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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 

 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

احملكمة تعترب ما قدمته احملققة االسرتالية فرايزر من صور عن امليتسوبيشي دليال
املراوحة تظلّل »التشكيل« وتلجم التفاؤل و»حزب اهلل« يسعى لتذليل عقدة عون

على رغم تراجع التقديرات 
التوصل  بقرب  املتفائلة 
ال  اليت  العقد  فكفكة  اىل 
تزال حتول دون استكمال 
التفاهمات السياسية على 
احلكومة العتيدة، مما أدى 
املعنية  اجلهات  اىل جتّنب 
الغرق  التأليف  بعملية 
ضرب  لعبة  يف  جمددًا 
للوالدة  املبدئية  املواعيد 
املوعودة،  احلكومية 
االخرية  الساعات  متّيزت 
يف  اهلل«  »حزب  باخنراط 
سعيًا  اجلارية  الوساطات 
مطالب  عقدة  معاجلة  اىل 
حليفه العماد ميشال عون 
ابرز  احدى  تشكل  اليت 

العقبات املتبقية.
وعلم ان »حزب اهلل« أخذ 
متابعة مطالب  عاتقه  على 
العماد عون، فتحرك امس 
قصر  اجتاه  يف  االول 
»كتلة  رئيس  عرب  بعبدا 
النائب  للمقاومة«  الوفاء 
حممد رعد ويف اجتاه دارة 
املعاون  عرب  املصيطبة 
العام  لالمني  السياسي 
ويف  اخلليل  حسني  احلاج 
اجتاه كليمنصو عرب مسؤول 
يف  واالرتباط  التنسيق 
احلزب وفيق صفا. وخالل 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة  31

جنديان من فوج املغاوير خالل حملة التفتيش أمس االول يف منطقة صيدا. )رويرتز(

K Starsمـنتج الـتجميل رقـم 1 فـي أوروبا

مفاوضات جنيف تبدأ يف قاعتني منفصلتني
كريي: العامل سيتوىل محاية العلويني واألقليات

من  وطويل  شاق  نهار 
خمتلف  يف  االتصاالت 
االجتاهات من أجل التحضري 
املفاوضات  انطالق  ليوم 
بني  جنيف  يف  الثنائية 
السوريني،  الصراع  وفدي 
املمثل  نهايته  يف  فشل 
لالمم  املشرتك  اخلاص 
الدول  وجامعة  املتحدة 
العربية يف سوريا األخضر 
اجلدار  اإلبرهيمي يف هدم 
بينهما،  الفاصل  السميك 
بقاء  على  الرأي  واستقر 
قاعتني  يف  الفريقني 
الوصل  صلة  منفصلتني 
مكوكية  جوالت  بينهما 
اإلبرهيمي  بها  يقوم 
إلدارة النقاش، كما أكدت 
الوطين  »االئتالف  أوساط 

واملعارضة  الثورة  لقوى 
السورية«.

صباحًا  اللقاءات  بدأت 
السفري  بني  مونرتو  يف 
دمشق  يف  األمريكي 
من  وعدد  فورد  روبرت 

املفاوض  الوفد  أعضاء 
بعده  صّرح  للمعارضة، 
األحد  عبد  الوفد  عضو 
كان  اللقاء  بأن  اسطيفو 
يوم  بعد  املوقف  لتقويم 

هذه االتصاالت مع رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان 
متام  املكلف  والرئيس 
»جبهة  ورئيس  سالم 
النائب  الوطين«  النضال 
البحث  كان  جنبالط  وليد 
عون  مطلب  حول  يدور 
استثناءه من مبدأ املداورة 
الوزارية،  احلقائب  يف 
حبيث تبقى حقيبتا الطاقة 
حصته  من  واالتصاالت 
سيادية  حقيبة  اعطاءه  او 
واخرى خدماتية. وفهم ان 

الستجابة  استحالة  هناك 
أي من املطلبني. فبالنسبة 
أي  االول،  املطلب  اىل 
خارج  عون  حصة  ابقاء 
مصادر  قالت  املداورة، 
هذا  ان  االطالع  واسعة 
اساسني  احد  ينسف 
عليهما  قام  سياسيني 
احلكومة  لتشكيل  االتفاق 
الثالث  وهما  اجلديدة 
أما  واملداورة.  مثانات 
املطلب الثاني، فيتعارض 
مع توزيع اساسي للحقائب 

احلقائب  احدى  يضع 
السيادية االربع يف عهدة 
وتبني  اجلمهورية.  رئيس 
حتى اآلن ان عون مل يغرّي 
موقفه وقد اصبحت ماكينة 
ما  عند  متوقفة  التأليف 
من  اهلل«  »حزب  سيحمله 
يف  املعنيني  اىل  اجوبة 
الساعات او االيام املقبلة 
الشيء  على  يبنى  كي 
مصادر  وقالت  مقتضاه. 
الرئيس  لقاء  على  اطلعت 
سليمان والنائب رعد انهما 
اجلهود  بذل  ضرورة  اكدا 
للوصول اىل حكومة جامعة 
البحث تناول موضوع  وان 

التتمة صفحة  31

أول  الفريق  أن  يبدو 
قد  السيسي  الفتاح  عبد 
ترشحه  إعالن  من  اقرتب 
وهو  الرئاسة،  النتخابات 
عدة  مؤشرات  عكسته  ما 
االول  أمس  يوم  صدرت 

عن جهات خمتلفة، أبرزها 
حازم  احلكومة  رئيس 
أعرب  الذي  الببالوي، 
دافوس  منتدى  أمام 
فكرة  تأييده  عن  العاملي 

التتمة صفحة  31 القاضي ديفيد راي
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اعــالنات
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Tel; 02 9632 0990

أسـعار منافـسة عـلى مـدار الـسنة

IGA تـجدون مـنتجاتنا فـي بـعض سوبـرماكات وولـورث و
ستانسل 
5 Kgs

)Backstrap(
بـ 49،90 $
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لبنانيات
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المنازل القريبة من األراضي العشبية أو األراضي المليئة بالشجيرات ُمعرَّضون لخطر الحرائق.  

 

 اعرف ما يجب عليك القيام به عند اندالع الحريق. قم بزيارة موقع VicEmergency االلكتروني.

هل تعرف ما يجب عليك فعله؟ 
emergency.vic.gov.au قم بزيارة

 اتصل بـ 667 240 1800 
FireReady قم بتنزيل تطبيق

ُمعرَّضون 
لخطر

الحرائق
أيضًا. 

سكان 
الضواحي

مهارات حقيقية
إمكانيات ال حدود لها

اختر المسار الذي يناسبك

سجـِّل اآلن!
1300 360 601   

sydneytafe.edu.au

 شهادات جامعية*     شهادات دبلوم*     دورات دراسية عبر االنترنت
دورات تلمذة مهنية     مئات من الخيارات الجامعية 

 VET FEE HELP و إعانة FEE HELP تتوفر إعانة*

Design Centre Enmore > Eora > Petersham > Randwick > St George > Sutherland > Ultimo

جبهة  رئيس  أدىل 
النائب  الوطين  النضال 
بالتصريح  جنبالط  وليد 
االتي: مع وصول الوضع 
الناعمة  مطمر  البيئي يف 
مستويات  إىل  وحميطه 
املخاطر  غري مسبوقة من 
التجديد  بفعل  البيئية 
ادى  ما  للعقد  املتتالي 
من  كميات  حتميله  اىل 
قدرته  تفوق  النفايات 
وعدم  االستيعاب  على 
لطمر  أخرى  مواقع  إجياد 
لكل  ومعاجلتها  النفايات 
الكربى  بريوت  منطقة 
وجبل لبنان، ومع الصرخة 
املشروعة ألهالي البلدات 
احمليطة بفعل تنامي تلك 
حياة  يهدد  مبا  املخاطر 
عائالتهم وأبنائهم، فإنين 
وبإسم  الشخصي  بامسي 
النضال  جبهة  كتلة 

الوطين أعلن ما يلي:
بإقفال  نتعهد  أوال: 
املطمر إقفاال نهائيا حلظة 
يف  املمدد  العقد  إنتهاء 
 2015 الثاني  كانون   17
وعدم السماح بأي شكل 
أي  بإجراء  األشكال  من 
متديد او استمالك جديد، 
الوقت  من  واالستفادة 
احللول  النتاج  الفاصل 
والفنية  والبيئية  العلمية 
املطمر  ملعاجلة  الالزمة 
الطاقة  وتوليد  القائم 
القرى  منها  لتستفيد 
البدائل  والجياد  احمليطة 
بريوت  مناطق  لنفايات 
الكربى على أن تتحمل كل 
معاجلة  مسؤولية  منطقة 
اجياد  ويتم  نفاياتها، 
حدودها  ضمن  هلا  حلول 
التأكيد  مع  اجلغرافية، 
االلتزام  ضرورة  على 
العقد  بنود  كل  بتطبيق 
وجملس  الشركة  بني 
االمناء واالعمار اثناء هذه 

املرحلة االنتقالية.
الكتلة  تتعهد  ثانيا: 
اقرتاحي  اقرار  مبتابعة 

تقدمت  ان  سبق  قانون 
إنعقاد  عند  وذلك  بهما 
للمجلس  جلسة  أول 
االول  يتعلق  النيابي، 
البلديات  حقوق  بتسديد 
منذ  هلا  تدفع  مل  اليت 
اليوم،  العام 2008 حتى 
ويتناول الثاني اعفاء كل 
البلديات احمليطة باملطمر 
املتوجبة  الديون  من 
عليها للصندوق املستقل 
أنها  سيما  ال  للبلديات 
مدى  على  كثريا  عانت 
سنوات من هذه املشكلة 
املتفاقمة، ال بل ستدرس 
طلب  إمكانية  الكتلة 
لصاحل  مالية  تعويضات 
تلك البلديات يف إقرتاح 

التشريع إياه.
الكتلة  تتعهد  ثالثا: 
متابعة امللف حتى وصوله 
املرجوة  خواتيمه  إىل 
اجلديدة  احلكومة  مع 
بادر  وقد  تأليفها،  فور 
متام  املكلف  الرئيس 
مهامه  تسلمه  قبل  سالم 
التنفيذية رمسيا بالتحرك 
ملعاجلة هذه األزمة وتعهد 
أول  يف  طرحها  بدوره 
الوزراء  جمللس  جلسة 

اجلديد.
أتفهم  إذ  إنين،  ختاما، 
ووجعهم  األهالي  صرخة 
أمتنى  املسألة،  هذه  يف 
من كل الناشطني يف هذا 
امللف إفساح اجملال أمام 
على  تبذل  اليت  اجلهود 
القفال  صعيد  من  أكثر 
هذا امللف بصورة نهائية 
حدوده  إىل  الواقع  تعيد 
حدا  وتضع  الطبيعية 
املتفاقمة  البيئية  لألزمة 
وأدعو  املنطقة،  تلك  يف 
فتح  العادة  حازم  بشكل 
فورية  بصورة  الطريق 
ودون ابطاء ال سيما انه 
مشاكل  البالد  تنقص  ال 
يف  مرورها  مع  جديدة 
سياسية  احداث  خضم 
وامنية كربى مع استمرار 
التفجريات  مسلسل 
وعودة  االرهابية 
االشتباكات اىل طرابلس 
فيها  اجليش  املرتوك 
سياسية،  محاية  دون 
وقد نعى باالمس شهيدا 
قافلة  اىل  انضم  جديدا 
الذين يسقطون  شهدائه 
الوحدة  سبيل  يف 
الوطنية والسلم االهلي، 

جنبالط: اتعهد بإقفال املطمر نهائيا لحظة إنتهاء العقد يف كانون الثاني ٢٠١٥
اللبناني  للجيش  فتحية 
التعازي  وأحر  ولشهدائه 

حسني  الشهيد  لعائلة 
واجدد  الدين،  سعد  محد 

اجليش  ملنح  دعوتي 
السياسية  التغطية 

املطلوبة حلماية االمن يف 
تلك املنطقة املمزقة.

الحريري استأصل 
املرارة

للحكومة  السابق  للرئيس  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
سعد احلريري انه »خضع صباح امس االول، لعملية 
استئصال املرارة باملنظار يف املستشفى األمريكي 

يف باريس.
وأوضح املكتب ان »العملّية اليت أجراها الربوفسور 
والدكتور  حبيقة  جوزيف  والربوفسور  قرعة  عزيز 
وطمأن  كاملة.  ساعٍة  ملّدة  دامت  أبيض،  ميشال 
للحريري،  اخلاص  الطبيب  ياسني،  عصام  الدكتور 
إىل أّن العملية تكّللت بالنجاح وأن احلريري سيمكث 
24 ساعة يف املستشفى للمراقبة، تليها فرتة نقاهة 

تدوم أيامًا عدة«.
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لبنانيـات

اعتربت احملكمة الدولية اخلاصة 
الفان  صور  شريط  بلبنان 
قدمته  الذي  ميتسوبتشي 
احملققة االسرتالية روبن فرايزر 
خالل شهادتها، دليال يف جرمية 
رفيق  الشهيد  الرئيس  إغتيال 

احلريري ورفاقه.
الدولية  احملكمة  استأنفت  وقد 
جلساتها عند العاشرة من صباح 
الهاي،  بتوقيت  االول  امس 
بريوت  بتوقيت  عشرة  احلادية 
يف  الشهود،  اىل  لالستماع 

حضور هيئة احملكمة.
االوىل  الغرفة  رئيس  افتتح 
اجللسة،  راي  دايفيد  القاضي 
قصرية  مداخلة  مساعه  وبعد 
للمتضررين  القانوني  للممثل 
بيرت هينز، وسؤال القاضي راي 
يكن  مل  وملا  اعرتاض  أي  عن 
أي اعرتاض ال من فريق الدفاع 
اخلبرية  تابعت  االدعاء،  أو 
االدالء  فرايزر  روبن  االسرتالية 
التقين  رأيها  وابداء  بشهادتها 
من  امللتقطة  الصور  شرح  يف 
حميط  يف  املوجودة  الكامريات 
االنفجار الذي استهدف الرئيس 
 14 يف  احلريري  رفيق  الشهيد 

شباط 2005.
مت  انه  ذكرت  قد  كنت  مني: 
لتسجيالت  جديدة  نسخة  اعداد 

اش.اس. بي. سي.
متطابقة،  انها  نعم،  فرايزر: 
للتسجيل  التقنية  والطبيعة 

كانت رقمية.
الشريط  مشاهدة  مني  وطلب 
بكامله للمرة االوىل عن شاحنة 
ان  على  ووافق  امليتسوبتشي 

يكون دليال.
الوقت  يسبق  الشريط  مني: 

الفعلي بقليل.
دقائق   3 يغطي  نعم،  فرايزر: 
بنك.  يف  كامريا  من  والتقط 
دقيقتني  بني  الزمنية  الفرتة 
من  دقائق،   3 اىل  ونصف 
و36  دقيقة  و52   12 الساعة 
االنفجار  وقت  حني  اىل  ثانية 

12,55 و3 ثوان.
مرة  الشريط  عرض  وأعيد 
الشاحنة  تسري  وقالت:  ثانية، 
ببطء اكثر من باقي السيارات. 
السيارات  من  عددا  ونشاهد 
اليت تتحرك على الطريق وعددا 
احلريري  موكب  ثم  املارة.  من 

واالنفجار.
مني: قيل لي ان ترمجة االرقام 

احملكمة الدولية تواصل االستماع اىل احملققة االسرتالية فرايزر وتعترب ما قدمته من شريط صور عن امليتسوبيشي دليال
اكثر  وقتا  تستغرق  العربية 
عن  شرحا  وطلب  االجنبية.  من 
فقالت:  الشاحنة،  حتركات 
باقي  سرعة  من  أبطأ  سرعتها 

السيارات بعشر مرات.
الشريط  اىل  باالستناد  مني: 
والشاحنة، هل يبدو انها تشبه 
الشاحنة يف االشرطة السابقة؟

فرايزر: نعم، بالتحديد القماش 
املشمع يف خلف السيارة الذي 
الشاحنة،  مركبة  مؤخرة  يغطي 
يف  املوجود  القماش  يشبه 
على  وينتهي  االخرى  الصور 
سطح الشاحنة ملا شاهدناه يف 
فينيسيا.  فندق  النفق  شاحنة 
واالسود  باالبيض  النفق  صور 
االش.اس.  كامريات  ويف 
والقماش  بااللوان.  سي  بي. 
والشاحنة متشابهة يف االشرطة 
يف  واالرتفاع  اللون  وكذلك 
االشرطة الثالثة وحتديدا النافذة 
اليت  الشاحنة  االمامية.  اجلانبية 
ظهرت يف الصورة لكامريات ال 
تشبه  بي.سي.  اس.  االش. 
نفق  من  خرجت  اليت  الشاحنة 

فينيسيا.
وعن نوعية الصورة ووضوحها، 
عالية  ليست  النوعية  قالت: 
حاولنا  ان  وحتديدا  اجلودة، 
توسيع الصورة او التعرف على 
ميكننا  انه  اظن  ال  املارة  احد 
القيام بذلك. فالوجوه ميكن ان 
الحظنا  وان  واضحة  غري  تكون 
هناك العديد من النقاط والظالل 
وال اعرف مستوى التطابق لكنه 
ميكن  انه  اظن  وال  كاف،  غري 
حتسني الصورة ليكون واضحا.

وعما إذا كانت أجهزة التشويش 
كامريا  نوعية  على  تؤثر 
ال  قالت:  اش.اس.بي.سي، 
لالجابة  مؤهلة  كنت  ان  اعرف 
مل  اننا  اعرف  لكين  ذلك،  عن 
ان  تعترب  معلومات  اي  نتلق 
هذه األجهزة قادرة على التأثري 
والتجهيزات،  الكامريات  على 
اضافة اىل ان مشغل الكامريات 
ابلغنا ان نوعية التسجيالت هي 
عموما كما رأيناها وشرح لنا ان 
تسجيالت 3 اشهر تبقى حمفوظة 
حتتفظ  اليت  االقراص  اي 
بعض  ان  وقال  باالشرطة. 
تؤثر  ال  ولكنها  ختتفي  النقاط 
على تطابق التسجيالت بل على 

الوضوح يف الصورة.
فان  أن  يبدو  هلا:  قيل 
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أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

املوكب  يسبق  امليتسوبتشي 
حبواىل دقيقة.

التوقيت  اىل  نظرت  أجابت: 
عندما كتبت التقرير.

مرة  أبطأت  الشاحنة  هلا:  قيل 
جديدة الن اول سيارة مل تصب 
ويبدو ان الشاحنة كانت تسبق 
املوكب وابطأت لتسمح مبروره، 
وأصاب االنفجار السيارة الثالثة 

والرابعة.
االجابة،  الصعب  من  أجابت: 
مرمى  يف  الشاحنة  مرت  برأيي 
مر  بدقيقة  وبعدها  الكامريا 
االنفجار.  وقع  وبعدها  املوكب 
مبوقع  يتعلق  ما  يف  ولكن 
يف  تظهر  ال  فإنها  املوكب 

التسيجالت.
قيل هلا: نرى تسجيالت حمددة 
يتم  اليت  املنطقة  زرت  وانت 

تسجيل هذه االشرطة فيها.
تقييم املسافات

للمسافات،  تقييمها  وعن 
ان  اظن  اذكره  ما  وفق  قالت: 
املسافة تبلغ 50 مرتا. شاهدت 
املراقبة  كامريات  اشرطة  كل 
وهي  اش.اس.بي.سي 
متشابهة من حيث النوعية وان 
نظام كامريات املراقبة هو نظام 
بالتأثريات  يتأثر  وال  داخلي 

اخلارجية.

اعرتاض
ادفورد: نتحدث عن أدلة تتعلق 
بشاحنة معينة وكيفية وصفها، 
مل  بالشاحنة  يتعلق  ما  ففي 
امليتشوبتشي  كانت  أنها  حندد 

نفسها.
راي: أخذنا مبالحظتك.

ادوارد  احملامي  سجل  بدوره، 
مل  الشاحنة  هوية  أن  مالحظة 

حتسم بعد.
وتابعت فرايزر: مت حتليل بعض 
من  تقرير  ولدينا  االشرطة. 
الشرطة الفيدرالية األملانية اليت 
التسجيالت،  حللت  قد  كانت 
مل  لكن  الصور  تكبري  فحاولت 

تتوضح.
ونفت علمها بوجود أي كامريات 
منطقة  تغطي  آخر  مصدر  من 
السان جورج، غري اليت اطلعت 

على مضمونها.
ملنطقة  ثابتة  صور  وعرضت 
فينسيسا سحبت من التسجيل، 
كما  للمشاهدة،  أسهل  وهي 
قال مني، والذي طلب اعتمادها 

كدليل.
الصور.  فحوى  فرايزر  وشرحت 
وقد مت اعتمادها كدليل، وهي 

كناية عن 24 صورة ثابتة.
استئناف اجللسة

وبعد اسرتاحة ملدة نصف ساعة، 

استؤنفت اجللسة، فسأل ميلن: 
بأكرب  حندد  أن  املهم  من 
شاحنة  موقع  الدقة  من  قدر 
يظهر  فاالدعاء  امليتسوبيتشي، 
صورة مأخوذة من كامريا تظهر 
شباط   14 يف  االنفجار  حلظة 
صورة  بعرض  قام  ثم   .2005
جوية لتحرك الشاحنة يف مكان 
اعتداء 14 شباط 2005. يستنتج 
االوقات  يف  تفاوت  وجود 
الواردة على كامريات املراقبة.

مع  تواصلنا  لقد  فرايزر: 
املهندس الذي يهتم بكامريات 
ال  ملصرف  التابعة  املراقبة 

.HSBC
الوقت  على  نعتمد  ال  االدعاء: 
الصور، ولكننا  الذي يظهر يف 
إىل  بالنسبة  الوقت  اعتمدنا 
ال  ملصرف  العائدة  الصور 

.HSBC
امليتسوبيتشي  شاحنة  فرايزر: 
عكس  على  ببطء  تتحرك  كانت 
والشريط  األخرى،  السيارات 
يغطي 3 دقائق وأخذ من مصرف 

.HSBC
صورة  ل24  االدعاء  عرض  ثم 

.HSBC مأخوذة من مصرف
صورة  يظهر  االدعاء  ميلن: 
حلظة  تظهر  كامريا  من  مأخوذة 
 ،2005 شباط   14 يف  االنفجار 
يف  تفاوت  وجود  مستنتجا 
كامريات  على  الواردة  االوقات 
يعرض،  فاالدعاء  املراقبة، 
لتحرك  جوية  صورة  قدم  ثم 
 14 اعتداء  مكان  يف  الشاحنة 

شباط 2005.
ادوارد

عن  الدفاع  استجوب حمامي  ثم 
املتهم مصطفى بدر الدين آين 
حول  فرايزر  الشاهدة  ادوارد 
حتليل كامريات املراقبة، وثبوت 
الكامريات،  بقية  من  السيارة 
سائال عن إمكان وجود كامريات 
من اجلهة الغربية، وليس فقط 
من اجلهة الشرقية، مشريا اىل 
أن كل أشرطة كامريات املراقبة 
شرق  إىل  تأتي  عرضت  اليت 

موقع االنفجار.
أن  تأكيدها  فرايزر  وجددت 
هي  املتسوبيتشي  شاحنة 
عملية  يف  املستخدمة  نفسها 
اىل  نظرت  وقالت:  التفجري، 
كانت  فالشاحنة  االشرطة،  كل 
مشابهة ملا عرض، نافية علمها 
بوجود كامريات غري اليت اطلعت 

على مضمونها.
الدرجة  غرفة  أن  راي  وأعلن 
الدفاع  لفريق  تسمح  األوىل 
بتقديم  مرعي  حبيب  حسن  عن 
 31 اجلمعة  يوم  حتى  مالحظاته 
مشريا  احلالي،  الثاني  كانون 
طلب  تدرس  احملكمة  أن  إىل 
مرعي  ملف  الدفاع بضم  حمامي 
ورفاقه،  عياش  قضية  اىل 
 4 قبل  اجلواب  ستعطي  وأنها 

شباط املقبل.
جلسة بعد الظهر

وبعد استئناف جلسة بعد الظهر 
الهاي،  بتوقيت  الثالثة  عند 
ادوارد  اين  الدفاع  تابع حمامي 
الشاهدة  على  اسئلته  طرح 
حول  كلها  تتعلق  اليت  فرايزر، 
ومقابلة  االعتداء،  جرمية  مسرح 
الشاهدة مع املسؤول عن غرفة 
الرئيس  لنفق  التابعة  التحكم 

وتقريرها  فرجنية،  سليمان 
اليت  والطلبات  مقابلته،  حول 
اللبنانية  السلطات  إىل  قدمت 
عن  الكامريات  صور  حول 
ويف  النفق،  عند  السري  حركة 
وبالتالي  اجلرمية،  موقع  حميط 
كما  معلومات  على  حتصلي  مل 
طلبيت منهم، وعن فحوى الطلب 
اللبنانية،  السلطات  اىل  الثاني 
مشرية إىل انها تقبل ما تقدمه 
جتربها  وال  اللبنانية،  السلطات 

على التسليم.
القاضية  سألت  جهتها،  من 
ان  ادوارد  احملامي  بريدي، 
نفسه  اجلزء  عن  يتكلم  كان 
فرايزر  فأوضحت  النفق،  من 
اجلزء املقصود، وقالت: تلقيت 
اللبنانية  السلطات  من  رسالة 
من  شريطني  تلقت  إنها  تقول 
وال  للنفق،  املشغلة  الشركات 
شري  السيد  كان  اذا  أدري 
قد أخطأ يف درسه لألشرطة أم 

شيء آخر.
ثم رفعت اجللسة لثالث دقائق 
إلحضار  ادوارد  من  بطلب  بعد 

أوراق خاصة.
اسئلة  ادوارد  طرح  ذلك،  بعد 
على  فيها  ركز  فرايزر  على 
حمور العجالت االمامية، وعرض 
منها  طالبا  لشاحنة  صورة 
اليت قدم  الشاحنة  التمييز بني 
موضوع  والشاحنة  صورتها 
التفجري. وقال: ال ميكنك القول 
يف  رأيناها  اليت  السيارة  إن 

الصورة حتمل متفجرات.
من  أي  كان  اذا  راي  وسأل 
فكان  االستجواب،  يريد  الدفاع 

اجلواب ال.
االسرتالية  اخلبرية  ميلن  وسأل 
واملتحركة،  الثابتة  الصور  عن 
وان كان لديها صور يف االجتاه 
جورج  السان  من  أي  املعاكس 

باجتاه النفق.
راي: ال أسئلة اضافية من غرفة 
الدرجة األوىل. وشكر الشاهدة 

فرايزر.
يف  كان  إذا  ادوارد  وسأل 
كل  على  االطالع  الزمالء  امكان 
افادات الشهود باستثناء افادة 

شري.
ميلن:  الكس  االدعاء  وكيل 
سئلت  فرايزر  آنسة  باختصار، 
اشرطة  على  السري  حركة  عن 
الكامريا وغالبا ما كنت تذكرين 
اجلنوب  اىل  الشمال  من  عبارة 
ال  الشمال  اىل  اجلنوب  ومن 
توضح  خريطة  لدينا  انه  اعتقد 

االجتاهات املكانية.
ان  نقول  عندما  انه  الواقع  يف 
السان  باجتاه  حركة سري  هناك 
السان  من  انطالقا  او  جورج، 
الصور  ان  الواقع  يف  جورج، 
والصور  استعرضناها  اليت 
السري  حركة  تبني  هل  الثابتة 

من واىل السان جورج؟
فرايزر: الصور اليت رأىناها من 
باجتاه  السري  حركة  هي  النفق 

منطقة السان جورج.
اشرطة  لديك  ليس  اذا  ميلن: 
حلركة السري باالجتاه املعاكس.

مكتب  الساعة  حتى  فرايزر: 
املدعي العام ليس لديه اشرطة 
من  املراقبة  لكامريات  مراقبة 

السان جورج باجتاه النفق.
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املشرق  مسيحيي  لقاء  عقد 
أمينه  برئاسة  الدوري  اجتماعه 
مظلوم  مسري  املطران  العام 
مطرانية  قاعة  يف  مقره  يف 
الكلدان يف بعبدا، وجرى عرض 
ونشاطاته  اللقاء  لتاريخ  معمق 
عمل  لربنامج  ودرس  وعالقاته 
مع  االفعل  التنسيق  ولكيفية 

كافة مسيحيي دول املشرق.

واثر اللقاء صدر البيان التالي:
أوال: يؤكد اللقاء أن همه األول 
واألمن  السالم  يعمه  شرق 
واالستقرار على قاعدة املواطنة 
التنوع  واحرتام  واملساواة 

ودينيا  واثنيا  قوميا  والتعدد 
كرامة  ثقافة  وتعميم  ومذهبيا 
والقيم  املبادئ  هذه  االنسان. 
بل  فحسب  مسيحية  ليست 
املنطقة  تنري  إما  وهي  انسانية 
احلقد واجلهل  او يسيطر عليها 

والتكفري.
بقلق شديد  اللقاء  يتابع  ثانيا: 
اخبار سوريا وجراحها بكل أهلها 
وبكل ترابها ويدعو على هامش 
مؤمتر جنيف اىل البدء بآلية ختفف 
من معاناة الناس وسفك الدماء 
الطالق  وقف  عرب  األقل  على 
النار واالهتمام بقضايا الشعب 
احلياتية امللحة من تهجري ودمار 

مع  يصلي  اللقاء  ان  وطبابة. 
قداسة البابا والبطاركة من أجل 
السالم ويثمن بيان مؤمتر جملس 

الكنائس العاملي حول سوريا.
ثالثا: يشدد اللقاء على أن معركة 
الدساتري يف العامل العربي هي 
الفكر  توجه  على  قانوني  حمك 
واالسالمية. العربية  النخب  يف 

ان حراك تونس ومصر على هذا 
نتمنى  ما  بتغيري  يبشر  الصعيد 
نهضوية  مفاهيم  اىل  أن يصل 
خاصة يف ما يتعلق باالقباط يف 
ومشاركتهم  ومساواتهم  مصر 
يف صناعة القرار كجزء ال يتجزأ 

من النسيج الوطين«.

لقاء مسيحيي املشرق يدعو اىل شرق يعمه السالم واألمن 
واالستقرار ويثمن بيان مؤمتر جملس الكنائس العاملي حول سوريا

ميلن: شكرا، حنن نكتفي بهذا 
اعرف  وال  االسئلة  من  القدر 
اسئلة  من  هناك  كان  اذا  ما 

اضافية للقضاة.
راي: ال اسئلة اضافية من قبل 
غرفة الدرجة االوىل، وبالتالي 
على  فرايزر  آنسة  نشكرك 
الهاي  اىل  السفر  عناء  تكبد 
ونتمنى  االفادة  على  نشكرك 
لك رحلة موفقة اىل اي مكان 

تقصدينه.
نكتفي  ان  ميكننا  هل  راي: 
افادات  عن  مبلخصات  اليوم 
 ١٥٥ املادة  مبوجب  الشهود 
اشار  الذي  الشاهد  وحتديدا 
لكي  خصوصا  ادوارد،  اليه 
من  هناك  كان  اذا  ما  نرى 
محاية  اجراءات  اىل  حاجة 
وسرية المساء بعض الشهود 

االخرين.
القاضي  حضرة  نعم  ميلن: 

اشكرك على ذلك.
لالستفهام  وقفت  ادوارد: 
من  للزمالء  ميكن  كان  اذا  ما 
الشهود  كافة  على  االطالع 
باستثناء   ١٥٥ املادة  مبوجب 

افادة الشاهد حسني شري.
راي: هلذا السبب اقرتحت ان 
اسأل  انا  املسار،  هذا  ننتهج 
علينا  يتلو  ان  ميلن  السيد 
الشهود  افادة  عن  ملخصات 
املادة  مبوجب  قبلت  اليت 
١٥٥ وان يبقى على االفادات 
كان  ان  يتأكد  ريثما  الباقية 
هؤالء  هوية  حلماية  حاجة  من 
اجراءات  نريد  حنن  الشهود، 
ان  وحناول  علنية  حماكمة 
الشهود  امساء  ذكر  نتجنب 

قدر املستطاع.
ادوارد: استمزجت اراء زمالئي 

وحنن نوافق على اقرتاحك.
بإفادة  يتعلق  ما  يف  راي: 
رقم  منحت  وقد  الشاهد  هذا 
p50، واالسم املستعار  البينة 
وكما   ،prh310 هو  للشاهد 
امسه  ان  ومبا  الغرفة  ذكرت 
هو  فالشاهد  سريًا  يعد  مل 
مقدمة  هناك  شري،  حسني 

تتعلق بالتوجيهات اليت كانت 
هذا  يف  اصدرتها  احملكمة 
عن  امللخص  ولكن  اجملال 
بتاريخ ٤١  التالي  اإلفادة هو 
ضبط  تاريخ  اي   ،٢٠١٠ آذار 
اإلفادة حدد الشاهد ما مفاده 
انه خالل إدالئه بهذه اإلفاده 
التحّكم  غرفة  يف  يعمل  كان 
للنفق  املراقبة  بكامريات 
حتى  جورج  السان  من  املمتد 
وقال  شهاب،  فؤاد  نفق 
شباط/ شهر  انه يف  الشاهد 
فرباير ٢٠٠٥ كان يعمل حتديدًا 
يف غرفة التحكم يف كامريات 
من  املمتّد  للنفق  املراقبة 
السان جورج حتى فؤاد شهاب 
وباالجتاهني املعاكسني اي من 
فؤاد شهاب حتى السان جورج 
ما  األدلة يف  من  عدد  وقّدم 
يتعلق بنظام كامريات املراقبة 
فّصل  انه  كما  النفق  ضمن 
االتصال  مت  اليت  الطريقة 
فيها لتسليم أشرطة كامريات 
صّورتها  اليت  فيها  املراقبة 
ضمن  املوضوعة  الكامريات 
وكيف  اإلعتداء  يوم  النفق 

سلم هذه األشرطة.
على  عّلق  الشاهد  وان  كما 
على  التوقيت  ضبط  كيفية 
هذا  املراقبة،  نظام  كامريات 
إفادة  عن  ملخص  باختصار 
الشاهد حسني شري باإلضافة 
اىل هذه املسألة هناك جمموعة 
من البيانات ورمبا ليس هناك 
من حاجة اىل تالوة هذه األرقام 
مبا ان الوثيقة اصبحت متوفرة 

بأيدي قضاة الغرفة.
والسؤال الذي أطرحه اآلن هو 
األدلة  هذه  كل  كان  اذا  ما 
يفرتض ان متنح أرقام بيانات 
باحملاكمة  صلتها  لتعكس 

والقبول بها كأدلة.
عند  انه  الواقع  يف  ميلن: 
املادة  مبوجب  بطلب  التقّدم 
١٥٥ طلب مّنا ان نضيف اليها 
املواد الثبوتية املرفقة والطلب 
كان يتعلق ايضًا بهذه املواد 

الثبوتية املرفقة.
بينات  أرقام  مننحها  مل  وان 

اآلن رمبا سيطول األمر.

راي: طبعًا، حنن نرغب دائمًا 
يف أن تكون الوثائق املرفقة 
االساسية  بالوثائق  مرتبطة 
هل ميكننا ان ننتهي من األمر 
امور  لدينا  يكن  يم  لن  اآلن 
اعمالنا هلذا  اخرى على جدول 

اليوم؟
هذه  اىل  سنعود  رمبا  اذًا 
السبت  يوم  صباح  الوثائق 
لدينا  يكون  حيث  )اليوم( 
الئحة حتمل ارقام هذه الوثائق 

غري الوقم املرجعي لألدلة.
ميلن: نعم، اريد ان اثري نقطة 

اخرى.
راي: فلننتهي من هذه النقطة 
ان  اوضح  ن  اريدا  بداية. 
امللخص الذي تاله علينا حمامي 
االفادة  عن  العام  املدعي 
امللقبة بالبينة P٥٠ ليس بينة 
يوم  سنعمل  حنن  الواقع  يف 
واملواد  االفادة  منح  على  غد 
ارقام  بها  املرفقة  الثبوتية 

بينات.
فقط  اليوم  ُتلي  امللخص 
تتم  ال  حتى  للوقت  اختصارًا 
خالل  االفادة  كامل  تالوة 
سيستغرق  ذلك  ألن  اجللسة 
وبالتالي  الوقت  من  الكثري 
واعضاء  ميلن  السيد  سيقوم 
االفادات  هذه  بقراءة  فريقه 
عنها،  مبلخصات  وتزويدنا 

الكلمة لك السيد ميلن.
ميلن: حضرة القاضي تعرفون 
بال شك ان غدًا سنستمع اىل 
املؤمترات  نظام  عرب  شاهد 
آخرين  وشاهدين  املتلفزة 
وأريد  اجللسة  يف  حاضرين 
اىل  الغرفة  انتباه  ألفت  أن 
االثنني  يوم  التالية  األمور 
شهود  افادات  اىل  سنستمع 
احملكمة  امام  آخرين حيضرون 
هولندا  اىل  سيصلون  لكنهم 
يف اليوم السابق وبالتالي لن 

يتسنى يوم االثنني صباحًا.
بتوقيت  الرابعة  الساعة  وعند 
بتوقيت  اخلامسة  الهاي، 
راي  القاضي  رفع  بريوت، 
اجللسة اىل العاشرة من صباح 
الستكمال  )السبت(  السبت 

مساع الشهود الثمانية. 

احملكمة الدولية تواصل االستماع اىل احملققة االسرتالية 
فرايزر وتعترب.....

