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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية 
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم 

 الخريطة إىل تسليم املفتاح
خربة طويلة وصدق يف التعامل

Tel: 9709 3322 
Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

: علي  أو  سام  بـ   لالتصال 

Widest coverage for the Australian news in Arabic in cooperation with alankabout.com

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

 First Aid - White / Green Card - Security - Crane - All truck
licences - Excavator - Bobcat - Forklift - and many more

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

Training & Education.
Advanced Diploma of Management
Advanced Diploma of Marketing
Advanced Diploma of Tourism
Advanced Diploma of Hospitality

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

اوسع تغطية لألخبار االسرتالية باللغة العربية بالتعاون مع العنكبوت االلكرتوني

محالت حمزة للخضار والفواكه
 االوىل يف مرييالندز

179 Merrylands Rd, Merrylands
Tel; 1886 9760  التفاصيل ص8

فالفل N.S.M هي االفضل
طحينة N.S.M هي االجود
جتدونها يف السوبر ماركات

N.S.M

التفاصيل ص 2

رهان على دخان أبيض انتخابي األسبوع املقبل!؟

التفاصيل صفحة 39

مطلوب للعمل
مطلوب آنسات للعمل في 
قسم المبيعات في محالت 

هوشر للتجهيز ولوازم البناء 
الخبرة ضرورية

Tel: 87245800 العمل بدوام كامل

املبكرة  االجازة  ساهمت 
املصغرة  النيابية  للجنة 
ملف  يف  البحث  املكلفة 
ثالثة  بعد  االنتخاب  قانون 
انطالقتها  من  فقط  أيام 
مزيد  إضفاء  يف  اجلديدة، 
من الربودة والغموض على 
للتوصل  اجلارية  احملاولة 
اىل مشروع قانون توافقي، 
وإن تكن مثة جهات داخل 
اللجنة تبدو عاقدة الرهان 
يتصاعد  قد  انفراج  على 
االسبوع  االبيض  دخانه 

املقبل.
اتضاح  انتظار  ويف 
التوجهات اجلادة والنهائية 
للجنة والقوى املمثلة فيها 
لفتت مصادر مواكبة للملف 
االنتخابي اىل ان مثة ثالث 
حمطات متزامنة من شأنها 

التتمة صفحة 31

اإلسالمية  القمة  اختتمت 
أعمال دورتها الثانية عشرة 
االول  أم��س  ال��ق��اه��رة  يف 
يؤيد  بيان  على  بالتوافق 
حلل  الرباعية«  »امل��ب��ادرة 
وكشف  السورية.  األزم��ة 
ال��رئ��ي��س امل��ص��ري حممد 
جديدة«  »أف��ك��ارا  م��رس��ي 
للحل، وأشار إىل أن القمة 
مع  مجعته  ال��ي  الثالثية، 
أمحدي  اإليراني  الرئيسني 

»افكار جديدة« يف اختتام القمة االسالمية حلل 
األزمة السورية تعتمد وقف العنف واحلوار

التتمة صفحة 31

التتمة صفحة 31

النظام  قوات  استعادت 
االول  امس  السوري 
بلدة  على  سيطرتها 
يف  محاة  ريف  يف  كرناز 

معارك عنيفة يف احياء دمشق والنظام 
يستعيد مناطق يف ريف محاة

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

HCCP ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم الغنم 

والبقر الطازجة يوميا

TONY FRANCIS QUALITY MEATS

96371759  فاكس: 96371294 تلفون: 

مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142

أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

جناد والرتكي عبد اهلل غل 
اإلطار  »وضعت  االرب��ع��اء 

األزمة خصوصًا  العام حلل 
الرئيس مرسي خالل القمة االسالمية

 16 بعد  سورية  وسط 
العنيفة  املعارك  من  يوما 
املعارضة،  مسلحي  مع 

األعلى  املرشد  رفض 
آية  االسالمية  للجمهورية 
عرضا  خامنئي  علي  اهلل 
مباشرة  حمادثات  الجراء 

خامنئي يرفض عرض احلوار األمريكي
وحيّذر من اخنداع »السذَّج« باقرتاح بايدن

املتحدة  الواليات  بني 
وايران قدمه نائب الرئيس 
بايدن، قائال  االمريكي جو 

التتمة صفحة 31

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يبارك مولودين أمس االول لدى زيارته مستشفى الجعيتاوي
مواقف  اطالق  تشهد  حد بعيد طبيعة التعقيدات سياسية بارزة وتعكس اىل ان 

مبلف  املرتبطة  احللول  او 
وهذه  االنتخاب.  قانون 
احملطات هي عيد القديس 
والذكرى  اليوم  مارون 
الرئيس  الغتيال  الثامنة 
 14 يف  احلريري  رفيق 
سيجري  والي  شباط 

اعادة »تعويم«  ملّفي الداتا و »بنك املدينة«
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علب الطحينةبعض اآلالتعلب الفالفل

اول من علـّب فالفل NSM الشهرية اليت تباع 
يف مجيع احناء اسرتاليا

البيت اللبناني اول مطعم قدم املأكوالت العربية 
يف اسرتاليا واستورد الطحينة من لبنان من اجل 

املأكوالت العربية يف مطعم البيت اللبناني
كبار التجار كانوا يأتون اىل سعيد الصيداوي 
مستفسرين عن طعم الطحينة اللذيذ واملميز
اليوم تصنع الطحينة يف مصانع N.S.M باشراف 

سعيد الصيداوي على احدث املاكينات ومن اجود انواع 
N.S.M السمسم.. طحينة

تصل اىل املستهلك قبل اشهر ورمبا سنة قبل املستورد..

فالفل جاهزة

N.S.M

املؤسسة العاملية لصاحبها سعيد الصيداوي

تباع يف احملالت االسرتالية الكبرية طحينة N.S.M تتحدى االحسن
 92 - 96 Henkel Street -Brunswick - Vic 3056 .. Tel:  (03) 93808789..  www.nsm.com.au

UNLIMITED 
CALLS & TEXTS

Australia
Landline & Mobile

UNLIMITED

TEXTS
CALLS &

from Lycamobile

to Lycamobile
GB3

Internet
FREE

How to activate: dial *139*6124#

No monthly

contract,

No commitment

More information www.lycamobile.com.au

Super Saver plan

Lycamobile recharge
denominations are

$10, $20 and $30

$24

 
www.lycamobile.com.au 1300 854 607

Please don’t litter

Customer should have minimum $24 balance on the mobile account to activate, Once the Super Saver plan is activated, we will deduct $24 from the existing 
balance. Any remaining balance will be used for international calls, texts and premium service numbers, A customer may have only ONE Super saver plan per 
mobile number at any one time, The customer may NOT cancel the plan once the plan is activated/purchased, Customer may renew the Super Saver Plan by 
following the same process on the 31st day from the previous purchase (Making sure that enough credit in the account), Free calls, texts and data are valid for 30 
days from the date of purchase, Customers may use our standard recharge cards to recharge their mobile phones if they do not have enough credit to activate 
or renew the Super Saver Plan.

Recharge available here:

HORIZONTAL POS

VERTICAL POS

In store POS

Logo’s for ATL advertising (not in store)

Logo’s for ATL advertising (not in store)

In store POS

®

®

®

®
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لبنانيـــات

Printed by: New Age Printing Pty Ltd22ززز Clyde Street Rydalmere NSW 2116

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

 رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق
مديرة التسويق: مرياي رياشي

مكتب ملبورن: كميل مسعود

مدير التحرير: سامي مظلوم
عالقات عامة: أكرم املغّوش

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062

الوزراء  جملس  رئيس  تابع 
يف  زواره  مع  ميقاتي  جنيب 
يف  العامة  األوضاع  السرايا 
السفري  وإستقبل  البالد. 
الذي  كاتشا  غابريال  البابوي 
املتوازنة  »مواقفه  على  أثنى 
تداعيات  من  لبنان  حتفظ  اليت 
أهمية  واكد  السورية«،  األزمة 
إجراء االنتخابات النيابية. وحبث 
مارتا  األوروغواي  سفرية  مع 
العالقات  يف  بيتزانيللي  إينيز 
اىل  لتقويتها،  والعمل  الثنائية 
اللبنانية  اجلالية  أوضاع  جانب 

يف األوروغواي.
النائب  ميقاتي  واستقبل 
الذي  الراسي  كريم  السابق 
قانون  تناول  البحث  ان  قال 
منطقة  وحاجات  اإلنتخابات 

عكار.
وإطلع من رئيس جملس إدارة 
األوسط  الشرق  طريان  شركة 
حممد احلوت على أوضاع الشركة 
والنتائج اليت حققتها عام 2012 
وتوقعات السنة احلالية، إضافة 
اىل موضوع خطوط إضافية اىل 

ليبيا والسودان والعراق.
وعرض مع األمني العام للهيئة 

السفري البابوي يف السرايا:
التوازن حيفظ لبنان من التداعيات

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 

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

إبرهيم  العميد  لإلغاثة  العليا 
الالزمة  التعويضات  دفع  بشري 
للمتضررين من أحداث طرابلس 
األخرية ، حيث سيباشر، ابتداء 
من الثلثاء املقبل، دفعها تباعا 
انتهى  اليت  امللفات  ووفق 

الكشف عليها من اجليش.  
والتقى ميقاتي رئيس جملس 
اخلدمة املدنية خالد قباني وحبث 

معه يف ملفات إدارية.
يف  استقبل  طرابلس،  ويف 
دارته أمني الفتوى يف الشمال 
الشيخ حممد إمام ورئيس دائرة 
الدكتور  اإلسالمية  األوقاف 
يف  البحث  وجرى  سباط  حسام 
واملستجدات  الوقفية  الشؤون 
قضية  منها  سيما  وال  اللبنانية 

عرسال والزواج املدني.
ونقل الشيخ إمام عن ميقاتي 
حتياته ملفيت طرابلس والشمال 
متمنيًا  الشعار  مالك  الشيخ 
يف  طرابلس  اىل  العودة  عليه 
ومؤكدًا  ممكنة،  فرصة  أقرب 
كل  تأمني  على  سيعمل  أنه 
زيادة  من  األمنية  الضرورات 
عديد احلراسة واإلجراءات األمنية 

على املنزل ودار الفتوى.

اجلمهورية  رئيس  عرض 
القصر  يف  سليمان  ميشال 
اجلمهوري يف بعبدا أمس االول، 
مع وزير العدل شكيب قرطباوي 
املطروحة  املوضوعات  من  عددًا 
إضافة  بوزارته،  الصلة  ذات 
اىل عمل القضاء وأهمية تكثيف 

وتريته إلجناز االحكام بسرعة.
واستقبل سليمان، يف حضور 
والسفري  قرطباوي  الوزير 
وفدا  باولي،  باتريس  الفرنسي 
للكتاب  الدولي  االحتاد  من 
جلنة  من  وفد  مع  العدول 
صندوق تعاضد الكتاب العدول 
اللبنانيني، ومت البحث يف تطوير 

سليمان عرض مع قرطباوي شؤون 
الكتّاب العدول

مهنة  بتنظيم  املتعلقة  القوانني 
النضمام  متهيدا  العدل  الكاتب 
لبنان اىل االحتاد الدولي للكتاب 
العدول نظرا اىل دور املهنة يف 
التقنيات  وتطور  العوملة  عصر 

ولكونها تشكل ضمانا للعدالة.
من  اجلمهورية  رئيس  واطلع 
والعدل  االدارة  جلنة  رئيس 
ما  آخر  على  غامن  روبري  النائب 
الفرعية  اللجنة  اليه  توصلت 
القوانني  مشاريع  تدرس  اليت 

االنتخابية.
السابق  الوزير  مع  وتناول 
التطورات  بويز  فارس 

السياسية.

الرئيس ميقاتي والسفري البابوي كاتشا يف السرايا أمس االول
رئيس الجمهورية خالل استقباله النائب غانم يف بعبدا أمس االول

أعلن وزير اخلارجية واملغرتبني 
مبادئ  التزام  منصور  عدنان 
منظمة »التعاون االسالمي« يف 
اإلرهاب  »التصدي لكل أشكال 
الذي يضرب يف أماكن عدة من 
دولنا، ومواجهة النعرات الدينية 
بقوة  والتصدي  والطائفية 
املذهبية  التفرقة  لسياسات 
املدمرة لنسيج شعوبنا ووحدتها، 
التكفريية  الفتاوى  ورفض 
للتطرف  حاضنة  بيئة  تولد  اليت 
يف  وتساهم  والقتل،  والعنف 
العامل  يف  اإلسالموفوبيا  تأجيج 

واليت نعمل على إطفائها«.
لدى  لبنان  كلمة  يف  وأكد 
متثيله رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان يف الدورة الثانية عشرة 
يف  اإلسالمي«  »التعاون  لقمة 
عن  »الدفاع  استمرار  القاهرة، 
القضية الفلسطينية والعمل على 
حق  وتأكيد  االستيطان،  وقف 

العودة  يف  الفلسطيين  الشعب 
الفلسطينية  دولته  وإقامة 

املستقلة وعاصمتها القدس«.
ويف املوضوع السوري، ذّكر 
بسياسة النأي بالنفس لـ«محاية 
حمتملة  تداعيات  أي  من  لبنان 
هلذه األزمة اخلطرية قد تنعكس 
السياسي  نظامه  على  سلبا 
وسلمه األهلي وعيشه الواحد«. 
الشؤون  يف  التدخل  ورفض 
»أن  معتربًا  لسوريا،  الداخلية 
خيرجها  وحده  السياسي  احلوار 
من أزمتها وحيفظ وحدة أرضها 
العنف  دورة  ويوقف  وشعبها، 

واالقتتال فيها«.
العدوان  اىل  وتطرق 
مركز  على  األخري  االسرائيلي 
أنه  اىل  الفتًا  سوري،  علمي 
»آن األوان لوقفة واحدة شجاعة 
مبستوى  وتليق  إسرائيل،  تردع 

األمة وإمكاناتها«.

منصور ملتزمون التصّدي لكل أشكال اإلرهاب

عن  احلديث  كان  بعدما 
إال  مير  ال  االنتخابات،  تأجيل 
بضعة  كل  يتيم  تصريح  يف 
ترتفع  األصوات  بدأت  أيام، 
أنه  أو  التأجيل  »تفضيل«  عن 
»لن تكون انتخابات«، من دون 
تارة  إقرانه  األمر  من  أن خيفف 
يكن  مل  »إن  بـ  وطورا  بـ«إذا« 

هناك...«.
فبعد زيارته رئيس اجلمهورية 
رأى  سليمان،  ميشال  العماد 
الوزير السابق فارس بويز »أن 
ما هو أهم من حصول االنتخابات 
وعدم  األمين  الوضع  تفجر  هو 
مبمارسة  بها  يفوز  ملن  السماح 
أن حتصل  أيضا  واألهم  احلكم. 

»اجلماعة« يف الريزة  وبويز ال يستبعد تأجيل االنتخابات

يشهد خميم عني احللوة ارتفاعًا 
ملحوظًا يف عمليات سرقة األسلحة 
الرشاشة من املخازن، واملكاتب، 
القوى  ملعظم  التابعة  واملقرات 
واإلسالمية.  الوطنية  والفصائل 
مطلعة  فلسطينية  مصادر  وتؤكد 
أن »عمليات السرقة نشطت أخريًا، 
سعر  ارتفاع  أهمها  أسباب،  لعدة 

تفشي ظاهرة سرقة األسلحة يف عني احللوة
واملسدس،  الرشاشة،  البندقية 
الواحدة  الرصاصة  إىل  وصواًل 
أربعة  إىل  وصل  جنوني،  بشكل 
ومخسة أضعاف سعرها األصلي«، 
إعادة  »بعد  معتربة أن ذلك يأتي 
إىل  األسلحة  بيع  خط  تنشيط 
يقومون  جتار  طريق  عن  سوريا 

بهذه املهمة«.

خالله  من  تشعر  قانون  وفق 
اغلبية الناس بأنها فعال ممثلة«. 
وأعرب عن اعتقاده »ان الوقت 
مل يعد يسمح إال باعتماد قانون 
الستني، ولو بتعديالت سطحية 
ال تعاجل املشكلة، واذا اقتضى 
االمر أن يكون هناك تأجيل تقين 
فهذا  وجيزة  ولفرتة  لالنتخابات 

سيكون أفضل«.
النائب  ذكر  الرابية،  ومن 
النواب  جملس  لرئيس  السابق 
إيلي الفرزلي، بعد لقائه النائب 
أعضاء  عون،  ميشال  العماد 
بأن  النيابية،  التواصل«  »جلنة 
»اليت  الدستور  من   24 املادة 
جتعل  املناصفة،  اقتضت 

احلقيقية  باملناصفة  التمسك 
عليه«.  املساومة  ميكن  ال  أمرا 
وقال: »اذا مل يتم التوافق عل 
املهلة  خالل  احلقيقة  املناصفة 
اللجنة  وضعتها  اليت  الزمنية 
املواضيع  دراسة  اىل  فسيصار 
وفق  املشرتكة  اللجان  يف 
القوانني والتصويت يف حضور 
»اننا  مؤكدا  بري«،  الرئيس 
انتخابات  قانون  اىل  ذاهبون 
السياسي،  العمل  ينظم  بقانون 
فلن  قانون  هناك  يكن  وان مل 

تكون انتخابات«.

»اجلماعة« يف الريزة
واالنتخابات  األمن  ومواضيع 
حمور  كانت  عرسال،  وقضية 
السياسية  واللقاءات  املواقف 
والعسكرية  والديبلوماسية 
أمس االول، حيث زار وفد من 
برئاسة  اإلسالمية«  »اجلماعة 
عزام  السياسي  املكتب  رئيس 
األيوبي، قائد اجليش العماد جان 
قهوجي. وأفاد بيان لـ«اجلماعة« 
ان الوفد قدم »التعزية بشهيدي 
عرسال،  حادثة  يف  اجليش 
وكانت مناسبة اطلع فيها الوفد 
حيثيات  على  اجليش  قائد  من 
الذي  التحقيق  وعلى  احلادثة 
املالبسات  لكشف  اجليش  بدأه 

احمليطة بهذه احلادثة«.
قهوجي  عن  البيان  ونقل 
كما  عرسال  أهل  على  »حرصه 
بنفس  اللبنانية  املناطق  كل 
املؤسسة  على  حرصه  مستوى 
العسكرية وهيبتها«، مشريا إىل 
أمام  »هواجسه  أبدى  الوفد  أن 
احملاوالت  من  قهوجي  العماد 
يف  اجليش  إلدخال  املتكررة 

صدام مع حاضناته االجتماعية«، 
على  اجلماعة  »حرص  له  مؤكدا 
حتظى  مؤسسة  اجليش  بقاء 
ومصدر  اللبنانيني،  كل  بثقة 
استقرار  وضمان  اطمئنانهم 

الوطن«.
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العام  النائب  كلف 
القاضي  لبنان  التمييزي يف 
املباحث  قسم  ماضي  حامت 
إيداعه  املركزية  اجلنائية 
اليت  املقابلة  عن  نسخة 
سليمان  النائب  مع  أجريت 
املرئيات  إحدى  على  فرجنية 
يتعلق  أمرًا  فيها  »تناول 
وتأتي  اجلمهورية«.  برئيس 
طلبه  على  أيام  بعد  اخلطوة 
النائب  عن  احلصانة  رفع 
بطرس حرب ملالحقته جزائيًا 
شخص  إىل  اإلساءة  »جبرم 
ومقامه  اجلمهورية  رئيس 
اجلمهورية  رئيس  إن  وقوله 
واتهامه  القضاء،  مع  تدخل 
وأصدر  بالتواطؤ«.  القضاء 
كّلف  قرارًا  ماضي  القاضي 
مبوجبه جلنة اخلرباء اليت كانت 
من  سابق  وقت  يف  معينة 
أجل حتديد مدى انطباق صفة 
تبييض األموال على عمليات 
»بنك  و  املدينة«  »بنك 
وتوسيع  املتحد«،  االعتماد 
جلهة  خصوصًا  املهمة  هذه 
األشخاص  مجيع  أمساء  بيان 
من  أموااًل  تقاضوا  الذين 
من  أو  املصرفني  هذين 
أحدهما مع بيان قيمة املبالغ 
أن  على  وسببها،  املقبوضة 
تقريرها  اللجنة  هذه  تنهي 
يف مهلة أقصاها 3 أسابيع.

»العهد  موقع  ونقل 
»حزب  لـ  )تابع  اإلخباري« 
اهلل( عن القاضي ماضي أّنه 
من  كائنًا  أحد،  على  »ممنوع 
لرئيس  يتعّرض  أن  يكون، 
فهما  للقضاء،  أو  اجلمهورية 

ماضي يطلب مقابلة لفرجنية 
تناول فيها رئيس اجلمهورية

اللبنانيان 
جون وآن 

بيطار صاحبا 
اطول زواج 

يف امريكا
وايد  وورلد  مجعية  ذكرت 
ان  االمريكية  انكاونرت  ماريدج 
كونيكتيكت  والية  من  زوجني 
اطول  صاحيب  كانا  االمريكية، 
زواج بني من تقدموا لنيل لقب 
انهما  اذ  زواج  اطول  صاحيب 

تزوجا قبل ٨٠ عامًا.
واضافت اجلمعية ان الزوجني 
يتحدران من اصل لبناني، وهما 
اجنب  وقد  بيطار،  وآن  جون 
حفيدًا   3٠ اخلمسة  اوالدهما 

وابن حفيد. 

وقال:  أمحران«.  خّطان 
غري  »خربيات«  حرب  »أحضر 
صحيحة حبق رئيس اجلمهورية 
والقضاء وهذا أمر مرفوض«، 
ولفت إىل أن »الطلب أصبح 
الذي  العدل  وزير  عهدة  يف 
إىل  حيّوله  أن  املفرتض  من 
اجمللس النيابي حبيث يسلك 
هذه  يف  الطبيعي  املسار 
أّن  على  مشّددًا  احلاالت«، 
يف  عاليًا  سيبقى  »السقف 
إىل  يسيء  من  كل  مالحقة 
الرئاسة األوىل وإىل السلطة 

القضائية«.
من جهة ثانية، أعلن مكتب 
احملكمة  يف  العام  املّدعي 
أن  بلبنان،  اخلاصة  الدولية 
فاريل  نورمان  العام  املدعي 
بإدخال  سرّيًا  طلبًا  »أودع 
االتهام  قرار  على  تعديالت 
املتهم  قضية  يف  احلالي 
يف  وآخرين  عياش  سليم 
جرمية اغتيال الرئيس السابق 
رفيق  اللبنانية  للحكومة 
التعديالت  وأن  احلريري، 
بعض  تورد  املقرتحة 

التوضيحات«.
وأوضح البيان أن »توقيت 
هذا اإليداع هو للوفاء بالتزام 
العام  املّدعي  مكتب  قطعه 
اليت  التمهيدّية  اجللسة  أثناء 
اإلجراءات  قاضي  عقدها 
كانون   3٠ يف  التمهيدّية 
املاضي،  )يناير(  الثاني 
املوقع  على  قريبًا  وُتنشر 
نسخة  للمحكمة  اإللكرتوني 
ممّوهة علنّية من صفحة غالف 

الطلب«.

رأى بطريرك الروم الكاثوليك 
»اّن  حلام  الثالث  غريغوريوس 
انتخاب  لقانون  اساس  افضل 
عادل، هو عندما نطالب حبقوق 
مطالبتنا  جانب  اىل  اآلخرين 
املسلمني:  خماطبًا  حبقوقنا«، 
ومنهم،  وهلم  معهم  »اننا 
املسيحية  حضارتنا  من  فكثري 
فيها جذور اسالمية، وكثري من 
جذور  فيها  اإلسالمية  احلضارة 

مسيحية«.
اجلمعية  افتتاح  يف  وأمل 
االعلى  للمجلس  العمومية 
حضور  الربوة، يف  للطائفة يف 
يوحنا  املطران  الرئيس  نائيب 
واألمني  نسناس  وروجيه  حداد 
واألعضاء،  الفرن  بسام  العام 
واألمان  السالم  »إحالل  يف 
وبلدان  لبنان  يف  واالستقرار 
املنطقة«، وحيا اجليش اللبناني 
الوطن،  أمن  على  يسهر  الذي 
شهيديه  أرواح  على  مرتمّحًا 

اللذين سقطا أخريًا.
ولفت نسناس اىل »ان قوتنا 
ليست يف اعدادنا بل يف دورنا، 
هذا  والية  بدء  منذ  سعينا  وقد 

متوازيني:  خطني  على  اجمللس 
اإلميان  جوهر  بلورة  األول، 
بلبنان وطنًا نهائيًا جلميع ابنائه، 
فشددنا على وحدة الطائفة وعلى 
بني  واالنفتاح  التعاون  نهج 
لتثبيت  واملسلمني  املسيحيني 
واآلخر،  املشرتك،  العيش  قيم 
باخلدمات  الطائفة  ابناء  حتصني 
اليت  والتنموية  االجتماعية 
وجتدد  بأرضهم  متسكهم  ترسخ 
تراثهم اجمليد يف املساهمة يف 
التنوير  رسالة  لبنان ومحل  بناء 
والتحديث يف بلدنا ويف املنطقة 

والعامل«.
التقرير  العام  األمني  تال  ثم 
السنوي الذي خلص اىل السؤال 
»اي جملس اعلى نريد؟«، معتربًا 
ان  األعلى  اجمللس  على  »ان 
على  له  املرسوم  بالدور  يقوم 
والسياسي  الوطين  الصعيدين 
خصوصًا  ومسؤولية  جرأة  بكل 
الوحيد  الرمسي  الناطق  انه 
كما  لبنان،  يف  الطائفة  باسم 
اإلمنائي  باجلانب  ان يهتم  عليه 

واالجتماعي«. 

حلام: أفضل أساس لقانون انتخاب عادل 
املطالبة حبقوق اآلخرين إىل جانب حقوقنا

البطريرك لحام متحدثًا يف الجمعية العمومية، يحوطه السيدان الفرن 
ونسناس واملطران يوحنا حداد.

قليلة  أسابيع  مسافة  على 
من »املوعد املبدئي« النطالق 
الدولية  احملكمة  حماكمات 
الهاي،  يف  بلبنان  اخلاصة 
ويف ظل النريان اليت حتاصر 
احلدود اللبنانية مشااًل وشرقًا، 
اإلسرائيلية  والتهديدات 
تولت  جنوبًا،  املتزايدة 
وعرب  الفرنسية  »لوفيغارو« 
مراسل معروف تارخييًا باحنيازه 
و«رواياتها«،  إلسرائيل 
أجهزة  بدأته  ما  استكمال 
أمريكية واسرائيلية عرب بعض 
اجلهات الرمسية البلغارية، من 
»فربكات« حول عالقة »حزب 
الركاب  حافلة  بتفجري  اهلل« 
بورغاس  يف  اإلسرائيلية 
األسود  البحر  على  البلغارية 

يف الصيف املاضي.
األمريكي  الضغط  وبرغم 
به  أقرت  الذي  واالسرائيلي 
بارزة  ديبلوماسية  أوساط 
ال  األوروبي،  االحتاد  يف 
احمليطة  املعطيات  تشي 
اآلن،  حتى  بورغاس  بقضية 
إلدراج  أوروبي  توّجه  بوجود 
»الالئحة  على  اهلل«  »حزب 
»منظمة  السوداء«)تصنيفه 
أقدمت  فيما  ارهابية«(، 
عرب  البلغارية  السلطات 
امس  بروكسل  يف  سفريها 
تقرير  توجيه  على  االول، 
التحقيقات اىل  بنتائج  رمسي 

دول االحتاد االوروبي.
وقالت اوساط ديبلوماسية 
»إن صوفيا تعرضت  بلغارية 
تدرج  كي  هائلة  لضغوط 
الئحة  على  اهلل«  »حزب 
ان  »اال  خاصتها،  اإلرهاب 
لدى  فليست  متعذر،  ذلك 
للمنظمات  الئحة  بلغاريا 
اإلرهابية«، على حد تعبريها.

العام  األمني  وكشف 
األوروبي  لالحتاد  التنفيذي 
لـ«السفري«  فيمون  بيار 
إدراج  تطلب  مل  بلغاريا  أن 
الئحة  على  اهلل«  »حزب 
املنظمات اإلرهابية يف االحتاد 
األوروبي، بل طلبت مساعدة 
االحتاد يف التحقيقات، وهذا 
جهازه  عرب  االحتاد  فعله  ما 
املستقل »أوروبول« املختص 

بالتحقيقات.
»بوجود  فيمون  وأقر 
االحتاد  دول  بني  انقسام 
»حزب  إدراج  حول  االوروبي 
اإلرهاب«،  الئحة  على  اهلل« 
دول  »بعض  ان  اىل  مشريًا 
ذلك  طلبت  اليت  هي  االحتاد 
بعد تسّلمها التقرير البلغاري 
وبعد أن تلقت طلبات صادرة 
والواليات  إسرائيل  عن 

املتحدة«.
وعكست أوساط ديبلوماسية 
اوروبية ما وصفته »تشكيكًا 
أوروبيًا حقيقيًا« يف التحقيق 
السلطات  أجرته  الذي 
يف  ذلك  ويتجلى  البلغارية، 

اآلتي:
املعارضة  تشكيك  »اواًل، 

وانتقادها  بالتحقيق  البلغارية 
من  نتائج  عن  احلكومة  إعالن 

دون استشارة الربملان.
ثانيًا، البيئة السياسية غري 
حيث  بلغاريا،  يف  السليمة 
يستشري الفساد يف الدوائر 
القضاء  ويف  السياسية 
البلغاري، وهذا ما يؤدي اىل 
احلكومي  باجلهاز  ثقة  أزمة 
الشــركاء  قبل  من  البلغاري 

األوروبيني.
إسرائيل  مسارعة  ثالثًا، 
فور وقوع احلادث اىل اتهام 
قبل  اهلل«  و«حزب  إيران 
البلغارية  التحقيقات  بدء 

الرمسية.
أن  من  اخلشية  رابعًا، 
يؤدي إدراج »حزب اهلل« على 
الئحة املنظمات اإلرهابية اىل 
االحتاد  داخل  حقيقية  مشكلة 
اإلدراج  هذا  ألن  األوروبي، 
طلب  على  بناء  عادة  يتّم  ال 
خطر  لوجود  بل  معينة،  دولة 
مسار  عرب  مير  وهو  حقيقي، 
األمر  يتطلب  كما  قضائي، 
عميقة  سياسية  مناقشة 

لوقائع موجودة«.
مصلحة  من  هل  خامسًا، 
اهلل«  »حزب  تضع  أن  أوروبا 
»الالئحة السوداء« وهو  على 
السلطة يف  موجود يف  حزب 

لبنان؟«.
رواية »لوفيغارو«

املثرية  النقطة  ان  اال 
حضور  يف  جتلت  لالهتمام، 
صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية 
ما  وجديدها  املسألة،  يف 
حصلت  معلومات  إنه  قالت 
املصّنف  التقرير  من  عليها 
»سري للغاية« حول التحقيق 

البلغاري.
اليت  املعلومات  وحبسب 
ضمن  »لوفيغارو«  اوردتها 
الكسندر  ملراسلها  تقرير 
ليفي فإن جاك فيليب مارتن 
وبراين  ريكو  ويليام  ورالف 
كنديان  وهم  جاميسون، 
املسؤولون  هم  وأوسرتالي، 

عن االعتداء.
التفجري  يف  األول  وقتل 
حقيبة  حيملها يف  كان  بعبوة 
فقد  أما شريكاه  ظهره،  على 
إىل  أوروبي،  بلد  عرب  عادا، 
من  أنهما  العلم  مع  لبنان، 

أصول لبنانية.
ما  الصحيفة  وعرضت 
لوزير  تصريح  إنه  قالت 
تسفيتان  البلغاري  الداخلية 
تسفيتانوف يقول فيه »لدينا 
»حزب  متويل  عن  معلومات 
أحدهما  لشخصني،  اهلل« 
حوزتهما  يف  التفجري،  منفذ 
كندي  صحيحان  سفر  جوازا 
عضوان  وهما  وأوسرتالي، 
يف اجلناح العسكري للحزب. 
شارك  ثالث  شخص  وهناك 
بلغاريا  ودخل  اهلجوم  يف 

معهما يف 2٨ حزيران« .

مارلني خليفة 
»السفري«

»لوفيغـارو« تقـّدم روايـة إسـرائيليـة: 
املفّجـرون فـي لبـنان

أوروبـا ال تثـق باتهام بلغاريا لـ«حـزب اللـه«
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كرامي يتحدث عن حماوالت لالنتقاص من هيبة اجليش
»ال  أن  كرامي،  عمر  اللبنانية  للحكومة  السابق  الرئيس  اكد 
خالص للبنان إال بالشرعية، وخيارنا هو خيار األكثرية الساحقة من 
اللبنانيني، وهو مع الدولة بكل مؤسساتها، وعلى رأسها اجليش 

اللبناني«.
لكن  اجليش،  هذا  هيبة  من  لالنتقاص  »هناك حماوالت  وقال: 
حنن نعترب أن اجليش هو الذي حيفظ لبنان يف كل مقوماته، وأن 
اللبنانيني بأكثريتهم الساحقة هم مع مؤسسة اجليش، ونرجو أال 
يضيع أحد هذه املبادئ وهذه القيم، واجلميع يدعم اجليش ليبقى 
لبنان وطنًا عربيًا حرًا مستقرًا متماسكًا، وأن يلعب دوره األساسي 
أن  أمن حقيقي وواقعي ال ميكن  األمن، ألنه من دون  يف حفظ 

يكون هناك استقرار وازدهار«.
كالم كرامي جاء بعد اجتماعه يف طرابلس مع السفري املصري 
الثاني،  وطننا  مصر  نعترب  اللقاء:«حنن  بعد  وقال  محدي  أشرف 
الدور  هو  وهذا  أيضًا،  والسياسي  االقتصادي  ثقلها  هلا  ومصر 
القومي الذي لعبته يف أيام الرئيس مجال عبد الناصر وما قبله وما 
بعده، وطبعا الربيع العربي الذي وصل اىل مصر وغريرَّ فيها بشكل 
جذري، لكن مل تستقر األمور بعد، ونرجو أن تستقر على األسس 
الوطنية اليت عرفناها يف مصر وأن تعود اىل قيادة العامل العربي 

واإلسالمي يف درء األخطار اليت حتيط بالبالد العربية«.
من جهته، قال السفري محدي: »تناقشنا يف الوضع اإلقليمي، 
وبالذات ما حيدث يف سورية، وتأكدت منه أن هناك سعيًا دؤوبًا 
من جانبه ومن جانب كل الرجال املخلصني يف لبنان على أن ينأى 
مستقرًا  لبنان  يظل  أن  وعلى  جواره  عما جيري يف  بنفسه  لبنان 

وبعيدًا من كل التجاذبات السياسية اليت حتدث فيه«.
وعن األوضاع احلالية يف مصر، أجاب :«حتدثنا عن التغريات يف 
مصر وعن تبعات ما بعد الثورة، وإن شاء اهلل وكما ذكرت للرئيس 
كرامي، حنن متفائلون خالل الفرتة القادمة بأن األمور ستستقر اىل 

حد ما بإذن اهلل«.

اللبناني  اجليش  قائد  جّدد 
تأكيد  قهوجي  جان  العماد 
كما  عرسال  أهل  »على  حرصه 
مبستوى  اللبنانية  املناطق  كل 
حرصه على املؤسسة العسكرية 
دان  وقت  يف  وهيبتها«، 
اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق 
»أعمال  الليو  فيليب  الفرنسية 
العنف غري املقبولة اليت وقعت 
ضد اجليش اللبناني يف منطقة 
عرسال واليت تسببت يف مقتل 
من  آخر  عدد  وجرح  شخصني 

اجليش اللبناني«.
على  األمنية  التدابري  وبقيت 
حاهلا يف حميط بلدة عرسال، من 
دون أن تتوصل القوى األمنية 
بعالقتهم  املشتبه  توقيف  إىل 
الدموي الذي  املباشرة باملكمن 
خمابرات  من  دورية  استهدف 
قيامها  أثناء  اللبناني  اجليش 
عرسال  يف  هلا  أمنية  مبهمة 
طالب  وجدد  املاضي.  اجلمعة 
خروجهم  عرسال  يف  املدارس 
إىل حيث يتمركز اجليش والقوا 
فوج  قائد  وسلموا  عناصره 
اجملوقل العميد جورج نادر علمًا 
مرتًا   316 حواىل  بطول  لبنانيًا 
سقف  »حتت  البلدة  أن  لتأكيد 

القانون«.
السياق  يف  قهوجي  والتقى 
مفيت بعلبك - اهلرمل الشيخ بكر 
الرفاعي الذي قدم له التعازي 
بالشهيدين. وذكر بعض وسائل 
عن  »حبثا  اجلانبني  أن  اإلعالم 
وحل  عرسال  يف  لألزمة  خمرج 
إىل  اللجوء  دون  من  األمور 
القوة«. وصرح املفيت الرفاعي 

بعد اللقاء أن »قائد اجليش أكد 
لنا أن املؤسسة العسكرية والدة 
اجلميع وليست طرفًا يف صراع 
دون  من  للجميع  حاضنة  إمنا 
تتعلق  املسألة  وأن  استثناء 
األشخاص  من  حمددة  مبجموعة 
عرسال  ببلدة  وليس  خصوصًا 

عمومًا«.
جهتنا  »من  قائاًل:  وأضاف 
تقريرًا طبيًا يظهر كيفية  طلبنا 
)املطلوب(،  احلميد  خالد  مقتل 
أمنية  تدابري  هناك  تكون  وأن 
ال  حمددة  فئة  تتناول  للجيش 
عرسال  فاعليات  و  اجلميع. 
هذه  وصول  ومع  متجاوبة 
املسألة إىل خواتيمها. وهم يف 
تشاور دائم وشكلوا جلنة متابعة 
على  عملية  خبطوات  للقيام 

األرض لتنفيس االحتقان«.
مفتي البقاع يف عرسال

ملعاجلة  املساعي  إطار  ويف 
يف  لقاء  عقد  عرسال،  موضوع 
بلدية عرسال حضره وفد العلماء 
برئاسة مفيت البقاع الشيخ خليل 
اللقاء  بعد  شكك  الذي  امليس 
أن  »نتمنى  وقال:  بالتحقيقات 
حبسب  املطلوبني  توقيف  يتم 
األصول القانونية ويتم التحقيق 
بشفافية لصون مؤسسة  معهم 
اجلميع  من  أحوج  فنحن  اجليش 
ألن تعرف احلقيقة«. وحيا املفيت 
امليس قائد اجليش واملؤسسة 
إال  سالح  »ال  قائاًل:  العسكرية 

سالح اجليش اللبناني«.
السابق  الرئيس  وطالب 
احلجريي  باسل  عرسال  لبلدية 
يف تصريح أمس بتشكيل جلنة 

جرى  ما  حيثيات  يف  حتقيق 
وأهالي  العسكريني  تنصف 
عرسال »فاملوضوع عند القضاء 
الذي هو املرجع الصاحل ويعطي 

كل صاحب حق حقه«.
اجليش،  قيادة  مقر  ويف 
وفدًا  قهوجي  العماد  التقى 
ضم  اإلسالمية«  »اجلماعة  من 
عزام  السياسي  املكتب  رئيس 
احلوت  عماد  النائب  األيوبي، 
واملسؤول السياسي يف البقاع 
علي أبو ياسني، مقدمًا التعازي 
احلادث،  يف  اجليش  بشهيدي 
اجليش  قائد  من  الوفد  واّطلع 
والتحقيق  احلادث  حيثيات  على 
لكشف  اجليش  بدأه  الذي 

مالبساتها.
عن  صادر  بيان  وأوضح 
أنها  اإلسالمية«  »اجلماعة 
»بقاء  على  حرصها  أكدت 
اجليش مؤسسة حتظى بثقة كل 
اطمئنانهم  ومصدر  اللبنانيني، 

وضمان استقرار الوطن«.
الناطق  دان  باريس،  ويف 
الفرنسية  اخلارجية  وزارة  باسم 
فيليب الليو »أعمال العنف غري 
املقبولة اليت وقعت ضد اجليش 
اللبناني يف منطقة عرسال واليت 
تسببت يف مقتل شخصني وجرح 
اللبناني«.  عدد آخر من اجليش 
دعمها  جتدد  »فرنسا  أن  وأكد 
اللبناني  اجليش  لقوات  القوي 
يف  أساسيًا  دورًا  تلعب  اليت 
استقرار الدولة اللبنانية«، حمذرًا 
من أنه »يف ظرف إقليمي صعب 
جدًا ونتيجة األزمة يف سورية ال 
إىل  ينجر  أن  لبنان  على  جيب 

صراع ال عالقة له فيه«.
مسألة  من  املواقف  ويف 
كتلة  عضو  أمل  عرسال، 
»املستقبل« النيابية أمني وهيب 
بـ »أن تتجه حادثة عرسال حنو 
توضع يف  وأن  اجلدية  املعاجلة 
يد القضاء العسكري الذي ننتظر 
استغالل«،  أي  من  بعيدًا  رأيه 
إذاعة  إىل  حديث  يف  مشددًا 
»الشرق« على »أن خيار عرسال 

هو الدولة«.
»الوفاء  كتلة  عضو  وأكد 
حسني  النيابية  للمقاومة« 
»االعتداء  أن  بدوره  املوسوّي 
اجليش  وأفراد  ضّباط  على 
ومشبوه  ظامل  عمل  الّلبنانّي 
ومدان، ألّن جيشنا الوطيّن أثبت 
األساسّية  الوطن  ضمانة  أّنه 
وبدعم  املقاومة  مع  بالّتكامل 
وواجبنا  اللبنانّي،  الّشعب  من 
صّفًا  بالوقوف  يقضي  الوطيّن 
املعتدين،  وحماسبة  اجليش  مع 
اخلطب  إىل  الّلجوء  وعدم 
»اّتهام  أّن  ورأى  العصبّية«. 
املقاومة  وسالح  اهلل  حزب 
زورًا وافرتاًء يكشف عن نكران 
الّزكّية اليت  الّدماء  اجلميل جتاه 
بذلت وال تزال دفاعًا عن سيادة 
وحّرّية كّل الّلبنانيني والعرب«.

يف  آذار«   14 »قوى  وكانت 
لقاءاتها  إطار  ويف  اجلنوب 
بيان  يف  طالبت  الدورية 
حادث  مالبسات  »بكشف 
عرسال وبتحقيق شفاف وعادل 
إلزالة  القانونية  األصول  ضمن 
االلتباس احلاصل واعتبار أن أي 
أيًا  اعتداء على اجليش مستنكر 

تكن أسبابه«.

قهوجي: حريصون على عرسال حرصنا على اجليش اللبناني

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
تويرت«،   « موقع  على  سليمان 
هي  املعطاة  »التوجيهات  أن 
مواطن سوري  أي  ترحيل  بعدم 
إىل سورية تنفيذًا لشرعة حقوق 

اإلنسان«.
من  النازحني  شأن  ويف 
سورية، أعلنت سفارة اإلمارات 
بريوت  يف  املتحدة  العربية 
محلته  »ضمن  أنه  بيان،  يف 
املساعدات  لتقديم  املتواصلة 
من  النازحة  لألسر  اإلغاثية 
اهلالل  قام  لبنان،  إىل  سورية 
وبإشراف  اإلماراتي  األمحر 
السفارة، بتوزيع مساعدات على 
1700 أسرة فلسطينية نازحة يف 
منطقة البقاع، وتأتي املساعدات 
 4000 سيشمل  برنامج  ضمن 
يف  نازحة  فلسطينية  أسرة 
غالبية املخيمات الفلسطينية يف 

لبنان«.
منظمة  أطلقت  ذلك،  إىل 
ووتش«  رايتس  »هيومن 
احلالي  للعام  العاملي  تقريرها 
يف  عقدته  صحايف  مؤمتر  يف 
بريوت أشارت فيه إىل »وجود 
قبل  من  معاملة  وسوء  تعذيب 
وجو  اللبنانية،  األمنية  األجهزة 
نوه  وإذ  احملاسبة«.  عدم  من 
الذي  لبنان  مبوقف  التقرير 
أمام  مفتوحة  حدوده  أبقى 
السوريني،  الالجئني  تدفق 

قال: »احلكومة عمدت إىل حجز 
غري  لوجودهم  السوريني  بعض 
آب  ويف  لبنان،  يف  الشرعي 
ترحيل  مت  املاضي  )أغسطس( 
14 شخصًا على رغم أن حياتهم 
يف خطر، كما أن هناك شخصًا 
سيتم  طالس  آل  من  جديدًا 
ترحيله، لكن وزير الداخلية أكد 
أنه لن يتم ترحيله، ولكننا ندعو 
عدم  من  التأكد  إىل  احلكومة 
سورية  إىل  شخص  أي  ترحيل 
إذا كان سيتعرض لالضطهاد. 
كما أن عددًا من هؤالء الالجئني 
أفادوا أنهم يفتقدون األمان يف 
لبنان، ال سيما بعد اختطاف عدد 

من األشخاص ألسباب ثأرية«.

سليمان لعدم ترحيل أي سوري 
تنفيذاً لشرعة حقوق اإلنسان

الرئيس اللبناني ميشال 
سليمان

رسالة 
فيليكس اىل شباب 
لبنان: من يصمم 
حيقق املستحيل

مزار  فندق  نزالء  يشعر  مل 
كفرذبيان  انرتكونتينتال- 
فقد  اليوم،  الثلوج  بربودة 
الذي  النمسوي  البطل  أهلب 
حقق رقمًا قياسيًا يف خرق جدار 
بومغارتنر،  فيليكس  الصوت، 
احلماسة يف كل من استمع اليه 
»مينا  مهرجان  فاعاليات  خالل 

كريستال«. 
املتحدث  فيليكس،  ودعا 
الرمسي يف املهرجان، الشباب 
اللبناني اىل التمسك بأحالمهم 
لديكم  يكون  ان  اجليد  »فمن 

أحالم. 
حاربوا من أجلها، وال تتخلوا 
اهتمامًا لكل  عنها، وال تعريوا 
حتقيقها  ان  لكم  يقول  من 
مستحيل، ألن من ينوي حتقيق 
شيء ما ال ميكن كسر ارادته، 
ومن يصمم حيقق املستحيل«.

عدم  عسكرية  مصادر  أكدت 
الرتاجع عن مالحقة املطلوبني يف 
حادثة عرسال وقالت ان خمابرات 
 65 تتضمن  نشرة  متلك  اجليش 
مطلوبا من املتورطني يف االعتداء 
موجودين  كانوا  أو  اجليش  على 
يف موقع احلادث، مشرية اىل ان 
أمساء هؤالء وأمكنة سكنهم باتت 
معروفة ويعمل اجليش على مراقبة 

حتركاتهم.
وقالت الوكالة الوطنية لالعالم 
مساء امس االول أن دورية للجيش 
أوقفت يف جرد بلدة عرسال عند 
م.ح  املدعو  الشرقية،  السلسلة 
أنه  وادعائه  به  االشتباه  بعد 
عناصر  وضبطت  للماشية.  راع 
الدورية على هاتفه اخللوي صورا 
املنطقة  للجيش يف  تابعة  ملراكز 

وحتركات عناصره.
اليت  املساعي  سياق  ويف 
جترى، عقد لقاء يف بلدية عرسال 
حضره وفد العلماء برئاسة املفيت 
بعد  شكك  الذي  امليس  خليل 
نتمنى  وقال:  بالتحقيقات  اللقاء 
ان يتم توقيف املطلوبني حبسب 
التحقيق  ويتم  القانونية  األصول 
مؤسسة  لصون  بشفافية  معهم 
اجليش فنحن احوج من اجلميع ألن 

تعرف احلقيقة.
مفيت بعلبك يف الريزة

إللقاء  املداهمات  بدء  وقبل 
نشطت  املتورطني  على  القبض 
لتسليم  واملعاجلات  املفاوضات 
املتورطني. وقد زار مفيت بعلبك 
الشيخ بكري الرفاعي قائد اجليش 
بعد  وقال  قهوجي  جان  العماد 
ان  اجليش  قائد  لنا  اكد  اللقاء: 
والدة  هي  العسكرية  املؤسسة 
اجلميع وليست طرفا يف صراع إمنا 
حاضنة للجميع من دون إستثناء. 
وان املسألة تتعلق مبجموعة حمددة 

وليس  خصوصا  األشخاص  من 
ببلدة عرسال عموما.

بلدة  مشايخ  من  وفد  زار  كما 
ضم  امس،  ظهر  بعد  عرسال، 
املشايخ: مسيح فخر الدين، عدنان 
مقر  الفليطي،  وأمحد  احلجريي 
آذار يف   14 لقوى  العامة  االمانة 
زيارة  إطار  يف  وذلك  االشرفية، 
السياسية.  والتيارات  الفاعليات 
وعرض الوفد أمام أعضاء االمانة، 
حبسب بيان، وقائع ما حصل يف 
بلدة  عرسال  ان  مؤكدين  البلدة، 
اللبناني  للقانون  خاضعة  لبنانية 
على  وشددوا  للجيش،  وداعمة 
اهمية تولي القضاء امللف لوضع 
عن  بعيدا  نصابها،  يف  احلقائق 
وسائل  يف  احلاصل  التأويل 

االعالم.
مسرية تالميذ عرسال

املنطقة  أبناء  خرج  جديد  ومن 
ومحل  له.  دعما  اجليش  ملالقاة 
الفاضلة  املدينة  مدرسة  تالمذة 

لبنانيا مت  علما   316 عرسال،  يف 
رمزا  مرت،  ألفي  بطول  وصلها، 
 316 تبلغ  اليت  عرسال  ملساحة 
إىل  لتقدميه  مربعا،  كيلومرتا 
بالعلم  التالميذ  وجال  اجليش. 
حاجز  اىل  البلدة  بداية  من  الكبري 
جلهة  عرسال  مدخل  عند  اجليش 

اللبوة.
وكتب على العلم رسالة موجهة 
هذا  واجليش  الدولة  أركان  إىل 
قيادة  الغالي  جيشنا  إىل  نصها: 
وأفرادا،  ورتباء  وضباطا  وقادة 
ونتضامن  معكم،  أنفسنا  نعزي 
معكم، وحنن جزء منكم، مصابكم 
خسارة  هي  وخسارتكم  مصابنا، 
معكم  تذوقنا  وقد  كله،  للوطن 
الدولة  نطالب  املرة.  الكأس 
بتحقيق العدل واإلنصاف، وبإجراء 
ملعرفة  وشفاف  عادل  حتقيق 
ينال  حتى  جرى  ما  مالبسات 
الذي  العقاب  وجمرم  مذنب  كل 

يستحقه.

مفيت بعلبك يزور قائد اجليش
وعرسال تستقبل مفيت منطقة زحلة

الراعي يصلّي يف طرابلس 
تتوجه البطريرك املاروني الكاردينال الراعي اىل طرابلس امس، لريأس 
الذبيحة االهلية عند اخلامسة عصرا يف مناسبة عيد مار مارون. وينتظر ان 

تشارك فعاليات املدينة يف املناسبة.
للصالة  سوريا  سيزور  الراعي  البطريرك  ان  عن  معلومات  وترددت 
يف كنيسة مارونية ملناسبة عيد مار مارون ويتوقع ان يلتقي البطريرك 
االرثوذكسي اجلديد يوحنا العاشر. وكان البطريرك املاروني رعى  االحتفال 
باعالن املستشفى اللبناني يف اجلعيتاوي مستشفى جامعيا، حبضور وزير 
املستشفى  ورئيسة  اللبنانية  اجلامعة  ورئيس  خليل  حسن  علي  الصحة 

االخت غربييل بو موسى ونواب والكوادر الطبية واالدارية.
الراعي كلمة يف االحتفال قال فيها: يسعدني أن أقوم بهذه  والقى 
الزيارة الراعوية للمستشفى اللبناني-اجلعيتاوي، لالحتفال بثالث مناسبات: 
األوىل، إحياء اليوم العاملي الواحد والعشرين للمريض، والثانية بإعالن 
بني  اجلامعي  التعاون  وتوقيع  اجلامعي،  اجلعيتاوي  اللبناني  املستشفى 
املستشفى وكلية الطب يف اجلامعة اللبنانية؛ والثالثة إقامة يوم مفتوح 

ملعاينة املرضى جمانا لتشخيص السكري وأمراض الشرايني. 



