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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

جنبالط يطرح خمرجاً جيول على املراجع

األطرش الرأس الرابع يف مواجهة االرهاب

على رغم ان ظاهر التحركات 
مبأزق  املتصلة  السياسية 
ترك  احلكومة  تشكيل 
باطفاء  أوحت  انطباعات 
الساعات  يف  احملركات 
وعودة  املنصرمة  االخرية 
والوساطات  اجلهود  جممل 
برزت  الصفر،  نقطة  اىل 
مساء امس االول معطيات 
سرية  حركة  اىل  تشري 
الكتمان  من  بكثري  حتاط 
خمرج  بلورة  اىل  سعيا 
مقبول من شأنه اجياد حل 
والشروط  املطالب  لعقدة 

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(

 18 قتيال باقتحام انتحاريني مبنى تابع 
لوزارة النقل يف بغدادمنفصلتني

قال مصدر أمين عراقي 
على  شخصا   18 إن  كبري 
هجوم  يف  قتلوا  األقل 
تابع  مبنى  على  ملسلحني 
العراقية  النقل  لوزارة 

امس االول.
األمن  قوات  وكانت 
استعادت  قد  العراقية 
بعد  املبنى  على  السيطرة 
مفجرين  ستة  اقتحمه  أن 
عددا  واحتجزوا  انتحاريني 
أربعة  قتل  الرهائن  من 
متصل  سياق  ويف  منهم. 
أن  عراقية  مصادر  أفادت 
مكتبًا  اقتحموا  مسلحني 
اإلنسان يف  حقوق  لوزارة 

العراقية  العاصمة  شرقي 
أصدرت  حني  يف  بغداد، 
املواقع  على  بيانًا  الوزارة 
العراقية تنفي فيه اقتحام 

مركزها.
وقال املصدر إن حنو 25 
الدولة  تنظيم  من  مسلحا 
العراق  يف  اإلسالمية 
اقتحموا  داعش  والشام 
مكتب وزير حقوق اإلنسان 
يف شارع فلسطني بالقرب 
أن  بعد  النقل  وزارة  من 
أنفسهم  منهم  مخسة  فجر 
مبينا  ناسفة،  بأحزمة 
سيطروا  املسلحني  أن 

العونية.
ان  السياق  وعلم يف هذا 
واسعة  اتصاالت  حركة 
انطالقا  االول  امس  جرت 
رئيس  قدمه  اقرتاح  من 
الوطين«  النضال  »جبهة 
النائب وليد جنبالط وجرى 
مع  شأنه  يف  التشاور 
يهدف  املرجعيات  مجيع 
وازن«  »متثيل  اعطاء  اىل 
يف  عون  ميشال  للعماد 
احلكومة اجلديدة قبل عرض 
االقرتاح بصورته النهائية. 
االتصاالت  مشلت  وقد 

ميشال  اجلمهورية  رئيس 
جملس  ورئيس  سليمان 
النواب نبيه بري والرئيس 
سالم  متام  املكلف 
احلريري  سعد  والرئيس 
بدا  فيما  اهلل«،  و«حزب 
»تيار  رئيس  دخول  الفتا 
سليمان  النائب  املردة« 
فرجنية امس االول على خط 
استمرار  وسط  الوساطات 
التشاور  يف  اهلل«  »حزب 
وحرصا  عون.  العماد  مع 
املسعى  هذا  جناح  على 
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الرئيس ميقاتي مستقبال الوزير أبو فاعور يف منزله. )داالتي ونهرا(

وفد املعارضة رفض بيانا حول االرهاب قدمه الوفد احلكومي
االبراهيمي: ال اتفاق ولست متأكدا 

كيف ستجري االمور
الدولي  املبعوث  قال 
ان  االبراهيمي  االخضر 
اجلمعة  صباح  جلسة 
االخرية  ستكون  )امس( 
يف هذه اجلولة، ونأمل ان 
نستخرج العرب مما قمنا به. 
واضاف ال تغيري يف مواقف 

متأكدا  ولست  الطرفني 
كيف ستجري االمور.

يف  االبراهيمي  وذكر 
مؤمتر صحايف اننا متفقون 
منتشر  االرهاب  أن  على 
اتفاق  يف سوريا، لكن ال 

التتمة صفحة  31

أركان  هيئة  أعلنت 
أن  الرتكي،  اجليش 
يف  النار  أطلق  اجليش 

اجليش الرتكي يعلن عن اول مواجهة 
عسكرية مع داعش

التتمة صفحة  31

قافلة  على  سوريا  مشال 
تنظيم  إىل  تعود  آليات 
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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

اجلمهورية  رئيس  رأى 
سليمان  ميشال  العماد 
يف التهديدات االسرائيلية 
سكنية  مناطق  بقصف 
فاضحا  خرقا  ومدنية، 
للقرار 1701 على املستوى 
والدولي،  السياسي 
للمبادئ  صارخا  وانتهاكا 
االنسان  وحقوق  االنسانية 
يف العيش بطمأنينة وامان 
العاملي  لالعالن  وفقا 
واضعا  االنسان،  حلقوق 
برسم  االسرائيلي  املوقف 
واالمم  الدولي  اجملتمع 
بث  زاوية  من  املتحدة 
االستقرار  بعدم  الشعور 
االمر  اللبنانيني  للمواطنني 
الذي يريده العدو املغتبط 
من االضطراب القائم على 

الساحة العربية.
سليمان  الرئيس  وعرض 
يف  اجلمهوري  القصر  يف 
بعبدا أمس مع وزير الدفاع 
الوطين يف حكومة تصريف 

االعمال فايز غصن لالوضاع 
احلاجات  وبرنامج  الراهنة 
تنفيذا  للجيش  االولية 
االستثنائية  للمساعدة 
للتزود  للجيش  السعودية 

بأسلحة فرنسية.
اجلمهورية  رئيس  وتناول 
الوزيرين  من  كل  مع 
بارود  زياد  السابقني 
التطورات  الصايغ  وسليم 
واحلكومية  السياسية 

الراهنة.
سليمان  الرئيس  وتسلم 
اجمللس  رئيس  من 
سليمان  عصام  الدستوري 
نسخة من الكتاب السنوي 

عن اعمال اجمللس.
رئيس  اطلع  كذلك، 
اجلمهورية من املدعي العام 
مسري  بالوكالة  التمييزي 
النيابات  عمل  على  محود 
التحقيقات  ومسار  العامة 
االمنية  امللفات  بعض  يف 

االخرية.

سليمان: التهديدات االسرائيلية 
بقصف مناطق سكنية ومدنية خرق 

فاضح للقرار  1701
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حكومة  رئيس  إستقبل 
جنيب  األعمال  تصريف 
الشؤون  وزير  ميقاتي 
حكومة  يف  اإلجتماعية 
أبو  وائل  االعمال  تصريف 
دارته،  يف  أمس  فاعور، 
األوضاع  يف  معه  وحبث 

الراهنة.
واستقبل الرئيس ميقاتي، 
اإلحتاد  سفرية  حضور  يف 

األوروبي لدى لبنان أجنلينا 
شؤون  مدير  إخيهورست، 
اإلحتاد  يف  اجلوار  سياسة 
األوروبي مايكل كولر، ومت 
التعاون  تقويم  يف  البحث 
بني لبنان واالحتاد األوروبي 
عرب سياسة اجلوار واملعايري 
الضرورية لتحسني التعاون 
االحتاد  ودول  لبنان  بني 

األوروبي وتطويره.

ميقاتي عرض األوضاع مع أبو 
فاعور وحبث مع وفد االحتاد 

األوروبي التعاون

أمني  الرئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  اجلميل 
االساتذة  جلنة  وفد  بكفيا، 
اجلامعة  يف  املتعاقدين 
اللبنانية الذين طرحوا ملف 
وأحيل  سبق  الذي  تفرغهم 
قبل  الوزراء  جملس  اىل 

استقالة احلكومة.
واكد الرئيس اجلميل للوفد 
أحقية مطلبهم الذي يشكل 
قصوى  أكادميية  حاجة 
للجامعة اللبنانية اليت تفتقر 
اىل النصاب املطلوب قانونا 
لتسيري الشؤون التعليمية، 
قبل أن يكون مطلبا شخصيا 
االختصاص،  الصحاب 
داعيا اىل اقرار ملف التفرغ 
الكفاءة  معياري  ضمن 

واملناصفة.
ودعا اىل وضع قانون جديد 
املتغريات  يلحظ  للجامعة 
التعليم  متطلبات  ويواكب 
اجلامعة  وحاجات  احلديث، 
تشكل  باتت  اليت  اللبنانية 
طاقة كربى تعليمية وطالبية 

وادارية.
وحتدثت بعد اللقاء الدكتورة 
مريفيت بلوط باسم اللجنة، 
ودعت اىل اقرار ملف التفرغ 
منطلق  من  جوال  بقرار 
والطالب  اجلامعة  حاجة 
التعليمي،  االستقرار  اىل 
باالستقرار  االستاذ  وحق 
واعتربت  املعيشي. 
السياسية  الظروف  أن 
فصول  ومتابعة  وتقلباتها 
تسمح  ال  احلكومة  تأليف 
مبزيد من االنتظار. وشكرت 
على  اجلميل  الرئيس 
االتصاالت  وعلى  دعمه، 
خمتلف  مع  سيتوالها  اليت 
امللف  هذا  لبلوغ  املعنيني 
خاصة  السعيدة،  خواتيمه 
اجلميل  الرئيس  وأن 
الكبرية  اجنازاته  له  كانت 

خالل  اللبنانية  اجلامعة  يف 
واليته الرئاسية.

خطوات  من  وحذرت 
اىل  سيصار  تصعيدية 
عدم  حال  يف  اعتمادها 
وقوف  مؤكدة  التجاوب، 
واالساتذة  اجلامعة  أهل 
صفا  والطالب  املتفرغني 
احملقة  املطالب  مع  واحدا 

لالساتذة املتعاقدين.
أوضح  آخر،  جمال  يف 
النائب الثاني لرئيس حزب 
ساسني  ساسني  الكتائب 
يف  احلزب  مشاركة  ان 
وضع  من  تنطلق  احلكومة 
وضع  هو  مما  أكثر  وطين 
من  وزير  وجود  او  داخلي 

الكتائب.
ويف حديث اىل وكالة أخبار 
إطار  أن  اىل  أشار  اليوم، 
من  ينطلق  الكتائب  عمل 
سيما  ال  الوطنية  قناعاته 
يف  اإلسراع  ضرورة  جلهة 
كونها  احلكومة،  تشكيل 
اليت  الدستورية  املؤسسة 
فاعلة  تكون  ان  جيب 
وموجودة، وهي حاليًا غائبة 

منذ 10 اشهر.
وقال ساسني: انطالقًا من 
اتفاق  حصل  النقطة  هذه 
أصل  من  نقاط   3 بشأن 
مخسة، وحنن نتمسك بهذه 
املداورة،  الثالثة  النقاط 
وتأجيل   ،8-8-8 صيغة 
البحث يف البيان الوزاري، 
وبالتالي دخولنا اىل احلكومة 

جاء نتيجة هذا التوافق.
ولفت اىل أن اجلواب بشأن 
هذا التوافق جاء من فريق 8 
آذار جمتمعًا، قائاًل: من هنا، 
ال ميكن للعماد ميشال عون 
القول انه خارج هذا التوافق 
آذار،   8 فريق  ضمن  ألنه 

بالتالي التوافق يشمله.
قال  سؤال،  على  وردًا 

اجلميل التقى وفد األساتذة املتعاقدين
- املياه توازي النفط واهم الكتائب: مشاركتنا يف احلكومة تنطلق من وضع وطين

بالنسبة للبنان
مساحة  من   ٪٥0 بنسبة   -
٤٥٪ من مياهنا تبلغ حصة 
أرباح  من  اللبنانية  الدولة 

النفط ٦٦0 مليار دوالر
اذا  اليوم  باستطاعتنا   -
اطالق  احلكومة  تشكلت 
اشهر   ٤ بعد  النفط  عقود 

من نيسان ٢01٤
- وضع الكهرباء افضل مما 
مما  بكثري  اقل  لكن  كان 

جيب ان يكون عليه
- بعد االنتهاء من دير عمار 
تصبح الكهرباء ٢٤ على ٢٤ 

ساعة يف لبنان
الكهرباء  جتزئة  ميكن  ال   -
واملاء فهي لكل اللبنانيني

من  كل  تلعب  أن  ميكن   -
وأمريكا  وإيران  السعودية 
إجيابيا  دورًا  وروسيا 

واملساعدة يف درء الفتنة
اهلل  حزب  كان  عندما   -
يتعرض حملاولة عزل اقرتبنا 
مصلحتنا  حساب  على  منه 
نفسه  باالمر  اليوم  ونقوم 

مع املستقبل
السكوت عن  ال نستطيع   -

تغيببنا
اخلزينة  تكلف  الكهرباء   -
1٢،000 دوالر يف الدقيقة

حيرم  يوسف  املنعم  عبد   -
من  لبناني   1.٤00،000
إستبداله  وبدل  خدمات 
إستبدال  على  يعملون 
الذي  الصحناوي  الوزير 
هذا  يف  كبري  مبجهود  قام 

القطاع
- من واجبنا مساعدة السنة 
والشيعة على االتفاق ولكن 

ليس االتفاق علينا.
اهلل  حزب  مع  التفاهم   -
دعيت  وأنا  ومهم  ضروري 
من الضاحية لتفاهم مع تيار 

املستقبل.
يعين  الرئاسي  الفراغ   -
خيطط  ومن  نيابي  فراغ 
لفراغ جيب أن يعرف حدود 

هذا الفراغ
- عبد املنعم يوسف خيالف 

موقعه  يف  وهو  القانون 
لكن ال يتم استبداله النهم 

يتذرعون باملوقع الطائفي
- وىل زمن تغييب املمثلني 
كما  للمسيحيني  احلقيقيني 
ال1٩٩0  منذ  حيدث  كان 

حتى ال ٢00٥.
- اي اتفاق بال املسيحيني 

هو اتفاق باطل
طائرات  عن  االتهامات   -
تلفيق  كلها  وغريها  خاصة 
وامتنى ملن يريد ان يعرف 
ان  املصرفية  سرييت  عن 

يراسلين وانا مستعد
خارج  حسابات  املك  ال   -
اىل  كتابًا  وارسلت  لبنان 
نزع  منهما  طالبًا  البنكني 
عين  املصرفية  السرية 

ونشرها
موقفه من  جنبالط صحح   -
موضوع الطاقة واالتصاالت 

وال يسعى للخالف.
سنكون  امور  عدة  هناك   -
فيها مع 8 آذار وامور اخرى 

سنكون فيها مع 1٤ آذار
- لبنان مل يعد العبًا ثانويا 
العب  بل  النفط.  يف 

اساسي
مكلفًا  ليس  اهلل  حزب   -
التيار  باسم  بالتفاوض 
احلكومة  مبلف  احلر  الوطين 
التيار  بني  اإلتفاق  وجرى 
واحلزب وحركة أمل على 11 

بندا عند تسمية سالم
اكثر  هلم  حيق  نائب   ٢7  -

من ٤ وزراء.
- من املنطق ان حتصل اكرب 
قوة مسيحية برملانية حبقيبة 
سيادية مع الطاقة. وهذا ما 

طالبنا به.
- اتينا اىل وزارة النفط ومل 

يكن هناك قانون للقطاع
قوي  بوزير  االتيان  نريد   -
السياسية  القدرة  ولديه 
فقط  يكفي  وال  واالدارة 

االتيان بأي وزير
لنموذج  استهداف  هناك   -
ولعمل  والتغيري  االصالح 
عليه  يعتد  مل  الوزارات 

الناس. 

مقتطفات من حديث باسيل لـ »كالم الناس«

ساسني: إذا حصل استثناء 
من  الطاقة  وزارة  بإبقاء 
فهذا  عون  العماد  حّصة 
من  نقطة  هناك  ان  يعين 
مت  الثالثة  النقاط  هذه 
رفض  وبالتالي  نسفها، 

اإلتفاق الذي حصل.
هذا  استمر  حال  يف 
إمكانية  هناك  هل  الوضع، 
الكتائب  حزب  يسحب  ألن 

مشاركته يف احلكومة؟
يكون  ان  الطبيعي  من   -
هناك اعادة نظر بكل شيء 
بل  قبلنا  من  فقط  وليس 
من قبل مجيع حلفائنا الذين 

وافقوا على املشاركة.
على  وردًا  أخرى،  جهة  من 
اليت  الوثيقة  حول  سؤال 
 ٥ بكركي يف  عن  ستصدر 
شباط، أجاب: الوثائق اليت 
ميكن  ال  بكركي  عن  تصدر 
تتعلق  وثائق  تكون  ان  إال 
ال  وهي  الوطنية،  باحلاجة 
شخصية  بقضايا  تتعلق 
يطالب  كاليت  قضايا  او 
ضمن  وأضاف:  عون.  بها 
إطار هذه الوثائق الوطنية، 
وثائق  على  نعلق  ال  فإننا 
أن  على  مشددًا  ستصدر، 
بكركي ال حتيد عن ثوابتها 
خصوصًا  بيان،  أي  يف 
متحّركة.  ليست  وأنها 
بكركي  أن  اىل  مشريًا 
اإلستحقاق  بإجراء  مهتمة 
الرئاسي يف موعده ويهّمها 

ايضًا تشكيل احلكومة.
البطريرك  نصيحة  وعن 
املاروني مار بشارة بطرس 
املعنيني  اىل  الراعي 
أجل  من  بالرتيث  بالتأليف 
من  عون  ممثلي  متكني 
احلكومة،  اىل  اإلنضمام 
جيب  ساسني:  أجاب 
اإلنضمام اىل احلكومة وفقًا 

للتوافق احلاصل طبعًا.
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لبنانيـات

املستقبل  كتلة  عضو  قال 
النائب امحد فتفت اننا موافقون 
حكومة  تأليف  على  البداية  منذ 
بأنه  اهلل  حزب  واصفا  حيادية 

املايسرتو يف التعطيل.
فقد استقبل رئيس حزب القوات 
اللبنانية مسري جعجع يف معراب 
فتفت  النائب   hgh,g امس 
الذي قال لدى مغادرته: اللقاء 
طبيعي مع حليفنا األساسي يف 
اليت  الصعبة  الظروف  هذه  ظل 
يف  تبادل  وكان  البلد  بها  مير 
وجهات النظر ولو أننا يف مرحلة 
تشوبها أحيانا بعض االختالفات 
وكيفية  املراحل  تقويم  يف 
التعاطي معها، ولكن كان هناك 
تأكيد على الثوابت االسرتاتيجية 

والوطنية.
سبق  آذار   14 قوى  أن  وذكر 
وهي  احلقيقية  احللول  وطرحت 
ولكن  حيادية،  حكومة  تشكيل 
اليت  التهديدات  ان  لألسف 
وجه  يف  اهلل  حزب  مارسها 
سالم  متام  املكلف  الرئيس 
جعلت هذا احلل يبدو من وجهة 
الوقت  يف  املنال  بعيد  نظرنا 

الراهن.
مرهونة  األمور  ان  اىل  ولفت 
داخل  القائمة  باخلالفات  اليوم 
تأتي  هنا  ومن  آذار،   8 فريق 
الكبرية  اهلل  حزب  مسؤولية 
إطالق  اىل  مبادرا  كان  الذي 
بعض األفكار اليت تراجع عنها، 
ميارسه  الذي  الضغط  نتيجة 
الذي تبني  العماد ميشال عون 
أن أولويته هي بعض املصاحل 
بالوزير  املرتبطة  الشخصية 
يف  وباتفاقات  باسيل  جربان 

جمالي الطاقة والنفط.
تواصلت مع سالم

حكومة  تشكيل  نعي  وعن 
جامعة وعودة رئيس اجلمهورية 
طرح  اىل  املكلف  والرئيس 
تيار  ان  قال:  حيادية،  حكومة 
كان  البداية،  منذ  املستقبل 
حكومة  تأليف  على  موافقا 
مع  تواصلت  وقد  حيادية، 
مؤخرا  سالم  متام  الرئيس 
واتضح ان قناعته الوحيدة هي 
ستكون  احلكومة  هذه  مثل  أن 
السياسي  الظرف  فاعلة، ولكن 
جيعل  عليه  املمارس  والضغط 

جعجع تناول االوضاع مع جتمع االقليات املسيحية وفتفت 
وصف حزب اهلل ب املايسرتو يف التعطيل

احليادية  احلكومة  امكانية 
وبالتالي  عمليا،  املنال  صعبة 
سليمان  الرئيسان  يذهب  قد 
وسالم اىل ما يسمى حكومة أمر 
واقع سياسي، وعندها كل طرف 
باالنسحاب  مسؤولياته  يتحمل 
فمن سينسحب  عدمه.  أو  منها 
واضحة  سياسية  ألسباب  منها 
اللبنانية  كالقوات  ومبدئية 
من  بينما  مفهوم،  فموقفه 
سينسحب منها ملصاحل ضيقة، 
استفهام  عالمات  تطرح  عندها 
التزامات  هناك  ان  اذ  كبرية 
اختذها الرئيس نبيه بري وحزب 
اهلل يف مرحلة معينة ولكن يبدو 
اليوم أنهما تراجعا عنها ولننتظر 
يف الساعات القليلة املقبلة ما 

اجلديد؟
وعن ربط تأليف احلكومة حبصول 
رأى  الرئاسي،  االستحقاق 
الرئاسي  االستحقاق  ان  فتفت 
يبقى األهم يف الدولة اللبنانية، 
اىل  نصل  حتى  اليوم  ولكن 
أن  جيب  الرئاسية  االنتخابات 
يكون هناك حكومة فاعلة حتضر 
انتخابات  اىل  للوصول  األجواء 
برئيس  منظمة  شرعية  رئاسية 
اللبنانيني  طموحات  فعال  ميثل 
السيادية وعلى كل املستويات، 
يف ظل هذا الوضع الدقيق جدا 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
ربط  ليس  املوضوع  وبالتالي 
احلكومة  موضوع  فصل  أو 
بل  الرئاسية،  باالنتخابات 
إنعاش  إعادة  معركة  أمام  حنن 
املؤسسات اللبنانية، مشريا اىل 
ان بعض األطراف لديها أجندات 
من  يكون  أن  وأخشى  خمتلفة، 
االنتخابات  تطيري  ضمنها 
الرئاسية، فاليوم اخرتاع معارك 
يف موضوع احلكومة حتت عنوان 
حماولة  هو  اجلمهورية  رئاسة 
رئاسية  انتخابات  ال  أنه  للقول 

يف املرحلة القادمة.
جعجع  استقبل  أخرى،  جهة  من 
األقليات  جتمع  من  وفدا 
رئيس  بامسه  املسيحية، حتدث 
الدميقراطي  القبطي  التجمع 
الذي  بطرس  ادمون  لبنان  يف 
باعتبار  األقليات  تسمية  رفض 
مطالبا  لبنان،  يف  اكثرية  أال 
يف  األقليات  هذه  بإشراك 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

احلكومة املرتقبة.
تسمية  له  حيق  من  وسأل: 
استشارة  دون  األقليات  وزير 
القيادات املسيحية واملرجعيات 
إشراك  مؤكدا وجوب  الدينية؟، 
الكبريين  املسيحيني  التيارين 
القوات اللبنانية والتيار الوطين 

احلر يف أي حكومة جديدة.
حديث اذاعي

يف  فتفت  أمحد  النائب  ورأى 
أن  الشرق:  اذاعة  اىل  حديث 
أنه  انطباعا  يعطي  اهلل  حزب 
جامعة  سياسية  حكومة  يريد  ال 
بعكس ما كان يدعي سابقا وأنه 
جيد مباشرة كل الذرائع لعرقلة 
وكأنه  لبنان  يف  حكومة  تأليف 
يريد اإلبقاء على حكومة تصريف 
يتحضر  أنه  مبعنى  األعمال، 
للفراغ الكامل ووضع يده على 

البلد.
يستطيع  اهلل  حزب  إن  وقال: 
ضمن  معينة  توازنات  يقيم  أن 
فريق 8 آذار، ألن حصة 8 آذار 
واضحة   8  -8-8 ال  حكومة  يف 
احلصص،  توزيع  ويستطيع 
الفتا اىل ان املشكلة احلقيقية 
الطريقة  بهذه  احلزب  أن  هي 
يسعى لنسف كل ما جيري على 
الساحة الداخلية من جهة، ومن 
تساهل  يكون  رمبا  أخرى  جهة 
سابقا،  عون  اجلنرال  مع  كثريا 
مشريا اىل ان حزب اهلل ال يزال 
ولو  التعطيل،  يف  املايسرتو 
أراد لوجد احلل، ألنه فوض منذ 

البداية الرئيس نبيه بري.
حزب  أبداها  اليت  الليونة  وعن 
مناورة،  كانت  إذا  وعما  اهلل 
مناورة  كانت  نعم  فتفت:  قال 
قوى  أن  قناعة  على  وكانوا 
سلبية  ستكون  إما  آذار   14
بينها  ما  يف  ستختلف  أنها  أو 
انتصارا  بالتالي  وسيسجلون 
سياسيا، ولكن مل حيصل ال هذا 
فوجئوا  وبالتالي هم  ذاك،  وال 
فيها  استطاعت  اليت  بالطريقة 
من  خالفاتها  إدارة   14 قوى 
حلوال  قدمت  حيث  خالف  دون 
كما  سياسية  وخيارات  واضحة 
احلريري  سعد  الرئيس  عرضها 
االخرية  التلفزيونية  ندوته  يف 
انعدام  وهي  الشروط  بكل 
الثلث املعطل واملداورة الكاملة 
اليت نصر عليها، وكل ما قيل 

عدا ذلك ال أساس له.
يشمل  أن  ميكن  ال  انه  واكد 
الشعب  ثالثية  الوزاري  البيان 
ميكن  وال  واجليش  واملقاومة 
إعالن  النظر عن  أن نغض  أبدا 

بعبدا.
إعالن  يستبعد  كان  اذا  وعما 
ال  أنا  قال:  واقع؟  أمر  حكومة 
الذي  السيناريو  هذا  أستبعد 
املكلف  الرئيس  إليه  يلجأ  قد 
متام سالم، وهذا ما مسعته منه 
احلكومة  أن  يعترب  ألنه  شخصيا 
فإذا  األفضل،  هي  احليادية 
أرادوا إنقاذ البلد ال شيء غري 
احليادية، ولكن بسبب  احلكومة 
واألمين  السياسي  املوقف 
املتشنج حلزب اهلل يرى الرئيس 
املكلف وكثريون أن احلل يكون 

يف حكومة سياسية جامعة.

