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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

جعجع: لو كان »حزب اهلل« جديا برتشيح عون لكان اجلنرال اليوم يف قصر بعبدا

»أمن الدولة« أم حروب القبائل احلكومية؟.. هوالند إىل بريوت: التزامات دعم وانفتاح
يشتعل  ان  مفاجئًا  يكن  مل 
اخلالف داخل جملس الوزراء 
حول قضية جهاز أمن الدولة 
الكثري  استهلكت  اليت 
والتباينات  الوقت  من 
طرحها  قبل  واالنقسامات 
اجللسة  يف  االول  أمس 
كان  ما  ولكن  احلكومية. 
متصور  وغري  ومعيبًا  خمزيًا 
هو ان تندلع معركة يف غري 
املناسبني  والزمان  املكان 
نافرًا  طائفيًا  طابعًا  وتتخذ 
يف  االمعان  حدود  اىل 
احلكومة  صورة  تشويه 
والدولة على ايدي حراسها 

أمجعني. 
املسؤوليات  حصر  يعد  مل 
يف  حبقوق  منادين  بني 

متساوية  طائفية  توزيعة 
االمنية  االجهزة  حتى ضمن 
اليت  العلل  لرتك  ومهملني 

التتمة صفحة 31

جعجع خالل املقابلة مع غانم

أمن  جهاز  واقع  تشوب 
معاجلات  دون  من  الدولة 

حامسة لوقت طويل.

أمس  سقطوا  فاجلميع   
الرأي  أعني  حتت  االول 
أسوأ  يف  الداخلي  العام 

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

حبفاوة  القاهرة  استقبلت 
االول،  أمس  مسبوقة  غري 

قمة سعودية - مصرية يف القاهرة لـ 
»مواجهة االرهاب والتحديات«

التتمة صفحة 31

اليمنية  احلكومة  تسلمت 
وحزب  احلوثيني  ومجاعة 
علي  السابق  الرئيس 
املتحدة  األمم  من  صاحل 
مسودة اتفاق وقف إطالق 
بدء  يفرتض  الذي  النار 

 تنفيذه نهار األحد املقبل.
وحزب  احلوثيون  وأكد 
قدموا  أنهم  صاحل 
املسودة  علي  مالحظاتهم 
وأن النقاش ما زال جاريًا 
قال  حني  شأنها، يف  يف 

الـيمن يـجّدد اتـهام إيـران بالـتدخل يف شـؤونه

التتمة صفحة 31

الشريفني  احلرمني  خادم 

عبدامللك  اخلارجية  وزير 
املخاليف »إن هناك توافقًا 

نهائيًا حول املسودة«.
جددت  ذلك،  غضون  يف 
اتهام  اليمنية  السلطات 
التدخل  باستمرار  إيران 

القبائل«  »حروب  مناذج 
واالنقسامات  الطائفية 
والشروخ وقت كانت البالد 
احلاجة اىل  االول  أمس  يف 
بفعل  املتسعة  اهلوة  ترميم 
والرمسي  السياسي  العجز 
واحلكومي عن اجرتاح حلول 
عاجلة لكل ما يعوق امللفات 

األكثر احلاحًا.
ومل يكن غريبًا واحلال هذه 

قمة األمن النووي 
بال »حصانة« روسية

الداخلية  الشؤون  يف 
رئيس  وأكد  لليمن 

العاصمة  حتولت 
إىل  واشنطن  األمريكية 
حصن أمين أمس االول، 
مع حضور ممثلني ألكثر 
من مخسني دولة بينهم 
قمة  عربية  دول  ست 
األخرية  النووي  األمن 

التتمة صفحة 31

خادم الحرمني والرئيس املصري يف قصر االتحادية أمس االول
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اعالنات
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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.

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

THREE QUARTER PAGE

P: 9637 7445 
F: 9760 0317

RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

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

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

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

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

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

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

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

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

SAVE 
$80!

TM

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

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

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

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

القوات  حزب  رئيس  شدد   
أنه  على  جعجع  مسري  اللبنانية 
»لو كان حزب اهلل جديا برتشيح 
رئاسة  اىل  عون  ميشال  العماد 
اليوم  اجلنرال  لكان  اجلمهورية 
الرابية«،  بعبدا ال يف  يف قصر 
كاشفًا ان »السفري االيراني يف 
لبنان قال لبعض الديبلوماسيني 
إنتخابات  أردمت  إذا  الغربيني 
الفاتيكان  إىل  إذهبوا  رئاسية 
ترشيحه،  بسحب  عون  إلقناع 
يريد  ال  اهلل  حزب  الواقع  ففي 
رئيسًا قويًا ألنه ال يريد مجهورية 

قوية.«
ويف موضوع االنتخابات البلدية، 
سنخوض  »أننا  اىل  جعجع  أشار 
وتيار  حنن  النيابية  اإلنتخابات 
»التيار  و  وحنن  »املستقبل« 
جنب،  اىل  جنبًا  احلر«  الوطين 
البلديات  رؤساء  من  فاملطلوب 
االهتمام  كيفية  يعرفوا  ان 
ومعاركنا  ببلدياتهم،  الفعلي 
باجتاه  التيار  جانب  اىل  اليوم 
العمل  االفضل وحتسني وتطوير 
البلدي، فاالنتخابات البلدية جيب 
اخلدمات  مستوى  اىل  ترقى  ان 

االجتماعية واالمنائية«.
الدولة،  أمن  جهاز  أزمة  وحول 
قال جعجع: »انا ال انظر اىل ملف 
طائفي،  منطلق  من  الدولة  امن 
وبالتالي ال جيب توقيف ميزانية 
مشلكة  بسبب  الدولة  أمن  جهاز 
ونائبه،  اجلهاز  رئيس  بني 
وحل  خمصصاته  دفع  جيب  بل 
ويف  جانيب  بشكل  املشكلة 
املقابل تشكيل جلنة نيابية حتقق 

وتأخذ التدابري الالزمة«.
مع  مقابلة  خالل  جاء  جعجع  كالم 
»كالم  برنامج  ضمن   LBCIالـ
احللقة  استهل  حيث  الناس« 
بالرد على مقدمة غامن يف الربنامج 
يوم 21 كانون الثاني 2016 اليت 
اللبناني  الشعب  خالهلا  وصف 
القوات:  رئيس  فقال  بالغنم، 
»كنت أنتظر باحلقيقة من بعض 
الناس أن يقولوا »برافو« عليكم 
به يف  مررمت  كل شيء  ختطيتم 
لبنان  تاريخ  كل  يف  املاضي، 
على  خلصمه  أحدهم  تنازل  هل 
اليوم  حتى  اجلمهورية؟  رئاسة 
من  الدخول  حياولون  يزالون  ال 
للوصول  باب  من  واخلروج  باب 
إىل  توصلنا  لقد  الرئاسة،  إىل 
املصاحلة،  ومتت  معراب  لقاء 
اجلنرال ميشال عون  لوال  وطبعًا 
والكوادر يف التيار والقوات ملا 
وصلنا إىل هنا، فلم يكن ميكن 
انتخابات  يف  اخرتاق  اي  حتقيق 
خالل  من  اال  اجلمهورية  رئاسة 

ترشيحنا لعون«.
ان  اعتقد  اهلل  »حزب  واضاف: 
عون  بالعماد  سيسري  احد  ال 
رئاسيًا، والعماد عون يقول لي 
اهلل«  »حزب  قصة  أرجوك مسري 
أنا أعاجلها، »تركلي ياها علي«، 
موضوع  يف  إنزلق  اهلل  فحزب 
يتوىل  واألخري  عون  ترشيح 
يف  احلزب  مع  التواصل  مسألة 

ملف الرئاسة.«
الرئيس  »اذا  انه  واذ لفت اىل 
عون  رّشح  احلريري  سعد 
فعليًا  اهلل  حزب  يصبح  للرئاسة 

جعجع  وأوضح  الزاوية«،  يف 
بالتيار  يستثمر  اهلل  »حزب  ان 
خيسر  ان  يريد  وال  احلر  الوطين 
عون وتبين احلزب ترشيح النائب 
خيسر  جيعله  فرجنية  سليمان 
شريكه االسرتاتيجي، صحيح ان 
حزب اهلل يضع آمااًل على اجلنرال 
أن  يعين  ال  هذا  ولكن  عون 

اجلنرال أعطى نفسه للحزب.«
عون  »وصول  ان  جعجع  وأّكد 
إىل بعبدا هو إنتصار كبري لي«، 
 « عون  له  قاله  مبا  مستشهدًا 
 Dorénavant la vie ne vaut pas
شيء  ال  ان  معناه  ما   la peine
لنعود  الدنيا  هذه  يف  حيرز 

وخنتلف جمددًا«.
إىل  ينزل  ال  عون  »ان  وتابع: 
حياول  ألنه  النيابي  اجمللس 
شيء  على  اهلل  وحزب  اإلتفاق 

ما.«
وتيار  القوات   « ان  وأوضح 
رئاسة  على  خمتلفان  املستقبل 
إىل  سننزل  وحنن  اجلمهورية 
أن  على  الضرورة  تشريع  جلسة 
يف  اإلنتخاب  قانون  درس  يتم 

جلسته األوىل.«
األعمال  أهم  من  جعجع:«  وقال 
مصاحلة  هي  بها  قمنا  اليت 
بالتحديد  اجلمعة  يوم  معراب، 
السفري السعودي يف لبنان أكد 
أال  اجلديد  العربي  صحيفة  عرب 

فيتو على عون.«
»السفري  ان  جعجع  وكشف 
لبعض  قال  لبنان  يف  االيراني 
إذا  الغربيني  الديبلوماسيني 
إذهبوا  رئاسية  إنتخابات  أردمت 
إىل الفاتيكان إلقناع عون بسحب 
اهلل  حزب  الواقع  ففي  ترشيحه، 
ال يريد رئيسًا قويًا ألنه ال يريد 

مجهورية قوية.«
املواطن  اختطاف  على  وتعليقًا 
جعجع  دعا  ايران،  يف  زكا  نزار 
احلكومة اللبنانية اىل الطلب من 
السلطات االيرانية معرفة أسباب 
على  لتبين  املواطن  هذا  اعتقال 

الشيء مقتضاه.
وردًا على سؤال، اجاب جعجع:« 
أن  اإليراني  للمشروع  ميكن  ال 
األكثرية  أن  وأتصور  ينتصر، 
على  اليمن  بعد  العربية ستنكب 
تريد  العربية  واألكثرية  سوريا 
منذ  األسد  بشار  موضوع  طرح 

البداية.«
احلرب  » خالل  انه  وشرح جعجع 
الناس  كل  مع  تواجهنا  اللبنانية 
وليس  وأمل  اهلل  حزب  مع  إال 
ال  ولكن  بيننا  أحقاد  من  هناك 
ميكن للوضع أن يستمر هكذا يف 

لبنان«.
زمنيًا  سقفًا  ال  واستطرد:« 
وحنن  عون  اجلنرال  لرتشيحنا 
حتى  الرتشيح  بهذا  مستمرون 

النهاية«.
نادمة  غري  القوات  ان  أّكد  واذ 
على عدم دخوهلا احلكومة احلالية، 
علينا  تطرح  جعجع:«أمل  سأل 
من  وغريها  الداخلية؟  وزارة 
إىل  نسعى  ال  حنن  الوزرات؟ 
ليس  وهذا  الوزراية  احلقائب 
مل  أنين  على  أندم  ولن  نهجنا 

أشارك يف هذه احلكومة.«
تستمر  أن  ميكن  وأردف:«ال 

 لو كان حزب اهلل جديا برتشيح عون اىل الرئاسة لكان اليوم يف قصر بعبدا

جعجع: سنخوض االنتخابات النيابية مع املستقبل والوطين احلر 

جعجع خالل املقابلة مع مرسيل غانم

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

املوضوع: تجديد جوازات السفر اللبنانية
تبلـّغت هذه القنصلية العامة تعميم وزارة اخلارجية واملغرتبني رقم 12/2440 
تاريخ 2016/3/29، املتضمن كتاب املديرية العامة لألمن العام الذي يسمح 
للبعثات اللبنانية يف اخلارج جتديد جواز السفر اللبناني ملدة سنة واحدة فقط 
إستثنائيًا يف احلالة اليت يتقدم فيها صاحب العالقة بطلب جواز سفر جديد 

وتكون صالحية جواز السفر املوجود حبوزته  قد شارفت على اإلنتهاء.
كذلك، يطلب من مجيع اللبنانيني الراغبني باإلستحصال على جوازات سفر 
لبنانية جديدة، وجوب التقّدم بطلباتهم من مكاتب هذه القنصلية العامة قبل 
ثالثة أشهر على األقل من تاريخ إنتهاء صالحية جوازات سفرهم، كي يتاح 
هلذه القنصلية العامة إمتام معاملة منح جواز السفر اجلديد هلم من املديرية 

العامة لألمن العام ويف مدة زمنية تتناسب مع حاجتهم  هلذا اجلواز.  

    سدني، يف 2016/3/30
 قنصل لبنان العام

 جورج البيطار غانم 

قنصلية لبنان العامة - سيدني
تعميم هام

ونعمل  كثريًا  الرئاسية  األزمة 
سواء  للجهورية  رئيسًا  لننتخب 
األشهر  أو  حزيران  أو  أيار  يف 

املقبلة.«
خليار  متحمسًا  لست   « وقال 
الشارع مع »التيار الوطين احلر« 
 - مسيحيًا  نريد صراعًا  ال  وحنن 

اسالميًا يف البلد.«
لن  إذا   « انه  اىل  جعجع  ولفت 
توقف خصمك عند حدوده عندها 
ال يعرف حدوده، وبالتالي جيب 
وضع حّد لتصرفات »حزب اهلل« 

يف اخلارج.«
جربان  الوزيرين   « ان  وذّكر 
عكسا  املشنوق  ونهاد  باسيل 
يف  اللبنانية  احلكومة  موقف 
كانت  فاذا  اخلارجية،  املؤمترات 
عليها  موجودة  اللبنانية  احلكومة 
ان تتصرف حيال عدد من امللفات 
جمتمعة  احلكومة  حازم.  بشكل 
وتعليماتها هي من قادت موقف 
لبنان يف إجتماع اجلامعة العربية 
وليس الوزير باسيل كذلك نهاد 
املشنوق يف إجتماع جملس وزراء 
موقفهما  فجوهر  العرب  الداخلية 
و  عينها،  احلكومة  من  آت  واحد 
ليس من مصلحة لبنان واحلكومة 
بل  السعودية  مهامجة  اللبنانية 
بعدم  اهلل«  »حزب  إقناع  عليها 

جدوى اهلجوم على اململكة.«
وعن الربيع العربي، قال جعجع:« 
اآلراء حول الربيع العربي ليست 
يف  حيدث  ما  وخصوصًا  مبحلها 
ليبيا والعراق، نعم هناك خسائر 
وليبيا  العراق  يف  ولكن  بشرية 
تارخيهم  يعيشون  هم  بالتحديد 
جممدة  كانت  العربية  والدول 
باحلياة،  تفعم  واآلن  ومصربة 
يتفاعل  العرب  الربيع  ترك  جيب 
الوسطى  القرون  كما حصل يف 
مسار  هو  فهذا  أوروبا،  يف 
مداه،  يأخذ  ان  وجيب  التاريخ 
قديم  بناء  لديك  يكون  فعندما 
تقوم بهدمه لتبين بداًل عنه وجيب 
تعيش  العربية  الشعوب  ترك 

حياتها.«
بالنسبة  »الفدرالية  ان  وأوضح 
لي ليست واردة، أواًل مشروعنا 
علينا  لذلك  كبري  وطين  مشروع 
تثبيت لبنان وقيام دولته، وحنن 
اجلانب  على  نتفاهم  و«التيار« 
قريبة  نظرنا  ووجهات  الداخلي 

من بعضها.«
الرئيس  على كالم  وأثنى جعجع 
امليثاقية،  باحرتام  بري 
هذه  رتم  حتحُ ال  ملاذا  متسائاًل:« 
اىل  األمر  يأتي  عندما  امليثاقية 
»ما  شعاري  املسيحي؟  الشأن 
يف حدا يكون مرتاح لوحده الزم 
الناس تكون مرتاحة لريتاح  كل 

له  املستقبل«  فتيار  لبان«، 
ألنه  احلكومة  الفصل يف  الكلمة 
وكذلك  النيابية،  األكثرية  ميلك 
أمل وحزب اهلل يف رئاسة جملس 

النواب...«
سامي  »النائب  ان  اىل  وأشار 
عند  قال  حني  حق  على  اجلميل 
خلو سدة الرئاسة يتحّول اجمللس 

النيابي إىل هيئة ناخبة.«
انتخابات  قانون  إقرار  وحول 
الرئيس  جعجع:«  قال  جديد، 
انتخابيًا  مشروعًا  تبنى  بري 
املستقبل  مع  ملشروعنا  شبيهًا 
جبهد  القيام  وجيب  واالشرتاكي 
لتوحيد اآلراء، والرئيس احلريري 
الذي  االنتخابي  بالقانون  يسري 
اتفقنا عليه سويًا«، مؤكدًا »أننا 
غياب  يف  للتشريع  نذهب  ال 
لبت  االمر  كان  اذا  اال  الرئيس 
احلريري  وسعد  االنتخاب  قانون 
إذا  تشريعية  جلسة  إىل  يذهب 
قانون اإلنتخاب على جدول جلسة 

أعماله.«
ويف موضوع االنتخابات البلدية، 
سنخوض  »أننا  اىل  جعجع  أشار 
وتيار  حنن  النيابية  اإلنتخابات 
و«التيار  وحنن  »املستقبل« 
جنب،  اىل  جنبًا  احلر«  الوطين 
البلديات  رؤساء  من  فاملطلوب 
االهتمام  كيفية  يعرفوا  ان 

ومعاركنا  ببلدياتهم،  الفعلي 
باجتاه  التيار  جانب  اىل  اليوم 
العمل  االفضل وحتسني وتطوير 
البلدي، فاالنتخابات البلدية جيب 
اخلدمات  مستوى  اىل  ترقى  ان 

االجتماعية واالمنائية«.
الدولة،  أمن  جهاز  أزمة  وحول 
قال جعجع:« انا ال انظر اىل ملف 
طائفي،  منطلق  من  الدولة  امن 
وبالتالي ال جيب توقيف ميزانية 
مشلكة  بسبب  الدولة  أمن  جهاز 
بني رئيس اجلهاز ونائبه، وجيب 
املشكلة  وحل  خمصصاته  دفع 
بشكل جانيب ويف املقابل تشكيل 
التدابري  نيابية حتقق وتأخذ  جلنة 

الالزمة«.
بني  حديث  واضاف:«هناك 
وزيرين ثالثة يعملون على إلغاء 
هذا اجلهاز وال حيق هلم التصرف 
فهذا  اجلهاز،  وخنق  لوحدهم 
األمر حيتاج إىل طاولة حوار وأنا 
أمتنى على الرئيس سالم أن جيد 
إختاذ  سالم  للرئيس  حيق  حاًل، 
القانون  الالزمة ضمن  اإلجراءات 
ولكن خنق اجلهاز بهذا األسلوب 
ميليشياوية  تصرف  طريقة 
عند  متوقف  اليوم  واملوضوع 

رئيس احلكومة.«
أجاب:«  سؤال،  على  وردًا 
الكيانية  الوجودية  األزمة  مقابل 
لدينا وحش ال  منها  نعاني  اليت 
يقل أهمية وهو الفساد مل أكن 
الفساد كبري هلذا  أن حجم  أعلم 
الفساد يف  حبجم  دمت  احلد. صحُ
لبنان وامللفات تصل اىل مئات 
واليوم  الدوالرات،  من  املاليني 
النفايات  مللف  حل  وجود  عدم 
حل،  عن  بحث  يحُ ال  أصاًل  ألنه 
القوات  يف  قرارًا  اختذنا  لقد 
الفساد  مبحاربة  املقبلة  للمرحلة 
عند  ألنه  القضاء  يف  وباألخص 
فساد القضاء ينتهي كل شيء، 

سياسية  جمموعات  هناك  فمثاًل 
متفقة مع بعضها على احلكم على 
ميشال مساحة وهذا الفساد حبد 

ذاته...«
واستشهد جعجع مبا جرى » ليلة 
رأس السنة عندما علمت النائب 
سرتيدا جعجع أن بعض احملالت 
موسم  خالل  املواطنني  إستغلت 
الثلج، فقدمت شكوى فورًا لدى 
البلدية اليت حررت بدورها حمضر 
بشري منوذج  لذا  ضبط حبقهم، 
السلطة  حيث  البلدي  للعمل 
للتبليغ  بواجبها  تقوم  السياسية 

عن املخالفات.«
التيار  مع  اتفقنا  واستطرد:« 
الوطين احلر ان تكون املعركة يف 
البلديات من اجل االتيان ببلديات 
فعالة، واتفقنا على بعض رؤساء 
وال  التيار  مع  ال  ليسوا  بلديات 
التعاون  نريد  وحنن  قواتيني 
مواجهات  نريد  وال  اجلميع  مع 
فالبلديات للعمل، يف بريوت مثاًل 
إتفقنا على املناصفة 12 - 12، 
ففي زحلة هناك حماولة للوصول 
إىل بلدية توافقية ولكن مل أعرف 
بعد تفاصيلها نريد بلدية تعوض 
الـ 6 سنوات اليت مرت على أبناء 
مع  مواجهة  نريد  ال  حنن  زحلة 
بلدية  مرييام سكاف ولكن نريد 
علينا  رح  طحُ زغرتا  ويف  فعالة، 
التصور بقيام حتالف بني رئيس 
معوض  ميشال  االستقالل  حركة 
بيننا  التوافق  ومت  املردة  وتيار 

مجيعًا...«
كـقوات  »حلمنا  جعجع:  وختم 
حلفنا  على  حنافظ  أن  لبنانية 
األساسي مع تيار املستقبل ومن 
جهة ثانية دعم احللف اجلديد مع 
التيار الوطين احلر« ألن »القوات« 
معًا  و«املستقبل«  و«التيار« 
الكثري  حيققوا  أن  يستطيعون 

للبنان ...« 
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 سامي اجلميل: الكتائب تتبنى املرشحني لرئاسة اجلمهورية 
بناء على براجمهم ورؤيتهم للبنان

»الكتائب  حزب  رئيس  اعترب 
اللبنانية« النائب سامي اجلميل 
للجمهورية  رئيس  »انتخاب  ان 
الدميوقراطية  الدورة  مفتاح  هو 
املعرب  و  املؤسسات  وكل 
وعودة  جديدة  حكومة  لتشكيل 
العمل  اىل  النواب  جملس 
جمددا ومن هنا ضرورة حصول 
مربر  ال  اذ  الرئاسية  االنتخابات 
دميوقراطيته  عن  لبنان  خلروج 
»ضرورة  على  مشددا  اليوم«، 
عن  لبنان  حييد  رئيس  انتخاب 
الصراع ويكون قادرا على مجع 
حوار جدي حيمي  اللبنانيني يف 
وصاحب  كفوءا  ويكون  البلد 

رؤية شاملة تنتشل البلد«.
»الكتائب تتبنى  ان  ولفت اىل 
براجمهم  على  بناء  املرشحني 
اىل  مشريا  للبنان«،  ورؤيتهم 
تركيبة  ان  يؤمن  »احلزب  ان 
حتتم  املتنوعة  االجتماعية  لبنان 
ابقاءه مبنأى عن الصراع القائم 
يكون  ان  الرئيس  على  وأن 
»ال«  قول  على  وقادرا  حياديا 
اليه«،  البلد  جلر  حماولة  ألي 
الصفات غري  »هذه  ان  موضحا 
املطروحني  باملرشحني  متوافرة 

اليوم«.
صفات  »من  أن  اىل  واشار 
رئيس اجلمهورية املطلوبة اليوم 
قادرا  يكون  ان  مهماته  ومن 
وقيادة  اللبنانيني  مجع  على 
البلد  حلماية  بينهم  جدي  حوار 
الدائر يف  املذهيب  الصراع  من 
ميتد  ان  ميكن  والذي  املنطقة 
يف  اللبنانية  احلدود  داخل  اىل 
عصريا  يكون  وان  وقت،  اي 
تقدمية  بافكار  ويتحلى  كفوءا 
واجتماعية  اقتصادية  ورؤية 
ووطنية تنتشل لبنان من وضعه 
الصعب لينهض به يف السنوات 

الست املقبلة«.
»الرئيس  ان  مقولة  ورفض 
ضعيف«،  رئيس  هو  احليادي 
ال  الرئيس  »قوة  ان  معتربا 
من  بل  حزبا  قيادته  من  تأتي 
شخصيته وقدرته على الصمود 

احزاب  التحديات وبوقوف  بوجه 
شعبية اىل جانبه تؤمن له الغطاء 
ومتنحه القوة الالزمة ليتمكن من 

احلكم«.
االنتخابات  »مفتاح  ان  وتابع: 
الذي  اهلل  حزب  يد  يف  اليوم 
التيار  مع  النصاب  يعطل 
يستمر  ان  وميكن  احلر  الوطين 
منظور  غري  مدى  اىل  ذلك  يف 
عن  األسر  بفك  يقتنع  مل  اذا 
الرئاسة اللبنانية داعيا اىل دور 
روسي اجيابي يف تسهيل اجراء 
على  لقدرتها  نظرا  االنتخابات 
املعنيني  األفرقاء  مع  التواصل 
اليوم  تلعبه  الذي  الدور  واىل 

يف املنطقة«.
املسؤولني  اىل  رسالة  ووجه 
ان  مفادها  العامل  يف  الكبار 
على  له  تأثري  ال  وطن  »لبنان 
الصراع بني الدول الكربى وهو 
حتمل الكثري وآن األوان العطائه 
األزمات  عن  بعيدا  فرصة 
نفسه  بناء  ليعيد  والصراعات 
بني  حوار  مساحة  اىل  ويتحول 
املتصارعني وان يكون سويسرا 
اجلغرايف  باملعنى  ليس  الشرق 
امنا باملعنى الثقايف فيكون مقرا 
للحوارات اليت حتصل على غرار 

ما جيري يف جنيف ولوزان«.
ويف ما يتعلق مبوضوع االنتخابات 
منها  الكتائب  وموقع  البلدية 
اصطفاف  ال   « ان  اجلميل  اكد 
سياسيا يف ما يقارب ال %85 
من الضيع اللبنانية وان املنافسة 
ترتدي الطابع احمللي وان كلمة 

داخل  موحدة  غري  األحزاب 
الضيع وحمازبوها يتوزعون على 
لوائح متنافسة«، الفتا اىل ان 
»االصطفاف السياسي ميكن ان 
يلعب دوره فى القرى والبلدات 
الكبرية ومن هنا حماولة التوافق 
لتجنيبها الصراع السياسي ويف 
حال مل ننجح فستخوض الكتائب 

املعارك البلدية«.
يدفع  »لبنان  ان  اجلميل  واعترب 
مثن انغماس البعض يف الصراع 
ان  اىل  مشريا  املنطقة«،  يف 
سقف  برفعه  اهلل«  »»حزب 
ودخوله  العربية  للدول  حتديه 
اليها وحماولة زعزعة االستقرار 
عالقة  على  مباشرة  اثرت  فيها 
لبنان ككل مع دول تربطنا فيها 
نعترب  لذلك  صداقة،  عالقات 
لبنان  يورط  اهلل«  »حزب  ان 
ويؤثر  وصدامات  بصراعات 
مبحيطة  لبنان  عالقة  على  سلبا 
آالف  مئات  يعمل  وقت  يف 
اللبنانيني يف اخلليج وهم اليوم 

يف خطر«.
بعودة  يكون  »احلل  ان  واكد 
ووضع  لبنانيته  اىل  اجلميع 
اعتبار  كل  فوق  بلده  مصلحة 
ان  عليه  الذي  اهلل  حبزب  بدءا 
اقرب  اآلخر  اللبناني  ان  يدرك 
اينما  آخر  انسان  اي  من  اليه 

وجد«.
لبنان   »: بالقول  اجلميل  وختم 
ما  واذا  شعار  ليس جمرد  اوال 
التقينا على هذه األولوية يصبح 

التفاهم فيما بيننا أسهل«.

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

لبنانيات

يتشــرف حــزب القــوات اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا 
بــدعــوة ابنــاء الجــاليــة عــامــة لحضــور لقــاء املقــاومــة 

السنــوي بــرعــايــة الــدكتــورسميــر جعجــع ممثــال بــالنــائــب 
جــوزيــف املعلــوف عضــو كتلــة القــوات اللبنــانيــة وذلــك 

فــي 23-04-2016 الســاعــة الثــامنــة مســاء علــى العنــوان 
التــالــي:

Imperial Paradiso
58 Spencer St.

Fairfield NSW 2165
لـالستعــالم والحجــز االتصــال علــى

0400 803 800 
أمــانــة أالعــالم        

لقــاء املقــاومــة السنــوي للقــوات 
اللبنــانيــة سيــدنــي استــراليــا

 احلريري استقبل رئيس دائرة أوقاف عكار على رأس وفد:

سنستمر يف مساعينا النقاذ لبنان مهما كثرت التحديات
احلريري  سعد  الرئيس  استقبل 
»بيت  يف  االول  امس  مساء 
أوقاف  دائرة  رئيس  الوسط« 
عكار الشيخ مالك اجلديدة، على 
اجمللس  أعضاء  من  وفد  رأس 
اإلداري واجلهاز الديين ألوقاف 

عكار.
للشيخ  بكلمة  اللقاء  استهل 
اجلديدة قال فيها: »حنن اليوم 
أتينا  والسالم،  احملبة  بيت  يف 
وفدا من أبناء عكار اليت أنت يف 
قلبها. لقد مسعناك تقول خالل 
أنك  لروسيا  األخرية  زيارتك 
رأس  يف  لبنان  ليبقى  ستبقى 
اهتمامات الدول، هذا ما اعتدنا 
الشهيد  الرئيس  أرث  عليه من 
يعمل  الذي  احلريري  رفيق 
وحنن  جامع،  وطين  خطاب  على 
نبشركم أن هذا االعتدال يسري 
احلقيقيني  اللبنانيني  دماء  يف 
ضد  سنبقى  وحنن  الوطنيني، 
فالتطرف  كان،  كيفما  التطرف 
إىل  وال  دين  إىل  ينتمي  ال 
بني  رمحة  مشروع  حنن  طائفة. 
كل الناس ونتعاون مع اجلميع 
اإلنسان.  كرامة  حفظ  أجل  من 
وهي  بامتياز،  وطنية  وعكار 
النهج  هذا  مع  وستبقى  كانت 

وهذا االعتدال«.
البلد  حصنتم  »لقد  وختم: 
خبطابكم السياسي املعتدل ومد 
اليد لآلخرين، وحنن سنبقى إىل 
على  للحفاظ  وندعمكم  جانبكم 
وإخراج  والكلمة  الصف  وحدة 

لبنان من حمنته«.
الرئيس الحريري

ورد الرئيس احلريري بكلمة رحب 
شك  »ال  وقال:  بالوفد  فيها 
أننا منر مبرحلة دقيقة جدا ومن 
واجيب أن أحبث عن كل السبل 
إلخراج البلد من الصعوبات اليت 

يواجهها.
ويف  املنطقة  يف  صراع  هناك 
لتيار  استهداف  وهناك  لبنان 
يف  جيسد  الذي  »املستقبل« 
السياسي  وخطه  ممارساته 
به  نقوم  ما  االعتدال وكل  خط 
ألجل  هو  ومبادرات  مساع  من 
إيصال البلد إىل بر األمان، ألننا 
ووحدته  لبنان  على  حريصون 
بني  املشرتك  العيش  وصيغة 

كل اللبنانيني«.
وخاطب الرئيس احلريري الوفد 
لالبتعاد  اجلميع  »أدعو  قائال: 
عن اخلطاب التصعيدي املتشنج 
ألن  االعتدال،  خطاب  والتزام 
من  يزيد  التحريضي  اخلطاب 
حدة التشنج بني اللبنانيني وال 
إجيابية.  نتيجة  أي  إىل  يؤدي 
علينا أن نأخذ األمور باليت هي 
أحسن، ألننا مسؤولون أمام اهلل 
التضييق  حاولوا  لقد  والناس. 
الوسائل  بكل  عكار  على 
وألصقوا بها شتى تهم التطرف 
ألن  فشلوا  ولكن  واملذهبية، 
ومتسكهم  بوحدتهم  عكار  أبناء 
هذه  كل  أفشلوا  بالدولة، 

احملاوالت املشبوهة«.
مع  مواجهة  »حنن يف  وأضاف: 
هذه  وشاركنا يف  اهلل«  »حزب 
ربط  أنها  أساس  على  احلكومة 
بالبلد  للنهوض  بيننا،  نزاع 
الضرورية  املستلزمات  وتوفري 
ومشكلتنا  املواطن،  وحاجات 
اهلل«،  »حزب  قيادة  مع  هي 

وتصرفاته  ممارساته  بسبب 
وتدخله  الداخل  يف  وارتكاباته 
الدول  من  العديد  شؤون  يف 
جانب  إىل  ومشاركته  العربية 
نظام األسد باحلرب ضد الشعب 

السوري«.
يف  مستمرون  »حنن  وتابع: 
الشهيد  الرئيس  ومسرية  نهج 
بلبنان  للنهوض  احلريري  رفيق 
واحلفاظ  املستويات،  كل  على 
اليت  املخاطر  كل  من  عليه 
يواجهها، وكما حنن جنسد تيار 
كذلك  التطرف،  وضد  االعتدال 
من  والقتل  الظلم  ضد  نقف 
يدنا  مددنا  لقد  أتى.  جهة  أي 
إلنهاء  باملبادرة  وقمنا  لآلخرين 

االنقسام السياسي الذي يعطل 
مسرية الدولة والنتخاب رئيس 
يف  وسنستمر  للجمهورية، 
التحديات  كثرت  مهما  مساعينا 
فيه،  يتخبط  مما  لبنان  إلنقاذ 
تشنجت  مهما  النهاية  يف  ألنه 
ال  املواقف،  وتباعدت  األجواء 
مع  اللبنانيون  يتالقى  وأن  بد 
مصلحة  على  البعض  بعضهم 
البلد اليت تعين اجلميع من دون 

استثناء«.
وختم الرئيس احلريري: »أعرف 
معاناة عكار وحاجاتها، وسأعمل 
ما يف وسعي مع اجلهات املعنية 
واخلدمات  املشاريع  لتنفيذ 

املمكن تنفيذها«.

زار رئيس حزب التوحيد العربي 
أمن  عام  مدير  وهاب،  وئام 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
الداخلي  ومدير عام قوى األمن 
بصبوص،  ابراهيم  اللواء 
األمنية  األجهزة  بعمل  مشيدا 
يف إلقاء القبض على عدد من 
الشبكات واجملرمني إن كان من 
شعبة  أو  العام  األمن  مديرية 

املعلومات.
وأثنى وهاب حبسب بيان ألمانة 
اإلعالم يف حزب التوحيد العربي 
على »احلضور الكبري والشجاعة 
بصبوص  اللواء  بها  قام  اليت 
بإحالة عدد من الضباط والرتباء 

املتورطني يف ملف الفساد يف 
معتربا  الداخلي«،  األمن  قوى 
لقوى  تسجل  اخلطوة  هذه  »أن 
األمن الداخلي وال تسجل عليها 
اليت  الوحيدة  املؤسسة  ألنها 
جتّرأ املشرف عليها وقام بهذه 
أن  الشجاعة وهي جيب  اخلطوة 
للقيام  لآلخرين  حافزا  تكون 

مبثله«.
التدخالت  »من  وهاب  وحذر 
السياسية يف القضاء ملساعدة 
حصل  كما  املتورطني  بعض 
أخلي  الذي  الضباط  أحد  مع 
سبيله بعكس زمالئه رغم إثبات 

تورطه«.

وهاب زار ابراهيم وبصبوص وأشاد بعمل 
األجهزة األمنية

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد   
»الثقة  لديه  أن  املشنوق  نهاد 
مبحكمة التمييز العسكرية، وأي 
ميشال  ملف  يف  يصدر  حكم 
وأشار  عادال«.  سيكون  مساحة 
»تويرت«  على  له  تغريدات  يف 
إىل أن »أي حكم عادل سيصدر 
له  تكون  لن  مساحة،  ملف  يف 
اشرف  الوزير  باستقالة  عالقة 
بطلبه  يومها  ربطها  النه  ريفي 
اجمللس  اىل  امللف  حتويل 

العدلي«.
جلسة  من  خروجه  بعد  وقال 
جملس الوزراء: »يبدو أن طائفة 
أمن الدولة أهم من عمل احلكومة 
االمن  وقوى  املطار  وامن 
وعلق  العام«.  واالمن  الداخلي 
اخلارجية جربان  على كالم وزير 
وقال:  اجللسة،  خالل  باسيل 
األمن  بقوى  التشهري  »أرفض 
الكالم  شطب  الداخلي«.وطلب 

الطائفي من حمضر اجللسة.

وزير الداخلية: أي حكم يصدر يف ملف مساحة 
سيكون عادال ونرفض التشهري بقوى األمن
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لبنانيات

املرده  تيار  رئيس  استقبل 
يف  فرجنيه،  سليمان  النائب 
دارته يف بنشعي امس االول، 
الشعبية«  »الكتلة  رئيسة 
السيدة مرييام سكاف، مع وفد 
السياسي  املكتب  اعضاء  من 
اطار  يف  وذلك  الكتلة  يف 
الزيارات اليت تقوم بها سكاف، 
اىل القيادات السياسية، حيث 
عقد اجتماع حبضور السيدة رميا 
يف  االعالم  ومسؤول  فرجنيه 
املرده احملامي سليمان فرجنيه 
القضايا  جممل  يف  حبث  ختلله 

الراهنة.
وخالل اللقاء الذي دام ساعتني 
اسرتجع  غداء  مأدبة  وختلله 
فرجنيه العالقة املميزة والودية 
بالراحل  جتمعه  كانت  اليت 
على  مثنيا  سكاف،  الياس 
وآدميته  املشرفة  »مسريته 
هذا  يف  نظريها  قل  اليت 
تعلوه  الذي  السياسي  الزمن 

االنانيات«.
بقدرة  ثقته  فرجنية  وابدى 
»متابعة  على  سكاف  السيدة 
الراحل  بارث  والنهوض  السري 
متسكها  خالل  من  السياسي 

 فرجنية التقى سكاف وأكد مساندته 
للكتلة الشعبية ودورها الطليعي

خبطه الذي كان خط انفتاح«.
رئيسة  »ان  فرجنية:  وقال 
قادرة  اليوم،  الشعبية  الكتلة 
ويف  التحديات  مواجهة  على 
البلدية  االنتخابات  طليعتها 
انه  مؤكدا  النيابية«،  والحقا 
ويف حال »وصوله اىل رئاسة 
مساندا  يبقى  اجلمهورية سوف 

للكتلة ودورها الطليعي«.
سكاف  السيدة  بدورهاشكرت 
والسيدة  املردة  تيار  زعيم 
اليت  البالغة  حفاوتهما  رميا 
العائلية  العالقة  متانة  تعكس 
السياسية،  قبل  الطرفني  بني 
»ان  متنياتها  عن  واعربت 
 - املسيحي  الوفاق  يشمل 
وان  التكتالت  مجيع  املسيحي 
التوافق يف ما بينها على  يتم 
الفراغ،  الن  للرئاسة  مرشح 
لبلد  ومعيب  عار  اصبح وصمة 
على  النزاعات  عصر  يعيش 
باتت  هنا  ومن  التفاصيل  كل 
الكتل  على  تقع  املسؤولية 
النيابية لتوفري نصاب دستوري 
وقت  باسرع  الرئيس  النتخاب 
وعدم التعويل على اي رهانات 

خارجية«.

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

فرنجيه مستقبال سكاف

عقد جملس الوزراء جلسة عادية، 
عند العاشرة والنصف من قبل 
السراي  يف  االول  امس  ظهر 
احلكومي، برئاسة رئيس جملس 

الوزراء متام سالم.
اثر اجللسة اليت استمرت ألكثر 
وزير  تال  ساعات،  ثالث  من 
املقررات  جريج  رمزي  االعالم 

الرمسية اآلتية:
»بناء على دعوة دولة رئيس 
اجمللس  عقد  الوزراء  جملس 
الساعة  عند  األسبوعية  جلسته 
العاشرة من يوم اخلميس الواقع 
نيسان  شهر  من  السابع  فيه 
احلكومي  السراي  يف   2016
وحضور  الرئيس  دولة  برئاسة 
الوزراء الذين غاب منهم الوزير 

رشيد درباس.
دولة  كرر  اجللسة  مستهل  يف 
ضرورة  اىل  الدعوة  الرئيس 
للجمهورية،  رئيس  إنتخاب 
مشريا اىل أن استمرار الشغور 
الرئاسي ينعكس بصورة سلبية 
املؤسسات  سائر  عمل  على 

الدستورية.
حبث  اىل  اجمللس  انتقل  ثم 
البنود الواردة على جدول أعمال 
مناقشتها،  فتمت  اجللسة، 
نظرهم  وجهات  الوزراء  وأبدى 
التداول  وبنتيجة  بصددها 
الالزمة  القرارات  اجمللس  اختذ 

بشأنها وأهمها:
أوال: املوافقة على طلب بعض 
الوزارات قبول هبات عينية أو 
نقدية مقدمة لصاحلها أو لصاحل 

إدارات تابعة هلا.
ثانيا: املوافقة على طلب بعض 

 جملس الوزراء قرر متابعة موضوع 
امن الدولة يف 12 نيسان جريج: املطار 

واالعالم اىل اجللسة املقبلة

الوزارات املشاركة يف مؤمترات 
اجتماعات  أو  أو معارض  لبنان 
بعض  سفر  وعلى  لبنان  خارج 

املوظفني.
مراسيم  على  املوافقة  ثالثا: 
من  إعتمادات  نقل  اىل  ترمي 
اىل  العامة  املوازنة  إحتياطي 
الوزراء  جملس  رئاسة  موازنة 
أو بعض الوزارات للعام 2016 
اإلثنيت  القاعدة  أساس  على 

عشرية تلبية حلاجاتها.
ويف معرض البحث بنقل بعض 
اإلعتمادات أثري موضوع مديرية 
امن الدولة، والطلبات املقدمة 
اعتمادات  بعض  لنقل  منها 
مناقشة  جرت  وقد  لصاحلها، 
املوضوع  هذا  حول  مستفيضة 
الوزراء  من  عدد  فيها  أبدى 
وجهات نظرهم بهذا الشأن ومل 
قرارات  اىل  املناقشة  تتوصل 
حول هذا املوضوع، فتقرر رفع 
هذه اجللسة ومتابعة البحث يف 
تعقد  أن  على  املقبلة  اجللسة 
اجللسة يوم الثالثاء املقبل يف 

12 نيسان 2016«.
سئل جريج: ملاذا مل يتم البحث 

يف موضوع وسائل االعالم؟
أجاب: »كان من املقرر ان ال 
الواحدة  تتجاوز اجللسة الساعة 
انا  حاولت  وقد  والنصف، 
التحدث يف هذا  والوزير حرب 
أمن  موضوع  ولكن  املوضوع 
الدولة استغرق كل الوقت ومل 
يعد هناك جمال للبحث. ومبا ان 
اجللسة املقبلة قريبة فاننا نأمل 
ان نبحث ذلك فيها، وكذلك مل 
يتم البحث يف موضوع املطار. 

سالم مستقبال الوفد

نشاطات  متابعة  إطار  يف 
واخلاليا  االرهابية  اجملموعات 
النائمة التابعة هلا، وبعد عملية 
املديرية  أوقفت  رصد دقيقة 
على  بناًء  العام  لألمن  العامة 
إشارة النيابة العامة املختصة 
اجلنسية  من  )م.ف(  املدعو 
تنظيم  اىل  إلنتمائه  السورية 

ارهابي.
اعرتف  معه  التحقيق  نتيجة 
جمموعة  جبانب  مبشاركته 
االرهابي  برئاسة  مسلحة 
امللقب  )ع.ح(  السوري 
معارك  يف   « القعقاع  بـ«ابو 
اللبناني،  عرسال ضد اجليش 

لبنان ينجو من عملية انتحارية!
داعش  لتنظيم  ومبايعته 
لدورات  ومتابعته  االرهابي 
وتصنيع  التفخيخ  جمال  يف 
اىل  باالضافة  املتفجرات، 
لتنفيذ  وحتضريه  ختطيطه 
احد  تستهدف  انتحارية  عملية 
بناء  وذلك  العسكرية  احلواجز 
لتكليف من اللبناني ) ع.ص( 
امللقب »ابو اخلطاب اللبناني« 
يف  داعش  بتنظيم  القيادي 

مدينة الرقة السورية.
بعد انتهاء التحقيق معه احيل 
على القضاء املختص، والعمل 
االشخاص  باقي  لتوقيف  جاٍر 

املتورطني.

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
امس  ظهر  بعد  بري  نبيه 
النائب  التينة،  االول يف عني 
قال  الذي  العريضي  غازي 
كل  من  »بالرغم  اللقاء:  بعد 
واملساعي  والنداءات  املواقف 
واالتصاالت اليت جتري وتتكثف 
جلسة  انعقاد  قبل  دائما 
استحقاق  أي  قبل  أو  للحكومة 
ينتظر قرارا معينا يهم الناس، 
الدولة تتعثر مسريتها، وكأننا 
ملداميكها  انهيار  حالة  أمام 
املختلفة،  مبؤسساتها  وهيكلها 
لرتتفع مكانها مداميك السرقة 
واملذهبية  والفوضى  والفساد 
الروائح  لتعمم  والطائفية، 
كل  من  تفوح  اليت  الكريهة 
مؤسسات الدولة وتشعر الناس 

كأننا لسنا يف دولة«.
أنه  دائما  »أكرر  وأضاف: 
الناس  كانت  احلرب  أيام  يف 
لكنها  أمورها،  وتنظم  تعاني 
اىل  وتتوق  االمام  اىل  تتطلع 
لسنا يف  أننا  احلمدهلل  الدولة. 
من  حالة  يف  بل  حرب،  حالة 
النسبيني،  واالستقرار  األمان 
يف  جيري  ما  كل  على  قياسا 
بغياب  نشعر  أننا  إال  املنطقة، 
وسقوطها،  وتعثرها  الدولة 
مثة  ليس  ألن  بساطة  بكل 
وما  كنت  وحماسبة.  مساءلة 
أحد  مثة  ليس  أن  أقول  زلت 
مد  وعلى  االستباحة  على  جيرؤ 

 العريضي من عني التينة:

 كأننا أمام حالة انهيار الدولة

اليد اىل املال العام لو مل يكن 
يشعر حبماية من مكان ما. آن 
الوقاحة يف  االوان لوقف هذه 
إهدار  مستوى  على  االستباحة 
والنهب  والسرقة  العام  املال 
أننا  املشلكة  مكان.  كل  يف 
أعتدنا أن نعيش يف بلد، كل 
وكل  ملفا،  يبتلع  فيه  ملف 
وبالتالي  قضية،  تبتلع  قضية 
ال نصل اىل حق على املستوى 
نصل  وال  للمواطن،  الشخصي 
اىل حقيقة يف متابعة أي ملف. 
يستمر،  أن  ميكن  ال  أمر  هذا 
مبنأى  أنه  البعض  توهم  وإذا 
فهو  السلبية  النتائج  هذه  عن 
علينا  ستحل  والكارثة  خمطئ، 
خاسرين  وسنكون  مجيعا، 
لبنان،  األكرب  واخلاسر  مجيعا، 

ومسعة مؤسسات الدولة«.
وأمل »أن يعي اجلميع خماطر ما 
تكريس  اىل  نذهب  وأن  جيري 
يأت  مل  واملساءلة.  احملاسبة 
غرباء من اخلارج ومل يفتعل أحد 
من اخلارج، وليس مثة مؤامرات 
يف  اخلارج  من  ضدنا  حتاك 
مستوى  كل  على  اجملال  هذا 
القضايا اليت أثريت يف الفرتة 

األخرية«.
ثم استقبل بري املديرة العامة 

لوزارة العدل ميسم النويري.
نايلة  النائب  ايضا  واستبقل 
بو  نبيل  والزميلني  تويين 

منصف وغسان حجار.

سالم مستقبال الوفد

 إستقبل رئيس جملس الوزراء 
االول  امس  عصر  سالم  متام 
من  وفدا  الكبري،  السراي  يف 
جل  عن  احلصار  لفك  »التجمع 
الديب واملنت«، برئاسة أدوار 

أبو جودة.
االجتماع:  بعد  جودة  أبو  وقال 
»لقد تباحثنا مع دولة الرئيس 
يف مشروع بناء جسر جل الديب 
على شكل 2L بكلفة 12 مليون 
دوالر أمريكي، حبسب التوصية 
اليت صدرت عن جلنة األشغال 
من  النيابية،  والنقل  العامة 

 سالم عرض مع وفد التجمع لفك احلصار عن جل 
2L الديب واملنت مشروع بناء اجلسر على شكل

العائدة  املبالغ  إحتساب  دون 
دفعت  واليت  لالستمالكات 
بناء  أن  علما  يف وقت سابق، 
جسر على شكل 2u سيكلف 72 
مبثابة  وسيكون  دوالر  مليون 

جسر مبتور«.
نطالب  الذي  »اجلسر  أضاف: 
وخمرجا  مدخال  سيشكل  به 
املباشرة  وميكن  الديب،  جلل 
ببنائه فورا من دون أي عوائق 
مسربي  على  السري  حلركة 
مدة  تتعدى  وال  االوتوسرتاد، 

بنائه الستة أشهر«. 

سالم مستقبال الوفد

اجمللس  رئيس  نائب  استنكر 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
الشيخ عبد األمري قبالن »قرار 
قناة  حبجب  سات  نايل  شركة 
جائر  اجراء تعسفي  املنار، يف 
ال يستند اىل اي معايري مهنية 
وينايف احلق واحلقيقة ويشكل 
اليت  االعالمية  للحرية  انتهاكا 
العربية  مصر  مجهورية  كانت 
احد قواعدها يف العامل العربي 
ليس  القرار  فهذا  واالسالمي، 
له ما يربره على االطالق وعلى 
الرتاجع  سات  النايل  ادارة 
عنه اذ يفاقم من اجواء التوتر 
الذي تشهده منطقتنا العربية، 
فيما املطلوب ان يفتح العرب 
واملسلمون كل قنوات التواصل 

واالتصال يف ما بينهم«.

املنار  قناة  »ان  قبالن  واكد 
يف  املقاومة  صوت  عن  تعرب 
عاملنا وهي ختدم قضايا الوحدة 
لالعالم  وتتصدى  واملمانعة 
الصهيوني والتكفريي وحتتضن 
القضايا احملقة للشعوب العربية 
واالسالمية وحجبها خدمة جمانية 

للكيان الصهيوني وحلفائه«.

قبالن: حجب املنار خدمة جمانية للكيان 
الصهيوني وحلفائه

»الوكالة  أفادت 
لالعالم«  الوطنية 
غريب  حدث  عن 
يف  اليوم  حصل 
حيث  الصرفند،  بلدة 
مخس  قطة  أجنبت 
وكتلة  صغرية  هرر 

تشبه رأسا يشريا.