Page 6صفحة 6     

تحــقيقات

ارتّد ثقل 14 آذار الشعيب إىل ماضيه: باتت »ساحة 
الوحدة الوطنية« و«الدولة ال الدويلة« و«اجليش هو 
السابق  النائب  ميكن  املاضي.  من  شعارات  احلل« 
فارس سعيد أن يكتب ما يشاء يف بيانات أمانته 
العامة، يرى الرأي العام يوميًا أن العلم اللبناني ما 
عاد علم هذا اجلمهور، وال اجليش اللبناني جيشه وال 

النشيد الوطيّن نشيده
غسان سعود

بلدة عرسال واحدة من  حتى شباط 2005 كانت 
قرار  ومييتها  حيييها  املنسية،  احلدودية  املعابر 
الغذائية  املواد  تهريب  يسهل  سوري  استخباراتي 
غالبية  بها  يسمع  مل  مينعه،  أو  واملازوت  والغاز 
كل  فكانت  العصر«،  »جرمية  بعد  أما  اللبنانيني. 
موكبًا،  الشهداء  ساحة  إىل  تصل  اليت  املواكب 
العلم  يلوح  أن  يكفي  كان  آخر.  موكبًا  والعراسلة 
حتى  بعيد  من  العرسالّي  باخلتم  املمهور  اللبناني 
يفسح املعتصمون الطريق أمام البعلبكيني املغبونني 

انتخابيًا ليبلغوا بطبلهم وزمرهم ودبكتهم املنصة.
حق،  عن  الثورية  االحتفاالت  خطباء  ردد  ولطاملا 
عرسال.  دون  من  تكتمل  ال  آذار   14 ساحة  أن 
و«الرمز  السيادة«  و«مدرسة  الثورة«  »خزان  قيمة 
االستقاللّي« حبشدها الشعيّب الكبري أواًل، وبانقالبها 
»املناطق السورية«  إحدى  ثانيًا بوصفها  السياسي 
سياسيًا كما جغرافيًا واقتصاديًا. فبعيدًا عن اهليئات 
االقتصادية واملصرفية وبعض »تانتات« األشرفية، 
وختوم  خالد  وادي  يف  يشبهها  وما  عرسال  مثلت 
بريوت وصيدا وطرابلس وقرى أكروم ومدينة املنية 
أعمدة األساس يف ساحات 14 آذار. وكانت استفاقة 
هؤالء على سيادة لبنان الكبري واستقالله عن مملكة 
امللك فيصل العربية أساس السحر الذي غمر تلك 
الساحات. ما كان ميكن أبناء جبل لبنان التصديق أن 
العكارّي والبعلبكي والضناوي يهتفون معهم لفصل 
املسار عن سوريا واملصري ويريدون مثلهم »لبنان 

القوي« مبؤسساته وجيشه.
إال أن عرسال ومناطق نفوذ تيار املستقبل مشااًل 
وبقاعًا وجنوبًا توحي يوميًا بطّيها تلك الصفحة: من 
 4 اللبنانية على شرفاتهم قبل  األعالم  آالف  رفعوا 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  سنوات تضامنًا مع حكومة 
يف منطقة البداوي الشمالية مثاًل نزعوها قبل بضعة 
ويف  حملها.  السورية  الثورة  أعالم  لرفع  أشهر 
طريقهما إىل عرسال، النائب السابق فارس سعيد 
وصديقه مرشح القوات يف املنت الشمالي آدي أبي 
اللمع كانا عبثًا يبحثان عن »لبنان أواًل«، سواء يف 
باتت  البلدة.  جدران  على  أو  مستقبليهم  أحاديث 
صور الرئيس رفيق احلريري نفسه عملة نادرة يف 
مناطق نفوذ تيار املستقبل املفرتض. يف البداوي، 
حّول أنصار اجليش السوري احلّر جسرًا للمشاة إىل 
باب  السورية يف مسلسل  احلارات  أبواب  ما يشبه 
احلارة، يظن من يعربها أنه دخل األراضي السورية. 
السورية  االستخبارات  نقاط  بسواعدهم  دمروا  من 
األمنية )بعد تأكدهم من إخالئها ومغادرة من كانوا 
فيها األراضي اللبنانية إىل غري رجعة( استحدثوا منذ 
عام يف الطريق من العبدة إىل حلبا حنو ثالثني نقطة 
أمنية، يف طريق ال يتجاوز طوله عشرة كيلومرتات. 
يفعل  مل  كما  معارضيه  ضاهر  خالد  النائب  يرهب 
السورية.  االستخبارات  يف  السابقون  أصدقاؤه 
ومل تلبث مناطق السيادة املنشودة أن تنازلت عن 
سيادتها ملسلحني يذهبون وجييئون فيها ويطببون 
جمانًا مبستشفياتها، بكامل حريتهم. وال يكاد عنصر 
هو  ويصبح  بالتشبيح  يتهموه  حتى  يوقفهم  أمن 
ألنفسهم  شرعوا  اهلل  حزب  تسّلح  حبجة  املوقوف. 
التسلح، مشغولني بإنشاء دويالتهم عن امشئزازهم 
عّما  السؤال  وبدل  اهلل.  حزب  دويلة  من  املفرتض 
اإلسالميني  املقاتلني  من  الكّم  هذا  كل  يفعله 
والسالح اخلفيف يف عرسال، غدا السؤال عّما كان 
مربر  حول  إضافية  وقاحة  مع  هناك،  اجليش  يفعله 
صعود اجليش إىل اجلرد، كأنها منطقة حمظورة عليه 

مينع جتوله فيها.
باختصار، تشهد مناطق نفوذ قوى 14 آذار حالة 
من  هّم(  ال  أخرى،  مناطق  تعرفها  ال  أو  )تعرفها 
بسيادة  املّس  مبوجبها  يرفض  املذهيب،  الغليان 
على  السلفية  ومشتقاته  احلر  السوري  اجليش 
أراضيها. فما حصل يف عرسال أخريًا ليس إال حدثًا 
قتل  حني  عكار  كاد حيصل يف  مبا  مقارنة  صغريًا 
الشيخ أمحد عبد الواحد. وقد تراكمت الروايات يومها 
آذار   14 قوى  يف  عضو  ألنصار  طيارة  حواجز  عن 
وكتلة املستقبل النيابية، عمدت إىل إيقاف الباصات 
عناصر يف  عن  حبثًا  الركاب،  هويات  للتدقيق يف 
اجليش اللبناني من طوائف حمددة. وال يزال بعض 
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اليوم  حتى  احلديث  يف  يتلعثمون  الباصات  ركاب 
عما اختربوه يومها. وحينذاك، انطلقت محلة حتريض 
مماثلة للقائمة اليوم، أرادت اإلحياء بأن من قتلوا عبد 
الواحد إمنا هم من الطائفتني الشيعية واملسيحية، 
وما  ذلك.  كل  العسكرّي  التحقيق  يدحض  أن  قبل 
مرارًا  العلين  املّس  عرسال  بلدية  رئيس  رفض 
وتكرارًا بإمارته إال جزء من مشهد عام باشر مبوجبه 
املستقبل  كتلة  ويف  النيابي  اجمللس  يف  أعضاء 
طبعًا إجراءات طرد اجليش من مناطقهم. وبعيدًا عن 
أبدًا بسلطة اجليش، متنع  املرحبة  اإلذاعية  البيانات 
نفوذ  معاقل  يف  فعليًا  التحرك  من  املؤسسة  هذه 
األمنية عن  الشمال  مراجع  أحد  املستقبل. ويتحدث 
وحدة  قررت  حني  يرتسم  كاد  آخر  عرسالي  مشهد 
من اجليش دهم أحد مستشفيات طرابلس لتوقيف 
مرافقيه  كرامي  فيصل  الوزير  ألزم  فيما  مطلوب. 
بعدم إخبار زوجاتهم حتى عن هول ما رأوه ومسعوه 
يوم كاد املسلحون يأكلون موكبه بأسنانهم، حفاظًا 
على ما بقي من صورة إجيابية عن مدينته. مع العلم 
أن بيانات قوى 14 آذار اليت تتحدث عن »االحتكام 
عن  الراقي  والتعبري  الدولة  وأجهزة  القضاء  إىل 
شادي  أوقف  يوم  أبهى صورها  الرأي« جتلت يف 
املولوي. يف ظل محلة حتريض أخرى قالت صراحة 
يوقف  أن  )يرأسه شيعي( ال ميكن  أمنيًا  جهازًا  إن 

متهمًا )ُسنيًا( باالنتماء إىل »القاعدة«.
أواًل  سوريا  اهلاتفون  عرسال.  حادثة  قسوة  هنا 
يتاجرون  الذين  مذهبيًا،  احملرضون  وثالثًا،  وثانيًا 
والذين  اللبنانية،  بالسيادة  احلر  السوري  واجليش 
خاضع  غري  وقضائي  أمين  جهاز  كل  يستفزهم 
إال  ليسوا  املعلومات،  فرع  غرار  على  لسلطتهم 
كانت  اليت  فالباصات  الشعيب.  آذار   14 ثقل 
ساحة  إىل  صيدا  من  املتحمسني  املتظاهرين  تقل 
عابسة،  وجوه  مع  اليوم  أنفسهم  تقلهم  الشهداء، 
األعالم  بدل  السوداء  الرايات  نوافذها  من  خمرجة 
الراهبة  جنب  يصلي  كان  الذي  والشيخ  اللبنانية. 
أمورًا  يفيت  الذي  الشيخ  نفسه  هو  الضريح  قبالة 
الساحة اليت بات  اليوم. ويف  بـ«ما مل ينزل اهلل« 
اجلهة  والنساء  جهتيها  إحدى  يتقامسون  الرجال 
األخرى، حل نشيد فضل شاكر »سوف نبقى هنا« 
حمل النشيد الوطين. فإحياء تيار املستقبل أنه يعرب 
عن حالة يف جمتمعه وهؤالء حالة أخرى غري دقيق: 
قوى  صوت  هو  ضاهر  خالد  املستقبل  تيار  نائب 
14 آذار وصورتها يف عكار، وهو حجر الزاوية يف 
بناء اجليش السوري احلر ومتفرعاته السلفية مشااًل. 
النائب معني املرعيب هو عضو كتلة املستقبل، وهو 
أساس التحريض املذهيب على قيادة اجليش مشااًل. 
السنيورة هو رئيس كتلة املستقبل  الرئيس فؤاد 
وطليعة الرافضني لتعزيز ميزانية اجليش. ال أنصار 
الشيخ أمحد األسري ناصريون سابقون تركوا النائب 
حممد  النائب  حالة  وال  أخريًا،  سعد  أسامة  السابق 
كبارة منفصلة عن حالة تيار املستقبل يف الشمال. 
أعمدة قوى 14 آذار مشااًل وبقاعًا وجنوبًا هم أعمدة 
السلفية من ضاهر إىل األسري، مرورًا بكبارة ورئيس 
بلدية عرسال علي حممد احلجريي. أما األمانة العامة 
والنواب هادي حبيش ومسري اجلسر وعاطف جمدالني 
وغريهم، فمجرد أقنعة لواقع ما عاد يشبههم. وال 
تسعى قوى 14 آذار جمتمعة أو باملفرق إىل فرملة 
تيار  يذهب  بل  ال  نفسها.  تفجري  حنو  اندفاعها 
املستقبل يف حرد زعيمه بسبب طرده دميوقراطيًا من 
سرايا لو دامت لغريه ملا وصلت إليه، حد مضاعفة 
السرعة: بعد انسحاب املستقبل ملصلحة السلفيني 
ماليًا وأمنيًا واستشفائيًا، ينقلب انتخابيًا عالنية على 
خطاب القَسم اجلربانّي ويذهب يف يأسه من إسقاط 
الرئيس السوري بشار األسد إىل حد تصديقه أن ما 

عجزت دول العامل عن تغيريه، ستغريه عرسال.

فيديو »اجلديد«
بعد عّدة مواقف أشار فيها نّواب تيار املستقبل 
ورئيس بلدية عرسال علي احلجريي إىل أن عناصر 
كانوا  عرسال  جرود  يف  اسُتهِدفوا  الذين  اجليش 
أمس  اجلديد  قناة  عرضت  مدنية،  مالبس  يرتدون 
شريط فيديو يظهر عددًا من جرحى اجليش وشهدائه 
اللبنانية  املؤسسة  كانت  بعدما  العسكرية،  بثيابهم 
شريط  يف  ويبدو  مماثلة.  صورًا  نشرت  لإلرسال 
»اجلديد« أحد املسلحني وهو يقول لزميل له، مشريًا 
شاحنة  يف  املوضوعني  اجليش  عسكريي  أحد  إىل 
عسكرية صغرية: »هيدا بعدو طّيب. جيبولي ياه«. 
توقيف  شائعة  أمس  ظهر  بعد  عرسال  يف  وسرت 

احلجريي، ليتبنّي أنها غري صحيحة.

ومن جديد نؤكد ان همجية االرهاب  دينه 
هي  امه  تارخيه،  جغرافيته  لونه  مبادئه 
بعض  وصهيونية  العاملية....  الصهيونية 
االعراب هي اشد وطأة من اخواتها ومشتقاتها 
وتوابعها من االصوليات والعنصريات وفعل 

املوت والدمار يف هذا العامل.
تدمري ملؤسسات علمية وانسانية يف ريف 
ورتباء  لضباط  وتشويه  تشقيف  دمشق، 
وجنود اجليش اللبناني البطل يف سهل البقاع، 
االرهاب يف كل زاوية من جغرافية بالدنا...
اسطورة اخللق انطلقت من تلك الربوع، صراع 
اخلري مع الشر، آهلة اجلمال واخلصب واالبداع 
يف مواجهات حامسة مع آهلة املوت والدمار ، 
نكون او ال نكون....هي حرب وجود وبقاء.

تدمري  الصهيونية  احلركة  تلك  من  الغاية 
وفضائله  قيمه  على  والقضاء  االنسان 
السماء  من  علينا  اهلابطة  العليا  املثل  وكل 

واملرتفعة من ملكوت ارضنا حنو السماء...
بعض  مدونًا  اكتب  وانا  اليوم،  ولكن 
قناعاتي الوجدانية، نرى كيف سقطت االقنعة 
العربي  عاملنا  شعوب  لكل  بوضوح  وتبني 
منبعه  االرهاب،  حقيقة  مجعاء  واالنسانية 
حمركه ممّوله ومن يقوده على ارض سوريا 
االخضر  حترق  ضروس  ارهابية  حرب  يف 
واليابس تدمر وتقتل كل شيء يتحرك حتى 

العصافري والفراشات وحيوانات الغابات...
عقول  تالمس  حقيقة  ايضًا  ادون  ولكن 
تؤكد  احلقيقة  وهذه  العامل  هذا  يف  الناس 
على صخرة  تكسرت  واالذناب  الرؤوس  ان 
الشعب  يف  الوعي  هو  الذي  الكبري  االميان 
حق  ثقافة  احلياة  ثقافة  هي  تلك  السوري 

الصراع الذي هو حق التقدم واالرتقاء....
الصهيونية  على  القضاء  ان  اشهد  واني 
واخلارج  الداخل  يف  وتوابعها  ادواتها  وكل 
فجر  هو  وهذا  سورية  ارض  على  سيكون 
بكل  االنسانية  هلذه  خدمة  اآلتي  القيامة 
الذي  اليهودي  الشعب  ومنهم  شعوبها 
احلركة  وعنصرية  حلقد  االوىل  الضحية  كان 
املوت  ومالحم  العنصريات  ام  الصهيونية 

واخلراب لبين االنسان...
بقيادتها  العربية  السورية  اجلمهورية 
هي  العظيم،  وشعبها  الباسل  وجيشها 
ثالوث اقدس يف مقاومة واحدة ازلية ابدية 
غايتها االنسان يف حقه وخريه وحريته وعزه 
وكرامته...هذه املقاومة وتلك  االقانيم هي 
الثائر  اجلديد  االنسان  وهي  العربي  الربيع 
الذي يبين الوحدة ويصون القيم يف مسرية 

نهوض االمة وتقدم االنسانية.
اعرفه  ال  وانا  االسد  بشار  الرئيس  ان 
شخصيًا لكنين مطلع على مسرية والد القائد 

العربي الكبري املغفور له حافظ االسد.
حافظ االسد خلخل بل زلزل عصرٍا سادته 
هذا  موروثة،  ظروف  قيدته  قدمية،  مفاهيم 
مستمدًا  احلديث  سورية  تاريخ  صنع  الرجل 
وتارخيها  امته  تراث  من  رؤيته  ومستقيًا 
احلضاري الطويل، فحّول سورية اجلديدة من 
ماٍض شوهته الفتوحات والغزوات االستعمارية 
الرببرية ماٍض بال ارادة، وال رؤيا وال ابداع، 
اىل واقع يف حاضر ومستقبل مشرق وواعد 

لكل االقطار العربية والعامل.
قلتها سابقًا يف قيادة حافظ االسد المته 
ووطنه، انه ال خوف على سورية ما دام حافظها 
اسدًا...ونكررها اليوم مع بشار االسد فطاملا 
خوف  فال  الكبري  الثائر  والده  هو يف طريق 
قائد  فهو  السورية  العربية  اجلمهورية  على 
مقاوم شريف حيب شعبه ووطنه وشعبه بكل 
اميان  بطلة كفعل  مقاومة  اىل  اطيافه حتول 
مقدس يليب نداء الشهداء واهلهم واطفاهلم 
نداء احلق والواجب والوفاء المة عصية على 
مشى  مباركة  امة  النها  واملوت،  االرهاب 
وعظماء  ورسل  انبياء  ومياهها  ارضها  على 

الصهيونية وتوابعها اىل زوال حتمي

اكدوا بتعاليمهم الرائدة ان يف انسان هذه 
االرض قوة فعلت وغريت جمرى التاريخ منذ 
ان انتصرت على آهلة املوت والقبح واخلراب 
منذ آالف السنني ومع اول اسطورة انسانية 
انطلقت اىل العامل من بالد الشام، اسطورة 
جتسد  الذي  االله  اسطورة  واالبداع  اخللق 

انسانًا ليحمي بين البشر ابد االنسان.
سورية  اليوم يف  الدائرة  احلرب  هذه  ان 
وجوارها وحميطها بل ويف كل الوطن العربي، 
وهذا الكوكب الذي نعيش على ارضه ونتنعم 
خبرياته ومجاله، انها حرب عاملية بني السالم 

واالرهاب، بني االنسانية واعدائها.
فنحن نرى ان اغلبية شعوب العامل هي مع 
تقف  والكرامة  واحلرية  احلق  مع  سورية هي 
يف مواجهة االرهاب ومن حيركه بل ومن خلقه 
وهنا اعين ومن جديد ام العنصريات يف هذا 

الكون احلركة الصهيونية.
الشعبية،  العظمى، والصني  نرى  روسيا 
امريكا  ودول  اهلند،  وبالد  الوفية،  وايران 
الالتينية ومعها االكثرية الساحقة من شعوب 
كل  االمريكية..  املتحدة  والواليات  اوروبا  
هؤالء عرفوا ووعوا حقيقة احلركة الصهيونية 
لنهب  حكامهم  عقول  يف  تغلغلها  وكيفية 
اممهم   اخالق  وتدمري  شعوبهم  خريات 
هلذا  التدمريية  ملآربها  خدمة  وجمتمعاتهم 

الكون.
متامًا  عرف  اليوم  العربي  االنسان  وكذلك 
الشريف والويف من اخلائن واملارق واتضحت 
له املؤامرة وشرورها. نرى شعب مصر العظيم 
يثور حلماية ثورته الكربى يف وجه الطغاة الذين 
وصلوا اىل السلطة خبدعة دميقراطية وبفضل 
العامل  عرفهم  وقضاء  قانون  رجال  اشرف 
على  انتفضوا  االخوجنية  فهؤالء  احلديث... 
واحتكموا ملرشد  ودينهم  وشعبهم  قضاتهم 
حاقد يفين ويبث شرور الفتنة لتدمري مصر 
احلضارة والتاريخ والعروبة.. مصر مجال عبد 
الناصر وسعد زغلول، مصر القومية العربية 
واالشرتاكية االنسانية، مصر الثقافة والفن 
الكربى  الشقيقة  مصر  واملسرح،  والصحافة 

لنا مجيعًا كعرب من احمليط اىل اخلليج.
احلكام  هؤالء  ان  اكرر  وايضًا  ايضًا  انين 
نواجههم  ان  وعلينا  صهيونيات  ابناء  هم 
ونقضي على كل خمططاتهم الصهيونية يف 
ان  ونبشركم  واالنسانية  العربي  وطننا  كل 
نهاية الصهيونية اراها حمطمة على الصخرة 
االغتصاب  كيان  سيزول  وهكذا  السورية 
التاريخ  مزابل  اىل  ستطري  ومعه  واالحتالل 
عصابات التعصب واحلقد املذهيب والطائفي 
والعنصري يف كل مكان.. كلهم اىل زوال 
االنسانية  ابناء  احلياة،  ابناء  وحنن  وفناء، 
القضاء  وارادة  واحلقيقة  احلق  الننا  باقون 
حنن  املضطرب..  الكون  هذا  يف  والقدر 
يف طريقنا اىل اممية انسانية حضارية تليق 
االنسانية  رسالته  وعظمة  االنسان  بقدسية 

اخلالدة.

بقلم سعيد صيداوي



صفحة 7     

لـبنانيات

Page 7

أن  عون  ميشال  العماد  أّكد 
لغطاء  حباجة  ليس  »اجليش 
سياسي ليدافع عن نفسه عندما 
يقع عليه اعتداء«، و«ال جيب أن 
خنشى االصطدام مبجرمني خوفًا 
نصطدم  مل  فإن  الفتنة،  من 
بدايتها  يف  الفتنة  إلمخاد  بهم 
فسنصل اليها حتمًا« ولفت اىل 
مل  الذي  هو  إطفائي  »أهم  أن 
حياته،  يف  واحدًا  حريقًا  يطفئ 
منعت  الوقائية  تدابريه  ألن 
قائد  وأهم  احلريق،  اندالع 
عسكري هو الذي يربح معاركه 
حافظ  ألنه  خيوضها  أن  بدون 

على قوته الردعية.«
كان  الذي  عون  العماد 
يتحّدث بعد اجتماع تكتل التغيري 
نقبل  لن  بأننا  شّدد  واالصالح 
بتحويل جرمية عرسال اىل قضية 
هلا  ليس  »اجلرمية  ألن  فئوية، 
بأنه  وذّكر  طائفة«.  وال  دين 
النأي  لعدم  وتكرارًا  مرارًا  نّبه 
بالنفس عن األراضي اللبنانية، 
اىل  وصلنا  حتى  جدوى،  بدون 
عكار  يف  السيادة  »فقدان 
وانغمس  وعرسال  وطرابلس 
يف  اللبنانيني  من  كبري  قسم 
حرب سوريا وتهريب االسلحة«. 
وأعلن أننا »ال نريد أن نسمع بعد 
اليوم كلمة النأي بالنفس ألنها 

أصبحت لعيًا يف النفس«.
حديثه  استهّل  عون  العماد 
من  اخلامس  بأحداث  بالتذكري 
شباط من العام 2006، واضعًا 
إياها يف سياق املسلسل نفسه 
الذي أوصل اىل جرمية عرسال، 
عائليت  اىل  بالتعزية  وتوّجه 
وزهرمان  بشعالني  الشهيدين 

وقال:
يوم اخلامس من شباط، مجيعنا 
نتذّكره. هو يوٌم سّيء وقد ترك 
أثره فينا. إعتربنا أّنه أمٌر عرضّي 
هناك  أّن  يبدو  ولكن  وميّر، 
اخلامس  من  أحداث  مسلسل 
من شباط، ومن أحداث الضنّية 
الّدكوانة،  ثكنة  بأحداث  مرورًا 
وطرابلس  عّكار  إىل  وصواًل 
وأحداث عرسال اليوم. كّل هذه 
اخلامس  حادث  تشبه  األحداث 
بالّتذكري  نكتفي  شباط.  من 
األهم  ألّن  األحداث  بهذه  فقط 

اليوم هو حادث عرسال.
تعازّي  بتوجيه  كالمي  أبدأ 
الشهيد  الّرائد  لزوجة  احلاّرة 
بيار بشعالني، وألهله وألقاربه 
العزاء  هلم  متمنيًا  وألحّبائه، 
والّسلوان. كما أتقّدم بالّتعازي 
الّشهيد  املعاون  زوجة  من 
أهله  ومن  زهرمان،  إبراهيم 
وأقاربه  وأشّقائه  وأوالده 
العزاء  هلم  وأمتّنى  وأحبائه، 

والسلوان.
املوضوع  إىل  وبالعودة 
أهّم  إّن  أّواًل  نقول  األساسي، 
يطفئ  مل  الذي  هو  إطفائي 
ألّن  حياته  يف  واحدًا  حريقًا 
اندالع  منعت  الوقائية  تدابريه 
عسكري  قائد  وأهّم  احلريق، 
هو الذي يربح معاركه دون أن 
قّوته  على  حافظ  ألنه  خيوضها 

الردعية.
النأي  لعدم  كثريًا  نّبهنا 

اجليش ليس حباجة لغطاء سياسي ليدافع عن نفسه
العمـاد عــون بعـد اجتمـاع التكتـل: ال جيب أن خنشى االصطدام مبجرمني خوفاً من الفتنة

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 

العماد عون

صّرح حامت زهرمان شقيق الشهيد املعاون ابراهيم زهرمان للـ
MTV عرب برنامج »مبوضوعية« وذلك خالل مداخلة هاتفية رد فيها 

على ضيف الربنامج خالد الضاهر.
وقد اكد زهرمان ان ابن رئيس بلدية عرسال داس على شقيقه 
الشهيد يف اهلامفي بعد ان افتى شيخ من آل احلجريي طالبًا قتله 
ببذته  كان  وهو  العسكرية  بطاقته  رفع  الشهيد  ان  الرغم  على 

املرقطة وصرخ عاليًا »انا عسكري توقفوا«.

أكد مدير املخابرات يف اجليش 
ادمون  الركن  العميد  اللبناني 
فاضل أن خطة العمل ردا على 
االعتداء على اجليش يف عرسال 
لالوضاع،  وفقا  طبخها  جيري 
متعهدا »أن يالحق اجليش كل 
املتورطني يف قتل العنصرين، 
يأخذ  ال  اجليش  أن  اىل  الفتا 

بالثأر.
لقاء  يف  فاضل  وأشار 
من  دورية  أن  إىل  صحايف، 
تابعة  مدنيتني  سيارتني 
مؤلفة  املخابرات،  ملديرية 
بينهم  من  عناصر  عشرة  من 
ومثانية  مدني  بلباس  ضابطان 
العسكري،  بلباسهم  عناصر 
أطبقت على سيارة خالد احلميد 
قرب منزله الكائن عند أطراف 
عرسال«، مؤكدا أن املطلوب 
ولديه  جدا وحمرتفا  خطرا  كان 
االجرامية،  االعمال  يف  خربة 
يف  كان  نوعي  هدف  وأنه 
امكانه التأثري على هيبة الدولة 

واالستقرار يف لبنان.
وأشار فاضل اىل ان املطلوب 
النصرة  جبهة  مع  يعمل  كان 
االسالمية املتطرفة اليت تقاتل 
يف  دورا  وادى  سوريا،  يف 
السبعة  االستونيني  خطف 
املاضي،  آذار  يف  لبنان  يف 
لقوى  حاجز  على  واالعتداء 
احلدود  قرب  الداخلي  االمن 
الثاني.  تشرين  يف  السورية 
العقد  يف  وهو  محيد،  وإن 
اربع  اطلق  العمر،  من  الرابع 
على  مسدسه  من  رصاصات 
الدورية، مما دفع بالعسكريني 
واعتقاله  باملثل،  الرد  اىل 
خارج  اىل  لنقله  متهيدا  مصابا 
التفافية،  طريق  عرب  البلدة 

الّلبنانية  األراضي  عن  بالّنفس 
ومل تسمع نصائحنا فكان فقدان 
وطرابلس  عكار  يف  السيادة 
كبري  قسٌم  واجنرف  وعرسال، 
يف  لالشرتاك  الّلبنانيني  من 
حرب سوريا وتهريب األسلحة... 
بلدية  رئيس  دفع  مّما  وهذا 
عرسال لإلعالن عرب جريدة االخبار 
يف 2012/9/22 أّنه يسيطر على 
ما يقارب املئة كلم من احلدود 
مشاريع  من  الّلبنانية  السورية 
القاع اىل ريف الزبداني، وكأنه 

يرسم حدود إمارته.
نهار  وقعت  اليت  اجلرمية 
اجلمعة يف 1 شباط كانت نتيجة 
حفظ  عن  املستمّر  التغاضي 
املنطقة،  عن  والتخلي  األمن 
وعلى الدولة أن تقوم باستعادة 
األراضي  كل  على  سيادتها 
اليت فقدت السيطرة عليها من 
شوارع  اىل  عكار،  اىل  عرسال 
السالح  محلة  وضبط  طرابلس 
حياتهم  ممارسة  اىل  وإعادتهم 

الطبيعية كباقي املواطنني.
اليوم  بعد  نسمع  أن  نريد  ال 
ألنها  بالنفس  النأي  كلمة 
النفس،  يف  »لعيًا«  أصبحت 
اجليش  بأّن  الّتأكيد  نريد  وال 
هو لكل املواطنني وليس لفئة 
هذا  مثل  فتكرار  أخرى،  دون 
يثري  مناسبة  كل  يف  الكالم 
الشك يف سلوكه، فهو من كل 
حباجة  وليس  وهلم  املواطنني 

لشهادات حسن سلوك.
ال جيب أن خنشى اإلصطدام 
مبسّلح أو خبارج عن القانون خوفًا 
من الفتنة، فإن مل نصطدم بهم 
سنصل  بدايتها  يف  إلمخادها 

إليها حتمًا.
إن اجليش ليس حباجة لغطاء 
نفسه،  عن  ليدافع  سياسي 
عملية  إلجراء  ُيعطى  الغطاء  إّنا 
هجوميًا،  أو  وقائيًا  طابعًا  تأخذ 
لذلك نسمع دائمًا جداًل يف غري 
حمّله حول إعطاء الغطاء للقّوات 
وقعت  تكون  أن  بعد  املسلحة 
عليها االعتداءات املتكّررة. كما 
أّن اجليش يف مثل هذه احلاالت 
ليس حباجة اىل رفع الغطاء عن 
متى  إىل  املعتدين.  املسّلحني 
املهازل  هذه  ونرى  سنسمع 
نرى  مّرة  كل  ففي  تتكّرر؟ 
يدافعون  اجملرمني  شركاء  أّن 
املواقع  خمتلف  يف  وهم  عنهم 
السياسية والّدينية ضمن جمتمع 
معّقد خيشى فيه األبرياء التعبري 
ال  ميّثلهم  من  ألّن  آرائهم  عن 

يقوم بهذا الواجب.
وال نقبل أن يتحّول ما حدث 
فئوّية،  قضّية  إىل  عرسال  يف 
ألّن اجلرمية ليس هلا ال دين وال 

طائفة.
أسئلة  عن  أجاب  ثّم 

الّصحافيني:
املسؤولني  أحد  مسعنا  س: 
يقول عندما كان يقّدم العزاء إّن 
الّلبنانيني  قدر  هل  قدٌر.  ذلك 
يتقّطعون  نراهم  أن  هو  اليوم 

وميوتون بهذا الّشكل؟
صنع  من  هي  اجلرمية  ج: 

اإلنسان وليست قدرًا.
من  رّدًا  نر  مل  ملاذا  س: 

ذلك  من  أقوى  الوزراء  جملس 
األرض،  على  رأيناه  اّلذي 
وزراء،   10 لديك  أّن  خصوصًا 
جلسة  عقد  إىل  تدعون  فرمّبا 
طارئة أو امُلطالبة بأيِّ أمٍر آخر.. 

ملاذا مل نر رّدًا أقوى؟!
ج: هذا الّرد هو باسم التكّتل 
لقد  ووزراء.  نّوابًا  بأكمله 
تريثنا قلياًل لنرى كيف ستكون 

املعاجلة..
بدايًة  الّدعوات  بدأت  س: 
لسحب الّتحقيق من يد املؤّسسة 
العسكرية إىل جهٍة حمايدة. هل 
تدّخل  املوضوٌع  هذا  يستدعي 
هذه  هي  ومن  حمايدة؟  جهة 
اجلهة امُلكّلفة أو امُلخّولة للّتحقيق 
يف مثل هذا احلادث؟ ثانيًا بدأ 
احلديث عن سالٍح مقابل سالح، 
أي عن تسليم سالح حزب اهلل 
امليليشيات  م  ُتسلِّ أن  مقابل 

اإلرهابية سالحها..
ج: يوجد على األرض الّلبنانية 
إرهاب.  وسالح  مقامة  سالُح 
سالُح املقاومة مل يقتل عسكريًا 
ومل يقتل جندّيًا؛ وقعت حوادث 
اّليت  املطار  حادثة  من  عدة، 
قتياًل   15 من  ضحّيتها  ذهب 
لم اّليت وقع  إىل حادثة حّي السِّ
فيها 8 قتلى وحادثة مار خمايل 
وقع فيها 8 قتلى، مل نر أحدًا 
امُلقاومة  من  أو  اهلل  حزِب  من 
اجليش،  بوجه  سالحه  رفع 
ُيطّبق مع مجهور  القانون  وكان 
امُلقاومة . وعندما وقع احلادث 
كان  حّنا،  سامر  املرحوم  مع 
الفاعل،  وُسّلم  وقدرًا،  قضاًء 

وحوكم.
امُلقاومة  سالح  واليوم، 
لعرقلة  البقاع  يف  يتّدخل  مل 
واخلاطفني  امّلهّربني  مطاردة 
سقط  احلشيشة.  يزرعون  ومن 
أحد،  يتدخل  ومل  وجرحى  قتلى 
اخلارجني  عن  أحد  يدافع  ومل 
على القانون. إذّا، هناك سالح 
إرهاب وهناك سالح مقاومة. ال 
يوجد سالح مقابل سالح. هناك 
منّظمات إرهابية وهناك منّظمات 
ال  املقاومة  منّظمات  مقاومة. 
ختطف، ال تقتل على اهلوية، ال 
تستعمل اخلطاب الّطائفي لتهييج 
األحداث  هذه  وحتول  اجملتمع 
أّي  من  نسمع  مل  فئوية.  كّلها 
شيخ ينتمي إىل املقاومة كالمًا 

أو فتاوى بالقتل كما حدث يف 
عرسال، أو خطابًا كالذي نسمعه 
يكونوا  أن  مفرتض  نّواب،  من 
ال  الوطن.  أمن  عن  مسؤولني 
تكّلموا  اّلذين  الّنواب  أّن  أعتقد 
باألمس ميّثلون كّل لبنان. هؤالء 
بالكاد ميّثلون احلّي اّلذي ينتمون 
إليه ، وأعتقد أّن كّل »األوادم« 

يف احلّي ليس هذا صوتهم.

بإلغاء  اليوم  تطالب  س: 
سياسة الّنأي بالّنفس يف لبنان 
عن األزمة يف سوريا. ماذا يعين 
لدعم  هو  هل  املوضوع؟  هذا 
الّنظام الّسوري أو لوقف تدّفق 
سياسة  تفّسر  كيف  الّنازحني؟ 

الّنأي بالّنفس؟
أّنه  سؤالك  أفّسر  أنا  ج: 
احلرب ضّد  ندخل  أن  إذًا  علينا 

سوريا!!.
األحداث  ت  اسُتِغلَّ بعدما  س: 
اّليت حصلت يف عرسال للّتلهي 
اإلنتخاب  قانون  استكمال  عن 
مهمٌّ  أيضًا  اليوم  هو  اّلذي 
جّدًا، يف وقٍت حتّدثَت فيه عن 
اجليش  يهامجون  نّواب  وجود 
كم  األمر.  هذا  عن  ويتحّدثون 
استكمال  عن  األمر  هذا  يلهينا 

قانون اإلنتخاب؟
وبغريه،  به  يلهوننا  ج: 
قانون  عن  فقط  يلهوننا  ال 
احلدث  هذا  عن  بل  اإلنتخاب 
الكبري اّلذي حصل. الّنقاش يف 
قد  سيستمر،  اإلنتخاب  قانون 
الّنواب  ولكن  الّشعب  يعرتض 
لن  وحنن  عملهم،  يستكملون 
ننجرف إىل الّنقاش، حنن أخذنا 
القيام  للّسلطات  ونرتك  موقفًا 

يّتخذ  من  مّنا  هناك  بواجبها. 
املوقف املناسب الالزم وهناك 
من يعلن عنه وهناك من يعمل 
احلمدهلل  الّنواب،  جملس  يف 

عددنا كاٍف لكّل شيء.
لقانون  بالّنسبة  س: 
اّتصال  ترى  كيف  اإلنتخاب، 
البطريرك الّراعي بالّرئيس سعد 
احلريري وتهنئته باملبادرة اّليت 

قام بها يف خصوص القانون؟
ج: هي تهنئة، هنأه ألّنه قام 
ِقَبل  من  وسيناَقش  ما،  جبهٍد 
اعتمادًا  ليس  فاألمر  الّنواب. 

للقانون.
الّنواب  إىل  بالّنسبة  س: 
اجليش  على  يتهّجمون  اّلذين 
وهي ليست  ويتطاولون عليه – 
ّخذ  أال جيب أن ُتتَّ املّرة األوىل – 

أّي خطوات حامسة حبّقهم؟
لعمل  األمر  هذا  يعود  ج: 
ال  أنا  الّنواب.  القضاء وجملس 
أطلب من أحد أن يرفع احلصانة 
عن نائٍب. فاحلصانة اّليت ُترَفع 
عن الّنائب هي حصانة الّشعب 
أّواًل. الّشعب حياسب، فإما أن 
للنائب،  فيجدد  متعاميًا  يكون 
وراشدًا  واعيًا  يكون  أن  وإما 
فيحاسبه يف صندوق االقرتاع.

مدير املخابرات ادمون فاضل يروي تفاصيل حادثة عرسال
 ، عرسال  اىل  للدخول  جتنبا 
والطقس  الثلوج  أن  اىل  الفتا 
الدورية،  تقدم  أعاقا  الرديء 
ساعة  حنو  بعد  تقع  ان  قبل 
حنو80  فيه  شارك  كمني  يف 

الحق  وقت  يف  نقلوا  مسلحا 
املصابني  الدورية  افراد  كل 
حيث ضربوا  البلدية  مبنى  اىل 
اجلرحى منهم وعرضوا اجلثتني 

احتفاال.

شقيق الشهيد زهرمان: ابن رئيس بلدية عرسال 
داس على أخي باهلامفي بعد ان أفتى شيخ بقتله

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي
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 مبيع جميع أنواع الخضار و الفواكه
أجبان،ألبان، كبيس، معلبات، بهارات، زيوت، تمور، 
عصري، شاي، ماء زهر، ماء الورد، مساحيق غسيل، 

 لوحات فنية، هدايا وغريها ...
 الخضار والفواكه طازجة يوميا من املاركت

 أسعار مهاودة
 نظافة تامة .. خدمة ودودة... معاملة صادقة وأخوية..

3 فروع بادارة عائلة واحدة

HAMZE BROS

بــانـشـبولالكمــبـــامـيـريـالنـدز
179 Merrylands Rd,  

Merrylands 
9760 1886

128 Haldon St,  
Lakemba 

9750 9766

77 Waterloo Rd, 
P u n c h b o w l 
9750 3300

مقابل 
كنيسة 
مارشربل

من  مزيدًا  تونس  شهدت 
األمن  قوات  بني  املناوشات 
القيادي  اغتيال  على  وحمتجني 
لإلسالميني  املناوئ  اليساري 
أن  شى  يخُ الذي  بلعيد  شكري 
إىل  اجلمعة  اليوم  جنازته  تتحول 
املعارضة  مؤيدي  بني  صدامات 
اليت  »النهضة«  حركة  ومناصري 
أعلنت  وفيما  احلكومة.  تقود 
»االحتاد  النقابية  املركزية 
التونسي العام للشغل« بالتنسيق 
عامًا  إضرابًا  املعارضة  أحزاب  مع 
بلعيد،  مقتل  على  احتجاجًا  اليوم 
خّلف قرار رئيس احلكومة املوقتة 
مّحادي اجلبالي تباينًا يف وجهات 
النظر بني أحزاب املعارضة وبني 
مكّونات التحالف احلكومي، وأظهر 
يف  قوي  تيار  وجود  العلن  إىل 
سياسات  يعارض  »النهضة« 
الوقت  يف  وهو  احلكومة  رئيس 
للحركة  العام  األمني  ذاته 

اإلسالمية.
الوطين  اجمللس  وعقد 
جلسة  االول،  أمس  التأسيسي، 
كتل  قاطعتها  استثنائية  عامة 
املعارضة ملناقشة تطورات الوضع 
مداخالت  وترّكزت  البالد.  يف 
النواب على قرار اجلبالي تشكيل 
شؤون  لتسيري  كفاءات  حكومة 
االنتخابات  موعد  حتى  البالد 
ضرورة  على  شدد  اليت  املقبلة 

إجرائها يف أقرب اآلجال.
وأعلن قياديون يف »النهضة« 
احلاكمة  »الرتويكا«  يف  وحليفها 
اجلمهورية«  أجل  من  »املؤمتر 
رفضهم قرار رئيس الوزراء األمني 
احلاكم،  اإلسالمي  للحزب  العام 
تشكيل  أمس،  من  أول  ليل 
مستقلة  وطنية  كفاءات  حكومة 
عن كل األحزاب السياسية سواء 

يف احلكم أو املعارضة.
وردت حركة النهضة بشدة على 
دعوة اجلبالي إىل تشكيل حكومة 
احلالية  احلكومة  وإقالة  تكنوقراط 
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السيادة،  وزارات  عن  والتنازل 
بالسلطات  متسكها  عن  وأعربت 
احلكومة  إطار  يف  تتوالها  اليت 
احلركة  زعيم  أن  ويبدو  احلالية. 
راشد الغنوشي قد تفاجأ باخلطوة 
الذي  اجلبالي  عليها  أقدم  اليت 
عند  وزعيمها  »النهضة«  جتاوز 
إعالن خطوته ليل األربعاء. وقال 
مراقبون إن خطوة اجلبالي أظهرت 
حزبه،  بقرارات  اكرتاثه  »عدم 
عرض على  خباصة وأن قراره مل يخُ
قبل  لالستشارة«  احلركة  رئيس 

اإلعالن عنه.
من  ووزراء  نواب  رفض  كما 
حزب »املؤمتر من أجل اجلمهورية« 
قرار اجلبالي واعتربوه انقالبًا على 
الوقت  يف  رافضني  الشرعية، 
نفسه أن يتم تشكيل حكومة بعيدًا 
احلاكمة  »الرتويكا«  أحزاب  عن 
و«املؤمتر«  »النهضة«  )تضم 
وزير  أكد  فقد  »التكتل«(.  و 
املهين  والتكوين  التشغيل 
»املؤمتر  رفض  معطر  عبدالوهاب 
من أجل اجلمهورية« قرار اجلبالي 
تكوين حكومة تكنوقراط، واصفًا 
»اإلنقالب  بـ  اخلطوة  هذه  مثل 

على الشرعية«.
لكن يف املقابل دعمت مكّونات 
وأكد  اجلبالي.  مبادرة  املعارضة 
التأسيسي  اجمللس  يف  النائب 
عن حزب »التحالف الدميوقراطي« 
لـ  البارودي  حممود  املعارض 
كتل  اجتماع  بعد  »احلياة«، 
املعارضة يف اجمللس التأسيسي 
رئيس  قرار  دعمهم  أمس، 
»تشكيل حكومة كفاءات  احلكومة 

وطنية«.
وقال حمللون إن مبادرة اجلبالي 
»قطعت شعرة معاوية املتبقية بني 
عرف باملعتدلني واملتشددين  ما يخُ
أظهرت  إذ  النهضة،  حركة  داخل 
حركة  شقًا يف  هناك  أن  للعيان 
مهما  باحلكومة  يتمسك  النهضة 

كان الثمن«. 

وقد ذهب بعض األصوات داخل 
احلركة إىل التهديد بإمكان إقالة 
اجلبالي وسحب الثقة منه. ويتعلل 
أصحاب هذا الرأي بأن ليس من 
اجلبالي تشكيل حكومة  صالحيات 
رئيس  من  بتكليف  إال  جديدة 
املرزوقي،  منصف  اجلمهورية 
لرتشيح  استعدادهم  عن  معربين 
»النهضة«  من  آخر  وزراء  رئيس 
ما  وفق  جديدة  حكومة  لتشكيل 
احلالي  املوقت  التنظيم  يقتضيه 

للسلطة العمومية.

الوزراء  رئيس  أن  يبدو  لكن 
االحتمال،  هذا  ملثل  نفسه  جّهز 
العام  األمني  مع  لقاء  عقد  فقد 
للشغل  التونسي  العام  لإلحتاد 
البالد(  يف  عمالية  منظمة  )أكرب 
وتشاور معه حول تشكيل احلكومة 
اجلديدة طالبًا احلصول على دعم 
ما  وهو  اليسار،  وأحزاب  االحتاد 
املواقف  خالل  من  فعاًل  جتّسد 
قادة  بها  صرح  اليت  اإلجيابية 
يف املعارضة )»اجلبهة الشعبية« 

و»احلزب اجلمهوري«(.

تونس: خالفات »النهضة« تظهر علناً برفض قرار أمينها العام
يتظاهر العراقيون  حتت شعار 
وحملكمته  املستبد  للحاكم  »ال 
االحتادية«. وجدد شيوخ عشائر 
األنبار نبذهم الطائفية والعنصرية 
دم  وحرمة  العراق  وحدة  وأكدوا 
على  »املعتدين  معتربين  أبنائه، 
شيوخ من عشائر اجلنوب )زاروا 
ال  متسكعة  شرذمة  احملافظة( 

متثلهم«.
أن  التنسيق  جلان  وأبلغت 
سيكون  )امس(  الغد  مجعة   «
حشدها اكرب من السابق«. وقال 
إن  الزوبعي  عماد  اللجنة  عضو 
املستبد  للحاكم  »ال  شعارها: 
مبينًا  االحتادية«،  حملكمته  وال 
أن« هذه اجلمعة خمصصة للدعوة 
وضرورة  القضاء  استقالل  إىل 
االحتادية  احملكمة  رئيس  إبدال 
ومجيع  احملمود  مدحت  القاضي 

أعضائها«.
يعرف  »اجلميع  أن  وأضاف 
بل  مستقاًل  يعد  مل  القضاء  أن 
)رئيس  املالكي  عليه  يسيطر 
كامل  بشكل  نوري(  الوزراء 
يثبت  قانون  إصدار  جيب  لذلك 
إىل  مشريًا  احملكمة«،  استقاللية 
انه »بعد إصدار مثل هذا القانون 
نزيهني  قضاة  تعيني  نريد 
وكفوئني، كما نريدهم مستقلني 
كتل  أو  بأحزاب  مرتبطني  وغري 

سياسية«.
من  جمموعة  اعتداء  وعن 
من  شيوخ  على  املتظاهرين 
عشائر الفرات األوسط واجلنوب 
هؤالء  ومطالبة  املاضي،  االثنني 

الشيوخ باالعتذار، 
باسم  »اعتذرنا  الزوبعي  قال 
منهم  ونعتذر  وأهلها،  األنبار 
أن  معتربًا  عراقي«،  كل  ومن 
أهالي  ميثلون  ال  املعتدين  »من 
متسكعة  شرذمة  هم  بل  األنبار 
ومتطفلة ومندسة، وحنن نفرش 
ألهلنا  البساط  قبل  القلوب 
ومشاينا سواء يف جنوب البالد 

أو مشاله«.
بأنها  احلكومة  الزوبعي  واتهم 
مطالب  تنفيذ  يف  جادة  »غري 
إطالق  نر  مل  ألننا  املتظاهرين، 
ما  وكل  معتقلة،  أو  معتقل  أي 

قيل كالم إعالمي«.
»تظاهراتنا  أن  إىل  وأشار 
األنبار  اجل  من  ليست  ومطالبنا 
أو من اجل طائفة معينة بل هي 
من اجل كل العراق من زاخو حتى 
فساد  إنهاء  اجل  ومن  الفاو، 
السياسية  والطبقة  احلكومة 

وتصحيح مسارهما«.
»إمكان  بشدة  واستبعد 
القاعدة  تنظيم  عناصر  اخرتاق 
أن  مؤكدًا  للتظاهرات«، 
مشروعة  مطالب  »للمتظاهرين 
حلزب  أو  للقاعدة  يسمحوا  ولن 

البعث باملتاجرة مبطالبهم«.
عشائر  جدد شيوخ  ذلك،  إىل 
العنصرية  »نبذ  تأكيدهم  األنبار 
والطائفية وحرمة الدم العراقي«. 
واستنكروا خالل مؤمتر عقدوه يف 
األنبار »االعتداء الذي تعرض له 
وفد عشائر اجلنوب خالل زيارته 

األخرية للمحافظة«.
جلنة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
دياىل  حمافظة  يف  الدين  علماء 
خالل مؤمتر صحايف امس«تأجيل 
حتى  بعقوبة  غرب  االعتصام 
أن  موضحة  املقبل«،  األسبوع 
احلصول  عدم  التأجيل  »سبب 

على املوافقات األمنية«.
نائبان  وضع  كركوك،  يف 
تصرف  يف  استقالتيهما  عربيان 
عبد  وطالب  العراقية«  »القائمة 
احلكومة  اجلبوري  اهلل غرب وعمر 
املتظاهرين  مطالب  »تلبية  بـ 

بأسرع وقت ممكن«.
»إعادة  إىل  النائبان  ودعا 
أن  معتربين  الدستور«،  كتابة 
على  كتب  احلالي  »الدستور 
العراق  كان  وقت  يف  عجالة 

يعاني وطأة االحتالل«.

متظاهرو العراق يرفعون شعار »ال للحاكم املستبد« 
وشيوخ األنبار يؤكدون وحدة العراق وحرمة دم أبنائه

االمريكي  الدفاع  وزير  اقر 
دعم  انه  اخلميس  بانيتا  ليون 
وزيرة اخلارجية االمريكية السابقة 
طرحها  يف  كلينتون  هيالري 
مقاتلي  تسليح  املاضي  الصيف 
فكرة  وهي  السورية،  املعارضة 

رفضها البيت االبيض.
تقدمت  كلينتون  وكانت 
عقدته  لقاء  بعد  املشروع  بهذا 
وكالة  مدير  مع  اشهر  قبل ستة 
االمريكية  املركزية  االستخبارات 
)سي اي ايه( يف حينها ديفيد 
مقاتلي  تسليح  بهدف  برتايوس 
وتدريبهم  السورية  املعارضة 
السوري  الرئيس  ملواجهة قوات 
اوردت  ما  وفق  االسد،  بشار 
عن  نقال  تاميز  نيويورك  صحيفة 

مسؤولني امريكيني.
االعرتاف  بهذا  بانيتا  وادىل 
اجلنرال  جانب  اىل  اخلميس 
االركان  رئيس  دميبسي  مارتن 
االمريكي،  اجليش  املشرتكة يف 
الشيوخ  جملس  يف  جلنة  امام 
بشان  الرجلني  تستجوب  كانت 
القنصلية االمريكية  اهلجوم على 
يف مدينة بنغازي الليبية يف 11 

ايلول/سبتمرب 2012.
من  االربع  الساعات  وخالل 
السناتور  قام  االستماع،  جلسة 
اجلمهوري جون ماكني باستطراد 

بشأن سوريا.
وقال ماكني »ساسألكم جمددا 
ما سألت يف اذار/مارس املاضي 
عندما كان عدد القتلى السوريني 
 60 اليوم  عددهم  بات   .7500
الفا على االقل. كم من الناس 
ما زال عليهم ان ميوتوا قبل ان 

تأمروا بعمل عسكري؟«.
واضاف »وهل دعمتم التوصية 
الصادرة عن وزيرة اخلارجية يف 
حينها ورئيس السي اي ايه يف 
برتايوس  اجلنرال  الوقت  ذلك 

بتسليح املقاومة يف سوريا«.
ورد بانيتا ودميبسي كل بدوره 

»لقد ايدنا ذلك«.
فإن  تاميز،  نيويورك  وحبسب 
االمريكيون  القادة  هؤالء  فكرة 
االبيض، يف ظل  البيت  رفضها 
خماوف لدى الرئيس باراك اوباما 
تأجيج  اىل  تؤدي  ان  امكان  من 
النزاع السوري ومتدد االزمة اىل 

املنطقة بأسرها.

