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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

كنعان: االتفاق مع القوات أبعد من الرئاسة .. جعجع: سنتحالف مع التيار يف االنتخابات البلدية
اجللسة الـ37 رسالة العقم للزائر األممي! سالم: توطني الالجئني مرفوض

مغاير  عامل  أي  ان  مع 
يكن  مل  السابقة  للجلسات 
الـ37  اجللسة  من  منتظرًا 
للجمهورية  رئيس  النتخاب 
تضاؤل  فان  االول،  أمس 
حجم املشاركة فيها قياسًا 
أضاف  السابقة  باجللسة 
عامال آخر من عوامل االحباط 
املعنوي لكون هذه اجللسة 
مع جمموعة دالالت  تزامنت 
اجللسة  ان  ذلك  رمزية. 
مدة  مرور  مع  أواًل  تزامنت 
املهلة  بدء  على  سنتني 
رئيس  النتخاب  الدستورية 
مدة  تكن  وان  للجمهورية 
حتتسب  الرئاسي  الفراغ 
الرئيس  والية  نهاية  من 
السابق ميشال سليمان يف 

25 أيار 2014. 
العقد  بدء  مع  تزامنت  كما 
النواب  جمللس  العادي 

التتمة صفحة 31

مجلس نوابنا!!!
الفراغ  تأثريات  وسط 
التشريع  على  املباشرة 
يثريها  اليت  واالنقسامات 

عمل  على  الفراغ  واقع 
اجمللس. 

أما العامل الثالث فيكتسب 

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

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

منقوشة ع الصاج

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

معجنات على الصاج
تنقلكم اىل أجواء الضيعة

يف وقت واصلت الشرطة 
البلجيكية واالوروبية حبثها 
نائمة«  ارهابية  »خاليا  عن 
موقع،  اي  تضرب يف  قد 
املتحدة  الواليات  اقرتجت 
العامل »التوحد يف مواجهة 
الرئيس  وقال  االرهاب« 
االربعاء  اوباما  باراك 
بتنظيم  اهلزمية  احلاق  »ان 
اولوية  يشكل  داعش 
وزير  ووصل  قصوى«. 
جون  األمريكي  اخلارجية 

»خاليا نائمة« تهدد أوروبا... وأمريكا 
تقرتح توّحد العامل ضد »داعش«

التتمة صفحة 31

اخلارجية  وزير  جيري 
األمريكي جون كريي الذي 
وصل إىل موسكو االربعاء، 
الرئيس  مع  حمادثات 
ونظريه  بوتني  فالدميري 
الفروف،  الروسي سريغي 

»الوصول  إىل  تسعى 
يف  املوضوع«  صلب  إىل 
السورية.  األزمة  خصوص 
وزارة  يف  مسؤول  وقال 
إن  األمريكية  اخلارجية 
كريي يريد أن »يسمع أين 

كريي يسأل بوتني عن دور األسد يف »التحّول السياسي«

التتمة صفحة 8

امس  بروكسل  اىل  كريي 
للتشاور  اخلميس  االول 
األوروبيني  احللفاء  مع 
املقبلة  اخلطوات  شأن  يف 
بعدما  االرهاب،  حملاربة 
القيادة  مع  األمر  حبث يف 

الروسية يف موسكو.
زيارة  خالل  اوباما  وقال 
اولوية  »انها  االرجنتني 
قصوى بالنسبة الي )...( 
تنظيم  قتال  سنواصل 

يف  بوتني  تفكري  وصل 
شأن التحّول السياسي يف 

سورية«. 
توقعات  من  قلل  لكنه 
دث االجتماعات أثرًا  بأن حتحُ
فوريًا يف حمادثات جنيف، 

بعدًا خارجيًا، ذلك ان اخفاق 
اجللسة االخرية شكل رسالة 
سلبية اىل أرفع زائر أممي 
العام  االمني  هو  لبريوت 
كي- بان  املتحدة  لالمم 
االول  بدأ امس  الذي  مون 
اخلميس زيارة تستمر يومني 
الفراغ  أزمة  خالهلا  ستكون 
حماور  ابرز  أحد  الرئاسي 
سيجريها  اليت  احملادثات 

نتقدم بأحر التهاني من 
الجالية اللبنانية والعربية 
عامة  واملسيحية خاصة 
بمناسبة عيد الفصح 

املبارك، أعاده اهلل على 
الجميع بالخري واليممن 

والربكات.
»الهريالد«

تهنئة

لعناوين  أتطلع  »ال  قائاًل: 
كبرية بهذا اخلصوص«.



Page 2صفحة 2     

اعالنات

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

Luke Foley  MP
  Opposition Leader

 Member for Auburn 

زعيم املعارضة لوك فولي يهـنئ

الفصـح هو زمن السالم، احملبة واألمل.

أمتنى لكم ولعائالتكم عيد فصــح سعيد للغاية.

Easter is a time 
of peace, love 

and hope. 

Wishing you 
and your family 

a very Happy 
Easter. 

54 - 58 Amy St REGENTS PARK NSW 2143 
 P 9644 6972 | F 9644 8290 | E auburn@parliament.nsw.gov.au

يتقدم سعادة النائب يف برملان 
فيكتوريا عن املنطقة الغربية مللبورن

االسـتاذ خليل عـيده
بأحّر التهاني من اجلالية العربية عامة 

واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح 

املبارك

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

وكل عام واجلميع بألف خري

كـوليت اسـكندر سـركيس تهـنئ

تتقدم 
الناشطة 

االجتماعية 
كـوليت 
اسـكندر 
سـركيس

بأحر التهاني 

من اجلالية اللبنانية والعربية عامة واملسيحية 

خاصة مبناسبة عيد الفصح اجمليد أعادها اهلل 

على اجلميع باخلري  والربكات..

  وكل عام وأنتم خبري.
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لبنانيات

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

جددت وزيرة الداخلية الربيطانية 
وزير  لقائها  خالل  ماي  ترييزا 
نهاد  والبلديات  الداخلية 
املشنوق، استعدادها لـ »تعزيز 
التعاون االمين مع لبنان وزيادة 
الدعم له من خالل قوى االمن 
توطيد  بهدف  اللبناني  الداخلي 
ومكافحة  الداخلي  االستقرار 

التطرف واالرهاب«.
اليوم  يف  املشنوق  وأمضى 
الثالث من زيارته الرمسية اىل 
يرافقه  الربيطانية،  العاصمة 
أكثر  اللبناني،  االمين  الوفد 
من ساعتني ونصف ساعة يف 
الربيطانية  الداخلية  وزارة  مقر 
لقاءات  سلسلة  أجرى  حيث 
اوجه  خمتلف  تعزيز  تناولت 
التعاون األمين الثنائي اللبناني 

- الربيطاني.
املشنوق  التقاهم  من  وأبرز 
ووزير  الربيطانية  نظريته 
هايس  جون  لألمن  الدولة 
وسكرتري الدولة الدائم لوزارة 
مارك سيدويل ومدير  الداخلية 
اما  المربتي.  ديفيد  الشرطة 
الوفد اللبناني فقد ضم املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم ومدير االدارة املشرتكة 
العميد  الداخلية  وزارة  يف 
شعبة  ورئيس  اخلوري  الياس 
عثمان  عماد  العميد  املعلومات 

والعقيد خالد محود.

ماي

ماي  أبلغت  جهتها،  من 
احلكومة  »تقدير  املشنوق 
من  لبنان  يبذله  ملا  الربيطانية 
جهود وما يقوم به من اجنازات 
مكافحة  صعيد  على  وخطوات 
اضافة  والتطرف،  االرهاب 
والتسهيالت  املساعدات  اىل 
النازحني  اىل  يقدمها  اليت 

السوريني«.

الداخلية  وزير  شكر  بدوره، 
اهتمام  الربيطانية  لنظريته 
حكومة بالدها ب«تعزيز التعاون 
مع احلكومة اللبنانية وخصوصا 
وزارة الداخلية وخمتلف اجهزتها 
االمنية، وحتديدا تقديم اخلربات 
التدريب  جمال  يف  الربيطانية 
مكافحة  صعيد  على  اكان 
صعيد  على  او  االرهاب 
ذلك  اليومية،  االمنية  املهمات 
جتربة  الربيطانية  لالجهزة  ان 
متقدمة يف جمال  وخربة  مميزة 
الشرطة  رجل  صورة  حتسني 
املواطن  مع  تعامله  وكيفية 

وحتديد العالقة بينهما«.
»ضرورة  مؤكدة  ماي  وردت 
اجل  من  التواصل  استمرار 
وتفعيل  التنسيق  تعزيز 
اللبناني  اجلانب  مع  التعاون 
واعدة  جديدا«،  دفعا  واعطائه 
ملختلف  التوجيهات  ب«إعطاء 
دوائر وزارتها للمضي يف هذا 

االجتاه«.

دقيقة صمت

صودف  آخر،  صعيد  على 
وجود الوفد اللبناني يف وزارة 
دعوة  مع  الربيطانية  الداخلية 
العاملني يف  اىل مجيع  وجهت 
صمت  دقيقة  للوقوف  الوزارة 
تفجريات  ضحايا  على  حدادا 
اعضاؤه  فشارك  بروكسيل، 
التضامنية،  الوقفة  هذه  يف 
يف  الربيطاني  السفري  حبضور 

بريوت هوغو شورتر.
مع  لقاءاته  هامش  وعلى 
الربيطانيني،  املسؤولني 
مقر  يف  املشنوق  استقبل 
إقامته، النائب السابق لرئيس 
فارس،  عصام  الوزراء  جملس 
وكان عرض لألوضاع يف لبنان 

واملستجدات االقليمية. 

 املشنوق التقى يف لندن وزير الدولة لألمن وآخرين:

 لتعزيز التعاون األمين 
وإعطائه دفعا جديدا

املشنوق خالل اجتماعه مع وزير امن الدولة وآخرين

علي حسن  املالية  وزير  التقى 
رئيسة  واشنطن  يف  خليل 
الدولي  النقد  الصندوق 
وفريقها  الغارد  كريستني 
ارتياحهم  عن  عربوا  الذين 
لبنان  يف  النقدي  »لالستقرار 

وخلطوات مالية اختذت«.
»ضرورة  على  الرتكيز  وجرى 
افادهم  حيث  املوازنة«،  اجناز 
خليل انه »كان هناك سد جزئي 
الذي  بالقانون  الثغرة  هلذه 
صدر عن جملس النواب« ولكن 
فريق صندوق النقد شدد على 

»اجناز هذا املوضوع«.
وزارة  يف  كان  الثاني  اللقاء 
رامني  مع  االمريكية  اخلزانة 
اخلزانة  وزير  مساعد  تولووي 
لشؤون التمويل العاملي وفريق 
يف  البحث  مت  حيث  عمله، 
حتييد  ويف  املالية  »االجراءات 
يف  واللبنانيني  لبنان  اقتصاد 
حزب  متويل  منع  قانون  تطبيق 

اهلل«.
مسؤول  مع  لقاء  خليل  وعقد 
يف  والطاقة  النفط  شؤون 
أموس  االمريكية  اخلارجية 
البحث  وتناول  هوشستني 
مع  البحرية  احلدود  ترسيم 

اسرائيل.
عن  خليل  قال  اللقاء  بعد 
متابع  »شخص  انه  هوشستني 
للملف اللبناني منذ التسعينيات 
واكدنا  النفط،  يف  سيما  وال 
الواليات  مساعدة  ضرورة 
املتحدة االمريكية لألمم املتحدة 

للبدء برتسيم احلدود البحرية«.
اضاف: »كان هوشستني وعد 
باجابات،  سيأتي  بأنه  بري 
جوابا  ينتظر  انه  منه  ومسعت 
اىل  وسينقله  اسرائيليني  من 
أواخر  اللبنانيني  املسؤولني 
نيسان، وقد تكون خطوة جيب 
مراسيم  باصدار  نواكبها  ان 

النفط وتقسيم منطقة....«.
كذلك عقد خليل لقاء يف جملس 
االمن القومي مع السيدة يائل 
الشرق  قسم  رئيسة  المربت 
ملف  مسؤولو  ومعها  االوسط 

لبنان.
مسؤولة  صباحا  التقى  وكان 
الكسندر  بايج  االوسط  الشرق 
ونائبتها منى يعقوبيان وتناول 
واملساعدات  الربامج  البحث 
رفع  ومت  للبنان  ختصص  اليت 
دوالر  مليون   65 من  قيمتها 
وهي  دوالر.  ماليني   110 اىل 
ترتكز بالدرجة األوىل على دعم 
ومشاريع  التعليمي  القطاع 
ابرام  وسيتم  والصحة.  املياه 
مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية، 
متوقعة ابرامها االسبوع املقبل 
الرمسية  املدارس  ملساعدة 
الربامج  تشمل  كما  لبنان.  يف 
تقديم القروض امليسرة ودعم 
والقطاع  الصغرية  املؤسسات 

الزراعي«.
»ايالء  اىل  املال  وزير  ودعا 
يف  التنمية  ملشاريع  االهمية 
القرى النائية ال سيما يف جمال 

املياه ومعاجلة النفايات«.

خليل التقى يف واشنطن رئيسة صندوق النقد 
الدولي ومسؤولني: عربوا عن ارتياحهم 

لالستقرار النقدي يف لبنان

النواب  جملس  رئيس  أرجأ   
نبيه بري جلسة انتخاب رئيس 
كانت  اليت   37 ال  اجلمهورية 
مقررة ظهر امس االول اخلميس 
اىل ظهر االثنني يف 18 نيسان 
اكتمال  عدم  بسبب   ،2016

النصاب.
وقد بلغ عدد النواب احلاضرين 
يف  نائبا   62 اليوم  جلسة  يف 
املاضية  اجللسة  كان يف  حني 
النصاب  ان  علما  نائبا،   72
 86 هو  اجللسة  هلذه  القانوني 

نائبا.
بدء  مع  اليوم  جلسة  وتزامنت 
العقد العادي الذي انطلق امس 
او  مرسوم  اىل  حيتاج  ال  وهو 
اىل تواقيع. وينتظر ان تشهد 
أكدته  ملا  ووفقا  الدورة  هذه 
ورشة  الوطين  احلوار  هيئة 
مكثفة  وجلسات  تشريعية 
من  العديد  واقرار  لدرس 
النيابية  واالقرتاحات  املشاريع 
واهمها   )300( ال  اليت ختطت 
قانون االنتخابات النيابية الذي 
تسلم الرئيس بري الصيغة اليت 
التواصل  هيئة  اليها  توصلت 
منسقها  من  باالمس  النيابية 

النائب جورج عدوان.
اجمللس  اىل  الواصلني  اول 
حضر  الذي  بري  الرئيس 
عشرة  احلادية  الساعة  قرابة 
النائب  وتاله  الظهر،  قبل  من 
تواىل وصول  ثم  حوري،  عمار 
الرئيس  آخرهم  وكان  النواب 
والرئيسان  احلريري  سعد 
السنيورة  وفؤاد  سالم  متام 
الذي  احلريري  بهية  النائبة  ثم 
 62 عند  العدد  اقفل حبضورها 

نائبا.

الجميل
ووصف النائب سامي اجلميل، 
الذي حضر مع نواب كتلة حزب 
تكرر  الذي  املشهد  الكتائب، 
اما  »باملسخرة«   37 الـ  للمرة 
ايلي  النائب  الكتلة  رئيس 
ماروني فأبدى استغرابه لغياب 
اجلمهورية  لرئاسة  املرشحني 
او حتى من ميثلهما ووصفهما 

»باالشباح«.
والنصف  عشرة  الثانية  وعند 
دخل النواب اىل القاعة، وبعد 
وتعداد  احلضور  من  التأكد 
النواب أذاع امني عام اجمللس 
بيان  ضاهر  عدنان  النيابي 
وجاء  بالتأجيل،  بري  الرئيس 

فيه:
النواب  جملس  رئيس  »أرجأ 
اجللسة  بري  نبيه  االستاذ 
اليوم  ظهر  مقررة  كانت  اليت 
ظهر  من  عشرة  الثانية  اىل 
 18 فيه  الواقع  االثنني  يوم 
عدم  بسبب   2016 نيسان 
القانوني.  النصاب  اكتمال 
اجللسة  عن  استعيض  وقد 
بلقاءات جانبية بني النواب اال 
النائب  كان  االبرز  الغائب  ان 
بعد  حضر  الذي  عدوان  جورج 
وقد  النواب،  مجيع  غادر  ان 
الدوري بينه وبني  اللقاء  غاب 

الرئيس السنيورة.
بعد ارجاء اجللسة، التقى الرئيس 
اجمللس  يف  مكتبه  يف  بري 

معه  وعرض  احلريري  بالرئيس 
التطورات السياسية الراهنة.

الحريري
احلريري  ادىل  اللقاء  بعد 
»هذه  اآلتي:  بالتصريح 
ال 37 النتخاب رئيس  اجللسة 
لنمارس  أتينا  وقد  مجهورية، 
النتخاب  الدستوري  واجبنا 
ما  لالسف  للجمهورية،  رئيس 
كنا  كما  مستمرا  التعطيل  زال 
كما  رأيي  مرة.  كل  يف  نراه 
ان  بري  نبيه  الرئيس  رأي 
هو  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
اليت  االزمات  من  لكثري  احلل 
بعض  غياب  البلد.  يف  نراها 
يبني  اجللسة  هذه  عن  النواب 
تعطيل  يريدون  من  هناك  ان 
واستمرار  اجلمهورية،  رئاسة 

هذا املوضوع غري مقبول«.
اضاف: »سنستمر بالنزول اىل 
بتأدية  ونستمر  النواب  جملس 
لننتخب  الدستوري  واجبنا 
رئيس مجهورية. كل املساوىء 
من  هي  البلد  يف  اليت حتصل 
عن  يغيبون  الذين  مسؤولية 
رئيس  النتخاب  النواب  جملس 
مجهورية. هذا البلد دميوقراطي 
ينتخب  ان  وجيب  دستور  وله 
رئيس مجهورية، وان شاء اهلل 

سنكمل هذه املساعي«.
عدم  مساوىء  »ومن  وتابع: 
ما  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
حل يف الشمال وطرابلس اليت 
تصدرت قائمة أفقر مدينة على 
البحر االبيض املتوسط، وحنن 
به  تقدم  الذي  املشروع  ندعم 
حملاربة  فاضل  روبري  النائب 
الفقر وستكون لنا مبادرة معه 

قريبا ان شاء اهلل«.
ل«حزب  العام  االمني  سئل: 
نصراهلل  حسن  السيد  اهلل« 
ابدى اجيابية يف ما خص اللقاء 
معك، هل ميكن ان حيصل لقاء 

قريبا؟
أجاب: »قلت يف مقابليت انين 
لست ضد، ما يهمنا ان ننتخب 
حوارا  ونفتح  مجهورية  رئيس 
حقيقا لنخرج البلد من املشاكل 
اليت  واملخاطر  نعيشها،  اليت 
رئيس  انتخاب  لكن  نواجهها، 
بالنسبة  االساس  هو  مجهورية 

لي«.
الزخم  اليوم  نر  مل  سئل: 
اجللسة  كان يف  الذي  النيابي 
 80 حبضور  وعدمت  املاضية، 

نائبا وما فوق؟
بعض  متفائل،  »أنا  أجاب: 
والبعض  البلد،  خارج  النواب 

ارجاء جلسة انتخاب الرئيس اىل 18 نيسان
 احلريري: يريدون تعطيل رئاسة اجلمهورية وسنستمر بالنزول اىل 

اجمللس وتأدية واجبنا الدستوري

أنه  من  متأكد  لكنين  يأت،  مل 
اذا كان هناك ضغط حقيقي، 
لوصلنا رمبا اىل 80 او 83 أو 

اكثر«.
سئل: هل هناك حماولة القناع 
مرشحك النائب سليمان فرجنية 

حلضور اجللسة املقبلة؟
سيد  هو  بك  »سليمان  أجاب: 
ساعة  قراراه  يأخذ  وهو  قراره 
يأتي،  ان  عليه  نتمنى  يشاء، 

ولكن هو يتحكم بقراره«.
سئل: كم ستطيل بالك رغم ان 

مرشحك االساسي ال حيضر؟
أجاب: »بالي طويل جدا«.

عون  ميشال  العماد  سئل: 
النواب  جملس  ان  وقال  عاد 

اساس  اي  على  شرعي،  غري 
رئيسا  سينتخب  اجمللس  هذا 

للجمهورية؟
شرعي،  اجمللس  »هذا  أجاب: 
يقول  عون  اجلنرال  ألن  ليس 
غري  انه  يعين  شرعي  غري  انه 
شرعي. لو انتخبنا عون رئيسا 
شرعيا  اجمللس  هذا  ألصبح 

بالنسبة له«.
حوار  حصل  حال  يف  سئل: 
تتغري  هل  ايراني،  سعودي 
الرتشيحات يف لبنان وتذهبون 
اىل رئيس وسطي ليس من 8 

اذار؟
احلوار  ان  »برأيي  أجاب: 
السعودي االيراني هو حوار بني 
حول  خالف  على  هما  دولتني 
االمور  ان  شك  ال  امور،  عدة 
ستهدأ او تتحسن يف املنطقة. 
مرشحان  هناك  لبنان  لكن يف 
من 8 اذار، السيد نصراهلل قال 
ان  ميكن  هل  انتصرنا،  حنن 
ينتصر احد من دون ان حيتفل 
على  قادرون  حنن  بانتصاره؟ 
انتخاب أحد املرشحني، تفضلوا 

اىل جملس النواب«.
اضاف: »نسمع ان التيار العوني 
يريد النزول اىل الشارع، فبدل 
النزول اىل الشارع، لينزل اىل 

جملس النواب«. 

اللواء  املستقيل  الوزير  أبرق 
العدل  وزير  إىل  ريفي  أشرف 
وإىل  جينز  كوين  البلجيكي 
سفري بلجيكا أليكس ليانريتس 
األوروبي  اإلحتاد  سفرية  وإىل 
كريستينا  السيدة  لبنان  يف 

ماركوس السن، معزيا بضحايا 
اإلعتداء اإلرهابي يف بروكسيل، 
مع  لبنان  »تضامن  مؤكدا 
منددا  وشعبا«،  حكومة  بلجيكا 
باإلرهاب، داعيا اىل »مكافحته 

بكل السبل«.

ريفي عزي بضحايا االعتداء 
االرهابي يف بلجيكا
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 جعجع: حزب اهلل ال يريد انتخابات رئاسية يف الوقت الراهن ومن الضروري 
حصول االنتخابات البلدية و من اجلرمية حماولة تأجيلها

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

املفتي دريان مستقبال شاتيال
 أكد رئيس حزب القوات اللبنانية 
مسري جعجع »ان حزب اهلل ال يريد 
يف  لبنان  يف  رئاسية  انتخابات 
فعله  علينا  وما  الراهن،  الوقت 
ليفك  املناسبة  الطرق  اجياد  هو 
االستحقاق،  هذا  قيود  اهلل  حزب 
بعدم  مصلحة  لديه  اهلل  فحزب 
على  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وتكتيكي،  اسرتاتيجي  مستويني 
حزب  االسرتاتيجي  املستوى  على 
اهلل ال يستطيع التعايش مع دولة 
فعلية يف لبنان، فاملعادلة بسيطة 
وحزب  قوية  دولة  إما  وواضحة 
ودولة  قوي  حزب  وإما  ضعيف 

ضعيفة«.
الضروري  »من  أنه  جعجع  ورأى 
من  اذ  البلدية  االنتخابات  حصول 
اجلرمية حماولة تأجيلها، األمر الذي 
لن نرضى به، وبتقديري ستجري 
ألن  جيب  كما  البلدية  االنتخابات 
الشعب اللبناني حباجة ألن يتنفس 
يف مكان ما بعد أن سدت بوجهه 

االنتخابات الرئاسية والنيابية«.
مع  مقابلة  خالل  جعجع  وقال 
برأيي   «  : اليوم«  »روسيا  قناة 
الشخصي، ان اخلطة اليت وضعها 
على  للقضاء  الدولي  اجملتمع 
اإلرهاب كانت جزئية، مراهقة وغري 
االرهاب  ونبع  مصدر  ألن  جدية، 
الوقت  يف  يتمركز  اذ  معروف 
ومشال  العراق  مشال  احلاضر يف 
تتم  املواجهة  بينما  سوريا،  شرق 
يف باريس وبروكسيل وعلى حدود 
االحتاد االوروبي والواليات املتحدة 
االمريكية وغريها من الدول ويف 
بعض األوقات على حدود اململكة 
العربية السعودية أو يف داخلها، 
هو  اآلن  حتى  جرى  ما  كل  ولكن 
جوية ال تفسد  كناية عن ضربات 
نتائجها  كانت  قضية،  احلرب  يف 
البشرية  اخلسائر  وبعض  إزعاج 
ذلك،  من  أكثر  وليس  واملادية 
االنقضاض  هو  املطلوب  بينما 
وليس  هو  حيث  اإلرهاب  على 
فقط على ذيوله هنا وهناك، أي 
كل  فلو وضعت  برية،  عملية  عرب 
الدول  صرفتها  اليت  املقدرات 
وما  حدودها  على  للحفاظ  الغربية 
احلرب  خاضت  لكانت  ذلك  سوى 
وانتهت  األفعى  رأس  هو  حيث 
وإال  ماذا  االرهاب،  على  بالقضاء 
على  وسنوات  سنوات  سنستمر 

هذا املنوال«.
وأشار جعجع اىل أنه »جيب معاجلة 
مسألة االرهاب بكليتها، من متويل 
هذا االرهاب اىل خلفيات وجوده، 
كثري  يوجد  التمويل  موضوع  ففي 
وهي  تطلق  اليت  االتهامات  من 
أحدا  أن  ولو  سياسية،  اتهامات 
ليبنى  به  فليتقدم  دليل  لديه 
نعلم  كلنا  مقتضاه،  الشيء  على 
ان »داعش« لديها مصادر متويل 
ال  الشخصي  وبرأيي  كبرية  ذاتية 
خارجي  أي طرف  هناك  ان  اعتقد 
مدخول  لديها  فداعش  ميوهلا، 
اليت  الضرائب  ومن  النفط،  من 
املعامالت  كل  على  تفرضها 
االراضي  يف  جتري  اليت  التجارية 
من  كذلك  عليها،  تسيطر  اليت 
عمليات بيع التحف وسرقة األشياء 
النادرة وبعض املعادن، وال يغيب 
عن ذهننا أنه يف أول ضربة قام 
وضع  املوصل  يف  »داعش«  بها 
حيث  املركزي  املصرف  على  يده 
حواىل  قيمته  ما  فقط  هناك  ربح 
500 مليون دوالر دفعة واحدة... 
االرهاب  متويل  من  األهم  ولكن 
هذا  مواجهة  باتت  اذ  وجوده  هو 
على  وليس  أرضه  على  االرهاب 

نستطيع  وعندها  غريه،  أرض 
التخلص من االرهاب ومن متويله 

سويا«.
األقليات  مصري  من  ختوفه  وعن 
يف املنطقة وال سيما املسيحيني، 
بتحليل  قمنا  اذا  جعجع:«  أجاب 
بسيط لكل ما جرى يف السنوات 
العشرة األخرية يف لبنان واملنطقة، 
نرى ان االكثريات أكثر عرضة من 
األقليات، لذا جيب ان نضع االمور 
يف نصابها الصحيح، فالعدد األكرب 
نسبيا من الذين سقطوا يف العراق 

وسوريا هو من األكثرية...«
حاليا،  آذار  وعن وضع قوى 14 
قال جعجع:« ان 14 آذار متر يف 
صعب  بوضع  احلاضر  الوقت 
ولكن بدأت املعاجلات منذ اللحظة 
الصعب  الوضع  هلذا  األوىل 
والذي كان سببه بالدرجة األوىل 
رئاسة  انتخابات  مباشر  وبشكل 
بعد  ما  يف  ليتبني  اجلمهورية، 
ان ال انتخابات لرئاسة اجلمهورية 
هنا  ومن  ولألسف،  الساعة  حتى 
وقد  املعاجلات،  هذه  تستمر 
من  موفدا  يومني  منذ  استقبلت 
هو  احلريري  سعد  الرئيس  قبل 
خوري  غطاس  السابق  النائب 
ان  واعتقد  مطوال  تناقشنا  وقد 
يف  والتباين  االختالف  نقاط 
اآلراء تضيق أكثر فأكثر اىل حني 
التحضري النطالقة جديدة لـ14آذار 

يف الوقت املناسب«.
وأكد جعجع »ان حزب اهلل ال يريد 
يف  لبنان  يف  رئاسية  انتخابات 
فعله  علينا  وما  الراهن،  الوقت 
ليفك  املناسبة  الطرق  اجياد  هو 
االستحقاق،  هذا  قيود  اهلل  حزب 
بعدم  مصلحة  لديه  اهلل  فحزب 
على  للجمهورية  رئيس  انتخاب 
وتكتيكي،  اسرتاتيجي  مستويني 
حزب  االسرتاتيجي  املستوى  على 
اهلل ال يستطيع التعايش مع دولة 
فعلية يف لبنان، فاملعادلة بسيطة 
وحزب  قوية  دولة  إما  وواضحة 
ودولة  قوي  حزب  وإما  ضعيف 
ضعيفة، ومن هنا مصلحة حزب اهلل 
ان يكون يف حضرة دولة ضعيفة، 
حزب  التكتيكي  املستوى  وعلى 
رئيسا  عون  العماد  يريد  ال  اهلل 
ال  نفسه  الوقت  ويف  للجمهورية 
يستطيع خسارته، فيقوم يف هذه 
احلالة بتعليق االنتخابات الرئاسية، 
يوصله  وال  عون  خيسر  ال  عندها 
اىل الرئاسة ويؤجل املشكلة حتى 

إشعار آخر«.
بني  املصاحلة  كانت  اذا  وعما 
الوطين  و«التيار  »القوات« 
يف  حتالف  على  ستنسحب  احلر« 
جعجع:«  قال  البلدية،  االنتخابات 
التيار  مع  حتالف  لدينا  سيكون 
الوطين احلر يف االنتخابات البلدية 
وحيث تتواجد قوى 14 آذار سنكون 
معها، فالواحدة ال تلغي األخرى.«

القوات يف  امكانية مشاركة  وعن 
احلر  الوطين  التيار  له  حيضر  ما 
الشوارع  اىل  أنصاره  إنزال  من 
انتخاب اجلنرال  للضغط يف اجتاه 
عون رئيسا، قال جعجع:«حنن يف 
اخليار  هذا  ومناقشة  البحث  إطار 

وغريه من اخليارات«.
الضروري  من   « أنه  جعجع  ورأى 
من  اذ  البلدية  االنتخابات  حصول 
اجلرمية حماولة تأجيلها، األمر الذي 
لن نرضى به، وبتقديري ستجري 
ألن  جيب  كما  البلدية  االنتخابات 
الشعب اللبناني حباجة ألن يتنفس 
يف مكان ما بعد أن سدت بوجهه 

االنتخابات الرئاسية والنيابية«.
باجراء  احلكومة  قيام  كيفية  وعن 
انها  حني  يف  البلدية  االنتخابات 
النفايات،  مشكلة  حل  عن  عاجزة 
لفت جعجع اىل ان »إشراف احلكومة 
عادي  أمر  هو  االنتخابات  على 
معتادة  اللبنانية  واالدارة  روتيين 
على اجراء االنتخابات البلدية وحتى 
أما يف  احلاالت،  كل  النيابية يف 
حنن  النفايات  مبشكلة  يتعلق  ما 
أصال مل نشارك يف هذه احلكومة 
لن  الرتكيبة  بهذه  حكومات  ألن 
ألي  شيء  أي  حتقيق  من  تتمكن 
مواطن لبناني، فحكومة تناقضات 
ال تسري، ألنها سلطة تنفيذية وال 
جمال لشد احلبال داخلها، ماذا وإال 
ننتهي اىل ما وصلت اليه احلكومة 
احلالية«. وأوضح أنه إلجياد احلل 
حكومة  تشكيل  »ميكن  املناسب 
تكنوقراط أو من لون واحد، وقد 
لون  من  حكومة  وصلت  أن  سبق 
جنيب  الرئيس  حكومة  هي  واحد 
ميقاتي وكانت أفضل من احلكومة 

احلالية«.
وعن مصري لبنان يف حال سقطت 
أجاب  الرئيس متام سالم،  حكومة 
جعجع:« أنا لست مع سقوط حكومة 
الرئيس سالم ملا متثله من قيمة 
تنفيذية  كأداة  وليس  دستورية 
رئيس  غياب  ظل  يف  وباألخص 
طبيعية،  سياسية  وحياة  مجهورية 
لذا جيب ان حنافظ على آخر معقل 
هذه  وهو  أال  لبنان  يف  للدستور 
أو  استقالت  حال  ويف  احلكومة، 
تصريف  حكومة  ستبقى  أقيلت 
من  أدنى  حد  على  حتافظ  أعمال 

الوديعة الدستورية«.
اخلارجية  لبنان  تأزم عالقات  وعن 
اخلليجي  التعاون  دول جملس  مع 
شرح  السعودية  رأسها  وعلى 
جعجع:« لقد كان اقرتاحي أعمق من 
البداية  وزاري، ففي  وفد  ارسال 
تتحمل  أن  اللبنانية  احلكومة  على 
مسؤوليتها جتاه نفسها وشعبها، 
يكون  أن  احلكومة  تستطيع  فال 
تكون  وان  فيها  ممثال  اهلل  حزب 
قد اعتمدت سياسة النأي بالنفس 
ويف الوقت نفسه حزب اهلل يقاتل 
هذا  عربية،  جبهة  من  أكثر  على 

ليس مبنطق، فإما هناك دولة أم 
اللبنانية  احلكومة  كانت  وان  ال، 
تدخالت  وقف  على  قادرة  غري 
حزب اهلل اخلارجية ستتعاطى معها 
الدول اخلارجية على هذا األساس، 
من  هناك  ليس  اجملال  هذا  ففي 

مزح وظروف ختفيفية«.
السعودية  »ال  أنه  جعجع  وأوضح 
وال االمارات وال قطر وال الكويت 
عربية  أو  خليجية  دولة  أي  وال 
تطلب من لبنان أن يكون معها يف 
يواجهونها  اليت  االطراف  مواجهة 
ولكن يطلبون أقله ان يكون على 
على  انه  يعلن  أن  بدل  احلياد، 
احلياد فيما يقوم حزب باملشاركة 
يف  القائمة  املواجهات  كل  يف 

الشرق األوسط«.
ورأى أن عالقات لبنان اخلارجية مع 
الدول العربية تتجه اىل مزيد من 
التأزم طاملا يستمر حزب اهلل بهذه 
التصرفات اليت وضعت لبنان يف 
والصراع  احملاور  سياسة  خضم 

القائم يف املنطقة.
وعن الوضع األمين يف لبنان، قال 
فلتان  أي  من  أختوف  جعجع:«ال 
كل  ان  أبرزها  عدة  ألسباب  أمين 
ضمنهم  ومن  اللبنانيني  االفرقاء 
سياسية  نية  لديهم  اهلل  حزب 
بعدم املس باالستقرار يف لبنان، 
متماسك  اللبناني  اجليش  أن  كما 
ما  أفضل  على  بدوره  ويقوم 
يكون، عدا عن أن األجهزة األمنية 
االرهابية  اخلاليا  وتالحق  فاعلة 
جبار  مبجهود  وقامت  وهناك  هنا 
وحصلنا على نتائج كبرية يف هذا 

اجملال«.
سعد  الرئيس  مع  العالقة  وعن 
بــ  جعجع  وصفها  احلريري، 
»الباردة يف الوقت احلاضر ولكننا 
تعود  لكي  حتتها  احلطب  نشعل 
خصوصا  تكون،  ان  جيب  كما 
يكون  قد  لبنان  مستقبل  كل  ان 
وحنن  العالقة،  هذه  على  متوقفا 
جهودا  نضع  احلريري  والرئيس 
العالقة  هذه  نعيد  لكي  كبرية 
من  ونتمكن  السابقة  حرارتها  اىل 
اكمال املسرية اليت بدأناها سويا 

منذ العام 2005«.
وعما يقال ان احلل يف لبنان مرتبط 
سوريا،  يف  حل  اىل  بالتوصل 
قال:« أنا لست من اصحاب هذه 
ال  وبرأيي  االطالق،  على  الفكرة 
حل يف لبنان طاملا ال وجود لدولة 
فعلية، فأدوات التعطيل اللبنانية 
هي  لبنان  مشكلة  داخلية،  هي 
السياسية  واحلياة  الدولة  تعطيل 

الطبيعية فيه«.
وعن الدور الروسي يف املنطقة، 
اعترب جعجع »ان روسيا كانت يف 
اخلمسني سنة األخرية حاضرة دائما 
سواء هي مباشرة أم مالئكتها أم 
األوسط،  الشرق  يف  شياطينها 
وانا أستغرب جدا موقف روسيا من 
نظام بشار األسد، ألننا إن نظرنا 
اىل الوضع السوري ككل نرى ان 
نظام  هي  ارهابية  جمموعة  أكرب 
بشار األسد الذي امتد حكمه على 
والقتل  القمع  من  سنة   40 مدى 
والتهجري، وحتى اللحظة اعتقد ان 
الثورة  انطالق  منذ  القتلى  عدد 
عدا  ألف   400 قد ختطى  السورية 
وجمهولي  واألسرى  املخفيني  عن 
أكثر  إرهابا  تريد  فماذا  املصري، 
روسيا  لنرى  االرهاب؟  هذا  من 
تساند هذا االرهاب، وهذا مدعاة 
سوداء  ونقطة  كبرية  استغراب 
لفرتات  الروسية  للدولة  ستسجل 
تسجل  أال  أمتنى  كنت  طويلة، 

هلا«. 

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  استقبل   
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
الفتوى، وفدا من املؤمتر الشعيب 
اللبناني برئاسة كمال شاتيال الذي 
قال بعد اللقاء: »كان لقاؤنا طيبا 
يقوم  الذي  السماحة  صاحب  مع 
يعيد  منفتح  توحيدي  وطين  بدور 
مت  ولقد  ودورها،  مكانتها  للدار 
بينها  من  أمور  عدة  يف  البحث 
الشريف،  باألزهر  الدار  عالقات 
اليت  واإلرهاب  التطرف  وقضايا 
ويف  دينهم  يف  املسلمني  تهدد 

دورهم«.
اضاف شاتيال: »كان من الطبيعي 
بلجيكا  يف  جرى  ما  نستنكر  ان 
وغريها وما جيري من ختريب ناتج 
من خلفاء األشرار من املغول والترت 
الذين اثبتوا انهم ليسوا من خلفاء 
يأتون ويذهبون  االبرار، فاخلوارج 
يف كل العصور اإلسالمية. نشدد 
اإلسالمي  الصف  وحدة  على 
ملواجهة أي حماوالت فتنة، وحنمد 
بيئة  أي  وال  مناعة  توجد  انه  اهلل 
التطرف  لقوى  للمسلمني  حاضنة 
جيري  ما  كل  فرغم  واإلرهاب، 
هناك  تعبئة  من  جيري  وما  حولنا 
وحدة  هي  األساسية  القاعدة 
يف  شأنهم  هلم  الذين  املسلمني 

لبنان، وحتى هلم تأثريهم«.
»حنن لسنا فقط مسلمني  وتابع: 
كامتداد للعامل العربي واإلسالمي، 
يف  تارخييا  مسلمون  حنن  وإمنا 
هذا  يف  رائد  دور  هلم  لبنان 
على  واإلسالمي  العربي  العامل 
بالدين  والتمسك  االنفتاح  قواعد 
واالعتدال  والوسطية  والتسامح 
ان  الطبيعي  الطروحات. ومن  يف 
يعرب صاحب السماحة عن السماحة 
هذه  يف  واالنفتاح  واالعتدال 

الظروف العصيبة اليت منر بها«.
واكد شاتيال »ان أي تعبئة طائفية 
او مذهبية ال ختدم االنتخابات الحد، 
ولكنها تصب يف دائرة استغالل 
لذلك  تعبئة،  ألي  املتطرفني 

العدو  ضد  اال  للتعبئة  لزوم  ال 
فلسطني،  اجل  ومن  اإلسرائيلي 
احلال  بطبيعة  لبنان  يف  وحنن 
نرفض ان نكون ساحة لالساءة اىل 
نتطلع  إسالمي.  او  عربي  بلد  أي 
مزارع  تهددنا،  اليت  املخاطر  اىل 
من  حمتلة  زالت  ما  احملتلة  شبعا 
ولدينا تطرف  االن،  اىل  إسرائيل 
لبنان.  ومشال  شرق  يف  يهددنا 
اوضاعنا االقتصادية صعبة، والن 
دستور  تطبق  مل  احلاكمة  السلطة 
الطائف منذ اكثر من عشرين عاما، 
نشكو  اليت  املعاناة  هذه  نعاني 
منها االن. حنن حباجة اىل تطبيق 
مواجهة  اىل  وحباجة  الدستور، 
املخاطر، وذلك يتطلب اعلى درجة 
درجة  واعلى  املسلمني  لوحدة 
للوحدة الوطنية يف هذه الظروف، 
ولن تنفع الطروحات الطائفية من 
ساوى  فالدستور  وهناك،  هنا 
املواطنة  مبدأ  وأقر  الطوائف  بني 
لطروحات  داعي  فال  املتساوية، 
يشابه  ما  او  تأسيسية  مؤمترات 
بعد  بالفعل  الدستور  ألن  ذلك، 
120 ألف ضحية وشهيد يف لبنان 
الن  تطبيقه  فقط  وعلينا  صاحل، 
السلطات احلاكمة من 20 عاما مل 

تطبق كل بنود هذا الدستور«.
نستنكر  ان  الطبيعي  »من  وقال: 
بلجيكا،  وغري  بلجيكا  جرى يف  ما 
كبرية  إساءة  فيه  ذلك  الن 
ان  فبدل  يشوه،  الذي  لإلسالم 
بينهم،  ما  يف  املسلمون  يقتتل 
تطرف  هناك  يكون  ان  وبدل 
من  ذاك  او  الفريق  هذا  لدى 
إلعادة  نتحد  ان  علينا  املسلمني، 
الوهج للدعوة اإلسالمية الصحيحة، 
وعلينا الدفاع عن اإلسالم جبوهره 
نرتكه  وال  االنفتاحي،  احلضاري 
اليه  يسيئون  الذين  للمتطرفني 

ويبعدون الناس عنه«.
وفدا  دريان  املفيت  استقبل  ثم 
البحث يف  من شباب مرياطة ومت 

الشؤون العامة.

دريان التقى شاتيال ووفدا من مرياطة

دانت رئيسة حزب »الدميقراطيون 
يف  مشعون  ترايسي  األحرار« 
التفجريات  اليوم،  تصريح 
اإلرهابية اليت استهدفت العاصمة 
إىل  وأدت  بروكسل  البلجيكية 
واجلرحى  القتلى  عشرات  سقوط 
االبرياء يف عمل شيطاني ال يقره 

اي دين«.
اىل  الدعوة  مشعون  وجددت 
»تشكيل قوة دولية للقضاء على 
هذا اإلرهاب التكفريي من منبعه«، 
»الصديقة«  بلجيكا  من  وتقدمت 
ومن أهالي الضحايا بأحر التعازي، 

سائلة للجرحى الشفاء العاجل.

ترايسي مشعون دانت تفجريات بروكسل: 

لتشكيل قوة دولية للقضاء على االرهاب

عامل  وجبل  صور  مفيت  دعا   
القاضي الشيخ حسن عبد اهلل امام 
زواره،القيادات الروحية اىل »وقفة 
صرحية وموقف واضح من االرهاب 
التكفريي يف املنطقة وعدم مواربة 
احلقيقة واالكتفاء مبواقف عامة ال 
ختلع عن االرهاب التكفريي قميص 
تلقفت  وقد  واملسلمني،  االسالم 
الصهيوني هذه الظاهرة مبا خيدم 

مصاحل الصهيونية العاملية«.
االوربية  »الدول  ان  اضاف: 
وبعض  عام  بشكل  والغرب 
العاملي  القرار  الدول من اصحاب 
اىل  وعمد  االرهاب،  عن  تتغاضى 
معادلة ارهاب خشن وارهاب ناعم 
وما  العامل،  بتحقيق مصاحلهم يف 
اال  بلجيكا  يف  االرهابي  العمل 

حقيقة ناصعة هلذه العصابات اليت 
ال تفرق بني مسلم ومسيحي بني 
طفل وشيخ وبني غربي وشرقي، 
القتل  وعقيدتهم  فكرهم  الن 
والتكفري والعداء لكل من خيالفهم 

او يقف دون حتقيق غاياتهم« .
مدعو  اليوم  العامل  »ان  ورأى 
حملاربة هذه الظاهرة فكريا وامنيا 
بطريقة  هلم  الدعم  تقديم  وعدم 
مباشرة او غري مباشرة، امنا العمل 
من  العصابات  هذه  اجتثاث  على 

اساسها ويف اوكارها«.
»االستفادة  على  اهلل  عبد  وشدد 
دولية  قوة  تشكيل  من  االجيابية 
حملاربة االرهاب والتشريع باحللول 
مستوى  على  املطروحة  السياسية 

املنطقة« .

 املفيت عبداهلل: حملاربة ظاهرة االرهاب فكريا وامنيا
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لبنانيات

املاروني  البطريرك  شجب 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
اعتداءات  بيان،  يف  الراعي، 
»بكثري  وقال:  بروكسل، 
نشجب  واحلزن،  األسى  من 
اليت  األربع  التفجريات 
البلجيكية  العاصمة  استهدفت 
عشرات  خلفت  واليت  بروكسل 
القتلى واجلرحى وخسائر مادية 
»هذه  ان  معتربا  جسيمة«، 
واالجرامية  اإلرهابية  األعمال 
مجعاء  اإلنسانية  ضد  تتوجه 
الذي  العاملي،  السالم  وضد 
خطري  بشكل  مهددا  بات 

يستوجب مواجهته دوليا«.
»املشروع  ان  اىل  ولفت 
اإلرهابي يهدف يف ما يهدف، 
اىل خلق صراعات بني االديان 
من  براء  وهو  واحلضارات 
وتوجه  وحضارة«.  دين  كل 
بالدعاء والصالة »لراحة نفوس 
اىل  وبالتعزية  الربيئة  الضحايا 
ذويهم واىل السفارة البلجيكية 
يف لبنان وعلى رأسها سعادة 
واىل  ليانرتس  الكس  السفري 
رئيسا  العزيزة،  بلجيكا  دولة 
»الشفاء  متمنيا  وشعبا«، 

العاجل للجرحى«.

جبور
قبل  استقبل  الراعي  وكان 
البطريركي  الصرح  يف  الظهر 
السابق  العضو  بكركي،  يف 
العميد  املارونية  الرابطة  يف 
شكر  زيارة  جبور، يف  ابراهيم 
مواقفه قبل  الراعي على  فيها 
املارونبة،  الرابطة  انتخابات 
ناقال اليه شكر »النائب سليمان 

الراعي دان اعتداءات بروكسل:
اعمال ارهابية ضد اإلنسانية مجعاء والسالم العاملي

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

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة لوازم البناء

جــميع أدوات وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$160

طالء لربك السباحة

صـدق يف 
الـمعاملة

اسـتقامة
يف الـعمل

Apco   20 L  لالستعمال 
الداخلي واخلارجي  $110
Apco   20 L (3x1...Sealer, 
Primer,Undercoat)   $110

Apco   20 L            $85  للسقف

P: 9832 0000  (APCO)

فرجنية الذي كان يرغب بتمثيله 
يف اجمللس اجلديد«.

وقال جبور بعد الزيارة: »أردت 
احرتام  عن  لغبطته  أعرب  أن 
لكل  فرجنية  الوزير  وتقدير 
املواقف اليت يطلقها، أكان يف 
خصوصا  سواها،  أو  السياسة 
ملساعيه من اجل مشاركة مجيع 
جملس  عضوية  يف  االطراف 
نقلت  كما  اجلديد،  الرابطة 
هذا  من  معاليه  موقف  لغبطته 

اجمللس«.
هو  األول  »هدفنا  أضاف: 
املاروني  وجودنا  على  احلفاظ 
ونقل  اللبنانية،  األرض  على 
اجملتمع  داخل  إىل  وجعنا 
بكل  نعيشه  الذي  املاروني، 
التاريخ. وبالرغم  تفاصيله عرب 
من كل األزمات التارخيية اليت 
لبنان،  يف  املوارنة  عاشها 
كانت الرابطة املارونية، وجيب 
ان تبقى، تلعب دورا توافقيا، 
هي  أهدافها  أوىل  ان  حبيث 
الربط واجلمع بني كافة القوى 
اليت  وخصوصا  املارونية، 
للحفاظ  سياسيا،  تتنافس 
على حد أدنى من احلضور على 
جامعا  يكون  الوطنية  الساحة 

وليس مفككا«. 