سيناريو بعيد االحتمال
إذا  واقع  أمر  حكومة  نفع  ما 
استقال منها وزراء عون وحزب 

اهلل
بعيد  السيناريو  هذا  ان   -
اإلحتمال. وقال ال أعتقد أن حزب 
اهلل يستطيع بسهولة اإلنسحاب 
من هكذا حكومة، الفتا اىل كالم 
واضح عرب عنه السفري اإليراني 
بتوصيات إيرانية واضحة حلزب 
قدر  احلكومة  يف  بالدخول  اهلل 

اإلمكان.
استقالت  لو  حتى  اضاف: 
احلكومة ستبقى حكومة تصريف 
من  انتهينا  نكون  وبهذا  أعمال 
احلكومة اليت يسيطر عليها حزب 
اهلل كليا، حيث نبدأ باستشارات 
جديدة لتأليف حكومة يكون فيها 
على  قادرة  سياسية  أطراف 

التحضري لالنتخابات الرئاسية.
الوضع  إن  فتفت  ورأى 
السياسي  والوضع  اإلقليمي 
العام والوضع األمين يضع حزب 
اهلل أمام حائط مسدود وكذلك 
ان  معتربا  اإلقليمية،  القرارات 
حتييد  يريد  اخلارج  يف  اجلميع 

لبنان عما جيري يف سوريا.
وعن كالم رئيس حزب القوات 
اللبنانية مسري جعجع الداعي إىل 
أكد  حيادية،  حلكومة  العودة 
فتفت أن كتلة املستقبل طالبت 
البداية حبكومة حيادية ألن  منذ 
طاولة  إىل  ستتحول  حكومة  أي 
إدارة  طاولة  إىل  وليس  نزاع 
بطرح  منوها  البلد،  شؤون 
له  وكان  منطقي  ألنه  جعجع 
اجللوس  بعدم  املبدئي  املوقف 
املرحلة  هذه  يف  اهلل  حزب  مع 
وهو املوقف منسجم مع املوقف 
األساسي لقوى 14 آذار يف حال 
إجناز رئيس اجلمهورية والرئيس 

املكلف حكومة حيادية.
واكد إن التيار الوطين احلر يف 
سنوات   5 منذ  الطاقة  وزارة 
الصفر،  حتت  فيها  واجنازاته 
تراجعت  اإلتصاالت  وكذلك 
التيار  يقوله  كان  ما  عكس 
لسنا  حنن  اجملال،  هذا  يف 
أمام  إمنا  لشهرين  وزارة  أمام 
اإلتفاق  مت  أساسية  مبادىء 
الشاملة  املداورة  ومنها  عليها 
وهذا اتفاق جاء بناء على عرض 
قدمته قوى 8 آذار، مشريا إىل 
أن حزب اهلل كعادته يوقع على 
شيء ثم يرتاجع عنه.<من املهم 
القول اآلن إن احلكومة وشكلها 
اليت  احلكومة  مفهوم  ستكرس 
أنا  الرئيس اجلديد،  ستأتي مع 
املفاوضات  تكون  أن  أتوقع  ال 
اجلديد  الرئيس  انتخابات  بعد 
احلكومة  إن  وبالتالي  سهلة 
ستستمر  اجلديد  الرئيس  مع 
أعمال،  كتصريف  طويلة  لفرتة 
لشهرين  ليست  احلكومة  وهذه 
يقوله،  أن  البعض  حياول  كما 
حصول  ضرورة  على  مشددا 
انتخابات رغم قناعتنا أن هناك 
من حياول نسف هذه اإلنتخابات 
إذا مل تكن على صورته ومثله، 
الفتا اىل انه إذا أردنا انتخابات 
هناك  تكون  أن  فيجب  رئاسية 

حكومة بأسرع وقت ممكن.
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اعلن رئيس جلنة االدارة والعدل 
ان  غامن  روبري  النائب  النيابية 
اكثر  استغرقت  التكليف  مهلة 
ال  امر  وهذا  اشهر   10 من 
الظروف  جيوز خصوصا يف ظل 
الراهنة، موضحا ان تعنت بعض 
االفرقاء وعدم تغليبهم املصلحة 
الوطنية على املصلحة الشخصية 
اجلمهورية  رئيس  من  يستدعي 
العماد ميشال سليمان والرئيس 
املكلف متام سالم تشكيل حكومة 
الثقة  على  حصوهلا  موضوع 
يبقى أمرا آخر، وقال: اذا اردنا 
الدخول يف متاهات سيطري البلد 
وال حكومة تنفع وال مداورة وال 

غريها.
األنباء  وكالة  عرب  واوضح 
امر  حكومة  ال  ان  املركزية 
واقع يف القاموس الدستوري، 
حكومة  حيادية،  حكومة  فهناك 
جامعة،  حكومة  تكنوقراط، 
تنال  ان  إما  تشكل  فاحلكومة 
ويتم  النيابي  اجمللس  ثقة 
تصويت  بعد  بها  االعرتاف 
ال  او  عليها  السياسية  القوى 

حتصل على الثقة فتستقيل.
املفروض  من  ان  اىل  واشار 
الوقت  يف  حكومة  تشكيل 
تكون  ان  واملفضل  الراهن، 
االفرقاء  تضم  جامعة  حكومة 
واحدة يف ظل هذه  اىل طاولة 
بها  متر  اليت  الصعبة  الظروف 
االتفاق  يتم  مل  واذا  البالد، 

مع  اجلمهورية  رئيس  سيضطر 
املكلف تشكيل حكومة  الرئيس 
الثقة  على  موضوع حصوهلا  اما 

بأمر آخر.
وسأل، ماذا ستكون النتيجة مع 
تعنت  ظل  ويف  احلكومة  غياب 
بآراءهم  وتشبثهم  االفرقاء 
ومصاحلهم من دون النظر اىل 
مصلحة البلد؟ ما هو االهم البلد 
مشريا  احلكومة؟  ام  والوطن 
وختفيف  لبنان  خالص  ان  اىل 
وجه  يف  والوقوف  التوتر  حدة 
كل التحديات اليت يواجهها من 
قيام  واخلارج تستوجب  الداخل 
الدخول يف  اردنا  حكومة، واذا 
متاهات سيطري البلد وال حكومة 

تنفع وال مداورة وال غريها.
شارفت  املهل  ان  اىل  واشار 
على نهايتها، وال يصح استمرار 
اشهر   10 من  اكثر  التكليف 
االمر الذي مل حيصل يف تاريخ 
الظروف  حكم  يف  ولكن  البلد، 
االستثنائية اليت يعيشها لبنان 
للتوصل  ضرورة  هناك  كانت 
اىل حكومة جامعة الن يف اعتقاد 
اجلميع احلكومة اجلامعة هي اليت 
من املمكن ان حتد نوعا ما من 

هذه املخاطر اليت نواجهها.
وختم: التعنت والتشبث باآلراء 
الوطن  مصلحة  تغليب  وعدم 
وعدم  الشخصية  املصلحة  على 
اىل  ستوصلنا  امور  التنازل، 

اخلراب.

غامن: الظرف يستدعي االقدام 
على التشكيل والقوى السياسية 

متنح الثقة أو حتجبها

دعا عضو كتلة التحرير والتنمية 
اىل  خريس،  علي  النائب 
وأزمته،  الوطن  إخراج  ضرورة 
الداخلية  اإلنقسامات  وإبعاد 
لتفويت  السياسية  والتجاذبات 
الفرصة على التكفرييني الذين 
هو  ما  استغالل  اىل  يسعون 
ويعملون  وطننا،  يف  مفرق 
كافة  مناطقنا  استهداف  على 
بقصد  املفخخة  بالسيارات 

القتل والتدمري.
يف  اإلسراع  علينا  وقال: 
جامعة  وطنية  حكومة  تشكيل 
لتكون  اجلميع،  فيها  يشارك 
القرارات  أخذ  على  قادرة 
احلامسة اليت من شأنها صيانة 
وخصوصا  ومؤسساته،  الوطن 
مؤسسة اجليش اليت هي هدفا 
مشريا  التكفرييني،  هلؤالء 
 888 ال  بصيغة  قبلنا  اننا  اىل 
واملنصفة،  العادلة  واملداورة 
بل  التنازل،  باب  من  ليس 
ألجل احلرص على مصلحة وطننا 
وعودة لبنان اىل بداية األمان، 
وهذا ما طرحه الرئيس املكلف 
كنا  وحينها  األول،  اليوم  منذ 
ان  إال   699 حبكومة  ننادي 
حتتم  واملواطن  الوطن  مصلحة 
التنازل ملا فيه املصلحة  علينا 

العامة، حمذرا من عدم تشكيل 
واإلقدام  وطنية،  وحدة  حكومة 
حيادية  حكومة  تشكيل  على 
اىل  داعيا  واقع،  أمر  أوحكومة 
ومواصلة  جديدة  فرصة  إعطاء 
اىل  للوصول  اإلستشارات 
صيغة ميكن أن ترضي اجلميع.

واعترب خريس ان كل ما جيري 
العربية  األمة  صعيد  على 
تغيري  منه  يراد  واإلسالمية، 
وتبديل اهلوية العربية املقاومة 
اىل هوية شرذمة وتقاتل داخلي 
بني أبناء البلد الواحد والشعب 
واليت  الواحد،  والدين  الواحد 
املتحدة  الواليات  له  خططت 
عشرات  وأدخلت  األمريكية، 
اىل  التكفرييني  من  اآلالف 
تنادي  اليوم  وباتت  أوطاننا، 
والتصدي  املواجهة  بضرورة 

هلذه الظاهرة.
أولئك  منتقدا  خريس  وختم 
اجليش  لثالثية  الرافضني 
مؤكدا  واملقاومة،  والشعب 
ماسة  ثالثية  ستبقى  بأنها 
نتمسك بها وعدم التخلي عنها، 
والكرامة  العزة  أعادت  ألنها 
ليس  واإلستقالل،  والسيادة 
لألمتني  بل  فحسب،  للبنان 

العربية واإلسالمية.

خريس: البعاد االنقسامات الداخلية 
واالسراع بتشكيل حكومة جامعة
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قام  الذي  التحرك  على  تعقيبا 
يف  املستخدمني  من  عدد  به 
هيئة اوجريو، صدر عن املكتب 
اإلعالمي لوزير االتصاالت نقوال 

صحناوي اآلتي:
التصرفات  اىل  نأسف  اذ  اننا 
بها  يستمر  اليت  املسؤولة  غري 
بالوكالة،  اوجريو  هيئة  رئيس 
املستخدمون  مثنها  يدفع  واليت 
يف اهليئة واملوظفون امللحقون 
الرواتب  يف  تأخريا  بها، 
توضيح  يهمنا  واملستحقات، 

اآلتي: 
اقرار  يف  التأخري  اىل  1-نظرا 
سلفة اخلزينة اليت سبق لوزارة 
اىل  ارسلتها  ان  االتصاالت 
وزارة املال يف 7 كانون الثاني، 
وذلك بسبب تغيري وزارة املال 
محاية  وبغية  التنسيب،  رقم 
يعتربها  اليت  املوظفني  حقوق 
مقدسا،  امرا  صحناوي  الوزير 
امرا  االتصاالت  وزير  اصدر 
سلفة  طريق  من  األجور  بدفع 
يف  تأخري  أي  لتجنب  اخرى 
يف  االمر  هذا  وجاء  الدفع. 
كتابني صادرين عنه، االول يف 
الثاني، والثاني يف  ٢٣ كانون 
بعبارة  مذيال  الثاني  كانون   ٢7
لكن  والتأكيد.  اإلصرار  مع 
رئيس اوجريو متنع عن التنفيذ، 
ورفض دفع االجور للمستخدمني 
يف اهليئة وللموظفني امللحقني 
بها، زاعما ان اجراء الوزير غري 

قانوني.

صحناوي: تظهر النية السيئة لرئيس 
اوجريو يف رفضه استخدام األموال اليت 

تراكمها ادارة اهليئة
السيئة  النية  تظهر  ٢-كما 
رفضه  يف  اوجريو،  لرئيس 
تراكمها  اليت  األموال  استخدام 
 10 من  أكثر  يف  اهليئة  ادارة 
الرواتب  لتسديد  مصارف، 
علما  واملوظفني.  للمستخدمني 
يف  االموال  مراكمة  اجراء  ان 
مصارف خاصة هو يف االساس 
الوزراء  جملس  لقرارات  خمالف 
املؤسسات  على  تفرض  واليت 
العامة ايداع األموال اخلاصة بها 

يف مصرف لبنان حصرا .
القانوني  غري  احلصار  حيال   -٣
اوجريو،  رئيس  يفرضه  الذي 
نقابة  رئيس  طلب  على  وبناء 
وحلماية  اهليئة،  مستخدمي 
حقوق هؤالء واليت يضعها وزير 
االتصاالت يف اولوياته املطلقة، 
مانعا  صحناوي  الوزير  يرى  ال 
اجلديدة  السلفة  استخدام  من 
يوقعها  ان  املتوقع  من  اليت 
ومن  اجلمهورية.  رئيس  اليوم 
شأن كل ذلك ان يعري  أالعيب 
يضمن  وان  اوجريو،  رئيس 
واملوظفني  املستخدمني  قبض 

رواتبهم وحقوقهم.
رئيس  ان  اىل  االشارة  مع   -4
اهليئة ختّلف كذلك عن دفع منحة 
االنتاج يف موعدها السنوي قبل 
يفرج  ومل  اجمليد.  امليالد  عيد 
ان  رغم  يومني،  قبل  اال  عنها 
الوزارة حّولت األموال اىل ادارة 
اوجريو يف الوقت احملدد ووفق 

األنظمة والقوانني املرعية.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي، قبل ظهر امس االول يف 
البطريركي يف بكركي،  الصرح 
مطران  بنيامني  نرساي  مار 
ايران لكنيسة املشرق اآلشورية 
لبطريرك  اخلاص  واملمثل 
مار  اآلشورية  املشرق  كنيسة 
دخنا الرابع، على رأس وفد من 
إليفاده  الشكر  له  قدم  الكهنة 
ختام  يف  للمشاركة  عنه  ممثال 
وحدة  اجل  من  الصالة  اسبوع 
يف  اقيم  الذي  املسيحيني 
لبنان  يف  األشورية  الكنيسة 

يوم السبت املاضي.
وأعرب بنيامني عن تقديره الكبري 
البطريرك  حيملها  اليت  للرسالة 
اىل  دائما  يدعو  الذي  الراعي 
دون  من  اآلخر  وقبول  احلوار 
املساومة او املواربة، معتربا ان 
اإلستماع اىل توجيهات ومواقف 
وسائل  خالل  من  ولو  غبطته 
قلوب  يف  األمل  تبث  اإلعالم، 
فنحن  وجدوا،  اينما  املؤمنني 
كمسيحيني كما يقول البطريرك1 
الراعي متجذرون يف أرض هذا 
اخوتنا من  مع  الشرق، ونعيش 
باقي األديان واملذاهب وعلينا 
هذا  على  وحنافظ  نواصل  ان 

العيش املشرتك.
سفري اليابان

اليايان  سفري  الراعي  والتقى 
وكان  اوتسوكا،  سييتشي 
يف  الراهنة  لألوضاع  عرض 
على  وتأكيد  واملنطقة  لبنان 
ضرورة احلفاظ على سيادة لبنان 
واستقالله وموقعه الريادي بني 

دول املنطقة.
لبنان  ان  اوتسوكا  اعترب  وإذ 
على  املطلة  البوابة  مفتاح  ميثل 
دول املنطقة، أثنى على الدور 
البطريرك  به  يضطلع  الذي 
الراعي يف جمال تقريب وجهات 
على  والعمل  والسعي  النظر 
مكونات  بني  الوحدة  تثبيت 
الوطن كافة، للحفاظ على وطن 

حيضن مجيع ابنائه ويرعاهم.
عن  الياباني  السفري  واعرب 
الشعب  وحمبة  بانفتاح  اعجابه 
واملسامل  الطيب  اللبناني 
خالل  كبري  بشكل  جتلت  اليت 
لبنان  اىل  البابا  قداسة  زيارة 
يف  اللبنانيني  مجيع  كان  حيث 
استقباله مظهرين له كل احملبة 

والوقار.
وختم، مشددا على أهمية امتام 
يف  الدستورية  اإلستحقاقات 
اإلنتخابات  وحتديدا  مواعيدها 
شهر  من  ال٢5  يف  الرئاسية 
ايار املقبل، ما يؤمن اإلستقرار 

الراعي: امتام اإلستحقاقات الدستورية يف 
مواعيدها يؤمن االستقرار

واألمن للبنان األمر الذي تنشده 
اليابان وتتمناه نظرا ألهمية هذا 

البلد يف املنطقة.
ومن زوار الصرح، سفري لبنان 
الذي  اسطفان  شربل  روما  يف 
اجلالية  اجواء  الراعي  اىل  نقل 
اللبنانية، وتناول معه العالقات 
من  عدد  على  البلدين  بني 
ان  اسطفان  وأكد  اإلصعدة. 
الصرح  هلذا  ضرورية  الزيارة 
غبطته  توجيهات  اىل  لإلستماع 

والتماس بركته.
الراعي  البطريرك  واستقبل 
احملامي  الرميلة  بلدية  رئيس 
الرئيس  ونائب  خوري  جورج 
مجعية  رئيسة  داغر،  شربل 
نعمة،  منى  الطاهر  يسوع  قلب 
باسيل. وتسلم من  اسعد  األخ 
بدران  اميل  السابق  السفري 
ملفا عن املشاريع اإلمنائية اليت 
البرتونية  آسيا  بلدة  شهدتها 
على  احلفاظ  اىل  تهدف  واليت 
البيئة وتأمني عدد من اخلدمات 

للمواطنني.

نقوال صحناوي

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب انطوان زهرا ان احلكومة 
احليادية ضمانة الجراء االنتخابات 
حكومة  انها  معتربا  الرئاسية، 

املمكن والواقع.
فقد اقامت دائرة املهنيات يف 
مصلحة طالب القوات اللبنانية، 
السنوية  الذكرى  يف  قداسا 
طوني  الطالب  لرحيل  السادسة 
ضو يف مهنية الدكوانة، حضره 
النائب زهرا ممثال رئيس حزب 
عضو  جعجع،  مسري  القوات 
اهليئة التنفيذية ادي ابي اللمع 
املصاحل  لشؤون  العام  االمني 
يف القوات غسان يارد، رئيس 
مصلحة  يف  املهنيات  دائرة 
ومدير  شاهني  رفيق  الطالب 
املعهد الفين الصناعي فرانسوا 
اصدقاء  اىل  اضافة  جردي، 

الراحل وحمبيه.
الياس  بعد االجنيل حتدث االب 
عمق  على  فشدد  جرمانوس 
بدأ  ثم  املسيحي،  االميان 
ثم  الوطين،  بالنشيد  االحتفال 
نشيد القوات، القت بعده والدة 
اهمية  فيها  اكدت  كلمة  ضو 
الصعاب،  كانت  مهما  الصمود 
ويارد  شاهني  بعدها  حتدث 
الدفاع عن  فأكدا االستمرار يف 
القادرة  القوية  والدولة  الوطن 

والعادلة.
ثم حتدث زهرا فقال: ان عدالة 
طال  مهما  قريبا،  آتية  األرض 
وأضاف:  ستتحقق،  إنتظارها 
حتى ولو كانت احملكمة الدولية 
حماكمة  أساسها  بلبنان  اخلاصة 
رفيق  الرئيس  الشهيد  قتلة 
قاتل  ان  إال  ورفاقه،  احلريري 
مجيع  قاتل  عينه  هو  احلريري 
لبنان  يف  وكالء  وله  الشهداء، 

على صورته ومثاله.
بدء  رغم  على  انه  اىل  ولفت 
القتل  آلة  ان  إال  العدالة  حتقق 

وصل اىل بريوت بعد ظهر امس 
باريس  بلدية  رئيس  االول، 
برتران دوالنوي آتيا من باريس 
مع وفد، يف زيارة للبنان تستمر 
حتى االثنني املقبل تلبية لدعوة 
من رئيس بلدية بريوت بالل محد، 
يف إطار البحث يف تبادل اخلربات 
وباريس،  بريوت  بلدييت  بني 
وخصوصا ما يتعلق مبشروع بيت 
متحف بريوت واملركز الثقايف له 

ومتابعة مراحل تنفيذه.
املطار  يف  استقباله  يف  وكان 
السفري الفرنسي باتريس باولي 
ومحد ونائبه نديم ابو رزق وعضو 

اجمللس البلدي رشيد أشقر.
وقال محد ان هذه الزيارة تأتي 
البلدي  تلبية لدعوة من اجمللس 
مسار  على  لالطالع  بريوت،  يف 
متحف  بيت  يف  اجلارية  االعمال 
السوديكو.  منطقة  يف  بريوت 
البلدي  اجمللس  ان  وتعلمون 
االعمال  أطلق  بريوت  ملدينة 
حنو  قبل  املشروع  هذا  يف 
حجر  وضعنا  حيث  ونيف،  عام 
بلدية  وان   .٢01٢ االساس يف 
أي  املرحلة،  هذه  خالل  باريس 
تواكب  االعمال، كانت  بدء  قبل 
خرباء  إرسال  يف  بريوت  بلدية 
الثقافية  واملراكز  املتاحف  يف 
التعاميم  وضع  يف  شاركوا 
مرحلة  وخالل  والدراسات، 
وفودا  دائما  يرسلون  التنفيذ 

ملواكبة هذه العملية.