 قطة تلد كتلة تشبه رأسا بشريا يف 
الصرفند
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اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  دعا 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
»الدول الصديقة واحملبة للبنان 
التوصل  يف  املساعدة  إىل 
بانتخاب  اللبنانيني  بني  التفاق 
بعد  اللبنانية  للجمهورية  رئيس 
والشلل يف  الفراغ  من  سنتني 

مؤسسات الدولة«.
بعد  جاء  دريان  املفيت  كالم 
يف  اجلمهوري  القصر  زيارته 
وارسو ولقائه الوزير يف رئاسة 
لشؤون  البولندية  اجلمهورية 
فويتك  الدولية  العالقات 
كوالرسكي الذي نقل له حتيات 
البولندية  اجلمهورية  رئيس 
وأبلغه  البالد،  خارج  املوجود 
البولندية  الرئاسة  برتحيب 
بزيارته وجهوده يف نشر ثقافة 

االعتدال.
وقال املفيت دريان: »ان خطورة 
الوضع يف لبنان تستدعي عملية 
عاجلة النتخاب رئيس للجمهورية 
بدون  امان  وال  استقرار  فال 
والتأخري  عليه،  متوافق  رئيس 
تعقيدا  األمر  يزيد  باالنتخاب 
مما  االستحقاق  هذا  إلجناز 
التسهيل  اجلميع  من  يتطلب 
ملصلحة  والتضحية  والتنازل 
ترهل  من  يعاني  الذي  الوطن 

وشلل يف مؤسساته«.
بني  لبنان  »وميزة  أضاف: 
ان  األوسط  الشرق  دول 
مسيحي  مجهوريته  رئيس 

واملسيحيون  املسلمون  ينتخبه 
اللبنانيون الذين هم شعب واحد 
أبنائه  ووحدة  الشرق،  هذا  يف 
ينأى  أن  للبنان  تسمح  فقط 
واملخاطر  الصعوبات  بني  بذاته 
األوسط،  الشرق  تعم  اليت 
وذلك حبكمة قادته الكفيلة أن 
جتعل لبنان منيعا ضد التداعيات 
النزاعات  من  تأتينا  رمبا  اليت 

اجملاورة«.
اللبنانية  الساحة  »إن  وتابع: 
وطين  وفاق  ساحة  نريدها 
وجه  يف  مرتاصة  قوة  تشكل 
شرا،  بلبنان  يرتبص  من  كل 
منا  تتطلب  اليوم  واملرحلة 
البعض  بعضنا  على  االنفتاح 
والوصول  األمور  تستقيم  كي 
بانتخاب  األمان  شاطئ  إىل 

رئيس للجمهورية«.
مفيت  أقام  ثانية،  جهة  من 
توماس  بولندا  مجهورية 
ميسكويتش مأدبة تكرميية على 
شرف املفيت دريان الذي أعلن 
دراسية  منح  تقديم  عن  خالهلا 
الراغبني  البولنديني  للطالب 
الشرعية  علومهم  حتصيل  يف 
اإلسالمية  الشريعة  كلية  يف 
لبنان  يف  الفتوى  لدار  التابعة 
لتكون بداية يف تعزيز التعاون 
وتطوير  والتعليمي  الرتبوي 
العالقات الثقافية بني البلدين، 
بهذه  البولندي  املفيت  ورحب 

املبادرة.

 دريان من وارسو: خطورة الوضع يف لبنان 
تستدعي عملية عاجلة النتخاب رئيس

مصافحة بني املفتي دريان وكوالرسكي

يف  جنبالط  وليد  النائب  دعا 
تغريدة على تويرت اىل »التخلص 
على  املسيطر  االخطبوط  من 
املال  بهدر  وحماكمته  اوجريو 
األمور«،  اقل  وهذا  العام 
القمح  شحن  وقال:«كفى 
يف  او  املسرطنة  السفن  يف 

الكميونات امللوثة«.
الفرصة  »انها  اىل  واشار 
الذهبية االخرية للقضاء، إلخراج 
البالد من هذا العفن والعسس 
الكثري  نعول  واننا  املستشري، 
النيابية  اللجنة  جهود  على 
املتابعة  يف  األقل  على  غالبها 

واملساءلة«.
بعض  هي  وقال:«هذه 
االقرتاحات، على أمل اال يعتربها 
الوالي اجلديد مثابة اخبار فريسل 
الفهود اىل املكان الغلط، انها 
ينبت  عله  أولية  طريق  خارطة 
األمل  براعم  اهليكل  ركام  من 

ملستقبل افضل«.
امللفات  كانت  »اذا  واعلن 

اليربر  فهذا  ومتداخلة  متشابكة 
القرارات  اختاذ  غي  الرتدد 
لبنان  أنصاف  املناسبة.أوهلا 
والرتاث العاملي بالتبين الرمسي 
ملنصب  سالمة  غسان  لرتشيح 
 Unescoلل العامة  األمانة 
او  احلشرات  من  والتخلص 
النتؤات اليت تشوه مسعة لبنان 
النفوذ  اصحاب  من  وخرجت 

واملال من حديثي النعمة.
وتابع: »الطلب من قيادة اجليش 
تشكيل جلنة حتقيق لتتعاون مع 
كيف  ملعرفة  النيابية  اللجنة 
االنرتنت  معدات  دخلت  ومتى 
له  اجليش  كون  الشرعي  غري 
هذا  رفض  او  القبول  حصرية 
وذلك  املعدات،  من  النوع 
للحفاظ على مسعة اجليش وقطع 
الطريق على زمرة شبه معروفة 

من املستفيدين«.
كل  وتسريح  اقالة  »اىل  ودعا 
شبكة  عن  املسؤولني  الضباط 

احللوم وشبكة الدعارة«.

جنبالط: للتخلص من االخطبوط املسيطر على اوجريو

جنبالط

وجبيل  بريوت  مرتوبوليت  كرم 
امللكيني  للروم  وتوابعهما 
كريلوس  املطران  الكاثوليك 
االعلى  واجمللس  بسرتس 
ابرشية  وجملس  للطائفة 
لالمن  العام  املدير  بريوت، 
العام اللواء عباس ابراهيم، يف 
حفل اقيم يف مقر املطرانية يف 
السياحة  وزير  وحضره  بريوت، 
ميشال فرعون، السفري البابوي 
النائبان  كاتشا،  غابريال 
موسى،  وميشال  طعمة  نعمة 
نقوال  السابقان  الوزيران 
جريصاتي،  وسليم  صحناوي 
املدير العام المن الدولة اللواء 
اجمللس  رئيس  قرعة،  جورج 
روجيه  االجتماعي  االقتصادي 
نسناس، وحشد من الشخصيات 
واالقتصادية  السياسية 
وكبار  واالجتماعية  واالعالمية 
االمن  وضباط  االدارة  موظفي 
اجمللس  من  واعضاء  العام 
الكاثوليكي  للروم  االعلى 
مطرانية  االبرشي يف  واجمللس 

بريوت.
بسرتس

كلمة  بسرتس  املطران  والقى 
باللواء  فيها  رحب  للمناسبة 
»الذين قبلوا  ابراهيم واحلضور 
دعوتنا ملشاركتنا يف هذا اللقاء 
االخوي والوطين الذي يهدف اىل 
ونشكره  اللواء،  سيادة  تكريم 
على ما قام به يف سبيل احلفاظ 
واستقراره يف  لبنان  امن  على 
هذه االيام العصيبة اليت يسود 
على  والتطرف  العنف  فيها 
حدود لبنان ويف خمتلف البلدان 

العربية«.
مطرانيتنا  مركز  »ان  اضاف: 
االيام  يف  دعي  خط،  على  هو 
بني  التماس،  خط  السوداء 
يف  واحرقت  فدمرت  متواجهني 
بناءها،  اعدنا  لكننا  معظمها، 
مكانها  يف  عليها  وحافظنا 
تكون  ان  منا يف  رغبة  احلالي، 
ووحدة  وحمبة  تالق  خط  دوما 
بني خمتلف الطوائف، وان نبقى 
واياكم جريانا نتعاون على اخلري 

والصالح«.
االحباء،  ايها  لبنان،  »ان  واكد 
حجمه  يف  الصغري  الوطن  هذا 
والكبري يف رسالته، حباجة اىل 
حتقيق  من  ليتمكن  ابنائه  مجيع 
الدولة  فيه  وتبقى  رسالته، 
مؤمسساتها  عرب  اجلميع  ضمانة 
والعسكرية  واملدنية  احلكومية 
واالمنية«. وقال: »ال ميكن ان 
التنوع  يف  رسالته  لبنان  حيقق 
الصعيد  على  والعطاء  والتميز 
والدولي  واالقليمي  الوطين 
خارج وجود الدولة ومؤسساتها. 
وانتم يا سيادة اللواء جتسدون 
هذا التطلع وتعملون يف سبيله 
يف كل ما حباكم اهلل من جرأة 
الوطنية،  الوحدة  لتعزيز  وحكمة 
الوحيد  السبيل  هي  اليت 
اليت  اجلسيمة  الصعاب  الجتياز 
اداءكم  ان  البالد.  جتتازها 
نفوس  يف  االمل  يبعث  املميز 
سيما  وال  اللبنانيني،  مجيع 
علينا  تهب  اليت  العواصف  ان 
من  ملا جيري  نظرا  اخلارج،  من 
حولنا يف املنطقة، تهدد كياننا 

ومصرينا«.
عيسى

بعدها، كانت كلمة عضو اجمللس 
امللكيني  الروم  لطائفة  االعلى 
جملس  وعضو  الكاثوليك 

عيسى،  دافيد  بريوت  ابرشية 
يف  اليوم  »نلتقي  قال:  الذي 
مطرانية بريوت للروم امللكيني 
الكاثوليك لنكرم الصديق اللواء 
عباس ابراهيم، انه لتكريم يليق 
عابرا  أعماله  بفعل  حتول  مبن 
ومتجاوزا  واملناطق  للطوائف 
والزواريب  احلساسيات  كل 
والصراعات  الضيقة  السياسية 
الفئوية والطائفية واملذهبية«.

املدير  اوال  نكرم  »اننا  اضاف: 
عمل  الذي  العام  لالمن  العام 
مركزة  وجهود  منهجية  بطريقة 
االمين  اجلهاز  هذا  تطوير  على 
نوعية  وحتسني  وحتديثه 
ذلك  كل  من  واالهم  خدماته، 
االمن  بني  العالقة  حتسني 
خصوصا  واملواطنني،  العام 
وان هذا اجلهاز االمين هو على 
متاس يومي ومباشر مع اجملتمع 
ان  قلنا  اذا  نبالغ  وال  املدني. 
بارقة  يشكل  بات  العام  االمن 
أمل وسط هذه الصورة القائمة، 
وهذا االحندار املريع يف اغلبية 
وادارتها  الدولة  مؤسسات 
واالهمال  الفساد  يدخرها  اليت 
مقدما  واحملسوبيات  والرشوة 
منوذجا مغايرا لبعض مؤسسات 
وادائها  واداراتها  الدولة 

وسلوكياتها«.
الرجل  ثانيا  »نكرم  وتابع: 
مؤسسة  من  املتحدر  العسكري 
نشأت  واليت  اللبناني  اجليش 
وقامت على املناقبية والتضحية 
ثالثا  ونكرم  والوفاء.  والشرف 
ال  الثالث:  الالءات  صاحب 
وال  للفئوية،  ال  للطائفية، 
نكرم  أحد.  على  مسبقة  الحكام 
يف  والعامل  احلرية  لواء  رابعا 
االم  قالت  كما  الرب  حقل 
له  كان  والذي  سياف  بيالجيا 
حترير  يف  االساسي  الفضل 
والرهائن  اللبنانيني  االسرى 
واملخطوفني من قبضة اجلماعات 
االرهابية واعادتهم اىل عائالتهم 

ووطنهم ساملني«.

ابراهيم
ابراهيم  اللواء  حتدث  واخريا، 
فقال: »لطائفة الروم امللكيني 
فهي  كبرية،  مكانة  قليب  يف 
احدى الطوائف املؤسسة لدولة 
لبنان الذي أهدته خنبة رجاالتها، 
احلديث،  تارخيه  وصاغت 
الذي  الرائد  الدور  مستوحية 
النهضة  بعث  يف  به  اضطلعت 
الضاد:  لغة  وتطوير  العربية 
طباعة مع الشماس عبداهلل زاخر 
اخلنشارة،  1731 يف  العام  يف 
األوىل  العربية  املطبعة  وكانت 
الكتب  بطباعة  اختصت  اليت 
قواعدها  وتبسيط  الدينية 
مع  واعراب  وحنو  صرف  من 
وابراهيم،  ناصيف  اليازجيني 
وتأريخ وقوعات االحداث يف جبل 
لبنان وسائر الواليات العثمانية 
مع بطرس كرامة ونقوال الرتك، 
وبزوغ فجر الصحافة العربية مع 
ملؤسسيها  »االهرام«  جريدة 
يف ارض الكنانة سليم وبشارة 

تقال«.
الكالم عن هذه  »طول  اضاف: 
اعطت  اليت  الكرمية  الطائفة 
الشرق أحبارا سطعوا يف مسائه 
فزرعوا  ينتهي.  ال  كأجنم، 
الفضائل واطلقوا كلمة احلق يف 
وجه الطغيان واحنازوا اىل احلق 
السليب يف فلسطني، وناصروا 

ابراهيم مكرما يف مطرانية الروم الكاثوليك: لتكريس مفهوم لبنان االنسان والرسالة العابر للطوائف واملذاهب
وانتصروا  العربية،  القضايا 
لالنسان ومحلوا صليب اميانهم 
املوصولة  املعاناة  جلجلة  على 
العامل  من  املنطقة  هذه  يف 
اليت يتهددها االرهاب. وأراني 
الذي  الدور  ايضا اىل  مشدودا 
الطائفة  هذه  من  كبار  به  قام 
من  االستقالل  دولة  بناء  يف 
وفيليب  سليم  هلم:  املغفور 
جورج  فرعون،  هنري  تقال، 
نصري  ابوخاطر،  جوزف  حكيم، 
املعلوف، جوزف سكاف، ادوار 
غرة، جنيب صدقة وسواهم من 
بالنبوغ  اتسموا  الذين  األعالم 
وعمق الثقافة وصدق الوطنية، 
يف  وفعالية  بكفاية  وساهموا 
ما  اليت  الدولة  ركائز  توطيد 
العواصف  رغم  قائمة،  فتئت 

والرياح«.
الروم  طائفة  »ان  واكد 
باملبدعني  الزاخرة  الكاثوليك 
يف غري جمال من جماالت احلياة، 
يف  الواحد  العيش  طائفة  هي 
وطن يتميز بالتنوع ومنتشرة يف 
ابناءها  تشد  اللبنانية.  املناطق 
مع  املشرتكة  احلياة  ثقافة  اىل 
مواطنيهم من الطوائف االخرى، 
عليه  احلفاظ  ينبغي  ما  وهذا 
تضحيات.  من  االمر  كلف  مهما 
الزوال،  مآله  االحادي  فلبنان 
ال  منتصر  بتنوعه  الغين  ولبنان 
صادا  ينتصر  ولسوف  حمالة. 
تتبدى  اليت  اغتياله  حماوالت 
ابناء  بأشكال شتى، فلن يبخل 
هذا الوطن يوما يف الدفاع عن 

وطنهم وارضهم«.
تركت  مبادرتكم  »ان  وقال: 
واعترب  كبريا،  اثرا  نفسي  يف 
كاهلي  على  عبئا  التكريم  هذا 

ان مل امثره يف متابعة املهمات 
اليت اقوم بها من اجل تكريس 
االنسان«،  »لبنان  مفهوم 
»لبنان الرسالة« العابر للطوائف 
واملذاهب اليت اختصه بها البابا 
الثاني،  بولس  يوحنا  القديس 
الداعمة  املقومات  كل  وتوفري 
يأتي  ان  ويشرفين  لوطننا. 
ألنكم  يدكم  على  هذا  التكريم 
ما  وخربمت  الشمس،  مدينة  ابن 
ترمز  وما  العيش  ثقافة  تعنيه 
وانسانية  روحية  قيم  من  اليه 

سامية«.
اضاف: »يعجز لساني عن وصف 
ما خياجلين من تقدير لشخصكم 
الوقور، واعجاب كبري بتفانيكم 
وغريتكم  الواسعة  وثقافتكم 
ابرشيتكم  ابناء  على  االبوية 
الكرازة  على  الدائم  وحرصكم 
واشاعة  املسيح  السيد  بتعاليم 
روح احملبة ودعوتكم امللحة اىل 
الديانات  اتباع  بني  التقارب 
االسالم  سيما  وال  السماوية 
واملسيحية، ألن ما جيمع بينهما 
اعمق وامشل واثبت من الظواهر 
الدين  اىل  تنسب  اليت  الشاذة 

احلنيف وهو منها براء«.
واكد »ان الوسام الذي سيزين 
اعتزازا  سيزيدني  الصدر،  يف 
الروم  لطائفة  بالوفاء  وشعورا 
تاج  يف  درة  وهي  امللكيني 
شكرا  احملدود.  غري  العطاء 
هذه  يف  شاركوا  الذين  جلميع 
املناسبة. جزاكم اهلل خريا. معا 
نرفع  بيد  يدا  معا سنبقى  كنا، 
لبنة،  لبنة  عالية  لبنان  مداميك 
الذرى  اىل  ومعه  به  فنرتفع 
اخلالد  االرز  اىل  الذي يستحق، 

يف شواهق االمم.«.

واقضيتها  صيدا  مفيت  زار 
خميم  سوسان  سليم  الشيخ 
عني احللوة وعقد اجتماعا موسعا 
واالسالمية  الوطنية  القوى  مع 
مركز  قاعة  يف  الفلسطينية 
»النور« االسالمي، وجرى خالل 
داخل  الوضع  مناقشة  اللقاء 
املخيم يف ضوء االحداث االخرية 
تأكيد  كان  حيث  اليت شهدها، 
مشرتك على حرص كافة القوى 
املخيم  امن  على  الفلسطينية 
اجل  من  العمل  واهمية  واجلوار 
البوصلة  وان  االستقرار  تثبيت 

ستبقى فلسطني.
املفيت سوسان

واثر اللقاء حتدث املفيت سوسان 
الصباح  هذا  »تشرفت  قال: 
واخواني  اهلي  مع  اكون  بان 
عني  خميم  يف  واصدقائي 
احللوة لنجلس ونتشاور ونتحاور 
من اجل فلسطني والقدس، مع 
االهل واالصدقاء مع االخوة كل 
الفصائل وكل التنظيمات نشعر 
امن  على  حريصون  اخوة  بأنهم 
واستقراره،  ومستقبله  املخيم 

يعانيه  ما  كل  مع  املخيم  هذا 
اىل  حتتاج  انسانية  اوضاع  من 
جانب  اىل  والوقوف  الدعم  كل 
اهلنا فيه، مع اطفالنا وصحتهم 
يف  النساء  مع  وتعليمهم، 
من  بيوتهم،  يف  استقرارهم 
قبل هذا وبعد هذا مع القضية 
مع  فلسطني  مع  الفلسطينية 
االنساني  احلق  مع  العودة  حق 
ان  يف  الفلسطيين  للشعب 

يعيش بكرامة يف احلياة«.
معاناة  هناك  شك  »ال  أضاف: 
يف املنطقة العربية اليت تعاني 
القتل ومن هذا  اليوم من هذا 
التدمري، انا ما مسعته وما رأيته 
نبذ  على  احلرص  كل  احلرص 
الفنت بني هذه الفصائل وبني 
هذه التنظيمات، ما مسعته وما 
الذين  القادة  هؤالء  من  رأيته 
كرامة  كل  يف  معهم  التقيت 
وبكل شرف مسعت منهم كالما 
املخيم  على  حريصا  كرميا  طيبا 
جوار  وعلى  املخيم  اهل  وعلى 
صيدا  مدينة  وعلى  املخيم 

بالذات«.

سوسان زار عني احللوة: مسعت من القادة الفلسطينيني 
كل احلرص على نبذ الفنت بني الفصائل والتنظيمات
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
الرابية،  اجتماعه االسبوعي يف 
العماد  الرئيس  دولة  برئاسة 
للملفات  ميشال عون، وعرض 

الراهنة.
وعقب االجتماع حتّدث امني سر 
كنعان  ابراهيم  النائب  التكتل 

فقال:
لرئيس  بكالم  االجتماع  1-بدأ 
وطنية  مسألة  حول  التكتل 
النزوح  قضية  هي  اساسية 
بأن  التذكري  وجرى  السوري، 
نسبة زيادة سكان لبنان باتت 
35%، منذ ان بدأ هذا النزوح 
وحتى اليوم. وال حاجة للتذكري 
مبوقف  الصعيد  هذا  على 
مرارًا  االزمة،  بدء  منذ  التكتل 
االزمة.  خطورة  لناحية  وتكرارًا 
دول  مع  املقارنة  اردنا  واذا 
عندنا  حيدث  فما  اوروبية، 
وايلز  املانيا اىل  انتقال  يشبه 
على سبيل املثال، وهي مبثابة 
آخر.  وطن  اىل  شعب  هجرة 
هذه  خطورة  اىل  نّبهنا  وعندما 
املسألة، اتهم التكتل ووزراؤه 
حبملة  وجوبهوا  بالعنصرية، 
قبل  من  سياسية،  ومواقف 
الكتل نفسها اليت تعترب الكالم 
سياسية  عملية  التوطني  عن 
مضرة بلبنان. كما ذكرنا بكالم 
قال  الذي  الديبلوماسيني  احد 
خطر  »إن   2015 آذار   29 يف 

التوطني ليس وهميًا«.
ذلك  كل  »إن  كنعان  وتابع 
االستمرار  عدم  اىل  يقودنا 
االمام  اىل  اهلروب  بسياسة 
يطالب  من  على  واهلجوم 
ضرورية  واجراءات  بضوابط 
بلدهم،  اىل  النازحني  لعودة 
ال سيما بعد وقف اطالق النار 
واملناطق  احلاصل  والتفاوض 
كانت  واذا  املتوافرة.  اآلمنة 
 18 تشّكل  سوريا  مساحة 
فاألكيد  لبنان،  مساحة  مرة 
اال  جيب  العملية  اخلطوات  ان 
االموال  جلب  اجتاه  يف  تنحو 
احلالة،  هذه  لتطبيع  للبنان 
الدولي  فيما مسؤولية اجملتمع 
تعمل  ان  السياسية  والكتل 
لعودة النازحني من خالل تأمني 
الظروف السياسية والضاغطة، 
ان  يستطيع  ال  لبنان  الن 
باتت  اليت  االعداد  هذه  حيتمل 
اللبنانيني.  عدد  نصف  توازي 
واملوضوع ليس اخرتاعًا وهميًا، 
اىل  حتتاج  اساسية  ازمة  بل 

حل«.
اعمال  جدول  اىل  2-تطرقنا 
املرتقبة  الوزراء  جملس  جلسة 
اخلميس، السيما يف ما يتعّلق 
بقضية جهاز امن الدولة وامن 

املطار .
وعلى صعيد امن الدولة، نكرر 
القوانني  احرتام  املطلوب  ان 
قبل اي اقرتاح او تعديل، اكان 
لناحية تعديل اهليكلية التنظيمية 
من خالل جملس قيادة جديد او 
تغيري املدير العام ونائبه. فإذا 
غرّينا او وّسعنا، ومل حنتكم اىل 
الرقابية  واملؤسسات  القوانني 
فلن  املسؤوليات،  لتحديد 
وال  مرسوم  وال  قانون  يفيدنا 
واملسألة  املواقع،  يف  تغيري 
ان  واملطلوب  اخلطورة،  بغاية 

العام  املدير  صالحيات  حترر 
وال  كان،  من  كائنًا  للجهاز، 
وسياسيا  ماليا  حماصرته  جتوز 
واستغيابه عن االجتماعات اليت 
احلكومية  السرايا  يف  تعقد 
اىل كل  فنحن حباجة  وسواها. 
الذي  الوضع  ظل  يف  جهاز 
ايقاف  واملطلوب  به،  منر 
يف  يبحث  مطلب  واي  اخللل، 
املؤسسات، وحبسب االصول، 

ال بالضغط واحملاصرة.
اجللسة  اىل  بالنسبة   -3
التكتل  يؤكد  التشريعية. 
موقفه لناحية عدم اخرتاع ظروف 
معينة  للتمديد حلالة  استثنائية 
وخروج  فساد  من  حتمله  مبا 
حلالة  واالخطر  القانون،  عن 
اخلروج عن امليثاق.وكأن هناك 
من  شّرعوا  تفضلوا  يقول  من 
دون االهتمام اىل اقرار قانون 
التمثيل،  صحة  يؤّمن  انتخاب 
بعد 26 سنة على الطائف. فيما 
القوانني  تتوقف  ان  املطلوب 
امللتوية، ومن غري املقبول وال 
على  باالختالف  التلهي  اجلائز 
نعتمد،  نظام  واي  الفواصل 
فيما  النسيب،  او  االكثري 
احلقيقة ان النية غري متوافرة، 
االستمرار  يريد  من  وهناك 
املهرتىء،  الوضع  بتغطية 
وهو  الشراكة  لناحية  خصوصًا 

امر مرفوض.
اصحاب  »حنن  كنعان  اضاف 
الضرورة،  تشريع  نظرية 
ولكن هذا التشريع يرتكز على 
تكوين  تعيد  اليت  القوانني 
املصلحة  وذات  السلطة، 
اجلزئية  القوانني  ال  العليا، 
من هنا وهناك. فأين املوازنة 
 10 منذ  املثال  سبيل  على 
املالية  واحلسابات  سنوات،، 
الغائبة منذ العام 1993، فهل 
بالعجز  نستمر  ان  املقبول  من 
الوقت  يف  ونتحدث  والدين 
عينه عن ازالة الفقر؟ علما ان 
باجيابية  يناقش  االقرتاح  هذا 
وجدية من قبلنا يف جلنة املال 
واملوازنة. ولكن ليس هذا هو 
لالزمة،  والكايف  الشايف  احلل 
مفلسة  الدولة  كانت  اذا 
واحلسابات غائبة وليست هناك 
قوانني انتخاب حترتم الدستور 
وامليثاق. فال جيوز ان خنتبىء 
على  نكذب  وان  اصبعنا  وراء 
الناس. فاما ان حيرتم الدستور 
فال  واال  اجلميع  على  وامليثاق 
تطبقوه على املعرت فقط. وحنن 
أساس  بل يف  مبعرتين،  لسنا 
وغالبية  الوطن.  هذا  تكوين 
هذا  لديها  املسيحية  االحزاب 
يف  املوقف  وهذا  اهلاجس 
وقانون  بالتشريع  يتعّلق  ما 
السياق  هذا  ويف  االنتخاب. 
نسأل، ملاذا ال يكون احلوار على 
السلطة  تكوين  اعادة  اساس 
جملس  عنها  ينبثق  وانتخابات 

نيابي حيرتم الدستور؟«.
4-على صعيد قضية االنرتنت. 
هذه خمالفة من مجلة خمالفات 
ومن  اليوم.  تكتشف  كثرية 
حيدد املرجعيات واملسؤوليات، 
هو القضاء. فأين هو القضاء؟ 
وهل يتحرك او ال يتحّرك بأمر 
فاملطلوب  السياسيني؟  من 

ابراهيم كنعان بعد التكتل: النزوح زاد سكان لبنان 
35% وبات مبثابة هجرة شعب اىل وطن آخر

لبنانيات

بوضوح  املسؤوليات  حتديد 
بهذا  النهاية  اىل  والذهاب 

امللف.
وقال »هناك 15 شكوى جزائية 
االتصاالت  بوزارة  مبخالفات 
قدمت يف عهد وزراء التكتل، 
التفتيش  امام  شكوى  و30 
و23 عرقلة ملشروع. وامام هذا 
سنوات،  منذ  املستمر  الواقع 
القضاء؟  اين  جمددًا  نسأل 
مل  وان  االنرتنت،  فقضية 
خالل  من  جذري  بشكل  حتل 
املوضوع  صلب  اىل  العودة 
وسليم  شفاف  قضائي  بتعاط 
القانوني،  غري  الوضع  ملعاجلة 
انفسنا.  على  نضحك  نكون 
قضية  جمرد  ليست  فالقضية 
امللف،  على  يطلع  ومن  كابل، 
يعرف اننا نتحدث عن خمالفات 
وزارة  هناك  وكأن  واضحة 
يعلم  واجلميع  الوزارة،  داخل 

ماذا يعين ذلك«.
اضاف »نسأل من يطالب اليوم 
ذلك  يكون  هل  الفراغ،  انهاء 
واملرتكبني  املخالفات  بتغطية 
عدم  خالل  من  له  والتمديد 
انتخاب رئيس ميثاقي وقانون 
انتخاب حيدد التمثيل الصحيح؟ 
حنن نعترب انه ال جيوز ان يكون 
انهاء الفراغ مطالبة تقنية القساء 
وامليثاقي  الدستوري  احلق 
على  الشاذة  للحالة  والتمديد 
من  ونسأل  املستويات.  كل 
هل  الفراغ،  بانهاء  يطالب 
الرقابة  فراغ  بذلك،  تقصدون 
والتمثيل  والرئاسة  والقضاء 
بالتعيينات،  واالدارة  الصحيح 

وهو اخطر فراغ؟«.
5-حبثنا يف موضوع انشاء غرفة 
جتارية مستقلة يف جبل لبنان. 
وفد  تشكيل  التكتل  وقرر 
الذي  االقتصاد  وزير  ولقاء 
اولويته  املوضوع  باعطاء  وعد 
العملية  االجراءات  الختاذ 
الغرفة، كما حبثنا  النشاء هذه 
الوطين  الصندوق  قضية  يف 
وسيكون  االجتماعي  للضمان 
هذا  على  عملية  اقرتاحات  لنا 

الصعيد، يف االيام املقبلة.
غادة  السيدة  اىل  استمعنا   -6
االهل  دعم  مجعية  من  هنود 
بالتوحد.  املصابني  لالطفال 
السيما  اساسي،  امللف  وهذا 
يف ظل اعتبار ان االطفال الذين 
يعانون  التوحد،  من  يعانون 
حتتاج  دائمة  اعاقة  من  عمليًا 
اىل اطار قانوني يقره اجمللس 
النيابي او يطور ما هو موجود 
الدولة  على  ان  السيما  راهنا، 
واجب دعم هذا املوضوع تربويًا 
خطوات  لنا  وسيكون  وماليًا. 
الصعيد.  هذا  على  عملية 
بناسنا  نهتم  ال  ان  جيوز  فال 
متابعة  يف  سباقني  وسنكون 

هذه احلاالت.
»سيكون  بالقول  كنعان  وختم 
مواقف  املقبلة  املرحلة  يف 
العناوين  هذه  لكل  ومتابعة 
ذلك،  اكان  عملية،  باجراءات 
جاهزين  نكون  ان  منا  يتطلب 
بالوسائل الدميوقراطية املتاحة، 
او حبركة يف احلكومة واجمللس 
االحوال  كل  ويف  النيابي. 

سنتابعه حتى النهاية«.
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مطلع  منذ  العامل  كل  أمام  لبنان  »انَبَطح« 
الرسوم  خفضت  املتعاقبة  حكوماته  التسعينات. 
اجلمركية على مراحل، متهيدًا لالنضواء يف منظومات 
جتارية أغرقت األسواق احمللية مبنتجاتها. يف البدء، 
العربية،  الدول  مع  ثنائية  اتفاقيات  لبنان  وّقع 
اليت  العربية  التيسري  اتفاقية  بتوقيع  أعقبها  ثم 
وّقع   2004 عام  ويف   ،1998 يف  بها  العمل  بدأ 
اتفاقية الشراكة األوروبية. جاءت هذه االتفاقيات، 
لالنضمام  سنة   17 منذ  يفاوض  لبنان  كان  فيما 
جوالت   .)WTO( العاملية  التجارية  املنظمة  إىل 
كان  إذ  وانهزامية،  استسالمية  كانت  التفاوض 
آخرها يف عام 2009 ومل تثمر سوى عرض قّدمه 
الرسوم  خفض  من  واملزيد  املزيد  يتضمن  لبنان 
اجلمركية على السلع الواردة... العرض كان »قيد 
املنظمة  تتحّرك  ومل  سنوات،  سبع  ملّدة  الدرس« 
السنة ورمست  إال يف مطلع هذه  لبنان  يف اجتاه 
جولة هلا على املسؤولني، إال أنها عادت حتمل ملفًا 
اتفاقييَت  لبنان إىل  الكارثية النضمام  النتائج  عن 
التيسري العربية والشراكة األوروبية وأثرهما على 
ارتفاع العجز التجاري وعلى النمو االقتصادي وعلى 

فرص العمل.
لبنان يف  إىل  العاملية  التجارة  منظمة  وفد  زيارة 
9 و10 آذار 2016 كانت مفاجئة. فهي تأتي بعد 
انقطاع عن التواصل دام سبع سنوات. وتأتي أيضًا 
اليت  الدول  يف سياق احلديث األوروبي عن دعم 
تستضيف النازحني السوريني، ال بل إن املعلومات 
املتداولة بني املسؤولني عن هذا امللف تشري إىل 
مفاوضات  إحياء  إلعادة  كبرية  فرنسية  مساعدة 

انضمام لبنان إىل املنظمة.
إال أنه بصرف النظر عن النيات ومآربها، فإن واقعة 
إحياء عملية انضمام لبنان إىل WTO تستدعي أصاًل 
أمور  أربعة  الكثري من احليطة واحلذر، قياسًا على 
أساسية وضعها وزير الصناعة حسني احلاج حسن 

على طاولة اللقاء مع الوفد:
 17 من  أكثر  إىل  التجاري  امليزان  عجز  ارتفاع  ــ 
مليار دوالر يف نهاية 2015. هذا العجز كان يبلغ 
من   %36 ويوازي   1998 دوالر يف  مليارات   6.4
الناتج احمللي اإلمجالي، وهو اليوم يبلغ 17 مليار 
دوالر ويوازي 36.5% من الناتج احمللي اإلمجالي. 
مستوى العجز كبري جدًا وينعكس سلبًا على النمّو 
معدالت  ويزيد  العمل  فرص  وعلى  االقتصادي 
الفقر... وهذا العجز هو بالعملة األجنبية، أي أنه 
بالعمالت  اخلارج  من  حتويالت  استقطاب  يستدعي 

األجنبية لتغطيته.
ــ كان للبنان جتربتان مع اتفاقيات التجارة احلّرة؛ 
الشراكة  واتفاقية  العربية،  التيسري  اتفاقية 
سليب  أثر  له  كان  االتفاقيتني  كلتا  األوروبية. 
على امليزان التجاري. فعلى سبيل املثال، كانت 
 200 تبلغ  األوروبي  االحتاد  إىل  لبنان  صادرات 
بقيمة  ازدادت  ثم  االتفاقية،  قبل  دوالر  مليون 
املقابل،  يف  االتفاقية.  بعد  دوالر  مليون   100
مليارات   3 تبلغ  لبنان  إىل  أوروبا  واردات  كانت 
مليارات   8.5 إىل  وارتفعت  االتفاقية  قبل  دوالر 
نتيجة  كانت  احملّصلة،  يف  االتفاقية.  بعد  دوالر 
دراماتيكية  بطريقة  الواردات  زيادة  االتفاقيات 

مقابل زيادة هزيلة للصادرات.
اللبنانية.  الدولة  أداء  يف  كبرية  مشكلة  هناك  ــ 
منظمة  إىل  لبنان  وانضمام  االتفاقيات  توقيع 
التجارة العاملية مل يكن مطروحًا بشكل جّدي، ومل 
يفاوض لبنان مع أي طرف ثان مبا خيدم مصاحله. 
فلماذا حيّق للدول أن تضع عوائق تقنية وجتارية 
على دخول السلع إىل أسواقها من بلدان حمّددة، 

نع على لبنان وضع مثل هذه العوائق؟ فيما ميمُ
أسئلتنا هي  عن  أجوبة  من  عليه  ما حنصل  كل  ــ 
إجابات عامة وعاطفية يف معظم األحيان حتت عنوان 
التجارة  منظمة  إىل  االنضمام  مصلحة يف  »للبنان 
العاملية«. وبالتالي، على من يقول لنا إن مصلحتنا 
تكمن يف االنضمام، أن يقول لنا كيف تتحقق هذه 
املصلحة، وملاذا هي مناسبة. نطلب من املنظمة أن 
تقّدم لنا سيناريو واضحًا ملا ستكون عليه النتائج يف 
امليزان التجاري خالل السنوات املقبلة والضمانات 

اليت ستمنحها لنا مقابل هذا االنضمام.
يبدو للوهلة األوىل أن وزير الصناعة كان حادًا جتاه 
يؤخذ  بل  ال  العاملية،  التجارة  منظمة  مع  التعاطي 
املنظمة  أداء  آليات  على  مالحظات  قّدم  أنه  عليه 
وطرق عملها وهيمنة الكبار على الصغار، من دون 

ومطالبه.  لبنان  ملوقف  واضحًا  تصّورًا  يبلور  أن 
تقديم  من  أبعد  األمر  أن  يعتقد  حسن  احلاج  لكن 
تصّور واضح واقرتاح للتفاوض عليه. »حنن ما زلنا 
يف مرحلة نقاش، ومل نصل إىل مرحلة التفاوض 
حتى نقّدم أي تصّور. ال ميكن تقديم أي عرض أو 
اقرتاح من دون تقييم لالتفاقيات املوقعة سابقًا، 
وّجهنا  األوروبية.  الشراكة  اتفاقية  وخصوصًا 
بضعة أسئلة عن حجم العوائق املوضوعة من الدول 
بعدما  العاملية  التجارة  منظمة  إطار  يف  املنضوية 
تبنّي لنا أن كل دولة تضع العوائق اليت تناسب 
مصاحلها وهي عوائق تقنية وجتارية واسعة. لذا، 
التفاقية  جنريها  اليت  التقييم  دراسة  ضوء  على 
الشراكة األوروبية وأثرها على االقتصاد اللبناني، 
ميكن أن نرسم مسارًا أوضح«، يقول احلاج حسن.

اتفاقية  لنتائج  تقييمًا  اليوم  جتري  األخرية  فهذه 
التيسري العربية قبل أن تعّدل العرض الذي قّدمه 
لبنان يف عام 2009 ملنظمة التجارة العاملية والذي 
هذه  بأن  علمًا  اجلمركية،  الرسوم  خفض  يتضمن 
الرسوم منخفضة أصاًل بسبب االتفاقيات املوقعة 
االتفاقيات  عن  جنمت  اليت  اخلفوضات  أو  سابقًا 
التيسري  اتفاقية  أو  العربية  الدول  مع  الثنائية 
العربية أو القرارات احلكومية اليت استبقت اتفاقية 
الصادرات إىل  أن  تبنّي  األوروبية. وقد  الشراكة 
و%45   %40 بني  تراوح  تزال  ال  العربية  الدول 
من جممل الصادرات اللبنانية كما كانت عليه يف 
الفرتة اليت سبقت توقيع اتفاقية التيسري العربية. 
ويضاف إىل ذلك جمموعة كبرية من العوائق اليت 

تضعها الدول العربية على النحو اآلتي:
ــ املواصفات اليت تضعها الدول العربية على دخول 
السلع اللبنانية قدمية وغري واضحة وغري متوافقة 

مع املواصفات الدولية.
بشهادات  العمل  أوقفت  العربية  الدول  بعض  ــ 
الصادرات  على  سلبًا  انعكس  ما  وهو  املطابقة، 

اللبنانية.
ــ تستويف بعض الدول العربية رسومًا مجركية على 
بعض املنتجات بشكل يتعارض مع اتفاقية منطقة 

التجارة احلرة العربية.
ــ تطبق بعض الدول العربية رسوم خدمات مبالغًا 

فيها.
ــ تضع بعض الدول العربية عوائق إدارية وتفرض 

مسارًا بريوقراطيًا.
املنتجني  من  شكاوى  االقتصاد  وزارة  تلقت  ــ 
يف  الزراعية  السلع  بعض  إخضاع  عن  اللبنانيني 
بعض الدول العربية إلجازة استرياد تؤدي غرضًا 

أساسيًا وهو تطبيق روزنامة زراعية بشكل معلن.
ــ تتشّدد أجهزة اجلمارك العربية يف قبول شهادات 
اللبنانية اليت حصلت عليها السلع املنتجة  املنشأ 
شروطًا  الدول  بعض  أضافت  بل  ال  لبنان،  يف 
املعتمدة  اآللية  يف  عليها  منصوص  غري  جديدة 

إلصدار شهادات املنشأ.
ــ بعض الدول العربية وضعت سقوفًا للتحويالت 
املصدرين  حصول  أعاق  ما  اخلارج،  إىل  املالية 
اللبنانيني على مثن بضائعهم، وبالتالي خرق األمر 
بنود اتفاقية التيسري العربية فلم يعد هناك تسهيل 
النسياب البضائع والسلع واخلدمات املتعلقة بها.

إىل  االنضمام  حتديات  تصبح  املشهد،  هذا  أمام 
املعلن  فاهلدف  كبرية.  العاملية  التجارة  منظمة 
للمنظمة هو خفض القيود على االسترياد، باستثناء 
تلك املفروضة حلماية الصحة أو البيئة أو النظام 
العام أو األمن القومي، فضاًل عن إقرار املنضوين 
وعدم  الدول  بني  التمييز  عدم  مببدأ  املنظمة  يف 
التمييز بني السلع الوطنية والسلع األجنبية. هذا 
يعين أن متطلبات االنضمام تستوجب فتح احلدود 
وتشريعها أمام السلع املنتجة خارج لبنان، وبالتالي 
النتائج  من  املزيد  ستواجه  احمللية  الصناعة  فإن 
السلبية ألسباب عديدة؛ أبرزها ارتفاع كلفة اإلنتاج 
ما يؤدي إىل فقدان ما تبقى من قدرتها التنافسية 

يف األسواق احمللية واخلارجية أيضًا.
يقوم  أن  بلد  كل  بإمكان  ذلك،  موازاة  ويف 
باستثناءات تتعلق بتدابري وقائية ناجتة من زيادة 
غري مربرة يف الواردات، وتدابري مكافحة اإلغراق، 
وفرض رسم تعويضي ملواجهة الدعم الذي تقدمه 
الواردات  على  قيود  وفرض  لصناعاتها،  الدول 
وتقديم مساعدات  اخلارجي،  املالي  الوضع  حلماية 
حكومية من أجل التنمية االقتصادية وفرض قيود 

على الواردات حلماية الصناعة الوليدة.

االنضمام إىل WTO: بؤس التجارة احلّرة
محمد وهبة
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مالك  الشيخ  أقامه مفيت طرابلس  الذي  التكرميي  الغداء  يكن  مل 
بهدف  وال  شكليًا،  فرجنية  سليمان  النائب  شرف  على  الشعار، 
تشديد أواصر العالقة التارخيية بني طرابلس وزغرتا، بل لتأكيد 
دعم »التيار األزرق« واحتضانه »البيك الزغرتاوي« يف االستحقاق 

الرئاسي.
أكثر من عامل هام طرأ يف الفرتة املمتدة بني 28 تشرين األول من 
العام املاضي، عندما زار رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية 
صديق  منزل  يف  الشعار  مالك  الشيخ  مفتيها  والتقى  طرابلس 

مشرتك، وبني زيارته لعاصمة الشمال بدعوة من الشعار نفسه.
فالزيارة األوىل، اليت حصلت بعيدًا عن اإلعالم، جاءت بدعوة من 
رجل األعمال سامر هالل الذي مجع يف منزله باملدينة، على عشاء، 
فرجنية مع املفيت الشعار ومجعًا ضيقًا من وجوه املدينة السياسية 
واالقتصادية. ويف تلك الليلة، حصل اتصال هاتفي بني الرئيس 
سعد احلريري وفرجنية، قبل أن يعقبه بأسبوع لقاء باريس الشهري 
ملنصب  فرجنية  ترشيح  احلريري  فيه  تبنى  والذي  الرجلني،  بني 

رئاسة اجلمهورية.
خالل األشهر اخلمسة اليت أعقبت زيارة فرجنية األوىل لطرابلس، 
كان املتابعون يتوقعون »نزلة« أخرى لفرجنية إىل طرابلس، تكون 
تكملة لزيارته األوىل، بعدما كان قد وعد الشعار بأنه سيزوره يف 
الوقت  جعلت  والتطورات  الظروف  لكن  الثانية،  املرة  يف  منزله 

املناسب هلذه الزيارة يتأخر إىل أول من أمس.
هذا »الوقت املناسب« اختاره الشعار بالتنسيق مع احلريري الذي 
»قال يف اللقاء كالمًا إجيابيًا عاليًا«، حسب الشعار الذي أضاف 
أن اللقاء حصل أيضًا بـ«مباركة وتشجيع« الرئيس نبيه بري، يف 
إشارة سياسية ال ختلو من مضامني كثرية، أبرزها أن احلريري وبري 
يتقاطعان حول دعم ترشيح فرجنية على حساب بقية املرشحني، 

وحتديدًا العماد ميشال عون.
ومع أن أحدًا مل يأت على ذكر عون باالسم، إال أن مجيع التلميحات 
بأن  ُيرفع شعار  »أن  اعترب  فالشعار  بالتحديد.  إليه  موجهة  كانت 
رئيس اجلمهورية هو صاحب األكثرية النيابية املسيحية أمر ليس 
له عالقة بالدستور وال باألعراف«. أما فرجنية، فرأى أن »مسألة 
األقوى يف كل طائفة هو أمر خطري ألن االعتدال قد ال يكون يف 
الضرورة هو األقوى، والتطرف يصبح مفروضًا، وهذا أمر أخطر«، 
موضحًا أن »املرشح القوي لرئاسة اجلمهورية جيب أن ينبثق من 
طائفته وميثل بيئته ويكون مقبواًل من الفئات األخرى«، معتربًا أن 

هذه الصفات تنطبق عليه.
غري أن زيارة فرجنية لطرابلس مل تكن هلذا الغرض وحسب. بدا 
تيار املستقبل يف طرابلس  نواب  واضحًا من خالل حضور معظم 
والشمال الستقباله، باستثناء عكار، أن اهلدف الرئيسي هو تشكيل 
التيار  أن  تؤكد  فرجنية،  فوق  حتديدًا،  مشالية  سياسية«  »مظلة 

األزرق يسري بهذا اخليار حتى النهاية.
مناداة  على  الشعار  حرص  إذ  واضحة،  كانت  األمر  هذا  إشارات 
فرجنية بـ«فخامة املرشح« أو »فخامة الزعيم« أكثر من مرة. كما أن 
احلفاوة اليت استقبل بها نواب تيار املستقبل فرجنية، واالبتسامة 
أمر  البعض منهم، دليل على  ارتسمت على وجوه  اليت  العريضة 
ترتيب  وبهدف  الغرض،  هلذا  تيارهم  زعيم  من  تلقوه  عمليات 
أوضاعهم مسبقًا مع فرجنية يف حال أصبح رئيسًا، بعدما كانوا قد 
وصفوه بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري بأبشع النعوت، واعتربوا 
»كل من يتحالف معه خائنًا«، وأنه »رجل الرئيس السوري بشار 

األسد يف لبنان«.
ووزرائه يف  املستقبل  تيار  نواب  مواقف  التبّدل يف  هذا  ودفع 
طرابلس والشمال من فرجنية، ببعض من حضروا اللقاء إىل القول 
لـ«األخبار« إن »الرهانات اخلاطئة للبعض جعلتهم ال يرتّددون يف 
ومعاجلة  أخطائهم  أجل تصحيح  من  تتاح هلم  أي فرصة  استغالل 

أوضاعهم«.
يف  ليكون  الشعار  دعاه  الذي  واالقتصادي  السياسي  احلشد 
»حاضنة« سياسية وشعبية طرابلسية  استقبال فرجنية، وليشكل 
55 شخصية  عدده  بلغ  الرئاسي،  ترشحه  تدعمه يف  له  ومشالية 
اعتذر منهم ثالثة  الدعوة. وقد  وجه هلا مفيت طرابلس والشمال 
التنافس مع فرجنية  أو بسبب  أو االنشغال،  السفر  إما بسبب  ــ 
على الرئاسة ــ هم الرئيس جنيب ميقاتي والنائب حممد الصفدي 

والوزير السابق جان عبيد.
الصحايف  املؤمتر  الذي سئل على هامش  الشعار  أن  وكان الفتًا 
الذي عقده مع فرجنية، عن تعليقه على اعتذار وزير العدل املستقيل 
أشرف ريفي عن عدم احلضور كونه يعارض انتخاب فرجنية، قال 
العبارة دليل على  الدعوة له أصاًل«. وهذه  أوّجه  )الشعار(: »مل 
الذي  احلريري  قبل  من  املستقيل  العدل  وزير  استبعاد  استمرار 

أعطى مفيت طرابلس موافقته على الئحة املدعوين.
الوقوف سلبًا من تبين احلريري ترشيح فرجنية كان دافعًا أيضًا يف 
اللبنانية  القوات  الشمال احملسوبني على حزبي  نواب  عدم دعوة 
والكتائب. وكان حضور نائب رئيس جملس النواب فريد مكاري 
تعين  رسالة  سعادة  سليم  القومي  احلزب  عن  السابق  والنائب 
التيار  مع  والكتائب( بشأن مستقبل حتالفاتهما  )القوات  احلزبني 

األزرق يف الكورة.

»مظلّة مشالّية زرقاء« لـ»فخامة« فرجنية
عبد الكايف الصمد

الوحيد  الرملي  الشاطئ  قضية  األضواء  إىل  تعود  جديدة،  مرة 
يف مدينة بريوت، الرملة البيضاء. فبعدما اكتشف سكان بريوت 
والضواحي أن اجلزء األكرب من مسبحهم الشعيب هو ملك خاص، ال 
ملك عام، بدأت بلدية بريوت إجراءاتها لرتتيب صفقة مالية ضخمة، 
تفوق قيمتها مئة وعشرين مليون دوالر، لشراء العقارات الثالثة 

اليت يتألف منها الشاطئ الرملي.
ثروة  من  جزءًا  كانت  عامًا،  ملكًا  تكون  أن  ينبغي  اليت  األرض 
رفيق احلريري. وبعدما باعها ورثته لرجل األعمال وسام عاشور، 
واستفادوا من مثنها، ها هم اليوم يريدون من البلدية أن تشرتيها، 
بأموال سكان بريوت، ليقولوا لـ »البيارتة«: ها قد استعدنا لكم 

الشاطئ العام!
املستفيد مما جيري هم آل احلريري، وعاشور الذي ميلك العقارات 
الثالثة، والذي أراد عام 2014 تسييجها. يف القانون، هو ممنوع من 
إقامة أي منشآت سكنية أو سياحية فوق األرض اليت ميلكها. لكنه 
أراد تسييجها، واالستفادة رمبا من رسم دخوهلا، أو الضغط على 
اجمللس البلدي الستمالكها. نامت القصة حينذاك بضغط شعيب، 
ووعود بـ »استمالك« العقارات من قبل البلدية. ثم عاد امللف إىل 
بالل  بلدية بريوت  رئيس  عندما طلب  املاضي،  األسبوع  التداول 
األولية لشراء  اإلجراءات  بدء  البلدي  إحدى جلان اجمللس  محد من 
الصفقة،  لقيمة  خيالي،  مبلغ  عن  احلديث  وبدأ  الثالثة.  العقارات 

يفوق 120 مليون دوالر.
بأن  علمًا  بري،  نبيه  الرئيس  إىل  املعلومات  هذه  أصداء  وصلت 
عاشور هو صهره السابق. وحبسب زوار رئيس اجمللس، فإنه احتج 
لدى محد على إدراج بند شراء عقارات املسبح الشعيب على جدول 
أعمال اجمللس البلدي، وما رافقه من حديث عن سعر مرتفع جدًا. 
فربي »مسع شخصيًا من الرئيس الراحل رفيق احلريري أنه اشرتى 
هذه العقارات لتكون يف خدمة أبناء بريوت وتابعة للشاطئ العام«. 
»سيخوض  أنه  اجمللس  رئيس  من  قريبة  مصادر  تضيف  لذلك، 

معركة ملنع حتويل االستمالك اىل عملية جتارية« باهظة الثمن.
وقالت مصادر متابعة إن اجلهات اليت تسّوق لعملية الشراء تتحّدث 
آالف  الثالثة يصل اىل ستة  العقارات  الواحد يف  للمرت  عن سعر 
دوالر أمريكي، وهو رقم خيالي، مبا أن عقارات املسبح الشعيب 
مُينع استثمارها يف بناء أي منشآت فوقها، ال بهدف السكن، وال 
بهدف إقامة مشاريع سياحية. كذلك، فإن سعر املرت يف عقارات 
فهد  مع  أخرية  صفقة  يف  يتجاوز  مل  لالستثمار،  صاحلة  جماورة 
للسفارة  املقابل  )العقار  للمرت  مبلغ 4500 دوالر  احلريري،  رفيق 
اإلماراتية جلهة البحر(. كما تتحّدث مصادر أخرى عن سعر أقل يف 
تلك الصفقة بني فهد احلريري ورجل األعمال حممد مسيح غدار، هو 

2500 دوالر للمرت الواحد.
يف املقابل، نفي رئيس بلدية بريوت، لربي، قرار الشراء، الفتًا 
إىل أنه طلب من جلنة يف اجمللس البلدي دراسة املشروع. وتشري 
القرارات  بعض  إمرار  إىل  »يسعى  محد  أن  اىل  »بلدية«  مصادر 
املسبح  عقارات  واستمالك  البلدية  عن  رحيله  قبيل  »الدمسة« 
حصة  عن  حتدثت  قد  عدة  جهات  وكانت  منها«.  واحد  الشعيب 
لرئيس احلكومة السابق سعد احلريري يف العقارات الثالثة، إال أن 
مصادر قريبة منه نفت ذلك. كذلك أّكد عاشور أنه املالك الوحيد، 
جازمًا بأنه ال يعلم شيئًا عن إجراءات يف البلدية لشراء العقارات.