العامة  االشغال  جلنتا  عقدت 
والبيئة،  واملياه  والطاقة  والنقل 
امس  ظهر  قبل  مشرتكة  جلسة 
جلنة  رئيس  برئاسة  االول، 
النائب  والنقل  العامة  االشغال 
املقرر  وحضور  قباني  حممد 
قانصوه  عاصم  النائب  اخلاص 
رئيس  ديب،  حكمت  والنواب: 
ارتور  شهيب،  أكرم  البيئة  جلنة 
نظاريان، امني وهيب، علي عمار، 
غازي زعيرت، غسان خميرب، مجال 
نبيل  املوسوي،  نواف  اجلراح، 
سيمون  موسى،  ميشال  نقوال، 
ابي رميا، شانت جنجنيان، هنري 

حلو وقاسم هاشم.
اإلمناء  جملس  عن  أيضا،  وحضر 
نبيل  اجمللس  رئيس  واالعمار 
شحرور  ابراهيم  والدكتور  اجلسر 
وزير  مستشار  فرحات،  وبسام 
وزارة  وعن  صياح  غسان  البيئة 

البيئة بسام صباغ.
جلنة  رئيس  قال  اجللسة،  إثر 
االشغال: بعد العرض الذي قدمه 
شهيب  اكرم  االستاذ  الزميل 
حول  النيابية  البيئة  جلنة  رئيس 
مطمر الناعمة والنقاش الذي دار، 

تبني لنا االتي:
اوال - ان مجيع النواب من مجيع 
امجعوا  احلاضرة  السياسية  الكتل 
على تأييد مطالب االهالي احملقة 
على  املنطقة،  اهالي  وعلى شكر 
 ١6 الطويلة  الفرتة  هذه  حتملهم 
يف  املطمر  هذا  لوجود  سنة، 
املهم،  الثاني  واالمر  منطقتهم. 
هو ان هناك اتفاقا على ان تاريخ 
٢٠١٥/١/١7، اي بعد سنة متاما من 
اىل  نفايات  اي  تدخل  لن  اليوم 
الزميل  وسيتوىل  الناعمة  مطمر 
اكرم شهيب ابالغ هذا القرار اىل 
وايضا  واالعمار.  االمناء  جملس 
اللجنة  ان  ان تعترب  اللجنة  قررت 
الفرعية اليت يرأسها الزميل اكرم 
هي  البيئة  جلنة  رئيس  شهيب 
قبل  من  داخلية  ازمة  خلية  مبثابة 
تتمثل  اليت  وهي  النواب  جملس 
فيها كل الكتل السياسية من اجل 
واضحا  بات  ألنه  احللول،  متابعة 
بالنسبة لنا ان فرتة سنة لن تأتي 
ان  علينا  ولكن  اجلذرية،  باحللول 
نعمل مجيعا كي جند احللول املوقتة 
احلل  اىل  نصل  ان  اىل  ايضا 
خلطة  تنفيذي  اقرار  وهو  الدائم 
وبالتالي  سنوات  ثالث  تستغرق 
احملارق  تعتمد  عملية  اىل  نصل 
االيام  هذه  حديثة  اصبحت  وهي 
وال يوجد فيها تلوث، ويف مناطق 
اننا  التخمري والطمر. املهم  اخرى 
سنعمل مع االهالي، ونطالب اآلن 
فورا  للبلديات  احلوافز  تدفع  بأن 
ألن هلم حقوقا مت اقرارها مبوجب 
مراسيم ومل تدفع حتى االن واننا 
البلديات  احتادات  نطالب  ايضا 
املركزية  السلطة  مع  بالتعاون 
بعد  ستعتمد  اليت  احللول  بإجياد 
اقل من سنة من اآلن. حنن حنيي 
استمرار  عليهم  ونتمنى  االهالي 
بينهم  والتعاون  للعمل  مراقبتهم 
العام بهذا  الدولة والقطاع  وبني 
حتل  اهلل  شاء  وان  اخلصوص، 
االزمة على هذا االساس اىل ان 

يتم احلل الدائم.
شهيب

أما رئيس جلنة البيئة فقال: من 
دون مقدمات، وألن مسألة مطمر 
وأشبعت  مزمنة  مسألة  الناعمة 
العام  منذ  وعودا وكالما وحتديدا 
٢٠٠8، وبعد االجتماع االخري الذي 

مع  احلكومي  السرايا  يف  عقد 
دولة الرئيس ميقاتي ومع وزيري 
البيئة والبلديات، واالجتماع الذي 
عقد اليوم للجان املشرتكة تؤكد 

على ما يلي:
١- العمل فورا على تأمني مساحة 
االراضي  من  مربع  مرت  الف   6٠
للمواد  التسبيخ  لعملية  الالزمة 
العوادم  ترسل  حبيث  العضوية 
للخطة  وفقا  املطمر  اىل  فقط 
عام  وضعت  اليت  االساسية 
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من  االهلية  الرقابة  تأييد   -٢
جانب  اىل  مدني  وجمتمع  بلديات 
البيئية  والرقابة  الرقابة  شركات 

املعتمدة.
املتعلقة  املراسيم  تطبيق   -3
حبقوق البلديات والشروع بدفعها 
فورا مع تشكيل احلكومة العتيدة، 
القانون  وتسريع صدور اقرتاحي 
املتعلق باحلقوق املالية املقدمني 
واكرم  خميرب  غسان  النائب  من 

شهيب للبلديات احمليطة.
آلية  بتأمني  فورا  البدء   -٤
بالطاقة  احمليطة  البلدات  تزويد 
الكهربائية املنتجة من املطمر جمانا 
وملدة ٢٤ ساعة على ٢٤، على ان 
الكاملة،  اآللية  تأمني  يتعدى  ال 
أي الرتتيبات للكهرباء، اكثر من 
اليوم. وكما  ابتداء من  6 شهور 
وعدنا باالمس بلدة عني درافيل 
ايام  عشرة  وخالل  االقرب  هي 
ببداية  منها  بيوت  عشرة  تضاء 
ان  الكهربائية على  الطاقة  انتاج 
البلدات احمليطة خالل  تصبح كل 
الغاز  من  تستفيد  اشهر  ستة 

امليثان.
٥- تكليف استشاري بيئي صحي 
موثوق وضع دراسة بيئية متكاملة 
عن مدى تأثري نشاط املطمر على 

الصحة العامة.
أضاف: أعلن تأكيد نواب منطقيت 
الشوف وعاليه والبلديات واالهالي 
على القرار الواحد مع رئيس جبهة 
وليد  االستاذ  الوطين  النضال 
جنبالط على إقفال مطمر الناعمة- 
يف  نهائيا  اقفاال  درافيل  عني 
العقد  انتهاء  تاريخ   ٢٠١٥/١/١7
املوقع بني جملس االمناء واالعمار 
والشركة املشغلة ومتابعة معاجلة 
املوقع بعد االقفال كما نص عقد 
عدم  باقفاله  ويقصد  التلزيم، 

دخول نفايات جديدة.
اخلطة  السنة  هذه  خالل  فلتوضع 
البديلة لتوزيع عبء النفايات على 
املناطق ال مركزيا حبيث ال حتتمل 
عن  النفايات  واحدة عبء  منطقة 
احللول  واعتماد  الباقية  املناطق 
واقرتها  سابقا  وضعت  اليت 
قرار  وتنتظر  الوزارية  اللجنة 
يف  العتمادها  الوزراء  جملس 

بريوت الكربى.
املعاجلة مع الناس

سئل عن املعاجلة مع الناس؟
دائمة  الناس  مع  املعاجلة  أجاب: 
وجع  قلت  كما  االول  اليوم  منذ 
الناس كبري. حتملت هذه املنطقة 
عن كل مناطق جبل لبنان ما عدا 
الكربى  وبريوت  جبيل  منطقيت 
وبالتالي كان جيب ان يقفل املطمر 
يف ال٢٠٠8، امنا متديد بعد متديد 
ونتيجة ضياع القرار بني الوزارات 
واالعمار  االمناء  وجملس  املعنية 
بعد  ومؤخرا  السياسي  والوضع 
أقرت  خطة  هناك  صار  ال٢٠١٠ 
الرتب  وجاءت سلسلة   ٢٠١٠ يف 
االمنية  واملشاكل  والرواتب 

هنا.  اىل  وصلنا  ثم  والسياسية 
هذا املطمر مل يعد يستوعب حتى 
 ٢٠١٥/١/١7 وبعد  واحدة،  شاحنة 
أي  الناعمة  مطمر  اىل  يدخل  لن 
من  سياسي  قرار  وهذا  نفايات 
زعماء املنطقة ونوابها وفاعلياتها 
هو  ليس  واهاليها.  وبلدياتها 
حتد ألحد. أكيد املنطقة عملت ما 
الطريق،  أما موضوع فتح  عليها. 
فمن اقفله قام بذلك بهدف لفت 
ان  وأعتقد  وجع،  الناس. صوت 
كل  حتركت  وصلت.  الرسالة 
رغم  املسؤولني  وكل  االدارات 
وجود  عدم  بسبب  القرار  غياب 
وليد  عن  كالم  وصدر  حكومة. 
باالقفال يف  بالتعهد  جنبالط  بك 
سياسي  كمسؤول   ،٢٠١٥/١/١7

اساسي يف املنطقة.
اىل ذلك، اعلنت البلديات جمتمعة 
اللجنة،  اجتماع  بعد  اآلن  موقفا 
اجل  من  السياسي  املوقف  بعد 
حكومة  هناك  كان  ولو  االقفال، 
القرار  تعطينا  ان  انتظرنا  لكنا 
احلكومة  بغياب  ولكن  النهائي 
ضمانات  يعطي  ان  ميكن  ما  كل 

فعلناه.
ليس  قال:  سؤال،  على  وردا 
السبب  هلذا  سحري،  حل  هناك 
باستعمال  الشركة  يلزم  العقد 
ونلتزم   ،٢٠١٥ حتى  املطمر 
هناك  االجراء.  املرعية  القوانني 
جيدوا  ان  املعنيني  وعلى  سنة 
العام  يف  اقفلنا  عندما  احللول. 
هناك  كان  محود،  برج  مكب   97
خطة طارئة واستطعنا ان نقفلها. 
جدية  من  هناك  كان  اذا  اآلن، 
ان  املهم  نقفل،  ان  نستطيع 
تكون اجلدية موجودة يف احلكومة 

القادمة.
حمقة،  مطالبهم  كل  أضاف: 
الرقابة  من خالل  جاهدين  ونعمل 
املوجودة ورقابة االهالي على احلد 
من رمي النفايات من خالل الفرز 
املطمر،  اىل  وارساهلا  والتسبيخ 
نتابعه  ان  واجب  علينا  عمل  هذا 
حتى نؤمن عمر املطمر ألنه لو مت 
لكان  البداية،  منذ  عوادم  اجياد 

حتمل املطمر عندها ٢٥ سنة.
مشكلة  حتل  ان  اليوم  واهلم 
ويف  االهالي،  ومشكلة  املطمر 
الوقت نفسه ان ال خنلق مشكلة 
جديدة لكل املناطق اليت تستفيد 
يكون  ان  همنا  املطمر.  هذا  من 
العامل البيئي عامال اساسيا، وأن 
يصل للناس حقها بيئيا وصحيا، 
وحق البلديات اليت قدمت الكثري 

منذ ذلك الوقت حتى اليوم.
وحتى  اآلن  من  قباني:  قال  ثم 
واريد  اتفاق  هناك   ،٢٠١٥/١/١7
ان احيي موقف وليد بك جنبالط 
السياسية  التغطية  اعطى  الذي 
الزميل  وجهود  االتفاق  هلذا 
بعد  شهيب.  اكرم  االستاذ 
ان  اىل  فرتة  هناك   ٢٠١٥/١/١7
جذرية  خطة  هناك  اخلطة.  تنتهي 
وعدة  مناطق  عدة  للبنان ستحدد 
حلول تعتمد احملارق احلديثة وهي 
احملارق  تعتمد  فيها،  تلوث  ال 
ايضا  وتعتمد  املناطق  معظم  يف 
اخرى.  مناطق  الصحي يف  الطمر 
سنوات  بضعة  اىل  حتتاج  هذه 
اىل هذه  الوصول  اآلن حتى  من 
او  سنوات   3 فرتة  لدينا  اخلطة، 
خالهلا  يف  يتم  ان  وجيب  اكثر، 
من  اكثر  يف  موقتة  حلول  اجياد 
تعاون  حيدث  ان  وجيب  منطقة، 

لذلك، حتى متر هذه املرحلة. 

شهيب قال انه ال ميكن ملنطقة واحدة حتمل عبء النفايات
جلسة مشرتكة للجنيت االشغال والبيئة النيابيتني حول مطمر الناعمة



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

مصلحة للبيع
للبيع محل كباب وبيتزا وبريغر يقع يف قلب 

السوق التجاري يف بانكستاون..
مدخول جيد.. تجهيزاته جديدة

للجادين يف الشراء االتصال على الرقم:
0417 246 205

للمقاومة  الوفاء  كتلة  اعتربت 
اجلامعة  السياسية  »احلكومة  ان 
إمنا  للبنان  ظرفية  حاجة  ليست 
هي اإلطار الطبيعي والدستوري 

للوفاق الوطين«.
اجتماعها  الكتلة  عقدت  وقد 
الدوري يف مقرها يف حارة حريك 
النائب  برئاسة  اليوم  ظهر  بعد 
حممد رعد ويف حضور أعضائها.

افتتحت اجللسة وفق بيان بتالوة 
شهداء  أرواح  »عن  الفاحتة 
اهلرمل  يف  االرهابية  التفجريات 
القصف  وشهداء  حريك  وحارة 
مدن  على  التكفريي  الصاروخي 

وبلدات البقاع الشمالي.
هذا  لوقائع  عرض  جرى  ثم 
تنفذه  الذي  اإلجرامي  املسلسل 
اجملتمع  على  خطرة  جمموعات 
لألسف حتظى  تزال  ال  االنساني 
االطالق  على  مربرة  غري  بتغطية 
السياسية  القوى  بعض  من 
املنضوية يف فريق 14 آذار رغم 
التهديد اجلدي الذي تشكله هذه 
األهلي  السلم  ضد  اجملموعات 
الوفاق  وميثاق  الواحد  والعيش 

الوطين.
ملا  وادانة  عرض  جرى  كما 
تشهده مدينة طرابلس من فلتان 
أمين واستهداف للجيش اللبناني 
يهددون  مسلحني  قبل  من 
املدينة  هذه  واستقرار  أمن 
الطبيعية  احلياة  دورة  ويعطلون 
الدولة  هيبة  ويضربون  فيها 

ومؤسساتها«.
»مآل  اىل  النقاش  وتطرق 

كتلة الوفاء للمقاومة: احلكومة السياسية اجلامعة هي اإلطار الدستوري للوفاق الوطين

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

عاليه  داخلية  وكيل  على  ُعثر 
التقدمي  احلزب  يف  السابق 
جثة  مروش  سامي  االشرتاكي 
عاليه  اجلبل  رأس  طريق  على 
رياضة  ميارس  كان  حيث 
املشي، بعد اصابته بطلقني من 
قريبة،  مسافة  من  صيد  سالح 

يف الرقبة والصدر.
وحضرت االجهزة االمنية واالدلة 

اجلنائية ملباشرة التحقيقات.
التحقيق  من  االنتهاء  وبعد 
جرمية  يف  االرض  على  االولي 
السابق  الداخلية  وكيل  مقتل 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب  يف 
يف عاليه سامي مروش واعطاء 
القضاء املختص االشارة، رفعت 
اجلرمية  حصول  مكان  من  اجلثة 
يف منطقة رأس اجلبل يف عاليه 
ونقلت اىل »مستشفى االميان« 
يف املدينة الستكمال التحقيق.

وغصت دارة النائب اكرم شهيب 
باملعزين الذين قدموا من خمتلف 
مناطق اجلبل، ويف هذا االطار، 
سامي  »الرفيق  شهيب:  قال 
ملناضل،  كبرية  خسارة  مروش 
الكشافة  من  حياته  كل  عاش 
حتى  صباه  فرتة  كل  اىل 

مرحلة شبابه مناضال يف احلزب 
التقدمي، ان عائلته ختسره اوال 
احلزب،  بلدته وخيسره  وختسره 
حنن اليوم يف هذه الساعة من 
احلزن، نقول اننا نثق باالجهزة 
االمنية اللبنانية، نثق بالقضاء، 
قامت  املطلوب  كل  وبالتالي 
جنائية  ادلة  من  به  االجهزة 
بكل  تقوم  واالجهزة  وحتقيق 
وبعد  التحقيق  ننتظر  دورها، 

التحقيق يكون لنا كالم اخر«.
االدلة  موضوع  »ان  اضاف: 
اصحاب  من  اناس  بيد  كله 
من  لسنا  حنن  االختصاص، 
اىل  يذهبون  الذين  الناس 
حنن  االتهامات،  او  التكهنات 
الذي  االساسي  التقرير  ننتظر 
املختصة  االجهزة  عن  يصدر 
وعلى ضوئها يكون لنا موقف، 
نتهم  ان  نستطيع  فال  االن  أما 

احدا وننتظر التحقيق«.
وحول اقامة املأمت قال شهيب:« 
ننتظر عودة زوجته واوالده من 
امريكا وعائلته الكرمية املوجودة 
هنا واهله، وعلى ضوء االنتهاء 
يليق  مأمت  سيقام  التحقيق  من 

مبناضل عزيز سقط اليوم«.  

العثور على جثة وكيل الداخلية 
السابق يف احلزب التقدمي سامي 

مروش يف رأس اجلبل

اجليش يعلن مقتل ارهابي ينتمي 
اىل كتائب عبد اهلل عزام يف البقاع

اعلن اجليش اللبناني عن مقتل ارهابي يدعى ابراهيم عبد املعطي 
ملقب بابو معيلق يف اشتباك يف البقاع.

اليه بعد اصابته عند حاجز  الذي نقل  وقد تويف يف املستشفى 
ظريف للجيش.

اجليش حيبط تسلل مسلحني من 
سوريا عرب مشاريع القاع

أحبط اجليش اللبناني عند الساعة اخلامسة والنصف من عصر امس 
االول، حماولة تسلل جمموعة من املسلحني من االراضي السورية 
باجتاه لبنان من جرود النعمات عرب املعابر غري الشرعية يف مشاريع 
القاع، حيث اطلق النار على املسلحني قبل ان خيرتقوا احلدود، ما 
ادى اىل تراجعهم وفشل حماولة التسلل باجتاه االراضي اللبنانية.

توقيف ثالثة من انصار الشيخ 
امحد االسري يف صيدا

افاد مصدر امين ان خمابرات اجليش اوقفت اليوم ثالثة من انصار 
ب.  وزياد  م.  حممود  الشيخ  هم  االسري يف صيدا  امحد  الشيخ 

وامحد ح.
من جهة أخرى، افادت الـ«ال.بي.سي« ان اجليش بدأ حتقيقاته مع 
شخصني تابعني لألسري لإلشتباه باتصاهلما بأشخاص على عالقة 

بالتفجريات اليت حصلت أخريًا.

مسار  قطعها  اليت  اخلطوات 
واليت  اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
خواتيمها  اىل  تصل  أن  نأمل 
يف  ضرورية  كخطوة  االجيابية, 
إلعادة  احلساسة  املرحلة  هذه 
الدستورية  املؤسسات  عمل 
املطلوبة،  االستحقاقات  واجناز 
ومعاجلة شؤون الناس املختلفة، 
االرهاب  ضد  البالد  وحتصني 

الصهيوني والتكفريي«.
»التسلل  عند  الكتلة  وتوقفت 
اىل  االسرائيلي  العدواني 
يف  اللبنانية  األراضي  داخل 
جهازين  وزرعه  العديسة  بلدة 
انتهاك  سياق  يف  الكرتونيني 
متت  الوطنية  للسيادة  فاضح 
األهالي  يقظة  بفضل  ازالته 
منع  على  الوطين  واصرارهم 
أرضهم،  استباحة  من  العدو 
اجليش  جهوزية  اىل  مستندين 

اللبناني واملقاومة«.
أصدرت  االجتماع  نهاية  ويف 

الكتلة ما يأتي:
ادانتها  الكتلة  جتدد   -  1«
للتفجريين االنتحاريني االرهابيني 
أهلنا  استهدفا  اللذين  األخريين 
 - اهلرمل  مدينة  يف  اآلمنني 
البقاع وحارة حريك يف الضاحية 
عدد  باستشهاد  اجلنوبية وتسببا 
وجرح  األبرياء  املواطنني  من 
بيوت  واحراق  وتدمري  آخرين 
عن  فضال  وسيارات,  وحمالت 
بأمنهم  والعبث  الناس  ترويع 

وتهديد استقرار البالد.
وتدين الكتلة القصف الصاروخي 

أيضا  استهدف  الذي  التكفريي 
وعرسال  بعلبك  ورأس  اهلرمل 
وتسبب مبقتل أطفال وجرح عدد 

آخر من األهالي.
ان  على  الكتلة  تشدد  وإذ 
املسؤول  التكفريي  االرهاب 
خطر  هو  التفجريات  هذه  عن 
على لبنان وكل اللبنانيني. ترى 
املراهنني  أو  له  الداعمني  أن 
االستثمار  بإمكانية  الواهمني 
السياسية  حلساباتهم  عليه 
وعي  عن  يسهمون  والسلطوية، 
بلدهم  ختريب  يف  وعي  غري  أو 
املدنية  احلياة  معامل  وتدمري 
فيه، كما أن التربير جلرائم هذا 
االرهاب بأي شكل من األشكال 
هو ترويج غري مباشر له ولالذعان 

لنهجه وابتزازه.
األبي  اللبناني  شعبنا  إن 
االرهاب  وجه  يف  صمد  الذي 
العدوان  آلة  وهزم  االسرائيلي 
بهذا  اهلزمية  سيلحق  الصهيوني 
االرهاب اجلديد، ويسقط أهدافه 
مواجهة  يف  يعرب  وهو  التخريبية 
موقفه  صالبة  عن  تفجري  كل 

وثباته على خياراته الوطنية.
2 - ان االرهاب التكفريي الذي 
مصادر  من  ومتويال  دعما  يتلقى 

خيدم  امنا  منطقتنا  يف  معروفة 
واالضعاف  التفتيت  مشروع 
أدل  وليس  وبلداننا،  لشعوبنا 
استهداف  جتنبه  من  ذلك  على 
الغاصب، يف  الصهيوني  العدو 
احملتلة  فلسطني  أراضي  داخل 
على  اصراره  مقابل  وخارجها، 
البلدان  يف  والتدمري  القتل 
الرافضة  الشعبية  واالوساط 
ملشروعه  واملقاومة  لالحتالل 

العدواني.
السياسية  احلكومة  ان   -  3
ظرفية  حاجة  ليست  اجلامعة 
راهنة يف لبنان وامنا هي االطار 
للتوافق  والدستوري  الطبيعي 
خصوصا  وامليثاقي،  الوطين 
يف زمن االنقسام من أجل عدم 
وبإمكانية  البالد  بوحدة  التفريط 
اجل  ومن  فيها  الواحد  العيش 
للعودة  السبل  كل  استنفاد 
مكوناتها،  مجيع  بني  احلوار  اىل 
الدستورية  املؤسسات  اطار  يف 
حتى ال يؤدي تعطيلها حتت أي 
ذريعة، إليصال البالد اىل احلائط 

املسدود أو االنهيار.
ممدودة  أيدينا  نبقي  اذ  إننا 
ندعوهم  وطننا،  يف  لشركائنا 
جمددا اىل اعادة النظر يف نهجهم 

على  تضيع  ال  حتى  وخياراتهم 
لبنان فرصة جديدة للتفاهم بني 
أبنائه، فضال عن تضييع مصاحل 
اللبنانيني السيادية واالقتصادية 

واالجتماعية واملعيشية وغريها.
احملاوالت  الكتلة  تشجب   -  4
العدو  فيها  يقدم  اليت  املتكررة 
اىل  التسلل  على  االسرائيلي 
اللبنانية وانتهاك  داخل اراضينا 
سيادتنا الوطنية كما حصل مؤخرا 
بريبة  وتنظر  عديسة،  بلدة  يف 
اىل صمت أدعياء السيادة حيال 
هذا االنتهاك، وتؤكد أن اليقظة 
بني  املثمر  والتكامل  الدائمة 
هما  واملقاومة  اللبناني  اجليش 
السبيل اجملدي دائما ملنع العدو 

من حتقيق أهدافه العدوانية.
5 - مبعزل عن تقييمنا للظروف 
األطراف  دفعت  اليت  واحليثيات 
جنيف،  مؤمتر  عقد  اىل  املتعددة 
السورية  األزمة  بداية  منذ  فإننا 
احلل  أن  نؤكد  زلنا  وال  كنا 
الوحيد  السبيل  هو  السياسي 
دون  واحلؤول  األزمة  إلنهاء 
تقتصر  ال  قد  تداعيات  حصول 
خماطرها على سوريا وحدها وامنا 

تطال املنطقة العربية برمتها.
وإذ نتمنى أن يتوصل السوريون 
هذا  معامل  ترسيم  اىل  اليوم 
ينهي  الذي  السياسي  احلل 
واالستقرار  األمن  وحيقق  األزمة 
للسوريني ويستجيب لتطلعاتهم 
واحلرية  والعدالة  االصالح  حنو 
سوريا  موقع  ويثبت  املسؤولة 
للهيمنة  املناهضني  ودورها 
وللمشروع  االستعمارية 
يف  العدواني  االسرائيلي 
احلل  أن  نؤكد  منطقتنا، 
إليه  يتوصل  أن  ينبغي  املرجو 
على  وان  بأنفسهم،  السوريون 
واالقليميني  الدوليني  املواكبني 
التزام مساعدتهم وليس احللول 

حملهم.
مسار  يف  األولوية  أن  كما 
السياسي،  احلل  اىل  التوصل 
ارسال  وقف  بداهة  تقتضي 
ودعم املسلحني باملال والسالح 
جادة  مكافحة  والتزام  والعتاد 
يشكل  الذي  التكفريي  لإلرهاب 
خطرا كبريا على اجملتمع االنساني 
كافه وليس على سوريا ولبنان 

فحسب«. 

الكتلة يف احد اجتماعاتها
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احلريري  رفيق  مطار  يبقى 
انظار  الدولي يف بريوت حمط 
حبركة  واملعنيني  املهتمني 
لبنان ملواكبة  واىل  السفر من 
على  احلركة  هذه  انعكاس 
هلذا  ملا  اللبناني  االقتصاد 
هذا  يف  أهمية  من  املرفق 
السياق وما يؤمنه من مداخيل 

للخزينة اللبنانية.
اليت  االرقام  تأتي  هنا  ومن 
املختصة  الدوائر  عن  تصدر 
على  الرتكيز  جلهة  باملطار 
من  واملغادرين  الوافدين  عدد 
خانة  يف  لتصب  لبنان  واىل 
وجلية  واضحة  صورة  اعطاء 
عن كل ما له عالقة بهذا االمر، 
يدلل  مؤشرا  بالتالي  ولتشكل 
لبنان،  واىل  من  احلركة  على 
مع االشارة اىل ان هذه الفرتة 
من السنة تشهد عادة حركة ال 
يعّول عليها كثريا نظرا الخنفاض 
اعداد املسافرين وارتباط ذلك 
واالمنية  السياسية  باالوضاع 

الراهنة.
املوقف  سيد  االنتظار  ويبقى 
ملتابعة موضوع تشكيل احلكومة 
السياسي  والتوافق  اجلديدة 
شأنه  من  الذي  االدنى  حبده 
حد  على  اجيابا  ينعكس  ان 
االمنية  االوضاع  على  كبري 
واالقتصادية يف لبنان ويطلق 
االطراف  بني  التفاهم  صفارة 

السياسية يف البلد.
الذين  الركاب  بلغ جمموع  وقد 
استخدموا املطار خالل االسبوع 
توزعوا  راكبا،   ٨٩١٥٣ املاضي 
اىل  راكبا وصلوا   ٤٠٨٤٢ على 
غادروا  راكبا  و٤٨١٢٦  لبنان 
لبنان و١٨٥ راكبا عربوا بطريق 

الرتانزيت.
اجلوية  الرحالت  جمموع  وبلغ 
رحلة   ٥٣٧ منها  رحلة   ١٠٧٩
رحلة  و٥٤٢  لبنان  اىل  وصول 

اقالع من لبنان.
اليت  الشخصيات  ومن 
االيام  خالل  املطار  استخدمت 

القليلة املاضية:
يف  واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
عدنان  االعمال  تصريف  حكومة 
جنيف  مؤمتر  اىل  غادر  منصور 
من  رمسي  وفد  رأس  على   ٢

الوزارة.
وزير الرتبية يف حكومة تصريف 
من  عاد  دياب  حسان  االعمال 

لندن.
وزير الدولة يف حكومة تصريف 
عاد  خريالدين  مروان  االعمال 

من باريس.
الوزير السابق الياس املر عاد 
على طائرة خاصة من باريس.

الوزير السابق رميون عوده غادر 
على طائرة خاصة اىل تركيا.

من  عاد  طعمه  نعمه  النائب 
جدة.

النائب باسم الشاب غادر اىل 
باريس.

النائب جان اوغاسبيان عاد من 
باريس.

من  عاد  فاضل  روبري  النائب 
دبي.

الوزير السابق يعقوب الصراف 
عاد من العراق.

سعيد  فارس  السابق  النائب 
عاد من باريس.

غامن  منصور  السابق  النائب 
البون عاد من باريس.

اهلراوي  روي  السابق  النائب 
غادر اىل باريس.

السيدة منى اهلراوي عادت من 
باريس.

اهلام  الصياد  دار  عام  مدير 
فرحيه عادت من باريس.

انطوان  السابق  النائب 
اندراوس عاد من باريس.

مدير عام وزارة الزراعة لويس 
حلود عاد من عمان.

لبنان  يف  االمريكي  السفري 
دايفيد هيل عاد من باريس.

سفري فرنسا يف لبنان باتريس 
باولي غادر اىل باريس.

موفد الرئيس الفرنسي اميانويل 
بون ورئيس هيئة االركان يف 
اجليش الفرنسي االمريال ادوار 

غييو غادرا اىل باريس.
رميا  لالسكوا  التنفيذية  االمينة 

خلف غادرت اىل عمان.
آن  لبنان  يف  االونروا  مديرة 

ديسمور عادت من عمان.
وزير اخلارجية املصري السابق 
من  وصل  عمرو  كامل  حممد 

القاهرة.
العراقي  املائية  املوارد  وزير 
اىل  غادر  الشيباني  مهند 

بغداد.
اىل  غادر  روسي  برملاني  وفد 

موسكو.
اليمين  الوزراء  رئيس  نائب 
ابو راس  السابق صادق امني 

غادر اىل صنعاء.
اجنيلوف  البلغاري  النائب 
اىل  غادر  اسرتاهيل 

اسطنبول.
النائب العراقي حممد امساعيل 

مصطفى وصل من بغداد. 

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

املروري  التحكم  غرفة  اصدرت 
عدد  تضمن  بيانا  االول  امس 
واجلرحى  والوفيات  احلوادث 
 ٣٢٠٤ بلغ  حيث   ٢٠١٣ للعام 
و٥٦٠  جريح  و٤٣٠١  حوادث 
الوفيات  كثرة  ولوحظت  قتيال، 
 ٧٨ بلغ  حيث  آب  شهر  يف 

قتيال.
وجاء فيه:

احلوادث  الثاني:  كانون   -
٢٨٦، الوفيات ٣٧ قتيال، و٣٦٦ 

جرحيا.
 ،٢٤٨ احلوادث  شباط:   -

الوفيات ٣٧، و٣٣٢ جرحيا.
- آذار: احلوادث ٣٢٠، الوفيات 

٥٠، و٤٧٤ جرحيا.
 ،٢٧٦ احلوادث  نيسان:   -
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الوفيات ٣٧، و٣٩٣ جرحيا.

- ايار: احلوادث ٣٠١، الوفيات 
٤٦، ٣٩٤ جرحيا.

 ،٢٨٧ احلوادث  حزيران:   -
الوفيات ٣٩، ٣٧٦ جرحيا.

- متوز: احلوادث ٢٩٧، الوفيات 
٦٠، ٣٧٦ جرحيا.

- آب: احلوادث ٣٠٢، الوفيات 
٧٨، ٣٩٢ جرحيا.

- ايلول: احلوادث ٢٥٨، الوفيات 
٤٠، ٣٦٦ جرحيا.

- تشرين االول: احلوادث ٢١٨، 
الوفيات ٤٧، و٢٦٥ جرحيا.

- تشرين الثاني: احلوادث ٢٠٥، 
الوفيات ٤٧، و٣٠٤ جرحى.

- كانون االول: احلوادث ٢٠٦، 
الوفيات ٤٢، و٢٦٣ جرحيا. 

٨٩15٣ مسافرا مروا يف مطار 
بريوت خالل اسبوع

سليمان يعرض ورعد تشكيل احلكومة اللبنانية 
وأبو فاعور يؤكد أن العقبات مل تعد كثرية

واالتصاالت  اللقاءات  تكثفت 
خمارج  عن  حبثًا  االول  أمس 
تعيق  تزال  ال  اليت  للعقد 
لكن  العتيدة.  احلكومة  تشكيل 
أكثر  وعلى  القائمة  املشاورات 
من خط مل تسفر عن حلحلة يف 
عالقة  وهي  احلقائب  مداورة 
من  العقبات  تذليل  بانتظار 

املعنيني.
ثالثة  يف  اهلل«  »حزب  ونشط 
كتلة  رئيس  فزار  اجتاهات 
»الوفاء للمقاومة« النيابية حممد 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  رعد 
للتطورات  وعرضا  سليمان، 
السياسية واحلكومية واالتصاالت 
حكومة  تشكيل  بهدف  اجلارية 

جديدة.
وأكدت مصادر بعبدا أن »اللقاء 
كان إجيابيًا، وتطرق إىل مواضيع 
سياسية وأمنية حساسة، إضافة 
املتعلق  األساس  امللف  إىل 

باملوضوع احلكومي«.
املعاون  نفسها  للغاية  وزار 
السياسي لألمني العام لـ«حزب 
الرئيس  اخلليل  حسني  اهلل« 
متام  احلكومة  تشكيل  املكلف 
جلنة  رئيس  زار  كما  سالم. 
احلزب  يف  واالرتباط  التنسيق 
وفيق صفا رئيس »تكتل التغيري 
واإلصالح« النيابي ميشال عون 

ومت عرض مستجدات احلكومة.
االجتماعية  الشؤون  وزير  وتابع 
على  جولته  فاعور  أبو  وائل 
املسؤولني، فزار رئيس حكومة 
ميقاتي  جنيب  األعمال  تصريف 
يكون  »أن  اهمية  على  وشدد 
ما  لتذليل  حثيث  سعي  هناك 
تعد  تبقى من عقبات، وهي مل 
كثرية، من أجل إخراج التشكيلة 
حكومة  إىل  يقود  مبا  احلكومية 
إىل  األطراف  كل  فيها  جيلس 
طاولة واحدة وختفف من املخاطر 
تكن  مل  إن  والسياسية  األمنية 

تلغيها«.
النائب  دعا  املواقف،  ويف 
سليمان  الرئيس  محادة  مروان 
والرئيس املكلف متام سالم إىل 
»حسم موضوع تشكيل احلكومة، 
مبفردهما أي أن حيسما موضوع 
توزيع احلقائب«. كما دعا محادة 
عون إىل »إدراك أننا أمام فرصة 
نادرة لتشكيل احلكومة سيفقدها 
االستحقاق  وسيضع  لبنان 
الريح«،  مهب  يف  الرئاسي 
التسهيالت  »أن  إىل  مشريًا 
العربية  الدول  من  جاءت 
والدولية لالستعجال يف تشكيل 
لالستحقاق  تسهياًل  احلكومة 
الرئاسي«. ورأى »أن عون على 
خالف مع الرئيس نبيه بري الذي 
يرى أن املداورة خطوة أساسية، 
إذ سيتوىل الشيعة وزارة املال، 
وهذا أمر يسعون إليه منذ زمن 
إما  سيتولون  واملوارنة  بعيد، 
والسنة  الدفاع،  أو  اخلارجية 
شيئًا  أن  وسنرى  الداخلية، 
سيحصل،  املداورة  يف  جديًا 
وقف  إىل  اجملال  سيفتح  ما 
وظائف  لكل  الطائفي  التكريس 

الدولة«.
املستقبل«  »كتلة  عضو  واعترب 
النائب عمار حوري أن »النقاش 
آذار سياسي  احلاصل جلهة ١٤ 
الوزاري،  بالبيان  يتعلق 

فيتعلق  آذار   ٨ جلهة  أما 
اكتساب  وحماولة  باحملاصصة 
وأوضح  إضافية«.  حقائب 
روح  فيه  املداورة  »مبدأ  أن 
بني  واملساواة  الدميوقراطية 
وال جيب  والطوائف  القوى  كل 
القول إن هناك حقيبة حكر على 
مصلحة  فيها  واملداورة  طائفة 

للجميع«.
»الكتائب«  كتلة  عضو  ومتنى 
النائب ايلي ماروني »أال تضع 
املداورة  الرافضة  عون  مواقف 
الشاملة، ال سيما وزارة الطاقة، 
العراقيل أمام تشكيل احلكومة«. 
وشدد على »أن مواقف قوى ١٤ 
آذار هي ضرورة احلصول على 
إعالن  إدراج  عربها  تطمينات 
البيان  أساسي يف  كجزء  بعبدا 
النظر مبعادلة  وإعادة  الوزاري، 
واملقاومة«،  والشعب  اجليش 
مشريًا إىل أن »هذا موقف موحد 
متام  املكلف  الرئيس  إىل  نقل 

سالم من قبل كل األطراف«.
التنمية  »كتلة  عضو  وأكد 
والتحرير« النائب ميشال موسى 
إىل  آذار ستذهب   ٨ »أن قوى 
تكون  لن  وأنه  احلكومة جمتمعة 
»التيار  دون  من  حكومة  هناك 
فريقًا  ميثل  ألنه  احلر«  الوطين 
واستبعد  كبريًا«.  مسيحيًا 
»صيغة حكومة األمر الواقع بعد 
مشريًا  الكبرية«،  العقد  تذليل 
مستمرة  املفاوضات  »أن  إىل 
حللحلة  سعي  وهناك  وإجيابية 
مرحلة  يف  املراوحة  رغم  على 

توزيع احلقائب«.
التغيري«  »تكتل  عضو  ولفت 
»هناك  أن  إىل  ديـــب  حكمت 
من يريد تهميش فريق أساسي 
احلر  الوطين  والتيار  البلد،  يف 
ولكن  التأليف  عملية  يسهـــل 
ليس على حساب متـــثيل شرحية 

واسعة«.
واعترب أن »التكتــل ليــــس ضد 
الوزارات،  يف  املداورة  مبدأ 
أي  من  نستشف  عندما  ولكن 
لقطاع  ضربًا  حكومية  صيغة 
معني  ملشروع  عرقلة  أو  معني 
إن كان بالنفط أو الكهرباء أو 
هناك  كان  وإن  عدة،  مواضيع 
ملرجعيته  أو  لشخص  كيدية 
أمرًا  املوضوع  يصبح  السياسية 

مرفوضًا«.
وتلقى رئيس »حركة االستقالل« 
هاتفيًا  اتصااًل  معّوض  ميشال 
مطواًل من رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« مسري جعجع، جرى فيه 
الداخلية،  األوضاع  لكل  عرض 
وخصوصًا ملف تشكيل احلكومة، 
وكان التوافق كاماًل حول مقاربة 
هذا امللف كما مت التشديد على 
خمتلف  بني  التحالف  »متانة 

مكونات ١٤ آذار«.
اجمللس  رئيس  نائب  ولفت 
اهلل«  »حزب  يف  السياسي 
أن  إىل  قاووق  نبيل  الشيخ 
داهمًا  بات  التكفرييني  »خطر 
باإلسراع  األطراف  مجيع  ويلزم 
يف تشكيل حكومة توافق وطين 
الفتنة،  على  الطريق  لنقطع 
وحركة  اهلل  حزب  يف  وحنن 
بتبين  احلكومة  سنطالب  أمل 
ملواجهة  وطنية  اسرتاتيجية 

اإلرهاب التكفريي«.

سليمان يرد على منصور: ال للتدخل يف سورية

اللبناني  اجلمهورية  رئيس  ترك 
ورئيس  سليمان  ميشال 
لـ  سالم  متام  املكلف  احلكومة 
»حزب اهلل« معاجلة االعرتاضات 
اليت طرحها حليفه زعيم »التيار 
ميشال  العماد  احلر«  الوطين 
ال  اجلديدة،  احلكومة  على  عون 
سيما على املداورة الكاملة يف 
أبدى  بعدما  الوزارية،  حقائبها 
الصدد،  األخري تشددًا يف هذا 
ما أخر عملية التأليف عن املهلة 
اليت كانت مقررة خالل اليومني 

املقبلني.
أمس  اجلمهورية  رئيس  ورّد 
وزير  قاله  ما  على  االول 
يف  منصور  عدنان  اخلارجية 
كلمته يف افتتاح مؤمتر »جنيف 
ان  فيها  جاء  واليت   ،»٢  –
حزب  ملشاركة  أن  يدعي  »من 
على  انعكاسًا  سورية  يف  اهلل 
التكفرييني«.  يغطي  لبنان 
وشدد سليمان على أن »موقف 
نفسه  حتييد  هو  الثابت  لبنان 
لألزمة  السلبية  التداعيات  عن 
يتم  هذا  إن  وقال  السورية«. 
التدخل  عن  فورًا  التوقف  »عرب 
يف كل شؤون سورية الداخلية، 
فيها  الدائر  القتال  وخصوصًا 

مهما كانت املربرات«.
ردود  مع  سليمان  رد  وترافق 
منصور،  قاله  ما  على  عدة 
تيار  من  نواب  قبل  من  سواء 
رئيس  من  أو  »املستقبل« 
الرئيس أمني  حزب »الكتائب« 
موقف  اعترب  الذي  اجلميل، 
النأي  لسياسة  خمالفًا  منصور 
احلكومة  تبنتها  اليت  بالنفس 

وخمالفًا لـ »إعالن بعبدا«.
وسائر  سليمان  اهتمام  وتركز 
على  االول  أمس  املسؤولني 
تذليل  أجل  من  االتصاالت 
احلكومة،  أمام  من  العقبات 
»حزب  قيادة  نشطت  واليت 
اهلل« من أجل معاجلتها، فاجتمع 
رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
الرئيس  اىل  رعد  حممد  النائب 
املعاون  اجتمع  فيما  سليمان 
حسني  العام  لألمني  السياسي 
اخلليل اىل الرئيس سالم. وعاد 
رعد فالتقى العماد عون للبحث 
موافقة  على  اعرتاضه  يف  معه 
حركة  ويف  احلزب  يف  حلفائه 
»امل« على املداورة الكاملة يف 

احلقائب الوزارية.
وجرى تنسيق على مدار الساعة 
بني  اهلاتفية  االتصاالت  عرب 

أعلن  فيما  وسالم،  احلزب 
لرئيس  السياسي  املعاون 
علي  الصحة  وزير  الربملان، 
حسن خليل أن »بعض العقبات 
احلكومة،  تشكيل  على  طرأ 
ولكن ليس حلدود نسف صيغة 

التفاهم عليها«.
»التيار  حق  »من  إن  وقال 
على  حيصل  أن  احلر«  الوطين 
زلنا  وما  متثيل  نسبة  أكرب 
آذار على  حريصني يف قوى ٨ 
أن ندخل مبوقف موحد وبتوازن 
على  حنافظ  أن  وجيب  فعلي، 
احلكومة(،  )يف  التمثيل  عدالة 
والنقاش مستمر، ال سيما بني 
»التيار  وبني  سالم  الرئيس 
أي  حنتكر  أننا  ندعي  وال  احلر« 

تفاوض«.
وعلم من مصادر معنية بتأليف 
احلكومة أن »ال مهلة لالتصاالت 
اليت جيريها »حزب اهلل« لتليني 
موقف عون من تأليف احلكومة، 
والرئيس  ملح  الوقت  لكن 
املكلف ال يريد حشر »حزب اهلل« 
الذي يسعى اىل تدوير الزوايا 

مع العماد عون«.
إن  مطلعة  مصادر  وقالت 
سليمان وسالم يرتكان لـ »حزب 
اهلل« مواصلة جهوده، خصوصًا 
أنهما خيشيان من أن يؤدي عدم 
إذا  احلكومة،  عون يف  اشرتاك 
حزب  رئيس  إعالن  اىل  أضيف 
اللبنانية« مسري جعجع  »القوات 
يشارك  لن  أنه  االربعاء،  مساء 
فريقني  متثيل  عدم  اىل  فيها، 
مسيحيني أساسيني. وإذ تردد 
التخلي  يقرتح  اهلل«  »حزب  أن 
حصته  من  احلقائب  إحدى  عن 
عون،  مع  الطاقة  حقيبة  لتبقى 
أن  أكد  سليمان  الرئيس  وأن 
املداورة  على  الفرقاء  اتفاق 
ذلك،  دون  حيول  احلقائب  يف 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  شددت 
على أن احلكومة اجلامعة ليست 
حالة ظرفية، بل هي يف اإلطار 
للتوافق  والدستوري  الطبيعي 

الوطين.
»املنار«  تلفزيون  وأوضح 
والرئيس  رعد  بني  اللقاء  أن 
ال  وأن  إجيابيًا،  كان  سليمان 
حكومة من دون »التيار الوطين 
احلر«، فيما أوضح الوزير جربان 
األمور  سهلنا  »أننا  باسيل 
وحنن إجيابيون وجيب أال تصّور 
املسألة بأن املشكلة عند التيار 

احلر«.
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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 

تركيا وشاحنات األسلحة: إىل الهاي در!
صحيفة  الدين-  نور  حممد 
يف  تكررت  اللبنانية:  السفري 
توقيف  عمليات  األخرية  اآلونة 
شاحنات النقل اخلارجي الرتكية 
سوريا.  وجهتها  كانت  اليت 
مطلع شهر  ُأوالها يف  وكانت 
تشرين الثاني/ نوفمرب املاضي، 
ومن بعدها باتت العملية شبه 
سبع  أوقفت  أن  إىل  أسبوعية 
األسبوع  واحدة  دفعة  شاحنات 

املاضي.
ألقت هذه التوقيفات الضوء 
مرة أخرى على عمليات إرسال 
أن  إذ  هناك،  إىل  األسلحة 
أول شاحنة أوقفت كانت على 
رمسيًا  وتبني  أضنة،  طريق 
أسلحة  كانت حتمل  أنها  وعلنًا 
وقذائف وصواريخ متجهة إىل 

سوريا.
رئيس  حكومة  وأدركت 
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء 
ذلك  انعكاس  مدى  أردوغان، 
اخلارج كبلد  على صورتها يف 
داعم للمجموعات املسلحة. بل 
الغربية  التقارير  فإن  أكثر، 
ربطت بني الشاحنات ووصوهلا 
يف  »القاعدة«  تنظيم  إىل 
سوريا. لكن تلك الشاحنة كانت 
تفتش،  اليت  واألخرية  األوىل 
تفتيش  أمر مبنع  انه صدر  إذ 
هذه الشاحنات، ولو كان ذلك 

صادرا بقرار قضائي.
وزعمت احلكومة أن مجيع هذه 
لالستخبارات  تابعة  الشاحنات 
يتعلق  شيء  وأي  الرتكية، 
باالستخبارات وفقًا لقانون كان 
صدر سابقًا ومنع فيه استدعاء 
حاقان  االستخبارات  رئيس 
فيدان للتحقيق، جيب أن ينال 

موافقة رئيس احلكومة.

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

وزير  كلمة  نقل  مع  تزامنا 
املعلم  وليد  السوري  اخلارجية 
»جنيف 2«،  افتتاح مؤمتر  خالل 
الدولي  حلب  مطار  يف  حطت 
دمشق،  من  آتية  مدنية  طائرة 
املسؤولني  من  عددًا  تقل 

واإلعالميني.
أن  سانا  وكالة  وأوضحت 
وحميطه  املطار  تأمني  عمليات 
وإصالح ما مت ختريبه قد متت، 
إذا  ما  يعرف  أن  دون  من 
واهلبوط  اإلقالع  حركة  كانت 

ستتواصل.
ويقع مطار حلب الدولي جنوب 
مهمة  مواقع  وجتاوره  املدينة، 
املسؤول   »80 »اللواء  من  تبدأ 
عن تأمني احلماية للمطار، مرورًا 
اجلنوبي،  الريف  مناطق  بباقي 

اليت  والسفرية  خناصر  مثل 
السوري  اجليش  استعادها 
إىل  تسعى  خطوة  يف  مؤخرًا، 
مدينة  إىل  اإلمداد  طرق  فتح 
حلب، والتقدم أكثر حنو الشمال 
واملناطق اليت يسيطر املسلحون 

عليها.
العمل  إعادة  عملية  وتأتي 
عملية  مع  بالتزامن  باملطار 
عسكرية بدأت منذ أيام لتأمني 
العسكري،  النريب  مطار  حميط 
حماوالت  كل  أخفقت  حيث 
املسلحني بالتقدم حنوه، وكذلك 
يف  العسكري،  كويرس  مطار 
الفصائل  فيه  تنشغل  وقت 
املسلحة مبعاركها مع »داعش« 
الذي يسعى لتثبيت مواقعه يف 

ريف حلب الشرقي.