رئيس بلدية باريس وصل اىل بريوت والتقى 
سليمان ويتفقد البيت االصفر

هذه  كل  موازاة  يف  أضاف: 
االعمال، هناك جلنة تقوم بوضع 
احملتوى العلمي والثقايف ملتحف 
بلدية  وتقدم  بريوت،  بيت 
هذا  ملواكبة  اخلرباء  لنا  باريس 
الشكر  نوجه  وحنن  املوضوع. 
والتقدير لرئيس واعضاء اجمللس 
البلدي يف باريس، وفرنسا بلد 
صديق للبنان وتعمل دائما على 
تقديم املساعدة الفنية والتقنية 
للمشاريع اليت تقوم بها البلدية 

يف العاصمة بريوت.
املتوقع  من  انه  محد  واوضح 
بريوت  ببيت  العمل  ينتهي  ان 
ان  وسنحتفل   ،٢015 ربيع  يف 
املبنى  اعمال  بانتهاء  اهلل  شاء 
فقط  نقوم  ال  اننا  اذ  االصغر، 
أيضا  نشيد  بل  املبنى،  برتميم 
به، وسيكون  مبنى جديدا ملحق 
مدينة  ذاكرة  املتحف  هذا 

بريوت.
وختم: سنزور غدا )امس( رئيس 
سنعقد  ذلك  وبعد  اجلمهورية، 
بعد  البلدي  اجتماعا يف اجمللس 
ان  على  اجلمعة،  ظهر  صالة 
نعقد مؤمترا صحافيا مشرتكا يف 
جملس بلدية بريوت عند الواحدة 
ظهرا، كما سنقوم بزيارة تفقدية 
للمبنى االصفر بعد الظهر لتفقد 
ان  املتوقع  ومن  فيه،  االعمال 
عند  الفرنسي  السفري  يقيم 
السابعة مساء حفل استقبال يف 

قصر الصنوبر.

مستمرة،  زالت  ما  واإلغتياالت 
إدعاءات  إستمرار  اىل  إضافة 
بتمثيل  الفجار  اهليكل  جتار 
لبنان... ما من  املسيحيني يف 
والسيد  سيده.  من  أفضل  عبد 
سوريا  يف  اجملرم  النظام  هو 
الذي قتل أجياال من املناضلني 
غري  أو  مباشر  بشكل  اللبنانني 
اللبنانية،  أدواته  عرب  مباشر 
متفجرة  براميل  اليوم  يستعمل 

ليقتل شعبه يف سوريا.
وتابع: أما أشباه النظام السوري 
فيحاولون  لبنان،  يف  األقزام 
اليوم ان يقايضوا دم الشهداء، 
وتاريخ وحاضر ومستقبل الوجود 
والشرق  لبنان  يف  املسيحي 

برباميل البرتول.
القوات  ان  اىل  زهرا  وأشار 
من  الدولة  بغياب  تسمح  لن 
جديد، وتريد بناء دولة بإحرتام 
يف  الدستورية  اإلستحقاقات 
املؤسسات  ومبنطق  مواعيدها، 
وعدم رهن اإلستحقاقات ملطالب 
حمددة. من هنا، على احلكومة ان 
تشكل يف أوانها، وعلى رئاسة 
خالل  تنتخب  ان  اجلمهورية 
الدستورية، فهذا حق  مواعيدها 
لبناء  اللبنانني املتطلعني  جلميع 

الدولة.
وسأل: ما الذي يؤخر الرئيسني 
تشكيل  عن  وسالم،  سليمان 
إستحالة  فعند  الواقع؟  حكومة 
وعند  جامعة  حكومة  تشكيل 
باملفاوضات،  احملاصصة  حتكم 
ضمانة  احليادية  احلكومة  تصبح 
وليس  رئاسية  إنتخابات  الجراء 
عدم  ضمانة  وهي  العكس، 
الدولة  بثروات  أحد  حتكم 
من  اللبناني.  الشعب  وحقوق 
بتشكيل  الرئيسني  ندعو  هنا، 
حكومة حيادية، مشددا على انها 
الوحيدة املتاحة اليوم، وبالتالي 

هي حكومة املمكن والواقع.

زهرا: احلكومة احليادية ضمانة الجراء االنتخابات الرئاسية
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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

للبحوث  الوطين  اجمللس  أطلق 
املعهد  مع  بالتعاون  العلمية 
باري  يف  املتوسطي  الزراعي 
مشروع   CIHEAM ايطاليا 
االمنائية  املمارسات  افضل 
املستدامة خلدمة االمن الغذائي 
فندق  يف  نظمها  ندوة  خالل 
حضور  يف  روتانا،  جفينور- 
وزير الزراعة يف حكومة تصريف 
حسن،  احلاج  حسني  االعمال 
لبنان  يف  الفاو  منظمة  ممثل 
االمني  مومن،  علي  الدكتور 
للبحوث  الوطين  للمجلس  العام 
محزه،  معني  الدكتور  العلمية 
بياجيو  باري  يف  التعاون  مدير 
اخلرباء  من  وعدد  ترليزي  دي 
والباحثني االكادمييني وممثلني 
الزراعة واالقتصاد  عن وزارتي 

والسفارة االيطالية.
مستهل  يف  محزه  وحتدث 
اجمللس  ان  فقال  الندوة، 
هو  العلمية  للبحوث  الوطين 
املشروع  يف  االرتكاز  نقطة 
املمول من معرض ميالنو 2015 
املمارسات  افضل  الختيار 
االمن  لضمان  اهلادفة  الزراعية 
الغذائي يف املنطقة. وأكد انه 
بشرية  موارد  لبنان  يف  يتوفر 
على  قادرون  ومبادرون  وخرباء 
تقديم مشاريع مبتكرة وتتصف 
باملصداقية للدخول يف املباراة 
معرض  جيريها  اليت  العاملية 
 15 خيتار  سوف  والذي  ميالنو 
العاملي.  الصعيد  على  مشروعا 
كذلك، أكد ان مشاركة اجلامعات 
والباحثني وخرباء القطاع اخلاص 
بإبراز  االهتمام  على  دليل 

االمكانيات اللبنانية.
بدوره، أكد دي ترليزي قصته 
على  قادرون  اللبنانيني  بأن 
االمن  يف  اجنازات  حتقيق 
بني  من  والتمييز،  الغذائي 
معرض  يف  العامليني  اخلرباء 
ملفهوم  مومن  وعرض  ميالنو. 
املنطقة  يف  الغذائي  األمن 
وامكانيات اللبنانيني يف حتقيق 
واجتماعي  اقتصادي  توازن 

متكامل يف هذا اجملال.
يف  االوىل  السكرترية  اما 
باملا  االيطالية  السفارة 
باهتمام  رحبت  فقد  دامربوزيو 
اجمللس الوطين للبحوث العلمية 
املشاركة  اجلامعة  واملؤسسات 
امكانيات  إلبراز  اللقاء  هذا  يف 
هذا  يف  املتميزين  اللبنانيني 

اجملال.
احلاج حسن

األمن  فقال:  حسن  احلاج  أما 
الغذائي ال ميكن ان يتحقق من 
خالل سياسة الدول لوحدها ألن 
ذلك يتأثر بالسياسات العاملية 

احلاج حسن: نعاني تدهورا حادا يف املوارد وليس هناك سياسة زراعية وال صناعية
واقول:  واحمللية.  واالقليمية 
لالسف لبنان ال هو العب ال كبري 
وال صغري يف هذا املوضوع. هو 
صغرية  دوله  ألنه  ليس  متلق 
بل ألن السياسات االقتصادية 
طيلة  لبنان  يف  وضعت  اليت 
العشرين او 25 او ثالثني سنة 
ان  هنا.  اىل  االمور  اوصلت 
احلرة،  العربية  والسوق   WTO
افتحوا  اذا،  االسواق  وافتحوا 
الزراعة  على  لنقضي  االسواق 
يشتغل  فماذا  والصناعة. 
املال؟  يكسبون  وكيف  الناس 
تثبيتها  نقطة جيب  اول  لذلك، 
شيء  اول  اخلرباء،  وخاصة 
باجتاه  الضغط  هو  فعله  جيب 
استقرار السياسات االقتصادية 
يف  انا  لبنان.  يف  واالجتماعية 
سياسة  وضعت  الزارعة  وزارة 
ومن  دعم.  وسياسة  محائية 
دون سياسة محائية او دعم ال 
لبنان  يف  ال  صناعة  وال  زراعة 
ال بل يف اكثر الدول رأمسالية. 
عشرين  من  أكثر  قابلنا  لقد 
افريقي  اوروبي  زراعة  وزير 
عربي متوسطي ما عدا االمريكي 
وما أعرفه عن االمريكيني أنهم 
اكثر الناس محائيني واكثر من 
يدعم. واردف احلاج حسن: هذه 
النقطة جيب الرتكيز عليها بكل 
صراحة، اي بلد ال يدعم الزراعة 
اخربونا.  العامل؟  يف  والصناعة 
اين حترتم WTO وكل شعاراتها 
ونصوصها؟ أين؟ فليخربني احد 
بني  الفوالذين  موضوع  عن 
احرتمتا  هل  وامريكا،  اوروبا 

WTO؟
جيب  ما  اهم  اذا،  أضاف: 
السياسات،  هو  عنه  احلديث 
املمارسات  عن  احلديث  قبل 
على  تقضي  اليت  السياسات 
حتد  اليت  السياسات  الفقر. 
من الفقر هي ان تنزل مستوى 
الفقر ال ان تزيده. واقول انين 
لست مع السوق املوجه وال مع 
السوق احلر باملطلق. انا مع اي 
اىل  تؤدي  اقتصادية  سياسة 
منطق اجتماعي وانا هنا اتفادى 

التغيريات االيديولوجية.
تضع  تأتي  حكومة  كل  وتابع: 
بيانا وزاريا حول احلد من الفقر 
والضمان  االجتماعي  والتكامل 
االجتماعي وكله طق حنك. عليها 
ان ختصص االموال وتراجع هذه 
مراجعة  مع  انا  السياسات. 

السياسات باستمرار.
سياسة  نبيع  أال  علينا  وقال: 
على حساب مواطنينا حتى نرضي 
االحتاد الفالني والدولة الفالنية 
والبلد الفالني على حسابنا حنن 
حتى يزيد رقم صادراته ولبنان 
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لدى  احلكومة  مفوض  إدعى 
احملكمة العسكرية القاضي صقر 
عمر  الشيخ  املوقوف  على  صقر 
شخصا  و12  االطرش  إبراهيم 
لبنانية  خمتلفة  جنسيات  من 
فارين  وسورية،  وفلسطينية 
إلنتمائهم  العدالة،  وجه  من 
القيام  بهدف  مسلح  تنظيم  اىل 
تنظيم  وهي  ارهابية  باعمال 
عزام.  عبداهلل  وكتائب  القاعدة 
وعلى جتهيز عبوات وأحزمة ناسفة 
وصواريخ  مفخخة  وسيارات 
بأعمال  للقيام  أشخاص  وجتنيد 
يف  اإلشرتاك  وعلى  إرهابية 
وإستهداف  حريك  حارة  تفجريي 
مواكب حزب اهلل وإطالق صواريخ 
أسلحة  وحيازة  إسرائيل  على 
اىل  سندا  وذلك  ومتفجرات، 
من  و6  و5  عقوبات   335 املواد 
قانون 1٩٩٩/1/11 و 72 ألسلحة 
وأحاله  اإلعدام.  على  وتنص 
التحقيق  قاضي  اىل  امللف  مع 
بعدما  وذلك  األول.  العسكري 
كان تسلم من خمابرات اجليش، 
على  وانكب  االطرش  ملف 
دراسته، الختاذ التدبري القضائي 

املناسب يف حق األطرش.
اىل ذلك، أعلنت قيادة اجليش- 
ان  بيان،  يف  التوجيه  مديرية 
ظهر  أحالت  املخابرات  مديرية 
امس االول اىل القضاء املختص، 
األطرش  إبراهيم  عمر  املوقوف 
امللقب ب أبو عمر، والذي كان 
بعد   2014/1/22 بتاريخ  أوقف 
ارتباطه  حول  معلومات  توافر 
بإرهابيني داخل سوريا، وتأليفه 
لبنانيني  تضم  إرهابية  خلية 

وسوريني وفلسطينيني.
اعرتف  التحقيق  بنتيجة  وقالت: 
املطلوبني  من  بكل  بارتباطه 
صاحل  ابراهيم  عمر  الفارين: 
امللقب أبو فاروق، ونعيم عباس 
إىل  ينتمون  وآخرين  طه،  وأمحد 
وداعش  عزام  عبداهلل  ألوية 
وجبهة النصرة، كما اعرتف بنقله 
سيارات مفخخة إىل بريوت، بعد 
خالد  أبو  السوري  من  استالمها 
نعيم  اإلرهابي  إىل  وتسليمها 
املدعو  مع  بالتنسيق  عباس، 
نقله  إىل  إضافة  صاحل،  عمر 
يدوية  ورمانات  ناسفة  أحزمة 
وذخائر خمتلفة. ويف إحدى تلك 
جيب  نوع  من  وهي  السيارات، 
ني  انتحاريَّ معه  نقل  شريوكي، 
حيث  ناسفة،  بأحزمة  مزوَدين 

صقر ادعى على األطرش و12 آخرين 
بتهمة االنتماء اىل تنظيم ارهابي

األولي  حاجزي  على  الحقًا  قتال 
سّلمهما  أن  بعد  وجمدليون 
السيارة  مع  عباس  املدعو  إىل 
بتاريخ  فّجرت  اليت  املذكورة 
الحق، كما نقل برفقة املدعو أبو 
فاروق سيارة أخرى فّجرت أيضًا. 
انتحاريني  بنقله  اعرتف  كما 
داخل  إىل  عربية  جنسيات  من 
وتسليمهم  السورية  األراضي 
إىل  إضافة  النصرة،  جبهة  إىل 
سوريا  من  صواريخ   4 إحضاره 
من   2013/8/22 بتاريخ  أطلقت 
منطقة احلوش يف اجتاه األراضي 
 4 وتسلمه  احملتلة،  الفلسطينية 
صواريخ أخرى قبل توقيفه بأيام 

من املدعو أمحد طه.
مديرية  ان  البيان:  وختم 
يف  بالتوسع  تقوم  املخابرات 
كافة  العمليات  لكشف  التحقيق 
اليت قامت بها اخللية اليت ينتمي 

إليها املوقوف.
علماء  هيئة  من  وفد  وكان 
القاضي  برئاسة  املسلمني 
الشيخ أمحد الكردي يرافقه مفيت 
بعلبك واهلرمل الشيخ بكر رفاعي 
وعدد من قضاة الشرع من كافة 
املناطق قام بسلسلة زيارات،يف 
الشيخ  لقضية  متابعتها  إطار 
يف  الوزيرين  فزارت  األطرش، 
حكومة تصريف االعمال: الداخلية 
شكيب  والعدل  شربل  مروان 
لألمن  العام  واملدير  قرطباوي، 
ابراهيم  اللواء  بالوكالة  الداخلي 

بصبوص.
ان  اىل  بيان  يف  الوفد  واشار 
ومفيدة،  إجيابية  كانت  اللقاءات 
اليت  للهواجس  تفهما  وملسنا 
الوزيران  أبدى  وقد  تقلقنا 
أجل  من  للتعاون  استعدادهما 
جالء احلقيقة، الفتا اىل ان وزير 
يف  حتقيق  بفتح  وعد  العدل 
توقيف  رافقت  اليت  التسريبات 
اضاف  االطرش.  عمر  الشيخ 
وعد  بصبوص  اللواء  ان  البيان 
واالتصاالت  املساعدة  بتقديم 
الالزمة يف هذه القضية احملقة.

احملامي  تقدم  اخرى،  جهة  من 
طارق شندب بوكالته عن الشيخ 
األطرش بطلب ثان أمام النيابة 
جلنة  لتعيني  العسكرية  العامة 
من مخسة  مؤلفة  أطباء شرعيني 
بعدما  موكله  على  للكشف  أطباء 
أحال القاضي صقر صقر الطلب 
املخابرات  مديرية  إىل  األول 

للنظر فيه.

املستقبل  كتلة  عضو  أوضح 
اتفاق  ان  وهيب  أمني  النائب 
املداورة  مبدأ  على  اجلميع 
مكسب  الوزارية  احلقائب  يف 
وليس  املؤسسات  ملصلحة 
وهذا  ذاك،  او  الطرف  هذا 
عمل  انتظام  اىل  يؤدي  املبدأ 
ميكن  ال  وبالتالي  املؤسسات، 
ان نقبل باستثناء وزارة الطاقة 

من هذه املداورة.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
العماد  ان  وهيب  اعترب  اليوم، 
حريصًا  كان  إذا  عون  ميشال 
على ان يقّدم نفسه أمام الناس 
على أساس انه حيرتم الشعارات 
اليت يرفعها، فإنه كان أول من 
رفع مبدأ املداورة. وشّدد على 
إذا  إال  تستوي  ال  االمور  أن 
كان هذا املبدأ حمرتمًا من قبل 

اجلميع دون استثناء.
وهيب  أشار  سؤال،  على  وردًا 
الرئيس  اختذ  عندما  أنه  اىل 
سعد احلريري موقفه باملشاركة 
 8-8-8 مبدأ  وفق  احلكومة  يف 
كان  اهلل  حزب  مع  واملشاركة 
الوضع  إراحة  أجل  من  ذلك 
األمور  تبقى  ان  اللبناني، على 
كل  حيث  خالفية،  اخلالفية 
وبعد  رأيه،  عن  يعرب  طرف 
اجلميع  يعود  احلكومة  تشكيل 
اىل طاولة هيئة احلوار الوطين 
حنّضر  ان  نستطيع  وبالتالي 

وهيب:  املداورة مكسباً ملصلحة املؤسسات

سوق  يكون  فكيف  صغري  بلد 
استهالك؟. واسأل هنا: كم من 
صناعة وطنية اختفت يف لبنان 
من  املنافسة  من  تتمكن  ومل 
السرياميك والزجاج اىل االلبسة 
وهؤالء  اختفت.  واجللود... 
هذه  يف  يعملون  كانوا  الذين 
التشغيلية  والقدرة  اجملاالت 
فأين  ذهبت.  القطاعات  هلذه 
وتقلصت  املواطنون؟  ذهب 
الزراعة ايضا اىل حد كبري فأين 
العاملة  واليد  الناس؟  يذهب 
البناء  جمال  يف  تعمل  السورية 
بالبنغالدشيني  تأتي  واملصانع 
ماذا  واللبنانيون  واهلنود، 

يشتغلون؟.
نقد  اىل  اخلرباء  دعا  وإذ 
تناول  احلكومية  السياسات 
املوارد  يف  احلاد  التدهور 
يف  سواء  لبنان  يف  الطبيعية 
الغابات او املراعي او النباتات 
او  املياه  او  والعطرية  الطبية 
الرتبة او احلياة الربية او نوعية 

اهلواء.
هنا  الدولة  قدرات  وقال: 

اساسية يف سياسات االستدامة 
اساسية  مسألة  والتشريعات 
املراسيم  او  القوانني  سواء 
عملية  تنظم  اليت  القدرات  او 
او  املراسيم  او  االستدامة 
اىل  نصل  وهنا  القرارات. 
هي  اليت  اجليدة  املمارسات 
كله  هذا  وختم:  واسع.  عامل 
يضعنا امام سؤال كبري: هناك 
سياسة زراعية يف لبنان، فهل 
ام  الفالني  الوزير  سياسة  هي 
ليس  اقول  الدولة؟  سياسة 
هناك سياسة زراعية يف لبنان 
وطرحت  صناعية.  سياسة  وال 
يف  مرات  عدة  املوضوع  هذا 
خطة  وارسلت  الوزراء  جملس 
حول السياسة الزراعية حتى تقر 
يف جملس الوزراء. هذه واحدة 
من املشاكل واساس املشاكل. 
اتفاقية سوق حرة  مثال مطروح 
مع تركيا فوقفت انا ضدها ألنه 
عندما نقدم عليها سنقضي على 
والصناعة  لبنان  يف  الصناعة 
وهي  الغذائي  باالمن  مرتبطة 

مصدر عيشي.

وقال:  الرئاسي.  لإلستحقاق 
حمّط  كان  هذا  احلريري  موقف 
الناس  كل  قبل  من  تقدير 
نفسه.  عون  العماد  قبل  ومن 
كتلة  موقف  أن  على  وشّدد 
املستقبل ثابت، فنحن ال نقبل 
اجلميع،  بني  يوازي  مببدأ  إال 
ذلك  كان  تنازلنا  عندما  قائاًل: 
مبا  وللبنان  الوطن  ملصلحة 
اإلطمئنان لدى  حيّسن منسوب 
تشكيل  وبالتالي  اللبنانيني 
حتّضر  ان  تستطيع  حكومة 
وتعيد  الرئاسي  لإلستحقاق 
االقتصاد  اىل  العافية  بعض 

اللبناني.
فاحلكومة  تقّدم،  مما  إنطالقًا 

ليست قريبة؟
السؤال  هذا  توجيه  يفرتض   -

اىل َمن يعرقل.
وأضاف: من يصّر على العراقيل 
على  الرمحة  رصاصة  يطلق 
عليه  التوافق  مت  الذي  املبدأ 
واملداورة   8-8-8 صيغة  اي 

واملساواة بني اجلميع.
الفجر  اذاعة  اىل  حديث  ويف 
اعترب وهيب ان حزب اهلل يبادل 
احلر  الوطين  التيار  مع  األدوار 
احلكومة،  تشكيل  عرقلة  يف 
مؤكدا أن فريق 14 آذار تعاطى 
الثالث  صيغة  مع  بإجيابية 
مثانيات وعلى أساس املداورة 

يف احلقائب.