النواب  جملس  رئيس  أكد   
لقاء  النواب يف  أمام  بري  نبيه 
املتابعة  وجوب  اليوم  االربعاء 
لفضيحة  والدقيقة  التفصيلية 
هذا  واصفا  االنرتنت،  شبكة 
الذي  اخلطري  »باالعتداء  العمل 
والذي  عنه،  السكوت  ميكن  ال 
على  إن  متابعته،  يفرتض 
مستوى اخلطر االمين الناجم عنه 
املال  سرقة  مستوى  على  أو 

العام«.
جلنة  رئيس  من  بري  واطلع 
فضل  حسن  النائب  االتصاالت 
اهلل أمام النواب على أجواء اجتماع 
اللجنة اليت ستعقد جلسة أخرى 
يوم الثلثاء املقبل، مشددا على 
املوضوع  هذا  متابعة  استكمال 

حتى النهاية.
قانون  شأن  يف  بري  وقال 
بعدما  انه  النيابي  االنتخابات 
النيابية  اللجنة  تقرير  تسلم 
املتحاورين  »أمام  سيعرضه 
يف جلسة احلوار الوطين املقبلة 

ليتحمل كل مسؤوليته«.
وشدد مرة أخرى على »ضرورة 
النواب  جملس  عمل  تفعيل 

 بري: سأطرح قانون االنتخاب على 
طاولة احلوار وليتحمل كل مسؤوليته

العامة«،  اجللسات  واستئناف 
املوضوع  »هذا  أن  مؤكدا 
سيكون حمور النقاش يف جلسة 

احلوار ايضا«.
بات  اإلرهاب  »خطر  أن  والحظ 
يهدد العامل بأسره، وقد حذرنا 
أكثر من مرة«. وأشار اىل  منه 
أن »لبنان، واحلمداهلل كما عربنا 
يف مناسبات عديدة، هو األكثر 
أمنا ليس يف املنطقة فحسب، 
بل أيضا أكثر من جزء كبري من 

اوروبا«.
إطار  يف  استقبل  بري  وكان 
لقاء االربعاء الوزير غازي زعيرت 
والنواب: هنري حلو، علي عمار، 
حسن فضل اهلل، نوار الساحلي، 
اسطفان الدويهي، ايوب محيد، 
علي بزي، علي فياض، ميشال 
بالل  هاشم،  قاسم  موسى، 
علي  املقداد،  علي  فرحات، 
وعبد  قبيسي،  هاني  خريس، 
أيضا  صاحل.واستقبل  اجمليد 
النائب هادي حبيش، ثم سفري 
لبنان يف الفاتيكان جورج خوري.
وبعد الظهر التقى وزير الداخلية 

السابق مروان شربل. 

أدىل رئيس اللقاء الدميوقراطي 
مبوقفه  جنبالط  وليد  النائب 
»األنباء«  جلريدة  األسبوعي 
استنكر فيه »اهلجمات اإلرهابية 
اهلمجية اليت إستهدفت العاصمة 
إىل  وأدت  بروكسل  البلجيكية 
الضحايا  من  العشرات  سقوط 

األبرياء«.
اإلرهاب  »مكافحة  إن  واكد 
هي  وحماربته  املتصاعد 
تتطلب  مجاعية  دولية  مسؤولية 
اجلدية  اجلهود  كل  تضافر 
ملواجهة هذه التطورات اخلطرية 
اليت ختطت كل احلدود اجلغرافية 
مواقع  وتستهدف  وإستهدفت 
يعكس  ما  مرة،  جديدة يف كل 
أكرب  حتقيق  على  اإلرهاب  عزمه 
بشكل  التخريب  من  ممكن  قدر 

مستمر ومتواصل«.

جنبالط: مكافحة اإلرهاب املتصاعد 
وحماربته مسؤولية دولية مجاعية

اضاف: »وعلى الرغم من فداحة 
اليت  املأساة  وهول  اخلسارة 
أصابت بلجيكا اليوم وفرنسا يف 
وعلى  املاضي،  الثاني  تشرين 
رغم كل حالة القلق والرعب اليت 
األوروبية  اجملتمعات  تعيشها 
اإلرهابية  األعمال  هذه  جراء 
أكثر  املطلوب  أن  إال  املشينة، 
من أي وقت مضى وعي أهمية 
التمييز بني اإلرهاب ومن يقوم 
به من إرهابيني وبني النازحني 
من  هربوا  الذين  السوريني 
بالدهم خوفا من املوت والقتل 

وال ذنب هلم مبا حيصل«.
بالتعزية  »أتوجه  جنبالط:  وختم 
واملواساة من احلكومة البلجيكية 
والشعب البلجيكي ومن كل أسر 
الضحايا الذين سقطوا يف هذه 

اإلعتداءات الرهيبة«.

اجلميل  أمني  الرئيس  استقبل 
يف  املستقبل«  »بيت  يف 
نائب  االول،  امس  ظهر  بكفيا 
غونرت  األملاني  الداخلية  وزير 
كرينغز يرافقه الوزير املستشار 
كارسنت ماير ويفهاوزن ومدير 
يف  اديناور  كونراد  مؤسسة 
خالل  ومت  رمييليه،  بيرت  لبنان 
املستجدات  يف  البحث  اللقاء 
والدولية.وصرح  احمللية 
كرينغز: »سررت بلقاء الرئيس 
اجلميل وكان لقاء مفيدا، وهدف 
زيارتي هو البحث يف التهديدات 
حيزا مهما  أخذت  اليت  اإلرهابية 
هذا األسبوع، ومن املهم مناقشة 
تناولنا  كما  املوضوع،  هذا 
السوريني  الالجئني  مسألة 
وحنن  هنا،  عيشهم  وكيفية 

 نائب وزير الداخلية األملاني زار اجلميل:ال نرى 
عالقة مباشرة بني الالجئني واإلرهاب

نقدر ما يقوم به لبنان ألجلهم. 
وناقشنا املواضيع الداخلية ومن 
احلياة  األحزاب يف  أهمية  بينها 

الدميوقراطية«.
سئل: ما هو تأثري هذا احلادث 
على وضع الالجئني السوريني؟

مباشرة  عالقة  نرى  »ال  أجاب: 
لسوء  واإلرهاب.  الالجئني  بني 
أوروبا  اىل  الالجئون  قدم  احلظ 
هربا من اإلرهاب، واملهم اليوم 
أال نضع كل الالجئني يف دائرة 
بني  باملطلق  رابط  ال  الشك. 
الالجئني واإلرهاب، ولكن بعض 
األشخاص تزيد حوهلم الشبهات، 
لذا تتخذ املانيا تدابري ملعرفة من 
يدخل اليها، وما دامت احلرب يف 
سوريا مستمرة فسيبقى التهديد 

اإلرهابي موجودا يف اوروبا«.
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تبتسم األوساط الفاتيكانية مطوال حني تسأل عما حيكى منذ فرتة 
من  مزيد  إىل  حتتاج  بريوت.  األوضاع يف  حيال  لروما  مبادرة  عن 
تفصيل السؤال: ماذا عن االهتمام الفاتيكاني بلبنان، ماذا عن قلق 
روما حيال الوجود املسيحي يف بالد األرز والشرق عموما، ماذا عن 
الزيارات املتبادلة واملتكررة، االَم أفضت وكيف ستتابع وتستكمل 
وتستثمر، وخصوصا يف ظل أزمة الرئاسة اللبنانية وما يظل يرتدد 

عن التزام معنوي ومادي لروما يف هذا اجملال؟
خترج  حتى  اجلواب،  طلب  يف  واالحلاح  السؤال  تكرار  إىل  وحتتاج 
قليلة  بكلمات  لتجيب  وبسمتها،  صمتها  عن  الفاتيكانية  األوساط 

صادمة: ال صحة لكل ذلك!
الوضع،  مأساوية  وإدراك  اخلاصرة  اإلجابة  تلك  الذهول حيال  بني 
تتدرج أوساط روما يف شرح األسباب احلساسة واخللفيات احملظورة 

على البوح والكالم.
تقول: اإلدارة الفاتيكانية أوال جسم كبري جدا. متشعب ومتشابك. 
وحمددة.  معروفة  ببلدكم  وفعليا  رمسيا  املعنية  الدوائر  أن  غري 
هناك طبعا جممع الكنائس الشرقية الذي يرأسه اليوم الكاردينال 
ساندري. هذه اجلهة هي املسؤولة عن كل ما هو عالقات كنسية 
تنظيمية وعمالنية بني روما وكنائسكم، لكّن تاريخ هذا اجملمع شهد 
الكاردينال  أيام  يف  كما  السياسي،  إىل  الكنسي  ختطى  تعاطيا 
الكبري سيلفسرتيين، الذي فرضت شخصيته وحضوره دورا للمجمع 
أن  لكنائسكم  قدر  بعده  البحت.  التنظيمي  اإلطار  يتعدى  الشرقي 
يكون هلا رجل من عندكم على رأس هذا اجملمع. فكان الكاردينال 
الراحل داود. كان رجال تقيا ورعا، لكّن انتماءه إىل ارضكم فرض 
حكما اهتمامات للمجمع تالمس قضايا شعوبكم واوطانكم، فضال عن 
تزامن رئاسة داود للمجمع الشرقي مع وجود طبيعي لعدد وافر من 

أبناء كنائسكم يف دوائره املختلفة...
بعد سيلفسرتيين وداود، صار اجملمع يف عهدة ساندري. تبتسم 
األوساط الفاتيكانية عند ذكر هذا االسم. تقول انه ال لزوم للحديث 
كثريا عنه، لكن يكفي القول ان الفضل الوحيد الذي ينسب إليه أنه 
على األرجح كان امللهم األول للبابا فرنسيس عندما كتب قداسته 
رسالته الشهرية عن أمراض رجال الكنيسة الكثرية! من االلزهامير 
الروحي إىل ترك الروحيات واالهتمام بالدنيويات... ال لزوم للشرح 
أحد  جيرؤ  مل  وكما  نعرفه.  كما  لبنان  يف  تعرفونه  الباقي  أكثر. 
على مقاربته أو معاجلته... تتذكر األوساط الفاتيكانية ههنا واقعة 
دوائر  على  جبولة  قام  يوم  ذات  الثاني.  بولس  يوحنا  عن  ذاعت 
إىل  وصل  واملهمات.  باألشخاص  إليها  للتعرف  الرومانية  الكوريا 
مكتب مهيب ومنهمك. على بابه عناوين تفخيمية كثرية. فاستوضح 
أبناء  أنه املسؤول عن تشريف  أجاب  من شاغله عما هي وظيفته. 
الكنيسة املستحقني. وذلك عرب منحهم االومسة البابوية من الدرجات 
املختلفة. سأله البابا القديس عن آلية منح تلك األومسة وسبلها. 
اسرتسل املوظف الفاتيكاني يف الشرح بصراحة. حتى ابتسم البابا 
البولوني وقال له: Vendi Fumo؟ أي تبيع اهلواء اذن؟ ومنذ تلك 
الواقعة صارت تلك الدائرة الفاتيكانية معروفة داخل أسوار روما، 
كما يف الصحافة االيطالية، بهذا االسم ال غري... تقفل األوساط 
بائع  األيام  هذه  الشرقي  اجملمع  خبالصة:  اهلاللني  الفاتيكانية 

هواء... وغالبا ما يكون هواًء غري نظيف!
هذا عن القسم الكنسي من الدوائر املعنية بلبنان يف روما. طبعا 
سر  أمانة  تتنّكبه  الذي  وهو  السياسي.  الشق  املقابل  يف  هناك 
الدولة. هناك خلف أسوار مار بطرس تقع مكاتبها. وهناك مثة رجل 
واحد يفرتض أن يكون مهتما بأوضاعكم السياسية. إنه وزير خارجية 
الفاتيكان األسقف غاالغر. املشكلة هنا خمتلفة. فالرجل اآلتي إىل 
مركزه حديثًا مل يكن يومًا على متاس مع قضاياكم. مع ما يعنيه ذلك 
من بعد عنكم وعن هواجسكم ومعاناتكم. فهو ليس كازارولي وال 
اتشيغاراي وال توران وال سواهم من »لبنانيي الفاتيكان«. هو ال 
يعرفكم وال يعرف شيئا عنكم. ال يزال مهتما بكيفية مواجهة موسكو 
فاتيكاني  هو  ارضكم.  من  اجلماعي  رحيلكم  عن  يسمع  مما  أكثر 
الذهنية  امريكي  األرجح  على  لكنه  اهلوية،  وبريطاني  الوظيفة، 

والسياسة...
طفولية  انتفاضة  بشبه  فتسأل  السوداوي.  العرض  هذا  يستفزك 
رومانسية: وماذا عن البابا؟ ماذا عن هذا الراهب اليسوعي الذي بدا 
للعامل مشروع ثورة؟ أال يعرف شيئا عن مسيحيي الشرق ولبنان؟ هنا 
ترتسم اجلدية على وجوه األوساط الفاتيكانية وهي جتيب شارحة: 
طبعا يعرف ويتعرف أكثر، لكْن، مثة جانبان آخران هلذه اإلشكالية 
هنا عليكم فهمهما. أوال أن هذا البابا ذو شخصية خاصة به وصاحب 
فلسفة حياة وذهنية مقاربات وأولويات خمتلفة متاما عن سواه. فهو 
ليس يوحنا بولس الثاني، أو فويتيال البولوني، الكاهن املناضل، 
بابا الصراع مع املاركسية. وهو ليس كذلك بنديكتوس السادس 
عشر، أو راتزجنر االملاني، الالهوتي الصلب، بابا الصراع مع اإلسالم 
السياسي األصولي. فرنسيس ليس هذا وال ذاك. أولوياته يف امكنة 
اخرى. يف إصالح الكنيسة وحماربة امراضها. يف الشق االجتماعي 
والعقيدة االجتماعية للكنيسة. يف مواجهة الفقر والبؤس والالعدالة 
اجملتمعية... تدركون ال شك أن ذلك متجذر يف أصوله األرجنتينية 
خصوصا واالمريكية الالتينية عموما... ولذلك فهو منكفئ نسبيا عن 
القضايا السياسية يف بعدها الدوليت املباشر. وهذا ما جيعله على 
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مسافة معينة من قضيتكم.
أال  وضعكم.  لفهم  ومكمل  سبق،  مبا  مرتبط  ثان  جانب  هناك  ثم 
وهو أن البابا فرنسيس رجل دراية وحكمة. فهو ال شك مدرك أن 
قسمًا كبريًا من مشكلتكم هنا يقع خارج مار بطرس. على بعد أمتار 
قليلة على جادة كونسيلياسيوني )يف إشارة إىل مقر جممع الكنائس 
اآلن  الدخول  عدم  على  األرجح  على  حريص  البابا  لكّن  الشرقية(، 
حييي  ال  حتى  هناك،  اإليطالي  الكاردينال  مع  مواجهة  بالذات يف 
يف  عمرها  كنسية  إشكاليات  ينبش  ال  وحتى  تارخيية،  حساسيات 
واكتشاف  الكونكيستادور  أيام  منذ  قرون،  ستة  الكنسي  التاريخ 
أمريكا. وعمرها يف الالهوت العملي نصف قرن على األقل منذ جممع 
ميديلني وآباء الهوت التحرير يف أمريكا الالتينية... لكل ذلك يبدو 
البابا فرنسيس أكثر بعدا عن قضاياكم وازماتكم ومعاناتكم... حتى 

اليوم.
لكن مثة واقعة تثبت عكس ذلك. بيانه املشرتك مع بطريرك موسكو 
بعد لقائهما األخري. سبع فقرات، أي حنو ثلث البيان، عن مسيحيي 
ببعض اسى  األوساط جميبة  تبتسم  الشرق. كيف تفسرون ذلك؟ 
مكتوم: إنها صياغة روسية على حنو شبه كامل. إنه إجناز رجل متميز 
يف موسكو. هو األسقف هيالريون وزير خارجية بطريركية موسكو. 
لو ترك األمر للبعض يف روما ملا ذكرناكم يف البيان... أو ملا حصل 

اللقاء التارخيي أصال.
لكن، يف مقابل هذا املشهد، أين األصوات اللبنانية يف الفاتيكان؟ 
بعد نفس عميق تفرج األوساط نفسها عما تعّده شقا آخر من املأساة: 
إنها مسؤولية كنائسكم هنا. كيف كان يتكون االهتمام وااللتزام 
الفاتيكانيان بقضاياكم؟ عرب مساع اصواتكم املتعددة. وعرب إمساع 
أحد هنا. مثال  اليوم مل يعد لديكم  روما مطالبكم. حتى صراخكم. 
حيق لكنيستكم املارونّية املشاركة يف عدد كبري من اللجان احلربية. 

حنو سبع جلان.
ال موفد فاتيكانيًا

زار لبنان أخريًا... هذا من نتاج ختيالتكم ومن نسج رجال مال ونفوذ 
وأمراض عظمة

تقليديًا كان يشارك فيها عدد كبري من اساقفتكم. فتكون اجتماعات 
تلك  اختفت  اليوم  واهلواجس.  اهلموم  لتبادل  مناسبة  اللجان  تلك 
ميثل  صار  وحده.  بشخصه  الراعي  البطريرك  اختزهلا  املشاركات. 
كنيسته يف اللجان كافة تقريبًا. باستثناء جلنة واحدة رمبا تركها ألحد 
األساقفة. فصارت رحالته إىل روما مكوكية، لكّن تنّوع األصوات هنا 
انتهى. األمر نفسه وقع يف الدوائر الفاتيكانية األخرى. يف اجملمع 
الشرقي خرج كل اللبنانيني مع وصول ساندري. تبتسم األوساط 
ملفستييت،  األب  كان  اجملمع  »لبنانيي«  آخر  تعّقب:  وهي  نفسها 
الذي خدم اجملمع وخدمكم بصدق ودأب مع سيلفسرتيين وداود، 
االبرشيات  إحدى  رعاية  وتسلم  أسقف  رتبة  إىل  أخريا  رّقي  لكنه 
الكربى يف إيطاليا. رحبته لكن خسرمتوه انتم يف اجملمع. تقريبا مل 
ألغي.  القديسني  لبناني هنا. وكيل دعاوى  يعد هناك من صوت 
وهو كان فاعال يف إيصال قديسيكم كما اصواتكم. ال يزال هناك 
على األرجح قاضيان لبنانيان ال غري يف حمكمة الروتا الفاتيكانية. 

وحيكى أيضا أنهما حماصران...
فاتيكانيًا  موفدًا  أن  القامتة  الصورة  هذه  إزاء  تفسرون  كيف  لكن 
مامربتي، وعقد سلسلة  الكاردينال  لبنان قبل مدة، هو  زار  خاصًا 
الكثري؟ ال  عنه  رحلته قيل  تقريرا مفصال عن  ليضع  وعاد  لقاءات 
تكتم األوساط الفاتيكانية نفسها من الضحك عاليا عند طرح هذا 
السؤال: كل هذا من نتاج ختيالتكم يف بريوت ومن نسج ميتومانيا 
البعض عندكم من رجال مال ونفوذ وأمراض عظمة. ترد األوساط 
إطالقا  له  مامربتي ال عالقة  الكاردينال  أوال  أن تشرح:  حبزم قبل 
بالشأن اللبناني وال املشرقي. إنه قاض يف إحدى احملاكم هنا. ثانيا 
للرجل بعض أصدقاء لبنانيني. حني عني كارديناال أحب هؤالء تكرميه 
يف بريوت. نظموا له دعوة خاصة وعقد لقاءات على هامشها، طبعا 
الزيارة. فجاءت  بصفته كارديناال استأذن مامربتي رؤساءه إلجراء 
املوافقة مشفوعة بتوجيه أحد موظفي أمانة سر الدولة هنا مبرافقته. 
هذه هي كل القصة واملبادرة والزيارة االستطالعية واخلطوة اهلامة! 
مسألة زيارة خاصة لبعض أصدقاء انتهت بكالم شفهي عند عودة 
مامربتي. وقد يكون املوظف الذي رافقه كتب اسطرا إضافية انتهت 

على قرص صلب جدًا يف مكان ما من هذه املكاتب العنكبوتية!
إن قبلتم أو رفضتم. إن احببتم أو كرهتم. هذا هو وضعكم هنا. 
على  العمل  فعال  اردمت  أن  اوال،  حقيقته  على  تدركوه  أن  عليكم 
مثل  تفعلوا  أن  اردمت  إذا  إال  ثانيا...  وحتصينه  وحتسينه  تعديله 
يوم  قداسته  مصافحة  لنيل  يتوسطون  الذين  سياسييكم  بعض 
األربعاء من كل اسبوع، يف ساحة مار بطرس وسط آالف املؤمنني، 
أنهم عقدوا مع  »مقصوصة« وخرب  ثم يذهبون إىل بريوت بصورة 
احلرب األعظم لقاء عمل استعرضوا خالله القضايا املشرتكة وكانت 

أجواؤه ممتازة!
التساؤل  على  بسرعة  األوساط  ترد  روما؟!  من  إذن  جدوى  ال 
اليائس: بلى وبالتأكيد. أوال انتم شعب أعطى قديسني. ال ميكنكم 
يف  الرجاء  متالزمان:  مرتابطان  أمران  عليكم  ما  كل  تيأسوا.  أن 
صالتكم الدائمة. والعقل يف عملكم الدؤوب. هذا كل ما بقي لكم. 

الباقي أتركه لباعة اهلواء واألوهام واألوطان...

جان عزيز

صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
التوجيه، البيان اآلتي:

أثناء قيام قوة من اجليش فجر 
يف  املنازل  أحد  بدهم  اليوم، 
أحد  حملة دنكة - عكار حبثا عن 
عاطف  املدعو  بادر  املطلوبني، 
جندي  وهو  الدين،  سعد  حممد 
إىل  وينتمي  اجليش،  من  فار 
إىل  اإلرهابية،  التنظيمات  أحد 
نار  وإطالق  يدوية  قنابل  إلقاء 
عناصر  باجتاه  حربي  سالح  من 
النار  الذين ردوا على  الدورية، 
باملثل ما أدى إىل مقتل املدعو 
العمليات  ومن  الدين.  سعد 
والنشاطات اإلرهابية اليت شارك 

فيها األخري:
إرهابية  جمموعة  مع  تنسيقه   -
لتسهيل تسلل عناصرها بتاريخ 
مراكز  أحد  إىل   ،2014/7/22
اجليش يف حملة تلة عني الشعب 
كان خيدم يف  حيث  عرسال،   -
باإلشرتاك  وقيامه  املركز،  هذا 
مع هؤالء العناصر بسلب أسلحة 

معهم  الفرار  ثم  للمركز،  عائدة 
وااللتحاق  عرسال  جرود  باجتاه 
اإلرهابية،  التنظيمات  بأحد 
مطلقا على نفسه اسم أبو مالك، 
ومبايعا أمري التنظيم يف منطقة 

القلمون.
يف  اإلرهابيني  مع  مشاركته   -
قتال اجليش خالل معركة عرسال، 
وتعرضه إلصابة يف عينه ويده 

من جراء هذه املعركة.
-ارتباطه الحقا مبجموعة اإلرهابي 
يف  وتورطه  منصور،  أسامة 

معارك طرابلس.
اىل ذلك افيد ان القوة الضاربة 
باشرت  اللبناني  اجليش  يف 
لبنانيني  مطلوبني  عن  البحث 
)ح.ر.ش(  و   ) ع.م   ( هما 
داعش  تنظيم  اىل  ينتميان 
متفجرات  وحبوزتهما  االرهابي 
واحزمة مفخخة يف مدينة بعلبك. 
وتستخدم للغاية كالب بوليسية 
حيي  بتطويق  قامت  بعدما 

الشيقان والشراونة.

اجليش: مقتل جندي فار بعدما القى قنبلة 
واطلق النار على قوة من اجليش

»التوحيد  حزب  رئيس  استغرب 
بيان،  وئام وهاب يف  العربي« 
عام  ملدعي  امللحوظ  »النشاط 
وحتويله  محود  مسري  التمييز 
مع  للعالقة  إساءتنا  االخبار حول 
من  السعودية،  العربية  اململكة 
»إذا  وقال:  آخر«،  اىل  قاض 
علينا  الضغط  املطلوب  كان 
ملنعنا من قول رأينا، فأنا لست 

ممن يتلقى هكذا رسائل«.
»بكرامة  متسكه  وهاب  وأكد 
الشخصية  وكرامته  اللبنانيني 
إذالل  حماولة  أي  مواجهة  يف 
مشددا  السعودية«،  من  أتت 
على استمراره مبوقفه »املطالب 
ورفض  اللبنانيني  كرامة  حبفظ 
أي مساعدة إذا كان مثنها إذالل 

اللبنانيني«.
والرئيسان  سنوات  وقال:«منذ 
السنيورة  وفؤاد  احلريري  سعد 
بشتم  يقومون  ونوابهما 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
الشقيقة  وسوريا  الصديقة 

اىل  ويسيئون  سوريا  ورئيس 
اللبنانيني  من  كبري  جزء  عالقة 
حترك  ومل  البلدين،  بهذين 
النيابة العامة ساكنا. لذا فليعترب 
البيان مبثابة  األستاذ محود هذا 
سوريا  شتم  من  كل  ضد  إخبار 
املاضية  السنوات  خالل  وإيران 
وليتخذ اإلجراء القانوني حبقه«.

الوزراء  من  الكثري  »إن  أضاف: 
والنواب والرؤساء الذين ميثلون 
الطرف اآلخر قد أساؤوا اىل فئة 
شهدائها،  دماء  واىل  لبنانية 
هناك  كان  ملا  املقاومة  ولوال 
فليعترب  لذا  لبنان.  يف  دولة 
األستاذ محود تصرحينا هذا إخبارا 
حبق  القانونية  اإلجراءات  واختاذ 
كل من أساء اىل دماء الشهداء 

واملقاومني«.
وتابع: »سأقوم بكل اإلتصاالت 
مع قيادات 8 آذار إلختاذ املوقف 
املناسب من مدعي عام التمييز 
الذي يثبت يوما بعد يوم إحنيازا 

اىل فريق ضد آخر«. 

وهاب: متمسك بكرامة اللبنانيني ورفض 
أي مساعدة إذا كان مثنها إذالهلم
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املطارنة  السادة  إخواننا 
والكهنة  العاّمني  والرؤساء 

أبرشّيني ورهباًنا
يف  املارونّية  كنيستنا  أبناء 
لبنان والّشرق األوسط وبلدان 

االنتشار،
السالم والربكة الرسولية 

الكهنوت  يف  اإلخوة  أّيها 
األحباء

1. مخيس األسرار هو عيد سّر 
كهنوتنا النابع من سّر القربان، 
وقد أّسسهما الرّب يسوع يف 
املقّدس، يف  اليوم  هذا  مثل 
ذاك العشاء األخري، ليلة آالمه 

وموته.
لكم،  أعرب  أن  لي  فيطيب 
واحًدا واحًدا، عن تهانّي القلبّية 
بعيدنا املشرتك. ومعكم أخشع 
واملخّلص  الفادي  الرّب  أمام 
اإلفخارستيا،  سّر  يف  احلاضر 
ونرفع صالة الشكر السميا مع 
الكنيسة، باسم البشرّية مجعاء، 
إىل اهلل. نشكر اآلب على حمّبته 
اليت أوجدتنا، واالبن على موته 
وخالصنا،  لفدائنا  وقيامته 
حلوله  على  القدس  والروح  

علينا بثمار الفداء وتقديسنا.
2. يف هذا العيد، جتّددون حول 
الكهنوت،  عهود  أساقفتكم 
اليت قطعتموها على أنفسكم، 
مع  املقّدسة،  رسامتكم  يوم 
املسيح الكاهن األزلي، وراعي 
وأمتننا  دعانا،  الذي  الرعاة، 
الفداء  رسالة  مواصلة  على 
وبشخصه،  بامسه  اخلالصّية، 
الليلة، يف  تلك  لنا يف  وقال 
»لقد  وتواضعه:  حمبته  ذروة 
 :13 )يو  قدوًة«  لكم  تركُت 
15(. إّنه قدوة يف حمبته اليت 
ذاته  بذل  يف  ذروتها  بلغت 
كاملة مبوته على الصليب من 
كّله وخالصه  العامل  فداء  أجل 
1(؛   :13 16؛   :3 يو  )راجع 
قام  إذ  تواضعه  يف  وقدوة 
)يو 13:  تالميذه  أرجل  يغسل 
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يسوع  بصفات  االقتداء 
الكهنوتية

3. إن كهنوَتنا سعي دائم إىل 
االقتداء باملسيح الكاهن الذي 
بثالث  الكهنوتية  هويته  حنّدد 

صفات:
كّل  فوق  ألبيه،  الطاعة   )1
فكان  آخر.  شخصي  اعتبار 
مشيئيت،  أطلب  ال  يرّدد:«أنا 
بل مشيئة اآلب الذي أرسلين« 
)يو 5: 30(، ويؤّكد: »طعامي 
الذي  اآلب  مشيئة  أصنع  أن 
أرسلين« )يو 4: 34(، ويذّكر 
قائال: »قد نزلُت من السماء، 
إرادة  بل  إرادتي،  ألعمل  ال 
وإرادته  أرسلين.  الذي  اآلب 
الذين  من  أحٌد  يهلك  أاّل  هي 
 .)39-38 )يو6:  لي«  وهبهم 
مصاعب  عليه  اشتّدت  وعندما 
موعد  باقرتاب  الطاعة  هذه 
الصلب، وبالوحشة يف بستان 
أبِت،  »يا  صرخ:  الزيتون، 
هذه  عين  فأبعْد  شئَت،  إذا 
الكأس«. لكنه استدرك للحال 
وصّلى:«ولكن، لتكن إرادتك، 

ال إرادتي« )لو 22: 42(.
ُدعينا  الكهنة،  إخوتي  حنن، 
هذا  ننسى  رمّبا  الطاعة.  هلذه 
بصعوبة  منّر  عندما  االلتزام 
أو  مبصلحتنا  أو  بنا  متّس 
الذاتية.  حبساباتنا  أو  برغبتنا 
خنالف الطاعة هلل يف وصاياه، 
تعليم  يف  االجنيل،  كالم  يف 
رؤسائنا  تدابري  يف  الكنيسة، 
الروحّيني. حنن، يف األساس، 
وإلرادته  هلل  حمبة  بفعل  قمنا 
عندما  اخلالصي،  ولتصميمه 
الكهنوت،  إىل  الدعوة  لّبينا 
هلذه  علينا  يده  وضع  وقبلنا 
األسقف.  يد  خالل  من  الغاية 
وقمنا بفعل إميان بأننا بالطاعة 
نطيع  إمنا  الكنسّيني  لرؤسائنا 
تنطوي  والطاعة  بالذات.  اهلل 
إننا  واالحرتام.  احملبة  على 
نلحظ يف هذه األيام نقًصا يف 
جبفاف  ونشعر  الطاعة،  هذه 
احملبة، ونتأمّل من عدم االحرتام 
واالسرتسال يف االنتقاد اهلّدام 

من دون رادع ضمري.
سبيل  يف  الذات  بذل   )2
الرسل  كان  عندما  األخوة. 
ليكونوا  املعّدون  عشر،  االثنا 
يرغبون  اجلديد،  العهد  كهنة 
عاملية  شخصية  مكاسب  يف 
هلم  قال  ليسوع،  باّتباعهم 
األمم  رؤساء  أّن  »تعلمون 
عظماءها  وأّن  يسودونها، 
يتسّلطون عليها. فال يكن هذا 
يكون  أن  أراد  من  بل  فيكم. 
عظيًما فليكن لكم خادًما. ومن 
فيكم،  األّول  يكون  أن  أراد 
ابن  هكذا  عبًدا.  لكم  فليكن 
االنسان جاء ال ليخدمه الناس، 
بل ليخدمهم، ويبذل ذاته فًدى 
عن الكثريين« )متى 20: 25-

.)28
يقتضي  الذات  بذل  إن 
على  الذاتي  االخالء  كأساس 
وصفه  الذي  املسيح  مثال 
ودعانا  الرسول،  بولس 
باخالقّيته:«ختّلقوا  لنتخّلق 
خُبُلق املسيح الذي، وهو اهلل، 
غنيمة.  هلل  مساواته  يعترب  مل 
صورة  واخّتذ  ذاته،  أخلى  بل 
بالبشر،  شبيًها  وصار  العبد، 
االنسان،  صورة  يف  وظهر 
املوت  حتى  وأطاع  وتواضع 
على الصليب. فرفعه اهلل ...« 

)فيل 2: 9-5(.
حنن  باملريون،  ُكّرسنا  عندما 
الروح  علينا  وحّل  الكهنة، 
الثالث،  بالصلوات  القدس 
كياننا  يف  الروح  صّورنا 
املسيح  صورة  على  الداخلي 
خداًما له يف الكنيسة من أجل 
مجيع الناس. مل جيعلنا أسياًدا 
ومغامننا،  راحتنا  عن  نبحث 
بل  صغرية،  أم  كانت  كبرية 
باألمانة  متصفني  خداًما  جعلنا 
التجّرد،  وبروح  واحلكمة، 

وسخاء بذل الذات.
بطرس  القديس  يذّكرنا 
الرسول: »إرعوا رعية اهلل اليت 
ُأوكلت إليكم، واحرسوها طوًعا 
ال كرًها، لوجه اهلل، ال رغبة يف 
حبماسة.  بل  خسيس،  مكسب 
هم  الذين  على  تتسّلطوا  وال 
قدوًة  كونوا  بل  عنايتكم،  يف 

الرسالة الكهنوتية اخلامسة يوّجهها صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشاره بطرس الراعي 
إىل مطارنة الكنيسة املارونية واآلباء العاّمني والكهنة أبرشيني ورهبانا ملناسبة مخيس األسرار
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لبنانيات

راعي  ظهر  ومتى  للرعية. 
الرعاة، تنالون إكليال من اجملد 
 :5 )1بطرس  يذبل«  ال  الذي 
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3( التواضع والوداعة
ال جيد الكاهن سالمه الداخلي، 
الرّب  مبيزَتي  اّتصف  إذا  إاّل 
والوداعة.  التواضع  يسوع، 
إىل  الكهنة،  حنن  دعانا،  وقد 
مدرسته لنتعّلمهما ونكتسبهما: 
مين:  وتعلّموا  إلّي،  »تعالوا 
القلب،  ومتواضع  وديٌع  إني 
فتجدوا راحة لنفوسكم« )متى 
11: 29(. الكربياء رذيلة تهدم 
هاَتني الفضيلَتني االساسّيَتني 
وكذلك  الكهنوتية،  حياتنا  يف 
عن  والتغّفل  بالذات،  العجب 
كّل نقائصها. هذا شأن الذي 
يرى القّشة يف عني غريه، وال 
يرى اخلشبة اليت يف عينه هو 
تعّلمنا   .)4-3  :7 متى  )راجع 
الكبرية  تريزيا  القديستان 
وتريز الصغرية أن نعترب ذاتنا 
أضعف من مجيع الناس؛ وأن 
من  خاصة  نعمة  االعتبار  هذا 
مراقبة  من  حيّررنا  ألنه  اهلل، 
نقائصهم  عن  والبحث  الغري، 
القول  متناسني  للتجريح 
الناس،  راقب  »َمن  املأثور: 
ا«. كم حنن حباجة إىل  مات همًّ
ا من  تلك احملبة اليت تسرت مجًّ

اخلطايا )1بطرس4: 8(.
روحانية  إىل  حباجة  حنن  وكم 
نفوسنا،  تنعش  كهنوتية 
الروح،  قمم  إىل  بها  وتسمو 
مستنقعات  من  وتنتشلها 
الراحة،  أساليب  عن  البحث 
الغاية  وكأنها  واملاّديات 
بواسطة  املنشودة  األساسية 
الكهنوت. فما أحقر ربط خدمتنا 
مباديات تعطى لنا لقاءها! وما 
أحقر التوّقف عن إدائها إذا مل 
»جّماًنا  معنى  فما  مبال.  تقابل 
)متى  أعطوا«  فمّجاًنا  أخُذمت، 
اهلل  أن  خنترب  أمل   .)8  :10
عطاءاته؟  يف  منا  سخاء  أكثر 
من  بعًضا  أّن  يؤملنا  وكم 
الكهنوت  شرف  ُأعطوا  الذين 
وقدسّيته ال حيتفلون بقداسهم 
اليومي، إذا مل تتوّفر له حسنة 
مالية! فمن أين يغتذي روحًيا 

أمثال هؤالء؟
البطريركي  اجملمع  يوصي 
يعّمقوا  بأن  الكهنة  املاروني 
باالحتفال  الروحية  حياتهم 
غذائهم  باالفخارستيا  اليومي 
الروحي، وباملثابرة على قراءة 
والصالة  املقدسة  الكتب 
أبناء  مع  واجلماعية  الفردية 
الرعية، والسّيما صالة الفرض 
اإلهلي )راجع النص 7: الكهنة 
الكنيسة  يف  والشمامسة 
املارونية، 23(. فالكاهن باسم 
الشعب ومن أجله يصّلي. فال 
أخذه من بني  »اهلل  أّن  ينسى 
أجل  من  لديه  وأقامه  الناس، 

الناس« )عربا 5: 1(.
مبكان  األهمية  من  نرى  إننا 
املدرسة  يف  التشديد 
كهنة  تربية  على  االكلرييكية 
الفضائل  هذه  على  الغد 
اقتداًء  الثالث،  الكهنوتية 

باملسيح الكاهن األمسى.

إداء  يف  باملسيح  االقتداء 
رسالته

املسيح  استودعنا  لقد   .4
رسالته  خدمة  األمسى  الكاهن 
قدوة  لنا  وترك  اخلالصية 
يطوف  »فكان  إدائها:  يف 
يعّلم  واملدن،  القرى  مجيع 
اجنيل  ويعلن  اجملامع،  يف 
من  الناس  ويشفي  امللكوت، 
كّل مرض وداء. وملا كان يرى 
اجلموع، كان ميتلئ قلبه شفقة 
عليهم، ألنهم كانوا مضنوكني، 
مشّتتني كخراف ال راعي هلا« 

)متى 9: 36-35(.
حالة  يف  يسوع  الرّب  يريدنا 
أبرشياتنا  يف  دائم  ارسال 
شعبنا  وكنيستنا.  ورعايانا 
حباجة إلينا: ننقل إليهم اجنيل 
يسوع، نشهد حلنانه ومشاعره 
يف  حاضًرا  جنعله  االنسانية، 
كّل مكان، حنمله إىل بيوتهم، 

نعكس وجهه بينهم.
لقد طغت االنشغاالت احلياتية 
اليت  الكهنوتية،  الرسالة  على 
معظم  لدى  مقتصرًة  أضحت 
داخل  الواجبات  على  كهنتنا 
أصبح  شعبنا  فيما  الكنيسة، 
ويف  كثرته،  يف  عنها  بعيًدا 

غربة عن اجلماعة الرعائية.
األحباء  الكهنة  نناشد  إّننا 
انشغاالتهم  بني  التوفيق 
احلياتية وواجباتهم الكهنوتية. 
د  تفقُّ الواجبات  هذه  أوىل  إن 
يف  بزيارتهم  الرعية،  أبناء 
بيوتهم، والوقوف على حالتهم، 
واكتشاف مشاكلهم وحاجاتهم، 
فكم  الكنيسة.  من  وتقريبهم 
من األزواج يقعون يف خالفات 
كاهن  وساطة  إىل  وحيتاجون 
الرعية ومطران األبرشية حلّلها 
قبل أن تتفاقم؟ عدد الدعاوى 
يتزايد  حماكمنا  يف  الزواجية 
بشكل مقلق. وكم من شبابنا 
احلياة،  هامش  على  يعيشون 
ويهدرون  الطريق،  ويضّلون 
سّن  هو  الذي  عمرهم  مجال 
وهم  الكبرية،  احلياة  قرارات 
رعيتهم  كاهن  إىل  حباجة 
يوآخيهم، يسمع هلم، ويوّجههم 
املسيح  إىل  وجيلبهم  حبب، 
إىل  باإلضافة  هذا  مبحبته! 
واحلرمان  الفقر  يعانون  الذين 
واملرض  والتهميش  والعزلة 

واإلعاقة. 
هؤالء، يقول البابا فرنسيس، 
الكنيسة  حمبة  عهدة  يف  هم 
وختفيفها  جراحهم،  »لتضميد 
الرمحة،  وأعمال  التعزية  بزيت 
بالتضامن  بهم  واالعتناء 
نتجّنب  أن  علينا  واالنتباه. 
الالمباالة اليت تذهّلم، واالعتياد 
الذي خيّدر مشاعرنا اإلنسانية.

اليت  واملدن«  »القرى  إن 
يسوع،  الرّب  يطوفها  كان 
اليوم  إلينا  بالنسبة  أصبحت 
القاّرات  يف  االنتشار،  بلدان 
هجرة  ازدادت  لقد  اخلمس. 
سواهم،  كما  كنيستنا،  أبناء 
مل  اليت  اللبنانية  احلرب  بعد 
فمن  فصواًل:  بعد  تنتهي 
 1975 سنة  من  السالح  حرب 
األزمات  إىل 1989، إىل حرب 

واالقتصادية  السياسية 
تضرب  كّلها  هذه  واألمنية. 
عائالتنا يف معيشتها، وشبابنا 
باب  وتفتح  مستقبلهم،  يف 

اهلجرة واسًعا أمامهم.
بكل  جاهدين  نعمل  ففيما 
يف  للكنيسة،  املتاحة  السبل 
يف  ورهبانياتها،  أبرشياتها 
رعاياها ومؤسساتها املتعددة، 
يف  وجودنا  على  للمحافظة 
البطريركي  والنطاق  لبنان 
نتبع  أن  ينبغي  املشرقي، 
املنتشرين،  كنيستنا  ابناء 
حاجات  لتغطية  الدعوة  ونلّب 
يف  والرساالت  األبرشيات 

بلدان االنتشار.
سخاء  إىل  حباجة  كنيستنا 
والرهبان،  األبرشّيني  كهنتنا، 
لتأمني اخلدمتني: خدمة اجلذور 
وخدمة  واملشرق،  لبنان  يف 
جهات  يف  املنتشرة  األغصان 

األرض األربع.

االقتداء باملسيح يف رمحته
الكهنة،  إخوتي  يذّكرنا،   .5
يوبيل سنة الرمحة إننا ُصّورنا 
يف كياننا الداخلي، بفعل الروح 
القدس يوم رسامتنا، رحومني 
على مثال يسوع الرحوم. فكما 
أن يسوع املسيح هو وجه رمحة 
رمحة  وجه  هو  الكاهن  اآلب، 
واحلنان  احلّب  وجه  املسيح، 
والشفقة الذي أظهره يسوع يف 
كّل لقاء ومناسبة: مع املرضى 
الذين كان يشفيهم )راجع متى 
14: 14(، مع الشعب الضائع 
واملضنوك )متى 9: 36(، مع 
بقليل  أطعمها  اليت  اجلماهري 
 :15 )متى  والسمك  اخلبز  من 
37(، مع أرملة نائني اليت أقام 
)راجع  الوحيد من املوت  ابنها 
العشار  متى  مع   ،)15  :7 لو 
)راجع متى  ليتبعه  الذي دعاه 
9: 9-13(، ومع املرأة الزانية 
)راجع  عليها  حيكم  مل  اليت 
الرمحة  وعلّمنا   .)11-4  :8 يو 
اإلهلية الباحثة عن الضائع مَبَثل 
اخلروف الّضال )لو15: 7-1(، 
وقطعة املال الضائعة )لو15: 
تغفر  اليت  والرمحة   ،)10-8
وتصاحلهم  التائبني  خطايا 
االبن  مَبَثل  الفرح،  من  بكثري 
الضال )راجع لو 15: 32-1(. 
إلينا  أساء  ملن  لنغفر  ودعانا 
)متى  مرات  سبع  مرة  سبعني 
بعضنا  ولنتحّنن   ،)22  :18
اهلل  يتحّنن  كما  بعض،  على 
-33  :18 متى  )راجع  علينا 

هو  الغفران  أن  وعّلمنا   .)35
أيدينا  الوسيلة املوضوعة بني 
لنصل إىل سالم القلب )راجع 
الفقرتان  الرمحة،  يوبيل  براءة 

8 و9(.
6. إّن أمجل ما نصف به الرمحة 
بها  يّتصف  أن  ينبغي  اليت 
يسوع  الرب  كالم  كهنوتنا، 
البابا  قداسة  وتوّسع  اآلمر، 

فرنسيس فيه.
فال  تدينوا  »ال  يأمرنا:  الرب 
أحد  على  حتكموا  ال  تدانوا، 
ُيعفى  أعفوا  فال حُيكم عليكم، 
عنكم، اعطوا ُتعطوا: ستعطون 
كرمًيا  كياًل  أحضانكم  يف 
لكم  ُيكال  ألنه  طافًحا  مركوًما 

مبا تكيلون« )لو 6: 38-37(. 
هذا  يشرح  فرنسيس  والبابا 
الكالم: »قبل كّل شيء يقول 
حتكموا،  وال  تدينوا  ال  لنا: 
ألّن َمن ال يريد أن يدينه اهلل 
جيب أال جيعل من نفسه دّياًنا 
ألخيه. الواقع، إن البشر، يف 
األمور  عند  يتوّقفون  حكمهم، 
ينظر  اآلب  أن  غري  السطحية، 
مؤذية  هي  فكم  القلب.  إىل 
مشاعر  من  املنبعثة  الكلمات 
الكالم  إّن  واحلسد!  الغرية 
غيابه  يف  األخ  على  بالسوء 
إىل  ويسيء  صورته  يشّوه 
مسعته وجيعله عرضًة للنميمة. 
احلكم  وعدم  اإلدانة  عدم  أّما 
اإلجيابية،  الناحية  من  فيعين، 
أن نقّدر ما هو حسن لدى كّل 
شخص وعدم التسّبب له باألمل 
وادعائنا  اجلزئي  حكمنا  نتيجة 
لكن  شيء.  كّل  نعرف  بأّننا 
للتعبري  كافًيا  بعد  ليس  هذا 
يطلب  فيسوع  الرمحة،  عن 
أي  والعطاء  العفو  أيضا  مّنا 
نلناه، حنن  مِلا  أداًة  نكون  أن 
أيًضا، من اهلل. بكالم آخر، هذا 
حيال  أسخياء  نكون  أن  يعين 
أيضا  اهلل  أن  عاملني  اجلميع 
جبود  علينا  إحسانه  يفيض 
الرمحة،  يوبيل  )براءة  كبري« 

.)14
هذا  يدخل  أن  مؤمل  هو  كم 
الذي ينّبه عنه قداسة البابا يف 
الكهنة! وكم من شر  صفوف 
وشك يتسببون به، وخيسرون 
سامعيهم،  احرتام  بالتالي 
الكهنوت،  كرامة  من  وحيّطون 
يتناولون  عندما  وخباصة 
الكنسية  والسلطة  رؤساءهم 

العليا.

إخوتي الكهنة،
باب  ا  ليتورجيًّ عربنا  لقد   .7
إننا  املقدس.  الرمحة  سنة 
مع  العبور  ولذواتنا  لكم  نرجو 
فصح املسيح إىل حياة جديدة. 
لقد فتح الفادي اإلهلي أمامنا 
املقّدس:  الفصحي  الطريق 
عرب باملوت والقيامة من عاملنا 
 ،)1  :13 يو  )راجع  اآلب  إىل 
وبهذا العبور نقل معه البشرية 
إىل  اخلطيئة  عتيق  من  مجعاء 
جديد النعمة، من حالة اإلنسان 
القديم أسري اخلطيئة، إىل حالة 
ر بالنعمة. اإلنسان اجلديد احملرَّ

إّنين أمتّنى لكم ولنا مجيًعا هذا 
يشّكل  الذي  الفصحي  العبور 
كهنوتنا  بعيد  تهنئة  أفضل 
النابع من سّر االفخارستيا. من 
دون هذا السّر يهيم كهنوتنا 
املياه  تغور  مثلما  ويضيع، 
بواليع  يف  وتضيع  اجملّمعة 

األرض.
ألنه  معكم  اهلل  نشكر  وإننا 
بيده  وحيمينا  بنعمته،  حيّصننا 
اليت وضعها علينا يف الرسامة 
حيافظ  وبرمحته  الكهنوتية، 
علينا، فال خنرج من دائرة يده 

الرحومة اليت حتتوينا.

وبركيت  وصالتي  حمبيت  مع 
الرسولية

عن كرسينا يف بكركي يف 21 
أذار 2016.