بانيتا يقر بدعمه كلينتون يف سعيها قبل اشهر 
لتسليح مقاتلي املعارضة السورية
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بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

تلفون: 98971113
العنوان:

60 Excelsior St, Merrylands

ستثري دراسة إحصائية أجراها 
للمعلومات  اللبناني  »املركز 
 statistics وراجعتها  لبنان«   –
أوساط  اهتمام   Lebanon
شكل  يف  وأكادميية  سياسية 
شديد  موضوعها  ألن  خاص 
احلساسية، كما أن اخلالصة اليت 
انتهت إليها تناقض االنطباعات 
على  وستوزع  السائدة.  العامة 
برسم  املعنيني  من  كبري  عدد 
أكثر  يف  العامة  السياسات 
ندوات  ستنظم  كما  جمال،  من 
والبحث  ملناقشتها  ومناسبات 
النتيجة  ولعل  دالالتها.  يف 
األذهان  إىل  تقفز  اليت  األوىل 
تهافت  هي  عليها  االطالع  لدى 
نظرية لطاملا ترددت أخريًا لغاية 
أو خلطأ يف املعلومات، خمتصرها 
هم  )والدروز(  املسيحيني  ان 
هنود لبنان احلمر. عنوان الدراسة 
الدميوغرايف  »الواقع  وموضوعها 
بأرقام  تظهر  وهي  لبنان«.  يف 
مثبتة علميًا أن نسبة املسيحيني 
للبنانيني  العام  اجملموع  من 
األعوام  يف  تراجع  بعد  استقرت 
يف  بالتصاعد  وستبدأ  املاضية 
موجة  تراجع  إىل  نظرًا  سنوات 
أعداد  يف  والتساوي  اهلجرة 
املهاجرين املسيحيني واملسلمني 
لدى  اإلجناب  نسبة  واخنفاض 
املسلمني الدراسة تبنينّ األسباب 
تتفرد  ومالحظات،  جداول  يف 
اختصارات  مع  بنشرها  »النهار« 
إىل  نظرًا  الورقية   اجلريدة  على 
طول املادة، وميكن االطالع عليها  
اإللكرتوني  املوقع  على  كاملة 

:annahar.com »لـ«النهار
الواقع الدميوغرايف يف لبنان

إحصاء  آخر  أن  املقدمة  ويف 
 ،3[ لبنان  يف  للسكان  رمسي 

دراسة إحصائية الفتة عن الدميوغرافيا يف لبنان لـ«اللبناني للمعلومات«:
نسبة املسيحيني استقرت وستبدأ باإلزدياد لرتاجع اهلجرة واخنفاض اإلجناب عند املسلمني

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 

 ،1932 سنة  جرى   ]12  ،11  ،4
أن عددهم 875.252  تبنينّ  حني 
املسيحيني  نسبة  وأن  نسمة 
تقارب %53. وأجريت إحصاءات 
أجري  إحصاء  ومنها  رمسية  غري 
السكان  عدد  ر  قدنّ  ،1956 سنة 
بنسبة  موزعني   ،1.411.416 بـ 
للمسيحيني   54% تقارب 
وتفيد  للمسلمني.   44% مقابل 
كتاب  أخريًا  نشرها  إحصاءات 
World Fact-( العامل  حقائق 
وكالة  عن  الصادر   )Book
األمريكية  املركزية  االستخبارات 
حواىل  يشكلون  املسيحيني  أن 
مقابل  يف  السكان  من   39%

حواىل %59.7 للمسلمني.
إحصاء  إجراء  ل  شكنّ لطاملا 
اني يف لبنان مسألة غاية يف  سكنّ
احلساسية، نظرًا إىل االنقسامات 
عن  ناهيك  البالد،  الطائفية يف 
متارسها  قد  اليت  الضغوطات 
بعض اجملموعات يف حال أبرزت 
اًل دميوغرافيًا  هذه اإلحصاءات حتونّ

كبريًا.
ط الضوء  إننّ التقرير التالي يسلنّ
على الواقع الدميوغرايف يف لبنان 
استنادًا اىل االنتماء الديين، ومن 

زاوية حمض علمية.
بعرض  الدراسة  تستهل 
املهاجرين  عدد  يف  املعطيات 
تقديرات  وستعطي  لبنان،  من 
عن التوزيع الطائفي للمهاجرين، 
تارخيية  مراحل  اىل  استنادًا 
رئيسة. ومن املفيد اإلشارة اىل 
العدد  ل  املهاجرين متثنّ أعداد  أننّ 
رين  املتحدنّ وليس  الفعلي هلؤالء 
عادوا  الذين  اولئك  وال  منهم 
إىل وطنهم يف سنة معينة. ويف 
العوامل  تعرض  متصل،  سياق 
ر  تؤثنّ أن  ميكن  اليت  احملتملة 
مباشرًة يف التحوالت الدميوغرافية 

وستعرض  الطوائف.  لدى 
اخلصوبة  مبعدل  متعلقة  معطيات 
تراجع  وإظهار  طائفة  كل  لدى 
املسلمني  لدى  اخلصوبة  ل  معدنّ
التأثري  ذات  العوامل  تعداد  مع 

املمكن على هذا الرتاجع.
تقديرية  أرقامًا  تدرج  وأخريًا 
حبسب  السكاني  ع  التوزنّ حول 
وتعتمد  لبنان.  يف  الطوائف 
انطالق  كنقطة  الشطب  لوائح 
بعدها  وسنقوم  لتقديراتنا، 
املعطيات  اقتطاع  أو  بإضافة 
املدارس  بتالمذة  املتعلقة 
الطالب  وأعداد  واملهنيات 

اجلامعيني واملهاجرين )...(.
اهلجرة«  »تاريخ  فصل  ففي 
حواىل  منذ  شهد،  لبنان  »أن 
قرن ونصف، موجات واسعة من 
إقتصادية  والعتبارات  اهلجرة، 
وسياسية )...(. ثم عرض ألبرز 
قبل سنة  ما  منذ  اهلجرة  موجات 
1870، »فقبل سنة 1870، هاجر 
جبل  من  االشخاص  من  مئات 
السكان،  تعداد  أن  علمًا  لبنان، 
 200 حبواىل  يقدر  كان  حينها، 
 1870 سنة  ومنذ  نسمة.  الف 
حواىل  سنويًا  هاجر   ،1900 حتى 

3000 شخص.
سنة  حتى   1900 سنة  ومنذ 
حواىل  سنويًا  هاجر   ،1914
الذي  األمر  شخص،   15.000
حركة  يف  احلادة  الزيادة  يظهر 
السنوات  تلك  خالل  اهلجرة، 

األربع عشرة.
اندالع  ومع   ،1914 سنة  ومن 
هاجر  االوىل،  العاملية  احلرب 
لبنان  جبال  سكان  ثلث  حواىل 
موجة  اننّ  الذكر  املفيد  )ومن 
الحقًا  لبنان  أعطت  هذه  اهلجرة 
وتشري  كبريًا(.  اقتصاديًا  دفعًا 
التقديرات اىل أننّ ثلث من غادروا 

لبنان حينها قد عادوا اليه، وقد 
تكوين  وراء  حتديدًا  هؤالء  كان 
طبقة وسطى مسيحية ديناميكية 

ت اىل قيام لبنان احلديث. أدنّ
سنة  حتى   1914 سنة  ومن 
هجرة  لبنان  يعرف  مل   ،1945
األزمة  بسبب  وذلك  بارزة، 
العامل  ضربت  اليت  اإلقتصادية 

سنة .1929
سنة  حتى   1945 سنة  ومن 
اهلجرة،  حركة  جتددت   ،1950

مبعدل 3 آالف شخص سنويًا.
سنة  وحتى   1950 سنة  ومن 
1960، هاجر عدد حمدود، وذلك 
االقتصادي  االنتعاش  بسبب 
الفرتة،  تلك  يف  سجل  الذي 
مبعدل  شبيه  سنوي  ومبعدل 

الفرتة اليت سبقت.
سنة  حتى   1960 سنة  ومن 
ليبلغ  اهلجرة  معدل  زاد   ،1970
بسبب  وذلك  سنويًا،  االف   9
العرب  بني  اندلعت  اليت  احلرب 

واسرائيل، سنة 1967.
سنة  حتى   1970 سنة  ومن 
السنوي  املعدل  زاد   ،1975
حواىل  اىل  ليصل  للهجرة، 

10.000 شخص )...(.
ويف »اهلجرة حبسب الطوائف« 
املئوية  النسبة  الدراسة   تدرج 
ويف  الطوائف،  وفق  للمهاجرين 
ذات  عوامل  تدرج  عينه  السياق 
التحوالت  هذه  يف  حمتمل  تأثري 
سنوات.   5 فرتة  خالل  الرقمية 
اختيار  أننّ  اىل  اإلشارة  جتدر 
املصادر قد متنّ بناًء على ورودها 
يف فهرس االقتباس اىل جانب 
هذه  باعتماد  تنصح  عدة  مراجع 

املصادر للسنوات املذكورة.

جتدر اإلشارة إىل أن هذا الرقم 
ًا إذا ما متت مقارنته  ال يعدنّ معبنّ
بالعدد اإلمجالي للسكان أو بعدد 

املغرتبني اإلمجالي.

خالصة حبسب الطوائف
اجلدول  يف  الدراسة  وتعرض 
العدد  حول  تقديرات  التالي 
اإلمجالي للمهاجرين خالل املرحلة 
وحتى   1975 سنة  من  املمتدة 

:2011

ويف فصل »معدل اخلصوبة«
تؤثر  عوامل  الدراسة  تبز 
االجنابي  السلوك  يف  مباشرة 
عام  اخلصوبة  ل  معدنّ وتراجع 
2004. وعلى رغم أننّ الرتاجع يف 
املسلمني  لدى  اخلصوبة  ل  معدنّ
مرتبط يف شكل غري مباشر بعدم 
أننّ  تذكر  السياسي،  االستقرار 
هذه  يف  دورًا  التالية  للعوامل 
التحوالت. منها الزيادة املسجلة 
الذكور  من  املتعلمني  عدد  يف 
الحقة،  مرحلة  واإلناث يف  اواًل، 
على  القدرة  تعميم  وبالتالي 
صفوف  يف  والكتابة،  القراءة 
من  العشرين  أوائل  من هم يف 

العمر.
صعيد  على  م  التقدنّ إننّ   -2

ر سننّ الزواج. التعليم يؤخنّ
صعيد  على  م  التقدنّ إن   -3
اعتماد  يف  يساهم  التعليم 
الوسائل املانعة للحمل، ال سيما 

بني النساء.
الزواج  نسبة  تدني  إن   -4
ى  أدنّ واألنسباء  األقارب  بني 
العائلية،  العصبيات  ختفيف  إىل 
التجمعات  عقد   12 انفراط  وإىل 

املرتبطة بها.
5- عامل التمدن، اي االنتقال 
والذي  والضواحي،  املدن  اىل 
يفرض منط حياة خمتلف عن ذاك 

السائد يف القرى.
اخلصوبة  معدل  تراجع  إن   -6
العناية  بايالء  لألهل  يسمح 
الكافية لكل طفل، ال سيما يف 

اجملال الرتبوي.
7- األثر املباشر للعوملة.

توزيع السكان حبسب 
الطوائف:

على  الواردة  األرقام  سنعتمد 
انطالق،  كنقطة  الشطب  لوائح 
واقتطاع  إضافة  على  وسنعمل 
سن  بني  هم  ن  ممنّ بدءًا  األرقام 
0 و 18 سنة، واملهاجرين، ومن 
هم بني 18 و 21 سنة فيما لو 

توافر ذلك.

مت  أنه  نذكر  أن  املهم  من 
املهاجرين  من   80% اقتطاع 
)1991-2011( من لوائح الشطب 
يدخلون  املتبقني  الـ%20  كون 
يف فئة ما دون الـ21 سنة، وال 
تشملهم اإلحصاءات. إضافًة إىل 
ذلك، يعتقد عدٌد من اخلباء أن 
هناك أعداد كبرية من املتوفني، 
اللوائح  من  شطبها  يتم  ال 
لوائح  على  وخاصًة  االنتخابية، 
الفقرية  اجملتمعات  يف  الشطب 
البقاع  عكار،  احلال يف  كما هي 

واجلنوب.
الطائفة  أدرجت  ذكر،  ما  يف 
الطوائف  ضمن  من  الدرزية 
الصعب  من  هلذا،  اإلسالمية. 
دقيقة  دراسات  على  العثور 
بالطائفة  تتعلق  وتوقعات 
تشري  ولكن  منفصلًة.  الدرزية 
تقديرات عام 2009 إىل أن عدد 
الدروز املقيمني يف لبنان يقدر 
واليت   250.000  ]20[ حبواىل 
عدد  إمجالي  من   %8-6 تشكل 
الواردة  األرقام  مؤكدًا  السكان، 

يف مصادر عدة أخرى.

األرقام  عن  »خالصة  ويف 
املتوقعة«:

توقعات  يورد  التالي  اجلدول 
حول عدد السكان التقديري يف 
لبنان حبسب الطوائف على مدى 

19 عامًا و 34 عامًا.
إننّ كل العوامل اليت ُأخذت يف 
كهذه  توقعات  لتحديد  االعتبار 
العام  من  ابتداًء  ثابتة  تعتب 
2011. إننّ شرحًا تفصيليًا سريد 
املعتمدة  العوامل  حول  الحقًا 

لتحديد هذه التوقعات.
املتعلقة  املعطيات  إننّ   -1
 2011 لعام  اخلصوبة  مبعدالت 
اعُتمدت واعُتبت ثابتة للسنوات 
اىل  إضافًة  ع.  بالتوقنّ املشمولة 
)لدى  اخلصوبة  ل  معدنّ إننّ  ذلك، 
ممكن  واملسلمني(  املسيحيني 
 15-10 كل  قلياًل  ينخفض  أن 
من  أعلى  سيبقى  ه  لكننّ سنة، 
ل اخلصوبة يف دول االحتاد  معدنّ

 1.59 )أوروستات:  األوروبي 
سنة 2009(

ل  معدنّ احتساب  يتمنّ  مل   -2
الوفيات، ومن املتوقع أن يرتفع 
املعدل قلياًل، ولكن بشكٍل  هذا 
اخنفاض  بسبب  ملحوظ  غري 
 ) عام  بشكٍل  املعيشة  مستوى 
القدرة  تدهور  ذلك:  على  مثال 
سنة   15-10 )كلنّ  الشرائية 
اىل  أضف   .2050 العام  ولغاية 
لدى  الوفيات  ل  معدنّ أننّ  ذلك 

املسلمني أكثر ارتفاعًا.
السكاني  النمو  سيبقى   -3
املسيحيني  لدى  إجيابيًا 
واملسلمني حتى )2050 والدات 

< وفيات(.
4- إننّ اهلجرة من لبنان وإليه 
مل تؤخذ يف االعتبار يف ما خصنّ 
ها أساسًا  املعطيات املتوقعة، ألننّ
ع. ال ميكن أن تكون موضوع توقنّ

بإجراء  يلي  ما  يف  سنقوم 
سنة،  و34   19 مدى  على  ع  توقنّ
حول تقديرات عدد السكان بناًء 
لوائح  يف  الواردة  النسب  على 
الشطب. وجتدر اإلشارة اىل أننّ 
الفرضيات السابقة تنسحب على 

هذه التوقعات.
خالصة عامة:

األفكار  أبرز  استخالص  ميكن 
على  الدراسة،  هذه  الواردة يف 

الشكل اآلتي:
يف  احلرب  اندالع  منذ   -1
منتصف  حتى   ،)1975( لبنان 
اهلجرة  نسبة  كانت  الثمانينات، 
اعلى  املسيحيني،  صفوف  يف 
املسلمني.  لدى  منها  بكثري 
من  ابتداًء  حصل،  العكس  لكن 
وحتى  الثمانينات،  منتصف 
النتيجة،  وكانت   2011 العام. 
انه يف الفرتة املمتدة من العام 
1975 وحتى العام 2011، سجلت 
نسبة املهاجرين املسيحيني 46% 

مقابل %54 للمسلمني.
اخلصوبة  ل  معدنّ ل  سجنّ  -2
عند  دراماتيكيًا  اخنفاضًا 
 1971 العامني  بني  املسلمني، 
و2004، كما سجل اخنفاضًا ايضًا 
بوترية  لكن  املسيحيني،  عند 
اخلصوبة  الت  معدنّ جعل  ما   ، أقلنّ
ا  ممنّ تقاربًا  أكثر  الطائفتني  عند 
السبعينات،  يف  عليه  كانت 

وحتى بداية الثمانينات.
املقيمني  نسبة  إن   -3
يف  بلغت  لبنان  يف  املسيحيني 
العام 2011 حنو %34 من اجملموع 
العام لسكانه و %38 من لوائح 
الشطب. وخالفًا لالنطباع العام، 
الواقع  الذي شهده  فإن املنحى 
الدميوغرايف يف األعوام األربعني 
املاضية، والذي بدا كأنه مستمر 
إىل ما النهاية، تبني هذه الدراسة 
أنه بدأ بالتحول يف خط خمتلف، 
حبيث استقرت نسبة املسيحيني 
االعوام  اللبنانيني يف  عموم  من 
املاضية، وستبدأ بالتصاعد تباعًا 
حبيث تصل إىل %38 من نسبة 
لوائح  من   % و40  املقيمني 
عامًا،  عشر  تسعة  خالل  الشطب 
وإىل %39 من املقيمني و 41% 
أربعة  بعد  الشطب  لوائح  على 

وثالثني عامًا.

عن »النهار« البريوتية
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 
مطعم شاهني يجمع الراحة واالناقة .. اللقمة والخدمة
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استمعت هيئة احمللفني ظهر 
ألثالثاء إىل أنه مت إجبار ست 
ماليزيات على العمل يف بيت 
بتأشريات  بسيدني  دعارة  
استعباد جنسي  دراسية يف 
 20 العمل  إىل  يصل  صارخ 

ساعة يوميا.
وأخربت احملكمة أنه مت جتنيد 
ماليزيا  يف  النساء  هؤالء 
حيث مت ترتيب سفرهن إىل 
إعطاؤهن  مت  كما  أسرتاليا، 
مسؤولي  خلداع  مالية  مبالغ 
بأن  االعتقاد  يف  اهلجرة 
يف  أمورهن  تدبري  بوسعهن 

أسرتاليا.
من جانبها، قالت ممثلة النيابة 
دانفنبورت  كارولني  العامة 
إن النساء  الستة كشفن أن 
تدعى   امرأة  هي   رئيستهن 
والشهرية   Chee Mei Wong
تشرتط  وكانت  يوكو«  بـ« 
حالة  يف  منهن  كل  على 
يف  العمل  ترك  يف  الرغبة 
»ويلوغيب«  يف  دعارة  بيت 
مصاريف  دوالر   5000 دفع 

حكاية 6 ماليزيات مت استعبادهن 
جنسيا يف أسرتاليا!!

جلبهن إىل داخل أسرتاليا.
مت  إنه  النساء  قالت  كما 
بقائمة من اخلدمات  إلزامهن 
عليهن  جيب  كان  اجلنسية 
لديهن  يكن  ومل  تنفيذها، 

خيار الرفض.
النساء  أن  احملكمة  وعلمت 
إىل  إحضارهن  مت  الستة 
دراسة  بتأشريات  أسرتاليا 
بالعمل  هلن  تسمح  كانت 
رغم  أسبوعيا،  ساعة   20
إال  هلن  يسمح  يكن  مل  أنه 
حماضرات  أي  حبضور  نادرا 
دراسية، إذ كن جمربات على 
أسبوعيا  أيام  سبعة  العمل 

مبعدل 20 ساعة يوميا.
من  امرأة  كل  متكن  ورغم 
أن  إال  دوالر،   5000 دفع 
يوكو أخربتهن بعدم قدرتهن 
آخر  مكان  يف  العمل  على 
بني  وخريتهن  أسرتاليا،  يف 
أو  الدعارة  بيت  يف  العمل 

العودة إىل ماليزيا.
أن  النيابة  ممثلة  وتابعت 
يوكو تبلغ من العمر 39 سنة، 

تسخري  على  عمدت  وأنها 
خدمات جنسية  الطالبات يف 

واستعبدتهن جنسيا.
االتهامات  املتهمة  وأنكرت 
قال  حيث  إليها،  املنسوبة 
كوين  بروس  حماميها 
موظفة  تعمل  موكلته  إن 
بيت  يف  باليومية  استقبال 
الدعارة الذي يعمل يف إطار 

قانوني.
وتابع أنه ال يوجد دليل على 
عملن  ماليزيات  الست  أن 
أكثر من 20 ساعة أسبوعيا، 
مشريا إىل أنهن تركن العمل 

خالل فرتة وجيزة.
واستطرد موجها كالمه هليئة 
احمللفني: »سيداتي آنساتي 
إن تلك القضية جمرد خالف 

نقابي«.
ثالثة  أن  احملامي  وادعى 
النساء يتمتعن اآلن يف  من 
الضمان  ببدالت  أسرتاليا 

االجتماعي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

تكشفت تفاصيل جديدة يف 
وونغ«  مي  »تشي  قضية 
الشهرية بـ »يوكو« واملتهمة 
باستعباد 6 ماليزيات ذوات 
بإجبارهن  هندية  أصول 
يف  كعاهرات  العمل  على 
دياموند« يف   « دعارة  بيت 
ويلوبي ، وعدم السماح هلن 
بالعمل يف أي مكان آخر يف 
منهن  كل  وإجبار  أسرتاليا، 
 5000 بنحو  ديون  دفع  على 
جلبهن  مت  أن  بعد  دوالر، 
حيث  دراسية،  بتأشريات 
وجهت احملكمة إىل املرأة 6 
اتهامات باالستغالل وانتهاك 

قواعد التأشريات.
وقالت إحدى الضحايا الستة 
اإلجنليزية  يتحدثن  ال  الالتي 
وعرفتها  قليلة   كلمات  إال 
ايه«  الشاهدة   « بـ  احملكمة 
إنها مل يكن مسموح هلا اختيار 
الساعات  عدد  أو  زبائنها، 
اليت تعملها يف بيت الدعارة 
بعد أن جاءت من ماليزيا يف 

سبتمرب 2008.
ومت إخبار احملكمة عن حمادثة 

ضحية االستعباد اجلنسي يف أسرتاليا:
ُأجربُت على استخدام الشاي األخضر والثلج!

وبني  ايه«  »الشاهدة  بني 
الدعارة حيث  يوكو يف بيت 
الضحية  من  يوكو  طلبت 
الثلج  مكعبات  استخدام 
خدمة  عند  األخضر  والشاي 
أعمال  من  كنوع  الزبائن 

املمارسة اجلنسية.
الضحية  رفضت  وعندما 
تنفيذ ذلك، قالت هلا يوكو 

يف  ذلك،  بعمل  ملزمة  إنها 
االستعباد  أشكال  من  شكل 

اجلنسي الصارخ.
كانت  إنها  الضحية  وقالت 
من  الدعارة  بيت  يف  تعمل 
من  الثالثة  حتى  صباحا   11

صباح اليوم التالي.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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غيالرد: نواب فيدراليون يسربون 
معلومات لتدمري حكوميت!!

احلكومة  رئيسة  اتهمت 
نواب  غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
تدمري  مبحاولة  فيدراليني 
الداخل،  من  العمالية  احلكومة 
للكتلة  وجهته  خطاب  يف 
بينما  العمال  حلزب  الربملانية 
الستئناف  الربملان  يستعد 

جلساته غدا الثالثاء.
أعضاء  داخل  من  وقال مصدر 
إن  العمالية  الربملانية  الكتلة 
متاما  تدرك  إنها  قالت  غيالرد 
الربملان  يف  أعضاء  هنالك  أن 
الفيدرالي قاموا بتسريب أخبار 
إسقاط  بهدف  للصحفيني 
تتضمن  الفيدرالية،  احلكومة 
احلرص  مع  حساسة،  معلومات 
على أن يتحدثوا يف نطاق من 
السرية طالبني من الصحفيني 

عدم كشف أمسائهم.
مدى  على  واضحة  عالمة  ويف 
جوليا  ينتاب  الذي  القلق 
قدرتها  حول  ومؤيديها  غيالرد 
قالت  بالقيادة،  االحتفاظ  على 
غيالرد إن أعضاء برملان املقاعد 
من  من سيعانون  هم  الثانوية 

نتائج التسريبات املستمرة.
إمكانية  حول  احلديث  وجتدد 
احلكومة  رئيس  دخول 
راد  كيفن  السابق  الفيدرالية 
يف الصورة جمددا عقب نتائج 
اليت  أمس  الكارثية  االستطالع 
يف  ملحوظا  تدنيا  كشفت 

وأن  السيما  غيالرد،  شعبية 
راد مل يكن متواجدا يف اجتماع 

التكتل االنتخابي العمالي.
الربملانية  الكتلة  واجتمعت 
يف  االثنني  أمس  العمالية 
مبنى  داخل  ظهرا  الثانية 

الربملان.

وادعت غيالرد أن املصدر الذي 
أفشى هلا حقيقة ما حيدث هو 

أحد الصحفيني.
وانتخبت الكتلة العمالية ستيفن 
االتصاالت  وزير  كونروي 
بدال  الشيوخ  جملس  ليقود 
ايفانز  كريس  املستقيل  من 
اجلمعة  استقالته  كانت  الذي 
حلكومة  صادما  أمرا  املاضية 
استقالة  إىل  باإلضافة  غيالرد 
نيكوال روكسون املدعي العام 

الفيدرالي.
الكتلة  باسم  متحدث  وقال 
الربملانية العمالية إن مالحظات 

غيالرد مل تتناول أحدا بعينه.
ختبطا  العام  بداية  وشهدت 
الربملانية  الكتلة  يف  ملحوظا 
العمالية مع بداية العام اجلديد 
برييس  نوفا  برتشيح  بدأت 
واإلعالن  الشيوخ،  جمللس 
االنتخابات،  ملوعد  الصادم 
اليفانز  املفاجئة  االستقالة  ثم 

وروكسون.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

سيدني ثالث أكثر املدن غالًء بعد طوكيو وأوساكا

ترتيبا  أسرتالية  مدن  احتلت 
األكثر  املدن  قائمة  متقدما يف 
وضع  حيث  العامل،  يف  غالء 
تقرير جديد سيدني كثالث أكثر 
املدينتني  بعد  غالء  العامل  مدن 

اليابانيتني طوكيو وأوساكا.
 The Economist مؤشر   وأظهر 
Intelligence Unit حول أكثر مدن 
العامل غالء عام 2013 أن مدينة 
املركز  يف  األسرتالية  ملبورن 

النروجيية  أوسلو  بعد  اخلامس 
اليت احتلت املركز الرابع.

النمو  أن  التقرير  وأضاف 
سعر  وارتفاع  االقتصادي 
تسبب  األسرتالي  الدوالر 
املدن  داخل  الغالء  زيادة  يف 

األسرتالية.
خلت  فقط  أعوام  عشرة  ومنذ 
قائمة أكثر 50 مدينة يف العامل 
أسرتالية،  مدينة  أي  من  غالء 

يف  الدخول  يف  بدأت  أنها  إال 
عامني  منذ  األوائل  العشرة 

وحتى هذه اللحظة.
لقائمة  تبوأها  وواصلت طوكيو 
الثاني  للعام  غالء  املدن  أكثر 

على التوالي.
وفيما يلي قائمة أكثر 10 مدن 

غالء:
طوكيو  -1
أوساكا  -2

سيدني  -3
أوسلو  -4
ملبورن  -5

سنغافورة  -6
زيورخ  -7
باريس  -8

كرااكاس  -9
جينيف  -10

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

منظر ملدينة سيدني

األسرتالية  احلكومة  حثت 
األمور  أولياء  الصحة  ومنظمات 
يذهبون  أوالدهم  ترك  على 
على  سريا  مدارسهم  إىل 
األقدام مبا له من فوائد صحية 
الكلي  االعتماد  وعدم  متعددة، 
مدراسهم  إىل  توصيلهم  على 

بسياراتهم اخلاصة.
أن  حديثة  دراسة  وأوضحت 
الذين  األطفال  نصف  من  أقل 
عن  تبعد  مساكن  يف  يقطنون 
مدارسهم مسافة تقدر بربع ساعة 
هلم  يسمح  األقدام،  على  سريا 
والسري  بالرتجل  أمورهم  أولياء 
بسيارة،  توصيلهم  من  بدال 
وأضافت الدراسة اليت أجرتها » 
جامعة ديكني« أن أغلبية هؤالء 
إىل  السري  يفضلون  األطفال 

مدارسهم بدال من السيارة.
الوسيلة  هو  املشي  وكان 
الرئيسية للذهاب إىل املدارسة 
استقالل  عرب  أو  جيلني،  منذ 

اجليل  طالب  أما  حافلة، 
سائقني  منهم  فالعديد  احلالي 
وإىل  من  يقلونهم  خصوصيني 

املدرسة.
األمور  أولياء  من   %  45 وقال 
أوالدهم  ترك  خيافون  إنهم 
يسريون على األقدام خشية من 
الشوارع،  يف  السيارات  حركة 
أعمار  إن   %  22 قال  بينما 
حتى  صغرية  تزال  ال  أبنائهم 
الثلث  وعرب  مبفردهم،  يذهبوا 
عن خشيتهم من اخلطر الذي قد 

يشكله الغرباء على أبنائهم.
وتتمثل فوائد املشي يف مظاهر 
مستوى  حتسن  حيث  عديدة، 
من  حتد  كما  العامة،  الصحة 
ومتنح  البيئي،  التلوث  معدالت 
الدراسي،  لليوم  أفضل  بدايات 
وفقا  الرتكيز  قدرة  زيادة  مع 
أكثر  مشلت  دمناركية  لدراسة 

من 20 ألف طالب.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

اخنفاض نسبة الذهاب للمدارس سريا على األقدام

صفحات  على  احلملة  تشديد 
انتهاكات  حتمل  اليت  االنرتنت 

جنسية لألطفال
األسرتالية  الشرطة  وقعت 
»هيئة  مع  اتفاقا  الفيدراية 
االتصاالت واإلعالم األسرتالية« 
صفحات  حتديد  مبوجبه  سيتم 
إساءة  حتمل  اليت  اإلنرتنت 
على  وغلقها  لألطفال،  جنسية 

الفور.
االتفاقية  إن  اهليئة  وقالت 
اجلديدة سوف تسمح هلا بتقديم 
صفحات  عن  مفصلة  معلومات 
مع  والتعاون  املخالفة  اإلنرتنت 
أمنية خارج أسرتاليا،  مؤسسات 
املواقع  أكثر  ترتكز  حيث 

املخالفة.

فينتون  جريمي  قال  جانبه،  من 
احملتوى  تصنيف  إدارة  مدير 
اجلديدة  االتفاقية   « باهليئة: 
بتقديم  للهيئة  احلرية  متنح 
معلومات حول املواقع املشبوهة 
بذلك  املعنية  األمنية  اجلهة  إىل 

داخل وخارج أسرتاليا«.
كشفت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
األسرتالية  الفيدرالية  الشرطة 
أن  على  املاضي  يناير  يف 
حتمل  اليت  اإلنرتنت  صفحات 
لألطفال  جنسية  انتهاكات 
إغالقها  السلطات  طلبت  واليت 
عام  منذ  مرات   4 تضاعفت  قد 
2006، مبا يستوجب وضع حلول 

جذرية للمشكلة.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أسرتاليا تشدد قبضتها على 
صفحات اإلساءة اجلنسية لألطفال
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

RAINBOW BRICKLAYING P/L

لسائر حاجاتكم من بناء الربيك 
والخّفان وغريهما 

 

 اتصلوا بصاحب الخربة 
فهد أبو ملحم على الرقم

0407 666 190

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

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394
Safwat Arfan - Sayed

Manager 
(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضريبي بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضريبي

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0407 666 190

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

 تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني 
االتصال بـ برنار: 

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

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب 
وصب الباطون وإلجراء الزيادات 

 )الزودات(
اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786
30 Hoskins Ave Banlstown 2200

العالناتكم يف الهريالد االتصال بـ مرياي على الرقم: 625 165 0478

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

أنواع  أجود  نستعمل 
األجواخ احمللية والعاملية

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

مسبق( بموعد  )األحد  أيام   6 نفتح 

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

EMOGENE CONTRACTING TEAM 

لجميع حاجاتكم من أعمال صب الباطون على 
 أنواعه واالسفلت يف جميع املناطق

تسعرية مجانية .. معاملة ممتازة  
 وكفالة يف العمل

 أكثر من 30 سنة خربة
لالتصال: جان فارس

Mob: 0419 999 554 - 0405 203 535 
Tel/Fax: 02 8704 1490

Home Guard ACCREDITED INSTALLER FMC

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 
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املستهلكون  يواجه  قد 
األسرتاليون ارتفاعا يف أسعار 
الغذاء يف أعقاب الفيضانات 
اليت ضربت والييت كوينزالند 

ونيو ساوث ويلز.
تؤثر  أن  املتوقع  ومن 
ضربت  اليت  الفيضانات 
»بوندابرغ«  و  فالي«  »لوكر 
على أسعار الطماطم والكوسة 

والفلفل احلار والبطاطا.
غريني  هيو  قال  جهته،  من 
هيئة   باسم  املتحدث 
إن  األسرتالية  اخلضروات 
مياه  ضربتها  اليت  بوندابرغ 
الفيضان بقسوة يزرع فيها 90 

% من البطاطا األسرتالية.
العمالقني  املتجرين  ولكن 
من  إنه  قاال  وكولز  وولورث 
بارتفاع  التوقع  جدا  املبكر 

األسعار.
وقال بنيدكت بروك املتحدث 
أن  »قبل  وولورث:  باسم 
دخول  من  املزارعون  يتمكن 

فيضان كوينزالند اقتلع منازل من جذورها والبحث عن 
غرقى متواصل

من املتوقع أن تتكبد احلكومة 
الدوالرات  ماليني  الفيدرالية 
والتلفيات  اخلسائر  لتعويض 
النامجة عن فيضان كوينزالند، 
حبسب ختمينات جوليا غيالرد 
رئيسة احلكومة،  كما تسبب 
الفيضان يف اقتالع منازل من 
جذورها، يف ظل حبث مستمر 

عن ضحايا.
قيامها  أثناء  غيالرد  وقالت 
وزير  بصحبة  تفقدية  جبولة 
اخلزانة الفيدرالية واين سوان 
أول أمس اخلميس، يف مدينة 
إنه  بوالية كوينزالند  باندابرغ 
من املستحيل حاليا عمل حصر 
الفيضان،  خلسائر  دقيق 
وتابعت: » ولكنين أتوقع أننا 
نتحدث عن مئات املاليني من 

الدوالرات«.
الذي  الوقت  يف  ذلك  جاء 

دراسة بريطانية: النباتيون أقل عرضة 
لإلصابة بأمراض القلب من آكلي اللحوم

أكسفورد  جبامعة  علماء  قال 
أقل  النباتيني  إن  الربيطانية 
أو  باألمراض  لإلصابة  عرضة 
املوت بأمراض القلب من آكلي 

اللحوم.
وتابع البحث التطورات الصحية 
لنحو 45 ألف من البالغني، ثلثهم 
من النباتيني، ووضعت الدراسة 
تأثري  مثل  عوامل  اعتبارها  يف 
واحلالة  والكحوليات  التدخني 
وفقا  واالجتماعية،  البدنية 
»اجمللة  نشرتها  اليت  للدراسة 

األمريكية للتغذية العالجية«.
فرانشيسكا  قالت  جهتها،  من 
أجرى  الذي  الفريق  من  كرو 
الدراسة وخبرية األوبئة الغذائية 
جبامعة أكسفورد: »من احملتمل 
أن نتائج الدراسة ميكن تفسريها 
الكولسرتول  على أساس نسبة 
اخلضروات  متنحها  اليت  األقل 
على  وقدرتها  باللحوم،  مقارنة 
النظام  الدم،  ضغط  ختفيض 
الغذائي عامل حاسم يف أمراض 

القلب«.
يذكر أن أمراض القلب واألوعية 
الدموية هي أكرب مسبب للوفاة 
ويعزي  املتقدمة،  الدول  يف 
إليها 17.3 % من إمجالي نسبة 
الوفيات يف العامل عام 2008، 
بينها 6.2 مليون حالة وفاة من 
ملنظمة  وفقا  قلبية،  سكتات 

الصحة العاملية.
مشلت  أخرى  دراسة  وأوضحت 
أكثر من 31 ألف شخص خضعوا 
دموية  وأوعية  قلب  لفحوصات 
يف  ونشرت  السكري،  وداء 
 the Journal Circulation دورية
هؤالء  إن  املاضي  ديسمرب  يف 
غذائيا  نظاما  يسلكون  الذين 
يعتمد على السمك واخلضروات 
اهلند  وجوز  والفول  والفاكهة 
والبيض  اللحوم  يفضلون  وال 
هم أقل عرضة لإلصابة بأمراض 
بنسبة  الدموية  واألوعية  القلب 

.% 35
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

فيضانات أسرتاليا قد ترفع أسعار الغذاء

جدا  الصعب  من  حقوهلم  
حصر التلفيات من احملاصيل، 
وجود  حالة  يف  حتى  وعموما 
معينة  حماصيل  يف  نقص 
املدى  على  سوى  يؤثر  لن 

القصري«.

ويف ذات السياق، قال جيم 
كوبر املتحدث باسم » كولز« 
إنه من املبكر جدا التنبؤ بأي 

زيادة يف  األسعار.
من  املوز  حمصول  أن  يذكر 
احملاصيل اليت قاومت كارثة 

عام  كوينزالند  فيضانات 
2011، ويتوقع أن يتكرر هذا 
الفيضانات  خالل  الصمود 

األخرية.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

ملواجهة  الشرطة  استعدت 
البحث  األسوأ حيث بدأوا يف 
عن ضحايا يف مدينة باندابرغ 
الفيضان  مياه  ضربتها  اليت 

بقسوة.
ضربت  قد  املياه  وكانت 
األقل  على  منزل   20 حنو 
أو  أساساتها  من  واقتلعتها 
دمرتها بالكامل، وهو ما حدا 
مبراقب الشرطة روان بوند أن 
واصفا  غرقى،  بوجود  يعتقد 

املشهد باملروع.
واستطرد: » البالغات تتواىل 
باختفاء عدد كبري من الناس 
يف منطقة باندابرغ، لكنه أملح 
إىل أن الصعوبات يف شبكات 

االتصال جزء من املشكلة.
بسبب   « قائال:  وأردف 
اإلخالء اإلجباري السريع، كان 
بعضهم  يفارقون  األشخاص 

البعض واضعني يف أذهانهم 
أنهم قد ال يلتقون جمددا«.

على  باللوم  بوند  وألقى 
الفيضان  حول  الشائعات 
مستخدمو  يتداوهلا  اليت 
االجتماعي  التواصل  موقع 
تزيد  إنها  قائال  »فيسبوك«، 

من مساحة الرعب.
تربعها  أيضا  غيالرد  وأعلنت 
مبليون دوالر لتحفيز اآلخرين 

على التربع.
كما حذر كامبل نيومان رئيس 
أن  من  كوينزالند  حكومة 
ما  ستفوق  الفيضان  خسائر 
اليت   2011 فيضانات  أحدثته 
و  وابويتش  بريزبن  ضربت 
تصل  أن  متوقعا  فالي  لوكر 
إىل  كوينزالند  يف  اخلسائر 

2.4 مليار دوالر.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

مطالبات بتجريد »أزيو« من سلطة 
االعتقال!!

بإلغاء  جديدة  دراسة  طالبت 
سلطات االعتقال اليت مت منحها 
بعد هجمات 11 سبتمرب اإلرهابية 
االستخبارات  ملنظمة  الشهرية 
»ازيو«  األسرتالية  األمنية 
بداعي أن سياسة االعتقال على 
تقديم  يف  تنجح  مل  النحو  هذا 

املتهمني إىل حماكمات.
نشرت  اليت  الدراسة  وأشارت 
ريفيو«  لو  »ملبورن  دورية  يف 
السلطات  تلك  إن  القانونية 
حتمي  مل  ألزيو  املمنوحة 
كما  اإلرهاب،  من  األسرتاليني 

تعترب انتهاكا حلقوق اإلنسان.
املثري  القانون  تطبيق  وأتبع 
للجدل نظاما حيمل اسم » نظام 
السلطات اخلاصة« والذي يتيح 
وتعتقل  تستجوب  أن  ألزيو 
يكونوا  أن  دون  األشخاص 

متهمني باتهامات حمددة.

القانون  بنود  من  لبند  ووفقا 
فسوف يقرر الربملان مصري تلك 
السلطة ألزيو، سواء باإللغاء أو 

التجديد املؤقت.
منظمة  أن  إحصائيات  وتكشف 
خالل  شخصا   14 اعتقلت  أزيو 
أول عامني من تطبيق القانون، 

ثم شخصني فقط منذ 2006.
 « تلك  أن  إىل  التقرير  وخلص 
لـ  املمنوحة  اخلاصة«  السلطات 
»ازيو«  ليست ضرورية حملاربة 

اإلرهاب.
التقرير متزامنا مع  ويأتي ذلك 
إعالن رئيسة احلكومة الفيدرالية 
جوليا غيالرد أن عقد 11 سبتمرب 
بؤرة  ووجهت  انتهى،  قد 
آسيا   « منطقة  إىل  تركيزها 

باسيفيك«.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني

جدل حول استفادة 9 شركات تعدين من أموال دافعي الضرائب!!
التعدين  شركات  بعض  خارج تعمد  تعمل  اليت  على الثرية  احلصول  إىل  أسرتاليا 

أموال مساعدات يتكبدها دافعو 
أجل  من  األسرتاليني  الضرائب 
اجتماعية  مشروعات  تكويل 
على  قدرتها  رغم  بها  خاصة 

متويلها دون احلاجة ملساعدة.
وارتبط اسم تسع شركات تعدين 
تعمل يف إفريقيا بأخذ مساعدات 
املباشرة  املعونة  »برنامج  من 

التابع للخارجية األسرتالية.
حوالي  أن  التقارير  وكشفت 
أموال  من  دوالر  ألف   215
ذهبت   قد  الضرائب  دافعي 
لصاحل دعم مشروعات اجتماعية 

لشركات التعدين .
ومن بني الشركات اليت استفادت 
باالدين   « الربنامج  أموال  من 
ماالوي  تعمل يف  اليت  انرجي« 
و » بانرمان ريسورسيس«اليت 
تعمل يف ناميبيا، وهما شركتان 
تعدين  يف  متخصصتان 

اليورانيوم.
غلوب   « شركة  استفادت  كما 
ميتالس أند مايننج« اليت تعمل 
تعدين  وشركة  ماالوي،  يف 
واليت  مايننج«  »اندوفر  الذهب 
غانا،  يف  نشاطها  متارس 
ويست«  »ماوسون  وشركة 
لتعدين النحاس واليت تعمل يف 

مجهورية الكونغو.
ومن بني الشركات اليت تقدمت 
للحصول على مساعدات لتمويل 
براجمها االجتماعية  شركة تعدين 
وشركة  انرجي«  »انرتا  الفحم 
»روسلوت«  الذهب  تعدين 
واللتان تقومان بأنشطة تعدينية 
شركة  وأخريا  تنزاينيا،  يف 
ريسورسيس«  آيالند  »ميدل 
يف  تعدينية  بأعمال  املرتبطة 

بوريكنا فاسو.

 املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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غيالرد حتشد » القوات 
األمامية« ملعركة االنتخابات!!

احلكومة  وزيرة  استخدمت 
اليوم  غيالرد  جوليا  الفيدرالية 
غري  االنتخابية  احلملة  من  الرابع 
الرمسية املرشحني العماليني يف 
وأخربتهم   ، القادمة  االنتخابات 
األمامية  القوات  مبثابة  أنهم 
إىل  احلكومة  رسالة  لتوصيل 

املصوتني األسرتاليني.
ويف خطاب وجهته غيالرد لتجمع 
عمالي يف كانبريا، قالت غيالرد: 
»أتطلع إليكم لتشرحوا للمواطنني 
الربامج اليت تسعى احلكومة إىل 
الوطنية  »اخلطة  مثل  حتقيقها 
البنية  العجز« والتزامات  لتأمني 
الربودباند،  وشبكة  التحتية، 
نظام  لتعديل  احلكومة  وخطط 

التعليم.
لكافة  الفرصة  منح  أن  وتابعت 
األسرتاليني هو جوهر ما يسعى 
يف  فاز  إذا  العمال  حزب  إليه 

االنتخابات املقبلة.
العمر  مدار  »على  واستطردت: 
كان  العمال  حلزب  السياسي 
هدفنا مهمتني أساسيتني نسعى 
األوىل  دائما،  حتقيقهما  على 
أو  لألسرتاليني  فرص  خلق  هي 
واملهمة  خلقها،  يف  املشاركة 
الثانية تتمثل يف محاية املواطنني 

يف أحلك األوقات«.
اهلشة  باحلالة  غيالرد  اعرتفت 

واحمللي،  العاملي  لالقتصاد 
نشر  على  املرشحني  وحثت 
حزب  بها  تعهد  اليت  الرسالة 
العمال خبلق فرص عمل، وتوفري 

بيئة عمل مستقرة وآمنة.
االقتصاد  يعود  »لن  وأردفت: 
كان  اليت  حالته  ملثل  العاملي 
االقتصادية،  األزمة  قبل  عليها 
عميق  حتول  مرحلة  يف  حنن 
ويف  العاملي،  االقتصاد  يف 
االقتصاد األسرتالي، املواطنون 
إنهم  وظائفهم،  حول  قلقون 
الدوالر  ضغط  نتائج  يرون 
العديد  على  املرتفع  األسرتالي 

من الصناعات«.
استقاالت: 

العمالي  الوزير  قال  جانبه،  من 
عن  الربملان  عضو  كيلي  مايك 
ضاحية » ايدن مونارو«إنه  يؤيد 
قدمته  الذي  االستقالة  قرار 
نيكوال  الفيدرالي  العام  املدعي 
روكسون والوزير كريس ايفانز 
رافضا االدعاءات اليت قالت إنهما 

قفزا من السفينة الغارقة.
ويشمل التعديل الوزراي اجلديد 
إىل  دريفوس  مارك  ترقية 
منصب املدعي العام الفيدرالي، 
وحتول وزير اهلجرة كريس بوين 

ليصبح وزيرا للتعليم العالي.
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االئتالف: ال ينبغي أن يتم 
مراجعة تقييمات »أزيو«

ملنظمة  يكون  أن  املتوقع  من 
األسرتالية   األمنية  االستخبارات 
مشروطة  غري  سلطة  »أزيو« 
اللجوء،  طاليب  تصنيف  يف 
باخلطرين على  بعضهم  ووصف 
االئتالف  فاز  إذا  أسرتاليا  أمن 
الفيدرالي املعارض باالنتخابات 

القادمة.
بإلغاء  االئتالف  تعهد  كما 
لطالب  ميكن  اليت  املراجعة 
قيمته  إذا  بها  القيام  اللجوء 

»أزيو« تقييما سلبيا.
من جانبه، قال وارن انتش قائد 
النواب  جملس  يف  املعارضة 
يتم  أن  ينبغي  »ال  األسرتالي: 

مراجعة تقييمات أزيو«.
طاليب  قضايا  أشهر  ولعل 
امرأة  لراجنيين  حدث  ما  اللجوء 
وضعت  اليت  تاميل  جزيرة 
مولودا الشهر املاضي، وبقيت 
حمبوسة يف سيدني مع ولديها 

يف  عاشت  أنها  إال  اآلخرين، 
رأت  أن  إىل  عاما  فيكتوريا 
أمنيا،  خطرا  تشكل  أنها  أزيو 
ومل  السجن،  بها يف  الزج  ومت 
هذا  أسباب  مبعرفة  هلا  يسمح 
ذلك  أن  تعتقد  لكنها  التقييم، 
مرتبط بزوجها السابق، السائق 
األهلية  احلرب  أثناء  قتل  الذي 

السريالنكية.
يذكر أن العديد من طاليب اللجوء 
من تاميل حمتجزون منذ ما يزيد 
وصوهلم  من  أعوام  ثالثة  عن 

أسرتاليا.
الدول بشدة استقبال  وترفض 
بأنه  تقييمه  مت  جلوء  طالب  أي 
يشكل خطرا أمنيا يف أي دولة.
قد  العمالية  احلكومة  وكانت 
يف  احلق  اللجوء  لطاليب  منحت 
قاضي  عرب  تقييمهم   يعاد  أن 

فيدرالي سابق.
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شركة مالبس أسرتالية تفصل 
موظفني لصاحل اهلند!!

 The Iconic شركة  قامت 
بيع  يف  املختصة  األسرتالية 
املالبس عرب اإلنرتنت بنقل أجزاء 
إىل  العمالء«  »خدمة  قطاع  من 
دائما  تتباهي  أنها  رغم  اهلند، 

بتشغيل العمالة احمللية.
أجزاء من خدمة  الشركة  ونقلت 
العمالء املتعلقة  برسائل الربيد 
منذ  اهلند«  إىل  اإللكرتوني 
إىل  وحتديدا  املاضي،  ديسمرب 

.»Hyderabad«
جاكوبس  آدم  قال  ذلك  ورغم 
املدير العام للشركة إن اخلطوة 
أي  فصل  عنها  يسفر  مل 

موظف.
»فريفاكس  حصلت  ذلك،  ومع 
أن  يوضح  امييل  على  ميديا« 
العمل  عن  الفصل  إعالنات 
اخلاص  العمالء  خدمة  قطاع  يف 
كان  أسرتاليا  يف  بالشركة 
يتوقع أن تصدر أمس اخلميس 
علمت  كما  تأجيلها،  مت  ولكن 
ستشمل  بالفصل  قرارات  أن 
كلي  بدوام  يعملون  موظفني 
أساس  على  يعملون  وآخرون 

حماسبة يومية.
بتلك  جاكوبس  مواجهة  وعند 
االستغناء  إن  قال  املعلومات 
له  ليس  املوظفني   بعض  عن 
أجزاء من خدمة  بنقل  أي عالقة 
اهلند،  إىل  بالشركة  العمالء 

»حنن نطلع  بقوله:  وفسر ذلك 
لدينا  العمل  فريق  تقليص  إىل 
من  يرتاوح  مبقدار  سيدني  يف 
ميثل  ال  وهذا  موظفني،   8-5
موظفينا  من  يسري  نذر  سوى 
، مفسرا ذلك االجتاه باخنفاض 
العمالء«،  »خدمة  لـ  احلاجة 
الزبائن  عدد  اخنفض  حيث 
العمالء  خبدمة  يتصلون  الذين 

الستفسار أو خالفه.
الشركة  تباهي  رغم  ذلك  يأتي 
بأنها  الرمسي  موقعها  على 
متتلك فريقا ممتازا من موظفي 
خدمة العمالء يف مكاتب الشركة 

يف سيدني.
وقال موظف بقطاع خدمة العمالء 
امسه  ذكر  رفض  الشركة  يف 
يف  أخربتهم  الشركة  إدارة  إن 
تقلقوا،  »ال  املاضي:  نوفمرب 

حنن حنتاج إليكم«.
أليكس  آخر يدعى  ولكن موظف 
اجتاها  هنالك  أن  أكد  موتون 
قويا لفصل العاملني، وعرب عن 
مهدد  هنا  »الكل  قائال:  قلقه 

بالفصل«.
لينون  مارك  وصف  بينما 
سكرتري نقابات نيو ساوث ويلز 
إن اخلطوة اليت اختذتها الشركة 

مستفزة وتبعث على الغضب.
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بلديات نيو ساوث ويلز تطالب بسلطة 
تغريم املدخنني يف األماكن العامة

وصف  البعض القانون املشدد 
ساوث  نيو  والية  أقرته  الذي 
ويلز بتغريم التدخني يف األماكن 
يتم  مل  حيث  باملهزلة  العامة 

تفعيله بالشكل األمثل.
يف  شخص  أي  تغريم  يتم  ومل 
القانون  من  أسابيع  ثالثة  أول 
اجلديد الذي يعاقب كل من يدخن 
املالعب  مثل  عامة  أماكن  جبوار 
بغرامة  العامة  السباحة  ومحامات 

فورية قدرها 550 دوالرا.
الوالية  بلديات  رؤساء  وطالب 
لتغريم  جديدة  سلطات  مبنحهم 
غري  األماكن  يف  املدخنني 
التفعيل  لضمان  بها  املسموح 

الكامل للقانون.
ووفقا للضوابط اجلديدة،  فإن  
أن  ميكن  ال  البلديات  جمالس 
ينطبق  مبا  إال  غرامات  تفرض 

على القوانني احمللية.
الدكتورة   قالت  جانبه،  من 
بلدية  رئيسة  بايرن  ميتشيل 
إنه  سيدني  يف  شاير«  »هيلز 

وضع  مرغوبا  أو  عمليا  ليس 
أن  دون  التدخني  حتظر  عالمات 
يف  احلق  البلدية  لضباط  يكون 
ضباط  يستطيع  كما  تطبيقها 

شرطة نيو ساوث ويلز.
وتابعت أن ختصصها يف البحث 
الدراسة  شديدة  جيعلها  الطيب 
باألضرار اجلسيمة اليت يصاب بها 
يستنشق  الذي  السليب  املدخن 
يف  املدخنني  عرب  التبغ  روائح 

األماكن العامة.
وميتد حظر التدخني يف األماكن 
العامة وفقا لقانون الوالية على 
احلدائق العامة ومواقف احلافالت 
احلكومية  املباني  ومداخل 

ومحامات السباحة العامة.
رئيس  شانت  كريي  وقال 
شرطة الصحة بالوالية إن وزارة 
بالشراكة  تعمل  بالوالية  الصحة 
من  بالوالية  النقل  سلطات  مع 
أجل التطبيق األمثل لقانون حظر 

التدخني باألماكن العامة.
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شركة إندونيسية ذات عالقة 
بأسرتاليا تتورشط يف فضيحة رشوة!