وقد حاولت »األخبار« االتصال برئيس بلدية بريوت بالل محد مرات 
عدة، إال أنه مل جيب.

صفقة »مشبوهة« لـ»استمالك« الرملة البيضاء: 

أكثر من 120 مليون دوالر مثناً ملُلك عام

زغرتا.  قضاء  يف  صدًى  له  جيد  ال  القواتي  العوني  التحالف 
السياسيان  البيتان  ذلك.  تكشف  البلدية  لالنتخابات  التحضريات 
خالفاتهما  وضع  قررا  ومعوض،  فرجنية  القضاء،  يف  الرئيسيان 

جانبًا: إنه زمن التوافق، واألحزاب حتت جناحينا.
فرجنية  زغرتا،  قضاء  يف  األساسيان  السياسيان  البيتان  توّحد 
ومعوض، بعد أن باعد بينهما االنقسام السياسي احلاّد يف البلد 
منذ ما قبل عام 2005. عناصر الصورة مل تكتمل بعد، لكن بات يف 
اإلمكان التسليم بأن االنتخابات البلدية املقبلة لن تشهد معارك 

سياسية يف »الزاوية«.
تيار املردة وحركة االستقالل يديران اللعبة ويوزعان »احلصص« 
الذي  القواتي  ــــ  العوني  التوافق  زمن  يف  األحزاب.  بقية  على 
يبدو موّجهًا بالدرجة االوىل ضد القوى السياسية التقليدية، يظهر 
اخلصمان ــ فرجنية ومعّوض ــ كمن يقول للجميع يف قضاء زعرتا، 
أنهما  الصراحة، خصوصًا  ُتقال املعادلة بهذه  لنا«. ال  »األمر  إن 
ُيشددان على »عدم إلغاء أي طرف«. لكن طريقة إدارة املفاوضات 
والواقع يؤكدان ذلك. أبرز جتليات االتفاق تظهر يف مدينة زغرتا، 
دويهي  سركيس  فيها  اللبنانية  القوات  مسؤول  يقول  حيث 
لـ«األخبار« إن رئاسة جملسها البلدي باتت شبه حمسومة لرئيس 
جملس إدارة مستشفى الشمال الطبيب سيزار باسيم »وهو شخص 
مريح للجميع«. باسيم »مقرَّب أساسًا من النائب سليمان فرجنية 
تركيبة  معه  ولكن  فرجنية(،  آل  حصة  من  املدينة  بلدية  )عرفًا، 
تضّم كل الفئات، مع مراعاة التوازنات السياسية«. بقية العناصر 
املعنية ال تزال تتكتم حول االسم »يف انتظار األسبوع املقبل«، إال 
أنها تكشف »االتفاق أيضًا على اسم رئيس احتاد البلديات«، من 

دون كشف هويته.
احلديث عن توافق بني فرجنية ومعوض ليس جديدًا، ويعود إىل 
االنتخابات البلدية عام 2010. عوامل عّدة يف حينه أدت إىل سقوط 
هذا اخليار، مع حتميل كّل طرف املسؤولية لآلخر. يف هذه الدورة، 
تبدو حظوظ التوافق مرتفعة أكثر من املاضي »بعد أن خاضا ثالث 
معارك انتخابية، أحدهما ضّد اآلخر، وتطّور رغبتهما يف أاّل يلغي أحد 
اآلخر«، استنادًا إىل مصادر زغرتاوية متابعة مللّف االنتخابات. ال 
تنفي املصادر دور التفاهم العوني ــ القواتي يف دفع »التوافق 
فرجنية  من  املقربون  الرئيسي.  السبب  ليس  لكنه  الزغرتاوي«، 
يقّرون يف »َفَلتات ألسنتهم« بأنه يتصّرف يف امليدان الزغرتاوي 
كمرّشح رئاسي يريد احتضان كل مكونات منطقته. ُيضاف إىل ذلك 
أن املعارك السياسية تفرض على املشاركني فيها اختيار أشخاص 
غري كفوئني أحيانًا، بهدف اسرتضاء أكرب قدر ممكن من الناس. 

وبالتالي، »التوافق فرصة الختيار األفضل«.
معوض  ميشال  االستقالل  حركة  رئيس  بني  حصل  األول  اللقاء 
هذا  عن  املباشر  »املردي«  املسؤول  فرجنية،  سليمان  وطوني 
النائب سليمان فرجنية  اإلجر«، فزار  »رّد معوض  بعدها،  امللّف. 
معوض  بني  التنسيقية  اللقاءات  لتنطلق  التوافق،  يف  وتباحثا 
وفرجنية االبن. تشري املصادر إىل أّن معوض »ال يريد أن يكون 
رأس حربة القوات، ويف الوقت عينه ال يريد أن خُياصم العونيني. 
أن  وتنفي  زغرتاوي«.  تفاهم  هناك  يكون  أن  كان  الوحيد  طلبه 
ـ  القوات  ثنائية  على  التفافًا  معوض  ــ  فرجنية  »ثنائية«  تكون 
التيار، أو رّدًا على رفض تبين مرشح فرجنية يف الرابطة املارونية. 
اجملالس. وحبسب  األحزاب يف  على حصة  احملافظة  لذلك ستتم 
مطلعني على املفاوضات، ستكون حصة التيار الوطين احلر جزءًا من 
حصة املردة، متامًا كحصة النائبني سليم كرم واسطفان الدويهي 
يف جملس بلدية مدينة زغرتا. أما القوات، فنصيبها من ضمن حصة 
 21( زغرتا  مدينة  بلدية  جملس  تقسيم  املصادر  وتنفي  معّوض. 
عضوًا( إىل حصص حزبية وعائلية: »العمل على تشكيل فريق عمل 
متجانس يضع خطة عمل تفيد املدينة«. انطالقًا من هنا، كان هناك 
حرص على »أن ال خُيتار رئيس للبلدية مرديًا من آل معوض، منعًا 

الستفزاز حركة االستقالل، وأن يكون منفتحًا على اجلميع«.
يف اإلطار نفسه، تقول مصادر مقربة من رئيس حركة االستقالل 
إن »نّيات كّل األطراف إجيابية، وكان هناك جتاوب كبري من جانب 
املردة وطوني فرجنية حتديدًا«. ميشال معوض ليس شريكًا يف 
االتفاق البلدي وحسب، بل هو »الوسيط« املعتمد للتنسيق بني 
جهة  من  احلر  الوطين  والتيار  اللبنانية  والقوات  جهة  من  املردة 
أخرى. يؤكد سركيس دويهي ذلك: »معوض ُمكّلف من قبل القوات 
البلدات،  معظم  على  م  ُمعمَّ التفاهم  مفهوم  أن  مضيفًا  والتيار«، 
»أما حيث نفشل، فستكون للمعركة عناوين إمنائية وحملية. الضيع 

بتفرز حاهلا«.
التوافق«، حبسب  مع  أيضًا  »حنن  احلر،  الوطين  التيار  جهة  من   
بلدة  يف  االجتاه  كان  »إذا  ولكن  مكاري.  بول  القضاء  مسؤول 
معينة حنو معركة سياسية، فنحن ُننسق مع القوات«. التوتر بني 
املرشحني الرئاسيني النائب ميشال عون وفرجنية، انعكس سلبًا 
يف زغرتا: »ال تواصل بيننا وال تنسيق يف البلديات، مقابل تواصل 
مع معوض«. من وجهة نظر مكاري »املردة جيب أن يتصلوا بنا، 
فهم الذين يهامجوننا، وحنن ال نرّد، مع العلم أن فرجنية أّكد أن 
حصة التيار يف البلدية حمفوظة«. واملردة مل يبادروا بعد لالتصال 
حيول  لديهم  مانع  وجود  دون  من  لكن،  »السابقني«،  حبلفائهم 
دون ذلك. خصمهم الوحيد حاليًا ال يزال حزب القوات. يرفضون 
يف  أنصاره  مشاركة  ميانعوا  أن  دون  من  لكن  معه،  التواصل 

البلديات، حتت مظلة معّوض.

فرجنية ومعّوض يتفقان بلدياً: حتجيم التحالف العوني ــ القواتي
ليا القزي

أبناء مدينة  الفوقية اليت ُيطلقها بعض  التسمية  ــ  يف »املزارع« 
زغرتا على قرى القضاء ــ »التوافق يشمل 80٪ تقريبًا من البلدات 
فيها  ينجح  ال  اليت  البلديات  ويف  ثانوية.  من  أقل  والتفاصيل 
التوافق، سيكون للمعارك طابع إمنائي وسرُيشح كل حزب أعضاء 
له على الالئحتني املتنافستني«، استنادًا إىل مصادر مطلعة على 

املفاوضات.
قبل حنو شهرين من موعد االنتخابات البلدية يف حمافظة الشمال 
البيوتات  عباءة  »الزاوية«.  واضحة يف  شبه  األمور  تبدو  وعكار، 
التقليدية ُتظلل احلياة السياسية يف القضاء. ختتم املصادر بهدوء 
املنتصر: »ال يوجد يف هذه االنتخابات تسجيل أهداف سياسية وال 

أحد ُمضطر ألن خيوض معركة«.
»املستقبل« أيضًا يريد التوافق

الغالبية  ذات  القرى  على  تقتصر  ال  زغرتا  يف  التوافق«  »روح 
املسيحية. ففي »القرى املسلمة«، صدرت التوجيهات من الرئيس 
يف  للسري  احلريري،  أمحد  لتياره  العام  واألمني  احلريري  سعد 

التوافق. 
يف قضاء زغرتا، بلدتان »تواليان« تيار املستقبل: إيعال، ومرياطة 
عائلية  منافسة  بوادر  اليت تشهد  ــ  القضاء  بلدات  ثالثة كربى  ــ 
الطابع بني رئيس البلدية احلالي حممد عجاج من جهة، وخالد عباس 

امُللقب بـ«السنيور« من جهة أخرى. 
أما يف الفوار، فُتعترب البلدية من حصة املردة. يقول مسؤول تيار 
املستقبل يف القضاء طارق عجاج، إن »العمل االنتخابي بدأ ولكن 
َع اخلفيف. وسنسري بالتوافق حيث تتوافر إمكانية ذلك، حتى ولو 

حتالفنا مع قوى سياسية ختاصمنا«.



Page 9صفحة 9     

عرب وعالم

اجلزائية  احملكمة  دانت 
أمس  الرياض  يف  املتخصصة 
االول مواطنني سعوديني اثنني 
تركيا،  عرب  إىل سورية  بالسفر 
»داعش«  بتنظيم  وااللتحاق 
معسكراته،  أحد  يف  والتدرب 
بكر  أبي  زعيمه  مبايعة  بعد 
البغدادي، وأصدرت يف حقهما 
 17 بالسجن  ابتدائيًا  حكمًا 
مدة  السفر  من  ومنعهما  عامًا، 
مماثلة، كما تضمن احلكم تغريم 
ريال  آالف   5 منهما  واحد  كل 
لتفريطهما يف جوازي سفرهما.

إدانة  احملكمة  لدى  وثبت 
ولي  على  باالفتئات  املتهمني 
إىل  سفرهما  خالل  من  األمر 
والدخول  تركيا،  عرب  سورية 
مشروعة،  غري  بطريقة  إليها 

السعودية: السجن 17 عاماً 
لـ»داعشيني« بايعا »البغدادي«

تنظيم داعش  وانضمامهما إىل 
لزعيمه،  ومبايعتهما  املتطرف، 
على  معسكراته  يف  وتدربهما 
واملسدس  الرشاش  أسلحة 
ثبتت  كما  البدنية،  واللياقة 
حتت  القتال  يف  مشاركتهما 

راية ذلك التنظيم.
املتهم  تعزير  احملكمة  وقررت 
تسعة  بسجنه  ذلك  على  األول 
خارج  السفر  من  ومنعه  أعوام، 
هذه البالد مدة مماثلة تبدأ من 
خروجه من السجن بعد اكتساب 
قررت  كما  القطعية،  احلكم 
تعزير املتهم الثاني بسجنه مدة 
مثانية أعوام، ومنعه من السفر 
مماثلة،  مدة  البالد  هذه  خارج 
تبدأ من خروجه من السجن بعد 

اكتساب احلكم القطعية.
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وزارة الداخلية السعودية
حض املبعوث الدولي ستيفان 
دي ميستورا، األطراف السورية 
على التحّلي بـ »الواقعية« وحبث 
االنتقال السياسي خالل اجلولة 
التفاوضية املقبلة اليت تبدأ يف 
جنيف األربعاء املقبل، الفتًا إىل 
أنه مل يطلب لقاء الرئيس بشار 
دمشق يف  زيارته  خالل  األسد 
جولة  ضمن  املقبلني  اليومني 
وسط  طهران،  أيضًا  تشمل 
انتقادات  املتحدة  األمم  توجيه 
بسبب  السورية  للحكومة 
املساعدات  إيصال  »عرقلة« 
اإلنسانية إىل مناطق حماصرة. 
»داعش«  ُمين  وقت  ويف 
بعد  سورية  يف  جديدة  بنكسة 
على  معارضة  فصائل  سيطرة 
حلب،  ريف  للتنظيم يف  معقل 
ما أدى إىل قطع خط إمداد مهم 
أفادت  الرتكية،  احلدود  على 
الرمسية  السورية  األنباء  وكالة 
خطف  »داعش«  بأن  )سانا(، 
مدني  موظف   300 من  أكثر 
يف  أمسنت  شركة  يف  يعملون 
القلمون الشرقي مشال شرقي 
دمشق، حيث تدور معارك عنيفة 

بني قوات النظام والتنظيم.
وكان دي ميستورا أعلن أمس 
العاصمتني  سيزور  أنه  االول، 
أن  على  والسورية،  اإليرانية 
أو   1٢ صباح  جنيف  إىل  يعود 
13 الشهر اجلاري، و »هذا يعين 
احملادثات  بدء  املقرر  من  أن 

األربعاء«. 
»اهليئة  وفد  وصول  وتوّقع 
املعاِرضة  العليا«  التفاوضية 
اجتماعًا  أعضاؤها  بدأ  -اليت 
يوم  االول-  أمس  الرياض  يف 
او  )امس  األحد  أو  السبت 
الوفد  يصل  أن  على  اليوم(، 
اجلمعة  أو  اخلميس  احلكومي 
أي  االول(،  وامس  )امس 
يوم  الربملانية  االنتخابات  بعد 

األربعاء.
هذه  تناول  سؤال  على  وردًا 
ميستورا  دي  قال  االنتخابات، 
اليت  الوحيدة  االنتخابات  إن 
يعّلق عليها هي اليت تأمل األمم 
املتحدة يف أن جتريها »ويشارك 

فيها الالجئون السوريون«.
املفاوضات  تكون  بأن  وطالب 
بالنسبة  »واقعية«  املقبلة 
االنتقالية  العملية  مسألة  إىل 
»مبا  و  سورية،  يف  السياسية 
جيب  مهمة،  املسألة  هذه  ان 
األطراف  مواقف  من  أتأكد  أن 
واإلقليمية«  الدولية  املعنية 
ملعرفة ما إذا كان هذا األمر »قد 
نتائج ملموسة خالل  يؤدي إىل 
املقبلة من احملادثات«.  اجلولة 
قررت  السبب  »هلذا  وأضاف: 
موسكو  إىل  الذهاب   )...(
الذهاب  وأنوي  الثلثاء(  )زارها 

»داعش« خيطف مئات املدنيني قرب دمشق

للقاء،  وطهران«  دمشق  اىل 
اخلارجية  وزير  مع  خصوصًا 
لكنه  املعلم.  وليد  السوري 
االجتماع  باملقابل  يطلب  مل 
باألسد. وتوقع أيضًا أن يلتقي 
مسؤولني من تركيا يف أوروبا 

خالل األيام املقبلة.
وقال يان إيغالند، الذي يرأس 
لسورية  إنسانية  مهمات  فريق 
التخطيط  يتم  إنه  جنيف،  يف 
للقيام بعملية إجالء طبية »كبرية 
والزبداني  مضايا  لبلدتي  جدًا« 
قرب دمشق، اللتني حياصرهما 
املوالية،  وامليليشيات  النظام 
اللتني  وكفريا  الفوعة  وبلدتي 
حتاصرهما الفصائل املقاتلة يف 

مشال غربي سورية. 
يف  للصحافيني  إيغالند  وقال 
فريق  مع  اجتماع  عقب  جنيف 
اجلرحى  جمموع  بأن  املهمات 
 500 إىل  يصل  »قد  واملرضى 
عمليات  أن  مضيفًا  شخص«، 
األسبوع  »خالل  ستبدأ  اإلجالء 
يشعر  أنه  إىل  الفتًا  املقبل«، 
»إحباط«  و  أمل«  »خبيبة 
إدخال  يف  التقدم  عدم  بسبب 
من  أكرب  ألعداد  املساعدات 
عددهم  البالغ  احملاصرين 
يف  شخص  مليون  نصف 
قوات  حتاصرها  اليت  البلدات 
و  املسلحة  واجلماعات  النظام 

»داعش«. 
وأضاف أن مخس قوافل تنتظر 
خمتلف  لدخول  أيام  أربعة  منذ 
كفربطنا  وبينها  املناطق، 
أن  إال  الشرقية،  الغوطة  يف 
املنطقة ال تزال مغلقة، مضيفًا 
أن ٢87 ألف شخص مل يتلقوا 
نتيجة  الضرورية  املساعدات 
لذلك. وقال إن املالمة تقع على 
العراقيل  يضع  الذي  النظام، 

»لكن ليس كل املالمة«.
ميدانيًا، سيطرت فصائل مقاتلة 
بلدة  على  اخلميس  وإسالمية 
»داعش«  معابر  أبرز  الراعي 
احلدود  على  سورية  مشال  يف 
»املرصد  حبسب  تركيا،  مع 
اإلنسان«.  حلقوق  السوري 
»سيطرت  »املرصد«:  وقال 
فصائل مقاتلة وإسالمية اليوم 
الراعي« يف حمافظة  معرب  على 
معابر  »أبرز  أنه  مضيفًا  حلب، 
التنظيم باجتاه تركيا ويعد واحدًا 
من آخر املعابر حتت سيطرته«.

للمعارضة  التقدم  هذا  وجاء 
بدعم تركي وغربي بعد أنباء عن 
قضى  تركي  أمريكي-  تفاهم 
أقاليم كردية شرق  ربط  بعدم 
لرتكيا،  إرضاء  سورية ومشاهلا 
مقابل تقديم الدعم حلواىل ٢٤00 
»داعش«  لطرد  عنصر معارض 
إمداده بني  املنطقة وقطع  من 

مشال سورية وتركيا.

عمر  السوداني  الرئيس  أعلن 
احلكم  عن  سيتخلى  أنه  البشري 
حبلول العام ٢0٢0، ولن يرتشح 
وسيفسح  أخرى،  مرة  للرئاسة 
بعد  جديد  رئيس  أمام  اجملال 
نهاية  الذي ميثل  التاريخ،  هذا 
اليت  األخرية  الرئاسية  واليته 
بدأها إثر االنتخابات اليت أجريت 
املاضي،  )أبريل(  نيسان  يف 
العام  يف  احلكم  تسلم  وكان 

.1989
وأكد البشري يف مقابلة مع هيئة 
اإلذاعة الربيطانية )بي بي سي( 
أنه غري قلق من االتهامات اليت 
اجلنايات  حمكمة  له  وجهتها 
حرب  جرائم  بارتكاب  الدولية 
إقليم  يف  مجاعية  وإبادة 
مذكرة  أن  موضحًا  دارفور، 
االتهام خلقت له شعبية كبرية 
سببًا  وكانت  السودانيني  بني 
اليت  االنتخابات  يف  فوزه  يف 

أجريت العام املاضي.
واعترب أن اجلماهري الغفرية اليت 
استقبلته خالل زيارته أخريًا إىل 
انه  على  دليل  خري  دارفور، 
وأنهم  اإلقليم  سكان  يظلم  مل 
حيبونه. وقال إن مذكرة االتهام 
كرئيس  عمله  على  تؤثر  مل 
دواًل  وزار  سافر  وانه  للبالد 
عدة، مشريًا إىل أنه طلب مرارًا 
الواليات  إىل  دخول  تأشرية 
ذلك.  رفضت  ولكنها  املتحدة 
دارفور  إقليم  أن  البشري  وأكد 
إال  املتمردين،  من  خاليًا  بات 
أن  ورأى  صغرية.  جيوب  من 
الدولية  البعثة  لوجود  حاجة  ال 
»يوناميد«  املشرتكة  األفريقية 
وأن  اإلنسانية،  واملنظمات 
كفيلة  السودانية  احلكومة 
للنازحني،  مساعدات  بتقديم 
الذين قال إن عددهم 160 ألف 
شخص وليس ماليني كما تقول 
منظمات األمم املتحدة »ولذلك 
يف  املغادرة«.  منهم  نطلب 

البشري يتخلى عن احلكم يف 2020
مسؤول  أعلن  متصل،  سياق 
أن  املتحدة  األمم  يف  رفيع 
أكثر من 130 ألف مدني نزحوا 
الثاني  كانون  منتصف  منذ 
بني  املعارك  بسبب  )يناير( 
جبل  يف  واملتمردين،  اجليش 
واتهم  دارفور(،  )وسط  مرة 
بتقييد  السودانية  احلكومة 
والعاملني  »يوناميد«  حركة 
اإلنسانيني ما يعيق التحقق من 

أرقام املتأثرين.
حفظ  عمليات  رئيس  وقال 
املتحدة،  األمم  يف  السالم 
ايرفيه الدسو، يف جملس األمن 
خالل جلسة ُخصصت للوضع يف 
دارفور، إن املنظمات اإلنسانية 
تقدر أنه يف 31 آذار )مارس( 
املاضي نزح ما ال يقل عن 138 
إىل  مرة  جبل  من  شخص  ألف 
مشال دارفور ووسطه وجنوبه. 
ويقع جبل مرة بني هذه الواليات 

الـ3 يف دارفور.
زعيم  قال  أخرى،  جهة  من 
السودان  جنوب  املتمردين يف 
إنه  االول،  أمس  مشار  رياك 
يف  جوبا  العاصمة  إىل  سيعود 
18 نيسان )أبريل( اجلاري ألول 
األهلية  احلرب  اندالع  منذ  مرة 

يف بداية عام ٢013.
إىل  رسالة  يف  مشار  وقال 
تنفيذ  تراقب  هيئة  رئيس 
اتفاق السالم املوقع بني مشار 
ميارديت  سلفاكري  والرئيس 
إنه يؤكد تاريخ وصوله وهو 18 
نيسان، وسيشّكل مع الرئيس 

حكومة وحدة وطنية انتقالية.
األمم  أعلنت  آخر،  تطور  ويف 
املتحدة أمس االول، أن حوالي 
جنوب  مواطين  من  ألفًا   55
السودان  إىل  فروا  السودان 
منذ كانون الثاني املاضي، أي 
من  يوميًا  شخص  ألف  مبعدل 
يف  والنزاع  الغذاء  نقص  جراء 

بلدهم.

األمريكي  اخلارجية  وزير  وصل 
العاصمة  إىل  كريي  جون 
االول  امس  املنامة  البحرينية 
اخلميس يف زيارة رمسية جيري 
يف  نظرائه  مع  مباحثات  خالهلا 
اخلليجي،  التعاون  دول جملس 
حتضريًا للقمة اخلليجية األمريكية 
اليت ستعقد يف الرياض يف ٢1 
قبل  اجلاري،  أبريل  نيسان/ 
حلضور  اليابان  إىل  يتوجه  أن 
اجتماع حتضريي جملموعة الدول 

السبعة.
إنه  البحرين  من  كريي  وقال 
حقوق  احرتام  الضروري  »من 

اإلنسان يف البحرين«. 
أسلحة  أي  نعلم  »ال  وأضاف 
اليمن  هجوم  يف  استخدمت 

كريي يف البحرين حتضرياً 
للقمة اخلليجية األمريكية

مشددًا  مدنيًا«،   97 قتل  الذي 
إطالق  وقف  »ضرورة  على 

النار«.
يرافق   أمريكي  مسؤول  وقال 
كريي إن األخري »سيبحث أيضًا 
بعض األفكار حول الطريقة اليت 
ميكن من خالهلا أن حتل احلكومة 
الداخلية  التحديات  البحرينية 
وبالتأكيد حماولة حتسني املناخ 
ما  يف  عام  بشكل  السياسي 
والدين  التعبري  حبرية  يتعلق 

واىل ما هنالك«.
خارجية  وزير  قال  جهته،  من 
البحرين خالد بن أمحد بن حممد 
آل خليفة إن بالده حريصة على 
تطوير شّتى جماالت التعاون مع 

الواليات املتحدة األمريكية.

األمريكي  الرئيس  مبعوث  أكد 
ماكغورك  بريت  العراق  إىل 
احلكومة  بالده  دعم  اخلميس 
ضد  حربها  يف  العراقية 

داعش.
النظر  وجهة  ماكغورك  ونقل   
من  للعراقيني  األمريكية 
»بضرورة  وأمنيني  مسؤولني 
نينوى  حترير  مشوار  إكمال 

واحلاجة لدور أجنيب أكثر«.
أن  أكد  رفيع  مصدر  وكان 
التحالف  إىل  الرئاسي  املبعوث 
بريت ماكغورك أبلغ عن »احلاجة 
أمريكية  عسكرية  قاعدة  لبناء 

جديدة يف نينوى«. 
أن  إىل  العراقيني  وطمأن 
إنشاؤها  يراد  اليت  القاعدة 
»ستقدم الدعم للقوات العراقية 
يف نينوى وفق احلاجة والتنسيق 

مع بغداد«، على حد تعبريه.
ويف وقت الحق التقى ماكغورك 
ورئيس  اخلارجية  وزير  مع 
العراقي  الوطين  التحالف 

إبراهيم اجلعفري يف بغداد.
اللقاء  بعد  ماكغورك  وأشاد 
العراقي  الوطين  التحالف  بدور 
يف حفظ الوحدة الوطنية وجتاوز 

اخلالفات،.
وشدد على أن »الفرتة املقبلة 
االجتماعات  استثمار  ستشهد 
لتوفري  أكرب  بشكل  الدولية 
املزيد من املساعدات للعراق«.
العراق  أن  أكد اجلعفري  بدوره 
الراهنة،  األزمة  سيتجاوز 
اإلصالح.  طريق  يف  وميضي 
»املشاورات  أن  وأوضح 

من  السياسيني  الفرقاء  بني 
والتعاون  الثقة  تعزيز  شأنها 
وحشد اجلهود الوطنية ملواجهة 
العراق  أن  خصوصًا  التحديات 
حيقق انتصارات كبرية يف حربه 

ضد إرهابيي داعش«.
الدولي  اجملتمع  اجلعفري  ودعا 
العراقي  الشعب  دعم  »لزيادة 
ورفع  احلالية،  ظروفه  يف 

مستوى املساعدات«.
»وول سرتيت  وكانت صحيفة 
ضباط  عن  نقلت  جورنال« 
وعراقيني  أمريكيني  عسكريني 
العملية  بفاعلية  تشكيكهم 

العسكرية يف مشال العراق. 
تراجع  إىل  الصحيفة  وأشارت 
احلديث يف أوساط املسؤولني 
العسكريني عن استعادة وشيكة 
املدن  أكرب  ثاني  للموصل 
العراقية، مضيفة  أن »جزءا من 
املشكلة تكمن يف إقامة اجليش 
العراقي قاعدة عسكرية عراقية 
خممور  قضاء  يف  أشهر  قبل 
عرضة  جيعلها  ما  نينوى  يف 
قبل  من  الصاروخي  للقصف 
تنظيم داعش«، وفق الصحيفة 

نفسها.

ماكغورك يؤكد ضرورة بناء قاعدة 
عسكرية أمريكية يف نينوى
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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)

A grandmother screamed 
and clutched her grand-
son to her chest in the 
seconds after the toddler 
was fatally struck by a car 
in Sydney’s west, a stu-
dent nurse who rushed 
to try to help the toddler 
said.
Mariam Zreika, 19, was in 
the bedroom of her Au-
burn home when her fa-
ther heard a “huge bang” 
and yelled out that a child 
had been struck by a car 
in the street outside.
Ms Zreika, who is a stu-
dent enrolled nurse, and 
her father ran outside on 
to Marion Street where 
they found the woman 

clutching her 18-month-
old grandson, and saw a 
car had mounted the foot-
path and crashed into a 
wall.
“I ran straight away over 
to the lady, trying to dodge 
cars,” Ms Zreika said.
“She [the grandmother] 
was just screaming and 
yelling and crying, she 
wouldn’t let go of the 
baby.
“I asked her: ‘Can I see if 
the baby is all right?’ She 
was from a non-English 
speaking background, 
she wasn’t understanding 
what I was saying to her. 
She had the baby tight on 
her chest.

“I thought, ‘I need to see if 
the baby is alive.’ We took 
him off her and put him 
on the floor.”
Ms Zreika, who studies 
and works as an assistant 
in nursing at Bankstown 
Hospital, said the child 
was bleeding and initially 
did not have a pulse.
Witnesses called triple 
zero, while Ms Zreika put 
the child on his side.
“He did take a few breaths 
and a bit of a pulse was 
there,” she said.
As she was doing so, po-
lice officers arrived and 
took over caring for the 
little boy, until paramed-

ics arrived soon after.
The child was taken to 
The Children’s Hospital at 
Westmead with a police 
escort, but police said he 
died a short time later.
Ms Zreika said she had 
never previously seen the 
grandmother, child or the 
driver of the vehicle, who 
was understood to be a 
woman possibly aged in 
her 50s. The woman was 
driving a dark sedan dis-
playing P-plates.
A witness told Channel 
Nine that the child, who 
was wearing a backpack 
and was possibly on his 
way to pre-school, pulled 

free from his grandmoth-
er’s hand and ran on to 
the road near Marion 
Street’s intersection with 
Queen Street. The car was 
coming around the corner 
at the time and crashed 
into the pair, the witness 
said.
Ms Zreika said she had 
been told that the female 
driver of the vehicle had 
tried to dodge the child, 
but was unable to and 
crashed into the fence.
Ms Zreika said she had 
tried to remain calm dur-

ing the frantic minutes 
when they tried to save 
the child.
“I didn’t think I’d have to 
do something like this. 
What I studied, I tried to 
put it all into practice, and 
just do what I could,” she 
said.
Another woman, believed 
to be the child’s moth-
er, arrived at the scene 
a short time after the 
crash and was visibly dis-
tressed.
Police are investigating 
the cause of the crash.

Student nurse rushed to help toddler fatally 

Paramedics treat a child, who was hit by a car in Auburn. Photo: TNV The car crashed into a brick fence in the front yard of a home on Marion Street 
in Auburn. Photo: TNV 

Mariam Zreika tried to help the critically injured toddler after a crash in Au-
burn. Photo: Facebook
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Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

سدني

Master License No: 409566317
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Tony Abbott has left the 
door open to serving in 
cabinet in a re-elected 
Turnbull government, 
though he has stressed 
such an idea is “entirely 
hypothetical”, while also 
suggesting he would not 
have proposed state gov-
ernments be given the 
chance to take a share of 
federal income tax.
And Mr Abbott says he 
doesn’t “think it would be 
fair” to suggest the Turn-
bull government was in 
trouble - despite falling be-
hind Labor in a Newspoll 
published this week - and 

pointed out that he had 
not commented on polls 
while opposition leader or 
prime minister.
Mr Turnbull specifically 
cited the Abbott govern-
ment trailing in 30 con-
secutive Newspolls when 
he snatched the leader-
ship last September.
The former prime minis-
ter, is participating in the 
annual Pollie Pedal char-
ity fundraiser for Carers 
Australia which has so far 
raised about $300,000.
Conservative support-
ers of Mr Abbott such as 
senator Eric Abetz have 

urged the prime minister 
to return the former prime 
minister to the cabinet and 
in an interview with 3AW’s 
Neil Mitchell on Thursday, 
Mr Abbott made clear he 
has no plans to retire as 
the member for Warrin-
gah.
Mr Turnbull has all but 
ruled out a return of Mr Ab-
bott to the cabinet, stress-
ing the need for renewal in 
ministerial ranks on more 
than one occasion.
“I don’t want to make a 
running commentary on 
Tony Abbott, but I just say 
this: it’s very important 

in government, as it is in 
business, to ensure that 
there is renewal,” he said 
in January.
But in comments that will 
embolden supporters who 
have pushed for a return 
of the long-serving MP to 
the cabinet table, Mr Ab-
bott left the door open to 
a return.
“ It’s entirely hypothetical. 
My purpose is to recon-
test Warringah, to be the 
best possible local mem-
ber, where my colleagues 
would like to help in a low-
key way during the cam-
paign I will because I am 

absolutely committed to 
the election of the Turn-
bull government,” he said.
“Let’s see what happens 
after the election. The 
question of going back 
into cabinet is entirely 
hypothetical, and as I of-
ten said to my backbench 
colleagues when I was the 
party leader, it is a very 
honourable thing to serve 
in the parliament as a rep-
resentative of an elector-
ate.”
Asked about Mr Turnbull’s 
proposal last week to allow 
states to levy a portion of 
income taxes - which died 
a rapid death after being 
rejected by state premiers 
at a Council of Australian 
Governments meeting last 
Friday - Mr Abbott said he 
would have been unlikely 
to suggest such a mea-
sure.
“ Under the Abbott gov-
ernment, we had white 
paper process under way 
which was going to can-
vas a whole lot of options 
for the federation and for 
the tax system. I’m not 
sure that this would have 

been one of the recom-
mendations , given that 
when the Commission of 
Audit brought this forward 
in March 2014, it wasn’t 
something that the gov-
ernment supported,” he 
said.
“But obviously what the 
prime minister was doing 
was having a very frank 
and candid conversations 
with the states, to see how 
far they were prepared to 
go, taking responsibility 
for those things which are 
theirs to run, like public 
schools and hospitals, 
and regrettably, not for the 
first time, the states said 
they wanted Canberra to 
raise the money and for 
them to spend it.
Mr Abbott also backed for-
mer New Zealand Labour 
prime minister Helen Clark 
for the position of United 
Nations secretary-general, 
pointing out that a poten-
tial Kevin Rudd candidacy 
is “only rumours”.
The Turnbull government 
has not yet decided who it 
will back in the race for the 
top United Nations job.

Tony Abbott open to serving in a Malcolm Turnbull cabinet

Former prime minister Tony Abbott, pictured on his Pollie Pedal fundraiser, is 
open to returning to a Malcolm Turnbull cabinet. Photo: Alex Ellinghausen

Mr Abbott stops in Canowindra during the 2016 Pollie Pedal tour. Photo: Alex 
Ellinghausen 
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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
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مقاالت  وتحقيقات

سّن  يف  عرشه  على  ترّبع  حاكم،  مكايل  لزوق 
عامه  يدخل  اليوم  هو  وها  والعشرين،  السابعة 
الثمانني وال يزال على رأس البلدّية. بعد 53 عامًا 
على حكمه، مل تعد الزوق كما خّطط هلا. مل تعد 
املدينة النموذجّية اليت ذاع صيتها ونالت اجلوائز 
واألومسة، فأهلها وقاصدوها كّفوا عن االبتسام 
عند دخوهلا. لكن الرابط بني »الرّيس« وبلدّيته 
قوّي، أشبه بزواج مارونّي... وما مجعته سنوات 
احلكم الطويلة، ال تستطيع آمال التغيري تفريقه 

بسهولة.
تبادرك  كسروان  لقضاء  اجلنوبي  املدخل  على 
زوق  »أنت يف  االبتسام:  اىل  تدعوك  »آرمات« 
حتجب  ال  حجمها،  كرب  رغم  »آرمات«،  مكايل«! 
دواخني معمل الكهرباء احلراري ودخانه، وال متنع 
من الغرق يف مستنقعات املياه، أو السقوط يف 

حفر طرقاتها، وتنّشق رائحة اجملارير.
كانت  فمهما  وابتسم،  كّله،  هذا  من  دعك  لكن 
»لؤلؤة  حضرة  يف  أنت  تبقى  منّفرة،  الصورة 
منزل  من  األمتار  مئات  بعد  وعلى  كسروان« 

رئيسها نهاد نوفل، »حاكم الزوق«.
رهبة  والمسه  يسبقه،  »صيت«  نوفل  لنهاد 
وسطوة. انتخب رئيسًا للبلدّية يف عمر السابعة 
الثمانني وال  اليوم عامه  والعشرين، وهو يدخل 
يزال مرتّبعًا على عرشه. يوصف بـ »األخطبوط«، 
ُمسقطة  سلطته  طوىل،  أياٍد  وله  كثرية  فأذرعه 
لكّل  ُمتّد  ونفوذه  بلدته،  وأبناء  جملسه  على 
أكثر  مدار  وعلى  العاّمة.  واملؤّسسات  الوزارات 
على  قبضته  أحكم  الزمن،  من  قرن  نصف  من 
بينهما.  الفصل  الصعب  من  بات  حتى  البلدّية 
بدأ مسريته املهنّية بالتدّرج يف مكتب فؤاد نّفاع 
الرئيس  )نائب ووزير خارجّية يف عهد  للمحاماة 
سليمان فرجنية( قبل أن تنقطع العالقة بينهما. 
»زرعه« نّفاع عام 1963 رئيسًا لبلدّية الزوق، ثّم 
كسروان.  بلدّيات  الحتاد  رئيسًا   1978 عام  يف 
خالل سنوات احلرب، وحتى بدايات األلفية، جنح 
نوفل يف حتويل زوق مكايل إىل منوذج تنموي... 
»الرّيس«  فـ  اإلجنازات،  خّفت  ما  سرعان  لكن 
يتقاضى  البلدّي  وجملسه  امسه،  لتخليد  يسعى 

مثن سكوته مقابل تنفيعات شخصّية.

يرحل تاركًا حطام مدينة!

واالختيارّية  البلدّية  االنتخابات  موعد  اقرتاب  مع 
أخريًا،  نوفل،  يعزم  املقبل،  أيار  من  الثامن  يف 
ما  أهّم  أخريًا  تبّنى  عامًا،   53 بعد  التقاعد.  على 
يف الدميقراطّية: مبدأ تداول السلطة. يؤّكد: »لن 
أترّشح إىل االنتخابات وسأفسح يف اجملال أمام 
الشباب لضّخ دّم جديد. سأقف على احلياد ساعيًا 
إىل التوافق«. كالم ال ُيرتجم يف الواقع، ال لناحية 
ثقته بروح الشباب أو حتى تبّنيه سياسة احلياد، 
إذ أنه يدعم نائبه إيلي بعينو )60 عامًا( ليخلفه 

يف رئاسة البلدّية.

لقد أورثتهم زوقًا جميلة مفروشة حدائق 
عامّة

وراءه  خمّلفًا  البلدي  املشهد  عن  نوفل  يتنّحى 
يقول:  بوجودها،  يعرتف  ال  عّدة  مشكالت 
عاّمة،  حدائق  مفروشة  مجيلة،  زوقًا  »أورثتهم 
أهم  يستقطب  مدّرجها  ومعّبدة،  نظيفة  طرقاتها 
ناديها  مبستشفى،  أشبه  مستوصفها  الفنانني، 
لقد  الدولّية.  املباريات  أهم  الستقبال  جاهٌز 
االجتماعّية  املشاريع  من  وأكثر،  أجنزت قسطي، 

واإلمنائّية«.
توّقف  الزمن  بأن  تشي  الزوق  يف  جولة  لكن 

أنا هزمت فؤاد شهاب
نهاد نوفل: حاكم الزوق منذ نصف قرن

فيفيان عقيقي

)تصوير مروان بوحيدر(

العقد.  حواىل  منذ  نوفل  عند 
فالواقع ال يوحي بأنه يتكّلم عن 
قدمية،  طرقات  اليوم:  الزوق 
كبرية،  حفر  ُمهملة،  أرصفة 
هلا،  إنارة  بال  ُمظلمة  ليال 
خُمالفة  مبان  ُمشّوهة،  طبيعة 
ُمكتّظة،  مدارس  وعشوائّية، 
مطمورة،  آثار  عائمة،  جمارير 
 11 ُمقفل  مدّرج  فارغة،  سوق 
غري  ملعب  السنة،  يف  شهرًا 
وكل  خاسر...  ناٍد  ُمكتمل، 
ناهيك  من فيض،  هذا غيض 
موّلدات  من  املتصاعد  الدخان 
الكهرباء العشوائّية ليشكل مع 
ذلك املنبعث من دواخني معمل 
سحابة  احلرارّي  الطاقة  توليد 

قامتة ختيم على البلدة.
البلدي  اجمللس  يف  أعضاء 
اإلمنائي  التدهور  هذا  يعزون 
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تصرف  البلدّية  نفقات  أغلب  ثانيًا:  القانونّية. 
الطارئة«،  »األسباب  بذريعة  التجزئة  نظام  وفق 
علمًا أن بعضها ال صفة عاجلة له كرّي احلدائق 
العاّمة وتشجري املستديرات. ثالثًا غياب الفواتري 
وعروض األسعار وكشوف تسّلم األشغال وتقدير 
الكمّيات املستعملة. رابعًا حتّكم املوظفنّي بشؤون 
اجمللس  ألعضاء  الدائم  شبه  والغياب  البلدّية 
لشركة  األشغال  أغلب  تلزيم  خامسًا  البلدي. 
»عريوت« واستفادتها من كّل معّدات البلدّية يف 
تنفيذ األعمال. سادسًا رمي النفايات يف وادي 
بردمّيات  األثري  جسره  على  والقضاء  حنتوش، 
ميلكها  أراٍض  إىل  الوصول  لتسهيل  الكّسارات 
سابعًا  بلدّي.  بقرار  هلا  طريقًا  وشّق  نوفل، 
استئجار 90 ألف مرت مرّبع يف عني الرحيانه من 

وقف بكركي وحتويلها إىل كّسارات. وغريها...

يف مملكة نوفل

ليس من السهل حماربة نوفل، كما يقول أعضاء 
يف جملسه. فهو رجل قانون، حمّنك ومن الصعب 
اإليقاع به. أّما هو فيؤّكد أن االتهامات يسمعها 
وضعت  »أنا  بها:  عالقته  وينكر  األوىل،  للمّرة 
قانون البلديات وساهمت يف إصداره، فكيف لي 
أن أخالفه. أنا رجل قانون. أنا أدرس األخطاء قبل 
وقوعها ألتفاداها«. يرفض اتهامه بالديكتاتورية 
والتفّرد، ويقول: »ال ألزم أحدًا بالتوقيع على أي 

قرار«.
يرّد على كّل اتهام جبهله به، ويري اىل جمموعة 
الزوق  مكتبه.  جدران  على  املعلقة  األومسة  من 
تعاني من إهمال؟ يرّد: »هذا الوسام حصلنا عليه 
من األونيسكو«. ماذا عن التلزميات وأين عروض 
األسعار واملناقصات؟ جييب: »هذه جائزة أفضل 
مدينة عربّية«. ماذا عن ترهيب الناس واستمالك 
األثري،  الوادي  يف  النفايات  وطمر  أراضيهم، 
وتأجري  ملنزلك،  حراسًا  البلدّية  شرطة  وحتويل 
»بالرخص«... فريد مقاطعًا:  مشاعات كسروان 
يف  الزوق  وهذه  الرئيس،  مع  صورتي  »هذه 

عهدي«.
املاضي.  أطالل  على  يعيش  »الرّيس«  أن  يبدو 
»ساندرا،  سكريرتته:  وينادي  قلياًل  يسكت 

جيبيلي كتاب صالح سلمان«. 
اليت ورد امسه فيها  الصفحة  يبدو وكأنه حفظ 
»الفضل  ويقرأ:  الكتاب  يفتح  قلب،  ظهر  عن 
األكرب يف حتضري وإصدار قانون البلديات يعود 
نهاد  األستاذ  مكايل  زوق  بلدية  رئيس  إىل 

نوفل... هذه كتبها وزير الداخلّية صالح سلمان 
سيارتي  أبّدل  مل  أنا  وملعلوماتك  مذّكراته.  يف 
حياة  وأعيش  متواضع  وبييت  منذ عشر سنوات، 
من  أحدًا  أعرف  وال  أسبح  ال  أنين  كما  طبيعّية، 

أصحاب املنشآت البحرّية«.
القوّي  حيارب  احلاكمة،  السلطة  مع  دائمًا  نوفل 
حارب  عرشه.  من  اقرتابًا  عندما يستشعر  شعبيًا 
الكتائب يف السبعينات، والقوات يف الثمانينات، 
والعونيني طوال 25 عامًا، ومل يهتّز من مكانه. 
الرئيس  مع  خالف  على  كان  عهده  بدايات  يف 
فؤاد شهاب واملكتب الثاني، أّما اليوم فيقول: 
»عالقيت جّيدة مع اجلميع، وهذا يعود إجيابيًا على 
بلدتي اليت تستفيد من عالقاتي. مل حياربين سوى 
يوميًا  املفتشني  يرسل  كان  الذي  فؤاد شهاب 
يف أوىل سنوات عهدي، ثّم استسلم، مل يستطع 

هزمي أو فرط جملسي كما هّدد«...
 يسكت قلياًل ويتابع: »لست ضعيفًا، هناك إمجاع 
البلدّية،  يف  ألستمّر  شعبّية  ومطالبات  حولي، 
ولكنين طلبت من الزوقيني عدم التظاهر للمطالبة 

بي، والرضوخ ملشيئيت بعدم الرتّشح«!
نوفل  جيلس  عهده،  انتهاء  من  أسابيع  قبل 
ناهلا.  اليت  واجلوائز  واألومسة  كتبه  بني  وحيدًا 
يشّبه نفسه بفؤاد شهاب: »هو مأسس إدارات 
زوق  حّولت  وأنا  اللبنانّية،  الدولة  ومؤّسسات 
من  أعمل  زلت  وما  منوذجّية،  مدينة  إىل  مكايل 

أجلها. أنا أعرف جّيدًا ما بنته يداي«.
يدرك أنه ما زال قويًا، ال بل األقوى، وأن َخَلَفه 
على  يراهن  مباركته.  على  حيصل  أن  له  بّد  ال 
يرتك  املقّرر.  موعدها  االنتخابات يف  إجراء  عدم 
اختبار  األطراف تسرح وتلعب. يعيش فرتة  كّل 
مرتّبعًا  ويبقى  أجنحتها  يقّص  أن  قبل  النفوس 

على عرشه.

انقالبات وتحالفات

يف الصالونات تربز النقمة على نهاد نوفل، أّما 
بالعكس.  النتيجة  فتأتي  االقرتاع  صناديق  يف 
تعدُّ الزوق 4000 ناخب، يقرتع منهم 2400؛ يف 
االنتخابات األخرية نال نوفل 1600 صوت بتحالفه 
مع كّل األطراف والعائالت، وحصد التّيار العوني 

800 صوت. 
األوىل  مكايل،  زوق  يف  الئحتان  حاليًا  تتأّلف 
اجمللس  يف  حالي  )عضو  طراد  وفيق  برئاسة 
يف  جياهر  الذي  السابق(  نوفل  ونائب  البلدي، 
جلساته اخلاّصة بعالقته اجلّيدة مع الرابية ومؤخرًا 
احلالي(  نوفل  )نائب  بعينو  وإيلي  القوات،  مع 
من  البعض  استحسان  ويلقى  منه  مدعوم  وهو 

عونيي الزوق.
تغيب يف زوق مكايل الشخصّية الشبابّية اجلديدة 
حمصورة  الساحة  نوفل.  جمابهة  على  القادرة 
رأمساليي  أكرب  من  بعينو  ُيعترب  األعمال:  برجال 
البلدة، وكذلك طراد الذي يتمّيز عن األّول بنجاحه 
يف خلق حالة مؤّيدة له نظرًا اىل اخلدمات الكثرية 

اليت يقّدمها.
يبقى التيار الوطيّن احلّر بيضة القبان يف املعركة 
اهليئة  من  أعضاء  زار  املاضي  األسبوع  البلدّية. 
احمللّية نوفل، وهم على تواصل مستمّر مع طراد 

وبعينو. 
املفاوضات جارّية، رغم وجود جّو عونّي حملّي لرّد 
الصاع صاعني لطراد الذي خذهلم يف استحقاقات 
كثرية، آخرها انتخابات 2010، عندما اختلفوا على 
احلصص فرتكهم واصطّف مع نوفل، ما جعلهم 
البلدّية يف كسروان. لكن  أم املعارك  خيسرون 
يف املقابل، التحالف مع نوفل مرٌّ ويناقض آماهلم 
الكّل  اآلن،  حتى  رمسيًا  عونيًا  قرار  ال  بالتغيري. 

ينتظر موقف الرابية النهائي.

املدينة  إجناز  على  نوفل  إصرار  إىل  البلدة  يف 
الرياضّية اليت محلت امسه قبل انقضاء عهده، ما 
رتب كلفة باهظة على حساب صيانة البنى التحتّية 
واألشغال يف البلدة، وُأتبع باستقاالت يف اللجنة 
وحبسب  الرياضي.  النادي  إلدارة  أنشئت  اليت 
متابعني للملف، بلغت كلفة املدينة الرياضّية 11 
عقارًا   23 البلدّية  استملكت  وقد  دوالر،  مليون 
لبنائها، وبذخت يف جتهيزها. إذ بلغت كلفة الـ

score board وحده 100 ألف دوالر!