صفحة 8    

لبنانيات

Page 8 Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

We wish to offer you our services and invite your company to submit an 
expression of interest for concrete and formwork for Commercial, Industrial 
Residential and High rise Buildings.
By offering our equipment, contracting, and sub-contracting services, AA 
can supply an all-inclusive Formwork and Concreting package. 
AA can offer for you specific design and engineering services for your 
formwork and concreting. We can also provide in-house design schemes 
specific for each one of your project including engineering for final 
certification and approval, where required. 
Our team of estimators are able to satisfy all of your pricing requirements, 
from fixed lump sum, tenders, budget estimates, or schedules of rates.
AA has established Health and Safety in its integrated management system. 
We have implemented a number of practical and targeted initiatives to 
ensure the ongoing safety of our employees, sub-contractors and clients.
All our employees are assessed on their competency, experience, and 
capability to supply services, ensuring our people are qualified to carry 
out your tasks as required, maintaining a safe working environment for all 
parties concerned thereby being able to deliver your projects on time and on 
budget. 
PLEASE CALL 
SAM 0406551555
Or

Michael 0413561164

AA CONCRETE & FORMWORK

عباس،  نعيم  الفلسطيين  خرق 
يف  احملاكمة  جلسات  رتابة 
الثالثاء،  عربا«  »حوادث  ملف 
مساع  ملتابعة  املخصصة 
املتعلق  الشق  يف  املرافعات 
من  متهمًا  وثالثني  بثمانية 
املوقوفني واملخلى سبيلهم بعد 

جتزئة امللف اىل قسمني.
ترك  الذي  عباس،  متّيز  لطاملا 
»بصمته« يف معظم التفجريات 
الضاحية  منطقة  شهدتها  اليت 
من  شباط  شهر  قبل  اجلنوبية 
العام 2014 تاريخ توقيفه، عن 
غريه من »جنوم« االرهاب امام 
احملكمة العسكرية الدائمة، فهو 
كثريا ما خيفي خلف ذلك »الوجه 
البشوش« الذي »يرتديه« اثناء 
مثوله امام احملكمة قناعًا خميفًا 
خصوصًا عندما يدلي باعرتافات 
االمنية  املهمات  حول  خطرية 
امتالكه  عن  نّفذها، فضاًل  اليت 

كنزًا من »املعلومات االمنية«.
اختصر نعيم عباس »الذي ُأقحم 
تداخل  بسبب  عربا  مبلف  امسه 
امللفات ال12 املالحق بها« وفق 
شديد،  فاديا  احملامية  وكيلته 
اجملموعة  هذه  من  املتهمني 
طلب«لالخوة  حني  بشخصه 
من  استدرجوا  النهم  الرأفة« 
ضد  للقتال  املقاومة  سرايا 
اي  طلب  عن  وأحجم  اجليش«، 
بريء«،  »النين  لنفسه  شيء 
من  اثنني  امسي  عن  كاشفا 
عناصر »سرايا املقاومة«، ُقتل 
الذين شاركوا يف  احدهما، من 
انطالقا  مؤكدا،  عربا«،  »معركة 
سرايا  »مشاركة  ذلك  من 

املقاومة يف تلك املعركة«.
العميد  برئاسة  احملكمة  وكانت 
ابراهيم  خليل  الطيار  الركن 
العامة  النيابة  ممثل  وحبضور 
احلجار  حلمي  هاني  القاضي 
اىل  االستماع  امس  تابعت  قد 
ورفعت  الدفاع  وكالء  مرافعات 
والعشرين  التاسع  اىل  اجللسة 
مرافعات  لسماع  اجلاري  من 
قبل  املتهمني  وكالء  من  مزيد 
ان تنطق حبكمها يف نهاية هذه 
املرحلة حبق هذه اجملموعة اليت 

تضم 38 متهما.
ان تطري  االمس  وكادت جلسة 
بفعل تغّيب عدد من احملامني، 
استطاع  احملكمة  رئيس  لكن 
تواجه  اليت  العقبة  هذه  تذليل 
»رغم  جلسة  كل  يف  احملكمة 
اىل  وّجهت  اليت  االنذارات 
احلضور«،  بضرورة  احملامني 
احملكمة  رئيس  لفت  ما  وفق 
ذلك  تكرار  ان  اعترب  الذي 
فيما   ، للمحكمة«  »اهانة  يعترب 
ان  احلاضرين  من  حمامون  رأى 
تصرف زمالء هلم بعدم احلضور 

امر »مدان ومرفوض«.
احملكمة  رئيس  قرر  ان  وبعد 
تكليف حمامني »للمرة االخرية« 
كرر  املتغّيبني،  احملامني  عن 
ممثل النيابة العامة مآل مرافعته 
يرتافع  ان  وقبل   . السابقة 
احملامي حممود صباغ عن موكله 
حبيش  مصطفى  حممد  املتهم 
صّرح االخري انه بريء من محل 
سّلم  انه  اىل  مشريا  السالح 
نفسه بعد 10 ايام من املعركة 

ولو كان متورطًا ملا فعل
وقال حبيش: »انا شاركت يف 
سرايا  مع  وقعت  اليت  االحداث 
علينا  اعتدوا  النهم  املقاومة 
احلالة،  هذه  خلقوا  الذين  وهم 

امنا مل اقاتل ضد اجليش«.
الذي  صباغ  احملامي  ترافع  ثم 
سأل هل ان املتهمني حياكمون 
جمموعات  يف  مشاركتهم  على 
االعتصامات  يف  او  دعوية 
حزب  هيمنة  رفضوا  النهم  او 
واعترب  الدولة.  سالح  على  اهلل 
اىل  انتموا  املتهمني  ان 
الدفاع  اجل  من  االسري  جموعة 
العدو  ومقاومة  النفس  عن 
املسجد  ومحاية  الصهيوني 
املقاومة  سرايا  اعتداءات  من 
عليه. ورأى ان معظم هؤالء مل 
يشاركوا يف »احداث عربا« وقد 
توهموا ان اعتداًء يطال املسجد 
يعلمون  يكن  ومل  به  فالتحقوا 
اجليش  مع  وقع  االشكال  ان 
الذي ليس عدوا امنا هو ضمانة 
هلم. وقال انهم كانوا مكرهني 
املعركة،  ارض  يف  بوجودهم 

الفتًا اىل ان موكله مل يكن على 
بان قتاله هو ضد اجليش  علم 
وعندما علم بذلك رمى سالحه. 
حممد  احملامي  مرافعة  وتبنى 
املراد يف اجللسة السابقة جلهة 
ابطال التحقيقات االولية كونها 
وانتهى  الضرب،  حتت  انتزعت 
عن  التعقبات  ابطال  طلب  اىل 
واال  الرباءة  واستطرادا  موكله 
باالكتفاء  ختفيفية  اسبابًا  منحه 

مبدة توقيفه.
صباغ  امحد  احملامي  ترافع  ثم 
الرز  حممد  درويش  املتهم  عن 
الذي نفى معرفته بالشيخ امحد 
االسري. وقال وكيله ان التهمة 
اساس  ال  موكله  اىل  املنسوبة 
هلا من الصحة الن اتهامه استند 
اىل افادة درويش مصطفى الرز 
الذي قال إنه شاهد درويش يف 
منطقة تعمري عني احللوة ضمن 
جمموعة هيثم الشعيب الذي كان 
يوزع بنادق حربية ويطلب منهم 
اطالق النار على حواجز اجليش. 
واعترب صباغ انه ال ميكن االدانة 
ال  انه  كما  الشك  اىل  استنادا 
ميكن الركون اىل اقوال درويش 
ان  اىل  الفتا  الرز،  مصطفى 
منه  انتزعت  موكله  اعرتافات 
حتت الضرب. وانتهى اىل طلب 
الرباءة ملوكله واستطرادا منحه 
باالكتفاء  التخفيفية  االسباب 

مبدة توقيفه.
وترافع احملامي هالل قداح عن 
املتهم حممد سعد الدين احلريري 
هو  موكله  ان  اىل  لفت  الذي 
انهى  قد  وكان  جامعي  طالب 
الصيدلة  يف  اجلامعية  دراسته 
قبل يوم من احلادثة، الفتا اىل 
مكثفة  دروسا  يتلقى  كان  انه 
يف اجلامعة ومن الصعوبة مبكان 

مشاركته يف اي نشاط اخر.
اتهم  موكله  ان  قداح  وقال 
الطيب  املركز  رئيس  بكونه 
ويف  رباح  بن  بالل  مسجد  يف 
يرأسها  اليت  االرهابية  املنظمة 
امحد االسري. وسأل اين املركز 
الطيب يف املسجد كما مل يثبت 
ان موكله اسعف احدا . واعترب 
ان القرار بين على اقوال ربيع 

رأى  انه  افاد  الذي  النقوزي 
وعاد  السالح  حيمل  موكله 

وتراجع عن هذه االقوال.
ابطال  طلب  اىل  وخلص 
التعقبات عن موكله واستطرادا 
اعالن براءته واال منحه االسباب 
مبدة  باالكتفاء  التخفيفية 

توقيفه.
احملامية  ترتافع  ان  وقبل 
نعيم  موكلها  عن  شديد  فاديا 
القول:  اىل  االخري  بادر  عباس 
»سألين احد احملامني يف جلسة 
احدا  اعرف  اذا كنت  استجوابي 
الذين  املقاومة  سرايا  من 
جانب  اىل  القتال  يف  شاركوا 
اسامة  ان  علمت  وانا  اجليش 
اخلالدي وشخصًا من آل عثمان 
تلك  يف  شاركا  قد  ُقتل  وقد 
على  اثبات  اكرب  وهذا  االحداث 
يف  املقاومة  سرايا  مشاركة 
عباس:  اضاف  عربا«.  احداث 
عربا  بأحداث  لي  عالقة  »ال 
على  احملكمة(  )رئيس  وانت 
موجودا«.  اكن  مل  بانين  يقني 
ثم ترافعت شديد فاشارت اىل 
ان امللفات املالحق بها موكلها 
التهم  وان  ملفا   12 على  تزيد 
تعددت حبقه . وقالت ان عباس 
ومنذ توقيفه ويف مجيع مراحل 
التحقيق معه سرد االحداث بأدق 
تفاصيلها وشغل الناس باخباره 
. اما بالنسبة اىل هذه الدعوى 
فان عباس كان يف سوريا ومل 
يكن موجودا خالل االحداث اليت 
سرايا  بني  البدء  يف  وقعت 
وقد  االسري  وجمموعة  املقاومة 
عاد اىل عني احللوة يف 28 من 
يدل  ما   ،  2013 العام  حزيران 
انه خالل احداث عربا اليت  على 
الشهر  وقعت يف 23 و24 من 
املذكور مل يكن يف لبنان. كما 
اكدت بان اي من املتهمني مل 
يذكر اسم نعيم عباس الذي نفى 
اطالقه النار على اجليش ضمن 
جمموعة توفيق طه. وذّكرت مبا 
اذا  موكلها حني سئل  به  افاد 
ضد  معركة  يف  سيشارك  كان 
اجليش حني قال انه لن يفعل 
لصاحل  تكن  مل  املعركة  الن 
تداخل  ان  .واعتربت  االسري 
امللفات اقحم اسم نعيم عباس 
مبلف عربا منتهية اىل طلب كف 
التقبات حبقه واال اعالن براءته 

للشك وعدم الدليل.
وبسؤال عباس عما يطلبه اجاب: 
مشريا  لألخوة«  الرأفة  »اطلب 
بيده اىل املتهمني املاثلني يف 
قفص االتهام »النهم استدرجوا 
من سرايا املقاومة للقتال ضد 
احملكمة  رئيس  وعاد  اجليش«. 
تطلب  »ماذا  السؤال:  وكرر 
اطلب  »ال  فأجاب:  لنفسك«؟ 

شيئا«.
حممود  احملامي  ترافع  واخريا 
صباغ عن املتهم زاهر البيالني 
الذي اعترب انه ال ميكن النسان ان 
يتهم نفسه، مشريا اىل ظروف 
رفيق  مطار  يف  موكله  توقيف 
عودته  اثناء  الدولي  احلريري 
والتعذيب  اوروبا،  من  وعائلته 
الذي تعرض له ما يدل على ان 
وطأة  حتت  بها  ادىل  اعرتافاته 
االكراه. ورأى ان ال دليل يثبت 
وجود موكله يف ارض املعركة 
انه  هي  الوحيدة  جرميته  وان 

لعائلة فضل  يعمل سائقا  كان 
شاكر. وانتهى اىل طلب ابطال 
موكله  مع  االولية  التحقيقات 
وكف التعقبات حبقه واستطرادا 
الرباءة واال منحه اسبابا ختفيفية 

باالكتفاء مبدة توقيفه.
وبسؤال املتهمني حبيش والرز 
واحلريري والبيالني عن كالمهم 

االخري طلبوا مجيعا الرباءة.
يذكر ان احملكمة استمعت حتى 

نعيم عباس يطلب الرأفة لـ »موقويف عربا«: سرايا املقاومة استدرجتهم اىل املعركة
االن اىل مرافعات 12 من وكالء 
 ،  38 الـ  املتهمني  عن  الدفاع 
حبقهم  حكمها  تصدر  ان  على 
املرافعات  انتهاء  بعد  مجيعا 
املتوقعة يف 19 نيسان املقبل 
اجلزء  احملكمة  امام  يبقى  فيما 
الذي  امللف  هذا  من  الثاني 
يضم االسري وحواىل 32 متهما 
وخملى  وفارين  موقوفني  بني 

سبيلهم.

على  الثالثاء،  طرابلس  عاشت 
الشائعات  من  سلسلة  وقع 
بعض  ينوي  أمين  عمل  حول 
وعن  به،  القيام  األشخاص 
تنظيم  من  عناصر  دخول 
اىل  أدى  ما  إليها،  »داعش« 
املدينة  يف  كثرية  خماوف 
مشددة  أمنية  تدابري  استدعت 
اللبناني  اجليش  قبل  من 
يف  واسعًا  انتشارًا  نّفذ  الذي 
يف  سيما  ال  املناطق،  أكثرية 
وأبي  والزاهرية  والتبانة  القبة 
مسراء.. وصوال اىل املنكوبني 
حواجز  أقام  حيث  البداوي  يف 
على  خالهلا  من  عمل  ظرفية 
تفتيش السيارات والتأكد من 
هويات أصحابها، ونفذ سلسلة 

من املداهمات.
وجاءت هذه التدابري أيضا بعد 
حماولة  عن  معلومات  ورود 
املولوي  شادي  املطلوب 
متخفيا  طرابلس  اىل  احلضور 
يف  عائلته،  جانب  اىل  ليكون 
املولوي  جمدي  والده  وداع 
الذي تويف صباح أمس وجرى 
ضرب  حيث  عصرا،  تشييعه 
أمنيا حول منزله  اجليش طوقا 
الصالة  أقيمت  الذي  واجلامع 

فيه على اجلثمان.
ومما ضاعف من هذه املخاوف 
حقيبة  على  اجليش  عثور  ليال 
مرمية قرب »ملعب اجلهاد« يف 
التبانة حتتوي على عشر عبوات 
مصّنعة يدويًا زنة كل منها 200 
غرام، إضافة اىل قنبلة مصّنعة 
كعبوة ناسفة وصاعق وشريط 
طلقات  من  وكمية  وفتيل 
ولكن  كالشينكوف،  بندقية 

من دون أن يكون أي من هذه 
العبوات معدة للتفجري، حيث مت 
استدعاء اخلبري العسكري الذي 
احلقيبة  حمتويات  على  كشف 

وعمل على رفعها من مكانها.
ويرجح مصدر أمين أن تكون تلك 
العبوات عائدة ألحد األشخاص 
وقد خشي من املداهمات اليت 
التخلص  ينفذها اجليش وأراد 
منها فقام برميها قرب »ملعب 

اجلهاد«.
ويؤكد هذا املصدر لـ«السفري« 
أن االجراءات املتخذة من قبل 
قطع  أجل  من  هي  اجليش، 
هذه  حيال  باليقني  الشك 
تروجيها  مت  اليت  الشائعات 

خالل األيام املاضية.
ومساء أوقفت شعبة املعلومات 
اللبناني  العام  األمن  يف 
شخصني يف وادي النحلة يف 
هما  طرابلس  مشال  البداوي 
)ب. س.( و)أ. ص.( يشتبه 
»داعش«  اىل  بانتمائهما 
قيادة  مع  يتواصالن  وبأنهما 
ويقدمان  سوريا،  يف  التنظيم 
ويعمالن  له  لوجستية  خدمات 
املنطقة  من  شبان  جتنيد  على 

ملصلحته.
األمنية  العملية  أن  والالفت 
جدا،  سريع  بشكل  جرت 
حيث  املباغتة،  مبدأ  واعتمدت 
اىل  األمنية  القوة  سارعت 
املشتبه  تواجد  مكان  مداهمة 
بهما، وتوقيفهما من دون أي 
اىل  مباشرة  ونقلهما  مقاومة، 
مديرية األمن العام يف بريوت 
حيث بوشرت التحقيقات معهما 
حتت إشراف القضاء املختص.

طرابلس: شائعات 
وتوقيفات.. وعبوات ناسفة
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متفرقات

اجلزائية  احملكمة  عاودت 
الرياض  يف  املتخصصة 
عناصر  أحد  حماكمة  )األربعاء( 
تنظيم القاعدة، وطالب املتهم 
الثانية  تعترب  )اليت  اجللسة  يف 
عنه،  بالعفو  حكم  إصدار  له( 
للمحققني  مربرًا ذلك مبساعدته 
بأنه  مدلاًل  اعتقاله،  فرتة  أثناء 
عدد  إىل  األمنية  اجلهات  أرشد 
خيطط  كان  اليت  العمليات  من 
ومتكنت  آنذاك  التنظيم  هلا 
إحباطها،  من  األمنية  العناصر 
فرتة  أثناء  »أدىل  إنه  وقال: 
عن  مهمة  مبعلومات  التحقيق 
استهداف  إىل  التنظيم  سعي 
اخلاصة  الطوارئ  قوات  مبنى 
يف الرياض، ومستودع على أحد 
الطرق الدائرية يف الرياض، كما 
أبلغ اجلهات األمنية عن سيارة 
جمهزة باملتفجرات لتنفيذ عملية 

إرهابية«. 
على  املتهم  صادق  حني  ويف 
األمنية  اجلهات  مع  تعاونه  أن 
القبض  من  متكنها  بعد  جاء 
عليه، إال أنه ركز، خالل اجللسة 
ذلك  نظري  العفو  طلبه  على 
القاضي  من  وطلب  التعاون، 
عدد  على  للرد  فرصة  منحه 
بكيفية  تتعلق  اليت  النقاط  من 
العفو،  طلبه  ومربرات  تعاونه 

حتى جلسة مقبلة،.
مطالب  لديه  أن  إىل  ولفت 

السعودية: »قاعدي« يطلب العفو 
لتعاونه مع اجلهات األمنية

افتتح وزير املالية يف حكومة الظل الفيدرالية طوني بورك 
االحتفال السنوي العاشر الذي  دعت له جمموعة التناغم يف 
جملس  نائب  ورئيسها  مؤسسها  بشخص  كانرتبري  منطقة 
التناغم   يوم  مبناسبة  وذلك  صاحل  خضر  كانرتبري  بلدية 
الذي تضمن العديد من الكلمات واألنشطة والعروض الفنية 
والثقافية املتعددة احلضارات  حبضور مجهور فاق عدده  الـ 
1000 شخص يتحدرون من  اكثر من 120 عرقية وجنسية. 

فولي  لوك  الوالية  املعارضة يف  زعيم  االحتفال  حضر  كما 
للتعددية احلضارية  صويف كوستيس،   الظل  بوزيرة  ممثال 

ووزير الظل للتعليم  جهاد ديب. 
يوم  جوائز  بورك  طوني  النائب  قدم  االحتفال  نهاية  ويف 
االنسجام التقديرية هلذا العام اليت فاز بها عدد من مجعيات 
وابناء اجلالية اللبنانية والعربية كان من بينهم رئيس مجعية 
الصداقة االسرتالية اللبنانية سعيد علم الدين الذي استلم 
 ، الغول  علي  الضيف  اللبناني   احملامي  حبضور  جائزته 
الربنامج  اس  بي  اس  اذاعة  من   السقاف  االعالمي صاحل 
العربي، رئيس اجلمعية االسالمية السابق ومدير مجعية ابناء 
الضنية احلاج حممد صايف، الناشط االجتماعي وعضو اهليئة 

االدارية جلمعية ابناء املنية اخلريية احلاج سعيد حيي.

اجلالية اللبنانية والعربية  تفوز جبوائز 
احتفال يوم التناغم واالنسجام االسرتالي 

القاضي  منه  طلب  عدة، 
اجللسة  يف  وإحضارها  تدوينها 
املقبلة. وكانت احملكمة العليا، 
يف  قضائية  سلطة  أعلى  وهي 
املاضي  العام  نقضت  البالد، 
اجلزائية  احملكمة  أصدرته  حكمًا 
املتخصصة حبق املتهم؛ بالقتل 
األوىل  اجللسة  وعقدت  تعزيرًا، 
يف  املتهم  حماكمة  إعادة  من 
كانون أول )ديسمرب( املاضي، 
 28 العام  االدعاء  خالهلا  ووجه 
تهمة تتعلق باإلرهاب، واإلخالل 
عمليات  يف  واملشاركة  باألمن 
عناصر  على  والتسرت  إرهابية، 
أبرز  بينهم  من  التنظيم،  من 
من  األمن  متكن  الذين  قادته، 

القضاء عليهم يف وقت الحق.
من جهة أخرى، ُعقدت االربعاء يف 
احملكمة ذاتها، اجللسة السابعة 
الئحة  على  اإلجابة  مرحلة  من 
التجسس  خلية  لعناصر  االدعاء 
املرتبطة باالستخبارات اإليرانية، 
عشر  الثالث  املتهمان  وحضر 
والرابع عشر إىل قاعة احملكمة، 
بيد أنهما مل يقدما أية إجابة على 
واكتفيا  إليهما،  املوجه  التهم 
بطلب منحهما مهلة للرد عليها، 
طلبهما،  على  القاضي  ووافق 
الفرصة  ستكون  أنها  مؤكدًا 
األخرية، وحددت اجللسة املقبلة 
بعد ما يزيد على شهر من تاريخ 

جلسة االربعاء.

كردستان  إقليم  رئيس  أعلن 
مسعود بارزاني، أنه سيتخلى عن 
منصبه مع إعالن »الدولة«، لكن 
قوى كردية رفضت اقرتان مطلب 
حمددة«  »شخصية  بـ  االستقالل 

أو بأزمة منصب الرئاسة.
أواخر  جلنة  كّلف  بارزاني  وكان 
املاضي،  )يناير(  الثاني  كانون 
متابعة تنظيم استفتاء عام »غري 
وذلك  االستقالل،  على  ملزم« 
الرئاسة  انتخابات  موعد  قبل 
تشرين  يف  املقررة  األمريكية 
وسط  املقبل،  )نوفمرب(  الثاني 

حتفظات حملية ودولية.
موقع  مع  مقابلة  يف  وقال 
»مونيتور«: »طموحي هو استقالل 
املنصب،  وليس  كردستان 
لن  حينها  دولة،  تصبح  وعندما 
لغريي  وسأفسح  رئيسًا،  أكون 
كي يتوىل املهمة، هذا وعد أني 
الدولة«،  هلذه  رئيسًا  أكون  لن 
وزاد: »إذا مل حتدث أمور خارج 
استفتاء  سننّظم  فإننا  إرادتنا، 
األول  تشرين  قبل  ورمبا  عامًا 

)أكتوبر( املقبل«.
أمريكي   - أوروبي  وفد  ونصح 
مشرتك مطلع العام احلالي، القوى 
»االستفتاء«  بتأجيل  الكردية 
مع  اخلالفات  حل  على  والعمل 
يف  والبقاء  االحتادية  احلكومة 

كنف الدولة العراقية.
تصرحيات  من  املوقف  وعن 
بارزاني، قال رئيس كتلة حركة 
االحتادي  الربملان  »التغيري« يف 
»ربط  أن  عبداهلل،  هوشيار 
يعكس  باالستقالل  املنصب 
املعمول  بالقوانني  االستهانة 
)بارزاني(  وهو  اإلقليم  يف  بها 
حددت  وقد  شخصيًا،  وّقعها 
أنهى  فهو  الرئيس،  والية 
واليتني ثم مت التمديد له سنتني 
زال  ما  واليوم  إضافيتني، 
يرفض التخلي عن املنصب، ما 
يعين أنه لو تأخر حتقيق املطلب 
الذي هو طموح وحلم كبري لكل 
من  رئيسًا  سيبقى  فإنه  كردي 
يدل  وهذا  قانوني،  غطاء  دون 
وليس  كزعيم  حتدث  أنه  على 

كرئيس«.
وأضاف أن »الطموح أكرب من أن 
استهانة  ويعترب  بشخص  يقرتن 

بارزاني لن يتخلّى عن الرئاسة قبل 
حتقيق »االستقالل«

باحللم نفسه، وهو رهن اإلرادة 
شكل  يف  والسياسية  الشعبية 
عام بعد أن ضحى آالف الشهداء 

بدمائهم من أجل حتقيقه«.
السيد  »مواقف  أن  وأوضح 
بارزاني األخرية ومتّسكه بكرسي 
الرئاسة شكال ضربة موجعة وعقبة 
االستقالل،  خطوات  مسار  أمام 
لنا  يقول  الدولي  اجملتمع  ألن 
قوانينكم  إنكم مل حترتموا  اليوم 
والتداول  الشرعية  ومؤسساتكم 
حكومة  ظل  للسلطة يف  السلمي 
اقتصادية  وسياسة  معطلة  شبه 
يف  الشفافية  وغياب  فاشلة 
إدارة الثروات، وكل ذلك نتيجة 
تفّرد احلزب الدميوقراطي بزعامة 

بارزاني نفسه«.
منع  »الدميوقراطي«  وكان 
التغيري(  )من  الربملان  رئيس 
مهامه  مزاولة  عن  حممد  يوسف 
واتهم احلركة بـ »االنقالب« على 
االتفاقات والتوافقات، والوقوف 
أعمال عنف طاولت مكاتب  وراء 
احلزب إثر انهيار مفاوضات أزمة 

الرئاسة.
كتلة  رئيس  قال  ذلك،  إىل 
برملان  يف  اإلسالمي«  »االحتاد 
لـ  هلدني،  بكر  أبو  اإلقليم 
كل  أمل  »االستقالل  إن   ،
توحيد  يتطلب  وحتقيقه  كردي، 
الشعــــيب  املستوى  على  اجلهود 
ال  بأن  نأمل  لكننا  والسياسي. 
أو شخص،  بفئة  املطلب  حنصر 
فهي مكتسبات وطنــــية وقومية 
تتحقق عرب تضـــــحيات الشعــــب 
الكردي، على رغم أن مــــن حق 
كل مسؤول أو قــــائد أن يــــعرب 
عن طموحاته ومـــشروعه، ونأمل 
بأن نكون مجيعًا متعاونني لتحقيق 
أن  إىل  مشريًا  اهلدف«،  هذا 
حيتاج  كقــــائد  بارزاني  »السيد 
إىل دعم على املستويات كافة، 
األطراف  أو  الشعب  من  سواء 
أن  يتوجب  وعــــليه  السياسية، 
وليــــس  للجــــميع  رئيسًا  يكون 
على  والعمل  حلزبه،  زعيمًا  فقط 
الكردي  البيت  توحيد  إعـــادة 
املؤسسات  تفعيل  وإعادة 
كالربملان،  املعطلة  الشرعية 
باعتبار ذلك شرطا أساسيًا لبناء 

أي دولة«.

منصور  عبدربه  الرئيس  أعلن 
وافقوا  احلوثيني  أن  هادي 
جملس  قرار  بنود  تطبيق  على 
خالل  وأشار   .2216 رقم  األمن 
اجتماع عقده أالربعاء مع سفراء 
للعملية  الراعية  الـ18  الدول 
مقر  يف  بالده  يف  االنتقالية 
إىل  بالرياض  املوقت  إقامته 
أنه تبلغ من املبعوث األممي إىل 
اليمن إمساعيل ولد الشيخ قبول 
احلوثيني الدخول يف مفاوضات 

بهدف إنهاء احلرب.
اليمنية  األنباء  وكالة  وذكرت 
الرئيس  أن  )سبأ(  الرمسية 
اليمين قدم للسفراء صورة عن 
احمللية،  الساحة  على  األوضاع 
والسياسي.  امليداني  بشقيها 
وأكد أن االنقالبيني ال جييدون 
إال لغة السالح واخلراب والتدمري 
واحلصار، يف حني أن السلطات 
الشرعية تتعاطى إجيابيًا مع كل 
احلرب  بإنهاء  الكفيلة  السبل 
االنقالبيني  وتسليم  والتمرد، 

مشددًا  حبوزتهم،  اليت  األسلحة 
كل  تنفيذهم  ضرورة  على 
ويف  الثقة،  بناء  إجراءات 
صدارتها إطالق األسرى وتسليم 
واستئناف  الدولة،  مؤسسات 
السياسية  العملية  استحقاقات 
تنفيذ  يف  املتبعة  وخطواتها 
خمرجات احلوار الوطين، املرتكزة 
على املبادرة اخلليجية، وقرارات 
جملس األمن ذات الصلة. ونوه 
الذي  بالتقدم  اليمين  الرئيس 
حيرزه اجليش الوطين واملقاومة 
القتال  الشعبية يف كل جبهات 
العاصمة  تطويق  إىل  وصواًل 

صنعاء.
كل  رغم  »على  هادي:  وقال 
فإننا  امليدانية  اخلطوات  تلك 
حريصون يف الوقت نفسه على 
وهذا  السكان،  ومصاحل  أرواح 
وصرب  حبكمة  نتعامل  جيعلنا  ما 

أمام خمتلف التطورات«.
املبعوث  أعلن  نيويورك  ويف 
اخلاص إىل اليمن إمساعيل ولد 

احملادثات  جولة  أن  أمحد  شيخ 
اليمنيني  األطراف  بني  املقبلة 
ستبدأ يف الكويت يف 18 نيسان 
)أبريل(، على أن يسبقها وقف 
 10 من  ابتداء  القتالية  األعمال 

نيسان.
حصل  أنه  الشيخ  ولد  وأكد 
»على ضمانات قوية من أطراف 
وصنعاء،  الرياض  يف  النزاع، 
وبينها  املعنية  الدول  ومن 
السعودية،  العربية  اململكة 
والدول اخلمس الدائمة العضوية 
يف جملس األمن« بدعم انطالق 

جولة احملادثات.
وأوضح أن األطراف »وافقوا على 
أن تكون أجندة احملادثات مبنية 
على مخس نقاط هي: االنسحاب، 
والرتتيبات  األسلحة،  وتسليم 
الذي  السياسي  واحلل  األمنية، 
الدولة سيطرتها  باستعادة  يبدأ 
وعملها  العامة  املؤسسات  على 
إىل  العودة  تتبعه  أن  على 
الوطين، وخامسًا تشكيل  احلوار 

واألسرى  بالسجناء  خاصة  جلنة 
اللوائح  بتبادل  للطرفني  تسمح 
والكشوفات بأمساء املعتقلني«.
مؤمتر  يف  الشيخ  ولد  وقال 
قرار  إن  نيويورك  يف  صحايف 
»أحد  هو   2216 األمن  جملس 
إىل  للمحادثات  الثالثة  األسس 
جانب املبادرة اخلليجية وخمرجات 
أن  موضحًا  الوطين«،  احلوار 
ستبحثها  اليت  اخلمس  »النقاط 
جولة احملادثات هي عناصر هذا 
القرار نفسه«. وأكد أن »تطور 
السعودية  احلدود  على  الوضع 
وسيدعم  جدًا  مهم  اليمنية 

انطالقة جولة احملادثات«.
يف هذا الوقت استمرت معارك 
الكر والفر بني احلوثيني وقوات 
صاحل  علي  السابق  الرئيس 
املشرتكة  والقوات  جهة  من 
واجليش  الشعبية«  لـ«املقاومة 
يف  أخرى  جهة  من  الوطين 
كما  تعز،  حمافظة  جبهات 
التحالف  استمرت غارات طريان 
صنعاء  يف  اجلماعة  مواقع  على 
تعز  حمافظات  ويف  وحميطها 

ومأرب واجلوف واحلديدة.

هادي تبلّغ موافقة احلوثيني على املفاوضات
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مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.

Prime Minister Malcolm 
Turnbull has criticised 
Europe’s border protec-
tion measures in the wake 
of the atrocities in Brus-
sels, arguing Australia 
is more secure because 
of its strong borders and 
geographic isolation.
Extending “our most 
resolute solidarity” to the 
Belgian people, Mr Turn-
bull nonetheless said Eu-
rope had “allowed their 
security measures to slip” 
and that this was “a les-
son for all of us”. He was 
critical of the Schengen 

Brussels explosions: Malcolm Turnbull criticises security 
in Europe and warns attacks still possible in Australia

agreement that enables 
free movement within Eu-
rope, as well as the “very 
porous” external borders 
that encouraged entry to 
the continent.
“There’s been a real 
breakdown in intelligence. 
If you can’t control your 
borders, you don’t know 
who’s coming or going. 
Regrettably they allowed 
things to slip and that 
weakness in European 
security is not unrelated 
to the problems they’ve 
been having in recent 
times,” he told ABC tele-

vision.
“Europe has for all in-
tents and purposes no in-
ternal borders, so people 
can travel within Europe 
as they wish, and their ex-
ternal borders have been 
very porous - as we’ve 
been seeing every night 
on the news. So Europe 
has a security challenge 
or a security problem that 
is different to Australia. 
We’re assisted by our ge-
ography, of course, but 
we also have very strong 
border protection that our 
government has main-

tained.”
The bomb blasts at Brus-
sels’ airport and a railway 
station come four months 
after a series of co-or-
dinated terror attacks in 
Paris, killing 130 people 
and setting in train a man-
hunt that has frequently 
led authorities into Bel-
gium. Salah Abdeslam, a 
key suspect in those at-
tacks, is a Belgian-born 
French national who was 
arrested in Brussels last 
week.
The Prime Minister said 
that while Australia’s bor-
der protection measures 
helped identify and repel 
threats to national secu-
rity, there was no guaran-
tee we could avoid similar 
atrocities.
“We have a much greater 
insight into people who 
we would regard as being 
threats or likely to pose a 
risk ... than the Europeans 
do,” Mr Turnbull said. “We 
obviously cannot guar-

antee that there will not 
be terrorist incidents in 
Australia - that’s why the 
threat level is ‘probable’ 
- nevertheless we have 
very strong measures in 
place.”
An early morning tele-
conference took place 
between Mr Turnbull, 
Attorney-General George 
Brandis and security 
chiefs including the act-
ing director-general of 
security, Australian Fed-
eral Police Commissioner 
Andrew Colvin and coun-
ter-terrorism co-ordinator 
Greg Moriarty. ASIO’s 
advice was that the terror 
threat level should remain 
at the third-highest level, 
“probable”, Mr Turnbull 
said. Another meeting 
would be convened later 
on Wednesday.
Border protection staff 
at Australian airports are 
due to strike on Thurs-
day as part of an ongo-
ing dispute over pay and 
conditions. The PM said 
he would “strongly en-
courage” the Community 
and Public Sector Union 

to rethink the planned 
industrial action, but in-
sisted security at airports 
would not be undermined 
because it was chiefly the 
responsibility of the AFP 
not the Australian Border 
Force.
Mr Turnbull joined US 
President Barack Obama 
in citing the attacks in 
Brussels - which left at 
least 34 people dead and 
250 injured - as another 
reminder of the need to 
unite against internation-
al terrorism. Islamic State 
has claimed responsibil-
ity.
“We are in a battle with 
these terrorists and we 
will defeat them,” Mr Turn-
bull said. “Our enemies, 
these terrorists, are very, 
very agile. We have to be 
as agile as them, we have 
to respond quickly and in-
novatively to the threats 
as they emerge.”
Australians should recon-
sider their need to travel 
to Belgium, while those 
already in the country 
should follow local ad-
vice, the PM said.

Prime Minister Malcolm Turnbull says security standards in Europe have <slipped>. Photo: Martin Meissner
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“I received in horror the 
news of yet another at-
tack by the anti-Muslim 
group that is referred to 
as ISIS against innocent 
travellers at Brussels air-
port. My heart goes out 
to the victims and their 
loved ones, we stand 

Muslims Australia (AFIC) condemns 
Brussels terror attack and stands in 
solidarity with the people of Belgium

with you as one.” Said 
Mr. Hafez Kassem, presi-
dent of Muslims Australia 
(AFIC).
“I call on the international 
community, Muslims as 
well people of other faiths 
or no faith, to stand united 
against all forms of terror, 

to confront it and to reject 
it with one voice.” Said 
Mr. Kassem.
“The world community, 
including especially Mus-
lim nations, has been 
united in its war against 
ISIS. ISIS has indiscrimi-
nately killed Muslims 
alongside people of other 
faiths and ideologies. We 
must remain united in the 
face of this latest attack in 
Brussels. We must make 
sure that the terrorists 
do not divide us.” Said 
Mr. Keysar Trad, Muslims 
Australia’s newly elected 
treasurer.

Authorised: Hafez Kas-
sem, President, Muslims 
Australia.
Media Contact: Keysar 
Trad, Treasurer, 0410 
336 922

Mr. Hafez Kassem

NSW Premier Mike Baird, 
former premier Nick 
Greiner and Howard gov-
ernment minister Amanda 
Vanstone have delivered a 
blow to Bronwyn Bishop’s 
hopes of staying in Parlia-
ment for another three 
years.
Amid growing talk in Lib-
eral Party ranks that Ms 
Bishop has lost control of 
the outcome of her prese-
lection, the influential trio 
have given their blessing 
to the former speaker’s 
main rival, Jason Falinski.
In reference letters ob-
tained by Fairfax Media, 
Mr Baird, Ms Vanstone 
and Mr Greiner laud Mr 
Falinski’s “entrepreneur-
ial skill”.
In his letter, sent to prese-
lectors on Friday, Mr Baird 
said Mr Falinski, a former 
president of the Young 
Liberals, understood 
through his private sector 
experience what “leads 
businesses to invest and 
grow” to the benefit of the 
economy.
“I have found in public life 
that these insights are all 
too rare, yet have never 
been in greater need,” Mr 
Baird wrote.

Federal election 2016: Liberal luminaries line 
up against Bronwyn Bishop in Mackellar

His focus on Mr Falinski’s 
business experience is 
likely to be interpreted as 
a swipe at Mrs Bishop, 
who has spent almost 
three decades in Parlia-
ment and in Liberal Party 
positions before that.
As revealed by Fairfax 
Media in December, the 
former speaker, 73, told 
local supporters that she 
was needed in Parliament 
- in part to help fight the 
threat of terrorism.
Her influence over Liberal 
branches in the northern 
Sydney seat of Mackellar 
has long been described 
as “North Korean” in its 
dominance but there is 
growing signs her sup-
port is on the wane.
In the estimate of one fac-
tional player, she current-
ly has fewer than 30 of the 
96 preselectors needed to 
remain the Liberal candi-
date.
Walter Villatora, a mem-
ber of the hard right who 
has the backing of former 
prime minister Tony Ab-
bott, is believed to have 
about 15 votes.
Mr Falinski, who is a 
member of the dominant 
moderate faction in the 

NSW Liberals, could com-
mand more than 30 votes 
and Fairfax Media un-
derstands the hard right 
would swing in behind 
him if Mr Villatora ends up 
out of the race.
The hard right is gunning 
for Mrs Bishop, who has 
enjoyed the backing of 
the centre right, in retalia-
tion for her “turncoat” de-
cision to abandon Mr Ab-
bott and vote for Malcolm 
Turnbull in the September 
leadership change.
The preselection vote will 
take place on Saturday, 
April 16. The 96 preselec-
tors will be made up of 48 
votes local branch dele-
gates, 29 representatives 
of the Liberal state coun-
cil and 19 members of the 
state executive.
Mr Falinski, a longtime 
factional player who spent 
four years on Warringah 
Council and was involved 
in the successful 2007 
election campaign that 
resulted in Liberal Rob 
Stokes taking the state 
seat of Pittwater back 
from independent Alex 
McTaggart.
Mr Falinski founded Care-
Well Health 12 years ago.
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الدليل التجاري

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

إعالنكم يف 
الهريالد

طريقكم اىل 
النجاح

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 
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مقاالت  وتحقيقات

بعد أسبوع حافل باألحداث، يبدو أن املشهد 
التهدئة،  من  نوع  أي  يشهد  لن  الربازيلي 
إىل  وصل  السياسي  اخلطاب  أن  خصوصًا 

أعلى نسب التوتر.
ما كان متوقعًا بشأن التأثري الكبري  برازيليا | 
لظاهرة القاضي سريجيو مورو داخل جملس 
القضاء األعلى، بدأ يتحقق بعد انضمام عضو 
احلملة  إىل  مندس،  جيلمار  العليا،  احملكمة 
السابق،  الربازيلي  الرئيس  ضد  املستعرة 
قرار  عرب  سيلفا،  دا  لوال  إيناسيو  لويس 
مفاجئ مينع مبوجبه دا سيلفا من تقّلد وزارة 

الدولة لشؤون الديوان احلكومي.
قرار مندس جاء ليعّقد حماولة استئناف احلكم 
السابق بتعليق تسّلم دا سيلفا مقاليد هذه 
تسابق  املعارضة  بدأت  حني  يف  الوزارة، 
يقضي  تشريعي  مرسوم  لتمرير  الوقت 

املعارضة الربازيلية: روسيف َتُعّد أيامها األخرية
علي فرحات

انتشلت 
السياسات العمالية 

ثلثي الربازيليني 
من الفقر املدقع

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

بلدة عرسال  البقاعية، تستعد  القرى  لباقي  خالفًا 
خلوض غمار االنتخابات البلدية واإلختيارية، وسط 
تساؤالت عن إمكانية إجرائها داخل البلدة، وماهية 
املكان الذي سيحدد كمراكز اقرتاع، يف ظل الوضع 
»داعش«  تنظيمي  مسلحو  يفرضه  الذي  األمين 
ــ فرع القاعدة يف بالد الشام«.  و«جبهة النصرة 
هي  اخلضراء«  »املنطقة  ستكون  هل  ذلك،  إزاء 

احلل؟
ستحصل  البلدية  اإلنتخابات  كانت  إذا  عما  بعيدًا 
يف موعدها أم ال، بدأت بلدة عرسال املرتامية عند 
سفوح السلسلة الشرقية حراكها استعدادا خلوض 
جيمع  لقاء  كل  حديث  اإلنتخابات  باتت  معركتها. 
التحالفات  يف  فقط  للتداول  ليس  أبنائها،  بني 
وإدارتها  احلالية  البلدية  من  »التخلص«  وطريقة 
الفاشلة أمنيا وإمنائيًا، بل أيضا ملعرفة كيفية سري 
فيها  وجيول  يصول  بلدة  يف  اإلنتخابية  العملية 
النصرة  »داعش« و«جبهة  املسلحون من تنظيمي 
ــــ فرع القاعدة يف بالد الشام« وبعض »الزعران« 
وأبناء  بأبنائها  وتنكيال  وقتال  خطفا  أبنائها،  من 

املؤسسة العسكرية.
الذي  اخلوف  عرسال،  أبناء  غالبية  نظر  وجهة  من 
إىل  يعود  ليل  كل  عتمة  مع  مضاجعهم  يقض 
مريب«  حنو  »على  وتركهم  عنهم  الدولة«  »ختلي 
البلدة  عدد سكان  فاق  نزوح  ظل  ملصريهم، يف 
بأربعة أضعاف، واحتالل املسلحني للبلدة وجرودها، 
»وإدارة سيئة« من السلطة احمللية وضرب جمتمعها 
واقتصادها وبيئتها، فيما ال ميكنهم رفع الصوت 
واإلعرتاض، فاملصري احملتوم معروف لدى اجلميع 
»إما  الفليطي،  البلدة حممد  ابن  ما يشرح  حبسب 
التصفيات  الئحة  على  معرتض  كل  اسم  بإدراج 
واإلعدام، مبساندة من بعض ابناء البلدة الزعران 
ارتكبت  جرمية  من  أكثر  يف  ضلوعهم  ثبت  الذين 

انتخابات عرسال يف »املنطقة اخلضراء«
رامح حمية

االنتخابات يف »املنطقة الخضراء«
عرسال  يف  واإلختيارية  البلدية  اإلنتخابات  حراك 
أن  إال  والعائلية،  السياسية  األطياف  بدأته سائر 

السؤال املطروح:
للبلدة  االقرتاع  حق  ممارسة  البلدة  ألهالي  كيف   
العراسلة واألجهزة  وسيف املسلحني مصلت على 
األمنية، فيما ال يزال تنظيم »داعش« خيتطف جنودًا 
من اجليش اللبناني ويواصل هجماته خلطف آخرين، 
ويف وقت مل تتمكن فيه قوى األمن الداخلي من 
إقامة مأمت رمسي للمؤهل زاهر عزالدين اال يف بلدة 

اللبوة اجملاورة؟
وألن إجراء اإلنتخابات البلدية داخل البلدة يف مثل 
حبسب  مستحيل«،  وشبه  »صعب  الظروف  هذه 
أكثر من مصدر، جيري تداول فكرة تقضي بإجراء 
اإلنتخابات يف حملة »رأس السرج«، يف »املنطقة 
كثيف.  انتشار  اللبناني  للجيش  حيث  اخلضراء«، 
هذه  أن  املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير  أّكد  وقد 
الفكرة سُتطّبق، إذ ستجرى االنتخابات البلدية يف 
فيها  له  اليت  املنطقة  يف  اجليش  حبماية  عرسال 

مواقع.
أن  أكد  املستقبل،  تيار  منسق  احلجريي،  بكر 
»الوضع اإلستثنائي« الذي تعيشه عرسال حاليًا ال 
يسمح بإجراء اإلنتخابات داخلها، لكن ذلك »لن مينع 
البلدة من خوض اإلنتخابات البلدية واإلختيارية، مع 
حرصنا على عدم تعرض أي عسكري ألي خماطر«، 
الفتًا اىل التنسيق مع املسؤولني األمنيني إلعتماد 

حملة »رأس السرج« مكانًا ألقالم اإلقرتاع.
حسن  علي  البلدة  يف  اإلسالمية  اجلماعة  مسؤول 
عرسال  يف  املسلحة  اجملموعات  أن  أكد  احلجريي 
»صغرية وضعيفة ومتمركزة يف أماكن معينة، ومل 
يعد مبقدورها تنفيذ عمليات امنية كبرية على نسق 
إغتيال  تنفيذ  املمكن  من  إمنا   ،2014 آب  أحداث 
ذلك  كل  أن  على  مشددًا  للبعض«،  التعرض  أو 
»ال مينع إجراء اإلنتخابات داخل البلدة إذا ما توافر 
األجهزة  أن  وخصوصًا  بذلك،  السياسي  القرار 
اإلرهابية  اجملموعات  على  القضاء  ميكنها  األمنية 
متى شاءت، وثبت ذلك يف العمليات اليت نفذت 

داخل بلدة عرسال«.
حملة  اإلقرتاع يف  مراكز  اعتمدت  لو  حتى  ولكن، 
واملسؤولون  العراسلة  خيفي  ال  السرج«،  »رأس 
من  العرقالت  بعض  حصول  من  قلقهم  األمنيون 
اجملموعات املسلحة، األمر الذي يستوجب استنفارًا 
حبماية  الكفيلة  اإلجراءات  واختاذ  واسعا  أمنيًا 
ومحاية  االقرتاع  عملية  عرقلة  وعدم  املقرتعني 
عناصر األجهزة األمنية. ومبعنى أدق، فإن عرسال 
اإلنتخابات  لتنفيذ  كبرية  أمنية  عملية  إىل  حتتاج 

فيها.
النقمة على التيار االزرق

وبعيدًا عن الوضع األمين، يؤكد العراسلة تقصري 
تيار  من  »املدعوم«  احلالي  البلدي  اجمللس 
للبلدة،  اإلمنائية  اخلدمات  تقديم  يف  املستقبل 
وتيار  البلدية  رئيس  من  فاضحة«  »هيمنة  وسط 
املستقبل الداعم له. ويؤكد حممد الصميلي وجود 
ذلك  ويظهر  املستقبل،  تيار  على  كبرية  »نقمة« 
اإلمناء  تغييب  بسبب  شعبيته،  »تراجع«  يف  جليًا 
واخلدمات عن البلدة، وحصره »مبصاحل شخصية« 
ومنها  األزرق،  التيار  ومسؤولي  البلدية  لرئيس 
»تطيري قرار باستحداث مركز خدمات إجتماعية يف 
البلدة بعد إصرار »أبو عجينة« وتيار املستقبل على 
توظيف ثالثة مقربني منهم، واعرتاض أبناء البلدة 
على ذلك عند وزير الشؤون اإلجتماعية، فضاًل عن 
والكهربائية  املائية  واملوارد  الطاقة  وزارة  إلغاء 
مشروعني للبلدة بقيمة 200 الف دوالر نتيجة سوء 
من  اليد  وضع  إىل  إضافة  البلدية،  رئيس  تدبري 
قبل اشخاص بغطاء بلدي على عقار مجهوري يف 
حملة رأس السرج مساحته تقارب 150 الف مرت«. 
إال أن أكثر ما يثري نقمة العراسلة حبسب الناشط 
النائب مجال اجلراح، وتصرحياته  »زيارات  املدني 
غري الدقيقة، فتارة عن جرود عرسال وأنها سورية، 
وتارة أخرى عن إيالء عرسال إهتمام سعد احلريري 
وأطوارا  بعد،  نره  مل  الذي  والتطوير  اإلمناء  يف 
عن احتالل عرسال من قبل حزب اهلل فقط، فيما 
املسلحون حيتلون البلدة«، لكن هذه النقمة ال تعين 
على  لالنقالب  استعدادًا  يبدون  العراسلة  أن  أبدًا 
تيار املستقبل، إال إال حصلت مفاجأة ال ميكن احدًا 

أن يتوقعها منذ اآلن.

أن  البلدة، وإما  يف 
يفرض عليه مغادرة 
غري  إىل  البلدة 
رجعة، كما حصل مع 

عائالت كثرية«.