مت ضبط شركة إندونيسية ذات 
اللحم  بصناعة  وثيقة  عالقة 
البقري يف أسرتاليا بتهمة تقديم 
إندونيسي  على سياسي  رشوة 
للتحايل على احلصة احملددة من 

واردات اللحم البقري.
يذكر أن عدد من مصدري اللحم 
البقري يف أسرتاليا يستخدمون 
الشركة اإلندونيسية » إندوجونا 
أوتاما« يف عملية تصدير اللحم 
البقري إىل إندونيسيا، كما أن 
ليمان  اليزابيث  الشركة  مالكة 
شركة  من  جزء  أيضا  متلك 
أسرتالية يف سيدني حتمل اسم 

»مولوارا اكسبورت«.
الفساد«  إزالة  جلنة    « وألقت 
اإلندونيسية القبض على اثنني 
من مدراء شركة »إندوغونا« هما 
جواردي افندي وأريا أبدي افندي 

يف أحد الفنادق، متلبسني حبمل 
رشوة قدر مليار روبيةـ وهو ما 
يناهز 100 ألف دوالر أسرتالي، 
حيث كانا يف طريقهما لتقديم 
الرشوة إىل لطفي حسن إسحق 
إس«  كي  آر   « حزب  رئيس 
وزير  وأن  سيما  ال  اإلسالمي، 
سوسونو  اإلندونيسي  الزراعة 
Suswono ميثل احلزب اإلسالمي 
قواعد  ويضع  احلكومة،  يف 
صارمة بشأن حصص الواردات 
من اللحم البقري لرغبته يف أن 
تكون إندونيسيا من الدول اليت 
حلوم  يف  ذاتي  اكتفاء  لديها 
مبديري  حدا  ما  وهو  األبقار، 
الشركة يف حماولة رشوة رئيس 
على  للتحايل  اإلسالمي  احلزب 

هذه القواعد.
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أسرتاليا تدرس وضع ملصقات تربط 
املشروبات السكرية بتسوس األسنان

 طالب خرباء أسنان أسرتاليون 
بضرورة وضع ملصقات على 
تتضمن  الغازية  املشروبات 
على  خطورتها  من  حتذيرا 

تسوس األسنان.
جديد  ببحث  الطلب  وُدعم 
كما  أدياليد،  جامعة  أجرته 
أيدت الطلب منظمات األسنان 
بعد  سيما  ال  أسرتاليا،  يف 
جديدة  دراسة  كشفت  أن 
أسرتاليا  أطفال  بعض  أن 
مياه  عبوات  ثالث  يتناولون 
غازية سكرية أو أكثر يوميا.

الصادمة  الدراسة  وكانت 
دورية  يف   نشرها  مت  قد 
 American Journal of
وجدا  حيث   ،Public Health
مرتبط  األسنان  تسوس  أن 
من  كبرية  نسبة  باستهالك 

املشروبات السكرية.
 65 بأن  الدراسة  وأفادت 
بني  أسرتاليا  أطفال  من   %
على  يستهلكون  عاما   16-5
املشروبات  من  عبوة  األقل 
يوميا، وأن 13 %  السكرية 
أو  عبوات  ثالث  يستهلكون 

أكثر يوميا.
زيادة  الدراسة  وأظهرت 
بتسوس  اإلصابة  نسبة 

بني   %  46 بنسبة  األسنان 
يتناولون  الذين  األطفال 
ثالثة مشروبات سكرية يوميا 

أو أكثر.
جاسون  د.  قال  جهته،  من 
على  القائمني  أحد  أرمفيلد 
الدراسة إن هنالك أدلة ثابتة 
اليت  املشروبات  أن  على 
حتتوي على نسبة كبرية من 
عوامل  من  عامل  السكريات 
تسوس األسنان، ألن السكر 
إىل  يؤدي  ذاته  حد  يف 

التسوس.
هيئات  قررت  إذا   « وتابع: 
ملصقات  وضع  الصحة 
املشروبات  على  حتذيرية 
يتضمن  أن  جيب  السكرية، 
بتسوس  اإلصابة  خطر  ذلك 

األسنان«.
البحوث  »جملس  أن  يذكر 
الوطنية«  للصحة  الطبية 
احلالي  فرباير  يف  سيقوم 
لدليله  لدليل  بتحديث 
توقعات  وسط  الغذائي، 
توصيات  ذلك  يتضمن  أن 
األطعمة  تناول  من  باحلد 
على  احملتوية  واملشروبات 

سكريات مضافة.
 املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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علماء أسرتاليون خيرتعون 
طريقة لنمو عدسة العني!!

سدني

Master License No: 409566317

متكن باحثون من وضع األساس 
لطريقة  ميكنها عربها إحداث منو 
خلاليا عدسة العني معمليا بدرجة 

نقاء 100 %.
أمال  االكتشاف  ذلك  ومينح 
مستقبليا ملن يعانون من اعتالل 
بصري خلقي، كهؤالء املصابني 
بعتمة يف عدسيت العينني، حيث 
يعطيهم االخرتاع اجلديد أمال يف 
زرع عدسات جديدة، ومنوها دون 

اخلوف من التأثريات اجلينية.
موناش  جبامعة  باحثون  وقام 
من  وحدات  بعزل  األسرتالية 
قام  ثم  العني،  عدسة  أنسجة 
باربريي  تيزيانو  الباحثان 
وايزابيال مينغاريلي بتوفري البيئة 

حزب  تأييد  نسبة  اخنفضت 
العمال ملستويات مقاربة لنهاية 
العام املاضي، يف الوقت الذي 
زعيم  تأييد  نسبة  فيه  ارتفعت 
أبوت  توني  املعارض  االئتالف 
تأييد  نسبة  اخنفضت  بينما 
رئيسة احلكومة الفيدرالية جوليا 
رئيس  حول  سؤال  يف  غيالرد 
ألسرتاليا  املفضل  الوزراء 
حبسب استطالع » نيوزبول« 

اجلديد.
االئتالف  االستطالع  ووضع 
موضع  املعارض يف  الفيدرالي 

ميكنه من الفوز باالنتخابات.
االستطالع  نتائج  كشفت  و 
العمال  حزب  تأييد  مستوى  أن 

الربوفيسور تيزيانو باربريي 

الالزمة لذلك النسيج للنمو إىل 
العديد من خاليا العدسات.

أمام  األكرب  التحدي  ومتثل 
الباحثني يف املرحلة األخرية يف 
أن اخلاليا املتكاثرة لديها قابلية 
لالندماج مع أي من خاليا اجلسد 
الباحثني  ولكن  البشرة،  مثل 
متكنوا  معينة  طبية  تقنية  عرب 
عدسية  خاليا  إىل  تطويرها  من 

خاصة بالعني.
من  التأكد  من  املزيد  ويتبقى 
النقاء الكامل للعدسات اجلديدة 
قبل إقرار إمكانية االعتماد عليها 
ملرضى  العدسات  زراعة  يف 

العيون.
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مت حتذير األشخاص غري املرتبطني  
عن  الباحثني  اجلنسني  من 
العديد  انتشار  عالقات حب من 
مع  واخلداع  النصب  وقائع  من 
»فاالنتني  احلب  عيد  اقرتاب 

داي« .
من جهته، قال رود ستو مفوض 
 NSW Fair Trading مؤسسة 
بوالية نيو ساوث ويلز إن العام 
و93  حتقيقا   72 شهد  املاضي 
التعارف،  وكاالت  حول  شكوى 
كما أن عام 2011 شهد عمليات 
نصب تتعلق بالباحثني عن احلب 
 21 املادية  قيمتها  جمموع  بلغ 

مليون دوالر.
وأسدى ستو نصيحة للمتعاملني 
بضرورة  التعارف  وكاالت  مع 
التثبت من مصداقيتها، وتوقيع 
واالستفسار  مكتوبة،  ضمانات 
املادية  التكلفة  عن  الدقيق 
واحلرص على عدم تكبد رسوم 

إضافية.

فإن  األسرتالي  للقانون  ووفقا 
زبائن وكاالت التعارف حيق هلم 
حالة  يف  بالتعويض  املطالبة 
باخلدمة  الشركة  التزام  عدم 

املتفق عليها.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

أبوت يقلص فارق تفوق 
غيالرد إىل نقطتني

باخنفاض   %  32 إىل  اخنفض 
بني  الفرتة  عن   %  6 قدره 
ديسمرب ويناير املاضيني، بينما 
ارتفعت نسبة تأييد االئتالف 4 
% لتصل إىل 48 % يف الثالثة 

أسابيع املاضية.
وظل تأييد اخلضر على حاله دون 
زيادة أو نقصان بنسبة تأييد 9 

%، وباقي األحزاب %11.
ويف سؤال حول رئيس احلكومة 
تأييد  نسبة  اخنفضت  املفضل 
جوليا غيالرد من 45 إىل 41 %، 
بينما صعدت نسبة تأييد توني 

أبوت من 33 % إىل 39 %.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

زيف  حديثة  دراسة  كشفت 
املمارسة  بأن  االدعاءات 
إىل  يصل  ما  حترق  اجلنسية 
املرة  يف  حراري  سعر   300
أن  احلقيقة  بينما  الواحدة، 
خالل  إحراقه  يتم  ما  متوسط 
ست  مدتها  جنسية  ممارسة 
هذه  من  بكثري  أقل  دقائق 

السعرات.
البعض  أن  هو  واخلطورة 
اخلرافة  هذه  على   ارتكن 
الوزن  فقدان  يف  اجلنسية 
بدال من الذهاب إىل صاالت 

األلعاب.
وأثبت الباحثون أن متوسط ما 
املمارسة  اإلنسان يف  حيرقه 
سعرا   21 الواحدة  اجلنسية 

حراريا فحسب.
أستاذ  أليسون  ديفيد  وكان 
البيولوجية  اإلحصائيات 
برمنغهام  يف  أالباما  جبامعة 
التحقق من ادعاءات  قد قرر 
سعر   300 حيرق  اجلنس  أن 
الواحدة، كجزء من  املرة  يف 
أكثر  حول  موسعة  دراسة 

املعتقدات الصحية شيوعا.
أن  عن  الدراسة  وانبثقت 
للممارسة  الزمين  املتوسط 
الواحدة ال يزيد عن  اجلنسية 
6 دقائق، وأن عدد السعرات 
اليت يتم حرقها خالهلا حوالي 
عشرين سعرا أو يزيد قليال، 
اليت  السعرات  نفس  وهي 
نفس  خالل  املشي  حيرقها 

املدة.
الذي  النهائي  التقرير  وقال 
دورية  يف  أليسون  نشره 
 New England Journal of
Medicine إن املزاعم اخلاطئة 
اليت  السعرات  عدد  بشأن 
حترقها املمارسة اجلنسية تزيد 
السيما  البدانة،  مشكلة  من 

مفاجأة صادمة: اجلنس ملدة 
6 دقائق حيرق 21 سعرا 

حراريا فقط!!

وأن البعض يرتكن علي تلك 
اخلرافة لتخفيض الوزن، وال 
يذهبون إىل صاالت األلعاب 

الرياضية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

.حتذيرات من عمليات نصب مع 
اقرتاب عيد احلب
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للبيـــع

للبيع حمل حلم بعجني ومناقيش وبيتزا جمهز 
بكامل معداته بسعر الكلفة

يقع يف قلب السوق التجاري يف منطقة فريفيلد
عقد اجيار طويل ....ورخيص

ملن يهمه االمر االتصال على الرقم:

0414600042

اهلولندي كاره اإلسالم 
غريت فيلدرز يزور أسرتاليا

قام بعض العنصريون بدعوة  
»الوطنيني  مسوهم  من 
التجمع  إىل  األسرتاليني« 
النواب  جملس  عضو  ملقابلة 
اهلولندي املثري للجدل غريت 

فيلدرز.
وكان التوتر قد تصاعد بشأن 
أسرتاليا  إىل  فيلدرز  زيارة 
مييين  سياسي  وأنه  سيما  ال 
والعنصرية  التطرف  شديد 
باإلسالموفوبيا  متهم  أنه  كما 

أو اخلوف من اإلسالم.
وقامت حركة أسرتالية تسمى 
األسرتالي«  اجلديد  »الوطن 
اختاذ  املتابعني على  بتشجيع 
أو  تهديد  أي  جتاه  فعل  رد 
عالمة عنف يقوم بها حمتجون 
إسالميون قد حيضرون احتجاجا 

على زيارة فيلدرز.
ونشرت اجملموعة عرب موقعها 
اإللكرتوني مقطعا صوتيا من 
»راديو أسرتاليا احلرة« الذي 
البيضاء  »الثورة  صوت  يعد 
يف أسرتاليا« يتضمن حتذيرا 
إسالمي  جتمهر  وجود  من 
لالحتجاج على الزيارة واصفني 

املسلمني بـ » األوغاد«.
الصوتي:  املقطع  وأضاف 
»حنث كافة الوطنيني ملمارسة 
حقهم القانوني يف الدفاع عن 
أي  حماولة  حالة  يف  النفس 
معتوه منعكم من الدخول، أو 
ارتكاب أي شكل من أشكال 

السياسي الهولندي املثري للجدل خريت فيلدرز
التهديد«.

الصوتي  املقطع  واستطرد 
زمنه  استمر  الذي  الالذع 
وكونوا  »اذهبوا  دقائق:   10
احلق  لديكم كافة  مستعدين، 
ضد  أنفسكم  عن  الدفاع  يف 
الذين  القذرين  املسلمني 
ليس لديهم مكان يف اجملتمع 

املتحضر«.
وكان قادة اجملتمع اإلسالمي 
قد حثوا املسلمني على جتاهل 
االهتمام  فيلدرز وعدم  زيارة 

بآرائه.
قاسم  حافظ  وتساءل 
األسرتالي  »االحتاد  رئيس 
عما  اإلسالمية«  للمجالس 
تلك  جتاه  السلطات  ستفعله 

االستفزازات.
من  طراد  قيصر  قال  كما 
مجعية الصداقة اإلسالمية إنه 
على الرغم من حق املسلمني 
أن  إال  السلمي،  التظاهر  يف 
االنتباه  سيجذب  تظاهرهم 
لزيارة خريت فيلدرز، ناصحا 

املسلمني بتجاهل الزيارة.
التواصل  مواقع  وكانت 
بعض  عرب  اليت  االجتماعي 
أعضائها عن احتجاجهم لزيارة 
وملبورن  لسيدني  فيلدرز 
أيضا  هدفا  كانت  وبريث 
حتض  اليت  الرسائل  لبعض 

على الكراهية.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

عن  إحصائيات  كشفت 
حجم  يف  ملحوظ  اخنفاض 
لألحزاب  املوجهة  التربعات 
السياسية يف أسرتاليا مبقدار 
السنة  خالل  تقريبا  النصف 
ما  وهو  الفائتة،  املالية 
األحزاب  تصبح  أن  إىل  أدى 
اجلولة  رغم  بالديون،  مثقلة 
االنتخابية القادمة يف سبتمرب 

من هذا العام.
وبلغ إمجالي ما تلقته األحزاب 
السياسية 125035599 دوالر 
خالل السنة املالية 12-2011، 
عام  يف   22842888 مقابل 

.11-2010
قائمة  الليربالي  احلزب  وتبوأ 
للتربعات  تلقيا  األحزاب  أكثر 
بإمجالي  املاضي  العام 
حزب  ثم  دوالر   55057954
 49562954 مبقدار  العمال 
الوطين  احلزب  ثم  دوالر، 
الذي المست تربعاته مستوى 
وأخريا  دوالر،   8181710
قدرها  بتربعات  اخلضر  حزب 

4273859 دوالر.
الذي  السنوي  التقرير  وقال 
االنتخابات  »جلنة  أصدرته 
إن  اجلمعة  أمس  األسرتالية« 
الرئيسية  األحزاب  من  كل 
يف  ملحوظة  ديونا  سجلت 
الفائتة،  املالية  السنة  نهاية 
عند  الديون  مقدار  بلغ  إذ 
مليون   11.9 العمال  حزب 
 15 الليربالي  واحلزب  دوالر، 
مليون دوالر، واحلزب الوطين 
حزب  ثم  دوالر،  مليون   1.2
اخلضر بدين بلغ نصف مليون 

دوالر.
خالل  املتربعني  أكرب  وكان 
 Paul شركة  املاضي  العام 
Ramsay Holdings اليت تربعت 
بـ 505 ألف  الليربالي  للحزب 
دوالر، كما تربعت  الشركة بـ 
5000 دوالر للحزب الليربالي 

فرع فيكتوريا.
وضمت  قائمة أكرب املتربعني 
»مجعية  الليربالي  للحزب 
حيث  األسرتالية«  الفنادق 

تربعت بـ 250 ألف دوالر.
بينما كانت مؤسسة » فيزا« 
أكرب املتربعني للحزب العمالي 
ثم  دوالر   150800 مبقدار 
بتربعات  جروب«  »ويستفيلد 

قدرها 150 ألف دوالر.
وأظهر التقرير نقص الشفافية 
بكشف  امللزمة  القواعد  يف 

التربعات.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني

االحرار يف الصدارة: 
اخنفاض  التربعات ألحزاب 

أسرتاليا إىل النصف

الفيدرالي  العام  املدعي  قال 
إن  دريفوس  مارك  اجلديد 
املالحظات اليت شبهت احلكومة 
النازي  باحلزب  الفيدرالية 

هجومية وجارحة.
األمامية  املقاعد  عضو  وكان 
املعارض  الفيدرالي  باالئتالف 
كريستوفر باين قد قال  األحد 
تنهار  الفيدرالية  احلكومة  إن 
يف  النازية  هتلر  حكومة  مثل 

الفيلم الشهري »انهيار«.
اثنني  استقالة  أن  باين  وتابع 
والتعديل  الوزراء  كبار  من 
نفذته  الذي  احملدود  الوزاري 
احلكومة  رئيسة  غيالرد  جوليا 
الفيدرالية يكشف حجم االنقسام 

املدعي العام الفيدرالي اجلديد:
ال يصح تشبيه حكومة غيالرد بالنازية

الذي وصل إليه العماليون.
االئتالف  زعيم  دريفوس  ودعا 
توني  املعارض  الفيدرالي 
بسحب  باين  يوجه   أن  أبوت 
تعليقاته واالعتذار عنها، قائال: 
الناضجة  غري  التعليقات  »هذه 
يف  هلا  مكان  ال  واهلجومية 
األسرتالي،  السياسي  اجلدال 
حكومة  أي  مقارنة  ميكن  وال 

أسرتالية بنازية هتلر«.
وأردف: »هذه التعليقات مؤذية 
اهلولوكست،  من  للناجني  جدا 
ومؤذية لكل أسرتالي ذي تفكري 

سليم«.

املصدر: العنكبوت االلكرتوني

بنيو  العمال  حزب  حياول  سوف 
ساوث ويلز عمل ما ميكن تسميته 
العمالي  الوزير  لفرتة  كسرا 
عرب  عبيد  ايدي  بالوالية  األسبق 
الضوابط  من  جديدة  جمموعة 
مصممة لبرت أي سياسي توجهه 

مصاحل شخصية.
زعيم   روبرتسون  جون  وأصدر 
نيو  بوالية  العمالية  املعارضة 
ساوث ويلز بيانا رمسيا يتكون 
»معيار  اسم  حتت  نقاط   6 من 
الربملان  أعضاء  إلجبار  جديد« 
دخوهلم  كشف  على  العماليني 
اخلاضعة للضريبة للمرة األوىل.

يف  السياسيني  أن  يذكر 
حكومة  أعضاء  وبينهم  الوالية، 
أوفاريل، ملزمون فقط بالكشف 

عن مصادر دخلهم.
وكانت اللجنة املستقلة ملكافحة 
شبكة  عن  كشفت  قد  الفساد 
العائلة«  »أوصياء  يسمى  مما 
أمواال  عبيد  عائلة  تتلقى  حبيث 
حبسب  الشبكة  تلك  طريق  عن 

حتقيقات جلنة الفساد.
سيتم  روبرتسون،  خلطة  ووفقا 
العمالي  الربملان  عضو  إلزام 
له  املالية  املصاحل  بكشف  
ولزوجته أو أي عضو من أعضاء 
عائلته مرتبط بوالية نيو ساوث 

ويلز، بداية من 31 مارس.
أرغب   « روبرتسون:  وقال 
اليت  لأليام  نهاية  رؤية  يف 
أسهما  السياسيون  فيها  خيفي 
بأمساء  بكتابتها  وعقارات 

حزب العمال بنيو ساوث ويلز يكسر مرحلة عبيد بضوابط جديدة
لتجنب  حماولة  يف  زوجاتهم، 
التغيريات  العام،  التمحيص 
الصعب  من  ستجعل  اجلديدة 
العماليني  الربملان  أعضاء  على 
أو  املصاحل،  تضارب  إخفاء 
مواراة أي ثروة بها شبهات يف 

مصدرها«.
اجلديدة  القواعد  تتضمن  كما 
حلزب العمال بالوالية حظرا على 
بتقلد  عمالي  برملان  عضو  أي 
منصبه  خبالف  أخرى  وظائف 
الربملاني، وهو ما أحدث انقساما 
يعد  كما  احلزب،  داخل صفوف 
قدرة  إلثبات  جديا  اختبارا 

روبتسون على قيادة احلزب من 
عدمه.

ميديا«  »فريفاكس  وعلمت 
لروبتسون  املؤيدين  قائمة  أن 
تضم  اجلديدة  القواعد  بشأن 
لوك فولي وبيين شارب وولت 
لكنه  بريي،  وباربارا  سيكورد 
وزير  من  عنيفة  مقاومة  واجه 
اخلزانة يف حكومة الظل بالوالية 
أعضاء  وبعض  ديالي،  مايكل 
اليمني مثل ستيف وان وصويف 

كوتسيس.
املصدر: العنكبوت االلكرتوني
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النائب  رأى رئيس تيار املردة 
التف  من  ان  فرجنية  سليمان 
اليوم حول النائب بطرس حرب 
قضيته  جانب  اىل  وقويف  مع 
بلدية  رئيس  حول  ملتفًا  كان 
ان هناك  بعدما كشفنا  عرسال 

قاعدة يف هذه البلدة.
يف  حصل  ما  انه  اىل  ولفت 
منذ  منه  نّبهنا  ما  هو  عرسال 
»قامت  أكثر من سنة، ووقتها 
القيامة ولو ُأخذ األمر على حممل 
اجلد يف حينه ملا وصلت األمور 

إىل هنا«.
اليوم  قادرة  »الدولة  ان  واكد 
على منع املخالفات، وكل القصة 
»مذهبتها«،  يتم  عرسال  يف 
إىل  اجليش  يدخل  أن  وجيب 

عرسال إلحضار املطلوبني«
من  االنتقام  ضد  انه  واعلن 
فيها  فاالكثرية  عرسال،  بلدة 
»أوادم«، ولكن جيب أن تعود 

هيبة اجليش«.
رئيس  »اتهم  فرجنية  وتابع 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
بأنه  ما  فريق  يعد  أنه  سليمان 
يف  الفوز  من  آذار   8 سيمنع 
ملفات  لديه  وهو  االنتخابات، 

موجعة يف فرنسا«
»وعلى  أنه  اىل  فرجنية  ولفت 
يتم  مل  ماضية  سنة   15 طيلة 
لبشري،واذكر  اي شيئ  تقديم 
انين قدمت هلا مستوصف وبعد 

سنتني مل اجده«
وأضاف »يعتقد رئيس احلكومة 
االسبق سعد احلريري انه يضحك 
علينا، وهو يريد ان حيافظ على 
والقانون  السنية،  السيطرة 
الذي قدمه مفصل على قياسه«، 
اآلن متمسكون  اننا اىل  ونؤكد 
االرثوذكسي،  اللقاء  بقانون 
كما  عليه  التصويت  مت  واذا 
وعدوا فسيحظى باالكثرية، وقد 
ينال االصوات الالزمة ويرفضه 
وعندها  اجلمهورية،  رئيس 
موعد  القانونية  املهلة  ستقضم 

االنتخابات«
على  تأكيده  فرجنية  وجدد 
للرتشح  لديه  نية  وجود  عدم 
موضحًا   ، املقبلة«  لالنتخابات 
وسيأخذ  سيرتشح،  ابنه  أن 

فرصته«.
االسبق  الوزير  »ملف  وتابع 
وعند  ملفق  مساحة  ميشال 
التحقيق مع ميالد كفوري تظهر 
احلقائق، وال سيما اذا ما قارنا 
بفرنسا،  عالقته  بني  وربطنا 
اجلمهورية  رئيس  وعالقة 

ومساحة ايضًا بهذه الدولة«.
وردًا على سؤال أوضح فرجنية 
أن »احلريري ليس حبجم التورط 
يف احلرب على سوريا، امنا هو 
ميول الثورة و هو املسؤول عن 

احتقان اجلو يف عكار«.
النائب  املرده  تيار  رئيس  اكد 
سليمان فرجنيه يف حديث لربنامج 
 OTV بال حصانة« عرب قناة الـ«
عرسال  يف  حصل  ما  ان  اىل 

سنة  من  أكثر  منذ  اليه  نبهنا 
ووقتها قامت قيامة املسؤولني 
»يف  انه  كاشفا  الدولة،  يف 
قهوجي  العماد  زارني  حينها 
وحتادثنا حول هذا التطرف الذي 
اىل  ويدخل  القاعدة  فكر  حيمل 
لبنان من بوابة عرسال، وقلتها 
وتناقشنا  االخرية،  مقابليت  يف 
التطرف  حول  اجليش  قائد  مع 
الذي يدخل اىل لبنان وقلت له 
يف حينها ملاذا ال تتدخلوا انتم 
كقيادة جيش فاجاب نريد غطاء 
عندها  اخلصوص  بهذا  سياسي 
وسالته  الدفاع  بوزير  اتصلت 
ومتنيت  املوضوع،  هذا  حول 
سياسي  غطاء  هناك  يكون  ان 
االمر  هذا  اختذ  ولو  للجيش 
يومها على حممل اجلد ملا وصلنا 

اىل ما وصلنا اليه« .
ورأى ان كل القصة يف عرسال 
مطلوب  وكل  »مذهبتها«  تتم 
ان  يقولون  باتوا  توقيفه  يتم 
ولكن  املذهب،  هو  املستهدف 
اىل  اجليش  يدخل  ان  جيب 
فيما  املطلوبني  جللب  عرسال 
االمين  احلسم  يعرقل  ما  ان 
 ، البلد  يف  الطائفي  اجلو  هو 
الذي  هو  السائد  اجلو  وهذا 
تأمني  من  احلكومة  رئيس  منع 
للجيش،  السياسي  الغطاء 
وهناك فئات يف البلد ال تعيش 
ان  فيما  املذهيب  اجلو  على  اال 
طائفته،  تكن  ايا  جمرم  اجملرم 
توقف  دولة  هناك  تكون  فإما 
كل اجملرمني او ال تكون هناك 
دولة ، متسائال هل هناك دولة 
يف العامل ال تستطيع ان توقف 

مطلوب او حتقق مع سجني.
واشار اىل انه ضد رفع احلصانة 
ان  اىل  الفتا  حرب  بطرس  عن 
نفس الوجوه اليت تتحلق اليوم 
يف  كانوا  حرب  بطرس  حول 
عرسال منذ سنة جنبا اىل جنب 

مع رئيس بلديتها.
اهل  استهداف  موضوع  وحول 
السنة قال فرجنية : اذا اجليش 
داهم مطلوب يف عرسال يقال 
ان السنة هم مستهدفون وهذا 
معتدلون  وهناك  صحيح،  غري 
كثر يف الطائفة السنية وليس 
اتعامل  مل  اذا  اني  صحيحا 
اني  يعين  املستقبل  تيار  مع 
نواب  السنة،  مع  اتعامل  ال 
تطرفًا  االكثر  هم  املستقبل 
التحريضي،  خطابهم  خالل  من 
مواقف  على  نعرتض  كنا  عندما 
رفيق احلريري كانوا يقولون اننا 
السنية  الطائفة  رموز  نستهدف 
واذا اعرتضنا على السان جورج 
السنية،  الطائفة  بتنا نستهدف 
املستقبل  تيار  زرعه  اجلو  هذا 
عرسال  يف  كثر  هناك   ،
توقيف  لكن جيب  اوادم  اناس 
يكون  ان  ونفى  املطلوبني، 
اجليش  خارج  من  عناصر  هناك 
عرسال،  عملية  يف  اللبناني 
وان الصور اليت شاهدناها ابلغ 

تعبري، وهو موضوع ال يستطيع 
احد ان خيفيه.

قال  االنتخابات  قانون  وعن 
فرجنية من الضروري ان يكون 
جتري  واال  جديد  قانون  هناك 
االنتخابات اال على قانون جديد، 
واذا اردت ان اعود اىل ما قاله 
رئيس اجلمهورية عن عزل طائفة 
بكاملها، وما هو متفق عليه من 
مجيع االطراف هو رفض لقانون 
الستني، االساس هو ان يوجد 
القانون الذي على اساسه جتري 
الدعوة  متت  واذا  االنتخابات، 
على قانون الستني فان هناك 
االنتخابات،  سيقاطع  فريق 
وحنن كفريق سياسي سائرون 
وحنن  االرتوذكسي  بالقانون 
به  وسنذهب  يناور  من  لسنا 
هامش  ولكن  التصويت،  اىل 
بعد  يوما  يضيق  املناروة 
قانون  على  ينطبق  وما  يوم، 
غريه  على  ينطبق  االرتوذكسي 
على  والفرز  التعايش  لناحية 
ان  املذاهب،واقول  اساس 
الفرز يف البلد قائم من »دون 
قانون  اي  وان  احد«  مجيلة 
حمكوما  يكون  سوف  انتخابي 
السياسية واحلسابات  باملصاحل 
االنتخابية، واذا اردنا ان نكون 
الذي  القانون  خنتار  عادلني 
النسبية  متثيال،  االكثر  يكون 
هي التمثيل احلقيقي لكل فريق 
لدى  معروفا  اصبح  سياسي. 
اجلميع ان القانون االرتوذكسي 
قانون  اما  اذار   8 ملصلحة  هو 
اذار   14 ملصلحة  فهو  الستني 
وقناعيت ان رئيس اجلمهورية ال 
يريد ان يربح فريق 8 اذار. وما 
اطراف  هناك  ان  اليوم  حيصل 
برئيس  تدفع  اذار   14 يف 
اجلمهورية اىل اخذ مواقف لغري 
االرتوذكسي،  القانون  مصلحة 

وان عملية طرح الزواج املدني 
ضد  وقوفهم  لتغطية  هو 
وان  االتوذكسي،  القانون 
الشريك  يرفض  احلريري  سعد 
وكل  السنة  الطائفة  يف  االخر 
االحادية يف هذه  يريده هو  ما 
ان  فرجنية  وكشف  الطائفة، 
لرئيس اجلمهورية ملفات موجعة 
انتخبناه  وعندما  فرنسا،  يف 
اال  امللفات  بهذه  ندرك  كنا 
ان التوافق الدولي اوصله اىل 

رئاسة اجلمهورية«.
سعد  الرئيس  طرح  وحول 
لبنان  فرجنية:«  قال  احلريري 
وهناك  موحدا،  وسيبقى  موحد 
ام  قسرا  موحدا  يبقى  ان  فرق 
طوعا، والقانون االرتوذكسي جاء 
نتيجة هواجس عند املسيحيني، 
ردة  امنا  فعل  نتيجة  يات  ومل 
العام  منذ  بدا  اخلطاء  ان  فعل، 
املقاطعة  حصلت  عندما   1992
مقاعدهم  فاستبيحت  املسيحية 
باسرتجاعها،  يطالبون  واليوم 
كانوا  حينه  يف  لو  اقوله  وما 
افضل  الوضع  لكان  موجودين 
ان  افضل  هنا  من  اليوم،  من 
تكون داخل اللعبة من ان تكون 
سعد  قدمه  وما  خارجها،  يف 
احلريري من مشروع انتخابي هو 
سيطرة واضحة للسنة، من هنا 
اعود واقول ال احد يقدم قانون 
اال على قياسه، واحلل هو يف 
هو  حيصل  وما  الوطين  الوفاق 
املنطقة  كل  يف  جذري  خالف 
اجلديد  والقانون  حولنا  ومن 
يلزمه طائف جديد او تسوية يف 
املنطقة. واخر اجتماع يف بكركي 
متخوفا،  الراعي  البطريك  كان 
ونتمنى ان تكون هناك تسوية، 
العامة  اهليئة  اىل  وصلنا  واذا 
حنن ذاهبون اىل التصويت على 

االرتوذكسي.

القوات  مع  واحد  حتالف  وحول 
القانون  حتت  والكتائب 
االرثوذكسي قال فرجنيه : ان 
اخلالف الشخصي ختلينا عنه يف 
بكركي حتت رعاية البطريرك اما 
يف السياسة فاهال وسهال بكل 
من يقرتب من خطنا السياسي.

لالنتخابات  ترشحه  وحول 
فرجنية:«  قال  املقبلة  النيابية 
الرتشح  عازفا عن  ازل  ال  اكيد 
وان طوني سيكون هو املرشح، 
انتخابات  هناك  يكون  ان  امل 
اتقاعد  لن  ولكين  وقته،  على 
النيابة،  من  وامنا  السياسة  من 
عن  ابيه  عن  بدال  وليرتشح 
باقي  وعن  النيابية،  االنتخابات 
كيف  لنرى  قال:  املرشحني 
ومتنى  االنتخابات.  ستكون 
فرجنيه عودة عصام فارس النه 
خطنا  واساسي يف  للبنان  غنى 
مرتبطة  عودته  وان  السياسي 
بالقانون، والرئيس ميقاتي لن 
يكون  لن  ولكنه  اذار   8 يكون 
ان  واتصور  اذار،   14 بالطبع 
هلا  واحليادية  حياديا  يكون 
مكانتها يف طرابلس، عندها حتما 
مع  يكن  معنا طاملا مل  سيكون 
باالنتخابات  يؤثر  املال  خصمنا. 
اكثر من السالح وان اخلوف منه 
منه  أكثر  االكثري  النظام  يف 
يف النسبية ألنها تعطي حظوظا 
وحول  الرتشح،  لناحية  اكثر 
ان  فرجنية  قال  السالح  مسالة 
حزب  سالح  ضربت  لو  سوريا 
اهلل لكانت بقيت يف لبنان اىل 
االبد، النه كان يتم التعامل مع 
سوريا بسياسة العصا واجلزرة، 
املقاومة  دعم  ان  راوا  وعندما 
سوريا  اىل  بالنسبة  اهم  كان 
وان  العصا،  سياسة  جاءت 
احملكمة الدولية اصبحت ادوات 
يتم التعامل معها حسب الطلب 

ما حصل يف عرسال هو ما نّبهنا منه منذ أكثر من سنة
فرجنية: اما قانون جديد او ال انتخابات.. لن اترشح وسأرشح ابين

الرئيس سليمان وعد فريقا ما بأنه سيمنع 8 آذار من الفوز يف االنتخابات

وياتي املستفيدون يستعملونها 
كما الطربوش ومن يدفع الثمن 
حرب  ويف  ميوت،  الذي  هو 
حلزب  شهيد  الف  وقع  متوز 
مع  التعامل  يكون  وعندما  اهلل، 
تتامر  ومن  نظر،  وجهة  العدو 
عليك،  التامر  له  حيق  عليه 
احلسن  وسام  استشهاد  فعند 
احلسن  وسام  الشهيد  ان  قلنا 
اكثر  هو رجل خمابراتي ويعرف 
اللعبة،  قانون  وهذا  مما جيب، 
وحنن نريد ان نعرف من قتله، 
كما ان معظم الزعماء السنة يف 
الفرتة  يف  استشهدوا  الشرق 
الرئيس  فيها  استشهد  اليت 
علي  قضية  وحول  احلريري. 
مملوك قال فرجنية ان ما حيصل 
هو يف االطار السياسي وليس 
ال  قضية  اي  وان  القضائي، 
تصبح  الشهود  فيها  حيضر 
يتم  ملاذا  واال  ساقطة،  قضية 
محاية الشهود اليس ليشهدوا؟ 
اليوم  القضاء  به  قام  ما  وان 
بطرس  النائب  على  بادعائه 
كبرية  خدمة  مبثابة  جاءت  حرب 
مساحة  ملف  ان  واتصور  له. 
ما  وحول  ذكية.  بطريقة  ملفق 
سقوط  عن  احلريري  سعد  قاله 
بشار االسد قال فرجنية :« يبدو 
الكثري  يعرف  احلريري  ان سعد 
هذا  خيربنا  وهو  االشياء،  من 
لكن  سنوات،  ثالث  من  االمر 
سعد احلريري ليس باحلجم الكبري 
الذي ميكن من ان يتورط باحلرب 
ضد النظام السوري لكنه ميول 
الثورة وحيرض عليها، وما جيري 
يف عكار اليوم هو وراءه. وختم 
االمن  على  اراهن   »: فرجنية 
لبنان  وان  اللبنانيني  وارادة 
منها  وخرج  اصعب  بظروف  مر 
حنن متشائمون يف هذه املرحلة 

ولكننا متفائلون باملستقبل«.

جان عزيز خالل لقائه الوزير سليمان فرجنيه يف بنشعي
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االنتخاب  قانون  من  املواقف  دينامية  تكاد 
آذار  و14   8 طريف  من  كٌل  عليه  يصّر  الذي 
من  الفرعية  اللجنة  اقرتاب  من  سرعة  أفضل 
إجناز حقيقي وهي تسابق الوقت. التحق اقرتاح 
من  وضاعف  باجلدل  احلريري  سعد  الرئيس 
االنقسام. هكذا حال انتخابات 2013: أقرب إىل 

تأجيل أو إىل متديد.
مل يستطع الرئيس سعد احلريري، يف باريس، 
ورئيس  اجلمّيل  أمني  الرئيس  موافقة  انتزاع 
احلزب التقّدمي االشرتاكي النائب وليد جنبالط 
على مبادرته بقانون جديد لالنتخاب أفصح عنها 
يف ما بعد. اكتفيا مبوقف متحّفظ هو أنه برسم 
املناقشة فقط. مل يتخلَّ اجلمّيل عن اقرتاح اللقاء 
األرثوذكسي، ومل يتحّمس جنبالط لتقسيم جديد 
يتجاوز الدوائر احلالية لقانون االنتخاب النافذ، 
الشوف  جعل  احلريري  اقرتاح  أن  وخصوصًا 

دائرتني انتخابيتني.
ويبصر  يبدأ  أن  قبل  املبادرة  مطاف  انتهى 
النور: عند حليف اختصر لتّيار املستقبل موقف 
أن  دون  من  االنتخاب،  قانون  من  املسيحيني 
ُيوّفق احلريري يف استمالة جنبالط إىل اقرتاحه 
تعويض إخفاق تفاهمه مع حزبي الكتائب والقوات 
اللبنانية. ما تال اجتماع احلريري باجلمّيل وجنبالط 
ال يعدو إبقاء األنفاس يف مبادرة بال رئة. تقّدم 
يشق  مل  قانون  باقرتاح  املستقبل  تيار  نواب 
طريقه إىل اللجنة الفرعية لقانون االنتخاب. وقد 
ال جتد اللجان النيابية املشرتكة يف 18 شباط 
متسعًا من الوقت ملناقشته، وهي بالكاد عالقة 
بطريقة  أخرى،  تلو  واحدة  تتهاوى،  صيغ  بني 

التصفية والفيتوات املتبادلة.
يف دائرة التصفية هذه، دخل اقرتاح احلريري، 
بعد مشروع احلكومة للنسبية واقرتاحي الدوائر 
اقرتاح  واآلن  األرثوذكسي،  واللقاء  الـ50 
التصويت املختلط يف طريقه إىل التصفية. ال 
تّيار املستقبل وجنبالط يقبالن بالنسبية واقرتاح 
املسيحيون  األفرقاء  وال  األرثوذكسي،  اللقاء 
أو  األرثوذكسي  اللقاء  اقرتاح  بسوى  يقبلون 
املقاعد  كاملة يف  بإعطائهم حصتهم  مياثله  ما 
واألفرقاء  آذار   8 قوى  وال  الـ64،  املسيحية 
على  الصغرى  بالدوائر  يقبلون  املسيحيون 

صورة قانون 2008.
عكست جانبًا من هذه اخلالصة مداوالت احلريري 
وجنبالط يف العاصمة الفرنسية يف 29 كانون 

الثاني:
ـــ مل يطرأ تغيري على مواقفهما نفسها من   1
اقرتاح  رفض  وهي  االنتخاب،  قانون  مقاربة 
اللقاء األرثوذكسي واملشروع احلكومي للنسبية. 
مل جيهر جنبالط بتأييده اقرتاح احلريري، مكتفيًا 
أيضًا  يرفض  املناقشة.  برسم  بأنه  بوصفه 
احلريري  أن  حني  يف  الـ50،  الدوائر  اقرتاح 
األكثري  بالتصويت  االقرتاح  هذا  من  اكتفى 
ما  إىل  عددها  خفض  بعد  الصغرى  والدوائر 

أضحى عليه اقرتاحه هو.
ـــ أبلغ جنبالط احلريري استمراره يف حكومة   2
الرئيس جنيب ميقاتي، متمنيًا عليه أال يطالبه 
باخلروج منها يف الوقت احلاضر، تفاديًا ملزيد 
محلته  بتخفيف  ونصحه  الداخلية.  األزمات  من 

على ميقاتي.
3 ـــ أجريا تقوميًا للوضع يف سوريا بعد ظهور ما 
عّده جنبالط تواطؤًا دوليًا على املعارضة ملصلحة 
نظام الرئيس بّشار األسد، والحظ أنه سيطيل 
أمد احلرب هناك. أكد جنبالط أنه ال يزال على 
ويتمنى سقوطه  األسد،  لنظام  املناوئ  موقفه 
سوريا،  للحرب يف  حّد  لوضع  وقت  أسرع  يف 
أراضيها،  على  التحليلي ملا جيري  تقوميه  لكن 
من  خيشى  جتعله  الدولية،  التدخالت  ظّل  يف 

األوضاع والظروف اليت تتغرّي.

انتخابات 2013: تأجيل 
إداري... متديد توافقي؟

وترّدد  بالسعودية،  جنبالط  عالقة  ناقشا  ـــ   4
على  املوضوع  طرح  بإعادة  وعده  احلريري  أن 
املسؤولني يف اململكة فور عودته إىل الرياض. 
لكنه لفته إىل أن موقف السعودية منه مل يعد 

بالسلبية اليت كان عليها.
5 ـــ مل يبحثا يف حتالفهما يف انتخابات 2013، 
وحتّفظ جنبالط عن تقديم أي التزام بذلك، على 
حنو أشعر احلريري بأن الزعيم الدرزي ال يزال 
منذ تركه حينما اختلفا يف كانون الثاني 2011، 
عندما ختلى عنه على أثر إسقاط حكومته ومّسى 
يرزح حتت  يزال  ال  أنه  ميقاتي خلالفته. الحظ 
وطأة املعادلة األمنية نفسها اليت جتعل جنبالط 

ال يقرتب أكثر من ذلك من قوى 14 آذار.
قبل شهرين ونصف شهر من دخول البالد يف 
املهلة القانونية إلجراء االنتخابات النيابية، يصبح 
اخليار بني انتخابات أو ال انتخابات، أكثر منه أي 
قانون جُترى وفق أحكامه. كال فريقي 8 و14 آذار 
يرفض اقرتاحات اآلخر من غري أن يسعه فرض 
املسيحيون  يهّدد  املقابل،  يف  اقرتاحاته.  أحد 
والفريق الشيعي مبقاطعة انتخابات وفق قانون 
2008، األمر الذي يؤول إىل استنتاج وحيد هو 
عدم إجرائها. األصّح تعطيل ال مقاطعة. يصّح 
األمر نفسه إذا رفض تّيار املستقبل املشاركة 
فيها، رغم أن احلريري أسقط هذا املخرج من 

حسابه.
الوحيدة يف  األمل  فسحة  أن  أيضًا  األصّح  بل 
إجراء انتخابات 2013، يف ظّل رفض املشاريع 
 ،2008 قانون  ورفض  برمتها  واالقرتاحات 
إخضاع األخري لتعديالت أكثر طمأنة إىل التمثيل 
االنتخابات  إىل  باجلميع  تذهب  املسيحي، 
ال  قد  الغالب  ويف  فعاًل.  يريدونها  كانوا  إذا 

يريدونها كذلك.
تأجيل أم متديد إذًا؟

ال يتشابهان. لكل منهما آلية خمتلفة بسلطات 
وال  اآلخر،  أحدهما  خيتصر  ال  تقّررها.  خمتلفة 

يفضيان إىل نتيجة واحدة.
قرار التأجيل تتخذه السلطة اإلجرائية ال السلطة 
أال  يقتضي  حمددة  ملدة  ويكون  االشرتاعية، 
تتجاوز ثالثة أشهر حدًا أقصى، ألسباب تتبّناها 
احلكومة كي تربره وتضفي عليه صفة الظريف 
شورى  جملس  لدى  به  ُيطعن  فال  واملوقت 
نهاية  التأجيل  يلغي  ال  إداري.  كقرار  الدولة 
القانوني،  موعدها  يف  النواب  جملس  والية 
حتت  احلكومة  تقّرره  ُيعّلقها.  وال  حيييها،  وال 
وقع حادث أمين كبري، أو التذّرع باالتفاق على 
قانون جديد لالنتخاب حتتاج معه وزارة الداخلية 
اللوجيستية  اإلجراءات  إىل مهلة إضافية إلجناز 
إجراء  التطبيق، ومتكنها من  اليت تضعه موضع 
االنتخابات وفق أحكامه. على مّر وقت التأجيل 
النهاية،  على  أوشكت  الربملان  والية  تكون 

وتنتظر موعد إجراء االنتخابات.
على طرف نقيض منه يكون التمديد. متديد والية 
اجمللس والية كاملة أو نصف والية كما حدث 
بني عامي 1976 و1994 مع صدور مثانية قوانني 
متديد والية جملس النواب لتعّذر إجراء االنتخابات 
يف ظّل احلرب. يشق التمديد طريقه إىل التنفيذ 
مبشروع قانون أو اقرتاح قانون. كالهما يتطلب 
غطاًء سياسيًا واسعًا أقرب إىل توافق عام: ال 
احلكومة قادرة على اجملازفة به حتمل معارضيها 
على اتهامها بتعطيل استحقاقات دستورية، وال 

الكتل النيابية جاهزة خلطوة مشابهة.
حيتاج التمديد أيضًا إىل غطاء كامل وغري ملتبس 
من   19 املادة  بها  ناطت  اليت  السلطات  من 
الدستور تقديم مراجعة لدى اجمللس الدستوري 
رئيس  أحكامه:  مع  يتعارض  قانون  إلبطال 
احلكومة  ورئيس  اجمللس  ورئيس  اجلمهورية 

و10 نواب على األقل.