اتهامات ومخالفات بالجملة

جيزم  استثنائي.  البلدّية  إدارة  يف  نوفل  نهج 
تعرتيها  كثرية  ملفات  بأن  البلدّية  يف  موظفون 
شوائب وخمالفات، لكن أحدًا يف جملسه ال جيرؤ 
على كشفها لتوّرطهم فيها. فمرّشحه احلالي إيلي 
على  ــ  ميلكها  شركة  خالل  من  ــ  حيصل  بعينو 
السابق  ونائبه  البلدّية،  أشغال حلساب  تعهدات 
واملرّشح يف وجه بعينو وفيق طراد يشّغل اجلزء 

املوّلدات  من  األكرب 
الكهربائية يف البلدة.

القائمقامّية  وتشكو 
عن  التواقيع  غياب  من 
البلدّية  القرارات  كّل 
زوق  من  الصادرة 
قرارت  وأغلبها  مكايل، 
وبناء  طرقات،  تزفيت 

أقنية، وجدران دعم، ومساعدات اجتماعّية، الكثري 
خمالفة  يف  البلدة،  نطاق  خارج  جلمعّيات  منها 
إصدار  احملافظ  أوقف  ومؤخرًا  للقانون.  واضحة 

املساعدات ملا اعتربه مااًل انتخابيًا.
كان  نوفل  إن  البلدي  للشأن  متابعون  يقول 
من  أي  جيرؤ  ال  عهده،  طيلة  بقراراته  متفّردًا 
حمازبون  ويؤّكد  مناقشته.  على  اجمللس  أعضاء 
ملنشآت  حمام  أنه  الزوق  وقواتيون يف  عونيون 
حبرّية خمالفة على الشاطئ الرملي التابع عقاريًا 
الوزير  عائلة  من  أفراد  حمامي  أنه  كما  لبلدّيته، 
الراحل جورج افرام وتربطه بهم عالقة وطيدة. إال 

ان افرام ينكر ذلك مجلة وتفصياًل.
أواًل:  وال تقف املخالفات عند هذا احلّد، فهناك 
التوظيف السياسي واملال االنتخابي كإعطاء بدل 
ساعات عمل إضافّية إلداريني لياًل، تعيني )إ.م.( 
يده اليمنى مسؤواًل عن األشغال رغم بلوغه السن 

أنا وضعت 
قانون البلديات 
وساهمت يف 
إصداره فكيف 
لي أن أخالفه
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مقاالت وتحقيقات

إجرامية  عصابة  براثن  من  فتاة   75 حترير  مّت 
هذا  الدعارة.  ممارسة  على  ربهن  وتجُ تستعبدهن 
حيصل يف لبنان، حيث السلطات املعنية ال تزال 
تتصدى للتقارير الكثرية اليت تتحدث عن وجود 
شف عنه يف  »سوق« رائجة لالتار بالبشر. ما كجُ
األيام القليلة املاضية ليس إال دلياًل إضافيًا على 
مأساة  ظل  يف  وازدهارها،  السوق  هذه  وجود 

الشعب السوري.
ليست قضية »دعارة«، إنها أكثر من ذلك بكثري، 
إنها إحدى التعبريات الكثيفة عن االحنطاط الذي 
عنه  له. فما كشفت  إنكارنا  نقيم فيه ونواصل 
التحقيقات األمنية يف األيام القليلة املاضية دّل 
بنحو صارخ على وجود نوع من »العبودية اجلنسية« 
يف  »داعش«  متارسه  ما  غرار  على  لبنان،  يف 

مناطق سيطرتها.
يف  تعمل  واحدة  شبكة  طاولت  التحقيقات  هذه 
يف  مقيمات  فتيات  وتستدرج  خمتلفة  مناطق 
سوريا ولبنان الستعبادهن، إال أن التفاصيل اليت 
النخاسة  بأن سوق  تشي  اآلن  حتى  عنها  شف  كجُ
اللبنانية رائجة، والتجارة بالبشر منتشرة وحممية، 

يف ظل سيادة الفساد وثقافة الريع.
حبسب بيان صدر اخلميس املاضي عن املديرية 
العالقات  شعبة  ـ  الداخلي  األمن  لقوى  العامة 
العامة، متكنت مفرزة استقصاء جبل لبنان يف وحدة 
لالتار  »أخطر شبكة  من كشف  اإلقليمي  الدرك 
أعضائها  بعض  وتوقيف  لبنان«  يف  باألشخاص 
من  معظمهن  فتاة،   75 جونية، وحترير  يف حملة 
اجلنسية السورية، تعرضن لالستعباد واالغتصاب 
واإلجهاض القسري والتعذيب النفسي واجلسدي 
والتشويه، بهدف إجبارهن على ممارسة الدعارة.

دهمت  إذ  مرحلتني،  على  األمنية  العملية  جرت 
املفرزة املذكورة بتارخيي 27 و29 آذار املاضي 
اليت تستخدمها  والشقق،  الليلية  املالهي  بعض 
على  القبض  وألقت  الفتيات،  الحتجاز  الشبكة 
»حارسات«  »بصفة  عامالت  ومثاني  رجال  عشرة 
فيما  وإدارتها،  الشقق  هذه  حراسة  على  يعملن 
الشبكة  هذه  يديرون  الذين  من  اثنان  يزال  ال 
الفتيات  َمت  لِّ سجُ وقد  األنظار،  عن  متوارَيني 
إشارة  على  بناًء  اجلمعيات  من  لعدد  احملررات 
لتوقيف  التحقيق مستمر  فيما  املختص،  القضاء 
هذه  يف  واملشاركني  العصابة  أفراد  باقي 
املفرزة  متكنت   ،2016/3/31 وبتاريخ  العملية. 
ري  يجُ كان  الذي  الطبيب  توقيف  من  املذكورة 
عمليات إجهاض للفتيات، ويدعى ر. ع. )مواليد 
عام 1961، لبناني( واملمرضة اليت كانت تعاونه، 
وهي ج. أ )مواليد 1961، لبنانية(، وقد اعرتف 
إجهاض يف  عملية   200 بإجراء حنو  الطبيب  هذا 

إطار عمله مع هذه الشبكة.
عدد من الفتيات كّن قاصرات عند استعبادهن. 
ووجدت القوى األمنية رضيعة )8 أشهر( هي ابنة 
إحدى الفتيات اليت تأخرت عملية إجهاضها. تقول 
املصادر األمنية »إن أفراد العصابة وافقوا على 
احتفاظها باجلنني بعدما تبني أنها بنت، وبالتالي 

إمكانية استغالهلا الحقًا(.

كيف اكتُشفت الشبكة؟
تقول مصادر يف قوى األمن الداخلي إن فتاتني 
يوم  الفرار  يف  جنحتا  املستعبدات  الفتيات  من 
اجلمعة العظيمة، إذ استغلتا ختفيف عدد احلراس 
ووجود حارسة واحدة فقط عند املدخل، تعاونتا 
على ضربها ومتكنتا من اهلرب باتاه احلدث، هناك 
التقتا بشخص ساعدهما يف االتصال مبفرزة جبل 
متّكنت  والتتّبع  الرصد  من  يومني  وبعد  لبنان، 
فيها،  املشتبه  األماكن  دهم  من  األمنية  القوى 
اإليواء  مراكز  يف  وأودعتهن  الفتيات  وحررت 
األجانب  العمال  مركز  كاريتاس/  جلمعية  التابعة 

ومجعية »كفى« ومجعية INTERSOS لبنان.
حبسب معلومات قوى األمن الداخلي، فإّن »رأس« 
دعى علي حسن زعيرت، فيما  الشبكة هو لبناني يجُ
دعى عماد الرحياني.  دير التنفيذي« سوري يجُ »املجُ
وكانت هذه الشبكة تستخدم مالهي ليلية وفنادق 
وشققًا مفروشة عّدة، منها ملهيا »شي موريس« 
اللبناني  يديرهما  اللذين  جونية،  يف  و«سيلفر« 

زمن الرقيق..عبودية جنسية يف لبنان
هديل فرفور
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موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 أشهر بتهمة 
تسهيل الدعارة.

هلذه  »محاية«  وجود  حول  كثرية  شكوك  هناك 
الشبكة من جهات نافذة سياسية وأمنية، إذ كيف 
حني  موقوفًا يف  يكون  أن  امللهيني  مدير  ميكن 
اليت  الشبكة  نشاطات  يف  يستمران  ملهييه  أن 
ينتمي إليها! وحبسب إفادات الفتيات احملررات 
وبعض املطلعني، فإن امللهيني )وغريهما( كانا 
يقفالن بالشمع األمحر ليعاد فتحهما بعد يوم أو 
يومني. وكذلك حصلت سابقًا عمليات توقيف عّدة 
ألعضاء يف الشبكة وفتيات يربن على ممارسة 
الدعارة، وكانت األجهزة املعنية تفرج عنهم من 
وتوفري  واإلجراءات  التحقيقات  استكمال  دون 

احلماية للموقوفات.

التعذيب لفرض الطاعة
يتوىل  كان  وهو  بـ«اجلالد«،  الرحياني  لقب  يجُ
األولية،  اإلفادات  وحبسب  والتشويه،  التعذيب 
كان يعمد »اجلالد« إىل تعذيب الضحية وتصويرها 
خريات لبّث  وعرض مقاطع الفيديو على الفتيات األجُ

الرعب يف نفوسهن وجعلهن راضخات.

عرب  الفتيات  بني  الرعب  ينشر  دير«  »املجُ وكان 
بدي تاوبًا  دّس زبائن وهميني لإليقاع بأي فتاة تجُ
من  أحد  مع  للتواصل  أو  معه  للهروب  للتخطيط 
دّس  عرب  كذلك  اخلارج.  يف  أقاربها  أو  أهلها 
على  للحصول  الفتيات  استدراج  حياولن  فتيات 
معلومات تفصيلية عن طريقة العمل وللحديث عن 

أي شكوى من منط احلياة.

االتجار بالبشر
عّدة  تقارير  تكشفه  ما  اللبنانية  السلطات  تنكر 
عن وجود سوق رائجة لالتار بالبشر يف لبنان. 
إال أن التحقيقات األمنية األخرية تزيل أي شكوك 
يف هذا اجملال. سبق أن أشارت التقارير إىل أن 
لبنان يعّد مصدرًا ومقصدًا للنساء واألوالد الذين 
خيضعون مرَغمني للعمالة واالتار اجلنسي، فضاًل 
عن ظاهرة استعباد العامالت األجنبيات يف اخلدمة 
القانوني.  غري  الكفالة  بنظام  احملمية  املنزلية 
إىل  حيضرن  اللواتي  النساء  آالف  توجد  وكذلك 
العمل يف  على  ويرغمن  راقصات  ليعملن  لبنان 

جمال الدعارة.
عامل  بالبشر،  اإلتار  قانون  كما  القضاء،  »إن 
شبه  معاملًة  بالدعارة  عليهن  املّدعى  النساء 
حيث  من  بالتسهيل،  عليهم  للمدّعى  شابهة  مجُ
التوقيف أو من حيث وسائل اإلثبات أو حتى من 
حيث العقوبات احملكوم بها أو من حيث األسباب 
التخفيفية أيضًا، على الرغم من اهلامش الواسع 
املرتوك للقاضي يف هذا اجملال«. هذا ما خلصت 
جرمية  أم  أخالقية  جرمية  »الدعارة  دراسة  إليه 
احملامي  قبل  من  املعّدة   ،2014 عام  استغالل« 
نزار صاغية واحملامية غيدا فرجنية، واليت فضحت 
تأتي  اليت  االستنسابية  القانونية  »السلوكيات« 
النساء  من  املهّمشة  الفئات  حساب  على  غالبًا 
القضية  هذه  تفتح  أن  عسى  الدعارة.  ضحايا 
ومتّهد  املقبلة  التحقيقات  يف  جديدة  جماالت 
ملقاربات جديدة من شأنها مراعاة حجم االستغالل 
ستضعفة يف قضية  الذي تتعّرض له الفئات املجُ

الدعارة.

660 موقوفًا
االتار  مكافحة  مكتب  لدى  املوقوفني  عدد  هو 
باألشخاص ومحاية اآلداب حبسب إحصاءات عام 
2014، إال أن 8 أشخاص فقط أوقفوا جبرم اإلتار 
باألشخاص، فيما أجُوقف 381 شخصًا جبرم ممارسة 
الدعارة و 146 جبرم تسهيل الدعارة. كذلك يف 
اإلتار  جبرم  فقط  أشخاص   6 أجُوقف   2013 عام 
بالبشر من أصل 416 موقوفًا بتهمة الدعارة، فيما 
بلغ عدد املوقوفني يف جرم ممارسة الدعارة 247 
 63 الدعارة  تسهيل  جرم  يف  املوقوفني  وعدد 

موقوفًا.
قاربة االتار  رسي إشكالية تغييب مجُ هذه األرقام تجُ
فيها  تكون  اليت  الدعارة  قضايا  باألشخاص يف 

ستغالت »احللقة األضعف«. النساء املجُ

هناك شكوك كثرية 
حول وجود »حماية« 

لهذه الشبكة من 
جهات نافذة سياسية 

وأمنية

حرّرت قوى األمن الداخلي 75 سيدة من براثن عصابة 
أجربتهنّ على ممارسة الدعارة )هيثم املوسوي(

كان يعمد »الجالد« إىل تعذيب الضحية وتصويرها وعرض 
مقاطع الفيديو على الفتيات األخريات )مروان بوحيدر(

نهج«،  ممجُ إجرامي  »عمل 
مصادر  وصف  حّد  على 
للتعذيب  األمنية  القوى 
تتعّرض  كانت  اليت 
املستعبدات.  الفتيات 
إن  املصادر  تقول 

قيامهن  بذريعة  لبنان  إىل  درجن  استجُ غالبيتهن 
»وفور  غريها،  أو  البيوت  يف  منزلية  بأعمال 
الثبوتية  وأوراقهن  جوازاتهن  كانت  وصوهلن، 
حلظة  من  مسجونات  أنهن  ربن  خيجُ وكّن  صادر،  تجُ
الدعارة  العمل يف  ربات على  وصوهلن وأنهن جمجُ
حتت تهديد القتل«. بعض الروايات اليت مل يِر 
عن  تفيد  التحقيقات،  مصادر  من  منها  التأّكد 
اإلجهاض  بسبب  أو  التعذيب  تلن حتت  قجُ فتيات 

يف مراحل احلمل املتقّدمة.
تتمّثل  التحقيقات،  كشفتها  فظيعة  ممارسات 
أحيانًا  متتد  عمل طويلة  لفرتات  الفتيات  خبضوع 
قابل مالي.  إىل 20 ساعة يف اليوم من دون أي مجُ
وكشفت األدلة اليت حصلت عليها القوى األمنية 
داهمة عن وجود نظام عقوبات إن  من األماكن املجُ
َلد  مل تلتزم الفتاة املستعبدة التعليمات. كانت تجُ
بتمديد مّدة خدماتها لكسب  الزبون  إذا مل تقنع 
املزيد من املال، أو إذا تكلمت بأمور قد تكشف 
أمر الشبكة، أو إذا تقاضت أموااًل من دون معرفة 
أعضاء الشبكة... إخل. وكانت »احلارسة« تتوىل 
الفتاة  مظهر  من  التأّكد  أبرزها  عديدة،  مهمات 
املطلوبة  املعايري  تلّب  كانت  ما  وإذا  اخلارجي، 
وأي  والتصّرف(،  واملشي  اللباس  )كيفية  منها 
إشارة خطأ تضعها يف »سجّل« الفتاة، من شأنها 
نفذ  أن تعّرضها للجلد أيضًا. ساعات اجللد كانت تجُ
يف خالل األربع ساعات املفرتض أن تسرتيح يف 
الفتيات  هؤالء  اجللد،  إىل  إضافة  الفتاة.  خالهلا 
اهلراوات  بواسطة  املربح  للضرب  يتعّرضن  كن 

بن بواسطة الكهرباء. عذَّ والعصي، ويجُ

يف  حتقيقًا  سيفتح  أنه  البنمي  القضاء  أعلن 
وثيقة  مليون   11 )حنو  بنما«  »وثائق  فضيحة 
مسربة(، اليت كشفت تورط رؤساء دول حاليني 
وسابقني وشخصيات من عامل السياسة واملال 

والرياضة يف عمليات تهرب ضريب.
إنه  بيان  يف  البنمية  العامة  النيابة  وقالت 
الصحايف  التحقيق  وقائع  يف  التحقيق  سيتم 
الضخم الذي كشفه االحتاد الدولي للصحافيني 
االستقصائيني، وأوردته وسائل إعالم وطنية 
ويرمي  بنما«.  »أوراق  اسم  حتت  ودولية 
التحقيق إىل تبيان ما إذا كانت هذه الوقائع 
تنطوي على »خمالفات قانونية وحتديد مرتكب 
تسببت  قد  كانت  إذا  وما  املخالفات«،  هذه 

بأضرار مالية.
وكانت احلكومة البنمية قد أكدت، يف األول من 
أمس، أنها »ستتعاون بشكٍل وثيق« مع القضاء 
تح حتقيق يف هذه الفضيحة العاملية،  إذا ما فجُ
تلك اليت استمر التحقيق حوهلا عامًا كاماًل وتركز 
على البحث يف حنو 11,5 مليون وثيقة سربت 
من مكتب احملاماة البنمي »موساك فونسيكا«، 
منذ  القانونية  اخلدمات  جمال  يف  يعمل  الذي 
أربعني عامًا وله مكاتب يف 35 بلدًا. وكان هذا 
»أوفشور«  إنشاء شركات  على  يعمل  املكتب 
بهدف  ضريبيًا،  مالذًا  تعترب  دول  يف  لزبائنه 
التهرب من دفع الضرائب أو لتبييض أموال. 
وكشفت »وثائق بنما« عمليات مالية ألكثر من 
214 ألف شركة »أوفشور« يف أكثر من 200 

دولة ومنطقة حول العامل.
لـ«موساك  أن  املسّربة  الوثائق  وتظهر 
عمليات  إدارة  يف  حموريًا  دورًا  فورينسكا« 
تبييض أموال، وإخفاء أمالك ال يريد صاحبها 
أن يكشفها، ورشى، وتارة أسلحة وخمدرات، 
الضرائب،  من  والتهّرب  املالي،  واالحتيال 
وحتى اإلتار باألشخاص، وتلك األعمال كلها 
والسياسيني،  الزعماء،  من  العديد  إىل  تعود 

وأصحاب األعمال واملشاهري.
ويف هذا االطار، أقرت النيابة العامة البنمية أن 
املعلومات الواردة يف الوثائق هي »على درجة 
النطاق«،  واتساع  التعقيد  من  مسبوقة  غري 
الوسائل  كل  »ستستخدم  أنها  أكدت  ولكنها 

املتاحة« أمامها يف سبيل إجناز هذا التحقيق.
يف  واجلمارك  الدخل  هيئة  أكدت  بدورها، 
بريطانيا أنها ستحقق يف عديد امللفات، وطالبت 
أن  الدولي للصحافة االستقصائية  من اجملمع 
يشاركها مجيع املعطيات اليت لديه. كما أعلنت 
خبرق  تتعلق  اتهامات  يف  حتقق  أنها  النمسا 
مصرفني القانون املتعلق بغسيل األموال، يف 
حني أكدت النيابة العامة املالية الفرنسية فتح 
اليت كشفت عنها  إثر املعلومات  أولي  حتقيق 
لسياسيني  أمساء  وتضمنت  بنما«،  »وثائق 

ومسؤولني سابقني فرنسيني.
وإثر الكشف عن »فضيحة التسريبات«، تظاهر 
آالف االيسلنديني، مساء الثالثاء، يف ريكيافيك 
مطالبني باستقالة رئيس احلكومة احلالي، ديفيد 
سيغموندور غونلوغسون )41 عامًا(، إذ يتبني 

بنما تفتح حتقيقاً يف 
فضيحة »الوثائق املسربة«

تظاهر آالف االيسلنديني، يف ريكيافيك مطالبني باستقالة 
رئيس الحكومة الحالي )أ ف ب(
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مقاالت وتحقيقات

يف كل قضاء هناك بلدة أو بلدتان حيسب سياسيًا 
حساب انتخاباتها البلدية وتطغى السياسة فيها 
على كل ما عداها: ببنني والقبيات يف عكار. مدينة 
طرابلس يف طرابلس. مدينة جبيل وعمشيت يف 
جبيل. جونية يف كسروان. بسكنتا وبيت شباب 
يف  واحلدث  الشباك  وفرن  املنت.  يف  وجديدة 
بعبدا. إال أن األهم سياسيًا من هذه مجيعها هي 

زحلة اليت تستعد للمعركة السياسية األوضح.
اخلصوم  سكاف  مرييام  السيدة  أمام  يتكدس 
رئيس  زحلة.  الكاثوليك يف  مطران  أشهر:  منذ 
اجمللس البلدي وأكثرية األعضاء. خلية السفارة 
السورية اليت كلفت نفسها بنفسها عناء البحث 
يف مستقبل زحلة بعد غياب الوزير إيلي سكاف. 
داخل  من  ملرييام  املناوئة  السكافية  اخللية 

البيت.
والكتائب،  احلر  الوطين  والتيار  القضاء،  نواب 
القوات  التارخييان:  الشعبية  الكتلة  وخصما 
والنائب نقوال فتوش. وهي تواجه ضغط الثرثرات 
آخر. وهو ما  اليومية اليت تستنبط موضوعًا تلو 
األوىل  الزحلية  السيدة  ينهك  أن  يفرتض  كان 
لقمة  الشعبية  الكتلة  فتكون  تركيزها،  ويشتت 
املتطلعة  املسيحية  احلزبية  الثنائية  أمام  سائغة 
إىل هّز عرش البيوتات السياسية يف مكان ما. 
إقفال  بسهولة  يشي  ال  الزحلي  املشهد  أن  إال 
النافذة البلدية اليت فتحها الوزير إلياس سكاف 
بيته  باب  والقوات  املستقبل  حمادل  إغالق  بعد 
النيابي، وإصرار العماد ميشال عون على تسمية 
كاثوليكيني غريه من قوى 8 آذار لتولي احلقائب 
الوزارية. فاألوضاع، كما هي اليوم، تنبئ مبعركة 
ضارية بني األحزاب والبيوتات السياسية. وكان 
يف  قال  قد  جعجع،  مسري  القوات  حزب  رئيس 
خالل توزيع البطاقات احلزبية على املنتسبني يف 
البقاع يف 10 متوز املاضي إن »البطاقة احلزبية 
مسمار ندقه يف نعش التقاليد البالية. فالقوات 
حزب املشروع ولن تصري حزب املختار ومزراب 
الشارع  يف  صداه  يرتدد  بدأ  ما  وهو  العني«. 
الزحلّي، حيث يشعر من حيادث العونيني والقوات 
شاهني  طانيوس  شاهني.  طانيوس  أمام  بأنه 
السوداء  بدل  برتقالية  بكوفية  جبينه  يعصب 

ويهتف بني موقف وآخر: »اهلل، حكيم وبس«.
يف األرقام، يتجاوز عدد الناخبني يف زحلة املدينة 

مبستشار  زغيب  عالقة  أن  علمًا  نهائي.  سليّب 
احلريري نادر احلريري وعدة رجال أعمال حريريني 

مثل ناصر الشماع وطيدة جدًا.
ـــ حنو 4500 مقرتع قواتي؛ فعدد املنتسبني يف 
تصرحياتهم  يبلغ حبسب  القوات  إىل  البقاع  كل 
الرمسية 2200، يرجح أن يكون نصفهم أو أكثر 
من نصفهم بقليل من زحلة. وغالبًا ما حتدد القدرة 

التجيريية للحزب بضرب عدد املنتسبني بثالثة.
املنتسبني  فعدد  عوني؛  مقرتع   3000 حنو  ـــ 
استفتاء  ويف   .920 حنو  يبلغ  للتيار  الزحليني 
2010 فاز مرشح التيار طوني بو يونس بـ 6700 
سنيًا  و242  شيعي  مقرتع   1700 بينهم  صوت، 
عونيني  مجيعًا  ليسوا  لكنهم  مسيحي،  و4700 
انتخبوا الئحة  100%، فهناك من هم سكافيون 
سكاف ومرشح التيار، وهناك من هم فتوشيون 

لعبوا اللعبة نفسها.

»طانيوس شاهني« يواجه مرييام سكاف

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

كان إيلي سكاف يزور منازل »الزعالنني«، فيما مرييام يف الحازمية تُزار وال تزور )أرشيف(

غسان سعود

أما النائب نقوال فتوش، فلم يتحدد موقفه بعد. 
يف ظل استصعاب القوات مصاحلة فتوش جمددًا 
وتداول ناشطيها مع العونيني يف نظرية تقوم على 
عضوية  إىل  الفتوشني  املرشحني  متويه  أساس 
اجمللس ببطاقات حزبية عونية، فيضاف مقعدان 
إىل حصة العونيني، يذهبان فعليًا لفتوش الذي 

ختجل القوات، كما يبدو، من التحالف معه.
يف اجلهة األخرى، خلف الكتلة الشعبية هناك: أواًل، 
تيار املستقبل بكل وزاراته وأجهزته. ثانيًا النائب 
سليمان فرجنية بكل رجال أعماله. يف ظل تقدير 
رئيس ماكينة الكتلة الشعبية يوسف الزرزور )بو 
عزيز( تكلفة الفوز باملعركة بثالثة ماليني دوالر. 
ثالثًا، عدة رجال أعمال زحليني يهابون من خطر 
الثنائية املسيحية عليهم. ورابعًا، جمموعة عائالت 
اهلراوي.  خليل  السابق  الوزير  ممثليها  يتقدم 
ويرى مصدر مقّرب من مرييام »أن مرييام ليست 
تقبل  ولن  حديد  من  وشخصيتها  سائغة  لقمة 
توافقًا ال يعطيها رئاسة اجمللس ونصف أعضائه، 
فزحلة حتب األقوياء«. لكن، يتابع املصدر: »زحلة 
مل  الشعبية  الكتلة  رئيسة  أن  إال  أيضًا  عاطفية 
هذا  على  اللعب  يف  تفكر  أو  بعد  عاطفتها  تثر 
الوتر األساسي«. وهي ما زالت تبحث عن أعضاء 
آلل  تارخييًا  املؤيدة  الكتلة  يف  البلدي  اجمللس 
أسر  جلذب  قلياًل  اخلروج  املطلوب  فيما  سكاف، 
جديدة وتبين مرشحني من خارج النادي التقليدي. 
علمًا أن الوزير الراحل كان يعد قبيل كل انتخابات 
زيارة  مئيت  من  بأكثر  ليقوم  الزعالنني«  »الئحة 
ملنازل هؤالء، فيما السيدة سكاف متضي غالبية 
وقتها يف احلازمية، تزار وال تزور. واجلدير ذكره 
البلدية  لرئاسة  الشعبية  الكتلة  مرشح  أن  ختامًا 
سكاف،  يوسف  حاليًا  البلدي  اجمللس  عضو  هو 
شقيق زوجة النائب السابق إيلي الفرزلي. علمًا 
أن خطوط االتصال بني سكاف والرابية مل تنقطع 
بعد، يف ظل استغراب كثري من احمليطني باجلنرال 
قبول مبدأ التسويات يف مدن أساسية أخرى مثل 
جبيل واجلديدة وبريوت وغريها، مالحظني أن ميل 
العونيني إىل التسوية هناك يسهل فوز رؤساء 
جمالس بلدية أقرب إىل 14 آذار، فيما بات حلمهم 

يف زحلة هو تأمني انتصار القوات.

املزاج الصعب

مع خرباء االنتخابات على صعوبة تقدير املزاج  يجُ
االنتخابّي الزحلّي، مقارنة بسائر املناطق. فتأييد 
التيار عام 2005 حتول تأييدًا للقوات عام 2009. 
وتأييد األحزاب عام 2009 انقلب تأييدًا للعائالت 
عام 2010. ومقارنة نتائج األقالم خالل عام واحد 
160 صوتًا  من  بأكثر  آذار   14 قوى  تقدم  تبني 
على سكاف يف حوش الزراعنة عام 2009، فيما 
تقدم سكاف على 14 آذار بأكثر من 400 صوت 
آذار   14 تعيني  رغم  عام 2010  نفسه  احلّي  يف 
األمراء  حوش  ويف  احلّي.  هذا  من  ونائبًا  وزيرًا 
كانت قوى 14 آذار متقدمة على سكاف بأربعمئة 
صوت عام 2009، فيما تعادلت معه عام 2010.

65 ألفًا، فيما يفرتض أن 
ال يتجاوز عدد املقرتعني 
كتل  أما  ألفًا.   32

املقرتعني فتتوزع:
يلتزم  مقرتع   4500 حنو 
الشيعية  الثنائية  قرار 
السيدة  تأكيد  ظل  يف 
يف  سكاف  مرييام 

جمالسها اخلاصة حصوهلا على وعد قاطع بشأن 
شن عليها. أما  التزامهم معها يف أية حرب إلغاء تجُ
العونيون فتقّدر مصادرهم أن يكرر حزب اهلل ما 
اليت  فعله عام 2010 حني شكل الئحته اخلاصة 
تضم مرشح التيار والنائب نقوال فتوش وسائر 
الكتلة الشعبية. يف وقت  املرشحني على الئحة 
العونيني  استسالم  القوات  مصادر  فيه  ترفض 
حلفائهم  على  بالضغط  مطالبني  احلد،  هذا  عند 
أن جملسًا  علمًا  كاملة.  املشرتكة  الئحتهم  لدعم 
بلديًا سكافّيًا سيكون أقرب بكثري إىل حزب اهلل 
وحركة أمل من جملس بلدي تسّمي القوات غالبية 

أعضائه.
ــ حنو 2000 صوت يؤيدون تيار املستقبل، وتتوقع 
بأكثريتهم  يقرتعوا  أن  املدينة  ماكينات  معظم 
الساحقة لالئحة سكاف. علمًا أن 600 صوت سيّن 
إىل  تعنايل  بلدة  مع ضم  زحلة  إىل  أخريًا  ضموا 
املستقبل  تيار  منسق  وكان  الـ18.  زحلة  أحياء 
يف البقاع أيوب قزعون، قد استفسر على هامش 
احتفاالت عيد الفصح األخرية يف زحلة مرة أخرى 
إن كان سري سكاف مبرشح القوات أسعد زغيب 
بوصفه مرشحًا توافقيًا، واردًا، وحصل على جواب 

يميل العونيون، 
خارج زحلة، إىل 

التسوية مع 
رؤساء بلديات 
قريبني من 14 

آذار

األرقام تبني أن »كتلة« 
التيار  يف  امللتزمني 
»كتلة«  تعادل  والقوات 
حزب  بقرار  امللتزمني 
وتيار  أمل  وحركة  اهلل 
ظل  ويف  املستقبل. 
تصفري الثنائية الشيعية 

وتيار املستقبل لعدادات القوات والتيار الوطين 
الفريقني  عند  الرئيسي  التحدي  يصبح  احلر، 
املتحزب.  غري  الزحلّي  العام  الرأي  استقطاب 
علمًا أن التعداد السابق لألحجام مل حيسب الكتلة 
ثالثة  التجيريية  قدرتها  تتجاوز  اليت  الشعبية 
حزب  الزحليني:  ملعب  فالكرة يف  آالف صوت. 

طانيوس شاهني أم حزب البيك؟
رئيس  حيسم  مل  والعونيني،  القوات  جهة  يف 
حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل موقف حزبه 
بعد. وهو فاجأ غالبية احملتفلني بزيارته للمدينة 
أمس حبديثه عن خصوصية املدينة على حنو أوحى 
بوقوفه يف صف سكاف. علمًا أن سكاف مقتنعة 
بوجوب التنسيق أكثر مع اجلمّيل ومطالبته بتسمية 
مرشح أو أكثر لعضوية اجمللس البلدي، من دون 
أن يكونوا بالضرورة حزبيني. واجلدير ذكره أن 
القوة التجيرية للكتائب ال تتجاوز مئيت ومخسني 
صوتًا، فيما يقارب عدد البطاقات الكتائبية احلزبية 
املسيحية،  الثنائية  حربة  رأس  أما  فقط.  املئة 
درويش  عصام  الكاثوليكّي  زحلة  مطران  فهو 
الذي يمعه مبرشح القوات أكثر من جملس إدارة 
ورغم  جدًا،  مقربان  فهما  شيحا.  تل  مستشفى 
اهلوى،  سورّي  بأنه  للمطران  الكثرية  االتهامات 
يرفع املطران راية التفاهم بالرغم من عدم محاسة 
املرجعيات املقربة من النظام السوري كثريًا له. 
وقد حرص املطران أمس على دعوة حشد كبري 
الذي  االحتفال  إىل  الكاثوليكية  الفعاليات  من 
أقامه على شرف النائب سامي اجلمّيل، لدحض ما 
تشيعه ماكينة الكتلة الشعبية عن افتقاد الفريق 
زحليًا.  الضرورية  الكاثوليكية  للمشروعية  اآلخر 

يبدو التيار يف 
عاصمة البقاع 
كأنه يقاتل 

لتأمني انتصار 
القوات

يتبني من الوثائق أن األخري أسس مع زوجته 
ليخفي  الربيطانية  العذراء«  »اجلزر  يف  شركة 
نائبًا  انتخب  وعندما  الدوالرات.  ماليني  فيها 
للمرة األوىل يف نيسان/ »التقدم«  عن حزب 
ابريل 2009، مل يفصح عن هذه األموال لدى 

إعالنه ثروته حبسب ما ينص عليه القانون.
ومحل املتظاهرون الفتات كتب عليها »حتملوا 
مسؤولياتكم«، و«أين هو الدستور اجلديد؟«، 
الذي  اجلديد  الدستور  مشروع  إىل  إشارة  يف 
الربملان  يقره  ومل   2009 عام  عليه  العمل  بدأ 
بعد. وتزامنًا مع التظاهرة، كان رئيس احلكومة 
تواىل  الربملان،  يف  استجواب  جللسة  خيضع 
على الكالم فيها نواب املعارضة، الذين قدموا 
مذكرة حلجب الثقة عن احلكومة، من دون حتديد 

موعد للتصويت عليها.
احلكومة  رئيسة  دعت  اخلصوص،  هذا  ويف 
سيغوردادوتري،  يوهانا  السابقة،  االيسلندية 
الفور«.  »على  االستقالة  إىل  احلكومة  رئيس 
رئيس  للناس  يكون  ال  أن  »يب  وأضافت: 
للوزراء خيجلون به«، باعتبار أن األخري »أثبت 
االيسلنديني،  واالقتصاد  العملة  يف  شكوكه 
من خالل ايداع أمواله يف مالذ ضرييب«. ورأت 
ما  على  الوزراء،  »رئيس  أن  سيغوردادوتي 

يبدو، ال يفهم ماذا تعين األخالق«.
ماوريسيو  األرجنتني،  رئيس  نفى  ذلك،  إىل 
خمالفة  أي  ارتكابه  أمس،  عامًا(،   57( ماكري 
أنه  اليت كشفت  الوثائق املسربة،  يف قضية 
كان مديرًا لشركة مقرها يف جزر الباهاماس، 
مؤكدًا أن كل ما قام به يف هذا اإلطار »كان 
تلفزيونية  مقابلة  يف  ماكري  وقال  قانونيًا«. 
ليمتد(  تريدينغ  )فليغ  األوفشور  »شركة  إن 
أجُنشئت من أجل االستثمار يف الربازيل. )...( 
والدي هو  االستثمار.  النهاية مل حيصل  ويف 
من سجل امسي مديرًا هلا يف 1998. ويف عام 
2008 مل يعد هلا وجود ألن االستثمار مل يتم«. 
وشدد الرئيس األرجنتيين على أن هذه »كانت 

عملية قانونية«.
يف سياٍق متصل، كشفت الوثائق املسربة أن 
بني زبائن مكتب احملاماة »موساك مونسيكا«، 
شركة وهمية كورية مشالية »تستخدم لتمويل 

الربنامج النووي لبيونغ يانغ«.

صحيفة  وذكرت 
الربيطانية،  »غارديان« 
تلك  من  عددًا  أن  أمس، 
االحتاد  درسها  الوثائق 
للصحافيني  الدولي 
يتعلق  االستقصائيني 

تتخذ  اليت  فاينانس«،  بي  سي  »دي  بشركة 
يف  مسجلة  لكنها  هلا،  مقرًا  يانغ  بيونغ  من 
 2006 عام  منذ  الربيطانية  العذراء«  »اجلزر 
مكتب  قبل  من  قانوني  بشكٍل  وأنشئت 
احملاماة. وأوضحت الصحيفة أن »دي سي بي 
جلت من قبل كوري مشالي يدعى  فاينانس« سجُ
كيم شول-سام، ومصريف بريطاني هو نايل 
كاوي، الذي استقر يف كوريا الشمالية يف عام 
أول  إدارة  بعد ذلك  األخري  توىل  1995. وقد 
»دايدونغ  هو  الشمالية  لكوريا  أجنيب  مصرف 
كريديت«، قبل أن يقوم بتسجيل شركة »دي 
الوثائق  وتشري  له.  فرعًا  فاينانس«  بي  سي 
إىل أنه على الرغم من عنوان املصرف يف بيونغ 
يانغ، فإن مكتب احملاماة مل يلحظ العالقة اليت 
قبل  الشمالية  بكوريا  بي«  سي  »دي  تربط 
التحقيقات  وكالة  أرسلت  عندما   ،2010 عام 
املالية يف جزر فريجن الربيطانية مذكرة تطلب 
املكتب  توقف  وعندها  الشركة.  عن  معلومات 

عن متثيل الشركة الكورية الشمالية.
ويف 2011، باع كاوي، الذي أكد أنه مل يكن 
حصصه  املشروعة،  غري  بالصفقات  علم  على 
كونسورسيوم  إىل  »دايدونغ«  مصرف  يف 

)احتاد مصارف( صيين.
يذكر أن الواليات املتحدة تشتبه بأن »دايدونغ 
كريديت« تقدم خدمات مالية هليئتني كوريتني 
تطوير  يف  أساسيًا«  »دورًا  تلعبان  مشاليتني 

برامج نووية وبالستية كورية مشالية.

تورط شركة 
وهمية يف دعم 
»نووي كوريا 

الشمالية«

بنما تفتح....
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مقاالت ونحقيقات

اإلسالمية  احلركات  بالنسبة إىل  عام 2013  مّثل 
يف العامل العربي حمطة حتّول ضمن اإلطار العام 
للمرحلة التارخيية اليت كانت قد بدأت قبل ذلك 
بعامني، عقب اندالع ما مسي »الربيع العربي«. 
بني »االخوان« يف مصر، و«النهضة« يف تونس، 
جتربتان متناقضتان... فهل تكون من تداعيات 
»الزمن اجلديد«، تغريات جذرية يف مفاهيم أبرز 

تلك احلركات؟
يف صيف عام 2013، ُعزل »اإلخوان املسلمون« 
عن احلكم يف مصر، فيما كانت »حركة النهضة« 
يف تونس تواجه معارضة شديدة وأزمة سياسية 
)أحد  العريض  علي  حكومة  تطيح  أن  كادت 
تؤدي يف  أن  مدة قياسية، قبل  قادتها( خالل 

فرتة الحقة إىل تنازل »النهضة« عن احلكومة.
ذلك  على  أعوام  ثالثة  من  أقل  بعد  اليوم، 
الصيف، الذي أشعل البلدين، ميكن الوقوف على 
حكام  يواصل  مصر،  يف  التاليني:  املشهدين 
القاهرة اجلدد اإلمساك مبفاصل احلياة السياسية 
املعركة  مواصلة  مع  بالتوازي  خنقها(،  )حلدود 
كافة  على  املسلمني«  اإلخوان  »مجاعة  على 
املشهد،  انقلب  فقد  تونس،  يف  أما  الصعد. 
لالئتالف  نتيجة  خمّدرة  السياسية  احلياة  لتبدو 
الناشئ قبل أكثر من عام بني القطبني، »نداء 

تونس« و«حركة النهضة«.
ركيزة  ميّثل  أن  ميكن  مشرتك  معطى  هناك 
»اإلخوان«  واقعي  مقاربة  بعملية  لالنطالق 
و«النهضة« خالل املرحلة الراهنة: لقد فتح عام 
2011 بالنسبة إليهما على زمن جديد، مسح هلما 
بأن يصال إىل السلطة وإىل احلكم يف بلديهما. 
بيد أّن إخفاق جتربة »اإلخوان« وما تبع ذلك من 
اجلماعة إىل  »الدولة«، يضطر  صراع مفتوح مع 
إقرار اسرتاتيجيات عمل جديدة، بصورة مل تعتدها 
يف تارخيها. بالتزامن، فإّن جناح عملية استقرار 
تسريع  إىل  يدفعها  السلطة،  يف  »النهضة« 
التحّول »من كونها حزبا )حركة( إحتجاجيا)ة( إىل 
راشد  زعيمها،  تعبري  وفق  دولة«،  حزب  كونها 

الغنوشي، قبل شهر.
»اإلخوان«: والدة ثالثة؟

يقّدم الباحث يف مركز »كارنيغي«، جورج فهمي، 
يف حديث له، مقارنة بني كيفية تعامل كل من 
السياسي  »الواقع  مع  و«اإلخوان«  »النهضة« 
يشري  بينما  وهو  العربي«.  الربيع  بعد  اجلديد 
»سعي  إىل  يلفت  النهضة«،  »براغماتية  إىل 
)االخوان( إىل حماولة بناء حتالف إسالمي«. وهو 
بني  »أزمة  إىل  له،  وفقا  سيدفع،  الذي  األمر 
التيارين اإلسالمي واملدني«، وخصوصًا يف ظل 
التصعيد  »إسرتاتيجيات  على  »اإلخوان«  إصرار 

يف مواجهة اخلصوم السياسيني«.
اجلائزة  أنها  على  الدولة  إىل  »اجلماعة  تنظر 
وفق  عليها«،  واالستحواذ  بتملكها  حتلم  اليت 
مقابلة  فهمي، يف  خالد  املصري،  املؤرخ  عبارة 
سابقة أجراها مع »األخبار«، لكن يف عام 2013، 
قواها  مراكز  وتشتت  السلطة  من  خروجها  فإّن 
على  عليهم  املفتوحة  املعركة  بفعل  وقياداتها، 
كما  واإلجتماعي،  السياسي،  العمل  جبهات 
مل  أنها  يبدو  أزمة  أمام  اجلماعة  وضع  الدعوي، 

تشهد مثياًل هلا.
قد تندرج املعركة املفتوحة مع »اإلخوان« راهنًا 
خمتلف  بني  املستمر  األكرب  الصراع  سياق  يف 
أنظمة احلكم املصرية و«اجلماعة« منذ تأسيسها، 
على الرغم من أّن هذا الصراع كان يشهد فرتات 
السبعينيات  عقد  خالل  مثاًل  كما حصل  مهادنة، 
»اإلخوان«  عرف  حني  السادات،  أنور  عهد  يف 
والدة ثانية، ُترمجت بالتوسع يف العمل السياسي 

واالجتماعي.
»اجلماعة«،  تشهدها  اليت  األزمة  أمام  لكن 
ينتظرها؟  أي مستقبل  الرئيسي:  السؤال  يبقى 
تذهب  الراهنة  للمرحلة  قراءات  هناك  عمليًا، 
وجتربة  العسكري  »االنقالب  بأّن  القول  باجتاه 
الفصل  إىل  الداعي  االجتاه  من  تعززان  احلكم 
واملمارسة  اجتماعية  كمؤسسة  اجلماعة  دور  بني 
التنافسية«، وذلك وفق ورقة حبثية  السياسية 
يف  الشبابي  والناشط  املصري  الباحث  قدمها 
»إعادة  سلسلة  ضمن  فايد،  عمار  »اإلخوان«، 

بني مصر وتونس: اإلسالميون يف الزمن اجلديد

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

محمود مروة
اإلسالمية«  احلركات  يف  النظر 
»بروكينغز«.  معهد  ينظمها  اليت 
حد  إىل  ورقته  يف  فايد  ويصل 
العسكري  »االنقالب  أّن  اعتبار 
وضع )اجلماعة( أمام استحقاقات 
ميكن أن تغرّي وجهها يف السنوات 
الباب  يفتح  ما  وهو  املقبلة، 
الكبرية  املنظمة  داخل  لديناميات 
قد تفضي إلعادة تعريف دورها 
السياسي واالجتماعي والديين«.

يوضح عمار فايد، يف حديثه له، 
بني  منقسم  اجلماعة  »قرار  أّن 
القيادة  متثل  األوىل  جبهتني: 
التقليدية )القائم بأعمال املرشد 

العقائدية،  مرجعيتها  فقط  ليس  تطورها  حيكم 
بل كذلك البيئة اليت تنشأ فيها وتتفاعل معها، 
فتؤثر فيها وتتأثر بها، ضمن موازين قوى عامة 

ليست هي الالعب الوحيد ضمنها«.
هذا تأكيد إضايف على التبدالت احملتملة ضمن 
»النهضة«، لكن كيف ترتجم جتربة هذه احلركة 
وجتربة »اإلخوان« يف األعوام األخرية يف سياق 
يقول  هنا،  اإلسالمية؟  احلركات  تاريخ  قراءة 
األمريكية  اجلامعة  يف  السياسية  العلوم  أستاذ 
إّن  حديثه   يف  الشريف،  أشرف  القاهرة،  يف 
بالنسبة  احلالية  الفرتة  أن  يرى  »البعض 
بالنسبة  بعد 1967  ما  لإلسالميني شبيهة بفرتة 
العربي،  العامل  يف  واليساري  القومي  للتيار 
مثل  إصدار  املبكر  من  أن  أرى  جهيت  من  لكين 
هذه األحكام لعدة اعتبارات«. ويف سياق شرح 
مطّول لتلك االعتبارات، يشري إىل التفاوت يف 
العملية  يف  السياسي  اإلسالم  »إدماج  جتارب 
»بدائل  وجود  عدم  إىل  إضافة  الدميوقراطية«، 
الذي  الفراغ  متأل  جذابة  وأيديولوجية  سياسية 
يلفت  النقاط،  إحدى  ويف  اإلسالميون«.  تركه 
عاما  أربعني  عرب  السياسي  »اإلسالم  أّن  إىل 
جسما  خلق  االسالمية  الصحوة  ظاهرة  عمر  من 
ثقافية  وامتدادات  واجتماعيا ضخما،  دميوغرافيا 
وقيمية مهمة... ومن شبه املستحيل أن خيتفي 
كل هذا حتت القمع أو بسبب فشل جتارب بارزة 
»تظهر  بأن  هنا  شريف  ويرجح  احلكم«.  يف  له 
أشكال جديدة للتعبري السياسي عن هذه األفكار 
واملوجودات االجتماعية«، مؤكدًا يف السياق أّن 
»مصر هنا هي الرقم الصعب ألن املستقبل فيها 

غامض جدا بالنسبة للتيار اإلسالمي« عامة.
فرنسوا بورغا: »النهضة« لم تخفق

الغرب  يف  األكادمييني  بعض  لدى  توجه  هناك 
لإلشادة بتجربة »النهضة« يف تونس. قد ميكن 
بورغا،  فرنسوا  الفرنسي،  األكادميي  إّن  القول 
إن كان يعتقد  »األخبار«  أحد هؤالء. سألته  هو 
بوجود اختالف جوهري بني اخللفية الفكرية لكل 
بشرح  يساهم  و«النهضة«،  مصر  »إخوان«  من 

مسارهما املتباين. فكان جوابه التالي:
ينتمي اإلخوان املسلمون املصريون، و«النهضة«، 
بشكل غري قابل للنقاش إىل عائلة فكرية واحدة. 
وهذه العائلة الفكرية تتبع نهجًا واحدًا جتاه اإلرث 
الذي يشكله الفكر السياسي املوصوف بالغربي، 
قائما على عملية استعادة أو استمالك انتقائية، 
بداًل من رد الفعل الرافض عشوائيًا، الذي يتّصف 
به اجلناح »السلفي« للتيار اإلسالمي، لكّن هذا 
ال مينع وجود اختالفات ذات دالالت، وال سيما 

يف جمال اإلسرتاتيجية.
لقد مّكن الربيع العربي لكليهما التحقق من أهمية 
من  أكثر  مكنهما  ولكنه  االنتخابية.  قاعدتيهما 
مناخ  يف  ــ  تفصل  اليت  املهمة  املسافة  تقدير 
إقليمي ودولي عدائي يف غالبيته ــ بني احلصول 
جهاز  )إدارة(  من  والتمكن  انتخابية  أغلبية  على 

الدولة.
من  »استفادت«  النهضة  إن  القول  ميكننا  قد 
تتبنى  املصريني، وعرفت كيف  اإلخوان  سقوط 
وهو  تراجعيًا،  واقعيًا  موقفًا  استباقية،  بصورة 
الذي يلومها عليه جزء من قواعدها، لكن يف ما 

خيصين، أرفض اعتباره إخفاقًا.

تراهن فئة على رفع الحصار إلحداث تغيري سياسي ــ اقتصادي يف البالد )أ ف ب(

الدكتور حممود عزت واألمني العام للجماعة حممود 
اللجنة  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية.  من  حسني( 
األول/ تشرين  انتخبت يف  اليت  العليا  اإلدارية 
أكتوبر 2015 ثم قرر الدكتور حممود عزت ايقاف 
رفضت  اللجنة  غالبية  لكن  أعضائها،  من  عدد 
ويتبعها  العمل  يف  مستمرة  زالت  وما  القرار 
حوالي 40% من املكاتب اإلدارية يف اجلماعة«.