ال خيفي الفليطي أن صندوق اإلقرتاع يف اإلنتخابات 
»الصامتة«  الطريقة  مبثابة  واإلختيارية  البلدية 
للتعبري عن »النقمة« احلاصلة يف عرسال والطريقة 
وإدارتها  احلالية  البلدية  من  »للتخلص  األنسب 
اليت تناسب املسلحني وال خترج عن رأيهم، واليت 
أحلقت بعرسال وأهلها الضرر بأمنهم واقتصادهم 
هلدفها  كامل  غياب  ظل  يف  اليومية،  وحياتهم 

األساسي جلهة اإلمناء واخلدمات«.
اجمللس البلدي يف عرسال يتألف من 21 عضوا، 
فيما يبلغ عدد خماتري البلدة 12. ويبلغ عدد الناخبني 
يف عرسال 15480 ناخبًا، حبسب القوائم اإلنتخابية 
اجمللس  الداخلية.  وزارة  عن  أخريًا  صدرت  اليت 
البلدي احلالي استقال منه ستة أعضاء نهاية عام 
2013، بسبب »هيمنة« رئيس البلدية علي احلجريي 
)أبو عجينة( على البلدية وقراراتها، وما آلت إليه 
لـ«األخبار«  يشرح  كما  البلدة،  يف  األمنية  األمور 
حممد الصميلي، أحد الناشطني يف اجملتمع املدني 
يف  السياسية  احلياة  أطراف  عرسال.  بلدة  يف 
عرسال تبدأ مع تيار املستقبل واجلماعة اإلسالمية 
من  وعدد  والناصري  والبعث  الشيوعي  وأحزاب 

احلزبيني املستقلني، فضال عن العائالت.
أن  جيدًا  يدركون  الصميلي،  حبسب  العراسلة، 
املستقبل«،  تيار  من  »املدعوم  البلدي  اجمللس 
ملف  وتنظيم  إدارة  عدم  يف  كبريًا  خطأ  اقرتف 
البقاعية.  بالبلديات  أسوة  السوريني،  النازحني 
مصراعيه  على  النزوح  باب  فتح  الرجل  يستغرب 
»على حنو مريب برز فيه اإلستثمار السياسي«، حتى 
حتولت عرسال من »بيئة حاضنة إىل بيئة ناقمة، 
يف ظل فلتان أمين غري مسبوق وعدد نازحني يفوق 
»كيف  متسائاًل:  أضعاف«،  بأربعة  العراسلة  عدد 
البن طفيل وهو القريب على برالياس، أن ينزح 
إىل عرسال البعيدة؟ وكيف البن الرقة والقصري أن 

ينزح إىل عرسال؟«.
لكن هذه »النقمة« ال خُتفي وجود تأييد حيظى به 
حلسابات  احلجريي،  علي  احلالي،  البلدية  رئيس 
عديدة، منها طريقته يف إدارة األمور، واالنتماءات 

السياسية، فضاًل عن احلسابات العائلية.

حفظ أمن أقالم االقرتاع 
يف البلدة يحتاج اىل عملية 

أمنية ضخمة

يرتافق احتدام املواجهة السياسية مع مناوشات يف الشارع )أ ف ب(

برفع توصية اىل جملس 
الرئيسة  إلقالة  الشيوخ 
روسيف.  ديلما  احلالية، 
القرار  مشروع  وبدا 

الربملاني قاباًل للتحقق، يف ظل انضمام عدد 
املعارضة،  الكتلة  إىل  الربملانيني  من  كبري 
الدميوقراطية«،  »احلركة  نواب  خصوصًا 
الشريكة الرئيسية يف حكومة روسيف. أما 
الكونغرس، الذي كان يشكل صمام األمان 
السياسي  باجلو  متأثرًا  بدا  فقد  للعماليني، 
املعادي للرئيسة. وعرب عن هذا التأّثر رئيس 
اجمللس، رينان كالريوس، الذي رأى أن ما 

من أحد قادر على إيقاف مسار اإلقالة.
احلصول  جرى  التطورات،  هذه  خضم  يف 
اتفاق  عقد  بشأن  مؤكدة  معلومات  على 
سّري بني املعارضة، وعلى رأسها »احلزب 
الدميوقراطية«،  و«احلركة  االجتماعي«، 
بتسهيل  يقضي  للعماليني،  األبرز  احلليف 
تسلم رئيس احلركة ونائب روسيف، ميشال 
املعارضة  ودخول  اجلمهورية،  رئاسة  تامر، 
»احلركة«  ائتالفية، يف مقابل ختلي  حكومة 
عن الشراكة مع »حزب العمال«، واالنسحاب 
التيار  إىل  واالنضمام  احلالية،  احلكومة  من 
يف  التصويت  عرب  روسيف  بإقالة  املطاِلب 

الربملان وجملس الشيوخ.
على  األساس  يف  املعارضة  قراءة  وترتكز 
اليت  الفساد  قضايا  مع  القضاء  تسامح 
وتركيزه  زعمائها،  من  عدد  فيها  توّرط 
برموزه  العمال«،  »حزب  استهداف  على 
وقيادييه، ما يتيح للمعارضة هامش حركة 
وعقد صفقات مع التيارات السياسية، على 
حتميًا  أمرًا  بات  روسيف  رحيل  أن  اعتبار 

وقريب التحقق.

قضائيًا  حماصرًا  بدا  الذي  »العمال«،  أما 
مّساه  مبا  متمّسكًا  زال  فما  وسياسيًا، 
الشرعية الشعبية، على الرغم من االستفتاء 
الذي نشرته مؤسسة »داتا فوليا« الشهرية، 
والذي حتّدث عن تأييد 68% من الربازيليني 
اإلحصاء  العماليون  واعترب  روسيف.  إلقالة 
إىل  تسعى  اليت  اإلعالمية  احلملة  من  جزءًا 
التشكيك يف حجم احلضانة الشعبية للحزب، 
اليت برزت يف املظاهرات األخرية، لرتفض 
»االنقالب« وتؤكد متسكها باحلكومة احلالية.

إصرار »حزب العمال« على خوض املواجهة 
تضم  طوارئ،  هيئة  تشكيل  يف  متّثل 
إلغاء  سبل  لدراسة  وقانونيني،  سياسيني 
املفاعيل القضائية ملنع دا سيلفا من تسّلم 
القضاة  على  ولالّدعاء  الوزارية،  حقيبته 
من  الدستورية،  النصوص  جتاوزوا  الذين 
خالل التنّصت على خطوط القصر اجلمهوري. 
كذلك برزت حركة سياسية الفتة إلقناع عدد 
من النواب بالرتاجع عن تأييد عملية اإلقالة.

مع  السياسية  املواجهة  احتدام  ويرتافق 
بضيق  تنبئ  باتت  الشارع،  يف  مناوشات 
باتوا  فالعماليون  السياسية.  اخليارات 
إىل  يرمي  احلالي  املشروع  بأن  مقتنعني 
استئصاهلم من دائرة القرار، وأنهم بالتالي 
الدفاع  يف  االستماتة  غري  خيارًا  ميلكون  ال 
إدواردو  الصحايف  وفق  وجودهم،  عن 
سيلفا  دا  لوال  أن  أكد   الذي  غامارايس، 
دفاعهما  مثن  يدفعان  روسيف  وديلما 
اعرتاف  إىل  مستندًا  الفقراء،  مصاحل  عن 
العمالية  السياسات  بأن  الدولية  املنظمات 
انتشلت ثلثي الربازيليني من الفقر املدقع. 
هي  احلاكم  احلزب  إجنازات  فإن  وبالتالي، 
االنقالبيني«،  مواجهة  »يف  األقوى  السالح 
وفقًا له. ويرى غامارايس أن دا سيلفا ُمنع 
أن  ُينتظر  حكومة  يف  روسيف  مؤازرة  من 
تقوم بإصالحات اقتصادية فاعلة يف البالد، 

هلذه األسباب حتديدًا.
أما افتتاحية صحيفة »فوليا دي ساوباولو« 
فعربت عن »استحالة التعايش« مع العماليني، 
مفّضلة أن تعيش الربازيل يف أزمة قاسية، 
ذلك  لعل  روسيف.  حكم  يستمر  أن  على 
يوضح عمق األزمة اليت ستشهدها الربازيل 
يف األيام املقبلة، وسط إصرار املعارضة على 
إقصاء روسيف، وإعالن العمالينب بدء مشوار 
النضال؛ مشهد مل يكن ينقصه إال حتريض 
اخلارج. فربز موقف الرئيس األمريكي، باراك 
أوباما، الذي تهّكم على الوضع يف الربازيل، 
قائاًل إن الفاسدين حياكمون القضاة يف هذه 
الدوافع  يوضح  أوباما  موقف  ولعل  البالد. 
دا  وسجن  روسيف  إسقاط  لقرار  احلقيقية 

سيلفا.
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النزول إىل  اللبنانية خيار  الوطين احلر والقوات  التيار  يدرس 
الشارع للضغط باجتاه انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا، إلاّ أن 
»قرار الشارع« مل يتخذ بعد. لكن السؤال، هل يتحراّك العونيون 

والقواتيون قبل جلسة 23 آذار احلالي أم بعدها؟
على الرغم من أن خطاب رئيس تكتل التغيري واإلصالح النائب 
ع  القدر املتوقاّ آذار، مل يكن على  ميشال عون يف ذكرى 14 
من التصعيد، قياسًا ملا متاّ تسويقه قبل أيام من اخلطاب، إلاّ 
أن كالم اجلنرال محل أكثر من رسالة يف أكثر من اجتاه، إىل 
»األصلية«، معربًا ملرحلة  آذار  الذي جيعل كالمه يف 14  احلداّ 
تمها أزمة الرئاسة و«الشراكة« والتحالف  جديدة من املواقف، تحُ

القواتي ــ العوني، وتواّلت اإلقليم.
رئيس  ترشيح  احتفالية  يف  عنها  أحُعلن  اليت  البنود  تكن  ومل 
حزب القوات مسري جعجع العماد عون إىل رئاسة اجلمهورية يف 
معراب يف 18 كانون الثاني املاضي، هي وحدها ما يدور يف 
نقاشات العونيني والقواتيني. وحبسب أكثر من مصدر، فإن 
التحالف النتخابي الفعلي بني القوات والتيار، بدءًا بالنتخابات 
جزءًا  كان  املارونية،  الرابطة  حتى  واجلامعية  والنيابية  البلدية 
مما متاّ التفاق عليه يف خطوات غري معلنة، وصوًل إىل وضع 
ة لتحركات شعبية مستقبلية يقوم بها التنظيمان،  اخلطط األولياّ
ما يف امللفاّ الرئاسي،  على وقع التطورات السياسية، ول سياّ
املسيحيون«،  يريده  الذي  الرئيس  انتخاب  باجتاه  لـ«الضغط 
يف  عامة  إضرابات  أو  اعتصامات  أو  تظاهرات  شكل  على 

»املناطق املسيحية«.
»مظلومية مسيحية«،  يعتربه  ما  ر عون  كراّ األخري،  اخلطاب  يف 
بدأت منذ اتفاق الطائف، واستمرت إىل ما بعد اخلروج السوري 
كتلتني  أكرب  بني  التوافق  مباركة  بعدم  ختتم  لتحُ لبنان،  من 
لدى  الرفض  ذريعة  بينهما  التوافق  كان  بعدما  مسيحيَتني، 
ل بالرئيس نبيه براّي والنائب وليد جنبالط  الفريق اآلخر، املتمثاّ

والرئيس سعد احلريري.
حًا  مرشاّ »املعركة«  يف  باستمراره  د«،  »املؤكاّ عون  د  أكاّ ثماّ 
لرئاسة اجلمهورية »حتى النهاية«، فاتًا النار على ما يراه غيابًا 
لـ«الشراكة« بني املسيحيني واملسلمني يف احلكم، طالبًا من 
العونيني »جتهيز سواعدهم« استعدادًا للمقبل من األيام، يف 
ج إل بالنزول  ما بدا مقدمة لسياق تصاعدي، ل ميكن أن يتواّ

إىل الشارع.
»غضب«  انتقال  عن  املاضية  األيام  يف  احلديث  ليأتي  ثم 

القوات والتيار إىل الشارع؟

أو  الشارع  إىل  املسيحي  الثنائي 
يف  شعبية،  بتحركات  عنه  التعبري 
قد  اليت  اجلديدة  »األدوات«  سياق 
ًا على ما  يلجأ إليها احللفاء اجلدد، رداّ

يرونه »تعطياًل لنتخاب الرئيس«.
د مصادر يف التيار الوطين احلر  وتؤكاّ
وأخرى »وسطية« أن »خطوات النتقال 

ت دراستها بني التيار والقوات، إلاّ أن القرار  إىل الشارع قد متاّ
ذ بعد«. وتقول املصادر إن »جعجع يؤدي دورًا يف تهدئة  مل يتخاّ
عون حتى اآلن، كي ل يكسر اجلرة مع احلريري«، يف الوقت 

الذي يدرس فيه رئيس القوات أي ترك بأدق تفاصيله.
د يف اليومني املاضيني أن التيار الوطين احلر والقوات  وترداّ
اللبنانية قد يلجآن إىل الشارع قبل جلسة انتخاب الرئيس يف 
23 من الشهر اجلاري، على اعتبار أن اجللسة حمسوبة النتائج 
ــ  بري  ــ  جنبالط  ثالثي  ك  ومتساّ النصاب،  اكتمال  عدم  جلهة 

احلريري بعدم القبول بعون رئيسًا.
نفت  احلر،  الوطين  والتيار  القوات  يف  معنية  مصادر  أن  إلاّ 
آذار،   23 جلسة  يسبق  تراّك  أي  هناك  يكون  أن  لـ«األخبار« 
دت أن »التيار والقوات يدرسان ويعدان  لكنها يف املقابل أكاّ

خططًا شعبية وسياسية ملا بعد اجللسة املقبلة«.
وبدا لفتًا يف عطلة نهاية األسبوع، ما جرى نقله عن لسان براّي 
وقوله »إننا سنواجه التقسيم بالسالح لصون الوحدة الوطنية«، 
مضيفًا ان »التقسيم خط أمحر ولن نسمح بتفتيت الدولة وضياع 
ر موقف براّي، عضو املكتب السياسي حلركة أمل  لبنان«. وكراّ
مشريًا  كفردبش،  بلدة  يف  تأبيين  احتفال  يف  عبداهلل  علي 
ووشوشة  تعقيدًا،  األمور  يزيد  كالمًا  نسمع  نزال  »ل  أنه  إىل 
تطل مبشاريع فدرالية وكانتونات نرفضها وحناربها، ألننا لن 
تفتييت«.  أو  تقسيمي  مشروع  أي  لبنان  يف  يكون  أن  نقبل 
وشدد عبداهلل على أن »حركة أمل اليت كانت على الدوام ضد 
بكل  لشعبها  وفية  ستبقى  والكانتونات،  والتفتيت  التقسيم 
التعايش اإلسالمي  طوائفه ومشاربه، مع حرصها األكيد على 

ــ املسيحي«.
جاء  بري  الرئيس  »موقف  إن  بري  من  مقربة  مصادر  وقالت 
ًا على ما يقال هنا وهناك عن عودة اخلطاب التقسيمي إىل  رداّ
البلد تت عناوين أخرى، وبعضهم حياول استغالل التطورات 
وحماولة  الفدرالية،  عن  الكردي  اإلعالن  ما  سياّ ول  السورية، 

إسقاطه على لبنان«.

جعجع يهدئ 
عون كي ال 

يكسر الجرة مع 
الحريري

اناّ إحدى أهم نقاط القوة يف مسرية اجملموعات املسلحة واجلهادية، 
خالل السنوات اخلمس املاضية من عمر احلرب، تأسيسها لشبكات 
آلف  جتنيد  عربها  استطاعت  وغامضة،  متشعبة،  واسعة،  مالية 
على  ساعدها  ووارد،  صادر  مالي،  تدفق  وتأمني  املقاتلني، 

الستمرارية والنتشار.
اختالف  على  واجلهادية،  املسلحة  للمجموعات  حيسب   | دمشق 
تصنيفاتها ومرجعياتها، جناحها خالل السنوات اخلمس املاضية يف 
تأسيس شبكات مالية كبرية، ساعدتها على توسيع رقعة وجودها 
جتنيد  خالله  من  استطاعت  مالي،  تدفق  على  واحملافظة  اجلغرايف، 

آلف املقاتلني يف صفوفها.
فمن املثري لالهتمام أن ينجح تنظيم »داعش« مثاًل، وبفضل إغراءاته 
املالية، يف جتنيد مقاتلني له يف مناطق بعيدة عن »عاصمة خالفته«، 
ويواظب على تسليمهم رواتبهم وتعويضاتهم املالية، متغلبًا بذلك 
على خاصية البعد اجلغرايف، وعزلة بعض مؤيديه يف مناطق معينة. 
وهذا أيضًا ما ينطبق على عمل باقي اجملموعات املسلحة ذات الثقل 
الذاتي  التمويل  األساسي يف احلرب السورية.كذلك فإن حمدودية 
خارجي  متويل  عن  يكشف  املسلحة،  اجملموعات  إنفاق  إمجالي  إىل 

يتدفق عرب قنوات متعددة، ل تزال بعيدة عن الضوء.
املالية  الشبكات  من  نوعني  بني  التمييز  ميكن  فإنه  ذلك،  وعلى 
اخلاصة باجملموعات املسلحة؛ داخلية مهمتها إيصال املبالغ املالية 
املخصصة لإلنفاق على تشكيالتها وعناصرها، وتصيل اإليرادات 
املتأتية من األنشطة املختلفة. وحبسب األستاذ يف كلية القتصاد 
»علينا  جيب  فإنه  عربش،  أيوب  زياد  الدكتور  دمشق  جامعة  يف 
التمييز بني هذه اجملموعات، فهناك الكبرية منها والصغرية، وأحيانًا 
هناك جمموعات صغرية تتبع بشكل مباشر وغري مباشر للمجموعات 
الكبرية«. وحيصر يف حديثه مصادر متويل اجملموعات املسلحة بعشرة 
بنود هي »التربعات الفردية الداخلية واخلارجية، واألتاوات، والرسوم 
واخلوات مبا فيها رسوم العبور مع تركيا مثاًل ورسوم داخلية، وبيع 
املسروقات والتجهيزات والسالح والثاث وغريها، وبيع احملاصيل 
من النفط إىل القمح، واملواد املسطو عليها، والضرائب والرسوم 
باحملرمات  والجتار  والصناعيني،  والتجار  السكان  على  املفروضة 
تتحصل  اليت  اجملانية  أو  املسروقة  املساعدات  وبيع  واملمنوعات، 
عليها، ومتويل جمموعات خارجية داعمة، تعمل تت تسميات وأجندات 
فقط  ليس  أنه  وأعتقد  الدولي،  التمويل  هناك  وأخريًا  خمتلفة، 

خليجيًا«.
تقوم الشبكة املالية الداخلية على أشخاص موزعني على خمتلف املناطق 
السورية، ميكن تسميتهم باملعتمدين املاليني، ويتواصلون يف ما 
بينهم وفق نظام »الرتاتبية اجلغرافية« أو »اخلاليا العنقودية«، حيث 
يتلقون األموال وينقلونها إىل مقصدها بشكل شخصي، األمر الذي 
أغرى البعض من هؤلء املعتمدين بالسطو أو الختالس أو التالعب 
باألموال اليت يف حوزتهم، وبدا هذا جليًا مع حالت الثراء املفاجئ 
اليت حلاّت بشرحية من املسلحني، وفرار شرحية أخرى بأموال كبرية 
إىل دول اجلوار، متامًا كما حصل يف هيئات »املعارضة اخلارجية« 
التقديرات  أن  سيما  ول  بقيمها،  والتالعب  للمساعدات  سرقة  من 
اإلحصائية املستقلة تشري إىل أن إنفاق اجملموعات املسلحة، لنهاية 
عام 2015، جتاوز حنو 6 مليارات دولر، توزعت كما يعتقد الدكتور 
وشراء  ورواتب  وأجور  العتاد،  كشراء  احلربية،  »اآللة  على  عربش 
للمعسكرات،  لوجستية  نفقات  فيها  مبا  إدارية  ونفقات  الولءات، 
والبضائع،  السيارات  واسترياد  األساسية،  واملواد  واحملروقات 

خاصة من اجلانب الرتكي، والشحن والنقل والتصالت«.
فهي  املالية،  واجلهاديني  املسلحني  شبكات  من  الثاني  النوع  أما 
شبكات خارجية، تتوىل نقل التمويل املقدم من جهات خارجية عديدة 
إىل الداخل السوري، والذي لألسف تراجع احلديث عنه مع الرتكيز 
اإلقليمي والدولي على سرقة تنظيم »داعش« وغريه من التنظيمات 
لني  املسلحة للنفط السوري واملتاجرة به، وتاليًا التغطية على املمواّ
مبختلف  واجلهادية،  املسلحة  للتنظيمات  األساسيني  اخلارجيني 

تصنيفاتها وأشكاهلا.
يشكلها  اليت  النسبة  حول  ودراساتهم  الباحثني  تقديرات  ختتلف 
التمويل اخلارجي من إمجالي التمويل العام للتنظيمات املسلحة، إذ 
احلالج  العزيز  عبد  عمر  الباحث  أجراها  دراسة  إليه  خلصت  ما  وفق 
حلجم اإلنفاق املدني لتنظيم »داعش«، من قبيل اخلدمات والنفقات 
الثابتة واجلارية، وذلك من خالل مقارنة اخلدمات املقدمة من قبله مع 
مستوى اإلنفاق احلكومي يف تلك املناطق خالل عام 2010، ومقارنة 
دراسة سلسلة  عرب  النفط،  عائدات  من  املتوقعة  املوارد  مع  ذلك 
القيم إلنتاج ومبيع النفط واآلثار املهربة، فقد تبنياّ أن هناك فجوة 
»داعش«  كان  إذا  إل  تربيرها  ميكن  ل  والنفقات،  العائدات  بني 
ما  وحبسب  اخلارج.  من  احمللية  موارده  األقل ضعفي  على  يتلقى 
أكده الباحث احلالج فإن »العائدات اخلارجية قد تصل إىل ما بني 80 
إىل100 مليون دولر«، مشريًا إىل أنه ل يعرف متامًا كيف يصل املال 

ليد تنظيم »داعش«، »فأنا مل أقرأ أي شيء مقنع حتى اآلن«.
جنسيات  ومن  لسوريا،  اجملاورة  الدول  كثر يف  أشخاص  وينشط 
خمتلفة، ملتابعة إيصال املبالغ املتحصل عليها من جهات خمتلفة، إىل 
قيادات اجملموعات املسلحة واجلهادية يف سوريا، مقابل حصوهلم 
على عمولت معينة، مشكلني بذلك شبكات داعمة للشبكات املالية 
بنوعيها الداخلي واخلارجي. ولذلك فإنه ليس من السهولة تفكيك 
هذه الشبكات بني ليلة وضحاها، خاصة يف ظل حلقاتها املتشعبة، 

والفئات الكثرية املستفيدة منها.

»اإلدارة املالية« يف مسرية »اجملموعات«:
 شبكات تصل إىل حيث تريد

زياد غصن

ه بقي »تت  مل يغب الثقل »اجلهادي« عن جبهات جنوب سوريا، لكناّ
تدوها  املهمة،  بهذه  لت  تكفاّ »املوك«  عمليات  غرفة  السيطرة«. 
دوافعحُ كثرية على رأسها املخاوف األردنية واإلسرائيلية من تعاظم 

خطر »اجلهاديني« على حدودهما.
يف  نظريه  عن  كبريًا  اختالفًا  السوري  اجلنوب  يف  املشهد  خيتلف 
على  حريصًة  كانت  الداعمة  والدولية  اإلقليمية  اجلهات  الشمال. 
ميثله  ما  أبرزها  من  عدة.  عوامل  بفعل  »اجلهادي«،  املداّ  من  احلداّ 

»اجلهاديون« من هاجٍس لألردن، وإسرائيل معًا.
وإذا كان األتراك يف الشمال متحررين من خماوف وجود بيئة تركية 
إىل  بالنسبة  جذريًا  خمتلٌف  األمر  فإن  »اجلهادي«،  للفكر  حاضنة 
نفوذ  تقييد  على  احلرص  جاء  التفصيل  هذا  من  انطالقًا  األردن. 
ة، كما حورَب تنظيم  »جبهة النصرة« يف اجلنوب السوري بضوابط عداّ

ة مما يدور يف الشمال. »الدولة اإلسالمية« بطريقة أكثر جدياّ
»مبايعات«  عرب  فاعلة  بأوراق  حمتفظًا  التنظيم  زال  ما  ذلك  ورغَم 
وريف  والقلمون،  دمشق،  ريف  يف  سري  وبعضها  معلن  بعضها 
طلقة للجهات اإلقليمية  درعا، غرَي أناّ التصدي للتنظيم يبدو أولوية محُ
والدولية. وخيتلف احلال يف القلمون عنه قرب احلدود األردنية، إذ 
بفعل  القلموني  املشهد  أساسيًا يف  ثقاًل  »اجلهادي«  النفوذ  ل  مثاّ
السورية  الدولة  وداعمًا.  حاضنًا  كانت  لبنانية  مناطق  مع  اجلرية 
»النصرة«  لعزل  واملعطيات  الظروف  استثمار  يف  أفلحت  بدورها 
و«داعش« عن حميطهما »احلاضن« يف حميط دمشق وريفها على 
وجه اخلصوص. وكان هذا األسلوب مفيدًا يف إتاحة الفرص أمام 
املزيد من التسويات، وتوسيع الطوق اآلمن للعاصمة. أبرز األحداث 
الالفتة يف هذا السياق شهدتها املنطقة بني آذار املاضي واحلالي 
اتفاقات  إثر  الشمال  إىل  »اجلهاديني«  من  أعداد  »ترحيل«  كانت 
املاضية  السنوات  خالل  استفحلت  وبعدما  السورية.  السلطات  مع 
سيطرة اجملموعات املسلحة يف اجلنوب السوري )درعا، القنيطرة، 
ريف دمشق( بدا أن اجليش السوري وحلفاءه اختذوا قرارًا بإعادة 
األهداف،  متعددة  خطوة  لبوصلتهم. يف  وفقًا  نصابها  إىل  األمور 
وعلى رأسها احلفاظ على أمن العاصمة وطوقها. رغم ذلك، ما زالت 

ثل هاجسًا للسلطات. ة متحُ مناطق واسعة من الغوطة الشرقياّ

دوما »أم املعارك املؤجّلة«
عداّ دوما معقل »جيش اإلسالم« الذي استمراّ مهيمنًا على املشهد،  تحُ
رغم منازعة جمموعات أخرى له. ومن دون سيطرة اجليش السوري 
على املدينة ل ميكن احلديث عن استقراٍر آمٍن يف العاصمة، على أن 
ل »جيش اإلسالم«  ثاّ سيطرة مماثلة تبدو أمرًا متعذرًا حتى اآلن. ميحُ
مركز ثقٍل أساسيا يف الغوطة بالعموم. يتجاوز عديد مسلحيه حاجز 
العشرة آلف، ويقيم معسكرات تدريب مستمرة، كما ميتلك خمزونًا 
ة تتناسب معها  ظهر فاعلياّ ل يستهان به من األسلحة، برغَم أنه مل يحُ
ل مساحة دوما الواسعة، عالوًة على صعوبة تطويقها  حتى اآلن. ومتثاّ
يف  ة  أساسياّ عوامل  فيها  الكبري  املدنيني  وعدد  اجلهات،  كل  من 
صعوبة معركتها املؤجلة، واقتصار نشاط اجليش السوري فيها على 
ح  القصف اجلوي والصاروخي. ورغم أناّ البيئة احلاضنة للنشاط املسلاّ
مل تعد كما كانت عليه يف السنوات السابقة، ل يبدو من السهل 
أن تشهد املدينة نوعًا من املصاحلات، إلاّ إذا أحُبرمت صفقة على حنو 

مباشر مع »جيش اإلسالم«.

مسّلحو درعا والقنيطرة
ة، من إسالمية  تضر يف درعا والقنيطرة عشرات اجملموعات احمللياّ
اجملموعات  تركات  إدارة  »املوك«  عمليات  غرفة  تتوىلاّ  وغريها. 
املسلحة وعملياتها بشكل تام، مبا يف ذلك »جبهة النصرة« )وإن 
مل تكن اإلدارة دائمًا على حنو مباشر(. ويبدو أن إحدى نتائج هذه 
»اإلدارة« كانت موافقة عدد من أبرز اجملموعات فعالية على »التفاق 
على وقف األعمال القتالية« الذي أحُبرم أخريًا. ومنها »جيش الريموك« 
بشار  السابق  قائده  مه  يتزعاّ ًا«  سياسياّ »مكتبًا  لنفسه  أنشأ  الذي 
ع ألوية العمري« احملسوب على »جبهة ثوار سوريا«،  الزعيب، و«جتماّ
بدرعا«،  العسكري  لـ«اجمللس  التابع  مدفعية«  األول  و«الفوج 
و«اجلبهة اجلنوبية يف اجليش احلر«. وعالوة على »املوك« استمراّت 
ة يف التخطيط لبعض  ة حاضرًة بقواّ ة اإلسرائيلياّ الستخبارات العسكرياّ

معارك القنيطرة على وجه اخلصوص.
ة« حافظت على وجودها يف درعا بطبيعة احلال،  اجملموعات »اجلهادياّ
وما زال نفوذ »النصرة« وازنًا يف عدد من املناطق. ورغم احلذر 
الذي تبديه »املوك« من »اجلهاديني« غري أن وجود »النصرة« يبدو 
ضروريًا ملواجهة خماطر اجملموعات املرتبطة أو املتهمة بالرتباط مع 
أعلن  الذي  الريموك«  »لواء شهداء  أبرزها  ومن  »داعش«.  تنظيم 
أخريًا تعيني »أمري« جديد له هو السعودي أبو عبد اهلل املدني، خلفا 
لـ«األمري« أبو عبيدة القحطاني. يف تشرين الثاني املاضي أصيب 
ح  رجاّ وتحُ استهدفهم  تفجري  يف  قادته  من  عدد  مقتل  إثر  بـ«نكبة« 
مسؤولية »جبهة النصرة« عنه، وكان على رأسهم أبو علي الربيدي 

ب بـ«اخلال«. امللقاّ

»اجلبهة اجلنوبّية«... غرفة 
»املوك« ُتدير »اجلهاديني«

صهيب عنجريني
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مقاالت وتحقيقات

املثري  الشيعي  الزعيم  الصدر،  مقتدى  يواجه 
للجدل، ضغوطًا من اإليرانيني واألمريكيني الذين 
اتفقوا على »ضرورة« ترتيب األوراق اليت خلطها 
العملية  قواعد  كسر  حماولته  يف  الصدري  التيار 
السياسية يف البالد. كما يواجه حقيقة إن مواصلته 
التمرد ضد حلفائه الشيعة ستؤدي إىل تغيري الوجه 

السياسي للقوى السياسية الشيعية احلاكمة.
اإليرانية  االسرتاتيجية  قامت  سنوات،  مدى  على 
لكي  العراق  يف  الشيعية  األحزاب  توحيد  على 
تتمكن من ترمجة اخلصائص الدميوغرافية إىل نفوذ 
سياسي، وبالتالي تعزيز القوة الشيعية يف بغداد، 
وهلذا كان حترك الصدر بالتمرد على احلكومة خطرًا 
السنوات  خالل  سادت  اليت  الصيغة  هذه  يهدد 

العشر املاضية.
ومع الفوارق، يتفق األمريكيون مع اإليرانيني على 
حتييد أنشطة من شأنها تغيري املسار السياسي يف 
أن تفضي  املخاوف من  تزداد  العراق، يف وقت 
تنظيم  احتل  حني   ،٢٠١٤ )يونيو(  حزيران  أحداث 
»داعش« ثلث مساحة العراق، إىل فوضى سياسية 

يف بغداد.
ضد  »حمتجًا«  الشارع  إىل  الصدر  خيرج  أن  قبل 
كان  الشيعة،  حلفاؤه  يقودها  اليت  احلكومة 
بقطف  للتو  بدأوا  قد  واإليرانيون  األمريكيون 
السياسي  الصعيد  وعلى  النووي،  االتفاق  مثار 
كان الطرفان متفقني على تقاسم النفوذ. وعلى 
تفاهما  فإنهما  رفيع،  عراقي  سياسي  يقول  ما 
املؤسسات  داخل  »مناصفة«  النفوذ  تقاسم  على 

احلكومية ذات الطابع االسرتاتيجي.
بطريقة  األمريكيون  تصرف  قليلة،  أشهر  ومنذ 
يف  الشعيب  احلشد  قوات  مع  »إعالميًا«  خمتلفة 
العراق، بعد سلسلة طويلة من املواقف املتخوفة 
رسائل  يطلقون  وصاروا  »الطائفي«،  دوره  من 
على  واشنطن«  مع  »تتفق  شيعية  بقوة  »غزل« 

هدف مقاتلة تنظيم داعش.
األمريكي  القنصل  زار  )مارس(،  آذار   ١٢ يف 
يف  الراقدين  الشعيب  احلشد  جرحى  البصرة  يف 
نوعها من  األوىل من  املستشفى، يف خطوة هي 

قبل مسؤول امريكي.
وأعلن ستيف ووكر أن حكومة بالده تشيد مبا قدمه 
احلشد الشعيب من مساهمة مع قوات اجليش العراقي 
يف حترير بعض املناطق اليت سيطر عليها تنظيم 
االرهابي  »داعش  إن  اإلرهابي. وقال،  »داعش« 
سيخسر احلرب لسببني األول يتعلق بشجاعة قوات 
إىل  يعود  اآلخر  والسبب  الشعيب  واحلشد  اجليش 

مساهمة الواليات املتحدة ودعمها للعراق«.
لكن الصدر مل يفوت فرصة الرد حني قال يف ١٥ 
لنفسي ضد  بالرد  احتفظ  »سوف  )مارس(:  آذار 

هذه القنصلية املعادية لإلسالم واإلنسانية«.
بالتوازي، كانت الكواليس »اهلادئة« بني طهران 
وواشنطن تطبخ التفاهم اجلديد يف العراق. تفيد 
هذا  من  جزءًا  إن  »احلياة«  بـ  خاصة  تسريبات 
من  قريبة  عراقية  شخصيات  إعادة  هو  التفاهم 
ُأجريت  وبالفعل  جديد.  من  الواجهة  إىل  واشنطن 

حتضريات »لوجستية« لذلك.
»املناصب  إن  وشيعي،  كردي  قياديان،  يقول 
هيكلتها  على  االتفاق  جرى  الدولة  يف  احلساسة 
األمريكيني  بني  للنفوذ  العادل  التوزيع  لضمان 
فخمة  منازل  تأهيل  جرى  لقد   )…( واإليرانيني 
إلسكان شخصيات مقربة من واشنطن لزجها جمددًا 
يف املشهد، كان أحدهما شيعي أمريكي مقيم يف 

بريطانيا، واآلخر كردي صديق لواشنطن«.
قبل أن يدخل مقتدى الصدر على اخلط، كان الشكل 
العام للمؤسسات العراقية، وبعضها سيادي، على 

وشك التغيري بالكامل.
مجعها  اليت  احلشود  وطهران  واشنطن  وراقبت 
 - مهددًا  اخلضراء،  املنطقة  أسوار  على  الصدر 
أبيض  إنقالب  قيادة  عزمه  إىل   - باإلشارة  ولو 
اإليرانيون  يرعاها  اليت  السياسية  العملية  ضد 

واألمريكيون على حد سواء.
وتواصل األمريكيون واإليرانيون بكثافة منذ خروج 
الصدر إىل الشارع، وكان اهلاجس الذي مجعهم 
السياسي  التوازن  تياره  يقلب  أن  احتمال  هو 
اتفقا  النهاية  يف  الطرفني.  مصاحل  يليب  الذي 
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دام  بهجوم  جُمددًا يف مشال سيناء  اإلرهاب  أطل 
العريش  مدينة  جنوب  يف  شرطيًا  مكمنًا  استهدف 
وأسفر عن مقتل ١٥ شرطيًا، بينهم 3 ضباط، يف 
أعقاب هجمات متفرقة شهدتها مدن احملافظة ُقتل 
انفجار  أخطرها  اجليش،  يف  وجنود  ضباط  فيها 
ما  رفح  يف  الساحة  معسكر  داخل  ناسفة  عبوات 

أسفر عن مقتل ٥ جنود.
وتبنت مجاعة »والية سيناء«، الفرع املصري لتنظيم 
»داعش«، اهلجوم على مكمن »الصفا« مساء االحد، 
وهو مكمن شرطي رئيس على الطريق الدائري املار 
يف  الداخلية  وزارة  وقالت  العريش.  مدينة  خارج 
بيان: »مت إطالق قذيفة هاون على مكمن الصفا… 
احلادث.  موقع  بتمشيط  األمنية  األجهزة  وتقوم 
وتنعى وزارة الداخلية ببالغ احلزن شهداء الشرطة 

األبطال«.
لكن فرع »داعش« يف سيناء أوضح يف بيان نشره 
عرب حسابه على موقع »تويرت«، أن اهلجوم بدأ بسيارة 
ُمفخخة قادها انتحاري ُيدعى »أبو القعقاع املصري« 
املكمن  على  هجوم  وتبعه  احلاجز«،  »على  وفجرها 
ونشر  منه.  أسلحة  على  واالستيالء  أفراده  وقتل 
ُيطلقون  ُمسلحون  يعتليها  لسيارة  صورًا  التنظيم 
نريان من أسلحة آلية صوب موقع قالوا إنه مكمن 
الصفا، وصورًا أخرى ألسلحة وذخرية قال التنظيم 
إن مسلحيه حصلوا عليها من املكمن وهويات قال 

إنها ألفراده.
مضاهاة  »فيه  اهلجوم  إن  أمنية  مصادر  وقالت 
الذي وقع  العريش  الكتيبة ١٠١ يف  للهجوم على 
»مت  أنه  وأوضحت  املاضي«.  )يونيو(  حزيران  يف 
تفجري سيارة ُمفخخة قرب احلاجز مل توقع ضحايا، 
املكمن،  على  باهلاون  قصف  حدث  التفجري  وبعد 
العدد األكرب من الشهداء. مل  أوقع  وهذا القصف 
حتدث مواجهة بني اإلرهابيني وأفراد املكمن، ألن 

القصف الذي استهدفه أسقط الشهداء«.
بقدرات  حيتفظ  مازال  التنظيم  أن  اهلجوم  وأظهر 
عسكرية كبرية، على رغم الضربات املتالحقة اليت 
العنف  تواري  املاضية وسببت  الشهور  تلقاها يف 
يف سيناء إىل درجة كبرية، واقتصرت اهلجمات ضد 
القوات إىل حد كبري على استهدافها بعبوات ناسفة 

ُتزرع يف طرق حتركها.
خربات  إىل  حيتاج  باهلاون  القصف  أن  ومعروف 
إحداثيات  على  احلصول  يتطلب  إذ  عالية،  تدريبية 
عسكرية للموقع املستهدف، مع دقة يف تصويب 

القذيفة.
ويأتي اهلجوم وسط جهد من قوات اجليش والشرطة 
ملواجهة اجلماعات املسلحة يف شبه جزيرة سيناء، 
استعدادا إلطالق مشاريع تنموية بعد ربط املنطقة 
أنفاق عدة يتم حفرها حتت قناة  بالدلتا من خالل 
عن  فضاًل  االنتهاء،  على  بعضها  شارف  السويس 
العمل على إنشاء خطني للسكك احلديد بني سيناء 

والدلتا، لتسهيل عملية النقل منها وإليها.
اهلجوم  موقع  النيابة  حمققي  من  فريق  وعاين 
وناقش قيادات أمنية يف كيفية تنفيذه. وأغلقت 
قوات األمن مداخل مدينة العريش والطريق الدائري 
فتحه.  ُتعيد  أن  قبل  عدة،  لساعات  خارجها  املار 
مع  تضامنًا  احلداد  سيناء  مشال  حمافظة  وأعلنت 

ضحايا اهلجوم.
وأكد  اخلسيس«.  اإلرهابي  »اهلجوم  األزهر  ودان 
يف بيان تضامنه مع مؤسسات الدولة كافة، ويف 
مقدمها اجليش والشرطة، »للقضاء على قوى الشر 
واإلرهاب اليت تستهدف زعزعة أمن الوطن وضرب 
جلميع  وتأييده  دعمه  على  مشددًا  استقراره«، 
اإلجراءات اليت تتخذها الدولة »لدرء خطر هذا الوباء 

اللعني«.
»اهلجمات  شدة  يف  األمريكية  السفارة  ودانت 
اإلرهابية البشعة«، وقالت يف بيان إن »الواليات 
يف  املصري  والشعب  احلكومة  مع  تقف  املتحدة 
احلرب اجلارية ضد اإلرهاب، ويف سعيهم إىل بناء 

بلد مستقر دميوقراطي ومزدهر«.
وقال وزير الداخلية يف لقاء مع ضباط من قوات 
تشرفوا حبمل  الشرطة  »رجال  إن  املركزي،  األمن 
القوات  رجال  مع  بالتعاون  الوطن  أمن  مسؤولية 
دائما كعادتهم سندًا  البواسل وسيظلون  املسلحة 
قويًا لشعبهم يقدمون التضحيات حتى ينعم باألمن 
واالستقرار«. واعترب أن »جهاز الشرطة حقق جناحات 
يلمسها اجلميع، ومتكنت األجهزة األمنية من اقتحام 

كثري من أوكار اجلرمية واإلرهاب«.

هجوم »داعش« يف العريش ُيعيد عنف 
سيناء إىل الواجهة

على أن تتحرك قيادات إيرانية للتحاور مع الصدر 
يف شكل مباشر وأن يبقى األمريكيون يف انتظار 

نتائج حتركات »اخلصم - احلليف« يف العراق.
اجلنرال  الصدر، سافر  الثانية خلروج  اجلمعة  بعد 
حلفاء  بأن  واقتنع  بغداد،  إىل  سليماني  قاسم 
بالده يف العراق »حائرون وناقمون على الصدر«. 
يف تلك اللحظة كانت املنطقة اخلضراء تشهد كل 
يوم مخيس ما يشبه إخالًء ملسؤولني عراقيني ألن 
العقلية السياسية كانت تتوجس من »حركة جنونية 
يقوم بها الصدر ويأمر أنصاره باقتحام املنطقة 
الدولية«، سوى أن الصدر قال ضمن خطاب يف 
ساحة التحرير، »أطمئن البعثات الديبلوماسية يف 
املنطقة اخلضراء«، لكنه تالعب بأعصاب خصومه، 

»إال سفارات دول معادية للعراق«.
كان  الذي  بالصدر  بغداد  من  سليماني  واتصل 
إىل  اجمليء  منه  طلب  النجف،  إىل  عائدًا  حينها 
بغداد لـ »احلوار«، لكن الصدر رد عليه بالقول، 
»من ُيرد لقائي فليأِت حيث أنا«. وبالفعل سافر 

إىل النجف.
واجتمع اجلنرال اإليراني بالصدر يف النجف. يقول 
قيادي يف التيار مقرب من الصدر، إن سليماني 
هذا؟«،  كل  من  تريده  الذي  »ما  بالسؤال:  بدأ 
التظاهرات  التيار مستعرضًا  زعيم  أن شرح  بعد 
اليت يقودها، وقال: »أنا أهدف إىل طرد مجيع 
»حتى  وأضاف:  املالكي«.  وحماكمة  الفاسدين، 
لو تطلب إخراجهم من العراق«. امتعض سليماني 
من حديث الصدر، »طيب.. انت منبهر جبمهورك 
أصر  بعد«.  وماذا  انبهرت؟!   )…( العريض 
الصدر على اإليضاح بأنه مصمم على االستمرار 
مبا يقوم به حتى قاطعه سليماني، »ما تريده غري 
قابل للتحقق، كان عليك أن متهد لذلك خبطوات 
سليماني،  حبديث  الصدر  يقتنع  مل  منطقية«. 
الذي قرر أخريًا إنهاء االجتماع بالقول: »بقي أن 

تتفاهم مع قيادات التحالف الوطين«.
سليماني،  اىل  بالنسبة  الفاشل  اللقاء  هذا  بعد 
بني  لقاءات  لتدبري  اتصاالته  من  اجلنرال  كثف 
قادة التحالف، وحتققت بالفعل سلسلة اجتماعات 
بني عمار احلكيم ومقتدى الصدر وحيدر العبادي، 
املرجعية  إن  النجف  يف  شيعي  مصدر  وقال 
الدينية أحيطت علمًا بأجواء تلك اللقاءات، وعلى 
رغم ابتعادها عن املناخ السياسي لكن أحاديث 
املوقف  تقاربًا يف  بأن  تفيد  احلوزة كانت  أجواء 

حدث بني الصدر واملرجع علي السيستاني.
واحلال، إن هذا األمر مقلق إليران اليت تنتظر أي 
بينما تقرتب  احلوزة،  فرصة لبسط نفوذها على 
مواقف الصدر من املرجع املخالف ملنهج »والية 

الفقيه« يف العراق.
جاهدًا  حياول  الذي  السياسي  احلراك  زمحة  يف 
مللمة األوراق اليت بعثرها الصدر، مثة قناعة لدى 
النخبة السياسية العراقية، بأن الصدر »متحمس، 
لكنه مل يقدم برناجمًا واضحًا للكيفية اليت يريد 
فيها حتقيق أهدافه«. مثة ختوف من أن احلماسة 
اليت متكنت من حشد اجلمهور ميكن ان تتكسر يف 

غياب اآلليات السياسية الناجحة.
القوى  أرهقا  اللذان  واالنتظار  السياسي  العجز 
الشيعية، أخرج نوري املالكي إىل الواجهة. كان 
رئيس الوزراء السابق حياول الضغط على حيدر 

العبادي إليقاف مترد الصدر.
العبادي،  من  مقرب  سياسي  مسؤول  وينقل 
ناجحة«  »وصفة  سلفه  إعطاء  حاول  املالكي  إن 
أعرف  »أنا  بالقول:  الصدر. وخاطبه  للتعامل مع 
دواء الصدر... عليك القضاء عليه إعالميًا )…( 
حني كنت يف البصرة أقود عمليات صولة الفرسان 
 ، ضد جيش املهدي الذي كان حيكم طوقًا عليَّ
صعدت من اخلطاب ضده يف اإلعالم وشبهت ما 

يقوم به بأفعال اإلرهابيني حتى ضعف«.
ويبدو أن العبادي، لن يكون قادرًا على حتقيق 
شيء يوازي الطموحات اإليرانية واألمريكية يف 
كلمة  استنسخ  لقد  الصدر،  أزمة  حيال  العراق 
للمالكي حني كان يف احلكم، وقال يف  سابقة 
مؤمتر صحايف بعد إعالن الصدر االعتصام، »إنه 
معارضًا  وتكون  احلكومة  يف  تكون  أن  جيوز  ال 

هلا«.

الصدر خيلط األوراق العراقية جمدداً ويثري 
استياء طهران وواشنطن

احمد رحيم

جنيف  مفاوضات  املاضي  االثنني  استؤنفت 
اخلاص  الدولي  املوفد  برعاية  سورية  حول 
ستيفان دي ميستورا الذي يضغط على الوفد 
احلكومي لتقديم مقرتحات عملية يف شأن رؤيته 
ملرحلة االنتقال السياسي. وذكرت وكالة األنباء 
السورية »سانا« أمس أن جلسة حمادثات جديدة 
ودي  السورية  احلكومة  وفد  بني  أمس  ُعقدت 

ميستورا يف مقر األمم املتحدة جنيف.
وأشارت »سانا« إىل أن وفد احلكومة كان قد 
ثالث  املفاوضات  من  األول  االسبوع  عقد يف 
اجلمعة  يوم  آخرها  ميستورا  دي  مع  جلسات 
بشار  الوفد  رئيس  أن  إىل  الفتة  املاضي، 
اجلعفري أكد عقبها أن »احملادثات كانت مفيدة 
العناصر  ورقة  على  خالهلا  الرتكيز  جرى  حيث 
األساسية للحل السياسي لألزمة« وهي الورقة 
جلسة  يف  ميستورا  لدي  الوفد  قّدمها  اليت 

سابقة.
اللقاء  أن  إىل  فأشارت  برس«  »فرانس  أما 
بني دي ميستورا ووفد احلكومة السورية »هو 
ميستورا  دي  مطالبة  بعد  الطرفني  بني  األول 
االنتقال  حول  ورقة  بتقديم  اجلمعة  الوفد 
السياسي« خالل هذا األسبوع إثر تلقيه »ورقة 
العليا  اهليئة  وفد  رؤية  حول  وعميقة  جّيدة 
للمفاوضات«، على حد تعبريه. ويف تعليق على 
من  قريب  مصدر  اعترب  ميستورا،  دي  مواقف 
انه  »فرانس برس« السبت  لـ  الوفد احلكومي 
على  الضغط  ممارسة  ميستورا  لدي  حيق  »ال 

أحد« يف مفاوضات جنيف.
ويتمسك الوفد احلكومي منذ انطالق املفاوضات 
»عناصر  بعنوان  ورقة  مبضمون  اسبوع  قبل 
أساسية للحل السياسي« سلمها للموفد الدولي 
وينص أبرز بنودها على ضرورة االلتزام بتشكيل 
»حكومة موسعة« من دون أن تأتي على ذكر 
ميستورا  دي  يعتربه  الذي  السياسي  االنتقال 
»أساس« املفاوضات. ويشّكل مصري الرئيس 
إذ  جوهرية،  خالف  نقطة  األسد  بشار  السوري 
مع  برحيله  للمفاوضات  العليا  اهليئة  تطالب 
بدء املرحلة االنتقالية فيما يصر الوفد احلكومي 
على أن مصري األسد يتقرر فقط عرب صناديق 

االقرتاع.
ويلتقي دي ميستورا اليوم الثلثاء وفد اهليئة 
العليا للمفاوضات الذي سيسلمه ردوده على 
االنتقال  حول  اليه  وجهها  سؤال  ثالثني  حنو 
االنتقالي.  احلكم  هيئة  وتشكيل  السياسي 
وكان من املقرر ان يلتقي دي ميستورا وفد 

اهليئة عصر اإلثنني قبل ان يتم الغاء املوعد.
ووصل االثنني إىل جنيف املنسق العام للهيئة 
يف  األخرية  االجتماعات  ملواكبة  حجاب  رياض 

جنيف.
وجولة املفاوضات احلالية هي واحدة من ثالث 
جوالت وتستمر حتى اخلميس قبل أن تبدأ جولة 
ايام  عشرة  او  اسبوع  ملدة  توقف  بعد  ثانية 
األقل«،  على  »اسبوعني  ملدة  تستمر  ان  على 
ثم تعقد - وفق ما أعلن دي ميستورا االسبوع 
املاضي - جولة ثالثة من املفاوضات بعد توقف 
مماثل. وتنتقد اهليئة العليا للمفاوضات »عدم 
املنسق  نائب  وأمل  احلكومي.  الوفد  جدية« 
العام للهيئة حييى قضماني األحد ان »تستخدم 
يف  األسد  نظام  على  للضغط  نفوذها  روسيا 
شكل جدي كي يدخل يف مفاوضات جادة حول 
االنتقال السياسي«. واتهم »النظام بأنه حياول 
أن يتهرب من مسؤوليته« بعد طلبه تأجيل جولة 
حد  على  أسبوعني«  »ملدة  املقبلة  املفاوضات 
التشريعية  االنتخابات  إجراء  له  ليتسنى  قوله، 

املقررة يف ١٤ نيسان )أبريل( املقبل.
لكن مصدرًا قريبًا من الوفد احلكومي أوضح لـ 
دي  »أبلغ  الوفد  أن  االثنني  برس«  »فرانس 
ميستورا بأنه يف حال كان سيؤجل موعد اجلولة 
)أبريل(،  نيسان   ٤ مبدئيًا يف  املقررة  املقبلة 
يف  املفاوضات  تبدأ  أن  يفّضل  )الوفد(  فإنه 
له  يتسنى  حتى  ذاته  الشهر  من  عشر  الرابع 
التواجد يف دمشق يف ١3 نيسان خصوصًا أن 
املرشحني خلوض  من  الوفد  أعضاء  من  مخسة 
هذه االنتخابات«. واملرشحون اخلمسة هم »أمحد 
كزبري وعمر أوسي وحممد خري العكام وإلياس 

شاهني وحسن حبري«.

