.

The Auditor’s reported 
that the “average” wait 
time that Centrelink re-
ported to the government 
of nearly 17 minutes did 
not reflect the true experi-
ence of many customers, 
with 30 per cent waiting 
on hold for 30 minutes or 
more before their inquiry 
was answered.
On the positive side, the 
Auditor-General’s office 
acknowledged that the 
department was making 
progress in revamping 
its customer service and 
moving tens of millions 
of transactions each year 
online.
But the auditors ques-
tioned why the giant de-
partment could not follow 
the lead of other govern-
ment agencies, like the 
Tax Office, and give call-
ers a more realistic idea 
of how long they might be 
waiting.
“Of the 56.8 million calls 
made to Centrelink 1800 
or 13 telephone numbers 
in 2013-14, 43.1 million 
calls were able to enter 
the network while 13.7 
million calls were unable 
to enter the network, that 
is, the calls were blocked 
and the callers heard the 
‘busy’ signal,” the report 
says.
“Of the 43 million calls in 
2013-14 that were able to 
enter the network, around 
45 per cent were answered 
by a service officer and 
around a quarter were re-
solved in the interactive 
voice response system.”
But the audit office esti-
mated the remaining 30 
per cent, about 12.9 mil-

Centrelink leaves 26 million calls unanswered
lion phone calls, were 
simply abandoned.
In its defence, Human 
Services said that it must 
work with the resources it 
is allocated and estimated 
it would need to hire 1000 
new public servants, at 
an annual cost of $100 
million, to bring average 
waiting times down to five 
minutes.
But the auditors found 
the department’s perfor-
mance did not stack up 
well against that of other 
departments.
“The current target does 
not provide a clear indica-
tion of the wait times Cen-
trelink telephone custom-
ers can generally expect, 
due to the distribution of 
actual wait times around 
the ‘average’. Centrelink 
customers also continue 
to experience high levels 
of call blocking and call 
abandonment, which can 
further impact on the cus-
tomer experience,” the re-
port says.
Community and Public 
Sector Union national 
secretary Nadine Flood 
said the report’s findings 
showed job cuts amid ris-
ing demand had put pres-
sure on staff and impacted 
services.
“This is what years of 
so-called efficiency divi-
dends that cut jobs looks 
like – longer wait times for 
clients and more stress 
for the staff who are on 
the receiving end of frus-
trated clients waiting lon-
ger.”
Ms Flood said almost 5000 
jobs had been slashed 
from the department’s 
call centres and in-face 
service centres over five 
years, as staff answered 
roughly three million extra 
calls a year.
“It’s unacceptable and it’s 
high time that the govern-
ment and Human Services 
fund agencies like Cen-
trelink properly to allow 
staff to do the job to the 
level the community ex-
pects.” 
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Second-generation Austra-
lians involved in terrorism 
face being stripped of their 
citizenship, along with dual 
nationals, as part of the Ab-
bott government’s efforts 
to tighten national security 
laws. 
The Australian understands 
the government is examin-
ing ways to revoke or sus-
pend the citizenship of hate 
preachers and foreign fight-
ers, including Australians 
who have one or both parents 
born overseas, in a bid to 
tackle the growing threat of 
homegrown jihadists.
The government is actively 
considering whether it would 
be possible to strip them of 
their Australian citizenship, 
forcing them to take out citi-
zenship in the country of their 
parents’ birth.
The government would need 
to be satisfied that these 
people would not be rendered 
stateless.
National security agencies 
are watching a large number 
of radicalised second-genera-
tion Australians.
Tony Abbott flagged moves to 
deal with Australian citizens 
involved in terrorism, as well 
as developing amendments 
to the Citizenship Act to re-
voke or suspend the citizen-
ship of dual nationals, in his 
national security address in 
February.
The Border Force Counter-
Terrorism Unit has helped 
stop 288 passengers leaving 
the country over the past nine 
months.
All were deemed a national 
security risk and included 
foreign fighters, jihadi brides 
and those involved in financ-
ing terrorism.
Immigration Minister Peter 
Dutton said yesterday there 
was a “determination by the 
government to keep our pop-
ulation as safe as we possibly 
can, particularly with the cur-
rent threats, particularly given 
the amount of radicalisation 
that is taking place in back 
rooms, in kids’ bedrooms”.
“All of that information is be-
ing provided over the inter-
net,” Mr Dutton told The Aus-
tralian.
“It means that we have to re-
spond to the current threat. 
It’s hard for me to walk down 
the street without people say-
ing: ‘Why do we allow these 