وفيما يشدد فايد، املقيم يف اسطنبول، على أّن 
التشكل«،  التغري وما زال قيد  »املشهد شديد 
من  ما  عامة،  »بصورة  قائاًل:  يستدرك  أنه  إال 
آمال كبرية على التوافق بني اجلبهتني، ويبدو أن 
اجلماعة تتجه ألكرب انقسام يف تارخيها«، مؤكدًا 
يف سياق حديثه أّن »اجلماعة بالفعل حباجة إىل 

انطالقة جديدة«.
»النهضة«: لسنا »إخوانًا«

»أعتقد أنه قد حان الوقت لالعرتاف بأّن املقاربة 
السياسية  األحزاب  جممل  تربط  اليت  التقليدية 
اإلسالمية  القيم  على  ترتكز  اليت  املعاصرة 
التنظيم  أنها  )على  املسلمني  اإلخوان  جبماعة 
األم(، قد ظهرت حمدوديتها«؛ عبارة ُذكرت يف 
مداخلة ضمن سلسلة »إعادة النظر يف احلركات 
اإلسالمية« للنائب عن »حركة النهضة«، سيدة 

الونيسي، يف شهر شباط املاضي.
رفيعني  قادة  نفي  إىل  التصريح  ذلك  يضاف 
األخرية،  اآلونة  يف  وخصوصًا  »النهضة«،  يف 
اإلخوان  حبركة  تنظيمّية  أو  سياسّية  صلة  »أي 
املسلمني«. وهو األمر الذي يكرره الشيخ راشد 
بأّن  االستدراك  حاول  وإن  بنفسه،  الغنوشي 
الطيف  بقية  مع  تربطنا  فكرية  عالقات  »هناك 

اإلسالمي يف املنطقة«.
تريد  إذ  مثريًا،  ُيعّد  تونس،  يف  جيري  ما  إّن 
»النهضة« اليت تأثرت انطالقتها مبرحلة الوالدة 
واليت  السبعينيات،  نهاية  لـ«اإلخوان«  الثانية 
تريد  لإلخوان«،  العاملي  »التنظيم  ضمن  كانت 
خلع عباءة »اإلخوان«. األمر الذي يصفه البعض 
اجلديد  الواقع  احلركة« لالنسجام مع  »تونسة  بـ 
ومع دورها املستجد يف قلب السلطة التونسية، 
أمر  هو  املتغرّي.  اإلقليمي  الواقع  مع  وللتأقلم 
من املرّجح أن حيسم بشأنه املؤمتر العام املقبل 
للحركة بعد حنو شهر، وتكريسه بالرغم من بعض 
املعارضات الداخلية، إال أّن ما يعّد مهمًا يف هذا 
السياق، ليس احتمال بقائها من عدمه حتت تلك 
إثارة يتمثل مبراقبة  إّن أكثر األمور  العباءة، بل 
يف  الناشئ  السياسي  اإلسالم  حركات  قدرة 

القرن العشرين على التبّدل.
1967 إسالمي؟

تعيد مديرة مكتب منظمة »انرتناسيونال الرت« 
يف تونس، ألفة مللوم، يف حديثها لـ«األخبار«، 
رسم إطار عام ملقاربة واقع »النهضة«. تقول: 
»دأب خصومها يف تونس منذ الثمانينيات على 
تصنيفها تنظيما إخوانيًا«، موضحة أّن »يف ذلك 
اجلذع  إّن  إذ  الرؤية،  يف  القصور  من  بعض 
اإلسالمية  احلركات  لكل  املشرتك  التارخيي 
هزمية  أعقاب  يف  صعودا  شهدت  اليت  السنية 
1967 وتراجع املد القومي يف املنطقة العربية، 
أن هذه احلركات غري  ال ميكن أن حيجب حقيقة 
متجانسة«، إال أّن الباحثة التونسية تؤكد أّن تلك 
احلركات »وعلى غرار باقي الفاعلني السياسيني، 

نوعه  من  األول  احلدث  ليست  السورية  األزمة 
يف  احلديث.  تارخيها  يف  البالد  شهدته  الذي 
يف  استعرت  املاضي  القرن  سبعينيات  أواخر 
الكبرية  الفوارق  ورغم  اإلخوان«.  »أزمة  سوريا 
قواسم  تتشاركان  لكّنهما  »األزمتني«،  بني 

كثرية، على رأسها »اجلماعة«.
كانت »مجاعة اإلخوان املسلمني« يف قلب احلدث 
السوري قبل انطالقته، خالفًا ملا مّت الرتويج له 
من أنها »دخلت على خط األزمة يف وقت متأخر«. 
يذهب كثرٌي من املروّيات إىل أّن »أول بيان صدر 
عن اإلخوان يف األزمة تأخر إىل نيسان 2011«. 
اّتذت  قد  »اجلماعة«  كانت  احلال،  واقع  يف 

خطوات متهيدية، ظهر منها إىل العلن ثالث.
حيث   2010 آب  شهر  مطلع  إىل  األوىل  تعود 
»جملس  قيام  الرتكية  اسطنبول  مدينة  شهدت 
الشقفة  رياض  حممد  بانتخاب  اإلخوان«  شورى 
»مراقبًا عامًا« وفاروق طيفور نائبًا له )كانا من 
قادة العمل العسكري إلخوان سوريا خالل أحداث 
الثمانينيات(. مّثلت اخلطوة عودة هليمنة »اجلناح 
احلموي« يف مقابل »اجلناح احلليب«، كما مّهدت 
الناعمة«  »السياسة  »اجلماعة« عن مسار  لتحّول 
الذي انتهجه املراقب األسبق )علي صدر الدين 
البيانوني( منذ عام 1996 وأمثر فتح قنوات حوار 
مع السلطات السورّية، وصواًل إىل إعالن اجلماعة 
تعليق نشاطها السياسي عام 2009 )كان فاروق 
تستغرق  مل  القرار(.  معارضي  أشّد  من  طيفور 
القيادة اجلديدة وقتًا طوياًل للبدء بإعادة ترتيب 

األوراق.
 يف مطلع عام 2011 اّتذ قرار إنهاء العمل بتعليق 
خطوٍة  مبثابة  ذلك  وكان  السياسي،  النشاط 
 2011 الثاني  كانون  نهاية  جاءت  الثالثة  ثانية. 
»الشام على  بعنوان  بيانًا  »اجلماعة«  مع إصدار 
خطى احلرية«. وكان مبثابة تنفيذ لـ«تهديدات« 
إعالمّية على لسان الشقفة قبل شهر قال فيها 
الشعب،  إلرادة  جتاهله  النظام يف  استمر  »إذا 
حتى  حبقوقه  املطالبة  على  الشعب  فسنحّرض 

يصل إىل مرحلة العصيان املدني«.

رسائل إىل دمشق

جاء البيان رسالة إىل دمشق يف سلسلة رسائل 
انتخاب  من  قليلة  أيام  بعد  بدأت  »حامية« 
»املراقب« اجلديد ونائبه، حينًا عرب وسائل اإلعالم 
وآخر عرب صندوق بريد أنقرة. كانت األخرية قد 
»البيت  ترميم  إعادة  على  باإلشراف  اضطلعت 
اإلخواني«. ولعل أبرز اخلطوات يف هذا السياق 
كانت »إعادة االعتبار« إىل الوجه اإلخواني البارز 
اجتماع اسطنبول 2009.  الدين يف  عدنان سعد 
ألي  الشديدة  معارضته  الدين  سعد  عن  عرفت 
مفاوضات مع السلطات منذ عام 1986، وتزّعم 
»جناح بغداد« يف مقابل »جناح الرياض« الذي 

تزّعمه عبد الفتاح أبو غّدة. 
من  بدءًا  »اجلناحني«  بني  الوفاق  عودة  ورغم 
عام 1996، غري أن خالفًا كبريًا نشب بني سعد 
 2002 سنة  العام«  »املراقب  والبيانوني  الدين 
جنم عنه إقصاء سعد الدين جمّددًا. بني اجتماعي 
الدين( واسطنبول  اسطنبول 2009 )عودة سعد 
حضور  زاد  وطيفور(  الشقفة  )انتخاب   2010
قضية اإلخوان على خط أنقرة ــ دمشق. تبّدلت 
منذ  اخلط  على  التهديد  ليدخل  الرسائل  هلجة 
كانون  بيان  إىل  وصواًل   ،2010 األول  تشرين 
الثاني 2011. عادت الرسائل يف منتصف آذار 
2011 مع بدء التحركات يف الشارع. وعلى وقع 
املطالب  جتاوزت  درعا،  يف  األحداث  تصاعد 
وضمت   »49 القانون  »إلغاء  حاجز  اإلخوانّية 
سريعة  وقراراٍت  إجراءات  بسلسلة  املطالبة 
مؤّهلة  إىل شرعّية  من حمظورة  »اجلماعة«  حُتّول 
للمشاركة يف احلكم. قبل اخلطاب األّول للرئيس 
 30( الشعب  جملس  أمام  األسد  بشار  السوري 
آذار( ُعرضت تلك املطالب عرب أنقرة يف شكل 

»صفقة«.

بني »ثورتني«: هكذا أعّد 
»إخوان سوريا« ما استطاعوا

صهيب عنجريني
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مقاالت وتحقيقات

ردود دمشق
الرتكية  احلكومة  رئيس  مع  العالقة  تكن  مل 
انقسمت  بعد.  تأّزمت  قد  أردوغان  طيب  رجب 
الدائرة الضيقة يف دمشق ما بني  اآلراء داخل 
لـ«الصفقة« ورافض هلا بشكل كّلي.  متحّمس 
من  نوعًا  االستجابة  يف  يرون  الرافضون  كان 
»الرضوخ غري مضمون العواقب«. رسَم التباين 
اليت  النصف«  بـ«اسرتاتيجّية  وصفه  ميكن  ما 
طبعت تعامل السلطات مع األشهر الستة األوىل 
يف  خطوة  نصف  السري  وقوامها  األزمة،  من 
كل اجتاه، حبيث تستمّر القبضة األمنية حاضرة 
»سلسلة  عن  اإلعالن  مع  بالتزامن  الشارع،  يف 
األول  األسد  إصالحّية«. تضّمن خطاب  إجراءات 
مجلًة مفتاحية خلصت الرد على الرسالة األخرية: 
فأهاًل وسهاًل  اليوم  املعركة  علينا  »إذا فرضت 
بها«. بعد اخلطاب بأّيام )5 نيسان 2011( أصدر 
اإلخوان بيانًا محل صبغة سياسّية وتضّمن مطالب 

عاّمة ال تقتصر على »اجلماعة« فحسب.

من التظاهر إىل التسّلح: حاضرون
رأت اجلماعة يف دوران عجلة التظاهرات فرصًة 
خُلصت  اليت  السلطات  على  للضغط  مثالّية 
يف  اإلخوان  »ثقل  أّن  إىل  للوضع  تقييماُتها 
تأجيج  يف  النجاح  خيّوهلم  ال  السوري  الشارع 
الشارع«. اّتذت األجهزة »إجراءات احرتازّية« يف 
معظم املدن واملناطق اليت ُوّصفت »بيئة داعمة 
التفاعل  من  الشارع  متنع  مل  لكّنها  لإلخوان«، 
سريعًا مع أحداث درعا يف عدد من املدن مثل 

دوما وحرستا ومحص.
حشد  يف  أساسي  دور  لـ«اجلماعة«  كان 

بني »ثورتني«...

السوري )تركيا وقطر يف الدرجة األوىل، والحقًا 
حمسوب  سياسي  »تنظيم«  أّول  السعودية(. 
التظاهر  بدء  قبل  العلن  إىل  ظهر  اإلخوان  على 
يف سوريا، وحتديدًا يف 18 شباط 2011، حيث 
ُشّكلت »جمموعة العمل الوطين من أجل سوريا«، 
وعبيدة  رمضان  أمحد  أعضائها  أبرز  من  وكان 
أساسّيًا يف  جزءًا  اجملموعة  كانت  الحقًا  حّناس. 
يف  شكل  الذي  السوري«  الوطين  »اجمللس 
يف  مبمثلني  حظيت  وقد   .2011 األول  تشرين 
 ،2012 عام  تشكيله  منذ  املعارض  »االئتالف« 
ويف »احلكومة املؤقتة« عند تشكيلها عام 2013. 
كذلك شاركت اجملموعة يف »مؤمتر جنيف 2« عام 

.2014

»ثورة األمس«
تعود بذور اخلالف بني »اجلماعة« وحزب البعث 
إىل ستينيات القرن املاضي. فقد شهدت محاة 
أحداث  أشهرها  من  الطرفني،  بني  مواجهات 
ثانوية احلوراني يف آذار 1964، إثر قيام طالب 
إخواني بكتابة آية قرآنية »ومن مل حيكم مبا أنزل 
اهلل فأولئك هم الكافرون«. تشرح احلادثة جوهر 
وترى  بـ«حكم اهلل«،  تطالب  »اجلماعة«  اخلالف: 
والبعث يقبض على  »كافرًا«،  من حيكم بسواه 
السلطة ويعتمد الحقًا دستورًا ال ينص على أن 
»دين الدولة هو اإلسالم« )الدولة بأكملها وليس 
الرئيس(. شكلت أحداث مسجد السلطان )محاة 
تأكيد  على  اإلخوان  دأب  مهمًا.  مفصاًل   )1964
محلت  روايتهم  لكن  حينها،  حراكهم«  »سلمّية 
الحقًا اعرتافًا بوجود أسلحة يف حوزة املعتصمني 
مسدسات  حيملون  اإلخوان  عناصر  بعض  »كان 
صغرية وأسلحة بسيطة أخرى عبارة عن زجاجات 
مولوتوف ال يتجاوز عددها سبع زجاجات أو مثاني«، 
وبأن أوىل ضحايا تلك احلادثة كانت من البعثيني 
التظاهرات،  أثناء  بعثي  طالب  قتل  أن  »حدث 
فاستدعى عبد احلليم خدام )حمافظ محاة حينها( 
احلال  استمّرت  املسجد«.  حاصر  الذي  اجليش 
»اجلماعة«  نّفذت  عقدين،  قرابة  وجزر  مّد  بني 
السلطات  ونّفذت  واغتياالت  تفجريات  خالهلما 
عمليات اعتقال وتعذيب. احتدمت املواجهات بعد 
تشكيل مروان حديد »الطليعة املقاتلة« )1975( 
)حزيران  حلب  يف  املدفعّية«  بـ«جمزرة  مرورًا 
نوعها يف  أول جمزرة من  واليت كانت   ،)1979
تاريخ سوريا احلديث، ثم حماولة اغتيال الرئيس 
الراحل حافظ األسد )حزيران 1980( وصواًل إىل 
»جمزرة  ثم   ،)1980 )متوز   49 القانون  صدور 

محاة« 1982.

»الطالئع املقاتلة«
تسويق  »اجلماعة«  حاولت  األوىل  »األزمة«  يف 
فكرة عدم ارتباط »الطليعة املقاتلة« بها. وهو 
عّدة،  لوثائق  وفقًا  صّحته  عدم  الحقًا  ثبت  أمر 
منها واحدة صادرة عن وكالة استخبارات الدفاع 
األمريكية DIA عام 1984، ورفعت عنها السرّية 
اإلخوان  طّور  الراهنة  األحداث  يف   .2013 عام 
وسائلهم عرب السعي إىل تشكيل جمموعات خمتلفة 
يف مناطق كثرية، على أاّل ترتبط اجملموعات بهم 
الالزمة.  الدعم  وسائل  كل  هلا  ووّفروا  ظاهرّيًا 
أبرز هذه »الطالئع املقاتلة« كانت »حركة أحرار 
أبو  »سرية  الشام«،  صقور  »ألوية  الشام«، 
»كتائب  ُأمرت«،  كما  فاستقم  »جتّمع  عمارة«، 
لـ«حركة  الفاروق« )اليت حتولت الحقًا إىل نواة 
حزم«(، »لواء التوحيد«، »هيئة دروع الثورة«، 

وغريها.
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وسائل  عرب  املتظاهرين 
وّفرتها  »إعالمّية«  عّدة 
منّصات كثرية، منها ما 
قناتي  )مثل  رمسي  هو 
و«العربّية«(  »اجلزيرة« 

ومنها غري رمسي مثل مواقع التواصل االجتماعي 
)أبرز املنّصات على مواقع التواصل كانت »صفحة 
الثورة السورّية« اليت باشرت نشاطها يف شباط 
2011(. يف البيئات اليت سبق للجماعة أن تغلغلت 
فيها، أخذ النشاط طبيعًة أكثر مباشرة، عرب تنسيق 
التحركات وقيادتها من خالل بعض رجال الدين 
اإلخوان  مع  املتعاطفة  االجتماعّية  الوجاهات  أو 
)ُتعترب مدينتا دوما وحرستا يف ريف دمشق من 
أوضح تلك األمثلة(. يف درعا ساهمت »اجلماعة« 
بشكل فّعال يف الرتويج لفكرة »ضرورة التسّلح 
أساسّيًا  دورًا  ولعبت  السلمي«،  التحرك  حلماية 
الفردية  األسلحة  من  إدخال شحنات سريعة  يف 
عرب احلدود األردنّية. أّما يف محص فكان لـ«اللجنة 
العاّمة حلماية املدنيني« )برئاسة العضو السابق 
اإلخوان هيثم رمحة( دوٌر حموري يف  يف مجاعة 
إرسال األسلحة واملال إىل املقاتلني. ولعب أحد 
أساسّيًا  دورًا  هابيل(  أبو  )حسام  اجلماعة  أفراد 
يف تنظيم عمليات تهريب األسلحة عرب األراضي 
عّدة.  ميليشيات  تشكيل  يف  والحقًا  اللبنانّية، 
عمر  من  ُمبكر  وقت  يف  نشاطه  هابيل  أبو  بدأ 
األزمة )أيار 2011 على األرجح(، قبل أن يّتسع 
أكثر تنظيمًا. وحبلول آب 2012  نشاطه وُيصبح 
بات قادرًا على »مجع ما يرتاوح بني 40 و50 ألف 
يف  االسالمية  امليليشيات  إلمداد  شهرّيًا  دوالر 
حمافظة محص بالسالح ومعونات أخرى«، وفقًا ملا 
نقلته عنه صحيفة »دايلي تليغراف« حينها. وقد 
نقلت الصحيفة تأكيد أبو هابيل أّن »مهّمتنا بناء 
دولة مدنية ولكن على أساس إسالمي، وحناول 
التوعية باإلسالم واجلهاد«. كذلك، لعب العضو 
يف اجلماعة خالد خلف )أصبح عضوًا يف »اجمللس 
توفري  يف  حمورّيًا  دورًا  إنشائه(  بعد  الوطين« 
من  كّل  يف  ملسّلحني   2011 أّيار  منذ  األسلحة 

محص ومحاة ودير الزور.

»العمل السياسي«
العمل  جماالت  يف  سّباقة  »اجلماعة«  كانت 
من  متينة  قاعدة  إىل  مستندة  السياسي، 
التحالفات مع أبرز الالعبني اإلقليميني يف الشأن 

أوّل »تنظيم« 
سياسي محسوب 

على اإلخوان ظهر يف 
شباط 2011

كثريًا  خيتلف  ال  مسار  يف 
عن مآالت العمل السياسي 
لتنظيم »اإلخوان املسلمني« 
حزب  انتقل  اإلقليم،  يف 
اليمن  يف  »االصالح« 
الصعود  من  فائقة  بسرعٍة 
مفاصل  على  السيطرة  حنو 
احلكم، إىل البحث عن دور 
مّزقته  بلٍد  مستقبل  يف 

احلرب.
كافية  كانت  سنوات  أربع 
»التجمع  حزب  أحالم  هلدم 
وقلب  لإلصالح«  اليمين 
عقب.  على  رأسًا  واقعه 
العربي«  »الربيع  موجة  بعد 
احلزب  عقدها  اليت  واآلمال 
الفرع  بكونه  ف  يصنَّ الذي 

تعاطى احلزب اليمين مع املوضوع وكأن له حصة 
فيه. أما حينما أدرجت السعودية »اجلماعة« على 
الئحة »اإلرهاب«، فخرج احلزب ببيان يتربأ فيه 
إذ إن عالقته باململكة  بـ«اإلخوان«،  من عالقته 

تظّل على رأس الئحة أولوياته.
إال أن عالقة احلزب الذي أسسه الشيخ عبداهلل 
»االنتكاسات«  بعض  شابتها  بالرياض  األمحر 
بني  االختالفات  أبرز  األخريين.  العقدين  خالل 
اجلهتني، كان إبان »حرب الوحدة« )احلرب على 
اجلنوب( ثم االنتفاضة اليمنية. وشهدت العالقة 
بني »اإلصالح« والرياض فتورًا حادًا، يف سياق 
االختالف السعودي القطري ودور »اإلخوان« فيه 
خالل »الربيع العربي«، قبل أن تعود احلرارة إىل 

عالقة الطرفني بعد موت امللك عبداهلل.
»اإلصالح«  مين   ،2014 عام  من  أيلول  ويف 
السياسي  املشهد  عن  أقصته  سياسية  بهزمية 
يف اليمن. فبعد دخول قوات »أنصار اهلل« إىل 
القتال،  عن  »اإلصالح«  مقاتلو  انكفأ  صنعاء، 
 310 »اللواء  على  اهلل«  »أنصار  سيطرت  حتى 
يفّر  أن  قبل  األمحر،  لعلي حمسن  التابع  مدرع« 

األخري إىل الرياض.
وتعتقد شرحية واسعة من اليمنيني أن »اإلصالح« 
السعودية  للحرب  تأييده  مع  خصوصًا  أثبت، 
علي  قيادة  خلق  متامًا  منقاد  أنه  املستمرة، 
حمسن. وأن حممد اليدومي، رئيس احلزب ليس 
سوى واجهة للحزب وال سلطًة فعلية له. أما قرار 
وامللياردير  »اللواء«  بيد  فهو  احلقيقي،  احلزب 
حيث  الرياض،  االثنان يف  ويقيم  األمحر،  محيد 

تدار شؤون احلزب اليوم.
الكثري يف هذه  »االصالح« فقد  أن  يرى هؤالء 
احلرب على مستويات عدة وال سيما اجلماهريي. 
ويف هذا اإلطار، يقول هؤالء إنه »يف كل بيت 
يف صنعاء اليوم هناك ثأر مع اإلصالح«. فمع 
بدء محلة »عاصفة احلزم«، كان »االصالح« من 
يؤيد  رمسيًا  بيانًا  أصدرت  اليت  القليلة  اجلهات 
احلرب، قبل أن يصبح مسلحوها عماد احلرب الرّبية 
وال سيما يف الشمال. وأظهرت وثائق وتقارير 
صحافية قتال »اإلصالح« إىل جانب »القاعدة« 
على عدد من اجلبهات، أبرزها تعز اليت ُتعّد إحدى 
أكثر اجلبهات استنزافًا هلذا احلزب، بسبب حالة 
العداء االماراتية ــ االصالحية، السبب األبرز يف 

تعثر »معركة تعز«.
املقاحل يرى أن ما آل إليه »اإلصالح« هو »انتحار 
مجاهريي«. وبالنسبة حلجز »اإلصالح« موقعا يف 
التسوية السياسية بعد أن تضع احلرب أوزارها، 
بدأ يظهر مع تعيني علي حمسن االمحر  وهو ما 
فيقول  أخريًا،  املسلحة«  للقوات  عامًا  »نائبًا 
املقاحل إن احلزب قد يعود إىل العمل السياسي 
ولكن كحالة طائفية لتمثيل »مكون« يف صيغة 
حال  فقط يف  ذلك  يتحقق  وقد  املقبلة.  احلكم 
إرساء صيغة طائفية هلذا  السعودية يف  جنحت 
نفوذ  أن  يعين  ما  يضيف،  احلرب،  بعد  البلد 
»اإلصالح« السابق وسطوته على احلكم وتغلغله 
يف مؤسسات الدولة، قد ذهبت مجيعها إىل غري 

رجعة.

اليت  اخلليجية  باملبادرة 
ثالث  اليمن  حكمت 
سنوات. ثم عززت جتربة 
حكومة »الوفاق الوطين« 
السلطة«  »نشوة  من 

احلصول  احلزب  استطاع  حيث  »اإلصالح«،  لدى 
للمبادرة  )خالفًا  الوزارات  نصف  من  أكثر  على 
سامل  أمحد  الوزراء،  رئيس  كان  فيما  اخلليجية( 

باسندوة حمسوبًا عليه أيضًا.
للنشاط  كوريٍث   1990 عام  »اإلصالح«  تأسس 
االسالمي يف اليمن. فالعمل السياسي اإلسالمي 
ذلك  يف  إال  تنظيميًا  إطارًا  اليمن  يف  يتخذ  مل 
العام، بعد سنوات طويلة من احلركة »اخلجولة« 
الرتبوية  القنوات  العمل من خالل  إىل  واالنكفاء 
والدعوية. ووصلت دعوة حسن البّنا إىل اليمن، 
بعد زيارته عام 1929 البلد الذي كان ال يزال حتت 
احلكم اإلمامي. لكن اقتباس التجربة اإلخوانية يف 
العقود اليت تلت، تعّثر ألسباب عدة، أبرزها أن 
ذلك الزمن كان يعّج باألحزاب واحلركات القومية 
يف  االسالمي  النشاط  فاقتصر  واملاركسية. 
اخلمسينيات والستينيات ــ برغم بعض احملاوالت 
ـ على املدارس واملعاهد  اليت مل يكتب هلا النجاحـ 

االسالمية اليت بدأت بالظهور.
احلديث  يبقى  بـ«اجلماعة«،  املبكر  التأثر  وبرغم 
عن تنظيم »إخواني« يف اليمن مفتقر إىل الدقة. 
فحزب »اإلصالح« الذي يرتبط بالتنظيم الدولي، 
الدينية  التيارات  من  لعدد  وعاء  الواقع  هو يف 
والقبلية والعسكرية، ُتعّد الوهابية التيار الطاغي 

عليها.
أي مشروع يساري  أداًة لضرب  اإلصالح  »كان 
وعضو  املفكر  يقول  اليمن«،  يف  حتديثي  أو 
اليمين،  االشرتاكي  احلزب  يف  املركزية  اللجنة 
بتنفيذ  االسالمي  احلزب  اُتهم  إذ  املقاحل،  حممد 
يف  »االشرتاكي«  قيادات  ضد  اغتياالت 
األمني  اغتيال  بينها  ومن  الشمالية،  احملافظات 
من   ،1993 عام  عمر  جاراهلل  احلزب  هلذا  العام 
ضمن موجة فتاوى التكفري. يف ذلك الوقت، كان 
»اإلصالح« ميارس نشاطه الدعوي والسياسي من 
خالل قنوات الدولة يف مكتب اإلرشاد واملعاهد 
العلمية ومنابر املساجد واإلعالم الرمسي، وهو ما 
أدى الدور األساسي يف »الغزو السلفي« الذي 

عرفه اجملتمع اليمين.
ويف قضية العالقة بـ«االخوان املسلمني«، ميكن 
القول إن احلزب مييل كيفما متيل الرياح. فحني 
وصل التنظيم اىل السلطة يف مصر عام 2012، 

مثل »اإلصالح« 
أداًة لضرب أي 

مشروع يساري أو 
تحديثي

»إخوان اليمن«: من نشوة السلطة إىل »لعبة الكبار«

يف كل منزل يف صنعاء هناك ثأر مع »اإلصالح« )األناضول(

جوي سليم

وضع  على  املسلمني«  »اإلخوان  لتنظيم  اليمين 
اليد على السلطة السياسية بشكل كامل، وجد 
نفسه حباجة إىل إثبات »جدارته« من جديد ضمن 
احلكم  صيغة  يف  له  مكان  حلجز  الكبار«  »لعبة 

املقبلة.
جنح »اإلصالح« يف قيادة مسار »انتفاضة فرباير« 
)2011( اليت التحق بها متأخرًا، وبالسيطرة على 
األمحر  حمسن  علي  اللواء  انشّق  حني  قرارها 
تنتهي  أن  قبل  االنتفاضة،  »عسكرة«  وبدأت 
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الواليات  يف  برنستون  جامعة  عن  قريبًا  يصدر 
جبامعة  الدولية  العالقات  ألستاذ  كتاب  املتحدة 
لندن فواز جرجس عنوانه: »تاريخ الدولة اإلسالمية 
قضية  الكتاب  يناقش  وسورية«.  العراق  يف 
الساعة وهي تنظيم »داعش«، وحيلل كيف ظهر 
وأعمال  السياسي  الفراغ  مع  وتفاعالته  التنظيم 
العنف واالضطرابات يف كل من العراق وسورية. 
صنيعة  ليس  التنظيم  أن  إىل  الكاتب  وخيلص 
الواليات املتحدة أو إسرائيل كما يتوهم البعض، 
لكنه خرج من عباءة »القاعدة« يف العراق ومتّدد 
يف أماكن عدة، وأصبح ينافس تنظيم »القاعدة« 

على مستوى السلفية اجلهادية يف العامل.
»احلياة« حصلت من املؤلف على حق عرض ثالثة 
عرض  وهنا  صدوره.  قبل  الكتاب  من  فصول 
يف  اإلسالمية  الدولة  وجهاديو  »البعثيون  فصل 

العراق والشام: من استقطب اآلخر؟«.
يركز هذا الفصل على تأثري كل من الطرفني على 
املتشابكة  العالقة  ظل  يف  من  يقود  ومن  اآلخر 
بكر  أبو  رحلة  فتاريخ  العراق.  يف  الطرفني  بني 
البغدادي من أمري الدولة اإلسالمية يف العراق يف 
للمسلمني  خليفة  تنصيبه  إىل   2010 )مايو(  أيار 

حل اجليش وتهميش السّنة دفعا الضباط البعثيني إىل السلفية اجلهادية

داخل التنظيم، والدائرة املقربة من البغدادي هي عراقية بالتمام 
العراقيني. وقد نشرت التسريبات  ألنه ال يثق باآلخرين من غري 
بعد اخلالف بني البغدادي وأبو حممد اجلوالني زعيم تنظيم »جبهة 
النصرة« يف أواخر عام 2013. وتلك التسريبات تزعم، من دون 
سيطروا  السابقني  البعثيني  الضباط  أن  للكاتب،  وفقًا  أساس 
على التنظيم. وتغض تلك التسريبات النظر عن العوامل اخلارجية 
والداخلية والظروف اهليكلية يف العراق وسورية اليت ساعدت على 
بنيت  اليت  التسريبات والفرضيات  أن تلك  التنظيم. كما  ازدهار 
عليها تفرتض أن هؤالء الضباط هم بعثيون ملتزمون كما لو أن 
الفرضية  تلك  وأغفلت  أحادية،  وإيديولوجية  واحد  شيء  البعث 
أيضًا أن الضباط البعثيني مل ميروا بتحوالت نتيجة الغزو األمريكي 
للعراق وحل اجليش والشرطة بعد ذلك. باختصار، يرى الكاتب أن 
افرتاض سيطرة البعثيني على تنظيم »داعش« هو افرتاض غري 
واقعي وال تسنده احلقائق على رغم التسريبات اليت أكدته. ومع 
ذلك ال ميكن إنكار أن تنظيم »داعش« قد توسع يف شكل سريع 
يعود إىل املهارات العسكرية واألمنية للضباط البعثيني. وهناك 
عناصر بعثية من الضباط عملوا كمساعدين للبغدادي مثل عدنان 
البيالوي  الرمحن  عبد  أو  البيالوي  بأسامة  امُلكّنى  جنم  إمساعيل 
وحاجي بكر. وأشار الكاتب إىل أن ضربات التحالف الدولي الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد »داعش« قضت على بعض القيادات 
قدرات  من  القيادات  تلك  غياب  أضعف  وقد  املهمة،  العسكرية 
قدرات  على  انعكاسات  له  تكون  قد  ما  وهو  العسكرية  التنظيم 
اليت  باألراضي  االحتفاظ  حتى  أو  بهجمات  القيام  على  التنظيم 
بسيطرة  القول  إن  باختصار،  العراق وسورية.  عليها يف  يسيطر 
البعثيني على تنظيم »داعش« هو افرتاض مبين على مغالطة تقول 
بتوقف الوقت واملكان يف العراق وأن البعثيني مل يتغريوا وقد 

اخرتقوا »داعش« إلعادة استعادة قوتهم.
تشكيل أيديولوجية للوصول إىل السلطة

يرى الكاتب صالت واضحة بني تنظيم الدولة اإلسالمية والضباط 
بالقول  يغالي  البعض  ولكن  البعثي،  نظام صدام  السابقني يف 
التنظيم  على  يسيطرون  السابقني  البعثيني  الضباط  هؤالء  إن 
القرار  صنع  مبراكز  احلقيقيون  املمسكون  وهم  الستار  خلف  من 
داخل التنظيم. يضاف إىل ذلك أنه ال توجد مشرتكات كثرية بني 
»داعش« وتنظيم القاعدة إال الراية اجلهادية والشعارات اجلهادية 

واهلم الرئيسي للتنظيم هو توسيع سلطته بأي مثن.
يرى الكاتب أن هناك عوامل عدة جيب النظر إليها عند التحليل، 
وأهمها الغزو األمريكي للعراق وحل اجليش والشرطة. وإحدى نتائج 
الغزو عسكرة بعض قطاعات السّنة والشيعة وتكوينها لتنظيمات 
مسلحة وانضمام بعضها لتنظيم »القاعدة« يف العراق. وقد حارب 
البعث كأيديولوجية علمانية، لكن املشرتك بني  »داعش«  تنظيم 

البعثيني والتنظيم هو العقل التسلطي ووسائل القمع.
بعدما  اإلسالمية  هات  التوجُّ يف  ضالتهم  البعثيون  الضّباط  وجد 
عجزت األيديولوجية البعثية عن اإلجابة على تساؤالتهم بعد الغزو 
هؤالء  من  ومن مت جتنيده  وظائفهم،  وفقدانهم  للعراق  األمريكي 
ل إىل األسلمة.  الضباط يف تنظيم »داعش« سبق أن مر مبرحلة حتوُّ
ومل يؤثر تدفق الضباط البعثيني على تركيبة السلفية اجلهادية أو 
رؤيتها العاملية لألشياء. ففي الوقت الذي ساهم هؤالء يف رفع 
الكفاءات والقدرات القتالية للتنظيم، فإنهم مل ميسوا أيديولوجيته. 
ومن األمثلة الدالة على ذلك، التعاون الذي مت بني التنظيم وجيش 
النقشبندية بقيادة البعثي عزت إبراهيم الدوري يف السيطرة على 

املوصل بصورة خاصة، فقد أجرب التنظيم البعثيني على التوبة أو 
القتل.

هوية  على  طرأت  اليت  التغريات  على  الضوء  الكاتب  يسلط 
الدولة  على  القضاء  نتيجة  السّنة،  العرب  سيما  ال  العراقيني، 
وبداية  للعراق  األمريكي  الغزو  ساهم  فقد   ،2003 عام  العراقية 
املقاومة املسلحة لألمريكيني يف حتول بني الضباط السابقني من 
البعث إىل السلفية والسلفية اجلهادية. كما ساهم تهميش العرب 
السّنة نتيجة سيطرة الشيعة على مقاليد احلكم، يف املأزق الطائفي 
يف البالد وسيطرة الصراع الطائفي الشيعي- السين على املشهد 
السياسي العراقي حتى وقتنا احلاضر. ووجد بعض العرب السّنة 
ضالتهم يف تنظيم »القاعدة« ومن بعده تنظيم الدولة اإلسالمية 
لالنتقام من احلكومة املركزية يف بغداد وإيران من ورائها. ومن 
القصص اليت تؤكد على التحول يف اهلوية وتغري األيديولوجيات 
قصة أبو مطلق الذي كان قائدًا عسكريًا يف جيش صدام وأصبح 
بعد الغزو سائقًا لتاكسي ليعيل أسرته، وقال كيف ينتظر منه أن 
يساهم يف النظام السياسي اجلديد الذي طرده من عمله وسلب 
منه كل شيء. ويضيف الكاتب بالقول إذا كان تنظيم »داعش« 
هو منتج للغزو األمريكي للعراق، فال توجد غرابة يف انضمام عدد 

من ضباط جيش صدام إىل اجلهاديني والسلفية اجلهادية.
بأنه  تنظيم  أي  وصم  أن  الكاتب  أوردها  اليت  املالحظات  ومن 
بعثي كان يستخدم من التنظيمات اإلسالمية، ال سيما تنظيم جبهة 
النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية يف احلرب بينهما مع نهاية عام 
2013. وحاول كل معسكر اتهام اآلخر بأنه بعثي. ومن الواضح أن 
تلك املزاعم بني األطراف املتصارعة هلا أهداف ودوافع سياسية. 
وعلى رغم التصارع بني البغدادي واجلوالني فلم يتهم األخري األول 
بأنه من املتعاطفني مع البعثيني أو أنه قائد يسيطر عليه ضباط 
بعثيون. ومل يتهم أمين الظواهري زعيم تنظيم »القاعدة« البغدادي 
بأنه غري إسالمي على رغم عدم اعرتافه خبالفة البغدادي. ونادى 
الظواهري أتباعه بالتعاون مع تنظيم »داعش« ضد التحالف الذي 

تقوده الواليات املتحدة.
مع  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تعاون  عن  للحديث  الكاتب  ينتقل 
البعثيني الذين مل يتخلوا عن أيديولوجيتهم البعثية باإلضافة إىل 
البعثيني املتحّولني إىل السلفية اجلهادية. وكان التعاون بني عزت 
الدوري والتنظيم أبرز مثال على ذلك. فقد تعاون جيش النقشبندية 
بقيادة عزت الدوري مع التنظيم يف عدد من املعارك ومنها املوصل 
وتكريت. فقد قال السكان يف مدينة تكريت عندما سقطت عام 
2014 على يد تنظيم »داعش« إنهم رأوا مقاتلني يرفعون صورًا 
لصدام والدوري. وعلى رغم التعاون حدثت مواجهات بني هؤالء 
البعثيني وتنظيم »داعش«، إذ انتهى شهر العسل بني اجلانبني 
الختالف أهدافهما وأيديولوجيتهما ورغبة كل منهما يف السيطرة. 
فبعد ثالثة أسابيع على سقوط املوصل بدأ التنظيم القبض على 
عناصر قيادية من البعث، وقد حتّول التعايش بني اجلانبني إىل 
مواجهة. وكانت املواجهة حتمية بني اجلانبني ألن التنظيم ال يقبل 
أي حتّد لسلطته يف املناطق اليت يسيطر عليها. وقد أزاح التنظيم 
بني  وخرّيهم  واملوصل  تكريت  الدوري يف  عينها  اليت  القيادات 
ل بعض  مبايعة التنظيم أو مواجهة العقاب. وساهم ذلك يف حتوُّ

البعثيني للعمل مع احلكومة العراقية ضد »داعش«.
البعثيون والجهاديون

ينهي الكاتب هذا الفصل بالقول إن الزواج بني »داعش« والبعثيني 
زواج مصاحل وليس  السّنة هو  واملتمردين  اجلهادية  السلفية  أو 
تقاربًا أيديولوجيًا. وقد أظهر تنظيم »داعش« قبواًل جلماعات مسّلحة 
مشابهة يف العراق وسورية، ولكن، يقوم التنظيم بتحطيمهم عندما 
ال خيضعون له. ويف الوقت الذي يعّد من التضليل التأكيد على 
أن البعثيني يسيطرون على تنظيم »داعش«، فإن التنظيم يبدو 

أنه تبّنى نظام القمع والسيطرة على الطريقة البعثية.
الضباط  لسيطرة  ال خيضع  التنظيم  إن  القول  النهاية، ميكن  يف 
البعثيني السابقني وإن كان البعض منهم يتبوأ مناصب عسكرية 
حتّول  ذاته  الوقت  ومهاراتهم. يف  خلرباتهم  التنظيم  قيادية يف 
لفشل  للعراق  األمريكي  الغزو  بعد  التأسلم  إىل  البعثيني  بعض 
أفراد  واجهها  اليت  التحديات  على  اإلجابة  يف  البعث  أيديولوجية 
اجليش والشرطة املنحلون من قبل األمريكيني، ووجدوا ضالتهم 
يف السلفية اجلهادية. لكن التنظيم مل يتعاون فقط مع البعثيني 
مثل  ببعثيتهم  املتمسكني  البعثيني  مع  تعاون  ولكنه  املتأسلمني 
عزت الدوري، وإن مرحليًا، لتحقيق بعض األهداف، وبعد ذلك يتم 

اإلخضاع واالستبعاد والسيطرة والقمع.
ويكشف الفصل عن فهم الكاتب ملا حدث يف العراق بعد الغزو 
خالل  من  اجملتمع  وعسكرة  العراقية  الدولة  ل  وحتلُّ األمريكي 
التحّوالت  تلك  وكانت  والسّنية.  الشيعّية  املسّلحة  امليليشيات 
كفيلة خبلق تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق بقيادة الزرقاوي 
ثم أبو عمر البغدادي ثم أبو بكر البغدادي الذي أغرق يف استخدام 
العنف املروع لتثبيت وتوسيع سيطرة التنظيم على أجزاء كبرية من 

العراق وسورية.

سعيد جوهر

واخلالفة اإلسالمية اليت أعلنها يف حزيران )يونيو( 2014 هو قصة 
مليئة بالتعقيدات والتناقضات.

واملزاجية.  األيديولوجية  الناحيتني  بيئته من  وليد  والبغدادي هو 
»القاعدة«  لـ  امتداد  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  و«الدولة 
يف العراق و »الدولة اإلسالمية يف العراق«، وقد ورثت رؤيتها 
العاملية وإرثها الدموي. استخدم أبو بكر البغدادي العنف املفرط 
والوحشي ضد من يعتربهم أعداءه من الشيعة والسّنة لرسم صورة 
إرسال  لالعتداء  املفضلة  وسيلته  وكانت  واجلسارة،  القوة  من 
انتحاريني إىل املساجد واألسواق ومراكز الشرطة ومواقع الزيارة 
والتغطية  الضحايا واخلسائر  أكرب قدر من  التفجريات  حُتِدث  حتى 
اإلعالمية. وقد سار البغدادي على خطى سابقيه يف قتل الشيعة 
والسّنة الذين ال يتبعونه، وبنى لنفسه مسعة قبل اكتسابه القوة 
الكبرية بقيادة تنظيم »داعش« من خالل العمليات الوحشية اليت 
يف  اإلسالمية  »الدولة  لتنظيم  قائدًا  كان  عندما  بها  يقوم  كان 
العراق«. وتعّهد البغدادي بعد مقتل أسامة بن الدن يف أيار 2011 
أن ينتقم له، وقام بسلسلة من التفجريات أودت حبياة العشرات 
الواليات  من  كبرية  من ضربات  معاناته  رغم  وعلى  األبرياء.  من 
»الدولة  تنظيم  فإن  والصحوات،  العراقية  األمن  وقوات  املتحدة 
اإلسالمية يف العراق« كان قادرًا على تنفيذ اعتداءات مدمرة يف 
أماكن عدة بالعراق. ومن املالحظات املثرية لالنتباه ما أشار إليه 
الكاتب بأن تنظيمات السلفية اجلهادية ال تقيس الوقت مثل غريها 
وترى  باحلقب،  ولكن  السنوات  وال  بالشهور  النجاح  تقيس  وال 
بقدرة  التنظيمات  تلك  اختبارًا من اهلل. وتتمتع  اخلسائر واملعاناة 
النكسات  بعد  جديدة  انتحارية  وخلق مهمات  الذاتي  التجديد  على 
اإلسالمية يف  »الدولة  تنظيم  حال  كان  وهذا  هلا.  تتعرض  اليت 
 2006 عامي  بني  موجعة  وضربات  لنكسة  تعرض  الذي  العراق« 
و2011 ولكنه تغلب عليها ومتدد بعد ذلك إىل خارج العراق ليشمل 

سورية وغريها.
عرقنة تنظيم الدولة اإلسالمية

حدث تغريُّ هيكلي يف »تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق« حتت 
قيادة البغدادي، وأهم مالمح التغيري هو سيطرة العراقيني على 
مفاصل القيادة يف التنظيم بعد أن كانوا مقاتلني عربًا أيام قيادة 
التنظيم.  عرقنة  متت  وبالتالي  الزرقاوي،  مصعب  أبو  األردني 
التنظيم  أبعد  وهكذا  باالختيار.  وليس  للضرورة  العرقنة  وكانت 
أكثر حملية، وعلى  الرئيسي وأصبح  »القاعدة«  نفسه عن تنظيم 
رغم مبايعة البغدادي ألسامة بن الدن، فقد رّكز على العدو القريب 
يف الداخل وهم الشيعة وليس العدو البعيد وهو أمريكا والغرب. 
وامللمح الثاني من تغريُّ هيكل التنظيم أن عرقنته سارت جنبًا إىل 
جنب مع إعادة هيكلة القوة والسيطرة داخل اجلماعة. وقد أشارت 
الذي لعبه ضباط سابقون يف جيش  الدور احملوري  إلي  الدالئل 
صدام حسني وكذلك ضباط من الشرطة، يف حتول التنظيم إىل 
جيش مهين ميتلك مهارات قتالية عالية. وتقدر نسبة 30 يف املئة 
من القيادات العسكرية العليا يف تنظيم »داعش« مؤلفة من ضباط 
جيش وشرطة سابقني يف القوات العراقية املنحلة. وقد ساهمت 
تلك اخلربات الصّدامية مع خربات قادة »القاعدة« املخضرمني يف 
العراق يف حتول تنظيم »داعش« إىل آلة قتالية فعالة. والسؤال 
الذي طرحه الكاتب هو حول مدى التأثري السياسي لتلك القيادات 
العسكرية ومدى سيطرتها على التنظيم. يف هذا السياق، نسب 
إىل تسريبات نشرت على حساب »تويرت« باسم »ويكي بغدادي« 
القرار  عملية صنع  على  السابقني سيطروا  البعثيني  الضباط  أن 

عرض للجيش العراقي قبل الغزو االمريكي
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تصميم مبدع تم اختياره ملبنى البلدية الجديد: املهندسان املعماريان، تيريي الكوست، وإيان ارمسرتونغ، 
ورئيس بلدية باراماتا بول غارارد مع تصاميم مبنى البلدية الجديد خارج باراماتا تاون هول

تصميم مبدع تم اختياره ملبنى البلدية الجديد 
باراماتا،  قلب  ملستقبل  عاملية  رؤية  باراماتا،  ساحة  الجديد يف  البلدية  ملبنى  اختياره  تم  الذي  التصميم،  يمثـّل 
وسوف يصبح معلما حقيقيا ملدينتنا. وسيضم املبنى مركز البلدية التصال العمالء، مجلس غرف البلدية، مساحات 
والفن،  للعرض  مساحات  للمناسبات،  وتسهيالت  مرافق  أيضا  يشمل  وسوف  املستقبل«.  و»مكتبة  مجتمعية 
وسيكون هو نفسه عمال فنيا، مع واجهة زجاجية تتضمن شاشات عرض LED. وقد صمم التصميم الفائز من 

قبل كونسورتيوم مشهود له من مهندسـَني معماريني اسرتالي وفرنسي وتمت املصادقة عليه من قبل البلدية األسبوع املاضي. وقد تضافرت جهود 
وخربات مكتب Manuelle Gautrand للهندسة املعمارية الذي مقره يف باريس ومكتب Lacoste + Stevenson  للهندسة املعمارية االسرتالي 
لخلق تصميم معاصر سيكون محور مشروع مدني لتجديد ساحة باراماتا بكلفة ملياري دوالر. انني فخور بأن بلديتنا أظهرت تبصـّرا لدعم هذا التطور، 

الذي سوف يساعد على تحديد باراماتا باعتبارها املدينة الذكية يف القرن الـ21.

اجتماع البلدية يف Wentworthville األسبوع املقبل
يوم االثنني سيـُعقد أول اجتماعات مجلس »مجتمع« البلدية )Council’s ‘Community’ Council( يف Wentworthville، كجزء من التزامنا بجعل 
عام 2016 عام »مجتمعنا، الناس الذين نخدمهم«. وسيـُعقد االجتماع يف مركز Reg Byrne االجتماعي، ابتداء من الساعة 06:45 مساء. وسأكون 
متوفرا مع أعضاء ضاحيتي Arthur Phillip and Caroline Chisholm يف املجلس البلدي للقاء املواطنني ما بني الساعة 5،30 و6،15 مساء 
وستوفر البلدية  sausage sizzle مجانا خالل هذا الوقت. وهناك ثالثة اجتماعات مجتمعية أخرى يف األشهر املقبلة، يف مسارح ريفرسايد يف 

باراماتا فى 9 أيار/ مايو، قاعة Ermington االجتماعية يف 23 أيار/ مايو وقاعة دانداس االجتماعية يف 14 حزيران/ يونيو.

يوم الغولف لكبار السن يف باراماتا
ستستضيف البلدية غدا يوم الغولف لكبار السن يف ملعب وودفيل للغولف كجزء من احتفاالت عام 2016 لكبار السن. وهذه هي السنة الـ21 التي 
تقيم فيها  البلدية املسابقة التي هي دائما حدث يحظى بشعبية كبرية لدى كبار السن املحليني. وستـُقام املسابقة لهذا العام تكريما ملواطن غرانفيل 

Cyril Harvey الذي وافته املنية مؤخرا لألسف. كان 
سرييل جزءا ال يتجزأ من املسابقة لسنوات عديدة، 
والفائز يف حدث هذا العام سيحصل ميدالية سرييل 

هاريف التذكارية، املسماة باسمه تكريما له.

أسبوع الشباب يف باراماتا
فرصة  وانها  )أمس(  الجمعة  يوم  الشباب  أسبوع  بدأ 
كبرية لالحتفال بمساهمة الشباب الهامة يف مجتمعنا. 
موضوع هذا الحدث الوطني لهذا العام هو »يبدأ معنا 
أو بنا« )’It starts with us‘( وهنا يف باراماتا نحن 
هذا  شبابنا  من  الكثري  يحتضن  بأن  جدا  محظوظون 
يف  إيجابي  تغيري  إحداث  على  ويساعد  األعلى  املثل 
األنشطة  من  عدد  وهناك  فيها.  نعيش  التي  املدينة 
لـ 9  املستمر  املهرجان  باراماتا خالل  لها يف  مخطط 
الرياضية،  األحداث  الطبخ،  ورش  ذلك  يف  بما  أيام 
www. زيارة  املزيد  ملعرفة  والفن.  التصميم  وبرامج 

parracity.nsw.gov.au/youthweek

استقبل  نائب رئيس املجلس البلدي ملدينة كانرتبري خضر 
صالح  االعالمي ورئيس موقع الشمال نيوز  عامر الشعـّار 
الذي يزور اسرتاليا حاليا يرافقه رئيس جمعية ابناء الضنية 
باسرتاليا عمر ياسني بحضور كبار املسؤولني يف البلدية.  

ورحب صالح  باالعالمي الشعار يف دار البلدية ، وقال ان 
هذه الدار اعتادت على استقبال الزوار من كبار املسؤولني 
والشخصيات اللبنانيني والعرب لدى زيارتهم اىل اسرتاليا  
الجالية  تمثل  متنوعة  جنسية   130 من  أكثر  تضم  وهي 
البالغ  سكانها  من  كبرية  نسبة  فيها  والعربية  اللبنانية 

عددهم أكثر من 180 الف شخص.
كانرتبري  مدينة  درع  بتقليده  الشعـّار  بتكريم  وقام صالح 
وطائر  الكنغر  يمثل   الذي  االسرتالي  الرسمي  والشعار 
لزيارته  تقديرا  الذهبية«  »الوتل  وشجرة  »األيمو« 

السرتاليا. 
كانرتبري على  بلدية  نائب رئيس  الشعار  من جهته شكر 
تكريمه، وقال ان ما ملسه من دور للجالية اللبنانية بكانرتبري 
وسيدني ووصول عدد كبري من اللبنانيني اىل مواقع القرار 
للبناني  نموذجا  يمثل  املجاالت  مختلف  يف  االسرتالي  
بني  الحية  والعالقة  االغرتاب  بالد  يف  ونجاحاته  الطموح 

لبنان املقيم واملغرتب .
بني  الخربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  اهمية   اىل  واشار 
من  وغريها  اسرتاليا  يف  لبنانيون  يقودها  التي  البلديات 

البلديات يف لبنان. 

بلدية كانرتبري تكرم 
االعالمي عامر الشعار 

الشعار ضيف  عامر  األستاذ  اللبنانيـّـة  الصحافة  قدم صقر 
لنشا  للناشطة  تكريمية  درعا  أسرتاليا  يف  املستقبل  تيار 

طاتها وعطاءاتها للجالية والوطن.
وقد جرى تقديم الدرع بحضور رئيس جمعية أبناء الضنية 
ورئيس مجلس الجالية اللبنانيـّة السابق يف أسرتاليا الحاج 
لبنان  يف  الوطني  العمل  ندوة  رئيس  ونائب  ياسني  عمر 

شربل شلهوب.
وننوه هنا ان الضيف الشعار هو محلل وكاتب سياسي يف 
صحيفة املستقبل يف لبنان وكذلك مدير مكتبها يف الشمال، 
آالف  يوميا  اليه  يدخل  الذي  نيوز  موقع شمال  يمتلك  كما 

الزوار. 