ضغوط على دمشق لتحديد موقفها من 
»االنتقال السياسي«
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رفض صاحب مصنع نسيج تركي دفع كلفة عالج الالجئ السوري 
احلركة  عن  اليسرى  بقدمه  إصابة  أقعدته  أن  بعد  وتعويضه، 
نهائيًا أثناء عمله على آلة ضخمة يف منطقة صناعية داخل مدينة 

اسطنبول.
نقل الالجئ ابراهيم العلي 33 سنة اىل مستشفى خاص حيث قام 
األطباء برتكيب أسياخ معدنية يف ساقه. دفعت عائلته املنكوبة 
يف سورية تكلفة العالج بشق األنفس وأخربه األطباء أنه لن يتمكن 

بعد اليوم من االعتماد على رجله يف احلركة واملشي.
ابراهيم، ليس السوري الوحيد، الذي يتعرض هلدر حقوقه العمالية 
يف بلد جلأ إليه رمسيًا أكثر من 2.5 مليون مواطن سوري، منذ أن 
بدأت احلرب يف بالدهم عام 2011، ويبحث نصف مليون منهم على 
األقل عن فرص عمل، من دون أن يكون لدى غالبيتهم تصاريح 

عمل رمسية تضمن هلم حقوقهم العمالية.
مساسرة سوريون يف تركيا احرتفوا خمالفة قانون العمل يرتصدون 
هؤالء ليوصلوهم إىل ورشات خياطة ومصانع أخرى وفق ما وثق 
معدا التحقيق خالل لقاءات فردية مع 16 عاماًل سوريًا يف تركيا 
يعملون يف ظروف مشابهه، وعرب خوض جتربة العمل يف أحد الورش 

وتوزيع استبيان على 36 عاماًل آخر.
احرتاف خمالفة القانون تبدأ بتشغيلهم ملدة 15 يومًا حتت التجربة 
ثم تسرحيهم من دون إعطائهم أي تعويض، مرورًا بغياب التأمني 
بعدم  وانتهاء  للعامل،  جسدي  أي ضرر  حدوث  حال  الصحي يف 
يعرف  أصبح  نظام  العمل، يف  واألجور وساعات  الفرص  تساوي 

باسم »أون بيش« وهي كلمة تركية تعين »مخسة عشر«.
إذ  الثالثة.  الصدمة  ابراهيم  تلقى  اللجوء واإلصابة،  بعد صدميت 
أخربه مديره الرتكي أن ال حقوق له يف الشركة، مبا فيه تعويض 
عن الضرر الذي حلق به ومثن العالج، على رغم أن قانون العمل 
الرتكي يضمن هذه احلقوق للعمال الذين يعملون بعقود قانونية.

وعندما هدده ابراهيم باللجوء إىل الشرطة كان رد املدير: »إفعل 
ما حيلو لك«.

بالطبع، إبراهيم مل يلجأ إىل الشرطة خوفًا من املقاضاة والرتحيل، 
كحال آالف السوريني.

خصص قانون العمل الرتكي املعدل يف منتصف 2013 ثالث مواد 
مستثمرًا  يكون  أن  فإما  بنوده  ووفق  الوافد.  العامل  حال  تصف 
صاحب مشروع أو مقيمًا بصفة العمل اخلاص لدى القطاع املستثمر 
يف البالد، أو حاصاًل على تصريح عمل اعتيادي ما مينح هذه الفئات 
احلق يف التأمني والطبابة والعطل الرمسية واحلد األدنى لألجور. 
الرتكي، وال جدوى من  للقانون  العامل خمالفًا  يعد  وخبالف ذلك 
الالجئ  حبق  متارس  اليت  املظامل  على  والرباهني  الشكوى  تقديم 

العامل.
معاناة الالجئ السوري »نشأت« ذو الـ18 ربيعًا ليست أفضل من 
حال إبراهيم، الذي تعرض إلصابة يف يده وباتت نصف مشلولة.

يقول نشأت: »أجربني املعلم أن أعمل على ماكينة خياطة قدمية، 
علمًا أنها تسببت له بإصابة قبل ثالثة أشهر يف يده، كونها »تكسر 

اإلبر«.
وبعد ساعة من عملي على املاكينة كسرت اإلبرة خملفة لي شرخًا 

احتاج خلياطًة 8 »قطب« يف كف يدي اليمنى.
أحدهم  »الباترون«  وأرسل  اجلميع  ارتبك  كيف  نشأت  يستذكر 
الستطالع الشارع قبل إخراجي إىل املستشفى اخلاص ال احلكومي. 
وبعد ساعة أرسل لي 70 لرية تركية )20 دوالرًا أمريكيًا( وعبارة 

»ال أريد مشاكل بسببك« مبا يعين »أترك العمل«.
يقول احملامي السوري املتخصص بالوضع القانوني للسوريني يف 
تركيا غزوان قرنفل إن نسبة السوريني الذين حيملون أذن عمل 
لغاية اليوم متدنية جدًا، بسبب صعوبة احلصول عليه، كونه حيتاج 
إىل أوراق ثبوتية وإقامة سياحية باهظة التكلفة، وهو ما مل يكن 

متوفرًا لدى أي عامل سوري هنا.
ويضيف قرنفل إن »عدم امتالك العمال السوريني أي وثيقة عمل 
جعلتهم فريسة للسماسرة وبعض الشركات حتتال عليهم، من دون 
أن يتمكنوا من حتصيل حقوقهم«، إال أنه أكد أن يف إمكان الالجئ 

مراجعة الشرطة وتقديم شكوى.
غري أن مأساة استغالل العمال السوريني، قد جتد طريقها إىل احلل 
بعد قرار احلكومة الرتكية مطلع العام احلالي منح السوريني على 

أراضيها تصاريح للعمل.
هذا اإلجراء وفق قرنفل »سيحّصن السوري من شبح الرتحيل الذي 
يعاني منه غالبية الالجئني يف دول اجلوار، حيث ال مينحون تصاريح 

عمل اإل نادرًا ويتعرض كثريون منهم لالستغالل«.
إىل  املتدنية طريقها  الرواتب  مأساة  بأن جتد  قرنفل  ويأمل  كما 
احلل بعد قرار حتديد احلد األدنى لألجور بـ 1300 لرية تركية، مت 

اختاذه بتاريخ 2016/1/15.
بالتزامن مع إقرار السلطات الرتكية لـ »تصريح عمل« للسوريني 
املتواجدين على أراضيها، فرضت تركيا أيضًا تأشرية على دخوهلم 
املغادرة.  شروط  من  لإلقامة  املخالفني  أعفت  بينما  أراضيها، 
اتفاق مت بني  بعد تسريبات عن  جاءت  القرارات  احلزمة من  هذه 
تركيا ودول االحتاد األوروبي يتضمن منع تركيا تدّفق السوريني 
لقاء  يورو  مليارات   3 من  أكثر  على  حصوهلا  مقابل  أوروبا،  إىل 

مساسرة وشركات لتشغيل السوريني يف تركيا... وال قانون حيميهم

يتـّجه أكراد سوريا اليوم العالن »إقليم الشمال السوري« يف ختام مؤتمر »سورية االتحادية« )أ ف ب(

استضافتهم على أراضيها.
ويقّدر مسؤول العالقات العامة يف وزارة العمل الرتكية صفوان 
باش أملازي ملعد التحقيق عدد تصاريح العمل اليت سيتم منحها 

للسوريني بأكثر من نصف مليون تصريح.
وزارة العمل الرتكية أقرت يف شكل مبّطن بوجود حاالت استغالل، 
حيث بينت يف رد على أسئلة وجهها معد التحقيق: »إن الوزارة 
اختذت قرارًا مبنح أذونات العمل لألجانب الذين هم حتت احلماية 
املوقتة للحكومة الرتكية« بهدف وضع معيار قانوني لتشغيلهم، 
وفق املادة رقم 91 من القانون الدولي لتشغيل العمال األجانب، 
ومنع استغالهلم بطرق غري قانونية مبا يف ذلك حتديد احلد األدنى 

لألجور بـ 1300 لرية تركية«.
إال أن هذا احلد لألجور مل يتم تطبيقه حتى اليوم وفق لقاءات مع 
أن  ما يعين  بثالثة أشهر، وهو  القرار  بعد صدور  عمال سوريني 
منح تصاريح العمل ليس بإمكانه الوقف السريع لالستغالل املمنهج 

للعمال السوريني.
وتضيف الوزارة: »إن العمال األجانب الذين يتعرضون لالستغالل 
بإمكانهم تقديم شكوى، وإذا ُأرسلت الشكوى بطريقة صحيحة، يتم 
متابعتها يف قسم التفتيش«، موضحًة أن عام 2015 وحده شهد 
318 شكوى من عمال أجانب على أرباب عملهم ومت تعيني مراجعني 
للتحقق منها، من دون أن توضح الوزارة، إن كان بينها شكاوى 

من عمال سوريني.
لكن هذا اإلجراء يواجه، وفق وزارة العمل، مشكلتني، األوىل تتمثل 
املشكلة  أما  الصحة.  من  هلا  أساس  ال  الشكاوى  بعض  أن  يف 
الثانية فتتمثل بالفرتة اليت حتتاجها الوزارة لتدقيق الشكوى ومجع 
مستنداتها، واليت قد تصل إىل شهرين يف بعض األحيان، وخالل 
هذه الفرتة يكون العامل قد انتقل من مكان عمله الذي تعرض فيه 

لالنتهاك إىل مكان آخر، ويصعب بعدها متابعة الشكوى.
ويف األثناء يستمر توظيف السوريني يف ورشات عمل على نظام 
الفرتة احملددة اليت  »أون بيش« يف داللة على  ما يعرف باسم 
يقضيها يف أقبية اخلياطة أو األعمال األخرى، قبل طرده أو فرزه 

ملكان عمل جديد ال يعلم عنه شيئًا.
كل ذلك يأتي تهربًا من اخلضوع لقانون العمل الرتكي، الذي يلزم 
عرب ضابطات  تسجيله  مت  حال  احلقوق يف  كل  تقديم  العمل  رب 
العدلية اجلوالة التابعة لوزارة العمل، واليت تزور املنشآت الصناعية 
التابعة  الدوريات  تتأكد  حيث  أسبوعني،  كل  للتدقيق  والتجارية 
ملؤسسة الضمان االجتماعي من أن كل العمال يف املنشأة حصلوا 
على تأمني عمل وتأمني صحي، لكن ما حصل، أّن معظم أصحاب 
احملالت كانوا ينهون التعاقد قبل قدوم الدوريات وفق مقابالت 

معد التحقيق.
الوزارة  »أن مفتشي  التحقيق:  الرتكية ملعد  العمل  وبّينت وزارة 
ومفتشي مؤسسة الضمان االجتماعي، يعملون على التدقيق والرقابة 
ألي انتهاك للقانون من قبل أرباب العمل حبق العمال األجانب، ويف 
حال مت توثيق أي انتهاك للقانون يتم تطبيق العقوبات اإلدارية 

املعمول بها بالقانون«.
»سيكورتا«  لشركة  التنفيذي  املدير  آغادوالنر،  بينيامني  ويقول 
وهي شركة حكومية ختتص بالتأمني العمالي منذ 1987، أن نسبة 
التهرب من التأمني على العامل يف السنوات الطبيعية كانت حنو 
42 يف املئة. أما اآلن ومع اختالف العمالة وحاجتها الشديدة للعمل 
فإن غض النظر املتعمد من وزارة العمل جتاوز 65 يف املئة، معتربًا 
أن عملية استغالل ممنهجة تتم حبق العمال، حول هذه النقطة. إال 
أي  ال متلك  »إنها  التحقيق:  تقول ملعد  الرتكية  العمل  وزارة  أن 

معلومات عن هذا التصريح«.

الرقم القياسي

تغيري  يف  األكرب  الرقم  صاحب  عامًا،   26 »عمار.ن«،  السوري 
الورشات اليت عمل فيها حتى أصبح يعرف باسم »األون بيش«.

»غازي عثمان  التحقيق مع ورشة خياطة يف منطقة  تواصل معدا 
باشا« بإسطنبول بتاريخ 2015/12/3 وطلبا العمل لديها بعد إعالن 
وضعه مواطن سوري مقيم يف إسطنبول على أحد امللصقات مبنطقة 

»بريم باشا«.
اتصلنا بالرقم فردَّ علينا هذا املواطن الذي يعمل لدى رب العمل 
الرتكي. أخربناه أننا وجدنا اإلعالن ونريد العمل يف الورشة فكان 
الرد: »عليك أن تعمل األسبوعني األولني جمانًا كمرحلة جتريبية، 
لنتأكد من جودة عملك، وبعد ذلك يتم االتفاق على الدوام والراتب، 
أما يف حال مل يناسبك العمل فمن املمكن االنتقال إىل ورشة أخرى 

للتجريب هناك«.
يؤكد رد وزارة العمل الرتكية أن الوزارة ال تسرّي الدوريات كل 15 
يومًا، لكنها مل توضح سري عمل الدوريات وال آليته، وإمنا اكتفت 

بنفي تسيري دوريات مبواقيت حمددة.
ما تعرض له الشاب السوري وائل بيلوني من احتيال ثالث مرات من 
السمسار ذاته املتواطيء مع رب العمل الرتكي الستغالل العمال، 
يثبت قصة »األون بيش« واليت أكدها 36 عاماًل سوريًا التقاهم 
معدا التحقيق. تعرف وائل إىل السمسار يف أحد املقاهي الشعبية 
بغازي عنتاب ووعده أن يؤمن له عماًل يف ورشة »تريكو«. يضيف 
وائل: »عملت يف ورشة صغرية ملدة 10 أيام بعد أن وقعت على 
عقد مكتوب باللغة الرتكية مل أفهم شيئًا من حمتوياته. بعد ذلك 
أخربني أن رب العمل غري راٍض عن أدائي ونقلين إىل ورشة أخرى، 

حيث عملت ملدة 12 يومًا قبل أن يطردني من العمل هو اآلخر.
وعندما سألت عن الراتب، كان رب العمل يف كل مرة يطلب مين 
أن أعود يف األسبوع الذي يليه، حبجة أنه ال ميلك أموااًل فعلمت 

أنين تعرضت لالحتيال«.
حاول معدا التحقيق احلصول على نسخة العقد من وائل، لكن تعذر 
العمل على االحتفاظ به. ومبا أن الشاب  ذلك بسبب إصرار رب 
ال ميلك نسخة من العقد، فهو مبثابة من مل يوقعه باألساس، ألن 
القانون يشرتط عليك أن حتمل نسخة منه لتحصيل حقوقك. ويف 
استبيان معّدي التحقيق مع 36 عاماًل سوريًا تبني أنهم مل حيصلوا 

على نسخ من عقود العمل اليت عملوا وفقها.  

»اصطياد«

يتم اصطياد الباحثني عن العمل حتت مسميات خمتلفة على مواقع 
التواصل االجتماعي »فايسبوك«، عرب مئات الصفحات واجملموعات 
ومنها  السوريني  يساعد  أنه  يدعي  ما  منها  واملخفية،  املعلنة 
صفحات باسم »فرص عمل يف إسطنبول«، وأخرى باسم »صبايا 

وشباب سورية يف تركيا«
فإن نسبة  حباك،  اإللكرتوني حممود  التسويق  خبري  أنه وفق  غري 
السوريني  واستدراج  االحتيال  مهمتها  املواقع  هذه  من  كبرية 

الستغالهلم يف ما بعد.
يضيف حباك أنه مبراقبة إنشاء الصفحات املعنية بعروض العمل، 
تعود  يوميًا،  تنشأ  وجمموعات  صفحات  عشر  من  أكثر  أن  تبنّي 
ملكيتها إىل شبكة حمددة، حيث تتطابق أرقام اهلاتف والعناوين. 
أما األكثر خطورة فهي اجملموعات املخفية واليت يكون االتصال بها 
من مستخدم هلدف معني، وهنا تكون درجة االستدراج والتأثري أكرب 
بالبشر واألعضاء  اإلجتار  الضحية، وفق ما حصل يف حاالت  على 

وحتى رحالت التهريب إىل أوروبا.
كما تنتشر ملصقات بلغة عربية ركيكة الصياغة يف املناطق الشعبية 
ذات الكثافة السورية املرتفعة، كمناطق »الفاتح وأكسراي« يف 
منطقة  وكذلك  »مرسني«،  يف  الكورنيش  منطقة  أو  إسطنبول 
مرافق  االتصال على رقم  تدعو إىل  »تشارتي« يف غازي عنتاب 
حبجة توافر فرصة عمل برواتب مغرية، من دون شروحات وافية 
معد  رافق  التحقيق  هذا  إعداد  خالل  الدوام.  وطبيعة  املكان  عن 
التحقيق الشاب دريد وهو وافد سوري إىل تركيا منذ 2011 خلمسة 
كما  أيام يف ورشة على مشارف إسطنبول. دريد بات مستعدًا – 
يقول - لالنتقال من ورشة إىل أخرى يف سبيل توفري لقمة العيش. 
»كل 15 يوم تقريبًا يطلب مين »البرتون« االختباء أو التخفي ملدة 
ويضيف:  التفقد«،  من  العمل  وزارة  دورية  تنتهي  ريثما  ساعة، 
»هذه ليست معاناة للسوريني فقط، بل لكل أمثالنا من الالجئني 

كالبنغالدشيني والسودانيني وجنسيات خمتلفة«.
أظهرت نتائج معاينتنا خلمس ورشات وإجراء استطالع مشل شرحية 
من 36 عاماًل سوريًا أن حواىل 76 يف املئة من العمال طلب منهم 
و68 يف  بقليل.  أكثر  أو  يوم   15 بعد  أخرى  ورشة  إىل  االنتقال 
املئة من العمال مل يطلب منهم تصريح عمل أو إثبات شخصية عند 
العمل. و64 يف املئة من العمال قام بتغيري ثالث إىل مخس ورش 

خياطة يف تركيا.
***

 pdf املرفق  امللف  البياني يف  الرسم  مع  االستبيان  بقية  ملتابعة 
واألسئلة من خالل الرابط اآلتي:

http://www.estebyans.com/estebyan.php?estnumber=xwDN1N
SP8KzSybLVpd0T

* ساهم يف إجناز هذا التحقيق الزميل حممد بارودي والصحافية 
»إعالميون من أجل صحافة  الرتكية توغبا تكريك، بإشراف شبكة 

استقصائية عربية«

عمال وعامالت سوريون يف أحد معامل املالبس الرتكية
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تعمد  أن  نصراهلل  حسن  السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني  استبعد 
إسرائيل إىل شن عدوان يف املدى املنظور على لبنان، مشريًا إىل 
أن إسرائيل ال تقدم على حرب من دون موافقة أمريكية. وقال: 
»أستبعد شن أي حرب إسرائيلية على لبنان لكن ُنبقي احتمال أن 

يكون هناك محقى«.
مبثابة  لبنان  على  إسرائيلية  حرب  أي  أن  اعترب  نصراهلل  السيد   
مغامرة ونتائجها جمهولة بالنسبة لإلسرائيليني واألمريكيني، الفتًا 

إىل أن كلفة احلرب بالنسبة لإلسرائيلي مهمة جدًا.
 كالم السيد حسن نصراهلل جاء خالل لقاء مباشر يف إطار »حوار 
العام«على قناة امليادين، حيث أّكد السيد نصراهلل أن املقاومة 
متكنت من خالل إجنازاتها من إجياد قناعة لدى إسرائيل بأن كلفة 

أي حرب باهظة.
 وأوضح أن اإلسرائيليني يعرفون أن املقاومة متلك صواريخ فعالة 
ميكنها أن تصل إىل أي نقطة يف فلسطني احملتلة، مؤكدًا على أن 
تل أبيب تعرف أن كلفة احلرب على لبنان كبرية وباهظة جدًا وأكرب 

من أي جدوى.
لبنان سنخوضها بال سقف وال حدود وال  »أي حرب على  وقال: 
خطوط محراء«. ويف ما يتعلق بتلوحيه يف حديث سابق إىل مسألة 
خزانات األمونيا داخل فلسطني احملتلة أوضح السيد نصراهلل أن 
»تهديدنا باستهداف خزانات األمونيا وضع اإلسرائيليني يف إرباك، 
حني نكون يف موقع املعتدى عليه ومهددين نؤكد يف املقابل أننا 

لسنا ضعفاء«.
فلسطني  يف  هدف  أي  نضرب  ان  الطبيعي  حقنا  »من  وتابع   
احملتلة ميكن ان يردع العدو مبا فيها املفاعالت النووية، من حقنا 
مؤكدًا  بلدنا«،  على  اإلسرائيلي  اعتدى  إذا  هدف  أي  نضرب  ان 
على إمكانات املقاومة يف ضرب أي هدف تريده يف أي مكان يف 

فلسطني احملتلة.
 وأكد على وجود قائمة كاملة من األهداف يف فلسطني احملتلة 
مبا فيها املفاعالت النووية ومراكز االحباث البيولوجية. وقال »ال 
نقدم ضمانات أمنية للعدو لكن نقول له بأال يعتدي«. وقال »من 
حق املقاومة واجليش والشعب يف لبنان امتالك أي سالح ميّكن 
البالد من الدفاع عن نفسها، هناك معركة جهوزية وامنية مستمرة 

مع العدو ومن حقنا مواجهتها«.
 ونّوه إىل أن املقاومة ليست يف موقع تبادل رسائل مع العدو 
وإن كان حياول إيصاهلا لكن املقاومة على حد تعبريه ليست معنية 

باإلجابة.
املعتقلني  أمهات  بتهنئة  حواره   استهل  نصراهلل  السيد  وكان   
والشهداء ووالدته وكل األمهات بعيدهن اليوم. وقال »األمهات 

هلن دور كبري يف استمرار املقاومة وانتصارها«.    
ورأى السيد نصراهلل أن املناورات والتدريبات االسرائيلية اجلارية 
وإىل  لبنان،  على  حرب  على شن  العزم  إىل  بالضرورة  تؤشر  ال 
أن االسرائيليني يسعون منذ العام 2006 إىل سد الثغرات اليت 
واجهوها يف عدوان متوز. وشدد على أن حزب اهلل  لن يقبل أن 
يفرط بتضحيات مقاوميه أو بأي معادلة تعترب ان املقاومة مردوعة. 
وقال »ينبغي على االسرائيلي ان يتوقع اي أمر منا ولن نتسامح 
مع اي اعتداء«. وتوقف عند وجود استباحة اسرائيلية الجواء لبنان 
ليال نهار، مؤكدًا على أنه ال جيوز السكوت عن االمر. واعترب أن 
االخرتاق االسرائيلي لالنرتنت يف لبنان خطري جدا، وأن االنتهاك 
االسرائيلي لالجواء اللبنانية يعين التحضري الي عدوان على لبنان 
يف املستقبل.  وأشار إىل أنه لن ُيسمح للجيش اللبناني بامتالك 
اي سالح يردع العدو وطريانه املنتهك لالجواء، وإىل أن من حق 
االسرائيلية  االنتهاكات  ملواجهة  ردع  سالح  متتلك  ان  املقاومة 
يف  بشيء  حلفاءنا  ُنلزم  ال  »حنن  وقال  البالد.   محاية  اجل  من 
أن  وتابع  خياراتهم«،  اختاذ  احلرية يف  وهلم  العدو  مع  مواجهتنا 
االسرائيليني مل خيرجوا إىل احلرب مع لبنان ألنهم ليسوا أغبياء، 
وقال »االسرائيليون اعرتفوا بأن بعض العرب طالبهم بعدم وقف 

احلرب علينا عام 2006«.
السيد نصراهلل: حزب اهلل وإيران وسوريا وروسيا يف موقع واحد يف 

سوريا

أن  على  على  السيد نصراهلل  أّكد  السوري  امللف  إىل  وباالنتقال 
القيادة  مع  الكامل  بالتنسيق  كان  سوريا  اىل  اهلل  حزب  دخول 
احلاضر من سوريا  الوقت  للحزب يف  خروج  أي  ونفى  السورية. 
سوريا  يف  »وجودنا  وقال  بهدف«.  مرتبط  هناك  وجودنا  »ألن 
والتكفرييني  داعش  بيد  منع سقوطها  املساهمة يف  اىل  يهدف 
وحلماية لبنان وفلسطني، سنكون حيث جيب أن يكون مبعزل عن 

اآلخرين ومصرينا ومصري السوريني واحد«.
وشّدد على أن حزب اهلل وإيران وسوريا وروسيا يف موقع واحد 
يف سوريا. وقال إن القرار الروسي بالدخول إىل سوريا مل يكن 
وأن  املستويات  أعلى  على  أشهر  مدى  على  نوقش  بل  مفاجئًا 

املقاومة كانت على اطالع.
 وأوضح أن »النقاش بني إيران وروسيا وسوريا كان على مستوى 

أي حرب على لبنان سنخوضها بال سقف وال خطوط محراء

نصراهلل: منشآتكم النووية يف مرمى صوارخينا

بن جدو خالل »حوار العام« مع السيد نصراهلل

القيادات العليا ووزارات اخلارجية ورئاسات األركان«، مشريًا إىل 
عن  ممثلون  فيها  بغداد  يف  وطوارئ  عمليات  غرفة  تشكيل  أن 

العراق وروسيا وايران وسوريا نتيجة النقاشات.
 وعن دور حزب اهلل قال »حنن أطراف يف التشاور من قبل اجلانبني 
بأنه  الروسي من سوريا  اإليراني والسوري«. ووصف االنسحاب 

جزئي »شبه كبري«.
األشهر  التكفرييني يف سوريا يف  االجنازات ضد  حجم  أن  ورأى 
األخرية كان كبريًا.  وأوضح أن روسيا قررت بعد إسقاط تركيا 
لطائرتها إرسال قوات إىل سوريا مل تكن مقررة مسبقًا، وأن القوة 
الروسية اليت جاءت إىل سوريا بسبب احتمال تدهور األوضاع مع 
تركيا مل تعد هناك حاجة إليها، شارحًا أن »ما حيتاجه امليدان يف 

سوريا من قوة جوية روسية ما زال موجودًا يف سوريا«.  
باالنسحاب اجلزئي من سوريا  الروسي  بالقرار  »أخذنا علما  وقال 
السورية  والقيادة  وإيران  روسيا  أن  ورأى  عنه«.  االعالن  قبل 
الطرف االخر كان يرفض. وأشار إىل أن  تريد حاًل سياسيًا لكن 
األمريكيني أدركوا أنهم عجزوا وفشل حلفاؤهم يف سوريا وأنهم 
باتوا يبحثون عن البديل يف سوريا وال سيما بعد اعرتافهم خبطئهم 
داعش  بات  سوريا  يف  البديل  أن  أدركوا  أنهم  كما  ليبيا،  يف 
والنصرة، وأنهم باتوا يريدون حاًل سياسيًا خيدم أهدافهم وأهداف 

حلفائهم وليس الشعب السوري.  
واعترب أن الرئيس بشار األسد ال ميثل شخصه بل ميثل تيارًا عريضا 
احلل  أن  على  وأكد  ترحيله،  حبل  يقبلوا  لن  وحلفاؤه  سوريا  يف 
وليس عرب  ما  إىل تسوية  الوصول  عرب  السياسي يف سوريا هو 
اإللغاء واالقصاء، وأن ما يطالب به الطرف اآلخر برحيل األسد هو 

خداع سياسي ويهدف لتحقيق ما فشل به يف امليدان.
مُيلَي اخلارج على سوريا احلل السياسي بل   وقال »ال يصح أن 
االتراك ميكن  أن  إىل  أنفسهم«، الفتًا  السوريني  تركه اىل  جيب 
ان يكونوا اكثر واقعية من السعوديني حيال شرط رحيل الرئيس 

االسد.
السعودية  أن  نصراهلل  السيد  أوضح  السعودية  إىل  وباالنتقال 
اي حل سياسي يف سوريا ومن  االوىل  بالدرجة  تعّطل  اليت  هي 
االنتخابات  على  يراهن  رمبا  السعودي  »النظام  وقال  تركيا.  ثم 

االمريكية لذا ال اتوقع تقدما يف املسار السياسي«.
 ويف ما يتعلق بقرار جملس التعاون اخلليجي بتصنيف حزب اهلل 
ارهابيا اعترب نصراهلل أنه قرار سعودي اوال و«الباقون يرضونها«. 
والتكفري  والفتوى  واالعالم  املال  متلك سطوة  »السعودية  وتابع 
الديين والتكفرييني وتهدد بها من يعارضها، بعض دول جملس 
التعاون اخلليجي مل يكن مبناخ تصنيف احلزب ارهابيا لكنه ارضى 
التعاون  جملس  قرار  يف  اجملاملة  يستطع  مل  العراق  السعودية، 

اخلليجي النه كان مستهدفا«.
 وأضاف »من يعتربنا حقيقة ارهابا هم آل سعود وليس السعودية«، 
مشريًا إىل أن النظام السعودي لديه تراكم يف املواقف حيالنا له 
عالقة باملشروع السعودي يف املنطقة ولبنان. وأكد على أن هناك 
مشروعًا سعوديًا بإلغاء املقاومة يف لبنان و«لدينا معطيات بهذا 

الشأن«.
وأكد على أن هناك من كان يعمل لتستمر حرب متوز على لبنان. 
بإلغاء  لبنان  يف  السعودي  املشروع  حول  معطى  لديه  إن  وقال 
مشكل  بيعمل  »ألنو  احلاضر  الوقت  يف  إعالنه  رافضًا  املقاومة 

بالبلد«.
وقال إن املشروع االخطر آلل سعود هو على ايران وال عالقة له 
احلرب  اطلقوا  من  آل سعود هم  أن  إىل  الفتًا  والشيعة،  بالسنة 
على ايران والعراق كان حينها اداة بيدهم. وأشار إىل ان النظام 
السعودي سيعمل ليال نهارا يف كل مراكز القرار الدولي حتى ال 
ُينفذ االتفاق الدولي مع ايران. ورأى أن النظام السعودي حبث 
عمن حيمله مسؤولية فشله على كل الصعد فاستهدف حزب اهلل، 
وأضاف أن حزب اهلل ما زال حيظى باالحرتام والتأييد يف العاملني 

العربي واالسالمي.
وقال »آل سعود ال يقبلون ان يقف أحد يف وجه االرادة امللكية 

السامية، النظام السعودي جلأ اىل سلسلة خطوات ضد احلزب يف 
لبنان وهو ليس حريصا على بلدنا«، نافيًا بشدة كل ما قيل عن 
تسليح وتدريب حزب اهلل ألحد يف البحرين، عادًا إياه كالمًا كاذبًا. 
السلمي وكان  احلراك  البحريين اىل  الشعب  »لطاملا دعونا  وقال 
ابدا يف البحرين  التزام واسع بهذا احلراك، حنن ال نتدخل  هناك 
واي تهمة توجه إلينا يف هذا االطار هي كاذبة وباطلة«. وطالب 
الوزراء العرب التدقيق يف املعطيات اليت حتدثت عن تدخل احلزب 
يف البحرين واليت يقف وراءها النظام السعودي، حبسب تعبريه. 
وقال »حنن ندعو ودعونا دائما اىل احلوار السياسي يف منطقتنا 
سوى مع عدونا االسرائيلي«، كما قال إن النظام السعودي هو من 

يرفض احلوار السياسي مع ايران.
وتابع »النظام السعودي ال يريد حوارا ال مع ايران وال مع سوريا وال 
معنا الن موقعه ضعيف.. ندعو اىل كل اشكال احلوار على امتداد 

العامل االسالمي وال منانع بأي حوار وهذا هو املطلوب أصال«.
واضاف »على السعودية ان تبقي مشاكلها معنا وال تسحبها على 
متارسه  مل  حاليا  السعودي  النظام  ميارسه  ما  هلم،  عالقة  ال  من 
االساس  تقم على  أن حتالفاته مل  اجلهالء«، واشار إىل  اجلاهلية 

الديين او الفكري وامنا كانت حتالفات سياسية.

استعداد للقاء مع سعد الحريري
ويف حديثه عن امللف اللبناني أشار إىل أن الرئيس سعد احلريري 
شن منذ اليوم االول لعودته اىل لبنان هجوما على حزب اهلل، لكنه 
أبدى استعداده للقاء معه يف حال كان جناح احلوار بني حزب اهلل 
واملستقبل حيتاج اىل هذا اللقاء.   وقال »مل نر اجيابية يف كل 

كالم الفريق االخر يف لبنان اال باستمرار احلوار«. 
ورأى أن احلل العادل لكل االفرقاء يف لبنان هو النسبية يف قانون 
االنتخاب لكن تيار املستقبل يرفضها، مشريًا إىل أن لبنان ال يبنى 
اال على مبدأ الشراكة. ولفت إىل أن حزب القوات اللبنانية حياول 
دك اسفني بني حزب اهلل والتيار الوطين احلر يف مسألة رئاسة 
اجلمهورية، مؤكدًا على أن عالقة حزب اهلل مع حركة أمل ورئيسها 

نبيه بري متينة وليست مبنية على ممارسة الضغوط. 
وأكد على التزامه برتشيح العماد عون لرئاسة اجلمهورية، مشددًا 
يف هذا اإلطار على أن حزب اهلل فعل وسيفعل كل املمكن لوصوله 

اىل سدة الرئاسة.
 واعترب أن االمور ليست ناضجة للحوار مع حزب القوات اللبنانية 
التزامات  وجود   على  أكد  لكنه  وظروف،  وقت  اىل  حتتاج  وهي 
واضحة حيال مرشح حزب اهلل العماد عون و«طاملا هو مرشح حنن 

معه«. 
وقال »نريد رئيسا قويا ثابتا وال ُيشرتى باملال وال يرتعب امام 
احليثيات  ميتلك  عون  العماد  والدولية،  االقليمية  القوى  بعض 
ملنصب الرئاسة وحني ندعمه ال يعين ذلك اننا نرفض مرشحا اخر«. 
وعلى صعيد آخر رأى أنه إذا صح أن السفينة اليت ضبطت باليونان 

حمملة باألسلحة فهذا مؤشر على رغبة يف اخذ البلد اىل حرب. 
وقال »ال خالف بيننا وبني خمتلف قيادات التيارات يف ايران حول 
القضايا االساسية والعالقة دائما جيدة« مشريًا إىل لقاء مجعه مع 
كان  بأنه  اللقاء  هذا  انتخابه ووصف  بعد  روحاني  الرئيس حسن 

طيبا وبناًء.
 وعن زيارة وفد من حزب اهلل اىل القاهرة، أوضح السيد نصراهلل 
حسنني  حممد  الكبري  الصحايف  برحيل  للتعزية  فقط  كانت  أنها 
هيكل. وكشف عن أن هيكل طلب لقائه بعد استشهاد ابنه هادي 
و«كان لقاء مؤثرا أعقبته سلسلة لقاءات«. وتابع »العالقة استمرت 
مع الراحل الكبري هيكل حتى بعد ذهاب حزب اهلل اىل سوريا ودافع 
خيسر  هيكل  برحيل  أنه  إىل  وخلص  الظروف«،  اصعب  يف  عنا 
الباقية ممن صمد يف وجه املال والرتهيب  البقية  العربي  العامل 

والتكفري.

السيد نصراهلل: أخذنا علما بالقرار الروسي باالنسحاب الجزئي من 
سوريا قبل االعالن عنه.
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 »طليقة البغدادي« تغادر »العسكرية« بعد دفع 

غرامة مالية حبقها
 

مل تكن طليقة »ابو بكر البغدادي« سجى الدليمي هي نفسها اليت 
مثلت قبل اربعة اشهر يف الثامن عشر من تشرين الثاني املاضي 
امام احملكمة العسكرية الدائمة ، قبل إدراج امسها يف الئحة صفقة 
كانون  من  االول  16عسكريا يف  الطالق  النصرة  جبهة  مع  التبادل 

االول املاضي.
فالدليمي اليت صّرحت، اثر اخالء سبيلها بانها »باقية يف لبنان اىل 
حني تسوية وضعها القانوني«، مثلت امس امام احملكمة اىل جانب 
ملتابعة  خلف  حممد  كمال  الفلسطيين  سبيله  املخلى  احلالي  زوجها 
حماكمتهما واملوقوف الفلسطيين لؤي درويش املصري باالنتماء اىل 
تنظيم ارهابي مسلح بهدف القيام بأعمال ارهابية وتزويرها وثائق 
هلا وألوالدها بامساء وجنسيات مغايرة واستعماهلا خالل جتواهلا على 

االراضي اللبنانية.
يف طلة الدليمي، اناقة طغت على كل شيء، عباءة سوداء وحجاب 
مطّرزان باللون الذهيب يضفيان مظهرا مجيال. كان ذلك يف جلسة 
استجوابها السابقة، حيث كانت الدليمي ُتساق من سجن النساء وهي 
حتمل طفلها الرضيع الذي وضعته اثناء توقيفها، من زوجها احلالي 
اخالء سبيلها، فان  بعد  الثانية من حماكمتها  اجللسة  اما يف  خلف. 
الدليمي بدت امس اكثر حنافة من السابق وكانت ترتدي ثيابا اقل 

من عادية وتنتعل حذاء رياضيا.
وعلى الرغم من ان جلستها امس محلت رقم 89 على جدول اجللسات 
الطيار  الركن  العميد  رئيس احملكمة  فان  االخرية،  اجللسة  اي قبل 
اىل  احملكمة  قوس  اىل  لتتقدم  الدليمي  على  نادى  ابراهيم  خليل 
جانب زوجها واملصري وحبضور وكيلها احملامي حنا جعجع واحملامي 
حممد صبلوح عن االخَرين. وبعد ان استمهل جعجع املرافعة »ملزيد 

من التدقيق يف امللف« رفعت اجللسة اىل 25 متوز املقبل.
خالل تلك الدقائق الثالث، الوقت الذي استغرقته اجللسة، مل تنبس 
الدليمي ببنت شفة، وعادت اىل مقعدها تنتظر السماح هلا باملغادرة. 
حبق  صدر  حكما  ان  تبني  القضائية  النشرة  مراجعة  متت  ان  وبعد 
خلسة  الدخول  جبرم  لرية  االف   310 مبلغ  بتغرميها  يقضي  الدليمي 
اىل لبنان. وبعد تسوية وضعها ودفع الغرامة مُسح هلا باملغادرة بعد 

انتظار دام اكثر من ثالث ساعات.
وجهها  الدليمي  غّطت  العسكرية،  للمحكمة  الرئيسي  الباب  وعلى 

باحلجاب قبل ان »تواجه« كامريات املصورين يف اخلارج.
يذكر ان الدليمي كانت اكدت يف اجللسة االوىل من حماكمتها بأنها 
مل تعرف ان ابو بكر البغدادي هو زوجها السابق والد ابنتها هاجر اال 
من وسائل االعالم بعد ان تزوجته قبل حنو سبع سنوات لثالثة اشهر 
زوجها  توأمًا من  لديها  ان  وافادت  منه.  حاماًل  حينها  فقط وكانت 
خلف  من  تزوجت  ثم  االمريكيون  وقتله  عراقي  ضابط  وهو  الثاني 

وكانت حامال منه اثناء توقيفها.

موقوف من جمموعة عرابة إدريس:»اجليش 

اللبناني محى أهلنا«
  

اثنا عشر موقوفا سوريا يؤلفون فصيال تابعا لعرابة ادريس قائد لواء 
املغاوير يف القلمون التابع للجيش السوري احلر، مثلوا امس امام 
احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 
ملتابعة استجوابهم بتهمة االنتماء اىل جمموعة بايعت تنظيم داعش 

وقاتلوا ضد اجليش اثناء »احداث عرسال«.
وقد امجع ثالثة من املستجوبني على نفي مشاركتهم يف القتال ضد 
اجليش وقد مت توقيفهم من قبل جهاز امن الدولة يف بيت جن اثناء 
توجههم اىل االردن إما الكمال دراستهم او بهدف الزواج وليس من 

اجل اخلضوع لدورة مغاوير يف االردن.
ادريس  عرابة  جمموعة  اىل  انضم  انه  احملمد  علي  املوقوف  وافاد 
يف القصري. واكد بانه مل يكن على علم مبكان احتجاز العسكريني 
لدى داعش. اما امري الدرويش فافاد بانه كان مطلوبا لدى اجليش 
معارضة  كلها  وقال:«قرييت  العسكرية  خدمته  عن  لتخلفه  السوري 

وانا اكيد معارض«. 
ولفت اىل ان ما يعرفه عن املغاوير هو انهم »شجعان« موضحا انه 
كان من ضمن جمموعة ادريس املباشرة. ونفى علمه بتوجه جمموعة 
يف  كثرية  فصائل  وجود  عن  متحدثا  عرسال  اىل  احلر  اجليش  من 
يربود. واضاف بانه كان بصدد الذهاب اىل االردن الكمال دراسته 
وقال:«ان القتال ُفرض علينا فرضا« ، معتربا انه لو بقي يف اجلبل 
االردن هي  توجههم اىل  لكانوا قتلوا مجيعا، وان فكرة  رفاقه  مع 
اجلرود و«حنن كنا  الكتيبة من  إخراج  يريد  ادريس النه كان  فكرة 

اول دفعة«.
سنقاتل  »ملاذا  وقال:  عرسال  اىل  يتوجهوا  مل  ورفاقه  بانه  واكد 

اجليش اللبناني فهم آووا اهلنا«.
اما ياسر حبيب فاشار اىل ان اجليش السوري دّمر مجيع املدارس 

عرابة  لدى  عاديا  عنصرا  كنت  وقال:  دراسته.  إكمال  يريد  وكان 
ادريس نافيا مشاركته يف القتال ضد اجليش يف عرسال. ولفت 
اىل ان »مناحرات« كانت حتصل بني جمموعاتهم وداعش الذين كانوا 
اجليش  القتال ضد  احدا مل يشارك يف  ان  واكد  ليال.  يهامجونهم 

سوى داعش والنصرة.
وقال جمد البرييين انه كان يعمل طّباخا ضمن جمموعة عرابة ادريس. 
وقال بانه مسع ان العسكريني املخطوفني كانوا موجودين يف اجلرود، 

وان جمموعة ادريس كانت يف جرود قارة اثناء معارك عرسال.
كانوا  داعش  وان  علينا  »فرض  القتال  ان  قال  سؤال  على  وردا 
يعتربوننا كفرة ومرتّدين«. وقال ان مقّره اي املطبخ بعيد عن مقّر 
ادريس حواىل 5 كيلومرتات. واوضح انه اثناء خدمته العسكرية يف 
اجليش السوري كان يف فوج مضاد الطائرات، زاعما انه كان متوجها 

اىل االردن بهدف الزواج من فتاة سورية كانت تنتظره هناك.
بدنية  ببنية  يتمتعون  املوقوفني  مجيع  احملكمة«ان  رئيس  والحظ 
رياضية وان هدف ذهابهم اىل االردن هو اخلضوع لدورة مغاوير، 

قبل ان يرفع اجللسة اىل 13 حزيران املقبل ملتابعة االستجواب.

قتيالن حبادثي سري يف بعلبك والصرفند
  

حصدت حوادث السري اليت وقعت االثنني قتيلني احدهما طفل. كما 
سّجل سقوط اكثر من 12 جرحيا بينهم طالب.

وافادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة تصادم بني 
مركبة ودراجة نارية على طريق عام بيت شاما- بعلبك، ومقتل طفل 

نتيجة حادث صدم على الطريق البحرية يف بلدة الصرفند.
ويف املنية)املستقبل( أدى إنقالب سيارة يف خندق على اوتوسرتاد 
املنية الضنية إىل جرح ت.ع وع. د. ومت نقلهما إىل مستشفى املنية 

للمعاجلة.
وادى حادث اصطدام سيارة من نوع مرسيديس حبافلة للطالب عند 
الطالب جبروح  من  عدد  اصابة  اىل  برقايل-عكار)املستقبل(  مفرتق 

طفيفة.
كما سقط اربعة جرحى نتيجة تصادم بني مركبتني على طريق ضهور 
زحلة، وجريح باصطدام سيارته بالفاصل الوسطي على اوتوسرتاد 

القامسية باجتاه صور.
ونتج عن تصادم سيارتني على اوتوسرتاد شكا باجتاه جبيل سقوط 
افيد عن سقوط جرحيني بتصادم بني سيارتني على  جرحيني. كما 

أوتوسرتاد الضبية باجتاه أنطلياس.

شقيق »القاضي الشرعي« لـ»داعش« يف قبضة 

األمن العام
  

السوري)ن.ز(  على  القبض  العام،  لألمن  العامة  املديرية  القت 
لتواصله مع تنظيم ارهابي.

االرهابي  »داعش«  لتنظيم  ومبايعته  بانتمائه  املوقوف  اعرتف  وقد 
وأنه ناشط باالشرتاك مع السوري ) غ.ص( يف جمال نقل وحتويل 
االموال وتأمني الدعم اللوجسيت لصاحل عناصر التنظيم بناء لطلب 
»داعش« يف  القاضي الشرعي لتنظيم  وتكليف من شقيقه )م.ز( 

عرسال وجرودها.

قتله ورمى جثته يف نهر الكلب
  

بعد اربعة ايام على اختفائه ، ادعى طعان محود لدى فصيلة طريق 
الشام عن اختفاء والده صائب محود بظروف غامضة.

ونتيجًة للتحريات واإلستقصاءات املكّثفة، مّت اإلشتباه بـ ك. س. 
شرطة  وحدة  يف  اجلديدة  الطريق  فصيلة  اىل  استدعاؤه  مت  الذي 

بريوت.
شعبة  مكتب  لدى  توافرت  مبعطيات  مواجهته  بعد  معه  وبالتحقيق 
حواىل  املذكور  وصائب  ذهب  انه  اعرتف  بريوت،  يف  املعلومات 
حارة  اجلاري اىل حملة  ليل 15  والنصف من  احلادية عشرة  الساعة 
حريك وبعدها اقتاده اىل بلدة مزموره الشوفية. وبعد يوم من ذلك 
أقدم على قتله بواسطة مسدس خليب خمروط وذلك ألسباب مادية. 

ثم نقل اجلثة اىل منطقة نهر الكلب حيث رماها يف النهر.
وبتفتيش منزله يف بلدة مزموره عثر على سجادة خمبأة وعليها آثار 
دماء، كما عثر على شراشف وخمدتني يف حرش قرب بلدة الزعرورية 
اجلرمية يف  املستخدم يف  املسدس  ووجد  دماء،  أثار  أيضًا  عليهما 
جمرى مائي يف بلدة ترشيش قضاء بعبدا وهاتف الضحيه يف قطعة 

ارض زراعية يف بلدة دير زنون البقاعية.

توقيف مطلوبني
  

اوقفت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل اسبوع 
تسعة أشخاص جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال 

ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
االقامة، واخر جبرم ممارسة  اوقفت شخصا جبرم خمالفة نظام  كما 

الشعوذة والسحر ومطلوبا جبرم االجتار وتعاطي املخدرات.
من جهتها، افادت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي عن توقيف 73 

مطلوبا جبرائم خمدرات - سرقة - تسهيل دعارة -احتيال.

مثالن يعتديان على السيارات يف عكار
  

أقدم كل من »م.ز« و«ب.ن« من بلدة عكار العتيقة على حتطيم عدد 
من زجاج السيارات يف بلدة القبيات واحلاق اضرار بها.

واشارت مصادر امنية ان الفاعلني كانا يف حالة سكر، وتعمل القوى 
االمنية على تعقبهما لتوقيفهما.