هبوط أول طائرة مدنية يف مطار 
حلب الدولي

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

من  شبهات  أثار  املنع  هذا 
أن تلك الشاحنات كانت تنقل 
أسلحة بالفعل، والوجهة كانت 
ليس  إذ  سوريا،  بالتأكيد 
هذه  إليه  تنقل  آخر  مكان  من 
األسلحة. وقد كشفت عمليات 
كانت  ما  الشاحنات  توقيف 

تركيا تنفيه.
بني  الصراع  انفجار  ولوال 
مجاعة فتح اهلل غولني وأردوغان 
ملا أمكن تأكيد استمرار تركيا 
يف تسليح املعارضة السورية، 
والضباط  القضاة  ان  إذ 
كانوا  غولني  على  احملسوبني 
هم من أمر بتوقيف الشاحنات 
للتشهري بأردوغان أمام الرأي 
بدوره  والعاملي  الرتكي  العام 
يف دعم »اإلرهاب« يف سوريا. 
وهذا كان دافعًا ألردوغان كي 
يستكمل تصفية كل املعارضني 
له يف القضاء والشرطة، واآلن 

جاء دور الدرك.
املوت«  »شاحنات  قضية 
انعكست سجاالت كثرية داخل 
أردوغان  مؤيدي  بني  تركيا 

وخصومه.
صحيفة »ميللييت« تساءلت 
أنه »لو ان املواد اليت تنقلها 
بل  عسكرية  ليست  الشاحنات 
غذائية وإنسانية إىل الرتكمان 
فلماذا  وغريهم،  سوريا  يف 
أمام  احملتويات  عرض  يتم  مل 
اإلعالم فتكسب احلكومة دعاية 

واسعة؟«.
وأضافت الصحيفة أنه »جيب 
على وزير اخلارجية أمحد داود 
أوغلو أن يوضح على األقل أمام 
الشاحنات«،  حقيقة  الربملان 
يدها  رفع  إىل  احلكومة  داعية 

عن سوريا واخلروج منها.

يف  دوغان  يالتشني  لكن 
ذهب  »حرييت«،  صحيفة 
تركيا  حمذرًا  ذلك،  من  أبعد 
األسلحة  إرسال  أن قضية  من 
حتمل  أن  ميكن  سوريا  إىل 
الدولية  احملكمة  إىل  تركيا 
يف الهاي، حيث هناك سوابق 
يف  دولة  وتدخل  ذلك،  على 
أخرى  لدولة  الداخلية  الشؤون 
عرب إرسال أسلحة إىل جمموعات 
احلكم  منها  داخلها،  معارضة 
على الواليات املتحدة إلرساهلا 
يف  نيكاراغوا  إىل  أسلحة 
أخرى  وحاالت   ،1986 العام 
والسلفادور،  هندوراس  بني 
وبوتسوانا  وتشاد  ليبيا  وبني 

وناميبيا.
ويقول دوغان إن »حزبًا يف 
إىل حمكمة  دعوى  رفع  هولندا 
العدل الدولية يف الهاي على 
تركيا النتهاك القانون الدولي 

وإرسال أسلحة إىل هناك«.
واعترب أن »قضية الشاحنات 
وجهت ضربة قوية إىل صورة 
اخلارج،  يف  بها  والثقة  تركيا 

فورًا  الذهن  إىل  تدفع  وهي 
أمام  تركيا  مقاضاة  إمكان 
حمكمة العدل يف الهاي. وإذا 
حصل ذلك فلن يكون يف األمر 

مفاجأة«.
بدوره، يكتب طه آقيول يف 
الصحيفة نفسها أنه ال ضرورة 
للحديث عن مدى الضرر الالحق 
اليت  القضية  برتكيا جراء هذه 
تشغل الرأي العام يف الداخل 

واخلارج.
وقال إنه »يف حلظة مؤاتية، 
بشار  السوري  الرئيس  خيرج 
إن  ويقول  العامل  على  األسد 
اإلرهابيني«،  تدعم  تركيا 
»االستخبارات  أن  إىل  مشريًا 
ببعض  تقوم  أن  الرتكية ميكن 
النقليات، لكن جيب عليها أن 
األساسية  مهمتها  أن  تعرف 
وإن  املعلومات،  مجع  هي 
بها  خترج  اليت  املؤامرة  نظرية 
عمليات  على  تعليقًا  احلكومة 
والعمل  الشاحنات  توقيف 
إضعاف  بهدف  تفتيشها  على 

احلكومة ليست مقنعة«.

بني  األول  اللقاء  أن  علم 
الروسي  اخلارجية  وزيري 
واألمريكّي  الفروف  سريغي 
جون كريي كان عاصفًا بسبب 
الدعوة  سحب  وبسبب  سوريا، 

 .2 جنيف  للمشاركة يف  إليران 
اعتذرت  اليونان  أن  علم  كذلك 
السوري  الوفد  من  رمسيًا 
أثينا مخس  الحتجاز طائرته يف 

ساعات قبل يومني.

لقاء عاصف بني الفروف وكريي يف جنيف
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حسني مرتضى
صيدنايا،  بلدة  إىل  تصل  عندما 
يشكل  شريوبيم  دير  أن  تدرك 
حدا  اجلبلية  اجلغرافية  بطبيعته 
وسوريا،  لبنان  بني  فاصاًل 
البلدات  من  عدد  على  ويشرف 
اجملموعات  فيها  تتمركز  اليت 
املسلحة، أبرزها رنكوس وتلفيتا 
عرب  وحوش  الفوقا  وحفري  وبدا 
وعسال الورود وصواًل إىل مضايا 
وفليطة  ويربود  غربًا  والزبداني 

شرقًا.
 أهمية الدير والذي يرتفع حبدود 
1900 مرت عن سطح البحر، تنطلق 
من اطاللته على املتحلق الشمالي، 
باإلضافة إىل سجن صيدنايا، ما 
للمجموعات  حقيقيًا  هدفًا  جيعله 
هددت  األخرية  كون  املسلحة، 
اكثر من مرة بقطع طريق املتحلق 
شريانًا  يعترب  والذي  الشمالي 
وحميطها  دمشق  للعاصمة  حيويًا 

الريفي.
سورية  على  احلرب  بداية  منذ   
وضمن  صيدنايا  بلدة  بقيت 
اليت  البلدة  الواسع،  حميطها 
رفضت دخول اجملموعات املسلحة 
اجملموعات  هلذه  هدفًا  جعلها  ما 
بالذات  احمليطة  البلدات  يف 
رنكوس اليت تعترب من اهم معاقل 
املسلحني بعد يربود، واليت تعترب 
ممرًا رئيسيًا للسالح واالرهابيني 
اىل  اللبنانية  عرسال  بلدة  من 
مناطق  بالذات  السوري  الداخل 

القلمون والريف الدمشقي.
بها  قامت  عديدة  حماوالت 
للسيطرة  املسلحة  اجملموعات 
بلدة  ودخول  االثري  الدير  على 
عديدة  خطف  وحاالت  صيدنايا، 
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االسرتالية  الشرطة  اعلنت 
واسعة  شبكة  تفكيك  اخلميس 
امتدادات  هلا  االموال  لتبييض 
جزء  ويعود  بلدا   20 حواىل  يف 
اهلل  حزب  لصاحل  امواهلا  من 

اللبناني حبسب الصحافة.    
كذلك صادرت الشرطة كميات 
بقيمة  واصوال  املخدرات  من 
اسرتالي  دوالر  مليون   580
)510 ماليني دوالر(، بينها 26 
نقدا،  اسرتالي  دوالر  مليون 
وذلك خالل عملية استمرت عاما 
وفق  »ايليغو«،  اسم  ومحلت 
االسرتالية  اللجنة  افادت  ما 

ملكافحة اجلرمية.
العملية  ان  اللجنة  واضافت 
مكافحة  اىل  تهدف  كانت 
عمليات تبييض اموال مصدرها 
لعصابات  شرعية  غري  انشطة 
اهداف  بني  ومهربني.ومن 

تفكيك شبكة لتبييض االموال يف اسرتاليا يعود 
جزء من امواهلا لصاحل حزب اهلل

عصابة   18 خصوصا  العملية 
اكثر  يف  شخصا  و128  منظمة 
مت  النهاية،  ويف  بلدا.   20 من 
واغالق  اشخاص   105 اعتقال 
امليثافيتامني  ملادة  3 خمتربات 
اليت قد تسبب االدمان، اضافة 
للقنب  شرعي  غري  مصنع  اىل 

اهلندي يف سيدني.    
االسرتالي  العدل  وزير  واكد 
الشرطة  فرق  ان  كينان  مايكل 
انشطة  على  جهودها  ركزت 
انشطة  وراقبت  اموال  تبييض 
هذه  اىل  ادت  عدة  اجرامية 
اىل  الفتة  جدا،  اجليدة  النتائج 
انها وضعت اليد على اكثر من 
550 مليون دوالر )اسرتالي( من 
املخدرات واالموال النقدية ميثل 

ضربة قوية القتصاد اجلرمية. 
وقامت الشرطة خصوصا برصد 
انشطة مكاتب تسمح بنقل اموال 

على  االفراد،  اىل  اخلارج  من 
عمال  او  لطالب  املثال  سبيل 
يتلقون  اسرتاليا  يف  مقيمني 
من  االحيان  بعض  يف  امواال 
وحبسب  اخلارج.  يف  عائالتهم 
التابعة جملموعة  االعالم  وسائل 
هذه  افراد  فإن  فريفاكس، 
العصابات اعتمدوا على العمليات 
اجانب مقيمون يف  اجراها  اليت 
االموال  على  وحصلوا  اسرتاليا 
املرسلة من عائالتهم يف اخلارج 
»وسخة«  باموال  الستبداهلا 

تدرها انشطة اجرامية. 
حضور  له  املكاتب  هذه  واحد 
كبري يف اسيا والشرق االوسط 
وحيول جزءا من االموال املبيضة 
حلساب حزب اهلل اللبناني وفق 
السلطات  فريفاكس.وحتظر 
االسرتالية اي انشطة حلزب اهلل 

على اراضيها.

تعرض هلا اهالي البلدة ، باإلضافة 
اىل سقوط قذائف اهلاون بشكل 
االخرى  الناحية  اما  عليها.  دائمًا 
هدفًا  صيدنايا  جعلت  اليت 
املسلحة،  للمجموعات  حقيقيًا 
فهو السيطرة على دير شريوبيم 
على  السيطرة  يعين  ما  والبلدة، 
للدولة  املوالية  البلدات  اهم 

السورية.
 مل تكن منطقة صيدنايا وجباهلا 
عن  بعيدة  شريوبيم،  دير  وحتى 
يستخدمه  الذي  الكمائن  تكتيك 
لكن  بنجاح..  السوري  اجليش 
هذه املرة الكمني خمتلف.. كون 
يتوسط  شريوبيم  دير  منطقة 
املسلحون   عليها  يسيطر  مناطق 
اللبنانية  احلدود  عليه  تطل  فيما 

من جانب اخر.
لقيادة  وصلت  اليت  املعلومات   
تفيد  كانت  السوري  اجليش 
ستقوم  كبري  هجوم  بتجهيز 
تطلق  مسلحة  جمموعات  فيه 
الفجر  ألوية  امساء  نفسها  على 
وجبهة  الشام  وأحرار  والقلمون 
النصرة، سينطلق من عدة حماور، 
بلدة  على  هجوم  مع  يرتافق 
صيدنايا، اخلطة وضعت.. وكانت 
تنصب  العسكريني  القادة  اراء 
املسلحة  اجملموعات  مواجهة  حول 
يف منطقة تعرف عسكريًا مبنطقة 
الرقبة، وهي املنطقة السهلة بني 
مرتفعني، فكان العمل على نشر 
بعد  املنطقة،  تلك  يف  الكمائن 
اجليش  من  اجلنود  على  احلفاظ 
الوطين  الدفاع  وقوات  السوري 
صيدنايا  بلدة  من  اغلبهم  الذين 

بشكل طبيعي واعتيادي.
بدأ  لياًل  الواحدة  الساعة  عند 

تلفيتا  جرد  حمور  من  اهلجوم 
وحمور جرد رنكوس، وكان هدف 
قلب  اىل  الوصول  املهامجني 
تسللت  عليه،  والسيطرة  الدير 
اجملموعات املسلحة مبحاذاة الدير 
الدير،  حامية  يف حماولة ملفاجئة 
جعلتها  املنتشرة  الكمائن  لكن 
تقع يف حلقة دائرية من النريان، 
على  القدرة  يفقدون  جعلتهم 
لتبدأ  النارية،  الغزارة  مواجهة 
جمموعة اخرى حماولة اهلجوم على 
عن  الضغط  لفك  توما  مار  دير 
من  بالقرب  احملاصرة  اجملموعات 
دير شريوبيم، وبدأت اجملموعات 
صيدنايا  بلدة  متطر  املسلحة 
منها  حماولة  يف  اهلاون  بقذائف 
حلامية  االمدادت  وصول  ملنع 

الدير.
خططت  الذي  الفاشل  اهلجوم 
الشهر  املسلحة  اجملموعات  له 
من  كبري  عدد  مقتل  عن  اسفر 
حاولوا  اخر  عدد  املسلحني وجرح 
حنو  ناري  غطاء  حتت  االنسحاب 
احلارة الغربية لبلدة رنكوس، اال 
يف  الناري  االسناد  وحدات  ان 
حتى  تابعتهم  السوري  اجليش 
نار  زنار  وشكلت  املنطقة،  تلك 
اجلبلية، حيث منعت  اجلرود  حول 

وصول أي امدادات هلم.
استطاع  اليت  النارية  املساحة   
تغطيتها  السوري  اجليش 
جعلت  للهجوم،  التصدي  يف 
ذعر  حل  املسلحة يف  اجملموعات 
ورعب حقيقية، حبسب ما كشفه 
مصدر عسكري لـلزميلة »العهد«، 
مضيفًا: اجملموعات املسلحة كان 
من ضمن مقاتليها جنسيات عربية 

واجنبية متعددة.

صيدنايا صامدة بأديرتها وأهلها
كمني حمكم يوقع عشرات القتلى التكفرييني

دعا زعيم تنظيم القاعدة امين 
الظواهري يف تسجيل صوتي 
بثه موقع لإلسالميني فصائل 
سوريا  يف  »اجملاهدين« 
وإنشاء  االقتتال  وقف  اىل 
لتسوية  شرعية  حتكيم  هيئة 

خالفاتهم.
الدولة  تنظيم  وخاض 
اإلسالمية يف العراق والشام 
القاعدة  بتنظيم  املرتبط 
اشتباكات مع مجاعات اسالمية 
القليلة  االسابيع  يف  أخرى 
املاضية اندلعت يف كثري من 
السلطة  تنازع  األحيان بسبب 

والسيطرة على اراض.
وقال الظواهري يف التسجيل 
ومدته مخس دقائق »اخواني 
يف  االسالم  جماهدي  الكرام 
يف  اجلهادية  اجملموعات  كل 
لقد  واجلهاد  الرباط  شام 
االمة  وقلوب  قلوبنا  أدمت 
اليت تعلقت قلوبها بكم فتنة 
بني  استشرت  اليت  القتال 

صفوف جماهدي االسالم.
كل  يف  اخواننا  مجيع  »ندعو 
الن  اجلهادية...  اجملموعات 
الفتنة  هذه  اليقاف  يسعوا 
اليت ال يعلم اال اهلل اىل ماذا 

ستنتهى«.
التحقق من صحة  ومل يتسن 
مستقل  مصدر  من  التسجيل 
صوت  يشبه  الصوت  لكن 

وترتاوح  بوضوح.  الظواهري 
مجاعات املعارضة اليت تقاتل 
يف  االسالمية  الدولة  تنظيم 
مجاعات  بني  والشام  العراق 
واخرى  ومعتدلة  علمانية 
النصرة  جبهة  منها  اسالمية 
ودارت  بالقاعدة،  املرتبطة 
بينها أسوأ أعمال العنف اليت 
مقاتلي  صفوف  يف  جرت 
الصراع  بدء  منذ  املعارضة 
آذار  مارس  يف  السوري 

.2011
ويف ابريل/ نيسان حاول ابو 
الدولة  زعيم  البغدادي  بكر 

االسالمية يف العراق والشام 
دمج التنظيم مع جبهة النصرة 
مما  الظواهري  أوامر  متحديا 

سبب خالفا.
السوري  املرصد  ويقول 
القتال  إن  االنسان  حلقوق 
يناير/  مطلع  من  بدأ  الذي 
حبياة  أودى  الثاني  كانون 
شخص.  الف  من  اكثر 
يف  االنقسامات  وساعدت 
املعارضة  مقاتلي  صفوف 
يف  السوري  اجليش  قوات 
حلب  حول  أراض  استعادة 

بشمال البالد.

الظواهري يدعو لوقف القتال بني اجلماعات اإلسالمية يف سوريا

رفيع  أمريكي  مسؤول  صرح 
عن  متتنع  روسيا  أن  املستوى 
تقاسم معلومات إستخبارية حول 
األلعاب  تستهدف  تهديدات 
األوملبية الشتوية يف سوتشي، 
عرب  حيث  املتحدة  الواليات  مع 
البيت االبيض عن تزايد »مقلق« 

يف هذه التهديدات.
األمريكي  املسؤول  وقال 
طالبًا  برس  فرانس  لوكالة 
موسكو  إن  هويته  كشف  عدم 
ما  انفتاح يف  على  تربهن  »مل 
يتعلق بتقاسم معلومات حمددة« 
حول أمن دورة األلعاب الشهر 

املقبل.
أعلن  االبيض  البيت  وكان 
األربعاء أنه الحظ زيادة »مقلقة« 
عادية«  غري  »ليست  لكنها 
األلعاب  قبل  التهديدات  يف 
مؤكدًا  سوتشي،  يف  االوملبية 
مستعدة  املتحدة  الواليات  أن 
على  روسيا  ملساعدة  بالتأكيد 

ضمان أمن الدورة.
البيت  باسم  الناطق  وقال 
»شهدنا  كارني  جاي  األبيض 
عن  املعلومات  يف  زيادة 
تهديدات قبل األلعاب االوملبية 

وأن  بالتأكيد،  مقلق  أمر  وهذا 
بالنسبة  عادي  غري  يكن  مل 

حلدٍث كبري«.
بني  هاتفي  اتصال  وغداة 
والروسي  األمريكي  الرئيسني 
بوتني  وفالدميري  أوباما  باراك 
األلعاب  ألمن  جزئيًا  خصصت 
بأن  كارني  ذّكر  األوملبية، 
»عرضت  املتحدة  الواليات 
كل  املساعدة،  الروس  على 
هذه  لتطويق  الالزمة  املساعدة 

التهديدات«.
ترد  مل  موسكو  ان  وأضاف 
موضحًا  العرض،  هذا  على 
مع  مستمرة«  »اإلتصاالت  أن 

السلطات الروسية.
الصحافيني  أسئلة  على  وردًا 
عن تقديراته ملدى أمن األلعاب 
»لست  كارني  قال  األوملبية، 
هذا  بإطالق  أغامر  ولن  خمواًل 
العامة«.  التقديرات  من  النوع 
من  النوع  »هذا  إن  وأضاف 
يف  حتديات  يطرح  املناسبات 

جمال األمن«.
وأعلن البيت األبيض أن أوباما 
وبوتني »ناقشا الطريقة املثلى 
املشرتكة  املصاحل  لتعزيز 

مبا  املتحدة  والواليات  لروسيا 
يف ذلك أمن األلعاب األوملبية 
عرضت  الذي  سوتشي  يف 
مساعدتها  املتحدة  الواليات 

الكاملة بشأنه«.
القوقاز  يف  إسالميون  وهدد 
مت  فيديو  تسجيل  الروسي يف 
يف  هجماٍت  بشن  اإلثنني  بثه 
سوتشي أثناء األلعاب األوملبية 
اليت تبدأ يف السابع من شباط/

فرباير.
الذي وضع على  ويف الشريط 
اجلهادي  االلكرتوني  املوقع 
»فداغستان.كوم«، ظهر رجالن 
عمرهما  يناهز  الوجه  مكشوفا 
وقدما  والعشرين،  اخلامسة 
اإلعتداءين  منفذا  أنهما  على 
فولغوغراد  يف  اإلنتحاريني 
أوقعا  اللذين  روسيا(  )جنوب 
كانون  أواخر  يف  قتياًل   34

األول/ديسمرب املاضي.
وقد توجها إىل الرئيس الروسي 
فالدميري بوتني قائلني »يف ما 
يتعلق باأللعاب األوملبية حضرنا 
هدية لك وللسياح بغية اإلنتقام 
يف  يراق  الذي  املسلمني  لدم 

العامل أمجع«.

واشنطن قلقة من التهديدات لـ«ألعاب سوتشي« 
وموسكو غري منفتحة على تبادل املعلومات

الظواهري
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اسرتاليات

من احملتمل ان تنظر احلكومة 
نظام  تقديم  يف  الفيدرالية 
الرعاية  ملدفوعات  شامل 
يأخذ  )سنرتلينك(  االجتماعية 
خمتلف  حاجة  االعتبار  يف 
املستويات، ليحل حمل نظام 
الفوائد  من  املتعددة  األنواع 

املعمول به حاليا.
ويظهر تقرير لدائرة اخلدمات 
أعوام  عشرة  عمره  اإلنسانية 
ماليني  مخسة  من  أكثر  ان 
دعم  دفعة  تلقوا  اسرتالي 
 ،2012 حزيران  يف  الدخل 
متلقي  اعداد  يف  ارتفاع  مع 
اإلعاقة  دعم  مستحقات 
وصل اىل 827 ألفا فيما بلغ 
اجلديدة  البداية  متلقي  عدد 
 550  )Newstart Allowance(

ألف شخص.
اخلدمات  وزير  ويشعر 
اندروز  كيفني  االجتماعية 
إزاء األعداد املتزايدة  بالقلق 
من األشخاص الذين حيصلون 
على تقاعد العجز وبدالت نيو 
البطالة  وإعانات  ستارت، 

العامة.
لراديو  اندروز  السيد  وقال 
ABC » جيب ان تكون علينا  
شبكة أمان لألشخاص الذين ال 
بأنفسهم  العناية  يستطيعون 
نفسه  الوقت  يف  ولكن   ...
نظام  يبقى  أن  ضمان  علينا 

الرعاية مستداما«.
اخلدمات  وزير  ورأى 
شكل  أفضل  »إن  االجتماعية 
من أشكال الرعاية االجتماعية 

هو العمل.«
اندروز  السيد  عني  وقد 
رئيس منظمة ميشن  اسرتاليا 
رئيسا  مكلور  باتريك  السابق 
الرعاية  نظام  مراجعة  للجنة 

االجتماعية.

مبراجعة مجيع  احلكومة  وتقوم 
ما  لرؤية  الرفاهية  قوانني 
عدد  لتقليل  به  القيام  ميكن 
من  املستفيدين  األشخاص 
نظام الرفاهية )السنرتلينك(، 
وقف  إمكانية  ذلك  يف  مبا 
الذين  اولئك  عن  االعانة 
إذا  وظيفة  شغل  يرفضون 
كانت تبعد أكثر من 90 دقيقة 

عن منازهلم.
ان هناك  اندروز  الوزير  قال 
نظام  تقديم  هو  آخر  اقرتاحا 
الرعاية  ملدفوعات  شامل 
يأخذ  )سنرتلينك(  االجتماعية 
خمتلف  حاجة  االعتبار  يف 
املستويات، ولكن هذا اخليار 
الطويل،  املدى  على  هو 
خطط  لدينا  »ليست  موضحا 

فورية لذلك«.
إىل  اندروز  السيد  وأشار 
متت  ستارت  نيو  بدل  ان 
فهرسته مبعدل خمتلف مقارنة 

باملعاشات التقاعدية.
عن  اندروز  السيد  ودافع 
ابوت  حكومة  خطة  اقرتاح 
السخية  الوالدية  لإلجازة 
اياها  واصفا  املدفوعة، 
بالعمل  مرتبطة  دفعة  بأنها 
السكان  شيخوخة  سياق  يف 

وتقلص القوى العاملة.
بيل  املعارضة  زعيم  وقال 
شورتن انه قلق من تعليقات  
اندروز، حمذرا من ان  السيد 
يكونون  قد  السن  متقاعدي 
قد  اليت  احلكومة  الئحة  على 

يلحق بها الضرر.
وقال السيد شورتن لـ سكاي 
نيوز »إذا أرادت هذه احلكومة 
الغاء  فعليها  املال،  توفري 
امتيازات املليارديرات املذهبة 
اليت  الوالدية   اإلجازة  وخطة 
تكلف مليارات الدوالرات«  .

احلكومة الفيدرالية تلّمح 
اىل اصالح نظام الرفاهية

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

الوزير اندروز

الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
خمصصات  بيع  ستعيد  أنها 
املياه للمزارعني يف املناطق 
على  اجلفاف  من  املتضررة 
للمرة  دارلينغ  موراي  نهر 
اتهامات  أثار  ما  وهو  األوىل 
بأنها تتخلى عن جهود احلفاظ 
البيئي على هذا النهر املهم.

ومنطقة حوض موراي دارلينغ 
منطقة زراعية هامة فيها أكرب 
اسرتاليا  يف  نهري  نظام 
واألكثر  األكرب  من  وواحد 

تنوعا على وجه األرض.
على  ضخمة  مزارع  وتنتشر 
املليون  تتجاوز  مساحة 
كيلومرت مربع يف جنوب شرق 
البالد مما مينح البيئة املئات 
من أنواع الكائنات املتفردة.

االحتادية  احلكومة  واشرتت 
مياه  من  غيغالرت   1700 حنو 
حلماية  خطة  مبوجب  احلوض 
والتدهور  اجلفاف  من  النظام 

البيئي اعتمدت عام 2007.
عدة  بعد  اجلفاف  عودة  ومع 
سنوات من ظروف أقل جفافا 
قالت  املعتاد،  املتوسط  من 
على  باحلفاظ  املعنية  اهليئة 
أن  تستطيع  إنها  النهر  مياه 
تعرض للبيع ما يصل إىل 10 
غيغالرت من املياه - ما يكفي 
لنحو أربعة آالف حوض سباحة 
أومليب - يف وادي غويدير يف 

نيو ساوث ويلز.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء 
طوني أبوت لالنتقاد ملوقفها 
قرار  ذلك  يف  مبا  البيئة  من 
بإغالق  املاضي  العام  اختذته 
املناخي  التغري  ملراقبة  هيئة 

متوهلا احلكومة.
اإلدارة  وسوء  اجلفاف  وأحلق 
على مدى سنوات قبل إنشاء 
موراي  نهر  حوض  هيئة 
دارلينغ الدمار بالنظام البيئي 
حلماية  املناصرون  ويدافع 
املكاسب  عن  بشراسة  البيئة 
اليت حققوها منذ ذلك احلني.

واتهمت السناتور لي ريانون 
اخلضر  حزب  باسم  املتحدثة 
بتقديم  احلكومة  املعارض 
املدى  على  النفقات  خفض 
القصري على سالمة البيئة يف 

املنطقة.
وقالت يف بيان »هذه ضربة 
ألن  أسرتاليا  لريف  كبرية 
للري  حيتاجون  ممن  حفنة 
حساب  على  سيستفيدون 
وأغلبية  النهر  جمتمعات 

املزارعني والبيئة.«
موجة  من  أسرتاليا  وتعاني 
رحب  وقد  احلرارة  شديدة 
اخلطوة  بهذه  املزارعون 
ميكن  املياه  إن  يقولون  إذ 
يف  أفضل  بطريقة  توظيفها 
الذي  الزراعي  اإلنتاج  دعم 
يواجه صعوبات بالفعل بسبب 

ارتفاع درجات احلرارة.

أزمة سياسية بسبب جتارة املياه

نهر دارلينغ ريفر يف أسرتاليا. )أرشيف(

اخلارجية  وزارة  استدعت 
اسرتاليا  ممثل  الفلسطينية، 
فلسطني  دولة  لدى  املعتمد 
للتعبري  ويلسون،  توماس 
واستهجانها  استغرابها  عن 
خارجية  وزيرة  لتصرحيات 

اسرتاليا جولي بيشوب.
خارجية اسرتاليا  وكانت وزيرة 
يف  انتقدت  بيشوب،  جولي 
اليت  الضغوط  هلا،  تصرحيات 
متارسها دول االحتاد األوروبي 
على إسرائيل بسبب استمرارها 

يف االستيطان.
اخلارجية  وزارة  وكيل  وأبلغ 
ممثل  جرادات،  تيسري  السفري 
اسرتاليا أن التغيري يف املوقف 
القلق،  إىل  يدعو  االسرتالي 
بهذا  الدولية  املواقف  وخيالف 
الشأن، خاصة أن كافة القوانني 

تعترب  العالقة  ذات  الدولية 
االستيطان يف األراضي احملتلة 
مع  يتناقض  غري شرعي، وهو 
كاتفاقية  الدولية،  االتفاقيات 
مبادئ  وكذلك  الرابعة  جنيف 
والقانون  الدولي  القانون 

الدولي اإلنساني.
ودعا وزارة اخلارجية االسرتالية 
وإعادة  توضيح  تقديم  إىل 
املعلن  املوقف  بهذا  النظر 
هذه  كون  االستيطان،  من 
املوقف  وهذا  التصرحيات 
االسرتالية  للسياسات  خمالفة 
الدولية  وللسياسات  السابقة، 
عمال  االستيطان  ترى يف  اليت 
للعملية  ومعيقا  قانوني،  غري 
السياسية اهلادفة إىل التوصل 
إىل حل الدولتني وإنهاء الصراع 

يف املنطقة.

احتجاج فلسطيين على تصرحيات وزيرة 
خارجية اسرتاليا املؤيدة لالستيطان

الوزيرة بيشوب

انتقد تقرير عاملي سجل اسرتاليا 
وعدم  اللجوء  لطاليب  بالنسبة 
حقوق  انتهاكات  عن  احلديث 

اإلنسان يف الدول اآلسيوية.
عام  السنوي  تقريرها  ففي 
هيومن  منظمة  اتهمت   ،2014
احلكومة  ووتش  رايتس 
األسرتالية باساءة معاملة طاليب 
الوصول  الذين حياولون  اللجوء 

اىل البالد عن طريق القوارب.
ويقول التقرير »يف عام 2013  
األسرتالية  احلكومات  واصلت 
املتعاقبة سياسة التخويف على 
اللجوء  طاليب  حقوق  حساب 
)احلكومات(  وهي  والالجئني.. 
السياسة  أولويات  وضعت 
الداخلية قبل التزاماتها القانونية 

الدولية«.
رئيس  التقرير  ينتقد  كما 
ووزيرة  ابوت  طوني  الوزراء 
على  بيشوب  جولي  اخلارجية 
مزاعم  من  التقليل  خلفية 

يف  املعاملة  وسوء  التعذيب 
لسري النكا ، السيما يف اجتماع 
الكومنولث يف  حكومات  رؤساء 

كولومبو.
وكتب معدو التقرير »لقد كانت 
أسرتاليا غري راغبة أيضا بشكل 
عن  علنا  احلديث  يف  متزايد 
يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
البلدان اليت تربطها معها عالقات 
جتارية أو أمنية قوية، خوفا من 
بعالقاتها  ذلك  القيام  يضر  أن 

مع احلكومات اآلسيوية«.
ان  قال  ابوت  السيد  ان  غري 
وإلقاء  الوقوف  ليست  وظيفته 

حماضرات على العامل األوسع.
أسرتاليا  التقرير  انتقد  كما 
لتقليص حكومة ابوت املساعدات 

اخلارجية.
عدم  أيضا  التقرير  ولوحظ 
الفجوة  سد  يف  تقدم  إحراز 
وغري  األصليني  السكان  بني 

األصليني يف البالد.

منظمة حقوق االنسان تتهم اسرتاليا 
حترك رئيس الوزراء طوني ابوت بتقليص املساعدات اخلارجية

لتخفيف حدة التوتر مع اندونيسيا 
»هي  معها  العالقة  ان  بإعالنه 

احدى اهم عالقات أسرتاليا« .
اجلدل  أعقاب  ففي  ذلك،  ومع 
حول التعدي البحري، أعلن السيد 
االندونيسي  الرئيس  ان  ابوت 
جيب  يودويونو  بامبانغ  سوسيلو 
احلدود  مراقبة  ان  يفهم  أن 
بالنسبة  سيادة  مسألة  هي 

السرتاليا.
الدفاع  وقوات  اجلمارك  وبدأت 
االسرتالية مراجعة دخول السفن 
االسرتالية يف املياه االندونيسية 
التوغل  عمليات  جتدد  اثار  حيث 

توترا بني الدولتني.
الوزراء  رئيس  وصل  وقد 
االسرتالي اىل دافوس للمشاركة 
يف املنتدى االقتصادي العاملي 
انه  غري  األسبوع،  هذا  املنعقد 
اللقاء مع  لن تكون لديه فرصة 
لن  الذي  يودويونو،  الدكتور 

حيضر هذا املنتدى.
يوم  اكد  ابوت  السيد  لكن 
الثالثاء  على األهمية اليت يعلقها 
على العالقات مع اجلارة الشمالية 

السرتاليا ومع زعيمها.
مؤمتر  يف  ابوت  السيد  وقال 
»إنها  دافوس  يف  صحايف 
واحدة  اندونيسيا(  مع  )العالقة 
العالقات  واوسع  اهم  من 

لدينا«.
أوقات  »يف  يقول  واضاف 
خمتلفة يف املاضي كانت هناك 
صعوبات ... وأجرؤ على القول 
عليه،  هما  ما  حبكم  بلدينا  ان 
صعوبات  هناك  تكون  سوف 
أن  أريد  لكنين  املستقبل..  يف 
أؤكد ان الرئيس يودويونو كان 
رئيسا رائعا، وكان صديقا جيدا 
جدا السرتاليا ولدي احرتام كبري 
اريد  وال  لشخصيته  وإعجاب 
اسرتاليا  بني  جيدة  عالقة  سوى 

واندونيسيا«.

أبوت يقلل من أهمية التوتر من أندونيسيا
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

Make Volvo
Model F1689A
Item Condition Good
Year 1988
Price $45,000*
Colour WHITE
GCM 81000
GVM 26500
Registration BK49UR
Category Trucks
Sub-Category Tipper

Volvo F16, -
Good Condition.-
14 Speed .-
Gearbox and engine Volvo-
M&s body- bissaloy bin.-
Ready to be connected to trailer (available ring fitter).-
Dvd ,Navigation and reverse -camera in great 
condition.-
CB Radio -
Stereo-
Tarps great condition.-
Very reliable truck...-
3 months rego-
Ready for work....

تراك 
قاّلب 
للبيع

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

خدمات  لشركات  تذكري  هذا 
تقم  مل  اليت  احمللية  األطعمة 
حتى اآلن بتعيني مشرف سالمة 
أطعمة )FSS( بأّنه عليها القيام 

بذلك. 
أفادت Polly Bennett ، املديرة 
األطعمة  مراقبة  هليئة  التنفيذية 
 NSW( ويلز  نيوساوث  بوالية 
نتائج  بأّن    ،)Food Authority
استيعاب  على  الشركات  قدرة 
ولكّن  ُمشّجعة  كانت  الربنامج 
من   جتعل  مل  الشركات  هذه 
أطعمة  سالمة  مشرف  تعيني 

)FSS( من أولوياتها بعد.  
وأضافت قائلة: »ُاذكِـّر الشركات 
العاملة يف جمال الضيافة والبيع 
هذا  يف  املشمولة  بالتجزئة 
املطاعم  ذلك  يف  مبا  الربنامج، 
والنوادي،  واحلانات  واملقاهي 
قيامها  يتطلب  القانون  بأّن 
بتعيني مشرف سالمة أطعمة.   

هو  األطعمة  سالمة  »مشرف 
شخص يتم تعيينه يف شركتكم 
الوقاية  على  با  مدرَّ ويكون 
ملناولة  امُلصاحبة  املخاطر  من 
األطعمة وإعدادها وحيمل شهادة  
سالمة  على  االشراف  جمال  يف 

األطعمة.«
مبهام  الشخص  هذا  »يقوم 
تعّلم   أسس   يضع  و  قيادية  
موظفي  لدى  األطعمة  سالمة 

شركتكم.«  
الثاني/ كانون   3 من  ابتداًء   «

من  ُيطلب  لن   ،2014 يناير 
السلطات  تبّلغ  أن  الشركات 

التغيريات على قانون مشرف سالمة األطعمة 
تسّهل اإلجراءات ألصحاب الشركات

أو اجمللس احمللي عن تفاصيل 
اخلاّص  األطعمة  سالمة  مشرف 

بها.«   
» سيقوم املوظفون باالطالع على 
األطعمة  سالمة  مشرف  شهادة 
عند قيامهم بالتفتيش الروتيين 
بيع  لشركة  التابع  املبنى  يف 
سيبّسط  ما  بالتجزئة،  األطعمة 

العملية ويسّهلها.« 
تتسبب املناولة اخلاطئة لألطعمة 
ثلث  من  أكثر  انتشار  يف 
األطعمة  تسببها  اليت  األمراض 
وتشري  ويلز،  نيوساوث  يف 
تكلف  أنها  إىل  التقديرات 
مليون   400 من  أكثر  اجملتمع 

دوالر سنويًا.  
وقالت Ms Bennett: »إّن حتسني 
املهارات واملعرفة لدى مناولي 
األطعمة من خالل تدريب معرتف 
به هو أكثراحللول  املنطقية حنو 
م باألطعمة.«   تقليل خماطرالتسمُّ
سالمة  مشرف  وجود  »ويعترب 
باالشراف  يقوم  داخلي  أطعمة 
خطوط  من  األطعمة  على سالمة 
إضافية  محاية  األمامية  اخلدمة 
م  خماطرالتسمُّ ضد  للمستهلكني 

باألطعمة.«  
»تعكس هذه التغيريات بشفافية 

تسهيال إلدارة هذا الربنامج.«
www. حيتوي املوقع االلكرتوني

 foodauthority.nsw.gov.au
عن  املعلومات  من  املزيد  على 
األطعمة  سالمة  مشرف  برنامج 
على  طرأت  اليت  والتغيريات 

متطلبات اإلبالغ.

انضمام  عن  سيدني  بنك  أعلن 
اىل  جباني  باتريك  السيد 
لفرع  كمدير  املصرف  أسرة 
بتنفيذ  سيساهم  حيث  باراماتا 
بتوفري  املصرف  اسرتاتيجية 
للعمالء  تنافسية  حلول مصرفية 
واليت تشمل اخلدمات املصرفية 
املصرفية  واخلدمات  للشركات، 
التجارية، واملقاوالت، واخلدمات 
واخلدمات  لألعمال،  املصرفية 

املصرفية لألفراد.
جولي  قالت  املناسبة،  وبهذه 
التنفيذية  الرئيسة  أليوت، 
بنك  »سيستفيد  للمصرف، 
باتريك  السيد  خربة  من  سيدني 
جباني الكبرية، حيث يتمتع خبربة 
املصريف  اجملال  يف  أعوام   10
العمل  خالل  من  اكتسبها 
مصرف  يف  بارزة  مواقع  يف 
من  ثقة  على  وحنن  واستباك. 
إجنازاته  وسجل  جباني  خربة  أن 
احلافل ستؤهله إلدارة فرع بنك 
وبالتالي  باراماتا  يف  سيدني 
الطموحة  البنك  خطط  تنفيذ 

لتحقيق النمو.«
بايريك  السيد  أعرب  جهته  من 
النضمامه  سروره  عن  جباني 
»أشعر  وقال  سيدني  بنك  اىل 
هذا  لتولي  واالندفاع  باحلماس 
أتطلع  وإنين  اجلديد  املنصب 
لتحقيق  السابقة  لتوظيف خربتي 
للمصرف  العامة  االسرتاتيجية 
املزيد  توفري  على  سنركز  حيث 
من اخلدمات الشخصية املتميزة 

باتريك جباني ينضم اىل أسرة بنك 
سيدني مديراً لفرع باراماتا

املنتجات  وتقديم  لعمالئنا، 
القروض  سيما  ال  التنافسية 

السكنية.«
بنك  يف  للعمل  انضمامه  قبل 
باتريك  السيد  توىل  سيدني، 
التمويل  مدير  منصب  جباني 
واستباك  مصرف  يف  السكين 
حيث كان مسؤواًل عن القروض 
املنزلية. وجتدر اإلشارة إىل أن 
السيد جباني حاصل على شهادة 
يف اخلدمات املالية واالقراض. 
حتديث،  شراء،  تريد  كنت  إذا 
أو  بناء  منزلك،  متويل  إعادة 
سكنية،  عقارات  استثمار 
يف  باراماتا  فرع  مبدير  اتصل 
باتريك  السيد  سيدني  بنك 
جباني على الرقم 0428215223 
السكنية  القروض  على  لالطالع 
العديد  التنافسية باالضافة اىل 
من املنتجات املصرفية األخرى. 

اعلنت احلكومة الفيدرالية انه 
الواليات  باقي  على  ينبغي 
والبحث  كوينزالند  حتذو  أن 
يف االستفادة من املهاجرين 
النمو  عجلة  لدفع  والالجئني 

يف املناطق النائية.
وكان رئيس والية كوينزالند 
اجرى  قد  نيومان  كامبل 
اهلجرة  وزير  مع  حمادثات 
الفيدراليي سكوت موريسون 
املناطق  تعزيز  سبل  حول 
الضغوط  وختفيف  االقليمية 
شرق  جنوب  يف  السكانية 

الوالية.
فان  االقرتاح،  ومبوجب 
الذين  والالجئني  املهاجرين 
عدة  لقضاء  استعداد  على 
نائية  أجزاء  يف  سنوات 
كوينزالند   والية  من  إقليمية 
مسار  تسريع  يتم  قد 

تأشرياتهم.
الفيدرالية  احلكومة  وتقول 
لتطوير مشال  ان سياساتها 
تستفيد  أن  ميكن  اسرتاليا 

من خطة كوينزالند.
السيد  باسم  املتحدث  وقال 
موريسون لوكالة آي آي بي 
ومحاية  اهلجرة  دائرة  »إن 
احلدود ستكون جاهزة للعمل 
حكومة  تود  اقرتاح  أي  على 

كوينزالند طرحه«.
»العرض  ان  يقول  واضاف 

احلكومة الفيدرالية حتث الواليات 
على النظر يف خططها السكانية

للواليات  مفتوح  نفسه 
لتقديم  االخرى  واملقاطعات 
أساس  على  بناءة  اقرتاحات 
السياسات السكانية اخلاصة 

بها«.
ابوت  حكومة  أنشأت  وقد 
التنمية  لدفع  خاصة  جلنة 
برئاسة  أسرتاليا،  يف مشال 
نائب مشال كوينزالند وارن 

.Entsch اينتش
البنية  على  اللجنة  وتركز 
التحتية الالزمة لتشجيع النمو 
يف  والسكاني  االقتصادي 

املنطقة.
يف  السكاني  اخلبري  ولكن 
بوب  الدكتور  موناش  جامعة 
بريال Birrell  ال يؤمن جبدوى 

خطة السيد نيومان.
وصرح لـ آي بي سي  »رأيت 
وتكرارا  مرارا  اخلطط  هذه 
عاما   40 أو   30 مدى  على 
حتقق  مل  ولكنها  املاضية، 

الغاية املرجوة منها أبدا«.
»هذا   بريال  السيد  وقال 
يف  النظر  عند  فانه  واضح 
املولودين  األشخاص  توزيع 
يف اخلارج يف أسرتاليا فان 90 
يف املئة من مجيع األشخاص 
ال  اخلارج،  يف  ولدوا  الذين 
اآلسيوية  الدول  من  سيما 
يستقرون يف ضواحي املدن 

يف أسرتاليا«.
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الدليل التجاري
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

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 ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

ال يكفي دروز حمافظة إدلب السورية أن يكون حممد نبّيهم ودين 
الرمسي يف  تصنيفهم  حتى  مسلمني.  ليكونوا  دينهم  التوحيد 
الدولة السورية واللبنانية واململكة العربية السعودية كمسلمني 
ال يعين أولياء األمر يف »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«. 
توزيع شهادات اإلسالم من عدمه بات حصريًا يف أيدي ممثلي 
إىل  مضطّرون  إدلب  دروز  فإن  وعليه،  اإلسالمية«،  »الدولة 

إعالن إسالمهم، وإاّل!