نقوال ناصيف

ننشر هنا نقال عن »األخبار« 3 فصول من كتاب 
وخالصات  وقائع  تتضمن  املستحيل«  »اإلبراء 
عن تالعب احلكومات السابقة باملوازنات العامة 
وبتنفيذها. فاحلكومات السابقة مل تلتزم املهل 
فيما  وإقرارها،  املوازنة  لتقديم  الدستورية 
عمدت غالبية حكومات ما بعد احلرب إىل اإلنفاق 
حالة  وسط  املوازنات  مشاريع  أساس  على 
اإلمناء  وجهة  تعكس  ال  املالية  احملاصصة  من 
املتوازن. ال بل وصل األمر إىل حدود التجاوز 

يف اإلنفاق العام.
املوازنة، يف األصل، هي جتسيد باألرقام لربنامج 
عمل احلكومة خالل سنة معّينة، وهذا يقتضي أن 
يكون الربنامج معّدًا وجاهزًا للتنفيذ حبلول السنة 
الغاية  وهلذه  هلا.  املوازنة  تعود  اليت  املالّية 
نّصت املاّدة 83 من الدستور على اآلتي: »كّل 
سنة يف بدء عقد تشرين األّول تقّدم احلكومة 
الدولة  نفقات  شاملة  موازنة  النّواب  جمللس 
ودخلها عن السنة القادمة ويقرتع على املوازنة 
قانون  من   18 املاّدة  نّصت  أيضًا  بندًا«.  بندًا 
احملاسبة العمومّية على أن »يقّر جملس الوزراء 
ويودعه  النهائّية،  املوازنة يف صيغته  مشروع 
يف  احملّددة  املهلة  ضمن  التشريعّية  السلطة 

الدستور.
ويف حالة تأّخر اجمللس النيابي يف بت املوازنة، 
فإنه حبسب املاّدة 86 من الدستور جتاز اجلباية 
سنة  من  الثاني  كانون  شهر  خالل  واإلنفاق 
عَشرّية.  االثنيت  القاعدة  أساس  على  املوازنة 
وجعلت الفقرة الرابعة من املاّدة 65 من الدستور 
من رّد اجمللس النيابّي املوازنة سببًا حلّل هذا 

اجمللس.
معظم  يف  تلتزم  مل  السابقة  احلكومات  أّن  إاّل 
إىل  املوازنة  قانون  مشروع  بتقديم  األحيان 
اجمللس النيابّي ضمن املهلة الدستورّية، وحّورت 
لتمرير  وسيلة  ليصبح  املوازنة  قانون  مضمون 
بالصيغة  لتمّر  تكن  مل  رمّبا  وتعديالت  مشاريع 
اليت أقّرت بها لو عرضت على اجمللس النيابّي 
مبشاريع قوانني مستقّلة، أو على األقّل، لكانت 
أصول  تقضي  كما  نوقشت  لو  معّدلة  أقّرت 
وإقرارها.  ومناقشتها  القوانني  مشاريع  درس 
وسيلة  املوازنة  قانون  مشروع  أصبح  وبذلك، 
الربامج خالفًا لألصول،  لتمرير مشاريع قوانني 
ووسيلة إلجراء تعديالت على قوانني نافذة وال 
ترتبط  أن  دون  من  الضريبّية  القوانني  سّيما 
واضحة  ضريبّية  بسياسة  التعديالت  هذه 
العاّمة.  املصلحة  تراعي  تربيرّية  بأسباب  أو 
إلحداث  وسيلة  املوازنة  قوانني  أصبحت  أيضًا 
إدارّية  هيكلّيات  ولتعديل  إدارّية،  هيكلّيات 
أناط بعضها  قائمة ومالكات وصالحّيات، فيما 
بوزير املال، صالحّيات كان جيب إناطتها مبجلس 
الوزراء جمتمعًا، أو أناط بوزير املال صالحّيات 
يف وزارات أخرى ال يتمّتع بها أصاًل يف وزارة 

اإلبراء املستحيل 2 | 17 مليار دوالر 
التـجاوز يف اإلنفاق خالل 3 سنوات

املال.
كّل  السابقة  احلكومات  انتهاك  هو  األدهى 
أجازت  عندما  والقانونّية  الدستورّية  األصول 
اإلنفاق على أساس مشاريع موازنات مل تتقّدم 
إليه  بها  تقّدمت  أو  النيابّي،  اجمللس  إىل  بها 
بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على انتهاء املهلة 
أنفقت  وعندما  لتقدميها.  احملّددة  الدستورّية 
قانون  ألحكام  خالفًا  اخلزينة  سلفات  بواسطة 
مليارات دوالر،   8 أكثر من  العمومّية  احملاسبة 
تزاد إىل أكثر من 16.5 مليار دوالر مع الفوائد، 
أي أكثر من 30% من قيمة الدين العام. أيضًا، 
يأتي يف هذا اإلطار التجاوز يف اإلنفاق العاّم 
معتربة أّنها قادرة على فعل ما تشاء من دون أن 
ختضع للمراقبة فاحملاسبة، إذ بلغ هذا التجاوز 
أكثر من 11 مليار دوالر خالل السنوات 2006 

ــ 2009 ضمنًا.
وتنطبق خمالفات احلكومات السابقة على اهلبات 
كونها  من  أخرجت  واليت  الدولة  إىل  املقّدمة 
 83 املاّدة  أحكام  تقضي  كما  موازنة  إيرادات 
من  و52   51 املاّدتني  وأحكام  الدستور  من 
حسابات  هلا  لتفتح  العمومّية،  احملاسبة  قانون 
خاّصة لدى مصرف لبنان خالفًا ألحكام القانون، 
بها  ولتنحرف  رقابة  أّي  عن  بعيدًا  ولتنفقها 
الواهب يف معظم  الغاية احملّددة من قبل  عن 

األحيان .
مع  أصبح  قد  املوازنة  قانون  أّن  يتبنّي  هكذا 
احلكومات السابقة وسيلة لتحقيق رؤية رئيس 
من  بأس  فال  هذه  صفته  فقد  فإذا  احلكومة. 
عدم تقدميه إىل اجمللس النيابّي ما دام البديل 
عنه قائما يف كّل حني، أي اإلنفاق على أساس 
االعتمادات امللحوظة يف مشروع قانون املوازنة، 
أو اإلنفاق من خالل سلفات اخلزينة خالفًا ألحكام 
قانون احملاسبة العمومّية اليت حتّدد أصول إعطاء 
هذه السلفات، أو حّتى التجاوز يف اإلنفاق على 
أو حياسب،  يراقب  من  هناك  ليس  أنّْ  اعتبار 
الواردات  القيد يف قسم  إخراج اهلبات من  أو 

وإنفاقها بالتالي من دون حسيب أو رقيب.

إمناء ال متوازن
توزيع  إلعادة  األساسّية  الوسيلة  املوازنة  تعّد 
الثروة يف اجملتمع، ويعترب اإلنفاق العاّم الوسيلة 
األساسّية لتحقيق اإلمناء املتوازن الذي كّرسته 
الفقرة )ز( من مقّدمة الدستور مبدًأ دستورّيًا. 
غري أّن اإلمناء املتوازن خالل الفرتة السابقة كان 
جمّرد شعار يرفع يف املناسبات. يكفي كمثال، 
أن نشري إىل كيفّية إنفاق اعتماد خمّصص إلمناء 
اهلرمل وعّكار، وهما منطقتان من أشّد  بعلبّك – 
جدول  )أنظر  اإلمناء  إىل  وحاجة  حرمانًا  املناطق 
القانون  فبموجب  اهلرمل(.  ــ  بعلبك  اعتمادات 
663 الصادر بتاريخ 1997/7/24 خّصص اعتماد 

من يراقب سلوك السلطة يف اإلنفاق املالي؟ )أرشيف ــ مروان طحطح(

التتمة ص 34
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اعــــالن

ملك الفروج على الفحم مطعم جربيل
بمناسبة االفــتتاح
عــرض خـاص ومــغٍر

الــفروج بـ $9.90
 )تايك أواي فقط( 

تشكيلة واسعة جدًا من 
املأكوالت اللبنانية:

تبولة- فتوش- حمص - 
Lamb -بابا غنوخ- برغر- 
فالفل - كفتة -شيش طاووق 
  Ribs - مشاوي - بيتزا -
- سنديشات   وسلطات 

متعددة.

ت متأخر
نفتح 7 أيام يف االسبوع حتى وق

ع املناسبات
ت كافة انوا

طلبيا
نؤمن 

cnr Raymond & Restwell Streets
Bankstown

Tel: (02) 97082219
www.jibrils.com.au
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Advertisements

LIVE TV CHANNELS   |   TV SERIES   |   MOVIES   |   RADIO   |    VOD   |   PAY-PER-VIEW

www.www.

     

.com

Online at

Starting at
$4.59/Month*

.com

On your TV with

Starting at

$16.67/Month* 

* Only with the purchase of 6 months subscription or more.

NEW Free App
iPhone®, iPad® & 
Android™

.com

10
-1

1-
00

07Customer Service: 
Tel: +1 604.676.3812 
        1.866.294.8512

Fax: +1 905.709.1910
email: info@glarab.com

Provided by: Powered by:

Join Our Team: 
apply@glarab.com

Aburn
Zam Zam Market.....................(+61) 431-207 576
Adellaid
Persian Grocery...................... (+61) 884-438-599
Allawah
Billy Biz Solution.........................(+61)410103848
Belmore
Ann TV .......................................(+61) 400466 484
Blacktown
Dishnet Electrical  ..................(+61) 439-445-733
Brisbane
Afshar Market ........................ (+61) 738-477-396

Canberra - Lyneham

Arabic IPTV............................. (+ 61) 4 100 60 100
Geelong

Nima Satellite........................... (+ 61) 401729598
Melbourne

Ishtar Persian Bazar............... (+61) 393-549-212

Austech Telecom.................... (+61) 410-514-439

Bamyan Halal Butchers........ (+61) 397-932-636
Super Gulf………................. (+ 61)398-502-992
Nas Data Communication....(+61) 387-949-876

Parammata

Little Persia .............................. (+61) 29630-1648
Perth
City Fresh Supermarket........ (+61) 892-275-659
Perth Sartaj Gran Satellite... (+61) 423-631-129
Prospect
Huuur computer......................(+61) 448-606060
Osborne Park Perth
Sid Satellite ............................ (+61) 415-406-500
St Clair
Unicom  by Nabil Wissa..........(+61) 421 892 041

Sydney

AVA Satellite............................ (+61) 401-491-546
Super Sahel............................. (+61) 294-176-766
Tech Solutions........................ (+61) 402-666-555
Bullono..................................... (+61) 0433008974
Niavaran  Market .................... (+61) 294771 772
Broadcasting Australia Satellite .....(+61)298912551
Sahibi Supermarket..................(+61)2-86777927
Thomastown

Professional system & network  (+ 61) 452-233002
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اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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متفرقـــات

اجلامعية احلسناء 
ناديا درباس

من يصبو اىل النجاح يصل باملثابرة

وجه
األسبوع

اعداد:  أكرم املغوّش
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

حلويات La Galetteيف مرييالندز

Patisserie
La Galette

 تشكيلة واسعة من الحلويات العربية واألوروبية

02 9637 4441
www.lagalette.net.au

دراسة واختصاص يف أشهر املعاهد الفرنسية 
والبلجيكية للحلويات

خربة طويلة - معاملة ودودة - نظافة تامة
169 Merrylands Rd, Merrylands

من يضع يف فكره النجاح يصل اليه 
والنجاح ال يأتي هبة او طبق من فضة بل 
بالدراسة واملثابرة على حتصيل العلوم 
احلسناء  اجلامعية  الشابة  تقول  هكذا 
الوطين  الناشط  كرمية  درباس  ناديا 
والسيدة  درباس  حممد  واالجتماعي 
االعالمية مساح  درباس وشقيقة  مسر 

وفارس املتخصص يف التسويق.
وترعرعت  سيدني  يف  ناديا  ولدت 
على   UTS جامعة  من  وحصلت  فيها 
ادارة االعمال وبدأت عملها  اجازة يف 
يف حقل اختصاصها يف احد املصارف 
منطقة  اىل  جبذورها  وتعود  الكربى 
الضنية يف الشمال اللبناني اليت زارتها 
عدة مرات ومتتعت فيها بلقاء االقارب 
ومجال الطبيعة اليت ال مثيل هلا وهي 

تتقن العربية اىل جانب االنكليزية.
تعاىل  الكبري هلل  الشكر  ناديا  تقول 
الذين  الكرام  االعزاء  االحباء  والهلي 
ومنحونا  اآلخر  وقبول  االدب  علمونا 
احلب  الوطن  وحب  بالنفس  الثقة 
اجلميلة  السرتاليا  سواء  الصحيح 

العربية  والبالد  الغالي  ولبنان  واحلبيبة 
العزيزة ويطيب لي ان اردد دائمًا قول 
اهلل  تعاىل يف كتابه العزيز »وبالوالدين 
احسانا« وايضًا اجلنة حتت اقدام االمهات 
..نعم الن رضى اهلل من رضى الوالدين 

سائلني هلم طول العمر.
 احلسناء اجلامعية ناديا درباس صبية 
يف  تربت  واخالقها،  فكرها  يف  مجيلة 
واحرتام  الناس  حمبة  على  اهلها  بيت 
النفس وتعترب احملبة كنزا كبريا للوطنية 
احلقة الن االوطان تبنى باحملبة والعدالة 
وتدعو  العنصرية  ومكافحة  االجتماعية 
االسرتالية  البالد  هذه  من  باصرار 
للنهوض  اجلالية  بنات وشباب  العظيمة 
احلق  لينتصر  بالدنا   بوحدة شعبنا يف 
املغتصبة  اراضينا   لنعيد  الباطل  على 

ونرفع رايات اجملد والعزة.
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استهل منتخب اإلمارات لكرة القدم بطل اخلليج مشواره يف 
بفوز مثني  أسرتاليا  املقررة يف   2015 آسيا  تصفيات كأس 
أستاد  على  )األربعاء(  أمس   )1-2( الفيتنامي  مضيفه  على 
ماي دينه يف هانوي يف اجلولة األوىل من منافسات اجملموعة 

اخلامسة.
وسّجل أمحد خليل )8 من ركلة جزاء( وحبيب الفردان )67( 

هديف األمارات، وكوك انه هيونه )60( هدف فيتنام.
وتصدرت اإلمارات اجملموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتني 
أمام أوزبكستان وهونغ كونغ، فيما حتتل فيتنام املركز األخري 

من دون رصيد.
وتستضيف اإلمارات أوزبكستان يف 22 آذار )مارس( املقبل 
يف اجلولة الثانية يف أبو ظيب، يف حني، تلتقي هونغ كونغ مع 

ضيفتها فيتنام يف اليوم ذاته.
عن  فضاًل  مباشرة،  النهائيات  إىل  والثاني  األول  ويتأهل 

صاحب أفضل مركز ثالث يف اجملموعات اخلمس.
تنضم الفرق الـ11 املتأهلة إىل أصحاب املراكز الثالثة األوىل 
وأسرتاليا  اللقب،  حاملة  اليابان  وهي  املاضية،  النسخة  يف 
الوصيفة، وصاحبة الضيافة، وكوريا اجلنوبية الثالثة، فضاًل 
عن كوريا الشمالية بطلة كأس التحدي 2012، وبطل كأس 

التحدي املقررة 2014.
وتوجت اليابان بطلة للنسخة األخرية اليت أقيمت يف قطر 

مطلع 2011 بفوزها على أسرتاليا يف املباراة النهائية.
وأكدت اإلمارات مرة أخرى قوتها باجليل الذهيب احلالي الذي 
بلقب  الفوز  آخرها  كان  بالده،  ملنتخب  كثرية  إجنازات  حقق 

كأس اخلليج الـ21 لكرة القدم يف البحرين.
التأهل إىل نهائيات  أبعد من  وتتطلع اإلمارات إىل ما هو 
كأس آسيا، حبسب ما أكد مدربها الوطين مهدي علي الذي 
املنافسة  على  تقوم  املقبلة  املرحلة  اسرتاتيجية  أن  أوضح 
مونديال 2018 يف  إىل  والتأهل  القارية،  البطولة  لقب  على 

روسيا.
وبدأت اإلمارات املباراة بشكل قوي، بعدما افتتحت التسجيل 
احلكم  ليحتسب  الفردان،  هلا  تعرض  اليت  العرقلة  إثر  باكرًا 

ركلة جزاء سددها أمحد خليل بنجاح )8(.
وكان بإمكان علي مبخوت زيادة الغلة لإلمارات يف مناسبتني، 
األوىل بعد تسديدة بعيدة أبعدها حارس مرمى فيتنام نغيونغ 
القوية  برباعة إىل ركنية )17(، والثانية عندما أصابت كرته 

العارضة )30(.
وبدأت فيتنام بالتحرك بعد فرتة طويلة من الغياب، وسدد 
لبونغ فينكوت كرة خادعة طار هلا حارس اإلمارات علي خصيف، 

وأبعدها برباعة متناهية )45(.
وعاند   ،)46( فونغ  كرة  وأبعد  تالقه،  واستمر خصيف يف 
احلظ علي مبخوت جمددًا، بعدما أصابت كرته القائم، وهو يف 

وضعية انفراد تام فخرجت )48(.
وترمجت فيتنام تفوقها يف بداية الشوط الثاني إىل هدف 
خصيف  شباك  يف  برأسه  هيونه  حوهلا  ركنية  بعد  التعادل، 

.)60(
لكن اإلمارات سرعان ما أعادت الفارق إىل سابق عهده بعد 
ركنية رفعها عامر عبدالرمحن، وتابعها الالعب املميز الفردان 

برأسه يف مرمى أصحاب األرض )67(.
وكانت فيتنام قريبة من إدراك التعادل، لكن كرة فنيكوت 

القوية أصابت العارضة فخرجت )88(.

اإلمارات تتخطى 
فيتنام بصعوبة

فك املنتخب النيجريي، بطل 1980 و1994 عقدته مع الدور نصف 
األفريقية، املقامة يف  األمم  النهائية لكأس  املباراة  النهائي، وبلغ 
نسختها الـ29 يف جنوب أفريقيا للمرة األوىل منذ عام 2000 والسابعة 
املالي 4-1 على ملعب  الكبري على نظريه  بفوزه  تارخيه، وذلك  يف 

“موزيس مابيدا” يف دوربن.
النهائي  إىل  التأهل  من  مالي  حبرمانه  النيجريي  املنتخب  ويدين 
الثاني فقط يف تارخيها بعد 1972 )خسرت أمام الكونغو 2-3( وفك 
عقدة دور األربعة اليت الزمته يف 2002 و2004 و2006 و2010 إىل 
كييف  دينامو  ومهاجم  إيشييجيلي  إيلدرسون  الربتغالي  براغا  مدافع 
إميانويل  الروسي  إيدييه ومهاجم سبارتاك موسكو  براون  األوكراني 
إميينيكي الذين سجلوا األهداف الثالثة األوىل يف الشوط األول )25 
و30 و45 على التوالي(، وأضاف أمحد موسى الرابع يف الشوط الثاني 
)60(، فيما كان اهلدف الوحيد للماليني من نصيب شيخ مادي ديارا 

.)75(
ويلتقي املنتخب النيجريي الذي خسر النهائي األخري له عام 2000 
أمام الكامريون بركالت الرتجيح بعد تعادهلما 2-2 يف الوقتني األصلي 
واإلضايف يف مواجهة اللقب املقررة األحد املقبل على ملعب “سوكر 
سييت” يف جوهانسبورغ مع الفائز من املواجهة الثانية يف دور األربعة 

اليت جتمع الحقًا غانا وبوركينا فاسو يف نيلسربوت.
وكان فوز هو الرابع لنيجرييا على مالي من أصل 7 مواجهات بني 
املنتخبني اللذين تواجها سابقًا 4 مرات يف العرس القاري، فتعادال 
صفر- صفر يف الدور األول )اجملموعة األوىل( عام 2002 يف باماكو، 
وفازت نيجرييا 1- صفر يف مباراة حتديد املركز الثالث مبوبيت يف 
العام ذاته، و2-1 يف مباراة حتديد املركز الثالث عام 2004 يف تونس، 
وتعادال صفر- صفر يف الدور األول )اجملموعة الثانية( عام 2008 يف 
سيكوندي )غانا(.ولعب املنتخبان مباراتني دوليتني وديتني، األوىل 
عام 1978 يف اجلزائر، وكان الفوز حليف نيجرييا 3-1، والثانية عام 
1983 يف أبيدجان وتعادال سلبًا.ومل جير مدرب نيجرييا ستيفن كيشي 
أي تعديل على التشكيلة اليت أطاحت بساحل العاج )1-2( يف ربع 
النهائي، وذلك خالفًا لنظريه الفرنسي باتريس كارتريون الذي أجرى 
مخسة تعديالت على التشكيلة اليت ختلصت من جنوب أفريقيا املضيفة 
)بركالت الرتجيح بعد تعادهلما 1-1 يف الوقتني االصلي واإلضايف( 
من سوماليا  بداًل  مامادو ساماسا  لعب  إذ  املرمى،  حراسة  من  بدءًا 
دياكيتيه، ويف الدفاع إذ لعب مامادو نداي بداًل من داما كوليبالي، 
تراوري وكليلو  وماهامان  ديارا  أشرك سيغاماري  إذ  الوسط،  ويف 
احلارس  مرمى  على  بضغط  اللقاء  املاليون  أساسيني.وبدأ  تراوري 
فينسنت أنيياما، وحصلوا على فرصة الفتتاح التسجيل إثر ركلة رنية 
نفذها ماهامان تراوري، فوصلت إىل مامادو نداي الذي حول الكرة 
حنو املرمى، لكن حماولته مرت قريبة من القائم )12(.ورد النيجرييون 
بفرصة أخطر لرباون أيدييه الذي كان قريبًا جدًا من افتتاح التسجيل 
تشلسي  وسط  العب  اتبعها  ثم   ،)15( ساماسا  احلارس  تألق  لوال 
املنطقة  خارج  من  صاروخية  بتسديدة  ميكيل  أوبي  جون  اإلنكليزي 
علت العارضة بقليل )22(.لكن الفرصة التالية للنيجرييني كانت أكثر 
توفيقًا، إذ متكنوا من هز شباك ساماسا يف الدقيقة 25 عندما قام 
العب تشلسي اآلخر فيكتور موزيس مبجهود فردي مميز على اجلهة 
اليمنى قبل أن يلعب كرة عرضية انقض عليها إيلدرسون إيشييجيلي 

وحوهلا برأسه يف الشباك املالية.
اهتزت  اهلدف حتى  املالي يستفيق من صدمة  املنتخب  يكد  ومل 
إميانويل  توغل  عندما  وذلك  فقط  دقائق   5 بعد  ثانية  مرة  شباكه 
إميينيكيه يف اجلهة اليمنى بعد أن وصلته الكرة يف ظهر الدفاع، ثم 
تقدم بها قبل أن يلعبها عرضية لتصل إىل براون إيدييه الذي سبق 

الدفاع إليها عند القائم القريب وأودعها شباك ساماسا )30(.
مالي  يف  وزمالئه  كيتا  لسيدو  القاضية  الضربة  “النسور”  ووجه 
عندما أضافوا هدفًا ثالثًا يف الدقيقة األخرية من الشوط األول إثر 
ركلة حرة نفذت قصرية الميينيكي الذي سدد الكرة أرضية، فتحولت 
وخدعت ساماسا  من حممد سيسوكو  وبالتحديد  الدفاعي  احلائط  من 
)45(. ويف بداية الشوط الثاني، كانت مالي قريبة من العودة إىل 
اللقاء بتسديدة من كيتا، لكن حماولة العب وسط برشلونة اإلسباني 

السابق وداليان أرينني الصيين حاليًا مرت جبانب القائم )48(.
وضغط املنتخب املالي سعيًا عن هدف يعيده إىل أجواء املواجهة، 
لكنه ترك خلفه مساحات شاسعة استغلها النيجرييون على أكمل وجه 
لكي يوجهوا له الضربة القاضية بهدف رابع سجله أمحد موسى الذي 
دخل يف الدقيقة 53 بداًل من فيكتور موزيس، بعد أن كسر مصيدة 
اجلهة  وتوغل يف  أمربوز  إيفي  من  متقنة  بينية  متريرة  بعد  التسلل 
األخري  ساقي  بني  الكرة  يسدد  أن  قبل  بساماسا  انفرد  ثم  اليمنى 

.)60(
الشريف، لكن  املاليون على فرصة مثينة لتسجيل اهلدف  وحصل 
احلارس فنسنت أنيياما وقف سدًا منيعًا يف وجه حماولة مهاجم كييفو 
اإليطالي مامادو ساماسا )72(، قبل أن ينحين يف نهاية املطاف أمام 
البديل شيخ مادي ديارا الذي سجل اهلدف الوحيد للماليني بتسديدة 
من داخل املنطقة إىل الزاوية اليسرى األرضية بعد متريرة من البديل 

اآلخر شيخ دياباتي )75(.
وكاد إميينيكي يعيد الفارق إىل أربعة أهداف بتسديدة صاروخية 
من خارج املنطقة مرت قريبة جدًا من القائم األيسر )87(، ورد عليه 
شيخ دياباتيه بتسديدة من داخل املنطقة صدها احلارس النيجريي 
برباعة )89( ثم اتبعها شيخ ديارا بتسديدتني خارج اخلشبات الثالث 

.)90(

نيجرييا تضرب بيد من حديد وتقتحم “النهائي” إيقاف التونسي تاج والفرنسي 
كارباتيتش بسبب “املراهنات”

عوقب سبعة من العيب كرة اليد باإليقاف ست مباريات، وذلك 
من  املباريات،  على  قانونية  غري  مراهنات  فضيحة  يف  لتورطهم 
بينهم البطل األومليب الفرنسي نيكوال كارباتيتش، وشقيقه لوكا، 

إضافة إىل التونسي عصام تاج.
وذكرت رابطة دوري كرة اليد الفرنسي يف موقعها على اإلنرتنت 
أونروبيا  األومليب صمويل  والبطل  وتاج  كاراباتيتش  األخوين  أن 
دينوا  بروست  وبرميوز  جايتش  ودراجان  بوينوفيتش  ومالدن 

“باملراهنة سواء بشكل مباشر أم غري مباشر على نتيجة مباراة”.
وخضع الالعبون الذين كانوا يلعبون مجيعًا بني صفوف مونبلييه 
إليهم  ووجهت  )أكتوبر(،  األول  تشرين  منذ  رمسي  حتقيق  إىل 
اتهامات بالغش والتالعب يف النتائج، ونفى الالعبون ارتكاب أي 

خطأ.
ووفقًا ملمثل االدعاء متت املراهنة مببلغ 87880 يورو على مباراة 
يف دوري الدرجة األوىل بني مونبلييه وسيسون سافيين يف أيار 
هلذه  املعتاد  املبلغ  على  مرة   40 يزيد  ما  وهو  املاضي،  )مايو( 

النوعية من املباريات.
ووضعت غالبية املراهنات يف الوقت ذاته تقريبًا، وقال ممثل 
االدعاء إن 99.94 يف املئة من املراهنات كانت على تقدم سيسون 

سافيين على مونبلييه بنهاية الشوط األول.
ويف حال إدانتهم سيواجه الالعبون خطر التعرض لعقوبات حبس 
ألف   102( يورو  ألف   75 تبلغ  وغرامات  أعوام،  إىل مخسة  تصل 

دوالر(.

الزمالك مينح نبيه الثقة... 
والبدري غاضب من االنتقادات

منح جملس إدارة الزمالك الثقة ملساعد املدرب يف الفريق األول لكرة 
الفريق “األبيض” خالل املرحلة احلالية، وأغلق  القدم أسامة نبيه لقيادة 
ملف التعاقد مع بديل للمدير الفين الربتغالي جورفان فيريا املقيم حاليًا 

باإلمارات انتظارًا ملوقفه النهائي.
وسيقود نبيه الزمالك يف مباراة احتاد الشرطة يف املرحلة الثانية من 
األول  اللقاء  يف  الفوز  يف  جنح  بعدما  املقبل،  السبت  احمللي  الدوري 

باملسابقة على االحتاد السكندري )2-صفر(.
الزمالك، مثل حسام  ورشح عدد من األمساء خلالفة فيريا يف تدريب 

حسن وفاروق جعفر وطه بصري وأمحد عبداحلليم.
فيما يدرس الزمالك تأجيل مواجهة جازيللي التشادي يف الدور التمهيدي 
من دوري أبطال أفريقيا املزمع إقامتها بإستاد برج العرب باإلسكندرية يف 

16 اجلاري ملدة 24 ساعة.
وأربكت عودة الدوري احمللي حسابات اجلهاز الفين للزمالك، إذ سيواجه 
الداخلية يف 13 اجلاري يف القاهرة، ما يعين صعوبة االستعداد للمباراة 

األفريقية والسفر لإلسكندرية يف 3 أيام.
من جهته، أكد طبيب الزمالك مصطفى املنريي أن الالعبني أمحد حسن 
وإسالم عوض سيغيبان عن مباراة الشرطة لعدم تعافيهما من اإلصابة، 
السمانة،  بشد يف عضلة  إصابته  من  كبري  بشكل  تعافى  “حسن  وقال: 
الشرطة”، وحول إسالم عوض  مباراة  لكننا نفضل عدم املخاطرة به يف 
قال املنريي: “جتددت إصابته بشد يف العضلة اخللفية ولن يلحق باملباراة 
ذاتها”. على جانب آخر، أعرب املدير الفين لألهلي حسام البدري عن غضبه 
من بعض االنتقادات اليت طاولته عقب مباراة فريقه مع غزل احمللة يف 
نافيًا خالفه مع املهاجم عماد متعب  الدوري احمللي،  املرحلة األوىل من 
واملدافع أمحد صديق بقوله: “ال مشكلة مع متعب وصديق، فهما يبذالن 
قصارى جهدهما يف التدريبات” وتابع: “البعض انتقدني إلشراكي رامي 
ربيعة يف مركز الظهري األمين، هؤالء ال يعرفون أن األهلي انتصر، وال 

يعرفون أني املدير الفين ومثل هذه القرارات من اختصاصي”.
كما قرر البدري تصعيد 3 العبني من قطاع الناشئني لدعم الفريق يف 

املوسم احلالي هم أمحد صادق والسيد الشرباوي وحممود “زتونة”.
ويف سياق متصل، قال البدري للموقع الرمسي لألهلي إنه خيشى على 

العبيه من ضغط املباريات بعد عودة الدوري احمللي.
الكونغولي على لقب  ليوباردز  أفريقيا مع  أبطال  ويلتقي بطل دوري 
بطل كأس السوبر األفريقي يف آذار )مارس( املقبل، فيما سيواجه وادي 

دجلة األحد املقبل يف املرحلة الثانية من الدوري املصري.
على صعيد آخر، يضغط رئيس األهلي حسن محدي على صانع ألعاب 
إلقناعه  أبوتريكة  حممد  اإلماراتي  ياس  بين  إىل  املعار  “األمحر”  الفريق 
على  املقبل  )سبتمرب(  أيلول  يف  احلمراء”  “القلعة  انتخابات  يف  بالرتشح 
لالنتخابات  ترشحه  أعلن  الذي  من محدي،  املقرب  ثابت،  قائمة صفوان 

ملنصب الرئيس.
ويسعى حسن محدي إىل استغالل شعبية أبوتريكة إلجناح صفوان الذي 

ال ميلك حضورًا قويًا بني أعضاء اجلمعية العمومية.
ولن يرتشح حسن محدي يف االنتخابات املقبلة طبقًا لبند الثمانية أعوام 

يف قانون الرياضة اجلديد.
الدوري  يف  احلربي  اإلنتاج  على  الشرطة  احتاد  فاز  آخر،  جانب  من 
العبيه  طرد  بعد  العبني  بـ9  اللقاء  الشرطة  وأكمل  )1-صفر(،  املصري 

معروف يوسف )43( وعبداهلل فاروق )85(.
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*Appointed by the Victorian Government Justice of the Peace Reg No. 11838 
*Appointed and authorised by the Australian Government Civil Marriage 
Celebrant Reg No. A11175 
*Individual and Personal ceremonies for all occasions and cultures

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم: 0413805930 

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

At Central Immigration Solutions, our qualified legal 
experts can assist with all areas of practice, including 
*Permanent Visas
*Temporary Visas
*Citizenship
*Visa Cancellation
*Deportation
Call us today to find out what we can do for you.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

حاتم  شركة  ومازالت  كانت 
للتمديدات الكهربائية

أفضل  تقدم  زالت  وما  كانت 
الخدمات على أنواعها

من  كامال  فريقا  تضم  املؤسسة 
التمديدات  يف  االختصاصيني 
املؤسسات  ألكرب  الكهربائية 
واملنازل السكنية

خدمة سريعة .. صدق يف املعاملة.. كفالة يف 
العمل

نعمل 24/24 ساعة يف اليوم

Hatem 
Electrical Contracting

T ُel/Fax: 03 9391 0686
Mob: 0417 949 650 

لالتصال بصديق اجلميع سايد حامت على األرقام

Melbourneملبورن

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 
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Melbourne

العالناتكم يف ملبورن 
االتصال مبدير  املكتب 

الزميل كميل مسعود:
0405272581

افران اهلدى للمعجنات
تقدم يوميا املنقوش بزعرت - لحم بعجني - 

فطاير بسبانغ وبجبنة - كعك بسجق - بيتزا 
- فطاير لبنانية واجنبية - سندويشات وجميع 

انواع املعجنات
اطباق متنوعة .. لقمة شهية .. خدمة سريعة 

ونظافة تامة
اطلب ما تشتهي نفسك  فتجد اكثر

تمتعوا باللقمة يف جو مريح
العنوان:

395 Sydney Rd, Coburg
Tel: 93542340

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

حمالت اهلدى 
 للمواد الغذائية

جميع أنواع الحبوب والزيوت 
وزيت الزيتون واملعلبات إىل املكسرات 

 واللنب....
محالت الهدى تغنيكم عن التفتيش وتؤمن 

لكم كل ماتحتاجونه من مواد غذائية ...

393 Sydney Rd, COBURG  VIC 

Tel: 03 9354 2340

يواجه رجل وزوجته يف والية إنديانا األمريكية، خطر دخول السجن 
لشهرين، ألنهما أنقذا غزااًل جرحيًا.

جيف  أن  الثالثاء،  أمس  من  أول  بي سي”  “أي  واذاعت شبكة 
غزال  أنثى  وجدا  إنديانا  يف  كونريسفيل،  من  كونسلري،  وجنيفر 
صغرية قرب منزل جارهما قبل سنتني وكانت جرحية، فاصطحباها 
“داني”  اسم  عليها  واطلقا  بها  واعتنيا  عاجلاها  منزهلما حيث  إىل 
غري أن مسؤواًل يف إدارة احلفاظ على احلياة الربية بالوالية زارهما 
الرحيم ألنها  باملوت  الغزال  بأنه جيب قتل  وأخربهما  الصيف  يف 
قد تشكل خطرًا على السكان وقالت جنيفر: “شعرت باألسى لقد 
قضيت سنة وبضعة اشهر وأنا أعتين بها لتصبح كبرية مبا يكفي 

لتعتمد على نفسها”.
وأضافت: أن “داني” هربت من املنزل يف اليوم احملدد لقتلها” 
ويسعى مسؤولون حمليون إىل توجيه اتهامات للرجل وزوجته تتعلق 
بامتالك حيوان بري بشكل غري شرعي، وقد تصل العقوبة القصوى 

هلذه اجلنحة إىل السجن لشهرين ودفع الفي دوالر غرامة”.
وقالت جنيفر “بغض النظر عما يقوله القانون، لقد فعلنا ما كان 

مناسبًا للحيوان”.

زوجان يواجهان السجن.. 
بتهمة إنقاذ غزال

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى أطباق املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 

 املأكوالت الشهية.
اللحوم واخلضار طازجة يوميًا

 

نظافة تاّمة وخدمة مميزة

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء

صاحبة قلب مزروع أجنبت!
شكلت والدة طفل يف األرجنتني هو مثرة تلقيح اصطناعي، من 

أم خضعت لعملية زرع قلب، سابقة يف عامل الطب.
وهذا ما يبعث األمل حبصول حاالت مماثلة يف العامل، كما قال 
الطبيب غوستافو ليغيوثـــامون رئيس قسم الــوالدات اخلطرة يف 
مركز التـــعليم الطبــي واألحباث العيادية )سيميك( يف بوينوس 

أيريس، مؤكدًا أن حالة هذه املرأة ال سابق هلا يف العامل”.
وكانت خوليانا فينوندو )39 سنة( خضعت لعمية زرع قلب قبل 
13 سنة، وأجنبت يف 15 كانون الثاني )يناير( اجلاري طفلة مّستها 

إمييليا.
وقال الطبيب سريخيو بابيري أحد املسؤولني عن مركز دراسات 
الطب النسائي واإلجناب الذي مل يشارك يف العملية: “إنها سابقة 
أن تتمكن امرأة خضعت لعملية زرع قلب من إجناز تلقيح اصطناعي 
بنجاح”. فاألدوية اليت ينبغي على األشخاص الذين خيضعون لعمليات 
زرع أن يتناولونها لعدم نبذ العضو املزروع، متنع تطور خاليا جديدة 
ومن بينها تلك الضرورية حلمل املرأة. وخضعت فينوندو لفحوص 

كثرية للتحقق من عدم تعرضها خلطر نبذ القلب املزروع.
يتابع حالتها سريخيو بريوني رئيس  الذي  القلب  وقال طبيب 
ترينينداد  ال  دي  “ساناتوريو  عيادة  والقلب يف  الرئة  زرع  قسم 
ميرتي”: “لعب احلظ دورًا كبريًا أيضًا. محلت من احملاولة األوىل. 
 15 إمييليا يف  ولدت  يومًا   15 كل  صارمة  تدقيق  عمليات  وبعد 
كانون الثاني )يناير( اجلاري”. وقالت فينوندو املقيمة يف بوينوس 

أيريس: “مل أشعر أبدًا باخلوف، فأنا شخص متفائل عادة”.
ويأمل األطــباء بأن تفــضي هــذه الـــحالة إىل ارتــفاع جــديد يف 
وهــب األعــضاء. يذكر أنه يف العام 2012 أجريت يف األرجنتني 
1458 عملية زرع أعضاء، بفضل 630 واهبًا أي 15.7 واهب لكل 
مليون نسـمة. لكن مثة 7209 مرضى عــلى الئحة االنتظار، كما تفيد 

أرقام املعهد الوطين لتنسيق عمليات الزرع.
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كميل مسعود

مسعوديـــات
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جلنة ملكة مجال لبنان 
 فرع من اجلامعة اللبنانية 

الثقافية يف العامل – فيكتوريا
أمام  املميز  واجلمالي  احلضاري  لبنان  وجه  بإظهار  التزاما 

اجملتمع الدولي
تدعو جلنة ملكة مجال لبنان 

فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف ملبورن 
مع   2013 العام  ملكة  ستتوج  حيث    2013 لعام  اسرتاليا 
بامتياز، يف  وفين  مجالي  مهرجان  وثانية يف  أوىل  وصيفة 

شهرأيار2013 
مللكة  النهائية  االنتخابات  حفل  يف  الفائزة  وستشرتك  هذا 

 2013 مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان – 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
 العماد ميشال سليمان

ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل 31 آذار 2013

على األرقام التالية: غولدا 293 176 0447 –  
إيف 766 773 0433

كوزات 915 969 0401 سندرا 016 988 0421 – 

همسة
هل نقرأ قريبًا فاحتة التحرير؟!

ترى وبعد كل هذه احملن والويالت، هذا االرهاب والدمار 
واملوت..ترى غدًا كيف تكون القيامة؟

رؤياه، فالقيامة  اقرأ سفر يوحنا، وال استعيد  انا لست 
اليت حتدثت عنها املسيحية احلقة، ليست اال نهضة احلياة 
يف وجه املوت. وهذه سورية بالد الشام شرعت لقيامتها 
وهي تدحرج احلجر عن القرب، فأين غلبتك يا ارهاب؟ واين 

سلطانك يا موت؟
ولناسنا يف فلسطني كلها وعلى رأسها املناضل الكبري 
املطران عطاهلل حنا نقول: بعد زمن يسري سنقرأ على ارضها 

املباركة فاحتة التحرير.

الصحافة اليت تنشر االخبار الصحيحة هي اليت ينظر اليها 
اجملتمع العام بعني االعتبار واالحرتام والتقدير.

اربعة وثالثون عامًا يف احلقل االعالمي، عملت خالهلا يف 
غالبية الصحف واجملالت العربية اليت تصدر يف هذه البالد 
واليوم اعمل يف جريدة اهلريالد وقد اجد نفسي ملزمًا خبطها 
الوطن  قضايا  منها  كثرية  العتبارات  السليمني  ونهجها 

واجلالية يف اسرتاليا.
الصحيح  اخلرب  نشر  مشرفًا  خطًا  التزمت  اهلريالد  صحيفة 
وكل ما تريد اجلالية ايصاله اىل اي مرجع حملي او اي مرجع 
آخر من العامل  بالطريقة التكتيكية املضبوطة اليت اعتادت 

عليها صحافة العامل اليت ال تشوبها شائبة.
الصحافة النزيهة ال تنتظر خربًا مهما كان من هذا او ذاك 
لتنشره امنا تنشر اخلرب الذي تفتش عنه بنفسها بعد التأكد 

من صحته...
اهلريالد ال تنتظر اخلرب الذي ينشر كي تنشره امنا هي تنشر 

اخلرب الذي مل ينشر بعد.
لقد اخذنا على عاتقنا هذه الرسالة، رسالة الصحافة احلرة 

غري املقيدة، رسالة قول احلقيقة.
بها  واعتنينا  واعتنقناها  بها  حتسسنا  املنطلق  هذا  فمن 
كعنايتنا بشؤوننا العائلية وسنبقى كما كنا مهما بذلنا من 

تضحيات.
هذا ما يقضي به مفهوم الصحافة احلرة جتاه اجملتمع العام 
ومهما كان من امر فان بعض العوامل اآلتية من هنا او من 
هناك ال ميكنها ان تؤثر علينا وعلى احلقيقة اليت هي بني 

ايدينا.
ان عملنا الصحايف ليس هو وسيلة لالستثمار او ارضاء 

احد بل هو عامل قناعة يف داخلنا.
وعل هذا االساس مهما كربنا وشخنا فرسالتنا باقية صورة 
صورة حية تتجدد فينا يومًا بعد يوم ومظهر نفتخر ونعتز به 

النه من مظاهر احلياة املتدفقة يف عروقنا.
االنسانية  بالكرامة  الشعور  الصحيح واملنتج دليل  العمل 
ولكي يكون الشخص عضوًا نافعًا يف جمتمعه عليه ان جيهر 

باحلقيقة مهما كلفه ذلك من مثن.
فبذلك يكون قد صان عمله الذي هو شرف رسالته. 

يكون قد صان عمله الذي هو شرف رسالته... 

ال الحريري وال جنبالط
كاتب عربي

ملاذا قراءة اتفاق الطائف من آخره وملاذا نريد دائمًا قراءة 
االشياء حبسب مصاحلنا.

الطائف وهل طبق حرف  اتفاق  لبنان من  سؤال: ماذا جنى 
واحد منه!

اتفاق  بعد  احلكم  على  تعاقبت  اليت  السابقة  احلكومات  هل 
الطائف فكرت ولو مرة واحدة يف تطبيق فقرة من هذا االتفاق 

ام انه  وضع على الرف الستعماله ساعة تدعو احلاجة؟
اتفاق  يف  عنها  املنصوص  احلقيقية  الوطية  املصاحلة  اين 

الطائف! اين االعمار واين املساعدات ووو....
وملاذا ال حيضر الطائف اال عند كل استحقاق حيث يتم انزاله 
الدولة  الطاوالت وعرقلة مشاريع  الرف لوضعه على  من على 
احملقة وخصوصًا املشاريع اليت يتقدم بها وزراء التيار اوطين 

احلر.
احلريري  االرثوذكسي مل يعجب وليد بك وال سعد  القانون 
الرئيس  فخامة  يعجب  مل  وحتى  يعرفها...  منا  الكل  السباب 
نقيض  طرف  فخامته  كان  املشروع  قدمت  اليت  اجلهة  كون 

معها.
كل ما دق الكوز باجلرة بيحضر الطائف على الطاولة ثم ينسى 

ثم يعود بعد غياب طويل وهكذا دواليك...
لقد سخر العامل من بعض السياسيني فاذا كنتم تنتظرون 
امريكا واالم احلنون حلل مشاكلكم ...فانتظروا وانتظروا منهما 

تعقيد املشاكل اكثر مما هي بكثري.
ما يهمها  الستني الن كل  امريكا تعمل جاهدة على قانون 
ارضاء احلريري وجنبالط، واحلديث عن القانون االرثوذكسي هو 
مشروع فتنة طائفية من شأنه ان يدمر البلد فهذا كالم مردود 

الصحابه، لبنان طائفي منذ ما قبل االستقالل وبعده.
حدد  كما  تكن  مل  ليتها  ويا  للموارنة  اجلمهورية  رئاسة 
واحلكومة  للشيعة  النيابي  واجمللس  الطائف  اتفاق  صالحياتها 
للسنة ووظائف الفئة االوىل والثانية مناصفة بني املسيحيني 

واملسلمني اليس كل ذلك غري طائفي....
على  وتدجيل  كذب  كفاكم  السياسيني  بعض  يا  بربكم 

الشعب.
القانون االرثوذكسي حيفظ كرامة وحقوق  املسيحيني حيث 
ال يعود مبستطاع سعد احلريري وال وليد جنبالط التحكم بالنواب 
بنظرهما طائفيا  القانون  هذا  اصبح  السبب  املسيحيني وهلذا 
البلد فكل شخص يريد قانونا مفصال على قياسه ال  ويقّسم 

على قياس املصلحة العامة.

روبري بخعازي يعود من لبنان 
عاد املنسق العام للتيار الوطين احلر يف اسرتاليا السيد روبري 
خبعازي بعد زيارة اىل الوطن لبنان دامت اربعة اسابيع التقى خالهلا 
التيار  يف  املسؤولني  وكبار  عون  ميشال  العماد  الرئيس  دولة 

الوطين احلر من بينهم الدكتور بيار رفول.
وقد اطلع السيد روبري خبعازي اثناء وجوده يف لبنان من دولة 
الرئيس العماد ميشال عون على ان الوضع ما زال يف مد وجزر 
ويف كلتا احلالتني ال بد ان يعود اىل سابق عهده الن االمور ال 
ميكن ان تبقى كما هي الن السياسة فيها هبوط وصعود وخصوصًا 
واننا اليوم يف وضع صعب جدًا مما حييط بنا من احداث يف سوريا 
ومنطقة الشرق االوسط على كف عفريت من غليان لالوضاع يف 

مصر.
وقد محله العماد عون حتياته اىل ابناء اجلالية يف اسرتاليا بوجه 
السيد  مع  كالمه  وختم  خاص  بوجه  احلر  الوطين  التيار  واىل  عام 
البلد الذي استضافكم اسرتاليا  روبري اوصيكم ان حتافظوا على 

كي تبقى منارة العامل.

ارتفاع نسبة املواليد األصغر حجما بسبب تلوث اهلواء
 وجدت دراسة جديدة أن دخان السيارات يف املدن يزيد من 
احتمال إجناب مواليد صغار احلجم. وذكرت صحيفة »ديلي ميل« 
خالل  من  وجدوا  »نيوكاسل«  جامعة  يف  باحثني  أن  الربيطانية 
دراستهم اليت مشلت ماليني الوالدات حول العامل، أن مستويات 

تلّوث اهلواء العليا تزيد خطر إجناب مواليد صغار احلجم.
ويعترب املواليد صغار احلجم عندما يقل وزنهم عند الوالدة عن 
السّيئة وضعف  والصحة  الوفاة  يواجهون خطر  غرام، وهم   2500

النمو العقلي.
ورّكزت الدراسة األكرب من نوعها على كميات جزيئات الكربون 
 »PM2.5« وحتى اجلزيئات األقل حجمًا وهي »PM10« اليت تسمى
املرتبطة مبشكالت القلب والرئتني واملوت املبكر. وهلذه اجلزيئات 
توليد  ومداخن حمطات  الديزل  عوادم حمركات  بينها  عدة  مصادر 

الطاقة واملصانع.
وقالت الباحثة تاجنا بليس- مولولي، اليت قادت اجلزء الربيطاني 
إنه »مع زيادة تلوث اهلواء ميكننا رؤية املزيد من  الدراسة،  من 
الصحة  خطر  حتت  يضعهم  ما  الوالدة  عند  حجمًا  األصغر  املواليد 

السّيئة الحقًا يف حياتهم«.
وأشارت إىل أن اجلزيئات املذكورة هي أصغر 5 مرات من حجم 
»ما  مضيفة  يوميًا،  نتنفسه  الذي  اهلواء  من  جزء  وهي  الشعرة، 

وجدناه هو أن هلذه املستويات تأثريا على النساء احلوامل«.
إجناب  احتمال  من  تزيد   »PM10« جزيئات  أن  الباحثون  ووجد 
ملحوظًا.  أمرًا  إحصائيًا  ُيعد  ما   ،%0.3 بنسبة  وزنًا  أقل  مولود 

وبالنسبة جلزيئات »PM2.5« فإن النسبة تصبح %10. الصحة الفموية تعكس 
حياة الرجال اجلنسية

باحثون حيذرون من خطورة أمراض اللثة والفم وما ميكن أن ينجر 
عنها من انعكاسات سلبية على عالقات الرجال احلميمية إذا مل يتم 

عالجها يف االبان.
 حيذر األطباء من انتشار أمراض اللثة اليت ميكن أن تؤدي إىل 
أن  ان من شأنها  األحيان، كما  أمراض خطرية وقاتلة يف بعض 
الرجال،  بالنسبة إىل  إعاقة احلياة اجلنسية خاصة  تكون سببا يف 
وفق ما اشارت إليه دراسة أجراها باحثون من معهد لوتشو الطيب 
يف الصني على جمموعة من اجلرذان اليت تعاني من التهاب اللثة، 

حيث أنها تسببت يف إعاقة قدرة االنتصاب لديها.
عند  وعالجه  اللثة  التهاب  اكتشاف  أن  إىل  الباحثون  وأشار 
املريض الذي يشكو من مشكلة يف االنتصاب قد حيسن صحته 

اجلنسية. لكنهم أوضحوا أن الدراسة اكدت ذلك .
وذكر موقع »اليف ساينس« األمريكي أن الباحثني ما زالوا حباجة 
إىل إجراء مزيد من األحباث لتحديد ما إذا كان االلتهاب هو سبب 

مشكلة االنتصاب.
وأكد الدكتور ماين تيزال من معهد روزول بارك بوفالو للسرطان 
يف نيويورك، أنه إذا كنت تعاني من التهاب اللثة عليك احلصول 

على العالج فورًا واحملافظة على صحة فمك.
االعتناء  أن  حديثة  تايوانية  دراسة  أوضحت  آخر  صعيد  وعلى 
بصحة األسنان يقلل من احتماالت اإلصابة باألزمات القلبية، خاصة 

بني كبار السن.
اليت مشلت عينة من حوالي 22.000 شخص  ووجدت الدراسة – 
الذين  األشخاص  أن   – سنة   50 عن  أعمارهم  تزيد  تايواني ممن 
ما يعرف بتقشري األسنان من  أو  لتنظيف عميق لألسنان  خضعوا 
خالل طبيب األسنان يكونون أقل عرضة لإلصابة باألزمات القلبية 

لسبع سنوات تالية لتلك العملية.
العميق،  بالتنظيف  أحيانًا  تتم  اليت  األسنان،  تقشري  وعملية 
تتضمن إزالة البقع اليت ميكن أن تتكون على األسنان ويف اجليوب 
بكترييا  على  حتتوي  ما  عادة  البقع  فهذه   ، اللثة  داخل  العميقة 

ميكنها أن تؤدي إىل أمراض اللثة.
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تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم الشهري فاروق الفيشاوي:
رحليت اىل اسرتاليا من امجل ايام العمر

قبل سنوات حضر اىل سيدني النجوم الكبار سيد مكاوي ومسرية سعيد وحضر 
االلفي  مسية  املعروفة  املمثلة  وزوجته  الفيشاوي  فاروق  الشهري  النجم  معهما 
وكنت قد اجريت معهم كل على حدة مقابلة حتدثوا فيها عن اعماهلم الفنية والنجم 
فاروق الفيشاوي خاصة جنم حمبوب له باع طويل يف االعمال املسرحية واالفالم 
العمر هكذا قال لي عّلها تتكرر  ايام  السينمائية ورحلته اىل اسرتاليا من امجل 

لتستمتع اجلالية العربية باعماله الرائعة.