people to come back into 
the country if they are going 
off to fight in a foreign land? 
Why do we allow them to re-
turn to Australia even more 
radicalised to do harm to us 
here?’’’
The government has been 
drawing on the experience 
of Britain, which has had a 
tougher appro-ach to citi-
zenship for almost a decade. 
“There have been a number of 
cases there where they have 
decided to remove citizen-
ship, so it is a timely debate 
for our country to have,’’ Mr 
Dutton said.
“I think most Australians 
would want the government 
to give proper consideration 
to a very serious issue still 
with the underlying principle 
remaining very important, and 
that is not to render people 
stateless.’’
Under the Australian Citizen-
ship Act, the minister has the 
power to revoke citizenship.
Most cases involve people 
who are convicted of a “seri-
ous offence’’ carrying a “se-
rious prison sentence’’ or 
if they serve in the “armed 
forces of a country at war with 
Australia’’.
Australians fighting with Is-
lamic State do not fit into this 
category because the terror-
ist group is not a state.
The government wants to 
modernise the citizenship 
laws to deal with Australians 
going to Syria or other terror-
ist zones and taking up arms 
with jihadis.
Any changes to citizenship 
rules will retain the power to 
revoke citizenship as a minis-
terial discretion.
“Some of the critics, like the 
Australian Greens, would say 
there should be a conviction 
for terrorism before revoca-
tion is considered but the re-
ality is nobody would ever be 
captured by that regime,’’ Mr 
Dutton said.
“If somebody is off fighting in 
Syria or blowing up journal-
ists in Paris or killing police 
officers in Toronto, the real-
ity is that not in all of those 
cases would there be a con-
viction.
“Particularly in the Middle 
East where we rely on intel-
ligence, not law-enforcement 
information, there needs to be 
the capacity for discretion be-
cause in some cases the min-

Jihadist fighters ‘risk Australian citizenship’ 
ister of the day wouldn’t want 
to apply the revocation for na-
tional security reasons.’’
He said if it was “codified and 
mandated that people should 
lose their citizenship, if for ex-
ample there was a conviction 
of terrorism, well I think that 
is a more dracon¬ian power 
than what they are proposing 
here’’.
Mr Dutton said the govern-
ment would continue to work 
with the Islamic community.
“We work now with the Is-
lamic leaders and we identify 
radical threats,’’ the Immigra-
tion Minister said.
“We want to work even more 
closely with them in regards 
to any proposed changes 
around citizenship.’’
Any changes to citizenship 
rules would not target specif-
ic ethnic or religious groups 
and would be solely targeted 
at those who are involved in 
terrorism.
“As we’ve seen in the Middle 
East and as we’ve seen in 
other parts of the world, these 
radicals blow up Muslims 
the same as they do people 
of Christian and Hindu back-
grounds,’’ Mr Dutton said.
The Prime Minister has 
warned that any Australian ji-
hadists disillusioned with life 
in Syria could expect arrest, 
prosecution and jail if they re-
turned to Australia.
The Australian revealed earli-
er this week that at least three 
suspected Australian jihadis 
were in secret talks with the 
government about returning 
home.
The citizenship changes be-
ing considered would not 
affect Australians born here 
with Australian parents.
Influential backbencher and 
government deputy whip 
Andrew Nikolic wrote in The 
Australian yesterday that he 
wanted to see tougher action 
taken against Australian-born 
citizens who followed the “si-
ren song of transnational ter-
rorism’’.
Mr Dutton said: “It is a privi-
lege to be an Australian citizen 
even by birth and if people are 
involved in terrorist activities 
the government is examining 
what options might be avail-
able in terms of suspension 
of privileges such as social 
security, such as voting and 
other entitlements of govern-
ment.’’
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق



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, Auburn

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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