مل ينتظر دروز إدلب أن يشتد عود »جبهة النصرة« أو »الدولة 
اإلسالمية« حتى يعلنوا حيادهم يف احلرب الدائرة على األرض 
السورية. منذ بداية األزمة، وقف الدروز يف احملافظة البعيدة يف 
أقصى الشمال السوري على احلياد، يف واقعية حتّتمها أعدادهم 
الضئيلة وقراهم الصغرية الفقرية، إذ ال يتجاوز عددهم 30 ألفًا. 
بل أكثر من ذلك، احتضنت قرى الدروز الـ14 يف إدلب )بعض 
املصادر الصحافية تذكر أنها 18( أكثر من مخسني ألف نازح من 
الطاحنة بني  املعارك  بعد  القرى احمليطة، معارضني وموالني، 

اجليش السوري واملسلحني.
دخوهلا  إدلب  يف  درزية  قرية   18 »إعالن  خرب  انتشر  أمس، 
النقاش  إلكرتونية سعودية. ومبعزٍل عن  مواقع  اإلسالم« على 
أو  فروع  من  مذهبًا  أو  فرعًا  املوحدين  طائفة  أبناء  كون  عن 
مذاهب الدين احملمدي، كالعلويني والشيعة وسواهم، فإن شّح 

املعلومات ال يؤّكد وال ينفي هذه احلادثة.
الصمت سّيد املوقف عند املعنيني يف طائفة املوحدين الدروز 
تأكيدًا.  وال  نفيًا  ال  التعليق،  يريد  أحد  ال  وسوريا.  لبنان  يف 
ورمبا ليس من باب الكتمان فحسب حيجم املعنيون عن التصريح 
واسعة  مساحة  يف  اهلاتف  شبكات  وانقطاع  التواصل  لصعوبة 
إدلب  دروز  »وضع  أن  أيضًا  هؤالء  يدرك  لكن  احملافظة،  من 
ال حيسدون عليه«. وحده النائب طالل أرسالن استغرب إعالنًا 
كهذا، مؤّكدًا لـ«األخبار« أن »الدروز مسلمون كباقي املذاهب، 

يؤمنون برسالة نبّينا حممد«.
مصادر مطلعة من داخل حمافظة إدلب أكدت أن »القرى الدرزية 
يف احملافظة لطاملا كانت جزءًا من نسيج احملافظة، كما هي حال 
الدروز يف كل سوريا، يعيشون منذ قرون بوئام وسالم مع القرى 
اجملاورة«. وتشرح املصادر واقع هذه القرى اليت يعتاش أهلها 
بشكل عام على زراعة الزيتون والكمون، ومعدل ُبعد أغلبها عن 
مدينة إدلب )ال تزال حتت سيطرة اجليش السوري( هو 14 كلم، 
والطريق إليها من املدينة تقع حتت سيطرة مسلحي املعارضة 
السورية. تقول املصادر إن »أهالي كفتني وبرية كفتني ومعارة 

عالج »داعش« لألقليّات: دروز إدلب 
ُيشهرون إسالمهم!

فراس الشويف

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

وعربيتا  وكفركيال  لوزة  وقلب  وتلتيتا  وكفرمارس  اإلخوان 
النازحني من القرى اجملاورة  وجدعني والقرى األخرى احتضنوا 
منذ بداية األزمة وأسكنوهم يف بيوتهم من دون التفريق بني 
مواٍل ومعارض، حتى إن الرجال افرتشوا أسطح منازهلم وتركوا 
غرفهم للنساء من النازحني مع زوجاتهم وأطفاهلم، ومل تسجل 
مصادر  وتشري  طائفية«.  أو  مذهبية  خلفية  على  مشكالت  أي 
أخرى إىل أن » مقاتلي اجليش احلر مل يدخلوا إىل هذه القرى 
أو يهددوا أهلها ألنهم يعلمون أن أقاربهم يعيشون فيها عيشًا 
كرميًا، وجتّنبوا نقل املعارك إليها لتبقى مالذًا آمنًا لعائالتهم«. 
كل هذا تغرّي مع دخول »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« 
على اخلط، إذ تؤكد املصادر أن 90% من املناطق اليت يسيطر 
وقعت حتت سيطرة  املسلحة  السورية  املعارضة  مسلحو  عليها 
»الدولة اإلسالمية«، ومل يتبق سوى مدينة كفرختاريم احملاذية 
للقرى الدرزية حتت سيطرة من تبقى من مقاتلي »اجليش احلر«، 
سيطرتها  »الدولة«  أحكمت  فيما  اجليوب،  بعض  إىل  إضافة 
العسكرية على باقي املناطق، وتتوىل هيئة شرعية إدارة أمورها 

احلياتية.
وتشري املصادر إىل أن »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
أغلبيتها  ويف  هلا،  والئها  إعالن  إمجااًل  القرى  كل  من  تطلب 
واجلزرة،  العصا  بسياسة  القرى  مع  تتعامل  وهي  قرى سنّية، 
فمن يلتزم ويعلن والءه للدولة ال يصيبه ضيم، فيما يتعّرض 
ومصادرة  املمنهج  والقتل  والتهجري  للتنكيل  املعارضون 
يف  األمراء  بعض  أن  املصادر  وتؤّكد  واملمتلكات«.  األراضي 
»الدولة« تعاملوا يف بداية سيطرتهم على إدلب بنحو إجيابي مع 
القرى الدرزية، ملعرفتهم أن الدروز مل ينحازوا منذ بداية األزمة 
إىل جانب النظام السوري، بينما تغرّيت احلال قبل فرتة ليصل 
األمر باهليئة الشرعية إىل الطلب من الدروز »إشهار إسالمهم«، 
فيما تقول مصادر أخرى إن »اهليئة طلبت من املسؤولني عن 
خلوات الدروز إضافة قباب ومآذن إىل مباني اخللوات، لتصبح 
رمسيًا مساجد للمسلمني، وكذلك الطلب إليهم التقّيد باألحكام 
الشرعية املتعّلقة باألزياء عند الذكور والنساء، وحّف الشوارب 
عند الذكور«. وتشري املصادر إىل أن »غالبية السكان التزموا 

بقرارات اهليئة«.
هذه حال قرى »جبل الّسماق« إذًا، مسلمون قاتلوا الصليبيني 
يف جيش املماليك حتت راية الظاهر ركن الدين بيربس واملظّفر 
سيف الدين قطز، وثاروا ضد االحتالل الفرنسي، ُيضّطرون إىل 
اإلسالم  من  ترى  ال  »دولة«،  أمام  جديدة  مرة  إسالمهم  إعالن 

سوى قطع الرؤوس.

طلبت »داعش« من دروز إدلب »إشهار إسالمهم« وإضافة قباب ومآذن إىل خلواتهم )أ ف ب(

وقت كان رئيس جملس النواب نبيه بري ورئيس »تكتل التغيري واالصالح« 
النائب العماد ميشال عون ورئيس احلزب التقدمي االشرتاكي النائب وليد 
جنبالط يدعمون خطوة الرئيس سعد احلريري االخرية من خالل رفعها اىل مصاف 
اخلطوة التارخيية، فإن زعيم تيار »املستقبل« كان حريصًا على خطاب تربيري 
هلذه اخلطوة املتأخرة حنو تسعة أشهر موّجه أكثر ما يكون اىل مجهوره الذي 
متاهى اىل حد بعيد مع خط القطيعة حيال الفريق اآلخر، ووضعه يف مصاف 
»االعداء« الذين حيرم التعامل معهم أو مشاركتهم أي فعل سياسي أو حوار، 

أو عملية مد يد.
وال ريب أن مثة يف فريق 8 آذار، وحتديدًا »حزب اهلل«، من توقف مليًا أمام 
ابعاد كالم احلريري عن أن مسألة اجللوس مع »حزب اهلل« والفريق السياسي 
الذي يسري يف ركابه ال يعدو كونه »عملية ربط نزاع«، ألن عملية املواجهة مع 
احلزب ستتواىل فصواًل على طاولة احلكومة اليت يتعني أن تبصر النور قريبًا 

ويف خارجها على السواء.
واذا ما أخذ هذا الكالم يف حدوده الطبيعية، فهذا يعين ان احلريري، وتياره، 
أبوابها على مصاريعها مع »حزب  ماٍض قدمًا يف معركته الشرسة اليت فتح 
اهلل« منذ أن جنح احلزب يف توجيه الضربة املوجعة اليه واليت انتهت بإسقاط 

حكومته االوىل قبل أكثر من عامني.
هذا املناخ السياسي والكالمي حييي املخاوف اليت تنامت خالل الفرتة املاضية 
وحتولت اىل ما يشبه حرب »شوارع« وحربًا سياسية متنقلة ومتنوعة ما ُتركت 
اليت  االجيابية  املناخات  بعيد  حد  اىل  يبدد  وبالتالي  إال وزجت فيها،  وسيلة 
أساس  على  جديدة  حكومة  استيالد  قرب  عن  احلديث  سرى  ان  منذ  سادت 
صيغة الـ8، 8، 8 املدورة الزوايا، واستطرادًا يطرح تساؤالت عدة لدى »حزب 
اهلل« وفريقه ولدى الغالبية الساحقة من اللبنانيني الراغبني بشغف يف بلوغ 
مرحلة استقرار أمين وسياسي، تبعد شبح التفجري الذي ظل سيفًا مصلتًا منذ 
اشتعال فتيل االحداث يف الساحة السورية. وحمور هذه التساؤالت: هل ان 
الذي قبل  الفريق اآلخر  أو  احلريري يبلغ من يعنيهم االمر سواء يف قاعدته 
اجللوس وإياه، ان خطوته تلك هي جمرد »هدنة« قد تطول أو تقصر يف انتظار 
فرصة أخرى »لالنقضاض« جمددًا على اخلصم، واحياء فصول التنازع معه، أو 
مبعنى آخر السعي لبلوغ مرحلة أخرى من مراحل الصراع تستخدم فيها آليات 

وأدوات جديدة؟
أن  أصاًل  يتوقعان  يكونا  مل  السياسي  وفريقه  اهلل«  »حزب  ان  ال شك يف 
تكون خطوة احلريري وتياره باالنفتاح على املشاركة يف حكومة سياسية جامعة 
بعد طول رفض وممانعة، تعبريًا عن رغبة يف طي صفحة القطيعة والتصارع 
والعداء املوصوف، أو تعبريًا عن رغبة يف فتح صفحة جديدة عنوانها التفاهم 
والتقارب فتحًا لألبواب أمام جتربة سياسية تتدور فيها زوايا العداء أواًل توطئة 
لرفع احلدود والسدود ثانيًا، لكن ذلك التشخيص لواقع احلال، على بداهته، 
ال ينفي اطالقًا أمرًا آخر كان ينبغي أن يكون عنوانه العريض تكريس أجواء 
ومناخات التربيد والتهدئة بشكل جدي وليس الولوج اىل حكومة حتت شعار 
البحث عن طرق وآليات أخرى للمواجهة والكباش، واالمر غري مربر  علين هو 
اطالقًا حتى لو كان حتت شعار ارضاء اجلمهور الذي أفرط يف شحنه وتعبئته 

على مدى أكثر من ثالثة أعوام.
وبالتالي فإن دوائر أساسية يف 8 آذار، وحتديدًا »حزب اهلل«، بات يتملكها 
هاجس أن يكون قرار العودة اىل شراكة اآلخرين سياسيًا هو استنساخ لتجربة 
التحالف الرباعي عام 2005 والذي بادر الفريق اآلخر اىل التحلل منه واخلروج 
على مقتضياته عند هبوب أول رياح مصلحة تفرض فرط عقد هذا التحالف وفتح 
أبواب املواجهة مع طرفيه اآلخرين )أي »أمل« و«حزب اهلل«( مما فتح االبواب 

أمام مرحلة ما زالت متتد وتتمظهر بشكل أو بآخر من التوتر والتصادم.
من البديهي أن مثة يف فريق 8 آذار نفسه وخصوصًا لدى احمليطني بالرئيس 
نبيه بري من يقول إنه يتعني أن ُيعطى الرئيس احلريري من االسباب التخفيفية 
ومن املغريات وعوامل التشجيع، لكي ميضي قدمًا يف رحلة اإلياب اليت بدأها 
حلظة أن خالف كل التوقعات وجتاوز الكثري من اخلطوط احلمر وقّرر القبول مبا 
اعتربه على مدى أشهر طوال حمرمًا وهو اجللوس يف حكومة تشاركية مع من 
رفعهم اىل مصاف األعداء بغية أن »يتحرر« الرجل من كثري من أثقال املرحلة 
املاضية ال سيما مرحلة ما بعد اخراجه املدوي من سّدت احلكم، ويقدر على جبه 

املتطرفني واملتشددين الذين استظّلوا مظلته الوارفة طوال احلقبة املاضية.
لكن تلك املقولة، على وجاهتها وأهميتها سياسيًا، خصوصًا لدى الراغبني يف 
اعادة األمور اىل نصابها املتوازن واىل االستقرار والنأي عن االحرتاب األهلي، 
ال تنفي اطالقًا هواجس وخماوف تفرض نفسها كأمر واقع لدى فريق 8 آذار 
من مجلة وقائع وسلوكيات ما زال فريق تيار »املستقبل« مصرًا على السري بها 

أو على األقل مهادنتها والتغاضي عنها منعًا حملاصرتها واستئصاهلا ومنها:
- ترك حبل األمور على غاربه يف طرابلس حيث اجملموعات املتطرفة واملتشددة 
مقاليده  على  مستحوذة  الطرابلسي  الشارع  اساسية يف  قوة  نفسها  تفرض 
ومستمرة يف نشر اجواء الكراهية والتوتر دأبًا على ما مارسته منذ اكثر من 
عامني وحظيت خالله مبظلة سياسية وّفرت هلا من عوامل احلماية الشيء الكثري 

ومّكنتها من املضي قدمًا يف ممارساتها اليت مل توفر اجليش نفسه.
- ماذا سيكون موقف تيار »املستقبل« من هذه اجملموعات؟ هل سيظل ميارس 
عملية اسرتضاء دائمة هلا على أمل ان تظل غب الطلب ألية مهمة تطلب منه 

مستقباًل يف عملية توزيع أدوار؟
- ثم ماذا سيكون موقف تيار »املستقبل« من اجملموعات اليت دأبت على تنفيذ 
العمليات االنتحارية وآخرها ما حصل يف الضاحية اجلنوبية، هل ستظل هذه 
اجملموعات االرهابية اجملرمة جتد من يوفر هلا الغطاء املعنوي، من خالل اعتبار 
عملياتها حبق اآلمنني واألبرياء رد فعل له ما يربره على مشاركة »حزب اهلل« 
يف امليدان السوري؟ واستطرادًا ما هي استعدادات فريق تيار »املستقبل« 
بيئاتها  جتد  أين  معلومًا  اليت صار  اجملموعات  هذه  خطر  يبعد  مشرتك  لفعل 

احلاضنة؟
بأن والدة حكومة سياسية جامعة هي يف كل  البعض  ما يقوله  رمبا صحيح 
املقاييس واملعايري ملصلحة فريق 8 آذار و«حزب اهلل« حتديدًا، ولكن السؤال: 
ما هي األمثان اليت ينبغي على هذا الفريق أن يدفعها يف مقابل مثل هذه 
مّنة  انها  اساس  على  يتصرف  »املستقبل«  تيار  فريق  ان  احلكومة خصوصًا 

منه؟

»حزب اهلل« وكالم احلريري عن »ربط النزاع« 
وهاجس استنساخ التحالف الرباعي..؟!

ابراهيم بريم
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تحقيقات

منذ عام 2003 يطيح رجب طيب أردوغان خبصومه من العسكر 
واالجتماعية  السياسية  احلياة  طبع  اجلارف  مّده  والعلمانيني. 
الرتكية منذ عشر سنوات. اليوم خصم »الوالي العثماني« رجل 
من طينته. الداعية فتح اهلل غولن فّك االرتباط مع »األردوغانية«. 
األول« وصاحب شعار  الفساد  »حمارب  أّن  لُيظهر  خلع قفازاته 
حدودها  تكشف  مل  فساد  موجة  غريقان يف  وحزبه،  الشفافية، 

بعد.
منذ أشهر، جيهد رجب طيب أردوغان يف تربير سياسات حكومته. 
مل يعد الرجل النموذج صاحب النظام النموذج، ال يف الداخل وال 
مع اخلارج. منذ أفول ربيع اإلخوان يف مصر وتونس وارتداد »رياح 
أنقرة« عن أسوار دمشق... بات أردوغان ميتهن الدفاع والشتم. 
ذهبت أيام كان فيها يعظ وينصح. بات »القائد الفاتح« منكفئًا 
على نفسه. يراقب النسخة »األردوغانية« ملشروع العدالة والتنمية 
تتهاوى. رفاقه يهّمون منذ مدة لالنقضاض عليه. يريدون تغيري 
اهلل  عبد  الرتكي(  )الرئيس  الغرق.  من  للسفينة  القبطان محاية 
غول وجمموعته أحد هؤالء، ومعهم أب اإلسالم االجتماعي الرتكي، 

الداعية فتح اهلل غولن.
شجرات«  بضع  »مسألة  صغرية.  بروفة  كانت  »جيزي«  حديقة 
طالبوا  املضربون  واالضرابات:  التظاهرات  من  أيام  إىل  حتوّلت 
باحلريات االجتماعية. شربوا اخلمرة يف األماكن العامة. اعرتضوا 
الذي  الثالث،  املعّلق  اجلسر  على  األول«  »سليم  تسمية  على 

سريبط الشطر األوروبي ملدينة إسطنبول بشطرها األسيوي.
أسكت  املعارضة.  خنق  عليه، يف  أطلق  كما  »الدكتاتور«،  جنح 

كّتاب صحف. كان األمن والقضاء جبعبته.
أن  يريد  بدا كأنه  أيديولوجي.  يهادن. عمل على حنو  الرجل مل 
يواصل حربه، كما اقتبس من بيت شعري عام 1998: مساجدنا 
هذا  جنودنا.  واملصلون  حرابنا  مآذننا  خوذاتنا،  قبابنا  ثكناتنا، 
»اجليش  هذا  عراب  أّن  يعلم  ديننا. مل  املقدس حيرس  اجليش 

املقدس« مل يعد حيميه.
مل يكن يقتصر اخلالف على امللفات الداخلية. أدت السياسة اخلارجية 
الفاشلة ألردوغان و«منظره« أمحد داوود أوغلو دورًا أساسيًا. منذ 
سفينة مرمرة، وحتى الدخول الرتكي احلرب السورية. البارز فيه 
هذه املرة أّن غولن، صاحب الوجود القوي يف اجملتمعات الرتكية 
الدنيا والطبقات الوسطى واألوساط الدينية ورجال األعمال، دخل 
بنفسه على اخلط عرب شبكته التعليمية واالعالمية، و«جيش من 

املوظفني« يف اإلدارات العامة واألمن.
العدالة  حلزب  رمسية  غري  ذراعًا  غولن«  »حركة  شّكلت  لطاملا 

والتنمية.
مل يكن التباين وليد اللحظة. منذ عام 2010، طفت على السطح 

بوادر خالف بني »املرشد« وتلميذه.
أنقرة  اإلسرائيلي من  السفري  أدان قرار طرد  مثاًل،  »الداعية«، 
»مرمرة« املتجهة إىل غزة عام  على خلفية االعتداء على سفينة 
2010. صّرح لصحيفة »وال سرتيت جورنال« األمريكية بأّن اجلانب 
الرتكي هو املخطئ ألن السفينة مل حتصل على إذن إسرائيلي 

لدخول غزة، واصفًا ذلك بالتعّدي على الشرعية.
اللغة  أمام مهرجان »أوملبياد  أردوغان مل يقطع مع غولن، قال 
الرتكية«، يف بادرة حسن نية: »إننا نرغب يف رؤية من حيرتقون 
حسرة وحنينًا إىل الوطن بيننا )...( لينتهي هذا الفراق والغربة 
احلزينة، لنهتف إذن بصوت واحد كفى هذا الفراق«، موّجهًا بذلك 
دعوة إىل غولن املقيم يف الواليات املتحدة األمريكية ليعود إىل 

تركيا.
رّد غولن: »إّن العبد الفقري )يقصد نفسه( هو الذي حيدد متى 
سيعود إىل تركيا«.كذلك جاء قرار احلكومة الرتكية حول التعليم، 
ما أدى إىل انهاء استقاللية املدارس الدينية )الدرسخانة( اليت 
كانت متثل بالنسبة جلماعة غولن رئة للنفوذ. رّد األخري، يف خطاب 
وجهه ألعضاء مجاعته: »عندما تكونون ضد فرعون وضد قارون 

فأنتم يف الطريق الصحيح«.
جلهاز  رئيسًا  فيدان،  حقان  تعيني  إذًا.  األمور  تستقم  مل 
الظل وأكثر املقربني إىل  بأّنه رجل  الذي يوصف  االستخبارات، 
أردوغان، أثار حفيظة غولن الذي رفض، ووظف كل قوته لإلطاحة 
أكثر  التغلغل  غولن  مجاعة  حماوالت  أمام  وقف  فيدان  ألن  به، 

فأكثر يف جهاز املخابرات.
هذه املرة رّد أردوغان بإبعاد العديد من أنصار »حركة غولن« من 

مناصبهم يف جهازي الشرطة والقضاء.
وبدأ التوتر يزداد، بعدما أشاعت أوساط رئيس الوزراء الرتكي 
أّن احتجاجات »جيزي« يف اسطنبول ازدادت حدتها مبشاركة مجاعة 

غولن.
يف السابع عشر من الشهر احلالي، كّرت السبحة: فضيحة فساد 
ألردوغان  رفاق  وصوب...  حدب  كل  من  اتهامات  تركيا.  تهّز 
سقطوا الواحد تلَو اآلخر. ومن املتهمني مدير عام مصرف »خلق« 
احلكومي سليمان أصالن، الذي ضبطت قوات الشرطة 4.5 ماليني 

دوالر من النقود يف منزله.
52 من املسؤولني ورجال األعمال املعروفني بعالقاتهم الوثيقة 
حبزب العدالة والتنمية اعُتقلوا بتهم خمتلفة، بينها االحتيال يف 

صراع »الفرعون« و»الداعية«: األردوغانية تتهاوى
إيلي حنا

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

لم يعلم أردوغان أّن عراب »جيشه املقدس« لم يعد يحميه )أ ف 
ب(

تقديم مناقصات للفوز مبقاوالت والرشوة واملتاجرة غري املشروعة 
بالذهب.

الكوادر  اجتماع  يف  غولن،  جتاهل  لعدم  أردوغان  ذلك  دفع 
التنظيمية حلزب العدالة والتنمية أول من أمس. مّحله من دون 
أن يسميه »مسؤولية املؤامرة«: »هذا الرجل ال عالقة له بالدين 

واإلسالم واهلل وحممد«.
أردوغان  يزال  ال  أجراه،  الذي  الواسع  الوزاري  التعديل  ورغم 
اليت  املسبوقة  غري  الفساد  فضيحة  بسبب  ضعيف  موقف  يف 
تهز البالد، واليت يبدو أنها باتت تهدد أسرته مباشرة. صحيفة 
»ملييت« ذكرت أمس أّن رئيس احلكومة أعرب عن قلقه للمقربني 

منه، قائاًل: »اهلدف الرئيسي هلذه العملية هو أنا«.
وتوقعت صحيفة »مجهورييت« املعارضة »زلزااًل« يف قمة الدولة، 
مشرية اىل تورط منظمة غري حكومية، هي املؤسسة الرتكية خلدمة 
أردوغان  جنل  بالل،  يرأسها  اليت  )تورغيف(،  والرتبية  الشباب 

البكر، يف هذه الفضيحة.
ويف هذا املناخ، حيتدم الصراع، بقول أحد املّدعني املكلفني يف 
التحقيق، معمر اكاش، إّن »الشرطة رفضت تنفيذ اوامر االعتقال 
اليت صدرت ضد حنو 30 مشتبهًا بهم إضافيني، وخصوصًا من 
مسبوق،  غري  بيان  يف  وقال،  والتنمية«.  العدالة  حزب  نواب 
فتح  من  كمدع  منعت  بأنين  اجلمهور  وايضًا  زمالئي  كل  »ليعلم 

حتقيق«، منددًا بـ«ضغوط« من الشرطة وقيادتها.
اليت حتدت سلطته يف  التظاهرات غري املسبوقة  بعد أشهر من 
ــ الذي حيكم بال شريك منذ 11  حزيران املاضي، جيد أردوغان 

عامًا ــ نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.
وإذا كان أردوغان جنح يف التعامل مع احتجاجات »جيزي«، جيد 
نفسه يف مواجهة مع خصم يتمتع بقدر عال من التنظيم، وبأدوات 

تشبه ما ميلك.
تنتظر البالد االنتخابات البلدية يف شهر آذار 2014 والربملانية يف 
العام ذاته.ضربة غولن القوية يبدو أنها ستؤثر بشدة على حظوظ 
أردوغان صاحب شعار »الشفافية ومكافحة الفساد« يف محلته 

االنتخابية.
أول من أمس، خرج اآلالف يف مدن تركية عدة للتنديد بالفساد 
دعوات  أطلقت  كذلك  وحكومته.  أردوغان  باستقالة  واملطالبة 

جديدة إىل التظاهر مساء اليوم يف ساحة تقسيم يف اسطنبول.
تهّز هذه االضطرابات السياسية الثقة يف األسواق، إذ واصلت 
اللرية الرتكية هبوطها امام الدوالر، كما تراجع املؤشر الرئيسي 
لبورصة اسطنبول بنسبة 2.33% أمس، بعد تراجعه بنسبة %4.2، 

أول من أمس.
مل يتمظهر بعد الشكل النهائي للصراع الدائر يف تركيا. بعض 
أوجهه ال زالت خفية. أسئلة عديد تطرح حول دور فتح اهلل غولن، 
وحراكه. هل يأتي بضوء أخضر أمريكي أو على األقل بال ممانعة 
أردوغان  انكسار  بأن  للقول  البعض  يذهب  بل  العم سام؟  من 
)أو حماولة كسره( بات ضرورة داخلية تركية حلفظ حزب العدالة 
والتنمية، وضرورة إقليمية كجزء من عملية ازالة العوائق احملتلة 
األزمات  إقليمية مرتقبة تشمل جمموعة من امللفات  أمام تسوية 

أبرزها سوريا وإيران.
 وعد الرئيس عبداهلل غول »بعدم اخفاء حقائق الفساد يف املراتب 
العليا للسلطة، )...(. والبلد الذي أجريت فيه كل االصالحات 
القضاء  األخطاء.  عن  يسكت  ولن  الفساد  خيفى  لن  )املاضية( 
تعمق  إىل  إشارة  يف  شيئًا«،  يغفل  أن  دون  قراره،  سيصدر 

االنقسام يف احلزب احلاكم.
داعية حبجم دولة

كتفًا بكتف، خاض الداعية االسالمي فتح اهلل غولن إىل جانب رجب 
طيب أردوغان، خالل السنوات العشر األخرية، معركة ضد نفوذ 
اجليش والنخب العلمانية. تعاون أسفر عن نقلة نوعية يف اجملتمع 
هامشية.  ليست  غولن  »مساعدة«  االسالميني.  لصاحل  الرتكي 
»األخطبوط« تدير مجاعته )املعروفة بـ«مجاعة غولن«( شبكة ضخمة 
من املدارس والشركات ووسائل اإلعالم يف مخس قارات. يف 
تركيا، لدى غولن ما يعّد دولة داخل الدولة. وجود قوي داخل 
تلفزيونية  قنوات  العامة.  واإلدارات  والقضاء،  الشرطة  جهازي 
عديدة، منها االخباري والثقايف. وصحيفة مثل صحيفة »زمان« 
اليومية الواسعة االنتشار. موقع »اخلطيب املفوه« الرمسي على 

االنرتنت بـ32 لغة.
تابعة ألحد  ازمري يف مدرسة حتفيظ قرآن  الدعوي يف  بدأ عمله 
املساجد، ثم عمل  واعظًا متجواًل، ورّكز على طلبة املدارس، إذ 

عمل الكثري منهم يف حركته بعد التخرج.
ولد غولن يف 11 تشرين الثاني عام 1941، يف قرية كوروجك يف 
حمافظة أرضروم مشال هضبة األناضول. وبدأ نشاطه الدعوي يف 

مدن عدة غرب تركيا بداية ستينيات القرن املاضي.
صعوده السريع أثار قلق أنقرة عام 1999، عقب انتقاده احلكومة، 
حتقيق  فتح  قرر  الرتكي  العام  النائب  فإن  عنها  اعتذاره  ورغم 
فى  ظهر  بعدما  األزمة،  حلل  أجاويد،  بولند  الرئيس  تدخل  معه. 
ببطء  سيتحركون  »إنهم  أنصاره،  من  لعدد  فيه  يتحّدث  فيديو 
لتغيري اجملتمع والنظام الرتكي تدرجييًا من نظام علماني إىل نظام 

إسالمي«.
ثّم قّرر االختفاء عن األنظار، واالنتقال إىل الواليات املتحدة، حيث 

يعيش يف والية بنسلفانيا.

يبدو أّن ضربة غولن القوية ستؤثر بشدة على حظوظ أردوغان 
يف حملته االنتخابية )أ ف ب(
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»حكم اهلل يف النصارى« هو موضع النقاش احلالي يف 
أوساط دعاة حتكيم الشريعة يف بالد الشام. »الدولة 
العمرية«، يف  »العهدة  االسالمية« تستعجل تطبيق 
النصرة«  »جبهة  ترى  فيما  تشددًا،  نصوصها  أكثر 
أن املصلحة يف اعتماد »فقه الواقع« إىل »ما بعد 
التمكني«. والنتيجة يف احلالني واحدة: املسيحيون 
أو  أو اجلزية  أمام واحد من خيارات ثالثة: اإلسالم 

الرحيل.
يف الثاني من كانون الشهر اجلاري، أعادت »جبهة 
دخل  معلوال.  بلدة  على  قبضتها  إحكام  النصرة« 
يف  األشهر  املسيحية  البلدة  »النصرة«  مسّلحو 
سوريا، وخطفوا راهبات دير مار تقال األرثوذكسي، 
املاضي،  حزيران  يف  وأديرة.  كنائس  واستباحوا 
دخلت البلدة التارخيية اليت ال يزال أهلها يتحّدثون 
اإلعالمي  الضوء  دائرة  اآلرامية  املسيح  السيد  لغة 
للمرة  »النصرة«،  مسّلحو  احتلها  عندما  الدولي، 
األوىل، قبل أن يتمّكن اجليش السوري من طردهم 

منها.
أن  لـ«األخبار«  »النصرة«  أحد قياديي  ورغم تأكيد 
مسلحي اجلبهة »مل جيدوا رجاًل أو امرأة أو طفاًل يف 
باستثناء  أهلها هجروها قبل دخولنا  إن  إذ  معلوال؛ 
أحد  وهو  سركيس«،  »أبو  يروي  الراهبات«. 
لـ«األخبار«،  الوطين،  الدفاع  جلان  يف  القياديني 
أّن املقاتلني اإلسالميني الذين دخلوا معلوال »بدأوا 
َتسلموا«.  أسِلموا  نصارى  يا  هاتفني:  بالتكبري 
ثالثة  النصراني  أمام  أن  بعدها  م  »ُعمِّ ويضيف: 
خيارات: اإلسالم أو دفع اجلزية أو الرحيل«. وكأن 
التاريخ، يف بالد الشام، يعيد نفسه. فقد استعار 
بها  توّجه  اليت  نفسها  العبارة  بتصرف،  املقاتلون، 
أبو عبيدة بن اجلراح ألهل بالد الشام عقب معركة 

أجنادين: »اإلسالم أو اجلزية أو القتال«.
اهتمام  املسلحني  قبضة  يف  معلوال  سقوط  حاز 
والدينية،  التارخيية  رمزيتها  العامل بسبب  مسيحيي 
يدخلها  اليت  األوىل  املسيحية  البلدة  تكن  لكنها مل 
األحداث،  بداية  فمنذ  السورية.  املعارضة  مسّلحو 
»العلوي  نوع  من  شعارات  التظاهرات  يف  ُرفعت 
دخل  معلوال،  قبل  عبريوت«.  واملسيحي  عالتابوت 
املسّلحون عشرات القرى والبلدات اليت كان أهلها 
يهجرونها قبل وصول املسلحني الذين سبقتهم أخبار 
عن جرائم قتل على اهلوية وعمليات نسف لكنائس 
وأديرة، فيما كان ُيفرض على من يبقى منهم أداء 
ربلة يف  قرية  األمان. ففي  إعطائهم  مقابل  اجلزية 
جمموعة  طلبت  املثال،  سبيل  على  محص،  ريف 
متشددة بقيادة عبد السالم حربة، يف آب 2012، من 
أهالي القرية املسيحيني إخالءها، وقتلت العشرات 
املناطق  بعض  ويف  املنازل.  بعض  وأحرقت  منهم 
حلب،  املتشددين يف  املسلحني  لسيطرة  اخلاضعة 
ُأجِب جّتار مسيحيون على دفع نصف أرباحهم اليومية 
لـ«اجملاهدين«، فيما اسُتهدفت األحياء املسيحية يف 
العاصمة دمشق، كباب توما وباب شرقي، بقذائف 
اهلاون اليت أودت حبياة كثريين، وُسّجلت يف أكثر 
من منطقة عمليات نسف لكنائس وأديرة، من بينها 
نسف الكنيسة اإلجنيلية يف حلب. وإذا كانت هذه 
لتعامل  واحد  سياق  يف  بعد  تتأّطر  مل  املمارسات 
اليت  املناطق  مسيحيي  مع  اإلسالميني  املتشددين 
يسيطرون عليها، وال تزال ُتنسب، يف أحيان كثرية، 
بدأ  جديًا  نقاشًا  أن  إال  منفردة،  تعمل  إىل مجاعات 
داخل »اجملالس الشرعية« ألبرز اجلماعات املتشددة 
حول  اخلالفة  وإقامة  الشريعة  بتحكيم  تنادي  اليت 
كيفية التعامل مع »النصارى«، وما إذا كان ينبغي 

اعتبارهم »أهل ذّمة«.
وأْهل الذّمة هم غري املسلمني )اليهود والنصارى( 
الذين بقوا على دينهم يف بالد املسلمني بناء على 
عقد الذمة الذي يبمه معهم إمام املسلمني أو نائبه، 
ويتضمن إبقاءهم على دينهم، بشرط دفع اجلزية مع 

التزام أحكام اإلسالم.
»جهادية«  مصادر  كشفت  السياق،  هذا  ويف 
تنظيم  بني  املقاربة  يف  اختالف  عن  لـ«األخبار« 
و«جبهة  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة 
يف  املسيحيني  مع  التعامل  سبل  بشأن  النصرة« 
املناطق اخلاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة. ففيما 
»تطبيق  إىل  يدعو  راديكاليًا  موقفًا  »الدولة«  يتخذ 
و«هدم  النصارى  من  املوقف  يف  فورًا«  اهلل  شرع 
تعتمد  صلبانهم«،  وكسر  الصليب  عّباد  كنائس 

»النصرة« موقفًا أقل حدة.
األخرية  املعارك  قبل  التنظيمني،  »شرعيو«  خاض 

نصارى الشام: اإلسالم أو اجلزية أو الــرحيل
رضوان مرتضى
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على الرغم من أن لبنان من الدول العربية األوىل، إن 
مل يكن األول الذي وضع دستور عصري يف عام 1926 
وإن كان حتت سلطة اإلنتداب، إال أن لبنان ورغم طول 
املدة الزمنية لوضع دستوره مل يصل بعد اىل بّر األمان 
عمدت  دستورية  تعقيدات  يعاني  يزل  ومل  الدستوري، 
والوساطات  األعراف  مبسكنات  معاجلتها  اىل  قيادته 
والدولية،  اإلقليمية  بالقوى  اإلستعانة  اىل  باإلضافة 
واليت تلجأ اىل وضع حلول تناسبها على حساب مصاحل 
اختالف  على  اللبنانية  القيادات  معظم  بتواطؤ  الشعب 

مشاربها واجتاهاتها.
بالظهور، فبعدما  األزمات  بدأت عالمات  اإلستقالل  قبل 
رفض املسلمون دولة لبنان الكبري وطالبوا باإلنضمام اىل 
الدولة العربية اليت ترأسها األمري فيصل، جاء االستقالل 
ُعرفت  اليت  الصيغة  اىل  اللبنانيون  توصل   1943 عام 
بامليثاق الوطين واليت نّصت أهم بنودها على ان لبنان 
اإلنضمام  أو  األجنبية  احلماية  ترفض  مستقلة  مجهورية 
اىل اي دولة عربية، لكن امليثاق مل يفكك أهم األلغام 
اليت وضعها اإلنتداب الفرنسي اي الطائفية السياسية 
وكرسها يف املادة 95 من الدستور اليت تنص على إلغاء 
الطائفية السياسية ،واليت باإلضافة اىل املمارسة السيئة 
يف احلكم، أتت على صيغة العيش املشرتك والذي حتّول 
الحقًا اىل تكاذب مشرتك، فإنفجرت أول أزمة حكم عام 
1958 واليت انتهت اىل رفع شعار »ال غالب وال مغلوب« 
بعد أن توىل الرئيس فؤاد شهاب احلكم والذي حاول 
وضع األسس ملؤسسات وطنية واليت عادت وأتت عليها 
األحداث املتالحقة اليت سبقت اإلنفجار الكبري عام 1975 
واألحداث الالحقة اليت استنزفت اللبنانيني بشرًا وحجرًا 
اىل أن حانت التسوية بعد 15 عامًا عندما ارتأت القوى 
النزيف،  لذلك  حد  وضع  واالقليمية  الدولية  اخلارجية 
الذين  اللبنانيني  النواب  من  حيًا  تبقى  من  فاستدعي 
انتخبوا عام 1972 اىل مدينة الطائف وهناك جرى تعديل 
الدستور الذي أصبح ُيعرف بإتفاق الطائف والذي اعتبه 
البعض إتفاق الضرورة أو اإلتفاق املرحلي النه ال يليب 
رغبات اللبنانيني لبناء دولة عصرية ، أقّر  أألتفاق يف 

جملس النواب بتاريخ 1989/11/05.
اهلوى  عربي  بأنه  لبنان  هوية  حّدد  اإلتفاق  ان  رغم 
واإلنتماء وحّدد أسس إعادة لبنان املستقل مؤكداًً على 
أنه وطن نهائي لكل اللبنانيني، باإلضافة اىل ان لبنان 
مبدأ  على  قائم  النظام  برملانية،  دميقراطية  مجهورية 
اجلوانب  اإلتفاق  يغفل  ومل  وتعاونها  السلطات  فصل 

اإلقتصادية واإلجتماعية واإلمناء املتوازن.
السياسي  النظام  مبادئ  الطائف  إتفاق  صاغ  اذن، 
رئيس  صالحيات  طاولت  واليت  وإصالحه،  اللبناني 
اجلمهورية ودور السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
الطائفية  إلغاء   1943 ميثاق  كما  وحلظ  ووزراء  حكومة 

السياسية!
السؤال البديهي والذي جيول يف رأس كل لبناني سواء 
كان مؤيدًا أو معارضًا إلتفاق الطائف، هل حقق اإلتفاق 

املرجو منه؟ 
اإلتفاق  بنود  تنفيذ  يف  اإلنتقائية  ان  يقول  البعض 
اساءت اىل اإلتفاق، ويلقون باللوم على الدور السوري 
الراعي اإلقليمي الرئيسي لإلتفاق إىل جانب السعودية.