النجم فاروق الفيشاوي يتحدث مع الزميل اكرم املغوّش )ارشيف(

الشاعر السيد أمحد احلسيين

والدة النيب حممد )ص(

ول�������د ال����ن����ي م�����ن م����ن����اف وه����اش����م
ك���ان االم�����ن. آي����ات جم���دك ق���د تعالت
انشد  ل����ن  ال�����واف�����دي�����ن،  ض���م���ري  ي����ا 
احلزين الشعر  انشد  ل��ن  اخليالي  الشعر 
س��أن��ش��د ال��ش��ع��ر امل��ق��ف��ى ل��ن ن��ك��ون عن
ال���ف���ص���اح���ة غ���اف���ل���ن م����ا زل�����ت أف����رز
الثمن ال��ع��ق��د  وأن���ظ���م  امل���ع���ان���ي  دّر 
الغافلن م��ن حلوم  اب��ي ق��الع وه��ٍم  ول��ن 
سأسكب دمي وروحي سأمحل سيفي وترسي
ثخينا دما  ينزف  جريٌح  أرض��ي  يف  زال  ما 
وطينا ماء  يقطر  مقاوم  اهليجا  يف  دام  ما 
حباب اغمض جفي وعيي ساشعل من  لن 
نصرا القهر  سّي  من  سأبذل  مجرا  القلب 
تعاىل ق��د  ع���ّز  ال��غ��اص��ب��ن.اي  أرد  ك��ر 
ي���ا ح��ب��ي��ب ال��ع��امل��ن ك��ن��ت ن����ورا تسبق
فينا امل��ب��ع��وث  آدم  قبل  م��ن  احمل��ي��ا  وج��ه 
طهرا اخل���ل���د  ج���ن���ان  يف  ن������ورا  ك���ن���ت 
جتلت اهلل  ح��ك��م��ة  امل��ؤم��ن��ن  ح��ب��ي��ب  ي���ا 
وحٌي اآلي����ات  م��ن  خي���رج  ان  ض��ي��اٍء  يف 
امل�����ت�����ن احل��������ب��������ل  جت������������دل  ان 
رداء ال������ش������م������س  خت������ل������ع  ان 
ال������دف������ن ال�����������������دّر  خي�����������رج  ان 
ث�����وب�����ا االمي�����������������ان  ي�������غ�������زل  ان 
ي�������ن�������س�������ج رف����������ق����������ا ول������ي������ن������ا
ب���ه���اء ت�����ع�����اىل يف  ق������د  ن��������ّي  ي������ا 
مي�������������أ ال����������دن����������ي����������ا ح�����ن�����ي�����ن�����ا
حم���ي���ٍط او  حب���������ارك  م������ن  حب������ر  اي 
ال����دف����ي����ن����ا ال������ك������ن������ز  خي�����������رج  ال 
ت���س���ام���ى ق�����د  ن�����ي يف مس�����ان�����ا  ي�����ا 
فينا األل�������ط�������اف  جي����ع����ل  ن������ي  ي������ا 
ع�����ن�����ا ت�������دف�������ع ظ�����ل�����م األع�������������ادي
وت���ث���ب���ت احل�����ق امل���ب���ن ق����د ات���ت���ك يف 
مح���اك م��ك��رم��ات ص��اغ��ه��ا ال��ي��ع��س��وب فينا
ال��ل��ي��ال��ي وش��ه��م احملجلن ص��اغ��ه��ا ق��م��ر 
م���������ا ه�����م�����ن�����ا ظ������ل������م ال�����ل�����ي�����ال�����ي
م��������ا ه�����م�����ن�����ا ب������ط������ش امل�����ع�����ال�����ي
ك����م ه���دم���ن���ا م����ن ع�������روش ال���ط���امل���ن
فينا امل��ب��ع��وث  اي��ه��ا  دارا  للمجد  وبنينا 
ك������ن������ت خ�����ل�����ق�����ا ك������ن������ت وح�����ي�����ا
ك��������ن��������ت ط���������������ود ال�������ش�������اخم�������ن
ل��������������ن ن������������ك������������ون راك���������ع���������ن
ل�����������ن ن����������ك����������ون م�����ص�����ف�����دي�����ن�����ا
تائهينا امل����ع����ام����ع  يف  ن����ك����ون  ل�����ن 
الصادقن ن���ي  ي���ا  ت���وال���ت  اهلل  ح��ك��م��ة 

برعاية صاحب السيادة املطران عاد أبي كرم السّامي اإلحرتام
تتشّرف رعّية مار مارون – ردفرن

باإلشرتاك مع جملسها الرعوي وجلانه

بدعوتكم لإلشرتاك يف إحتفاالت عيد شفيعها القّديس مارون 
الرتاث  مركز  ويف  الكاتدرائّية  يف  اإلحتفاالت  كّل  ُتقام   (  

املاروني(
السبت 9 شباط :  7،00 مساء قّداس العيد اإلحتفالي الذي يرتأسه 
يليه  اإلحرتام،   الّسامي  كرم  أبي  عاد  املطران  السيادة   صاحب 

ضيافات العيد واهلريسة.
الّصاج، املناقيش والفطاير من  اليوم تأمن اخلبز على    )طوال 

تنظيم سّيدات الّرعّية(.
األحد 10 شباط :  القّداسات كاملعتاد 8،30 صباحا يف دلوتشهيل 

– 10،00 صباحًا يف ردفرن - 6،00 مساء يف أورلوود.
يف  للشبيبة  ترفيهّية  ليلة  يليه  اإلهلي  القداس  مساء   6،00  

أورلوود.
 للمزيد من املعلومات الّرجاء اإلّتصال مبكتب الرعّية 2148 9318 

اسقاط دعوى 
ضد ترافولتا 

بتهمة االعتداء 
اجلنسي

على  يعمل  كان  رجل  أسقط 
دعوى  سياحية،  باخرة  منت 
ضد  رفعها  أن  سبق  قضائية 
ترافولتا  جون  األمريكي  املمثل 

يتهمه فيها باالعتداء اجلنسي.
»نيويورك  صحيفة  وأفادت 
بان  األمريكية  نيوز«  دايلي 
أن  زعم  الذي  زانزي،  »فبيان 
واندفع  مالبسه  خلع  ترافولتا 
ألف   12 عليه  وعَرض  باجتاهه 
وعدم  الصمت  اللتزام  دوالر 
البوح مبا حصل، سحب اتهاماته 

ضد النجم اهلوليودي«.
حماميي  أن  إىل  وأشارت 
على  وّقعا  وترافولتا  زانزي 
الدعوى.  أوراق رمسية إلسقاط 
كما أوضحت أن التحّرك الطوعي 
بند  على  زانزي  توقيع  تضّمن 
مينعه من رفع دعوى من جديد. 
التهم  نفى  ترافولتا  وكان 
الرجل  أن  زاعمًا  إليه،  املوجهة 

كاذب واختلق القصة.

الذكاء ليس وحده سر النجاح
ليس فقط ذكاء الشخص ما مييزه عن غريه بل هناك ميزات 
اخرى كقوة اإلرادة اليت تعترب أكثر أهمية من النبوغ. فاالشخاص 
النابغن  من  جناحا  األكثر  هم  اإلرادة  وأقوياء  الذكاء،  متوسطو 
هناك  يكون  أن  جيب  مثالي،  بشكل  الضعيفة.  االرادة  اصحاب 
توازن بن العقل والشخصية. فقد قارن نابليون خصائص القائد 
عند  ولكن  دائما:  واإلرتفاع مساوية  القاعدة  باملربع، حيث  اجليد 
الصراحة،  الشجاعة،  الشخصية،  إىل  أشار  القاعدة،  عن  التحدث 
التصميم، بينما أشار اىل اإلرتفاع بالنبوغ واخلصائص الثقافية. إذا 
كانت الشخصية اقوى من العقل، فسوف يندمج القائد وسيذهب 
أبعد من ضروري. أما إذا كان العقل أقوى من الشخصية، فسوف 

يفتقر إىل الشجاعة لتنفيذ خطته.
ووفقا لتحليل 200 دراسة علمية، مشلت على 275 ألف شخص، 
تبن بأن السعادة تؤدي إىل النجاح والنجاح يؤدي إىل السعادة. 
واآللية بسيطة جدا: يف احلالة السعيدة، يشعر الشخص بالتحسن، 

ويكون تفكريه أوضح وأكثر اتصاال مع اآلخرين.
)املتضاربة،  املعقدة  الشخصيات  اصحاب  ان  اىل  اضافة، 
العنيدة، ال حترتم األخالقيات( يكسبون اكثر، ولديهم تاريخ بطاقة 
إئتمان أفضل من االشخاص اللطفاء واجملاملن. والسبب هو أن 

الرمحة واجملاملة، جتعل الشخص يبدو أضعف.
أن  إعتبار  )على  العازبن  من  أكثر  املتزوجون  الرجال  ويكسب 

حاجاتهم أكثر(.
واالشخاص اصحاب األمساء الرخيمة والواضحة جيدون الوظائف 
بطريقة أسهل . كما ان االشخاص الذين يشربون الكحول )ضمن 
حدود املعقول( حيققون جناحا أكثر من أولئك الذين ميتنعون عن 
الكحول بالكامل. اما التفسري الطبيعي لذلك فهو أن شرب الكحول 

يساعد يف بناء اإلرتباطات اإلجتماعية.
أي النساء األكثر جناحا؟

تكسب النساء األحنل يكسنب أكثر من النساء البدينات أو زائدات 
زاد حجم  الرجال، فلصورة خمتلفة: كلما  بالنسبة إىل  أما  الوزن. 
الرجل، كلما زاد دخله. وهنا نعي فقط الوزن الطبيعي الصحي. 

الوزن الزائد للرجال ينعكس سلبا على الدخل مثل النساء متاما.
كيف يؤثر التوجه اجلنسي على الدخل؟

دخل الشاذين جنسيا اقل بنسبة 12 % من الرجال غري الشاذين 
جنسيا، ودخل السحاقيات يف املعدل 15 % أعلى من النساء غري 
السحاقيات. )مجعت هذه البيانات يف الواليات املتحدة األمريكية، 
كندا واململكة املتحدة.( وعلى األغلب، متلك أوروبا الغربية نسب 

مماثلة.

جرعات الكالسيوم العالية 
تزيد خطر الوفاة

العالية  الكالسيوم  حبوب  تناول  من  السن  كبار  الباحثون  حذر 
اجلرعة، إذ يبدو أنها تزيد خطر احتمال وفاتهم مبرض قلي.

 390 بعد فحص صحة حنو  النتيجة  هذه  إىل  الباحثون  وتوصل 
ألف شخص بن سن 50 و71 ملدة 12 عامًا. واكتشف الفريق من 
مركز السرطان الوطي بالواليات املتحدة أن الرجال الذين كانوا 
يتناولون ما ال يقل عن ألف ملغرام يوميًا، كانوا عرضة خلطر متزايد 
الذين مل يتناولوا  بنسبة 19% للوفاة بأمراض القلب من أولئك 

أي حبوب.
وقال الباحثون »لقد وجدنا أن املكمالت وليس مدخول الكالسيوم 
الوعائي  القلب  الغذائي كانت مرتبطة مبعدل وفاة متزايد مبرض 
يف الرجال وليس يف النساء«. وأضافوا »سواء كان هناك اختالف 
جنسي يف التأثري القلي الوعائي للكالسيوم أو ال فإن املكمالت تربر 
املزيد من التحقيق. ونظرًا لالستخدام املكثف ملكمالت الكالسيوم 
بن الناس فمن املهم جدًا تقويم تأثري استخدام الكالسيوم املكمل 

يف ما وراء صحة العظام«.
ُيشار إىل أن دراسات سابقة وجدت عالقة بن حبوب الكالسيوم 

العالية اجلرعة والوفيات بأمراض القلب لدى الرجال والنساء.
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عيد الحب
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عيد احلب أو عيد العشاق أو »يوم القديس فالنتني« مناسبة 
حيتفل بها الكثري من الناس يف كل أحناء العامل يف الرابع عشر 
الناطقة  البلدان  االخص يف  عام. ويف  كل  من  فرباير  من شهر 
العامل  دول  به مجيع  اليوم حتتفل  هذا  وأصبح  اإلجنليزية  باللغة 
هو  هذا  يعترب  رمسية،  وغري  رمزية  بصورة  ولو  تقريبا  املتحضر 
اليوم التقليدي الذي يعرب فيه احملبون عن حبهم لبعضهم البعض 
احللوى  أو  الزهور  إهداء  أو  إرسال بطاقات عيد احلب  عن طريق 
املتعددين  )الشهداء(  من  اثنني  اسم  العطلة  وحتمل  ألحبائهم. 
للمسيحية يف بداية ظهورها، والذين كانا حيمالن اسم فالنتني. 
بعد ذلك، أصبح هذا اليوم مرتبًطا مبفهوم احلب الرومانسي الذي 
أوج  تشوسر يف  جيفري  اإلجنليزي  األديب  عنه  التعبري  أبدع يف 

العصور الوسطى اليت ازدهر فيها احلب الغزلي. ويرتبط 
هذا اليوم أشد االرتباط بتبادل رسائل احلب املوجزة اليت 
تأخذ شكل »بطاقات عيد احلب«. وتتضمن رموز االحتفال 
قلب  شكل  على  رسومات  احلديث  العصر  احلب يف  بعيد 
ومنذ  اجلناحني.  ذي  احلب  مالك  وكيوبيد  احلمام  وطيور 
اليد  املكتوبة خبط  الرسائل  تراجعت  التاسع عشر،  القرن 
لتحل حملها بطاقات املعايدة اليت يتم طرحها بأعداد كبرية.
]1[ وقد كان تبادل بطاقات عيد احلب يف بريطانيا العظمى 
انتشرت  اليت  الصيحات  إحدى  عشر  التاسع  القرن  يف 
آنذاك. أما يف عام 1847، فقد بدأت اسرت هاوالند نشاًطا 
جتارًيا ناجًحا يف منزهلا املوجود يف مدينة ووسرت يف والية 
ماسشوسيتس؛ فقد صممت بطاقات لعيد احلب مستوحاة 
من مناذج إجنليزية للبطاقات. كان انتشار بطاقات عيد احلب 
يف القرن التاسع عشر يف أمريكا - اليت أصبحت فيها اآلن 
بطاقات عيد احلب جمرد بطاقات للمعايدة وليست تصرحًيا 
باحلب - مؤشًرا ملا حدث يف الواليات املتحدة األمريكية بعد 
ذلك عندما بدأ حتويل مثل هذه املناسبة إىل نشاط جتاري 
ميكن الرتبح من ورائه.]2[ وتشري اإلحصائيات اليت قامت 
بها الرابطة التجارية لناشري بطاقات املعايدة يف الواليات 

املتحدة األمريكية إىل أن عدد بطاقات عيد احلب اليت يتم تداوهلا 
يف كل أحناء العامل يف كل عام يبلغ مليار بطاقة تقريًبا، وهو ما 
جيعل يوم عيد احلب يأتي يف املرتبة الثانية من حيث كثرة عدد 
بطاقات املعايدة اليت يتم إرساهلا فيه بعد عيد امليالد. كما توضح 
اإلحصائيات اليت صدرت عن هذه الرابطة أن الرجال ينفقون يف 
املتوسط ضعف ما تنفقه النساء على هذه البطاقات يف الواليات 

املتحدة األمريكية.

القديس فالنتني
محل عدد من »الشهداء« املسيحيني األوائل اسم فالنتني. أما 
فرباير  من شهر  عشر  الرابع  تكرميهما يف  يتم  اللذان  القديسان 
 Valentinus( فهما: القديس فالنتني الذي كان يعيش يف روما
presb. m. Romae(، وكذلك القديس فالنتني الذي كان يعيش 
 Valentinus ep. Interamnensis m. ‘‘Romae تورني  مدينة  يف 
 Valentine of وكان القديس فالنتني الذي كان يعيش يف روما
Rome. قسيًسا يف تلك املدينة، وقد قتل حوالي عام 269 بعد 
امليالد ومت دفنه بالقرب من طريق »فيا فالمينا«. ومت دفن رفاته 
 Saint Valentine's Day: روما.  يف  براكسيد  سانت  كنيسة  يف 
Legend of the Saint. وكذلك يف كنيسة الكرمليت املوجودة يف 
شارع وايتفراير يف دبلن يف أيرلندا. أما القديس فالنتني الذي 
أسقًفا  أصبح  فقد   .Valentine of Terni تورني  يف  يعيش  كان 
ملدينة انرتامنا )االسم احلديث ملدينة تورني( تقريًبا يف عام 197 
بعد امليالد، وُيقال إنه قد ُقتل أثناء فرتة االضطهاد اليت تعرض 
هلا املسيحيون أثناء عهد االمرباطورأوريليان. وقد مت دفنه أيًضا 
بالقرب من طريق »فيا فالمينا«، ولكن يف مكان خمتلف عن املكان 
الذي مت فيه دفن القديس فالنتني الذي كان يعيش يف روما. أما 
رفاته، فقد مت دفنها يف باسيليكا )كنيسة( القديس فالنتني يف 
 Basilica di San Valentino(’‘ Basilica of Saint Valentine( تورني
إنسايكلوبيديا  كاثوليك  اسم  اليت حتمل  املوسوعة  أما   .in Terni
فتتحدث أيًضا عن قديس ثالث حيمل نفس االسم وقد ورد ذكره 
الكاثوليكية«  بالكنيسة  اخلاص  والقديسني  الشهداء  »سجل  يف 
أفريقيا مع عدد  الرابع عشر من شهر فرباير. وقد قتل يف  يف 
 Catholic.من رفاقه، ولكن ال توجد أية معلومات أخرى معروفة عنه
عن  للحديث  جمال  أي  يوجد  وال   .Encyclopedia: St. Valentine
الذين  القديسني  الذاتية األصلية هلذين  السرية  الرومانسية يف 
عاشا يف بدايات العصور الوسطى. وحبلول الوقت الذي أصبح فيه 
اسم القديس فالنتني مرتبًطا بالرومانسية يف القرن الرابع عشر، 
كانت االختالفات اليت متيز بني القديس فالنتني الذي كان يعيش 
يف روما والقديس فالنتني الذي كان يعيش يف تورني قد زالت 
متاًما.]4[ ويف عام 1969، عندما متت مراجعة التقويم الكاثوليكي 

الروماني للقديسني مت حذف يوم االحتفال بعيد القديس فالنتني 
العام،  الروماني  التقويم  من  فرباير  شهر  من  عشر  الرابع  يف 
»على  ألنه:  أو حتى قومية(  أخرى )حملية  تقوميات  إىل  وإضافته 
الرغم من أن يوم االحتفال بذكرى القديس فالنتني يعود إىل عهد 
بعيد، فقد مت اعتماده ضمن تقوميات معينة فقط ألنه خبالف اسم 
القديس فالنتني الذي حتمله هذه الذكرى، ال توجد أية معلومات 
أخرى معروفة عن هذا القديس سوى دفنه بالقرب من طريق »فيا 
فالمينا« يف الرابع عشر من شهر فرباير.«وال يزال يتم االحتفال 
بهذا العيد الديين يف قرية بالتسان يف جزيرة مالطا، وهو املكان 
الذي ُيقال أن رفات القديس قد ُوجدت فيه. ويشاركهم يف ذلك 
الكاثوليكيون احملافظون من مجيع أحناء العامل ممن يتبعون تقومًيا 

أقدم من ذلك التقويم الذي وضعه جملس الفاتيكان الثاني.
وقد قام بيد باقتباس أجزاء من السجالت التارخيية اليت أّرخت 
حلياة كال القديسني الذين كانا حيمالن اسم فالنتني، وتعّرض لذلك 
الذهبية«. »األسطورة   Legenda Aurea كتاب  املوجز يف  بالشرح 
ووفًقا لرؤية بيد، فقد مت اضطهاد القديس فالنتني بسبب إميانه 
باستجوابه  الثاني  كلوديس  الروماني  االمرباطور  وقام  باملسيحية 
بنفسه. ونال القديس فالنتني إعجاب كلوديس الذي دخل معه يف 
مناقشة حاول فيها أن يقنعه بالتحول إىل الوثنية اليت كان يؤمن 
بها الرومان لينجو حبياته. ولكن القديس فالنتني رفض، وحاول 
بداًل من ذلك أن يقنع كلوديس باعتناق املسيحية.وهلذا السبب، مت 
تنفيذ حكم اإلعدام فيه. وقبل تنفيذ حكم اإلعدام، قيل إنه قد قام 
مبعجزة شفاء ابنة سجانه الكفيفة. ومل ُتقدم لنا األسطورة الذهبية 
العصر  العاطفي. ولكن، يف  القصة باحلب مبعناه  أية صلة هلذه 
احلديث مت جتميل املعتقدات التقليدية الشائعة عن فالنتني برمسها 
صورة له كقسيس رفض قانوًنا مل يتم التصديق عليه رمسًيا يقال 
قانون  وهو  الثاني؛  كلوديس  الروماني  االمرباطور  عن  إنه صدر 
هذه  وافرتضت  الزواج.  من  الشباب  سن  يف  الرجال  مينع  كان 
الروايات أن االمرباطور قد قام بإصدار هذا القانون لزيادة عدد 
أفراد جيشه ألنه كان يعتقد أن الرجال املتزوجني ال ميكن أن يكونوا 
جنوًدا أكفاء. وعلى الرغم من ذلك، كان فالنتني، بوصفه قسيًسا، 
يقوم بإمتام مراسم الزواج للشباب. وعندما اكتشف كلوديس ما 
كان فالنتني يقوم به يف اخلفاء، أمر بإلقاء القبض عليه وأودعه 
السجن. وإلضفاء بعض التحسينات على قصة فالنتني اليت وردت 
بكتابة  أن فالنتني قام  الروايات  تناقلت  الذهبية،  يف األسطورة 
أول »بطاقة عيد حب« بنفسه يف الليلة اليت سبقت تنفيذ حكم 
بأكثر  إليها  يشري  كان  اليت   - الفتاة  فيها  خماطًبا  فيه  اإلعدام 
 Materials provided by American كمحبوبته,  تارة   - صفة  من 
Greetings, Inc. to History.com وتارة كابنة سجانه اليت منحها 
الشفاء وحصل على صداقتها ]5[ وتارة ثالثة بالصفتني كلتيهما.
وقد أرسل فالنتني هلا رسالة قصرية وقعها قائاًل: »من املخلص 
 Materials provided by American Greetings, Inc. »لك فالنتني

to History.com

تقاليد االحتفال بعيد احلب
على الرغم من وجود مصادر حديثة شائعة تربط بني عطالت شهر 
يزعم  واليت   - الروماني  اإلغريقي  العصر  فرباير غري احملددة يف 
القديس  بيوم  االحتفال  وبني   - واحلب  باخلصوبة  االرتباط  عنها 
فالنتني، فإن الربوفيسور جاك بي أوريوتش من جامعة كانساس 
ذكر يف دراسته اليت اليت أجراها حول هذا املوضوع ]6[ أنه قبل 
عصر تشوسر مل تكن هناك أية صلة بني القديسني الذين كانوا 

التقويم  ويف  الرومانسي.  احلب  وبني  فالنتينوس  اسم  حيملون 
يناير  منتصف  بني  ما  الفرتة  على  يطلق  كان  القديم،  األثيين 
ومنتصف فرباير اسم »شهر جامليون« نسبًة إىل الزواج املقدس 
الذي مت بني زوس وهريا. ويف روما القدمية، كان لوبركايلي من 
مبرامسه  االحتفال  وكان  باخلصوبة،  ترتبط  اليت  الدينية  الطقوس 
اليوم  حتى  وميتد  فرباير  شهر  من  عشر  الثالث  اليوم  يف  يبدأ 
اخلامس عشر من نفس الشهر. ويعترب لوبركايلي أحد املهرجانات 
احمللية اخلاصة اليت كان حُيتفل بها يف مدينة روما. أما االحتفال 
األكثر عمومية والذي كان يطلق عليه اسم »جونو فيربوا« والذي 
يعين »جونو املطهر« أو »جونو العفيف«، فقد كان يتم االحتفال 
قام  وقد  فرباير.  شهر  من  عشر  والرابع  عشر  الثالث  يومي  به 
البابا جيالسيوس األول )الذي توىل السلطة البابوية بني 
عامي 492 و496( بإلغاء احتفال لوبركايلي. ومن اآلراء 
بالعيد  باالحتفال  املسيحية  الكنيسة  قرار  أن  الشائعة 
الديين للقديس فالنتني يف منتصف شهر فرباير قد يعرب 
مل  الوثنية.  لوبركايلي  احتفاالت  تنصري  حماولتها  عن 
تستطع الكنيسة الكاثوليكية أن متحو احتفال لوبركايلي 
أن ختصص  فقررت  الناس  وجدان  الرسوخ يف  شديد 

يوًما لتكريم السيدة مريم العذراء.

طيور احلب يف قصائد تشوسر
بالرغم من أن البعض يزعم أن أول ارتباط مت تسجيله 
لعيد احلب مبفهوم احلب الرومانسي قد ورد يف قصيدة 
Parlement of Fouls اليت كتبها جيفري تشوسر يف عام 
يف  إساءة  عن  ناتج  األمر  هذا  يكون  فرمبا   ]8[،1382

التفسري. فقد كتب تشوسر:
ويف يوم عيد القديس فالنتني حني يأتي كل طائر 
تكرمًيا  القصيدة  هذه  تشوسر  له كتب  وليف  عن  حبًثا 
األول  خطوبته  عيد  يف  إجنلرتا  ملك  الثاني  لريتشارد 
 Henry Ansgar Kelly, بوهيميا.  حاكمة مملكة  آن  على 
توقيع  مت  وقد   .Valentine's Day / UCLA Spotlight
 Chaucer:  .1381 عام  مايو  من  الثاني  يف  الزواج  هذا  معاهدة 
The Parliament of Fowls.)حيث مت الزواج الفعلي بعد ذلك بثمانية 
أشهر؛ عندما بلغ امللك يف الثالثة عشر أو الرابعة عشر من عمره بينما 
كانت امللكة يف الرابعة عشر من عمرها.( وافرتض قّراء القصيدة 
على سبيل اخلطأ أن تشوسر كان يشري إىل الرابع عشر من فرباير 
باعتباره يوم عيد احلب. وعلى أي حال، يعترب منتصف شهر فرباير 
الطيور يف  بني  تزاوج  فيها  يتم  أن  ال حيتمل  اليت  األوقات  من 
املرتبط  التقويم  أن  كيلي.  انسجار  هنري  أوضح  وقد  إجنلرتا. 
أيام  من  واحد  هو  مايو  من  الثاني  أن  يعترب  الدينية  بالطقوس 
القديسني وخيص االحتفال بالقديس فالنتني الذي كان يعيش يف 
مدينة جنوا اإليطالية.وقد كان القديس فالنتني من أوائل من تولوا 

منصب أسقف جنوا. وقد تويف تقريًبا يف عام 307 بعد امليالد.
وبالرغم من أن قصيدة تشوسر - Parliament of Fouls - تدور 
يف سياق خيالي لتقليد قديم، فإن هذا التقليد مل يكن موجوًدا 
يف حقيقة األمر قبل عصر تشوسر.متتد أصول التفسري االجتهادي 
للتقاليد العاطفية، واليت يتم التعبري عنها يف سياق أدبي تظهر 
فيه كحقائق ثابتة، إىل املهتمني جبمع األعمال األدبية النادرة يف 
القرن الثامن عشر. ومن أبرز الشخصيات اليت يظهر يف أعماهلا 
 .Butler's Lives of Saints هذا األسلوب آلبان باتلر؛ صاحب كتاب
انتهاج  العصر احلديث من خالل  الذي استمر حتى  وهو األسلوب 
دارسني كبار له. ويوضح ]11[ أبرز هذه األفكار املغلوطة كالتالي: 
»مت الرتويج لفكرة أن العادات املرتبطة بعيد احلب ختلد احتفال 
لوبركايلي الروماني بشكل متكرر ال أساس له من الصحة وبصور 

متنوعة حتى وقتنا هذا.«

فرتة العصور الوسطى وعصر النهضة اإلجنليزي
ونظًرا الستخدام اللغة السائدة يف ساحات احملاكم يف وصف 
للنظر  عليا  إقامة حمكمة  متت  الغزلي،  احلب  بأمور  يتعلق  ما  كل 
يف شئون احلب واحملبني »High Court of Love« يف باريس يف 
عهود  قضايا  احملكمة  على  وعرضت   .1400 عام  احلب  عيد  يوم 
الزواج واخليانة والعنف الذي يتم ارتكابه ضد املرأة. وكان القضاة 
الشعر.]12[ قراءة  أساس  على  السيدات  بواسطة  اختيارهم  يتم 
التاريخ  لنا  حفظها  حب  عيد  بطاقة  أقدم  أن  اعتبار  وميكن   ]13[
هي قصيدة ذات ثالثة عشر بيًتا وقافيتني كتبها تشارلز؛ دوق 
أورلينز يف القرن اخلامس عشر إىل زوجته احلبيبة، وهي القصيدة 

اليت تبدأ.

عيد احلب يف العصور احلديثة
قام لي ايريك مشيدت بتتبع التغريات التارخيية اليت طرأت على 
االحتفال بعيد القديس فالنتني يف األربعينات من القرن التاسع

عيد احلب
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عيد احلب
 Graham's American جملة  يف  مشيدت  كتب  وقد  عشر.]15[ 
يوم  أصبح  Monthly يف عام 1849 عن هذه التغريات قائاًل: »لقد 
القديس فالنتني عطلة قومية يف البالد على الرغم من أنه مل يكن 
كذلك يف املاضي.« ]16[ وقد مت إصدار بطاقات عيد احلب بأعداد 
كبرية من الورق املزين بزخارف الدانتيل ألول مرة يف الواليات 
املتحدة األمريكية. وكانت اسرت هاوالند - اليت ولدت يف عام 1828 
وتوفيت يف عام 1904 - هي أول من أنتج هذه البطاقات وقام 
ببيعها بعد ذلك بوقت قصري يف عام 1847. وقد كانت تعيش يف 
مدينة ووسرت يف والية ماسشوسيتس. وكان والد اسرت صاحب 
أفكارها  استلهمت  ولكنها  املكتبية،  واألدوات  للكتب  كبري  متجر 
من إحدى بطاقات عيد احلب اليت مت إرساهلا إليها. ويوضح ذلك 
أن عادة إرسال بطاقات عيد احلب كانت موجودة يف إجنلرتا قبل 
أن تصبح شائعة يف أمريكا الشمالية.وتتضح عادة تبادل بطاقات 
اليزابيث  كتبتها  اليت  القصرية  القصة  إجنلرتا يف  احلب يف  عيد 
جاسكل حتت عنوانMr. Harrison's Confessions واليت مت نشرها 
لناشري  التجارية  الرابطة  قامت   ،2001 عام  1851.ومنذ  عام  يف 

بتخصيص  املعايدة  بطاقات 
جائزة سنوية حتمل اسم »جائزة 
تصميم  ألفضل  هاوالند  اسرت 
وُتَقّدر  املعايدة.«  لبطاقات 
الرابطة التجارية لناشري بطاقات 
املتحدة  الواليات  يف  املعايدة 
عيد  بطاقات  عدد  أن  األمريكية 
تداوهلا يف كل  يتم  اليت  احلب 
حوالي  يبلغ  سنوًيا  العامل  أرجاء 
جيعل  الذي  األمر  بطاقة؛  مليار 
املرتبة  يف  يأتي  اليوم  هذا 
الثانية بعدعيد امليالد من حيث 
املعايدة  بطاقات  عدد  كثرة 
فيه.وتشري  تداوهلا  يتم  اليت 
يف  أنه  إىل  الرابطة  تقديرات 
الواليات املتحدة األمريكية ينفق 
ما  ضعف  املتوسط  يف  الرجال 
على شراء  تقريًبا  النساء  تنفقه 
 American.احلب عيد  بطاقات 
 Greetings: The business of

.Valentine's day
عشر،  التاسع  القرن  ومنذ 
تراجعت الرسائل املوجزة املكتوبة 
خبط اليد إىل درجة كبرية لتحل 
اليت  املعايدة  بطاقات  حملها 
كبرية. بأعداد  إنتاجها  يتم 
إنتاج  جتارة  كانت  وهكذا   ]17[
منتصف  احلب يف  عيد  بطاقات 

القرن التاسع عشر مؤشًرا ملا حدث بعد ذلك يف الواليات املتحدة 
األمريكية من حتويل فكرة عيد احلب إىل سلع جتارية ميكن الرتبح 
من ورائها.أما يف النصف الثاني من القرن العشرين، فقد امتدت 
عادة تبادل بطاقات املعايدة يف الواليات املتحدة األمريكية لتشمل 
النساء. إىل  عادًة  الرجال  يقدمها  هدايا  وهي  اهلدايا؛  أنواع  كل 
تشتمل هذه اهلدايا بصورة تقليدية على زهور)زهرة( وشيكوالتة 
يتم تغليفها بقماش الساتان األمحر، ووضعها يف صندوق على 
هيئة قلب.أما يف الثمانينات من هذا القرن، فقد ارتقت صناعة 
اجملوهرات. إلهداء  مناسبة  منه  لتجعل  احلب  عيد  مبنزلة  املاس 
وارتبط هذا اليوم بالتهنئة األفالطونية العامة واليت تقول: »أمتنى 
لك عيد حب سعيد«. وعلى سبيل املزاح، يرتبط عيد احلب باإلشارة 
إىل »يوم العّزاب«. أما يف بعض املدارس االبتدائية يف أمريكا 
الشمالية، فيقوم األطفال يف هذا اليوم بتزيني حجرات الدراسة 
وتبادل بطاقات املعايدة وتناول احللوى.وعادًة ما تذكر بطاقات 
املعايدة اليت يتبادهلا هؤالء التالميذ يف هذا اليوم الصفات اليت 

جتعلهم يشعرون بالتقدير جتاه بعضهم البعض. 

أعياد مشابهة لعيد احلب - أوروبا
املتحدة.  اململكة  يف  به  اخلاصة  اإلقليمية  تقاليده  احلب  لعيد 
ففي منطقة نورفك، هناك شخصية امسها »جاك« فالنتني تطرق 
األبواب اخللفية للمنازل لترتك احللوى واهلدايا لألطفال. وبالرغم 
من قيامه بإهدائهم ما يدخل البهجة على نفوسهم، فإن األطفال 
كانوا خيافون من هذه الشخصية الغامضة.أما يف ويلز، فيحتفل 
 Dydd Santes اسم  عليه  الذي يطلقون  باليوم  الناس  الكثري من 
Dwynwen أو يوم القديس دواينوين يف اخلامس والعشرين من 
شهر يناير بداًل من - أو باإلضافة إىل - يوم القديس فالنتني.
الذي  القديس  وهو  دواينوين  القديس  ذكرى  اليوم  هذا  وخيلد 
تعترب  اليت  فرنسا  ويف  برعايته.  ويلز  يف  العشاق  يشمل  كان 
 Saint دولة كاثوليكية تقليدية، يطلقون على يوم عيد احلب اسم

Valentin، وحيتفلون به بطريقة متاثل إىل حد كبري الطريقة اليت 
أسبانيا،  أما يف  الغربية.  البلدان  بقية  به يف  االحتفال  بها  يتم 
الناس  به  وحيتفل   .San Valentin باسم  احلب  عيد  يوم  فيعرف 
بالطريقة نفسها اليت تتم يف اململكة املتحدة، على الرغم من أن 
مبهرجانات  األحيان  معظم  يف  يستبدلونه  كاتالونيا  منطقة  سكان 
مشابهة يتبادلون فيها الزهور و/أو الكتب يف اليوم الذي يطلقون 
عليه اسم La Diada de Sant Jordi أو )يوم القديس جورج(. ويف 
الربتغال، من الشائع إطالق اسم »Dia dos Namorados« على هذا 
والنرويج،  الدامنارك  ويف  العشاق(.  )يوم  يعين  والذي  اليوم؛ 
ُيعرف يوم عيد احلب )الذي يتم االحتفال به يف الرابع عشر من 
شهر فرباير( باسم Valentinsdag. أما يف السويد، فيطلق على هذا 
اليوم اسم Alla hjärtans dag ؛ مبعنى )»يوم كل القلوب«(. وهو 
اليوم الذي بدأ االحتفال به يف الستينات من هذا القرن املهتمون 
بالرتويج جتارًيا لصناعة الزهور، كما جاء االحتفال بهذا اليوم أيًضا 
نتيجًة للتأثر بالثقافة األمريكية.وهذا اليوم ليس عطلة رمسية يف 
الناس يهتمون باالحتفال به وال  السويد، وبالرغم من ذلك فإن 

يفوق حجم مبيعات أدوات التجميل والزهور يف هذه العطلة سوى 
حجم مبيعاتهم يف يوم عيد األم. أما يف فنلندا، فيطلق على هذا 
اليوم اسم Ystävänpäivä ؛ وترمجة هذا االسم هي »يوم الصديق«. 
وكما يشري االسم، يرتبط هذا اليوم بتذكر اإلنسان لكل أصدقائه 
وليس فقط ملن يرتبط معه بعالقة حب. أما يف دولة استونيا، 
معنى  االسم  Sõbrapäev، وحيمل  اسم  احلب  عيد  يوم  على  يطلق 
يقول  سائر  مثل  هناك  سلوفينيا،  ويف  السابق.  للمعنى  مشابه 
بإن »يوم القديس فالنتني يأتي حاماًل معه تباشري اخلري والنماء«؛ 
وهلذا فإن املزروعات والزهور تبدأ يف النمو واالزدهار يف الرابع 
عشر من شهر فرباير.ويتم االحتفال بعيد احلب ألنه اليوم الذي يبدأ 
فيه العمل يف حقول الكروم ويف املزارع.وُيقال أيًضا إن الطيور 
تتودد إىل بعضها البعض أو تتزاوج يف هذا اليوم. ومع ذلك، 
فلم يتم االحتفال بهذا اليوم كيوم يتم فيه االحتفاء مبفهوم احلب 
إال يف اآلونة األخرية.ويعترب اليوم التقليدي لالحتفال باحلب هناك 
هو الثاني عشر من شهر مارس؛ ويطلق عليه اسم يوم القديس 

جرجيوري.

أمريكا الوسطى واجلنوبية
 Día del Amor y la« باسم  احلب  عيد  يعرف  غواتيماال،  ويف 
هذا  أن  من  والصداقة(.وبالرغم  احلب  )يوم  ومعناه   »Amistad
من  كثري  األمريكية يف  املتحدة  الواليات  نظريه يف  يشبه  اليوم 
الناس  يقوم  أن  اليوم  هذا  أيًضا يف  الشائع  من  فإنه  النواحي، 
ببعض »التصرفات اليت تعرب عن التقدير« الذي يشعرون به جتاه 
أصدقائهم.Día del Amor y la Amistad. أما يف الربازيل، فيحتفل 
)وترمجته   Dia dos Namorados عليه  يطلق  الذي  باليوم  الناس 
بهذا  االحتفال  ويتم  العشاق«(.  »يوم  أو  املتيمني«  »يوم  تعين 
فيه  يتبادل  الذي  اليوم  وهو  يونيو؛  من  عشر  الثاني  اليوم يف 
احملبون اهلدايا والشيكوالتة والبطاقات التذكارية وباقات الزهور.

ويف فنزويال، قال الرئيس هوغو شافيز يف عام 2009: »بدًءا 

من يوم الرابع عشر من فرباير، لن يأتي علينا وقت ال نفعل فيه 
أي شيء... فنحن ال جيب أن نتوقف عن العمل حتى ولو كان جمرد 
تبادل قبلة بسيطة أو أي عمل آخر بسيط للغاية.« واقرتح شافيز 
على احلاضرين أن حيتفلوا بأسبوع كامل للحب بعد انتهاء االقرتاع.
 Día del ويف معظم بلدان أمريكا اجلنوبية، يشيع االحتفال بيومي
وكذلك  والصداقة«(،  احلب  )وترمجته«يوم   amor y la amistad
اليوم الذي يطلق عليهAmigo secreto )أو يوم »الصديق الذي ال 

يعرفه الناس«(. 

الصني
يرتبط  الذي  القدمية  الطقوس  أحد  يوجد  الصينية،  الثقافة  يف 
بالعشاق ويطلق عليه اسم »الليلة السابعة« )قالب:Zh-cp(.ووفًقا 
لألسطورة، عاشت النجمة اليت متثل راعي البقروالنجمة اليت متثل 
الفتاة اليت حتيك الثياب يفصلهما عن بعضهما البعض اجملرة اليت 
يطلق عليهادرب اللّبانة )وتتمثل هذه اجملرة يف األسطورة يف هيئة 
نهر(. ولكن، يسمح هلذين النجمني بالتالقي عن طريق عبور هذا 
النهر يف اليوم السابع من الشهر السابع حسب التقويم الصيين. 
اليوم يف  به يف نفس  االحتفال  يتم  الذي  الطقوس  أحد  ويوجد 
كوريا يطلق عليه اسم Chilseok. وبالرغم من وجود هذا الطقس، 
فإن ارتباطه مبفهوم الرومانسية قد تراجع يف األذهان منذ زمن 
بعيد.]حباجة ملصدر[ أما يف اليابان، خيتلف االحتفال بطقس بشكل 
خمتلف بعض الشيء )ويطلق عليه هناك اسم Tanabata، ويعين 
من  األحذية  بصنع  يقوم  من  أو  االسم  هذا 
القش من أجل املعبودة وفًقا ملا ورد يف 
اليوم يف  األسطورة(. ويتم االحتفال بهذا 
السابع من يوليو حسب التقويم اجلرجيوري.
هذا  عن  حتكي  اليت  األسطورة  وتتشابه 
نظريه  عن  حتكي  اليت  تلك  مع  الطقس 
ذلك،  من  ملصدر[وبالرغم  ]حباجة  الصيين. 
فإننا ال ميكن أن ننظر إىل هذا االحتفال على 
القديس  بيوم  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  ال  أنه 
فالنتني أو بتبادل العشاق للهدايا يف مثل 

هذه املناسبة.

مصر
املصري  الشارع  يف  املصريون  حيتفل 
بعيد احلب يومي 14 فرباير و4 نوفمرب بشراء 
حيبون،  ملن  االمحر  باللون  والورود  اهلدايا 
وقد سجلت يف 14 فرباير 2006 حركة بيع 
الزهور يف البالد ماقيمته ستة ماليني جنيه 
من  املائة  يف   10 مانسبته  شكلت  مصري 

امجالي بيع الزهور السنوي.]25[

اليابان
يف عام 1960 قامت شركة موريناغا أحد 
أكرب شركات احللويات يف اليابان بالدعاية 
الرجال.  النساء للشوكوال إىل  إعطاء  لعادة 
بشكل عام تعطي املوظفات قطع الشوكوال 
لزمالئهم يف العمل يف يوم 14 فرباير، وبعد 
شهر متامًا يف 14 مارس الذي يصادف ما 
الرجال  يقوم  األبيض  اليوم  باسم  يعرف 
بإهداء هدية إىل من قدم هلم شوكوال يف عيد احلب. على عكس 
العشاء  وحفالت  والورود  الزهور  مثل  هدايا  فإن  الغرب،  دول 

ليست شائعة يف اليابان يف عيد احلب. 

كوريا
يف كوريا اجلنوبية تعطي النساء الشوكوال للرجال يف يوم 14 
فرباير بينما الرجال يردون اهلدية من احللويات غري الشوكوال يف 
يوم 14 مارس. ويسمى 14 أبريل اليوم األسود للذين مل يتلقوا 
يذهبون إىل مطعم  مارس، حيث  أو 14  أي شيء يف 14 فرباير 

صيين ويأكلون معكرونة سوداء ويندبون حياة العزوبية.
اخلالف مع املتعصبني ضد االحتفال بعيد احلب

اهلند
يف اهلند، حياول املتعصبون اهلندوس بشكل صريح أن يثنوا 
 ،2001 عام  فمنذ  املناسبة.][  بهذه  االحتفال  عن  اهلندي  الشعب 
تكررت الصدامات العنيفة بني أصحاب املتاجر اليت تبيع األشياء 
املرتبطة بهذه املناسبة وأعضاء احلزب السياسي اليميين املتطرف 
اجلديدة.  واألفكار  التغيري  بعنف  يعارضون  الذين   Shiv Sena
ويعارض املنتمون هلذا احلزب االحتفال بعيد احلب ألنه »نوع من 
 Arkadev Ghoshal.»أنواع التلوث الثقايف الذي أصابهم به الغرب
 & Hemangi Keneka. »V-Day turns into battlefield«، Times of

..14-02-2009 ،India

الشرق األوسط
بالرغم من وجود بعض  إيران  بعيد احلب يف  االحتفال  حالًيا  ويتم 
القيود اليت تفرضها احلكومة على هذا االحتفال]حباجة ملصدر[. وخيرج 
واالحتفال. اهلدايا  وشراء  للتنزه  اليوم  هذا  يف  اإليرانيون  الشباب 
هذا ويتزايد مع مرور السنوات قيام املتاجر بتزيني واجهات العرض 
فيها بنماذج للحيوانات األليفة والشيكوالتة املصنوعة على هيئة قلوب 
والبالونات احلمراء احتفااًل بهذه املناسبة. ويعرب املراهقون عن مشاعر 

احلب اليت يشعرون بها بالسري متشابكي األيدي يف شوارع طهران.«
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متفرقـــات

مهرجان تيار املردة اوسرتاليا
ترقبوا مهرجان تيار املردة اوسرتاليا يف سيدني السبت يف الثاني من اذار 2013 يف 

قاعة الويستيال الكربى يف ليدكمب. للمزيد من املعلومات الرجاء األتصال بالرقم:
0409638450

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 

االنتقادات  تطاردها 
والشائعات بعد كل عمل تقدمه، 
كليب  تقدميها  بعد  كان  أحدثها 
اثار  الذي  بتعرف”،  ما  “شكلك 
القنوات  جدال مبجرد عرضه على 

الفضائية.
يف  وجتربتها  الكليب  حول 
تقديم الربامج، وأسباب خالفاتها 
مغربي  ورزان  وهيب  هيفاء  مع 
املطربة  التقينا  “النهار”،  وقناة 
اللبنانية مايا دياب، اليت تتحدث 
وتكشف  اجلديد،  ألبومها  عن 

أسباب تعرضها للشائعات.
ومل  مثرية  ليست  مالبسي 
قناة  مع  مشكالت  يف  تتسبب 
هيفاء  مع  خالفات  ال   - “النهار” 

وهيب ورزان مغربي
 دويتو جديد جيمعين مع وائل 

كفوري
**** 

يف  جتربتك  تقيمني  كيف    
ما  “شكلك  كليباتك  أحدث 

بتعرف”?
  الكليب أخرجه سعيد املاروق، 
 30 من  أكثر  تصويره  واستغرق 
ساعة، بينما يعرض على الشاشة 
ملدة مثاني دقائق، وهو يعد من 
طوال  قدمتها  اليت  األعمال  أهم 
عنه  وتلقيت  الفين،  مشواري 

ردود أفعال طيبة خاصة تهنئة راغب عالمة، وأكد اجلميع أن فكرة 
الكليب ال تتشابه مع أي عمل مت عرضه قبل ذلك.
  ملاذا استغرقت كل هذا الوقت يف التصوير?

  ألننا صورناه على طريقة األفالم السينمائية القصرية ليكون 
عنيفة  كامرأة  مرة  ألول  يشاهدني  الذي  للجمهور  املفاجأة  مبثابة 

وقوية ضمن أحداث الكليب.
اىل  أقرب  الكليب  يف  بتقدميها  قمت  اليت  الشخصية  هل    

شخصيتك احلقيقية?
حنونة يف  فأنا  متاما عن شخصييت،  بعيدة  الشخصية  اطالقًا    

الواقع وال أحبذ العنف. 
االنتاج كانت سببًا يف  أن خالفاتك مع شركة  البعض    يردد 

تأجيل عرض الكليب أكثر من مرة?
كان  الكليب  عرض  وتأجيل  األساس،  من  خالفات    مل حتدث 
بسبب عمليات املونتاج اخلاصة مبشاهد الكليب، وقد حرصت على 
تسبب يف  ما  هوليوود  من  الكليب  الراقصني يف  كل  استقدام 
التأخري، كما قضيت بعض الوقت يف تعلم الرقص على يد راقص 

من جنوب افريقيا، ورغم هذا التأخري فقد جاء يف صاحل العمل.
  ماذا عن ألبومك اجلديد?

  مازلت أضع اللمسات النهائية عليه يف بريوت ليكون جاهزا 
املفاجآت  العديد من  نهاية شهر فرباير، وسوف حيمل  لطرحه مع 
املصرية،  باللهجة  األغاني  من  العديد  على  حيتوي  كما  للجمهور، 

كذلك أجهز حاليا ألغنية سيتم طرحها قريبًا احتفاال بعيد احلب.
  أمل تفكري يف تكرار جتربة “الدويتو” بعد جناح أغنيتك “سوا” 

مع راغب عالمة?
  بالفعل يتم حاليًا التجهيز لدويتو جديد مع وائل كفوري، من 

كلمات مروان خوري.
 هيك منغين

   ملاذا اعتذرت عن تقديم املواسم اجلديدة من برناجمي “هيك 
منغين” و”ديل أور نو ديل”?

حتقيق  يف  السبب  وهو  التقديم  أترك  كيف  صحيح،  غري    
عالوة على أنه أثبت وجودي يف العمل كمذيعة.  االنتشار املطلوب? 
لقد تفاجأت جبريدة عربية تنشر على لساني اعتذاري عن تقديم 

برناجمي  من  اجلديدة  املواسم 
نو  اور  و”ديل  منغين”  “هيك 
ديل”، بل ونشرت أنين قررت 
اعتزال تقديم الربامج والرتكيز 
يف التمثيل والغناء، وهذا كله 

كذب. 
كمذيعة  عملك  يؤثر  هل    

على أعمالك الفنية األخرى?
  ال، والدليل طرحي كليب 
أضع  كما  بتعرف”،  ما  “شكلك 
اللمسات النهائية على ألبومي 

اجلديد.
فيلم  أن  صرحت  ملاذا    
ليس  قطط”  وأربع  “أسد 

جتربتك السينمائية األوىل?
جتربة  كانت  أنها  ذكرت    
خفيفة مع فريق “الفور كاتس، 
يف  حقيقية  جتربة  تعد  وال 
بداييت  اعترب  لذلك  السينما، 
يف التمثيل من خالل مسلسل 

“كالم نسوان”.
  متى نراك يف السينما مرة 

أخرى?
السيناريو  وجدت  اذا    
أخوض  الذي جيعلين  املناسب 
يأتي  وحتى  سأوافق،  التجربة 
هذا الوقت فأنا أفضل الرتكيز 

يف الغناء، وتقديم الربامج.
  هل ترين أن البعض يتعمد 

اطالق الشائعات ضدك?
  ال أدري من يطلق تلك الشائعات عين، فهي تطاردني وتالحقين 

من وقت آلخر حتى وصلت اىل حياتي الشخصية.
  ماذا تقصدين بوصول الشائعات حلياتك الشخصية?

أنين  نشروا  كما  أشخاص،  عدة  من  الشائعات  زوجتين  لقد    
انفصلت عن زوجي األمر الذي استفزني وجعلين أنفي ما نشرته 
الصحف، وأعلن أن عالقيت بزوجي وابنيت جيدة، وعدم ظهور زوجي 

معي يف االحتفاالت سببه انشغاله بأعماله، وليس ألننا انفصلنا.
هيفاء ورزان

  ما حقيقة خالفاتك مع هيفاء وهيب ورزان مغربي?
  ال توجد خالفات، فرزان صديقيت وتقدميي نفس الربنامج بعدها 
ال يعين نشوب خالفات بيننا، أو أنين أخذت مكانها كما أشيع، ألن 
األوىل  النسخة  عرضت  اليت  املنتجة  للشركة  ملك  الربنامج  فكرة 
منه على قناة” احلياة”، والثانية على “النهار”، أما هيفاء فاجلمهور 

يشبهين بها.
  هل تؤيدين هذا التشبيه?

  رغم أن كل منا خيتلف يف لونه الغنائي الذي يقدمه، اال أنين 
أرحب بهذا التشبيه ألنه يصب يف مصلحيت، فهيفاء من أمجل نساء 

لبنان. 
  ما ردك على االنتقادات اليت وجهت لك بسبب مالبسك اليت 

وصفها البعض باجلريئة اليت تسببت يف أزمة على قناة “النهار”?
  مالبسي ليست مثرية، وال أرى فيها ما خيدش حياء املشاهد، 
وبلدي  نشأتي  طبيعة  مع  تتناسب  فهي  لي،  مشكلة  تسبب  ومل 
“النهار”  قناة  وبني  بيين  أزمة  وجود  عن  مؤخرًا  أثري  وما  لبنان، 

بسببها، فهذا غري صحيح.
  صرحت أن تعرضك لالنتقادات من جانب ادارة القناة سببه 

تصاعد حكم االخوان يف مصر?
  أعترب نفسي مدينة لقناة “النهار”، فهي من حققت لي الشهرة 
يف مصر والوطن العربي من خالل الربامج اليت أقدمها عرب شاشتها، 
أما حكم االخوان فمهما زادت سيطرتهم على احلكم يف مصر، فلن 
أو الربامج اليت تعرض عرب  يستطيعوا فرض أي قيود على الفن 

القنوات الفضائية.