قوى االمن تالحق متهما بسرقة 
جموهرات بقيمة ربع مليون دوالر

العالقات  الداخلي - شعبة  األمن  العامة لقوى  املديرية  صدر عن 
العامة البالغ التالي:

القضاء  إلشارة  بناء  الداخلي،  األمن  لقوى  العامة  املديرية  تعمم 
املختص، الرسم الشمسي ملشتبه فيه جبرم سرقة جموهرات بقيمة 
/250/ ألف دوالر أمريكي من داخل حمل يف فندق فينيسيا بتاريخ 

.2014/1/2٩
وطلبت من املواطنني الذين لديهم أية معلومة عنه أو عن مكان 
تواجده، احلضور إىل مركز فصيلة ميناء احلصن الكائن يف ثكنة 
التاليني:  الرقمني  أحد  على  اإلتصال  أو  فردان،   - اخلازن  بربر 
01/78٩505 أو 01/78٩506، علما بأن كل مواطن يساهم يف إعطاء 

أية معلومة يبقى أمسه طي الكتمان وفقا للقانون.
من ناحية اخرى، اقدم 3 اشخاص امس يف حملة وادي الرببارة، 
على سلب 4 عمال سوريني من داخل غرفتهم، مبلغ سبعمئة ألف 
لرية لبنانية، وفروا اىل جهة جمهولة. وفتحت القوى األمنية حتقيقا 

ملعرفة الفاعلني.
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ذروة املخالفات الدستورّية أن يهدد مسؤول شعبه بتأليف حكومة أمر واقع
العماد عون بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح: أّي حكومة 
تؤّلف خارج األطر الدستورّية والقانونّية وامليثاقية هي 

فاقدة للشرعّية
عقد تكّتل التغيري واإلصالح إجتماعه 
الرئيس  دولة  برئاسة  األسبوعي 
دارته يف  عون يف  ميشال  العماد 

الّرابية.
مقّررات  عون  العماد  تال  بعدها 

الّتكّتل، فقال:
»إن مجيع شعوب العامل اليت متارس 
على  تفرض  احلقيقية،  الدميقراطية 
وإال  دساتريها،  احرتام  حكامها 
لفظتها وابعدتها عن ممارسة احلكم 
اما  مأواهم،  السجن  يصبح  وأحيانًا 
يداس  املزيفة،  الدميقراطيات  يف 
فارغة  شعارات  ويصبح  الدستور، 

تغطي منتهكيه.
وبينما حنن يف معرض السعي وبذل 
اجلهود لتالقي خمتلف مكونات الوطن 
وتقاربهم على إقامة السالم بينهم،  
على  يتصرف  من  هناك  ان  نلمس 

عكس  ذلك ألسباب غري مربرة.
 وألن فكرنا الدائم يتوجه حنو دولة 
مدنية دميقراطية حديثة قائمة على 
املواطنني  بني  واملساواة  العدل 

نفاجْأ بردٍة تعيدنا إىل الوراء.
بكل بساطة وألسباب خمتلقة، ميدد 
اجمللس  ومينع  النواب،  جمللس 
الختاذ  االنعقاد،  من  الدستوري 
موقف من دستورية قانون التمديد، 
كما ختالف القوانني لتمديد واليات 
موظفني، من اسالٍك خمتلفة، والؤهم 
للمسؤولني وليس للدولة، واسقاط 
مبادرات ميثاقية لتصحيح األوضاع 
تعمق  ممارسات  وترسيخ  الشاذة، 
واالعراف،  امليثاق  وتعطل  الشواذ 
الضامنة له، واليوم يعبث الرئيس 
باملعايري  احلكومة،  بتأليف  املكلف 
مسار  صحة  تؤمن  اليت  الضوابط 

التأليف.
ال  أن  الشأن  اولياء  نسي  هل 
ميثاق  تناقض  سلطة  ألي  شرعية 
تهميش  جهة  من  املشرتك  العيش 
أي مكون من مكونات الوطن ، وان 
هذا املبدأ ال حيتمل أي استثناء أو 
الكبري  العالمة  فسره  كما  التفاف، 
إدمون رّباط بأنه »مبدأ خطري وخطري 
كل  جيعل  أن  شأنه  من  ألن  جدًا، 
رئيس مجهورية، وكل حكومة، وكل 
مسؤول، معرضًا لإلقالة واملقاومة، 
بأن من  التهمة  إليه  هت  ُوجِّ ما  إذا 
سياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر 
وال  الطائفية،  االنقسامات  بوادر 
يلجأ  أن  مواطن  لكل  بات  أنه  غرو 
بدا  ما  إذا  احلاد،  السالح  هذا  إىل 
له أن مثة عماًل أو سياسًة أو اجتاهَا 
العيش  ميثاق  يهدد  ان  شأنه  من 
بني  اجلامع  العيش  أي  املشرتك 

اللبنانيني كافًة.«
مستهدفني  نكون  أن  دومًا  قدرنا 
يف االستحقاقات املفصلية واملهمة 
عندما يتعلق األمر بإنشاء السلطات 
الدستورية ومؤسسات الدولة بصورٍة 
صحيحة، أما خيارنا فهو رفض هذا 
على  حفاظًا  له  والتصدي  الواقع 
فالالمباالة  والدولة؛  الوطن  سالمة 
حنو  النازعة  واملزاجية  املقصودة 
على  السيطرة  بغية  الدكتاتورية 
الشريك يف الوطن جتعل من واجبنا 

رفض هذا السلوك وجمابهته.

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

إصدار  املارونية  البطريركية  قررت 
شباط  من  اخلامس  يف  وطنية  وثيقة 
إىل  تراه،  ما  وفق  تهدف،  املقبل، 
إنقاذ ما تبقى من الدولة. هي ليست 
بكركي  فيها  تقرع  اليت  األوىل  املرة 
ما سيصدر  اجلميع  أجراسها، فيرتقب 
عن سيد الصرح. منذ عام ٢٠٠٠ تشغل 
البطريركية نفسها ببيانات ترتافق مع 
البداية،  لبنان.  يف  مصريية  حمطات 
بيان  كان  األهم،  اعترب  الذي  والبيان 
املطارنة املوارنة يف أيلول عام ٢٠٠٠ 
نصراهلل  السابق  البطريرك  برئاسة 

صفري.
»نداء«  مّسي  الذي  البيان  اكتسب 
أهميته مّما تضمنه من دعوة اىل إعادة 
انتشار اجليش السوري على األراضي 
»وإعادة  النسحابه  متهيدًا  اللبنانية 
السيادة كاملة إىل اللبنانيني«. وسبق 
شهوان«  قرنة  »لقاء  تأسيس  ذلك 
بعد  بشارة.  يوسف  املطران  برعاية 
والبيانات،  الوثائق  تالحقت  ذلك، 
نشر  فيما  بالسرية،  دمغ  بعضها 
منها،  وتعاونت يف قسم  آخر،  بعض 
وال سيما السرية، مع الرئيس الراحل 
رفيق احلريري. فاستنادًا إىل مذكرات 
البطريرك صفري اليت نشرها الصحايف 
أنطوان سعد، أّدت لقاءات عدة عقدت 
بني ممثلني عن صفري واحلريري إىل 
التمديد  سبقت  سرية  وثيقة  وضع 
للرئيس السابق إميل حلود،«تقوم على 
مبادئ عدة، أوهلا االستحقاق الرئاسي 
الذي يشكل حمطة أساسية يف تاريخ 
حينه  االثنان يف  التقى  وقد  لبنان«، 
من  املفروض  التمديد  معارضة  على 

القيادة السورية.
 اليوم، وبعد أن خسرت بكركي معركة 
النيابية  لالنتخابات  قانون جديد  إقرار 
األحزاب  سارت  وبعدما  عدة،  ألسباب 
الوطين  التيار  باستثناء  املسيحية، 
النواب  جمللس  التمديد  يف  احلر، 
خالفًا للدستور، ومع اقرتاب استحقاق 
فراغ  من  والتخوف  اجلمهورية  رئاسة 
مسيحيي  مشكلة  وأمام  دستوري، 
تبدو  السوريني،  والالجئني  الشرق 
يف  مضى  وقت  أي  من  أكثر  بكركي 
حاجة اىل دق ناقوس اخلطر عرب وثيقة 
وطنية تعرب عن رأيها يف معظم امللفات 
على الساحة اللبنانية. لن يكون ما قبل 
الوثيقة كما بعدها، »فأحد لن يستطيع 
أن  املقبل  االربعاء  يوم  بعد  القول 
البطريرك بشارة الراعي ُيصدر مواقف 
من دون ختطيط، إضافة اىل أن حرب 
بالتأكيد«،  ستخف  االعالمية  املطارنة 
واكبوا وضع  الذين  أحد  قال  ما  على 
الوثيقة اليت أكد أنها »ليست ظرفية«. 
وهي ختتلف أيضًا عن سابقاتها بكونها 
»غري حمصورة مبوضوع معني، بل هدفها 

مقاربة كل املواضيع االشكالية«.
 بدأ العمل على الوثيقة يف آب املاضي، 
بولس  املطرانان  كتابتها  وساهم يف 
السابق  والوزير  صياح ومسري مظلوم 
روجيه ديب. يؤكد املصدر أن أي حزب 
سياسي مل يشارك يف كتابتها، »إال 
أن اجتماعات الراعي الدائمة طيلة تلك 
املستقبل  وتيار  اهلل  حزب  مع  الفرتة 
خصوصًا  االفكار،  تبادل  يف  ساهمت 

يف موضوع قانون االنتخاب«.
سياسيًا،  بكركي  الوثيقة  تورط  لن   
إبراز  منها  اهلدف  اسرتاتيجية،  »فهي 

احللول  استشراف  حماولة  موقفها، 
وخلق دينامية للتحاور بني اجلميع من 
وستحل  شاملة  أنها  تّدعي  أن  دون 
املصدر  ينكر  ال  فيما  البلد«،  مشاكل 
أن البطريركية مل تستطع اهلروب من 
بعض  يف  اخلشبية  اللغة  »استعمال 

احملاور«.
 تنقسم الوثيقة اىل ثالثة أبواب: الثوابت 
الوطنية، اهلواجس واإلصالحات، وإن 
كانت مضامينها تتداخل. يف الثوابت 
الوثيقة على »الشراكة اليت متر  تركز 
يف  وجاء  فرتة«.  منذ  حقيقية  بأزمة 
أن  جيب  »الشراكة  أن  الصدد  هذا 
الثغرات  تكون فعلية تساهم يف سد 
الدستورية، إقرار قانون انتخاب عادل 
وتفعيل دور املسيحيني يف االدارات 
املسيحيون  يعي  أن  جيب  العامة«. 
أيضًا أن »دورهم يف الوطن أهم من 
مثل  لعناوين  تكرار  هناك  عددهم«. 
االجتماعية  والعدالة  االنسان  حقوق 
»واليت يعترب املسيحيون جزءًا منها«. 
الوثيقة وطنية رغم أن أي طرف مسلم 
مل يشارك فيها، إن كان عرب االفكار 
أو الكتابة. يربر مصدر يف بكركي االمر 
وصدور  وطين،  الصرح  »دور  بأن 
الوثيقة عّنا ال يعين أنها مذهبية، ولو 
أواًل هواجس املسيحيني،  أنها حتاكي 

ألن هذا دورها«.
 يتصدر اهلواجس موضوع بيع األراضي 
الوثيقة  تغوص  ال  الالجئني.  ومشكلة 
يف التفاصيل، اال أنها تطرح »تدابري 
عن  تتحدث  ال  فإنها  كذلك  عملية«. 
تعمل  اليت  العقارية  املالية  املؤسسة 

بكركي على إنشائها حاليًا.
 أما يف املوضوع السوري، فهي تعرض 
سبل امتصاص مشكلة تدفق الالجئني 
وأعدادهم الكبرية، إضافة اىل نقاش 
الوضع املسيحي. سرتكز يف هذا االطار 
على تداعيات أزمة الالجئني على لبنان 
سوريا  يف  املسيحيني  وضع  وليس 
واخلطر الذي يرتبص بهم. أخريًا، يف 
موضوع األولويات يأتي انتخاب رئيس 
املسيحيني  ودور  للجمهورية  جديد 
بكركي يف عرضها  لبنان. تذهب  يف 
ما  »إىل  اجلمهورية  رئاسة  ملوضوع 
هو أبعد من االستحقاق يف حّد ذاته، 
واضعة خارطة طريق للمرحلة املقبلة«. 
أصبح واضحًا أنها ال تريد التمديد، كما 
أنها تتخوف من الفراغ، »خصوصًا إذا 
مت تشكيل حكومة جامعة«. لذلك تريد 
يؤمن  اجلميع،  مع  »يتواصل  رئيسًا 
ويسد  التحديات،  يواجه  بالشراكة، 
الثغرات الدستورية«. لكن هذا ال يعين 
مواد  بعض  الطائف«بل  اتفاق  تعديل 
الدستور اليت تعرقل عمله«. وتتشعب 
يف  »التعيينات  االولوية  هذه  من 
االدارات العامة، واالتفاق على قانون 

انتخابي جديد«.
يؤكد املصدر أن الفاتيكان »مل يكن يف 
جو الوثيقة ومل يّطلع على تفاصيلها، 
»بكركي  ولكن  داخلي«،  أمر  فهذا 
مع  ورقتها  تنسجم  أن  على  حرصت 
بكركي  تصّر  األم«.  الكنيسة  أدبيات 
تقول  أن  على  استحقاق  كل  عند 
كلمتها. هذه املرة ليست ظرفية »بل 
اسرتاتيجية«. كذلك فإن الراعي »جيد 
نفسه حباجة اىل أن يزيل االلتباسات 
عن مواقفه«، وحيدد طريقة عمله يف 

املرحلة »احلساسة« املقبلة.

وثيقة بكركي: ما بعدها لن 
يكون كما قبلها

ليا القزي 

والقوانني  بالدستور  اإلطاحة  إن 
من  احلكم  اسقطت  واملواثيق 

معه  وأسقطت  ممارسته  قواعد 
األمن واالقتصاد والعدالة وأشاعت 
وراكمت  الناس  فأفقرت  الفساد 

الديون.
إن ذروة املخالفات اليت يهدد بها 
هي  اللبناني،  الشعب  املسؤول 
تأليف حكومة أمر واقع، ألنه جيهل 
أن  الفشل يف تأليف احلكومة بعد 
عشرة اشهر، قضاها بدون اي جهد 
حلل األزمة، ينهي التكليف، ويوجب 

االعتذار.
األطر  خارج  تؤلف،  حكومة  أي  إن 
وامليثاقية،  والقانونية  الدستورية 
تأليفها،  يف  املضمر  عن  مبعزل 
هذا  وعلى  للشرعية،  فاقدة  هي 

األساس، حندد موقف التكتل«.

تابع رئيس احلزب الدميقراطي اللبناني 
النائب طالل إرسالن على رأس وفد 
االيرانية  اإلسالمية  للجمهورية  زيارته 
إيران  بدعوة رمسية من وزير خارجية 
حممد جواد ظريف. وقد استهل زيارته 
الشورى  جملس  رئيس  مع  بلقاء 
ساعة  ملدة  الرجياني  علي  اإليراني 
ونصف الساعة يف مكتبه يف اجمللس. 
يف  األوضاع  على  البحث  تركز  وقد 

املنطقة عموما ولبنان خصوصا.
البناء  الدور  على  إرسالن  وأثنى 
اجلمهورية  به  تقوم  الذي  واملشكور 
لبنان  ملساعدة  اإليرانية  اإلسالمية 
وحدته  على  للحفاظ  الصعد  كل  على 
وسيادته واستقراره، ومتكني الشعب 
اللبناني من جتاوز احملنة اليت متر بها 
تنامي  صعيد  على  وخصوصا  البالد 
اإلرهاب الذي ال مييز بني اللبنانيني.

ختدم  اإلرهابية  األعمال  أن  واعترب 
العدو اإلسرائيلي وتهدف إىل ضرب 
يف  املشرتك  والعيش  اإلستقرار 
يف  إيران  جهود  على  مثنيا  لبنان، 

أرسالن يف طهران التقى 
الرجياني ومسؤولني وشّدد على 
الدور األساسي اليران يف املنطقة

حترير  على  ومقاومته  لبنان  مساعدة 
لبنان من إسرائيل.

واملسؤولة  املباركة  اجلهود  ب  ونوه 
للدولة  ودعمها  إليران يف مساندتها 
إلنهاء  املتواصل  والعمل  سوريا  يف 
احلل  قاعدة  على  السورية  األزمة 

السياسي.
سلسلة  إرسالن  النائب  واستكمل 
األمن  رئيس  التقى  حيث  زياراته 
السيد  اإلسالمية  للجمهورية  القومي 
التطورات  معه  وحبث  شاخماني  علي 

يف املنطقة ولبنان.
وكان مساعد وزير اخلارجية اإليرانية 
لشؤون الشرق األوسط علي الالهيان 
قد أقام مأدبة غداء على شرف إرسالن 
مبشاركة كبار املسؤولني يف الوزارة 

والوفد املرافق.
خالهلا  البحث  تطرق  مناسبة  وكانت 
العامة  السياسية  األوضاع  إىل 
والدور األساسي واإلسرتاتيجي البناء 
املنطقة  يف  اإلسالمية  للجمهورية 

ولبنان.

لألحزاب  السياسي  اللقاء  عقد 
العام  االمني  برئاسة  لقاء  اللبنانية 
الدكتور  الناصري  الشعيب  للتنظيم 
صيدا،  يف  مكتبه  يف  سعد  أسامة 
وصدر عن اجملتمعني بيان حاء فيه:

يؤكد اللقاء أهمية اإلسراع يف تأليف 
حكومة سياسية جامعة تتمثل فيها كل 
مطالبا  بأحجامها،  السياسية  القوى 
بالتحرك إلنقاذ الشعب  القوى  هذه 
اللبناني الذي يعاني أزمة إقتصادية 

خانقة ووضعا أمنيا متدهورا.

ومنطقتها  صيدا  حترير  ذكرى  يف 
من اإلحتالل الصهيوني، أكد اللقاء 
يف  وموقعها  املدينة  دور  أهمية 
دعمها للمقاومة ويف حرصها للسلم 
للعيش  مدينة  تبقى  كي  األهلي 

الواحد.
السياسية  القوى  كل  اللقاء  ودعا 
والشعب اللبناني إىل اإللتفاف حول 
معركته  يف  ودعمه  الوطين  اجليش 
مع اإلرهاب، مستنكرا كل األصوات 

اليت تشكك يف دوره وحياده.

لقاء األحزاب: لالسراع بتأليف حكومة جامعة



صفحة 8    

عرب وعالم

Page 8

مناقيش - لحم بعجني - 
صفائح بجبنة - سبانخ 
- سنبوسك - كباكيب - 
أقراص كبة - شيش برك 

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

قال مصدر حكومي مصري، 
الوزراء حازم  ان زيارة رئيس 
الببالوي للسعودية يوم الثالثاء 
املقبل ستتوج حبصول القاهرة 
كوديعة،  دوالر  ملياري  على 
برتولية  مساعدات  جانب  إىل 
املبلغ  قيمتها  تساوي  قد 

نفسه.
األهرام  جريدة  ونقلت 
زيارة  ان  قوله  املصدر  عن 
اىل  ايضًا  ستؤدي  الببالوي 
السعودية  اإلستثمارات  تنمية 

يف السوق املصرية.
وكان املتحدث باسم احلكومة 
إن  املصرية هاني صالح قال 
للسعودية  الببالوي  زيارة 
سرتكز على امللف االقتصادي 
ومناقشة عدد من املشروعات. 
املركزي  البنك  حملافظ  وسبق 
قال  أن  رامز  هشام  املصري 
يف أيلول املاضي إن القاهرة 
الرياض  من  بالفعل  تسلمت 
حصول  وتوقع  دوالر،  مليار 
من  إضايف  دعم  على  بالده 
والكويت  واإلمارات  السعودية 
مصر  مبنح  تعهدت  واليت 
جمتمعة 12 مليار دوالر. وكانت 
الرياض قد وافقت نهاية متوز 
حزمة  تقديم  على  املاضي 

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

مخسة  بقيمة  ملصر  مساعدات 
ملياري  تشمل  دوالر  مليارات 
بالبنك  نقدية  وديعة  دوالر 
وملياري  املصرية  املركزي 
واملشتقات  الغاز  من  دوالر 

النفطية ومليار دوالر نقدا.
املساعدات  أسهمت  وقد 
الضغوط  ختفيف  يف  اخلليجية 
املالية على االقتصاد املصري، 
جراء  كثريا  تضرر  والذي 
االضطرابات اليت تلت ثورة 25 
العسكري يف  واالنقالب  يناير 
الصيف املاضي، ومن املنتظر 
املصرية  السلطات  تكشف  أن 
أيام تفاصيل خطة ثانية  خالل 
للتحفيز االقتصادي، حسب ما 

ذكر وزير املالية املصري.
هذا، وتنظم الغرفة التجارية 
املنتدى  جدة  يف  الصناعية 
خالل  يقام  الذي  االقتصادي 
آذار   20 إىل   18 من  الفرتة 
توفري  سبل  ويناقش  املقبل، 
مصر  يف  وظيفة  مليون   15
وقطر  والسعودية  واإلمارات 
القادمة  العشرة  األعوام  خالل 
اقتصادية  سياسات  خالل  من 
القضاء  يف  تسهم  ناجحة 
لدى  املوجودة  البطالة  على 

الشباب.

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

مصر تتوقع وديعة سعودية 
ومساعدات بقيمة 4 مليارات دوالر

الالتينية  أمريكا  زعماء  تعهد 
مجيع  حق  باحرتام  االول  امس 
اختيار  يف  املنطقة  دول 
أنظمتها السياسية وهو انتصار 
الوحيدة  الدولة  باعتبارها  لكوبا 
اليت تتبنى نظام احلزب الواحد 
الكرة  من  الغربي  النصف  يف 

األرضية.
وتستضيف كوبا قمة تشارك 
فيها 33 دولة من جمموعة دول 
أمريكا الالتينية والكارييب واليت 
اتفقت يف إعالن على االحرتام 
الكامل للحق الثابت لكل دولة 
السياسي.  نظامها  اختيار  يف 
واتفقت الدول أيضا على عدم 
غري  أو  مباشر  بشكل  التدخل 
الداخلية  الشؤون  يف  مباشر 
وااللتزام  أخرى  دولة  ألي 

مببادئ السيادة الوطنية.
وجمموعة دول أمريكا الالتينية 
والكارييب -اليت ال تضم الواليات 
املتحدة وكندا- من بنات أفكار 
الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو 
تشافيز وتأسست لتكون مركز 
تهيمن  منتديات  ينافس  ثقل 
مثل  املتحدة  الواليات  عليها 
اليت  األمريكية  الدول  منظمة 
هلا.  مقرا  واشنطن  من  تتخذ 
وكانت منظمة الدول األمريكية 
 1962 عام  يف  كوبا  طردت 
بسبب نظامها الشيوعي وعلقت 
انقالب  بعد  هندوراس  عضوية 
من  بالرئيس  أطاح   2009 يف 
خارجية  وزراء  وصوت  منصبه. 
ضم  إعادة  لصاحل  املنظمة 
هافانا  لكن   2009 يف  كوبا 
املنظمة  إىل  العودة  رفضت 
هندوراس  إليها  انضمت  بينما 
تولي  بعد   2011 جديد يف  من 
السلطة  منتخبة  جديدة  حكومة 

هناك.

السنوية  القمة  ختام  ويف 
أمريكا  دول  جملموعة  الثانية 
الالتينية والكارييب اليت استمرت 
يومني دعا زعماؤها اىل توثيق 
االقليمي  االقتصادي  التكامل 
االقتصادي  التفاوت  وحل 
التارخيي بني دوهلا. ورغم ان 
املنظمة انتجت أغنى شخص يف 
العامل وهو املكسيكي كارلوس 
سليم وفقا جمللة فوربس إال أن 
مليون شخص ميثلون 28   164
باملئة من السكان يعيشون يف 
االقتصادية  للجنة  ووفقا  فقر. 
والكارييب  الالتينية  المريكا 
من  فإنه  املتحدة  لالمم  التابعة 
مليون   68 يوجد  هؤالء  بني 
شخص يعيشون يف فقر مدقع. 
وقال تقرير اللجنة لشهر كانون 
يف  الفقر  ان  رغم  انه  االول 
امريكا الالتينية والكارييب هبط 
 2002 منذ  مئوية  نقطة   15.7
 8.0 املدقع  الفقر  تراجع  بينما 
نقاط يف تلك الفرتة فان معدل 

التحسن بطيء.

قمة أمريكا الالتينية: تأكيد حق دول 
املنطقة باختيار أنظمتها

الكولوميب  الرئيس  وقال 
يف  سانتوس  مانويل  خوان 
كلمته يف القمة امريكا الالتينية 
اوجه تقدم مهمة كثرية  حققت 
لكن الطريق امامنا صعب جدا. 
وحدنا  إذا  لكن  قائال  واضاف 
اكثر  سنكون  فاننا  مساعينا 
القمة  واعلنت  بكثري.  فعالية 
ايضا املنطقة منطقة سالم حيل 
بدون  نزاعاتهم  اجلريان  فيها 

استخدام االسلحة.
اشار  الصدد  هذا  ويف 
الذي  التقدم  اىل  سانتوس 
حتقق يف حمادثات السالم اليت 
متمردي  مع  حكومته  جتريها 
الشكر  ووجه  اليساريني  فارك 
اىل كوبا على استضافتها تلك 

احملادثات.
اىل  ايضا  القمة  وتوصلت 
للتجارة  منتدى  النشاء  اتفاق 
والثالثني  الثالث  الدول  بني 
أكرب مشرت للسلع من  والصني 
امريكا الالتينية ومستثمر متزايد 

يف املنطقة.