اجليش  خروج  بعد  برزت  اليت  الكثرية  الشواهد  لكن 
وإن  ذلك  عكس  تقول   2005 عام  لبنان  من  السوري 
السياسني اللبنانيني حيّبون وجييدون الرقص على حافة 
وحماور  أحالف  إىل  البلد  جّر  خالل  من  الوطنية  اهلاوية 
الوطن  حساب  وعلى  الداخل  يف  أزمات  تتفجر  حيث  
ومواطنيه واليت جاءت فاقعة يف االصطفاف السياسي 
الذي رافق عدوان اسرائيل عام 2006 واليت اثبتت أن 
الشعب متقّدم على معظم سياسييه وقيادته من خالل 

احتضان النازحني.
وال خيفى على أحد اإلندفاعة اليت قامت بها حكومة الرئيس 
السنيورة من أجل السيطرة على شبكة اإلتصاالت اخلاصة 
باملقاومة تنفيذًا لرغبات خارجية واليت أدت اىل أحداث 
اعتصام املعارضة يف وسط  أيار واليت كان سبقها   7
املطعون  احلكومة  اسقاط  أجل  من  شهور  لعدة  بريوت 
والوزير  الشيعة  الوزراء  استقالة  بسبب  شرعيتها  يف 
يعقوب الصراف الذي كان ميثل الرئيس اميل حلود يف 
احلكومة.. بعد أحداث أيار وّقـّعت القيادات اللبنانية يف 
21 أيار 2008 ما عرف بإتفاق الدوحة والذي انهى اشهرًا 
من األزمة السياسية وأهم نصوص اإلتفاق كان انتخاب 
ان  بعد  املنصب   شغور  بعد  للجمهورية  جديد  رئيس 
انتخاب خلف  الرئيس حلود املمددة بدون  انتهت والية 

له، إقرار قانون لإلنتخاب وتأليف حكومة جديدة.
وعلى الطريقة اللبنانية نفـّذ إتفاق الدوحة فانتخب الرئيس 
منصب  يشغل  كان  الذي  أيار   25 ميشال سليمان يف 
قائد اجليش بعد أن عّدلت املادة 49 من الدستور)وملرة 
واحدة( واليت تنّص على ان يكون املوظف قد ترك عمله 

قبل سنتني من اإلستحقاق.
ومبخالفة  عصرّي،  إنتخاب  قانون  إقرار  عن  وعوضًا 
صرحية ألتفاق الطائف مّت بعث احلياة بقانون العام 1960  

فليعـّدل الطائـف وجذريـًا

الُعمرية«  »العهدة  بينهما، يف املسألة، مستعيدين 
كان  الذي  املقدس  بيت  مسيحيي  مع  ُعقدت  اليت 
آنذاك،  بـ«إيلياء« سنة مخس عشرة هجرية.  ُيعرف 
أعطى اخلليفة الراشدي الثاني عمر بن اخلّطاب أهل 
أيلياء أمانًا ألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبانهم 
بعدما  مكرهني  اختاروها  اليت  اجلزية  دفع  مقابل 
بن  عمرو  املسلمني  جيش  يف  القياديان  خرّيهما 
أمور هي:  العاص وأبو عبيدة بن اجلراح بني ثالثة 
اإلسالم واجلزية والقتال. وتوضح املصادر أن »نص 
العهدة اسُتعيد فازداد االنقسام حّدة. إذ رأى تنظيم 
الدولة ضرورة تطبيق النص الوثيقة حبرفيته، فيما 
الواقع  فقه  حتكيم  إىل  النصرة  جبهة  شرعيو  دعا 
)الرئيس  إسقاط  بعد  ما  إىل  املسألة  بّت  وإرجاء 
بشار( األسد والتمكني«، وال سيما أّن يف »العهدة« 
بنودًا شديدة القساوة قد ُتستغل يف تأليب العامل 

على اإلسالميني.
و«فقه الواقع« ينتهجه بعض علماء اإلسالم للتوفيق 
بني احلكم الشرعي الذي كان قائمًا يف عهد النيب 
حممد وواقع املسلمني احلالي ومنط احلياة املعاصرة 
غالة  يرفضه  منهج  وهو  ومشكالتها،  وضغوطها 

السلفيني.
»العهدة  بنود  نقل  اختلفوا يف  املؤرخني  أن  ورغم 
العمرية«، إال أن املصادر تؤّكد أن تنظيم »القاعدة« 
أوردها  اليت  وهي  تطّرفًا،  الروايات  أكثر  يعتمد 
بن  الرمحن  عبد  عن  نقاًل  اجلوزية  القيم  ابن  الشيخ 
غنم وفيها: »كتبُت لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
حني صاحل نصارى الشام، وشرط عليهم فيه: أال 
حُيِدثوا يف مدينتهم وال يف ما حوهلا ديرًا وال كنيسة 
وال قلية )بيت عبادة( وال صومعة راهب، وال جُيّددوا 
ما ُخّرب، وال مينعوا كنائسهم من أن ينزهلا أحٌد من 
املسلمني ثالث ليال يطعمونهم، وال يؤووا جاسوسًا، 
أوالدهم  يعّلموا  وال  للمسلمني،  غّشًا  يكتموا  وال 
القرآن، وال ُيظهروا شركًا، وال مينعوا ذوي قرابتهم 
من اإلسالم إن أرادوا، وأن يوّقروا املسلمني، وأن 
وال  اجللوس،  ارادوا  إذا  جمالسهم  من  هلم  يقوموا 
يتشّبهوا باملسلمني يف شيء من لباسهم، وال يتكّنوا 
بكناهم، وال يركبوا سرجًا )سيارة يف عصرنا(، وال 
يتقّلدوا سيفًا، وال يبيعوا اخلمور، وأن جيّزوا مقادم 
رؤوسهم، وأن يلزموا زّيهم حيثما كانوا، وأن يشّدوا 
الزنانري على أوساطهم، وال ُيظهروا صليبًا وال شيئًا 
من كتبهم يف شيء من طرق املسلمني، وال جياوروا 
املسلمني مبوتاهم، وال يضربوا بالناقوس إاّل ضربًا 
خفيفًا، وال يرفعوا أصواتهم بالقراءة يف كنائسهم 
يف شيء من حضرة املسلمني، وال خيرجوا شعانني، 
وال يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، وال يظهروا النريان 
معهم، وال يشرتوا من الرقيق ما َجَرت عليه سهام 
ذّمة  فال  شرطوه  مما  شيئًا  خالفوا  فإن  املسلمني. 
املعاندة  أهل  من  ما حيّل  للمسلمني  حّل  وقد  هلم، 

والشقاق«.
وكما يبدو واضحًا، فإن رواية عبد الرمحن بن غنم 
يتميز  أن  كضرورة  جمحفة،  شروطًا  تتضمن  هذه 
يف  باملسلمني  التشّبه  وعدم  بلباسهم  املسيحيون 
شعورهم،  قص  طريق  يف  أو  مالبسهم  من  شيء 
ومنعهم من جتديد ما خيرب من كنائسهم أو بناء دور 
عبادة جديدة، وعدم رفع الصلبان على كنائسهم أو 
يف طرق املسلمني وأسواقهم، وعدم قرع األجراس 

إال ضربًا خفيفًا، وغريها من الشروط.

بدل  القضاء  اساس  على  األنتخابات  بأجراء  القاضي 
»حييي  الطائف، سبحان من  اليت ينص عليها  احملافظة 
معظم  ضمت  حكومة  تشكيل  ومّت  رميم«  وهي  العظام 
القوى السياسية وترأسها الرئيس سعد احلريري واليت 
اسقطت شهر كانون الثاني 2011 بسبب استقالة وزراء 

8 آذار الذين كانوا حيتفظون بالثلث املعّطل.
 بعد ستة اشهر من املفاوضات  رفضت قوى 14 اذار 
الدخول يف حكومة مع فريق 8 اذار اليت  شّكلت حكومة 
معارضة  القت  واليت  ميقاتي  جنيب  الرئيس  برئاسة 
 2013 عام  اذار  يف   ، آذار   14 قوى  قبل  من  شرسة 
أزمة  يف  البالد  ودخلت  حكومته  استقالة  ميقاتي  قدم 
احلريري  حكوميّت  ان  ذكره  واجلدير  ودستورية،  وزارية 
وميقاتي فشلتا يف إقرار قانون انتخاب عصري مما أدى 
وعلى الطريقة اللبنانية مت التمديد جمللس النواب ملدة 

18 شهرًا.
منذ 10 أشهر تقريبًا مّت تكليف النائب متام سالم بشبه 
مل  تارخيه  وحتى  جديدة  حكومة  لتشكيل  نيابي  إمجاع 
الداخلية  التجاذبات  بتشكيل حكومته بسبب  ينجح سالم 
على  االختالف يرتكز  فتارة  كان  والدولية،  واإلقليمية 
النسب وطورا على العدد 9-9-6 أو 8-8-8،ومرارا على 
جامعة  حكومة  او  حيادية  حكومة  اتكون   احلكومة  نوعية 
،ويضاف اىل ذلك  او وحدة وطنية  او حكومة شراكة  
وزارات  هناك  حيث  الوزارية  باحلقائب  املداورة  مسألة 
سيادية وخدماتية )اي شيء بسمنة وشيء بزيت( وكأن 
الوزارة اية وزارة خمصصة للفريق الذي يتوالها كل ذلك 
بني  الثقة  فقدان  بسبب  الوطنية  املصلحة  على حساب 
أزمة  غارق يف  والبلد  السياسية.كل هذا  البلد  مكونات 
 ، وامنية  وفراغ سياسي وحكومي  اقتصادية  عنقودية 
تصريف  حكومة  له،  جمددًا  النواب  جملس  أسلفنا،  كما 
فمنذ  عامة،  ميزانية  بدون  ودولة  مكّلف،  رئيس  أعمال 
عدة سنوات وتسري األعمال على الطريقة اإلثين عشرية 
ادارية  تعيينات  وال  األبواب  على  الرئاسية  واالنتخابات 
وقضائية بسبب اخلالف على احلصص والنسب حيث تدار 

معظم الدوائر بالنيابة.
واذا عدنا قلياًل اىل الوراء ونطلع على بعض التعابري اليت 
حيفل بها القاموس السياسي اللبناني واليت تعطي فكرة 
عن اإلستخفاف الذي يتعامل به اللبنانيون مع مسألة بناء 
الدولة احلرة والسيدة املستقلة، قوة لبنان يف ضعفه، 
العيش  والنفوس،  النصوص  التوافقية،  الدميقراطية 
املشرتك، أمن اجملتمع املسيحي، تعديل الدستور وملرة 
بالنفس،  النأي  االرثذوكسي،  اإلنتخاب  قانون  واحدة، 
الشيعي،  الغنب  املسيحي،  األحباط  املعّطل،  الثلث 
اخلوف السين، األعراف والتقاليد، 6 و 6 مكرر، مل يكن 
أفضل مما كان، املناصفة، التمديد والتجديد، القوانني 
إلغاء  واملناصب،  الوزارات  يف  املداورة  السيارة، 
الضرورة،  اتفاق  الزوايا،  تدوير  السياسية،  الطائفية 
طاولة  جبناحيه،  اال  يطري  ال  لبنان  األدنى،  احلد  اتفاق 
احلوار، س/ س القاعدة االثنى عشرية وغريها الكثري من 

التعابري اليت قد تتسع هلا دفيّت كتاب.
جذرية  نظر  إعادة  اىل  حباجة  الوضعية  بهذه  ،بلد  اذن 
بدستوره، حتى يرتقي اللبنانيون اىل مستوى بناء دولة 
املواطن بعيدًا عن اإلحباط والغنب واخلوف، حتى نتخلص 
وأيها  والنفوس  النصوص  مسألة  من  األبد  واىل  مرة 
تؤسس  واليت  والتقاليد  واألعراف  اآلخر،  على  يتقّدم 
ألزمات وطنية متجددة تستفيد منها القيادات الطائفية 
واملذهبية والعائلية واليت تستميت بالدفاع عن امتيازاتها 
تلك  تسقط  سوف  املدنية  أو  العلمانية  الدولة  ألن 
متحججني  وجه حق،  بدون  بها  واليت حتتفظ  االمتيازات 
العددية،  اللعبة  وراء  خمتبئني  الطائفية،  بالوضعية 
جييدون ازدواجية اخلطاب بني املرسل واملتلقي. ونعرف 
وحياولون  مكتسباتهم  عن  يتنازلوا  ال  ان  يريدون  انهم 
قدرة  ميلكون  وهم  الكفر  من  كنوع  العلمانية  تصوير 

التأويل والتبير وكأن هناك اتفاق غري مكتوب بينهم.
الوضعية  ألن  الوطين  باخلطاب  الصوت  يرتفع  ان  جيب 
نستطيع  حتى  عداها  ما  على  تتقدم  ان  جيب  الوطنية 
ووطين  انساني  ووئام  حرية  الكريم يف  العيش  تأمني 
وقف  نستطيع  حتى  مستقلة  حرة  سيدة  دولة  ضمن 
اإلقتصادية  مقدراتنا  على  يأتي  الذي  الوطين  النزيف 
الطائفية  ان  تهجريًا، خصوصا  أو  قتاًل  سواء  والبشرية 
السياسية وبكل نسخها  تنتقل من فشل اىل اخر ومن 

ازمة اىل اخرى ومن اخفاق اىل اخر.
اهلواجس  كل  وتوضع  وجذريًا   الطائف  فلُيعدل  إذن 
السيد  يدعو  كما  تأسيسي  مؤمتر  عقد  عب  الطاولة  على 
حسن نصر اهلل او من ضمن الشركة واحملبة الذي رفعه 
بطرس  بشارة  مار  البطريرك  البطريركية  كشعارخلدمته 
الراعي، علنا نستطيع ان نثبت لوزيري خارجية الواليات 
املتحدة األسبقني هنري كيسنجر وجورج شولتز أن لبنان 
ليس فائض جغرايف كما قال االول وان لبنان ليس خطأ 

تارخييًا كما ادعى الثاني!
عباس علي مراد - سدني
Email:abbasmorad@hotmail.comِ
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إقليمية، خيوضها  رعاية  أو  مظلة سياسية  دون  من  يتيمة،  معركة 
اللواء أشرف ريفي يف طرابلس اليوم وتدفع املدينة مثنها. لن تغيرّ 
املعركة شيئًا يف التسوية املنتظرة ومواقف الفرقاء وموازين القوى 
داخل املدينة. كل ما يريده ريفي أن يلتفت الرئيس سعد احلريري 

إليه واىل قادة حماوره قبل أن ميضي قدمًا يف التسوية.
ال يكاد اخلرب العاجل األول عن موافقة الرئيس سعد احلريري على 
املشاركة يف حكومة تضم وزراء حزب اهلل ُيهضم، حتى يصل خرب آخر 
عن ذهاب رئيس االئتالف السوري املعارض أمحد اجلربا إىل جنيف 2، 
ل يف تشكيل حكومة  وعلى جدول أعماله أولوية متواضعة واحدة تتمثرّ
واألمن  اجليش  أجهزة  على  احلفاظ  »وجوب  على  مشددًا  انتقالية، 

السورية يف حال سقوط النظام أو تغييه )...(«.
يتناقل احملتشدون بكثافة يف أيام العطل، على طول الشاطئ البحريرّ 
ملدينة طرابلس، اخلربين بدالالت تزامنهما وتداخلهما، من دون أن 
للدراسات«  اجلديد  األوسط  الشرق  »مركز  مساعدة  إىل  أحد  حيتاج 
لصاحبه النائب السابق ناصر قنديل لفهم ما حيصل. الصغي قبل 

الكبي يقول إن السعودية »كورّعت« و«العرتا علينا«.
تصطفرّ على طول الكورنيش »مقاه« جانبية هي عبارة عن »فان« 
ل حتول إىل مطبخ يعدرّ الشاي و«النسكافيه« حصرًا، تتوزع بينه  معطرّ
وبني البحر عشرات الكراسي البالستيكية حتت »مشسيات« من سعف 
فت أوراقها قبل نهاية الصيف املستمر. »خذ حنن،  النخيل اليت تقصرّ
مثاًل. عملنا كل شيء القتالع اجلبل )جبل حمسن( وعجزنا عن اقتحامه«، 
يقول أحد الشباب. »ميكننا تدميه فقط يف حال قررنا التضحية بتدمي 
مدينتنا أيضًا جراء قصفه«، يتابع صديقه وجهة نظره. خيلصان إىل 
أن احملاولة شيء واالنتحار شيء آخر، وبهذا املعنى فإن السعودية 
ينجحوا.  ومل  حاولوا  املستقبل  وتيار  املعارض  السوري  واالئتالف 
السياق،  مًا ويرفضان مقارنة احلريري، يف هذا  الشابان تفهرّ يبدي 
مع غيه من سياسيي املدينة: »يكفيه شرف احملاولة«. على مقربة 
منهما، يشرح شاب بهدوء أن اخلطاب احلريريرّ األخي لن يلقى تأييدًا 
يف املدينة، ولن جتوب الشوارع، مثاًل، مسيات تهليل تطلق أهازيج 
الرصاص. لكنه لن جيد يف املقابل من يطعن فيه أو حيرض عليه 
الرئيسية  سوى جمموعات إسالمية صغية: قوى املدينة السياسية 
املتمثلة يف الرئيس جنيب ميقاتي والوزيرين حممد الصفدي وفيصل 

ب فعليًا بالعودة احلريرية إىل كنف التفاهم. كرامي ترحرّ
من طاولة إىل أخرى تدور األسئلة مجيعها يف فلك السؤال االفرتاضي 
لرئيس جلنة احلوار اللبناني ــــ الفلسطيين خلدون الشريف، أول من 
أمس، عن سبب إضاعة احلريري هذه السنوات الثالث على لبنان، 
بأن  العلم  مع  املشاركة،  ومفردات  احلوار  لغة  إىل  دام سيعود  ما 
غالبية الطرابلسيني مل »يقبضوا«، كما جرت العادة بفضل وقوفهم 
مع احلريري يف السنوات الثالث املاضية، بل دفعوا تكلفة باهظة، 

وباللحم احليرّ غالبًا.
ميأل باكرًا قمر شبه مكتمل السماء الطرابلسية، وتزدحم السيارات يف 
الطريق املؤدي إىل مسرح ثانوية روضة الفيحاء حيث كان املايسرتو 
سوالج  كارولني  السوبرانو  مع  يقود  الهربومار  روبي  النمساوي 
أوركسرتا املعهد املوسيقي العالي يف حفل أطلق عليه: »فيينا يف 
طرابلس«. جيتمع هنا وجه آخر للمدينة سعت سفية النمسا أورسوال 
فاهرجنر، يف ما يشبه املبادرة الشخصية، اىل إعادة إظهاره. يعلو 
صوت املوسيقى اإلبداعية طوال حنو ساعتني، يف القاعة املمتلئة، 
املدينة  فاعليات  كانت  القريبة.  الرصاص  رشقات  أصوات  فوق 
مصطفى  باملوسيقى،  املولع  السابق  املستقبلي  والنائب  املدنية 
علوش، وغالبية التجار ومن يوصفون باملثقفني هنا، يرون فيينا يف 
مدينتهم وحيلمون، فيما قادة احملاور ممثلني بزياد علوكي يغسلون 
أياديهم من تصريح احلريري برصاص رشاشاتهم املوجهة إىل جبل 

حمسن وبعض نقاط اجليش اللبناني.
خارج الثانوية، يربط طريق يزدحم باملطاعم أيضًا اهلدوء املوسيقي 
باجلنون احلربي. ال ميكن التصديق أن املدينة اليت تنبض بكل هذه 
احلياة اإلجيابية يف هذا اجلزء تعيش ذلك الصراع القاتل يف جزئها 
اآلخر. ال عالقة للمجموعات اإلسالمية باحلرب املستجدة يف املدينة، 
ـــ يف إطالق الرصاص  ـــ عفويًاـ  وإن كان عناصرها يشاركون جيانهمـ 
على جبل حمسن. أعلن قادة احملاور مسؤوليتهم بوضوح. ماذا حصل 

هذه املرة؟
كان علوكي، على غرار اللواء أشرف ريفي، ينتظر اتصال احلريري 
على  األميكي  الضغط  وتفاصيل  اإلقليمية  بالتطورات  إلعالمه 
قدم،  الذي  وهو  املتوافرة.  اخليارات  يف  واستشارته  السعودية 
حبسب قوله، الغالي والنفيس يف العامني املاضيني فداًء للحريري 
ومشروعه السياسي. أول من أمس، أصيب شقيق علوكي برصاص 
توقف  اجليش  استخبارات  كانت  نفسه،  اليوم  ويف  حمسن،  جبل 
لنحو نصف ساعة زميله عامر أريش. ال ميكن هؤالء تصديق المباالة 
خطواته  يف  جعجع  يستشي مسي  أال  احلريري  ميكن  بهم.  احلريري 
التصرف  النيابية. لكن ال ميكنه  السياسية، وأال يبالي برأي كتلته 
من دون أخذ ريفي و«أشرف الشباب« يف االعتبار. يفرتض هؤالء 
أنهم خيوضون معركة حياة أو موت، وعدم ضمان احلريري أمنهم قبل 

الشروع يف نقاش أي تسوية سياسية مع خصومهم، هو رفع علين 
للغطاء عنهم.

أزمة الثقة باحلريري بدأت لدى ريفي عندما وافق األول على التمديد 
للعماد جان قهوجي يف قيادة اجليش من دون اشرتاط التمديد له 
جت خيبات ريفي  على رأس املديرية العامة لقوى األمن الداخلي. وتدررّ
من عدم تسميته لتشكيل احلكومة، وهو ما كان فعاًل ينتظره، مرورًا 
الداخلية، وصواًل إىل  بقبول املستقبل بالفيتو على ترشيحه حلقيبة 
التشكيالت احلكومية املتداولة. يعربرّ جلوس  استبعاد امسه من كل 
علوكي العفويرّ سابقًا على كرسي قائد منطقة الشمال يف قوى األمن 
الداخلي عن حقيقة ما يفكر فيه هؤالء. مل يصدف أن اتصل صحايف 
ريفي إىل إصدار  رأيه، فعمد  ليسمع  بريفي  احلريريرّ  املوقف  غداة 
بيان يستنكر فيه »قصف عرسال األبية«، علمًا بأنه مل يصدر بيانات 
مماثلة حني كانت أراض لبنانية أخرى تتعرض للقصف من األراضي 
إىل  قبل  من  واألمنية  السياسية  احلاجة  تستدعه  مل  كما  السورية، 
نصرة عرسال من طرابلس واالنتقام هلا عرب فتح معركة مع اجليش 
ومنطقة جبل حمسن. وعليه، ال تهدف بنادق ريفي إىل الضغط على 
إليها قبل  التفات احلريري  تأمل  السوري، بل  النظام  أو  حزب اهلل 

ه يف تفاهماته. مضيرّ
م املطلعون على أوضاع اجملموعات املسلحة يف طرابلس هؤالء  يقسرّ
إىل قسمني: أواًل، »قادة احملاور« ومتفرعاتهم الذين متكن ريفي، 
بعد نزاع طويل مع عدة فرقاء، من التفرد بقيادتهم، وهؤالء سيهدأون 
ــــ السياسية مبجرد أن يشركهم احلريري  مبوجب التسوية احلكومية 
يف حساباته، لتحل بذلك مشكلة مشالية كبية، ألن هؤالء، وليس 
اإلسالميون، كانوا سبب التوتر الرئيسيرّ يف الشمال منذ أكثر من 
ون بغالبيتهم مفردات »القاعدة«  عامني. ثانيًا، اإلسالميون الذين يتبنرّ
وعباراتها يف نقاشاتهم. وتطول القائمة هنا من حسام الصباغ الذي 
ل نفسه إىل مرجعية متقدمة بعزوفه عن التدخل يف تفاصيل املدينة  حورّ
الصغية، مرورًا بشادي املولوي وغيه من قادة اجملموعات الصغية 
اليت وجدت يف الدكاكني السورية الكثية من يبحث عن توأمة هلا 
وعمر  الشهال  اإلسالم  وداعي  معها،  فاتفقت  اللبنانية  املدن  يف 
بكري فستق وبالل دقماق الذين حيتفلون بأمحد األسي حني يزور 
ون إىل ساحة الشهداء حني يدعوهم إىل »نصرة الشعب  املدينة وحيجرّ
«، وصواًل إىل الشيخ بالل بارودي وشريكه سامل الرافعي  السوريرّ
الذي ينسجم مع أدبيات »داعش« يف تربير خطف الراهبات، ويستنكر 
الكتب، بل لعدم ثبوت  إحراق  السائح ليس ألنه ضد  إحراق مكتبة 
»التهمة« على األب إبراهيم سروج. ويشي أحد األمنيني املتابعني 
حلركة هؤالء إىل أن من يرفعون أعالم »جبهة النصرة« يف حتركاتهم، 
وكان آخرها األسبوع املاضي ضد املساجد احملسوبة على »األحباش« 

يف املدينة، يدورون غالبًا يف فلك املولوي و«اجملموعات اجلهادية« 
األمنية أن  اليت ال تزال صغية جدًا يف املدينة. وتتوقع املصادر 
يقتصر االنتماء العلينرّ إىل »النصرة«، بوصفها ذراع »القاعدة« يف 
املنطقة، على هؤالء فقط. ويرى املصدر نفسه أن مصاحلة احلريري 
مع حزب اهلل ستدفعه إىل اإليعاز لريفي بأن يكتفي بـ«قادة احملاور« 
الذين ميكن التسوية السياسية أن تستوعبهم وال مآخذ دولية جدية 
على نشاطاتهم، وخُيرج من حتت عباءته اإلسالميني، لينضم من يرغب 
احلاضنة  متثل  اليت  اإلسالمية«  »اجلبهة  إىل  الرافعي  بقيادة  منهم 
مع   ، احلريريرّ أو  الوهابيرّ  مبعناه  السينرّ  االعتدال  حللفاء  اإلسالمية 
العلم بأن الرافعي واكب باهتمام شديد والدة »اجلبهة«، ويتابع عن 
والرتكية صالت  السعودية  عالقاته  عرب  ولديه  عملها،  كثب طريقة 
بالنافذين فيها. وعليه، يكون املستقبل قد غسل يديه من كل هؤالء 
لوا عصبه الرئيسي يف السنوات الثالث املاضية، من دون  الذين مثرّ

أن يتخلى عنهم متامًا.
ال عنوان ملعركة طرابلس اليوم. يقول أحد السياسيني. إنها معركة 
يتيمة سياسيًا؛ هي جمرد صدى هلتاف ريفي بأعلى صوته: أنا هنا، 

وكي بعطفكم. امشلوني وعلرّ

جرح »قادة املحاور« كبري
اللواء أشرف ريفي وبعض قادة احملاور، ويف مقدمهم  من يعرف 
عامر أريش وزياد علوكي، يعلم أنهم باتوا منذ عام على األقل أقرب 
صعيد  على  احلرب،  وجتار  السياسيني  إىل  منهم  اإلسالميني  إىل 
تصديقهم شعاراتهم واستعدادهم للتضحية حبياتهم. ال يأتي ريفي 
مدينتهم  شوارع  يصولون يف  الذي  هؤالء  وكل  وعلوكي،  وأريش 
الطبقة  غالبية  منه  تأتي  الذي  نفسه  املكان  من  بأمرهم،  حاكمني 
العامل  ذلك  أريش  يعد  ومل  أثرى،  ريفي  أن  صحيح  السياسية. 
خالفًا  ــــ  يزالون  ال  هؤالء  كل  أن  إال  احلدادة،  كاراج  يف  الفقي 
ـــ يعيشون وسط أهلهم، ويرون جيانهم  للرئيس سعد احلريري مثاًلـ 
حون هلم حبماسة من نوافذ منازهلم والسيارات، ويسمعون دعاء  يلورّ
»احلجات« هلم بالتوفيق، ويسكرون بأسئلة جيانهم هلم عما سيحصل 
بأن احلريري يضع كرامتهم على احملك:  يف املنطقة. يشعر هؤالء 
وأبنائهم يف  ونسوتهم  وأهلهم  جيانهم  أمام  وشعاراتهم  يرتكهم 
منتصف الطريق. القضية شخصية بالنسبة إليهم أكثر مما هي كذلك 
بالنسبة إىل نواب املستقبل ومسؤوليه. كان ميكن احلريري أن يدعو 
هؤالء إىل فنجان قهوة يف الشانزليزيه، فيخرب أريش املتحلقني يف 
ه حوله أن قائد املستقبل استشاره قبل الشروع يف التسوية. أقل  حيرّ
ما ميكن هؤالء قوله للحريري أمام وسائل اإلعالم إنه »خائن للطائفة 

السنية«. اجلرح هنا صادق وكبي.

معركة اللواء اليتيمة ريفي: حنن هنا!

يخوض ريفي حرب طرابلس آماًل أن يلتفت الحريري إليه وإىل قادة محاوره )هيثم املوسوي(

غسان سعود
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
املسلسل مستمر: ماريا » احلزينة« سقطت 

يف االنفجار الرابع حلقة جديدة يف الضاحية 
و«النصرة« تتبّنى وجملس األمن ينّدد

ختتصر قصة ماريا حسني اجلوهري )18 سنة( وعلي ابرهيم بشري )20 
سنة( كل املشهد. تواعدا ومل يكمال املشوار اذ كان املوت ثالثهما. 
هكذا هي النهايات املأسوية يف لبنان، تعاكس الرغبة يف احلب وإرادة 

احلياة.
كتبت ماريا يف 2 كانون الثاني: »هيدا ثالث انفجار بزمط منو... ما 
الرابع بروح فيه... انين حزينة«. وصدق حدسها اذ تكرر  اذا  بعرف 
االنفجار يف الشارع العريض يف حارة حريك بعد 19 يومًا من االنفجار 

االول، وأودى حبياة ماريا مع ثالثة آخرين وأوقع حنو 40 جرحيًا.
انه  االمر  الالفت يف  لكن  بسيارة مسروقة.  انتحاري  يتكرر:  املشهد 
 15 بنحو  قوتها  قدرت  ملم   130 و   120 عيار  من  قذائف  ثالث  فجر 
كيلوغرامًا من املواد الشديدة االنفجار، مما يعين استنادًا اىل احملققني 
الكايف  الوقت  متلك  ومل  عجل  على  قرارها  اختذت  املنفذة  اجلهة  ان 
لتجهيز السيارة، بدليل ان القذائف املوصولة بصواعق مل تنفجر كلها، 

وكذلك احلزام الناسف الذي كان يلف االنتحاري.
ولكن اجنازًا امنيًا، ولو حمدود النتائج، ُسجل بالتزامن مع رفع االنقاض، 
اذ ُكشف عن اعرتافات ادىل بها املوقوف نبيل امحد املوسوي مبسؤوليته 
عن سرقة عدد من سيارات »كيا« ومنها تلك اليت انفجرت يف حارة 

حريك وقبلها يف اهلرمل.
املوسوي  ان  بها«  موثوق  »مصادر  عن  املستقبل«  »تلفزيون  ونقل 
املوقوف لدى الشرطة القضائية يف قوى األمن الداخلي إعرتف بسرقة 
السيارات املفخخة واليت كان يسلمها اىل ماهر طليس الذي يرسلها 

بدوره اىل سوريا لتجهيزها باملتفجرات.
وتبّنت »جبهة النصرة« العملية وقالت إنها رد على جمازر حزب ايران 
يف حق اطفال سوريا وقصف عرسال. لكن اهالي عرسال الذين اجتمع 
عدد منهم يف البلدية ردوا على البيان: »سبق لنا أن تعهدنا يف بيان 
سابق إثر قصف عرسال واستشهاد أبنائنا يوم اجلمعة الفائت حماسبة 
املسؤول عن ذلك ولو بعد حني، ولكن نذكر أننا تعهدنا حماسبة القاتل 
وليس قتل االبرياء، وإننا ندين هذا النوع من االعمال االرهابية وتارخينا 
يعرفه اجلميع وثقافتنا الدينية والوطنية والسياسية وحتى املقاومتية مل 

ولن تقبل هذا النوع من االعمال وغريه من أعمال قتل املدنيني...«.
ويف نيويورك ندد جملس األمن بشدة بـ«اهلجوم اإلرهابي« اجلديد يف 
الضاحية اجلنوبية، داعيًا كل األطراف اللبنانيني اىل »اإلمتناع عن أي 
بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وحض  السورية.  األزمة  يف  تورط« 
كي - مون اللبنانيني على »الوحدة من أجل محاية اإلستقرار« و«مواجهة 

اإلرهاب« يف بلدهم.
وأصدر أعضاء جملس األمن بيانًا كرروا فيه أن »اإلرهاب بكل أشكاله 
ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلم واألمن الدوليني«. 
بـ  ذكروا  العدالة«،  اىل  املرتكبني  جلب  »ضرورة  على  ركزوا  وإذ 
»مجيع  وناشدوا   ،»2013 متوز   10 يف  صدر  الذي  الرئاسي  »البيان 
اللبنانيني صون الوحدة الوطنية يف مواجهة حماوالت تقويض استقرار 
البالد«، مشددين على »أهمية أن حيرتم كل األطراف اللبنانيني سياسة 
لبنان النأي بالنفس واالمتناع عن أي تورط يف األزمة السورية، طبقًا 

اللتزامهم يف اعالن بعبدا«.
وفيما تلّهى السياسيون باصدار املواقف املنددة بالتفجري االرهابي، 
من دون املبادرة اىل التعجيل يف االتفاق، األمر الذي قد خيفف التوتر، 
وخصوصا يف طرابلس حيث انفجر الوضع جمددا يف املدينة بعد مرور 
دقائق على حصول تفجري حارة حريك واشتعلت خطوط احملاور واطالق 

النار بنب باب التبانة وجبل حمسن.
واصابت قذيفة ماللة للجيش اللبناني يف حمور ستاركو - شارع سوريا، 
الرز  خضر  املواطن  اصيب  كذلك  جنود.  ومخسة  ضابطان  واصيب 
برصاصة طائشة يف رأسه بينما كان جالسا امام حمله يف ساحة الشراع 

قضاء وقدر

طرابلس  اوتوسرتاد  واستمر  للمعاجلة.  املستشفى  اىل  ونقل  بامليناء 
يف حملة التبانة يتعرض لرصاص القنص حتى ساعات الليل. ونفذت 

وحدات من اجليش عمليات دهم لتوقيف مطلقي النار.

 وفاة شابني وجرح آخرين
نسبة حوادث السري القاتلة ترتفع

بلغت حوادث السري القاتلة نسبة خميفة يف معدالتها بعدما تفاقمت يف 
الفرتة األخرية، رغم محالت التوعية اليت تقوم بها املديرية العامة لقوى 

األمن الداخلي اىل جانب عدد من اجلمعيات.
ضحايا  أرواح  يسرق  سري  حادث  يسّجل  حتى  يوم  ميضي  يكاد  وال 

معظمهم من الشباب.
ويف هذا اإلطار أدى حادث سري مرّوع وقع صباح ألثالثاء على الطريق 
الدولية عند مفرق بلدة اخلضر بني »فان« لون اصفر كان يقل طالبا 
من بلدة اخلضر يعود لـ م.ق. اىل مدرسة الزهراء وسيارة رباعية الدفع 
من نوع رانج روفر سوبر شارج لون اسود يعود لـ هـ.ع. زوجة املختار 
م.ع. ما ادى اىل وقوع قتيل من الطالب من آل املصري مل يتجاوز 
الثالثة عشرة من عمره وجرح باقي الطالب اثنان منهم يف حالة حرجة 

باالضافة اىل سائق الفان.
وقد حضرت على الفور القوى االمنية وفتحت حتقيقًا ملعرفة مالبسات 

احلادث.
كما قضى شاب وجرح شقيقه يف حادث وقع أمام بيت الطبيب على 
أوتوسرتاد فرن الشباك باجتاه احلازمية نتيجة انقالب سيارة من نوع 

مرسيدس بعدما اصطدمت حباوية نفايات.
اىل  واجلريح  القتيل  ونقلت  اإلسعاف  سيارات  حضرت  الفور،  وعلى 

املستشفى.
وأصيب إيلي جوزف عطاهلل )26 عامًا( ودافيد طنوس اخلوري )25 عامًا( 
»فان« بسيارتني، على املسلك  نتيجة اصطدام حافلة ركاب صغرية 
اللبناني  األمحر  للصليب  سيارتان  ونقلت  الكلب،  نهر  لنفق  الغربي 

والدفاع املدني، اجلرحيني اىل مستشفى األرز وحالتهما مستقرة.
كما سقط جريح جراء حادث اصطدام دراجة نارية مع شاحنة على جسر 

املدفون املسلك الغربي.

توقيف 67 مطلوبًا
متكنت املديرية العامة لألمن العام خالل األسبوع املنصرم من توقيف 
34 مطلوبًا باستعمال جوازات سفر مزورة وجرائم أخرى، فيما أوقفت 

املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 33 مطلوبًا.
العام يف بيان هلا أن األجهزة املعنية  العامة لألمن  وأعلنت املديرية 
يف املديرية قامت خالل الفرتة املمتدة من تاريخ 2014/01/11 ولغاية 
النيابات العامة، بتوقيف عدد من األشخاص  2014/01/19، وبإشراف 
بتهم إرتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل التالي: 14 شخصا جبرم 
استعمال جوازات سفر واقامات اجنبية واختام مزورة إلستعماهلا لالنتقال 
بها من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية، 9 أشخاص جبرم استعمال 
جوازات سفر واقامات غري عائدة هلم، 3 أشخاص جبرم تزوير مستندات 
واختام، 5 أشخاص جبرم تهريب وتسهيل مغادرة وانتقال أشخاص من 
لبنان اىل دول اوروبية بطرق غري شرعية، 3 أشخاص السباب امنية 

وتسهيل الدعارة وتعاطي املخدرات والتجارة بآليات مسروقة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.

وذّكرت املواطنني واملقيمني على االراضي اللبنانية من خماطر االنسياق 
او املشاركة يف عمليات التزوير أو استخدام مستندات مزورة تعرض 

مرتكبيها للمالحقة القضائية.
انه  بيان  الداخلي يف  االمن  العامة لقوى  املديرية  أعلنت  من جهتها، 
اجلرمية  ومكافحة  والنظام  األمن  حفظ  جمال  يف  مهامها  إطار  »ضمن 
مبختلف أنواعها، متكنت قطعات قوى األمن الداخلي، بتاريخ 2014/1/19 
أفعاال جرمية متعددة على األراضي  من توقيف 33 شخصا إلرتكابهم 
اللبنانية كافة، بينهم: 9 جبرائم خمدرات، 8 جبرائم دخول البالد خلسة 
وإقامة غري مشروعة، 4 جبرائم سرقة و9 جبرائم: حماولة قتل، نشل، 
سلب، دون أوراق ثبوتية، قيادة دراجة نارية مسروقة، إحتيال، ضرب 
مبوجب  للقضاء  مطلوبني  و3  ظاهر  سكر  رصيد،  دون  شيك  وإيذاء، 

مذكرات وأحكام عدلية خمتلفة.

موظف شركة »يتنعم«بأمواهلا مع شريكه
استطاع موظف يف إحدى الشركات أن »يتنّعم« أليام بأموال الشركة 
أحد  اىل  نقلها  أثناء  األموال  تلك  سلب  لعملية  آخر  مع  خطط  بعدما 

املصارف، اىل أن ألقي القبض عليه وشريكه.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
2013/12/28 احيل اىل مفرزة بعبدا القضائية يف وحدة الشرطة القضائية 
حمضر حتقيق بادعاء: و.ي يعمل يف احدى الشركات بصفة حماسب ضد 
شخصني جمهولني اعرتضاه على منت دراجة نارية نوع سوزوكي لون 
اسود وسلباه مبلغ اربعني مليون لرية لبنانية واوراق شيكات بقيمة 
نوع  أثناء نقلها على منت سيارته اخلاصة  أمريكي  ألف دوالر  ثالثني 
BMW من مركز الشركة يف منطقة الشياح اىل أحد املصارف يف منطقة 

فرن الشباك شاهرين بوجهه مسدسًا حربيًا ثم فرا.
بنتيجة اإلستقصاءات والتحريات املكثفة اليت قام بها عناصر املفرزة 
املذكورة حامت الشبهات حول املدعو: أ.م )43 عامًا( وهو موظف يف 
نفس الشركة، كما تبني انه من اصحاب السوابق جبرائم سرقة. مت بناء 

إلشارة القضاء استدعاؤه اىل املفرزة.
لبناني  عامًا(   21( ح.ب  مع  باإلشرتاك  بقيامه  اعرتف  معه  بالتحقيق 
األخري يف حملة معوض  السلب، ومت رصد  بعملية  والقيام  بالتخطيط 

وتوقيفه، وضبط معه املسدس احلربي املستعمل يف عملية السلب.
كما مت استعادة جزء من املال املسلوب وتسليمه اىل الشركة.

مقتل مطلوب يف »ملف األستونيني« بكمني 
للجيش يف تعنايل

  
ُقتل ابراهيم أبو معيلق يف كمني الستخبارات اجليش يف حملة تعنايل 
شتورا، خالل تبادل إلطالق النار. وهو مطلوب مبلف »خطف األستونيني«، 

وكان حيمل هوية مزّورة باسم عمر أمحد صلح.
نوع  من  سيارة  يقود  وكان  املطلوب  مبطاردة  اجليش  قيام  وخالل 
واملطلوب  اجليش  بني  النار  الطالق  تبادل  وبعد  غواصة،  مرسيدس 
أصيب وارتطمت سيارته حبائط مبنى اجلامعة العربية يف تعنايل حيث 

قضى.
كما اصيب عن طريق اخلطأ مسري شحادة الذي كان يقود سيارة فان 
البقاع  مستشفى  اىل  شحادة  نقل  مت  وقد  املنطقة،  يف  مارا  وكان 

للمعاجلة، فيما نقل أبو معيلق اىل مستشفى شتورا.
وعلى الفور، ضربت القوى االمنية طوقا يف مكان احلادث.

مصرع لبنانية برصاصة بطريق اخلطأ يف أمريكا
  

لقيت أسيل علي سرور )20 عامًا( حتفها يف والية متشيغني األمريكية 
باتوليه شرق  بلدة  املتحدرة من  أن سرور  وأفيد  غامضة،  يف ظروف 
صور متأهلة ولديها طفل وضعته حديثًا، وان سبب الوفاة قد يكون 
نامجا عن انطالق رصاصة عن طريق اخلطأ من مسدس كانت تلهو به 

جارتها.
هو  لبنانيا  احلالي شابا  االسبوع  مطلع  فقدت  اللبنانية  اجلالية  وكانت 
حسني الصغري يف الوالية نفسها عندما اطلق مسلحون النار عليه بعد 

سطوهم على احملل.

توقيف سارَقي سيارة يف حي السلم
ُأوقف لصان باجلرم املشهود أثناء سرقتهما سيارة يف حملة العمروسية 

يف حي السلم.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أنه 
اىل  إضافة  عدة  سيارات  سرقة  عمليات  األخرية  اآلونة  يف  حصلت 
عمليات سرقة ونشل، طالت عددًا من النساء يف مناطق خمتلفة من 

الضاحية اجلنوبية ملدينة بريوت.
ويف  املكثفة،  واالستقصاءات  التحريات  ونتيجة   2014/1/17 بتاريخ 
حملة أوتوسرتاد السيد هادي نصراهلل، متكنت قوة من مفرزة الضاحية 
اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية، من توقيف كل من: ع. 
ك. )24 عامًا(، وم. أ. )17 عامًا مكتوم القيد(، وذلك باجلرم املشهود 
بعد قيامهما بسرقة إحدى السيارات من حملة العمروسية - حي السلم، 
وضبطت حبوزتهما حقيبة يد نسائية كانت مالكتها قد ادعت قبل شهر 

ضد جمهولني جبرم نشلها.
التحقيق جار بإشراف القضاء املختص.

سقط من الطبقة اخلامسة.. وجنا
أصيب السوري أنيس م. )33 عامًا( بكسور وجروح خطرة جراء سقوطه 
من الطبقة اخلامسة من مبنى سكين يف شارع دالعة يف صيدا. وقد 
نقل يف حال اخلطر اىل مستشفى صيدا احلكومي، فيما فتحت القوى 
األمنية حتقيقًا يف مالبسات احلادث وخلفيات وجوده يف شقة سكنية 
يف الطبقة اخلامسة من املبنى املذكور ويف هذا الوقت املتأخر من الليل 

خصوصًا وأنه ليس من قاطين املبنى!
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تقدم لكم افخر منتوجات الشرق االوسط 
حبوب - زيوت - أجبان - ألبان - فواكه جمففة  

وقهوة ايلي
معمل لتحميص مجيع أنواع البزورات يوميًا

نفتح 7 ايام يف االسبوع
ومبناسبة االعياد السعيدة 

امليالد اجمليد 
ورأس السنة املبارك

يتقدم السيد ايلي ابو هيال 
ومجيع املوظفني والعاملني يف املـؤسسة 

من ابناء اجلاليتني اللبنانية والعربية عامة 
واملسيحية خاصة بأطيب التهاني وأصدق سائلني 

اهلل ان يعيدها على اجلميع باخلري والصحة 
والسعادة وعلى أوطاننا العربية باألمن والسالم 

واالستقرار وعلى وطننا الثاني اسرتاليا بالرفاهية  
واالزدهار...

وكــل عـام وأنـتم بألـف خـري

Tel: 03 – 94646375 - Fax: 03 – 94641395
344 Station St – Lalor – Vic 3075 

Mama Alice Holding P/L
حمالت ابو هيال 
للتموين العائلي 

الـسيد أيـلي ابـو هـيال

مـعلبات مــتعددة

ألـبان وأجـبان، زيـتون وزيـوت
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رئـيس بلـدية بانكـستاون كال عـصفور يهـنئ بـيوم اسـرتاليا

On Australia Day we proudly celebrate our achievements as a 
nation, and one of NSW’s most multicultural and harmonious 
communities. 

Looking forward to see you at Council’s biggest ever festivities at 

Clr Khal Asfour 
MAYOR OF BANKSTOWN
Ph: 9707 9523 
Fax: 9707 9517
www.bankstown.nsw.gov.au

مبناسبة يوم اسرتاليا، بكل فخر حنتفل بإجنازاتنا  كأمة، وكمجتمعات 
يف نيو ساوث ويلز هي األكثر تعددية ثقافية وتناغما.

اننا نتطلع لرؤيتكم يف احتفاالت بلدية بانكستاون األكرب على االطالق 
يف غاريسون بوينت ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا 

Garrison Point from 1pm.