يرّوج املخدرات يف الكورة ملصلحة تاجر يف البقاع
  

متكن مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي يف الشمال، نتيجة للمتابعة 
والرصد، ويف حملة ضهر العني - الكورة، من توقيف أحد مروجي 
املخدرات، أ. ع. )41 عاما( يف حملة ضهر العني- الكورة، وضبط 
داخل سيارته من نوع شيفروليه لون أزرق، /2450/غراما من حشيشة 
من  أكياس  داخل  موضبة  الكوكايني،  من  و/32.6/غرامات  الكيف، 

الورق والنايلون. 
كما تبني انه مطلوب للقضاء مبوجب ثالث خالصات أحكام جبرم حيازة 

أسلحة وذخائر حربية وتهديد.
وبالتحقيق معه إعرتف بأنه يروج املخدرات لصاحل أحد األشخاص من 

منطقة البقاع.
من جهة اخرى ، وضمن إطار مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام 
ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي 
خالل اسبوع من توقيف 534 شخصًا، وذلك إلرتكابهم أفعااًل جرمية 
مذكرات  مبوجب  للقضاء  ومطلوبني  كافة،  اللبنانية  األراضي  على 

وأحكام عدلية خمتلفة .

يركن سيارات الزبائن ثم يسرقها ويقامر بأمثانها
  

الفخمة،  السيارات  لسرقة  التخطيط  يف  كثريا  س.ج.  جيهد  مل 
الثالث  العمليات  له  مّهدت  باركينغ«  »فاليه  وظيفة  على  فحصوله 
اليت قام بها قبل القاء القبض عليه، ليتبني انه كان يقوم بتصريف 
السيارات اليت يسرقها يف احدى القرى البقاعية وينفق االموال اليت 

»جينيها« من بيعها على لعب امليسر.
وكانت حصلت يف اآلونة األخرية ثالث عمليات سرقة سيارات من 
داخل مرائب عائدة ألماكن جتارية وسياحية ضمن حمافظيت جبل لبنان 

.)VALET PARKING( وبريوت، بواسطة أحد عمال ركن السيارات
ونتيجة للمتابعة والرصد، متكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية 
يف وحدة الشرطة القضائية من حتديد هوية الفاعل س.ج. )33 عاما( 
وتوقيفه بعد استدراجه إىل حملة احلايك - سن الفيل. وضبط حبوزته 
بطاقتا هوية ورخصتا سوق مزورتني بإمسني خمتلفني، إضافة إىل 
ورقتني نقديتني مزيفتني من فئة مئة دوالر أمريكي. كما تبني أنه 
من أصحاب السوابق جبرم سرقة سيارات، ومطلوب للقضاء مبوجب 

بالغ حبث وحتر باجلرم ذاته.
وبالتحقيق معه اعرتف انه كان يتقدم للعمل بصفة »فالي باركينغ« 
الفرصة  يتحني  العمل  على  وبعد حصوله  مزورة،  مبوجب مستندات 
ثالث  بسرقة  اعرتف  وقد  الثمن،  الباهظة  السيارات  إحدى  لسرقة 
سيارات من أماكن جتارية يف مناطق: ذوق مصبح، ضبيه، واحلمراء، 
وبيعها إىل أشخاص يف إحدى البلدات البقاعية، مقابل مبالغ مالية 

أنفقها على لعب امليسر والقمار واملالهي الليلية.

إطالق نار على عنصر أمين يف مشسطار
  

أشارت »الوكالة الوطنية لإلعالم« الثالثاء، إىل أن »جمهولني أطلقوا 
ح.  مصطفى  الداخلي  األمن  االستقصاء يف  عناصر  أحد  على  النار 
ح. أمام منزله يف مشسطار من دون أن ُيصاب أحد بأذى، وقد فّر 

مطلقو النار.

احرتاق سيارة يف احلاصباني
  

بسيارته  النريان  اندالع  من  باعجوبة  األمحد  ذياب  خالد  السائق  جنا 
من نوع »نيسان«، على طريق عام احلاصباني - مرج الزهور نتيجة 

احتكاك كهربائي. وقد اتى احلريق على كامل السيارة.
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غارارد  بول  باراماتا  بلدية  )الصورة(: رئيس  األسبوع  تنتهي هذا   )Live Walls( الحية  الجدران 
Centenary Square يزور الفنانة أنيا بروك وهي تبتكر عمال فنيا يف

االحتفاظ بربكة السباحة يف باراماتا أولوية البلدية
لقد تسببت أخبار اغالق بركة السباحة يف باراماتا، كجزء من خطط حكومة الوالية لتطوير ملعب باراماتا إىل 
مرفق رياضي عاملي، بقلق، يمكن تفهمه، لكثري من افراد مجتمعنا، كما للبلدية. ان بركة باراماتا هي مرفق اجتماعي 
شعبي جدا يتمتع به عشرات آالف املواطنني كل عام. ففي حني ترحب البلدية بتطوير االستاد الجديد والبنية 
النهائية لالستاد  التحتية الرتفيهية املستقبلية، فإننا ال نزال نتشاور مع الحكومة ساعني لتوضيح حول البصمة 

)امللعب( وتأثريه على موقع حوض السباحة. فنظرا إىل أن بركة السباحة هي على أرض حكومة الوالية فان مصريها يف نهاية املطاف يف يدها، لكننا 
سنواصل العمل عن كثب مع الحكومة إليجاد حل يضمن بقاء منشأة سباحة عالية الجودة يف باراماتا.

الجدران الحية )Live Walls( تنتهي هذا األسبوع 
إذا كنتم يف باراماتا ولم توفروا لحظة للتحقق من األعمال الفنية الرائعة التي تم ابتكارها يف Centenary Square كجزء من مشروع الجدران للحية 
للبلدية، فانني أهيب بكم أن تفعلوا ذلك قبل فوات األوان. فعلى مدى األيام الـ 10 املاضية أظهر بعض فناني الشارع الرائدين يف أسرتاليا مهاراتهم 
على لوحات خارج تطوير البلدية لساحة باراماتا. فكل يوم خلق واحد من الفنانني املشاركني  عمال فنيا على نطاق واسع، وبقي هناك يومان - اليوم 
وغدا - لنهاية املشروع. وقد تم تمويل مشروع Live Walls بشكل مشرتك من قبل البلدية ومطوِّر ساحة باراماتا، شركة ووكر، وقـُدم بالتعاون مع 
منظمة Work-Shop. وفور اكمال  جميع األعمال الفنية سيتم بيعها باملزاد وستعود العائدات للمساعدة يف دعم بParramatta Mission. إذا كنتم ترغبون 

www.parracity.nsw.gov.au/livewalls :يف معرفة املزيد زوروا

االحتفال باستقالل اليونان
يوم السبت كان من دواعي سروري استضافة مراسم رفع العلم اليوناني يف باراماتا تاون هول لالحتفال بيوم استقالل اليونان واالعرتاف للشعب 
باملساهمة التي قدمها الرتاث اليوناني ملجتمعنا على مدى سنوات عديدة. أكثر من 2000 من مواطنينا حاليا تم تحديدهم من أصل يوناني، وهم 
جزء مهم من النسيج املتعدد الثقافات لباراماتا. وكان هذا الحدث تقليدا لفرتة طويلة ملجتمعنا، مع حفل يوم السبت كانت املناسبة الـ  23 التي 

تحتفل فيها البلدية بعيد استقالل اليونان من خالل 
الذين جاءوا ليكونوا  البالد. شكرا لجميع  رفع علم 
القنصل  الخصوص  وجه  وعلى  االحتفال،  من  جزءا 

.Kyrimis اليوناني العام الدكتور ستافروس

أتمنى لكم عيد فصح سعيد
يف  واملوظفني  املجلس  أعضاء  زمالئي  عن  نيابة 

عيد  ولعائالتكم  لكم  أتمنى  أن  أود  باراماتا  بلدية 
وكيفما  االسبوع.  نهاية هذا  آمن وسعيد يف  فصح 
لالستمتاع  الفرصة  لكم  تتاح  أن  آمل  تحتفلون، 
الروح  عن  والتعبري  عائالتكم  مع  الوقت  ببعض 
الحقيقية للمناسبة. إذا كنتم مسافرين على طرقنا 
خالل عطلة نهاية االسبوع الطويلة، فريجى القيادة 
خدمة  ومركز  البلدية،  مكاتب  إغالق  سيتم  بأمان. 
وعيد  العظيمة  الجمعة  يوم  يف  واملكتبات  الزبائن 
الفصح وخالل عطلة نهاية األسبوع الطويلة ولكن 

سوف يعاد فتحها كاملعتاد صباح يوم الثالثاء.

الشيخ  القاضي  اكد 
خلدون عريمط ان اململكة 
هي  السعودية  العريية 
وهي  العروبة  مملكة 
دولة اإلسالم، وان اململكة  
الحرمني  خادم  بقيادة 
سلمان  امللك  الشريفني 
الدور االساسي يف  لها   ،
حماية لبنان وإنقاذ  اليمن 

والعراق وبالد الشام . 

بعد لقائه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز 

القاضي الشيخ خلدون عرميط: اململكه العربية السعودية دولة العروبة واالسالم

استقبال  خالل  ذلك  جاء 
الشريفني  الحرمني  خادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
اهلل  حفظه   - سعود  آل 
عريمط  الشيخ  للقاضي 
يف قصر اليمامة بالرياض  
وضيوف املهرجان الوطني 
للرتاث والثقافة، يف دورته 
املفكرين  من  الثالثني، 
دول  كافة  من  واألدباء 

العالم العربي واالسالمي 
والعالم.

القاضي  فضيله  وقال 
بقيادة  اململكة  عريمط 

اننا  اللقاء  اثر  خادعلى 
زلنا  وال  كنا  لبنان  يف 
اململكة  يف  نرى  وسنبقى 
ويف  السعودية  العربية 

الشريفني  الحرمني  خادم 
الرعاية  سلمان  امللك 
لبنان  لقضايا  واالحتضان 
العربية  األمة  وقضايا 

أن  وباعتقادنا  جميعـًـا.. 
الوطن  مرآة  هو  لبنان 
االهتمام  وهذا  العربي، 
العربية  والقضايا  بلبنان 

دور  يؤكد  واإلسالمية 
اململكة العربية السعودية 
العروبة  خدمة  يف  الرائد 

واإلسالم.

خضر صاحل يهنئ

يتقدم نائب رئيس بلدية كانرتبري

 السيد خضر صاحل
 بأحر التهاني من اجلالية اللبنانية 

والعربية عامة واملسيحية خاصة 
مبناسبة عيد الفصيح اجمليد، 
أعاده اهلل على بالدنا العربية 

باألمن واالستقرار والسالم وعلى 
اسرتاليا بالنمو واالزدهار وعلى 

اجلميع بالفرح والسعادة.
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هناك حل ألي نوع 
من املشاكل

النتيجة مضمونة %100

حلول ملشاكل العالقة
ازالة السحر األسود واحلماية منه
ازالة الروح الشريرة واحلماية منها
اعادة احبائكم وحتسني حياة احلب بينكم
حلول للنجاح يف األعمال واملهن
حلول للمشاكل املالية
حلول للقضايا القانونية الطويلة
حلول ملشاكل الزوجني والعائلة
وقف الطالق وجعل الزواج أقوى
حلول جلذب األشخاص

حلول الجناب االوالد
ميكن حل اي مشكلة من 9 اىل 11 يوما

عامل نفسي وتنجيم هندي
عامل التنجيم واملعاجل الروحاني األقوى 

كل هذه املسائل يف خدمتكم:

نرحب بكل األديان

ألخذ موعد االتصال على الرقم:

                                             Happy Easter

 May the Easter
 blessings be
 upon you and
 your family
always

رسالة نائبة غرانفيل جوليا فني للجالية يف عيد الفصح

 Julia Finn MP
 Member for Granville 

فــصح سعيد
ومع  معكم  الفــصح  بركات عيد  فلتكن 

عائالتكم دائماً.
160 Merrylands Road, Merrylands 2160
P: 9637 1656,   F: 9897 1434
 E:  Granville@parliament.nsw.gov.au

من أمن بي وإن مات فسيحيا
تويف يف تركيا الفقيد

فرنسوا شحادة 
البطي

عن عمر 63 عاما اثر وعكة 
صحية لم ترحم شبابه.

وكان لهذه النبأ وقع الكارثة 
على اشقائه يف اسرتاليا 
كلوفيس ومارك وكميل 
وروني وشقيقته الزائرة 
نورما الذين هالهم هذا 

املصاب األليم.
الداعون يف اسرتاليا:

أشقاؤه: كلوفيس وكميل 
ومارك وروني وعيالهم 
وشقيقته الزائرة نورما 

أرملة املرحوم سامي موسى 
وعائلتها.

عمته ماري طنوس واوالدها جورج وطوني وريمون ولبيب 
وريتشارد ومرينا وعيالهم.

امرأة عمه هنرييت أرملة املرحوم انطونيوس نهرا البطي واوالدها.

وعموم عائالت البطي وطنوس واهالي بقرقاشا يف الوطن واملهجر.
لنفسه الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

تفاصيل القداس والجناز لراحة نفسه الحقا. 



Page 21صفحة 21     

اعالنات

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

easthills@parliament.nsw.gov.au
p: 02 9772 2774  

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى للجميع عيد 
فــصح جميد ومبارك

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف ألكثر من ألف سيارة مع حراسة مشددة مع الـتأكيد على خدمتكم املميزة

لتمضية أمجل واروع سهراتكم 
أقصدوا صالة ال مرياج اليت 

تستقطب أملع جنوم الفن والطرب من 
لبنان والشرق األوسط كما تستقبل 

لـصاحبها سـام يـونان

المــرياج
عـروس الـصاالت وأفخمها يف فيكـتوريا

حيصل حامل هذا االعالن على أسعار غري مسبوقة

مجيع مناسباتكم: 
زواج - خطوبة - 

عمادات  - أعياد ميالد 
وغريها.
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

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

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

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

Showroom; 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

Tel; 9709 3002
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مدُّ ليٍل 
سرٌي طويل
... َوهٌم

مغطى باخليال
السماُء طارقٌة 
وجُع ... عويل 

كواكُب
تتهادى كؤوَس النشوِة األخرية

َتسُقُط
واقفًة 

على امُلقِل 
كسيٍل َيِصُد وردًا

ِبُنُدٍب متهدلٍة
متغريٌة ألوانها

ُمرباٍت على السرِي
المواقَف 
الموانَئ

وال مواعيَد غرام
فقط..

انتظاٌر !...
يفجُر الّروَح 
صخٌب مؤمٌل
نور عفن 

كخبِز الفقراء
مسرٌح دائريٌّ

ُشِحذت أطرافُه
َسقطت األقنعة 

على شبابيِك احلقيقة
َرحَل كلُّ املمثلني 
ُأغِلَق ستاُر الوقت

وانتهى املّشهُد اليتيم...

ســفر

أليسار الحكيم

بفن  يرتبط  العنوري ليس امسًا  بن حممد  بن مسعود  الواحد  عبد 
معروفا  كان  الذي  األوىل  اليزابيث  امللكة  عهد  البورتريهات يف 
برسم ارستوقراطيني انكليز ذوي وجوه شاحبة خالية من التعبري.  
للعاهل  سفريا  لندن  اىل  العنوري  وصل   1600 خريف  يف  ولكن 
املغربي موالي امحد املنصور وجلس لرسم صورته اليت أصبحت 
الصورة  ويكتنف  انكلرتا.  يف  وجوده  اثناء  ملسلم  بورتريه  أقدم 
شيء من الغموض. فالفنان الذي رمسها وأصلها ظال مهولني اىل 
ان ظهرت يف مزاد اقامته دار كريسيت عام 1955 حني اشرُتيت ثم 

بيعت اىل مالكها احلالي، معهد شكسبري يف جامعة برمنغهام. 
بيضاء  وعمامة  اسود  عربي  برداء  البورتريه  يف  العنوري  ويظهر 
امام  يقف  من  العنوري  ويواجه  النقوش.  تزينه  مغربي  وسيف 
البوتريه بنظرة ثاقبة، ومالمح تتبدى فيها روح التحدي والثقة ورمبا 

ابتسامة خفيفة تنم على جذل. 

فهو ليس خادما اسود متواضعا بل سفري ورمبا حمارب له مكانته 
جاء اىل لندن يف مهمة دبلوماسية كبرية، كما يتضح من العبارات 
املكتوبة على اللوحة اليت يعود تارخيها اىل عام 1600 ويظهر عليها 
امسه باللغة االنكليزية وعمره )42 عاما( ولقبه )مبعوث ملك املغرب 

اىل انكلرتا(. 

على   1600 آب/اغسطس  انكلرتا يف  شواطئ  اىل  العنوري  وصل 
رأس وفد يضم 16 عضوا من التجار واملرتمجني والعلماء القامة 
حتالف بني آل تيودر الربوتستانتيني واملغرب املسلم ضد عدوهما 

املشرتك اسبانيا الكاثوليكية. 

انكلرتا  وكان ذلك تكليال خلمسني عاما من العالقات الطيبة بني 
بامللح الصخري املغربي )نرتات  التجارة  ازدهار  واملغرب شهدت 
الصويوم اليت ُتستخدم لصنع البارود( والسكر )الذي أتلف اسنان 

اليزابيث األوىل( مقابل املنسوجات واألعتدة االنكليزية. 

وأدت العالقىة املتينة اىل مراسالت ودية بني اليزابيث واملنصور 
وتأسيس الشركة االنكليزية الرببرية عام 1585. وحني دخل موكب 
العنوري لندن رافقه جتار الشركة الذين وضعوا حتت تصرفه منزال 

يف منطقة سرتاند وسط املدينة حيث اقام حنو ستة أشهر. 

اليزابيث يف  امللكة  مع  جيتمع  العنوري  بدأ  اسابيع  غضون  ويف 
قصورها حيث اقرتح عليها فكرة التحالف العسكري ضد اسبانيا بل 
ذهب ابعد من ذلك بفكرة جريئة اقرتح فيها التعاون على انتزاع 
وفيما كان  االسبانية.  السيطرة  من  والغربية  الشرقية  اهلند  جزر 
عام  األخرية من  االسابيع  الرد على مقرتحاته يف  ينتظر  العنوري 
1600 ُرسم له البورتريه تكرميا لذكرى التحالف الذي سيغري ميزان 

القوى يف اوروبا. 

ولكن الصورة ُرمست والتحالف مل ير النور. واكتشفت اليزابيث 
األوىل ان العنوري مسلم مولود يف اسبانيا حيث ُأجرب على اعتناق 
املسيحية لكنه وجد طريقه اىل املغرب وعاد اىل دينه األصلي، 

االسالم. 

عامني  وبعد  املغرب  اىل  العنوري  عاد   1601 شباط/فرباير  يف   
انكلرتا  ملك  عقد  فيما  والعنوري  األوىل  اليزابيث  امللكة  توفيت 
اجلديد جيمس األول صلحًا مع اسبانيا انهى احلاجة اىل حتالف انكلو 
مغربي. ولكن املغرب مل يكن البلد املسلم الذي اقامت اليزابيث 
األوىل عالقات معه. ففي ستينات القرن السادس عشر راسلت 

شاه بالد فارس طمهاسب عارضة اقامة حتالف جتاري. 

ويف عام 1581 ارسلت سفريا اىل القسطنطينة وعقدت معاهدات 
الثالث  مراد  السلطان  وراسلت  العثمانية  االمرباطورية  مع  جتارية 
اهلدايا  معهما  متبادلة  عاما   30 امتداد  على  بانتظام  ووالدته 
االليزابيثيون اىل استلهام هذه  الدبلوماسية. وسارع املسرحيون 

التحالفات. 

وُقدمت ابتداء من اواخر مثانينات القرن السادس عشر 60 مسرحية 
اجواء اسالمية. وكان شكسبري  أو  أو موضوعات  ذات شخصيات 
احد هؤالء املسرحيني كما تبني الشخصيات املسلمة يف مسرحيات 

تايتوس اندرونيكوس وتاجر البندقية وبالطبع عطيل. 

كوين  جامعة  النهضة يف  عصر  بدراسات  املختص  الباحث  ويرى 
بني  الفتة  شبه  اوجه  هناك  ان  بروتون  جريي  لندن  يف  ماري 
العنوري وعطيل. فان ُعطيل ُدعي اىل قلب العامل املسيحي حملاربة 

الكفار ولكنه اصبح يف النهاية مغضوبا عليه. 

والعنوري غادر لندن دون ان ينجز مهمته. وتعمد شكسبري ان يثري 
الرببر  من األسئلة أكثر مما جييب. هل ولد عطيل مسلما أم من 
قبل دخوهلم االسالم؟ هل »العدو الوقح« يف نص مسرحية عطيل 

العثماني؟ وهل عبوديته تقوده اىل اعتناق االسالم؟ ويوظف  هو 
شكسبري املشاعر املتذبذبة جتاه حقبة من الود بني انكلرتا املسيحية 

واملغرب املسلم. 

فهي ليست مشاعر معادية وال مشاعر اعجاب بل هذه وتلك يف 
آن واحد. 

عطيل، حبسب األكادميي بروتون مغربي حارب مع املسيحيني حلماية 
دولة البندقية وتركي خميف يقتل »اهلرطقة« يف داخله. 

وما زال االلتباس العميق إزاء االسالم الذي يوظفه شكسبري يف 
عطيل قائما بني الغربيني وال يتبدى هذا بشكل ساطع كما يتبدى 
واألتراك  املغاربة  لقاء  من  املسرحية  اليه  تشري  ما  راهنية  يف 
الثقايف  التعدد  لتدمري  املفجع  الرمز  حلب،  يف  واملسيحيني 

الكوزموبوليتاني اليوم. 

هل استوحى شكسبري شخصية عطيل من سفري املغرب يف لندن عام 1600
عبد االله مجيد

العنوري يظهر برداء عربي اسود وعمامة بيضاء وسيف مغربي

صورة من مسرحية عطيل يف لندن عام 2007
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ملبورن

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

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
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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

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

MT  LEBANONمطعم جبل لبنان
مطعم جبل لبنان 

يقدم لزبائنه 
الكرام أشهى األطباق 

اللبنانية..
نظافة تامة .. خدمة 

سريعة.. جلسة 
مرحية.. معاملة 

ودودة.. خربة طويلة

561 Mt. Alexander Rd. Moonee Ponds 3031
T: (03) 93700997 - M; 0418114435

أمجل االجواء الفنية مع املطرب احملبوب فادي حداد 
وخنبة من الفنانني

مرخص جلميع  أنواع املشروبات 
الروحية

نؤمن طلبيات كافة املناسبات 
خارج املطعم

املطعم يتسع لـ 160 شخصا

نفتح 7 أيام يف األسبوع

  مازة - مقبالت - حلوم مشوية وكافة أنواع املأكوالت اللذيذة
تعالوا اىل حيث الراحة واالطمئنان .. تعالوا 

اىل مطعم جبل لبنان
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ملبورن

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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 Hatem
Electrical Contracting
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Tel/Fax: 03 9391 0686
Mb: 04 1794 9650
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والحائزة على الشهادة العاِّـية من أكرب اِّـؤسسات االعالمية االمريكية
بيتزا ـ باستا ـ ستايك ـ سيفود

Pizza – Pasta – Steak – Seafood
اِّـكان األنيق ِّـتذوقي اللقمة الشهية

@IPS@@Â‹»m
@¿@@Security
ÊäÏj‹fl
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Are you fed up with your current employer? Broken 
promises, lack of respect, no appreciation? Its time for 

change!
At IPS Security we value our employees and know that 

they are our business.
 As a rapidly growing company, we’re always looking for 

reliable, well spoken and well presented individuals.       
Every IPS Security employee contributes to our 

continued success-and to our long-standing reputation for 
excellence. 

IPS Security requires qualified applicants for a variety of 
positions all over the Melbourne Metropolitan area. To be 

suitable to join our team you must:
Hold a first Aid certificate  

Hold a current Victorian Security Licence  

Have dedication, Commitment & Loyalty  

Speak fluent English  

Have excellent presentation  

Be reliable 
We have the following security positions available;

Crowd Control 
(Events)

RSA certificate  

Available 7 days/nights 
Static positions
Patrol positions

We have full time, part time and casual positions 
available. 

Previous Applicants need not apply 
No recruitment companies 

Victoria Licence Number: 774-201-10S
  

Tel:  1300 660 586 Fax: 1300 572 627
Email: employment@ipssecurity.com.au  

٢٠١١ ٤ حزيران  Saturday 4 June 2011السبت 

Ú‘qÎ@Ú„b‡ö@@IPS Security@

Saturday 21 January 2012السبت ٢١ كانون الثاني ٢٠١٢

تدعو لجنة ملكة جمال املغرتبني 
الجالية  حسناوات  اللبنانيني 
ملكة  مسابقة  يف  للمشاركة 
يف  اللبنانيني  املغرتبني  جمال 

فيكتوريا لعام 2016.
ستتوج امللكة مع وصيفتني اوىل 
وثانية يف مهرجان جمالي وفني 

انتخاب ملكة جمال املغرتبني اللبنانيني يف فيكتوريا 

World Lebanese Cultural Union
State of Victoria

على الراغبات يف املنافسة ان تكون اعمارهن  بني 18 و 25 سنة
وتشجع اللجنة حسناوات الجالية من كل الواليات على املشاركة يف هذا 

الحدث الجالي الرائع الذي يقام يف ملبورن 
الرقم:  على  الشيخ  غولدا  باملسؤولة  االتصال  املعلومات  من  ملزيد 

0447176293

مميز برعاية الجامعة اللبنانية الثقافية يف العالم - فيكتوريا برئاسة السيد 
غنيم فضول.

سيتم نقل وقائع االحتفال 
مباشرة عرب شاشة 

MTV تلفزيون

ستشارك امللكة الفائزة  يف حفل 
انتخاب ملكة جمال املغرتبني الذي 

سيقام يف لبنان يف آب املقبل
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الطفلة املالك  االهل واالقارب واالصدقاء دخلت  حبضور 
سيانا مسعود ابنة السيد شربل مسعود والسيدة جيسي 
يد  على  املقدس  باملريون  مبسحها  املسيح  بيعة  زوجته 
يوم  ظهر  يوسف   القديس  كنيسة  وذلك يف  حيت  االب 
االحد املاضي يف منطقة الرزفوار، وكان العراب عم الطفلة 

دوري مسعود والعرابة عمة الطفلة جوان مسعود.
ومن الكنيسة انتقل اجلمهور اىل احد املطاعم يف منطقة 

ايبينغ لصاحبه السيد مسري حيث اقيمت حفلة عامرة.
واملشروبات  االطباق  اشهى  املطعم  ادارة  قدمت  وقد 
راحة  على  ساهرة  عينا  وكانت  وسخاء  بكرم  الروحية 

اجلمهور.
تهاني  الطفلة  والدا  تقبل  مساء  اخلامسة  الساعة  وعند 
املدعوين كما تقبلت الطفلة القبالت ليغادر بعدها احلضور 

شاكرين ادارة املطعم على اخلدمة املميزة.

الطفلة سيانا مسعود تدخل بيعة املسيح

الطفلة مع والديها والعراب والعرابة الطفلة ووالداها

االب حتي يضع املريون املقدس عائلة الشاعر برصونا

عائلة زابشتيانعائلة مسعود

عائلتا مسعود وبرصونا

الوطين  التيار  بزيارة خاصة اىل مكاتب  قام وفد عراقي 
احلر يف ملبورن وذلك مساء يوم اخلميس املاضي.

وقد تألف الوفد من السادة: جبارة، زيا نائب االمني العام 
للحزب االشوري الدميقراطي وفريد ياكو من اعضاء اللجنة 

املركزية وبعض املسؤولني.
وقد استقبل  املنسق العام روبري خبعازي ورئيس املكتب 
بشار هيكل وعدد من اعضاء التيار الوفد مرحبني به امجل 

ترحيب.
االلفة  من  جو  ساعتني،  حواىل  دام  الذي  اللقاء،  وساد 
واملنطقة  العراق  اوضاع  الوفد  فيه  وشرح  والتضامن 
العربية من قتل وتهجري على الصعيدين الديين والسياسي 
وما عاناه وحتملوه العراقيون وخاصة املسيحيون الذين ما 

زالوا متمسكني بأرضهم مهما غلت التضحيات.
وانتهى اللقاء بكوكتيل ليغادر بعدها الوفد شاكرا للتيار 

اهتمامه بالقضايا العربية.

وفد عراقي يزور مكاتب التيار 
الوطين احلر يف ملبورن
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املواتية  الفرصة  الربيع  فصل  بداية  تكون  قد 
لكثري من السيدات كي يدخلن بعض التغيريات 
مينحهن  مبا  شعرهن  قّصات  أو  إطالالتهن  على 

رونقًا جديدًا بالعام اجلديد.

ونربز فيما يلي أفضل 5 صيحات ميكن جتربتها 
بالنسبة لتسرحيات الشعر هذا املوسم: 

1- الغرة الرباقة : فكما يبدو من العروض اليت مت 
تقدميها من جانب عالميت سان لوران وألكسندر 
وانغ لربيع وصيف 2016، جاءت تلك الغرة ذات 
جنمات  مؤخرًا  بها  وظهرت  للغاية.  مميز  شكل 
من بينهن احلسناء كيندال جينر، وميكن إحداثها 
بإبقاء اخلصل أنيقة، مستقيمة وناعمة لضمان منح 

السيدة طلة عصرية غاية يف التميز.

2- تسرحية الشعر األشقر : ما تزال واحدة من 
أبرز التسرحيات اليت ظهرت يف العام اجلديد على 
السجاجيد احلمراء ومنصات عروض األزياء وتألقت 
كارداشيان  كيم  أمثال  من  جنمات  بالفعل  بها 
تركيبة  التسرحية  تلك  وتقدم  بالرتو.  وغوينيث 
بتجديد  وتعين  والزهو  احلداثة  بني  جتمع  مثالية 

الطلة اليت تبتغي املرأة الظهور بها.
بكونها  تتسم   : املعاصرة   Crop تسرحية   -3
تسرحية مثرية والفتة للنظر وتعتمد فكرتها على 
خلصل  كثافة  وإضافة  الطبقات  من  كثري  توفري 
الشعر كما فعلت النجمة جينفر لورانس. وتعترب 
التطور  بني  جتمع  لكونها  مثالية  التسرحية  تلك 
واحلداثة يف آن واحد، وهي خيار مثالي يف واقع 
اخلروجات  أو  الليلية  للخروجات  بالنسبة  األمر 

النهارية.
منح  تضمن   : الطبيعية  املوجات  تسرحية   -4
السيدات إطاللة بوهيمية مسرتخية، وتبدو مثالية 
كما  الكاجوال،  اإلطاللة  يفضلن  ممن  لكثريات 

النجمتني سيينا ميلر وبليك اليفلي. 
5- تسرحية الشعر األمحر اخلريفي : حيث يتوقع 
 ،2016 خالل  كبري  بشكل  اللون  ذلك  جنم  بزوغ 
اللون  اختالفًا من  وأكثر  ألطف  لونية  وهو درجة 
مميز  بشكل  تتناسب  لكنها  التقليدي،  األمحر 
كذلك مع أي امرأة لديها حس أنيق ومتطور جتاه 
بها جنمات  اليت متيزت  التسرحية  املوضة. وهي 

من أمثال اميا ستون وجوليان مور.

كشفت دراسة جديدة ان املصابني مبرض التوحد 
ودعا    ، اآلخرين  األشخاص  قبل  عقودا  ميوتون 
علماء اىل إجراء أحباث فورية ملعرفة األسباب.  

وقد تكون من العوامل املساهمة يف هذا املوت 
املبكر ما يتعرض اليه املصاب بالتوحد من تنمر 
واآلثار  باملرض  املرتبطة  االجتماعية  والقضايا 
اجلانبية للعقاقري الطبية اليت يتناوهلا املصاب.  

وكانت منظمة »اوتيستيكا« اخلريية الربيطانية 
املعنية مبرض التوحد اطلقت برناجما حبثيا كلفته 
سنوات  مخس  ملدة  اسرتليين  جنيه  ماليني   10
املتوحدين  موت  سبب  اىل  التوصل  بهدف 
البالغني يف سن مبكرة ـ  حنو 30 سنة أكرب مما 

كان متوقعا.  
وكشفت الدراسة اليت اجراها معهد كارولينسكا 
السويدي ان السبب األكثر انتشارا للموت املبكر 

هو االنتحار.  
هذه  »ان  سبريز  جون  املنظمة  رئيس  وقال 
الوفيات  ألزمة  احلقيقي  احلجم  تؤكد  الدراسة 

اخلفيفة يف مرض التوحد«. 

قوله  سبريز  عن  تغراف  الديلي  صحيفة  ونقلت 
»حنن ال ميكن ان نقبل وضعا حيث العديد من 
املتوحدين لن يروا ابدا عيد ميالدهم األربعني«.  
واضاف ان مسؤولية تقع على عاتق مجيع املعنيني 
املستويات  اىل  احلكومة  من   ، املتوحدين  بدعم 
احمللية للعناية باملتوحدين للبدء بانقاذ املتوحدين 

املعرضني خلطر املوت املبكر.

وقال خرباء ان التنمر سبب من اسباب االنتحار يف 
حاالت االصابة بالتوحد اىل جانب عدم تشخيص 
اليت  الصعوبات  بسبب  املتوحدين  لدى  الكآبة 

يالقونها يف التواصل مع اآلخرين.  

هذه  وراء  واحد  عامل  وجود  عدم  سبريز  وأكد 
اىل  مشريا  املبكر  املوت  من  املرتفعة  املعدالت 
انها قد تكون عوامل اجتماعية أو عوامل بيولوجية 
حيث يكون املتوحدون اكثر عرضة ملشاكل الصحة 
الوفيات  ان  واعلن  بالصرع.   واالصابة  العقلية 
يف مرض التوحد مل تكن معروفة بوصفها مشكلة 

كبرية حتى اآلن.  

وقام الباحثون بتحليل بيانات عن 27 الف متوحد 
ومقارنتها مع حنو 3 ماليني شخص غري مصابني 
البالغني  ان  التحليل  نتائج  واظهرت  باملرض.  
املتوسط  يف  سنة   16 قبل  ميوتون  املتوحدين 
باملقارنة مع جمموع السكان.  وان الذين يعانون 
من إعاقة يف التعلم ميوتون ما يربو على 30 عاما 
قبل األوان ، يف عمر متوسطه 39 سنة.  وميوت 
 12 عقلية  إعاقة  لديهم  ليس  الذين  املتوحدون 

سنة قبل األوان.  

كما اكتشفت الدراسة ان حنو 40 يف املئة من 
املتوحدين يعانون من الصرع الذي أسهم بدور يف 
الكثري من الوفيات املبكرة.  ويقدر ان هناك 700 
الف شخص مصابني مبرض التوحد يف بريطانيا. 

بدأ العديد من األمريكيني باالستمتاع بزيادة ساعة 
واحدة على يومهم العادي مع بداية فصل الربيع 
الساعة  تغيري  أن  إال  اخلريف،  بداية فصل  حتى 
العديد من  ما يالقي  للكثريين، وعادة  ال يروق 

املناقشات احلادة.
فما األسباب اليت تقف وراء ذلك؟

يقول بعض اخلرباء الذين يفضلون تقديم الساعة 
يف الربيع، إنه جيب أن يتم تقديم الساعة بشكل 
دائم وعدم العمل على تأخريها يف فصل اخلريف. 
وجامعة  بوكينغز  مؤسسة  أجرته  حبث  ويشري 
كورنويل إىل أن »نسبة اجلرائم تقل عندما يتم 

تقديم الساعة«.
دوليك  جينفري  البحث  على  املشرفان  وقال 
ونيكولس ساندرز إن » معظم اجلرائم اليت ترتكب 
الساعة  بني  ما  الفرتة  تكون يف  الطرقات  على 
هناك  كان  وكلما   ، مساءًا  والتاسعة  اخلامسة 
املزيد من الضوء خالل هذه الفرتة فإن ذلك يقلل 
من نسبة حدوث اجلرائم ويسمح للضحايا وللمارة 

باحلذر ورؤية أي تهديدات حمتملة«.
وينصح العديد من اخلرباء بضرورة تثبيت تقديم 
الساعة بشكل نهائي لتفادي العديد من العواقب 
اليت تنتج جراء تغيري الساعة ومنها: اضطراب نوم 
األفراد إذ تزيد نسبة حوادث السيارات وترتفع 
نسبة اإلصابة بالنوبات القلبية. وأشار حبث أجري 
إىل  وجامعة ستانفورد  هوبكينز  جونز  جامعة  يف 
أن اضطراب النوم الذي يعاني منه األفراد جراء 
إىل  يؤدي  الربيع  فصل  يف  الساعة«  »تقديم 

زيادة نسبة حوادث السيارات.
إدارة  معلومات  إىل  استند  الذي  البحث  وأكد 
الواليات  السريعة يف  الطرق  على  النقل  سالمة 
تقديم  فرتة  خالل  عامًا   21 مدار  على  املتحدة 
القاتلة  احلوادث  عدد  زيادة يف  وجود  الساعة، 
الذي يصادف  الساعة  أول يوم يلي تقديم  يف 
يوم االثنني، إضافة إىل زيادة يف عدد احلوداث 

عندما يتم تأخري الساعة ايضًا.
وجيادل العديد من مناصري البيئة إن كان تقديم 
الساعة يوفر يف الطاقة. ورأت دراسة أجريت يف 
جامعة كاليفورنيا أن »تقديم الساعة يؤدي إىل 
زيادة يف استخدام الطاقة واإلضاءة والتدفئة أو 

التربيد«.
ويرى بعض منتقدي تقديم أو تأخري الساعة خالل 
العاطفية، وذلك  العالقات  بأنه يؤثر على  العام 
استنادًا إىل دراسة أجريت يف فنلندا اليت توصلت 
إىل نتيجة مفادها أن األزواج يتشاجرون أكثر يف 

حال مل حيصلوا على كفايتهم من النوم.

أنها  اليابانية   NEC إي سي(  )إن  أعلنت شركة 
تطور مساعات ميكنها التحقق من هوية صاحبها.

وتقول الشركة إن التكنولوجيا اخلاصة بهذا األمر 
تعمل من خالل بث صوت ثم فحص الكيفية اليت 
يبدو عليها صداه يف القناة السمعية ألذن مرتدي 
السماعات. ويوفر هذا فحص مقياس حيوي يعمل 
كبديل ألجهزة استشعار بصمة اإلصبع أو ماسح 

العني.
وقالت الشركة إنها تعتزم جعل هذا املنتج متاحا 
باالبتكار  خبري  وأشاد   .2018 عام  نهاية  قبل 
 - السرية  املرور  لشفرات  جديدا  بديال  لتوفريه 
ولكنه حذر  اليت ميكن التجسس عليها وسرقتها – 

من أنه قد ينقلب ضد مستخدمه.
»فحص طبيعي«

األذن  مساعات  إن  سي  إي  إن  شركة  وقالت 
اخلاصة بها ميكن استخدامها إلمتام اختبار اهلوية 
يف حنو ثانية واحدة. وأوضحت أنه جيب احتواء 
السماعات على ميكروفون بهدف تسجيل أشكال 
صوت  من  قصرية  دفقة  تولدها  اليت  املوجات 

منخفض مع انعكاسها حول طبلة األذن.
كل شخص  ألذن  ألن  نظرا  إنه  الشركة  وقالت 
شكل وحجم فريد، فإن البيانات الناجتة ميكن أن 
ياماغاتا  شيغيكي  وقال  الفرد.  لتمييز  تستخدم 
مدير الشركة »إنها توفر طريقة طبيعية ومستمرة 
لتحديد اهلوية، حتى خالل احلركة وممارسة العمل، 
وذلك ببساطة بارتداء مساعة مركب بها ميكروفون 

لالستماع لألصوات داخل األذن.«
األسلوب  بأن  اعتقادها  عن  الشركة  وأعربت 
اخلاص بهذه السماعة سيكون فحصا يعتد به يف 

99 باملئة من احلاالت.
 SRLabs األملانية  األمنية  املؤسسة  وكانت 
أجهزة  أن  أظهرت  اليت  األوىل  املؤسسات  بني 
االستشعار اخلاصة ببصمات األصابع ميكن غشها، 
استخدام  خطر  أن  من  حتذر  طويلة  لفرتة  وظلت 
إذا  تغيريها  استحالة  يكمن يف  حيوية  أي عالمة 

ُنسخت، وذلك بعكس شفرات املرور.
على  الضوء  تسليط  جرى  األخرية،  اآلونة  ويف 
بيانات للحكومة  القضية عندما ظهر تعرض  هذه 
األمريكية، منها سجالت حتوي ماليني من بصمات 

األصابع، للقرصنة.
كما سلط باحث لدى SRLabs الضوء على مشكلة 
أخرى، إذ حُيتمل أن يكون األسهل على السلطات 
إجبار شخص على الرضوخ باستخدام بصمة إصبع 
أو فحص للقناة السمعية، من إجباره على كشف 

شفرة مرور خاصة به.

تقديم الساعة أو تأخريها:
ملاذا يقلق األمريكيون من 

تأثرياتها؟

أبرز تسرحيات الشعر النسائية 
اليت ميكن جتربتها يف الربيع

مساعات ُمبتكرة تتحقق 
املتوحدون ميوتون من هوية مرتديها

16 سنة قبل 
اآلخرين

مل تكد الضجة اليت أحدثتها قضية حترش بعض 
أملانيا  يف  اإليواء  خميمات  يف  الشباب  الالجئني 
ببعض الفتيات األملانيات يف أعياد رأس السنة 
شيالن   « جرمية  بها  حلقت  حتى  تنتهي،  األخرية 
وسفني«؛ لتزيد من النار املشتعلة، وتعيد اجلدل 
بني  تفصل  اليت  الكبرية  اهلوة  عن  أخرى  مرة 
اجملتمعات األوربية، وبني تقاليد وأعراف الوافدين 
اجلدد من الالجئني، الذين قد يفشلون يف التأقلم 
اإلعالم  وسائل  تناقلت  وقد  اجلديد،  العامل  مع 
العاملية ومنها الربيطانية تفاصيل هذه اجلرمية اليت 
عززت من قوة الفئة الرافضة لقبول الوافدين يف 
اجملتمع األوربي، واليت أظهرتها كثافة التعليقات 
ومواقع  اإلعالم  وسائل  اخلرب يف  لنشر  املصاحبة 
حكاية  وانتهت  بدأت  فكيف  االجتماعي،  التواصل 

»شيالن وسفني«؟
»شيالن« فتاة عراقية من الطائفة األيزيدية، تبلغ 
عائلتها  مع  فرْت  قد  كانت  عامًا،   21 العمر  من 
إىل أملانيا يف التسعينيات، وهي يف الثالثة من 
األملانية،  اجلنسية  على  حصلت  وبالفعل  عمرها، 
ودخلت  »هانوفر«،  مدينة  يف  وتعلمت  ودرست 
اجلامعة ووصلت إىل املرحلة املنتهية من دراسة 
»إدارة العقارات«، وخالل السنوات األخرية حصل 
يف  للعمل  فرصة  على  عامًا،   50 غازي،  والدها 
مشروع خاص به يف العراق، وكان يسافر لبعض 
عائلته،  إىل  جمددًا  يعود  ثم  العراق  إىل  الوقت 
ويف سفرته األخرية طلب من أخيه »نعمان« الذي 
وبناته  عائلته  يرعى  أن  أملانيا  يف  معه  يعيش 
حلني  األسرة  باحتياجات  يهتم  وأن  غيابه،  يف 
عودته، لكن األخ متادى يف هذه الوصاية خاصة 

ومن احلب ما قتل.. قصة حب تؤدي إىل جرمية
ابنه  وتعلق  حبب  علم  عندما 
»سفني« )22 عامًا( بابنة أخيه 
»شيالن«، فقام بإعالن خطوبته 
من  اإلذن  أخذ  دون  من  هلا 
على  احلصول  أو  الغائب  األب 
إنه  بل  الفتاة،  ورضا  موافقة 
طلب من ابنه أن يقدم هلا خامت 
اخلطبة والشبكة، اليت يسمونها 
وبدؤوا  )النيشان(  العراق  يف 
العرس  لرتتيبات  بالتحضري 
رفض  إىل  االلتفات  دون 
بابن  اقتناعها  وعدم  الفتاة 

العم العاشق.

العم إىل قاعة احلفل، وحول الفرح إىل مأمت بعد أن 
صّوب مسدسه إىل ابنة عمه، وعاجلها بثالث طلقات 
اخرتقت رأسها وأوقعت اجلميع يف ذهوٍل وصدمة، 
ثم فر هاربًا تاركًا وراءه ابنة عمه غارقة يف دمها، 
وما تزال الشرطة األملانية تبحث عن »سفني« بعد 
أن ألقْت القبض على أبيه وشقيقه، الذي كان قد 
الصارمة  األملانية  القوانني  رغم  السالح،  له  وفر 

اليت متنع تداول واقتناء السالح.
القتيلة  ابنته  صورة  نشر  فقد  املفجوع  األب  أما 
اليت راحت ضحية العشق من طرف واحد، وكتب 
على الفيس بوك يقول:«بكل مشاعر احلزن العميق 
وأمل الفقدان، أعلن عن مقتل ابنيت الشابة اجلميلة، 
اليت راحت ضحية األعراف والتقاليد القبلية البالية، 
رغم أنها مواطنة أملانية عاشت يف هذا البلد معظم 

سين حياتها«.

االبنة  له  وشكْت  العراق  من  غازي  األب  عاد 
إليه  وتوسلت  وابنه،  عمها  »شيالن« من تصرف 
عمها  ابن  حتب  ال  ألنها  اخلطوبة  هذه  يفسخ  أن 
»سفني«، وال تريد االرتباط به وال تقبل الدخول 
األهل،  من  ُمرّتب  وعشائري  تقليدي  زواج  يف 
على  إجبارها  حياول  ومل  ابنته،  حبال  األب  ورفق 
املضي يف هذه الزجية؛ خاصة وأنه قد رباها على 
أخيه  إىل  وذهب  االختيار،  وحرية  بالنفس  الثقة 
إليه  وأعاد  ودي  بشكٍل  اخلطبة  منه فسخ  وطلب 
أخرى  زوجة  أخيه  متمنيًا البن  اخلامت واملصوغات، 

غري ابنته.
لذا  احلد،  هذا  عند  انتهى  قد  األمر  أن  األب  ظن 
عاد إىل حياته األسرية العادية، ويف إحدى الليالي 
كان يف حفلة عرس بصحبة بناته يرقصن الدبكات 
مع املدعوين، ويف الساعة العاشرة لياًل دخل ابن 
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أو  األوىل  للوهلة  مستغرًبا  األمر  يبدو  قد 
جمرد نكتة عابرة، لكن هذا ما أعلنه فريق من 
األمريكية،  مينيسوتا  جامعة  يف  األكادمييني 
حول  األحباث  يف  ملموس  تقدم  حصول  أكد 
للرجال،  املخصصة  األدوية  من  النوع  هذا 
هذه  تكون  أن  على  دقيق  حرص  إىل  مشرًيا 
أعراض  أي  دون  من  االستخدام  آمنة  احلبوب 

جانبية على الصحة.

لندن: يشكل هذا اإلعالن سابقة جديدة لكونه 
يأتي بعد مرور 50 عاًما على ابتكار حبوب منع 
مبقدور  بات  أنه  بذلك  مؤكًدا  للنساء،  احلمل 
العلماء وضع حد خلصوبة الرجال يف اإلجناب 

من دون أي خماطر كبرية. 

جورج،  غوندا  األحباث  فريق  رئيسة  وقالت 
 :)The Times( صحيفة  إىل  تصرحيات  يف 
»ستكون هذه احلبوب سهلة الذوبان، وميكن 
تناوهلا عن طريق الفم«، شارحة أن »مفعوهلا 
سيظهر سريًعا من دون تأثري سليب على الرغبة 
اجلنسية، مثلما ستكون آمنة، حتى لو استعملت 
على مدى عشرات السنني«. أضافت: »مبا أن 
معظم الرجال قد يرغبون يف إجناب االطفال، 
تضر  وال  اخلصوبة،  يف  سلًبا  تؤثر  ال  فإنها 

باحليوانات املنوية«.

دت األحباث طوال السنوات املاضية جلعل  تعدَّ
ل جزًءا من العبء يف حتديد النسل  الرجل يتحمَّ
)يناير(  الثاني  كانون  ويف  املرأة.  من  بداًل 
الفائت، قال أحد رواد األعمال األملان، وامسه 
عبارة عن  إنه وجد احلل، وهو  بيمك،  كليمنز 
بلوغ  من  املنوية  احليوانات  يوقف  »حموِّل« 

القضيب الذكري. 

متَّ  داخلًيا،  مزروع  صمام  مثة  الواقع،  يف 
ل احليوانات املنوية املتدفقة عن  تصميمه ليحوِّ
وجتعله  الرجل،  خصييت  إىل  فرتجع  مسارها، 
هذا  قرر  وإذا  موقتة.  لفرتة  عقيًما  بالتالي 
الرجل يف حلظة ما أن يصبح والًدا، فيجب عليه 
د موضع الصمام املزروع يف  ببساطة أن حيدِّ
يتيح  مبا  »احملوِّل«  وينتزع  اخلصيتني،  غالف 

قذف احليوانات املنوية.

على  بقدرة  حيظى  الصمام  أن  بيمك  يّدعي 
فعااًل  حال  تقدميه  خالل  من  العامل«  »تغيري 
يف  الفكرة  وملعت  النسل.  لتحديد  وموقًتا 
رأس بيمك، الذي يعيش يف برلني، حني كان 
وهو  احلمل،  منع  حبوب  حول  وثائقًيا  يشاهد 
يأمل يف متويل جهازه مببلغ 3.8 ماليني جنيه 
بينها  من  شتى،  وسائل  خالل  من  إسرتليين 
ابتكاره  خيترب  أن  على  األموال،  حلشد  منصة 

على 25 رجال ابتداًء من العام اجلاري.