خطف مسلحون ابن قائد القوات 
يف  اللييب  اجليش  يف  اخلاصة 
أحدث واقعة خطف الفتة لألنظار 
يف مدينة بنغازي يف شرق ليبيا، 
معسكر  بقصف  اجليش  رد  فيما 

هلم بالطائرات.
اخلاصة  القوات  قائد  وقال 
بومخادة  ونيس  العقيد  الليبية 
الكلية  من  عائدا  كان  ابنه  إن 
الطريق  سيارتان  سدت  عندما 
عليه واقتادوه بعيدا. ومل تعلن 
أي مجاعة مسؤوليتها عن حادث 
إن  مصادر  وقالت  اخلطف. 
الطائرات احلربية شنت غارة على 
لثوار  التابعة  شباط   17 معسكر 
سابقني يف منطقة قار يونس يف 
بنغازي، حيث يعتقد أن مسلحني 
نفذوا  من  هم  للمعسكر  تابعني 

عملية االختطاف.
يف  جديدة  مواجهات  واندلعت 
سبها يف جنوب ليبيا بني القوات 
احلكومية ومجاعات مسلحة متهمة 

مبناصرة نظام معمر القذايف.
وتزامنت املواجهات مع وصول 
على  القضاء  أجل  من  تعزيزات 
اجلماعات املوالية للنظام السابق 
مواقع  عدة  حتتل  مازالت  اليت 
ما  على  وحميطها،  سبها  يف 
مركز  من  عقيلة  الفرجاني  صرح 
عمليات سبها، من دون احلديث 
عقيلة جتري  عن ضحايا. وصرح 
وثوار  اجليش  بني  صدامات 
جهة،  من  السابقني  مصراتة 
جهة  من  السابق  النظام  وأنصار 

أخرى.
درنة  مدينة  فعاليات  وطالبت 
بالتدخل  الزنتان  وحكماء  أهالي 
سراح  إطالق  أجل  من  والسعي، 
ليبيا  ثوار  غرفة  رئيس  نائب 
حسن األمحر ورفيقه عبد الرمحن 
املدينة  فعاليات  ومحلت  قاجة. 
املؤقتة  احلكومة  بيان،  يف 
واملؤمتر العام مسؤولية التقصري 

يف القضية.
احمللي  اجمللس  واستنكر 
وجملس أعيان القبائل ومؤسسات 
اجملتمع املدني مبدينة درنة، عرب 
بيان ألقاه أحد املتحدثني، حادثة 
ثوار  غرفة  رئيس  نائب  اختطاف 
عبد  ورفيقه  األمحر  حسن  ليبيا 
طرابلس  مطار  من  قاجه  الرمحن 
وجاء  املاضى.  اإلثنني  الدولي 
يف البيان أيضا، أن مدينة درنة 

اجملاهدة وضواحيها بكافة أطيافها 
تدين هذه احلادثة وتستنكر بشدة 
بينة  بدون  القسري  االختطاف 

والبرهان ألبناء ليبيا.
أن  لييب  أمين  مسؤول  وأعلن 
بدأ  الذي  اجلديد  السفر  جواز 
العام  مطلع  البالد  يف  إصداره 
الثورة  أعداء  سيحاصر  اجلاري 
إشارة  يف  إقامتهم،  أماكن  يف 
إىل مسؤولي نظام معمر القذايف 

املتواجدين خارج البالد.
وقال رئيس مصلحة اجلوازات 
حممد  العميد  الليبية  واجلنسية 
اللييب  السفر  جواز  إن  التميمي، 
اآلن  إصداره  الذي جيري  اجلديد 
سيحاصر أعداء الثورة يف أماكن 
إقامتهم، ولن يتمكنوا من التنقل 
السفر  جواز  صالحية  انتهاء  بعد 
أن  وأضاف  حبوزتهم.  املوجود 

هناك ليبيني ليس من مصلحتهم 
اجلديد،  السفر  جواز  خيرج  أن 
البالد،  خارج  كبرية  بأعداد  وهم 
النظام  مسؤولي  إىل  إشارة  يف 

السابق.
جواز  أن  إىل  التميمي  ولفت 
أمام  حًدا  سيضع  اجلديد  السفر 
واالغتياالت  والفساد  التزوير 
املنتشرة يف ربوع البالد من خالل 
وأوضح  اجملرمني.  لتنقل  حده 
اجلواز  يصدر  أال  على  أصر  أنه 
وأعطى  البالد،  داخل  إال  اجلديد 
وإصداره  جتديده  مبنع  تعليماته 
وقنصلياتها  ليبيا  سفارات  يف 
تزويره،  يتم  ال  حتى  اخلارج  يف 
تسمى  وثيقة  عمل  يتم  أن  على 
وثيقة عودة ملن تنتهي صالحية 
جوازه يف اخلارج حتى يعود إىل 

البالد الستخراج اجلواز اجلديد.

مسلحون خيطفون ابن قائد القوات اخلاصة الليبية 
واجليش يرد بغارات على معسكر لثوار سابقني
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عرب وعالم

قالت وزيرة السياحة التونسية 
امال كربول إن رئيس احلكومة 
مجعة  مهدي  اجلديد  التونسية 
بها  تقدمت  استقالة  رفض 
خلفية  على  األول  أمس 
مشاركتها  بسبب  انتقادات 
يف برامج تعليمية خالل زيارة 
الفلسطينية  األراضي  إىل 

محلتها إىل إسرائيل.
مع  مقابلة  كربول يف  وقالت 
التونسية  املغرب  صحيفة 
احلكومة  رئيس  ان  املستقلة 
ألني  يساندي  مجعة  اجلديدة 
من  شيئا  أخف  مل  قلت  كما 
وكانت  املهين.  تارخيي 
قدمت  قد  التونسية  الوزيرة 
قليلة  ساعات  بعد  استقالتها 
اجلديدة  احلكومة  تأدية  من 
اليمني امس بسبب انتقادات 
عدد من النواب بتهمة بالتطبيع 

مع الكيان الصهيوني.
أمال  السياحة  وزيرة  واعلنت 
زيارة  أّول  أن  عن  كربول 
ستقوم بها قريبا ستكون اىل 
أنها  إىل  مشرية  توزر  والية 
ميدانية  زيارات  عدة  ستؤدي 

ملختلف جهات اجلمهورية.
أن  السياحة  وزيرة  وإعتربت 
تونس تزخر باملناطق السياحية 
وأضافت  والتاريخ.  واآلثار 
أنها ستحّدد برنامج عملها اثر 
القيام بعدة لقاءات مع خمتلف 
الفاعلني يف اجملال السياحي 
هو  أولوياتها  من  أن  مؤكدة 
يف  تونس  صورة  حتسني 

اخلارج.
الشباب  كربول  أمال  ودعت 
صفحات  على  الناشط 
التواصل االجتماعي اىل القيام 
حبمالت ترويح للوجهة تونسية 
وطالبت  دولة.  كلنا  وقالت 
ايضا من خمتلف وزراء حكومة 
يف  املساهمة  مجعة  مهدي 
النهوض بالقطاع السياحي عرب 
استقبال الشخصيات الرمسية 
واملعروفة يف مناطق داخلية.

وتتجه حركة النهضة اإلسالمية 
نطاق  توسيع  إىل  تونس  يف 
جتربة  بعد  مستقبال  حتالفاتها 
يف  عامني  من  ألكثر  دامت 
ائتالفا  خالهلا  قادت  احلكم 
علمانية  أحزاب  مع  ثالثيا 
التقييمات  حوهلا  واختلفت 

بشأن نتائجها.
اإلخوان  جتربة  ترتاوح  وبينما 
املسلمني يف باقي دول الربيع 
العربي بني االجهاض والتعثر 
جنحت حركة النهضة االسالمية 
يف  احلكم  من  خروجها  رغم 
يف  ثابتة  قدمها  على  احلفاظ 
التونسي  السياسي  املشهد 
استطالعات  ترشحه  كحزب 
الرأي بقوة للبقاء يف صدارة 
تفوق  بنسبة  التصويت  نوايا 
عبد  وقال  باملئة.  الثالثني 
رئيس  نائب  اجلالصي  احلميد 
حركة النهضة واملنسق العام 
قدمت  تصرحيات  يف  للحزب 
كربى  مساهمة  النهضة  حركة 
يف نتائج االنتقال الدميقراطي 
أن  معتادا  ليس  اآلن.  حتى 
عن  سياسية  أحزاب  تتخلى 
احلكم دون انتخابات. وأضاف 
الدميقراطية  غلبنا  اجلالصي 

وزيرة السياحة التونسية تبدأ مزاولة نشاطها 
بعد رفض رئيس احلكومة طلب استقالتها

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

يف  احلزب  مصلحة  على 
لن  احلزب  بالسلطة،  التمسك 
يتأخر يف تقديم التنازالت اذا 
كان ذلك سيساهم يف تقدم 

البالد حنو الدميقراطية.
الكفاءات  ومع استالم حكومة 
الوطين  احلوار  عن  املنبثقة 
برئاسة املهدي مجعة ملهامها 
وامتام املصادقة على دستور 
ينظر  الثانية،  اجلمهورية 
اإلعالم يف  ووسائل  الساسة 
تونس اليوم إىل التوافق على 
إلدارة  السحري  املفتاح  انه 
الدميقراطية الناشئة على مدى 
القادمة.  القليلة  السنوات 
وكرس التجاذب احلزبي احلاد 
خالل حكم التحالف السابق هذه 
القناعة حتى لدى حزب حركة 
العلمانيني  وشريكيه  النهضة 
من  املؤمتر  حزبي  احلكم،  يف 
التكتل  أجل اجلمهورية وحزب 

من أجل العمل واحلريات.
وقال اجلالصي حنن نعترب أنه 
االنتخابات  نتائج  كانت  أيا 
حكم  ميكن  ال  فإنه  املقبلة 
سنوات  العشر  خالل  تونس 
القادمة اال بالتوافق. وأضاف 
النهضة  حلزب  العام  املنسق 
منطق األغلبية واألقلية تكون 
املستقرة،  الدميقراطيات  يف 
أما مراحل االنتقال الدميقراطي 
الطيف  كامل  حضور  فتتطلب 
السياسي واجملتمعي. حنن مع 

هذه الفكرة.
وقال اجلالصي التحالف احلاكم 
رغم املآخذ عليه والتعثرات اليت 
على  سنحافظ  أننا  إال  عرفها 
هذه الفلسفة حتى االنتخابات 
وأوضح  االنتخابات.  بعد  وما 
سياسية  حتالفات  هناك 
بعدها  لكن  االنتخابات  قبل 
ستكون هناك حتالفات للحكم 
بنتائج  كبري  حد  اىل  حمكومة 
سنسعى  وحنن  االنتخابات، 

ألن تكون أوسع ما يكون.
من  تصرحيات  وترددت 
البالد،  حزبني يف  أكرب  داخل 
نداء  وحزب  النهضة  حركة 
تونس العلماني الذي ترشحه 
االستطالعات هو اآلخر لتصدر 
بإمكانية  املقبلة،  االنتخابات 
إذا  مستقبال  حتالفات  عقد 
املقبلة  االنتخابات  أفرزت  ما 

نتائج متقاربة بني اإلثنني.
ووافق صندوق النقد الدولي 
على صرف شرحية بقيمة 507 
وذلك  لتونس  دوالر  ماليني 
لربنامج  مراجعة  أحدث  يف 

قرض خمصص هلا.
الشهر  هذا  ويف وقت سابق 
التونسية  احلكومة  قالت 
شعبية  ضغوطا  تواجه  الين 
العام  اإلنفاق  خفض  بشأن 
إلقناع  يكفي  ما  فعلت  إنها 
على  باملوافقة  الصندوق 
القرض.  من  التالية  الشرحية 
والشرحية األحدث هي الثانية 
 1.5 بقيمة  تسهيل  إطار  يف 
عليه  اإلتفاق  مت  دوالر  مليار 
ويقدم   .2013 بداية  يف 
الصندوق املال لتونس مقابل 
سياسات  بتنفيذ  التزامها 
معينة مثل إبقاء مستوى العجز 

حتت السيطرة.

عشرات  بني  مواجهات  اندلعت 
قرب  االحتالل  وجنود  املواطنني 
غرب  العسكري  صعوفرص  حاجز 

رام اهلل.
بأن  فلسطينية،  وأفادت مصادر 
مواجهات اندلعت عقب قمع قوات 
املسيلة  الغاز  بقنابل  االحتالل، 
للدموع واملياه العادمة، املسرية 
الطالبية  القوى  نظمتها  اليت 
احلاجز  اجتاه  بريزيت  جامعة  يف 
اغتيال  جبرمية  تنديدا  العسكري، 
يوم  مبارك  الشهيد حممد حممود 
مشال  سينيا  عني  قرب  األمس 

رام اهلل.
االحتالل  قوات  وشردت 
االول،  امس  صباح  اإلسرائيلي 
يف  فلسطينية  عائلة   13 حنو 
األغوار الشمالية، بعد هدم مجيع 

مساكنها يف خربة أم اجلمال.
جرافات  إن  عيان،  شهود  وقال 
مدعومة بقوة عسكرية مؤللة هدمت 
مساكن وحظائر لسكان املنطقة. 
وقال رئيس جملس حملي وادي 
حواىل  إن  دراغمة،  عارف  املاحل 
من  مساكن  تتضمن  منشأة   50
اخليش، وحظائر مواشي، وأفران 
خبز بدائية مت هدمها خالل العملية 
العسكرية يف اخلربة. وأضاف أن 
من  وغريها  اخلربة  يف  جرى  ما 
اخلرب اليت يسكنها الرعاة يعترب 
إىل سلسلة  تضاف  جديدة  جرمية 
يف  االحتالل  جرائم  من  طويلة 

املنطقة.
وهدمت قوات االحتالل على مدار 
األشهر املاضية عشرات املنشآت 
باألغوار  موقع  من  أكثر  يف 

الشمالية.
باسم  الرمسي  الناطق  وقال 
إن  ردينة،  أبو  نبيل  الرئاسة 
للتحريض  اخلطري  املسلسل 

مواجهات بني قوات االحتالل وطالب 
فلسطينيني على حاجز عوفر

حممود  الرئيس  على  اإلسرائيلي 
الشؤون  وزير  وآخره  عباس، 
يوفال  االسرائيلي  اإلسرتاتيجية 
شتاميتش، يتطلب موقفا واضحا 
اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  من 
اإلدارة  ومن  نتنياهو  بنيامني 
اهلجوم  هذا  بوقف  األمريكية 

اخلطري.
تصريح  يف  ردينة  أبو  وأشار 
قتل  أن  إىل  االول،  امس 
املستمر  اإلسرائيلي  اجليش 
للمواطنني الفلسطينيني وآخرهم 
هو  مبارك،  حممد  األمس  شهيد 
السياسة  هلذه  الطبيعية  الرتمجة 
قبل  من  املستمرة  التحريضية 
إسرائيليني.  رمسيني  وزراء 
مواقف  أن  ردينة  أبو  وأكد 
الفلسطينية  والقيادة  الرئيس 
هدفها احلفاظ على ثوابت وحقوق 
وليس  الفلسطيين  الشعب 
بالقتل  التحريض  على  التغطية 
وختريب آخر ما تبقى من اجلهود 
الفرصة  على  للحفاظ  األمريكية 
خالل  ومن  للسالم،  األخرية 
غري  االستيطاني  البناء  استمرار 
املستمرة  واإلعالنات  الشرعي، 
احلدود  من  االنسحاب  برفض 
وكلك  األردنية،  الفلسطينية- 
رفض االعرتاف حبقوق الالجئني.

باسم  الناطق  ردينة  ابو  وختم 
احلكومة  إن  قائال:  الرئاسة 
تداعيات  تتحمل  اإلسرائيلية 
يذكر  املدمرة.  السياسة  هذه 
وزارة  مّولته  خلرباء  تقريرا  أن 
عامني  قبل  األمريكية  اخلارجية 
الفلسطينية  املناهج  خلو  أكد 
إسرائيل  أن  كما  التحريض،  من 
ترفض إحياء اللجنة الفلسطينية- 
ملراقبة  األمريكية  اإلسرائيلية- 

التحريض.

جنديان،  بينهم  أشخاص   4 قتل 
يف كمني نصبه مسلحون لسيارة 
جنوبي  حلج  مبحافظة  عسكرية 

اليمن.
إن  عسكري،  مصدر  وقال 
منتمون  أنهم  يعتقد  مسلحني 
مركبة  اعرتضوا  اجلنوبي  للحراك 
تابعة للجيش يف منطقة اجلدعاء 
التابعة  احلبيلني  بلدة  بضواحي 
عليها  وأطلقوا  حلج،  حملافظة 

النار من أسلحة رشاشة.
وآخران  اجلنود  من  اثنان  وقتل 
من املهامجني يف احلادث. وقال 
سكان حمليون إن اجليش أرسل 
األمر  املنطقة،  إىل  تعزيزات 
من  مزيد  إىل  يؤدي  قد  الذي 

االحتقان.
خطوط  على  مسلحون  واعتدى 
نهم  منطقة  يف  الكهرباء  نقل 
ما  صنعاء.  العاصمة  شرق 
مأرب  حمطة  خروج  إىل  أدى 
حني  يف  اخلدمة.  عن  الغازية 
يف  النفط  أنبوب  مسلحون  فّجر 

حمافظة حضرموت.
وقال مصدر يف وزارة الكهرباء 
ان جمهولني اعتدوا على خطوط 
نقل الطاقة الكهربائية يف منطقة 
مستخدمني  العاصمة  شرق  نهم 
ان  وأضاف  حديدية.  خبطة 
االعتداء وقع على بعد حنو 148 
كيلومرت من حمطة مارب الغازية 

ما أدى إىل خروجها من اخلدمة.
مسلحون  فجر  السياق.  يف 
لتصدير  أنبوبًا  امس  قبليون، 
حضرموت  مبحافظة  اخلام  النفط 
جنوبي اليمن. واستهدف التفجري 
اهلجلة  منطقة  يف  نفطي  أنبوب 
ميني  بن  غيل  ملديرية  التابعة 
يف  النفط  حقول  يربط  والذي 

قبليون يفجرون انبوب النفط وخطوط 
الكهرباء يف اليمن

املسيلة بوادي حمافظة حضرموت 
مع ميناء الضبة يف املكال عاصمة 
احملافظة على حبر العرب. وأشار 
النار  أطلقوا  املسلحني  أن  إىل 
على األنبوب ما أدى إىل توقف 

ضح النفط منه.
بني  طاحنة  معارك  وتدور 
يف  قبليني  ومقاتلني  احلوثيني 
مشال العاصمة اليمنية وأوقعت 
أيام 38  هذه املعارك يف ثالثة 
قبلية  مصادر  حبسب  قتيال، 

وطبية.
وقالت مصادر حملية، إن مجاعة 
على  السيطرة  حياولون  احلوثي 
مرتفعات تطل على مطار صنعاء 
باسم  متحدثا  لكن  الدولي، 
قبيلته  أن  أكد  ارحب  قبيلة 
تالل  أربعة  استعادة  يف  جنحت 
املتحدث  وأوضح  احلوثيني.  من 
صدوا  ارحب  قبيلة  رجال  أن 
وثالثة  النسر  جبل  من  احلوثيني 
خلفت  مواجهات  بعد  أخرى  تالل 
منذ مساء الثالثاء أكثر من عشرة 
قتلى بني احلوثيني وسبعة قتلى 
أنه  مضيفا  رجالنا،  صفوف  يف 

مت القبض على سبعة حوثيني.
احملاذية  عمران  حمافظة  ويف 
تسعة  قتل  صنعاء،  حملافظة 
معارك  يف  وقبليني  حوثيني 
وقعت يف الساعات األخرية من 
ودنان  خيوان  يف  أمس،  يوم 
مصادر  حبسب  حوث،  مبنطقة 
قبلية وطبية. وقتل 12 شخصا 
والثالثاء  اإلثنني  يومي  آخر 
املاضيني. وقالت مصادر قبلية 
هم  احلوثيني  املتمردين  أن 
الذين بدءوا املعارك بنية معاقبة 
جملموعات  دعمها  على  القبائل 

سلفية.

مئة قاض  اكثر من  تنحية  متت 
يف اسطنبول من بينهم مدعيان 
فضيحة  يف  التحقيق  مكلفان 
رئيس  تطال  اليت  الفساد 
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء 
اردوغان، على ما نقلت وسائل 

االعالم الرتكية.
جالل  القاضيني  تنحية  ومتت 
قره وحممد يوزغتش عن امللف 
اسطنبول  عام  مدعي  من  بقرار 
اسبوع  قبل  عني  الذي  اجلديد 
للمثول  مذكرات  وجها  ان  بعد 
اىل رجلي اعمال، على ما اعلن 
عن  نقال  حرييت  صحيفة  موقع 
مصادر قضائية. وباالمجال اعيد 
تشكيل 115 مدعيا وقاضيا يف 
اطار هذا التعديل اجلديد حبسب 

وسائل االعالم احمللية.
أن  امس  نشر  استطالع  وأظهر 
رئيس  بني  دب  الذي  اخلالف 
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء 
املقيم  الدين  ورجل  اردوغان 
اهلل  فتح  املتحدة  الواليات  يف 
غولن أضر بسمعة االثنني وان 
كان اردوغان سيفوز جمددا لو 
أجريت انتخابات يف تركيا مطلع 

هذا االسبوع.

رئيس  سانغار  اوزير  وقال 
الستطالعات  مرتوبول  شركة 
هيبة  من  خيصم  هذا  الرأي 
شعبية  بسرعة..  اجلانبني 

وكذلك  غول  اهلل  عبد  الرئيس 
يف  اردوغان  الوزراء  رئيس 
سنوات.  منذ  مستوياتها  أقل 
تراجع شعبية  االستطالع  وأظهر 
املئة  يف   39.4 إىل  اردوغان 
كانت  بعدما  الثاني  كانون  يف 
48.1 يف املئة يف كانون االول 
و59.1 يف املئة قبل عام. لكنه 
أضاف أن حزب العدالة والتنمية 
أكرب  سيحصد  اردوغان  بقيادة 
أجريت  لو  االصوات  من  عدد 
كانت  وإن  برملانية  انتخابات 
بكثري عن نسبة 50 يف  ستقل 
يف  عليها  حصل  اليت  املئة 

انتخابات عام 2011.
وسيحصل حزب العدالة والتنمية 
على 43.2 يف املئة من االصوات 
األحد  يوم  االنتخابات  جرت  لو 
حزب  سيحصل  بينما  املقبل 
املعارض  اجلمهوري  الشعب 
بارتفاع  املئة  يف   28.1 على 
عليها  حصل  املئة  يف   26 عن 
وقال  املاضية.  االنتخابات  يف 
االستطالع  مشلهم  من  اغلبية 
سلبية  مشاعر  تساورهم  انه 
يقول  اليت  وحركته  غولن  جتاه 
باملاليني  أعدادها  إن  أنصاره 

يف أحناء العامل.
املئة  يف   42 نسبة  وقالت 
االستطالع  يف  املشاركني  من 
الذي  التحقيق  يف  يرون  إنهم 
كشف عنه يوم 17 كانون االول 

عمليات  يف  حقيقيا  حتقيقيا 
احتيال بينما رأت نسبة 24 يف 
على  انقالب  حماولة  انه  املئة 
احلكومة. وقال حنو 60 يف املئة 
احلكومة  إن  املشاركني  من 
مزاعم  على  التغطية  حاولت 
الشرطة  على  وضغطت  فساد 

والقضاء.
يف  اإلنذار  صفارات  وأطلقت 
خطورة  من  العاملية  األسواق 
رغم  الرتكي،  االقتصاد  وضع 
العاجل  املركزي  البنك  قرار 
برفع الفائدة لتصل ملستويات 
فلكية عند 12 باملئة. لكن ذلك 
من  يتمكن  مل  الكبري  االجراء 
اهلبوط  اللرية من مواصلة  منع 
 30 حنو  اىل  خسائرها  لتصل 

باملئة خالل 8 أشهر.
الرتكي  املركزي  البنك  حتدى 
رفع  وقرر  احلكومة  ضغوط 
مستويات  اىل  الفائدة  أسعار 
لوقف  حماولة  يف  قياسية 
تدهور اللرية، لكنه مل ينجح يف 
معددة..  لساعات  سوى  ذلك، 
ووجد البنك املركزي نفسه يف 
بني  حماصرا  املاضي  األسبوع 
أسعار  برفع  األسواق  منطق 
احندار  من  للتقليل  الفائدة 
رئيس  وضغوط  احمللية  العملة 
أردوغان  طيب  رجب  الوزراء 
من  والتقليل  رفعها  بعدم 
حجم األزمة املالية اليت متر بها 

لضغوط  البنك  ورضخ  البالد. 
طيب  رجب  الوزراء  رئيس 
اردوغان الصرحية وأبقى أسعار 
الفائدة دون تغيري يف اجتماعه 
املاضي،  األسبوع  يف  الدوري 
اللرية  لرتاجع  أدى  الذي  األمر 
متدنية  قياسية  مستويات  اىل 
 30 حنو  اىل  خسائرها  لتصل 

باملئة على مدى 8 أشهر.
خطأه  املركزي  البنك  وأدرك 
ويرفع  استثنائي  بقرار  ليعود 
بشكل  األساسية  الفائدة  سعر 
اىل  باملئة   7.75 من  جدا  كبري 
تقرتب  وقت  يف  باملئة،   12
فيه أسعار الفائدة العاملية يف 
الصفر.  من  املتقدمة  الدول 
اهلائل  الرفع  هذا  ويكشف 
 4.25 بنسبة  الفائدة  ألسعار 
تواجه  اليت  األزمة  حجم  باملئة 
باملئة   30 الرتكي.  االقتصاد 
نسبة ما خسرته العملة الرتكية 
باملئة منها  خالل 8 أشهر، 10 
خالل األسابيع اخلمسة املاضية 

بعد تفجر فضيحة الفساد.
قراره  املركزي  البنك  وبرر 
التطورات  بان  االستثنائي 
الداخلية واخلارجية االخرية أدت 
الرتكية  للرية  كبري  تراجع  اىل 
وتفاقم واضح للمخاطر. وأضاف 
ان قراراته ستبقى سارية حتى 
حدوث تغري جوهري يف توقعات 

التضخم.