الشعار يقدم درعا تكرميية للناشطة 
االجتماعية كوليت سركيس

عامر الشعار متوسطا الحاج عمر ياسني والسيد خضر صالح

صالح يقدم درع بلدية كانرتبري للضيف الشعـّار
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حممد مهاجر يكرم الضيف حممد املراد يف دارته العامرة

االسرتالي  املجتمع  رئيس  املاضي  السبت  ظهر  أقام 
على  تكريمية  مأدبة  مهاجر  محمد  االعمال  رجل  اللبناني 
ممثل  املستقبل  تيار  السياسي يف  املكتب  شرف  عضو 
الشيخ سعد الحريري املحامي محمد املراد وذلك يف دارته 

العامرة يف ليدكمب.
وقد حضر املأدبة رئيس تيار املستقبل يف اسرتاليا السيد 
من  وعدد  التيار  ومؤيدي  اعضاء  من  وعدد  املري  اهلل  عبد 

ممثلي وسائل االعالم العربية يف اسرتاليا.
بداية رحب صاحب الدعوة السيد محمد مهاجر بالضيف 
به  الذي يقوم  بالدور  املراد منوها  املحامي محمد  الكريم 

على صعيد الوطن. 
السيد  اسرتاليا  يف  التيار  رئيس  املناسبة  يف  وتحدث 
عبد اهلل املري منوها  بكرم ومناقبية اصحاب الدار وخاصة 
السيد محمد مهاجر الذي يعدّ من الداعمني األزائل لتيار 

املستقبل منذ نشأته يف اسرتاليا حتى اليوم.
تناولت  كلمة  املراد  محمد  املحامي  به  املحتفى  والقى 
باختصار االوضاع السياسية يف لبنان وموقف التيار منها 
برتشيح  الحريري  سعد  الشيخ  رئيسه  مبادرة  وخاصة 
تصب  التي  الجمهورية  لرئاسة  فرنجيه  سليمان  النائب 
الرئاسي وايصال سفينة الوطن اىل بر  يف ملء الشغور 

األمان.
كذلك نوه املحامي املراد بالدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية 
اللبناني داعيا  لناحية دعم االقتصاد  يف اسرتاليا وخاصة 
اىل الوحدة والتضامن لتكون صورة ناصعة عن لبنان يف 

هذا املغرتب.
وقد اعدت عائلة السيد محمد مهاجر مائدة غنية بأشهى 
الـ  وعبارة  والضيافة  بالكرم  وتميزت  اللبنانية  املأكوالت 

والسيدة  السيد  شفاه  تفارق  لم  التي  وسهال«  »اهال 
مهاجر ترحيبا بالضيف الكريم والحضور األعزاء.

املحامي محمد املراد يتوسط السيد محمد مهاجر ونجله سليم والزميلتني الهام حافظ وندين الشعار  املحامي محمد املراد يتوسط السيد محمد مهاجر ونجله سليم والسيد عبد اهلل املري

اىل مأدبة التكريم  املحامي محمد املراد والسيدان محمد وسليم مهاجر والسيد عبد اهلل املري وحضور

صورة تذكارية للضيف محمد املراد مع عائلة مهاجر الكريمة



Page 21صفحة 21     

كتابات

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

بفنها  وقلوبنا  بيوتنا  تدخل  الطبل  سليم  ابو  وفرقة  عاما  ستني  من  اكثر  منذ 
الكوميدي الراقي، عشنا معها الفرح واالمل يف زمن السلم  والحرب فأستطاعت 
هذه الفرقة بجميع شخصياتها الكوميدية ان تطبع يف ذاكرتنا وجه لبنان املشرق 

والجميل حتى يومنا هذا.
هواء اوسرتاليا وعرب راديو 2me استطاع ان يجمع ويكرم من تبقى من فرقة ابو 
سليم الطبل بلقاء حصري وشيـّق مع صالح تيزاني )ابو سليم( وعبداهلل حمصي 

)اسعد( وصالح صبح )شكري( برفقة االعالميني الهام حافظ وبادرو الحجة.
التي ظهر على شاشتها  التلفزيونية  الجديد  ابو سليم عتبه على محطة  وأبدى 
مؤخرا يف برنامج للزميل تمام بليق وقال لنا: »لقد شوهوا مسريتي الفنية النظيفة 
ومنتجو الحلقة واظهروني امام املشاهدين بأنني اتسول وأبكي السبابهم اإلعالنية 
أبواب املستشفيات  الذي يموت على  اللبناني  الفنان  ... نعم بكيت على وضع 

اليوم وليس من قانون نقابي يحميه... أنا وفريقي لسنا بشحادين...«
 وأبدى اعجابه الكبري بدولة اوسرتاليا التي تحافظ على جميع مواطنيها وتقدر 
ثروتها الفكرية وتمنى قبل مغادرته هذه الحياة ان يزور الجالية اللبنانية والعربية 
يف اوسرتاليا التي تربطه بها صداقات متينة وقد زارها يف السابق مع فرقته عدة 

مرات.
وكانت من مؤسسي  الستينات  ابو سليم يف منتصف  للتذكري تأسست فرقة 
تلفزيون لبنان باالسود واالبيض آنذاك، ومن ابرز شخصياتها: ابو سليم، اسعد، 

فهمان، درباس، شكري، جميل، ابو نصره وَيـَا سعيد وغريهم..
للتذكري أيضًا ابو سليم كان يملك معمال للمفروشات واسعد كان يملك معمال 
املحكمة  موظفا يف  لأللبسة وشكري  بوتيك  نصره  وأبو  طرابلس  للقشطة يف 

الشرعية.
استطعنا عرب هواء اوسرتاليا ان نرد اعتبار هذا الفريق الفني الكبري التي همشته 
الصرخة  هذه  الرخيصة  لتجارتها  اإلعالمية  الوسائل  بعض  واستغلته  الدولة 
نوجهها من اوسرتاليا اىل ضمائر نظامنا الفاسد ونقول لهم حافظوا على االرث 

األدبي والفني الكبري التي تركوه لنا كبارنا.

فـرقة ابو سـليم عـرب هـواء اوسـرتاليا: نـحن لـسنا بـشحادين

حاصلة على عدة شهادات تنويه من 
سلطة صناعة اللحوم يف نيو ساوث 

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما 

يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

بادرو الحجة
إعالمي وصحايف مخضرم ترك بصمة بيضاء يف تاريخ الجالية العربية 
كافة  على  وأضاء  وفنانني وسياسيني  أدباء  من  الكبار  حاور  واللبنانية 
املميز  بأسلوبه  والسياسية  والدينية  االجتماعية  الجالية  نشاطات 
وسرعته القصوى، ترك بصمته اإلعالمية يف جميع الصحف واملواقع 

الصادرة يف أسرتاليا.
انه ابن الجبل األشم وحفيد األبطال ... انه الزميل الويف أكرم برجس 
برفقة  أسرتاليا   2me راديو  عرب  باالمس  ضيفنا  كان  الذي  املغوش 
الزميلة الهام حافظ يف مقابلة صريحة وشيقة تحدث من خاللها عن 
تاريخه املهني الطويل ووطنه الجريح، تحدث عن قلة الوفاء وعن الغرية 

والحقد التي تجتاح جاليتنا اليوم.
ان  زميلتي  برفقة  اوسرتاليا  هواء  من ساعة عرب  بأقل  استطعنا  لقد 
نّكرم من يستحق التكريم والتقدير ملسرية إعالمية امتدت ألكثر من 
ربع قرن يف خدمة الجالية. شكرًا أكرم كنت وفيًا وكريمًا مع الجميع. 

هواء اوسرتاليا يكّرم أكرم املغوش
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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

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 
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من  مجلة  عرب  فضاءاتها  القصيدة  حتتضُن 
األشكال الشعرية املتكثرة، وإذا كانت النصوص 
الشعري،  لألداء  طريقة  متثل  املكثفة  القصرية 
فيما   ، تركز  اليت  اخلاصة  تركيباته  له  كشكل 
نسميه  ما  وعلى   ، القصرية  اجلمل  على  تركز، 
نقديا ببنية احلذف ال بنية الكتابة، وعلى إشاعة 
قدر من التجريد، واإلجياز املركز للبنى السياقية 
بالنصوص، أفقيا ورأسيا، فإن هذه الطريقة كما 
عهدنا يف الرتاث الشعري املعاصر، تفعيليا أو 
الوعي  من  قدرا  الشاعرة  الشاعر/  تهب  نثريا، 
عن  مبنأى  جيعلهما  الذي  أيضا،  املركز  الذهين 
املطنبة  املنبسطة  الشعرية  األجواء  استجالب 
املسرتسلة، لتصبح النصوص مشطوفة، مسنونة، 
حادة حتى وإن كان اخلفوت الداللي مهيمنا على 

بعض مشاهدها. 
يف ديوانها:« شامة بيضاء« ) دار   
دجلة، عمان 2015(  تقدم الشاعرة إميان زياد هذا 
القصرية  النصوص  من  مجلة  املركز يف  الوعي 
فيها  الشاعرة  تكتب  نصا،   )129( تبلغ  املكثفة 
عرب  الداللية  هويتها  مكنون  وتضيء  ذاتها، 

كلمات منتقاة بدقة. 
الشاعرة تبدأ بالعنونة باصطفاء الصغري   
أو فوقه لفتات متتابعة.  الذي يطوي حتته  جدا 
فالشامة كدالة هي تعبري عن نقطة صغرية، تلوح 
غالبا يف الوجه أو يف زاوية جسدية ما، رمبا تكون 
ملفتة أو غري ملفتة لكنها تبقى على األرجح أداة 
 / حالة  فإنها تعكس  بيضاء  متييز، وحني تكون 
أو حالة  بالنهاية هي حالة فرح،  نقيض، لكنها 
انصراف عن املألوف إىل مشهد آخر، مكثف ومرتع 

بالبياض. 
هذه  الشاعرة  تعرف   )1( رقم  األول  النص  يف 

الشامة وتدل عليها بالكلمات:
شامة مشاغبة 

تراقص أضلعي
جتذرت فيه

حتى خِجَل الليُل من مسرتها
شاميت العذبة، نهاري اللؤلؤي

وبها أبدأ
مطلعي . / ص 9 

هي شامة حتف بالبياض، لتكن رمزا لوجه، لتكن 
رمزا لنهار لؤلؤي يسطع عما قريب، لتكن خالصة 
يف  ولتكن  وجدانية،  ملناسبة  أو  ما،  لذكرى 
التحليل الدالة اجلمالية األوىل اليت تنبهنا إليها 
اشالعرة بدءا من العنوان، وليس انتهاء بتكرارها 
يف أكثر من نص ، حيث تظهر الشامة البيضاء 

تاليا يف النص رقم )58( :
يف سكون الليل حيتلين

وجهَك 
أقفز إليه

شامة بيضاء 
يراودها أمل باللجوء / ص 46 

 
كما تتجلى يف نص ثالث هو النص )88(:

سألتك مرة
عن شامة تنز قهوة 

تزأر إذا ما ثنت وجهك غمزٌة
ثم قفزت من صفحتك

إىل خاصرتي 
 

أن  تريد  ما  رمزية  مثة  أن   – يقينا   – يؤكد  مما 
مجالي،  أو  داللي  كمعطى  إياها  الشاعرة  تهبنا 
ترتقب فيه حالة وجدانية، أو حالة وطنية، أو حالة 
تفكك  أن  ميكن  الرمزيات  وهذه  حاملة.  رؤيوية 
شطرا من البنى النصية اليت تقدمها لنا الشاعرة 

يف تعبريات شعرية رهيفة . 
وجدان الذات واآلخر:  

 
التجليات  خمتلف  يف  الذات  تنبثق   
النصية بالديوان، عرب هذه النصوص مجيعا تعرب 
الشاعرة عن أناها بشكل متكثر، هذه األنا اليت 
سرد  من  أو  مشهدية،  وصفية  من  حينا  تطل 
مجالي عن األنا وأشواقها وتطلعاتها، وهي أنا » 
وجدانية« مرتبطة باآلخر، يف النصوص الثالثني 
األوىل تقريبا مثة مراوحة بني نص ونص، األول 

الشاعرة،  األنا  عن  يعرب 
اآلخر،  عن  الثاني  يعرب  فيما 
يف  تتالقى  التعبريات  وهذه 
حالة  لتصف  األخري  التحليل 
وهو   ، سنتيمنتالية  وجدانية 
ما يسم معظم جتليات التجربة 
اليت  الشاعرة  لدى  النصية 
حمددة  دالالت  من  تشكل 
وتعبريية  سياقية  روزنامة 
من  فيها  تقتطف  ملحوظة، 
من  أكثر  الغيم،يف  دالالت: 
الريح،  دالالت  ومعه  نص، 
األرض،  اهلواء،  املطر، 
الدوري،الغراب،  العصفور، 

حاالت من الكثافة والسرد اجلمالي يف »شامة بيضاء« إلميان زيـّاد
عبداهلل السمطي

الشعري، وتعطي القارئ مساحة من التخييل أو 
التوهم، ومساحات من التأويل هو يف حاجة هلا 
إلدراك ما ورائيات األشياء أو على األقل للتفكري 
فيها وفيما تستصرخه األشياء من رؤى تتجاوز 

العابر واملعهود. 
 

جواهر الوطن: 
الشاعرة  نصوص  عن  الوطنية  الرؤية  تنأى  ال   
اجلمل  بعض  أداء  يف  كامنة  فهي  زياد،  إميان 
الوجدانية،  املشاهد  يف  تتسلل  اليت  الشعرية 
الرؤية  هلذه  تتجه  أخرى  نصوص  مثة  ولكن 
 /51  /48  /45  /40  /37( النصوص  مثل  مباشرة، 
 )  119  /95  /113  /  /84  /82  /62  /57  /56  /54
إما  رؤيتني:  عرب  دالالتها  تبين  نصوص  وهي 
أو  وطين،  حدث  عن  بالتعبري  مباشرة  تكون  أن 
ألرض  الصهيوني  االحتالل  مقاومة، ضد  واقعة 
فلسطني، أو ضد حروبه الرببرية، أو يف مشاهد 
األخرى  والرؤية  الفلسطيين،  املكان  عن  تعرب 
بني  ما  الدالالت  فيه  تتموج  رمزي  بشكل  تأتي 
اإلشارة أو التضمني، وتستوعب شعرية اللقطة 
هذه النصوص الشعرية، متشحة بأبعاد مفارقة، 

مكثفة. 
 

يف النص )37( تقول الشاعرة: 
من نهد األرض
ُنرضُع أطفالنا

نقيم والئم احلرية
يف عروق الزعرت واملريمية

والبندقية الغافية
يف رحم اللوز .. ظلْت

تناجي يدا غائبة
كي تغفر صدأ الزناد / ص 32 

الرؤية  فضاءات  تستدعي  اليت  النصوص  ومن 
بها بشكل غري  التعبري  يتم  اليت  الوطنية كذلك 

مباشر ، رمبا تعرب عن الشهداء النص )61( :  
أغرُس الشمس يف حنك احلكاية 

أحمو الليل من سكرة املوج
سيعربون ضفة املنتهى

والذباب يسرق ثيابهم املبعثرة . / ص 49 
معظم نصوص الديوان قصرية، تسعى ملالمسة 
حينا،  املباشر  التعبري  بني  وترتى  ما،  كثافة 
التظليل  من  نوعا  هلا  تشكل  اليت  التعبريات  أو 
الداللي ، وهذا التظليل تتطلبه القصيدة الراهنة، 
ألن  عام،  بوجه  الشعري  اإلبداع  عملية  وتتطلبه 
الشعر يقلنا حبسب سياقاته إىل سحابات ما وراء 
 – كتابه  يف  راي  وليم  تعبري  حبسب  الكلمات، 
معنى املعنى - ، وأقصر نص بالديوان هو النص 

رقم )63( مكون من ثالثة أسطر : 
لعينيك شفاه

ترسم باليامسني
صوت اآله / ص 50 

األسطر  يقينية  عن  الطرف  وبغض   
وبساطتها هنا، لكن الشاعرة تسعى إىل تنوع ما 
سينعكس على رؤيتها املقبلة بالتأكيد من جهة 
استشراف بنى أكثر استقصاء، وأكثر معايشىة 
للتجارب الشعرية اليت حتدث قدرا من التحوالت 
شامة   « يف  ولعل  معا.  والداللية  اجلمالية 
بيضاء« ما يعزز رؤيتها وحيفزها إىل نطاقات 

شعرية ثرية متكثرة . 

الليل،  اللوز،  الفراشة،  الكناري،    الصقر،   
الصنوبر،التني،   اجلوري،  الطيون،الرحيان،  
التفاح،  الفستق،  األقحوان،  الزيتون،  السرو، 
العنب، احلنطة، صانعة أجواءها الشعرية الشامية 
األوىل  مبعانيها  تنتشر  الدالالت  هذه  اخلاصة. 
فيها  تنهمك  ال  رمبا  أولية  شعرية  مجال  مشكلة 
الشاعرة يف تعميق حلظة لقاء الدالالت ببعضها 
البعض، ورمبا تنأى عن املعاني اجلوانية البعيدة 
أو  تأويلها،  يف  ما  قرائيا  جهدا  تتطلب  اليت 
اإلصغاء إىل مكامنها. إميان زياد تتحرك يف بقعة 
التواصل اليسري مع القارئ، ويف بؤرة املعاني 
األوىل على األغلب على الرغم من وجود بعض 
الداللي  االستقصاء  يف  تنهمك  اليت  النصوص 
املكنون،  إىل  نفاذ  وحماوالت  بعمق،  الرأسي، 
واآلخر  األنا  تعرب عن  اليت  املشاهد  لنأخذ بعض 

 : يف نسق وجداني بنينّ
ضمة القرنفل اليت تعبْت
وهي تقرع جرس الباب

حقيبتَك التائهة يف حمطة القطار
وراحة كف تسرُق قبالت طارئة

فوق شقة
عالقة داخل ريق احملاولة

أسند إليها روحي
ريثما

تدركنا السكينة / ص 16 
 

إذا ما تأملُت وجهَك  -
ورحُت أنظُم احنناء الليل عند طرف السرير
أفرغُت غزل البنات فوق الشفاه / ص 17 

جييء احلب سريعا  -
فتخطفنا املعجزات
وحني يسيل امللح

املبلل بالندى
نرى عورة اخلطيئة

ونوغل يف الغياب / ص 26 
كما نرى ، هي صور وجدانية: ضمة القرنفل اليت 
تقرع جرس الباب، والكف اليت تسرق القبالت، 
املبلل  وامللح  السرير،  طرف  عند  الليل  واحنناء 
بالندى، وواحلب الذي جييء فتتجلى املعجزات، 
تسعى  وال  أكثر،  للعاطفي  تتنبه  صور  هي 
مفارقات،  أو  مكابدات  من  ورائه  ما  الستقصاء 
أو عذابات إنسانية. هذا هدوء شعري لكنه هدوء 

متأمل وليس عاصفا، لسببني:
عن  التساؤالت  بنية  :غياب  األول   -

فضاءات النصوص.
تكتب  اليت  الدائمة  اليقنية   : والثاني   -

بها اجلمل الشعرية. 
ويف هذه احلالة النصية سوف يغيب االستقصاء، 
أكثر  وعن صياغات  اجلوهر،  عن  البحث  ويغيب 
عمقا وتنقيبا عن املكنون، وهو ما ميكن أن يسم 
التجربة الشعرية الراهنة احلافلة بالتوتر، واملرتعة 
بدرامية ما مسنونة وحادة ومفارقة. وهو ما جعل 
الشاعرة تضمن ديوانها بعض النصوص البسيطة 
مثل النصوص: 73/72/63 مثال، اليت تقرر فيها 
مجال، وتقدم أحيانا شعرية بسيطة مل تعد معهودة 

يف اللحظة الشعرية اليوم. 
بالتأكيد ليست التساؤالت أو اليقينية   
تشكالن قانونا شعريا ما، إلبداع القصيدة، بيد 
النسق  داخل  أخرى  داللية  دروبا  تنريان  أنهما 

إعداد: ميسون أبو احلب  
اضخم  مرة  الول  الصينية  شنغهاي  مدينة  تستقبل 
معرض اسرتجاعي للفنان جياكومييت نظم بالتعاون بني 
متحف يوز ومؤسسة جياكومييت وقد فتح املعرض ابوابه 
يف الثاني والعشرين من آذار )مارس( املاضي ليكرم 
اهم حنات أجنبه القرن العشرون والذي يعترب مؤرخو فن 
عصره.  يف  احلداثة  عن  التعبري  يف  االفضل  كان  انه 
يتضمن املعرض 250 من افضل اعمال جياكومييت اليت 
اجنزها بني 1917 و 1966 وهو ما يعطي فكرة واضحة 
متاما عن فنه وافكاره وتوجهاته ومسار حياته املهنية. 
بالتعاون  غرنييه  كاثرين  املعرض  تنظيم  على  وأشرف 
مع كرستيان االندييت ليكون مالئما ملكان العرض وهو 
متحف يوز الصيين علما ان هذا النشاط رمبا يكون اهم 
حدث ينظمه هذا املتحف بالتعاون مع خرباء فن مرموقني 
وبدعم من احلكومتني الصينية والفرنسية. ويأتي تنظيم 
هذا املعرض مبناسبة مرور 50 عاما على وفاة هذا الفنان 
ثاني  ايضا  وهو  الصني  له يف  املخصص  االول  وهو 
اضخم معرض اسرتجاعي حتى االن وكان االول قد نظم 

يف مركز جورج بومبيدو يف باريس يف عام 2007. 
تفرد

اهم  من  واحدا   )1966-1901( جياكومييت  الربتو  يعترب 
حناتي وفناني القرن العشرين وأفضل من جسد عصره 
»الرجل  الشهرية  النحتية  قطعته  املعرض  ويتضمن 
السائر« اليت اجنزها يف عام 1961 واليت يصفها نقاد 
وكان  الفن«  تاريخ  يف  خالدة  »منحوتة  بأنها  الفن 
الفنانني  من  كبري  عدد  على  مهم  تأثري  الفنان  هلذا 
احلربني  اعقاب  ظهرت يف  اليت  الفنية  االجتاهات  ومن 
ويسميه  غربها،  ام  اوروبا  شرق  سواء يف  العامليتني 
البعض »فنان الفنانني« علما ان تأثريه مل ينحصر يف 
منطقته اجلغرافية بل عرب احلدود اىل خمتلف احناء العامل. 
ومن املعروف عن منحوتات جياكومييت انها صغرية احلجم 
ومتيل اىل الطول لكنها ايضا اغلى ما يباع يف املزادات 
على  القياسية  االرقام  من  العديد  حطمت  حيث  الفنية 
مدى العقد املاضي. ويقول بودي تيك، مؤسس متحف 
أمام  اىل  يتقدم  انه  »يبدو  السائر«:  »الرجل  عن  يوز 
مل  نقطة  اىل  ليصل  العوائق  كل  ورغم  شئ  كل  رغم 
تطأها قدماه سابقا ولكنه ال خياف منها .. اشعر وكأن 
هذا الرجل السائر يتمتع حبرية هائلة يف احلركة وهو ما 
جنح جياكومييت يف التعبري عنه«. واضاف »إنه لشرف 
كبري أن حنتضن هذا املعرض وان نعرض هذه القطعة 
للمرة االوىل يف شنغهاي اىل جانب منحوتات أخرى متثل 
القطع ال 250  انتج جياكومييت« ومتلك هذه  افضل ما 
مؤسسة جياكومييت وهي تعطي فكرة واضحة عن حياة 
الفنان املهنية على مدى نصف قرن ومنها اىل جانب 
عام  يف  اجنزها  اليت  امللعقة«  »املرأة  السائر  الرجل 
اىل  تارخيها  ويعود  السائرة«  1926-1927، ثم »املرأة 
1932، و«االنف« اليت حنتها يف عام 1947، و«القفص« 
وهي من انتاج عام 1951. ويغطي املعرض مجيع املراحل 
االوىل  انتاجه  بسنوات  ابتداءا  جياكومييت  بها  مر  اليت 
ثم الفرتتني التكعيبية والسريالية حتى ستينات القرن 
املاضي كما يتضمن نتاجات أخرى مثل رسوم بورتريت 
ولوحات وخمطوطات ومواد ارشيفية تعطي الزائر فكرة 
واضحة متاما عن هذا الفنان وعن اعماله وافكاره وكذلك 

عن مالمح العامل يف تلك الفرتة من القرن العشرين.
ويأتي املعرض مبناسبة مرور 50 عاما على وفاة الفنان 
عواصم ومدن خمتلفة  1966 حيث سينظم يف  عام  يف 
وغريها  وزوريخ  باريس  مثل  مشابهة  اخرى  معارض 
قبل تنظيم املعرض اخلتامي االهم يف لندن يف نهاية 

العام.
حياته

ولد جياكومييت يف تشرين اول )اكتوبر( من عام 1901، 
اجلزء  يف  وتقع  بورغونوفو  امسها  صغرية  قرية  يف 
جيوفاني  والده  وكان  سويسرا  من  بااليطالية  الناطق 
أثر  ما  وهو  اجلدد  االنطباعيني  من  رساما  جياكومييت 
يف احساسه الفين منذ الطفولة علما أن اسرته مهاجرة 
جلأت اىل هذه املنطقة يف فرتة حماكم التفتيش. وبدأ 
اول  وعرضت  الطفولة  منذ  الفن  مبمارسة  جياكومييت 
الرابعة عشرة  1915 وكان يف  عام  له يف  زيتية  لوحة 
من العمر ثم ما لبث ان ركز على النحت ثم قرر ترك 
مجيلة  فنون  مبدارس  ليلتحق  النظامية  الدراسة  مقاعد 
عديدة كانت احداها يف جنيف ثم ما لبث ان تطور فنه 
توجهه  قبل  ومتاحفها  ايطاليا  زيارته  بعد  اكرب  بشكل 
يد  على  وتتلمذ  ودرس  فيها  استقر  اليت  باريس  اىل 
انطوان بورديل. وبعدها فتح ورشته اخلاصة يف شارع 
هيبوليت ماندرون وظل فيها حتى النهاية عدا سنوات 
احلرب العاملية الثانية ثم حتول املكان اىل مقر مؤسسة 
جياكومييت وما يزال. تويف جياكومييت يف كانون ثاني 
)يناير( بعد اصابته بالتهاب يف القصبات اعقبته نوبة 

قلبية حادة.

مبناسبة مرور 50 عاما على وفاته
معرض اسرتجاعي ضخم 
جلياكومييت يف شنغهاي
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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

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



Page 27صفحة 27     

منوعات
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اذا كنت  ضيفةيف إحدى حفالت الزفاف، فأنت حباجة إىل تسرحية 
تناسب أجواء االحتفال من جهة، وتتالءم مع هذا اجلو احلاّر والرطوبة 
العالية من جهة أخرى. وذلك كي يظّل شعرك متألًقا طوال مدة 

املناسبة.
كذلك عليك احلرص على اختيار التسرحية املناسبة لك، وال تقومي 
تتجنيب  كي  نفسه،  املناسبة  يوم  يف  شعرك  قص  أو  بغسل 

املفاجآت.
إليك بعًضا من التسرحيات العاملية، واليت تتالءم مع أجواء املناسبات 

والطقس احلار:
1.الضفائر: الضفائر تعترب من التسرحيات التقليدية اليت تناسب 
الشعر  مصففو  ابتكر  ولقد  املناسبات.  مجيع  السيدات يف  مجيع 
العامليون الكثري من األشكال املميزة يف شكل الضفائر، مما جعلها 

واحدًة من التسرحيات األكثر مالءمًة للحفالت واملناسبات.
وكل ما عليك فعله، للتألق بهذه التسرحية الرائعة، هو عمل جديلة 
أسفل الشعر، قومي بتمريرها على اجلزء العلوي من رأسك، كتاج 
لشعرك، مع تأمني الضفرية مبثبتات الشعر كي ال تسقط. كما ميكنك 
وضع زينة الشعر والورود على الضفرية إلبراز مجاهلا وتألقها، وال 

تنسي وضع رذاذ الشعر، لتثبيت التسرحية عند االنتهاء.
على  تعتمد  فرنسية  تسرحية  هي  الفرنسية:  تويست  2.تسرحية 
ا أليام الرطوبة واحلرارة العالية. وكّل  البساطة، كما أنها مناسبة جدًّ
شعرك  جتميع  هو  التسرحية،  هذه  على  للحصول  فعله،  عليك  ما 
إىل اخللف مع عمل كعكة ملتوية يف أحد اجلانبني وتأمينها مبثبتات 
ا وحلمايتها  للشعر، وال تنسي رذاذ الشعر، إلعطائها رونًقا خاصًّ

من احلرارة.
3.الكعكة الكالسيكية: هي تسرحية أنيقة ومثالية حلفالت الزفاف. 
كل ما عليك فعله للحصول عليها هو جتعيد أطراف شعرك، مما 
يساعد على ثبات شعرك أكثر يف الكعكة، ثم قومي بعمل كعكة 
منخفضة يف نهاية رأسك، حبيث يكون الشعر قريًبا من رقبتك، مع 

ترك خصالت من الشعر على جانيب وجهك.

أمجل تسرحيات الشعر لسهرات الصيف

 رفعة الضفرية

 الكعكة الكالسيكية

تسريحة الضفائر

ال خالف على أن احلمل يعترب من أكثر األمور املرهقة للمرأة، وحيمل 
معه الكثري من املشقة والتعب صحيًا ونفسيًا، وهذا ال اختالف فيه 
بني امرأة وأخرى كأساس لوضع احلمل نفسه، بينما تتفاوت نسبة 
وعوامل خمتلفة،  ظروف  عدة  بسبب  عن غريها  امرأة  لدى  التعب 
ولكن قد يصادف يف بعض األحيان أن تكون احلامل طالبة سواء يف 
املراحل املدرسية املتقدمة أو اجلامعية إما لزواجها املبكر أو لتأخرها 

يف إمتام املراحل والصفوف الدراسية أو الدراسة اجلامعية.
وجرى اللقاء باستشاري النساء والوالدة من جمموعة مستشفيات 
الدكتور سليمان احلبيب الطبية الدكتور حممد عثمان للوقوف على 
هذا  حول  التساؤالت  وكل  الدراسة  مع  احلمل  تزامن  تفاصيل 

املوضوع من خالل السطور التالية:

الطبية  الناحية  من  احلامل  للطالبة  بالنسبة  الوضع  يكون  كيف   -
برأيك؟

املرأة يف  أعضاء جسم  حيث جيعل كل  عام جمهد،  بشكل  احلمل 
حالة عمل مستمر، وإن زادت املهام على احلامل بالدراسة أو حتى 
بالعمل فإن اجلهد حينها يكون مضاعفًا على اجلسم، وعليه البد من 
وضع حالة احلمل يف االعتبار عند املرأة الطالبة أو العاملة، ويكون 

من احلكمة أخذ قدر من الراحة يوميًا.
احلامل  وبني  املنزل  ربة  السيدة  بني  احلمل  طبيعة  - هل ختتلف 

الطالبة؟
ال يوجد أي اختالف يف محل الطالبة أو ربة املنزل رغم أن االختالفات 
يف وضع احلمل نفسه موجودة بني محل وآخر، ولكن يكمن الفرق 
كالطالبات،  كبري  بشكل  جمهودًا  تبذل  ال  املنزل  ربة  احلامل  بأن 
وميكنها أن تنال قسطًا من الراحة يف أي وقت تشاء، بينما طبيعة 
احلياة الدراسية تتحكم أحيانًا يف أوقات الراحة، باإلضافة إىل أنها 
العمل،  أو  الدراسة  أكرب، ولكن هذا ال يعين ترك  تطلب جمهودًا 
ويف حاالت حمددة وخاصة فقط ميكن تأجيل الدراسة أو احلصول 

على إجازة من العمل.
- ما هي هذه الظروف اخلاصة اليت بسببها ُتنصح احلامل بالتوقف 

عن الدراسة ملا بعد الوالدة؟
مثل:  األمراض،  ببعض  اإلصابة  حال  يف  احلامل  األم  على  جيب 
ارتفاع ضغط الدم، أو سكر احلمل، أو التسمم احلملي، أو املشيمة 
املشيمة  حاالت  يف  خصوصًا  التامة  الراحة  إىل  اللجوء  املتقدمة، 
املتقدمة، لذلك فإن كانت الدراسة ال تسمح هلا بأخذ القسط الكايف 
والالزم من الراحة أو أن تصل لدرجة تهدد سالمتها أو سالمة احلمل 
أن  انتهاء فرتة محلها، وجيب  حتى  الدراسة  تأجيل  فاألفضل هلا 

يكون ذلك بالتشاور مع الطبيب املختص املتابع للحمل.

- هل هناك أي آثار سلبية أو مضاعفات متوقعة نتيجة احلمل تزامنًا 
مع الدراسة؟

ليس هناك أي آثار سلبية، بل على العكس هناك آثار إجيابية أحيانًا 
خاصة إذا نظرنا لألمر بأن احلمل يكون جيدًا ومطلوبًا كلما كان عمر 
األمهات أصغر، ومن املعلوم أن خصوبة املرأة تبدأ يف االحنصار 

مع تقدم العمر.
- هل هناك أي تأثري للحمل على املستوى والتحصيل الدراسي؟

ال يوجد هناك أي تأثريات على التحصيل الدراسي نتيجة احلمل، 
وهناك طالبات كثر متزوجات كّن زميالت لنا يف كلية الطب وولدن 
أكثر من طفل أثناء الفرتة التعليمية وخترجن معنا يف نفس الوقت، 
دون  وأنه  غريها  من  أقل  احلامل  تركيز  بأن  الشائع  واالعتقاد 
املستوى غري صحيح مطلقًا، وعلميًا الرتكيز عند املرأة احلامل ال 

يقل أبدًا عن الرتكيز لغري احلوامل.
- هل هناك وصايا وحتذيرات خاصة للحامل إذا كانت طالبة؟

حياتها  لرتتيب  حاجتها  باستثناء  خاصة  حتذيرات  أي  هناك  ليس 
واحلصول على قدر من الراحة، وما غري ذلك فعلى الطالبات ممارسة 
التغذية السليمة  الطبيعية كغريهن من احلوامل من حيث  حياتهن 
والصحيحة جبانب املكمالت الدوائية اليت يتطلبها احلمل، وممارسة 
التمارين الرياضة، باإلضافة إىل املتابعة املستمرة للحمل، واتباع 

التعليمات مع الطبيب املختص.

احلمل والدراسة ... هل يتوقف 
أحدهما حلضور اآلخر؟

املصابنَي  ُتزعُج  اليت  األموِر  مَن  أكثَر،  أْو  شيئنِي  بنَي  ُد  الرتدُّ
ِد، وتزعُج من حييطون بهم، وذلك لعدم القدرِة على اختياِر  بالرتدُّ
َد إىل فقداِن  وحتديِد ما يرغبون به، وعادًة ما ُيرِجُع العلماُء الرتدُّ

الثقِة بالنفِس.
بعَض  َم  قدِّ العسريي،  عيسى  بن  قاسم   ، النفسيَّ االختصاصيَّ 
ِد، وحلِّ تلك املشكلِة  النصائِح اليت تساعُدك يف القضاِء على الرتدُّ

املزعجِة:
ه دائمًا ما تأتي لكثري من الناس الفرص  أنَّ بدايًة، أوضح قاسم 
ها تضيع دون االستفادة منها، وحني تسأهلم عن  تلو األخرى، لكنَّ
سبب ضياعها يسوغون بأسباب غري مقنعة، لكن السبب احلقيقي 
د، الذي يكون يف األساس ألسباب  الذين يتهربون منه هو الرتدُّ
عديدة أوهلا عدم الثقة بالنفس، أو قد يكون بسبب الغموض حول 
تلك  والرغبات حنو  الدوافع  تعارض يف  بسبب  أو  الفرصة،  تلك 

الفرصة.
د: أضرار الرتدُّ

د طيلة الوقت. ك مرتدِّ • قد تفقد كثريًا من الفرص يف حياتك؛ ألنَّ
دة تكون فاقدة الثقة بنفسها، وهذا قد جيعلها  ة املرتدِّ الشخصيَّ  •

ة يف فعل أي شيء مفيد يف حياتها. تفقد الرغبة احلقيقيَّ
د يشعر اإلنسان بالعجز ويعيق حتقيق أهدافه. • الرتدُّ

-صلى  به  جاء  ما  تطبيق  إال  علينا  ليس  املشكلة،  تلك  ولعالج 
اهلل عليه وسلم- حني قال لألعرابي: »اعقلها وتوكل«، وذلك 

بالطرق التالية:
 َ ِ ِإنَّ اهللَّ ل َعَلى اهللَّ • اعقلها وامتثل لقول اهلل تعاىل »َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

ِلنَي )159(« سورة آل عمران. َتَوكِّ بُّ امْلُ حُيِ
اعقلها بالنظر إىل من حولك، وحتديد قدوة لك حتاكيها يف ثقتها   •

باختاذ القرارات وعدم الرتدد حياهلا.
اعقلها باستخارتك هلل؛ فإنك بذلك ستزرع الطمأنينة يف قلبك،   •

م بال خوف. وبالتالي ستجد نفسك تتقدَّ

كيف تتخلصني من الرتدد نهائيًا؟
• احرصي على حتديد اهلدف:

اهلدف  حتديد  هو  الزائد،  التوتر  مشكلة  عالج  أسباب  أهم  أحد 
ة،  ثانويَّ أمور  أي  بتحديد  البدء  قبل  إليه،  الوصول  يف  املرغوب 
لذلك احرصي على حتديد اهلدف الذي ترغبني بالوصول إليه، قبل 

االختيار بني أمرين.
• ال ختايف أبدًا

ال ختايف من اختيارك وال تعبئي بنتيجة ذلك االختيار، فقط قومي 
بدراسة األمور يف رأسك، قبل االختيار، بشكل سريع، وإذا أعجبك 
فقومي  شيء  يعجبك  مل  وإذا  باختياره،  فقومي  اخليارين  أحد 

بالرفض، أو اختيار األقل ضررًا واألكثر فائدة.
• كوني واثقة بنفسك

د يف االختيار  الثقة بالنفس أحد أهم األسباب اليت تقلل من الرتدُّ
بني شيئني، فإذا كنت واثقة يف نفسك بشكل كاٍف فستقدمني 
وتنجحني يف اختبار القبول اخلاص بالوظيفة اليت حلمت بها طوال 
عمرك، ولن ترتددي خوفًا من الفشل يف القبول، لذلك، احرصي 
د  الرتدُّ على  التغلب  من  لتتمكين  بالنفس؛  الثقة  امتالك  على 

ولتحرزي جناحات كبرية يف حياتك.
• ال تيأسي وال ترددي أبدًا

اختيارات  عن  ناجتة  ة  سلبيَّ عديدة  مبواقف  املرور  نتيجة  اليأس 
خاطئة، قد يتسبب يف اإلصابة بالرتدد وعدم القدرة على االختيار 
بني أمرين، لذلك، ال تيأسي وقومي باالختيار وال ترتددي، فقط 

فكري فيما أنت مقبلة عليه لتختاري أفضل اخليارات.
• استشارات أصدقائك ليس عيبًا

خيار  إىل حتديد  الغالب  يؤدي يف  ال  اآلخرين  رأي  على  االعتماد 
بعينه، بل يزيد األمر سوءًا، فقط ميكن استشارة األصدقاء، لكن 
ال تبين رأيك على رأي أحد منهم؛ فمن سرتتدي البلوزة هي أنت 

وليس اآلخرون.

أنت مرتدِّدة.. كيف تعاجلني هذه املشكلة؟
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نجوم

مسلسل  يف  بسمة  شخصية  بتجسيد  العوضي  أمل  النجمة  برزت 
التقاها  وقد   .mbc الـ  شاشة  على  حاليًا  يعرض  الذي  »نوايا« 
»سيدتي نت« للتحدث عن جتربتها يف هذا العمل يف اللقاء التالي 

معها:
النجمة الفنانة أمل العوضي اليت حرصت على التواصل معنا رغم 
أنها تقضي اجازة قصرية يف ربوع فرنسا بالتحديد يف العاصمة 
باريس ، كانت تعيش نشوة الفرح خصوصًا أنها احتفلت مؤخرًا 
بعيد ميالدها ومتنينا هلا بأن تكون أيامها أفراح وسعادة. ووجهت 

لنا سؤااًل قائلة:« ما رأيكم يف دوري مبسلسل »نوايا«؟
لألمانة سبقتنا يف طرح السؤال ولكن هذا إن دّل إمنا يدّل على 
حرص الفنان أن يعرف بنفسه رأي الصحافة والنقاد يف أي عمل 
جديد حيث أن القلق مرافق للممثلني أحيانًا. وتابعت أمل:« أشكر 

مجهوري الكبري على كل كلمة يكتبها أو يعّب عنها .
وأمتنى أن أكون عند حسن ظن الناس دائمًا بأن ُأقدم أعمااًل قريبة 
من اجلمهور ويشعرون بها جملرد صدقي يف األداء، واحلقيقة أنين 
أرى أن أهم عوامل جناح أعمالي الفنية هو الصدق الفين يف األداء 
دون أن أضع أي اعتبارات ملا ُأقدمه إن كان سيظهرني غري مجيلة 
وما شابه ذلك ألنين فنانة ومن حقي أن أؤدي كل األدوار بالشكل 

الذي خيدم الشخصية.
أنه قد رسم لي  الدور جدًا وأحسست  وتابعت العوضي: »أحببت 
وحدي، فأنا هكذا على طبيعيت وسجييت أفرح ألقل شيء وأتضايق 
وأحتسس من أصغر األمور«. أما عن األحداث املرتقبة طبعًا ال أريد 
أن أحرق العمل وأحداثه املشوقة للجمهور. ولكن أكتفي بالقول إن 
هناك بعض املواقف اليت » ستزيد الطينة بلة » بيين وبني الفنان 

حسني املهدي ولكن حتمًا النهاية ستكون مرضية للجميع.
وعن جتربتها مع القديرة سعادة عبداهلل قالت : »العمل مع القديرة 
أم طالل متعة فنية من نوع خاص وحتدي لتفجري الطاقات والذهاب 
إىل مناطق متجددة من العطاء الفين الذي يليق بقيمة املسلسل 
إضافية  جتربة  جبانبها  والوقوف  عليه.  تعمل  اليت  والكوادر 
لرصيدي الفين، وأقدر مبادرتها برتشيحي لتقديم شخصية بسمة 
عن مجلة  ومضمونًا  الشخصية ختتلف شكاًل  وهذه  املسلسل،  يف 

التجارب والشخصيات اليت قدمتها من قبل«.
بعالقة مع  أرتبط  تبدأ حكايته عندما  »مسلسل«نوايا«،  وأضافت: 
تلك  أن  إال  األكادميية،  الدراسة  بعد  اخلارج  من  لتوه  عائد  شاب 
اليت  الطبقية  النظرة  بسبب  املشاكل  من  العديد  تواجه  العالقة 
تتخذها أسرة الفتاة جتاه صديقها، فتمنع األسرة بسمة من االرتباط 
حببيبها ومتضي األحداث، لتتلقى بسمة الكثري من عروض الزواج، 
ما جيعلها أمام دوامة عاصفة من األحداث والشخصيات حتى يأتي 

القرار مبواجهة اجلميع بقراٍر مفاجئ.«

أمل العوضي: سعاد عبداهلل رشحتين 
لتقديم شخصية بسمة يف مسلسل »نوايا«
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ال تكّل وال متّل عن حتريك املياه الراكدة، ولعّلها من أبرز الفنانات 
اخلليجيات الالتي تعرف كيف تتواجد على مدار العام بنشاط ممّيز، 

سواء كان لديها أغنيات جديدة أم ال. 
أنها  معلنة  التحّدي،  بقفازي  ورمت  قلبها  فتحت  بلقيس  الفنانة 
لن تكون كبش فداء وكاشفة النقاب عن الفوبيا اليت تعاني منها 

والعديد من األمور يف اللقاء التالي معها. .
أنت اآلن حديث الساعة ملا تقّدمينه من أعمال أرضت كل األذواق، 

هل أصبحت مشهورة إىل هذا احلّد؟
بعد تفكري عميق، أنا وهلل احلمد حّققت النجاح والشهرة املطلوبني 
على صعيد اخلليج والوطن العربي، وهذا ما يطمح إليه أي فنان 
القادمة هي كيفية احملافظة عليهما يف خطط  صاعد. واخلطوات 

مدروسة لتثبيت األقدام أكثر.
وهل تعتبين نفسك مبتدئة أم حمرتفة؟

بالفن  لي  األوىل  السنة  ليست  ألنها  البينني«  »بني  أنا  بصراحة 
إمنا السنة الرابعة، ولست حمرتفة ألنين مل أتعّد اخلمس سنوات. 
وهذا هو مقياس االحرتاف عندي وأعتبه فرتة اختبار. وبعد السنة 

اخلامسة، سأجيبك دون تفكري بأنين حمرتفة وبشّدة.
بعد  مباشرة  الثالثة  املرتبة  يف  أنت  يقولون  دبلوماسية،  إجابة 

الفنانتني نوال الكويتية وأحالم.. ما تعليقك؟
يسعدني ما يقال عين، وأنا حمظوظة كوني يف مرتبة مع الكبار وهذا 

يزيدني جناحًا وتأّلقًا.
يّتهمك البعض بالغرور؟

تعّلمت من والدي أن العظماء أكثر الناس تواضعًا، فكان يقول: 
»لتكوني عظيمة ال بّد أن تكوني متواضعة«، أنا لست مغرورة.

والدي كان رافضًا دخولي اجملال الفين
ماذا عن عالقتك بوالدك الفنان أمحد فتحي؟

والدي هو مستشار احلاالت الطارئة، وعالقيت به أقرب إىل الصداقة 
أو األخوة، لألمانة ال يصّدقون بأنه والدي، بل يظّنونه أخي الكبري، 
ولقد أّثر يف حياتي الفنية إىل حّد كبري، فهو الذي اكتشف موهبيت، 
عائليت عملي يف  عارضت  عندما  جانيب،  إىل  الذي وقف  والوحيد 

اجملال الفين.
بصراحة لو مل يكن والدك الفنان املعروف أمحد فتحي، هل كنت 

وصلت بهذه السرعة إىل ما أنت عليه اليوم؟
فتح  يف  ساعدني  الفين  الوسط  يف  والدي  فوجود  ال،  بصراحة 
الكثري من األبواب، ولكن ليس كواسطة، بل صوتي هو ما فرض 
الشعراء  لكبار  وجودي، ولو مل يكن لدي صوت مجيل ملا غّنيت 
كاألمري بدر بن عبداحملسن وفزاع، وال أعتقد أنهما جيامالن. ولوال 

وجود والدي، كنت سأبدأ املشوار من برامج املواهب.
لكن والدك كان أّول املعارضني لدخولك اجملال الفين؟

وكان  متامًا،  الفين  الوسط  دخولي  فكرة  رافضًا  كان  فقد  فعاًل، 
يتمّنى أن أكون طبيبة، وبالفعل حاولت دراسة الطب يف القاهرة 
ملّدة سنتني لكن مل أستطع االستمرار، وعدت إىل اإلمارات وأمتمت 
أكمل  أن  على  حريصًا  والدي  كان  لقد  التسويق.  يف  دراسيت 
يبعدني  أن  خياف  فكان  جامعية،  شهادة  على  وأحصل  تعليمي، 
الفن عن التحصيل العلمي، وكان يريد أن يؤّمن مستقبلي بشهادة 
كل  يف  والدتي  ترافقين  أن  شريطة  أشاء  ما  أختار  ثم  جامعية، 

اجتماعات أعمالي، وهذا ما حيدث اآلن.
يعتب والدك من أشهر عازيف العود يف العامل العربي، هل تعّلمت 

منه؟
أنا تدّربت على الغناء فقط، كان لي بعض احملاوالت، ولكن مل 
أتعّلم العود مع أن لي أذنًا متّيز العازف املاهر وطريقة لعبه على 

العود عن غريه.

بلقيس والفوبيا
هل مازلت مصابة بالفوبيا أم تعاجلت؟

ذي  من  أكثر  ناضجة  وأصبحت  انتهت  اجلهمور  من  اخلوف  فوبيا 

بلقيس: أعيش قصة حب ولن أتزّوج سرًا

قبل، ولكن ما زالت فوبيا األماكن املرتفعة تالزمين وآخر املواقف 
»هنا بيان« من فوق  »الكليب« األخري  حصلت لي عندما صّورت 
أبراج الكويت ومن الطابق الــ 84، ولك أن تتخّيل كمّية اخلوف اليت 
شعرت بها فقد كنت معّلقة ما بني السماء واألرض وال أعرف ما 

هي نهاييت، فعاًل أريد حاًل هلذا األمر.

مشروع ارتباط
مب  مؤخرًا،  هلا  تعّرضت  اليت  واإلشاعات  احلقد  موجة  عن  وماذا 

ترّدين؟
ناجحة  أنا  ملاذا  وستعرفون  أعمالي  تابعوا  أقول هلم  بساطة  بكل 
وحمبوبة. لألمانة ليس لدي الوقت الكايف حتى أضّيعه على أشخاص 

مريضني نفسيًا ولن أكون كبش فداء لألعداء و«خلهم حيلمون«.
على ذكر هؤالء »املرضى نفسيًا«، يقولون إنك قد تزّوجت زواجًا 

سريًا.. هل هذا صحيح؟
ارتباط  مشروع  إمنا  سري  زواج  هناك  وليس  طبعًا  صحيح  غري 
وعالقة قد تؤّدي للزواج، هي عالقة معلنة بني األهل، ولكن لن 
أعلن عن أي شيء كي ال أحرج نفسي كما حدث يف املّرة األوىل. 
الزواج  وعند حدوث أي شيء سأوّثقه بشكل رمسي ألن أساس 

اإلشهار.
من خالل ما أشاهده لك من »كليبات« وأعمال مصّورة، أعتقد بأنك 

ممثلة ناجحة أال توافقينين الرأي؟
لألمانة موهبة التمثيل موجودة، ولكن لن أغامر يف هذه التجربة يف 

الوقت احلالي.
لك تواجد كبري يف مواقع التواصل االجتماعي، كيف ترين الشبكة 

إعالميًا؟
ملعرفة  حباجة  ألننا  عنها  نتخّلى  ال  فأصبحنا  جدًا،  ومهمة  رائعة 
األخبار اجلديدة بشكل دائم، ففي السابق كانت األخبار تأتينا عب 
القنوات التلفزيونية أو بعض املواقع اإللكرتونية شيئًا فشيئًا، أما 
اآلن فاألمر يأخذ ثواني معدودة جدًا لينتشر عب وسائل التواصل 
دقائق.  غضون  دراية يف  على  بأكمله  العامل  ويصبح  االجتماعي 
إذا ما امتلك  وميكن ألي شخص أن يوّظف هذه الوسائل خلدمته 
املعرفة الكافية يف كيفية إدارتها، حتى أن الكثري من الفنانني 

اليوم يتواصلون مع معجبيهم مباشرة ويوميًا عب هذه الوسائل.
وحتى  حبريين  بريطاني،  هندي،  إيراني،  عراقي،  اهلل،  شاء  ما 

فلبيين... كيف تتكّلمني بكل هذه اللهجات؟
الثقايف  اخلليط  من  اللهجات  أتقنت كل هذه  لألمانة  تضحك.... 
اليت  واجلامعات  املدارس  خالل  من  اإلمارات  دولة  يف  املوجود 
تغلب عليها جنسيات خمتلفة، لكن اللهجة اليت كانت األصعب هي 

املغربية »تضحك«.
من املطربة اليت يصدح صوتها يف سيارتك؟

جوليا بطرس وفريوز أحد أسباب سعادتي.
ما أسوأ ما يف بلقيس؟

األدرينالني عندي عاٍل جدًا، أنا حساسة جدًا، كلمة بسيطة تسعدني 
وأخرى تبكيين

ماذا عن تدريباتك اخلاصة بالفنون القتالية؟
»أضرب  أن  أحب  ال  فأنا  بوكسنج«  »الكيك  رياضة  عن  ابتعدت 
خالل  من  بانتظام  الرياضة  أمارس  أصبحت  )تضحك(،  الناس« 
النادي للحصول على جسم مجيل وقوة عضلية، كما أن الرياضة 

تقّلل من نسبة الدهون يف اجلسم وتشّده.
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صــحة ومجتمع
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األرق يزيد خماطر االصابة باالكتئاب

كشفت دراسة حديثة عن ضرر جديد ميكن أن يتعرض له األشخاص 
نتيجة عدم حصوهلم على قدر كاف من النوم خالل ساعات الليل، 
حيث تبني وفق نتائج تلك الدراسة أن الفشل يف احلصول على 

نوم جيد أثناء الليل أمر قد يضر بنظام برجمة الدماغ.
وسبق لألطباء أن وجدوا من قبل أن األشخاص الذين يعانون من 
بالقلق، االكتئاب وغريها من  أخطار اإلصابة  األرق تتزايد لديهم 

املشكالت املرتبطة باحلالة املزاجية.
وأوضح الباحثون أنهم رمبا توصلوا للسبب الذي يقف وراء ذلك 
وهو أن نقص النوم يعيد برجمة أجزاء الدماغ املرتبطة بالعاطفة. 
أدمغة  لفحص  تقنيًا  متطورة  مخ  رسم  بأجهزة  العلماء  واستعان 
23 شخصًا يعانون من األرق األولي واحلاد، وحتدثوا مجيعهم عن 
نوم مضطرب طوال شهر على األقل. وقورنت صور األشعة، اليت 
أظهرت قوة التيارات الكهربائية جبميع أحناء الدماغ، بصور أشعة 

30 شخصًا سليمًا.
واكتشف الباحثون كذلك وجود اختالفات كبرية يف املادة البيضاء، 
أو يف »عملية الربجمة« اليت تربط أجزاء الدماغ املختلفة ببعضها 
الذين  للمرضى  أخذها  مت  اليت  األشعة  صور  وأظهرت  البعض. 
يعانون من نقص النوم وجود عالمات دالة على حدوث ضرر باملادة 
البيضاء يف مجيع أحناء الدماغ، وأن ذلك الضرر يكون أكثر حدة 
العاطفة.  يتحكم يف  الذي  اجلزء  بالدماغ، وهو  األمين  القسم  يف 
واكتشف العلماء أن ذلك اجلزء الذي يعرف باسم »اجلسم الثفين  
وهو اجلزء الذي يربط القسم األمين للدماغ   – »corpus callosum -

مل يكن يعمل بشكل فعال.  بالقسم األيسر – 

محية اجلينات ثورة يف عامل الصحة الغذائية

أمرية حمادة

الوراثية  احلمية  زمن  وبدأ  التقليدية،  الغذائية  احلميات  زمن  ولىّ 
أسرار  تكشف  اليت  الوراثية،  للخريطة  دقيق  حتليل  على  القائمة 
االنسان، وتشري  أن تصيب  اليت ميكن  باألمراض  الصحة، وتتنبأ 

ال السبيل األمثل للخالص من الوزن الزائد.
بالسمنة  املرتبطة  اجلينات  حتليل  على  اجلينات«  »محية  تعتمد 
ومكونات اجلسم. فثمة أدلة على أن تركيب اجلينات يف كل شخص 
يؤدي دوًرا يف حتديد استجابة وزن اجلسم للخسارة أو الزيادة. جاء 
هذا االكتشاف بعد سنوات من التجارب والبحوث يف علم الوراثة 
واجلينات، كشفت ارتباط احلمض النووي بطبيعة الشفرة الوراثية 

)اجلينية( وأثرها يف فقدان الوزن.