مايا دياب: الشائعات طلقتين وزوجتين
تؤكد أن اإلخوان لن يستطيعوا فرض قيود على الفن 

االلكرتونية  املواقع  انشغلت 
جبانب  املاضيني  اليومني  طوال 
غري سياسي من حياة االمني العام 
ل¯«حزب اهلل« اللبناني السيد حسن 
اليت  االوىل  املرة  وهي  نصراهلل، 
العنكبوتية  الشبكة  فيها  تنشغل 
بهذا اجلانب بعيدا عن تناقل اخلطب 
السياسية النارية والتهديدات اليت 
هذا  واالخر  احلني  بني  يطلقها 
فقد  املعمم،  اللبناني  السياسي 
للفنانة  تصرحيا  املواقع  تناقلت 
االستعراضية اللبنانية هيفاء وهيب 
االمني  »تزوجت  انها  فيه  قالت 
السيد حسن  العام ل¯«حزب اهلل« 
اول  مراهقتها«،وكان  نصراهلل يف 
سؤال  بصيغة  التصريح  نشر  من 
من  االقتصادي  »نقودي«  موقع 
دون ان يكشف عن املصدر الذي 
نشر  اين  او  اخلرب  منه  استقى 
هذا  املتضمن  الصحايف  حديثها 
نسبته  فيما  جدا،  اجلريء  االعرتاف 
اذاعة«صوت  اىل  اخرى  مواقع 
روسيا« اليت اتضح انها نقلت اخلرب 

عن«نقودي«. 
وهيب مل ختف اعجابها بنصراهلل، 
عدة  تلفزيونية  مقابالت  ففي 
وبنوع  كبري،  باعجاب  عنه  حتدثت 
شهر  يف  آخرها  كان  الشغف،  من 
أجرته  لقاء  عرب  املاضي  رمضان 
التلفزيونية  قناة«اجلديد«  معها 
الربامج  مقدم  سأهلا  حني  اللبنانية 
نيشان عمن هو الشخص الذي يدق 
حسن  السيد  فقالت:«  قلبها  له 
نصر اهلل هو الشخص الوحيد الذي 
اإلعجاب  نال  ألنه  له  قليب  يدق 
حبكمته وسياسته املتوازنة ودوره 
العدوان االسرائيلي على  يف صد 

لبنان«. 
واكدت أنها طوال حياتها كانت 
السيد  جوار  تبقى يف  »أن  تتمنى 
ارتسمت  الذي  اهلل«  نصر  حسن 
وال  ذاكرتها،  خاصة يف  له صورة 
هلا  الكثري«  يعين  »رمز  انه  سيما 

ولعائلتها. 
ويف هذا القول يبدو انها تعرتف 
اعرتافا غري مباشر بعالقتها بالسيد 
نصراهلل ألنها قالت« متنيت طوال 
السيد  جوار  اىل  ابقى  ان  حياتي 
تلك  يف  نصراهلل«،لكنها  حسن 
املقابلة مل تقل انها تزوجته، اال ان 
اىل  ابقى  ان  »متنيت  قوهلا  جمرد 
جانبه« فهذا يعين انها كانت تعرفه 

او كانت على عالقة به. 
ويف حني مل يصدر عن االدارة 
االعالمية ل¯«حزب اهلل« اي تعليق 
على ما تناقلته املواقع االلكرتونية 
فان هيفاء وهيب نفت يف اتصال 

تتحدث عنه بشغف... ومتنت البقاء إىل جانبه طوال حياتها 

هل كان حسن نصراهلل زوج هيفاء وهيب األول? 

»اخبار  وكالة  معها  اجرته  هاتفي 
نقال  نشر  ما  اللبنانية  اليوم« 
وزعته  الذي  للخرب  عنها،ووفقا 
اتصاٍل  يف  »ان  ورد  الوكالة 
هاتفي اجري معها،نفت فيه النجمة 
األمني  من  زواجها  خرب  اللبنانية 
السيد حسن  العام ل¯«حزب اهلل« 
املراهقة،الذي  سن  يف  اهلل  نصر 
إذاعة  امس(  من  امس)اول  بثته 
املواقع  وتناقلته  روسيا  صوت 

اإللكرتونية على اختالفها«. 
نشرت  جملة«هلا«  ان  كما 
عن  نقال  االلكرتوني  موقعها  على 
سؤال  على  رد  وهيب،ايضا،يف 
بشأن هذا اخلرب:« يف املرة املقبلة 
سيزوجونين من )الرئيس االمريكي 
جمددة  رمبا!«  أوباما  باراك( 
اهلل  احرتامها حلكمة وسياسة نصر 
العدوان  ردع  يف  ودوره  املتزنة 

اإلسرائيلي عن لبنان. 
حسن  ان  اىل  االشارة  جتدر 
العام  نصراهلل)االمني  عبدالكريم 
مواليد  احلالي ل¯«حزب اهلل«( من 
بلدة  يف   1960 عام  اغسطس   31
اللبنانية،وهيفاء  اجلنوبية  البازورية 
عام  مارس   10 مواليد  من  وهيب 
مصرية  وأم  لبناني  اب  من   1976
اجلنوبية،ونشأت  حمرونة  بلدة  يف 
يف  عملت  بريوت.  العاصمة  يف 
صغرها يف حمل لبيع اجملوهرات،كما 
فازت مبسابقة ملكة مجال اجلنوب، 
بعد  منها  سحبت  اجلائزة  لكن 
ابنة  هلا  ان  املنظمني  اكتشاف 
كعارضة  سابق،وعملت  زواج  من 
بشراوي  نضال  وكالة  يف  أزياء 
من  عشر  السادسة  يف  وهي 
عمرها،وكانت بدايتها كفتاة اعالن 
اعالن  االوىل يف  للمرة  ظهرت  اذ 
السوري  التلفزيون  بثه  معكرونة 
مرات،وفقا  ثالث  الرمسي،وتزوجت 
احاديثها  كل  يف  هي  تعلنه  ملا 
من  كان  االول  زواجها  الصحافية، 
ابنتها  الذي اجنبت منه  ابن عمتها 
واملقيمة  زينب،املتزوجة  الوحيدة 
طالقها  وكان  حاليا،  الكويت  يف 
من قريبها بسبب رغبة وهيب العمل 
يف اجملال الفين،اما الزواج الثاني 
السعودي  االعمال  رجل  من  فكان 
يستمر  مل  الذي  اجلفالي  طارق 
فكان  الثالث  زواجها  طويال،اما 
امحد  املصري  االعمال  رجل  من 
قبل  منه  تطلقت  الذي  ابوهشيمة 

اشهر قليلة.
فعال  هل  السؤال:  يبقى  لكن   
وهو  نصراهلل،  من  وهيب  تزوجت 
حوله  يدور  الذي  الرابع  الزواج 

اجلدل الكرتونيا حاليا? 

السيد حسن نصراهلل والفنانة هيفا وهبي
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تتمــات

»افكار جديدة« ...
تتمة املنشور الصفحة االول

العربية  اململكة  أن  موضحًا  النار«.  إطالق  وقف  إىل  التوصل  امكان 
السعودية »تتابع عن كثب وتتحرك معنا يف هذا اإلطار«.

وجاءت تصرحيات مرسي بعد ساعات قليلة من تأكيد جناد تقارب 
وجهات النظر بني مصر وإيران وتركيا يف خصوص األزمة السورية 

»شيئًا فشيئًا«.
وقال يف مؤمتر صحايف إن اإليرانيني »ليس لديهم أي تعصب جتاه 
أي شخص يف سورية«، قبل أن يؤكد أن أي حكومة تصل إىل »القدرة 
أو اهليمنة من خالل احلرب، ال ميكنها أن ُتقيم سالمًا مستدميًا«. وشدد 
على ضرورة »احلوار بني احلكم واملعارضة يف سورية متهيدًا إلجراء 

انتخابات خيتار فيها السوريون من ميثلهم«.
لكن حديث جناد عن التقارب مع مصر خبصوص األزمة السورية، مل 
ينعكس يف البيان اخلتامي للقمة، إذ أصرت إيران على عدم حتميل 
القرار  من  البند  هذا  فُحذف  العنف،  وحده مسؤولية  السوري  النظام 

اخلاص بسورية.
وُعلم أن إيران حتفظت عن ما ورد يف البيان خبصوص »اإلعراب 
عن القلق من عجز جملس األمن عن القيام مبسؤولياته خصوصًا يف ظل 

مجود التحركات الدولية إزاء املسألة السورية«.
إحسان  الدين  أكمل  االسالمي  التعاون  ملنظمة  العام  األمني  لكن 
أوغلو قلل من شأن هذا التحفظ، وقال يف مؤمتر صحايف ان »إيران 
أو  اخلاص بسورية يف فقرة  القرار  أج��زاء  كان هلا حتفظ عن بعض 
فقرتني ووافقت على جزء أساسي منه، وهذا أمر طبيعي«، لكنه رفض 

كشف مضمون ذلك التحفظ.
واكد ديبلوماسيون شاركوا يف االجتماع ان العراق حتفظ كذلك عن 
الفقرات املتعلقة بسورية، بينما اكد لبنان انه »ينأى بنفسه« عما ورد 
حول سورية يف البيان الذي مل يشر اىل مصري الرئيس بشار االسد.

القمة  يف  أطلقها  ال��ي  مرسي  م��ب��ادرة  اإلسالمية  القمة  وأي��دت 
االستثنائية يف مكة املكرمة بإنشاء جلنة رباعية من مصر والسعودية 
وإيران وتركيا للبحث يف األزمة السورية والعمل على وقف نزيف دم 
الشعب السوري، كما أيدت جهود املبعوث األممي - العربي األخضر 

اإلبراهيمي.
وذكر البيان اخلتامي أن اهتمام القادة انصب على »الرتكيز على 
جاد  حوار  اىل  والدعوة  العنف  أعمال  جلميع  الفوري  الوقف  ض��رورة 
البالد«.  يف  دميوقراطي  وحتول  انتقالية  عملية  أمام  الطريق  يفسح 

وأيدت القمة توحيد قوى املعارضة السورية.
القبة  قصر  يف  ثنائية  حمادثات  مرسي  عقد  القمة  اختتام  وبعد 
اللقاء،  بعد  صحايف،  مؤمتر  يف  وقال  الرتكي.  نظريه  مع  الرئاسي 
القضية  خصوصًا  القضايا  خمتلف  إزاء  تطابقت  النظر  وجهات  إن 

الفلسطينية واألزمة السورية.
وأشار إىل أن احملادثات تناولت جهود »وقف نزيف الدم السوري 
إطار  فى  اجلديدة  األفكار  واستعرضنا  لألزمة،  تسوية  إىل  والتوصل 
األطراف  باقى  مع  املباردة  هذه  تتكامل  وكيف  الرباعية،  املبادرة 

املهتمة بالقضية السورية«.
وأعرب عن أمله يف أن يتم وقف إطالق النار يف سورية »قريبًا«، 
مشددًا على ان »أهم نقطة اآلن هي أن نوقف سيل الدماء وال بد من 

وقف إطالق النار فورًا وهذه نقطة جوهرية ولعل ذلك يكون قريبا«.
اإلطار  هذا  »حتويل  ب�  يقومون  اخلارجية  وزراء  أن  مرسي  وأوضح 
يف  أي��ام  خالل  عنها  ُيعلن  أن  ونتوقع  وإج���راءات  مبادئ  إىل  العام 
»بدأوا  اخلارجية  وزراء  أن  إىل  الفتًا  ودول��ي«،  وإسالمي  عربي  اطار 
بعض النشاطات« من أجل صياغة هذه االجراءات وأن اململكة العربية 

السعودية »تتابع عن كثب وتتحرك معنا يف هذا اإلطار«.
القطاعات  لتمويل  للماحنني  مؤمتر  بعقد  يتعلق  بندًا  القمة  وأقرت 
األكثر إحلاحًا يف مدينة القدس، كما قررت تشكيل شبكة أمان مالية 
احتجاز  ج��راء  بها  متر  الي  الظروف  يف  فلسطني  ملساعدة  إسالمية 
على  فلسطني  حصول  عقب  الفلسطينية  املالية  للعائدات  إسرائيل 

وضع دولة مراقب غري عضو يف األمم املتحدة.
منظمة  يف  األعضاء  ال��دول  أعربت  مالي،  يف  الوضع  ش��أن  ويف 
التعاون عن تضامنها مع وحدة أراضي مالي، ودعمها للحكومة الوطنية 
االنتقالية وكذلك دعم جهودها استعادة أراضيها، وتأييدها للمبادرات 
البعثة  لنشر  املبذولة  اجلهود  ودعم  االفريقي  االحتاد  من  املطروحة 

العسكرية الدولية بقيادة إفريقية يف مالي.
وحضت الدول اإلسالمية السلطات املالية على وضع خارطة طريق 
ملعاجلة  شامل  نهج  إط��ار  يف  وبرملانية  رئاسية  انتخابات  لتنظيم 

األزمة.

والتطرف  اإلره���اب  رف��ض  على  للقمة  اخلتامي  البيان  وش���دد 
واالعتداءات على األماكن التارخيية يف مالي.

ودان »ما ارتكبته اجلماعات االرهابية من عمليات قتل وترهيب يف 
حق السكان املدنيني وما اقرتفته يف مدينة متبكتو من تدمري للمواقع 
الرتاث  اليونيسكو ضمن  الثقافية ال سيما تلك الي صنفتها منظمة 

الثقايف العاملي«.
ولوحظ أن البيان مل يشر إىل الوجود الفرنسي يف مالي، يف ظل 
خالفات بني الدول األعضاء حوله، ففي حني تدعمه دول مثل السنغال 
ال�  القمة  أخرى منها مصر رئيس  ال� 11 ترفضه دول  القمة  رئيس 
12. ودعت القمة اىل »التعجيل يف نشر البعثة الدولية لدعم مالي كما 

دعت القمة اىل توفري دعم لوجيسي ومالي هلذه البعثة«.
أمني  بن  إياد  السعودية  العربية  اململكة  مرشح  املنظمة  واختارت 

مدني، أمينًا عامًا جديدًا هلا، ابتداًء من األول من كانون الثاني )يناير( 
عام 2014.

ونص البيان اخلتامي الصادر أمس االول على أن تعيني أمني عام 
خلفًا لألمني أكمل الدين إحسان أوغلو، الذي توىل أمانة املنظمة العام 
2005، جاء وفقًا للبيان اخلتامي ملؤمتر جملس وزراء اخلارجية املنعقد 
يف كمباال يف أوغندا يف 2008، وتقرير اجتماع جملس وزراء اخلارجية 
يف دورته ال�39 املنعقدة يف جيبوتي، وإعالن جيبوتي الصادر عن هذا 
اإلسالمي.  التعاون  منظمة  ميثاق  من  ال�16  للمادة  وطبقًا  االجتماع، 
وأعلن الرئيس الرتكي ان بالده ستستضيف القمة املقبلة يف دورتها 

ال�13 املقبلة.

معارك عنيفة ...
تتمة املنشور الصفحة االول

يف  احياء  عدة  على  للسيطرة  اجلانبني  بني  االشتباكات  استمرت 
دمشق، الي شهدت منذ  االربعاء املاضي حركة نزوح واسعة.

مع  اشتبكوا  املعارضة  مقاتلي  ان  وناشطون  معارض  قائد  وقال 
وحدات من اجليش النظامي امس )امس االول( للسيطرة على أحياء 
يف دمشق لليوم الثاني. وشاركت يف هذه املعارك وحدات خاصة من 
احلرس تتمركز قرب احد القصور الرئاسية على جبل قاسيون. وأطلقت 
جوبر  حي  على  الصاروخية  والقذائف  املدفعية  قذائف  الوحدات  هذه 
يف شرقي العاصمة وعلى الطريق الدائري اجلنوبي حيث هاجم مقاتلو 
املعارضة متاريس ومواقع للجيش. ومشل القصف العنيف احياء جوبر 
وزملكا واحلجر االسود الي تسيطر عليها املعارضة. ويقع جوبر وزملكا 
بالقرب من جممعات ألمن النظام. بينما يقع احلجر االسود قرب املدخل 
واحلدود  درعا  مدينة  اىل  املتجه  السريع  والطريق  للعاصمة  اجلنوبي 

االردنية.
مضادة  مدافع  يستخدمون  املقاتلني  ان  املعارضة  مصادر  وتقول 
للطائرات وقذائف املورتر وعربات مدرعة مت االستيالء عليها من قوات 

االسد خالل االشهر القليلة املاضية.
وذكر سكان يف دمشق ان يومي االربعاء واخلميس كانا من اسوأ 
القصف  حدة  بسبب  طويلة  اشهر  منذ  العاصمة  الي شهدتها  االيام 
واملعارك. وقالوا ان وابل النريان الي اطلقت يوم االربعاء كان من 
كثيفة.  نزوح  مبوجة  ذلك  وتسبب  مسعوها.  الي  كثافة  االكثر  بني 
كذلك استمرت املعارك يف مناطق واسعة يف ريف دمشق، من بينها 

دوما والزبداني وداريا وعربني وحران العواميد ويلدا وزملكا.
وكانت صحيفة »الوطن« القريبة من النظام بررت معارك اليومني 
املاضيني يف دمشق بان اجليش شن »عملية استباقية« بعد ان تلقى 

معلومات عن هجوم وشيك للمجموعات املعارضة.

خامنئي رفض ...
تتمة املنشور الصفحة االول

ان ذلك لن حيل املشاكل، بينما بث التلفزيون االيراني صور 
كان  أمريكية  طيار  دون  من  طائرة  من  أخذت  انها  قال  فيديو 
احلرس الثوري »الباسدران« اعلن استيالءه عليها يف كانون االول 

.2011
الطريان  سالح  يف  مسؤولني  امام  كلمة  يف  خامنئي  وقال 
االيراني: »لست ديبلوماسيًا، لكين ثوري وأحتدث بصراحة... انتم 
)االمريكيون( تصوبون اسلحتكم اىل ايران وتقولون اما ان نتفاوض 
وإما أن تطلقوا النار«. والحظ ان »بعض االشخاص السذج تعجبهم 
فكرة التفاوض مع أمريكا، لكن املفاوضات لن حتل املشاكل«. 
وأضاف: »اذا كان بعض الناس يريدون ان يرتسخ احلكم االمريكي 
مرة اخرى يف ايران، فان األمة ستثور ملواجهتهم... لقد دمرت 
السياسة االمريكية الشرق االوسط واالمريكيون حيتاجون االن اىل 

لعب ورقة جديدة. هذه الورقة هي جر ايران اىل املفاوضات«.
إبداء  من  فقط  ايام  بعد  التصرحيات  بهذه  خامنئي  كالم  وجاء 
مع  مباشرة  حمادثات  الجراء  االمريكية  االدارة  استعداد  بايدن 

القيادة االيرانية.
يف  الرئيسية  القضايا  كل  يف  القرار  صاحب  هو  وخامنئي   
اجلمهورية االسالمية. وشدد على ان ايران »لن تقبل بالتفاوض 
مع من يهددها بالضغط... عرض اجراء حمادثات ال يكون هلا معنى 

اال عندما يظهر الطرف االخر حسن النية«.   
جملس  يف  العضوية  الدائمة  اخلمس  والدول  طهران  وتستعد 
األمن اىل املانيا ملعاودة املفاوضات يف شأن الربنامج  النووي 

االيراني يف 26 شباط.

وكانت ايران وجمموعة 5+1 عقدت العام املاضي ثالث جوالت 
من املفاوضات انتهت بعدم التوصل اىل اتفاق.  

وزعه  فيديو  شريط  االيراني  التلفزيون  بث  ذلك،  غضون  يف 
االستيالء على طائرة من دون  منذ  االوىل  للمرة  الثوري  احلرس 
طيار من طراز » ار كيو 170« لدى دخوهلا االجواء االيرانية من 

احلدود الشرقية مع افغانستان.

وقال اجلنرال امري علي حجي زاده ان الفيديو يظهر صورا للطائرة 
باكستان.  يف  اخرى  وقاعدة  قندهار  يف  جوية  قاعدة  يف  تهبط 
واوضح انه »من طريق فك شيفرة البيانات املأخوذة من الطائرة 
توصلنا اىل ان الطائرة قامت بعدد كبري من الطلعات يف الدول 

اجملاورة اليران«.

خامنئي رفض ...
تتمة املنشور الصفحة االول

يلقي خالله  ان  ينتظر  »البيال«  إحياؤها يف مهرجان يف جممع 
الوفاء  و«مهرجان  الشاشة،  عرب  كلمة  احلريري  سعد  الرئيس 
للشهداء« الذي حيييه »حزب اهلل« يف 16 شباط والذي يلقي خالله 

االمني العام للحزب السيد حسن نصراهلل كلمة.
ويتوجه البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي 
بعد ظهر اجلمعة )امس( اىل طرابلس يف زيارة راعوية كان يريدها 
أوسع وأمشل ليلتقي ممثلي كل أبناء املدينة. إال أن الظروف حالت 
دون ذلك. وسريأس قداسا يف مناسبة عيد القديس مارون يف 
الكنيسة الي حتمل امسه يف املدينة على ان  اخلامسة مساء يف 

يعود اىل بكركي مساء.
وأكد رئيس جملس النواب نبيه بري مساء أمس االول أن أصداء 
اجيابية تصله من حصيلة جلسات اللجنة الفرعية »وهذا ما أبلغين 
اياه رئيسها النائب روبري غامن وأن جهات عدة يف اللجنة رحبت 
مبشروع قانون االنتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير والذي 

.»)64 جيمع النسبية واالكثري مناصفة )64 – 
واضاف ان »اخليط االبيض من اخليط االسود سيظهر يف نهاية 
اجتماعات هذه اللجنة الي بقي امامها أسبوع واذا مل تتوصل اىل 

نتائج حامسة فال مفر من االجتاه اىل اللجان املشرتكة«.
زمالئه يف  بالنائب جورج عدوان وسائر  بري  تنويه  وبدا الفتا 
اللجنة الذين »يبذلون جهدًا كبريًا للتوصل اىل خمرج يولد مشروع 

قانون االنتخاب«.

»الداتا« وعرسال
واذ سابقت امللفات االمنية والقضائية الي اثريت يف اآلونة 
االنتخاب،  بقانون  املتصلة  والنيابية  السياسية  احلركة  االخرية 
قال مرجع امين للزميلة «النهار« البريوتية أمس االول إن حصول 
االجهزة االمنية على حركة االتصاالت )الداتا( وفقا ملا تقرر يف 
االمن  على  االهم  التاثري  يكتسب  الوزراء  االخرية جمللس  اجللسة 
الوقائي لتحصني لبنان يف املرحلة الصعبة الي جيتازها يف منطقة 
االمن  تفعيل  اىل  يقود  ما  وهذا  االحداث،  هليب  فيها  يتصاعد 
تبعات  الصعيد  هذا  على  تعتمد  خيارات  الي  وستكون  التعقيب، 
امنية. واضاف املرجع ان مساعي كبرية تبذل بالتنسيق مع قيادة 
اجليش ملعاجلة قضية عرسال الي تكتسب اهمية كبرية وال أحد 

يريد التهاون فيها للحيلولة دون تفاقمها.
الذي  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس  موقف  ان  اكد  كما 
رفض »ترحيل اي شخص سوري اىل سوريا تنفيذا لشرعة حقوق 
االنسان« أدى اىل محاية الضابط املنشق حممد طالس ومنع تنفيذ 

قرار ترحيله وهو سيعامل كأي نازح سوري اىل لبنان.
بلغاريا

أما يف موضوع االتهام البلغاري لعنصرين من »حزب اهلل« بتفجري 
بورغاس يف متوز من العام املاضي، فلم يطرأ جديد امس االول يف 
انتظار املوقف االوروبي من هذا االتهام ومفاعيله. غري ان احلكومة 
البلغارية أدلت امس االول مبزيد من املعطيات عن التحقيق الذي 

أجرته السلطات البلغارية.
وصّرح وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسفيتانوف بان »املفجر 
مل يكن انتحاريًا ولكن كان يريد وضع العبوة الناسفة يف خمزن 

االمتعة يف احلافلة وتفجريها الحقًا من مكان بعيد«.
الذي  بعد  من  التفجري  جهاز  ان  للصحافيني يف صوفيا  وقال 
عثر عليه يف مكان التفجري يظهر ان العبوة كان ميكن تفجريها من 

مسافة تصل اىل حنو عشرة كيلومرتات.
بكثري«.  اكرب  االضرار  »لكانت  ذلك  حدث  لو  انه  اىل  وأشار 
واضاف انه بدل ذلك انفجرت العبوة وقتلت املفّجر ومخسة سياح 
اسرائيليني وسائق احلافلة البلغاري يف مطار بورغاس على البحر 
كان  املفّجر  ان  اعتقاده  عن  وأعرب   .2012 18 متوز  االسود يف 

ينوي الفرار من بلغاريا والعودة اىل لبنان مع مساعديه االثنني.
»بنك املدينة«!

ويف تطور قضائي آخر، فاجأ النائب العام التمييزي حامت ماضي 
امس االول االوساط املعنية باعادة نفض الغبار عن ملف »بنك 

املدينة« اجملمد منذ سنوات.
لتحديد  سابق  وقت  عّينت يف  الي  اخلرباء  جلنة  ماضي  وكّلف 
مدى انطباق صفة تبييض االموال على عمليات مصريف »املدينة« 
امساء  بيان  جلهة  وخصوصًا  مهمتها  توسيع  املتحد«  و«االعتماد 
مجيع االشخاص الذين تقاضوا اموااًل من هذين املصرفني او من 
احدهما مع بيان قيمة املبالغ املقبوضة وسببها على ان تنهي اللجنة 

تقريرها يف مهلة اقصاها ثالثة اسابيع.
عام  بوشرت  امللف  هذا  يف  القضائية  التحقيقات  ان  ومعلوم 
2003. واثارت خطوة ماضي تفسريات خمتلفة منها انه حّرك امللف 
اثر حديث تلفزيوني للوزير السابق وئام وهاب اثار فيه تساؤالت 

عن امللف.
كما ان بعض االوساط تساءل عما اذا كان مثة رابط هلذه اخلطوة 
باملواجهة الي نشأت قبل ايام بني ماضي والنائب بطرس حرب.

 ويشار يف هذا السياق اىل ان حرب كان وافق على التوكل 
وقائع  انطباق  بشرط  موافقته  وقرن  امللف  يف  قليالت  رنا  عن 
امللف على املعطيات املوجودة لدى مصرف لبنان، ولدى مراجعته 
املصرف تبني له ان قليالت دفعت شيكًا من دون رصيد بقيمة 

300 مليون أورو مما جعله ينسحب من القضية.

Saturday 9 February 2013  2013 شباط   9 السبت 
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كْرم على درب.. العمالة

حتّول املتهم حممد قاسم غّدار من رجل ميسور احلال اىل مطلوب 
مل  كرٌم  »كرمه«،  بسبب  مالية  خبسارة  ُمين  بعدما  مادية،  بدعاوى 
يتعّد األمور املادية فحسب، إمنا وصل اىل حد التواصل مع أحد عمالء 
فهيم  العميل  صديقه  على  منه  فأغدق  اإلسرائيلي،  العدو  خمابرات 
العلم الذي حاول »تشغيله« لصاحله، لكن غّدار، الذي زعم يف البدء 
عدم علمه بأن الصديق هو عميل إسرائيلي رغم لقائه به مرات عدة يف 
إخراجات قيد مزّورة ودوالرات مزّورة  قربص والتواصل معه لتأمني 
معلومات  أي  تقديم  »العسكرية«  أمام  استجوابه  أثناء  ينفي  أيضًا، 

للعلم ألن األخري »ال جيرؤ« على طلب ذلك منه.
ويتحدث غّدار عن »بطوالت« خاضها ضد العدو اإلسرائيلي من خالل 
تقدميه املال والسالح حلركة أمل، »شاهرًا« بوجه احملكمة ورقة قال 

إنها »صك براءة« على نضاالته.
ومل يكن القمار سببًا يف حتويله من مقاول اىل مقامر، فهو كان 
يرافق أصدقاءه فقط اىل الكازينو لـ«الفرجة« ليس أكثر، وفق تعبريه، 

وكان سبب سفره اىل قربص أكثر من 10 مرات بسبب العمل فقط.
بسند  غّدار  ُترك  السنة،  ونصف  سنوات  ثالث  دام  توقيف  وبعد 
إقامة، ومثل أمس أمام احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن الطيار 
رعيدي،  ليلى  القاضية  املدنية  املستشارة  وعضوية  ابراهيم  خليل 

وحبضور ممثل النيابة العامة القاضي أمحد عويدات.
وباستجوابه حبضور وكيله احملامي شوقي شريم أفاد غّدار أنه كان 
ميلك عقارات عديدة وكان يعمل مقاواًل، وإذا كان الزمان قد غدر به 
فذلك بسبب تساحمه. وردًا على سؤال أنكر أن يكون القمار هو السبب 
يف تدهور أوضاعه املادية، وجّل ما كان يفعله هو مرافقة أصدقائه 

مرة أو مرتني اىل الكازينو لـ«الفرجة« ليس أكثر.
وبسؤاله قال: أنا قدمت املال واألسلحة حلركة أمل ملواجهة العدو 

ولدي صك براءة بذلك، وشهود أيضًا.
وقام  الديون  بسبب  أشهر  عشرة  السابق  يف  أوقف  أنه  وأوضح 

شقيقه بتسديدها.
وكيف تعّرف على املتهم الفار فهيم العلم، فقال: عام 1983 تعّرف 
على العلم بعد أن أّجره حماًل لبيع املواد الغذائية يف منطقة الغازية، 
وأن العلم بقي يشغل احملل لثالث سنوات من دون أن تظهر على 
األخري أي مظاهر تدّل بأنه عميل أو على عالقة باملخابرات اإلسرائيلية. 
األخري  كان   ،1986 عام  للمحل،  العلم  مغادرة  بعد  أنه  غّدار  وأضاف 
يتصل به كل 6 أشهر أو 7، إمنا بعد التحرير عام 2000 مل يعد يتصل 
به. وتابع: يف العام 2001 التقيت به صدفة يف قربص، اليت مكثت 
فيها 20 يومًا ألني مل أكن أستطيع العودة اىل لبنان بسبب صدور 
بالغات حبث وحتر حبقي تتعلق بأمور مادية. وكنت سابقًا قدمت طلب 

جلوء سياسي اىل هولندا وُرفض.
سئل: ما سبب مشاكلك املادية رغم العقارات اليت متلكها فأجاب: 

أنا مسامح كثريًا.
وتابع غّدار يقول: عندما التقيت بالعلم يف قربص دعاني للمكوث 
عنده يف شقة مستأجرة ومل أكن أعلم حينها أنه كان يف إسرائيل. 
ثم قال غّدار: إن العلم سافر اىل إسرائيل إثر التحرير، ودعاني أثناء 
لقائي به يف قربص أن أرافقه اىل إسرائيل إذا بقي وضعي املادي 

متعثرًا، فأجبته: »يا عيب الشوم عليك«.
وبسؤاله قال: مل يطلب مين العلم أي شيء ألنه ال جيرؤ على ذلك، 

فأنا أوقفت من ِقَبل العدو وأمي فقدت بصرها بسببهم.
»وّس« ساعده يف قربص  وحتدث غّدار عن شخص سوري يدعى 

بعدما تعّرض ألزمة صحية.
أذهب  كنت  العلم:  قال  قربص  اىل  املتكررة  أسفاره  سبب  وعن 

للعمل.
وسئل عن صور أرسلها العلم له لتأمني جواز سفر له، وعما أفادت 
به زوجته من أنه أخربها أن العلم خطري وأنه سيوّرطك، فأجاب: كنت 

أقصد بأنه سيوّرطين بقضية جواز السفر.
سئل: أمل تقصد إسرائيل، فأجاب: »فشر«.

سئل: أمل تكن متأكدًا بأن العلم يتعامل مع إسرائيل، فأجاب: أعلم 
أنه هرب اىل إسرائيل.

وباستيضاحه عن شخص يدعى »أبو ساكو«، أفاد غّدار أن الفلسطيين 
مروان نّصار دّله على »أبو ساكو« للعمل معه يف قربص.

وبسؤاله قال: إن »أبو ساكو« كان يريد أن يرسل اىل فهيم العلم 
يف إسرائيل مستوعب برية.

وسئل: كيف تفّسر ما طلبه منك العلم بالسفر اىل قربص والعمل 
إلرسال املستوعب إليه وتتكّلف مثن السفر، فأجاب: اجلرية هلا حق. 
وأوضح أن »أبو ساكو« املذكور دخل اىل لبنان عن طريق سوريا على 

»خط عسكري«، ألنه كان مطلوبًا بشيكات.
وسئل عما أفادت به زوجته من أن العلم طلب منه إخراجات قيد 
ألشخاص ال يعرفهم املتهم، فأجاب: قال لي إنهم أشخاص حمتاجون 

وأنا رفضت طلبه وال أعرف سببه.
من  وقريب  ومتسامح  كريم  فألنين  فّلست  إذا  قال:  وبسؤاله 

الناس.
سئل: أمل يطلب منك العلم إرسال دوالرات مزّورة له، فأجاب: بلى. 
وأضاف: إن هّم فهيم العلم الوحيد كان تأمني جواز سفر له، وقد 

أرسل لي صورًا وأنا مّزقتها. وأكد بأنه مل يأخذ من العلم شيئًا ومل 
يطلب منه األخري أي معلومات.

وسئل عن شقيقه حممود غّدار، فقال إن حزب اهلل أوقفه عام 1996 
مدة 15 يومًا.

وأكد غّدار أنه مل يكن يعرف أن العلم عميل إمنا كان يشك بذلك، 
إنه  قلت  أنا  فأجاب:  إسرائيلي،  عميل  العلم  بأن  لزوجته  قاله  وعما 

عميل عندما طلب مين جواز سفر.
وأصّر غّدار على نفي أن يكون العلم قد اتصل به بعد عودته من 

قربص يف العام 2001 وقال: بعدها مل أعد أراه أو أمسع صوته.
وبعد أن استمهل احملامي شريم لتقديم مطالبه قررت احملكمة رفع 

اجللسة اىل الثالث من متوز املقبل.
ويالحق بالصورة الغيابية يف هذه القضية اىل جانب العلم املتهم 

ليون سركيس طاوقجيان.
وكانت احملكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم 
وعضوية املستشار املدني القاضي حسن شحرور وحبضور ممثل النيابة 
األحكام جبرائم  من  أصدرت سلسلة  قد  نصار  كمال  القاضي  العامة 

مقاومة أمنيني واإلجتار باألسلحة.
نوبة  بتنفيذ  العسكرية  االوامر  وأصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم رفض 

حراسته قضى بعشرة ايام حبسا يف حق ج.ح
ترخيص  دون  من  حربي  سالح  نقل  جبرم  حكما  عشر  اثنا  وقضى 
غيابيا بسنة وشهر حبسا  منها  مأهول تسعة  النار يف مكان  واطالق 
و)أ.م(  و)ظ.ت(  و)ح.ح(  و)إ.ش(  و)خ(  )أ.ب(  من  كل  حق  يف 
منهم  كل  والزام  و)م.احلاج(  و)أ.مرجة(  والفلسطينيني)ن.عامر( 
تقديم بندقية حربية والباقني وجاهيا بعشرة ايام حبسا يف حق)م.د( 
وتقديم بندقية حربية وبأسبوع حبسا يف حق )ر.ق( ومصادرة املضبوط 

وبتغريم )س.د( بثالمثئة ألف لرية لبنانية وتقديم املسدس احلربي.
ودانت يف مخسة احكام جبرم نقل سالح حربي من دون ترخيص 
)ع.ح(  من  كل  حق  حبسا يف  وشهر  بسنة  غيابيا  منها  اربعة  قضى 
وقضى  منهم  لكل  املضبوط  ومصادرة  و)ع.ز(  و)ع.م(  و)ب.ي( 
اخلامس وجاهيا مبئيت الف لرية لبنانية غرامة يف حق )أ.ع( ومصادرة 

املضبوطات.
ويف حكم غيابي جبرم االجتار باالسلحة احلربية قضى بسنة وشهر 
حبسا يف حق كل من الفلسطينيني )م.مصطفى( و)أ.ميقاتي( و)ط.
الزبيدي( والكوييت )م.عبيد الدوسري( والزام كل منهم تقديم بندقية 

حربية.
كما قضى حكم وجاهي جبرم انتحال صفة عسكرية بعشرة ايام حبسا 

يف حق )م.خ(.
بالشدة  عسكرية  عناصر  معاملة  جبرم  حكما  عشر  ثالثة  وأصدرت 
بسنة  غيابيا  منها  أربعة  قضى  سلبية  مقاومة  ومقاومتهم  وحتقريهم 
و)أ.وطفة(  )س.عامر(  السوريني  من  كل  حق  يف  حبسا  وشهر 
ومصادرة املضبوط لالول وبسنة وشهر حبسا يف حق )ع.ا( والسوري 
لالخري ومصادرة  غرامة  لبنانية  لرية  الف  ومئة  و)ع.إ(  )و. احلسني( 
االمريي ملرجعه وقضى سبعة منها وجاهيا  السالح  واعادة  املضبوط 
بعشرة ايام حبسا يف حق كل من السوري )م.مراد( و )ع.ف( وباسبوع 
حبسا يف حق كل من)د.خ( و)ع.ص( وخبمسة أيام حبسا يف حق )ح.م( 
وتغريم كل من )ا.ح( و)س.ح( و)ع.ع( مبئة ألف لرية لبنانية وبتغريم 
كل من)م.ع( و)م.ع( بثالمثئة الف لرية لبنانية وقضى االخريان غيابيا 
مبثابة الوجاهي بستة اشهر يف حق كل من )م.ط( و)ح.ن( و)م.ن(.

ودانت يف حكم غيابي جبرم تزوير بطاقة عسكرية مع علمه باالمر 
واستعماهلا وحيازتها وهي من اشياء اجليش قضى بسنة وشهر حبسا 

يف حق )د.ح( ومصادرة الكفالة.
ويف حكم جبرم حيازة سيف وأعتدة عسكرية وبندقية صيد ومسدس 
ومصادرة  حق)ج.ح(  يف  غرامة  لرية  ألف  مبئة  وجاهيا  قضى  حربي 
املضبوطات وقضى غيابيا بستة اشهر حبسا يف حق )ز.ح( ومصادرة 

املضبوط.
كما أصدرت حكمًا وجاهيًا جبرم نقل ذخرية حربية من دون ترخيص 
قضى برد اعرتاض )ز.ك( لوروده خارج املهلة القانونية وتثبيت احلكم 

الغيابي القاضي بسنة وشهر حبسا ومصادرة املضبوط.
***

محلت منه.. فقتلها بالسم

بنغالي  توقيف  عن  الداخلي  األمن  لقوى  العامة  املديرية  أعلنت 
اعرتف بقتل مواطنته يف تشرين الثاني املاضي عن طريق دّس السم 

واملخدرات هلا إلجهاض محلها.
القضائية  اجلنوبية  الضاحية  مفرزة  لدى  معلومات  توافرت  وكانت 
قسم املباحث اجلنائية االقليمية يف وحدة الشرطة القضائية عن قيام 
مواطنته  قتل  على  البنغالية  التابعية  من  عامًا(   30( هـ.ك  البنغالي 

بتاريخ 2012/11/9.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات احلثيثة اليت قامت بها املفرزة، 
متكنت من حتديد مكان تواجده ومداهمته يف حملة الكوال بناء الشارة 
القضاء املختص وتوقيفه، وضبطت حبوزته 4 هواتف خلوية مسروقة 

وإقامة وهوية مزورتني باسم م.ج.
وبالتحقيق معه اعرتف باقدامه على قتل الضحية ر.خ )33 عامًا( عن 

طريق اعطائها السم واملخدرات بغية اجهاض محلها.
***

امنيات لبنانية
فشل يف القتل.. بعد السرقة

عمد سوري إىل حماولة قتل ستينية بقصد سرقة منزهلا يف حملة 
الضبية، فأصيبت إصابات خطرة يف رقبتها، فيما متّكن السارق من 
الفرار لثالث ساعات فقط قبل إلقاء القبض عليه. وكانت ت.ج )64 
عامًا( قد أدخلت ظهر اإلثنني املاضي اىل مستشفى »هارون« بواسطة 
إثر تعّرضها لطعنة سكني  اللبناني وهي حبالة حرجة  الصليب األمحر 

يف رقبتها.
فصيلة  مع  وبالتنسيق  املكثفة  والتحريات  االستقصاءات  وبنتيجة 
درك انطلياس، متكنت دورية من شعبة املعلومات يف الساعة الرابعة 
من بعد ظهر التاريخ ذاته من توقيف املشتبه به السوري ط.ب )17 
عامًا(. وبالتحقيق معه، اعرتف بإقدامه على حماولة قتل ت.ج بواسطة 
مت ضبط  كما  الضبية.  حملة  منزهلا يف  داخل  السرقة  بقصد  سكني 

األداة املستعملة.
من  بريوت  استقصاء  مفرزة  من  دوريات  متكنت  أخرى،  جهة  من 
من  القيد  مكتوم  وآخر  اثنان  سوريان  بينهم  مطلوبني  أربعة  توقيف 

مرتكيب خمالفات متنوعة.
ففي حملة حي الوطى مت توقيف السوري فرحان م.ط وهو مطلوب 
مبوجب قرار جزائي وغرامة مالية صادرة عن القاضي املنفرد اجلزائي 

يف بريوت.
ويف حملة اجلميزة مت توقيف خالد م.ع )مكتوم القيد( بعدما ضبط 

حبوزته كمية من احلبوب املخدرة وسكني ست طقات.
تروجيه  اثناء  ع.أ.ش  السوري حممد  توقيف  »مونو« مت  ويف حملة 
املئة دوالر  فئة  مزورة من  مزورة وضبط حبوزته ورقة  اجنبية  عملة 
امريكي. ويف احمللة نفسها مت توقيف جاد ن.م واندريا ف.س بعدما 
ضبط حبوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف واملارجيوانا ودفرت لف 

ورق الشام.
اىل ذلك، أعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه 
اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  مهامها يف جمال  إطار  »ضمن 
مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2013/01/29 
من توقيف 46 شخصا الرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية 
كافة، بينهم: 11 جبرائم خمدرات، 10 جبرائم سرقة، 3 جبرم سلب، 
3 جبرم ضرب وإيذاء، 2 جبرم شيك دون رصيد، 17 جبرائم: قتل، 
ثبوتية، سكر  أوراق  حيازة  عدم  ترخيص،  دون  حيازة سالح  تزوير، 
ظاهر، قطع أشجار، أفعال منافية للحشمة، قدح وذم، شراء مسروق، 
خمالفة بناء، إفرتاء، ومطلوَبني اثنني للقضاء مبوجب مذكرات وأحكام 

عدلية خمتلفة.
***

باكستانيان يزّوران إقامات للعمال األجانب

جنح باكستانيان يف تزوير اقامات لعمال أجانب مقابل تقاضيهما 
ادونيس  بعد توقيفهما يف حمليت  مالية. وقد ضبط حبوزتهما  مبالغ 
الداخلي  العامة لقوى األمن  وصربا »عّدة الشغل«. وأعلنت املديرية 
يف بيان هلا أنه »حصلت يف اآلونة األخرية بعض أعمال تزوير إلقامات 
عمال أجانب يف حمافظة جبل لبنان. وبنتيجة املتابعة والرصد، متكنت 
من  القضائية  الشرطة  وحدة  القضائية يف  اجلنوبية  الضاحية  مفرزة 

معرفة هوية الفاعلني وتوقيفهما، وهما الباكستانيان ف.ش. وم.أ.
جونية،  وصربا  ادونيس  حمليت  يف  دهمهما  بعد  توقيفهما  ومت 
عائدة  وأمساء  صور  عليها  مزّورة  إقامة  بطاقات  حبوزتهما  وضبطت 
إىل عمال أجانب، وأخرى غري منجزة بعد، وحاسوب الكرتوني وطابعة 
مبا  اعرتفا  معهما،  وبالتحقيق  التزوير.  عمليات  يف  استخدمت  ملونة 
نسب إليهما وأنهما تقاضيا عنها بداًل ماليًا. وتبني أنهما زّورا بطاقة 
أحد  وأدخلها  أيام  منذ  مواطنته  قتل  الذي  البنغالي  املوقوف  إقامة 

املستشفيات باسم مزور.
وقد تعرف إليهما بعض من وقع ضحيتهما وادعوا عليهما.

***
توقيف شبكة لسرقة السيارات يف الزهراني

متكنت القوى األمنية يف اجلنوب من اإليقاع بشبكة لسرقة السيارات 
وبيعها قطعًا يف منطقة الزهراني، ومن توقيف أربعة من أفراد هذه 
الشبكة بعدما قادت حتريات قامت بها فصيلة درك عدلون يف قوى 
األمن الداخلي اىل ضبط سيارتني مسروقتني وأجزاء تعود لنحو 10 
سيارات سرقت ومت تفكيكها يف مرآب خمصص لكسر السيارات يف 

ضهور الصرفند .
األمنية اوقفت كال من حسني ج. وابراهيم ل.  القوى  أن  وعلم  
وحممد ع. باإلضافة اىل صاحب املرآب املذكور ياسر م. للتحقيق معهم 

يف هذه القضية .
وقطع  املسروقتني  السيارتني  عدلون  درك  فصيلة  وعرضت 

السيارات املفككة حبضور آمر الفصيلة النقيب عصام عبد اهلل .
سجلت  قد  الزهراني  منطقة  يف  السيارات  سرقة  حوادث  وكانت 
تزايدًا ملحوظًا يف اآلونة األخرية. وحسب املصادر األمنية فإن خمفري 
كانون  نهاية  وحتى  األول  كانون  نهاية  منذ  وعدلون سجال  الزرارية 
الثاني تسطري 17 حمضرًا من قبل مواطنني أبلغوا عن سرقة سياراتهم 

يف املنطقة نفسها.

قضاء وقدر
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متفرقات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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ما عالقة األحذية بالصحة؟
غالبًا ما متيل املرأة إىل إرتداء أحذية غريبة أو تركز على”الكعب 
العالي” كونهيمنحها تألقًا وإطاللًة أحلى. ولكن ما ال تعرفه معظم 
النساء، هو أن اإلختصاصّيينحّذروا من انتعال األحذية ذات الكعب 
والتواء  العظام  يف  للكسور  التعّرض  فرص  تزيد  ألنها  العالي، 
الكاحل. فاألحذية املغلقة عند كعب القدم مثاًل، ميكن أن تسبب 
اىل  بالنسبة  أما  واإلمحرار.  كاجلروح  منها  اخللفي  اجلزء  آالمًا يف 
األحذية ذات الكعب العالي جدًا، فهي تعرض باطن القدم لضغط 
قررِت  إذا  ولكن  احمليطة.  واألعصاب  يضّرالعظام  مما  كبري، 
وبالنسبة اىل  “عريضًا”.  أن يكون  العالي، فينصح  الكعب  ارتداء 
األحذية الضيقة من األمام، فإنها تؤذي أصابع القدمني، وتسّبب 
أّما  األصابع.  منطقة  يف  وكدماٍت  وتوّرمًا  آالمًا  الوقت  مرور  مع 
األحذية املسّطحة املشابهة ألحذية الباليه، فهي تؤدي اىل آالم يف 

الركبتني والظهر.

تعزية بالشهيد البطل علي محمد شداد
يتقدم الزميل اكرم املغوش من االصدقاء االعزاء سامر شداد 
ورياض ونوس )ابو وسيم( وعموم آل شداد وونوس واالقارب 
باستشهاد الشاب البطل علي حممد شداد اثناء قيامه بواجبه الوطين 
يف اجليش العربي السوري سائلني اهلل تعاىل ان يسكنه فسيح 

جنانه .
وانا هلل وانا اليه راجعون

رجل االعمال محمد محمود عجاج يف سيدني
وصل قادمًا من املانيا رجل االعمال الشاب حممد حممود عجاج 
وحل ضيفًا مكرمًا يف منزل شقيقه رجل االعمال الشاب خالد عجاج 
) ابو جهاد( حيث اقام له حفاًل تكرمييًا حضره عدد كبري من ابناء 

مرياطه واالصدقاء.
ربوع  يف  سعيدة  اقامة  للضيف  يتمنى  املغوش  اكرم  الزميل 

اسرتاليا وعودة كرمية اىل ادارة اجلالية يف املانيا.

مأتم حاشد للفقيدة جمال حيدر) ام سمري( 
يف سيدني

الفقيدة  سيدني  يف  الدروز  املوحدين  وطائفة  حيدر  آل  شّيع 
املرحومة مجال حيدر ) ام مسري( يف موكب كبري والقى ابنها مسري 
وختم  الغالية  والدته  فيها  رثى  مؤثرة  كلمة  ابو شعيب(   ( حيدر 
الكالم قائاًل ان اجلنة حتت اقدام االمهات وبعد ان صلى على روحها 
الطاهرة معتمدا مشيخة عقل طائفة املوحدين الدروز الشيخان ملحم 
عساف وجنيب عيد الباقي وووريت الثرى يف مدافن الطائفة يف 

روكوود.
راجعون  اليه  وانا  هلل  وانا  جنانه  فسيح  واسكنها  اهلل  رمحها 
وبدورهم يتقدم ابناء الفقيدة مسري وعائلته وكميل حيدر واجناهلما 
خبالص الشكر من مجيع الذين واسوهم بوفاة والدتهم الغالية سواء 
باحلضور او باالتصال هاتفيًا كما يتقدم الزميل اكرم املغوش وآل 
حيدر  آل  وعموم  حيدر  وكميل  مسري  االعزاء  االخوة  من  املغوش 
باصدق التعازي القلبية سائلني اهلل تعاىل الرمحة للفقيدة الغالية 

والجناهلا واحفادها الصرب والسلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.

آل املغوش يشكرون
آل  وعموم  وعائلته  فراس(  )ابو  املغوش  يوسف  كمال  يتقدم 
املغوش خبالص الشكر من مجيع الذين واسوهم مبصابهم االليم 
ال  ان  تعاىل  اهلل  سائلني  املغوش  يوسف  غازي  املرحوم  بوفاة 

يفجعكم بعزيز.
وانا هلل وانا اليه راجعون

إلمناء بعلبّك - اهلرمل وعّكار بقيمة 150 مليار لرية لبنانّية، خّفض 
لبنانّية، ووضع بتصّرف  بتاريخ 1999/7/19 إىل 68 مليار لرية 
الصادرة   49870 الصرف  حوالة  مبوجب  واإلعمار  اإلمناء  جملس 
بتاريخ 1999/7/19 على شكل أمانة لدى أمني صندوق اخلزينة 

املركزّي يف وزارة املالّية.
آخر  لغاية  مّت  اإلمناء واإلعمار فقد  املبلغ إىل جملس  أّما تسديد 
العام 2008 وفقًا ملا هو وارد يف اجلدول. أّما كيف أنفق جملس 
اإلمناء واإلعمار املبالغ املسحوبة من صندوق اخلزينة فال علم ألحد 

به سوى اجمللس.

التجاوز يف اإلنفاق العام
عام  إىل  تعود  النيابّي  اجمللس  مبوافقة  اقرتنت  موازنة  آخر  إن 
2005 وقد جرى إقرارها يف مطلع عام 2006 بعد انتهاء السنة 
املالّية للسنة املذكورة اليت كان اإلنفاق خالهلا يتّم على أساس 

القاعدة االثنيت عَشرّية.
موازنة  أّي  تقّر  مل  ضمنًا،   2009 لغاية   2006 السنوات  وخالل 
االثنيت عَشرّية  القاعدة  الفرتة وفق  اإلنفاق خالل هذه  واستمّر 

أيضًا فبلغت النفقات املصروفة فعلّيًا خالل هذه السنوات:
ــ 11,879 مليار لرية لبنانّية خالل عام 2006، أي بزيادة 1,879 
أرقام هذا  مليار لرية عن موازنة عام 2005، حيث كان جمموع 

العام 10,000 مليار لرية.
ــ 12,587 مليار لرية خالل عام 2007، أي بزيادة 2,587 لرية 

عن موازنة عام 2005.
ــ 14,957 مليار لرية خالل عام 2008، أي بزيادة 4,957 مليارات 

لرية عن موازنة عام 2005.
ــ 17,167 مليار لرية خالل عام 2009، أي بزيادة 7,167 مليارات 

لرية عن موازنة عام 2005.
ففيما كان جمموع اعتمادات موازنة عام 2005 يبلغ 10,000 مليار 
لرية، هذا إذا سّلمنا جداًل بأّن اعتمادات عام 2005 قد أنفقت 

بكاملها، بلغت الزيادات خالل السنوات األربع املذكورة:
1,879 + 2,587 + 4,957 + 7,167 = 16,590 مليار لرية أو 
ما يعادل 11 مليار دوالر . إال أن هذا املبلغ يبقى تقديرّيًا إىل 
األربع  السنوات  اإلنفاق احلاصل خالل  حني تدقيق كامل قيود 

املذكورة ومستنداته.
 –  2006 السنوات  على  العاّم  اإلنفاق  يف  التجاوز  يقتصر  وال 
2009 بل هو حاصل قبل ذلك بسنوات وفق ما يظهر يف جدول 

»التجاوز يف اإلنفاق منذ عام 1997«.
هذا يعين أّن التجاوز يف اإلنفاق العاّم ليس وليد ساعته بل هو 

نتيجة نهج ومسار.
2009 مل يقتصر  رابعًا: إّن اإلنفاق العاّم خالل السنوات 2006 – 
على ما أنفق من املوازنة، فأّدى إىل جتاوز بلغ أكثر من 11 مليار 
اهلبات  أّوهلما،  آخرين:  مصدرين  من  إنفاق  رافقه  بل  دوالر، 
الدولة  إىل  وردت  اليت  والترّبعات  واملساعدات  واملساهمات 
احتساب  دون  من  وذلك  دوالر،  مليار   2,6 يعادل  ما  وبلغت 
اهلبات اليت قبلت يف اهليئة العليا لإلغاثة واليت بلغت خالل العام 

2006 وحده أكثر من 1,2 مليار دوالر.
وثانيهما، سلفات اخلزينة اليت جرى إقرارها خالفًا ألحكام القانون، 
واليت تعادل قيمتها 2,2 مليار دوالر. ما يرفع التجاوز يف اإلنفاق 

العاّم خالل السنوات 2006 ـــ 2009 إىل 17 مليار دوالر.