خالف بني أردوغان ورجل الدين غولن يضّر بسمعة اإلثنني.. أنقرة: تنحية 100 قاض يف اسطنبول مبوجب تعديل جديد
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اسرتاليات

الـ12  يف  صبيًا  متساح  التهم 
من عمره كان يسبح يف حبرية 
أسرتاليا،  مشال  يف  صغرية 

حبسب ما كشفت الشرطة.
وكان الصيب يسبح مع أصدقائه 
منتزه  يف  مادغنربي  حبرية  يف 
األحد  ظهر  بعد  الوطين  كاكادو 
عندما هاجم التمساح اجملموعة، 
عضات  آخر  طفل  يعاني  فيما 

بعدما حاول إبعاد التمساح.
الشرطة  يف  املسؤول  وقال 
مايكل وايت إن »التمساح التهم 
الصيب البالغ من العمر 12 عامًا 
عندما كان يسبح يف البحرية مع 
صبيان آخرين. وعض صبيًا آخر 

يف السن عينها«.
وأطلقت السلطات عمليات حبث 
يف  مساء  ومائية  وجوية  برية 
املنطقة، وأمرت بقتل أي متساح 
يف  أمتار  الثالثة  حجمه  يتخطى 
منطقة مادغنربي اليت تبعد 200 
كيلومرت عن شرق مدينة داروين 

)مشال أسرتاليا(.
وُقتل متساحان وفتحت أحشائهما 

على  حتتوي  ال  أنها  من  للتأكد 
رفات بشرية.

املناطق  يف  التماسيح  وتنتشر 
أسرتاليا.  مشال  يف  الساحلية 
العذبة  املياه  يف  تعيش  وهي 
وقد  سواء.  حد  على  واملاحلة 
يصل وزنها إىل طن، ما جيعلها 
أكرب احليوانات الزاحفة على وجه 

األرض.
ومل تعد هذه احليوانات املدرجة 
منذ  احملمية  األنواع  قائمة  يف 
األنواع  من  تعد  السبعينيات 
اليوم  عددها  ويقدر  املهددة. 
يف أسرتاليا بني 75 و 100 ألف 

حيوان.
»كروكبايت«  جمموعة  وأفادت 
اليت تعد قائمة عاملية بهجمات 
التماسيح موجهة لعامة اجلمهور 
ومديري  األحياء  وعلماء 
هذه  بأن  الطبيعية  املنتزهات 
الرابعة  هي  الفتاكة  احلادثة 
عشرة من هذا القبيل يف العامل 
الثاني  كانون  من  األول  منذ 

)يناير( 2014.

السلطات األسرتالية تبحث عن 
متساح التهم صبياً يف الـ12

السابق  الوزراء  رئيس  اعلن 
العمال  حزب  ان  هوارد  جون 
البناء  صناعة  املفوضية  الغى 
استجابة لطلب »أسياد االحتاد« 
وجيب عليه اآلن ان يقف وراء 

حكومة ابوت الستئناف عملها.
ويستخدم رئيس الوزراء طوني 
جديدة  فساد  مزاعم  ابوت 
جهوده  لدعم  النقابة  قبل  من 
لعودة مفوضية البناء والتشييد 
اىل  ايضا  ملمحا  األسرتالية، 
جديدة  ملكية  مفوضية  انشاء 

للنظر يف سلوك النقابات.
وكانت حكومة هوارد قد أنشأت 
والبناء  التشييد  مفوضية 
الفساد  ملكافحة  االسرتالية 
الصناعية،  النزاعات  وخفض 
غري ان حزب العمال عندما تسلم 

احلكم عمد اىل إلغائها.
لراديو  هاوارد  السيد  وصرح 
»إن  قائال  االربعاء  يوم   ABC
احلكومة السابقة الغت املفوضية  
استجابة لطلب سادة النقابات.. 

كان فعال أيديولوجيا حبتا« .
واضاف يقول »على األقل أعتقد 
أنه ينبغي إعادة هذه املفوضية 

اىل العمل«.
وقال »هذه هي سياسة رئيس 

على  وجيب  وحكومته  الوزراء 
حزب العمال احرتامها.«

السيد  تصرحيات  أتت  وقد 
هاورد  بعد ان حذر وزير العمل 
املخاطر  من   Abetz ابيتز  اريك 
العمل  أماكن  عالقات  نظام  يف 

بشكل عام.
ينبغي  انه  هاورد  السيد  وقال 
والنقابات  العمل  أرباب  تشجيع 
على حتمل املسؤولية عن تكلفة 
صفقاتهم - وليس فقط تكاليف 

هاورد حيث العمال على دعم احلكومة يف استئناف عمل مفوضية التشييد والبناء

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

أسرتاليا  وزراء  رئيسة  أعربت 
عن  غيالرد،  جوليا  السابقة، 
أسرتاليا ستصبح  بأن  قناعتها 
املطاف  نهاية  يف  مجهورية 
رئيس  لدينا  »وسيكون 
بيننا«،  من  أسرتالي  دولة 
مع  حصرية  مقابلة  يف  مؤكدة 
لــ«مركز  اإللكرتوني  املوقع 
والبحوث  للدراسات  اإلمارات 
العالقات  قوة  االسرتاتيجية«، 
ودولة  بالدها  بني  تربط  اليت 
املتنامي  والتطور  اإلمارات، 
العالقات  هذه  شهدته  الذي 
السيما  األخرية،  السنوات  يف 
مشرية  التعليم،  جمال  يف 
لتبادل  مفتوح  اجملال  أن  إىل 
السياسات العامة الناجحة بني 
البلدين يف اجملاالت املختلفة.

هناك  إن  غيالرد  وقالت 
بني  جدًا«  »عظيمة  صداقة 
باّطراد  تتنامى  وهي  بلدينا، 
نظرة  »ولدينا  أخرى  بعد  سنة 
إىل  مشرتكة  اسرتاتيجية 
فإىل  القضايا،  من  العديد 
االنتشار  يف  تعاوننا  جانب 
اجلاري لقوات التحالف الدولي 
أرسلت  حيث  أفغانستان،  يف 
دولة اإلمارات وأسرتاليا عددًا 
إىل  جنودهما  من  به  بأس  ال 
حفظ  يف  للمشاركة  هناك 
نتابع  فإننا  واالستقرار،  األمن 
ما حيدث من تغريات متواصلة 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
ونعتقد أنه ستكون هناك فرص 
كبرية للعمل معًا من أجل تعزيز 
السالم واألمن واالستقرار يف 

هذه املنطقة«.
االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
جتمع  قوية  عالقة  أن  أكدت 
معربة  وأسرتاليا،  اإلمارات 
أملها  عن  نفسه  الوقت  يف 
اتفاقية  استكمال  يتم  بأن 
بني   )FTA( احلرة  التجارة 
لدول  التعاون  »جملس  دول 
وأسرتاليا.  العربية«  اخلليج 
العالقات  أن  »أعتقد  وقالت 
ولدينا  متنامية،  الشعبني  بني 
العديد من الطالب اإلماراتيني 
ويوجد  أسرتاليا،  يدرسون يف 
أسرتالية  تعليمية  مؤسسات 
اإلمارات،  دولة  هنا يف  تعمل 
تربط  طريان  شركات  وهناك 
رائعة،  بطريقة  البلدين  بني 
األعمال  من  املزيد  هناك  لكن 
اليت ميكن القيام بها لتحسني 

العالقات بني الشعبني«.
ويف ما خيص اتفاقية التجارة 
»أعتقد  غيالرد  أضافت  احلرة، 
ملعب  يف  اآلن  الكرة  أن 
دول  وسائر  اإلمارات  دولة 
الذين  فهم  التعاون،  جملس 
أوقفوا احملادثات إلجراء بعض 
النقاشات واملشاورات الداخلية 

يف ما بينهم«.
جاهزة  أسرتاليا  أن  واكدت 
املفاوضات  هذه  الستئناف 

أن  اجمللس  دول  ترى  عندما 
أي  أرى  »وال  مالئم  الوقت 
عقبات أو صعوبات كربى متنع 
إبرام االتفاقية، حاملا ُتستأنف 

املفاوضات«.
اإلمارات  بني  التعاون  وحول 
التعليم،  جمال  يف  وأسرتاليا 
أكدت غيالرد أن التعاون كبري 
بني الطرفني يف حقل التعليم، 
بشكل  الرتكز  ضرورة  وأكدت 
العلمي.  التبادل  على  أكرب 
من  كبري  عدد  »هناك  وقالت 
الطلبة اإلماراتيني يف أسرتاليا، 
هنا  أسرتالية  جامعات  ولدينا 
وأعتقد  اإلمارات،  دولة  يف 
على  أجنبية  جامعة  أقدم  أن 
جامعة  اإلمارات،  دولة  أرض 
على  نبين  أن  وآمل  أسرتالية، 
وليس  اجليدة،  العالقات  هذه 
هذا فحسب، بل آمل أن نقوم 
التعاون والتبادل بني  بتعميق 
السياسة  جمال  يف  بلدينا 

العامة«.
رئيسة  أكدت  ذلك،  إىل 
أن  السابقة  أسرتاليا  وزراء 
تنظر  أن  يريدون  األسرتاليني 
على  دولتهم  إىل  العامل  دول 
ومتعددة  مساملة،  دولة  أنها 

الثقافات، ودميقراطية.
وحول مسألة السيادة الوطنية 
بعض  يف  أصبحت  اليت 
املناسبات مسألة مثرية للخالف 
بني بريطانيا وأسرتاليا، قالت 
أسرتاليا  أن  »أعتقد  غيالرد 
نهاية  يف  مجهورية  ستصبح 
املطاف، وسيكون لدينا رئيس 
بيننا،  من  أسرتالي  دولة 
وهناك شيء ما سيحدث حتمًا 
مستقبل  يف  الصدد  هذا  يف 
موضوعًا  ليس  لكنه  أسرتاليا، 
ساخنًا وليس موضع جدل حملي 

يف هذه اللحظة«.
هذا  أن  »أعتقد  وأضافت 
الظهور  إىل  سيعود  املوضوع 
من  مزيد  مع  املستقبل  يف 
أسرتاليا،  جانب  من  االهتمام 
أسرتاليا  تتخذ  رمبا  ذلك  وعند 
تصبح  لكي  للتحرك  القرار 
لدينا  أن  وأعتقد  مجهورية. 
هويتنا  بشأن  واضحًا  شعورًا 
اخلاصة، حتى يف ظل الرتتيبات 

الدستورية احلالية«.

اكدت أن اجملال مفتوح لتبادل 
السياسات بني بالدها ودولة اإلمارات

جوليا غيالرد: أسرتاليا ستصبح 
مجهورية يف نهاية املطاف

الشركات املتضررة، ولكن أيضا 
يتعلق  فيما  اإلمجالية  التكلفة 

بالكفاءة االقتصادية.
وقال السناتور أبيتز يف خطاب 
يتم  مل  »إذا  سيدني  ألقاه يف 
شيء  برؤية  خناطر  فإننا  ذلك، 
أقرب إىل »انفجار االجور«  من 
عصر ما قبل الوفاق، عندما منت 
حتمله  ميكن  ال  بشكل  األجور 
االسرتاليني  من  اآلالف  دافعة 

خارج سوق العمل«.
كان  حال  »يف  يقول  وتابع 
إىل  األطراف  يقود  ال  النظام 
التصرف مبسؤولية أكرب، اذًا، ال 

بد من إصالحه.«

كما صوب وزير العمل اىل  ما 
أمساه »الركاب الرخوة« ألرباب 
العمل لرضوخهم »غري املعقول 

ملطالب النقابات.«
وقال » كثريا ما تساءلت ملاذا 
العمل(  )ارباب  يستطيعوا  مل 

قول »ال« منذ البداية؟«
»ولكنين   قائال  واستطرد 
يستمر  ملاذا  أيضا  تساءلت 
باجتاه  الدفع  يف  النقابة  زعماء 
حتى  حتملها،  ميكن  ال  مطالب 
سوف  االمر  أن  يعلمون  عندما 
ينتهي يف نهاية املطاف بفقدان 

أعضائها وظائفهم.«
املقاعد  عضو  رأى  بدوره 
االمامية  يف املعارضة ريتشارد 
مارلز Marles ان السناتور ابيتز 

يعيش يف املاضي.
وقال مارلز لشبكة سكاي نيوز 
هناك  »ليست  االربعاء  يوم 
بالتأكيد اي امكانية الن نشهد  
انفجار أجور على غرار ما حصل 
املاضي  القرن  سبعينات  يف 
حيث مل يعد لديك نظام مركزية 

لتحديد األجور«.
ابيتز  الوزير  مارلز  واتهم 
عمل  كيفية  لفهم  بافتقاره  
هذا  يف  الصناعية  العالقات 

البلد«.
وقال  ان النقابات تدرك أفضل 
احلفاظ  أهمية  شخص   أي  من 

على فرص العمل.

رئيسا الحكومة السابق والحالي هاورد وابوت

ابوت  طوني  الوزراء  رئيس  شن 
بي  اي  شبكة  على  الذعا  هجوما 
سي، متسائال ما اذا كانت تعمل 
ان  قائال  اسرتاليا  مصاحل  ضد 
اليت  األخبار  مجع  التزام  عليها 

جتمعها.
لراديو  الوزراء  رئيس  وصرح 
ماكواري يوم االربعاء قائال »لقد 
خيب آمال االسرتاليني عند ظهور 
جانب  اىل  تقف  الوطنية  الشبكة 
هذه  أن  أعتقد  حنن..  اال  اجلميع 

مشكلة.« 
ان  ترغب  انت   « يقول  واضاف 
يكون لدى الشبكة الوطنية التزام 
وعلى  احلقيقة  معرفة  يف  صارم 
األساسية  املودة  بعض  األقل 
إذا جاز  الفريق املضيف،  لصاحل 

التعبري.«
كما انتقد السيد ابوت ABC لبثها 
يدعون  اللجوء  لطاليب  ادعاءات 
االسرتاليني  البحارة  ان  فيها 
بأجزاء  االمساك  على  اجربوهم 

أيديهم.  وحرق  الساخنة  احملرك 
قصة  يف  دورها  انتقد  كذلك 
على  االسرتالية  التجسس 
يف  تسببت  واليت  إندونيسيا، 

أزمة دبلوماسية كربى.
وجاءت مزاعم التجسس يف وثائق 
وكالة أمنية أمريكية سربها املدعو 

إدوارد سنودن .
أن  »يبدو  الوزراء  رئيس  وقال 
مزاعم  بث  فرحة يف  ABC كانت 

اخلائن الذي يدعى سنودن.«.
وتابع يقول ان »اي بي سي مل 
تبث فقط ما قاله، بل اخذت زمام 
املبادرة يف اإلعالن عما قاله. وقد 

كان ذلك مصدر قلق عميق.«
تكون  ان  ابوت  السيد  ويريد 
ABC جامعة أخبار ومنظمة تقارير، 
قائال انه حيق هلا على غرار مجيع 
وكاالت األنباء ، أن تقدم »أدلة 

ذات مصداقية.«.
وقال »لكن جيب اال تقف موقفا 

حامسا ضد بلدك.«

أبوت تتهم ABC بالعمل 
ضد مصاحل أسرتاليا
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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

يف  األسرتالية  املمثلية  أكدت 
رام اهلل أن احلديث عن إمكانية 
الفلسطينيني  الالجئني  توطني 
خطة  على  بناء  أسرتاليا  يف 
جون  األمريكي  اخلارجية  وزير 
بني  للسالم  للوصول  كريي 
واإلسرائيليني  الفلسطينيني 
تضليل،  وهو  صحيح  غري 
أي  حدوث  عدم  على  مشددة 
تغيريات على سياسات احلكومة 
األسرتالية مبا خيص اهلجرة من 
األراضي الفلسطينية، ومضيفة 
تغري  مل  األسرتالية  ‘احلكومة 
ميكن  الذين  الفلسطينيني  عدد 

استيعابهم يف أسرتاليا’.
يف  األسرتالية  املمثلية  وقالت 
يف  ورد  ما  إن  صحايف  بيان 
احمللية  تقرير نشرته وكالة ‘معا’ 
يف 6 اجلاري مرتمجا عن مصادر 
جون  خطة  أن  من  إسرائيلية 
األمريكي  اخلارجية  وزير  كريي 
دولي  صندوق  إنشاء  تشمل 
أسرتاليا  يف  يريد  من  لتوطني 
والسماح جلزء قليل بلم الشمل 

داخل إسرائيل مضلل.
اسرتاليا  ‘أن  البيان  وأضاف 
اليها  يأتون  الذين  تستقبل  ال 
طريق  عن  شرعية  غري  بصورة 
مشرية إىل أن احلكومة  القوارب’ 
األسرتالية اختذت التدابري األكثر 
صرامة على الطالق وذلك حلماية 
‘بعملية  تعرف  واليت  حدودها 

السيادة احلدودية ‘.
هذه  اطار  يف  أنه  وأوضحت 

أسرتاليا تعلن أن احلديث عن إمكانية توطني الالجئني الفلسطينيني 
على أراضيها وفق خطة كريي للسالم تضليل وغري صحيح

أي  فإن  اجلديدة  السياسة 
أسرتاليا  اىل  حيضر  شخص 
طريق  عن  شرعي  غري  بشكل 
تأشرية  حبوزته  وليس  القارب 
يف  استيعابه  يتم  لن  دخول 
هذه  تطبيق  وأن  أسرتاليا، 
اجلميع  على  يسري  السياسة 
أو  وأطفال،  أسرا  كانوا  سواء 
األطفال غري مصحوبني بأهاليهم، 
ذو  واألشخاص  واملتعلمني، 
أي  هناك  وليست  املهارات، 
استثناء هلذه السياسة. وأشارت 
بيانها  يف  األسرتالية  املمثلية 
اىل أن األشخاص الذين يصلون 
اىل أسرتاليا بصورة غري قانونية 
يتم ترحيلهم خالل 48 ساعة اىل 
بلدان جزر احليط اهلادئ أو بابوا 
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الختاذ  ناورو  أو  اجلديدة  غينيا 
يسمح  وال  املناسبة  اإلجراءات 

هلم بالبقاء يف أسرتاليا.
الذين  األشخاص  أن  وأضافت 
يصدقون أكاذيب مهربي البشر 
فيها  ومبا  شيء  كل  خيسرون 
أرواحهم وأرواح عائالتهم وذلك 
أسرتاليا  القدوم اىل  حملاولتهم 
بالقوارب وبطريقة غري شرعية.

وجددت أسرتاليا التزامها بتوفري 
ملجأ ألكثر الناس ضعفا بالعامل، 
أنه  يدعي  شخص  أي  وأن 
استقرار  املساعدة يف  يستطيع 
وسيلة  بأي  اسرتاليا  يف  أحد 
ما  حد  على  كاذب  فهو  أخرى 
جاء يف بيان املمثلية األسرتالية 

برام اهلل.

كريي

يف  كانتربي  بلدية  كرمت 
شخصية  أسرتاليا  سيدني، 
العام 2013 رئيس مركز مجعية 
اخلريية  وضواحيها  املنية  أبناء 
مصطفى العرجا خالل اإلحتفال 
يف يوم أسرتاليا الوطين الذي 
أقيم  يف منطقة  كانرتبري يف 

سيدني.