قالت مايا مبارك، املختصة يف معاجلة الوزن، لـ«إيالف«، إن محية 
اجلينات، أو محية الــ DNA، محيٌة تستند بشكل رئيس ال اخلريطة 
اجلينية لإلنسان، »حيث أثبت العلم أن هذه اخلريطة تشرح بدقة 
ردة فعل اجلسم عند تناول الطعام، أي كيف يستهلكها وما مقدار 

االستهالك، وأي األطعمة حيتاج.

واضحة وثابتة

تعتمد هذه احلمية على امللف اجليين الوراثي للشخص ملساعدته يف 
التخلص من الوزن الزائد. ففي هذا النوع من احلميات الغذائية، 
جذابة جمهولة  وال شعارات  بالكلمات  تالعب  وال  للشك،  ال جمال 
اجلسم.  حيتاجه  ا  عمىّ خيرب  حتليل   نتيجة  ببساطة  فاألمر  النتيجة، 
اختالف  وتظهر  الشك  تقبل  وال  وثابتة  واضحة  اجلينية  فاخلريطة 

بعضنا عن بعض، كما بصمات أصابعنا«.

ينبغي  الذي  الغذائي  النمط  وحتديد  اجلينات  فحص  طريقة  وعن 
لعاب  من  عينة  بأخذ  الفحص  عملية  »تتم  مبارك:  تقول  اتباعه، 
املصاب بالسمنة لفحص جيناته، وترسل العينة إل خمتربات يف 
اخلارج تقوم بإعداد برنامج محية مالئم يرافقها شرح تفصيلي لنتيجة 
الفحص، وحتديد إن كانت هناك أمراض مستقبلية وكيفية جتنبها 
الغذائي  النمط  يكون  فرمبا  بها،  اإلصابة  احتماالت  من  والتقليل 
قائًما على الربوتني أو النشويات أو ختفيف عدد السعرات احلرارية، 
ألنه تصبح بني أيدينا خريطة واسعة توضح عمل اجلسم وتطلعنا 
على األنزميات اليت حيتويها، كما يبني لنا املعادن والفيتامينات 

اليت ال يستطيع اجلسم أن ميتصها من الطعام«.

نتائج مضاعفة

أثبتت الدراسات أن محية اجلينات تتميز بفاعلية مضاعفة مبا يقارب 
الضعفني والنصف عن فاعلية أي نظام محية آخر. تقول مبارك: 
الناس  عادات  حتسن  فاعلة،  حلول  اجياد  يف  أمل  احلمية  »هذه 
الوزن يف  فقدان  وتساهم يف  يتناولونها،  اليت  االغذية  وطبيعة 
فرتة زمنية قصرية، فهي طريقة مثالية خلسارة الوزن بال عودة، 
والوصول إل الوزن املثالي واحملافظة عليه من خالل اتباع نهج 

غذائي مفيد وصحي«.

تعطي  ال  أي محية  أن  مبارك  تؤكد  املطلوب،  البدني  اجلهد  وعن 
كثريون  »فهناك  الرياضة،  ممارسة  دون  من  املرجوة  النتائج 
ميارسون الرياضة وال حيصلون على النتيجة املرجوة، وذلك يعود 
إل اجلينات، »وهنا تكمن أهمية الفحص اجليين، إذ حيدد لنا نوع 
الرياضة اليت تتجاوب معها أجسامنا، سواًء األيروبيك أو املشي أو 

رياضة تكبري العضالت«.

وتؤكد مبارك أن هذه احلمية مالئمة لكل الفئات العمرية، وال حتمل 
أية أضرار، فهي تفيد األطفال كما املسنني، وحتى املرضى، ألنها 
اختبار  »يف  ما ينقصه. تضيف:  ما حيتاجه، وحتدد  تعطي اجلسم 
بالسكري  لالصابة  الشخص  قابلية  حتديد  ميكن  اجلينات  فحص 
والصحة،  الطب  عامل  يف  ثورة  يعترب  ما  وغريهما،  الدم  وضغط 

يساهم يف الوقاية من هذه األمراض«.

حتليل املادة الوراثية

حتليل اجلينات الوراثية، أو ما يسمى الفحص اجليين، حتليل للمادة 
الوراثية املوجودة يف اخللية ملعرفة التكوين اجليين لشخص معني. 
يقول الدكتور جيلبري ابو رجيلي، املختص يف اجلينات وعلم الوراثة: 
»تؤخذ عينات من اخلاليا حتتوي على أنوية من كريات الدم البيضاء، 
للتخثر  مانعة  مادة  وإضافة  األمراض  من  خلوها  من  التأكد  ويتم 
اإلنقسام،  على  لتحفيزها  للخاليا  مغذية  مواد  تضاف  ثم  إليها، 
إل  للوصول  خاصة  بطريقة  دراستها  تتم  بعدها،  مدة.  وترتك 

التحليل الكامل هلا«.

»حيتاج  رجيلي:  أبو  يقول  يتم فحصها،  اليت  اجلينات  كمية  وعن 
حتليل الشيفرة الوراثية اخلاصة بهذه احلمية إل معامل خاصة غري 
نأمل  البحوث  تقدم  مع  لكن  العربية،  البلدان  يف  اليوم  متوافرة 
توفرها يف القريب العاجل، ما يوفر تكلفة ارسال عينات اللعاب 
واليت  اللعاب،  عينة  جيًنا يف   112 لفحص  احلمية  للخارج. حتتاج 
السعرات  لوظيفة كل منها، فهناك 10 جينات حلرق  تقسم طبًقا 
احلرارية، و8 جينات لكشف العالقة بني تلك اجلينات والرغبة يف 
تناول الطعام، 9 جينات هي املسؤولة عن احلمية، واليت تعمل على 

تقليل السعرات احلرارية اليت يكتسبها اجلسم«.

جينة السمنة

أكد أبو رجيلي وجود عالقة بني العامل الوراثي والسمنة. ذكر فريق 
من الباحثني يف كلية الطب التابعة جلامعة أوكسفورد الربيطانية 
وحتديد  البدانة،  عن  املسؤولة  املورثة  حتديد  إل  توصلوا  أنهم 
نسختني من هذه املورثة لدى البدينني. وبينت الدراسة أن احتمال 
اصابة من حيملون هذه املورثة بالبدانة تصل إل 70 باملائة مقارنة 
هذه  عندهم  من  وزن  أن  وتبني  املورثة.  ميلكون  ال  باالشخاص 

املورثة يزيد مبعدل 3 كلغ عن االخرين.

ومعهد  هارفارد  جامعة  من  علماء  اكتشاف  »بعد  أضاف: 
ماساتشوستس للتكنولوجيا أنه ميكن لقرص  DNAأن يساعد عملية 
عالج  ممكًنا  أصبح  الزائدة،  الدهون  حرق  على  الغذائي  التمثيل 
السمنة يعود  أن  الرغم من  السمنة من خالل حقنة واحدة. فعلى 
سببها إل قلة احلركة، يقول الباحثون إن للوراثة دورًا أساسًيا يف 
حتديد إذا كان اجلسم سيقوم بتخزين الدهون أو يستخدمها كطاقة. 
واألشخاص الذين يعانون السمنة حيملون اجلينة اليت أطلق عليها 
العلماء اسم »جينة السمنة«. واكتشف العلماء أنه ميكن إيقاف عمل 
اليت من شأنها  اجلينات  تعديل  تقنية  استخدام  اجلينات عرب  هذه 
السمنة وتستبدهلا بتسلسل  اليت تسبب  اجلينات  أن تتخلص من 
اجلينات الصحيح. ويعترب العلماء أن من شأن هذه التقنية أن متنع 
حالًيا  وجتري  بداخلهم.  اجلينة  حيملون  من  عند  السمنة  تعاجل  أو 
البحث  نتائج  من  التأكد  وبعد  املوضوع،  هذا  حول  عدة  اختبارات 

النهائية سيتم نشره يف الصحيفة الطبية يف انكلرتا.

البدانة والسكري

نوعي  بأحد  االصابة  وخماطر  البدانة  بني  مباشرة  عالقة  هناك 
عند   FTO املورثة  اكتشاف  إل  الباحثون  توصل  رمبا  السكري. 
دراسة االختالفات اجلينية يف من يعانون هذا النوع من السكري 
واالشخاص الذين ال يعانون من هذا املرض، وقد تبني للباحثني 
أن االشخاص الذين يعانون من هذا النوع من مرض السكري لديهم 
نوع خاص من مورثة FTO واليت هلا عالقة مباشرة بالبدانة، ولوحظ 
أن االشخاص الذين يعانون البدانة لديهم أمنوذج خاص من مورثة  
FTO، وبعد التوصل إل اكتشاف هذه املورثة قام فريق البحث 
بدراسة اكثر من 40 ألف حالة حبًثا عن هذه املورثة، وتبني هلم 
العالقة املباشرة بني املورثة والبدانة، تقول الدراسة إن الشخص 
الذي حيمل احد مناذج هذه املورثة تزيد خماطر االصابة بالبدانة لديه 
بنسبة حوال 30 باملائة مقارنة باالشخاص اخلالني من املورثة. اما 
الشخص الذي حيمل األمنوذجني مًعا فرتتفع نسبة إصابته بالبدانة 

إل 70 باملائة.

مصاعب يف خفض الوزن

ميكن هذه احلمية حتديد األجزاء األكثر عرضة للسمنة يف اجلسم، 
ألنها تعمل على توزيع الطعام بطريقة متوازنة يف اجلسم. يشرح 
أبو رجيلي: »جترى اختبارات هذه احلمية مرة واحدة يف العمر، إذ 
أن اجلينات الوراثية اخلاصة بكل شخص ال تتغري منذ والدته، مع 

العلم أن جناح نتائج هذه احلمية وخسارة الشخص للوزن ال ترتبط 
بأخطاء يف نتائج حتليل اجلينات بل تعود إل عدم اتباع الشخص 

هذه احلمية بطريقة صحيحة«.

وتطرق إل دراسة تفسر ملاذا عندما يأكل شخصان نفس الكمية 
والنوعية من الطعام ويؤديان اجلهد نفسه، يواجه احدهما مصاعب 
يف خفض وزنه، حيث لوحظ أن يف االشخاص الذين يعانون البدانة 
أمنوذجًا خاصًا من مورثة  FTO، ومتت دراسة اكثر من 40 ألف حالة 
حبًثا عن هذه املورثة، وتبني للباحثني العالقة املباشرة بني هذه 
املورثة والبدانة، وتبني الدراسة أن الشخص الذي حيمل احد مناذج 
باملائة  بالبدانة لديه بنسبة 30  هذه املورثة تزيد خماطر االصابة 
مقارنة باالشخاص الذين ليست لديهم هذه املورثة. اما الشخص 
الذي حيمل األمنوذجني مًعا فريتفع احتمال اصابتهم بالبدانة إل 70 
باملائة، ويزيد وزنهم 3 كلغ مقارنة مع وزن االشخاص العاديني، 
الكسل  عن  فقط  نامجة  تعد  مل  الوزن  زيادة  أن  إل  وخلصت 

واالفراط يف االكل، بل هناك عامل آخر وراثي.

نقل املوروث إل اجلنني

وجدت دراسة إحصائية أن نسبة إصابة األوالد بالسمنة ال تتجاوز 
7 يف املئة إذا كان الوالدان غري مسينني، وتصل النسبة إل 40 
يف املئة إذا كان أحد الوالدين مسيًنا، وارتفعت إل 80 يف املئة 
إذا كان الوالدان مسينني. تنقل األمهات إل بناتهن مالمح وشكل 
جسمهن، واجلينات واهلرمونات تنتقل من األم إل بناتها. كما أن 
تناول  يف  الشخص  كرغبة  العادات،  بعض  عن  مسؤولة  الوراثة 
مأكوالت معينة، وتوزيع الدهون الزائدة على مناطق اجلسم. أكدت 
بعض الدراسات أن مستوى نشاط خاليا اجلسم والرغبة يف ممارسة 
الرياضة رمبا ينتقالن بالوراثة أيًضا من األم إل ابنتها. يقول أبو 
رجيلي: »مل نتمكن بعد من حتديد معظم التغيريات اجلينية املسؤولة 
عنها. وال يزال العلماء حياولون فهم اآللية الدقيقة اليت من خالهلا 
تتسبب هذه التغيريات اجلينية يف حصول السمنة، وإل اآلن ال 
جترى الفحوصات هلذه اجلينات اال يف مراكز البحوث وليست شائعة 
االستخدام يف كثري من مراكز عالج السمنة، ورمبا يأتي يوم ميكن 
أضاف:  السمنة«.  عالج  يف  الدراسات  هذه  من  فيه  االستفادة 
»ليست الوراثة السبب الوحيد النتشار السمنة اليوم، فلو كانت 
أورثونا  من  ألنهم  أسالفنا  يف  السمنة  النتشرت  الوحيد  السبب 
املصابني  أن  احلقيقة  لكن  بها،  نتصف  اليت  الوراثية  الصفات 
بالسمنة لديهم االستعداد الوراثي، والذي تضافرت معه العوامل 

البيئية املهيئة للسمنة فكان السبب وراء هذه البدانة«.
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سيارات

تيسال موديل 3 »سيارة كهربائية ممتازة بأسعار معقولة«

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

سيارتها  عن  تيسال  شركة  كشفت 
طال  اليت   »3 »موديل  الكهربائية 
من  سيارة  أرخص  وهي  انتظارها 

إنتاجها حتى اآلن.

التنفيذي  املدير  ماسك  إيلون  وقال 
للشركة إن السيارة اليت تضم مخسة 
دوالر  ألف   35 بسعر  ستطرح  مقاعد 
إىل  تصل  مسافة  تغطي  أن  وميكنها 
346 كيلومرتا على األقل دون إعادة 

شحن.

حنو  إنتاج  إىل  يهدف  بأنه  وأضاف 
500 ألف سيارة سنويا، بعد أن يبدأ 
وتريد  املعهودة.  بالوترية  اإلنتاج 
تلقى  أن  كاليفورنيا  ومقرها  تيسال 
هذه السيارة رواجا إذا كان للشركة 

اصطف حنو 3 آالف شخص للتقدم على وظائف شاغرة يف شركة 
أستون مارتن للسيارات الرياضية الفاخرة.

 
وكانت الشركة قد أعلنت أّن معملها يف ساوث وايلز حباجة إىل 750 
موّظًفا، األمر اّلذي وضع وكاالت التوظيف وسط تسونامي من طلبات 
التقديم. واضطر بعض املتقدمني للحضور قبل ساعتني من موعد 

املقابلة يف حني استمر االنتظار لنحو 6 ساعات.
 

بريطانيا  يف  املتمركزة  تاتا  شركة  إعالن  بعد  األخبار  هذه  وتأتي 
أنباء خسارتها اليت تضع عشرات آالف الوظائف حتت خطر التسريح. 
وانصدم املدراء يف أستون مارتن من اخلط الطويل الذي امتد خارج 

مكاتب الشركة.
 

اخلياطة  وماكينات  الدهان  يف  خرباء  عن  مارتن  أستون  وتبحث 
وخمتصني يف العناية باجللد وبنائني. وأعرب مدير املوارد البشرية 
للشركة هايزل مارتن عن سعادته الهتمام هذا الكم من الباحثني عن 

العمل يف الوظائف املعروضة.
 

اجلديدة  سيارتها  لصناعة  عالية  خبربات  عمال  عن  الشركة  وتبحث 
واليت تستهدف الشباب بفاتورة تبلغ حنو 200 ألف دوالر.

ثالثة آالف يتقّدمون للعمل يف 
أستون مارتن

حّققت سّيارة »فيات 500« كان قد استخدمها البابا فرنسيس خالل 
االبرشية  وعرضتها  املاضي،  أيلول)سبتمرب(  يف  لنيويورك  زيارته 
للبيع يف مزاد، مبلغ 195 ألف دوالر حّتى مساء األربعاء من االسبوع 

احلالي.

 »500 »فيات  سيارَتي  إحدى  الّصغرية  الّسوداء  الّسيارة  وكانت 
له،  األوىل  الّزيارة  خالل  األعظم،  احلرب  تصّرف  وضعتا يف  الّلتني 
يف أكرب مدينة أمريكّية، وفق أوضحه جوزف زويلينغ الناطق باسم 

األبرشّية لوكالة فرانس برس.

الكاثوليكّية  املدارس  على  ع  سُيوزَّ سيجمع،  الذي  املبلغ  أّن  وأكد 
كاثوليكّيتني  ومجعّيتني  كاثوليكّية،  خريّية  ومنظمات  األبرشّية  يف 
يف العامل، هما »كاثوليك ريليفسريفيسيز« و«كاثوليك نري ايست 

ويلفري اسوسييشن«.

وقد استخدم البابا السيارة الصغرية خالل زيارته لنيويورك، عندما 
الناطق.  ذكر  كما  »باباموبيليه«،  الرمسية  عربته  يستقل  يكن  مل 
ووضع موقع »تشارييت باز« السيارة للبيع يف املزاد إعتباًرا من 17 
اذار)مارس(. ويستمر املزاد حّتى يوم اخلميس عند الساعة 19,00 
بتوقيت غرينتش، وقد قّدر سعرها يف األساس بـ 82 ألف دوالر. 

وكانت سيارة فيات مماثلة قد استخدمها البابا يف فيالدلفيا )شرق 
الواليات املتحدة( خالل الزيارة نفسها للواليات املتحدة، بيعت بسعر 

82 ألف دوالر خالل أمسية أقيمت نهاية كانون الثاني)يناير(.

سيارة »فيات 500« استقلّها البابا يف 
نيويورك معروضة للبيع يف املزاد

سيارة حقيقية لألوالد.. فهل 
تشرتيها

تبحث شركة بريطانية عن قائدي سيارة متطوعني من األطفال لتجربة 
سيارتها الكهربائية الصغرية.

 ويف حني تؤكد شركة »Young Driver« أن هذه السيارة ليست 
الفرامل  ونظام  املتقن  وحمركها  الفاخر  تصميمها  إىل  تشري  لعبة، 

اآللي.
 ميكن وصع املقود على اليمني او اليسار وفق طلبيات الراغبني 
بشرائها، وهي تتسح لراكبني فقط. زودتها الشركة بنظام رصد 
للتصادم، على طريقة  منعًا  فورا  التوقف  على  وبرجمتها  العقبات، 

السائق اآللي.

صمم هيكل السيارة كريس جونسون، الذي ميتلك 30 عاما من اخلربة 
القيادة  يف  دروسا  الشركة  وتقدم  السيارات.  صناعة  قطاع  يف 
للفئة املستهدفة من 10 إىل 17 عاما. وأكدت انها ليست لعبة بل 
التمرن يف سن  على  لتشجعهم  الصغار  للسائقني  تدريبية  سيارة 

مبكرة والتحكم بها.

حملية:  لصحيفة  تصرحيات  ستانتون يف  كيم  الشركة  مدير  وقال 
إطالق  بداية  منذ  األطفال  مع  عملنا  وقد  صغرية،  سيارة  »إنها 

املشروع للحرص على تقديم جتربة قيادة حقيقية«.

معرض  يف  املقبل  الشهر  للعيان  السيارة  تظهر  أن  املقرر  ومن 
للسيارات مبدينة برمنغهام.

وأضاف املدير أنها تزيد من الوعي حول ضرورة استخدام سبل طاقة 
أنفسهم  محاية  على  الصغار  السائقني  مترن  كما  للبيئة،  صديقة 

واملشاة وراكيب الدراجات.

ومن املؤكد أن هذه اخلطوة ستساعد الشركة يف جتنب املنافسة 
قريبا  تطرح  أن  املقرر  من  أخرى  كهربائية  سيارات  شركة  من 
وبنفس السعر وقبل طرح سيارة تيسال نفسها من بينها سيارة 
»تشيفي بولت« من إنتاج جنرال موتورز و«كوين إي يف 300« 

من شركة »بي واي دي«.

ومن بني العوامل املشجعة على شراء سيارة تيسال اجلديدة مبكرا 
األمريكيني  للمشرتين  دوالر   7500 بقيمة  الضرييب  اإلعفاء  هو 
والذي من املقرر أن يبدأ تطبيقه مبجرد أن تبيع الشركة 200 ألف 

سيارة يف الواليات املتحدة.

السيارات  سوق  إىل  نظرت  »إذا  كولدويل:  السيدة  وقالت 
ألف   33 حنو  إىل  يصل  الشراء  سعر  متوسط  فإن  األمريكية، 
دوالر، وهذا يقرتب من املستهدف لسيارة موديل 3 الكهربية. 
ولذا فإنها لن تكون إىل حد ما السيارة اخليالية اليت ال ميكن 
احلصول عليها، )بل( شيئا ميكن لإلنسان متوسط احلال حتمل 

تكلفته.«

وأضافت: »وهلذا السبب فإن الناس مندهشون هلذه السيارة 
يف األسواق غري التقليدية لتيسال، وهي األماكن الواقعة خارج 
أننا  السبب يف  وهو  اجنليس،  ولوس  فرانسيسكو  خليج سان 
شاهدنا صفوفا من املشرتين احملتملني يف أماكن مثل هيوسنت 

وأريزونا«.

ان تستمر.
ومن املقرر طرح اجملموعة األوىل من تيسال موديل 3 يف أواخر 
عام 2017، وميكن طلبها مقدما يف العديد من الدول من بينها 

بريطانيا وأيرلندا والربازيل واهلند والصني ونيوزيلندا.

وطرحت تيسال يف األسواق 50 ألفا و580 سيارة العام املاضي، 
ومعظمها كانت سيارة »موديل اس« صالون واليت تفوقت على 
موديل نيسان ليف لتصبح السيارة الكهربائية األكثر مبيعا يف 

العامل.

مليون دوالر  بـ889  منيت خبسارة صافية قدرت  الشركة  لكن 
لعام 2015، وهو ما يعزا جزئيا إىل إنفاقها 718 مليون دوالر 

على البحث والتطوير خالل هذه الفرتة.

وأدى ذلك إىل تراجع االحتياطيات النقدية لدى تيسال من 1,9 
مليار دوالر يف عام 2014 إىل 1,2 مليار دوالر العام املاضي.

السيارات  أحباث  موقع  يف  احملللة  كولدويل  جيسيكا  وقالت   
كانت  إذا  حول  طويلة  فرتة  منذ  أسئلة  »هناك  إن  »ادموندز« 

)شركة( تيسال قادرة على البقاء والنمو لفرتة طويلة.«

وأضافت: »فيما خيص منتجات )تيسال( اليت استهدفت مجهورا 
أيا من  فإنها مل حتقق  اكس،  وموديل  موديل اس  مثل  معينا 
أهداف املبيعات اليت تدعم نشاطها يف السوق. ولذا فإن إطالق 
كان  إذا  رائجة سيظهر  سيارة  تصبح  أن  الشركة يف  تأمل  ما 
بإمكانها أن تصبح شركة سيارات ناضجة متاما قادرة على النجاح 
على املدى الطويل وليست شركة تطرح سيارات قليلة ممتازة 
ثم تفلس بعدها كما شاهدنا يف شركات ناشئة إلنتاج السيارات 

الكهربية مثل فيسكر«.

 
سيارة فسيحة

وأوضح ماسك أن الركاب سيشعرون بأن السيارة أكثر اتساعا 
من السيارات األخرى من نفس احلجم واليت تعمل بالبنزين وذلك 

بفضل قرار عدم استخدام حمرك احرتاق داخلي فيها.

مساحة  مينحك  وهذا  اجللوس،  يف  بارتياح  تشعر  »إنك  وقال: 
بالغني. ومنطقة السقف اخللفية  كافية جللوس مخسة أشخاص 

هي بالفعل لوح زجاجي متصل.«

وأضاف: »السبب الذي جيعل هذه السيارة رائعة هو أنها متنحك 
شعورا بالرحابة، ولذا فإنها تتمتع بأفضل رحابة ألي سيارة بهذا 

احلجم.«

إقبال ما قبل الشراء

طرح  عن  الذكية  اهلواتف  إطالق  يف  شيوعا  أكثر  مشهد  ويف 
السيارات اجلديدة، اصطف مئات األشخاص خارج متاجر تيسال 
يف الواليات املتحدة يف حماولة لطلب احلصول على أول جمموعة 

من سيارات موديل 3.

وجيب عليهم دفع مقدم حجز للسيارة بقيمة 1000 دوالر قبل حتى 
مشاهدتها. وبدأت الشركة أيضا تلقي طلبات عرب االنرتنت قبل 
ساعة من بدء اإلعالن عنها لوسائل اإلعالم يف املؤمتر الصحفي.

ويف نهاية العرض التقدميي، قال ماسك إن تيسال تلقت بالفعل 
أكثر من 115 ألف طلب لشراء السيارة اجلديدة.

تيسال موديل 3
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»أمن الدولة« أم حروب...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

ان تطرح تساؤالت أوسع وأبعد عمقًا من مثل كيف يواجه االفرقاء 
السياسيون مالمح احلصار اخلطري الذي يواجهه لبنان بفعل معارك 
سياسييه واليت تسببت بتصدير صورة البلد الذي نأى عنه العامل 
النه سقط سقوطًا هائاًل يف اثبات االهلية يف ادارة اموره وازماته 
؟ ومباذا سيستقبل لبنان الرمسي والسياسي يف نهاية االسبوع 
املقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند األتي اىل بريوت متجاوزًا 
متعن  فيما  للجمهورية،  رئيس  غياب  يف  الربوتوكولية  األصول 
القوى السياسية يف تنفري كل ذوي االرادات احلسنة والغيارى 
على لبنان بفعل هذه املعارك املعيبة؟ وهل تراه حيتمل لبنان بعد 
مناذج من هذا الطراز املتخلف كأنه يقول للعامل إن مثة يأسًا من 
أي جهد صديق ملساعدته على ختطي »أمراض« سياسييه وقواه 

السياسية قاطبة؟
أمس  الوزراء  الذي شهده جملس  »القبلي«  العرض  ان  واحلال 
االول شكل صدمة جديدة للواقع احلكومي الذي استعاد صورة 
االنشطارات العمودية، اذ مل يكد جملس الوزراء يتجاوز النقاش 
حول مشاريع جملس االمناء واالعمار الذي استمر حنو ساعة حتى 
انفجرت قنبلة جهاز أمن الدولة عند بدء البحث يف بنود عائدة 
اىل نقل اعتمادات مالية ملؤسسات أمنية. وسرعان ما تصاعدت 
بت  املسيحيون  الوزراء  اشرتط  بعدما  والسجاالت  النقاش  حدة 
السياق  هذا  يف  الكالم  على  وتناوب  أوال  الدولة  أمن  مشكلة 
مشرتطني  حكيم  وآالن  باسيل  وجربان  فرعون  ميشال  الوزراء 
بت اعتمادات المن الدولة اسوة باملؤسسات االمنية االخرى وإال 

لتتوقف االعتمادات لكل االجهزة. 
وقد رد وزير املال علي حسن خليل بانه ال يوقف أي معامالت 
مالية اال اليت حتتاج اىل توقيعي مدير أمن الدولة ونائبه وهي 
الوزير حكيم  نفقات السفر للتدريب والنفقات السرية، فسأله 
القانون. وقرأ  اقرأ  الذي يقول بتوقيعني، فأجابه  القانون  أين 
 1983 تاريخ   102 الرقم  االشرتاعي  املرسوم  من  فقرات  حكيم 
اليت حتدد صالحيات املدير العام ثم توىل الوزراء باسيل والياس 
ابو صعب وحكيم وسجعان قزي وفرعون محلة الدفاع عن أمن 

الدولة.
وأبلغت مصادر وزارية ان اجللسة متّيزت بتصميمني: االول يريد 
يرفض  والثاني  الدولة.  أمن  جهاز  قيادة  موضوع صالحية  حل 
مؤسسة  اجلهاز  جيعل  مبا  ملتبسة  الصالحيات  إبقاء  ويريد  احلل 

ثانوية.
أعطى  احلل  اىل  سعى  الذي  الوزراي  الفريق  ان  اىل  ولفتت   
اىل  الدولة  أمن  بند  بت  بتأجيل  قبوله  خالل  من  إجيابية  إشارة 
إقرار  من  االنتهاء  بعد  أو   65 الرقم  الذي محل  دوره  يأتي  أن 
الوزراء  رئيس  قرر  وكما  االساس،  هذا  وعلى  األعمال.  جدول 
متام سالم, مضت اجللسة اليت خصصت هلا ثالث ساعات ونصف 
ساعة على أن تكون املرحلة االوىل من العاشرة قبل الظهر اىل 
البنود  يف  البحث  يبدأ  ذلك  وبعد  األعمال  جلدول  ظهرا   12:00
وربط   34 البند  اىل  البحث  وملا وصل  السياسي.  الطابع  ذات 
به البندان 35 و36 واملتعلقان بنقل إعتمادات اىل االمن العام 
واالمن الداخلي تدخل الوزير فرعون وطالب إما بتأجيل بت هذه 
البنود كي يدمج حبثها مع بند أمن الدولة، أو أن يباشر البحث 

يف كل هذه البنود معا.
 لكن الرئيس سالم مل يستجب هلذا االقرتاح ومثله فعل الوزير 
نهاد املشنوق ووزراء االشرتاكي و«أمل« و«حزب اهلل«. عندئذ 
الوزير  بني  ثم سجال  وخليل،  فرعون  الوزيرين  بني  دار سجل 
سجعان قزي والوزير عبد املطلب حناوي، وبني الوزيرين املشنوق 

وباسيل، وبني باسيل وخليل، وبني حكيم وخليل. 
مستمعًا.  كان  السجاالت  هذه  خالل  سالم  الرئيس  ان  ولوحظ 
ومتنى الوزيران باسيل وقزي على رئيس الوزراء أخذ املبادرة، 
يف  أعلن  سالم  الرئيس  كان  وبعدما  اجللسة.  رفع  أعلن  لكنه 
مستهل اجللسة انه سيدعو اىل جلسة أخرى الثلثاء املقبل إلنه 
يف  االسالمية  القمة  يف  املقبلنّي  واخلميس  االربعاء  سيشارك 
إسطنبول، قال يف ختام اجللسة إنه ال يعرف ما إذا كان سيدعو 

اىل عقد هذه اجللسة إذا ما بقيت االجواء على حاهلا.

 زيارة هوالنديف غضون ذلك، أعلن قصر االليزيه رمسيا
 مساء أمس االول موعد زيارة الرئيس هوالند للبنان، اذ قال
 يف بيان ان الرئيس الفرنسي سيقوم جبولة تشمل لبنان

 ومصر واالردن من 16 نيسان اىل 19 منه. واشار البيان اىل
 ان الرئيس الفرنسي »سيقوم بزيارة عمل للبنان تعبريًا عن

.»تضامن فرنسا القوي مع هذا البلد الصديق
لزيارة  التحضريات  ويف بريوت قال مصدر فرنسي مطلع على 
ال  اذ  للبنان  ودعم  صداقة  زيارة  ستكون  الزيارة  إن  هوالند 
ميكن الرئيس هوالند ان يأتي يف جولة على املنطقة من غري ان 
يزور لبنان نظرًا إىل العالقات الوثيقة بني فرنسا ولبنان واىل 

الصعوبات اليت يواجهها لبنان. 
وأضاف ان الرئيس الفرنسي ال يأتي حاماًل حاًل للبنان وامنا حيمل 
يف  االمين  االستقرار  دعم  هي:  مسائل  ألربع  ملموسًا  التزامًا 

لبنان من خالل كل القوى االمنية وال سيما منها اجليش اللبناني، 
ودعم لبنان يف مواجهته لكل تداعيات احلرب السورية، ورسالة 
دعم للتعايش الذي جيسده لبنان، ودعم فرنسا العادة تسيري 
عمل املؤسسات اللبنانية وحتديدًا انهاء الفراغ الرئاسي. وأشار 
اىل ان ال روزنامة خمفية يف زيارة هوالند وهو منفتح على مجيع 
اللبنانيني ويأمل يف ان تساهم زيارته يف حتريك اجملتمع الدولي 

من اجل لبنان.

جعجع
وسط هذه االجواء، تعهد رئيس حزب »القوات اللبنانية« مسري 
جعجع املضي »اىل اآلخر« يف ترشيحه للعماد ميشال عون لرئاسة 
اجلمهورية، مكررًا اتهام »حزب اهلل« بأنه »ليس جديًا يف ترشيح 

عون واال لكان اجلنرال اليوم يف بعبدا وليس يف الرابية«. 
وقال جعجع يف مقابلة مع »كالم الناس« ان السفري االيراني يف 
لبنان أبلغ ديبلوماسيني قبل أيام انه »اذا كنتم تريدون انتخابات 

رئاسية اذهبوا اىل الفاتيكان القناع عون بسحب ترشيحه«.
»القوات« سينزلون اىل جلسات تشريع  نواب  ان   واذ أوضح 
الضرورة »على ان يتم درس قانون االنتخاب يف اجللسة االوىل« 
اعلن انه »ليس متحمسًا خليار الشارع مع التيار الوطين احلر وال 

نريد صراعًا مسيحيًا اسالميًا«.
)التفاصيل على الصفحة 3(.

الحكم على سماحة
يف سياق آخر، من املتوقع ان تكون لفظت هيئة حمكمة التمييز 
العسكرية امس اجلمعة حكمها النهائي يف قضية الوزير السابق 
ميشال مساحة الذي أعيد توقيفه امس االول بعد انتهاء جلسة 

احملاكمة اخلتامية يف ملفه. 
وقد باشرت اهليئة املذاكرة مساء وامتدت جلستها حتى العاشرة 
والنصف لياًل وتقرر ان تستكمل املذاكرة اليوم الصدار احلكم 

النهائي.

قمة سعودية - مصرية...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

نوعية  »نقلة  متثل  أنها  وأكدت  العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك 
مواجهة  يف  املشرتك  العربي  العمل  ودفع  العالقات  لتعزيز 
»تويرت«  على  تغريدة  ويف  املنطقة«.  تواجه  اليت  التهديدات 
قال امللك سلمان »أن ملصر يف نفسي مكانة خاصة وحنن يف 
اململكة نعتز بها، وبعالقتنا االسرتاتيجية املهمة للعاملني العربي 

واالسالمي، حفظ اهلل مصر وحفظ شعبها««.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يف مقدم مستقبلي 
طفلتان  ووقفت  القاهرة.  مطار  يف  الشريفني  احلرمني  خادم 
بزيني، مصري وسعودي، حتمالن باقات الورود ترحيبًا بامللك، 
قبل أن يصافح كبار مستقبليه ويغادر بصحبة الرئيس السيسي 
مصر  حي  االحتادية يف  قصر  إىل  املطار  الرئاسية يف  الصالة 
اجلديدة، الذي أطلقت مدفعيته العسكرية 21 طلقة ترحيبًا بامللك 
فور وصول املوكب إىل القصر، ثم عزفت املوسيقى العسكرية 
السالمني الوطنيني ملصر والسعودية، قبل أن يستعرض امللك 
يف  اصطف  الذي  الشرف،  حرس  السيسي  والرئيس  سلمان 

استقبال خادم احلرمني عند مدخل القصر الرئاسي.
املرافق  السعودي  الوفد  أعضاء  السيسي  الرئيس  وصافح   
أعضاء  امللك سلمان  وبعدها صافح  الشريفني،  احلرمني  خلادم 
الوفد املصري، قبل بدء احملادثات الرمسية بني الزعيمني، اليت 
أظهرت اإلصرار على دعم العالقات الثنائية وتعزيز العمل العربي 
العربية،  املنطقة  تواجه  اليت  التحديات  مواجهة  يف  املشرتك 

خصوصًا الدور املزعزع إليران.
وتأتي القمة املرتقبة يف ظل ظروف ومتغريات دولية وإقليمية 
غاية يف اخلطورة والتعقيد، وسط صراعات واسعة يف املنطقة 
تقوية  صاحل  يف  الزيارة  وتصب  اإلرهابية.  للمنظمات  ومتدد 
على  املواجهة«  »قطب  البلدان  يشكل  حيث  العربي،  التضامن 

الصعيد األمين والسياسي.
اليمن  يف  األزمة  القمة  ستبحث  اإلرهاب،  مواجهة  عن  وفضاًل 
سورية  يف  والصراعات  وحربًا،  سلمًا  الشرعية  إعادة  وجهود 
والعراق، وما جيري يف لبنان، وتدخالت إيران يف دول املنطقة، 
وكذلك الوضع يف ليبيا واستكمال منظومة التحالف االسرتاتيجي 
بني البلدين، خصوصًا ما يتعلق بالتعاون العسكري الذي وضحت 
»رعد  ومناورات  اإلسالمي  التحالف  يف  املشاركة  خالل  معامله 

الشمال«.
ومن املقرر أن يكون قد عقد العاهل السعودي والرئيس املصري 
البلدين،  وفدي  حبضور  اجلمعة  امس  موسعة  حمادثات  جلسة 
البلدين  بني  االتفاقات  من  عدد  توقيع  مراسم  حضور  ويعقبها 
تتناول متويل السعودية مشاريع تنموية مصرية، ومؤمتر صحايف.
وكان السيسي استهل لقاءه بالعاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيز أمس االول، بالرتحيب بزيارته الرمسية األوىل ملصر، 
مؤكدًا على »ما تكنه مصر قيادًة وشعبًا من تقدير ومودة للعاهل 
السعودي وللمملكة العربية السعودية يف ضوء املواقف املشرفة 

اليت اختذتها إزاء مصر وشعبها«.

أكدا خالل احملادثات  اجلانبني  أن  رئاسي مصري  بيان  وأوضح 
»حرصهما على أن ُتشكل هذه الزيارة نقلة نوعية يف العالقات 
األخوية والتارخيية اليت جتمع بني البلدين الشقيقني، وأن تدعم 
أواصر التعاون الثنائي يف مجيع اجملاالت، مبا يساهم يف تعزيز 
العمل العربي املشرتك يف مواجهة خمتلف التحديات اليت يتعرض 

هلا الوطن العربي يف الوقت الراهن«.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة املصرية السفري عالء يوسف، أن 
السيسي أقام عقب انتهاء احملادثات، مأدبة غداء تكرميًا خلادم 

احلرمني الشريفني والوفد املرافق له.

اليمن جيدد اتهام...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اليمنية أمحد عبيد بن دغر خالل لقائه يف الرياض أمس االول، 
السفري األمريكي لدى اليمن ماتيو تولر، أن امليليشيا االنقالبية 
ما زالت تنشط وتعمل على تهريب األسلحة إىل اليمن، »وتلك 
مؤشرات ال تنبئ برغبة حقيقية لديهم يف السالم، يف حني أن 

اجلانب احلكومي جاهز للسالم«. 
الرمسية  اليمنية  األنباء  وكالة  أوردته  ملا  وفقًا  دغر  بن  وأكد 
الدائم  السالم  إحالل  على  الشرعية حترص  احلكومة  أن  )سبأ(، 
يف اليمن ووقف إطالق النار، وذلك من خالل مفاوضات الكويت 

املزمع عقدها يف 18 نيسان )أبريل( اجلاري. 
وطالب اجملتمع الدولي مبمارسة مزيد من الضغط على االنقالبيني 

من أجل تنفيذ االلتزامات اليت يفرضها القرار األممي 2216.
يف هذا الوقت، دعا وزير اخلارجية األمريكي جون كريي إيران 
إىل أن »تثبت للعامل أنها تريد أن تكون عضوًا بناء يف اجملموعة 
إنهاء  على  وتساعدنا  واالستقرار  السالم  يف  وتساهم  الدولية 
كريي  وأدىل  تصعيدها«.  وليس  وسورية  اليمن  يف  احلرب 
بتصرحياته يف املنامة اليت يزورها لالجتماع بنظرائه وزراء خارجية 

دول جملس التعاون.
املصرية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  أعرب  أخرى،  جهة  من 
التقارير اليت  القاهرة حيال  انزعاج  أبو زيد عن  املستشار أمحد 
حتدثت عن ضبط شحنات أسلحة إيرانية أثناء تهريبها إىل اليمن 
على مدار األسابيع املاضية، خصوصًا يف الوقت الذي ُتبذل فيه 

جهود إقليمية ودولية للتوصل التفاق لوقف إطالق النار.
وقال أبو زيد إن استمرار تهريب السالح إىل اليمن يثري عالمات 
استفهام حول التناقض بني املواقف الرمسية اإليرانية وممارساتها 
الفعلية اليت ال تسهم يف تعزيز االستقرار يف املنطقة، وتقوض 

التطلعات إلعادة بناء جذور الثقة بني إيران وجريانها.
ميدانيًا، اشتدت وترية املعارك بني املتمردين االنقالبيني، وبني 
قوات اجليش واملقاومة يف جبهات تعز ومأرب واجلوف، كما كثف 
طريان التحالف غاراته على مواقع املتمردين يف صنعاء وحميطها 

وحمافظات حجة ومأرب واجلوف وتعز وعمران.
املواجهات  أن  واجليش  املقاومة  من  ميدانية  مصادر  وأوضحت 
جبهة  يف  املدفعي  القصف  بتبادل  االول،  أمس  فجر  جتددت 
من  ساعات  بعد  ومأرب،  صنعاء  بني  الواقعة  »نهم«،  مديرية 
إىل  للوصول  تسعى  اليت  الشرعية  للقوات  تعزيزات  وصول 

مناطق جديدة قبل إقرار وقف إطالق النار.
غارة  صنعاء  يف  نفذت  التحالف  مقاتالت  إن  املصادر  وقالت 
استهدفت جبل »عّطان«، حيث يقع مقر قيادة ألوية الصواريخ 
الباليستية غرب العاصمة، بعد غارتني أمس استهدفتا معسكرًا 

يف منطقة »سنحان« بأطراف صنعاء اجلنوبية.
وأكدت مصادر املقاومة أن أكثر من 30 متمردًا قتلوا إىل جانب 
مواقعهم  استهدف  التحالف  لطريان  اجلرحى يف قصف  عشرات 
وآلياتهم يف مديرية »حريب القراميش« غرب مأرب، وأضافت 
أن معارك عنيفة احتدمت يف مناطق مديرية نهم قتل فيها مثانية 
متمردين على األقل، وذلك غداة وصول تعزيزات ضخمة للجيش 
الشرقية  الشمالية  لألطراف  املتامخة  اجلبهة  هذه  واملقاومة يف 

للعاصمة.
إن قواتهما  املقاومة واجليش  تعز، قالت مصادر  ويف حمافظة 
تعز،  مدينة  غرب  الضباب  جبهة  يف  للحوثيني  هجومًا  صّدت 
وأضافت أنها سيطرت على عدد من التالل املطلة على الطريق 

الرئيس، بعدما جنحت يف كسر اهلجوم.
اىل ذلك، قال شهود إن غارات لطريان التحالف جددت استهداف 
لتعز،  الغربي  الريف  الوازعية يف  مديرية  املتمردين يف  مواقع 
وطاولت جتمعات هلم يف مناطق »التعزية« ومناطق متفرقة من 

تعز، كما امتد القصف إىل حمافظة حجة احلدودية.
يف  والغارات  املسلحة  املواجهات  تواصلت  ذلك،  غضون  يف 
بأن  املقاومة  من  مقربة  جهات  وأفادت  مأرب،  حمافظة  أطراف 
قوات الشرعية بدأت عملية إلكمال السيطرة على املناطق اليت ما 

زالت بأيدي احلوثيني يف مديرية صرواح غرب احملافظة.
احلوثيون  يسيطر  اليت  مأرب،  مناطق  وأهم  آخر  هي  وصرواح 
واملوالون لعلي صاحل على أجزاء كبرية منها، وتشهد غارات شبه 
يومية منذ أشهر. ودانت منظمة الصحة العاملية قصف مسلحي 
أسفر  والذي  املاضي،  األحد  مأرب  مدينة  مستشفى  احلوثيني 
عن مقتل أربعة مدنيني بينهم طبيب، باإلضافة إىل إصابة 13 

آخرين.

تتـمات

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 
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آبل تعاجل خطأ يف حتديث نظام 
التشغيل »أي أو اس 9.3«

جنحت شركة آبل يف التوصل حلل ملشكلة يف أحدث نظام تشغيل 
ألجهزتها احملمولة أعاقت مستخدمي أجهزة »آيفون« و«آيباد« من 

الدخول إليها.

النسخ  مستخدمي  مطالبة  يف   »9.3 اس  أو  »أي  حتديث  وتسبب 
بيان  بإدخال  آلبل  اللوحية  واألجهزة  احملمولة  اهلواتف  من  القدمية 
األمر يف  بادئ  تستخدم يف  كانت  اليت  املرور  وكلمات  هوياتهم 

تهيئتها لالستخدام.

قادرين  غري  أصبحوا  أنهم  من  املستخدمني  من  الكثري  وشكا 
ال  أو  التفاصيل  هذه  يتذكروا  ال  ألنهم  أجهزتهم  استخدام  على 

يعرفونها.

ومتكنت آبل من التوصل إىل حل، إذا أنها أوقفت حتميل الربنامج 
على األجهزة املتضررة، وبدأت إصدار نسخ جديدة لنظام التشغيل، 
هذه  للمستخدمني يف  اهلوية  معلومات  من  التحقق  تتفادي  واليت 

األجهزة.
إعادة تهيئة احلساب

آبل،  عمالء  منصة  على  املشكلة  من  املستخدمني  عشرات  وشكا 
بعد  العمل«  عن  »توقفت  اللوحية  وأجهزتهم  هواتفهم  إن  وقالوا 
تثبيت هذا التحديث. وأقرت شركة التكنولوجيا األمريكية العمالقة 
من أن هذه املشكلة أثرت على هواتفها من نوع »آيفون 5 اس« 
»آيباد  اللوحي  احلاسوب  الذكية وكذلك  أقدم من هواتفها  ونسخ 

إير« ونسخ أقدم منها.

بإزالة خاصية قفل  املستخدمني  آبل  املشكلة، نصحت  وحلل هذه 
»أوجد  خاصية  إىل  الدخول  خالل  من   »activation lock« التفعيل 
هاتفي« )Find My Phone( على »حساب اآليكالود«، أو من خالل 
احلالية  هوياتهم  تفاصيل  وإدخال  بالكمبيوتر  أجهزتهم  توصيل 

املسجلة يف آبل إىل برنامج »آيتونز«.

لكن بعض املستخدمني سيواجهون مشاكل إذا مل جير ربط حسابهم 
احلالي باجلهاز.

وقال أحد مستخدمي »آيفون«، والذي ورثه من زوجته املتوفية، 
إنه مل يتمكن حتى اآلن من ختطي مشكلة إغالق حسابه على اهلاتف. 
ويواجه مستخدم آخر نفس املشكلة يف جهازه الذي اشرتاه من بائع 
مل يعد على اتصال به. ويف ظل هذه الظروف، نصحت آبل بضرورة 

االتصال بفريقها للدعم ملزيد من املساعدة.

فيسبوك توقف دعم تطبيقها 
اخلاص بهواتف بالكبريي

أعربت شركة بالكبريي عن »خيبة أمل شديدة«، إزاء قرار فيسبوك 
التوقف عن دعم التطبيق اخلاص بهواتف بالكبريي.

أن  عليهم  بالكبريي  هواتف  مستخدمي  أن  القرار  هذا  ويعين 
يستخدموا نسخة اهلاتف من موقع فيسبوك عرب متصفح انرتنت، من 

أجل استخدام شبكة التواصل االجتماعي.

ومل يتضح بعد متى سيدخل قرار فيسبوك حيز التنفيذ. ويف وقت 
سابق من الشهر اجلاري، أعلن القائمون على تطبيق واتساب، الذي 
متلكه شركة فيسبوك، أن الدعم سيقتصر فقط على هاتف بالكبريي 

من طراز Priv، الذي يعمل بنظام التشغيل »أندرويد«.

بالكبريي  تشغيل  نظام  دعم  أن  واتساب  على  القائمون  وأوضح 
الذي يعمل يف  العام اجلاري. وكتب لو غازوال،  سيتوقف بنهاية 
ما يف  بذلنا  »لقد  مدونة:  بالكبريي، يف  بشركة  العالقات  تطوير 
قرارهم،  أن يرتاجعوا عن  أجل  وسعنا مع فيسبوك وواتساب من 

لكن حتى اآلن فإن قرارهم مل يتغري«.

أفضل  لعمالئنا  أن نضمن  أجل  »نبذل جهدنا من  غازوال:  وأضاف 
البحث عن حلول  القرار، وحنن مستمرون يف  خدمة يف ضوء هذا 
بديلة«. وحث غازوال مستخدمي بالكبريي على إبداء تأييدهم له عرب 
.ILoveBB10Apps# مواقع التواصل االجتماعي، مستخدمني هاشتاغ

ومل يصدر على الفور تعليق من فيسبوك على هذا القرار.