 مبيع بالجملة للبنائني واملتعهدين
لدينا تشكيلة واسعة جدًا من البالط االيطالي واالسباني والدهان 

 والجيربوك وأدوات التلييس ومواد البناء
بشرى سارة ألبناء الجالية أن ماركة                              

أصبحت متوفرة يف أسرتاليا

مالحظة: مالصق ملبنى
E: mohamad@wickedwickerhome.com.au

االفتتاح الكبري 
ملحالت

 LOUIS 
 VALENTINO

  PORCELLNATO
للبالط ومواد البناء

ANZAC ST, GREENACRE 22 نفتح 6 أيام يف األسبوع من ال 6.30 صباحاً حتى 5 عصرًا
لالتصال: 3002 9709 02
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Jim Daniel 
Councillor for 

Bankstown Council

جـيم دانـيال يـهنئ
يتقدم عضو بلدية 

بانكستاون، كبري موظفي 
مكتب نائب مقعد ايست 

هيلز غلني بروكس 

جـيم دانـيال
بأحر التهاني من حكومة 
اسرتاليا وشعبها مبناسبة

يوم اسرتاليا
  أعاد اهلل هذه املناسبة على اسرتاليا بالتقدم 

والسالم وعلى شعبها بالرفاه واخلري

Glenn Brookes (MP)
Member for East Hills

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

Working Hard 
for the East Hills 

Community

Wishing everybody
a Proud, Safe and 

Happy Australia Day

أمتنى أن يكون يوم 
اسرتاليا مدعاة فخر 
وسعادة وسالمة للجميع

نعاجل مشاكل: احلب، الزواج، العائلة، الصحة، العمل، 
السحر األسود، احلظ السيئ، الضغوط، االحباط وغريها 

خربة 27 عاما.. نتيجة مضمونة %100
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اعالنــات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 
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Advertsement

أكرب صالة عرض للمفروشات اخلارجية واهلدايا للمنازل يف منطقة غرينايكر
بادارة محمد هوشر

204 B Hume Highway,  
Greenacre NSW 2190

Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

نفتح من االثنني حتى الجمعة من 9 
صباحا حتى 5 بعد الظهر

بعد   4 حتى  صباحا   10 من  السبت 
الظهر

%2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au

Next to 
ANzAc St

أسعار ال 
تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت لـغاية 50% بــمناسـبة فصل الصيف

زورونا واستفيدوا من تنزيالتنا الكبرية

تتوفر لدينا تشكيلة 
واسعة جدا ومميزة من 
املفروشات اخلارجية 

واهلدايا

 3 حتى  صباحا   10 من  االحد 
بعد الظهر

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 
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فــن وشعر
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1 )مثنى وثالث ورباع(  
القّصة املشهورة تفيد إّن قّطتني سرقتا قطعة جنب 
العامل  القرد  إىل  واحتكمتا  القسمة،  على  واختلفتا 
إىل قطعتني كيفما  اجلنب  األخري قطع  قاضيًا، وهذا 
فقضم  كّفة،  على  امليزان  من  كّفٌة  ورجحت  اّتفق. 
القرد القاضي من القطعة اليت رجحت كّفتها قضمة 
الثانية، ومّلا قصد  كبرية، فرجحت كّفة قطعة اجلنب 
القرد أن تتساوى الكّفتان، أو هكذا بالظاهر، قضم 
قضمة كبرية من قطعة اجلنب اليت رجحت كّفتها، فاختّل 
امليزان لصاحل األوىل، فقضم منها، وهكذا دواليك. 
ومّلا حلظت القّطتان إّن القرد القاضي اللعني سيأتي 
على اجلنب كّله صاحتا به: »حنن نرضى القسمة كيفما 
فإّن  رضيتما  أنتما  فإذا  ال،  »ال  هلما:  فقال  كانت« 

العدل ال يرضى«!. 
**

 متى يفهم جاهل يف لبنان إّن جمرمًا ما يقضم مّرة 
من قوى »14 آذار« ومّرة من قوى »8 آذار« ودائمًا 
إّن  إّياه  اجلاهل  يفهم  ومتى  السبيل؟.  عابري  من 
شرور تدّخل طرف ثالث بني اللبنانيني، وخاّصة ذاك 
الطرف الذي يعمل تارخيّيًا يف خدمة إسرائيل، ستطال 
اجلميع، وسيخسر اجلميع من أهلهم وأبنائهم وأحّبتهم 

وأصدقائهم ومن أمواهلم وممتلكاتهم؟. 
**

متى يفهم جاهل لبناني إّن املؤمن ال ُيلدغ من اجلحر 
مّرتني، فكيف وهو ُيلدغ من اجلحر ذاته مّرات؟. 

***
2 )البكاء(  

أّوُل عوارِض سوِء الفهم هو هذا البكاء. 
***

3 )فاجل ال تعاجل!( 
سألتين أّم مسري، املسّنُة والطّيبة القلب، وهي والدة 
»اخلالف«  »شيعي« ملاذا  باعتباري  أورور،  الصديقة 
ابنتها  وسبقتين  يّتفقا؟.  ال  وملاذا  الشيعي؟  السيّن 
»فاجل  تقول  كأّنها  ألّمها،  وقالت  أورور،  الصديقة 
باألّوْل  ِفق  ِيتِّ »حتى  تبتسم:  هي  وفيما  تعاجل«  ال 

قصور الرمال
تتـقدم نائـبة مـقعد بانكسـتاونشوقي مسلماني 

Tania Mihailuk MP

For help with State Government Issues

MEMBER FOR BANKSTOWN

For State Government related issues

Ph: 9708 3838 Fax: 9708 3960

تانيا ميهايلوك
بأحّر  التهاني من 

اجلالية العربية عامة 
واملسيحية خاصة

 مبناسبة عيدي امليالد 
اجمليد

ورأس السنة املبارك 
أعادها اهلل على 

اجلميع باخلري واليمن 
والربكات على أمل ان 

يكون عام 2014 عاماً زاهرا بالسعادة والسالم السرتاليا 
والعامل أمجع..

وكل عام واجلميع بألف خري

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

املاروني واألرثوذكسي«!. 
 4 )العبد(  

والفّضة،  الذهب،  صاحب  عند  عبدًا  مثّقٌف  ورجَع 
والسيف. 

***

5 )قصور الرمال( 
انظْر إىل قصور الرمال ليس فيها حجر على حجر!. 

***
6 )قال( 

النظرة فراغ، الصوت فراغ، اإلحساس فراغ، القلب 
فراغ، الروح فراغ، والفراغ أمامه، والفراغ خلفه، وعن 

ميينه وعن يساره، وفوقه وحتته. 
***

7 )سليل الفراغ(   
صرخوا به: ماذا تفعل هنا يا سليل الفراغ؟.  

***
8 )َمشهد(  

زمحٌة يف املتحف، دائمًا توجد زمحة 
وأنا أنظر إىل التماثيل واللوحات امللّونة 

جلنوٍد بريطانيني حيرسون أكداس األفيون 
ومبّشرين بقلنسوات يثرثرون بضوضاء 

وصَور مرعبة جملرمني راكعني 
هلم ضفائر طويلة مشدودة إىل أمام 

فيما شفرات عريضة تنهال على الرقاب 
وإقطاعيني منحّطني يشربون من أثداء فاّلحات 

كّل ذلك هو من نفايات املاضي 
الشباُب الكثر يف املتحف 

هم يف رحلة، مجيعهم يبدون لي أصّحاء 
أشّداء وحديثني، ينظرون إىل الصني القدمية 

كشيء من املاضي، أو من عامل غريب 
إّنا املشكلة يف األجانب املتوّحشني 

 .»CNN« الذين ما تزال تعتقد بهم حمّطة
David Wansbrough شاعر أسرتالي. 

 Shawki1@optusnet.com.au
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 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

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
يف  الثقافية  اللبنانية  للجامعة  العاملي  اجمللس  من  بدعم 

العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا

تدعو جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
فيكتوريا  فرع من اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 

فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  
يف  اللبناني  االغرتاب  مجال  ملكة  مسابقة  يف  للمشاركة 

ملبورن اسرتاليا لعام 2014
 حيث ستتوج ملكة العام 2014 مع وصيفة أوىل وثانية

 يف مهرجان مجالي وفين بامتياز، يف شهر حزيران 2014 
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 

مجال االغرتاب
الذي سيقام يف لبنان يف شهر آب 2014 

 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل 28 شباط 2014  
إيف    –  0447176293 غولدا  التالية:  األرقام  على 

0433773766
كوزات 0401969915 جيسيكا 0422863747 – 

أمانة االعالم: إبراهيم شربل

افران عكار يف سيدني رود.. خربة طويلة ومعاملة مميزة للزبائن

افران عكار اليت تقدم املعجنات اللذيذة كاملناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا والسبانخ وغريها من املأكوالت الشهية اكتسبت شهرة 

واسعة يف والية فيكتوريا وليس يف حميطها فقط.
ويشرف على ادارة هذه االفران الشاب النشيط خالد اخلضر الذي 

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

بزعرت، فطاير بسبانخ، 
بيتزا بسجق، عجة بالبيض 
وأصنافا أخرى متعددة من 
املأكوالت الشهية..اللحوم 

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

نفتح يوميا من الـ 6 صباحا حتى الـ 7 مساء
واخلضار طازجة يومياً.. نظافة تاّمة وخدمة مميزة

اللبنانية  الشبيبة  لتشجيع  اهلادف  الثقايف  نشاطها  إطار  يف 
العامل  يف  الثقافية  اللبنانية  اجلامعة  رئيس  يدعو  املتفوقة، 
الطالب  مجيع  التنفيذية،  اللجنة  مع  سابا  يوسف  فيكتوريا   –
اللبنانيني أو املتحدرين من أصل لبناني واحلاصلني على نسبة 
90% وما فوق من جمموع العالمات يف شهادة ال  VTACللعام 

2013، للمشاركة يف حفل التكريم وبدعم من البنك العربي.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب املتفوقني، حث 
أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي عرب إرسال 
األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة الرمسية حتى يتم 

إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.

ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:
)World Lebanese Cultural Union of Victoria )WLCU - VIC

 PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
 آخر موعد الستالم الطلبات هو 4/ 4 /2014.

للمزيد من املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - جملس 
والية فيكتوريا تكريم الطالب املتفوقني

يعمل باخالص واستقامة مع والدته االنسانة الطيبة حيت يتعامالن 
مع الزبائن كأنهم أخوة مبحبة جمردة اذ تتسامى العالقة عن املاديات 

لتصبح الصداقة واملودة العنوان العريض هلذه العالقة.
ولعل ما مييز افران عكار اخلربة الطويلة واخلدمة املميزة واللقمة 

الشهية واملعاملة املمتازة مع الزبائن الذين يشعرون وكأنهم يف 
منازهلم.

اكثر من هذا فان خالد اخلضر ووالدته يعامالن عمال االفران بكل 
حمبة واحرتام فيشعر اجلميع وكأنهم اسرة واحدة.

ومن اجل كل هذا كان النجاح حليفهما كونهما يعمالن مببدأ احملبة 
حيث ان هلما اياد بيضاء يف مساعدة احملتاجني وبعض املؤسسات 

االنسانية.
والتألق  النجاح واالزدهار  احلارة ألفران عكار مبزيد من  التمنيات 

وللقيمني عليها دوام الصحة والسعادة.

املخبز - الفرنبعض انواع املأكوالتاحد عمال االفران
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ملبورن

ذخيا مسعود حيتفل باالعياد اجمليدة

بابا نويل يوزع الهدايا على األطفال

Master License No: 409566317
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
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ليلة عيد امليالد اجمليد يف الرابع والعشرين من كانون االول 
االغرتاب  يف  العائلة  عميد  مسعود  ذخيا  السيد  دعا   2013
والسيدة برناديت زوجته االوالد وعائالتهم واالخوة واصدقاء 
العائلة اىل االحتفال سوية بليلة عيد امليالد يف تقليد ما زال 

مستمرا الكثر من ثالثني عاما.
وقد اعتذر عن احلضور بعض االصدقاء بسبب وجودهم خارج 

ملبون.
األطباق  اشهى  اعدت  قد  مسعود  برناديت  السيدة  وكانت 
اللبنانية واملشاوي واملشروبات الروحية املتعددة والفواكه 

واحللوى.
وكانت اجواء العيد تطوف داخل الدار كما يف الساحة اخلارجية 

الواسعة اليت حتيط باملنزل.
وبرناديت  ذخيا  وجدتهم  جدهم  حول  االطفال  جتمهر  وقد 
مسعود بفرح وسعادة ينتظرون بابا نويل الذي وصل فجأة 
عند الساعة احلادية عشرة ليال حامال كيسا من اهلدايا حيث 
جتمع االطفال حوله والكل ينتظر دوره ليتسلم هديته وقد 

وزع بابا نويل اهلدايا على اجلميع بالتساوي.
وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل شرب اجلميع خنب 

ذخيا مسعود يحتضن حفيدته ذخيا وكميل مسعود، مارك بايا وامال برصونا

حضور األطفال

العيد وكأس صاحب الدعوة وعقيلته متمنني هلما طول العمر 
الديار عامرة باالفراح واملسرات وقد تقبل  وان تبقى هذه 

االطفال القبالت.. 
وكل عيد واجلميع بألف خري.
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ملبورن

قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة سلوى 
صقر مظلوم وزوجها يوسف مظلوم )ابو سامي(

اقيم عند الساعة احلادية عشرة من قبل ظهر االحد املاضي  
قداس احتفالي لراحة نفس املرحومة سلوى صقر مظلوم 
يف  وذلك  سامي(  )ابو  مظلوم  يوسف  املرحوم  وزوجها 

كنيسة سيدة لبنان املارونية يف ملبورن.
طقشي  جو  املونسنيور  سيادة  االهلية  الذبيحة  ترأس 
نفسها  لراحة  العائلة  الطائفة حيث شارك  وعاونه كهنة 
حشد كبري من ابناء اجلالية اللبنانية من خمتلف الطوائف 

ضاقت به الكنيسة وباحتها على وساعتها.
مظلوم  سامي  الفقيدة  جنل  العربية  باللغة  الرسالة  قرأ 

واالنكليزية السيدة عبري مظلوم هيكل.
فارس  الن  االب  قدس  االنكليزية  باللغة  االجنيل  قرأ 

وبالعربية املونسنيور يوسف توما.
قدمت القرابني عائلة مظلوم.

االجنيل  وحي  من  عظة  طقشي  املونسنيور  القى  وقد 
انطونيوس  القديس  عجائب  عن  فيها  حتدث  املقدس 

الكبري.
وقال اننا نكرس صالتنا لراحة نفس فقيدتنا الغالية سلوى 
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صقر مظلوم وزوجها يوسف مظلوم وعموم موتى آل مظلوم 
هذه العائلة املشهود هلا باالميان املسيحي وحمبة الوطن.. 

انها مثال العائلة املسيحية والوطنية احلقيقية.
النساء  من  اهلل  رمحها  كانت  سلوى  املرحومة  ان  وقال 
الفاضالت اليت عاشت حياتها مليئة بالرجاء واالميان وحمبة 
العائلة كما حمبة اآلخرين وقد ربت عائلة من عشرة شباب 
على  سهرت  كما  الطوال  الليالي  عليهم  سهرت  وفتاة 
االحفاد الذين اخذوا منها ومن جدهم يوسف مظلوم الكثري 

وهم يتذكرونهما يف كل مناسبة.
ويف نهاية القداس قدم املونسنيور طقشي تعازيه وتعازي 
الكهنة للعائلة كما تقبلت العائلة تعازي املشاركني يف 

القداس وصالة وضع البخور.
اسرة اهلريالد تتقدم من عائلة مظلوم وباالخص من جنل 
ان  اهلل  سائلة  التعازي  بأحر  زينون  ابو  سامي  الفقيدة 
يتغمد الفقيدة سلوى والفقيد يوسف مظلوم )ابو سامي( 
وعموم آل مظلوم بواسع رمحته وان يسكنهم فسيح جنانه 

يف امللكوت السماوي.

املونسنيور طقشي يتحدث يف املرحومةالكهنة اثناء القداس

سامي مظلوم يقرأ الرسالة بالعربية

عبري مظلوم هيكل تقرأ الرسالة باالنكليزية عائلة الفقيدة

الدكتور وليد االحمر وحضور

املونسنيور توما يقرأ االنجيل

كبرية امسها حوا )ايفا( هاشم
انسانة عظيمة حتمل يف جوهرها فضائل وقيما فعلت فكانت 
الزوجة املثالية واالم احلنونة الطاهرة واجلدة اليت يشع يف 
االقانيم هي فعل  والوفاء... تلك  حناياها احلب والكرم 
ألنها  كبرية  نعم  داني«.  »ام  تواضع  وبكل  امسه  اميان 
متواضعة... هذه الكبرية جنح املوت خبطف جسدها صباح 
االحد يف 19 كانون الثاني 2014  لكن روحها انتصرت 
عليه وحضرت الذبيحة االهلية ويف ذات الساعة يف الربوع 

السماوية ويف حضرة الرب مع االبرار والقديسني..
جنح املوت خبطف جسدها لكنه مل يتمكن من روحها اليت 
وتعّرف  عرفها  من  كل  وبضمري  عائلتها  بقلب  إختبأت 

عليها.
تعرفت عليها يف االسبوع االول من تاريخ والدتي اجلديدة 

يف اسرتاليا احلبيبة، كان ذلك يف شهر آذار 1971...
على عتبة البيت رحبت بنا..''انا هون متل امك..متل اختك 
الكبريي’’..وانا احلق اقول شعرت منذ تلك اللحظة انين يف 
بييت بالقعقور املنت الشمالي ومع اهلي..احلنان والعاطفة 
االخوية والكرم ولن اقول احلامتي بل اهلامشي.. كل هذا 
عنواٌن لبيت كبري يسكنه اميل وحوا هاشم، ورأيت طفلة 
يف  رضيع  وطفل  »مي«..  امسها  حولنا  تركض  مجيلة 
سريره امسه داني، والدعوة من شاب وسيم شجاع من 
صناعة جبالنا العالية من ضيعة حدث اجلبة وهو الصديق 
من  دزينة  عيليت،يعين  بتشبه  عيلتو  اللي  اميل  العزيز 

الشباب القبضايات وباقة من اخلّيات اجلميالت...
مهما قلت ومهما كتبت مل ولن اعطي هذه الراحلة الكبرية 
حقها، لكنها ويف الديار السماوية مع اعلى سلطة  قضائية 

يف هذا الوجود تتنعم مبا تستحقه من رب العدالة..
عائلة هي  اسسا  دربه  رفيقة  مع  داني  ابو  هاشم  اميل 

مثال اعلى يف جاليتنا ال بل يف جمتمعنا االسرتالي...
زوجها  ومع  وعائلتها  مي  داني يف  ام  وجه  اليوم  نرى 
الصديق الويف االمني امني هيكل.. نراها ايضا يف وجه   
ديانا وزوجها الفس وعائلتها الطيبة.. نراها بقيمها يف 
داني وزوجته والعائلة الكرمية.. نراها يف ديفيد وزوجته 
والعائلة الرائعة.. نراها مع زوجها شيخ الكرم اهلامشي 
داني..بيت  ابو  هاشم  اميل  اللبناني  اجلبلي  والعنفوان 
كريم صدر للحياة ابناًء وبناتًا واحفادًا هم قلعة يف حمبتهم 

ووفائهم واطاللتهم.
كلنا نعتز بهذه العائلة وبهذا العطاء العظيم يا اخي اميل..

فهل يعقل ان نقول ان ام داني ماتت؟ ال والف ال!
املوت كما قلت سابقًا خطف جسدها لكنه نبت يف السماء 
قلب  باقية يف  انها  داني  ام  مؤكدًة  علىالفناء  منتصرًا 

عائلتها واهلها وجاليتها وكل من تعرف عليها.
والعائلة  احلزينة مع زوجيت  الديار  مّلا خرجت من  واليوم 

نظرت اىل تلك الصنوبرة على البوابة فرأيتها تبكي..
ابو داني جلبها معه من حدث اجلبة وزرعها يف حديقة بيته 
بها  واعتنت  داني سقتها وقلمتها  ام  لكن  ملبورن،  يف 
لعشرات السنني فكانت شجرة الصنوبر جزءا من العائلة..
ان لن الومها ان بكت، فزوجيت وانا بكينا هذا الفراق..

فبكت الشجرة..نعم بكت الصنوبرة وكأني بها تقول يف 
رحيل السيدة املربية ام داني

 
»مايف حدا التندهي مايف حدا

                 عتم وطريق وطري طاير ع اهلدا
آه يا ريتين شجره على مطل الدني 

                  وجريانها غري السما وغري املدى
               ومافيه حدا.

كيانًا  والدموع  اصبحت  حتى  بالدموع  تصلي  مي  وبناتها 
واحدًا..

امي..يا  يا  صوبك  مرفوعة  ايدينا  مرمنة:  تقول  ودايانا 
ساكين العاللي.

اختهم  حتت  يركعون  والصبايا  والوالد  ودايفيد  وداني 
الكبرية شجرة الصنوبر ويرفعون الصالة المهم قائلني انت 
علمتنا االبانا والسالم وفعل االميان بقرب هذه الصنوبرة 
اهلامشي  الشيخ  داني  ابو  اجلميع  فردد  ارضها،  وعلى 
والعيال  ودايفد  ودايانا  وداني  والعيلي  وامني  مي  مع 
واالحفاد والكبار والصغار وكلنا سوا، يا ام داني..يا ام 

الكل،مباركة انت يف النساء تشفعي فينا.

سامي مظلوم /ملبورن
ملبورن 19 / 1 / 2014
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 بنزميا وريبريي حياكمان بتهمة 

ممارسة اجلنس مع »القاصرة« زاهية

تستأنف يوم االثنني 20 يناير/ كانون الثاني، جلسات حماكمة العيب 
االسباني،  مدريد  ريال  بنزميا مهاجم  الفرنسيني كريم  القدم  كرة 
االملاني، يف قضية ممارسة  ميوينخ  بايرن  ريبريي العب  وفرانك 

اجلنس مع فتاة فرنسية "قاصرة" من أصل جزائري تدعى زاهية.

باريس،  اجلنح يف  أيام، يف حمكمة  أربعة  ملدة  احملاكمة  وتستمر 
وال يتعني على الالعبني حضورها، ولكن سينوب عنهما دفاعهما. 
والعاملية  خاصة  بصفة  الفرنسية  الكرة  اجلنسية  الفضيحة  وهّزت 
بصفة عامة، عندما وجهت التهمة للثنائي بنزميا وريبريي يف يوليو/

متوز من عام 2010 يف قضية ممارسة اجلنس مع القاصرة زاهية 
زهار. وكانت زاهية قد اتهمت الفرنسيني مبمارسة اجلنس معها، 
وهو ما نفاه مطلقًا الفرنسي كريم بنزيم الذي ينحدر من أصول 
جزائرية أيضا، بينما اعرتف زميله فرانك ريبريي بفعلته دون علمه 
حد  على  اإلسالم  صورة  لتشويه  خدعته  أنها  معتربًا  قاصر،  بأنها 
قوله يف التصرحيات األخرية. كما أكدت زاهية يف أكثر من مرة 
أن الالعبني مل يعرفا أن عمرها أقل من 18 عاما عندما كانت ترتبط 
بعالقة جنسية مع ريبريي يف عام 2009 وبنزميا يف عام 2008 مقابل 
مبالغ مالية. ويواجه ريبريي وبنزميا وفقًا للقانون الفرنسي، عقوبة 
السجن ملدة ثالث سنوات، إضافة إىل غرامة مالية بقيمة 45 الف 
تبلغ من  زاهية  أن  يذكر  بالقضية.  تورطهما  ثبوت  حال  يورو يف 

العمر حاليا 21 عاما وتعمل كعارضة أزياء شهرية يف فرنسا.

 كيت بالنشيت أفضل ممثلة يف العامل 

الفنانة األسرتالية كيت بالنشيت احلصول على جائزة  استطاعت 
أفضل ممثلة من قبل جلنة نقابة ممثلي السينما يف لوس أجنلوس، 

عن فيلمها الكوميدي "بلو جامسني"، من إخراج وودي آلن.

جامسني  واملرتفة  الغنية  الفتاة  حياة  حول  الفيلم  أحداث  تدور 
اإلنتقال  إىل  لتضطر  الحقًا،  أحواهلا  تتدهور  اليت  )بالنشيت(، 

والعيش مع أختها يف سان فرانسيسكو، لتعيش أيام صعبة.

أجنلوس  لوس  السينما يف  نقابة ممثلي  جلنة  تصويت  أن  ُيذكر 
الكربى  التصويت  جمموعة  متثل  اليت  االحتفاالت  من  واحد  ُيعترب 
والعلوم  الفنون  أكادميية  أعضاء  إمجالي  من   %20 يقارب  ما  أو 
جلوائز  واملؤهلة  عضو،  أالف   6 أعضاءها  البالغ  السينمائية، 

األوسكار.

دبي  "مهرجان  يف  دائمًا  حاضرة  بالنشيت  كيت  أن  ُيذكر  كما 
السينمائي الدولي"، باعتبارها رئيس جلنة حتكيم جائزة "آي دبليو 
سي شافهاوزن" اليت متنح جائزة مقدارها 100 ألف دوالر أمريكي، 

ملشروع فيلم روائي طويل خليجي، كل عام. 

 على ُخطى »تسييب ليفين« .. رئيس املوساد: »النساء امُلغريات« 

عميالت استثنائيات من أجل حتقيق أهداف »إسرائيل« 
اإلنرتنت  مواقع  اقتبستها  اليت  الربيطانية،  ‘تاميز  صحيفة  قالت 
العربّية يف إسرائيل، إّن جهاز املوساد اإلسرائيلّي )االستخبارات 
اخلارجّية( جلأ أكثر من مرة جلنود إسرائيليني حيملون جوازات سفر 
بريطانية وفرنسية إلغرائهم بتسليم جوازات سفرهم وتفاصيلهم 
الشخصية للجهاز الستخدامها يف عملياته قبل أْن يعيدها هلم بعد 

فرتة دون أن يعلموا من استخدمها ومباذا استخدمها؟.

وأضافت الصحيفة أّن املوساد يلجأ لنساء مغريات جًدا ال يستطيع 
الشبان مقاومة إغرائهن يطلب منهن التوجه للجنود الذين هاجروا 
حديًثا إلسرائيل، وإقناعهم بالتطوع للخدمة العسكرية وإقامة عالقات 
معهم، ومن ثم الطلب منهم تسليم جوازات سفرهم األجنبية خلدمة 

الدولة العربّية، كما قالت الصحيفة.

وقال جنديان أجريا مقابلة مع الصحيفة بعد عودتهما من إسرائيل إّن 
جوازات سفرهم األجنبية أعيدت هلما قبيل إنهاء خدمتهما العسكرية 
وقبل مغادرتهما إسرائيل، ومحلت هذه اجلوازات أختاًما تشري إىل 

أّن شخًصا ما استخدمها إلرسال أشخاص إىل دول خمتلفة.

دولة  من  أختاًما  مّيزا  اجلنديني  أّن  إىل  أيًضا  الصحيفة  وأشارت 
إّنه  أذربيجان وتركيا وروسيا ودواًل أخرى، فيما قال أحد اجلنود 
تلقى حتذيًرا حني أعيد له جواز سفره من مغبة السفر خالل السنوات 
القادمة للدول املذكورة وعلى خلفية هذا التحذير توجه اجلنديان 
فور عودتهما إىل بالدهما األصلية إىل السلطات املختصة وكشفا 
أمامها ما حدث هلما وطلبا منها محايتهما من الوقوع يف إشكاليات 

غري متوقعة، كما قالت الصحيفة.

يعملن يف  سيدات  مرة مخس  وألول  قامت  ذلك،  مبوازاة  ولكن 
املوساد بفضح اخلدمات السرية اإلسرائيلية، اليت تقوم باستخدام 

النساء من أجل الدولة العربية.

إعرتافات السيدات املتورطات  ونشرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ 
أوضحت  حيث  املوساد،  داخل  وأهمية  خطورة  العمليات  أكثر  يف 
األمر  أن  املوساد،  يف  العميالت  أهم  من  واحدة  وهي  إيفرات، 
مقتصر فقط على املغازلة، ومهما كان األمر فإن املوساد ال يسمح 
أمرها،  إذا مت كشف  أن حياتها ستنتهي  بأكثر من ذلك. مؤكدة 
ولكنها ال تبالي بذلك من أجل أمن إسرائيل، على حد تعبريها. أما 
العميلة أياال، فقالت عن تأثري هذا األمر على عائلتها إنها ترتك 
نائمني يف أسرتهم مع دموع يف عينيها  الثالثة  زوجها وأطفاهلا 

وغصة يف حلقها.

عميالت  النساء  أن  املوساد،  قائد  باردو،  تامري  أكد  ناحيته  من 
حتقيق  أجل  من  للذات  وقمعهن  بقدراتهن  مشيدًا  استثنائيات، 
األهداف، موضًحا أن قدرات النساء تعلو قدرات الرجال يف فهم 

اإلقليم وقراءة املواقف والوعي املكاني.

ُيشار إىل أّن الوزيرة تسييب ليفين، كانت أشهر عمالء املوساد، فقد 
أنهت خدمتها العسكرية كمالزم أول يف جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
عملت لصاحل املوساد يف أوروبا، وبني األعوام 1980-1984 الحقت 

مع جهاز املوساد قادة املنظمة يف معظم دول أوروبا.

وحبسب املصادر األجنبّية فقد ساهمت بعمليات اإلغتيال، خصوًصا 
إغتيال مأمون مريش وكان وقتها مساًعدا للقيادي البارز يف منظمة 
التحرير خليل الوزير )أبو جهاد( يف أثينا، حيث يساعد يف تسيري 
العمليات اخلارجية ويشرف على العلميات الفدائية داخل األراضي 
ناريتني  دراجتني  يقودان  شابان  منه  اقرتب  حيث  الفلسطينية، 
يهم  كان  اليت  سيارته  باب  وفتحا   1983 آب/أغسطس   20 يوم 
بإيقافها قرب مسكنه يف العاصمة اليونانية، ثم أمطراه بالرصاص 
من مسدسني كامتني للصوت والذا بالفرار، يف عملية مل تستغرق 

أكثر من دقيقتني.
وأول ما يلفت انتباهك وأنت تطالع السرية الذاتية لليفين هو أنها 
أبو اهلول حول  التزامها صمت  كانت عميلة جلهاز املوساد، رغم 

اخنراطها يف اإلستخبارات خالل الثمانينيات.

األوىل  الدرجة  من  كجاسوسة  بالعمل  إمسها  ربطت  خاصة  تقارير 
يف فرنسا أوائل الثمانينات توزع عملها ما بني مجع معلومات عن 
العاصمة  يف  منزلية  كمدبرة  العمل  إىل  أوروبا  يف  عرب  نشطاء 
الفرنسية وكشف خطورة عمل ليفين مع املوساد يف تلك الفرتة. 
األسبق  املدير  هالفي  أفرام  حبسب  النخبة  وحدة  يف  كانت  فقد 
للموساد، الذي ألسباب أمنية، رفض إعطاء تفاصيل عن املهمات 

اليت قامت بها ليفين يف الفرتة ما بني عامي 1980 و1984.
ليفين اليت تتحدث اللغة الفرنسية بطالقة وسليلة عائلة العصابات 

بني  طاحنة  ملعارك  ساحة  وقتئذ  كانت  اليت  باريس  يف  عملت 
املوساد وعدد من قيادات الفصائل الفلسطينية و طموحات صدام 

حسني النووية.
ليفين اخنرطت يف  أّن  اإلسرائيلية، ذكر  االستخبارات  مصدر يف 
صفوف املوساد عن طريق صديقة طفولتها مريا غال اليت خدمت 

باملوساد 20 عامًا وهي تعمل حاليًا كمديرة ملكتب ليفين.

وكباقي املتطوعني اجلدد قامت ليفين بأعمال الطالب وتنقلت يف 
ختلو  ال  اليت  اإلختبارات  من  العديد  خاضت  حيث  األوربية  القارة 
يف معظمها من املخاطر وتركزت معظم مهامها بالعمل كخادمة أو 
مدبرة منزلية لبيوت عدد من املطلوبني وكانت تقدم هلم اإلغراءات 

اجلنسية ويف مرات كثرية تقدم جسدها من أجل املعلومات.

بعد العمل يف املنازل إنطلقت ليفين للعمل امليداني حيث تلقت 
تدريبات حول كيفية جتنيد اجلواسيس ومجع املعلومات يف وقت 
كانت إسرائيل تواجه خصومها الكثر خاصة بعد خروج منظمة التحرير 

الفلسطينية من بريوت وانتقاهلا إىل تونس.

اجلدير بالذكر أن عمالء املوساد عملوا على إحباط خمططات الرئيس 
نووي، ففي حزيران/ لبناء مفاعل  الراحل صدام حسني  العراقي 
بالربنامج  يعمل  عراقي  نووي  عامل  وجد   1980 العام  من  يونيو 
أصابع  اجتهت  حيث  بالفندق  غرفته  يف  مقتواًل  العراقي  النووي 

اإلتهام حنو املوساد،

وحتى فتاة الليل اليت اكتشفت أمر اجلرمية بعد مساعها األصوات 
ظروف  يف  شهر  بعد  قتلها  مّت  العراقي  العامل  غرفة  من  تنبعث 
قضية  إىل  التطرق  ليفين  باسم  املتحدث  رفض  وقد  غامضة، 
تورطها يف العملية املذكورة، واكتفى بالقول إّن ليفين ال ُتفصح 
عن املهمات اليت قامت فيها خالل خدمتها يف املوساد، على حّد 

تعبريها.

 رجل أمريكي يطلب يد حبيبته يف مياه 
مليئة بأمساك القرش

قام رجٌل أمريكي بطلب يد حبيبته وهما يغطسان يف مياه مليئة 
بأمساك القرش.

وقد إختار بنسون حلظة مميزة أثناء غطسه وحبيبته مع جمموعة من 
األشخاص يف مياه مليئة بأمساك القرش، ليقّدم هلا لوحة كتب 

هل تقبلني الزواج بي"؟. عليها: "آنا… 
ثم كتبت آنا على اللوح "نعم"، وهي حماطة مبجموعة من األصدقاء 

الذين رافقوهم يف رحلتهم إىل حبر الكارييب
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فيديو فضيحة دوللي شاهني وزوجها 
تكشفها نادينا مغنية »فوال فوال«

يوتيوب  "نادينا" فيديو يف  الكندية  الفنانة  امس   نشرت مساء 
تروي فيه املشاكل اليت حصلت مع النجمة دوللي شاهني وزوجها 
ومدير اعماهلا املخرج باخوس علوان. واعترب الكثريون هذا الفيديو 
االتهامات  يف  نادين  صدقت  حال  يف  وزوجها  لدوللي  فضيحة 
اليت وجهتها هلما. نقدم لكم الفيديو اليوم اعزاءنا قراء فرفش 
والذي تقول فيه نادينا انها دفعت لباخوس علوان مبلغ 10 آالف 
دوالر امريكي من اجل تسجيل فيديو كليب الغنية ديو مع دوللي 
شاهني لكن باخوس ودوللي تراجعا عن الديو ومل يرجعا لنادينا 

املبلغ الذي دفعته هلما كما تقول.

نشرته  الذي  الفيديو  يف  كندا  يف  تعيش  اليت  نادينا  وتقول 
واحلانها  كلماتها  من  باإلجنليزية  اغنية  لديها  انه  يوتيوب  يف 
كندا.  من  معها  اضافيتني  فنانتني  يضم  طاقم  مبساعدة 
تناقضا  دوللى  زوج  باخوس  مع  هلا  حديث  اثناء  يوم  وذات 
واقرتحت  ونادينا  دوللي  بني  مشرتك  تعاون  فكرة  يف 
دوللي.    لتؤديه  الغنيتها  بالعربية  غنائي  مقطع  اضافة   نادينا 

وطلبا  نادينا  تقول  كما  ودوللي  باخوس  قبول  الفكرة  والقت 
آالف   10 تدفع  ان  بشرط  الديو  لتسجيل  ملصر  القدوم  منها 
تدفع  ان  اساس  على  كليب  الفيديو  تسجيل  مقابل  دوالر 
لباخوس  املبلغ  نادينا  سلمت  وفعال  املبلغ.  نفس  ايضا  دوللي 
التسجيل  بدأ  تقول. وحني  كما  باالستالم  يعطها وصال  لكنه مل 
ثارت مشاكل مع فريق العمل وطالبوا بان يتم دفع مستحقاتهم 
كليب. الفيديو  بالغاء  االمر  وانتها  اخلالفات  تطورت  ثم   هلم 

سنوات   6 عمر  يف  الفن  مشوارها  اللبنانية  نادينا  بدأت  وقد 
وحصلت  على ميدالية جورنالينو الذهبية عن  أغنية »فوال فوال« 
الغنية  ترمجة  السالم«  وهي  يا محامة  »طريي  ومعناها  املوبال  
صاحب  وقد  عصفورة.  يا  طريي  طريي  الرومي  ماجدة  السيدة 
إشراف  املهرجان حتت  وكان  53 طفال  من  مؤلف  كورس  نادينا 

اليونيسيف واألغنية العربية.

 إليسا: تقضي اوقاتا ممتعة مع وائل 
كفوري وتوثقها على انستغرام

تكرتث   
بة  ملطر ا
نية  للبنا ا
مبا  إليسا 
حول  يشاع 
قتها  عال
ب  ملطر با
ئل  ا و
 ، ي ر كفو
لن  فهي 
عن  تكف 
عبته  ا مد
لته  ز مغا و
العلن.  يف 
اليسا قضت 
األحد  سهرة 

19 يناير مع وائل كفوري، وأعلنت عن ذلك بنشر صورة جتمعهما 
الصورة تعليق  Instagram، وكتبت على  سويا عرب حسابها مبوقع 
"قضيت حلظات ممتعة مع عزيزي وائل كفوري". إليسا وكفوري 
أحيا سويا احللقة النهائية من برنامج Star Academy، ولكنهما مل 

يظهرا سويا خالل احللقة.

بالصورة: سيمون أمسر مع عناصر 
الدرك بانتظار احملكمة.. 

املواقع  أحد  نشرت 
للمخرج  صور  اللبنانية 
يتواجد  أمسر،  سيمون 
جونية  سراي  يف  فيها 
قاعة  دخوله  بانتظار 

احملكمة. 
 

الصورة بدا فيها األمسر 
نوعًا  مرتاحًا  ضاحكًا 
مع  احلديث  يتبادل  ما  

عناصر قوى األمن. 
 

تربئة  متت  قد  أنه  يذكر 
يعمل  كان  الذي  السوري  العامل  قتل  تهمة  من  اللبناني  املخرج 
لديه، وهو يستانف حاليًا حماكمته يف قضية الشيكات من دون 

رصد واليت تصل قيمتها إىل الـ 4 ماليني دوالر.  

صور كريستيانو رونالدو يستلم وسام 
»الضابط األعظم« من رئيس الربتغال

بعد قيادته ملنتخب بالده للتأهل إىل تصفيات كأس العامل 2014 
استقبل  العامل،  يف  العب  ألفضل  الذهبية  الكرة  على  وحصوله 
رئيس الربتغال أنيبال سيلفا النجم كريستيانو رونالدو يف القصر 
الرئاسي الربتغالي وقلده وسام "الضابط األعظم" برتبة "انفانت 
دوم هنري". هذا اللقب كان قد انشىء عام 1960 مبناسبة مرور 
التوسع  مهندسي  أهم  أحد  هنري،  البحار  اختفاء  على  عام   500

االستعماري الربتغالي وهو من أرفع األومسة لدولة الربتغال.

الرئيس أنيبال سيلفا ألقى كلمة يف حفل خاص اقيم بهذه املناسبة 
قال  والعاملي  الربتغالي  الكروي  الوسط  من  شخصيات  حبضور 
فيها ان هذا الوسام هو مكافأة »لرياضي ذي شهرة عاملية بات 
رمزا للربتغال«. وأضاف أن الوسام يشكل أيضًا اعرتافًا باملوهبة 
االستثنائية لرونالدو الذي اسهم يف نشر بريق الربتغال يف العامل 
امجع. إن املوهبة واالنضباط والتصميم الذي طاملا اثبته رونالدو  

حوخل كمثال لألجيال الشابة«.
كريستيانو رونالدو نشر صور إستالم الوسام على صفحاته على 
مواقع التواصل اإلجتماعي وكتب عليها: »يا له من شرف أن أحصل 

على وسام »الضابط األعظم« من رتبة األمري هنري البحار«.

صورة مليس الرتكية اجلديدة عرب صفحة 
زوجها تزيد من حمبتها

الرتكي  املمثل  نشر 
زوج  صايالك  أونور 
الرتكية  املمثلة 
بويوكوستني  توبا 
بشخصية  الشهرية 
الرتكية  مليس 
صورة هلا عرب موقع 
اإلجتماعي  التواصل 
ووصفها  تويرت 

باملالك
 

كانت  الصورة  هذه 
الصور  أجدد  من 
شارك  اليت  لزوجته 
الرتكي  النجم  بها 
صايالك  أونور 
مجهوره خاصة وأنها 
تتميز باحتوائها على 
مجهور واسع وكبري.

 
من  كل  أن  يذكر 

النجمني أونور صايالك 
وزوجته توبا بويوكوستني قد شاركا اجلمهور منذ أيام بصور مميزة 

لعيد ميالد ابنتيهما التوأم وكانت الصورة قمة يف الروعة.
 

آخر األعمال الفنية للنجمة توبا بويوكوستني هو املسلسل الرتكي 
.mbc املدبلج "20 دقيقة" الذي يبث حاليًا عرب قنوات ال

 ملحم بركات:“املئات يعرفون أنه كانت 
توجد عالقة بيين وبني جنوى

جمددًا.. فتح املوسيقار ملحم بركات النار على جنوى كرم، معلنًا 
ل مين«. أنها تريد أذيته ومتوعدًا »خليها تتحمَّ

ال  »جنوى  بركات:  قال  »سّيدتي«،  جملة  مع  أجراها  مقابلٍة  ويف 
ر رأسي، هي تقول إن والدها شحطين من  يهمها املال بل أن تكسِّ
البيت. لكين أقول هلا إن بّيك رجال وما بيشحط حدا من بيتو، ومن 

املعيب أن تقول هذا الكالم«.

معنى  بكل  رجٌل  هو  جنوى.  والد  نفسية  أعرف  »أنا  أضاف:  ثم 
دة على الرجال. الكلمة، وهي مش معوَّ

بيين  حب  قصة  توجد  أنه  أخربته  ألني  شحطين  والدها  إن  قالت 
وبينها.

بيين  عالقة  توجد  كانت  أنه  يعرفون  األشخاص  مئات  هناك 
وبينها«.

التحدث يف  أريد  أكن  »مل  جمد«:  »أبو  ق  علَّ نفسه،  اإلطار  ويف 
ت باالتفاق بيننا«. املوضوع ولكنها أجربتين على ذلك، ألنها أخلَّ

وحني ُسئل إذا كان بينهما عالقة عاطفية، أجاب ملحم: »شو كنت 
س أنا وياها«؟! وردًا على سؤال إن كان حصل زواٌج  عم روح قدِّ

بينهما، قال: »معقولة«!