وداًعا للواقي الذكري

حبوب منع محل 
يف متناول الرجال 

قريًبا!
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عن  اإلقالع  يريدون  الذين  األشخاص  حيظى 
»التوقف  إذا قرروا  التدخني بفرص أكرب للنجاح 
بشكل مفاجئ« عنه، حبسب دراسة حديثة نشرت 

يف دورية »سجالت الطب الباطين«.
وبالنسبة للمتطوعني يف الدراسة الذين استخدموا 
عن  العزوف  الثبات يف  احتمال  كان  النهج  هذا 
التدخني ملدة نصف عام أكثر ترجيحا بنسبة 25 
يف املئة مقارنة باملدخنني الذين حاولوا اإلقالع 

تدرجييا.
القلب  مؤسسة  مولتها  اليت  الدراسة،  ويف 
الربيطانية، جرى تقسيم حنو 700 متطوع بريطاني 
تشمل  إحداهما  جمموعتني،  إىل  عشوائي  بشكل 
األشخاص الذين سيقلعون عن التدخني تدرجييا، 
واألخرى تضم من سيقلعون عن التدخني بشكل 

فوري ونهائي.
املشاركني  جلميع  والدعم  النصائح  ُقدمت  كما 
بديلة  وعالجات  النيكوتني  لصقات  هلم  وُوّفرت 
مثل علكة النيكوتني أو رذاذ الفم، وهي خدمات 

تقدمها هيئة اخلدمات الصحية الربيطانية جمانا.
من  املئة  15.5 يف  أن  تبني  أشهر،  ستة  وبعد 
اليت  اجملموعة  إىل  ينتمون  الذين  املشاركني 
توقفت تدرجييا عن التدخني أصبحوا عازفني عنه 
يف حني بلغت نسبة األشخاص الذين ليس الرغبة 
بشكل  عنه  أقلعت  اليت  الفئة  يف  التدخني  يف 

مفاجئ 22 يف املئة.
لندسون- نيكوال  الدكتور  الباحثني  كبري  وقال 

)بني  »التباين  أوكسفورد:  جامعة  من  هولي 
نشأ  التدخني  عن  اإلقالع  الفئتني( يف حماوالت 
على ما يبدو ألن األشخاص واجهوا مصاعب يف 
التقليل منه. لقد منحهم هذا أمرا إضافيا يفعلوه، 
عن  عازفني  جيعلهم  أن  شأنه  من  كان  ما  وهو 

اإلقالع متاما.«
إنهم  قالوا  الذين  املتطوعني  عدد  أن  ورغم 
يفضلون فكرة اإلقالع التدرجيي عن التدخني كان 
أكرب ممن حيبذون اإلقالع املفاجئ، فإن الفئة اليت 
بفرص  تتمتع  كانت  مفاجئ  بشكل  عنه  توقفت 

أكرب لإلقالع عنه نهائيا ولألبد.
لكن الدكتور هولي اعترب أن التقليل من التدخني 
أفضل من عدم اختاذ أي خطوة على اإلطالق لإلقالع 
عنه. وتقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية يف 
بريطانيا إن اختيار التاريخ املناسب مهم لإلقالع 

عن التدخني.
وتنصح اهليئة املدخنني باختاذ خطوات مهمة أوهلا 
التعهد بالتوقف عن التدخني وحتديد موعد لذلك 
أيضا  االلتزام  أن  وتوضح  به.  االلتزام  ثم  ومن 
بالفعل  يساعد  أن  التأجيل« ميكن  »عدم  بقاعدة 
يف هذا اهلدف. وتقول اهليئة »حينما جتد نفسك 
يف موقف صعب جيب أن تقول لنفسك 'لن اتباطأ 
وسألتزم بذلك حتى متر  أبدا حتى خلطوة واحدة' 

الرغبة الشديدة« يف التدخني.

املمارسني  األطباء  مبتابعة  املدخنني  تنصح  كما 
للحصول على الدعم والنصائح الفعالة لإلقالع عن 

التدخني.

التوقف املفاجئ عن التدخني 
»أفضل السبل« لإلقالع عنه

ميكن لتحفيز املخ بتيار كهربائي أن يساعد يف 
يف عملية تعايف املصابني بالسكتة الدماغية، 
حبسب حبث أجراه فريق يف جامعة أكسفورد.

وتوصل الفريق العلمي إىل أن املرضى الذين 
تعرضوا للتحفيز الكهربائي إىل جانب جلسات 
إعادة التأهيل حققوا جناحا أفضل ممن خضعوا 
خضعوا  متطوعون  وشهد  وحدها.  للجلسات 
حتريك  عند  أكرب  حتسنا  الكهربائي  للعالج 
يف  أكرب  بسهولة  آخرون  شعر  كما  أذرعهم، 

القيام مبهامهم اليومية.

البحث  بنتائج  خريية  مؤسسات  ورّحبت 
األولية.

»وخز خفيف«

دورية  يف  نشرت  اليت  الدراسة،  وأجريت 
 24 على  ميديسن«،  ترانزليشنال  »ساينس 
شخصا كانوا قد أصيبوا بسكتات دماغية مبا 
التجربة  تبدأ  أن  قبل  أشهر  يقل عن ستة  ال 
ومازالوا يواجهون صعوبات عند حتريك أذرعهم 

وأيديهم.

وخضع كل متطوع لست جلسات إعادة تأهيل، 
وطلب منهم حتريك أطرافهم املتضررة. وخضع 
11 شخصا يف أول 20 دقيقة من كل جلسة 
لعالج إضايف، يعرف بالتحفيز الكهربائي عرب 
اجلمجمة، إذ توضع أقطاب كهربائية على جلد 
رأس املشارك وحتديدا فوق املنطقة املتضررة 

من املخ، ثم مُيرر تيار كهربائي خفيف.

وخضع اآلخرون لعالج وهمي من خالل التعرض 
للتحفيز الكهربائي لثواٍن قبل إطفاء اجلهاز. 
املرضى  مجيع  أن  إىل  الباحثون  وتوصل 
ُرصد  األكرب  التحسن  لكن  بالتحسن،  شعروا 
لدى املرضى الذين خضعوا لفرتات أطول من 

التحفيز الكهربائي.

أشهر  ثالثة  استمر  التحسن  أن  إىل  وأشاروا 
بعد توقف جلسات إعادة التأهيل. ووجد أحد 
يستطيع  أنه  املثال،  سبيل  على  املرضى، 
تناول الطعام بنفسه بسهولة أكرب بعد العالج، 
رفع  على  القدرة  بالتحسن يف  آخرون  وشعر 

األشياء واإلمساك بها والوصول إليها.

لكن مستويات التحسن تباينت، إذ يعتمد ذلك 
األولية.  الدماغية  السكتة  شدة  على  جزئيا 
وقالت إحدى املرضى املتطوعني وُتدعى جان: 
»لقد حتسنت بالتأكيد واستفدت. فمن رآني 
من الناس يقول 'رائع تستطيعني اآلن احلركة 

بشكل أفضل.'«

يضر.  ال  )الكهربائي(  »التحفيز  وأضافت: 
رعشة  أو  خفيف  بوخز  كثريا  أشبه  فهو 
كهربائية ثابتة أعلى رأسي. لكن اجلزأ األسوأ 
كان شعوري باحلكة بعد ذلك.« وقالت كبرية 
إنها  بريغ،  جوهانسن  الدراسة،  الباحثني يف 
من  العالج جنح  أن  وتعتقد  بالنتائج،  سعيدة 
خالل تعزيز قدرة املخ على إعادة نشاطه بعد 

السكتات الدماغية.

لكنها شددت على أن هناك حاجة إىل املزيد 
من التجارب، وتقييم الفوائد والتكاليف قبل 
املستشفيات.  يف  الربنامج  تقديم  إمكانية 
السكتات  رابطة  من  قادير،  شاميم  وقال 
الدراسة  إن  خريية،  مؤسسة  وهي  الدماغية، 

خطوة مهمة حنو جتارب أكرب.

أكرب  من  واحدة  الدماغية  »السكتة  وأضاف: 
األسباب اليت تؤدي إىل اإلعاقة، ويضطر أكثر 
من نصف الناجني من السكتة إىل االعتماد على 

غريهم ملساعدتهم يف أنشطتهم اليومية.«

حتفيز املخ بالكهرباء »يساعد يف التعايف من السكتة الدماغية

رغم أنها كانت تعترب غذاء خارقا مضادا لألكسدة، 
توسعت  الصغرية  الزرقاء  الثمرة  منافع  أن  إال 
كالزهامير  مستعصية  أمراض  مكافحة  لتشمل 

واخلرف.

هذا ما توصلت إليه دراسة حديثة كشفت أن مثرة 
اإلصابة  تقلل خماطر  أن  تستطيع  األزرق  التوت 
استخدامها  وميكن  والسرطان،  القلب  بأمراض 
أن  العلماء  الزهامير. وأوضح  كسالح ضد مرض 
الثمرة غنية مبضادت لألكسدة تستطيع أن متنع 

اآلثار املدمرة للخرف.

 68 الـ  عمرهم  يتخطى  بالغا  شخصا   47 مشلت 
مع  اإلدراكي  احلس  ضعف  بداية  من  ويشكون 
فريق  وأعطى  بالزهامير  لإلصابة  عالية  فرصة 
العلماء يف جامعة سينسيناتي العينة ملعقة جافة 
من بودرة التوت، واليت تعادل كوبا من الفاكهة 
الطازجة، وذلك بشكل يومي على مدى 16 أسبوعا. 
وشهد العلماء حتسنا يف األداء اإلداركي ووظائف 
الدماغ وذلك بعد تصوريهم بالرنني املغناطيسي 

ملتابعة نشاط الدماغ.

 ،»anthocyanin« ملادة  التحسن  العلماء  وأرجع 
على  اإلجيابي  تأثريها  السابق  يف  أثبتت  اليت 

أدمغة احليوانات.  
ترتاوح  شخصا   94 على  ثانية  دراسة  وأجريت 
العينة  تزويد  مت   .80 والـ   62 الـ  بني  أعمارهم 
السمك  وزيوت  االزرق  التوت  ببودرة  الثانية 

.»placebo« وعقار
 مل يرتاجع النشاط الدماغي للعينة، ولكن تقهقرت 

الذاكرة لدى البعض. 
أهمية  على  الدراستني  بني  النتائح  فرق  وأكد   
باملغذيات  ومده  الدماغ  األزرق يف شحذ  التوت 

الالزمة. 
ال  )بلوبري(  األزرق  التوت  أن  العلماء  واستنتج 
يساعد فقط على مكافحة اخلرف بل يعزز الذاكرة 
الدراسة  إجراء  الفريق  وينوي  فقدانها.  ويؤخر 
إذا  ما  لتحديد  عمرا  أصغر  عينة  على  نفسها 
يف  الزهامير  على  القضاء  يستطيع  التوت  كان 

مستهله.

التوت األزرق سالح لذيذ 
ملكافحة الزهامير

وتابع بالقول »من املهم أن نتوصل إىل طرق 
التعايف  بديلة للمساعدة يف حتسني معدالت 

يف احلاالت املتدهورة.«
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تسبب  أن  احتمال  أن  حديثة  دراسة  ذكرت 
النوع  من  طيار،  بدون  صغرية  طائرة 
ركاب  بطائرة  كبرية  أضرارا  االستهالكي، 

»حمدودة للغاية«.
هجمات  عن  بيانات  الدراسة  واستخدمت 
الطيور الستنتاج ما ميكن حدوثه إذا اصطدمت 
كبرية.  بطائرة  طيار  بدون  صغرية  طائرة 
وتوصل باحثان يف جامعة جورج ميسون إىل 
أنه يف 3 باملئة فقط من احلاالت اليت حدث 
فيها تصادم بني طائرة وطيور بنفس وزن 
الطائرات احمللية بدون طيار وقعت خسائر.

كما توصلوا إىل أن العديد من هذه احلوادث 
نامجة عن أسراب من الطيور.

وكان قانون صدر مؤخرا يف الواليات املتحدة 
يلزم أصحاب الطائرات بدون طيار اليت يزيد 

خطر الطائرات بدون طيار على الطائرات 
الكبرية »حمدود«

سر  عن  اإلعالم  وسائل  تسأهلن  عندما 
دائما:  اجلواب  يكون  ومجاهلن  رشاقتهن 
محية صحية والكثري من املاء والنوم، ولكن 
على  اعتمادهن  النجمات  أولئك  ختفيه  ما 
األسلوب  بعكس  الوزن  خلسارة  السيجارة 
إمرباطوريتهن  عليهن  بنني  الذي  الصحي 

وصورتهن اإلعالمية.
الرياضية  الشركات  كربى  تتعاقد  ما  وغالبا 
للرتويج  هوليود  جنمات  مع  والصحية 
حتى  أو  صحية  منتجات  لبيع  أو  ملنتجاتها 
هذه  أن  اجلمهور  من  ظنا  رياضية،  مالبس 
على  املثالية،  احلياة  حتيا  تلك  او  النجمة 

األقل يف اجلانب الصحي منها.
تقرير  مايل« يف  »دايلي  وكشفت صحيفة 
يدخن  وهن  اجلمات  لتلك  صورا  هلا  مطول 
يف  وذلك  مشبوهة،  وأخرى  عادية  سجائر 
حماولة لقمع الشهية وتفادي تناول الطعام 

لعدم اكتساب الوزن.
ويبدو أن اللجوء للسيجارة كوسيلة لفقدان 
إذ  املشاهري،  على  فقط  تقتصر  ال  الوزن 
نسبة  ارتفاع  جديد  بريطاني  تقرير  كشف 

صحيفة تتهم جنمات هوليود 
بأكذوبة احلياة الصحية

اختارتها شركة رانج روفر قبل عدة أعوام لتصمم 
حد  على  والرجال  النساء  فيها  حتاكي  سيارة 
سيارة   200 بيكهام  فيكتوريا  فصممت  سواء، 
خاصة من طراز إيفوك، اليت القت رواجا كبريا 

عند صدورها العام 2012.

صممتها  اليت  السيارة  بيكهام  تعرض  واليوم 
لقلة  »Autotrader« وذلك  البيع على موقع  إىل 

استخدامها.

السيارة سريها مسافة 1400 ميل  يسجل عداد 
أي مبعل ميل ونصف يف  فقط يف 3 سنوات، 

اليوم الواحد.
بالشكل  السيارة  تقد  مل  فيكتوريا  ان  ويبدو   
الكايف الذي حيفزها على االحتفاظ بها، فقررت 

بيعها مببلع 55 ألف جنيه اسرتليين.

وعند صدور السيارة كان سعرها 80 ألف جنيه 
حمدودة  كمية  بيكهام  بعدما صممت  اسرتليين، 
منها. ويتوىل والد فيكتوريا عملية بيع السيارة 
بالنيابة عنها، وتتميز مبقاعدها اجللدية وحمركها 
دوبل توربو، ناهيك عن اللمسات اإلضافية اليت 

وقعت بها فيكتوريا سيارتها اخلاصة.
مالكة  إن  هوروود  نيك  البيع  مسؤول  وقال 
السيارة تود بيعها لقلة استخدامها، لذا فهي ما 

زالت يف حالة ممتازة.

فيكتوريا بيكهام تبيع 
السيارة اليت صممتها 

لنفسها
الشديد  األم  وخوف  للعائلة  جديد  عنصر  قدوم  مع 
النوم  يف  الشديدة  ورغبتها  اجلديد  املولود  على 
نوم  لتقنية  األمهات  تلجأ  إضافية،  عدة  لدقائق 
يف  لكنهن  السرير،  يف  جبانبهن  الرضع  أطفاهلن 
نفس الوقت يكذبن على األطباء واملختصني عندما 
يتم سؤاهلم عن ترتيبات النوم اجلديدة يف املنزل.

وتلجأ األمهات للكذب خوفا من نقد اآلخرين وحكمهم 
السليب عليهن. وكشفت دراسة بريطانية جديدة أن 
ترتيبات  حول  ما  مرحلة  يف  كذبن  االمهات  نصف 
وزراة  أو خمتصي  األطفال  أطباء  على  النوم سواء 

الصحة العامة وهئيات متابعة األطفال.
يف  جداال  اجلديدة  الدراسة  تثري  أن  املتوقع  ومن 
وسط خرباء الرتبية حول نصح األمهات بسبل النوم 
منه.  بد  ال  األمر  كان  إذا  أطفاهلن،  جنب  بأمان 
ينيمن  االمهات  نصف  حنو  أن  الدراسة  وكشفت 
وحتديدا  ما،  مرحلة  يف  جبانبهن  الرضع  أطفاهلن 
األم  الرابط بني  لتتمية  اللواتي ترضعهن  األمهات 

واملولود.
وحيذر اخلرباء من مغبة نوم الرضع حتت سن الـ 6 
شهور قرب األم الرتفاع نسبة موت الرضع املفاجئ 
سرير  يف  نومه  بضرورة  عادة  ويوجهون   .SIDS
األقل  على  الوالدين،  غرفة  داخل  للرضع  خمصص 

للشهور الست األوىل من حياته.
سارة   ،»Gentle Parenting« موقع  صاحبة  أن  إال 
 Why Your Baby's( أوكويل، اصدرت كتابا جديدا
اليت  اجلديدة  الدراسة  نتائج  اعتمد   )Sleep Matters
قبل  من  السرير  مشاركة  على  لتشجع  أجرتها، 

األمهات واألطفال.
وقالت سارة إن مشاركة السرير تساعد على نوم 
االثنني مدة أطول. وقالت إن ال فرق بني سلوكيات 
نوم األطفال عند سن اخلامسة سواء كانوا ينامون 
مع والديهم او على سرير منفصل يف السنة األوىل 

من عمرهم.
ويف بريطانيا وحدها ميوت سنويا 200 طفل رضيع 
خرباء  ويرجع  نومهم،  أثناء  معروفة  غري  ألسباب 
مدير  وقال  آبائهم.  أسرة  على  نومهم  إىل  السبب 
مارك   ،»Nice Centre for Clinical Practice« مركز 
بايكر: »ال نعرف حتى اآلن السبب الرئيسي ملوت 
هؤالء األطفال، ولكن من املؤكد أنه إذا كان أحد 
الوالدين مدخنًا أو يتعاطى املخدرات والكحول، فإن 
نسبة تعرض الطفل للموت املفاجئ تتضاعف إذا نام 

الطفل على سريره والديه«.

نصف األمهات يكذبن حول 
حقيقة نوم األطفال جبانبهن

أعوام   10 من  مرة  ألول  املدخنات  النساء 
وأصبح 22% بني أعمار )25 - 34( و%21 

بني )16 إىل 24(.
اليت  هادسون  كايت  باملمثلة  بدأ  التقرير 
وأمريكية  أوروبية  جولة  من  للتو  انتهت 
 Pretty Happy: Healthy« لكتابها  للرتويج 
تتحدث  الذي   ،»Ways To Love Your Body
تتطرق  ال  صحية،  عادات  جمموعة  عن  فيه 
واستكملت  السيجارة.  إىل  فيها  طبعا 
مالبس  بإطالق  الرتوجيية  محلتها  هادسون 

رياضية حتمل امسها.
العارضة  تزعم  وايتلي:  هانتغتون  روزي 
صارما  غذائيا  نظاما  تتبع  أنها  واملمثلة 
الفاكهة  وعصائر  العضوية  السلطات  من 
)مسوثي(، وتتدرب مع 3 مدربني خاصني، 

لكنها تغفل أيضا عن ذكر تدخينها.
ومثلهما املمثلة غوينث بالرتو، اليت أصدرت 
كتابا كامال عن الطبخ الصحي، واالسرتالية 
ميالني براون اليت أصدرت اسطوانة خاصة 
خلسارة  املخصصة  الرياضية  لتمارينها 

الوزن.

إدارة  يف  بتسجيلها  جراما   250 عن  وزنها 
، هو   )FAA( األمريكية  الفيدرالية  الطريان 

الدافع وراء إجراء هذه الدراسة.
هاموند  وصامويل  دورادو  إلي  وكتب 
عكس  على  حبثهما:«  فيها  يوجزان  مقالة 
عناوين وسائل اإلعالم املثرية، فإن السماء 
بدون طيار  بالطائرات  ليست مزدمحة فقط 
إنه  الباحثان  وقال  بالطيور.«  أيضا  ولكن 
حيلق حنو 10 مليار طائر يف مساء الواليات 
بني  نادرة  تظل  الصدامات  ولكن  املتحدة، 

الطيور والطائرات.
وحلل الباحثان بيانات مجعتها إدارة الطريان 
الفيدرالية األمريكية على مدار 25 عاما عن 
اليت  اخلسائر  حجم  لتحديد  الطيور  هجمات 

ميكن أن تتسبب فيها طائرة بدون طيار.

ابتكار دواء حيتوي على مادة  يعمل الطب على 
وقاية  لألسنان  يومن  ان  من شأنه  الربوبيوتيك 

فعالة من التسوس .
متكنوا  انهم  فلوريدا  جامعة  من  باحثون  ويقول 
من اكتشاف ساللة جديدة من البكرتيا يف الفم، 
التسوس. ويعد  األسنان من  مينا  ميكنها محاية 
تسوس  عالج  جمال  يف  هامة  خطوة  االبتكار 
الرغم من  على  الربوبيوتيك.  باستخدام  األسنان 
ان هذا االكتشاف حيتاج اىل دراسات مفصلة، 
إال ان املرشح ليقوم بهذه املهمة قد مت اختياره- 
انه نوع من البكرتيا العقدية غري معروف سابقا 
للعلماء اطلقوا عليه اسم A12. يذكر انه للحفاظ 
مؤشر محوضته  يكون  ان  الفم جيب  على صحة 
pH متوازنًا، حيث ان ارتفاع احلموضة يزيد من 

تضرر األسنان.
وهنا يلعب الربوبيوتيك دور امليزان جلعل مؤشر 
الطبيعي، حيث  الفم على مستواه  احلموضة يف 
على  خطورة  تشكل  فيها  املوجودة  البكرتيا  ان 
بكرتيا Streptococcus mutans اليت حتول السكر 
اىل محض احلليب الذي يساعد بدوره على تسوس 

األسنان.
تعمل على  انها  البكرتيا A12، فإضافة اىل  أما 
تقضي  فإنها  الفم،  يف  احلموضة  مؤشر  توازن 

.Streptococcus mutans على بكرتيا

دواء يقي األسنان من التسوس
باإلهانة  شعر  إنه  هوغن  هولك  املصارعة  جنم  قال 
التامة بعد عرض مقتطفات من فيلم صور له وهو 
ميارس اجلنس مع زوجة صديقه، مطالبا املوقع الذي 
سرب الصور بتعويض يصل إىل 100 مليون دوالر.
نشر  إن  احملكمة  جلسة  يف  هوغن  وأضاف   
انتهاك  ثانية  و42  دقيقة  مدى  عى  املمتد  املقطع 
املهنية  سريته  على  بالغًا  أثر  خلصوصيته،  صارخ 
هوغن  هولك  شخصية  إن  وقال  والشخصية. 
حيث  الشهود،  منصة  على  التامة  لإلهانة  تعرضت 
أدىل بشهادته بامسه احلقيقي، تريي بوليا، مرتديا 
هوغن  شخصية  أن  إىل  ولفت  املعهودة.  عصابته 
اليت يروج هلا مغايرة كليا عن شخصيته احلقيقة اليت 

وصفها باهلادئة واملساملة.
ومبا أن الفيديو مت تصويره دون علم منه، فيتوقع 
احملامون أن يربح هوغن الدعوى، وفق ما نشرت عدة 
وسائل إعالم عاملية ترصد جلسات احملاكمة املثرية 
للجدل. ودافع حمامو املوقع اإللكرتوني اخلصم بأن 
هوغن كان على دراية بوجود كامريا يف غرفة نوم 
منزل صديقه، حيث مارس اجلنس مع زوجة صديقه 

برضاها. 
ولعل األهم من املشاهد اجلنسية كان ترمجة احلوار، 
الذي كان يدور بني هوغن والزوجة اخلائنة، إذ كان 
ينتقد عالقة ابنته برجل ذي بشرة سوداء، مربرا أنه 
ليس عنصريا ولكنه كان يفضل لو أن ابنته ارتبطت 
بالشتائم  برياضي أسود يكتسب املاليني. وانهال 
على ذوي األصول األفريقية مستخدما كلمات نابية، 
األمر الذي وضعه يف موقف حمرج أمام شرحية حمبيه 

الواسعة حمليًا وعامليا.

هولك هوغن بعد نشر فيديو جنسي 
عنصري:أشعر باإلهانة
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مع املسؤولني اللبنانيني.
النواب  عدد  تراجع  اجللسة  يف  الفارقة  العالمة  كانت  وفيما 
نائبًا   62 اىل  السابقة  اجللسة  نائبا يف   73 من  فيها  املشاركني 
يف جلسة االربعاء، مل يفت االوساط السياسية اليت رصدت حجم 
عامل  بروز  السياسية  القوى  على  وتوزعهما  واملقاطعة  احلضور 
وان  اجللسات  املشاركة يف  حجم  على  السياسي  الصراع  صعود 
يف  ممكنًا  أو  متاحًا  سيكون  الثلثني  نصاب  يتوهم  ال  أحدا  يكن 

مستقبل منظور.
الـ 37  اجللسة  االنتباه يف  ما يسرتعي  إن  نيابية  وقالت مصادر 
هو ان الغياب عن املشاركة يف احلضور مل يقتصر على الطرفنينّ 
الوطين  و«التيار  اهلل«  »حزب  وهما  أصاًل  احلضور  عن  املمتنعنينّ 

احلر«، بل جتاوزهما اىل اطراف ملتزمني احلضور.
وأبرز الغائبني كان معظم أعضاء كتلة النائب وليد جنبالط وكتلة 
رغم  على  »املستقبل«  كتلة  نواب  من  وعدد  اللبنانية«  »القوات 
اجللسة.  للمشاركة يف  بريوت  اىل  احلريري  الرئيس سعد  حضور 
املقبل  نيسان   18 اىل  اجللسة  ارجاء  بعد  احلريري  موقف  ومتيز 
املساوئ  »كل  أن  معتربًا  احلضور،  يف  االستمرار  على  بتشديده 
اليت حتصل يف البلد هي مسؤولية الذين يغيبون عن جملس النواب 

النتخاب رئيس«. 
غري شرعي  اجمللس  باعتبار  عون  ميشال  العماد  موقف  على  ورد 
عون هل  العماد  انتخبنا  »لو  وتساءل:  ان اجمللس شرعي  مؤكدًا 
يصبح اجمللس شرعيًا بالنسبة اليهم؟«. وقال ردا على ما يرتدد 
عن عزم الفريق العوني على النزول اىل الشارع » بدل النزول اىل 

الشارع لينزل اىل جملس النواب«.
يف موازاة ذلك، تسلم رئيس جملس النواب نبيه بري االربعاء من 
ر لقانون االنتخاب النائب  رئيس اللجنة النيابية املكلفة إعداد تصونّ
جورج عدوان تقريرًا عن عمل اللجنة. ومن املتوقع أن حييل بري 
التقرير على هيئة احلوار النيابي االسبوع املقبل حيث ستتضح معامل 
الثالثاء  بدأ  الذي  للمجلس  العادي  العقد  يف  االشرتاعية  اجللسة 
فيدعو رئيس اجمللس على االثر هيئة مكتب اجمللس اىل االجتماع 

لتحديد جدول اعمال اجللسة.

بان كي-مون

أبلغت  بريوت،  اىل  املتحدة  لالمم  العام  االمني  وصول  وعشية 
مصادر وزارية معنية أن لبنان يستقبل املسؤول الدولي بأنقسام 
مع اجملتمع الدولي حيال االمور االتية: وصف »حزب اهلل« باالرهاب، 
ربط املساعدات بتوظيف الالجئني السوريني، توسيع نطاق تطبيق 

القرار الرقم 1701 واالنتخابات الرئاسية. 
ولفتت اىل أن نبأ حضور االمني العام مل يؤثر إجيابا على اجللسة 
الـ37 إلنتخاب رئيس للجمهورية. وأعتربت أن زيارات املسؤولني 
لبنان يف حل  املرحلة ال تقتصر على مساعدة  الدوليني يف هذه 
أزماته بل يبدو حمورها موضوع الالجئني السوريني يف لبنان. لكنها 
رأت ان االمل الوحيد يف زيارة بان يكمن يف احملادثات مع رئيس 
البنك الدولي الذي يرافقه والذي سيبحث يف منح لبنان قروضًا 
منها  واليت مل يستفد  القدمية  القروض  مدة  أنتهت  بعدما  جديدة 

لبنان منها وبينها قروض بقيمة 70 مليون دوالر.
سيجريها  اليت  احملادثات  عشية  سالم  متام  الوزراء  رئيس  واكد 
انه سيتناول معه املرحلة الصعبة  العام لالمم املتحدة  مع االمني 
اليت مير فيها لبنان يف ظل الشغور الرئاسي، كما سيعرض األعباء 
الكبرية املرتتبة على استضافة أكثر من مليون ونصف مليون الجئ 

سوري. 
الدولي  »تقصري اجملتمع  االممي  املسؤول  مع  انه سيثري  وكشف 
األعباء  ليصمد ويتصدى يف وجه  لبنان وعدم دعمه كفاية  حيال 

الضخمة اليت تثقل اقتصاده وجمتمعه«.
شأن  الدولي يف  اجملتمع  سياسة  تثريها  اليت  املخاوف  عن  اما   
تثبيت الالجئني السوريني يف لبنان، فشدد سالم على ان موضوع 
لبنان  موقف  سيجدد  انه  اطالقًا«،  وارد  غري  الالجئني  »توطني 

الرمسي الرافض للتوطني.

كنعان

على صعيد آخر قال النائب ابراهيم كنعان يف كلمة القاها امام 
تيار اوروبا »اننا نعمل مع القوات على قانون انتخاب وهناك تقدم 
على هذا الصعيد ونأمل يف الوصول اىل قانون مشرتك يف وقت 
قريب، واضاف »لن نقف مكتويف االيدي امام أي جتاوز الرادتنا 

ولكل الضنينني بالشراكة والدولة القوية«
واوضح كنعان ان »االتفاق مع القوات ابعد من الرئاسة وهناك 
تفاهمنا  وان  معربة  نتائجه  ستكون  البلدية  االنتخابات  يف  حتالف 
واملساواة  الشراكة  دولة  وهدفه  احدًا  يستهدف  ال  القوات  مع 

ومنفتحون على اجلميع على أساس هذا املشروع وهذه الرؤية«
ومتنى  كنعان ان »يلتقط املردة والكتائب الفرصة التارخيية اليت 
عربت عنها املصاحلة املسيحية لنسرتد معًا احلضور والتأثري الذي 

خسرناه منذ الطائف«.

ورأى »ال ميكن ان نكون يف شراكة وطنية من دون مساواة ونريد 
رئاسة فاعلة وقادرة على القيام بدورها«.

واعترب كنعان ان » الرئاسة ليست مسألة تقنية بل عليها ان حترتم 
ن لبنان«. عقد الشراكة الوطنية اليت على أساسها تكونّ

الصفة  لديه  ميثاقي  رئيس  من  ما  ان  القوات  مع  »نقول  وقال 
التمثيلية منذ الطائف«.

جعجع

بدوره ويف سؤال وجهته له قناة »روسيا اليوم«  عما اذا كانت 
على  ستنسحب  احلر«  الوطين  و»التيار  »القوات«  بني  املصاحلة 
حتالف يف االنتخابات البلدية، قال جعجع: »سيكون لدينا حتالف مع 
التيار الوطين احلر يف االنتخابات البلدية وحيث تتواجد قوى 14 آذار 

سنكون معها، فالواحدة ال تلغي األخرى.«

»خاليا نائمة« تهدد...
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تدمريه  وحتى  والعراق  من سورية  طرده  حتى  االسالمية  الدولة 
متاما«. وحض العامل على االحتاد حملاربة ارهاب »داعش«.

األرجنتيين  نظريه  مع  مشرتك  مؤمتر صحايف  أوباما يف  وأضاف 
أي  عرض  ستواصل  املتحدة  »الواليات  أن  ماكري  ماوريسيو 
بروكسيل  هجمات  التحقيق يف  تقدميها ملساندة  ميكننا  مساعدة 

وتقديم املهامجني أمام العدالة«.
شاركا  انتحارَيني  هوية  عن  أمس  البلجيكية  السلطات  وكشفت 
أشارت  اللذان  البكراوي،  وإبراهيم  خالد  األخوان  هما  فيها، 
هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي بي سي( اىل أنهما حيمالن اجلنسية 
البلجيكية. ونفت النيابة الفيديرالية البلجيكية خرب توقيف املشبوه 
أندرخلت الشعيب يف بروكسيل.  الثالث جنم العشراوي يف حي 
ويتواصل إغالق مطار بروكسيل اليوم وحتى السبت فيما تستمر 
مدن  يف  وبرية  جوية  ومرافئ  حيوية  مرافق  يف  االستنفار  حال 

أوروبية عدة.
انتحاريي  أحد  أن  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  وأعلن 
بروكسيل ُرحل يف حزيران )يونيو( املاضي من تركيا إىل هولندا 

بناء لطلبه. 
وأشار إىل أن أنقرة حذرت بروكسيل والسلطات اهلولندية من هذا 
املشبوه. وأوضح أردوغان أن أحد االنتحاريني الـ3 كان اعُتقل يف 
ل إىل  غازي عنتاب، جنوب تركيا يف حزيران )يونيو( 2015 وُرحِّ
بلجيكا اليت أطلقت سراحه، مشريًا إىل أن السلطات البلجيكية مل 

تؤكد صالته بااالرهابيني »رغم حتذيراتنا«.
إبراهيم  إن  لو  فان  فريديريك  الفيديرالي،  العام  املدعي  وقال 
ر شقيقه  البكراوي كان طرفًا يف تفجريات مطار »زفنتم«، فيما فجنّ
خالد حمطة مرتو »مالبيك«. وأضاف أنه ال يزال هناك عدد من 

املشبوهني يف التفجريات يشكلون خطرًا داخل البالد.
وقال فان لو إن األخوين البكراوي كانا معروفني لدى الشرطة 
بتحديد  النووي مسح  احلمض  وإن حتليل  إجرامية،  وهلما سوابق 

هويتهما. 
وأضاف أن »الشرطة البلجيكية عثرت على وصية إبراهيم البكراوي 
على كومبيوتر ملقى يف حاوية نفايات يف منطقة سكاربيك، يف 
بروكسيل، وجاء فيها أنه مل يعد يعرف ما عليه فعله وأنه مطارد 

يف كل مكان«.
استمروا  إذا  بأنهم  إليهم  ُأرسلت  َمن  فيها  حيذر  أنه  ويبدو   
لفرتة طويلة سيلقون املصري ذاته، يف إشارة على ما يبدو إىل 
مصري صالح عبد السالم املسجون يف بروج بانتظار تسليمه إىل 

فرنسا.
البكراوي  خالد  تنفيذ  من  السلطات حتققت  أن  لو  فان  وكشف 
القطار  عربة  يف  بصماته  على  العثور  بعد  املرتو  حمطة  تفجري 
الثاني يف  االنتحاري  أن  أالربعاء  ليل  الشرطة  وأعلنت  الثانية، 
مطار بروكسل هو جنم العشراوي، وكان مدار محلة تفنيش شغلت 
بلجيكا وأوروبا على مدى 48 ساعة. وتأكيد مشاركة الشقيقني 
بني  مباشرًا  رابطًا  يقيم  بروكسيل  اعتداءات  يف  البكراوي 
الشبكة اليت تقف خلف اعتداءات باريس )130 قتياًل( واعتداءات 

بروكسيل.
اإلرهابية  الشبكات  قدرة  حول  القلق  املعلومات  هذه  وتعزز 
اعتداءات دامية على رغم تشديد  تنفيذ  البلجيكية على مواصلة 
اإلجراءات األمنية يف أوروبا وزيادة ضغوط الشرطة منذ اعتداءات 

باريس.
وأعلنت هولندا اليت تتوىل الرئاسة الدورية لالحتاد األوروبي يف 
تغريدة على »تويرت«، أن وزراء الداخلية والعدل يف دول االحتاد 
األوروبي سيعقدون اجتماعًا طارئًا يف بروكسيل اخلميس )امس 

االول(.
التآمر  بتهمة  شابني  االربعاء  بريطانية  حمكمة  دانت  لندن  ويف 
بعد  العاصمة،  غرب  أمن يف  رجال  على  بالرصاص  لشن هجوم 
السجن  عقوبة  الشابان  ويواجه  »داعش«.  تنظيم  بفكر  تأثرهما 

لفرتة طويلة.
الذي  سنة(   21( جميد  صهيب  هو  القضية  يف  األول  واملدان 
دانته هيئة احمللفني يف حمكمة اجلنايات »أولد بايلي« يف لندن 
بالتآمر للقتل والتحضري هلجمات إرهابية يف العاصمة الربيطانية 

يف العام 2014. 
أما »زعيم املؤامرة« فهو طارق حسن )22 سنة( وكان أقر سابقًا 
بذنبه باالتهامات ذاتها. وجميد )الذي كان يدرس الفيزياء يف 
ب بـ »اجلرنّاح«( صديقان منذ  لندن( وحسن )طالب الطب وامللقنّ

الطفولة وكانا يقيمان يف غرب لندن. 
وزعم اإلدعاء خالل احملاكمة بأن جميد حصل يف أيلول )سبتمرب( 
2014، بناء على تعليمات من حسن الذي كان يدرس الطب يف 
السودان بعد عدم قبوله لدراسة الطب يف بريطانيا، على مسدس 
وذخائر حربية بهدف شن هجوم من على منت دراجة نارية على 
مقر للشرطة يف ضاحية شيربيدز بوش، غرب لندن، وعلى ثكنة 

للجيش يف منطقة جماورة.
 واعُتقل حسن بعد عودته من السودان يف ايلول )سبتمرب( 2014، 
كانوا   »5 آي  »أم  األمن  جلهاز  عمالء  أن  تبنينّ  حماكمته  وخالل 
يراقبون حتركاته وحتركات صديقه جميد مبا يف ذلك تصوير عملية 
اإلدعاء  وزعم  للهجوم.  املخصص  املسدس  على  األخري  حصول 
أيضًا أن حسن كان بالغ التأثر بأفكار املتشددين وبايع تنظيم 

»داعش«. 
وبعد توقيفه فر عدد من طالب الطب الربيطانيني من جامعتهم يف 

السودان والتحقوا بـ »داعش« يف سورية.
وبرنّأت حمكمة »أولد بايلي« متهمني آخرين يف هذه القضية من 
نيال هاملت )25 سنة( ونيثني كايف )26  اإلرهاب وهما  تهمة 
نا مسدسًا جمليد وحسن لكنهما  سنة(. وأقر هذان الشابان بأنهما أمنّ

نفيا علمهما بالتخطيط لشن هجمات على مواقع أمنية.

كريي يسأل بوتني...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الواضح  »من  الصحافيني:  وأضاف املسؤول يف تصرحيات إىل 
ل  أن حنونّ إليه هو كيف ميكن  نتطلع  كنا  وما  إليه  نتطلع  ما  أن 
األمريكي  للموقف  تكرار  يف  األسد«،  قيادة  عن  بعيدًا  سورية 
املنادي بضرورة رحيل الرئيس السوري يف إطار حل. وأوضح أن 
الروس »أجروا بعض االتصاالت مع األسد يف األسابيع القليلة 
املاضية ومن الواضح إذا كان وقف العمليات القتالية سيسفر 
إىل  الوصول  ذلك سيتضمن  فإن  حقيقي يف سورية  ل  عن حتونّ
هذا  عليه  سيكون  الذي  بالشكل  يتعلق  ما  املوضوع يف  صلب 

التحول«.
يف املقابل، قال املتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف إن 
من املتوقع أن تكون حمادثات جنيف طويلة وصعبة ومن السابق 

ألوانه احلديث عن نفاد صرب أي جانب يف املفاوضات.
وكان الفتًا االربعاء إقرار قائد القوات الروسية يف سورية ألكسندر 
دفورنيكوف، للمرة األوىل، بتواجد قوات خاصة روسية يف سورية 
قال إن نشاطها يرتكز على القيام مبهمات استطالع متهيدًا لشن 

الغارات، إضافة إىل »مهمات أخرى« مل يعلن طبيعتها. 
كما لفت إىل أن مستشارين عسكريني روسًا »شاركوا يف شكل 
فعال يف إعداد اجليش السوري لألعمال القتالية، وبفضلهم متكن 
اجليش من شن عمليات عسكرية ضد اإلرهابيني على 15 جبهة يف 
بوا أيضًا قوات  وقت واحد«، مضيفًا أن العسكريني الروس درنّ

كردية يف سورية.
وجاء كالم القائد الروسي يف وقت أعلنت احلكومة السورية أن 
محص  ريف  يف  األثرية  تدمر  مدينة  مشارف  على  بات  جيشها 

الشرقي.
»بات  أمين سوري:  عن مصدر  »فرانس برس«  وكالة  ونقلت   
اجليش يبعد 800 مرت عن مدينة تدمر من اجلهة اجلنوبية الغربية 
بعدما متكن من طرد تنظيم داعش من منطقة املثلث والسيطرة 
عليها، وستبدأ بعد ذلك معركة حترير املدينة«. ومنطقة املثلث 
عبارة عن »نقطة التقاء عدد من الطرق املؤدية من تدمر إىل محص 

)شرق( ودمشق )جنوب شرق(«.
 وأوضح املصدر أن اجليش جنح بسيطرته على املثلث يف قطع 
إحدى طرق إمداد »داعش« من املناطق اجلنوبية الغربية إىل املدينة 
»ومل يتبق له سوى الطريق من اجلانب الشرقي حنو حمافظة دير 

الزور« يف شرق البالد الواقعة حتت سيطرته.
وتزامنًا مع تلك التطورات امليدانية، يواصل املشاركون يف جنيف 
األمم  برعاية  الراهنة  املفاوضات  جولة  اختتام  يف  اجتماعاتهم 

املتحدة.
والتقى املوفد الدولي اخلاص إىل سورية ستيفان دي ميستورا 
بعد ظهر االرعاء عددًا من أعضاء وفد اهليئة العليا للمفاوضات، 

الذين غادروا من دون اإلدالء بأي تصريح.
مع  للوفد  رمسيًا  اجتماعًا  بأن  للهيئة  اإلعالمي  املكتب  وأفاد   
دي ميستورا مقرر اخلميس )امس االول(. ومشلت لقاءات دي 
)مثل  موسكو  من  القريبة  املعارضة  من  وفدًا  األربعاء  ميستورا 
القاهرة )جهاد  قدري مجيل ورندة قسيس( وممثلني من مؤمتر 
من  املقبولة  الداخل  معارضة  من  وفد  إىل  باإلضافة  مقدسي( 

النظام.
 واستهل دي ميستورا اجتماعاته اليوم بلقاء مع الوفد احلكومي 
دي  من  تسلم  إنه  قال  الذي  اجلعفري  بشار  برئاسة  السوري 
إىل  عودتنا  بعد  منها  موقفنا  وحتديد  لدرسها  »ورقة  ميستورا 
اجلولة  بداية  يف  ستكون  عليها  »اإلجابة  أن  مضيفًا  دمشق«، 

املقبلة«.

تتـمات
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احلليب النباتي: فكري يف تناوله 
بسبب هذه املنافع العالية

ال،  أم  البقري  احلليب  عدم هضم  مشكلة  من  تعانني  كنت  سواء 
أو حليب الصويا أو  أو حليب األرز  اللوز  فّكري يف تناول حليب 
حليب الكستناء أو غريه، ألّن هذه املشروبات تتمتع بفوائد عالية 
منافع  على  واحلصول  جديدة  نكهات  بتذوق  لك  وتسمح  للجسم، 

إضافية.

حليب الصويا
إنه الوحيد الذي حيتوي على بروتني أكثر من احلليب بنسبة )3.5 
غ/ 100 مل(. وهو الوحيد أيضًا الذي جنده يف الطبيعة بسهولة. 
تناولوه بكثرة، فهو غين بالكالسيوم بالذات، إذا كنتم ال تتناولون 

كفاية من منتجات األلبان.
سهلة  الربوتينات  من  الكثري  على  »حيتوي  التغذية:  خرباء  ويقول 
جدًا  مفيد  البقر.  حليب  بعكس  اهلضم،  وسهلة  الغذائي  التمثيل 
عند تناوله بعد ممارسة الرياضة، وعند تناوله مع قطعة من احلبوب 
األمينية  األمحاض  على  للحصول  كامل  غذاء  فهو  املضغوطة، 

األساسية«.

حليب اللوز
يعترب اللوز غنيًا باملعادن، وبالكالسيوم خصوصًا، مثلما هو أساسي 
لصالبة العظام وانقباض العضالت. عند شراء حليب اللوز، ستجدون 
بعد قراءة قائمة املكّونات أّن بعض أنواع احلليب ال حتتوي إال على 
%2 من اللوز، وأخرى حتتوي على أربعة أضعاف، فاختاروا بالطبع 

األغنى منهما، ليس فقط لفوائده الغذائية بل ملذاقه األفضل.
ويقول خرباء التغذية: »بعيدًا عن كونه غنيًا باملعادن مثل البوتاسيوم 
والكالسيوم واملغنيسيوم، فهو مشروب قلوي. ويعمل على ختفيف 

احلموضة اليت تنشأ أثناء ممارسة الرياضة«.

القهوة اخلضراء.. ثورة العصر وحديث الساعة!

حليب الشوفان
واملعادن.  بالكربوهيدرات  غين  ولكنه  بالربوتني،  اجلسم  يزّود  ال 
فهو حيتوي على ألياف »بيتا غلوكان«، سهلة اهلضم، اليت تبّطىء 
والشعور  املعدة  قرقرة  جينبكم  مما  الكربوهيدرات،  امتصاص 

بالشراهة.
ويقول خرباء التغذية: »عند تناول الفطور قوموا خبلط حليب الشوفان 
الغين بالكالسيوم مع ملعقتني من رقائق الشوفان والفواكه احلمراء 
وحبة كيوي للحصول على خمفوق صحي حيتوي على كربوهيدرات 

مركبة، وفيتامينات ومعادن«.

حليب األرز
بالكربوهيدرات واملعادن،  أنه غين  إال  الربوتينات،  ال حيتوي على 
وتثبيت  املفاصل  حبماية  املختص  »السيليكا«،  معدن  وباألخص 
املعززة  العبوات  استخدام  ويفّضل  واملغنيسيوم.  الكالسيوم 

بالكالسيوم.
ويقول خرباء التغذية: »يعترب األرز مطهرًا لألمعاء. لذا فهو مشروب 
سهل اهلضم، كما أنه خاٍل من الالكتوز وخاٍل من الغلوتني، وممتاز 
ملن يعانون من األمعاء احلّساسة. غين جدًا بالكربوهيدرات، وميكن 

استخدامه عند ممارسة الرياضة بإضافة رّشة خفيفة من امللح«.

حليب الكستناء
هو األغنى بالكربوهيدرات )مبعدل %14(، ومينح بالتالي طاقة أكرب. 
كما أن الكستناء غنية باملنغنيز والنحاس، وهما يعمالن كمضادان 

لألكسدة.
خمزون  إلعادة  الرياضة  بعد  جدًا  »مفيد  التغذية:  خرباء  ويقول 
الكربوهيدرات. تناولوه مع قطعة من الربوتني العالي، ألنه ال حيتوي 

على الربوتني«، حبسب »توب سانتيه«.

8 نصائح »رجيم« للعناية بالبشرة
يؤدي اتباع »رجيم« غري متوازن إىل خسارة عدد من الفيتامينات 

واملعادن من اجلسم، ما يؤثر على نضارة البشرة!
غذائية  نصائح  تقّدم  بدروسيان  كريستال  التغذية  اختصاصية 

للعناية بالبشرة، يف ما يأتي:

1. مارسي التمرينات الرياضية مبعدل 30 دقيقة، يوميًا، فهي تنشط 
الدورة الدموية، ما يعزز عملية وصول الفيتامينات واملعادن إىل 

اخلاليا.
2. أدخلي احلبوب الكاملة، كالشوفان واخلبز واملعكرونة واألرز األمسر 
السكر  معدل  حتسني  على  تساعد  لكونها  الـ«رجيم«،  يف  مثاًل، 

بالدم.
3. تناولي حصتني من الفاكهة، يوميًا، ال سيما الربتقال الغين باملاء 
واملساعد على ترطيب البشرة. علمًا أن حبة كبرية من الربتقال حتوي 60 
سعرة حرارية، وتؤمن الفيتامني »سي« الكايف لتصنيع »الكوالجني«، 

وهو نوع من »الربوتني« األساسي للبشرة.
4. تناولي 3 حصص من اخلضروات، يوميًا، مع الرتكيز على الربوكولي 
و«الكيل«، لغناهما بالفيتامينات »أي« و«سي« ومحض الفوليك، 

ما يقي البشرة من أضرار الشمس.
5. استبدلي الدهون الصحية غري املشبعة، واملتوفرة يف األفوكادو 
وزيت الزيتون واملكسرات بالدهون املشبعة )اللحوم واحلليب كامل 
الدسم ومشتقاته(، ما يساعد على سهولة امتصاص الفيتامينات 

واملعادن األساسية للبشرة.
6. ركزي على استهالك مصادر »الربوتني« الصحية، كاللحوم قليلة 

الدهون والبيض والدجاج والفاصولياء والسمك.
أمحاض  أن  علمًا  الـ«رجيم«.  3« يف  7. أدخلي مصادر »األوميغا_ 

3« تتوفر يف السمك، وخصوصًا السلمون. »األوميغا_ 
لذا، ينصح بتناول السمك )السردين واملاكريل( املشوي، مرتني 
3« النباتية،  يف األسبوع، فضاًل عن استهالك مصادر »األوميغا _ 

كبذور الكتان والشيا.
كالفاكهة  للتأكسد،  املضادة  باملواد  الغنية  األطعمة  تناولي   .8
واخلضروات والشاي وبودرة الكاكاو واحلبوب الكاملة، وكلها تؤخر 

شيخوخة البشرة.