»ماين  جترى شركة مايكروسوفت حماوالت لالستفادة من لعبة 
كرافت« كمنصة جتارب للذكاء االصطناعي.

وكشفت مايكروسوفت، املالكة للعبة الفيديو الشهرية، إن علماء 
الكمبيوتر واهلواة سيكون بإمكانهم تقييم وتطوير برامج للذكاء 
االصطناعي باستخدام البيئة االفرتاضية ملاين كرافت اعتبارا من 

متوز )يوليو( املقبل.
وقالت الشركة إن ماين كرافت هي أكثر »تعقيدا« من حماكاة 
من  مثنا  أرخص  واستخدامها  القائمة  االصطناعي  الذكاء  أحباث 

تصميم إنسان آلي »روبوت«.
بفرص كبرية. وقال  تتمتع  التجارب  إن هذه  اخلرباء  أحد  وقال 
يف  التقنية  »اجلامعة  من  هرينانديز-اورالو  جوزيه  الربوفيسور 

فالنسيا« إن »هذا هو أحدث التقنيات« يف عامل الكمبيوتر.
وأضاف هرينانديز-اورالو، وهي واحد من جمموعة صغرية اطلعت 
ال  احلاضر،  الوقت  »يف  بأنه  اجلديد،  الربنامج  هذا  على  مبكرا 
ميكن أن يكون هناك شيء يضاهي هذه التقنية، وهي التزال 
يف مراحلها األوىل فقط، ولذلك فإنين أرى أن هناك إمكانات 

عديدة هلا.«
تثبيت  إىل  املستخدمون  العرض، سيحتاج  ولالستفادة من هذا 
منصة برجميات »ايه آي اكس« اليت تتصل مباين كرافت وتسمح 
برمز الذكاء االصطناعي بالتحكم يف أحد الشخصيات )االفرتاضية( 

واحلصول على تعليقات بشأن نتائج أفعاله.
ما  وهو  مفتوح،  مصدر  ذات  منصة  اكس«  آي  »ايه  وستكون 
يعين أن التكلفة الوحيدة ستكون لشراء ترخيص قياسي للعبة. 
بالباحثني  اخلاصة  احلواسيب  على  اجلديدة  التجارب  وستجرى 
و«سيستبعد« الالعبون العاديون، ولكن يف نهاية املطاف سيكون 

اهلدف السماح لألشخاص بالتفاعل مع الشفرة أو الرمز.
معمل  املشروع يف  على  اليت تشرف  وأوضحت كاجتا هوفمان، 
»األشخاص  أن  بريطانيا،  يف  مايكروسوفت  ألحباث  كامربيدج 
يبنون هياكل مذهلة تقوم بأشياء مذهلة يف ماين كرافت، وهذا 
يسمح خلرباء التجارب باقرتاح مهمات تهدف إىل توسيع تكنولوجيا 

الذكاء االصطناعي مبا يتجاوز قدرتها احلالية.«
وأضافت: »لكن يف نهاية املطاف، سيكون بإمكاننا تطوير هذا 
)الربنامج( أكثر ليشمل مهام ستسمح بوكالء الذكاء االصطناعي 
البشر  مع  التعاون  كيفية  بتعلم  تلقائي(  بشكل  تعمل  )برامج 

ودعمهم بطريقة إبداعية.«
وتابعت: »هذا يوفر وسيلة لنقل الذكاء االصطناعي مما هو عليه 
اليوم إىل ذكاء مبستوى البشر، وهو الوضع الذي نريد أن نصل 

إليه، وذلك خالل فرتة تصل لعدة عقود.«
رؤية الشخص الرئيسي

وكانت قد أجريت حماوالت سابقة لتطوير برامج الذكاء االصطناعي 
جلعلها متارس ألعاب الفيديو، لكن مايكروسوفت تعتقد أن طبيعة 
ماين كرافت كلعبة ذات نهاية مفتوحة جتعلها مفيدة بشكل خاص 
بفضل التنوع الكبري يف املواقف اليت ميكنها حماكاتها من وجهة 

نظر الشخص الرئيسي املتحكم يف اللعبة.
وأوضح ماثيو جونسون، كبري مهندسي الربجميات املتخصص يف 
برامج املنصة الذكية »ايه آي اكس«، إن هذا التطور »يسمح لك 

بأن يكون لديك ذكاء اصطناعي مثبت« داخل اللعبة.
الذكاء  وأضاف: »ولذا وبدال من وجود موقف يرى فيه برنامج 
االصطناعي نفسه »كافاتار«، فإنه بالفعل ميكن أن يكون بداخل، 

ينظر من خالل عيون شيء حي يف العامل.«
وتابع: »إننا نعتقد أن هذا جزء أساسي لبناء هذا النوع من الذكاء 

العام.«
وترى مايكروسوفت أن أشهر أنواع األحباث سيتعلق بتعزيز التعلم، 
وستهدف هذه األحباث إىل أن يتعلم وكيل الذكاء االصطناعي 
أفضل السبل لتنفيذ مهمة معينة عرب مزيج من التجارب واستخدام 
معلومات مسبقة بدال من تلقي تعليمات بشأن املهام اليت جيب 

عليه القيام بها.
»الفا  برنامج  خالل  من  مؤخرا  بالفعل  العملية  هذه  واستخدمت 
يف  املاضي  األسبوع  الربنامج  هذا  جنح  إذ  غوغل،  لشركة  غو« 
»غو«  األلواح  لعبة  اإلطالق يف  على  العبني  أفضل  على  الفوز 
بعد أن لعب آالف املرات ضد نفسه للتعرف على اسرتاتيجياته 

اجلديدة.
ورغم أن هذه كانت مهمة متخصصة، فإن مايكروسوفت تعتقد 
أن ماين كرافت ستوفر طريقة يتعلم من خالهلا الذكاء االصطناعي 

جمموعة واسعة من املفاهيم.
التجارب  على  للقائمني  :«ميكن  سي  بي  ليب  هوفمان  وقالت 
تكون  قد  اليت  »احلمم«،  مثل  معينة  خبصائص  مهمة  تصميم 
ثم  االفرتاضي(،  العامل  يف  )الذكي  الوكيل  على  جدا  خطرية 
بعد ذلك تقييم مدى السرعة اليت يتعرف من خالهلا على البيئة 

)احمليطة( به.«
للذكاء  عامة  ألحباث  أيضا  متاحة  املنصة  هذه  »لكن  وأضافت: 
اإلصطناعي مثل كيفية جعل الوكالء يدجمون اللغة والرؤية. إننا 
املطاف  نهاية  لتكنولوجيا ستطبق يف  انطالق  نرى ذلك كنقطة 
على الروبوت، لكن ميكننا أوال الكشف عن بيئة أكثر أمنا ميكننا 

التحكم فيها متاما، وتكون إدارتها رخيصة جدا.«

طفرة تكنولوجية لتحويل لعبة ماين كرافت ملنصة للذكاء االصطناعي
استخدامات لألطفال

االصطناعي ميكنهم  الذكاء  برجميات  املتخصصني يف  أن  ورغم 
حتقيق أفضل استفادة من هذه املنصة، فإن مايكروسوفت تؤكد 
برامج بسيطة ميكن لألطفال  أيضا  آي اكس« ستدعم  »ايه  أن 
تصميمها، ووعدت الشركة بتوفري جمموعة من املواد التعليمية 

يف هذا اجملال.
لديهم  الذين  األشخاص  يشارك  أن  »نريد  جونسون:  وقال 
هذه  من  لالستفادة  خمتلفة«  ألعمار  وينتمون  خمتلفة  مهارات 
الفكرة،  بهذه  هرينانديز-اورالو  الربوفيسور  وأشاد  املنصة. 
قائال »ميكن لألطفال ابتكار وكالء )للذكاء االصطناعي( يف عامل 
مفتونون به بالفعل، ويلعبون معهم.« وأضاف: »هذا ميكن أن 
أنه  بالذكاء االصطناعي، وحنن نتوقع  اهتمام الصغار  يعزز من 
خالل العشرة إىل العشرين سنة املقبلة سنكون حباجة إىل وجود 

املزيد من األشخاص الذين يعملون يف هذا اجملال«.
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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 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

ايناس  السيدة  طريقة  على  الكنافة  رول  ضري 
عاهد، واليت أعدتها خصيصًا ملطبخ سيدتي، فقط 
لضيوفك  الكنافة  رول  وأعدي  اخلطوات  اتبعي 
وعائلتك ومتتعوا بأطيب األوقات مع أشهى أطباق 

احللويات العربية
املقادير :

    عجينة كنافة: باكيت )اجلاهزة(
    قطر: كوبان )مقادير القطر : 2 كوب سكر 
نصف  وعصري   - زهر  ماء  معلقة   - ماء  كوب   -

ليمونة(
    الزبدة: كوبان )مذابة(

    جبنة: كمية )جبنة مربعات(
    القشطة: كوبان )مقادير القشطة : 2 كوب 
حليب - ملعقة ماء زهر - 3 مالعق سكر - 4 مالعق 

نشا - نصف علبة قشطة(
    فستق حليب: حسب الرغبة )للتزيني(

طريقة التحضري

نصفني.  إىل  الكنافة  شعريات  بقص  نقوم   .1
نضع قليل من الشعريات يف صحن جبانب بعضها 
البعض، ثم نقوم بوضع قطعة اجلبنة على الطرف 
ثم نقوم بلفها، ثم نضعها بصينية مدهونة بالقليل 

من الزبدة أو السمنة.
الزبدة  ندّوب  ثم  بعضها  القطع جبانب  2. نصف 
الفرن  وندخلها  الكنافة  على  ونصبها  السمنة  أو 
ملدة 10 دقائق لتتحمر على حرارة 180. ثم نصب 
القطر البارد عليها وتزين بالفستق احلليب، وتقدم 

ساخنة.
مالحظة: ممكن وضع القشطة داخل احلشوة. 

رول الكنافة

تلجأ أغلب السيدات إىل ختزين اخلضراوات املتنوعة 
بشكل  الوجبات  حتضري  يف  الحقًا  لالستخدامها 
سريع، إاّل أنه هناك حتذير من حفظ البطاطس يف 

الثالجة ألسباب عدة.

أشارت معايري وكالة »FSA«، إىل أن البطاطس هو 
الغذاء الوحيد الذي جيب عدم حفظه يف الثالجة.

نشا  فإن  الثالجة  يف  ختزينه  مت  إذا  انه  وأكدت 
البطاطس يتحول إىل سكر وعند طهيها أو قليها 
تتحد هذه السكريات مع احلمض األميين األسرباجني 

وينتج عنه مادة األكريالميد الكيماوية الضارة.
األغذية  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  وذكرت 
مستويات  أن  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة 
األكريالميد يف األغذية تشكل »مصدر قلق كبري« 
وأن هناك حاجة إىل مزيد من األحباث لتحديد خماطر 

التعرض لألكريالميد الغذائية.
تناول  عن  بالتوقف  األغذية  وكالة  وتنصح  هذا 
صحي  غذائي  نظام  وتناول  املثلجة  البطاطس 
يف  البطاطس  حفظ  بعدم  وأوصت  متوازن، 

الثالجات.

هلذه األسباب ابتعدوا عن ختزين 

البطاطا يف الثالجة!

املكونات:

بقسماط - كوب ونصف

دقيق - ثالثة أرباع كوب

زالل بيض خمفوق مع ملعقتني كبريتني من املاء 
2 -

جنب موزاريال مقّطع إىل أصابع - 226 غرام

ثوم بودرة - نصف ملعقة صغرية

أوريغانو - نصف ملعقة صغرية

ملح - نصف ملعقة صغرية

زيت نباتي للقلي - حبسب احلاجة

طريقة التحضري

1- يف وعاء اخلطي الدقيق مع امللح ويف وعاء آخر 
اخلطي البقسماط مع األوريغانو والثوم البودرة.

يف  ثّم  الدقيق  يف  املوزاريال  إصابع  غّمسي   -2
زالل البيض وأخريًا يف خليط البقسماط وضعيها 

على صينية.
إىل  وأدخليها  نايلون  بورق  الصينية  غّطي   -3

الثالجة حلواىل 30 دقيقة
4- محي الزيت يف قدر على نار متوسطة واقلي 

أصابع املوزاريال حتى تصبح ذهبية اللون.

أصابع جنب املوزاريال املقلية
املكّونات

 - •أرز 
ن  با كو

ونصف

غنم  •فخذ 
مع  كامل 
 - العظام 

 اوزي

500 غرام

•ورق غار - 2

•حبهان - 5

•فلفل أسود - ملعقة صغرية

•كبش قرنفل - 2

•قرفة - عود

•بصل مقّشر - 1

•ملح - حبسب الرغبة

•زيت - ملعقتان كبريتان

•شعريية حمّمرة بالقليل من الزيت للتقديم - حبسب 
الرغبة

•كاجو للتقديم - حبسب الرغبة

•زبيب للتقديم - حبسب الرغبة

•لوز للتقديم - حبسب الرغبة

•جزر مبشور للتقديم - حبسب الرغبة

•مسن - حبسب الرغبة

طريقة العمل

1- إغسلي األرز جيدًا ثّم إنقعيه باملاء الفاتر حلواىل 
30 دقيقة.

2- ضعي اللحم يف قدر على حرارة مرتفعة واغمريه 
باملاء املغلي.

إليه  أضيفي  ثّم  الزفر  أزيلي  يغلي  عندما   -3
ورقة  القرنفل،  كبش  احلبهان،  القرفة،  البصلة، 

الغار، وامللح.

اللحم  ينضج  حتى  النار  على  املزيج  أتركي   -4
متامًا.

5- مّحي الزيت يف قدر على حرارة متوّسطة.

6- صّفي األرز من املاء وأضيفيه إىل الزيت.

اللحم  مبرق  األرز  أغمري  ثّم  املكّونات  قّليب   -7
املصّفى.

8- عندما يغلي املزيج، خّففي النار واتركي األرز 
حتى ينضج متامًا.

9- إدهين قطعة اللحم بالسمن وضعيها يف صينية 
فرن.

كل  من  تتحّمر  حتى  الفرن  إىل  أدخليها   -10
اجلهات.

11- أسكيب األرز يف طبق التقديم وضعي قطعة 
اللحم يف الوسط.

12- زّيين الوجه بالشعريية، اللوز، الزبيب، اجلزر 
والكاجو ثّم قّدمي الطبق على سفرتك.

املكّونات

• لتحضري عجينة الكبة:
• يقطني مغسول - كيلوغرام

• برغل مغسول ومصّفى - 150 غرام
• دقيق - ملعقة كبرية
• ملح - حبسب الرغبة

• فلفل حلو - نصف ملعقة صغرية
• للقلي:

• زيت نباتي - 3 أكواب
• لتحضري احلشوة:

• بصل مفروم فرمًا ناعمًا - 2
• سلق مفروم فرمًا ناعمًا ومسلوق - كيلوغرام

• ملح - حبسب الرغبةكبة اليقطني
• عصري ليمون حامض - نصف كوب

• زعرت أخضر مغسول ومفروم - ملعقتان كبريتان
• بقلة مغسولة ومفرومة - 4 مالعق كبرية

• مّحص منقوع ومقشّر - كوبان
• زيت زيتون - 4 مالعق كبرية

• مساق - ملعقة صغرية

طريقة العمل
-1 لتحضري عجينة الكبة: قّشري اليقطني ثّم انزعي 

بذوره وقّطعيه إىل قطع كبرية احلجم.
-2 يف قدر، ضعي كمية كافية من املاء واسلقي 
يف  اليقطني  قطع  صّفي  ينضج.  حتى  اليقطني 

مصفاة وضعيها جانبًا حتى تربد.
-3 يف وعاء كبري، أخلطي اليقطني، الربغل، امللح، 
املكّونات  وادعكي  جيدًا  والدقيق  احللو  الفلفل 

رطبة  بفوطة  الوعاء  غّطي  عجينة.  على  للحصول 
واتركيه جانبًا لبعض الوقت.

-4 لتحضري احلشوة: يف قدر، مّحي زيت الزيتون 
واقلي البصل لـ5 دقائق.

-5 أضيفي السلق، الزعرت األخضر، البقلة واحلمّص.
-6 نّكهي بامللح والسماق ثّم أسكيب عصري الليمون 

احلامض وحّركي املكّونات.
-7 أتركي احلشوة على النار حلواىل 10 دقائق ثّم 

ضعيها جانبًا حتى تربد.
-8 قّسمي العجينة إىل كرات متوسطة احلجم ثّم بللي 

يديك باملاء واصنعي فجوة يف وسط كّل كرة.
-9 إحشي كّل الكرات مبقدار ملعقة كبرية من احلشوة 

ثّم أغلقيها من جديد.
-10 مّحي الزيت النباتي واقلي الكّبة حتى يصبح 

لونها بنيًا.
-11 قّدمي أقراص كّبة اليقطني ساخنة.
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A key supporter of former 
prime minister Tony Ab-
bott says he is prepared 
to challenge Malcolm 
Turnbull for the prime 
ministership.
Conservative MP Kev-
in Andrews, who was 
dumped by Mr Turnbull 
from the Defence port-
folio in last September’s 
leadership change, made 
the comments about po-
tentially challenging the 
Prime Minister in an inter-
view with his local paper, 
the Manningham Leader.
Mr Andrews, a veteran MP 
who was first elected in 
1991, also explained why 
he had challenged Lib-
eral deputy leader Julie 
Bishop, who has served 
as deputy to Brendan 
Nelson, Mr Turnbull, Mr 
Abbott and again to Mr 
Turnbull.
He said that, while there 
“wasn’t anything par-
ticularly negative about 
Julie”, he had decided to 
challenge because “there 
hadn’t really been a con-
test for the deputy lead-
ership”.

Kevin Andrews prepared to challenge Malcolm 
Turnbull for leadership

Advertisement 
Ms Bishop thumped Mr 
Andrews by 70 votes to 
30 in the deputy leader-
ship contest.
And on a possible future 
challenge for the leader-
ship, Mr Andrews - who 
also unsuccessfully chal-
lenged Mr Turnbull in No-
vember 2009 for the job 
of opposition leader be-
fore Mr Abbott took over 
- said that he would not 
set out “saying I want to 
be prime minister”.
“It has never been my 
burning ambition to be 
the leader of the party, 
but if circumstances 
arose, which they did in 
both of those instances 
where I thought there 
should be a change or a 
contest, I am prepared to 
do it,” he said.
Mr Andrews, along with 
Mr Abbott and former 
workplace minister Eric 
Abetz, has consistently 
chipped Mr Turnbull 
since the change of lead-
ership in September and 
these latest comments 
underscore the discon-

Western Australian Lib-
eral MP Dennis Jensen is 
threatening to quit the par-
ty after he was dumped by 
local preselectors ahead 
of the upcoming federal 
election.
Dr Jensen, who has held 
the safe suburban seat 
of Tangney since 2004, 
is refusing to go quietly, 
accusing his enemies of 
orchestrating a media 
campaign to ensure his 
downfall.
“I am not very happy 
about this sort of behav-
iour being allowed to fly 
and get rewarded,” he 
told the ABC. 
“The reality is, my margin 
speaks for itself. I’ve been 
the most popular member 
for Tangney that there’s 
ever been - ever - and 
they stabbed me in the 
back for that.”
The 54-year-old lost the 
vote 57 to 7 at the week-
end, and will be replaced 
on the ballot paper by Ben 
Morton, a former director 
of the WA Liberal Party.
Dr Jensen reportedly de-
livered a “bizarre rant” 
during his speech to 
Tangney preselectors on 
Sunday, and sped off in 
his car following the re-
sult.
Last week, News Corp 
reported that in 2007, Dr 
Jensen had used his of-
ficial parliamentary let-
terhead to spruik a novel 
he had penned about a 
fictional war between 
Australia and a crazed In-

donesian dictator who en-
lists the support of China.
The Sky Warriors - an as-
yet unpublished work - 
also contains a number of 
erotic scenes. “She pulled 
his trousers off, ripped 
the underpants off excit-
edly, and took him in her 
mouth,” the MP writes in 
one graphic passage.
Dr Jensen said the appar-
ent leak of his nine-year-
old “mistake” was part of 
an orchestrated campaign 
by his political enemies.
“It was clearly orches-
trated and very well or-
ganised. They’d obviously 
been digging pretty damn 
deep to go back to some-
thing like that,” he said.
Current state director 
of the WA Liberal Party, 
Andrew Cox, rejected 
Dr Jensen’s claims of a 
smear campaign.
“I think it was conducted 
fairly,” he said.
Dr Jensen is also pursu-
ing legal action against 
News Corp.
Never popular with local 
members, Dr Jensen has 
been rejected by prese-
lectors twice before, but 
was saved courtesy of 
the intervention of John 
Howard and then the Lib-
eral state council. Such a 
reprieve is not expected 
to come this time.
In February, he prompted 
outrage by telling Par-
liament the government 
should not be in the busi-
ness of funding the “no-
ble savage” lifestyles of 

Liberal MP Dennis Jensen says leak of his erotic 
fiction ‘mistake’ to blame for pre-selection loss 

tent that still exists in 
some quarters of the 
Liberal Party’s conser-
vative wing.
The comments come 
during what is effective-
ly already an unofficial 
election campaign, with 
a July 2 poll viewed as 
increasingly likely, and 
will further stoke fears 
that a disaffected few 
could upset Mr Turn-
bull’s chances of beat-
ing Opposition Leader 
Bill Shorten.
Mr Abbott and Mr An-
drews are riding togeth-
er in the “pollie pedal”, 
a charity fundraiser that 
began on Sunday.
While Mr Turnbull’s as-
tronomical personal 
approval ratings have 
receded somewhat in 
recent months, he still 
leads Mr Shorten 61-22 
as preferred prime min-
ister according to the 
Fairfax Ipsos poll pub-
lished in March.
The Coalition also holds 
a commanding 53-47 
lead over Labor in the 
two-party preferred.

Kevin Andrews alongside Malcolm Turnbull when they were both on the front bench. Photo: Andrew Meares 

Indigenous Australians 
living in remote parts of 
the country.
He was defending a poli-
cy position taken by for-
mer prime minister Tony 
Abbott, who backed the 
closure of some remote 
Aboriginal communi-
ties. West Australian of 
the Year Robert Isaacs 
subsequently called for 
Dr Jensen’s disendorse-
ment.
Victorian Liberal Party 
president Michael Kroger 
said Dr Jensen should 
not bother trying to seek 
redress against the deci-
sion.
“He may have been popu-
lar in the electorate ... but 
inside the party he wasn’t 
popular,” Mr Kroger told 
Sky News. He also dis-
missed Dr Jensen’s com-
plaints about dirty tricks.
“If that’s a smear cam-
paign it’s a pretty low-
level smear campaign. 
There’s nothing more to 
be said about this.”
Later this month, anoth-
er controversial Liberal 
figure will face a tough 
preselection battle - the 
member for Mackellar 
and former speaker of 
the House of Representa-
tives, Bronwyn Bishop.
NSW Premier Mike Baird, 
former premier Nick 
Greiner and Howard gov-
ernment minister Amanda 
Vanstone have all written 
references in favour of Ms 
Bishop’s main rival, busi-
nessman Jason Falinski.

Saturday 9 April 2016  2016 نيـسان   9 السبت 

Backbenchers Tony Abbott and Kevin Andrews during question time last month. Photo: Alex Ellinghausen

Dennis Jensen has been dumped by his party after a ballot on Sunday. Photo: Andrew Meares
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When it comes to inter-
viewing Treasurer Scott 
Morrison, Sydney shock 
jock Ray Hadley is more 
familiar playing the role 
of partner-in-crime than 
sparring partner.
But on Monday, the two 
mates’ usual love-in 
took on a more sceptical 
tone, as the broadcaster 
pushed back against 
the government’s latest 
rhetorical flourish that 
“we must live within our 
means”.
“Now hang on, that’s a 
slogan,” Hadley inter-
rupted. “Live within our 
means, that’s a slogan. 
That’s a four-word slo-
gan.”
But if the past few days 
are any indication, it’s a 
slogan the public should 
get used to hearing be-
tween now and the fed-
eral election.
On Friday, state and terri-
tory leaders overwhelm-
ingly rejected Prime 
Minister Malcolm Turn-
bull’s push for states to 
levy a portion of income 
tax. Since then, the PM 
and his Treasurer have 
been keen to spin the 
apparent loss as an ad-
mission that all levels of 
government must accept 
the “current fiscal en-
velope” and live within 
their means.
“When push comes to 
shove they basically 
said: ‘no, we’re happy 
for you to raise taxes, 
we just won’t do it’,” Mr 
Morrison told 2GB lis-
teners on Monday. That 
prompted Hadley to ask 

‘That’s a four-word slogan’: Ray Hadley lashes Scott 
Morrison on government slogans and stunts

whether the tax plan, 
which was announced 
with scant detail on 
Wednesday before be-
ing torpedoed on Friday, 
was really “a gee-up” all 
along.
“Well, it was a clear ques-
tion put to the states and 
territories,” Mr Morrison 
replied. “It was a serious 
proposal which called 
their bluff.”
But Hadley was not pre-
pared to leave it there. 
Like many commenta-
tors, he has wondered 
how familiar the Trea-
surer was with the pro-
posal when it appeared 
in national newspapers 
last week and was then 
announced at a doorstop 
interview by the PM.
This apparent distance 
between Mr Turnbull and 
Mr Morrison prompted 
their spin doctors to ar-
range a farcical photo 
opportunity on Friday 
afternoon, following the 
Council of Australian 
Governments meeting 
in Canberra. For all of 
about 15 seconds, cam-
era-carrying folks were 
treated to the visual 
of Mr Turnbull and the 
Treasurer getting into 
the Prime Minister’s car.
“I think it looked a little 
forced and so did other 
people,” Hadley said. 
“Were you chained to 
the car or handcuffed?”
A somewhat flummoxed 
Mr Morrison said they 
were simply sharing a 
ride to the airport ahead 
of a flight to Sydney.
“You didn’t think of Uber 

or a taxi or a Common-
wealth vehicle?” Hadley 
retorted. The Treasurer, 
perhaps hoping to lead 
by example, replied that 
he wanted to save mon-
ey.
But that didn’t satiate 
Hadley, who said he had 
been contacted by News 
Corp photographers 
during the interview who 
complained about being 
rushed down to take pic-
tures of the non-event. 
That led the following, 
exclamation-ridden ex-
change.
Hadley: “It was a set-up, 
that’s what they’re tell-
ing me. They said, if you 
want to get a really warm 
fuzzy photo of the Trea-
surer sharing a car with 
the Prime Minister, get 
here quickly because 
they’re in the car togeth-
er. They’re sharing oxy-
gen!”
Morrison: “And your 
point is?”
Hadley: “It was a set-up! 
To make out you were 
good pals!”
Morrison: “Well, we 
are!”
Then a cackling Had-
ley brought out the big 
guns, threatening to 
once again reach for a 
copy of the Good Book 
he claims to keep inside 
his 2GB studio.
“I might need that Bible 
again here shortly!” he 
laughed, referring to the 
time he famously tried to 
make Mr Morrison swear 
an oath about his politi-
cal allegiances following 
the defenestration of for-
mer prime minister Tony 
Abbott.
Hadley eventually relent-
ed, offering a reluctant 
concession that - at the 
very least - the nation’s 
two top pollies have had 
friendly rendezvous in 
the past.
“Yeah, I know, you cor-
nered him at Chinese 
restaurants and all the 
rest of it,” Hadley said.

“Today,(Monday) we were 
shocked to see a media 
statement from federal 
education minister the 
Hon. Simon Birmingham 
updating his running com-
mentary on the internal re-
view of Malek Fahd Islamic 
School Limited. His media 
statement came almost at 
the same time as we re-
ceived the notice of deci-
sion.” Said Mr. Kassem, 
President of Muslims Aus-
tralia – AFIC and former 
chairman of the board of 
Malek Fahd Islamic School 
Limited.
“Such running commen-
tary by the honourable 
minister should be of con-
cern to all Australians as 
it casts doubt over the in-
dependence of the admin-
istrative decision making 
process. Prior to applying 
for internal review, Mus-
lims Australia relinquished 
any control over Malek 
Fahd Islamic School Lim-
ited (MFISL) and set a pro-

cess in place to ensure that 
MFISL fully complies with 
all the Department of Edu-
cation requirements. The 
old board resigned and a 
new interim board took 
over to oversee the inde-
pendent selection of prop-
erly qualified board mem-
bers and the independent 
governance of the school. 
All the processes were put 
in place to ensure compli-
ance with every minute 
detail of the minister’s re-
quirements. The Minister’s 
decision beggars belief.” 
Said Mr. Kassem.
“I am very disappointed 
in this decision, I know 
that my community will do 
what it can, including but 
not limited to legal sup-
port, to rescue the school.” 
Said Keysar Trad, newly 
elected Muslims Australia 
Treasurer.
Authorised: Hafez Kassem, 
President
Media Contact Keysar Trad 
- 0410 336 922

Turnbull worse than Abbott on schools
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Media photographers were invited along to capture Prime Minister Malcolm Turn-
bull and Treasurer Scott Morrison sharing a car together to the airport after the 
Council of Australian Governments meeting in Canberra. Photo: Andrew Meares 

Muslims Australia disappointed in Education 
Minister’s running commentary and politicised 
decision-making

Malcolm Turnbull is un-
der fire from political al-
lies and enemies alike 
over his musings about 
the Commonwealth 
withdrawing from fund-
ing public schools.
Queensland education 
minister Kate Jones 
didn’t hold back when 
she fronted a Senate 
inquiry in Brisbane on 
Tuesday, unfavourably 
comparing the prime 
minister to his prede-
cessor.
«Tony Abbott never said 

that he would walk away 
from national funding 
for public education at 
all,» she said.
The Labor minister said 
needs-based additional 
funding was helping 
students improve their 
future job prospects.
«So why would we cut 
them off at the knees 
before they walk out of 
the school gate - that’s 
what Malcolm Turnbull 
is proposing.»
NSW education minis-
ter Adrian Piccoli said 

the federal government 
risked making the big-
gest mistake in the his-
tory of education policy 
if Mr Turnbull put his 
thoughts into action.
Doing so would entrench 
a two-tiered education 
system between private 
and public schools.
The non-government 
system would be funded 
by the Commonwealth 
with plenty of revenue-
raising ability, while 
public schools would 
be fighting for funding 
against hospitals and 
policing, the Nationals 
MP said.
The Turnbull government 
argues a new agreement 
is needed after 2018 to 
replace Labor’s model 
of extra money for dis-
advantaged schools.
The government says 
that spending more 
money on schools does 
not result in better re-
sults.
Federal education min-
ister Simon Birmingham 
said NSW, along with 
other states, rejected 
the opportunity to take 
responsibility for raising 
taxes and paying for the 
extra spending.
«Rather than seeking to 
play class warfare over 
school funding, per-
haps Mr Piccoli should 
acknowledge that he 
completely controls 
decisions over fund-
ing allocations to each 
school, teacher wages, 
class sizes, year 12 
curriculum and pretty 
much every other opera-
tional decision in NSW 
schools,» Senator Bir-
mingham said.
Mr Turnbull echoed 
those sentiments when 
asked whether educa-
tion would become a 
sore point for the coali-
tion in an election year.
«There is clearly a lot 
more going on here 
than simply a funding 
debate,» the prime min-
ister told reporters in 
Sydney.

Hafez Kassem, President
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Prime Minister Malcolm 
Turnbull has ceded the 
Coalition’s lead in an 
opinion poll for the first 
time since the leadership 
coup, when he said Tony 
Abbott’s poor perfor-
mance in the same sur-
vey justified the change.
Newspoll, published by 
News Corp late on Mon-
day night, had the Labor 
party leading the Coali-
tion 51-49 on a two-party 
preferred basis. Mr Turn-
bull’s personal ratings 
were down four points, 
while Labor leader Bill 
Shorten’s by improved 
six points, which is out-
side the margin of error.
Labor’s primary vote 
was up two points to 36 
while the Coalition’s was 
down two points to 41, 
compared to the previ-
ous fortnight’s poll. Both 
changes are within the 
margin of error. Just one 
month ago the Coalition 
and Labor were neck-
and-neck at 50-50.
Queensland backbench 
MP Ewen Jones told Fair-
fax Media he believed the 
budget would answer a 
lot of questions about the 
government’s direction 

and said he did not be-
lieve claims Mr Shorten 
was “unelectable.”
Advertisement 
“For me, in a marginal 
seat, I have never agreed 
to the idea that Bill Short-
en could not be elected,” 
he said.
“Things will always tight-
en up in an election year.
“We got elected in 2013 
to fix the budget. That re-
quires leadership and un-
comfortable discussions.
“I back Malcolm here. If 
we stand for something, 
keep pointing out the is-
sues, the problems, the 
obstacles but continue to 
push forward our ideas 
on the transitioning 
economy we will win the 
election.”
Mr Jones said the Coali-
tion had taken a predict-
able hit by highlighting 
state government spend-
ing.
One government MP who 
did not want to be named 
told Fairfax Media the rat-
ings showed Mr Turnbull 
needed to abandon his 
dithering and “start do-
ing something”.
“The government needs 
a narrative badly,” the 

Malcolm Turnbull and the Coalition lose lead to 
Labor: Newspoll

“The government needs a narrative badly”: Malcolm Turnbull has 
fallen behind in the opinion polls. Photo: Andrew Meares 
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MP confided.
“The only narrative going 
is that the PM is a charm-
er. That’s not enough to 
convince the public to re-
elect the government,” 
the MP said.
However, the MP ex-
pressed hope that such a 
plan would be contained 
in the budget, which is 
due a week early on May 
3, ahead of a possible 
double-dissolution elec-
tion on July 2. The poor 
poll result comes against 
a backdrop of govern-
ment indecision about its 
agenda and public ten-
sion between the Prime 
Minister and his Treasur-
er Scott Morrison. 
The MP’s view was 
echoed by former Liberal 
Victorian Premier Jeff 
Kennett, a prominent crit-
ic of Mr Turnbull, during 
an interview on Lateline 
on Monday.
“I think we’ve wasted six 
months in both develop-
ing the narrative and talk-
ing to the public about 
it,” Mr Kennett told the 
ABC.
But he said he welcomed 
the return on the week-
end of the Prime Minister 
and Treasurer’s focus on 
cutting spending in the 
budget.
“I look forward to a bud-
get that is going to dra-
matically reduce federal 
government spending,” 
he said, citing the British 
Government’s success 
in lowering the corporate 
tax rate after a period of 
austerity.
Newspoll cited as a rea-
son for change
On the day he took the 
leadership from Mr Ab-
bott, Mr Turnbull cited 
poor Newspoll results 
as one of the reasons for 
change.
“Now if we continue with 
Mr Abbott as Prime Min-
ister, it is clear enough 
what will happen. He will 
cease to be Prime Min-
ister and he will be suc-

ceeded by Mr Shorten,” 
Mr Turnbull said at the 
time.
“The one thing that is 
clear about our current 
situation is the trajectory. 
We have lost 30 News-
polls in a row.
“It is clear that the people 
have made up their mind 
about Mr Abbott’s leader-
ship,” Mr Turnbull said.
The poll of 1743 peo-
ple was taken between 
Thursday and Sunday 
and in the same time-
frame as the Prime Minis-
ter suffered a humiliating 
rejection of his radical 
plan to allow the states 
to raise their own income 
taxes.
Mr Turnbull has since 
said the state premiers’ 
decision to scuttle his 
plan shows the nation 
must now live within its 
means, given the federal 
government does not 
want to raise the tax bur-
den imposed on Austra-
lians either.
Andrews would challenge 
in right circumstances
The survey came on the 
same day the dumped 
cabinet minister Kevin 
Andrews declared he 
would be willing to chal-
lenge for the leadership 
in the right circumstanc-
es. Mr Andrews has since 
complained his com-
ments were taken out of 
context.
He challenged Mr Turn-
bull for the leadership in 
Opposition in 2009 and 
came closer than people 
anticipated. However 
the contest was always 
considered a test-run 
to see if there was sup-
port for real change over 
the emissions trading 
scheme. Mr Abbott end-
ed up replacing Mr Turn-
bull as leader a short 
time later.
Mr Andrews is not con-
sidered a credible leader-
ship contender internally 
among conservatives or 
moderates.

Mr Turnbull’s personal ratings were down four points and Bill Short-
en’s improved six points. Photo: Alex Ellinghausen

Christopher Pyne has 
confirmed the current dis-
unity in the Coalition par-
ty room and conceded the 
government had a “messy 
week”, but on ABC’s Q&A 
he denied the spectre of 
a second Abbott govern-
ment would disrupt the 
election campaign.
The latest Newspoll re-
sults announced during 
Monday night’s program 
found Prime Minister Mal-
colm Turnbull had relin-
quished the Coalition’s 
lead for the first time 
since the leadership coup 
against Tony Abbott, with 
Labor seizing 51-49 in 
the two party-preferred 
rating.
The news came as one au-
dience member asked the 
panel whether Turnbull’s 
sliding approval ratings 
would herald the return 
of former prime minister 
Abbott.
“How can you assure 
Australians that a vote for 
the Liberal party is not a 
vote for a second Abbott 
government?” the ques-
tioner asked Pyne.
“I can absolutely assure 
you that if you vote for 
Malcolm Turnbull at the 
next election - and I hope 
you will because the al-
ternative is Bill Shorten 
- that you will get Mal-
colm Turnbull as prime 
minister for the next three 
years,” Pyne said.
“That is absolutely and 
utterly certain,” he said.
The Minister for Innova-
tion then proceeded to 
quote the former PM.
“The party room made 
a very clear decision in 
September last year and I 
know that the commenta-
tors are ‘hyperventilating’, 
a word that Tony Abbott 
used a lot about changes 
in polls.
“But actually, if you look 
at the poll about who 
people want, Malcolm 
Turnbull or Bill Shorten, 
Malcolm always leads Bill 
Shorten basically two to 
one. At least two to one,” 
he said.
The latest Newspoll 
showed Turnbull leading 
Shorten 48 to 27 for pre-

ferred PM, well below two 
to one odds.
“So sure, polls come and 
go. And today’s Newspoll 
is a reflection of the messy 
week that Greg Sheridan 
so helpfully talked about 
at the beginning of the 
show,” Pyne said.
Host Tony Jones inter-
jected: “I thought you 
said it was a triumph,” 
referring to Pyne’s earlier 
comments during the pro-
gram.
Jones brandished an ex-
cerpt from political com-
mentator Nikki Savva’s 
recently published book, 
The Road to Ruin, in 
which Abbott purportedly 
said that in a second Ab-
bott government he would 
be better than in the first.
The question of a return 
to an Abbott-led Coalition 
comes as former front-
bencher Kevin Andrews 
sparked a fresh outbreak 
of Liberal Party disunity 
after suggesting he was 
prepared to challenge 
Turnbull for the prime 
ministership. He later 
claimed he was taken out 
of context.
Concerns over disunity 
have been fuelled by 
mounting tensions be-
tween the PM and Trea-
surer Scott Morrison 
following several public 
incongruencies that set 
the two men at odds, 
and conservative senator 
Cory Bernardi registering 
his own Donald Trump-
style political party.
“Disunity is always un-
helpful. Of course it is, 
I mean it’s obviously a 
statement of the bleeding 
obvious,” Pyne said.
“The reality is no one in 
the Coalition party room 
wants Bill Shorten to be 
prime minister of Austra-
lia,” he said.
Asked whether Abbott 
wanted the leadership 
back, fellow panellist Greg 
Sheridan, long time friend 
of the former prime minis-
ter said: “My guess would 
be that Tony Abbott will 
be very disciplined dur-
ing the campaign and will 
work hard to get Malcolm 
Turnbull re-elected.”

Pyne confirms Coalition ‘dis-
unity’ but rubbishes Tony Ab-
bott’s return as PM
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Opposition Leader Bill 
Shorten has lashed gov-
ernment inaction over 
scandals at the major 
banks, as another Coali-
tion MP has called for a 
royal commission into 
the “immoral conduct” 
of the major banks.
Liberal MP Warren En-
tsch backed an inquiry 
on Thursday, joining 
Nationals senator John 
“Wacka” Williams, just 
a day after Prime Min-
ister Malcolm Turnbull 
rebuked Australia’s big 
banks over a recent 
scandal at Westpac’s 
199th birthday party.
Mr Turnbull, a former 
banker, reminded the 
banks of the assistance 
they received from the 
federal government dur-
ing the global financial 
crisis and said that “we 
have to acknowledge 
there have been too 
many troubling incidents 
over recent times for 
them simply to be dis-
missed”.
The corporate regulator 
ASIC this week launched 
action against Westpac 
Bank over alleged rig-
ging of the bank bill swap 
rate, while it launched an 

action against the ANZ 
Banking Group for simi-
lar behaviour, while the 
Commonwealth Bank 
has been caught up in 
allegations of unethical 
behaviour by its insur-
ance arm.
Despite the calls from 
within the Coalition, Fi-
nance Minister Mathias 
Cormann rejected a 
royal commission into 
the banks, declaring the 
sector was well-regulat-
ed and that white col-
lar criminals “had the 
book thrown at them” 
when they did the wrong 
thing.
The push for a royal 
commission also comes 
amid concerns about the 
over-exposure of Austra-
lia’s banks to an inflated 
property market. 
Mr Shorten stopped 
short of backing a royal 
commission but said he 
was surprised the gov-
ernment had so rapidly 
ruled one out.
He accused the prime 
minister of “doing noth-
ing” about the matter, 
despite criticising the 
banks in his Westpac 
speech.
“He [Mr Turnbull] said 

Bill Shorten calls for action on banks as Liberal 
MP backs royal commission

NEWS

one thing which is im-
portant, he said there 
are serious issues about 
banks’ behaviour. The 
other thing he then did 
is nothing about it,” he 
said.
“I think Australians are 
sick of politicians who 
talk tough and do noth-
ing. I think it’s frankly 
quite contradictory. Mr 
Turnbull is there giving 
some sort of lecture to 
the banks, then he wants 
to propose corporate tax 
cuts, which the Australia 
Institute estimates would 
give a $9 billion windfall 
to the banks.”
Australians were unim-
pressed with the major 
banks, Mr Shorten said, 
and “they want to hear 
more than Mr Turnbull 
say something and do 
something different”.
“I don’t think you can 
rule it out quickly. I think 
Australians are say-
ing it’s bad behaviour. 
If there was a building 
worker, a tradie, the gov-
ernment is over them like 
a rash examining their 
behaviour. The top end 
of town, the banks, the 
government is so quick 
out of the blocks to rule 
out a royal commission 
it’s breathtaking.”
Mr Entsch said he sup-
ported Mr Turnbull’s 
dressing down of the 
banks and that in some 
ways, Australia’s major 
financial institutions had 
not acted in the best in-
terests of their clients.
“This has been proven 
recently with both AMP 
and Westpac paying 
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Prime Minister Malcolm Turnbull and Westpac Chairman, Lindsay Maxsted, 
on Wednesday. Photo: Janie Barrett 

The Andrews Labor Gov-
ernment is encouraging 
parents of young children 
to take part in the Pre-
miers’ Reading Challenge 
for Early Years and read to 
their kids to set them up 
for success in later life.
Minister for Families and 
Children, Jenny Mikakos, 
and Catherine Andrews 
today launched the Pre-
miers’ Reading Challenge 
for Early Years at the State 
Library of Victoria.
Joining the library’s Chief 
Storyteller and some of 
Victoria’s littlest book-
worms, Ms Mikakos and 
Mrs Andrews said that 
reading gives young chil-
dren a leg up in life, im-
proving school outcomes, 
instilling a lifelong love 
of reading and sparking 
imagination.
Recently released find-
ings of the Early Lan-
guage in Victoria Study, 
a joint research project 
involving the Murdoch 
Childrens Research Insti-
tute and a number of Aus-
tralian universities, shows 
that reading to children 
from a young age results 
in higher rates of literacy, 
and better spelling and 
cognitive skills during the 
first years of school.
This builds on existing 
evidence that shows how 
often a child is read to has 
a direct link to their suc-
cess at school, regardless 
of their family background 
or home environment.
The Early Years challenge 
aims to draw attention 
to the added benefits of 
reading to kids from the 
day they’re brought home 
from the hospital.
This year the Labor Gov-
ernment has introduced 
a new competition to 
encourage more pre-
schoolers to enter the 
competition. Parents, 
grandparents, carers, 
childcare centres and kin-
dergartens can sign up to 
take the challenge for an 
opportunity to win one 
of two visits from Jimmy 
Giggle from ABC KIDS’ 
Giggle and Hoot.
To join the challenge or to 

find out more visit www.
education.vic.gov.au/prc
Quotes attributable to 
Minister for Families and 
Children Jenny Mikakos
“When families read with 
their children, it not only 
fosters strong relation-
ships with the most im-
portant people in their 
lives, but also a love of 
reading that we know has 
long-term benefits.”
Quotes attributable to 
Catherine Andrews, Pre-
miers’ Early Years Read-
ing Challenge Ambassa-
dor
“Books can open our chil-
dren’s eyes to the world 
and to themselves. Read-
ing sparks our children’s 
imaginations, teaches 
them empathy, and broad-
ens their vocabularies.”
Quote attributable to Patri-
cia Eadie, Associate Pro-
fessor, Early Childhood 
Education, University of 
Melbourne
“The findings from the 
Early Language in Victo-
ria Study tell us that what 
parents do matters enor-
mously for development 
of their children’s lan-
guage skills, early literacy 
skills, such as knowledge 
about letters/alphabet, 
and eventual reading and 
spelling skills.”
Early childhood reading 
facts
• Children who are read 
to regularly and who have 
lots of books in their 
homes do better in their 
first years of school.
• Children who have good 
letter knowledge also do 
better in their first years 
of school, particularly 
with spelling.
• Reading to children 3-5 
days a week has the same 
effect on a child’s reading 
skills at age 4-5 as being 
six months older.
• Reading to them 6-7 
days a week has the same 
effect as being almost 12 
months older.
• Children read to more 
frequently at age 4-5 
achieve higher scores on 
NAPLAN tests for both 
Reading and Numeracy in 
Year 3.

Premiers’ Early Years Reading Chal-
lenge Launch: One For The Books

compensation to clients 
as a result of providing 
poor financial planning 
advice, and Tuesday’s 
announcement that ASIC 
will start action in the 
Federal Court against 
Westpac,” he said.
“I welcome the Prime 
Minister’s recognition of 
problems within the sec-
tor but an apology from 
the Big Banks and a 
commitment not to do it 
again in the future is not 
enough.
“I believe we need to go 
further - we need a full 
royal commission into 
the profit-driven and im-
moral activities of the big 
banks and they must pay 
an appropriate level of 
compensation to clients 
for past wrongs.”
He praised Senator Wil-
liams for driving govern-
ment scrutiny of banking 
institutions.
Independent senator Nick 
Xenophon also backs a 
royal commission into 
the major banks, and 
pointed out that Sena-
tor Williams had led the 
charge on the issue.
“If we can have a royal 
commission into union 
corruption, into the dev-
astation that causes, 
there are many thou-
sands of Australians 
who have been devas-
tated by financial insti-
tutions’ malpractice and 
consumers being left 
high and dry,” he said.
“White collar crooks 
might not swear and be 
better dressed, but that 
doesn’t mean they can’t 
do damage to people.”

Opposition Leader Bill Shorten says Malcolm Turnbull was too quick to rule 
out a royal commission. Photo: Alex Ellinghausen 

Liberal MP Warren Entsch: “We need a full royal commission into the profit-
driven and immoral activities of the big banks.” Photo: Alex Ellinghausen
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ملـبورن
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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

ُعقد لقاء تعارف ما بني خنبة مثقفة من شباب 
وشابات من جاليتنا اللبنانية انضموا اىل غرفة 
يف  اللبنانية  االسرتالية  والصناعة  التجارة 
فيكتوريا اليت يرئسها احملامي االستاذ فادي 
مساء   من  الثامنة  الساعة  عند  وذلك  الزوقي 
يوم اجلمعة املاضي يف مبنى التاون هول يف 

نورثكوت احدى ضواحي مدينة ملبورن.
وقد حضر اللقاء النائب نزيه االمسر والقنصل 
الظل  ووزيرة  اخلطيب  غسان  العام  اللبناني 
كبري  وحشد  اينغا  السيدة  الثقافية  للتعددية 

من ابناء اجلالية اللبنانية.
النكت  اهلل  عبد  الشاب  الربنامج  حلقات  قدم 
الوطنيني  بالنشيدين  اللقاء  استهل  الذي 
من  اهلدف  عن  وحتدث  واللبناني  االسرتالي 
التجارة  لغرفة  اجلديدة  اللجنة  اعضاء  انتساب 
والصناعة الذين يضخون دما جديدا يف جسد 

الغرفة.
رحب  الغرفة  رئيس  الزوقي  فادي  احملامي 
التوفيق  اجلدد  علالعضاء  متمنيا  باحلضور 

والنجاح يف املهام املوكلة اليهم.
وتابع يقول ان اهلدف هو ادخال عنصر جديد 

جلنة جديدة لشباب وشابات غرفة التجارة والصناعية 
االسرتالية اللبنانية يف فيكتوريا

واالستفادة من كفاءاته وطاقاته خدمة للبنان 
واسرتاليا.

بدوره شكر قنصل لبنان العام االستاذ غسان 
وبرناديت  الزوقي  فادي  احملامي  اخلطيب 
خوري على دعوته هلذه املناسبة نظرا الهتمامه 

رئيس الغرفة بالعنر الشاب وباجليل اجلديد.
وقال سعادته ان احملامي الزوقي يتمتع ببعد 
نظر ويعترب هؤالء الشباب والشابات هم امل 
لبنان  لوطننا  احلقيقية  والصورة  املستقبل 
واسرتاليا وبالتالي هم قيم يفتخر بهم اجملتمع 

ويعتز.
اينغا  السيدة  الثقافية  للتعددية  الظل  وزيرة 
الزوقي  فادي  االستاذ  نشاطات  عن  حتدثت 
على الصعيدين االسرتالي واللبناني وشكرته 

على بادرته الطيبة.
وانتهى اللقاء بكوكتيل اقيم يف التاون هول 

يف نورثكوت.
والصناعة  التجارة  لغرفة  تتمنى  »اهلريالد«، 
ولرئيسها  فيكتوريا  يف  اللبنانية  االسرتالية 
والنجاح  العمل  دوام  الزوقي  فادي  االستاذ 

ملا فيه اخلري السرتاليا ولبنان.

القنصل الخطيب يلقي كلمةفادي الزوقي يلقي كلمة

عبد اهلل النكت مقدما الربنامجوزيرة الظل للتعددية الثقافية تلقي كلمة

اعضاء اللجنة الجديدة

حضور مع اعضاء اللجنة



Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-استشارات 
روحانية ونفسية- عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات روحانية وفلكية
261 Miller  Rd, Bass Hill, NSW 2197 - Mob:0400449000 - 

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au 
Email: alaa.alawadi@gmail.com

حسومات كبرية 
على سائر 
املوجودات 

وخاصة حلاملي 
هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع  على مساحة 4000 مرت مربع
جودة ونوعية بأسعار ال تنافس..خدمة ودودة 

وصدق يف املعاملة

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

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161, Phone:: 02 8724 5800 , Fax:: 02 
8724 5911, Web: www.hbhome.com.au ,  Email:: sales@hbhome.com.au

Head 
Office & 

Showroom:

أشهر املاركات 
 بأرخص األسعار

كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد..زوروا مركزنا للتجارة والبيع باملفرق
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