كانرتبري  بلدية  عضو  وقال 
»مت  باملناسبة:  صاحل  خضر 
العرجا  مصطفى  السيد  إختيار 
اجلالية  ألبناء  خلدماته  تقديرًا 
اليت  اإلجتماعية  وأعماله 
بناء جمتمع أفضل  ساهمت يف 

يف سيدني.«
وقدم  صاحل: »تهانيه للسيد 

تكريم مصطفى العرجا يف يوم أسرتاليا الوطين: الرجل املثالي لعام 2013

املنية  أبناء  وجلمعية  عرجا 
واجلالية  اخلريية  وضواحيها 

اللبنانية والعربية«.
من  كل  املناسبة  حضر  وقد 
عقيلة السيد عرجا ونائب رئيس 
وضواحيها  املنية  أبناء  مجعية 
اخلريية حسني علوش والناشط 

اإلجتماعي سعيد حييى.
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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 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

بفّض  قراره  جنبالط  وليد  اختذ 
فسّخر  الناعمة،  مطمر  اعتصام 
العناصر  مئات  شربل  مروان 
طويل  يوم  املهمة.  لتنفيذ 
املعتصمني  مع  املواجهات  من 
الطريق،  فتح  بإعادة  انتهى 
بعد  إغالقها  بإعادة  ووعد 
تنّفذ  مل  إذا  احلكومة  تشكيل 
التعهدات... حصيلة هذا اليوم 
دّلت بوضوح على أن »الدولة« 
حاضرة بقّوة يف مواجهة الناس 
ومصاحلهم على عكس ما ُيشاع 

عن غيابها.
التاريخ،  جنبالط  وليد  يعشق 
 ١٤ بتاريخ  تذكريه  وجب  لذلك 
يومها صّبت يف   .٢٠٠٣ أيلول 
الشحار  قرى  اقرتاع  صناديق 
بيضاء.  ورقة   ٦٤٠٠ الغربي 
الوعود  تنفيذ  يف  الفشل  كان 
عني   – الناعمة  مطمر  بإقفال 
تعويضات  وعدم دفع  درافيل، 
املهجرين، سببني رئيسيني يف 
خروج أهالي املنطقة على قرار 
منذ  األوىل  للمرة  جنبالط  وليد 

انتهاء احلرب األهلية.
حيل عام ٢٠١٤ على وقع الوعود 
ودفع  املطمر  إغالق  نفسها، 
فارق  مع  املهجرين،  تعويضات 
خيار  حتول  يف  يتمثل  وحيد 

مطمر الناعمة.. َع الوعد يا كّمون 
»سوكلني« تكسب اجلولة األوىل

بسام القنطار

أبديا  املختص  الوزير  وال  الوزراء  جملس  رئيس  فال  والصالحية، 
جملس  ألزم  املسؤولني  من  أحد  وال  املوضوع،  بهذا  اهتمام  أي 
االمناء واالعمار حبصر استعمال املطمر للعوادم دون سواها، وفقًا 
ملضمون العقد، علمًا بأن الشاحنات اليت تدخل حاليًا اىل املطمر 
حتمل نفايات على مجيع أشكاهلا وبصورة عشوائية، من دون أي 

معاجلة، ما يعين أن ال قيمة ملا تعهدوا به«.
وأمام مشهد املعتصمني املفرتشني االرض، حتولت القوى االمنية 
قرارها  واضحًا  وكان  شاحنات سوكلني،  حلماية  اىل شرطة سري 
باملواجهة. وتوىل أكثر من عشرة ضباط إدارة قوى مكافحة الشغب 
لتمر  الطريق  يف  ثغرة  فتح  يف  وجنحت  املعتصمني  طّوقت  اليت 
منها أكثر من عشرين شاحنة. مواجهات طفيفة مع األمن أفضت 
الحقًا اىل إعادة إغالق الطريق، خصوصًا بعد أن انضم العشرات 
عبثًا  الظهر.  صالة  عقب  االعتصام  اىل  الناعمة  حارة  شباب  من 
االتصال  الناعمة  مطمر  إقفال  بإدارة محلة  املكلفة  اللجنة  حاولت 
على  اإلصرار  اىل  تدفعهم  اليت  األسباب  لتوضيح  باملسؤولني 
استكمال اعتصامهم واملطالبة بصدور تعهدات واضحة عن جملس 
اإلمناء واإلعمار تربهن أن ١٧ كانون الثاني ٢٠١٥ هو تاريخ نهائي 
أما  لبنان،  خارج  ميقاتي  جنيب  الرئيس  املطمر.  إلغالق  وقاطع 
املعتصمني  للقاء  استعداد  على  ليس  أنه  فأعلن  جنبالط  النائب 

قبل يوم االثنني.
وبعد ثالث ساعات على قطع الطريق، أطلق سراح العياش، لكن 
املشهد كان يوحي باقرتاب مواجهة جديدة. استدعت القوى األمنية 
املياه. وترافق ذلك مع  ثالث شاحنات مصفحة وجمهزة خبراطيم 
تسريب القوى األمنية خربًا بني املعتصمني مفاده أن قرار حسم 
االرض قد اختذ من مجيع املرجعيات السياسية، وأن فتح الطريق 

سيتم مهما كان الثمن.
تداول النشطاء يف ما بينهم، وأعلنوا عند الساعة الثالثة بعد الظهر 
حتقيق  حتى  االعتصام  استمرار  معلنني  الطريق،  بإخالء  قرارهم 
مجيع األهداف بأشكال متنوعة وسلمية. وكررت محلة إقفال مطمر 
الناعمة مطلبها »حبصر استخدام املطمر لردم عوادم النفايات دون 
سواها وتشكيل جلنة مراقبة من االختصاصيني البيئيني املستقلني 
 ١٧ يف  نهائي  بشكل  املطمر  »إقفال  مؤكدة  املنطقة«،  وأهالي 

كانون الثاني ٢٠١٥«.
نعتزم  الوعود،  إلنفاذ  اجملال  يف  »إفساحًا  احلملة  بيان  وأضاف 
تشكيل  تاريخ  من  يومًا   ١٥ مهلة  يف  املطمر  مدخل  إىل  العودة 
الوعود«.  احرتام  عدم  حال  يف  الثقة  ونيلها  العتيدة  احلكومة 
ومستمرون  بطرق حضارية،  »االعتصام مستمر  أن  على  وشددت 

حبراكنا حلني حتقيق األهداف«.
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فضّت القوى األمنية بالقوّة اعتصام مطمر الناعمة على وقع وعود مكرّرة بإقفاله بعد... سنة )هيثم 
املوسوي(

االعرتاض الشعيب من احلالة العفوية االنفعالية اىل التنظيم.
ال سبيل إىل حتليل السبب الذي دفع القوى االمنية عند السادسة 
من صباح يوم اجلمعة من االسبوع املاضي اىل االنقضاض بوحشية 
عني  على مخسة شبان يفرتشون االرض أمام مدخل مطمر الناعمة – 
قرار  عن  اخلروج  ملفاعيل  السياسي  اإلسقاط  دون  من  درافيل، 

جنبالط حني يعلن »ضرورة فّض االعتصام فورًا«.
»مسحنا بإغالق  بالغة الوضوح  الوزير مروان شربل رسالة  أوصل 
 – بغطاء سياسي  السابع  اليوم  أيام، وفتحناها يف  الطريق ستة 

طائفي«.
مل تكتف القوى األمنية بتكسري اخليام وفتح الطريق أمام شاحنات 
شركة سوكلني، بل الحقت الناشطني اىل املنازل، واعتقلت الناشط 
الدكتور أجود العياش الذي لعب دورًا مركزيًا يف إجناح االعتصام، 
على  مواطن طل وشوف سرقة ونصب  »يا  تقول  بأغنية  صادحًا 

املكشوف، حممية بأرض الشوف مكّب زبالة بالشّحار«.
أبناء القرى احمليطة مبطمر الناعمة  ختتصر هذه األغنية واقع حال 
قبل  يوم  عامًا،   ١٦ منذ  يدفعونه  الذي  والثمن  درافيل،  عني   –
وليد جنبالط بصفقة نقل مكب برج محود اىل كسارة قدمية غري 
شرعية يف أراضي متلكها الرهبنة املارونية يف منطقة عني درافيل 
أراضي  من  مربع  مرت  ألف   ٣٠٠ املطمر  حيتل  أن  قبل  العقارية، 

املسيحيني والدروز يف بعورته وعني ودرافيل.
العياش  اعتقال  بعد  املعتصمون  عاشها  والفر  الكر  من  ساعات 
وقرروا  عشرة  احلادية  الساعة  عند  قواهم  مجعوا  الطريق،  وفتح 
معاودة االعتصام أمام الطريق املؤدية اىل املطمر عند االوتسرتاد 
الذي  الناعمة،  حارة  بلدة  ابن  احلاج حممد  دموع  كانت  الساحلي. 
فقد ابنه بعد صراع مع السرطان، كافية إلعالن مجيع املعتصمني 
احلاج حممد ودعوا  االرض اىل جانب  افرتشوا  باملواجهة،  قرارهم 

أبناء املنطقة اىل االنضمام لالعتصام.
وحتدث باسم املعتصمني الناشط البيئي الدكتور ملحم خلف، فأكد 
»أن هذه السلطة اليت فشلت يف إدارة الناس وتأمني حقوقهم 
االساسية جلهة احلفاظ على الصحة العامة وعلى مستقبل أطفالنا، 
تأليف حكومة على مدى عشرة أشهر، وفشلت  واليت فشلت يف 
ها  السلطة،  عن  اخلارجة  املناطق  من  عدد  يف  األمن  تثبيت  يف 
هي تظهر وتستفيق لقمع ناشطني مساملني، وتسلط قوتها على 
أي  من دون  وتعتقلهم  القانون،  بتطبيق  يطالبون  عزل  مواطنني 

سند قانوني«.
وأكد خلف أن »البيانات اليت صدرت حول إغالق املطمر يف أوائل 
عام ٢٠١٥ أتت منقوصة لعدم ذكر حصر استعمال املطمر بالعوادم، 
القرار  أصحاب  من  التعهد  هلذا  الضامنة  السلطة  التزام  ولعدم 

أن  تستحّق  ال  بالده  أّن  عربي صغري  بلد  خارجّية  وزير  ـ حيتّج   ١
توصف بالتخّلف، ألّنها بالعكس، متأل األرض مبنجزات التكنولوجيا، 

والسماء باألقمار الصناعّية!. 
**

٢ ـ قال: »اخلطأ هو أّننا اعتربنا شعبنا قد جتاوز »األصولّية« 
فقط ألّنه مّرة احتضن املاركسّية أو القومّية، وها هي الثورات 

أو اإلنتفاضات أو الفورات العربّية واليت تسّمى »الربيع العربي« 
تعيدنا إىل جاّدة الصواب، وتقول لنا إّنا استهّنا كثريًا باألصولّية، 

وقّوتها، وتغلغالتها، وارمتينا أكثر، ومن دون حماولة جاّدة 
لتفكيك اخلطاب األصولي، يف معمعان حداثة قشرّية بامتياز«. 

**

٣ ـ افرتْض إّني موافق معك، فمنافسك »يوّظف« و«يستثمر« يف 
القضّية الفلسطينّية، ولكن، ولك ميّن قبلة على رأسك وكتفك، 
الفلسطينّية غري اخلذالن وذلك من يوم  أنت تفعل للقضّية  ماذا 

يومك؟.  
**

٤ ـ جنحوا يف إقناع صديقهم، أو الذي يظهر حقيقة كأّنه عميلهم، 
أمّيا جناح، إّنه مل يلق حتفه من خنجرهم املسموم يف ظهره، بعد 
خنجِره  وانغراز  تعّثره،  من  مات  بل  رأسه،  اشرتى  باعوه ملن  أن 

بالصدفة أو بالقضاء والقدر، يف بطنه!. 
**

٥ ـ ُياض احلاضر بشروطه ال بشروط املاضي.   
**

٦ ـ سأله: »من ذا الذي يظهر كثريًا يف الصور خلف السّيد األخضر 
اإلبراهيمي«؟.  فأجاب يائسًا: »إّنه إّياه، الذي كان يف إسرائيل، 
انتقل  ثّم  الغزو وسقوط صّدام حسني،  بعد  العراق  إىل  وانتقل 
إىل لبنان، وكان له شأن يف حقبة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري، وهو حاضر اآلن بقّوة يف مشهد الصراع على سوريا، إّنه 

األمريكي الوقح: جيفري فيلتمان«!. 
**

٧ ـ وذاك الذي يرتدي املرّقط ال يزال وحده، من قديم الزمان، 
ميشي على املاء!. 

Shawki١@optusnet.com.au

شوقي مسلماني 

الذي خلف األخضر اإلبراهيمي!

إىل أن ينجلي ُغبار املواجهة، أو الكباش يف جنيف، ستبقى ناقة 
احلكومة باركة يف أرضها.

يومان، ثالثة، أسبوع، أقل أو أكثر، ال يهّم. فالقصة ههنا. واألصّح 
ههناك. وتضييع الوقت مطلوب على أطباق من فضة ومن تأجيل. 
وبأشكال وصَيغ خمتلفة. وألسباب تتعّلق حينًا حبقيبة وزارية، كما 
ترتبط أحيانًا باسم وزير صارت الوزارة جزءًا من كيانه، واعتادت 

احلقيبة َحْدبه وحنانه.
يف أي حال، وأيًا تكن األسباب والعوامل، فالنتائج التأليفّية يف 
العاصمة  أخرى ال صلة وصل بينها وبني  بنتائج  ارتبطت  بريوت 

اللبنانّية أو بعاصمة الشمال.
إمنا اخلرب اليقني قد يأتينا من جنيف، وقد ال يأتي إاّل من دمشق 
القنوات ذاتها... وقد تكون مصحوبة ومشفوعة هذه املّرة  وعرب 
بإشارة وتزكية من طهران، على ما تقول قارئة الفنجان، وتوافقها 

حااًل وسريعًا عّرافات دلفي.
تدور  اليت  ة  احملريرِّ األسئلة  لكل  موجب  ال  وخاصة،  عامة  بصورة 
اليت  الكربى  االستحقاقات  فلك  وحتديدًا يف  اللبناني،  الفلك  يف 
ُيبنى على أساسها لبنان »اللي جايي«... أو لبنان املرحلة اجلديدة 

والعهد اجلديد، واحلكومة اجلديدة، وجملس النواب اجلديد.
به ويتفاعلون  يتأّثرون  ُأناس  فالوضع يف سوريا له دوره. وله 

معه، وإن كانوا أناسًا لبنانّيني يشار إليهم باْلَبنان.
عن  تبحث  اليت  األسئلة  تلغي  ال  والوقائع  احلقائق  هذه  أن  غري 
اخلصوم،  كبار  مشل  مْجع  دون  حُتول  اليت  »الدقيقة«  األسباب 
التيارات  وكبار  الساحة،  وكبار  القوم،  وكبار  املسؤولني،  وكبار 
ورفع  األفاعي،  جّب  من  لبنان  انتشال  سبيل  يف  واألحزاب... 
الغطاء عن مصادر الفوضى واإلرهاب والتسّيب املنتشر كالرمل 

يف كل املدن واملناطق؟
ومَل يبدو أمر عادّي جدًا، وبسيط جدًا، كتأليف حكومة عادية جدًا، 
كأنه من رابع املستحيالت؟ بل أصبح بعد عشرة أشهر من االنتظار 

مبثابة َمْن يشاء مجع املاء والنار؟
اجلواب الوحيد الذي ميكن احلصول عليه بسهولة، حتى من الناس 
العادّيني، أن قرار لبنان ليس يف يده. كذلك قرار تأليف احلكومة 
السالمّية، وما يلي من استحقاقات ذكرناها آنفًا. فالتداخل والتشابك 
واالرتباط السياسي وغريه وسواه، هذا كّله يتفاعل ويشّكل حااًل 

من االرتباك والشلل، لكون »الزّر« ُيضغط من خارج.
أي من هنا إىل طهران، مرورًا بالعواصم الفاعلة املعروفة بأمسائها 

فان. ف ويؤلرِّ ف ويؤلرِّ وأدوارها... بلى، على رغم ذلك كله سُتَؤلَّ
الياس الديري

ُيؤلِّف ُيؤلِّفان ُتَؤلَّف؟
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فادي األعور: أنا أقوى من جنبالط!
غسان سعود
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مل يكن وسط بريوت ضمن املناطق اليت يفّكر 
فادي األعور يف الرتدد إليها ولو لشرب فنجان 
احلسابات  ويف  أمري.  وال  هو  بيك  ال  قهوة. 
الدرزي  اإلقطاع  على  الناقمني  من  الدرزية، هو 
الذي ال يرتك لغري املطيعني ولو فتات الفتات. 
لكنه رغم كل ذلك، حيمل مفتاحًا ملكتب كبري يف 

أهم مباني الوسط التجاري.
حني يلتقيك مرة ثانية، سيشعرك بأنه يعرفك منذ 
أسراره،  كل  املقابل  تعرف يف  وبأنك  سنوات، 
وحقبة  هنا  أمين  حدث  إىل  بالتلميح  فيكتفي 
األعور،  فادي  النائب  يتصرف  هناك.  سياسية 
الفلسطينية  للقضية  مؤيد  كصديق،  جهته،  من 
ابن  أنه  مع  السياسي،  اإلقطاع  على  وحمرض 
التصرف  مبادلته  لآلخرين  تاركًا  األعور،  عائلة 
نفسه أو استعداءه. ورغم القامة الودودة اليت 
تتذكر بني خطوة وأخرى أنها تشغل موقعًا نيابيًا، 
فتضبط سرعتها وحركة ساعديها، ال يزال النائب 
البعبداوي يثري أسئلة يف أروقة اجمللس النيابي 
له  الرجل هنا. ال حيفظ  عّما يفعله هذا  وخارجه 
اجمللس سوى القول الشعيّب عن الدبس والنمس 
الذي شطبه الرئيس نبيه بري من حمضر اهليئة 
الدعوات اليت ترده من السفارات  العامة. ميّزق 
يقرأها.  أن  قبل  املتنوعة  حفالتها  إىل  األجنبية 
ميكن أن مير بسيارتك املعطلة على طريق فرعي، 

فينزل قبل مرافقيه لـ«يعطيها دفشة«.
ملعقة.  فيطلب  »سوشي«  أمامه صحن  جيد  قد 
اجمللس  يف  النواب  أحد  مكتب  تدخل  أن  ميكن 
النيابي فرتاه ومخسة أو ستة من زمالئه يتحّلقون 
حول األعور مذهولني من قصصه املذهلة. ميكن 
فرتاه  قرنايل  ببلدته  األسبوع  نهاية  يف  متر  أن 
فوق جرافة ينجز بعض األعمال اخلاصة يف منزله 
وحوله. ماذا يفعل هذا الرجل يف اجمللس النيابي 

وكيف وصل إليه؟
يف عدوان 1967 كان فادي األعور يف السابعة 
من عمره. بكى حبرقة عندما وّضبت والدته كنزة 
إحدى  له  حاكتها  قد  كانت  عليه  صغرية  باتت 
لالجئني  بها  لتترّبع  قرنايل،  بلدته،  مسنات 
الفلسطينيني. لكنه سرعان ما وافق على التخلي 
عنها حني قّصت له والدته أخبار هؤالء الالجئني. 
ال بل وقع يف حبهم حني غدت قصصهم املادة 
تلميذًا  أكن  »مل  مدرسته.  ملسرح  الرئيسية 
شاطرًا«، يقول األعور، مستدركًا: »وال كسالن؛ 

املهم أن أجنح«.
بعد ذلك خبمسة أعوام، كان الصيب نفسه يتظاهر 
مع زمالئه يف املدرسة ملطالبة بلدية قرنايل بصّب 
أقربائه  بعض  فأّنبه  تزفيته،  أو  املدرسة  طريق 
ألن زعيم عائلته، بشري األعور، »يغّطي البلدية«. 
ومل يلبث أن وقع الصدام بني احلكومة اللبنانية 
والفدائيني وكان األعور وزير داخلية، فتكّرست 
نقمة »األعور الصغري« على »األعور الكبري«، أو 
ما راح يطلق عليه اإلقطاع العائلي، مع العلم بأن 
توارث  الذي  اجلبِّ  من  ينحدر  ال  احلالي  النائب 

الزعامة يف بيت األعور.
من  اخلامسة  يف  وهو  تويف  قد  والده  كان 
كانت  األربعة  وأشقاءه  رّبته  اليت  والدته  عمره. 
املنزل وخارجه،  موازاة عملها داخل  ترأس، يف 
»مجعية رعاية الطفل«، و«كانت جتلس يف يوم 
مع  انسجامًا  بدأ،  الصندوق«.  على  االنتخابات 
وهله بالقضية الفلسطينية ونقمته على اإلقطاع، 
إىل  االجتماعيني  القوميني  بالسوريني  يلحق 
االنتماء   1977 عام  له  أتيح  حتى  اجتماعاتهم، 
الرمسي إىل احلزب، متهيدًا ألدائه واجبه امليداني 
يف قتال إسرائيل عام 1982. هنا يتحدث األعور 
خارق. قبل  بأشياء خطرية ودور  يوحي  بغموض 
احلزب  استقطاب  الفضل يف  لنفسه  أن ينسب 
خصوصًا  الشباب،  مئات  منطقته  يف  القومي 
الدروز منهم، ال سيما أبناء بيت األعور. بقي يف 
احلزب القومي الذي شغل موقع منفذه العام يف 
املنت األعلى حتى عام 1998، حني فك »االلتزام 
اإلدارّي«. ملاذا؟ »ألن دوائر احلزب أخذت تأكل 

نفسها وباتت مثقلة برتاكم األعباء التارخيية«.
ختتفي سبع سنوات من التسلسل الزمين لألحداث، 
ليعود األعور ويظهر إثر »تكويعة« النائب وليد 

عام  جنبالط 
عندما   ،2005
خصومه  حبث 
ج  ا لسر ا » بـ
عمن  والفتيل« 
يعارضون توجهاته 
الطائفة  يف 
باتت  الدرزية. 
األعور  بيانات 
يوزعها،  من  جتد 
حالته  وجدت  كما 
سواء  الصغرية، 
عائلته  داخل 
قرنايل  يف  أو 
من  وجريانها، 
وما  يتبّناها. 
متوز  حرب  كادت 
أوزارها،  تضع 

يعمل على قوائم تظهر الغنب 
الذي يلحقه جنبالط بالعائالت 

املعارضة ألسرته )هيثم املوسوي(

أحداث  عشية  يرأس  احلالي  النائب  كان  حتى 
7 أيار »هيئة العمل املقاوم يف لبنان«. وهي، 
)شبه  املقاومة  سرايا  خاليا  إحدى  يصفها،  كما 
تلك  يف  فعليًا  اشرتاكها  عدم  ورغم  النائمة(. 
األحداث، أظهر األعور بواسطتها التزامًا سياسيًا 
وأمنيًا تهّرب منه معظم حلفاء حزب اهلل اآلخرين 
يف  األعور  ضمن  هكذا  الدرزية.  الطائفة  يف 
املقعد  عن  لرتشحه  احلزب  تبيّن   2009 انتخابات 
الدرزي يف بعبدا، قبل أن يتعرف النائب ميشال 
عون إليه ويفّضله على سائر املرشحني. »طفاًل، 
تصدمين  أن  قبل  النيابة  من  بأكثر  أحلم  كنت 
األعور. مل حيّل  يقول  الطائفي«،  النظام  حقائق 
أول بني مجيع املرشحني يف قضاء بعبدا يف تلك 
االنتخابات فقط، بل تقّدم املرشحني على الئحته 
الدروز بنحو اثنني يف املئة، مبا  عند املقرتعني 
يوحي أن بعض الناخبني الدروز الذين ال يؤيدون 

حزب اهلل وعون اقرتعوا له.
غدا نائبًا ومل يتغرّي كثريًا. حتى ولو كانت املسألة 
نقدًا  منزله  أو  مكتبه  تسمع يف  شعارات،  جمرد 
على  أشهر  منذ  ينكّب  الدرزي.  لإلقطاع  واضحًا 
يلحقه  الذي  الغنب  باألرقام  تظهر  قوائم  تنقيح 
تارخييًا  املعارضة  الدرزية  بالعائالت  جنبالط 
بعض  يف  للمختارة،  زياراته  تزده  مل  ألسرته. 
املناسبات السياسية، إال غضبًا من طريقة استعالء 
البيك. ال عقدة دونية هنا، يقول عن »أبو تيمور« 
مشاركاتي  »جتعلين  تقليدي،  سياسي  جمرد  إنه 
األمريكية  واملنظومة  اإلسرائيليني  قتال  يف 
أنه  على  يوافق  بكثري«.  منه  أقوى  املنطقة  يف 
عمله  يف  الدرزي  اإلقطاع  على  نقمته  ر  ُيَظهِّ مل 
ــــ السياسّي ــــ  النيابي، لكن املوقع التشريعّي 
اخلدماتّي خصوصًا سّهل، حبسب قوله، تواصله 
عن  يكّف  ال  الذين  املواطنني  من  أكرب  عدد  مع 
حتريضهم على االنتفاض لكراماتهم ضد اإلقطاع 
عمومًا الذي يعاملهم كالعبيد. ويف رأيه، النائب 
طالل أرسالن »وجه آخر لسلوك إقطاعي واحد«، 
من  تقريبه  اهلل  حزب  حماوالت  بأن  العلم  مع 
أرسالن فشلت ألن »من لديه قضية يتحّسس من 

املقربني أكثر من البعاد«.
بأن  اقتناع  يتكّرس  األعور،  مع  دردشات  بعد 
احلظ وحده من أصعده يف »البوسطة« الربتقالية 
إىل  بعبدا  يف  املرشحني  تقل  اليت  الصفراء  ــــ 
اجمللس النيابي. كان يفرتض خبطابه السياسي 
أن يقضي درزيًا عليه ال أن حيّوله إىل »املمثل 
أبناء  وخصوصًا  بعبدا«،  أهالي  لكل  الرمسي 
مشرعًا  نائبًا  يكون  لن  منهم.  الدرزية  الطائفة 
خدماتية.  جرافة  أو  سياسيًا  حماورًا  وال  يومًا 
سيبقى على طبيعته: سوري قومي اجتماعي غري 
منضبط، ينسب إىل والدة سلطان باشا األطرش 
هروعها إىل سطح منزهلا عند رؤيتها ابنها عائدًا 
اليت  »الدار  مرددة:  سطحه،  لنكش  القرية  إىل 
وسيشبك،  حالل«.  هدمها  حيمونها،  زملًا  جتد  ال 
بعد غداء األحد، أصابعه بأصابع أبنائه وأصدقائه 
زينة  وما  العدا،  من  داري  زينت  مرّددًا:  ليدبك 

الدار إال رجاهلا.