 إهلام شاهني : ضحكت من شائعة إنشائي قناة دينية
نفت الفنانة إهلام شاهني ما تردد مؤخرا عن رغبتها يف إنشاء قناة 
دينية، مؤكدة أن البعض يروج مثل هذه الشائعات لكي يتم مهامجتها 

من جانب التيارات اإلسالمية املتطرفة .
وقالت إهلام : ليس لي عالقة بإنشاء القنوات الفضائية بشكل عام، 
بالفعل حباجة لقناة  الدينية بشكل خاص، وأعتقد أن مصر  والقنوات 
دينية مستنرية لنشر اإلسالم املعتدل، بعد أن عشنا يف عهد اإلخوان 
املسلمني يف عصر من التطرف، لكن هناك مؤسسات منوط بها إنشاء 
مثل هذه القنوات مثل األزهر الشريف ووزارة األوقاف، بينما إهتمامي 

كممثلة موجه ناحية عملي الذي أفهم فيه .
اإلخوان  جانب  من  ومنظمة  شرسة  حلملة  تتعرض  أنها  إىل  وأشارت 
املسلمني وأنصارهم، بهدف تشويه صورتها أمام الرأي العام، موضحة 
دينية،  قناة  إنشائها  شائعة  لكن  احلمالت،  هذه  على  اعتادت  أنها 

جعلتها تضحك بشكل هيستريي .
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 ما ال تعرفينه عن شد الوجه والرقبة
 بدون جراحة

التقدم بالعمر يفقد اجلسم جزءا من دهون الوجه والرقبة، ويصبح 
اجللد رقيقًا وتضعف بعض الروابط بني اجللد واألغشية العميقة 
واجلفاف  لألشعة  املفرط  والتعرض  الشمس  أن  كما  اجللد.  يف 
والعناصر  الفيتامينات  للجلد، ونقص  مبكرة  يؤدي إىل شيخوخة 

الطبيعية املهمة يف نضارة اجللد.

وأوضح الدكتور بشر الشنواني استشاري جراحة التجميل ورئيس 
وجراحة  اجللدية  ريرتيف  مركز  التجميل يف  وجراحة  اجللدية  قسم 
التجميل مبستشفى املركز التخصصي الطيب مبدينة الرياض ملوقع 
أنا زهرة أسباب ظهور التجاعيد يف مطقيت الوجه والرقبة، وأبرز 

احللول احلدثية.

ما هي أسباب ظهور التجاعيد؟

أوال التدخني يؤثر تأثريًا مباشرًا على األوعية الدموية الدقيقة يف 
اجللد ويؤثر على غزارة الرتوية الدموية، كما أن بعض األدوية قد 
تؤثر سلبًا على البشرة، باإلضافة إىل كثرة استخدام  مستحضرات 

التجميل.

هل يوجد حل حديث ملشكلة التجاعيد؟

نعم، مع تقدم العلم يف مجيع جماالته، وما خيص عامل التجميل 
ظهر ما ذاع صيته يف قسم جتميل الوجه والرقبة باخليوط ودون 

اللجوء للعمل اجلراحي.

ظهرت سابقا خيوط طبية مل تلَق رواجا يف جمتمعنا لعدم جناحها 
وكثرة مضاعفاتها مثل الربوز حتت اجللد، أما اآلن فقد ظهرت أنواع 
أمانًا وفاعلية يف هذا اجملال  جديدة من اخليوط اليت تعترب أكثر 

ومنها السلووت.

هل توجد أنواع هلذه اخليوط؟

نعم فيه تنقسم إىل نوعني:

-       خيوط مؤقتة )ذائبة(

-       خيوط دائمة.

يعتربان من الطرق اآلمنة والفعالة يف شد الوجه الرقبة والفرق 
بينهما يكمن يف مدة بقاء الشد، فاخليوط املؤقتة ترتاوح مدتها 

بني 12-18 شهرًا، بينما الدائمة من 2-5 سنوات.

كيف تتم طريقة شد اخليوط املؤقتة للوجه أو الرقبة؟

الرقبة  أو  الوجه  منطقة  إىل  إدخاهلا  يتم  املؤقتة  الذائبة  اخليوط 
بواسطة اإلبر وال حتتاج إىل أي شق جرحي، وتستغرق مده األجراء 

حوالي 30- 45دقيقة حسب احلالة.

حدثنا قلياًل عن طريقة شد اخليوط الدائمة؟

ال  الرأس  فروة  يف  جدًا  بسيط  شق  إىل  حتتاج  الدائمة  اخليوط 
يتجاوز 2 سم وتستغرق مدة اإلجراء حوالي 45-60 دقيقة.

هل ُيستخدم املخدر املوضعي؟

ختدير  وحتت  مباشرة  فعلية  نتيجة  تعطيان  الطريقتني  كال 
موضعي.

إجراء  بعد  بها  التقيد  املرأة  على  معينة جيب  تعليمات  توجد  هل 
هذه العملية؟

ميكن للمرأة ممارسة العمل يف اليوم التالي، وال يوجد عمر حمدد 
ألجراء هذا الشد وهو مناسب ملرضى السكري والقلب واملدخنني، 
ميكن  وحتى  مرة،  من  أكثر  للشخص  الطريقة  هذه  إجراء  وميكن 
إجراؤه لألشخاص الذين أجروا عمليات شد الوجه والرقبة بشكل 

جراحي سابقًا.

هل توجد تأثريات أو مضاعفات جانبية؟

التأثريات اجلانبية هلذه الطريقة حمدودة يف كدمات بسيطة تزول 
يف وقت قصري.

كوازار عمالق يضيء سحابة غازية 
تربط بني اجملرات

أعلن باحثون يف جامعة كاليفورنيا أنهم متكنوا من الكشف عن أكرب 
سحابة غازية يف الكون. وذلك بعد أن استخدموا كوازارا عمالقا 
ظهر بعد مرور 3 مليارات عام على االنفجار الكبري مبثابة مصدر 

طبيعي لإلنارة.
 ورأى العلماء يف الفضاء تركيبا عنكبوتيا مؤلفا من الغاز والغبار 
واملادة املظلمة. ويعترب العلماء أن السحابة املكتشفة عبارة عن 
آثار ألضخم تكوينات الفضاء املرئي. ويذكر أن الكوازارات تعترب 
النوى الساطعة والنشطة للمجرات، يزيد سطوعها مئات املرات عن 

سطوع كل جنوم اجملرة جمتمعة.
 والضوء الناجم عن تشكيل فضائي كهذا جيعل ذرات اهليدروجني 
بنفسجي  فوق  إشعاعا  تبث  قريبة  غازية  سحابة  يف  املوجودة 

مميز.
 وانطالقا من ظاهرة دوبلر فإن الكون املتوّسع يشهد تغريا يف 
طول موجة مثل هذه اإلشعاعات. لذلك نراها كضوء مرئي، وحنن 
املكتشفة  الغازية  السحابة  أن طول  العلماء  وأعلن  االرض.  على 

يبلغ 1.5 مليون عام ضوئي.
 أما قطرها فيزيد عشرات املرات عن عرض درب التبانة. ووفق 
مألت  اجملرات  تظهر  أن  فقبل  الكون  لتطور  احلديثة  املوديالت 
الفضاء سحب وخيوط مكونة من ذرات عادية ومن جزيئات املادة 

املظلمة.
ثم بدأت املادة املظلمة ترتكز يف تركيبات أكثر كثافة تسمى آبار 

اجلاذبية وصارت تتشكل داخلها أوىل اجملرات.
 لكن الدراسات تبني أن املادة املظلمة مل تتجمع بالكامل داخل 
آبار اجلاذبية، وما تبقى خارجها راح يشكل تركيبات عنكبوتية تربط 

بني اجملرات. 

علماء بيولوجيا يف سيبرييا يبتكرون 
أشجارا سريعة النمو

من  أسرع  النمو  باستطاعتها  حور  أشجار  سيبرييا  علماء يف  طّور 
6 مرات. ويف حال ثبوت هذا االبتكار فإن  مثيالتها مبقدار 5 – 
خشب احلور سيستخدم بنجاح يف صناعة رقائق اخلشب والثقاب 
ومكونات الوقود. يدور احلديث اآلن حول براعم تنمو داخل أنبوب 
مزود ببيئة مغذية خاصة، ستصبح أشجارا حقيقية تنمو أسرع من 

مثيالتها العادية.
 وقد اكتشف العلماء بكترييا زراعية خاصة بوسعها نقل مادتها 
اجلينية إىل الشفرة الوراثية للنبات. ويقول العلماء إنهم اخرتعوا 
آلية تساعد على إدخال اجلينات الالزمة مسرعة النمو إىل البكترييا 

اليت تنقلها بدورها إىل الشجرة.
وقد حصل العلماء على أول النماذج ألشجار احلور سريعة النمو، 

وعليهم اآلن التأكد من سرعة منوها.
ويف حال تعرض األشجار لعملية تعديل جيين فإن العلماء يف فرع 
أكادميية العلوم الروسية يف سيبرييا سينتقلون إىل حتقيق املرحلة 

التالية.
سيبرييا  يف  الروسية  العلوم  أكادميية  فرع  يف  الباحثة  وتقول   

مارينا بروتوبوبوفا :"إننا منّر اآلن مبرحلة االنتقاء اخلتامية.
 ويف حال إثبات اكتساب النباتات لكل املواصفات الالزمة سنقوم 
بعد 6 أشهر بغرسها يف األرض، لكنها لن تغرس يف حقول بل 
داخل بيوت زجاجية مغلقة ألن غرس نبتات معدلة جينيا حمظور يف 

روسيا".

إال أن العلماء على يقني بأن أشجارهم ستتكاثر من تلقاء نفسها، 
دون أن تلحق ضررا بالبيئة

قريبا.. هواتف آبل من املعدن السائل

 Liquidmetal" شركة  مع  حصريا  اتفاقا  آبل  شركة  عقدت   
echnologies" حصلت مبوجبه آبل على حقوق حصرية يف استخدام 
تكنولوجيا املعدن السائل يف تصنيع االجهزة احملمولة. تتمتع هذه 
التكنولوجيا مبزايا عديدة وهي خفة الوزن وعدم التعرض للتآكل او 

الصدأ وامللمس الذي يشبه الزجاج، باالضافة اىل املتانة.

حيث   2010 عام  يف  السائل  املعدن  الشركة  جربت  وقد 
الثالث  اجليل  يف   "SIM" الـ  شرائح  حاويات  منها  صنعت 
افادت   2012 عام  يف  ثم  ومن  فون،  اي  الذكي  اهلاتف  من 
يف  واسع  بشكل  سيستخدم  املعدن  هذا  بان  معلومات 
ذلك. حيصل  مل  ولكن   ،  "5 فون  "اي  الذكي  اهلاتف   تصنيع 

هذا ال يعين ان أبل اجلت استخدام املعدن اىل وقت الحق، حيث 
حصلت آبل يف االونة االخرية على براءات اخرتاع عديدة هلا صلة 
باستخدم تقنية املعدن السائل يف تصنيع اهلواتف الذكية. ومن 
العناصر  تصنيع  يف  ستستخدم  التكنولوجيا  هذه  ان  املتوقع 

املتحركة يف االجهزة اليت تتعرض اىل التآكل.

راهبات يرفعن الصلوات بعد ان 
تعرضت زميلتهم العتداء جنسي 

تعرضت احدى الراهبات من كنيسة القديس يوسف يف اليكوبيا 
/ بنسلفلنيا اىل هجوم عنيف واعتداء جنسي حني كانت تسري إىل 
الكنيسة.  بقرب  السيارات  موقف  يف  املوجود  القمامة  صندوق 
ما  وجتمع  الكنائس  اجراس  دقت  احلادثة  على  مرور شهر  وبعد 
يزيد عن 200 شخص من الراهبات ورجال الدين حيملون الشموع 
والورود وقاموا بصالة قصرية لزميلتهم اليت تعرضت لالعتداء. 
وكانت وقفة هادئة احتجاجية اكتفى فيها املوجودون بالصالة مع 
استعمال املياه املقدسة، والرتانيم الدينية وكان ذلك يف نفس 

موقف السيارات حيث حصل احلادث.

القديس  راهبات  مشرفة  بيليغرينو،  ماري  الراهبة  األخت  وقالت 
يوسف )سانت جوزيف( لصحيفو بتسربغ بوست ان االعتداء اجلنسي 
على الراهبة كان صدمة للجميع. وان الراهبة اليت تعرضت للهجوم 
واالغتصاب مل تكن قادرة يف البداية على التحدث إىل الشرطة 
كتبت  لكنها  الفك،  منطقة  بها يف  اليت حلقت  اإلصابات  بسبب 
انها تعرضت لالغتصاب. الورق وقالت   ما حدث على قطعة من 

تتعافى  لالعتداء  تعرضت  اليت  االخت  ان  ماري  الراهبة  وقالت 
ايضا.  نفسيا  التعايف  على  الصالة  وستساعدها   جسديا 

وقالت بامسها إنها ممتنة للغاية للصالة والدعم. وهي ستطلب 
من اهلل ان حيّول تلك الصلوات اليت رفعت الجلها إىل مجيع ضحايا 

العنف يف مجيع أحناء العامل فهم حيتاجوها اكثر منها.

مبتهمة  عاما،   19  ، بولوك  كالرنس  أندرو  على  القبض  ومت 
الراهبة   حياة  وتعريض  واجلسدي  اجلنسي  واالعتداء  االغتصاب  
للخطر  واتهم ابولوك أيضا حبيازة املارجيوانا وتقديم هوية مزورة 

لضابط الشرطة ومت ايداعه السجن يف انتظار حماكمته.
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تتــمات

كريي« العامل سيتوىل..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

السلطة  وفد  مع  الثنائي  التفاوض  معامل  و«لرسم  االفتتاح، 
اليوم«.

وزير  يلتقي  املعارض  الوفد  من  آخر  عينه كان قسم  الوقت  ويف 
اخلارجية الرتكية أمحد داود أوغلو الذي أكد للوفد السوري، استنادًا 
الرئيس  إزاحة  مطلب  عن  الرتاجع  عدم  بها،  موثوق  مصادر  اىل 

السوري بشار األسد عن السلطة.
أما اللقاء األساس فجمع اإلبرهيمي ووفد املعارضة للبحث يف سبل 
تضييق اخلالف على شكل اجراء املفاوضات، تبعه لقاء آخر مع وفد 
النظام. وُعلم أن اإلبرهيمي طلب من كل فريق حتضري مسودة يراها 
مناسبة لبدء املفاوضات، ليتوىل بعدها مجع النقاط املشرتكة بني 

الورقتني واعتمادها نقطة انطالق للتفاوض.
على  احلدة  عالي  هجوما  اجلربا  امحد  االئتالف  رئيس  شن  والحقًا، 
النظام السوري وعلى وفد النظام. وصّرح يف مؤمتر صحايف: »إن 
النظام بات يشكل جثة سياسية على طاولة األمم املتحدة«، واعترب 
أن العامل قطع الشك باليقني أن األسد لن يبقى »وقد باشرنا البحث 

يف أفق املستقبل السوري من دون األسد وعائلته«.
وكشف اجلربا أن وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أبلغ وفد 
االئتالف اخريًا يف باريس أن موسكو »مل تعد متمسكة باألسد«، لكنه 
أضاف أن املوقف الروسي يرى أن هذا األمر يتعلق بقرار السوريني 

وباملفاوضات اليت ستجري يف جنيف.
جولتها  يف  املفاوضات  هذه  خروج  إمكان  عن  سؤال  على  وردًا 
األوىل باتفاق ولو على املسائل اإلنسانية كرفع احلصار عن بعض 
املناطق أو تسهيل مرور املواد الغذائية، أكد مصدر مقرب من اجلربا 
املفاوضات  هذه  يناقش يف  لن  السوري  االئتالف  أن  لـ«النهار« 
سلة  على  التفاوض  »مطلبنا  بالتقسيط،  باتفاقات  تتعلق  جزئيات 

حلول واحدة ترتكز على اتفاق جنيف 1«.
يف هذه األثناء، مل يكتمل وفد املعارضة لبدء املفاوضات والذي 
استقر على 15 عضوًا لكل فريق، وعلمت »النهار« أن أربعة عسكريني 
سوريا«،  ثوار  »جبهة  ميثل  واحد  املعارض،  الوفد  إىل  سينضمون 
إسالميو  الفقري  وعموده  حديثًا  املشكل  اجملاهدين«  »جيش  وآخر 
»اجليش السوري احلر«، إىل ضابطني منشقني. وهؤالء مل يتمكنوا 

من احلضور إىل مونرتو لتأخر حتضري أوراق ثبوتية هلم.
حلة  السوري يف  االئتالف  ظهر  مونرتو،  ملؤمتر  التالي  اليوم  ويف 
الدولية  احملافل  يف  للنظام  ندًا  بات  فقد  ديبلوماسيًا،  املنتصر 
باعرتاف احلكومة السورية. وأفادت أوساط الوفد املعارض أن جناحا 
األخرى،  املعارضة  أطياف  مع  العالقات  مستوى  على  حتقق  كبريًا 
حتى أولئك الذين أعلنوا انسحابهم من االئتالف قبل أيام مل يصدر 
يف  املعارض  الوفد  به  يقوم  ما  إىل  تسيء  فعل  ردة  أي  عنهم 
جنيف. وتوقعت أن يسهل ذلك مسألة إعادة وصل ما انقطع بني 

املنسحبني والباقني يف االئتالف.
أن  لـ«النهار«  صايف  لؤي  االئتالف  باسم  الرمسي  الناطق  وأبلغ 
أكدت  املنسحبني  من  االول  أمس  االئتالف  وفد  تلقاها  اتصاالت 
دعمها ملا قام به االئتالف يف مونرتو األربعاء املاضي. ولوحظ يف 
هذا اإلطار عدم وجود أي ردة فعل من اجملموعات اإلسالمية املسلحة 
بشدة  تنتقد  اليت  اإلسالمية«  »اجلبهة  حتى  السوري،  امليدان  يف 
االئتالف  أوساط  وتعزو  تعليق.  أي  عنها  يصدر  مل  املؤمتر  انعقاد 
السوري يف جنيف ذلك إىل »ضغط مشرتك قامت به كل من قطر 
مظهر  ليظهر  لالئتالف  فرصة  إعطاء  أجل  من  والسعودية  وتركيا 

القوي أمام وفد النظام«.
من  حصتهم  قدموا  قد  األمريكيون  يكون  جنيف2،  مؤمتر  وبانطالق 
االتفاق الروسي - األمريكي الذي توصل إليه الطرفان خالل أزمة 
املعارضة  إحضار  يف  أخريًا  فنجحوا  السورية،  الكيميائية  األسلحة 

السورية إىل جنيف للتفاوض مع النظام.
وتعتقد أوساط سياسية متابعة يف جنيف أن مفاصل اللعبة بعد ذلك 
الروسي  الطرفني  تفاهما بني  وأن مثة  الروس«  »باتت يف عهدة 
واألمريكي على ذلك، وأن كل االعتقاد أن لدى موسكو رؤية للحل 
مل تفصح عنها بعد »ألن الوقت مل حين بعد، وألن الشرخ بني طريف 
الصراع ال يزال كبريًا جدًا وال يسمح يف الوقت الراهن بأي اقرتاح 

تسوية«.
لكن املفاجأة اليت مل يتوقعها الروس، حبسب أوساط ديبلوماسية يف 
جنيف، هي يف صيغة ومستوى حدة خطاب وزير اخلارجية األمريكي 
جون كريي يف افتتاح املؤمتر، والذي كرره من امللتقى االقتصادي 
على  »اإلصرار  جلهة  وخصوصًا  االول،  أمس  دافوس  العاملي يف 
وعدم  به  واحمليطني  األسد  بشار  السوري  الرئيس  رحيل  شرط 
ان  االوساط  هذه  وقالت  انتقالي«.  حكم  هيئة  أي  يف  إشراكهم 
الوفد الروسي مل يكن راضيًا عن ذلك، وأن موسكو الحظت تغيريًا 

يف اللهجة األمريكية اعتبارا من مونرتو.
الكردي«  الدميوقراطي  »االحتاد  رئيس  اعرتض  ذلك،  غضون  يف 
صاحل حممد مسلم، يف مؤمتر صحايف، على »عدم متثيل الكرد« يف 
جنيف 2، معلنا أن من اختارهم االئتالف السوري لتمثيل األكراد )عبد 

احلميد درويش وعبد احلكيم بشار( ال ميثلون األكراد يف سوريا.
وأضاف: » ال نرفض احلوار الذي بدأ بني االئتالف السوري والنظام، 
لكننا نعرتض على عدم االهتمام بالقضية الكردية«. وكشف أن لقاء 
عقد بينه وبني السفري األمريكي يف دمشق روبرت فورد أبلغه فيه 
فورد »أن مؤمتر جنيف 2 هو حلل األزمة السورية وليس إلجياد حل 

لقضية الكرد«.
الرتكي  الطرف  ضغط  من  نابع  هذا  األمريكي  املوقف  أن  واعترب 

»الذي يرفض أي حديث خيص األكراد يف سوريا«.

تزايد مؤشرات..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

وزير الدفاع منصب رئيس اجلمهورية، وحركة »متّرد« اليت سّربت 
عرب موقعها االلكرتوني خربًا مفاده ان القائد العام للقوات املسلحة 
قد اختذ قراره بالفعل وسيكشف عنه خالل األيام القليلة املقبلة، 
ورئيس اجلمهورية املؤقت املستشار عدلي منصور الذي أملح جمددًا 
إىل أن االنتخابات الرئاسية ستسبق االنتخابات التشريعية، ما يعين 

عمليًا تزايد احتماالت ترشح السيسي.
وفيما تشهد الساحة املصرية حالة من الرتقب عشية احياء الذكرى 
الثالثة لـ«ثورة 25 يناير«، واليت انقسمت القوى السياسية بشأن 
سبل احيائها ـ احتفااًل أو تظاهرًا ـ شهد الوضع األمين تدهورًا خطريًا، 
ملثمان  مسلحان  استهدف  عندما  الشرطة  رجال  من   5 قتل  حيث 
نقطة تفتيش أمين يف حمافظة بين سويف، فيما قتل طالب خالل 

اشتباكات بني قوات األمن ومتظاهري »اإلخوان املسلمني«.
وأعرب الببالوي، خالل مشاركته يف »املنتدى االقتصادي العاملي« 
لرئاسة  السيسي  اول  الفريق  ترشح  تأييده  عن  دافوس،  يف 

اجلمهورية، رافضًا ما يقال عن أنه »حسين مبارك جديد«.
وقال الببالوي إن »الفرق كبري، قبل ان يصبح مبارك رئيسا مل يكن 
احد يعرفه، يف حني ان السيسي يتعرض اآلن لضغط شعيب لكي 

يرتشح، مثلما حصل مع )شارل( ديغول و)دوايت( ايزنهاور«.
ليسوا  احلكم  السيسي يف  يريدون  »من  أن  على  الببالوي  وشدد 
العسكريني، انهم الناس يف الشارع والنساء يف الدرجة االوىل«، 

مضيفًا »ال تنسوا انه رجل بهي الطلعة«.
الببالوي ان السيسي حيظى بشعبية كبرية وسيكون مرشحا  ورأى 

ميكن االعتماد عليه لكن القرار النهائي سيكون للشعب.
موقعها  عرب  السيسي،  لرتشيح  الداعمة  »متّرد«  حركة  ونقلت 
االلكرتوني، عن »مصادر« مل تسّمها، ان »الفريق أول عبد الفتاح 
الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  عن  وسيعلن  أمره  حسم  السيسي 
املقبلة«. وأشارت املصادر إىل ان »الفريق أول السيسي سيعلن 
عن ذلك مع بداية شهر شباط املقبل، عقب ذكرى ثورة 25 يناير«، 
يف  موعدها  يكون  أن  حتدد  الرئاسية  »االنتخابات  ان  إىل  مشرية 
األسبوع األخري من شهر آذار املقبل، وسيكون حلف الرئيس املقبل 

للقسم يف الفرتة املمتدة بني 15 و20 نيسان«.
ويف ما بدا تأييدًا ضمنيًا لوزير الدفاع املصري، قال رئيس »حزب 
أول  الفريق  مع  تعامل  من  كل  إن  خميون  يونس  السلفي  النور« 
أنه »حسن اخللق«. وأضاف خميون، يف  عبدالفتاح السيسي يعلم 
مقابلة مع قناة »احلياة« املصرية، إنه »خبصوص ترشح السيسي 
الرتشح  باب  غلق  وبعد  األحداث،  نستبق  فلن  اجلمهورية  لرئاسة 

سنقارن بني مجيع املرشحني وحندد من سندعم«.
ولفت خميون إىل أن معظم قواعد حزب النور ترفض ترشيح القيادي 
السابق يف »اإلخوان« عبد املنعم أبوالفتوح لرئاسة اجلمهورية، متوقعًا 

أن تشهد األيام املقبلة مفاجآت كثرية يف انتخابات الرئاسة.
ألقاه  خطاب  يف  منصور،  عدلي  املؤقت  الرئيس  أملح  ذلك،  إىل 
ملناسبة »عيد الشرطة«، إىل أن االنتخابات الرئاسية ستجرى قبل 
ذكرى  خطابيه يف  بعد  الثالثة  للمرة  وذلك  التشريعية،  االنتخابات 

املولد النبوي وبعد إقرار الدستور.
وقال منصور »ما زلنا نطالب الشرطة املصرية باملزيد يف تأمني 
انتخابات رئاسية وبرملانية مقبلة تستكمل مسرية البناء التشريعي 
والدميوقراطي هلذا الوطن، وتعيد له أمنا يتوق إليه وطننا، وطاملا 

اعتادته نفوس مجيع املصريني«.
وأكد منصور »كما انتصرنا يف تسعينيات القرن املاضي على قوى 
معركتنا  يف  أكيدًا  وجناحًا  حامسًا،  انتصارًا  سنكرر  فإننا  اإلرهاب، 

الدائرة ضده بإذن من اللـه تعاىل«.
وجاء كالم منصور، بعد ساعات على مقتل مخسة شرطيني يف هجوم 

شنه مسلحون على مركز تفتيش جنوب القاهرة.
وافادت وزارة الداخلية يف بيان ان »جمهولني وصلوا صباح امس 
الرشاشة على  النار باالسلحة  االول على دراجتني ناريتني وفتحوا 
واصابة  شرطيني  مقتل مخسة  اىل  ادى  ما  مرورية  تفتيش  نقطة 

اثنني اخرين جبروح«.

املراوحة تظلّل التشكيل..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الوقت ال  املداورة، لكنها اشارت اىل استمرار املراوحة وإن يكن 
يزال متاحا للتوافق على احلكومة.

وبدا ان االتصاالت املسائية كانت تراوح مكانها من دون التوصل 
بعد اىل حل واضح بدليل ان مصادر »التيار الوطين احلر« أكدت انه 
مل يتلق حتى املساء اي عرض او جواب عن مطالبه. لكن مصادر 
اىل  السعي  اهلل« يف  »حزب  مضي  عن  لالتصاالت حتدثت  مواكبة 
تذليل هذه العقدة من خالل حتسني متثيل حصة عون يف احلكومة. 
احد  عن  الشيعي  الثنائي  ختلي  اىل  يرمي  اقرتاحا  مثة  ان  وتردد 
حصة  من  هو  اخلامس  املقعد  ان  باعتبار  االربعة  الشيعية  مقاعده 
رئيس اجلمهورية ملصلحة زيادة حصة عون وان هذا قد يكون اخليار 
االخري الذي قد يلجأ اليه »حزب اهلل« يف حال االضطرار، على غرار 

ما فعل يف حكومة الرئيس جنيب ميقاتي لدى ختليه عن احد مقاعده 
ملصلحة احلصة السنية الطرابلسية.

وصرح وزير الشؤون االجتماعية وائل أبو فاعور بان »االتصاالت ال 
تزال جارية ملعاجلة العقد العالقة يف تشكيل احلكومة جلهة التمثيل 
حكومة  رئيس  لقائه  بعد  فاعور  ابو  وكان  واحلقائب«.  السياسي 
تصريف االعمال جنيب ميقاتي قال ان »املهم أن يكون هناك سعي 

حثيث لتذليل ما تبقى من عقبات، وهي مل تعد كثرية«.

احملكمة الدولية
على صعيد آخر اعتربت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان شريط صور 
فرايزر  روبن  االسرتالية  احملققة  قدمته  الذي  ميتسوبتشي  الفان 
رفيق  الشهيد  الرئيس  إغتيال  جرمية  يف  دليال  شهادتها،  خالل 

احلريري ورفاقه.
وقد استأنفت احملكمة الدولية جلساتها عند العاشرة من صباح امس 
االول بتوقيت الهاي، احلادية عشرة بتوقيت بريوت لالستماع اىل 

الشهود، يف حضور هيئة احملكمة.
وبعد  اجللسة،  راي  دايفيد  القاضي  االوىل  الغرفة  رئيس  افتتح 
هينز،  بيرت  للمتضررين  القانوني  للممثل  قصرية  مداخلة  مساعه 
وسؤال القاضي راي عن أي اعرتاض وملا مل يكن أي اعرتاض ال 
من فريق الدفاع أو االدعاء، تابعت اخلبرية االسرتالية روبن فرايزر 
امللتقطة  الصور  شرح  يف  التقين  رأيها  وابداء  بشهادتها  االدالء 
من الكامريات املوجودة يف حميط االنفجار الذي استهدف الرئيس 

الشهيد رفيق احلريري يف 14 شباط 2005.
مني: كنت قد ذكرت انه مت اعداد نسخة جديدة لتسجيالت اش.اس. 

بي. سي.
كانت  للتسجيل  التقنية  والطبيعة  متطابقة،  انها  نعم،  فرايزر: 

رقمية.
شاحنة  عن  االوىل  للمرة  بكامله  الشريط  مشاهدة  مني  وطلب 

امليتسوبتشي ووافق على ان يكون دليال.
مني: الشريط يسبق الوقت الفعلي بقليل.

فرايزر: نعم، يغطي 3 دقائق والتقط من كامريا يف بنك. الفرتة 
الساعة 12 و52  الزمنية بني دقيقتني ونصف اىل 3 دقائق، من 

دقيقة و36 ثانية اىل حني وقت االنفجار 12,55 و3 ثوان.
وأعيد عرض الشريط مرة ثانية، وقالت: تسري الشاحنة ببطء اكثر 
من باقي السيارات. ونشاهد عددا من السيارات اليت تتحرك على 

الطريق وعددا من املارة. ثم موكب احلريري واالنفجار.
من  اكثر  وقتا  تستغرق  العربية  االرقام  ترمجة  ان  لي  قيل  مني: 
االجنبية. وطلب شرحا عن حتركات الشاحنة، فقالت: سرعتها أبطأ 

من سرعة باقي السيارات بعشر مرات.
مني: باالستناد اىل الشريط والشاحنة، هل يبدو انها تشبه الشاحنة 

يف االشرطة السابقة؟
الذي  السيارة  خلف  يف  املشمع  القماش  بالتحديد  نعم،  فرايزر: 
الصور  يف  املوجود  القماش  يشبه  الشاحنة،  مركبة  مؤخرة  يغطي 
االخرى وينتهي على سطح الشاحنة ملا شاهدناه يف شاحنة النفق 
فندق فينيسيا. صور النفق باالبيض واالسود ويف كامريات االش.
اس. بي. سي بااللوان. والقماش والشاحنة متشابهة يف االشرطة 
وكذلك اللون واالرتفاع يف االشرطة الثالثة وحتديدا النافذة اجلانبية 
االمامية. الشاحنة اليت ظهرت يف الصورة لكامريات ال االش. اس. 

بي.سي. تشبه الشاحنة اليت خرجت من نفق فينيسيا.
وعن نوعية الصورة ووضوحها، قالت: النوعية ليست عالية اجلودة، 
وحتديدا ان حاولنا توسيع الصورة او التعرف على احد املارة ال اظن 
ان تكون غري واضحة وان  بذلك. فالوجوه ميكن  القيام  انه ميكننا 
الحظنا هناك العديد من النقاط والظالل وال اعرف مستوى التطابق 

لكنه غري كاف، وال اظن انه ميكن حتسني الصورة ليكون واضحا.
وعما إذا كانت أجهزة التشويش تؤثر على نوعية كامريا اش.اس.
لكين  لالجابة عن ذلك،  مؤهلة  ان كنت  اعرف  ال  قالت:  بي.سي، 
اعرف اننا مل نتلق اي معلومات تعترب ان هذه األجهزة قادرة على 
التأثري على الكامريات والتجهيزات، اضافة اىل ان مشغل الكامريات 
ان  لنا  رأيناها وشرح  كما  عموما  التسجيالت هي  نوعية  ان  ابلغنا 
تسجيالت 3 اشهر تبقى حمفوظة اي االقراص اليت حتتفظ باالشرطة. 
وقال ان بعض النقاط ختتفي ولكنها ال تؤثر على تطابق التسجيالت 

بل على الوضوح يف الصورة.
قيل هلا: يبدو أن فان امليتسوبتشي يسبق املوكب حبواىل دقيقة.

أجابت: نظرت اىل التوقيت عندما كتبت التقرير.
قيل هلا: الشاحنة أبطأت مرة جديدة الن اول سيارة مل تصب ويبدو 
ان الشاحنة كانت تسبق املوكب وابطأت لتسمح مبروره، وأصاب 

االنفجار السيارة الثالثة والرابعة.
أجابت: من الصعب االجابة، برأيي مرت الشاحنة يف مرمى الكامريا 
وبعدها بدقيقة مر املوكب وبعدها وقع االنفجار. ولكن يف ما يتعلق 

مبوقع املوكب فإنها ال تظهر يف التسيجالت.
قيل هلا: نرى تسجيالت حمددة وانت زرت املنطقة اليت يتم تسجيل 

هذه االشرطة فيها.
تقييم املسافات

وعن تقييمها للمسافات، قالت: وفق ما اذكره اظن ان املسافة تبلغ 
50 مرتا. شاهدت كل اشرطة كامريات املراقبة اش.اس.بي.سي 
وهي متشابهة من حيث النوعية وان نظام كامريات املراقبة هو نظام 

داخلي وال يتأثر بالتأثريات اخلارجية.
وعند الساعة الرابعة بتوقيت الهاي، اخلامسة بتوقيت بريوت، رفع 
الستكمال مساع  غد  من صباح  العاشرة  اىل  اجللسة  راي  القاضي 
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7 خالفات شائعة خترب عالقتك بزوجك
هل تعرفني أن خالفاتك املتكررة 
شائعة  خالفات  هي  زوجك  مع 
العالقات؟  معظم  يف  حتدث 
اخلالفات  هذه  أن  تعرفني  وهل 
بل  إجيابية  نتيجة  إىل  تؤدي  ال 
خترب عالقتك بشريك حياتك مع 

الوقت؟

وأكثر هذه اخلالفات شيوعا هي:

أوال: اخلالفات حول النقود

السبب يف اخلالف على النقود هو أن كل إنسان 
يفكر بها بطريقة خمتلفة ويريد إنفاقها بطريقته 

وله أولويات ختتلف عن اآلخر.

حاولي انت وزوجك وضع ميزانية حمددة للمنزل 
وماتبقى من الرواتب الشهرية خيص كل منكما 

وحده.

هكذا تتجنبان اخلالفات.
ثانيا: اخلالفات حول احلماوات

ملاذا خيتلف الزوجان حول محاة كل منهما؟ ألن 
احلماوات هن أمهات قبال وألن كل واحدة تعتقد 
أنها مازالت مسؤولة عن ابنها أو ابنتها وأن من 
حقها التدخل يف حياة الطفل الذي ربته ورعته 

طيلة هذه السنوات.

وحلل هذه املشاكل تبين أسلوب التغاضي.

وال  محاتك  من  يزعجك  شيء  أي  عن  تغاضي 
أو  بابتسامة  احتوائها  بل  عليها  الرد  حتاولي 

هدية أو دعوة.
ثالثا: شجارات الغرية

ال يوجد اثنان يف العامل مل خيتلفا حول موضوع 
الغرية.

والغرية املعقولة حلوة لكن إن زادت عن حدها 
بني  الثقة  وانعدام يف  حقيقة  مشكلة  أصبحت 

الزوجني.

الغرية هي  من شجارات  للتخلص  أفضل طرق 
املرأة  لتكوني  مابوسعك  وعمل  موجباتها  جتنب 

الكاملة يف عني رجلك.
رابعا: اخلالف على ال شيء

بعد سنوات من الزواج يصبح الزوجان معتادين 
تبدأ  قد  خالفات  بينهما  وتدور  بعضيهما،  على 
عند  تنتهي  وال  املفضلة  التلفزيون  حمطة  من 

هذا احلد.

هناك  الزواج  يف  ياعزيزتي  السبب  هو  امللل 
الكثري  فينتظركما  وإال  امللل  على  معلنة  حرب 

من املتاعب.
خامسا: اخلالف على تربية األوالد

انت تريدين تربية ابنتك بطريقة ووالدها بطريقة 
أخرى.

األسرة  حياة  يربك  ألنه  يصح  ال  األمر  هذا 
بأكملها.

اليت  بالثوابت  اجلسي مع زوجك وضعي قائمة 
فيها  تناقشا  اخلالف  ومواطن  عليها  تتفقان 
من  األمر  مهما كلف  رأي مشرتك  إىل  وتوصال 

تنازل من كل طرف.
سادسا: اخلالف على العادات السيئة

زوجك ال يأتي أبدا يف املواعيد فوضوي وانت 
عصبية ومزاجية.

ومل  إنسان  كل  يف  موجودة  السيئة  العادات 
يوجد بعد اإلنسان اخلالي من العيوب.

أحيب عيوب زوجك وعامليها بظرف وطرافة هذه 
أفضل طريقة ليعاملك باملثل إزاء عيوبك.

سابعا: اخلالف حول توزيع املسؤليات

األوالد  تربي  البيت  يف  جالسة  املرأة  تعد  مل 
املعاصرة  احلياة  ظروف  فقط،  باملنزل  وتهتم 
لساعات  عاملة  املرأة  فيه  جديدا،  منطا  تفرض 
طويلة وتعود للمنزل أحيانا بعد زوجها أو معه.

أمرا  املسؤوليات  على  اخلالف  أصبح  لذلك 
معهودا.

الزوجني  بني  ميثاق  وضع  هي  طريقة  أفضل 
خيل  وال  حمددة  بواجبات  طرف  كل  فيه  يلتزم 

فيها إال يف ظروف طارئة.

كتابة هذه الواجبات وتعليقها على الثالجة مثال 
تذكر كليكما بالتزامه فيها.

حتذير من النوبات القلبية الصامتة
حذر تقرير طيب نشرته مجعية القلب األمريكية من 
النوبات القلبية الصامتة اليت تأتي بشكل مفاجئ 
من دون إنذار، الفتة إىل اإلنسان قد يتفادى 
النوبة القلبية يف حال الحظ بعض األعراض اليت 

قد تصيبه قبل النوبة بـ 24 ساعة.

وركز البحث اجلديد على األعراض املسبقة اليت 
حتذيرات  مبثابة  تكون  وقد  اجلسم  يف  حتدث 

لإلنسان قبل حدوث النوبة القلبية.

من  اخلصوص  وجه  على  أمريكيون  أطباء  وحذر 
آالم  أعراضها  وأبرز  الصامتة،  القلب  نوبات 
مفاجئة يف الصدر أو القسم األعلى من الذراع 

والتعرق الغزير وحتى آالم يف الفك.

حدوث  يف  معينة  عوامل  تتسبب  وعادة 
النوبات القلبية مثل التدخني والتاريخ املرضي 

والسمنة.

وتصيب النوبات القلبية الصامتة شرائح عمرية 
حمددة وحتدث أكثر عند النساء، ومن أضرارها 

تعطل عمل أجزاء من القلب  .

واألوعية  القلب  أمراض  اختصاصي  وقال 
»يتم  عربية:  نيوز  لـسكاي  منري  أمحد  الدكتور 
الكهربائي  بالتخطيط  الصامتة  النوبة  كشف 
تسمى  القلبية  النوبة  أن  إىل  مشريا  للقلب«، 

حسب اجلزء املتضرر من القلب.

وأوضح أن البدانة وارتفاع الكوليسرتول تؤدي 
ماليني  تصيب  أنها  موضحا  القلب،  ألمراض 

الناس حول العامل.

أفضل  يقدم  القلبية  النوبة  مصطلح  أن  ورغم 
شرح حول حدة احلالة اإلسعافية ونوعها وعالجها 
مقدمة  على  تؤثر  اليت  تلك  أخطرها هي  أن  إال 
غري  ونتائجها  األمل  شديدة  فهي   القلب، 

حمتملة.

اكتشف مراحل النوم!

للمخ  الكهربائي  الرسم  اكتشاف  يعد 
من  العلماء  متكن   »electroencephalograph«
دراسة النوم وتطوراته ومراحله بشكل أوضح من 
ذي قبل حيث متكن الطالب يوجني أسرنيسكي 
عام 1950 من إكتشاف ظاهرة احلركة السريعة 
للعني أثناء النوم واليت توالت على أثرها الكثري 
النوم ومراحله واالحالم عندما  األحباث عن  من 
النوم حيدث ذلك على عدة  إىل  اإلنسان  خيلد 
ويسرتيح  يغفو  لكي  املخ  فيها  يتهيأ  مراحل 
يسقط  ال  ولكنه  األعضاء  باقي  تسرتيح  كما 
صاحبه  فعل  لو  حتى  واحدة  دفعة  النوم  يف 
لذلك نعرض عليكم اليوم املراحل اليت مير بها 

اإلنسان قبل الغفوة.

1. املرحلة األوىل: هي املرحلة اليت يبدأ فيها 
اليت  األشياء  من  الكثري  بالتفكري يف  اإلنسان 
اليقظة وهي  أحالم  يراها وكأنه حيلم كما يف 
اليقظة  بني  الفاصلة  اإلنتقالية  املرحلة  تعترب 
الكثري  املرحلة  هذه  يف  املخ  ُيطلق  والنوم. 
من موجات ثيتا واليت تؤثر على مجيع املوجات 
األخرى للمخ مما تبطئها. يف هذه املرحلة أيًضا 
الغريبة اليت  يشعر اإلنسان ببعض األحاسيس 
قد يكون الكثري إختربها مثل اإلحساس بالسقوط 
املفاجئ نتيجة سرعة اإلسرتخاء اليت شعرت بها 
مجيع أعضائك قبل املخ. تستغرق هذه املرحلة 
من 5 إىل 10 دقائق ميكن أن تقصر أو تطول 

حسب شعور كل منا قبل نومه.

2. املرحلة الثانية: تستغرق هذه املرحلة حوالي 
20 دقيقة يبدأ فيها املخ يف إبطاء أداؤه فيما 
يسمى »مبغزل النوم« وتبدأ درجة حرارة اجلسم 
يف اإلخنفاض إىل 36 درجة مئوية مع إخنفاض 

ضربات القلب واسقرارها.

3. املرحلة الثالثة: ُيطلق املخ يف هذه اللحظة 
هذه  وُتعد  دلتا  مبوجات  ُتعرف  بطيئة  موجات 
اإلحساس  بني  اإلنتقالية  املرحلة  هذ  املرحلة 

بالنوم والنوم العميق.

بإسم  املرحلة  هذه  تعرف  الرابعة:  املرحلة   .4
السيطرة  تبدأ موجات دلتا يف  نوم دلتا حيث 
العضالت واخلاليا يف اجلسم حبيث  على مجيع 
يبدأ  درجة ممكنة حبيث  أقل  إىل  أدائها  تبطئ 
اجلسم يف الدخول يف مرحلة النوم العميق واليت 

تستغرق 30 دقيقة قد تزيد أو تقل.