خمالفات جسيمة
مل تلتزم احلكومات السابقة بتقديم مشروع قانون املوازنة إىل 
اجمللس النيابي ضمن املهلة الدستورية، خمالفة نص املادة 83 
من الدستور، ومل تكتف بذلك، بل ذهبت يف خمالفة أكثر عمقًا 

حني قّررت اإلنفاق على أساس مشاريع املوازنات.
النيابي  اجمللس  إىل   1993 عام  موازنة  قانون  مشروع  قدم  ــ 
بتاريخ 28 آب 1993، وأقر بتاريخ 15 كانون األول 1993، أي 
مشروع  أما  فقط.  يومًا  عشر  بستة  املالية  السنة  انتهاء  قبل 
ُأقّر بتاريخ 3 شباط 2006 ، أي  قانون موازنة عام 2005 فقد 
بعد انقضاء السنة املالية بأكثر من شهر. وأما مشروع قانون 
موازنة عام 2010 فلم يقّدم إىل اجمللس النيابي إال بتاريخ 21 
متوز 2010، أي بعد انقضاء أكثر من 9 أشهر على انتهاء املهلة 

الدستورية احملددة لتقدميه.
احلريري  وسعد  السنيورة  فؤاد  الرئيسني  حكومات  أجازت  ــ 
جملس  قرار  فبموجب  املوازنات.  مشاريع  أساس  على  اإلنفاق 
الوزراء رقم 26 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2005، أجيز للحكومة 
اإلنفاق على أساس االعتمادات امللحوظة يف مشروع موازنة عام 
2005 الذي تقدمت احلكومة به إىل اجمللس النيابي بتاريخ 24 
عام  بالنسبة إلنفاق  نفسه حصل  واألمر   .2005 الثاني  تشرين 

2006 حني أقر جملس الوزراء بتاريخ 15 أيلول 2006 اإلنفاق على 
أساس اعتمادات مشروع موازنة عام 2006 الذي تقدمت احلكومة 

به إىل اجمللس النيابي بتاريخ 8 شباط 2007.
 7 بتاريخ  الوزراء  الصادر عن جملس   128 رقم  القرار  ومبوجب 
االعتمادات  أساس  على  اإلنفاق  للحكومة  أجيز   2007 حزيران 
امللحوظة يف مشروع موازنة عام 2007 الذي تقدمت احلكومة به 

إىل اجمللس النيابي بتاريخ 13 حزيران 2007.
ومبوجب القرار رقم 26 الصادر عن جملس الوزراء بتاريخ 7 شباط 
2008 أجيز للحكومة اإلنفاق على أساس االعتمادات امللحوظة يف 
مشروع موازنة عام 2008 الذي تقدمت احلكومة به إىل اجمللس 

النيابي بتاريخ 24 تشرين الثاني 2007.
ومبوجب القرار رقم 107 الصادر عن جملس الوزراء بتاريخ 18 
االعتمادات  أساس  على  اإلنفاق  للحكومة  أجيز   2009 حزيران 
امللحوظة يف مشروع موازنة عام 2009 الذي تقدمت احلكومة به 

إىل اجمللس النيابي بتاريخ 20 حزيران 2009.
ومبوجب القرار رقم 45 الصادر عن جملس الوزراء بتاريخ 21 متوز 
2010 أجيز للحكومة اإلنفاق على أساس االعتمادات امللحوظة يف 
مشروع موازنة عام 2010 الذي تقدمت به احلكومة إىل اجمللس 

النيابي بتاريخ 21 متوز 2010. 

تتمة املنشور ص18

اإلبراء املستحيل 2 | 17 مليار دوالر التـجاوز يف 
اإلنفاق خالل 3 سنوات

تسببت األوضاع غري املستقرة يف مصر يف تأجيل بعض األلبومات 
الغنائية اجلديدة اليت كان من املفرتض طرحها خالل هذه الفرتة.

القاهرة: سيطرت حالة من االرتباك على صناع املوسيقى يف مصر 
تأجلت  حيث  املستقرة،  واالوضاع غري  السياسية  االحداث  بسبب 
الغنائية اليت كان من املفرتض أن تطرح خالل موسم  االلبومات 

أجازة نصف العام، إضافة إىل البومات عيد احلب.
من  كان  الذي  دياب  عمرو  الفنان  ألبوم  طالت  التأجيالت  أول 
املفرتض أن يطرح نهاية الشهر املاضي بعدما انتهى منه بالكامل 
م املاسرت اخلاص به إىل شركة »روتانا« املنتجة، فيما اكتفى  وسلَّ

بإحياء حفله الغنائي يف اسرتاليا املقرر هلا مساء اليوم.
فيه  يعود  الذي  اجلديد  تامر حسين  الفنان  البوم  تأجل طرح  كما 
للتعاون مع املنتج نصر حمروس، وهو االلبوم الذي يفكر تامر يف 
تأجيله حتى موسم الصيف املقبل بسبب عدم استقرار االوضاع، 
وهو نفس ما ينطبق على الفنان حممد فؤاد الذي انتهى من البومه 

الذي يضم 10 أغنيات ويعود به بعد غياب أكثر من 5 سنوات.
أما الفنان علي احلجار فكان من املفرتض أن يطرح ألبومني بعد 
ذكرى الثورة املصرية أحدهما عاطفي واآلخر ثوري، لكن األحداث 
جعلته يأجلهما ألجل غري مسمى. كما تأجل البوم الفنان حممد حمي 
إىل  به  يعود  ألبوم  وهو  املقبل  الصيف  ملوسم  نفسها  لألسباب 

الساحة الغنائية بعد 5 سنوات من الغياب.
وكان من املفرتض أن تطرح الفنانة لطيفة البومها اجلديد خالل 
احلالية  والظروف  منه  انتهائها  عدم  لكن  احلب«  »عيد  موسم 
اليت  جنات  املغربية  الفنانة  موقف  نفس  وهو  لتأجيله،  ستدفعها 
أعادت العمل يف البومها اجلديد، حيث مل تنته من تسجيل كافة 

أغانيه وبالتالي خرج من موسم عيد احلب.
الفنان  البوم  مزيكا  شركة  تطرح  ان  املفرتض  من  كان  كذلك 
مصطفى قمر اجلديد الذي انتهى منه بالكامل بعد ذكرى الثورة، 
لكن االحداث املتالحقة جعلت القائمني على الشركة يأجلون طرحه 
حلني استقرار االوضاع خصوًصا أن قمر يعود به بعد غياب أكثر من 
4 سنوات وال يرغب يف أن يتعرض لظلم كما حدث يف فيلمه األخري 

»جوه اللعبة« الذي عرض خالل موسم عيد االضحى املاضي.

التأجيل يسيطر على سوق الكاسيت املصري
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)تتمة ما نشر يف العدد املاضي(
الشمال« ظاملة نفسها، فهذا ال يلغي وجود  »عاصمة  إذا كانت 
ظاملني آخرين هلا. واحلال أّن املظلومّية واحد من مصطلحات األدب 

السياسّي الطرابلسّي اجلامع.
وكسّنة  كطرابلسّيني  يطاوهلم  مرّكب  ظلم  هو  السلفّيني،  فعند 
األدبّيات  يبدون كمن استجلب هذا املفهوم من  وكسلفّيني. وهم 
أّن غريهم قد  إاّل  الشيعّية بغرض استخدامه ضّد شيعة حزب اهلل. 

يستخدمه كراسب من رواسب الرطانة اليسارّية اليت مل ُتراَجع.
فعلى مكتب الشيخ حسن الشّهال جريدة حمّلّية امسها »الرقيب« 
يستعيد  وبدوره،  املظلومة«.  »املدينة  العريض:  مانشيتها  يقول 
ويرّد  املظلومّية  هذه  للسلفّية،  املناوئ  الصاحل،  ابراهيم  الشيخ 
بداياتها إىل 1932، حني »عوقبت« املدينة لتأييدها الوحدة السورّية، 
الداخل  من  واسعة  ألجزاء  مرفأ  كان  الذي  طرابلس  مرفأ  ُدّمر  كما 

السورّي، وذلك ملصلحة مرفأ بريوت.
على أّن الثمانينات تبقى مفصاًل أساسّيًا من مفاصل هذا الوعي. 
ففي مطالعها نشأت »حركة التوحيد« يف طرابلس، فيما نشأ »حزب 
احلزبني  مصائر  بني  املقارنة  أّن  غري  واجلنوب.  بريوت  يف  اهلل« 
كفيلة بإقناع اإلسالمّي الطرابلسّي بواقع املظلومّية الذي كان النظام 
احلزب  عّززوا  الذين  السورّيني  أّن  ذاك  األّول.  مهندسه  السورّي 
الشيعّي، ومّدوه بأسباب القّوة كّلها، دّمروا احلركة السّنّية ودّمروا 

معها أجزاء من املدينة قبل أن ُيكموا إخضاع االثنتني.
هم النظام السورّي بقتلها أو بتهجريها  والرموز الطرابلسّية اليت اتُّ
يف  املدينة  وجوه  أحد  املقّدم،  بفاروق  األمر  انتهى  فلقد  كثرية. 
»القّوات  تسيطر  كانت  حيث  جونية،  يف  »الجئًا«  السبعينات، 
اللبنانّية«، فيما استقّر النائب البعثّي عبداجمليد الرافعي يف بغداد. 
أّما الشيخ صبحي الصاحل والصحايّف سليم اللوزي فكانت حظوظهما 
باليد  ُقتل  األوسع،  السّنّ  الصعيد  وعلى  اغتيااًل.  قضيا  إذ  أسوأ 

ذاتها مفيت اجلمهورّية الشيخ حسن خالد.
املشاريع  »مجعّية  إنشاء  السورّيون  رعى  الغضون  هذه  ويف 
من  خيفى  ال  ومبا  ودعموها.  »األحباش«،  أو  اإلسالمّية«،  اخلريّية 
استفزاز خّططوا إليصال أحد شيوخها، نزار احلليب، إىل منصب مفيت 
اجلمهورّية. ومل تكن اجلمعّية هذه غري خملب قّط للقّوات السورّية يف 

طرابلس ويف سواها.
السلفّية يف 1986  الذي حتّول إىل  الدقماق  ويروي الشيخ بالل 
وكان له من العمر 16 سنة، أّن »مجعّية اهلداية واإلحسان اإلسالمّية« 
إّنا »مّت ضربها يف 1995 بسبب حقد النظام السورّي، وكان ذلك من 
خالل األحباش. حصل هذا لدى العثور على كتاب يف اجلمعّية يتحّدث 
عن النصريّية وعن حافظ األسد. هكذا مّت توقيفي، أنا والشيخ رائد 
كّبارة والشيخ راضي اإلسالم الشّهال وإمساعيل امساعيل، وُحّولنا 
إىل التحقيق يف عنجر حيث كان التعذيب شرسًا. لقد ُحّلت اجلمعّية 

وُأقفلت بالشمع األمحر«.
ثّم كانت أحداث الضّنّية يف 2000، حيث حاول السلفّي أبو عائشة، 
الذي قاتل يف أفغانستان، إقامة إمارة إسالمّية هناك. وكان لتلك 
األحداث أن أّدت إىل مقتل أكثر من 35 سلفّيًا واعتقال حنو ستني.

الدقماق،  يقول  كما  طرابلس،  وكانت  أيلول   11 أحداث  وجاءت 
هكذا  سّنة«.  »بوصفهم  فعوملوا  السورّيني،  من  بقّوة  ممسوكة 
السورّيني واألمريكّيني. بعد  األمّن بني  التنسيق  ُأخضعوا ملوجبات 
ذاك طرأت املواجهة الشرسة، والغامضة، يف 2007، يف خمّيم نهر 
البارد مشال طرابلس. وهذه خّلفت، بدورها، تدمري املخّيم وسقوط 
أعداد من القتلى، سلفّيني وغري سلفّيني، فضاًل عن قتلى اجليش 
الضّنّية  معتقلي  إىل  آخرون  معتقلون  أضيف  أيضًا  وهنا  اللبنانّي. 
ليتحّول »مساجني سجن رومية« إىل أبرز عالمات املظلومّية السلفّية، 
ورمّبا رافعتهم إىل مزيد من القّوة والتمكني. ولئن شّكل املوقع الذي 
احتّله رفيق احلريري يف »دولة بّشار وحزب اهلل« تسكينًا نسبّيًا للجرح 
طابعًا  املظلومّية  تلك  على  أضفى   ،2005 اغتياله يف  فإّن   ، السّنّ
إطالقّيًا. ثّم أتى احتالل بريوت يف 2008 ِملحًا على اجلرح، األمر الذي 
أثار، وفق الدقماق، ندمًا واسعًا على ضرب »فتح اإلسالم« يف نهر 
البارد و »عصبة األنصار« يف صيدا مّمن كان يف وسعهم أن يدافعوا 

عن السّنة املظلومني.
ويف عمومها كانت تلك وجهة ملتوية خيتّطها النظام السورّي. فهو 
األخرى  باليد  أّنه  بيد  مداورة،  أو  مباشرة  بقسوة،  البيئة  قمع هذه 
العراق ضمن صفوف  للقتال يف  أبنائها  من  انتقال كثريين  سّهل 

املقاومات السّنّية.
ولدى سؤاله عّمن هو عدّوه الرقم 1، ال يرتّدد الشيخ بالل الدقماق 
يف اإلجابة القاطعة: الفرس. والتعبري األخري يغّطي، عنده، رقعة متتّد 
من إيران إىل حزب اهلل مّمن يصفهم باملذهبّية والوقوف مع النظام 

السورّي.
واحلال أّن سالح حزب اهلل يبقى الذريعة األوىل لدى من يدافعون 
العاصمة  التسّلح يف  هلم  يّق  ملاذا  إذ  طرابلس،  السالح يف  عن 

األوىل وال يّق لنا التسّلح يف العاصمة الثانية؟
لدى حزب اهلل جمموعات  إّن  الشّهال  يقول حسن  أكثر من هذا، 

أطوار طرابلس - لبنان: من زمن الدولة إىل زمن السيبة...
 أصول السلفّيني وأسباب صعودهم ودور الزعامات والقيم التقليدّية )3(

يف طرابلس نفسها، وإّن لديه حلفاء ميّوهلم. لكّن هؤالء، على رغم 
العاّم.  املدينة  جّو  ضّد  الوقوف  يستطيعون  ال  والسالح،  التمويل 
ويشري آخرون إىل أّن حزب اهلل خيرتق »حركة التوحيد« والشيخ بالل 
شعبان، لكّن الشيخ حليحل يرى أّن ذلك مل مينع شعبان من تقديم 
مساعدات إنسانّية للنازحني السورّيني بسبب ذاك اإلمجاع العريض 

حول املوضوع السورّي يف املدينة.
على  اهلل  حزب  مع  ما  بعالقة  همني  املتَّ يمل  إمجاع  بالفعل  وهو 
له:  احلزب  دعم  عن  يرتّدد  ما  ينفي  فستق  بكري  فعمر  التنّصل. 
صحيح أّنه »أخرجن بكفالة من السجن«، لكّن النائب واحملامي نّوار 
الساحلي الذي كّلفه احلزب الدفاع عنه، مل يضر، وفق فستق، سوى 
اخلالف يف  واحدة يف احملاكم من أصل عشر جلسات. ومع  جلسة 

املوقف من الثورة السورّية »مل تبق هناك أّية عالقة بيننا«.
القاعدة؟

ويرفض الشيخ رائد حليحل املبالغة اليت تصف طرابلس بتورا بورا، 
مؤّكدًا أّنها مدينة متدّينة أصاًل. وهو حمّق على األرجح، إذ مل تقم يف 
»عاصمة الشمال« إمارة سلفّية بعد، كما أّن املسيحّيني واملسلمني 
غري السلفّيني ال يزال يف وسعهم أن يتمّتعوا حبياة يتعاظم احلصار 
اختار  والعمامة،  اللحية  القندهارّي  حليحل،  لكّن  عليها.  املضروب 
لنفسه مظهرًا ال يطابق أقواله كثريًا. وبدوره يعرتف الشيخ حسن 
الشّهال بـ »تأّثرات بالقاعدة«، إاّل أّنه يصفها بأّنها غري منّظمة وال 
أّن القاعدة أعطت صورة سّيئة عن اإلسالم ساهم  مؤّطرة، مضيفًا 

فيها »اإلعالم الغربّي واليهودّي«.
ويبقى الصوت األعلى يف إعالن قاعدّيته الشيخ عمر بكري فستق، 
غري الطرابلسّي والضعيف التأثري يف طرابلس. ففستق الذي عاش 
عالمات  متويله  وحول  حول شخصه  حتوم  عنها،  وُأبعد  بريطانيا  يف 
استفهام كثرية مُتعن يف إضعافه. وهو إذ يرّد قائاًل إّن لديه يف 
إاّل  يفعل  ال  شرائطه،  يشرتون  مسلم  طالب  آالف  أربعة  بريطانيا 
توسيع جيب الشّك به. لكّن ما ال ينتبه إليه الكثريون من نّقاده أّن 
عدم الصدق الذي ينسبونه إليه أقّل أذى وضررًا من الصدق الذي 
قندهارّي  اهلوى،  »قاعدّي  وصفه،  وفق  فهو،  نفسه.  إىل  ينسبه 
املدرسة«، وعنده أّن »نسور التوحيد« هم من نّفذوا 11 أيلول، الذي 

لواله ملا كان »الربيع اإلسالمّي«.
واحلّق أّن الشيخ عمر أكثر من تشعر يف حضوره حبضور القرون 
الوسطى وبانطواء العقل املعتم على أالعيب بهلوانّية. فهو الكاريكاتور 
السلفّي يف ذروة تأّلقه، ولكْن أيضًا يف انفالٍت لـ »األنا« املتوّرمة 
»عمر  و  فعل«  »عمر  نفسه يف صيغة  عن  يتحّدث  فهو  مثيله.  عّز 
من  طرده  تّوجه  مديد  نضالّي  تاريخ  إىل  ذاته  ينّسب  كما  قال«، 

بريطانيا »ألّنن كنت أدعو للخالفة« هناك.
لقد استقبلنا الشيخ عمر يف منزله يف أبو مسرا، حيث يرتاءى أّن 
الرطوبة تقيم يف جدران املنزل الذي أغلق أبوابه ونوافذه طوياًل يف 
وجه الشمس. لكّن املنزل يضّج يف داخله بكيتش خشيّب ينبئ عن 

ذوق صاحبه.
وهو حني يطلق العنان للسانه، ال ينسى االفتخار بـ »أقارب« له 
هم من الذوات الذين ال يربطهم رابط بإسالمه. لكّنه، يف املقابل، 
يضع اإلسالم يف مواجهة الدميوقراطّية اليت »ظّن الغرب أّنها ستنتصر 
يف انتخابات بلدان الربيع اإلسالمّي، فإذا بالناس ينتخبون اإلسالم«. 
الذين  »اإلخوان«  طليعتهم  اإلسالم كثريون يف  من  ُيستثنى  وهنا 
»دعمتهم أمريكا كي يكونوا احلاجز دون اإلسالم الفعلّي«. ومستخدمًا 
بعض لوازم األدبّيات اإلرهابّية، يّدثنا عن »حواضن جهادّية« باتت 
ذهب  على شكل  »مغامن«  وعن  وليبيا،  وتونس  مصر  متوافرة يف 
ال  بالطبع  وهو  السابق.  النظام  ليبّيي  بيوت  من  »القاعدة«  غنمته 
ينسى التفاخر بدعم »اجلهاد« يف أفغانستان والشيشان والبوسنة 

وسواها.
بيد أّن الشيخ بالل الدقماق يرى أيضًا يف أسامة بن الدن مثاله، 
زعيم  يّبون  ال  من  هم  السلفّيني  من  النادر  القليل  إّن  ويقول 
القاعدة. فحني تسأله عن صّدام حسني جييب: »صّدام كان طاغية، 
لكّن أفعاله يف أواخر حياته كانت جّيدة، وطريقة قتله والتمثيل باجلّثة 

أّججا اخلالفات بني السّنة والشيعة«. ويف ذلك كّله شيء مقلق.
علوّيون ومسيحّيون

العلوّي وما ينجّر عنه من اشتباكات بني  يشّكل التأّزم السّنّ – 
االنفجار  نقطة  العلوّية،  حمسن  وبعل  السّنّية  التّبانة  باب  منطقيت 
فالنظام  وخطورة.  احتقانًا  الصراع يف سورّية  زادها  اليت  املباشرة 
السورّي رعى طوياًل هذه البؤرة امللتهبة، حّتى إذا اهتّز زادت حاجته 
 23 االشتباكات  من  جولة  آخر  والتوظيف حبيث حصدت  الرعاية  إىل 

قتياًل و128 جريًا.
أّية  للتجّدد يف  مرّشحة  تلك  واملتقّطعة  املصّغرة  األهلّية  واحلرب 
للمراجعة  تعّرضًا  اللبنانّية  األهلّية  احلروب  أقّل  أّنها  حلظة، خصوصًا 
ومبصاحل  سورّية  يف  األوضاع  مبجريات  اّتصااًل  وأكثرها  والدرس، 

نظامها املرتّنح.
األطراف  كّل  أّن  حليحل  الشيخ  رأى  تعنّي،  وال  تسّمي  ال  وبلغة 
املعادالت  لتغيري  الدم  استخدام  رافضًا  النزاع،  من  مستفيدون 
وجود  املعهود،  باخلبث  أو  املعهودة  بالسذاجة  ونافيًا،  السياسّية، 
قيادة  هي  عنده  املشكلة  أّن  ذاك  والعلوّيني.  السّنة  بني  مشكلة 
رفعت عيد اليت ينبغي أن ُتطاح، أّما أهل بعل حمسن فمغلوبون على 

أمرهم، لكّنهم قد يطيحون عيد بعد إطاحة األسد يف سورّية.
وال يشّذ حسن الشّهال عن لغة إنكار املشاكل أو التخفيف منها: 
ما  وعليهم  لنا  ما  هلم  املدينة،  أهل  من  واملسيحّيون  »فالعلوّيون 
علينا، حنن حنرتم أحواهلم الشخصّية وال نريد حتويلهم عن دينهم، 
كّل ما نبغيه أن حُترتم حقوقنا وديننا«. ويف حماولة لتعزيز كالمه 
علوّي«  امسه  بشيء  »يّسوا  مل  الطرابلسّيني  أّن  يضيف  بالتاريخ، 
وحزبه  عيد  رفعت  مع  املشكلة  فيما  احلالّي،  السورّي  النظام  قبل 
قّدمها  اليت  األمثلة  لكّن  العلوّيني.  مع  ال  الدميوقراطّي«،  »العربّي 
على التعايش السابق هي أّنهم »كانوا يشتغلون عندنا يف الزيتون 
والليمون«، وقد »تسّنن بعضهم«. أّما بالنسبة إىل حقوقهم وحقوق 
املسيحّيني يف أن ميارسوا شعائر أو عادات ال يقّرها اإلسالم، فهذه 
أحيائهم. لكْن أن تكون هناك  كّلها مضمونة هلم يف بيوتهم ويف 

أحياء خمتلطة ومتداخلة، فهذا ما ال يقع أصاًل يف املخّيلة السلفّية.
يعّزز تلك املخاوف أّنه خالل األعياد األخرية للميالد ورأس السنة، 
قامت محلة مناهضة لتزيني األسواق بشجرة العيد شّكلت سابقة يف 
أفكارًا كأفكار عمر بكري فستق  يرادف  املدينة. وهذا واقع  تاريخ 
الذي يرى أّن املسلم وغري املسلم يعيشان يف كنف النظام اإلسالمّي 
املسلمني  غري  حّرّية  نطاق  يضّيق  وهو  الدولة.  رعايا  من  ويكونان 
وغري السّنة فيحصرها يف »بيوتهم«، جازمًا بأّن القانون يف الدولة 
اإلسالمّية هو اإلسالم، ويف ظّله لن يوجد املكان الذي يقّدم اخلمور 
أّما الدقماق فيسّمي العلوّي نصريّيًا، تاركًا البراهيم الصاحل  بتاتًا. 
أّن يرّكز على أّن املستفيد الوحيد من »ذبح« العلوّيني يف طرابلس 
التحّرر  العلوّيني كفقراء وإىل  هو بّشار األسد، مشريًا إىل »صورة 
االجتماعّي لنسائهم، وإىل أّنهم ظّلوا، إىل ما قبل 15 سنة، يتزّوجون 

يف احملاكم السّنّية«.
لقد مّسى الكثريون من املعّلقني حرب التّبانة وبعل حمسن »حرب 
الفقراء«، وهي فعاًل كذلك ولو كانت حروُب هؤالء الفقراء السبب 

األبرز لفقرهم.
فطرابلس، اليت دّمرتها املواجهات الدموّية املتوالية منذ 1975، ال 
سّيما تلك اليت شّنتها القّوات السورّية على ياسر عرفات و«التوحيد« 
يف الثمانينات، مل تعرف أّي مشروع جّدّي يبن ما تهّدم، ومل تتعّرض 
لتجربة حريرّية كاليت تعّرضت هلا بريوت وصيدا. صحيح أّن جنيب 
ميقاتي رّمم بعض املباني ودهنها يف ساحة التّل، فيما أقام الوزير 
مركزًا  وأوروبّية،  أمريكّية  مؤّسسات  مع  بالتعاون  الصفدي،  حمّمد 
ثقافّيًا حملو األّمّية وتعليم الكومبيوتر، لكّن ذلك ال يزن شيئًا بقياس 

احلاجات الطرابلسّية امللّحة.
وملن اعتاد بصره على مرأى البنايات الشاهقة يف املدن األخرى، 
يبدو  كما  متامًا  وزّمت،  قُصرت  كأّنها  القدمية  طرابلس  مباني  تبدو 
كّل شيء آخر كأّنه توّقف يف 1975 حني كّف زمن الدولة وبدأ زمن 

احلرب.
املدينة،  يف  العربّية  احللويات  أباطرة  احلاّلب،  آل  عقد  ومؤّخرًا، 
مؤمترًا صحافّيًا قالوا فيه إّن 40 يف املئة من مداخيلهم تقّلصت، وإّن 

هناك 600 مؤّسسة كبرية وصغرية يف طور اإلفالس.
لقد ُدّمر سوق اخلضار يف التّبانة بسبب االشتباكات السّنّية العلوّية 
بالعشرات يف شارع  ُتغلق  آخر، ومّثة حماّل  ُينقل إىل مكان  وسوف 
اجلديدة  والفرز  الضّم  مناطق  وحّتى يف  اجلسر  نديم  وشارع  عزمي 
نسبّيًا. وهذا كّله معطوف على انهيارات أكثر بنيوّية، كمثل تدمري 
احلروب  امتداد  على  اخلدمّية  وغري  اخلدمّية  واملؤّسسات  املصانع 
أحّله املقاولون حمّل  مّما  العشوائّي  الباطون  أو زحف كتل  االهلّية، 

يت طرابلس »فيحاء« بسبب رائحتها. بساتني الليمون اليت مُسّ
إّنها  تلهو.  وال  تعمل  ال  مدينة  الشمال  فعاصمة  العموم،  وعلى 

تصّلي وتقاتل.

)يتبع( عن »الحياة«
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Foreign Minister Bob Carr 
reaffirmed on wednesday 
that all Israeli settlement 
activity in the Palestinian 
Territories is illegal. 
This followed an attack 
by Tony Abbott’s Shadow 
Foreign Minister in the 
House of Representatives 
yesterday on the first day 
of Parliament in 2013. 
Julie Bishop questioned 
Australia’s new Attorney 
General, Mark Dreyfus, on 
whether he agreed with 
Senator Carr’s assess-
ment as Foreign Minister 
that settlements in the 
West Bank are illegal un-
der international law. 
Senator Carr said he 
advice he has received 
leaves no doubt that Is-
raeli settlement activity is 
contrary to Israel’s obliga-
tions under international 
law and is therefore ille-
gal. 
“Our view is that Israeli 
settlement activity vio-
lates the Fourth Geneva 
Convention, to which Is-
rael is a party, as well as 
key provisions of occupa-
tion law and human rights 
law.
“This view is reflected 
in UN Security Council 
Resolutions 452 (1979) 
and 465 (1980) and the 
annual General Assembly 
Resolutions on Israeli set-
tlements in the Occupied 
Palestinian Territory and 
the Applicability of the 
Fourth Geneva Conven-
tion to the Occupied Pal-
estinian Territory.
“In its 2004 Advisory 
Opinion on the Legal 
Consequences of the 
Construction of a Wall on 
Occupied Palestinian Ter-
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Illegality of Israeli settlements:
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

ritories, the International 
Court of Justice unani-
mously concluded that 
the Israeli settlements in 
the Occupied Territories 
had been established in 
breach of international 
law. 
“Governments including 
France and the United 
Kingdom, and the EU’s 
High Representative, have 
all referred to settlement 
activity as illegal. 
“During the January 18 
Australia-United Kingdom 
Ministerial Consultations 
in Perth I and Foreign 
Secretary Hague called on 
Israel to stop settlement 
activity and noted that 
settlements are illegal un-
der international law.
“Decisions by the Israeli 
Government in late 2012 
to build 3,000 new hous-
ing units in East Jerusa-
lem and the West Bank 
and to unfreeze planning 
in the area known as E1 
were particularly disap-
pointing.”
“Settlements in the West 
Bank are an obstacle to 
the prospects of a nego-
tiated two-state solution 
as they make the possibil-
ity of a future Palestinian 
state, based on the 1967 
borders, increasingly un-
likely.
“Australia reiterates its 
call for both sides to re-
frain from actions that 
undermine prospects for 
peace and to comply with 
their obligations under 
the Quartet’s Roadmap 
for Peace and other previ-
ous agreements,” Senator 
Carr said.  
Media Release: 02 6277 
7500 

PROTESTERS have 
stormed their way into 
Kevin Rudd’s electorate 
office, injuring a member 
of the former prime minis-
ter’s staff.
About 11am, a small 
group of protesters forced 
their way into the private 
area of the office when 
the staff member opened 
the security door to let a 
guest out.
A spokesman for Mr Rudd 
said the staffer fell over 
and hurt her leg as the 
protesters pushed open 
the door.
Police were called, and 
officers from nearby 
Morningside station were 
quickly on the scene.
Six people were taken into 
custody but at this stage 
no decision has been 

Kevin Rudd’s Brisbane office 
occupied by protesters

made on charges.
A spokesman said it ap-
peared they were protest-
ing in relation to Indig-
enous recognition in the 
Constitution.
“In the process of forcing 
their way into Mr Rudd’s 
office the protesters in-
jured a member of staff. 
Other staff and volunteers 
in the office at the time are 
understandably shaken,’’ 
he said.
“A decision on if charges 
will be pressed has not 
been made. At this stage 
the protesters have not 
offered an apology to the 
staff members present at 
the incident.
“Mr Rudd thanks the 
Queensland and Federal 
Police for their fast and 
professional conduct.’’

THEY clashed on tuesday 
on issues of trust and bro-
ken promises, now Prime 
Minister Julia Gillard and 
Opposition Leader Tony 
Abbott are squaring off in 
Question Time again. 
On a day already chock-
full of political wrangling - 
from protesters storming 
Kevin Rudd’s electorate 
office to Craig Thomson 
appearing in court - the 
session in Parliament is 
likely to be anything but 
peaceful.
Ms Gillard has already be-
gun by giving Mr Abbott a 
serve on his claims about 
the economy, by saying 
he has to “get out of eco-
nomic kindy class”.
Julia Gillard has hit back 
over her ditched Budget 
surplus promise, declar-
ing the government decid-
ed to do what the Opposi-
tion would not - protect 
jobs.
Opposition Leader Tony 
Abbott this afternoon 
opened question time 
claiming the govern-
ment’s tax collection as 
a percentage of GDP was 
higher than any year of 
the Howard government.
Mr Abbott questioned why 
Ms Gillard could claim as 
she did on Tuesday that 
tax revenues had been 
written down.
Ms Gillard said Mr Abbott 
was fudging facts on tax 
revenues and was wrong 
to make the comparison 
to the Howard govern-
ment.
She said Mr Abbott was 
trying to create a ‘’fantasy 

Julia Gillard gives Tony Abbott a dress-
ing down as Question Time begins

land’’ where the global fi-
nancial crisis did not hap-
pen.
‘’This government took a 
responsible decision to 
put jobs first,’’ Ms Gillard 
said.
But Treasurer Wayne 
Swan has been embar-
rassed after the Opposi-
tion revealed a taxpayer-
funded pamphlet mailed 
to his Brisbane electorate 
declaring Labor had al-
ready delivered a surplus 
this financial year.
Mr Swan said there was 
an “extreme bout of vola-
tility” similar to the global 
financial crisis, saying the 
Opposition would have 
cut spending and resulted 
in higher unemployment, 
higher deficits and debt.
‘’This government makes 
no apology for putting 
Australians jobs first,’’ he 
said.
‘’We are the party of 
growth and jobs.’’
Shadow Treasurer Joe 
Hockey tried to table the 
document but the govern-
ment rejected the move.
In the next Opposition 
question, Mr Hockey said 
revenue had been tens of 
billions of dollars higher 
this year and questioned 
how Ms Gillard could 
claim yesterday that tax 
revenue had dropped.
Mr Hockey also took the 
opportunity to acknowl-
edge the presence of for-
mer Prime Minister Bob 
Hawke in the house, not-
ing he was the last Labor 
Leader to deliver a sur-
plus.

PM Julia Gillard at Parliament House in Canberra today. Picture: 
Kym Smith

MINING magnate Clive 
Palmer has accused the fed-
eral government of treating 
Queensland with contempt 
with its $1 million contribu-
tion to the flood appeal. 
The state government’s ap-
peal has struggled to attract 
sufficient donations since it 
was established last week, 
with former Labor MPs join-
ing calls for more public do-
nations.
While the commonwealth is 
likely to fund a large chunk 
of Queensland’s rebuilding 
in the wake of ex-tropical 
cyclone Oswald, Mr Palmer 
says Canberra’s $1 million 
contribution to the flood ap-
peal is a joke.
He said Prime Minister Julia 
Gillard’s government had 
given just 20 cents for every 
Queenslander.
“The prime minister’s contri-
bution to the disaster relief 
funding is a disgrace, and 
it’s even more disappoint-
ing considering the deputy 
prime minister and treasurer 
Wayne Swan is a Queen-
slander,” he said in a state-
ment.
“Does the prime minister 
regard Queenslanders as 
worthless, and does Mr Swan 
have no regard for his fellow 

Gillard snubs Qld flood vic-
tims: Palmer 

Queenslanders?”
Mr Palmer said a $200 million 
contribution from the federal 
government would be a more 
appropriate donation.
“Labor is well and truly on 
the nose in Queensland, as 
the landslide state election 
defeat for the Bligh gov-
ernment in March last year 
showed,” he said.
“The Gillard government has 
shown contempt for flood-
affected Queensland com-
munities and can expect a 
similar shellacking when 
they go to the polls on Sep-
tember 14.”
Australian Red Cross chief 
executive Robert Tickner, a 
former Keating government 
minister, said more money 
was urgently needed to help 
flood victims in Bundaberg, 
Rockhampton, Maryborough 
and Ipswich recover.
“As floodwaters recede in 
Queensland and people be-
gin to return home, the mag-
nitude of the task they face is 
becoming clear,” he said in a 
statement.
Flood appeal chairman Terry 
Mackenroth, a former Labor 
deputy premier, has said the 
$6 million raised by the ap-
peal was well short of the 
$15 million needed.
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EMBATTLED MP Craig 
Thomson has hit out at 
police following his Mel-
bourne court appearance 
since being arrested amid 
allegations he used his 
union credit card to pay 
for prostitutes. 
As part of his bail condi-
tions Mr Thomson was 
explicitly ordered not to 
contact anyone from a 
list of companies includ-
ing Boardroom Escorts, 
Tiffany’s Girls and Young 
Blondes.
The former Labor MP, who 
is now facing 154 charges 
of fraud, criticised police 
handling of the case after 
a court heard on wednes-
day they were not able to 
produce a list of witness-
es to be called at trial.
“What was disappoint-
ing about today was it 
became clear that not 
only was last Thursday 
wrongly done by the po-
lice, but after 18 months 
in relation to investigating 
this matter they still don’t 
even have witnesses that 
they’re able to produce 
for us in terms of some 
of these issues that are 
here,” he said after the 
brief 15-minute hearing.
“We are trying to get 
on with this, get it on as 
quickly as we can,” he 
said.
“It wasn’t encouraging 
that the police still aren’t 
even ready at this time 
but we’ll get on with it as 
quickly as we can to clear 
my name.

Craig Thomson in Melbourne court as formal 
charges of 154 counts of fraud are laid 
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“Really given that these 
are court proceedings 
there’s not much more we 
can say today (wednes-
day)” he said.
It comes after Mr Thom-
son’s lawyer Chris McAr-
dle, last week accused 
“goons in rubber gloves” 
from NSW correctional 
services of strip search-
ing Mr Thomson.
He also criticised Victo-
rian and NSW detectives 
for arresting Mr Thomson 
at his Sydney electorate 
office and suggested they 
had tipped off the media.
The former Labor MP and 
union secretary, who is 
now an Independent, is 
facing charges over al-
legations he used union 
cash to pay for prosti-
tutes, dinners, and elec-
tion expenses.
They broadly follow the 
allegations outlined by 
Fair Work Australia in 
civil proceedings brought 
against Mr Thomson.
Mr Thomson appeared 
at the Melbourne Magis-
trates’ Court this morning 
for the first time since be-
ing arrested.
A relaxed Mr Thomson 
joked with a waiting me-
dia pack that “you’d think 
it was an AFL grand final 
with all you guys here.”
Arriving at court with his 
wife about 8.50am, Mr 
Thomson said it was a 
“priority to try and get this 
issue on and over with 
as quickly as possible to 
clear my name,” he said.

He has consistently de-
nied any wrongdoing 
since allegations were 
first levelled against him 
and has said he would 
vigorously defend the 
charges against him.
Mr Thomson, dressed in a 
grey suit, white shirt and 
blue tie, appeared relaxed 
during the brief procedur-
al filing hearing.
He was supported in court 
by his wife, Zoe, who held 
his hand throughout the 
hearing.
The court heard the evi-
dence being prepared was 
complex and would be 
prepared in accordance 
with complex fraud guide-
lines.
Prosecutors said Mr 
Thomson was now facing 
154 charges, five more 
than the 149 he faced af-
ter his arrest last week.
A brief of evidence, ex-
pected to comprise 20 
volumes, is expected to 
be served on Mr Thom-
son’s legal team by April 
17, the court heard.
Mr Thomson’s lawyer ap-
plied to have a bail con-
dition, that ordered Mr 
Thomson not to contact 
certain witnesses, be re-
moved.
He said because prosecu-
tors were unable to pro-
vide Mr Thomson with a 
list of witnesses it was an 
unfair condition that was 
a “recipe for trouble”.
But Magistrate Donna Ba-
kos refused the applica-
tion because the condition 

placed no undue onus on 
Mr Thomson.
Instead, she varied the 
condition ordering he not 
“knowlingly” contact wit-
nesses.
She also explicitly or-
dered Mr Thomson not 
to contact anyone from a 
list of companies includ-
ing Boardroom Escorts, 
Tiffany’s Girls and Young 
Blondes.
Mr Thomson did not say 
anything throughout the 
15 minute hearing until 
asked whether he under-
stood the revised condi-
tions.
He simply answered “Yes, 
your honour”.
It is expected Victoria Po-
lice will attempt to use 
samples of Mr Thomson’s 
fingerprints as evidence 
when the matter goes to 
trial.
Despite Parliamentary 
rules that allow federal 
MPs and senators to avoid 
appearing in court if Par-
liament is sitting within 
five days of the court date, 
Mr Thomson last week 
dropped a bid to delay his 
first court appearance.
Me Thomson’s lawyer told 
the court his client had 
been keen to get the mat-
ter underway as quickly as 
possible.
“My client’s had this hang-
ing on his head for years,” 
he said.
“It’s a burden on my cli-
ent. He obviously has his 
responsibilities.
“He’s anxious to get these 
matters resolved.”
He said Mr Thomson was 
keen to get back to his 
parliamentary responsi-
bilities.
Ms Bakos extended Mr 
Thomson’s bail that in-
cluded strict conditions 
banning him from contact-
ing anyone that he is al-
leged to have engaged for 
sexual services.
A media request for access 
to Mr Thomson’s charge 
sheets was unopposed.
He was ordered to reap-
pear on May 27 for a com-
mittal mention.

Craig Thomson arrives at the Melbourne Magistrates’ Court with his wife, Zoe. Picture: Alex Coppel 

NSW Premier and Min-
ister for Western Syd-
ney Barry O’Farrell on 
thursday attended the 
Australian Headquar-
ters of Safran Group in 
the East Hills Elector-
ate with Glenn Brookes 
MP, Member for East 
Hills. 
«It was fantastic to 
visit Safran Group’s 
operations at Bank-
stown Airport - a facil-
ity where 138 people 
are employed includ-
ing 11 apprentice air-
craft mechanics,» said 
NSW Premier Barry 
O>Farrell. 
«It was encouraging to 
hear that Safran Group 
is keen to invest fur-
ther in NSW, which is 
welcome news for the 
economy of the state 
and Western Sydney.
«Glenn Brookes and 
I were joined during 
thursday’s visit by 
Lieutenant General Ken 

Gillespie (Ret’d), who 
was appointed by the 
NSW Government to 
help target business 
opportunities for the 
State’s defence indus-
try.»
 Mr. Brookes said. «It 
was an eye opener 
to visit Safran today 
(thursday) with the Pre-
mier, Barry O’Farrell 
and to get an under-
standing of this innova-
tive and high tech com-
pany, expanding its 
services and providing 
investment and jobs in 
our area.» 
Mr. Brookes stated. 
«The most pleasing 
part was knowing that 
locally trained Padstow 
TAFE apprentices> were 
working on world class 
products and showcas-
ing our skills in aviation 
to the world.» 

MEDIA: Jim Daniel – 
9772 2774

PREMIER VISITS SAFRAN IN 
EAST HILLS ELECTORATE

O’Farrell, Brookes and the CEO Francois Romanet

O’Farrell, Brookes and Romanet in  Safran Group
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Powerful Sydney busi-
nessman Charif Kazal 
has taken the Indepen-
dent Commission Against 
Corruption to court in a 
bid to overturn its finding 
that he engaged in cor-
rupt conduct.
In a case with poten-
tial ramifications for the 
ICAC inquiry into alleged 
corruption by former 
NSW politicians, includ-
ing Eddie Obeid, Mr Ka-
zal claims that the com-
mission exceeded its 
authority when it publicly 
declared that his conduct 
in 2007 towards former 
Sydney Harbour Fore-
shore Authority official, 
Andrew Kelly, was cor-
rupt.
In December 2011, ICAC 
Commissioner David 
Ipp found that Mr Kazal 
sought to improperly in-
fluence Mr Kelly by hold-
ing out the prospect of 
a $360,000-a-year job in 
the United Arab Emirates, 
and paying him $11,170 
for his flight and accom-
modation for a trip to the 
UAE in May 2007.
This was done, the com-
missioner found, with the 
intention of influencing 
Mr Kelly to exercise his 
official functions “in a 
manner favourable to Ka-
zal business interests”.
However, Mr Kazal’s bar-
rister, Robert Suther-
land, SC, told the NSW 
Supreme Court on Tues-
day that, while Commis-
sioner Ipp made strong 
adverse findings against 
his client, he also made a 
specific declaration that 
the matter should not be 

Kazal challenges ICAC over corruption finding
referred to the NSW Di-
rector of Public Prosecu-
tions for criminal investi-
gation because there was 
not “sufficient admissible 
evidence to make out the 
element of the offence”.
Under the Independent 
Commission Against Cor-
ruption Act, Mr Suther-
land argued, a Commis-
sioner may only find that 
someone has engaged in 
corrupt conduct if that 
conduct could consti-
tute a criminal offence, 
a disciplinary offence, or 
a reasonable ground for 
dismissal from public of-
fice.
The lack of admissible 
evidence in Mr Kazal’s 
case meant that his con-
duct did not meet this 
test.
“We are talking about a 
position where a person 
has their reputation de-
stroyed, their business 
operations put at peril, 
and where they are ef-
fectively a politically ex-
posed person as a con-
sequence of findings that 
don’t even warrant refer-
ral to the DPP,” he said.
Mr Kazal is seeking a dec-
laration by the Supreme 
Court that the ICAC’s 
findings were made with-
out jurisdiction and were 
therefore invalid, and, 
further, that they were 
wrong in law.
However, the barrister 

RETAILERS are suffering 
from the double whammy 
of declining sales and the 
cost of the carbon tax, 
shadow treasurer Joe 
Hockey says. 
New figures released by 
the Australian Bureau of 
Statistics on Wednesday 
showed retail sales de-
clined 0.2 per cent in De-
cember, the third consecu-
tive monthly fall.
“No amount of spin by 
(Prime Minister) Julia Gil-
lard and (Treasurer) Wayne 
Swan can hide the fact that 

Govt has no answers for re-
tailers: Hockey 

the economy is suffering 
from Australians reluctant 
to spend while the govern-
ment obsesses about it-
self rather than govern the 
country,” Mr Hockey said 
in a statement.
“Retailers are suffering a 
double impact - recording 
fewer sales while having 
to absorb the cost of the 
carbon tax.”
He said Labor had no an-
swers to help retailers and 
instead was foreshadow-
ing further tax increases in 
the May budget.

Court sequel ... Charif Kazal ar-
rives at the inquiry in August 
2011. Photo: Peter Rae

for ICAC, Todd Alexis, 
said that Mr Kazal’s argu-
ment was founded on “a 
misconception of ICAC’s 
functions under the Act” 
and the standard or proof 
that is applicable when 
exercising those func-
tions.
The ICAC was not re-
quired to establish facts 
beyond reasonable 
doubt, as is required in a 
criminal trial, he said, but 
merely on the balance of 
probabilities.
“It forms no part of [the] 
ICAC’s role to adjudge 
criminal guilt in accor-
dance with the criminal 
standard,” he said in his 
written submissions to 
the court.
“The scope of the powers 
which the legislature has 
conferred on ICAC dem-
onstrates that it did not 
intend to constrain ICAC 
by reference to the rules 
and procedures that ordi-
narily constrain courts.”

He also noted that the 
ICAC was not required to 
take people’s business 
reputations into account 
when carrying out its 
investigations and pub-
lic hearings, which were 
conducted in order to un-
cover corruption.
After hearing submis-
sions from the parties, 
Justice Ian Harrison re-
served his decision.

DUMPED Labor Sena-
tor Trish Crossin has re-
vealed the brutal details 
of the night her political 
career was terminated at 
the Lodge in an “unfair 
dismissal”, including the 
moment the Prime Minis-
ter told her: “I am offering 
you nothing.” 
Ms Crossin, who will be 
awarded a taxpayer-fund-
ed pension for life when 
she leaves politics at the 
next election, has con-
firmed she asked Julia 
Gillard for an appointment 
to a board or an ambas-
sadorship on learning she 
would be dumped, a sug-
gestion angrily rebuffed 
by the Prime Minister.
Accusing the Prime Min-
ister’s office of asking her 
to sign off on a press re-
lease that falsely claimed 
she backed the installa-
tion of Olympian Nova 
Peris as her replacement, 
Ms Crossin also said Ms 
Gillard had conceded she 
would win a rank-and-file 
ballot.
However, she said Ms Gil-
lard insisted her “legacy” 
as Labor leader must in-
clude installing an Aborig-
inal woman in the Senate.
Supporters of Kevin 
Rudd’s return to the lead-
ership are using the story 
of Ms Crossin’s political 
execution to try to push 
Gillard supporters to 
switch camps this week 
amid claims Mr Rudd is 
closing the 71:31 gap at 
the last leadership ballot 
to just a handful of votes.
Admitting she had noth-

I’m offering you nothing - Julia Gillard’s response to 
dumped senator Trish Crossin 

ing left to lose, Ms Cros-
sin said her treatment 
should prompt MPs to 
think long and hard about 
Ms Gillard’s judgment. “I 
do think people are now 
seriously questioning 
how she might behave in 
the future,” she said.
“She can’t do anything 
else to me now. People 
have said to me, ‘I could 
be next. What if I am 
next?’ Of course, it was 
unfair dismissal.”
Many MPs had assumed 
Ms Crossin was sacked by 
phone but it has emerged 
she was ordered to fly to 
Canberra to attend a meet-
ing at the Lodge, suspi-
cious of what it meant but 
oblivious to the fact Ms 
Peris was already travel-
ling to Canberra to be an-
nounced as her replace-
ment.
Ms Crossin had spent the 
morning in Melbourne or-
ganising the sale of her 
elderly mother’s home 
to raise a nursing home 
bond before flying to Can-
berra for her political ex-
ecution.
She told the Prime Minis-
ter: “I don’t think I am here 
for a sleepover”, prompt-
ing Ms Gillard to admit she 
was not endorsing her for 
the Senate seat and would 
be backing Ms Peris to re-
place her. Ms Crossin also 
confronted Ms Gillard over 
whether her dumping was 
a result of her support for 
Mr Rudd - a suggestion 
the PM rejected.
Instead, Ms Crossin said 
Ms Gillard again insisted 

Prime Minister Julia Gillard at ease in Question Time 
at the time of the Crossin axing.  Pic: Kym Smith 

it was about her “legacy” 
as Labor leader. “I said, ‘Is 
there something for me - a 
board position, an agen-
cy, an ambassadorship’,” 
Ms Crossin said.
“She said, ‘I am the Prime 
Minister, I don’t get in-
volved in organising 
those sort of arrange-
ments’. I said to her, ‘Well, 
that can’t be possible you 
are just about to organise 
a Senate preselection uni-
laterally. And surely if you 
wanted people to go will-
ingly you would arrange 
for life after politics for 
them’.
“That’s when she said to 
me, ‘I’ve got nothing to 
offer you. I am offering 
you nothing’. People have 
said to me, what are you 
getting from this? Where 
are you going? And when 
I have said to them ‘well, 
nothing, absolutely noth-
ing’, they are quite sur-
prised.
 “They are shocked at the 
brutality of it.
“They are shocked at me 
personally because I am a 
hard worker.”
The next day, Ms Cros-
sin was sent a draft press 
release by the Prime Min-
ister’s chief of staff Ben 
Hubbard which included a 
line from Senator Crossin 
endorsing Ms Peris as her 
replacement, despite her 
telling the Prime Minister 
she would not do so. Sen-
ator Crossin instructed 
the Prime Minister’s office 
to remove the line from 
the official press release 
because it was a lie

Long-serving Senator Trish Crossin has been 
dumped in favour of former Olympian Nova Peris 
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LA MIRAGE
املكان األفضل لتحقيق حلم 

 اللبنانيني والعرب
صرح شامخ حيتضن أروع 
 وأرقى األجواء السعيدة

أربع صاالت ال حدود لفخامتها 
 ومجاهلا وديكورها

على استعداد الستقبال

HUME HWY 
SOMERTON

 مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة
اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

بادارة جديدة وحلّة جديدة

 

لقمة شهية - نظافة تامة - خدمة ممتازة

ال مرياج

للحجز واالتصال: 4855 9305
العنوان:

مناسباتكم املفرحة.. زواج - خطوبة - أعياد 
ميالد - عمادات وغريها 

مؤسسة  توتوس األوىل يف اسرتاليا

101 Lygon Street, 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

 Pizza - Pasta -

Steak - Seafood 

املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية 

 .. ابتسامة   .. معاملة    ..  خربة 
خدمة .. نظافة

شهادات  على  حائزة  التوتوس  مؤسسة 
عاملية من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا



Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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