اهلواجس  فيها  تزيد  شديدة  توتر  فرتات  كثريًا  املراهقات  تنتاب 
وتكثر فيها املخاوف حتى أن بعضهن يعانني من اخلياالت املخيفة 
واألصوات املرعبة والكوابيس املزعجة، األمر الذي قد يشكل مصدر 
إذا كثر احلديث عن اجلن واملّس وما إىل  البيت السيما  ذعر يف 

ذلك من أمور.

لوصفة سهلة  التالية  السطور  يرشدك يف  موسى  املدرب حممود 
ومرحية للجوء إليها على الفور عندما تنتابك هذه احلالة يف السطور 

التالية:
· االغتسال جيدًا والتطهر.

· اإلكثار من الوضوء.
· اإلطالة يف السجود أثناء الصالة.

· قراءة سور وآيات التحصني يوميًا مع األذكار.
· النية قبل كل شيء بطلب الشفاء من اهلل من هذه احلالة.

· قراءة أية الكرسي على كأس ماء وشربه قبل النوم.
· ملء زوايا املكان بامللح.
· تطهري املكان بانتظام.

وإليك هذا الدعاء املريح للنفس:
اللهم يا نور النور أنت النور ومنك النور وإليك النور، سبحانك يا من 
استمد النور نوره من نورك، ويا من أضاء الكون بشعاع من نورك، 
ويا من استنارت القلوب بنورك، أنرني بنورك يا نور النور يا اهلل، 
اللهم نور بصري وبصريتي وقليب وعزمييت بنورك يا نور النور، ونور 
طريقي بنورك، واكشف لي أسرار العلم والظلمات، واكشف أمامي 
عوامل الغيبيات، واجعل لي نورًا أمشي به بني الناس وأهتدي به يف 
الظلمات واحمليا واملمات والقرب ويف آخرتي واجلنات، سبحانك أنت 

النور ومنك النور، بك نستنري يا نور النور يا اهلل يا اهلل يا اهلل.

8 طرق للتعامل مع هواجسك املخيفة

الطلب على  ازدياد نسبة  التجميل بسرعة كبرية؛ ومع  عامل  تطور 
أساليب جتميلية جديدة، ارتفعت نسبة االبتكارات اليت تساعد املرأة 
على حتسني شكلها؛ واجلديد كان بعيدًا عن العيادات والعمليات، 
اذ أصبح بإمكانك إجراء تغيريات جذرية لشكلك يف املنزل، وبتكلفة 
منخفضة. تابعي معنا يف هذا املوضوع أجدد أساليب رفع الوجه، 

وشّد العينني، وتكبري الشفاه، وتقويم األنف يف املنزل.

بالبشرة يف فصل  العناية  : ما ال تعرفينه عن أصول  قد يعجبك 
الشتاء

» هاموك« Hammock للتخّلص من الذقن املتدلي يف املنزل: 
ميكنك استخدام هذه القطعة البسيطة لشّد ذقنك أثناء الليل. ففي 
فرتة النوم، تسرتخي العضالت؛ األمر الذي يؤّدي إىل تدّليها مع 
الوقت. لكن هذه التقنية تساعد وجهك على حتّدي جاذبية األرض، 

فيساعد على احملافظة على وجه مشدود.

محالة الوجنتني »هويري« Hourei : شريط مطاطّي يوضع على 
األنف، وينخفض إىل ما حتت الوجنتني، ثّم ُيربط عند أعلى الرأس. 

يعمل عن طريق الضغط حتت الوجنتني، ما يؤّدي إىل رفعهما.

األنف.  الياباني  يف  تعين  هانا  األنف:  لتقويم   Hana هانا«   «
يكفي أن تضعي هذه القطعة على أنفك مساًء حتى تتخّلصي من 

كّل االعوجاج ولتحصلي على أنٍف مستقيم.

االستحمام  أثناء  القناع  هذا  استخدمي  الوجه:  لشّد   Kogao قناع 
وستحصلني على وجه مشدود.

تعديل  تعمل عن طريق  اليت  القطعة  هذه  إليك  العينني:  آلة شّد 
درجة احلرارة، حتت العينني، ما حيمي هذه املنطقة من الرتّهل.

مترين للتخّلص من اجلفن املزدوج: مع التقّدم يف السّن، ترتّهل 
بشرة العينني، بشكل يؤدي إىل ظهور اجلفن املزدوج. استخدمي 
هذه القطعة، ودّربي عينيك لـ5 دقائق يف اليوم حتى تتخّلصي من 

اجلفن املزدوج.

تكبري الشفاه: هذه القطعة تعمل عن طريق الضغط على الشفاه، 
ما يؤدي إىل تكبريها.

7 عمليات جتميل ميكنك إجراؤها يف املنزل
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مــطبخ

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9623 0364 - 9673 6880

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

انتقل اىل رحمته تعاىل املأسوف 
على شبابه

يوسف موسى حمود
لبنان عن عمر 47  الوطن  يف 

عاما.
الطاهرة  روحه  عن  وستقام 
السبت  اليوم  اسبوع  ذكرى 
جامع  يف  املغرب  صالة  بعد 
على  الكائن  الزهراء  السيدة 

العنوان التالي:
1 Wollongong Rd, 
Arncliffe

اآلسفون يف اسرتاليا:
أشقاؤه أحمد وحسن ومحمود 
ورضا وعيالهم وشقيقته فاديا 

زوجة عبدو جاد وعائلتها
وجميع ابناء عائلة حمود وعموم 
اهالي بيت ليف وعيتا الشعب 

يف الوطن واملهجر.
بعده  ولكم من  الراحة  لنفسه 

طول البقاء.
الدعوة عامة

جهزي هذا الطبق الشهي جلميع الوجبات ومتتعي 
مطبخ  من  لك  اخرتناه  واللذيذ  الشهي  بطعمه 
سيدتي ليالئم كل املناسبات واألوقات وبأسهل 

طرق التحضري
املقادير :

ومقطعة  ومقشرة  )كبرية  حبة   1 البطاطس:     
مكعبات(

    البصل: 1 حبة )صغري احلجم، ومفروم(
    طحني: ربع كوب

    البيض: 1 حبة )خمفوق(
    ملح: ملعقة صغرية

    فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية
    الزيت: ملعقتان كبريتان )للقلي(

طريقة التحضري
يف  البصل  مع  البطاطس  مكعبات  اخلطي   .1
وعاء  إىل  اخلليط  انقلي  ثم  الطعام  حمضرة 

واعصريه حتى خترج املاء ويصبح ناشفا.

2. يف وعاء آخر اخلطي البيضة والطحني وامللح 
والبصل  البطاطس  خليط  أضيفي  ثم  والفلفل 

حتى ميتزج اخلليط.

3. سخين الزيت يف مقالة على النار ثم اصنعي 
باليد  وبسطيها  البطاطس  خليط  من  كرات 
تتحمر  حتى  اجلهتني  على  الزيت  يف  واقليها 

وتصبح ذهبية.

البان كيك على ورق املطبخ وقدميه  4. ضعي 
إىل جانب اللبنة أو السلطة أو اجلنبة الكرميية.

    بان كيك البطاطس

    الكمية :4 شخص\أشخاص
    وقت الطهو :60 دقيقة

    شاركى بصورتك عن الوصفة

الدجاج  لوجبات  تناوهلم  من  أطفالك  مّل  إذا 
بالطريقة التقليدية، أعدي هلم هذا الطبق الشهي 
كرات  الطعم،  رائعة  الصلصة  مع  الدجاج  من 

الدجاج بصلصة بوفالو من مطبخ سيدتي
املقادير :

    صلصة بوفالو: ربع كوب
    الزبدة: ملعقتان كبريتان )مذابة(

    البيض: 1 حبة
    صدر الدجاج: 4 صدور

    مرق دجاج: كوبان
    جنب الشيدر: كوبان

    البصل األخضر: نصف كوب
    فتات اخلبز: كوب )البقسماط(

    صلصة بوفالو: كمية )للتقديم(
    صلصة اجلنب األزرق: كوب )للتقديم(
    اجلزر: 1 حبة )مقطع شرائح، للتقديم(

    الكرفس: عود )مقطع شرائح، للتقديم(

طريقة التحضري

1.  يسخن الفرن إىل 350 درجة فهرنهايت. تعد 
برذاذ  صينيتا خبز كبريتان بورق قصدير يرش 

الطبخ.

صلصة  كوب  ربع  خيفق  كبري،  وعاء  يف   .2
بوفالو، والزبدة املذابة والبيض. يضاف الدجاج 
واجلنب والبصل. يرش فتات اخلبز فوق اخلليط، 
وباستخدام اليدين ميزج مع ترطيب األيدي قليال 
باملاء لتسهيل التشكيل؛ يتم تشكيل كرات من 
اخلليط )حوالي 36(؛ توضع على تباعد انش على 

ورقة اخلبز.

مع  الصينيتان  مكان  قلب  مع  الفرن  تدخل   .3
انقضاء نصف الوقت وهو من 25-23   دقيقة أو حتى 
تاخذ اللون البين الفاتح وتنضج يف الوسط. تزال 
من الصينية وباستخدام ملعقة ترش الصلصة. 
اجلزر  وعصري  اجلنب  صلصة  مع  دافئة  تقدم 

والكرفس.

كرات الدجاج بصلصة 
رائعة الطعم وسريعة التحضريبوفالو

املقادير :

    الزعفران: ملعقة صغرية )مفتت(
    ماء الورد: ملعقتان كبريتان

    اجلنب الكرميي: 6 مكعبات
    اجلوز: حسب الرغبة )مقطع ناعم، للتزيني(

    عجينة مسبوسة: باكيت

طريقة التحضري

1. يف طبق واسع ضعي اجلنب وأضيفي خليط 
الزعفران وماء الورد. باستعمال ملعقة طعام قليب 

املواد كي يصبح العجني لينًا وقاباًل للدهن.

عجينة  من  قطعة  ضعي  املطبخ  طاولة  على   .2
السمبوسة. باستعمال ملعقة طعام وزعي قليل من 
اجلنب على رقاقة السمبوسة. لقي رقاقة السمبوسة 
خليط  باستعمال  جيدًا  الطرف  وثبيت  اصبع  على 

اللصق )ماء ودقيق(.

3. كرري اخلطوة لتشكيل بقية الرقاقات إىل أصابع 
بنفس الشكل واحلجم.

4. يف مقالة عميقة ضعي مقدار من الزيت حبيث 
يكون بارتفاع 3 بوصة تقريبًا.

5. ضعي املقالة على نار متوسطة إىل أن يسخن 
الزيت جيدًا.

الزيت  السمبوسة يف  6. ضعي عدة أصابع من 
الساخن وانتظري إىل أن تصبح ذهبية اللون.

7. باستعمال ملعقة ذات ثقوب انقلي السمبوسة 
على طبق التقديم.

8. وزعي احلليب على أصابع السمبوسة ثم انثري 
اجلوز.

 أصابع السمبوسة احللوة

ملطبخ  وخصيصًا  جمدي  منار  السيدة  قدمت 
تارت  وهو  جدًا..  شهي  حلويات  طبق  سيدتي، 
الكنافة املناسب تقدميه دائمًا لضيوفك.. فاجئي 
جديد  هو  ما  كل  بتحضري  والعائلة  األصدقاء 

وشهي من مطبخ سيدتي
املقادير :

    الكنافة: 500 غرامًا )طازجة(
    الزبدة: 6 مالعق كبرية )سائلة(

    حليب مركز حملى: ملعقتان كبريتان
    البيض: 3 حبات )كبري احلجم، للحشو(

    اجلنب الكرميي: 300 غرامًا )للحشو(
    جنب بالقشطة: 4 مكعبات )للحشو(
    حليب مركز حملى: علبة )للحشو(

    التوت الربي: حسب الرغبة )للتزيني(
    الفواكة: قطع )مشكلة، للتزيني(

الفستق،  )مع  الرغبة  حسب  الشوكوالتة:      
للتزيني(

طريقة التحضري

لط  فتت قطع الكنافة بواسطة مقص ثم ختخُ 1. تخُ
جيدا مع الزبدة السائلة مع االستمرار يف اخللط 
ستمر  ضاف احلليب املكثف ويخُ جيدا باأليدي ثم يخُ

يف خلط املكونات جيدا باأليدي.

التارت  قوالب  يف  الكنافة  من  مقدار  يوزع   .2
توزع  ثم  باملاء  قليال  األيدي  بلل  تخُ ثم  الفردية 

الكنافة جيدا يف القالب مع الضغط جيدا.

3.  ختبز قوالب التارت يف فرن ساخن ملدة 10 
-15 دقيقة أو حتى تشقر اجلوانب.

مضرب  بواسطة  احلشو  مكونات  مجيع  ختلط   .4
صب اخلليط يف قوالب التارت بعد  كهربائي ثم يخُ
عاد خبزها يف الفرن ملدة 20  أن تربد متاما ثم يخُ

دقيقة أو حتى تتماسك طبقة احلشو جيدا.

5. يطفئ الفرن وترتك القوالب يف الداخل ملدة 
قبل  متاما  لتربد  جانبا  ترتك  ثم  أخرى  دقائق   5

التزيني.

تارت الكنافة

إنا هلل وانا اليه راجعون
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NEWS

MALCOLM Turnbull’s ap-
proval rating as prime 
minister has fallen into 
negative territory for the 
first time but voters still 
expect him to win this 
year’s election, the latest 
Newspoll shows.
The poll, taken exclusively 
for The Australian, show 
many voters still rank Mr 
Turnbull overwhelmingly 
as the best leader to man-
age the economy and de-
liver tax reform.
It also shows the Coali-
tion has nudged ahead in 
two-party-preferred terms 
to lead Labor by 51 per 
cent to 49 per cent.
The past two Newspolls 
had the parties dead-
locked at 50-50.
The latest poll shows 55 
per cent of voters think 
the Coalition will win the 
election while only 25 per 
cent believe Labor can do 
so.
The poll of 2049 voters 
shows satisfaction with 
Mr Turnbull’s perfor-
mance has fallen to 39 
per cent, well down on the 
60 per cent rating he got 
in mid-November.

Malcolm Turnbull’s approval enters nega-
tive territory, still trusted over Bill Shorten

Dissatisfaction with Mr 
Turnbull has risen three 
points to 44 per cent, 
leaving his net satisfac-
tion rating at minus five 
points.
Newspoll shows he is 
considered best to man-
age the economy by 54 
per cent of voters com-
pared with 20 per cent 
who favour Bill Shorten, 
while 45 per cent say 
the Prime Minister is the 
more capable of handling 
tax reform compared with 
25 per cent who say it is 
the Labor leader.
But Mr Turnbull remains 
by far the preferred prime 
minister, on 52 per cent, 
compared with 21 per 
cent for Labor’s Bill Short-
en whose net satisfaction 
rating is up one point to 
minus 24 points.
The Coalitions primary 
vote was unchanged for 
the third consecutive 
Newspoll, at 43 per cent 
while Labor eased back 
one point to 34 per cent 
and the Greens stayed on 
12 per cent.

TURNBULL FACES TIGHT 

Saturday 26 March 2016  2016 آذار   26 السبت 

Malcolm Turnbull’s approv-
al ¬rating as Prime Minis-
ter has ¬fallen into nega-
tive territory for the first 
time but voters still rank 
him overwhelmingly as the 
best leader to manage the 
economy and deliver tax 
reform, and expect him to 
win this year’s election. 
The latest Newspoll, taken 
¬exclusively for The Aus-
tralian, also shows the Co-
alition has nudged ahead 
in two-party-preferred 
terms to lead by 51 per 
cent to Labor’s 49 per cent 
due to a slip in support for 
the opposition.
Despite a messy start to 
the year, with a reshuffle 
forced by the resignation of 
ministers and the govern-
ment’s mangled messages 
on tax reform, the poll also 
shows 55 per cent of vot-
ers think the ¬Coalition will 
be returned at the election 
while only 25 per cent ¬be-
lieve Labor can win.
As Mr Turnbull weighs up 
whether to have a double-
dissolution election on 
July 2 or wait longer for a 
regular election, Newspoll 
shows he is considered 
best to manage the econo-
my by 54 per cent of voters 
compared with 20 per cent 
who favour Bill Shorten, 
while 45 per cent say the 
Prime Minister is the more 
capable of handling tax re-
form compared with 25 per 
cent who say it is the La-
bor leader.
However, the poll of 2049 
voters, taken from Thurs-
day to Sunday, shows 
satisfaction with Mr Turn-
bull’s performance has 
continued its downwards 
trajectory, falling to 39 per 
cent.
As he has faced criticism 
for dithering on some is-
sues or failing to meet 
high expectations after 
he rolled Tony Abbott six 
months ago, satisfaction 
with Mr Turnbull is down 
five points in the past fort-
night, and is now down 14 
points this year and down 

21 points since peaking at 
a six-year high for a prime 
minister of 60 per cent 
in mid-November. At the 
same time, dissatisfaction 
with the Prime Minister has 
risen three points to 44 per 
cent to be double what it 
was in -November.
It leaves Mr Turnbull’s net 
satisfaction rating — mea-
suring the difference be-
tween those who are sat-
isfied and those who are 
dissatisfied with his per-
formance — at minus five 
points. It is the first time 
he has fallen into negative 
territory as Prime Minister 
and it is a significant dete-
rioration from the plus-38 
point mark four months 
ago.
But Mr Turnbull remains 
by far the preferred prime 
minister, on 52 per cent, 
although this support is 
down three points in the 
past fortnight and is his 
lowest measure since re-
placing Mr ¬Abbott. Mr 
Shorten’s rating as better 
PM is unchanged at 21 per 
cent. Mr Shorten’s satisfac-
tion rating fell two points to 
28 per cent, although his 
dissatisfaction fell three 
points to 52 per cent to see 
his net satisfaction rating 
¬improve from minus 25 
points to minus 24 points.
Environment Minister Greg 
Hunt said the government 
was “actually very calm 
and very focused” despite 
the Prime Minister’s drop 
in approval rating, as he 
pointed to a few recent 
policy announcements 
such as the Defence white 
paper, an innovation state-
ment and last week’s Sen-
ate voting reform win.
“Overall, we’re building a 
road map for Australia as 
opposed to the alternative 
of higher electricity prices, 
the deficit being blown and 
Bill Shorten running a pro-
tection racket for building 
industry thugs,” Mr Hunt 
told Sky News.
“So there’s a very clear 
choice. Our task is to do 

Newspoll: Malcolm Turnbull’s approval into neg-
ative territory, still trusted over Bill Shorten

TIMETABLE FOR VOTE
For all the talk of a dou-
ble dissolution election, 
a number of issues still 
need to fall into place for 
it to happen on July 2.
Mr Turnbull would have 
to call the election on May 
11, the day after the bud-
get is due.
He also wants legislation 
for the reintroduction of 
the Australian Building 
and Construction Com-
mission to be the main 
double dissolution elec-
tion trigger as it would 
likely fail to pass the Sen-
ate for a second time.
But Labor senator Sam 
Dastyari for one does not 
see how it would be pos-
sible to accommodate 
these two issues given 
the Senate is not due back 
until May 10.
However, he confirmed on 
Sunday that Labor would 
not stand in the way of 
the budget’s money bills 
which would need to pass 
to keep the business of 
government working be-
cause a July 2 election 
would eat into the next 
financial year.

Still a winner ... Voters still overwhelmingly considerMalcolm Turnbull better than Bill Shorten to manage 
the economy Picture: Kym SmithSource:News Corp Australia

Negative territory ... voter satisfaction with Mr Turn-
bull’s performance as PM has fallen to 39 per cent. 
Picture: AAPSource:AAP

Low blow ... Opposition Leader Bill Shorten 
isn’t polling as our preferred PM. Picture: Kym 
SmithSource:News Corp Australia

the work and lay out the 
choice, and I think Austra-
lians will see that.
“Yes we’ve been fortunate 
to have in our last two 
major polls I think 53 and 
51 (in two-party preferred 
terms but) we treat it as if 
every election we’re com-
ing from behind because 
the public never wants 
complacency so we have 
to be focused on their 
lives, their jobs, their fu-
tures.”
Mr Hunt also said voters 
understood Mr Turnbull 
“gets the economy” after 
the overwhelming majority 
of those people polled by 
Newspoll rated the PM as 
the best leader to manage 
the country’s finances.
Newspoll showed the Co-
alition’s primary vote was 
unchanged for the third 
¬consecutive survey, at 
43 per cent, which is still 
higher than it was for most 
of the two years Mr Abbott 
was in power but lower 
than the 45.6 per cent at 
the last election.
Labor eased one point to 
34 per cent and in the past 
six months its primary vote 
has been between 33 and 
35 per cent. The Greens, 
who faced a relentless at-
tack from Labor over their 
support for Senate reforms, 
were also unchanged, at 12 
per cent. Support for other 
parties rose from 10 to 11 
per cent.
Based on preference flows 
from the last election, 
the Coalition has edged 
ahead in two-party terms 
by 51 per cent to Labor’s 
49 per cent. The past two 
Newspolls had the parties 
deadlocked at 50-50 after 
the government began the 
year ahead 53 per cent to 
47 per cent.
Asked which political party 
they expect will win the 
election, 55 per cent of vot-
ers nominated the govern-
ment to be returned while 
25 per cent think Labor will 
win and 20 per cent were 
uncommitted.



Page 36صفحة 36     

NEWS

As few as four senators 
who between them se-
cured fewer than 10,000 
votes could decide wheth-
er Australia goes to an 
early double dissolution 
on July 2 or waits for a 
standard spring poll, af-
ter Malcolm Turnbull ar-
ranged for an emergency 
re-call of Parliament to 
test their resolve.
Daring the Senate to block 
his government’s building 
unions watchdog bill for a 
second time, and another 
union-corruption bill for 
a third time, thus sending 
the nation to a winter dou-
ble dissolution election, 
he said “the time for game 
playing is over”.
The stunning tactical am-
bush not only upped the 
stakes, it caught the entire 
political establishment 
off-guard on Monday, in-
cluding Mr Turnbull’s own 
MPs and even inner-circle 
ministers as senior as his 
Treasurer, Scott Morrison.
Australian voters must 
now brace for what will feel 
like an election campaign 
extending for a staggering 
15 weeks.
The Prime Minister used 
a snap press conference 
in Canberra to reveal he 
had visited the Governor-
General Sir Peter Cos-
grove and advised him to 
prorogue the Parliament 
- officially ending the 
current session - before 
also using the Governor 
General’s powers to re-
call both houses to sit for 
three weeks from April 18, 
ahead of a re-scheduled 
May 3 budget.
The move, which relied on 
the little-used provisions 
set out in section 5 of the 
constitution, means the 

Malcolm Turnbull puts nation on election footing for likely double dissolution

seven-week pre-budget 
parliamentary break lead-
ing up to the scheduled 
May 10 budget has been 
halved with the special 
sitting dedicated entire-
ly to consideration of a 
once-defeated bill to re-
establish the Howard-era 
Australian Building and 
Construction Commission 
and the already twice-de-
feated registered organi-
sations bill.
Both bills have come up 
against stiff Senate op-
position from Labor, the 
Greens, and six of the 
eight cross benchers, 
almost all of whom were 
elected in 2013.
Passing them - both ar-
ticles of faith for the 
conservative pro-Abbott 
wing of the party - would 
be a major win for Mr 
Turnbull’s internal pres-
tige. But their rejection 
would be even more ad-
vantageous, allowing 
him to run a full-throated 
anti-union militancy cam-
paign in which he would 
attempt to paint Labor’s 
Bill Shorten as a fellow 
traveller.
Mr Turnbull’s action fol-
lows last week’s success-
ful passage of changes to 
Senate voting procedures 
which ended elaborate and 
opaque preference deals, 
and will almost certainly 
mean fewer independent 
and minor party senators 
will be elected in future.
The bold manoeuvre 
means that the indepen-
dents and micro-parties 
must now decide between 
standing their ground 
on principle, which will 
cause the legislation to 
fail, prompting a double 
dissolution election in 

which most will lose their 
$200K jobs, or switching 
to support the bills. How-
ever a complete about-
face would suggest their 
principles are worth less 
to them than their six-year 
sinecures.
Asked how long he had 
been planning the move, 
Mr Turnbull said: “well I’ve 
been aware of Section 5 of 
the constitution for quite 
a long time and the deci-
sion to proceed with this 
advice to the Governor-
General, the final decision 
to do that, was taken last 
night [Sunday] ... if we do 
proceed to a double dis-
solution, the election will 
be on Saturday the 2nd of 
July”.
In a further sign of the 
haste and need-to-know 
basis of the announce-
ment, Treasurer Scott 
Morrison was forced to 
admit he had not known 
of the decision - including 
the crucial aspect in which 
the budget is brought for-
ward to May 3 - when he 
was on Sydney radio just 
minutes before it became 
public.
“May 10, May 10,” he told 
2GB’s Ray Hadley at 9.30 
am, when asked about its 
possible rescheduling.
“We’re preparing for May 
10 Ray, I can’t be clearer 
than that.”
Uncertainty over the bud-
get timing and the elec-
tion itself has now been 
reduced to a choice be-
tween a dissolution of 
both houses for a July 2 
election if the Senate re-
mains obstructive, or the 
standard House of Repre-
sentatives and half-Senate 
election due in the ordi-
nary course of events in 
the September-November 
period anyway.
Buoyed by improving 
opinion polls, Opposition 
Leader Bill Shorten dis-
played little reluctance to 
ratchet-up his campaign-
ing intensity accusing 
the Mr Turnbull of “play-
ing election games” while 
declaring the difference 

Federal Member for Par-
ramatta Julie Owens MP 
encouraged eligible local 
community organisations 
to apply for grants of up to 
$20,000 to help provide in-
kind assistance to promote 
and improve the local area.
The Stronger Communities 
Grants program allocates 
$150,000 to the Parramatta 
Electorate. Grants of be-
tween $5,000 and $20,000 
will be available for capital 
projects that deliver social 
benefit.
Recipients of the previous 
round include:
• $12,000 to the Hellenic 
Orthodox Community of 
Parramatta for a refurbish-
ment of their community 
facilities
• $5,065 to the Uniting 
Church of Australia Went-
worthville Congregation for 
a kitchen refurbishment
• $6,336 to the Trustees of 
the Roman Catholic Church 
Parramatta Diocese for an 
African Community Hub
• $6,000 to Holroyd Council 
for spectator seating at the 
Ted Burge Sportsground
• $5,000 to the Lions Club 
of Parramatta for the Parra-
matta Lions Den Refurbish-
ment
“This funding is an opportu-
nity for Parramatta commu-
nity groups to either exceed 
or match funding targets 
for much-needed improve-
ments and/or equipment,” 
Ms Owens said.
Groups have until 30 March 
to submit an application 
form, which can be received 
from Julie’s office by calling 
9689 1455. 
Further information can be 
found at http://www.julieo-
wens.com.au/strongercom-
munitiesprogram.
On the other hand Mem-
bers of the Parramatta Le-
gal Fraternity are this week 
meeting with Shadow Par-
liamentary Secretary to the 
Attorney General Graham 
Perrett and Federal Member 
for Parramatta Julie Owens 
to respond to the continued 

failure of the Abbott/Turn-
bull Government to address 
the extraordinary delays in 
the Parramatta Family and 
Federal Circuit Court.
Ms Owens has written to the 
Attorney General highlight-
ing that waiting times lo-
cally in many cases stretch 
to years and stated that the 
distress and disruption due 
to these delays has disas-
trous and long term con-
sequences for families and 
their children.
Leading members of the 
Parramatta Bar have also 
put their concerns in writ-
ing but the Federal Attorney 
General has failed to act. 
This crisis has been caused 
by the non-appointment of 
replacements for Family 
and Federal Circuit Court 
judges who have retired or 
been relocated. 
“It has previously taken 
Senator Brandis 560 days 
to replace a judge,” said 
Member for Parramatta Ju-
lie Owens. 
“There is little doubt that 
these circumstances great-
ly increase family tensions 
and resentments due to pro-
longed uncertainty about 
child custody and property 
settlement matters.”
Since the Coalition was 
elected into Government in 
September 2013, the num-
ber of judges at the Parra-
matta Family and Federal 
Circuit Courts decreased 
from eight to five.
A February announcement 
from Attorney General 
George Brandis saw six 
new judges appointed to 
Family and Federal Circuit 
Courts, but none of them to 
the Parramatta registry.
“The Attorney General has 
said he is aware of the de-
lays coming from the Par-
ramatta Court,” said Ms 
Owens.
“To say there’s disappoint-
ment that he hasn’t acted 
on this is an understate-
ment.”
MEDIA CONTACT: ALEX 
MORRISON 0402 702 222
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JULIE OWENS MP
SHADOW PARLIAMENTARY SECRE-
TARY FOR EARLY CHILDHOOD EDU-
CATION AND SMALL BUSINESS MEM-
BER FOR PARRAMATTA

between the Liberals and 
Labor “could not be stark-
er”. 
“I will spend the next 15 
weeks campaigning on 
the same issues I’ve al-
ways fought for: protect-
ing Medicare, decent jobs, 
better schools, renewable 
energy and fairer tax.
“I challenge Malcolm 
Turnbull to get out his 
office and listen to what 
people have to say about 
his plans to gut Medi-
care and his plan to give 
big multinationals a tax 
cut,” he said, ahead of a 
two-day swing through 
Queensland, the state 
where the election could 
be decided.
Four senators - Ricky 
Muir, John Madigan, Jac-
qui Lambie and Glenn 
Lazarus - received only 
9901 individual primary 
votes in total; Madigan at 
the 2010 election, the rest 
at 2013.
Among the crossbench 
senators who opposed 
the bills in the past are 
Victoria’s Ricky Muir, 
who secured 479 primary 
votes in 2013; John Madi-
gan, who scored 1151 in 
2010; Jacqui Lambie who 
secured 1501 in 2013; 
and the former League 
star Glenn Lazarus who 
did better with 6770.
Senator Lazarus has 
vowed not to support the 
ABCC bill in its current 
form, and Senator Madi-
gan has flagged a similar 
intention, declaring he 
does not respond to bul-
lying.
Senator Muir said the 
ABCC bill deserves a full 
debate and discussion 
around extending its pow-
ers to employers, adding 
it would be a “sad day in 
Australian democracy if 
we all folded and voted for 
the government, because 
they actually put a gun to 
our head”.
However, support could 
also come from others 
such as WA’s Zhenya 
“Dio” Wang, and SA’s 
Nick Xenophon.

STRONGER COMMUNITY GRANTS AP-
PLICATIONS CLOSE 30 MARCH
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Tony Abbott says not 
much has changed since 
Malcolm Turnbull took 
over and now the numbers 
suggest he’s right.
About 80 per cent of bills 
introduced by the Turnbull 
government are based on 
Abbott government poli-
cies and decisions, ac-
cording to new research 
conducted by the parlia-
mentary library.
Of the 104 bills introduced 
by the Coalition since 
the September 14 leader-
ship change, only 19 have 
been based on Turnbull 
government decisions, 
the research obtained ex-
clusively by Fairfax Media 
show. And even some of 
those bills were heavily 
based on earlier Abbott 
government bills.
The vast majority of the 
remaining bills - 79 of 85 
- were based on policies 
or decisions made prior 
to Mr Turnbull’s takeover. 
The other six bills were 
considered minor or tech-
nical, or the “usual busi-
ness of government”.
The research adds weight 
to Mr Abbott’s claim that 
Mr Turnbull has largely 
continued with his policy 
agenda.
“There are some changes 
but fundamentally the 
Turnbull government is 
seeking election on the re-
cord of the Abbott govern-
ment,” Mr Abbott told Sky 
News on Monday.
“It’s very easy for me to 
campaign for the election 
of the Turnbull govern-
ment because the Turnbull 
government is running on 
the Abbott government’s 
record and it’s a very 
strong record.”

Mr Abbott made the com-
ments after Mr Turnbull fi-
nally confirmed he will call 
a July 2 double dissolu-
tion election if the Senate 
fails to pass the govern-
ment’s bill to resurrect the 
Australian Building and 
Construction Commission 
- itself a bill that originated 
under Mr Abbott.
But Mr Turnbull hit back 
on Tuesday, telling the 
ABC Mr Abbott was “not 
right in that sense”.
“There is continuity and 
there is change,” he said. 
“There are many policies 
that have been announced 
and many initiatives that 
have been undertaken that 
were either not policies or 
not being pursued by Ab-
bott.”
He pointed to the Senate 
voting changes passed 
last week and the media 
reforms introduced earlier 
this month.
The parliamentary library 
also nominates minor 
amendments to the Na-
tional Disability Insur-
ance Scheme and modest 
changes to corporations 
and financial services 
laws as having originated 
with Mr Turnbull.
Mr Turnbull has also point-
ed to his “comprehensive 
innovation agenda” as a 
policy change, which has 
so far resulted in one bill 
designed to improve tax 
incentives.
The research will give La-
bor more ammunition in 
its attack on Mr Turnbull, 
who they claim has com-
promised his beliefs and 
is maintaining the Abbott 
government’s policies to 
keep the party’s right-wing 
on side.
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Numbers suggest Turnbull’s govern-
ment IS pursuing Abbott’s agenda

Tony Abbott and Malcolm Turnbull during the former government. Photo: Alex 
Ellinghausen 

Paying tax has become op-
tional for 56 of Australia’s 
highest earners. Newly-re-
leased tax statistics show 
each of the 56 paid next to 
no income tax in 2013–14, 
not even the Medicare Levy, 
even though each earned 
more than $1 million.
But escaping tax cost the 
millionaires dearly. The 
same document shows 27 
of the 56 claimed a com-
bined $46.7 million for the 
“cost of managing tax af-
fairs”, around $1.7 million 
each.
The Tax Office says “cost 
of managing tax affairs” 
includes the cost of prepar-
ing and lodging tax returns, 
the fees paid to recognised 
tax advisors, the cost of 
court appeals and interest 
charges imposed in rela-
tion to tax disputes.
Combined, the 56 earned 
$128.6 million, around $2.3 
million each.
The claims for the cost of 
managing tax affairs are so 
big in relation to their re-
ported incomes as to raise 
suspicions that at least 
some had access to extra 
income they did not report.
Each of the 56 managed to 
drive their taxable incomes 
down below the $18,200 
tax-free threshold. Fifty-one 
managed to drive their tax-
able incomes down below 
$6000. Forty-three reported 
taxable incomes of zero. 
Eight reported combined 
losses of $19.3 million.
Fifteen claimed a combined 
$21 million for gifts or dona-
tions to charities and politi-
cal parties, equating to $1.4 
million each. Three claimed 
deductions for uniforms 
or clothing, amounting to 
$150 each. Seven claimed 
deductions for interest 
payments, amounting to a 
combined $4 million.
Nine had been unsuccess-

ful farmers, carrying for-
ward previous losses of 
$6 million. Four had been 
unsuccessful in other busi-
nesses, bringing forward 
previous losses of $18.1 
million. Seventeen had sold 
assets at a loss, carrying 
forward capital losses of 
$28.2 million. Five negative-
ly geared, losing between 
them $240,000 in rent.
All but two paid no income 
tax at all. One paid $3603, 
the other was asked to pay 
just $4.
Millionaires weren’t the 
only high-income Austra-
lians who managed to bring 
their taxable incomes down 
below the tax-free thresh-
old. Another 117 high earn-
ers taking home between 
$500,000 and $1 million 
managed to drive their tax-
able incomes below the 
$18,200 tax-free threshold, 
paying no tax. They paid 
a combined $15 million to 
manage their tax affairs.
Another 2305 Australians 
earning between $100,000 
and $500,000 succeeded 
in bringing their taxable 
incomes below the tax-
free threshold in order to 
pay no tax. Between them 
they made $420 million. 
After deductions they lost 
a combined $38.2 million. 
They spent $47.9 million 
managing their tax affairs 
and lost $16.2 million nega-
tively gearing.
The figures show 1.26 mil-
lion Australians negatively 
geared during 2013–14, 
around 1 in every 10 tax-
payers. A further 707,000 
rented properties for profit. 
The negative gearers lost 
$12 billion between them, 
roughly double the $6.7 bil-
lion made by landlords who 
rented for profit.
The average wage or sal-
ary income in 2013-14 
was $56,690. The highest 

Meet the 56 millionaires who pay next to no income tax
taxable incomes, averag-
ing $200,015, were found 
in the Sydney postcode of 
2027, which takes in Dar-
ling Point, Edgecliff, Rush-
cutters Bay and Point Piper 
in the Prime Minister’s 

electorate of Wentworth. 
The second-highest aver-
age taxable incomes of 
$167,407 were in the Mel-
bourne postcode of 3142, 
which takes in Hawksburn 
and Toorak.

All but two of the 56 high earners paid no income tax at all. Photo: Jessica 
Shapiro 

The Andrews Labor Govern-
ment has secured the future 
of the Overland rail service to 
Adelaide, despite the Federal 
Government slashing its con-
tribution to the service.
Minister for Public Transport, 
Jacinta Allan, announced to-
day that the Labor Govern-
ment will invest $10.35 million 
to keep the service running 
until at least the end of 2018.
The Overland runs between 
Melbourne and Adelaide, and 
provides a vital transport link 
for communities in Western 
Victoria including Ararat, 
Stawell, Horsham, Nhill and 
Bordertown.
Currently the Overland is 
funded by the Victorian and 
South Australian Govern-
ments, with the Federal Gov-
ernment providing a subsidy 
for concessionary travel on 
the service.
Both the Victorian and South 
Australian Governments have 
now committed funding for 
the service until the end of 
2018.
However, the Federal Govern-
ment has announced it will 
not continue its funding for 
the service beyond 30 June 
this year.
Quotes attributable to Minis-
ter for Public Transport, Ja-
cinta Allan
“The Andrews Labor Govern-
ment is securing the future 
of rail services between Mel-
bourne and Adelaide, despite 
the Federal Liberals and Na-
tionals slashing their subsidy 
to the Overland.”
“Our more than $10 million 
investment will ensure trains 
keep running until at least the 
end of 2018.”
“Pressure is now on the Fed-
eral Liberal and National Gov-
ernment to explain why they 
have slashed funding to the 
Overland.”
“I call on the Liberals and 
Nationals to stand up for the 
people they represent and 
maintain funding for the Over-
land, which services regional 

centres in Western Victoria in-
cluding Ararat, Horsham, Nhill 
and Bordertown.”
On the other hand The Andrews 
Labor Government is protect-
ing Victorians with tough new 
laws giving authorities stron-
ger powers to tighten the net 
on serious sex offenders.
Under new legislation intro-
duced into Parliament today, 
community safety will become 
the paramount consideration 
when the Parole Board and 
courts make decisions about 
the supervision and manage-
ment of serious sex offenders.
The Serious Sex Offenders 
(Detention and Supervision) 
Amendment (Community Safe-
ty) Bill 2016 will also:
•introduce a mandatory mini-
mum term of 12 months im-
prisonment for intentional or 
reckless breaches of certain 
supervision order conditions
• extend the period of time Vic-
toria Police can hold serious 
sex offenders without charge 
from 10 to 72 hours
• expand the conditions of su-
pervision orders for serious 
sex offenders to include a ban 
on violent offences and behav-
iour
• provide police with new 
search and seizure powers 
when supervising a serious 
sex offender.
The new powers build on re-
forms introduced by the Labor 
Government last year, includ-
ing changes to bail, stronger 
powers for Police and Cor-
rections, and a Specialist Re-
sponse Unit comprising se-
nior Corrections Victoria staff, 
Victoria Police detectives and 
intelligence analysts. A 20 bed 
unit for offenders on supervi-
sion orders opened in Decem-
ber at Langi Kal Kal prison.
The Government is carefully 
considering the Harper Review 
into the management of seri-
ous sex offenders on super-
vision orders, which will be 
publicly released subject to 
any legal, privacy and opera-
tional requirements.

Labor Invests $10 Million In Overland And Calls 
On Federal Government To Maintain Funding
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Malcolm Turnbull has 
added to the growing dif-
ferences between his ad-
ministration and the pre-
vious Abbott government 
by reversing Coalition 
hostility to forward-lean-
ing climate change policy 
through the creation of a 
new $1 billion clean en-
ergy innovation fund.
And he has bolstered 
that move with a formal 
commitment to keep the 
Clean Energy Finance 
Corporation, and the 
Australian Renewable 
Energy Agency, both of 
which had been set for 
abolition under Mr Ab-
bott’s leadership.
“Clean energy is cen-
tral to the government’s 
strategy to address cli-
mate change and meet 
our emissions reduction 
targets,” Mr Turnbull 
said.
The policy is the cul-
mination of extensive 
background work by En-
vironment Minister Greg 
Hunt over a period of two 
months.
The green shift marks a 
significant policy depar-
ture from the minimal-
ist climate platform of 
the Abbott government 
and came as tensions 
between the two figures 
reached Rudd-Gillard lev-
els on Tuesday, playing 
directly into the opposi-
tion’s hands.
On what was the first day 
of an extended quasi-
election campaign, which 
could yet end with a Sen-
ate deadlock and a double 
dissolution election on 
July 2, Cabinet resolved 
to overturn the longstand-
ing Abbott government 
antipathy to the CEFC - 
sometimes referred to as 
the “green bank” - and to 
add another body to the 
nation’s climate change 
architecture in the form 
of the entirely new Clean 
Energy Innovation Fund.
The government says the 
$1 billion CEIF will “drive 
innovation and create the 
jobs of the future, while 

delivering a financial ben-
efit from the investment 
of public money”.
It will be financed with an 
annual allocation of $100 
million from the CEFC 
over each of the next 10 
years.
But it will not disburse 
grants. Instead it will offer 
a mix of “innovative eq-
uity and debt products” 
- code for buying shares 
in and lending money to, 
new technology renew-
able energy ventures.
It is intended that the CEIF 
will target everything 
from smart grids, and bio 
fuels to large-scale solar 
energy projects with stor-
age capacity.
The new body will com-
mence operations as 
soon as July. It will sit 
between the existing $10 
billion green bank, and 
draw expertise from the 
Australian Renewable 
Energy Agency - another 
body which had been on 
political death-row under 
the Abbott government.
The government believes 
the new CEIF will “fill a 
gap”, providing equity 
and debt financing to proj-
ects that are designed to 
return a profit and which 
have not been eligible for 
funding under the models 
of the two parent bodies 
to this point.
It coincided with a danger-
ous tit-for-tat exchange 
with Mr Abbott conduct-
ed via duelling broadcast 
interviews, which has 
government MPs warning 
it must not be allowed to 
continue during an elec-
tion year.
The spat saw Mr Turn-
bull slap down the Abbott 
claim that the govern-
ment was merely running 
on the Abbott record.
Government MPs are un-
der no illusion as to the 
electoral risks arising 
from having a leader and 
ex-leader at war, citing 
the recent bitter divisions 
between Kevin Rudd and 
Julia Gillard on the Labor 
side, to argue Mr Abbott 
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must now desist in the in-
terests of the party.
However, there are no 
signs of peace breaking 
out any time soon.
Mr Abbott used a Sky 
News interview from Lon-
don, apparently calculat-
ed to steal the headlines 
on the very same day 
as Mr Turnbull’s daring 
double-dissolution ulti-
matum to the Senate, to 
declare: “It’s very easy 
for me to campaign for 
the election of the Turn-
bull government because 
the Turnbull government 
is running on the Abbott 
government’s record and 
it’s a very strong record.”
The comments angered 
the Prime Minister, 
prompting him to dismiss 
Mr Abbott’s signature 
achievement of stopping 
asylum-seeker boats dur-
ing his time in office.
“This is not something 
that was invented by Tony 
Abbott, this has been a 
continuum,” Mr Turnbull 
said on Melbourne radio, 
reminding voters that the 
policy of mandatory off-
shore detention had been 
in place in the Howard 
years, and had remained 
as core Coalition policy 
during 2008-09, when Mr 
Turnbull had been leader 
of the opposition.
MPs, many of whom are 
sitting on small margins 
in their electorates, be-
lieve the government can 
ill afford distractions, 
with even committed Ab-
bott loyalists calling on 
him to desist as an elec-
tion approaches.
“You can’t be seen to 
help Labor,” said one for-
mer Abbott loyalist. “It’s 
battle-faces on now, and 
this thing is getting silly.
“There is a commonly 
held view that enough is 
enough,” the MP said.
“He (Mr Abbott) is re-
garded very fondly but 
he is not going to endear 
himself with these kinds 
of comments.”
Another source said Mr 
Abbott “would not be do-

ing this to help Labor, but 
that is the result”.
As if to validate that as-
sessment, opposition 
leader Bill Shorten sur-
prised few by immedi-
ately agreeing with the 
Abbott assessment.
“The legislation Mr Turn-
bull has in the Parliament, 
80 per cent of it was de-
signed, dreamed up, and 
driven by Tony Abbott 
when he was leader,” Mr 
Shorten said.
“Now, under Mr Turn-
bull’s leadership, we 
still see the same cuts 
to Medicare, we still see 
the same cuts to schools 
and hospitals, we see the 
same inaction on renew-
able energy and climate 
change.
“It doesn’t matter who’s 
running the Liberal Party, 
Tony Abbott or Malcolm 
Turnbull, it’s all continu-
ity, no change.”
But having Labor and the 
former prime minister 
running the same criti-
cism, did not appear to 
worry Finance Minister 
Mathias Cormann.
The unflappable con-
servative, who has suc-
cessfully straddled the 
leadership ructions to 
remain highly influential 
in both cabinets, argues 
the election will be based 
on voters’ assessment of 
what the government has 
planned for the nation, 
buttressed by an estab-
lished record of delivery.
“As the Prime Minister 
said, there is inevitably 
a lot of continuity; from 
the Prime Minister down, 
a whole number of us 
were senior members 
of the Abbott govern-
ment. Inevitably, there is 
a level of continuity but, 
what people across Aus-
tralia will be interested 
in when they pass judg-
ment on who to support 
in the lead-up to the next 
election is obviously as-
sessing the plans of the 
respective teams about 
the next three years,” he 
said.

Labor has demanded 
the government stop the 
CSIRO axing 350 science 
jobs until after the elec-
tion, and pledged to in-
vestigate the management 
and culture of the century-
old organisation if it wins 
power.
Speaking in Melbourne 
on Tuesday night, Labor 
research spokesman Kim 
Carr argued an election 
had effectively been called 
for July 2 and the cuts – 
particularly to climate 
change programs – should 
not be carried out during 
an election campaign.
The opposition’s pledge 
comes amid frustration 
within many of the coun-
try’s major scientific agen-
cies over the lack of con-
sultation over the cuts, 
which were announced 
by CSIRO chief Larry Mar-
shall last month.
A Senate inquiry has heard 
the cuts took the CSIRO’s 
research partners by sur-
prise, and were expected 
to significantly affect joint 
national research projects 
in climate monitoring and 
modelling.
The inquiry has heard 100 
out of 140 climate science 
jobs at CSIRO’s oceans 
and atmosphere unit could 
go, though 35 could later 
be replaced as the organi-
sation shifts emphasis to 
research that can be com-
mercialised. 
Dr Marshall, a trained 
physicist and former ven-
ture capitalist who took 
over at CSIRO last year, 
has said climate change 
had been “proven”, and 
focus would now be on 
tackling the problem. He 
said the number of CSIRO 
staff would be maintained 
as scientists were hired in 
new areas over the next 
two years.
Senator Carr said the cuts 
had been handled ineptly, 
and should be put on hold 
until after the federal poll.
“There is no immediate ur-
gency to do this and they 
should wait upon the out-
come of the election, be-

cause we were not happy 
with this at all,” he told 
Fairfax Media.
He said a Labor govern-
ment would hold an ex-
ternal review to consider 
whether “the CSIRO struc-
ture and management is 
now effective in the cir-
cumstances that we face”.
Asked if that meant replac-
ing senior management 
including the chief execu-
tive, he said: “I don’t want 
to personalise this. It’s 
about how fit for purpose 
the current management 
structure and culture is.”
The comments came after 
Senator Carr addressed a 
public meeting in subur-
ban Aspendale about the 
cuts. He said evidence to 
the Senate inquiry sug-
gested the CSIRO board 
was not adequately con-
sulted before the cuts 
were announced.
It heard the board was 
given a broad indication 
of what Dr Marshall had 
planned in a meeting on 
December 8. Dr Marshall 
had one-on-one discus-
sions with CSIRO chair-
man David Thodey over 
summer before inform-
ing the board of his plan 
by email two days be-
fore it was publicly an-
nounced.
The inquiry has been 
told five of seven board 
members indicated they 
approved of the plan.
Senator Carr said the evi-
dence suggested consul-
tation with the board was 
“a very perfunctory pro-
cess” and that the minis-
terial brief by Dr Marshall 
to Science Minister Chris-
topher Pyne was full of er-
rors.
“I would have sent it 
back,” he said. “I said the 
universities could take 
on this work [that CSIRO 
would not be doing]. What 
evidence was there for 
that?”
He said Labor would hold 
discussions with the 
CSIRO board and man-
agement before the review 
was implemented.

Labor demands Coalition stop CSIRO 
climate cuts until after election
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