5. املرحلة اخلامسة واألخرية: تعد هذه املرحلة 
النوم  مراحل  بني  تعقيًدا  األكثر  املرحلة  هي 
السابقة فهي مرحلة النوم العميق واليت حتدث 
كما  النوم  يف  تراها  اليت  األحالم  أغلب  فيها 
وهي  العلماء  حتري  الزالت  ظاهرة  فيها  حتدث 
اسرتخاء  رغم   REM للعينني  السريعة  احلركة 
مجيع أعضاء اجلسم حيث يزداد نشاط املخ أثناء 
احللم وميكنه حتريك بعض األعضاء اإلرادية مثل 
اليدين والقدمني. أما بالنسبة للحركة السريعة 
للعينني فيعتقد العلماء أن هذه الظاهرة حتدث 
ُيهيئ  العقل  أن  حيث  نفسها  األحالم  بسبب 
لإلنسان أنه يرى جمموعة من الصور اليت يتجول 
فيها حقيقة بعينيه كأنه يعيش حلظة ما. كما 
يتوقع العلماء أن يف املرحلتني األوىل والثانية 
تستيقظ  عندما  ولكنك  أحالم  ترى  أن  ميكنك 
ميكن أال تتذكرها فمرحلة األحالم احلقيقية هي 

املرحلة األخرية »مرحلة النوم العميق«.

تعرف على فوائد البامية
إن تناول كثري من اخلضروات والفواكه ميكن أن 
خيفف من اإلصابة بأمراض مثل متالزمة األيض 
للبامية  أن  حديثًا  تبني  وقد  السكري،  ومرض 
متنع  أنها  أهمها  الطبخ،  عامل  خارج  عدة  فوائد 
وتعمل  واالنتفاخ  والغازات  باإلمساك  اإلصابة 
من  وتقلل  اجلسم  فضالت  من  التخلص  على 

احتمالية اإلصابة بالقولون.

والبامية إحدى اخلضروات الغنية باللزوجة، واليت 
امتصاص  إعاقة  يف  فعاليتها  البحوث  أثبتت 
فيها  اللزجة  األلياف  ألن  اجلسم  الغلوكوز يف 
من  مستقرة  الدم  يف  السكر  مستويات  جتعل 

طريق التقليل من امتصاص اجلسم للسكر.
اجلهاز  حركة  تنظيم  يف  مفيدة  البامية  وتعترب 
اهلضمي، خاصًة عند احلوامل ألنها حتتوي على 
محض الفوليك املهم ملنع تشّوه اجلنني، كما متد 
واملاغنيزيوم  الكالسيوم  من  اجلسم مبا حيتاجه 

وتقوم بتليني اجلهاز اهلضمي.
وينصح خرباء التغذية بتناوهلا خالل فصل الشتاء 
الحتوائها على العديد من املعادن كالكالسيوم 
حتتوي  أنها  كما  واملاغنيزيوم.  والبوتاسيوم 
على كم كبري من فيتامني A الضروري للرؤية 
والفيتامني C الذي يساعد يف تكوين الكوالجني 

باجلسم.

لقاح روسي ضّد التدخني
ضد  لقاح  إنتاج  إىل  روس  علماء  توّصل 
أن  ويأملون يف  حاليًا  اختباره  التدخني، جيري 
عادتهم.  عن  اإلقالع  على  املدخنني  يساعد 
وذكرت وسائل إعالم روسية أن اللقاح اجلديد 
اإلختبار  اجتاز  روسيا،  من  علماء  أنتجه  الذي 
السريري األول بنجاح، وال يشكل خطورة على 
اختبار  جيري  أنه  إىل  ولفتت  املدخنني.  حياة 
الكلينيكية،  وأهميته  فعاليته  ملعرفة  اللقاح 
إنتاج  حتفيز  يف  يكمن  جوهره  أن  إىل  مشرية 
األجسام املضادة، ملنع وصول النيكوتني إىل 
الدماغ مما يؤدي إىل عدم حصول املدخن على 
التدخني، ما يساعده على  النشوة املرجوة من 

اإلقالع عن هذه العادة السيئة بسهولة.

الباذجنان يساعد يف حتسني املزاج
الغذائية  العناصر  أهم  من  الباذجنان  يعترب 
الضرورية للحصول على الرشاقة، وهو نوع من 
بأشكال  نتناوله  أن  وميكن  املومسية  اخلضروات 
عدة عرب السلق أو الشوي وحتضري أطباق متنّوعة 
منه. ولكن يفضل اإلبتعاد عن الباذجنان املقلي 
غّنيًا  املقلية  األطعمة  من  غريه  كما  يصبح  الذي 

بالسعرات احلرارية.
ميزاته:

- حيتوي على ألياف تتضمن مادة البكتني ذات 
يف  الطبيعية  الدهون  حرق  على  الفائقة  القدرة 

اجلهاز اهلضمي.
الفيتامينات  من  كبرية  كميات  على  حيتوي   -
دورًا  تؤدي  اليت  األكسدة  ومضادات  واملعادن 
الذكرية  اهلرمونات  إفرازات  تنشيط  يف  كبريًا 
واألنثوية، مثل هرمون »التيستوستريون« الذكري 
هي  اهلرمونات  وهذه  األنثوي،  و«األسرتوجني« 
القدرة  لزيادة  األساسي  املصدر  تشكل  اليت 

واحلافز اجلنسي.
- غين باحلديد الذي يساعد يف الرتكيز وحتسني 

احلالة املزاجية.
واألمالح  الفيتامينات  من  العديد  على  حيتوي   -

املعدنية الضرورية للصّحة العامة.
- الباذجنان األسود حيتوي على مستويات عالية 
من املركبات املضادة لألكسدة اليت حتمي خاليا 
معاجلة  من  الناتج  التأكسدي  التلف  من  اجلسم 

الطعام، وغين حبمض »كلوروجينيك«.
- يشد املعدة ويدرالبول.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255
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جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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ملياردير يعتذر عن ثرائه 
وثروته

 اعتذر امللياردير األمريكي بيل غروس، الرئيس التنفيذي لشركة 
"بيمكو" إلدارة االستثمارات يف كاليفورنيا عن ثرائه وثروته اليت 
مجعها على حساب العمال. ووصف يف مدونة على موقع شركته 
"شركة إدارة استثمارات احمليط اهلادئ" PIMCO نظراءه األثرياء 
اخلالء"، مسقطًا  "العم دهب  بأنهم  الضرائب  الذين يشتكون من 
الثرية  البطة  تلك  الكرتونية،  دهب  العم  شخصية  على  وصفه 

البخيلة، يف سلسلة الرسوم الكرتونية "ميكي ماوس".

ودعا غروس، البالغ من العمر 69 عامًا وحيتل املرتبة 641 يف قائمة 
فوريس لألثرياء، إلجراء إصالحات يف قطاع الضرائب، وقال إن 
على األكثر ثراء البالغة نسبتهم 1 يف املائة أن يدفعوا ضرائب 
يولد  العمال،  حساب  على  ثريًا  تصبح  "أن  يقول:  وكتب  أكثر. 

شعورًا بالذنب، وبدأت أشعر باألسف واألسى جتاه الفقراء".

العامل،  البخالء" يف  دهب  "األعمام  من  يطلب  أن  يود  إنه  وتابع 
الذين ينتقدون ما يعتربونه أمرًا غري مثمر وال منتج، أي الضرائب، 
ويتهربون من دفع الضريبة على ثرواتهم يف ظل ارتفاع تارخيي 
مرة  تفكريهم  يف  النظر  يعيدوا  "أن  والدخل  الشركات  ألرباح 

أخرى".

وقال: "لنعرتف أنت وأنا واألثرياء اآلخرون بأننا نشأنا يف العصر 
أو  األموال  يقرتضون  الذين  أولئك  أن  حبيث  لإلقراض،  الذهيب 
يدفعون الغرامات على توسيع األصول املالية، كانت لديهم فرصة 
أفضل بكثري لتحويلها إىل ثروة كبرية من أولئك الذين استخدموا 
أيديهم عن توفري لقمة العيش". وتابع قائاًل: "نعم، أنا أعرف أن 
أنا،  فعلت  وكذلك  واجتهاد،  عمل جبد  األثرياء  أيها  منكم  الكثري 
وأنت جنوت وازدهرت حياتك، بينما مل يتمكن آخرون من حتقيق 
ذلك". وقال إن النظام االقتصادي العادل جيب أن يسمح دائمًا 

بتوفري فرصة لتحقيق النجاح.

وأضاف "تهانينا.. دخنوا السيجار واستمتعوا بنبيذ شاتو الفيت من 
إنتاج العام 1989. لكن اعرتفوا )أيها الرفاق( بأن ثرواتكم سببها 
أنكم ولدمت يف أربعينيات ومخسينيات وستينيات القرن املاضي 
العقود  االئتمان وطفرته يف  موجة  ركوب  لكم شرف  توافر  وأنه 

الثالثة املاضية".

وتابع قائاًل: "وإذا كنتم ضمن الواحد يف املائة، ينبغي عليكم أن 
جتذفوا إىل جانب العم دهب وتبدوا استعدادا لدعم فرض ضرائب 
أعلى على الفائدة وبالتأكيد على املكاسب الرأمسالية املعدلة وفقًا 

ملعدالت ضريبة الدخل اهلامشية املوجودة حاليًا".

وبعد اإلشارة إىل املليارديرين ستانلي دركينميلر ووارن بافيت، 
االقتطاع  عصر  "إن  قال:  مماثلة،  مقرتحات  مؤخرًا  طرحا  اللذين 
الضرييب على رأس املال بنسب أقل من الطبقة العاملة ينبغي أن 

ينتهي اآلن".

 أوباما يفضل حشيشة الكيف على 
شرب الكحول 

الكيف  حشيشة  تدخني  أن  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  اعترب 
ليس أكثر خطرًا من شرب الكحول، ولكنه اعترب أنها »فكرة سيئة«، 
مشريًا يف الوقت ذاته إىل تعاطيه احلشيش عندما كان يف سن 

مبكرة من عمره.
ونقلتت جملة »النيويوركر، عن أوباما قوله، إن ذلك مبثابة عادة 
سيئة وآفة وهي ال ختتلف عن تدخني السجائر اليت دخنتها عندما 

كنت شابا وحتى عمر متقدم من مراهقيت«.
وأعرب الرئيس األمريكي عن أسفه لكون الشباب األمريكيني من 
تدخني  بسبب  السجن  لعقوبة  يتعرضون  بالده  أقليات فقرية يف 

حشيشة الكيف أكثر من األوساط الثرية.

كما أشار إىل أنه حذر ابنتيه ساشا وماليا من أن تدخني حشيشة 
الكيف هو فكرة سيئة وأنه خسارة للوقت وليس صحيًا.

وأضاف الرئيس األمريكي: »الصبية من الطبقة املتوسطة ال يدخلون 
السجن لتدخينهم حشيشة الكيف ولكن األوالد الفقراء نعم«.

وأشاد أوباما بالقرار األخري الذي اختذته كولورادو ووالية واشنطن 
ال  أن  املهم ألي جمتمع  »من  املاريغوانا، مضيفًا  تدخني  بتشريع 
يكون يف وضع يعمد فيه قسم كبري من الناس إىل انتهاك القانون 

وأن عددا قليال منهم فقط يعاقبون على هذا األمر«.
واعترب مع ذلك أن »أولئك الذين يؤكدون أن تشريع املاريغوانا 
هو الرتياق وأنه سوف حيل مجيع املشاكل االجتماعية، أعتقد انهم 

رمبا يبالغون«.

املاريغوانا ألغراض  باستعمال  أمريكية تسمح  والية   19 أن  يذكر 
طبية.

 توفيْت بعد زفاف بناتها بوقٍت قليل! 
األم  حلم  لتحقيق  مشرتك  عرس  عقد  على  شقيقات  ثالث  اتفق 

امُلصابة بسرطان الثدي بأن تشاهدهن بالفساتني البيضاء.

وحبسب صحيفة »دايلي مايل« الربيطانية، فإن يف الـ 12 ساعة 
اليت تلت تاريخ الزفاف توفيت األم، لكنها ودعت زوجها وبناتها 
برسالة كتبتها على فايسبوك قالت فيها: »أشكر اهلل ألني استيقظ 
كل يوم وعندي كل هذا الدعم، زوجي احملب بناتي اجلميالت شكرًا 

ألنكم وقفتم جبانيب طوال حياتي«.
مبشاركة  فرحتهن  عن  أعربن  و«جودي«  و«كايلي«  »سارة« 
والدتهن حفل زفافهن إال أن مشاعر احلزن تغمرهن ألن أطفاهلن 

لن يستطيعوا التعرف على جدتهن إال بالصور التذكارية.

  كان يتنكر لرؤية عشيقته ...
هوالند بأول زيارة لزوجته بعد كشف 

عشيقته السرية..

 قام الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، بزيارة السيدة األوىل، 
أسبوع،  أحد املستشفيات قبل  أدخلت إىل  اليت  تريفيلر،  فالريي 
إثر تقارير عن ارتباط شريك حياتها بعالقة سرية مع املمثلة جولي 

غاييه.

الفرنسي  الرئيس  مكتب  عنها  كشف  اليت  الزيارة،  هذه  تأتي 
اجلمعة، وسط تقارير أوردت املزيد من التفاصيل عن العالقة بني 
هوالند واملمثلة غاييه، أشارت فيها إىل أن هذه العالقة رمبا متتد 

ألكثر من عامني.

كانا  الثنائي  أن  اجلمعة،  عددها  يف  "كلوسر"،  جملة  وذكرت 
وسط  "اإلليزية"،  قصر  من  بالقرب  الشقق  إحدى  يستخدمان 
عطالت  بعض  كانا ميضيان  كما  الرومانسية،  للقاءاتهما  باريس، 

نهاية األسبوع يف جنوب فرنسا.

السرية"  "العشيقة  عن  كشف  من  أول  األسبوعية  اجمللة  وكانت 
للرئيس الفرنسي، يف عددها اجلمعة املاضي، عندما نشرت ملفًا 
اليت  وغاييه،  هوالند  بني  العاطفية  العالقة  عن  بالصور،  مدعومًا 

أقامت دعوى قضائية ضد اجمللة.

وطالبت املمثلة الفرنسية الشهرية، عرب حماميها الذي أقام الدعوى 
ضد "كلوسر"، باحلصول على 50 ألف يورو كغرامة، للتعدي على 
النفقات  لتغطية  يورو،  آالف  أربعة  إىل  باإلضافة  اخلصوصية، 

القانونية.

وغاييه،  السرية بني هوالند  العالقة  عن  تقرير  نشر  أعقاب  ويف 
مت نقل السيدة األوىل إىل إحدى مستشفيات باريس، وقال مدير 
إىل  فالريي  دخول  ""نعلم مجيعا سبب  بيانكون:  باتريك  مكتبها، 

املستشفى، بعد انتشار هذه القصة."

ُيشار إىل أن تريفيلر، البالغة من العمر 48 عامًا، ليست متزوجة 
أن  حيث  البعض،  بعضهما  مع  يعيشان  وامنا  عامًا،   52 بهوالند، 
الرتشح  قبل  تريفيلر،  ألجل  األربعة  وأبناءه  زوجته  ترك  هوالند 

لالنتخابات الرئاسية عام 2012. 

  رئيس مجعية حلقوق النساء.. 
يضرب زوجته! 

أوقفت السلطات اليابانية االثنني شينجي مورمياتسو رئيس إحدى 
اجلمعيات املعنية بالدفاع عن حقوق النساء، لالشتباه يف أنه ضرب 

زوجته.

)49 سنة( يشتبه  إن مورمياتسو  البالد  الشرطة يف غرب  وقالت 
إليها لكمات  أنه ضرب زوجته )51 سنة( ضربًا مربحًا وسّدد  يف 
وركالت يف أيار )مايو( املاضي. وأوضحت أن الزوجة بقيت شهرًا 
كاماًل لتتعافى من إصاباتها. ويف متوز )يوليو( قّررت الزوجة إقامة 

دعوى على زوجها، وأكدت للشرطة ان الضرب كان متكررًا.

ونفى الرجل، الذي يرأس مجعية تعنى بتكريم األمهات كل التهم 
املنسوبة إليه.
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News

Former federal MP Craig 
Thomson had a Health 
Services Union credit 
card that not even a mem-
ber of the union’s finan-
cial committee was aware 
of, a court has heard.
Rosemary Kelly said that 
she only learned of a Com-
monwealth Bank Master-
card supplied by the HSU 
to Mr Thomson when an 
exit audit of his role as 
the union’s national sec-
retary was conducted in 
2007, Melbourne Magis-
trates Court heard as Mr 
Thomson’s summary trial 
on fraud and theft charg-
es resumed in Monday.
Ms Kelly said she was 
surprised to learn Mr 
Thomson had a union 
credit card when told by 
Ian Dick, the union’s na-
tional auditor.
The court heard Mr Dick’s 
audit revealed irregulari-
ties in Mr Thomson’s ex-
penditure when he was 
national secretary from 
2002 to 2007, and that 
members of the national 
executive pushed for fur-
ther investigation.
Ms Kelly said she did so 
because she had con-
cerns “there may not have 
been action taken to bring 
Mr Thomson to account”.
Mr Thomson is accused 
of using HSU-issued 
credit cards and a Flight 
Centre account to accrue 
more than $28,000 of per-
sonal expenses, includ-
ing sexual services from 
escort agencies, in-house 
adult films in hotel rooms, 
flights and cigarettes for 
his then wife and other 
items.

Craig Thomson credit card a 
‘surprise’, Health Service Union 
financial committee 

Mr Thomson, 49, has 
pleaded not guilty to 145 
fraud and theft charges.
Prosecutors allege Mr 
Thomson continued us-
ing union funds for per-
sonal expenses after he 
left the HSU in December 
2007 to take up his role 
as the Labor member for 
the NSW seat of Dobell. 
He lost his seat, standing 
as an independent, in last 
year’s federal election.
Ms Kelly said the union’s 
financial committee met 
on an “ad hoc basis” and 
that it was not provided 
with detailed information 
about the union’s funds 
by Mr Thomson.
She said Mr Thomson had 
the capacity to approve 
any expenditure up to 
$50,000 without specific 
details, and that on one 
occasion she asked him 
if he had granted himself 
a pay rise, after learning 
there was a $120,000 dif-
ference in salaries at the 
national office from the 
2008-09 financial year to 
the previous year.
Ms Kelly and Lloyd Wil-
liams, a union branch 
secretary and now the 
union’s national presi-
dent, both told the court 
that HSU officials were 
not permitted to use 
union credit cards for 
personal expenses.
Both said they would ex-
pect card holders to reim-
burse the union as quickly 
as possible if they did use 
the cards for personal ex-
penses.
The summary trial, be-
fore magistrate Charlie 
Rozencwajg, continues.
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Craig Thomson at an earlier Melbourne Magistrates Court hearing. 
Photo: Jason South

TREASURER Joe Hockey 
has given the govern-
ment’s Commission of 
Audit an extra two weeks 
to deliver its initial interim 
report. 
The commission was 
originally given a target 
of January 31 for the first 
phase of its reporting.
However, the commission 

Hockey gives audit more time to report 

has since advised the 
government that while it 
has made considerable 
progress in preparing the 
report, it would require a 
short extension.
“The government has 
granted this extension 
on the basis that it is 
important for this report 
to be as comprehensive 
as possible,” Mr Hockey 
said in a statement on 
Tuesday.
But Opposition Leader Bill 
Shorten said the report 
was initially due before 
next month’s by-election 
in the Queensland seat of 
Griffith, but was now due 
after it.
“That stinks,” he told re-
porters. “Don’t hide your 
bad news until after peo-
ple have voted.”

The treasurer has given the Com-
mission of Audit more time to 
prepare its initial interim report. 
Source: AAP 

THE federal government 
says other states should 
follow Queensland and 
look at using immigrants 
and refugees to drive re-
gional growth. 
Premier Campbell New-
man has been in talks with 
federal Immigration Minis-
ter Scott Morrison about 
ways to boost the regions 
and ease population pres-
sures in the southeast.
Under the proposal, im-
migrants and refugees 
willing to spend a few 
years in regional parts of 
Queensland could have 
their visas fast-tracked.
The federal government 
says its own policies to 
develop northern Aus-
tralia could benefit from 
Queensland’s plan.
“The Department of Im-
migration and Border Pro-
tection will make them-
selves available to work 
through any proposal the 
Queensland government 
wishes to put forward,” a 
spokesperson for Mr Mor-
rison has told AAP.
“The same offer is open to 
every other state and ter-

ritory to make construc-
tive suggestions based 
on their own population 
policies.”
The Abbott government 
has set up a special com-
mittee to drive the devel-
opment of northern Aus-
tralia, chaired by far north 
Queensland MP Warren 
Entsch.
It is focused on what in-
frastructure is needed to 
encourage economic and 
population growth in the 
region.
But Monash University 
population expert Dr Bob 
Birrell says he doesn’t 
think Mr Newman’s plan 
will work.
“I’ve seen these plans re-
peatedly over the past 30 
or 40 years and they’ve 
never worked,” he told the 
ABC.
“And that’s obvious when 
you look at the distribu-
tion of overseas-born per-
sons in Australia - 90 per 
cent of all persons born 
overseas, particularly 
from Asian countries, are 
located in the metropoli-
tan areas of Australia.”

THE federal government 
may consider introduc-
ing a universal welfare 
payment with top-ups for 
different need levels, to 
replace multiple types of 
benefits. 
A 10-year report by the 
Department of Human 
Services shows more 
than five million Austra-
lians received an income 
support payment in June 
2012, with Disability Sup-
port Pension recipients 
hitting 827,000 and the 
Newstart Allowance going 
to 550,000 people.
Social Services Minister 
Kevin Andrews is con-
cerned about growing 
numbers of people receiv-
ing the disability pension 
and Newstart, the general 
unemployment benefit.
“We must have ... a safety 
net for people who can’t 
care for themselves ... but 
at the same time we have 
to ensure that the welfare 
system remains sustain-
able,” he told ABC Radio.
“The best form of welfare 
is work.”
Mr Andrews has appoint-
ed former Mission Austra-
lia head Patrick McClure 
to head a review of the 
welfare system.
The government is review-
ing all welfare rules to see 
what can be done to de-
crease the number of peo-
ple on the dole, including 
the possibility of eliminat-
ing the ability of those on 
welfare to refuse to take 
a job if it is more than 90 
minutes from their home.
He says another proposal 
is for one universal wel-
fare payment with top-ups 

Federal government flags 
welfare overhaul 

for different levels of need, 
but that this is a long-term 
option.
“We have no immediate 
plans for that,” he said.
Mr Andrews pointed out 
that the Newstart Allow-
ance was indexed at a dif-
ferent rate compared to 
pensions.
“That provides in some 
instances at least a per-
verse incentive for people 
to want to get onto the 
disability support pen-
sion,” he said.
“It’s something which any 
government which is pru-
dent about these things 
would have a look at.”
He defended the Abbott 
government’s gener-
ous paid parental leave 
scheme proposal, describ-
ing it as a work-related 
payment in the context of 
an ageing population and 
shrinking workforce.
Opposition Leader Bill 
Shorten said he was 
alarmed by Mr Andrews’ 
comments, warning aged 
pensioners could be on 
the government’s hit list.
“If this government wants 
to save money, scrap 
your gold-plated billion-
aires’, millionaires’ paren-
tal leave scheme,” he told 
Sky News.
He said the government 
should look at multimil-
lionaires receiving tax-
free income from super-
annuation.
Welfare Rights Centre di-
rector Maree O’Halloran 
said the idea of a univer-
sal welfare payment with 
top-ups sounded fair, but 
it could be complex to ad-
minister.

The federal government says Australia’s welfare system is unsustain-
able and changes need to be made. Source: AAP 

States urged to look at pop-
ulation plans
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Australia marked down in 
rights report 
AUSTRALIA’S track record 
on asylum seekers and fail-
ure to raise human rights 
abuses with Asian coun-
tries has been criticised in 
a global report card. 
In its 2014 annual report, 
Human Rights Watch ac-
cuses Australia of demonis-
ing asylum seekers trying to 
reach the country by boat.
“In 2013, successive Aus-
tralian governments con-
tinued to engage in scare-
mongering politics at the 
expense of the rights of 
asylum seekers and refu-
gees,” the report says.
“(They) have prioritised do-
mestic politics over Austra-
lia’s international legal obli-
gations.”
The report also slams Prime 
Minister Tony Abbott and 
Foreign Minister Julie Bish-
op for downplaying torture 
and abuse allegations in 
Sri Lanka, particularly at 
the Commonwealth Heads 
of Government Meeting 
(CHOGM) in Colombo.
“Australia also has been 
increasingly unwilling to 
publicly raise human rights 
abuses in countries with 
which it has strong trade 
or security ties, fearing that 
doing so would harm its re-

lations with Asian govern-
ments,” the report authors 
wrote.
“Such reluctance to speak 
out validates the stance of 
those who mistakenly view 
raising human rights as an 
act of diplomatic aggression 
rather than a normal part of 
principled diplomacy.”
Mr Abbott has said it’s not 
his job to stand up and give 
lectures to the wider world.
Australia was also marked 
down for the Abbott gov-
ernment’s slashing of for-
eign aid.
The lack of progress on 
closing the life expectancy 
gap between Aboriginal and 
non-indigenous people was 
also noted.
On disability rights, the 
group attacked the contin-
ued legalisation of involun-
tary sterilisation of women 
and girls with disabilities 
with the family court or 
guardianship tribunal ap-
proval.
A United Nations committee 
has urged the Australian 
government to prohibit the 
measure... A Senate com-
mittee investigating the is-
sue last year recommended 
the practice be regulated 
rather than banned.

Labor says it slugged sin-
gle mums too hard 
OPPOSITION Leader Bill 
Shorten admits Labor’s 
decision to push thou-
sands of single mothers 
on to the dole was wrong. 
Under former prime min-
ister Julia Gillard tens of 
thousands of single moth-
ers were shifted off parent-
ing payments and onto the 
Newstart Allowance, leav-
ing many between $60 and 
$100 a week worse off.
The decision came into ef-
fect in January 2013 and 
was intended to save tax-
payers $728 million over 
four years.
“I think the single moth-
ers, the sole parents de-
cision, was probably too 
hard,” Mr Shorten told the 
ABC on Wednesday.
Mr Shorten’s admission 

comes after the Abbott 
government flagged plans 
to crack down on the in-
creasing numbers of wel-
fare recipients on Newstart 
and the disability support 
pension.
He said while Labor’s de-
cision may be regretful, it 
did not foresee what was 
coming under an Abbott 
government.
“But if you think it was 
wrong, don’t we agree that 
two wrongs don’t make a 
right?
“Never in our wildest 
dreams did Labor think 
that restricting the rate 
of pension increases for 
carers and people on dis-
ability pensions was the 
economic salvation of this 
nation.”

Federal Member for Blax-
land Jason Clare has wel-
comed the backflip by the 
owners of Bankstown Air-
port on passenger aircraft.  
In 2010 Bankstown Airport 
lodged a Preliminary Draft 
Master Plan asking for up 
to 32 passenger flights a 
day, seven days a week.
The former Labor Gov-
ernment rejected this and 
asked Bankstown Airport 
to submit a new master 
plan following proper com-
munity consultation.
They have now prepared 
a new Preliminary Draft 

Master Plan that does not 
include an increase to pas-
senger operations to the 
Airport.
Mr Clare has been fighting 
to stop the Airport’s expan-
sion of passenger aircraft 
for the last six years.
“People power has won. 
1,591 local residents have 
signed my petition op-
posing the introduction of 
large passenger aircraft. I 
am glad the owners of the 
airport have listened,” Mr 
Clare said. 
“The airport is a great place 
to create local jobs. But is a 
bad place for large passen-
ger aircraft,” Mr Clare said.
The Bankstown Airport 
Preliminary Draft Master 
Plan will be released for 
public exhibition later this 
month. 

Lights, camera, action 
in Parramatta

Parramatta is once again rolling out the red carpet for the 
film industry with the world premiere of George Basha’s 
latest film, Convict, hosted by Lord Mayor Cr John Chedid 
at the Riverside Theatres tonight.
Convict is largely set in the historic Parramatta Gaol site 
and local streets and is the latest film to be locally pro-
duced, written and filmed in Parramatta.
Parramatta Lord Mayor, Cr John Chedid, said the scenes 
in Convict showed why Parramatta is an ideal filming loca-
tion. 
“Parramatta is already Sydney’s cultural capital, we now 
want to be the leading film city in Australia,” he said. 
“We see significant economic value in boosting the City’s 
creative profile. Locally produced movies tap into the pool 
of local talent leading to employment and training oppor-
tunities and generate visitor interest. 
“The City is a blank canvas and the easiest city to be trans-
formed. Our streetscapes are diverse and versatile and as 
The Wolverine showed, can be transformed into downtown 
Tokyo in a matter of hours. 
“Whether you’re shooting downtown Tokyo or classic sub-
urbia, Parramatta’s historic homes, modern high-rise city 
scapes, the river and buzzing café strip are catching the 
eye of filmmakers from across the country and internation-
ally. 
“The City hasn’t yet become a screen cliché and is simply 
the best film location for anyone looking to capture multi-
cultural Australia. 
“Add to that, Parramatta has a huge pool of local film pro-
fessionals, production facilities and a strong backbone of 
community arts support.”
Cr Chedid said filming interest has grown in the last three 
years, with a record number of applications received the 
past 12 months. 
“The City has shown we are ready to offer a warm welcome 
to camera-crews by becoming film-friendly,” he said. 
“We’ve cut red tape and made approvals easier, faster and 
more streamlined.” 
“Film makers are also telling us that Parramatta is more 
accessible and cost effective compared to other areas 
such as the Sydney CBD. 
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Abbott plays down Indo-
nesia tensions 

PRIME Minister Tony Ab-
bott has moved to ease 
tensions with Indonesia 
by declaring it is Aus-
tralia’s “most important 
single relationship”. 
However, in the wake of 
the naval infringement 
controversy, Mr Abbott 
says Indonesian presi-
dent Susilo Bambang 
Yudhoyono must under-
stand border control is a 
matter of sovereignty for 
Australia.
Australian Customs and 
Defence have started a 
review into the entry of 
Australian vessels into 
Indonesian waters after 
the incursions reignited 
tensions between the na-
tions.
The Australian PM has 
arrived in Davos for this 
week’s World Economic 
Forum but he won’t get 
a chance to meet with Dr 
Yudhoyono, who is not 
attending.
However Mr Abbott on 
Tuesday stressed the im-
portance he placed on re-
lations with Australia’s’s 
northern neighbour and 
its leader.
“It is, in the broad, our 
most important single 
relationship,” Mr Abbott 
told a press conference 
in Davos.
“At different times in the 
past there have been dif-
ficulties ... and I dare say 
our two countries being 
what they are, there will 
be difficulties in the fu-
ture.
“But I do want to stress 
President Yudhoyono 
has been a great presi-

dent of Indonesia, has 
been a very good friend 
of Australia and I have 
enormous personal re-
spect and admiration for 
the president.
“... I want nothing but a 
good relationship be-
tween Australia and Indo-
nesia.”
Mr Abbott added: “All of 
that said, for us, stopping 
the boats is a matter of 
sovereignty and Presi-
dent Yudhoyono of all 
people has got to under-
stand, does understand, 
how seriously countries 
take their sovereignty.
“We will continue to do 
what we are entitled to do 
to secure our border.
“I reiterate the way is 
shut for the people smug-
glers and their would-be 
clients.”
Meanwhile Mr Abbott 
said the situation in Nau-
ru where president Baron 
Waqa fired his country’s 
only magistrate, Peter 
Law, was a matter for the 
Nauruan government.
“But obviously as a large 
and friendly neighbour 
we are making it clear that 
the rule of law is very im-
portant,” Mr Abbott said.
Mr Abbott said the situa-
tion would not stop Aus-
tralia sending illegal asy-
lum seekers there.
“We’re sending people 
who arrive illegally by 
boat to Nauru as part of 
the range of measures 
that we’ve put in place 
that just at the moment 
seems to be very effective 
at stopping the boats,” he 
said.

CLARE WELCOMES AIRPORT BACKFLIP
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Australian navy personnel 
inflicted burns on a group 
of African asylum seek-
ers this month by making 
them hold hot parts of their 
boat’s engine, the asylum 
seekers and local Indone-
sian police chief, Hidayat, 
have claimed.
Pictures of the injured 
people and video footage 
of them being treated by 
Indonesian doctors have 
emerged two weeks after 
it was first reported that 
the asylum boat had been 
towed from near Darwin 
to Rote Island, off West 
Timor.
Immigration Minister Scott 
Morrison told 6PR radio 
on Wednesday that it was 
“a pretty poor effort” for 
the ABC to report the asy-
lum seekers’ claims of re-
ceiving burns because of 
treatment by the Austra-
lian navy.
Despite video footage of 
the asylum seekers show-
ing their burns, Mr Morri-
son said the claims were 
“unfounded, unsubstanti-
ated, outrageous allega-
tions against our navy and 
our customs and border 
protection service”.
“I mean, there is [sic] been 
no police investigation in 
Indonesia,” Mr Morrison 
added.
“People who get on boats 
have an incentive ... in run-
ning stories to try and dis-
credit and undermine the 
strong border protection 
policies that we’re running 
in Australia.
“I’m surprised that un-
substantiated allegations 
would have been aired 
in such a way which di-
minishes our navy. I think 

that’s very unfortunate.”
In Brisbane on Wednesday, 
acting Prime Minister War-
ren Truss also cast doubt 
on whether the burns 
claims were genuine.
“You have seen a picture 
of a burn but the people 
who are making these 
claims ...  clearly have a 
particular interest in these 
sorts of issues,” he said.
Mr Truss added that the 
Defence Force had as-
sured the government that 
“none of their actions in 
any way contributed to 
this injury”.
“We have every confidence 
in the Defence Force,” he 
said.
The photographs, obtained 
by Fairfax Media, show at 
least one man with burns 
on his hands, and others 
with bruising on their leg 
and a foot injury.
Abdullah Ahmed from Eri-
trea was allegedly kicked 
on the left thigh, and Bash-
ka Ibrahim Nooris and 
Ahmed Ali Noor, from So-
malia, said they had been 
made to put their hands on 
the boat’s muffler, which 
was hot.
Rote police chief Hidayat 
said the asylum seekers 
had also made the allega-
tions of torture to him.
“There were asylum seek-
ers who claimed they were 
tortured; we did see burn 
injuries on their palm. It 
seems they were told to 
hold part of the boat en-
gines; it was hot,” he said.
The allegations relate to 
a boat that sailed from 
Kupang, in West Timor, 
bound for Darwin in late 
December.
Yousif Fasher, one of the 

African asylum seekers say Australian navy inflicted burns, kicked them $6m cash found in suitcases in Sydney 

POLICE have found $5.7 
million in cash in a south 
Sydney apartment in what 
has been described as one 
of Australia’s largest cash 
seizures. 
A 58-year-old US citizen 
is in custody after police 
on Saturday found seven 
suitcases in the Mascot 
unit he was staying at, 
Australian Federal Police 
Commissioner Tony Ne-
gus said on Thursday.
He made the announce-
ment after briefing the 
media about a special task 
force launched by the Aus-
tralian Crime Commission, 
codenamed Eligo, which 
last year seized more than 
$580 million worth of drugs 
and assets associated with 
money laundering.
“This is one of Australia’s 
largest cash seizures,” Mr 
Negus told reporters in 
Sydney.
The man arrived in Austra-
lia via Costa Rica two days 
before his arrest and de-
nies owning the money.
He was charged with one 
count of dealing with prop-
erty worth over $100,000, 
reasonably expected to be 
the proceeds of crime.
The maximum penalty is 
three years in jail, but he 
could face up to 25 years 
if police charge him with 
money laundering.
Mr Negus, who was stand-
ing next to the seized suit-
cases and wads of cash at 
Sydney’s AFP headquar-
ters, said the money was 
likely destined to leave 
Australia.
The cash will now be used 
by commonwealth authori-
ties to fight crime.
ACC acting chief Paul Jev-
tovic said criminal groups 
were increasingly turning 
to new methods to launder 
their money and to send 
cash overseas, such as 

using money transfer ser-
vices.
The anti-laundering task-
force over the last year 
disrupted 18 local and 
international criminal syn-
dicates, arrested 105 peo-
ple, laid 190 charges and 
identified 128 “high risk 
targets” previously un-
known to authorities.
“(They) are now firmly in 
our sights and we will con-
tinue to pursue them and 
we will continue to expose 
them,” Mr Jevtovic told re-
porters.
While not going into spe-
cifics, Mr Jevtovic earlier 
said there was “no doubt” 
that criminal bikie groups 
operating in Australia and 
overseas were involved, 
along with people smug-
glers, terrorist organisa-
tions and drug cartels.
He said there was a “very 
complex” global network 
of more than 20 countries 
involved in the movement 
of money in and out of 
Australia.
Mr Jevtovic wouldn’t be 
drawn into which countries 
were involved, but said the 
Middle East and Southeast 
Asia had “featured promi-
nently”.
Federal Justice Minister 
Michael Keenan described 
the $580 million seizure 
as “astonishing” and “ex-
traordinary”.
“Seizing more than $550 
million worth of drugs and 
cash is a significant blow 
to the criminal economy,” 
Mr Keenan said.
“This outcome shows 
the collective strength of 
law enforcement in this 
country ... and what can 
be achieved through inno-
vative strategies such as 
targeting what motivates 
organised criminals - 
money,” he said in a state-
ment.
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passengers, said at the 
time the boat had reached 
a small island near Darwin 
before the engine broke 
down and they called the 
United Nations for help.
Two Australian navy ships, 
HMAS Parramatta and 
HMAS Glenelg, had come 
to take them from the is-
land and had put them on 
board the navy vessels, 
where, said Yousif, they 
were beaten.
He said at the time the 
asylum seekers had been 
misled, and told they were 
being taken to Christmas 
Island, but they were in 
fact being returned to Rote 
Island, where they were left 
early one morning to find 
their way back to shore.
The news comes as Prime 
Minister Tony Abbott said 
Australia would “continue 
to do what we are entitled 
to do to secure our bor-
ders,” despite Indonesia’s 
strong objections.
“[Indonesia] President 
[Susilo Bambang] Yud-
hoyono, of all people 
ought to understand, does 
understand, just how seri-
ously countries take their 
sovereignty,” he told re-
porters at the World Eco-
nomic Forum in Davos, 
Switzerland.
This week the chief of the 
navy, Vice-Admiral Ray 
Griggs, expressed “deep 
concern” over the media’s 
lack of respect for naval 
officers in reporting alle-
gations that warning shots 
were fired during a boat 
turn-back, or that navy 
personnel swore at asy-
lum seekers.
When allegations of 
beating and torture first 

emerged, on January 8, the 
chief of the Defence Force, 
David Hurley, defended his 
acting head of the Austra-
lian Customs and Border 
Protection Service, Roman 
Quaedvlieg, and said peo-
ple under that command 
“conduct themselves with 
the highest level of integ-
rity, professionalism, dedi-
cation and respect”.
International lobby group 
Human Rights Watch also 
included Australia for the 
first time in its annual 
“World Report” and made 
swingeing criticisms of its 
stance on asylum seekers.
“Australia has damaged 
its record and its poten-
tial to be a regional human 
rights leader by persis-
tently undercutting refu-
gee protections,” accord-
ing to the report, released 
on Wednesday.
“In 2013, successive Aus-
tralian governments con-
tinued to engage in scare-
mongering politics at the 
expense of the rights of 
asylum seekers and refu-
gees.”
The Australia chapter par-
ticularly criticised a deal 
last November, under 
which Mr Abbott gave two 
patrol boats to Sri Lanka 
to combat people smug-
gling. His desire to stop 
the boats had led him to 
rationalise torture, Human 
Rights Watch said.
“Most egregiously, Abbott, 
addressing allegations of 
torture by Sri Lankan se-
curity forces, defended 
the Sri Lankan govern-
ment, saying, ‘We accept 
that sometimes, in difficult 
circumstances, difficult 
things happen.’

An asylum seeker says the burns on his hands were caused by Australian Navy 
personnel holding his hands to hot parts of a boat engine. Photo: Supplied

An African asylum seeker with bruises he says were inflicted by the Australian 
Navy Photo: Supplied

A US citizen has been arrested after police found almost $6 million in a 
Sydney apartment. Source: AAP
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IMMIGRATION Minis-
ter Scott Morrison has 
warned Australia will not 
tolerate “sledging” of its 
navy as Indonesian police 
investigate claims sailors 
mistreated asylum seek-
ers during a boat tow-
back operation. 
Defence chiefs also dis-
puted the claims after 
the ABC aired footage of 

Don’t sledge the navy: Morrison 

Immigration Minister Scott Morrison has backed navy assurances that asylum seekers were not burned. Source: AAP 

asylum seekers receiving 
medical treatment in In-
donesia for burns they al-
lege were inflicted when 
they were forced to hold 
onto hot engine pipes 
during a boat tow-back 
operation to Rote Island.
Similar footage appar-
ently showing the same 
group was aired on the 
Seven Network a fort-

night ago.
Immigration Minister 
Scott Morrison denied the 
allegations on Wednes-
day, saying people smug-
glers had reason to fabri-
cate them to undermine 
Australia’s border protec-
tion policies.
“The Australian govern-
ment is not going to put 
up with people sledging 

the Australian navy with 
unsubstantiated claims,” 
Mr Morrison told report-
ers in Sydney.
“There has been no po-
lice investigation in In-
donesia. There has been 
nothing of that sort.
“These are claims that 
have been made which 
the Australian govern-
ment believes ... have no 
foundation,” he said.
However Okto George 
Riwu, a spokesman for 
Indonesia’s East Nusa 
Tenggara provincial po-
lice, says officers are 
looking into the allega-
tions.
“We have no back-up evi-
dence yet that they (the 
asylum seekers) have 
been abused,” he told 
AAP.
Police would begin the 
probe by searching for 
the boat crew, who had 
fled, he said.
“At the moment, we can 
only do humanitarian 
help, treating their condi-
tions,” he said.
Navy chief Vice Admiral 
Ray Griggs took to Twit-

ter to dispute the claims 
of mistreatment by navy 
personnel.
“Based on everything I 
know there is no basis to 
these allegations - none,” 
he tweeted.
And acting defence chief 
Air Marshal Mark Binskin 
said the safety of life was 
the paramount consider-
ation during border pro-
tection operations at sea.
“I have every confidence 
in the dedication of our 
people and their ethical 
approach to the conduct 
of operations in difficult 
and often dangerous 
conditions,” he said in a 
statement.
“We are committed to 
safely executing the law-
ful direction of govern-
ment.”
Indonesian MP Tantowi 
Yahya wants an Austra-
lian government investi-
gation and awaits further 
information.
“But if it is true then the 
government of Australia 
has clearly violated hu-
man rights of the asy-
lum seekers,” he told the 

ABC.
Opposition Leader Bill 
Shorten said the mistreat-
ment reports were con-
cerning but he praised 
the “extremely tough job” 
of navy and Customs per-
sonnel.
Meanwhile, Customs and 
Defence have released 
the terms of reference 
for an internal review in-
vestigating the entry of 
Australian vessels into 
Indonesian waters as part 
of Operation Sovereign 
Borders.
Mr Yahya refused to ac-
cept that the crafts had 
strayed unintentionally.
“The crew are very 
trained, plus they are 
equipped with very so-
phisticated equipment, 
so we cannot accept any 
reasons that they cross 
other country’s territory 
unintentionally,” he told 
the ABC.
He reiterated his views 
that the coalition’s policy 
of turning back boats to 
Indonesia would contin-
ue to create tensions be-
tween the two countries.
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
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اعالنات ملبورن

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

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

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

التجارية  للمشاريع  واألعمال  االلتزامات  أكرب  نتعهد 
والسكنية

نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

Saturday 25 January 2014  2014 الثاني  كانون   25 السبت 



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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