األزهر يقرتح التمديد للمفيت
قاسم س. قاسم

ال تصرحيات نّواب تيار املستقبل اليت هامجت 
عضده،  يف  تفّت  قباني  رشيد  حممد  املفيت 
وال »غزوة اخلاشقجي« والتجييش ضده أفلحا 
أيلول  منتصف  حتى  هو،  مواقفه.  تليني  يف 
املقبل، »املفيت الشرعي والوحيد« للجمهورية 
اللبنانية. بعد هذا التاريخ، قد يصبح التمديد 

للرجل مطلبًا ملن حياربونه اليوم.
تنتهي يف 15 أيلول املقبل والية مفيت اجلمهورية 
الشيخ حممد رشيد قباني. يف األحوال العادية، 
يلتئم اجمللس االسالمي الشرعي ويدعو اهليئة 
ظل  يف  أما  جديد.  مفت  انتخاب  اىل  الناخبة 
منتخب  أحدهما  اثنني،  اىل  اجمللس  انقسام 
تابع للمفيت والثاني ممددة واليته مواٍل لتيار 
املستقبل، فإن األمور قد تنحو منحى آخر رمبا 

ينتهي بـ... التمديد للمفيت احلالي.
فأعضاء  للغاية.  واقعيًا  السيناريو  هذا  يبدو 
أنهم  يؤّكدون  املستقبل  لتيار  التابع  اجمللس 
بالدعوة  واجبهم  سيمارسون  أيلول   15 يف 
بالسعي  قّباني  ويتهمون  مفت،  انتخاب  اىل 
اىل التمديد عرب اجمللس احلالي »غري املوجود 
الدولة«،  قرار جملس شورى  أساسًا، حبسب 
حممد  له  املمّدد  اجمللس  عضو  يقول  كما 
سعيد فواز، فيما ينفي املقربون من املفيت، 
يف املقابل، هذه »التهمة« يف شكل قاطع، 
وينقلون عن الرجل أنه »لن يبقى يف منصبه 
حلظة واحدة بعد انتهاء واليته«، و«لن يطلب 
من أحد متديد واليته«، الفتني اىل أن »أعضاء 
اجمللس الشرعي املنتخب أكدوا رفضهم مبدَأي 

العزل والتمديد«.
املدير العام لالوقاف االسالمية الشيخ هشام 
الزميلة  مع  اتصال  يف  يستبعد،  ال  خليفة 
وارد«،  شيء  »كل  احتمال.  أي  »األخبار«، 
يقول. ويشري اىل أن األشهر املقبلة »ستشهد 
وشعبيًا«  وقانونيًا  سياسيًا  تصعيدًا  بالتأكيد 
يستبعد،  أن  دون  من  اجمللسني،  كال  من 
أيضًا، احتمال أن يكسر اجمللس املؤيد لتيار 
السلطنة  أيام  منذ  املتداول  العرف  املستقبل 
العثمانية بانتخاب مفت من بريوت عرب انتخاب 
خليفة  الشّعار  مالك  والشمال  طرابلس  مفيت 

لقباني.
أن  يرى  من  االفتاء  دار  أروقة  يف  أن  إال 
املستحكم  اخلالف  رغم  على  لقّباني،  التمديد 
بينه وبني تيار املستقبل، قد يصبح »ضرورة 
آلية  هناك  أن  اىل  الفتًا  وحملية«،  إقليمية 
الفتوى  دار  لسيد  بالتمديد  تسمح  قانونية 
تطّلب  لطاملا  هؤالء،  رأي  سنوات. يف  ثالث 
انتخاب مفت جديد للجمهورية اللبنانية توافقًا 
وسوريا  كالسعودية  االقليمية،  الدول  بني 
ومصر. ويذّكرون بأن قباني بقي قائمًا مبقام 
املفيت سنوات عدة )1989 ــــ 1996( اىل ان 
مت التوافق االقليمي، وهو ما يبدو بعيد املنال 
يف ظل املناخات العاصفة يف املنطقة، وهذا 
ما مسعه معنّيون من وفد من األزهر زار بريوت 

أخريًا، مقرتحًا التمديد لقباني.
بني  اتفاقًا  يتطّلب  مفت  انتخاب  فإن  كذلك 
األمر  السّنية،  الطائفة  يف  الداخلية  األطراف 
غري املتيسر حتى اآلن يف ظل انقسام اهليئة 
تأمني  على  طرف  أي  قدرة  وعدم  الناخبة 

النصاب الالزم النتخاب مفت.
للمجلسني  النصاب  تأمني  مت  حال  وحتى يف 
أو  واليته،  واملمددة  املنتخب  الشرعيني، 
مفت  انتخاب  النتيجة  فستكون  منهما،  ألي 
مستفّز للطرف اآلخر، ألنه »يف لبنان ال يوجد 
يطمعون  الشرع  قضاة  وغالبية  حياديون، 
باملنصب، ما يؤثر على تعاطيهم يف امللفات 
اليت يواجهونها، وجيعلهم حتت تأثري األطراف 

السياسية الفاعلة«.
االقليمية  الصورة  جالء  انتظار  يف  وألنه، 
مبفت  اإلتيان  أحد  مصلحة  من  »ليس  أيضًا، 
قد  احلل  أن  يف  املفارقة  فإن  استفزازي، 
أشاد  الذي  احلالي  للمفيت  التمديد  يكون يف 

الوفد األزهري بسياسته التوافقية«.
ويلفت أصحاب هذا الرأي اىل أن قباني، الذي 
شّكل يف مرحلة من املراحل غطاًء شرعيًا لتيار 

املستقبل، لعب مع احتدام االحتقان الطائفي 
دور »االطفائي«.

يعّدد هؤالء »قطوعات« عدة كان ميكن أن تقود 
إىل انفجار مذهيب لوال مبادرة املفيت اىل تهدئة 
النفوس، من التعّرض لشيخني من دار الفتوى 
يف منطقة اخلندق الغميق وحلق حليتيهما بداية 
العمليات  إدانته  اىل  وصواًل  املاضي،  العام 
االنتحارية اليت استهدفت مناطق البيئة احلاضنة 
كيف  ختّيل  ميكن  »هل  ويسألون:  اهلل.  حلزب 
سيكون الوضع لو أن سيد دار الفتوى جارى 

اخلطاب املذهيب السائد؟«.
احلريري  االنفتاح  أن  نفسها  املصادر  وترى 
األخري على املشاركة مع حزب اهلل يف حكومة 
جامعة، معطوفًا على الرّد الصارم الذي أصدره 
االسبوع  من  اخلمبس  احلريري  سعد  الرئيس 
واصفًا  النصرة«  »جبهة  بيان  على  املاضي 
»املواقف  صوابية  يثبت  بـ«املشبوه«،  إياه 
عن  بعيدًا  الدار  انتهجتها  اليت  التوافقية« 

االنسياق يف سياسة التجييش املذهيب.
ومتّيز هذه املصادر بني مواقف الرئيس احلريري 
اىل  مشرية  السنيورة،  فؤاد  النائب  ومواقف 
اليت  السنيورة  إدارة  من  احلريري  »امتعاض 
والفتة  املفيت«،  مللف  شخصيًا  طابعًا  اختذت 
ُتويبع  مبفٍت  »اإلتيان  يريد  السنيورة  أن  اىل 

)تصغري تابع( ليوصلهم اىل 7 أيار آخر«.
مستشاره  مع  احلريري  »تواصل  أن  وترى 
العرب  عبد  حرسه  ورئيس  احلريري  نادر 
والنائب معني املرعيب إلخراج املفيت من جامع 
اخلاشقجي عندما كان حماصرًا فيه أثناء تشييع 
إجيابية«.  رسالة  كان  الشّعار،  حممد  الشهيد 
زيارة  تندرج  نفسه،  االجيابي  السياق  ويف 
املسؤول يف تيار املستقبل حممد بركات اىل 
املفيت لالطمئنان اليه بعد »غزوة اخلاشقجي«.
جتمع  من  دين  رجل   250 وفد ضم  زيارة  أما 
العلماء املسلمني )املقّرب من حزب اهلل( لدار 
فتؤّكد مصادر  اخلاشقجي،  حادثة  بعد  الفتوى 
الدار أنها مل تكن »رسالة من حزب اهلل أو من 
املفيت ضد خصومه السياسيني«، بل »من باب 
اليت مل يقطعها احلزب ومن  االدبية  اللياقات 
يومًا، حتى عندما كان اخلالف  يدور يف فلكه 

السياسي بني املفيت وحزب اهلل يف أوجه«.
الرئيس  تعاطي  على  آمااًل  املصادر  وتعّلق 
املكّلف مّتام سالم مع هذا امللف، يف املرحلة 
املقبلة، »بسعة أفق واستيعاب لكل االطراف«، 
على رغم أن للمفيت عتبًا كبريًا على سالم الذي 
حضور  بعدم  املاضي  رمضان  شهر  يف  هّدد 
بقيت دعوة  إذا  املقاصد  أقامته مجعية  إفطار 
يف  فإنه،  كذلك  قائمة.  االفطار  اىل  قباني 
أحد واجبات العزاء، غادر اجمللس بسرعة فاجأ 
على  كان  املفيت  أن  علم  عندما  مرافقيه  بها 
وشك احلضور. لكن »ابن املصيطبة«، حبسب 
املاضية  الفرتة  طوال  »كان  الذي  املصادر، 
حريصًا على إعطاء كل الفرص لتشكيل حكومة 
وفاقية، يفرتض أن يكون توافقيًا وحياديًا يف 

موضوع دار اإلفتاء«.
من جهتها، تلفت مصادر سالم اىل أن الرئيس 
ملّفات  احلكومة،  تشكيل  بعد  تنتظره،  املكلف 
دار  ملف  يكون  »لن  شائكة  وإقليمية  حملية 
»رؤساء  أن  اىل  الفتة  بينها«،  من  الفتوى 
احلكومات السابقني عرضوا حلواًل ملشكلة دار 

الفتوى وهو ما سنلتزم به«.
قبل نهاية العام املاضي، عرض رئيس حترير 
من  القريب  سالم،  صالح  »اللواء«  جريدة 
تيار املستقبل، مبادرة على مفيت اجلمهورية، 
قباني  مصاحلة  منها:  عدة  نقاطًا  تتضمن 
على  التوافق  السابقني،  احلكومات  ورؤساء 
املفيت  والتزام  جديد،  شرعي  جملس  انتخاب 

بعدم التعاطي يف الشأن السياسي.
»فردية  كانت  ألنها  املبادرة  الدار  رفضت 
وتضمنت االعرتاف باجمللس الشرعي املنتهية 
واليته، وهو ما نرفضه كليًا«، ليبقى اخلالف 
االحتماالت  وكل  قائمًا،  الفتوى  دار  حول 
أيلول  الفصل يف  املوعد  انتظار  مفتوحة، يف 

املقبل. 
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مقاالت وتحقيقات

إلطالق  جارية  املفاوضات  كانت  بعدما 
أحد قصور  احملتجزات يف  معلوال  راهبات 
مطالب  اخلاطفة  اجلهة  طرحت  يربود، 
إىل  القضية  أعاد  ما  تعجيزية،  اعتربت 
املربع االول، يف حني نقل أحد املطرانني 
املخطوفني يف حلب إىل مكان احتجاز آخر 

فيما بات مصري رفيقه جمهواًل
»األخبار«  لـلزميلة  مطلعة  مصادر  كشفت 
اجلارية  املفاوضات  يف  جديد  تعّثر  عن 
لدى  احملتجزات  معلوال  راهبات  إلطالق 
»جبهة النصرة« يف مدينة يربود السورية 
القريبة من احلدود مع لبنان، منذ السادس 
وأشارت  املاضي.  األول  كانون  من 
جديد  سليب  مؤشر  ظهور  اىل  املصادر 
حول مصري أحد املطرانني، يوحنا إبراهيم 
وبولس يازجي، اللذين خطفا يف حلب قبل 

حنو مثانية أشهر.
يف  مسؤواًل  أن  املصادر  وأوضحت 
غري  وهو  الراهبات،  حتتجز  اليت  اجملموعة 
حل  إىل  التوصل  يف  رغبة  أظهر  سوري، 
مداخلة  حتصل  أن  قبل  لألزمة،  سريع 
نفسها،  اجملموعة  آخر يف  الفتة ملسؤول 
والبحث عن مقابل إضايف.  الرتيث  طالبًا 
على  تعمل  جهات  ثالث  أن  وأوضحت 
الراهبات مع  التوّصل اىل تسوية إلطالق 
هذه اجملموعة. األوىل ـــ وهي األكثر جدية 
ـــ تقوم بها منظمة دولية هلا نفوذها يف 
تتوالها  والثانية  الفرتة،  هذه  سوريا يف 
جمموعة تنسيق تضم لبنان وقطر وتركيا، 
والثالثة يقودها رجل أعمال سوري تربطه 
بشار  السوري  بالرئيس  قوية  صالت 
يف  االرض  على  نفوذًا  وميلك  األسد، 
السورية  السلطات  بأن  وأفادت  يربود. 
وخارجها  جهات كنسية يف سوريا  أبلغت 
استعدادها لتسهيل مهمة الوسطاء، لكنها 
حتفظت على أي تعاون مع قطر أو تركيا، 
العام  املدير  مواصلة  متانع  أن  دون  من 
لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم 
تركيا  يف  االمنية  اجلهات  مع  اتصاالته 
حل هلذه  إىل  للتوصل  والسعودية  وقطر 

القضية.
األعمال  رجل  فإن  املصادر،  وحبسب 
منطقة  من  ـــ  حصواني  جورج  السوري 
يربود وله نفوذ قوي بني أهلها، وسبق أن 
جنح مرات عدة يف التعاون مع وجهاء يف 
مواجهات قاسية  املدينة يف حتييدها عن 
مع اجليش السوري ـــ توّسط لدى مسؤول 
اجملموعة اخلاطفة الذي أبلغه أنه اضطر إىل 
نقل الراهبات من معلوال اىل يربود، بعد 
السوري  اجليش  نية  عن  معلومات  ورود 
الراهبات  وقتل  معلوال  يف  مواقع  قصف 
بقتلهن.  يتزعمها  اليت  اجملموعة  التهام 
وقد محل حصواني اىل اجملموعة اخلاطفة 
ضمانات من القيادة السورية بعدم القيام 
بأي عمل من شأنه تهديد حياة الراهبات. 
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وبعد مفاوضات، وافق املسلحون على نقل 
الذي  حصواني  قصور  أحد  اىل  الراهبات 
املسلحة  اجملموعة  منح  على  ضمنًا  وافق 
القصر  يف  األمين  الوضع  بإدارة  اإلذن 
وحميطه، وهو أّمن اتصاالت هاتفية إلحدى 
االقل،  على  واحد  وسيط  مع  الراهبات 
ومع بطريرك الكنيسة األرثوذكسية يوحنا 

العاشر اليازجي.
كشفت  فقد  املطالب،  شأن  يف  أما 
املصادر أن املرحلة األوىل شهدت تباداًل 
على  منها  أساسي  جانب  ترّكز  للمطالب 
تلّقي مبالغ مالية. وهنا تطّوع القطريون، 
متعهدين بالدفع لنجاح الصفقة، مع رغبة 
يف نقل الراهبات اىل لبنان، حيث يكون 
القطريون يف استقباهلن اىل جانب اجلهات 

الرمسية والكنسية اللبنانية.
عقدة تبادل املعتقلني

طلباتهم  اخلاطفون  وّسع  فجأة،  ولكن، 
الراهبات  بني  تبادل  عملية  إجناز  لتشمل 
وسوريا  لبنان  من  إسالميني  وسجناء 
الراهبات  وفقًا جلنسيات  وذلك  والعراق، 

اللواتي ينحدرن من هذه البلدان الثالثة.
اجملموعة  تطالب  بالعراق،  يتعلق  ما  يف 
عالقة  على  عناصر  تضم  اليت  اخلاطفة 
العراق  يف  االسالمية  »الدولة  بتنظيم 
النصرة«  و«جبهة  )داعش(  والشام« 
من  عشرات  العراقية  احلكومة  بإطالق 
كوادر »داعش« املعتقلني لدى السلطات 
العراقية، خصوصًا ممن هم من جنسيات 
ُطلب  اليت  االمساء  بني  ومن  أجنبية. 
يف  متورطة  بارزة  كوادر  سراحها  إطالق 
أعمال إرهابية كربى. ويف سوريا، طالب 
اخلاطفون بإطالق أكثر من الف معتقل ممن 
متشددة،  إسالمية  جمموعات  اىل  ينتمون 

أبرزهم من جنسيات غري سورية.
أن  »األخبار«  رفيع  أمين  مصدر  وأبلغ 
اخلاطفني طلبوا أيضًا إخالء سجن رومية من 
كل املعتقلني اإلسالميني، مع تركيز على 
الئحة امسية تشمل سعوديني وتونسيني 
ممن  وسوريني،  وفلسطينيني  وليبيني 
اعتقلوا أثناء معارك نهر البارد مع اجليش 
إطالق  اىل  إضافة  وبعدها،  اللبناني 
املتهمني يف تفجري حافلتني مدنيتني يف 
 21 الشمالي( يف  )املنت  علق  عني  بلدة 
ثالثة  مقتل  إىل  وأدى   2007 عام  شباط 

أشخاص.
هذه  أن  اخلاطفني  الوسيط  أبلغ  وفيما 
للتحقق،  قابلة  وغري  تعجيزية  الطلبات 
قررت احلكومتان العراقية واللبنانية، كل 
على حدة، عدم الدخول يف هذا البازار، ما 
البحث  أتاح لرجل األعمال السوري تركيز 
على إطالق معتقلني من السجون السورية. 
القيادة  استعداد  الوسطاء  اىل  نقل  وهو 
السورية لتسهيل هذه املهمة اىل أقصى 
ال  دمشق  أن  على  التشديد  مع  احلدود، 

مفرج  معتقلني  نقل  على  إطالقًا  توافق 
بل  السورية،  االراضي  خارج  اىل  عنهم 

ترتك هلم حرية القرار.
هذه  يف  السورية  السلطات  وتستند 
باملعتقالت  اخلاصة  التجربة  اىل  اخلطوة 
صفقة  ضمن  أطلقن  اللواتي  السوريات 
خمطويف أعزاز، إذ رفضت دمشق، آنذاك، 
نقلهن اىل طائرة قطرية تتوىل تسفريهم 
اىل تركيا أواًل، وأصّرت على تأخري قرار 
االفراج عنهن اىل وقت الحق. وعندما مت 
األمر، سهلت السلطات السورية مهمة قام 
االستخبارات  ورئيس  إبراهيم  اللواء  بها 
الذي  جاسم  بن  ناصر  بن  أمحد  القطرية 
اللبنانية  احلدود  نقطة  اىل  وفدًا  أرسل 
وأجرى مقابالت  عند املصنع،  السورية  ـــ 
مع املعتقالت املفرج عنهن، حيث رفضن 

مجيعًا مغادرة سوريا.
املطرانان املخطوفان

إبراهيم  املطرانني  بقضية  يتعّلق  ما  ويف 
ويازجي، كشفت مصادر مطلعة أنهما غري 
حمتجزين يف املكان نفسه، كما أنهما ليسا 
مع اجملموعة نفسها. وأوضحت أن جمموعة 
أحد  »خطف«  من  مدة  قبل  مسلحة متكنت 
املطرانني من خاطفيه ونقلته اىل مركزها 
يف ريف حلب، فيما ُنقل عن هذه اجملموعة 
وأن  اآلخر،  املطران  على  تعثر  مل  أنها 
االرتياح.  اىل  تدعو  ال  عنه  معلوماتها 
وحبسب املصادر، فإن املفاوضات كانت 
قد انتهت اىل توافق على تسليم املطران 
بعثت  )اليت  اجملموعة  هذه  مع  املوجود 
األمر(  يهمه  من  اىل  عنه  حياة  بإشارات 
لكن  اللبنانية.  األراضي  على  إىل وسيط 
عّقدت  االرض  على  امليدانية  التطورات 
اخلاطفني  على  صعبًا  بات  بعدما  املهمة، 
اىل  االحتجاز  مكان  من  آمن  طريق  تأمني 
جتاوز  أخريًا،  مت،  وقد  لبنان.  مع  احلدود 
تسليم  على  التفاهم  عرب  النقطة،  هذه 
منطقة  داخل  معين  وسيط  اىل  املطران 
املسلحة  اجملموعات  لسيطرة  خاضعة  غري 
عملية  تأمني  جيري  أن  على  للمعارضة، 
احلديث  املصادر  رفضت  وقد  االنتقال. 

عن املقابل الذي طلبه اخلاطفون.
أما يف ما يتعّلق باملطران اآلخر، فقد تبلغت 
الكنيسة معلومات تؤكد أنه غري موجود مع 
اىل  سابقًا  عمدوا  اخلاطفني  وأن  رفيقه، 
وأن  منفصلني،  مكانني  يف  وضعهما 
اجملموعة اليت حاولت »حتريرهما« مل تعثر 
عليهما يف املكان نفسه. ونفت املصادر 
أحد  وفاة  على  دليل  أي  بوجود  علمها 
املطرانني، كما نفت علمها بهوية اجملموعة 
اخلاطفة. وقالت إن األمر معقد للغاية يف 
حياول  الرتكي  اجلانب  وإن  النقطة،  هذه 
عالقته  وعرب  استخباراته  جهاز  خالل  من 
سوريا  املسلحة يف مشال  اجملموعات  مع 

الوصول اىل نتيجة.

»جهاديون«،  سلفيون  يتداول 
لـ«خطة  نّصًا  ضّيق،  نطاق  على 
اسرتاتيجية« تعمل »القاعدة« على 
مدته  زمين  جدول  وفق  تنفيذها 
 2000 عام  بدأت  عامًا،  عشرون 
بالتحضري هلجمات 11 أيلول وتنتهي 
»االسرتاتيجية«  هذه   .2020 عام 
ُنشرت يف كتاب صدر عام 2005، 
قياديني  مع  لقاءات  على  اعتمد 
وأهميتها  التنظيم.  يف  ومنّظرين 
أّنها تكاد تبدو متطابقة مع أحداث 
وتلك  املاضية   13 الـ  األعوام 

اجلارية حاليًا.
تنظيم  عمل  آلية  بأن  االعتقاد 
»القاعدة« وأسلوبه حتكمهما عبثية 
ودموية جمّردة عن أي اسرتاتيجية 
إن  إذ  خاطئ،  اعتقاٌد  هو  واضحة 
املتخّصصة مبكافحة  األمنية  الغرف 
الوثائق  بعشرات  تزخر  اإلرهاب 
وخططه  التنظيم  عمل  مشاريع  عن 
والرباعية  الثالثية  االسرتاتيجية 
اليت  العشرية،  وحتى  واخلمسية، 
»القاعدة« على هديها وفق  يعمل 

آليات واضحة ومدروسة.
أحد  متكن  املثال،  سبيل  فعلى 
عام  انقضاء  بعد  األمنية،  األجهزة 
من  سوريا،  يف  األحداث  على 
مراسلة  مضمون  على  احلصول 
بني أمري »جبهة النصرة« أبو حممد 
»القاعدة«  أعضاء  وأحد  اجلوالني 
البارزين يف لبنان، تتضّمن خطوطًا 
إسقاط  بعد  ما  ملرحلة  عريضة 
العمل  بينها  من  السوري،  النظام 
شبابية  كفاءات  استقطاب  على 
والكيمياء  الطب  يف  كمتخصصني 
والكومبيوتر واالتصاالت، واالنتشار 
األفقي بني خمتلف املناطق اللبنانية 

حتضريًا للعمل يف لبنان.
اليت  والوثائق  املعلومات  وتوضح 
أن  األمين  اجلهاز  عليها  حصل 
يف  القاعدية«،  »االسرتاتيجية 
أهدافًا  تتضّمن  واملنطقة،  لبنان 

امليداني  الصعيدين  على  حمددة 
واالستقطاب البشري. وتعتمد هذه 
اخلطة على وثيقة يتناقلها قياديون 
بـ«القاعدة«، تبدو أقرب  مرتبطون 
تنظيم  »اسرتاتيجية  اىل  تكون  ما 
وهي  تنفيذها«،  ومراحل  القاعدة 
عام  صدر  كتاب  من  مستقاة 
فؤاد  األردني  للصحايف   2005
اجليل  »الزرقاوي  بعنوان  حسني 
الثاني للقاعدة«. فقد أجرى حسني 
الشيخ  من  كل  مع  عدة  مقابالت 
أبرز  أحد  املقدسي«،  حممد  »أبو 
مصعب  و«أبو  »القاعدة«،  منظري 
سواقة  سجن  يف  الزرقاوي«، 
الوثيقة  يف  والالفت  األردني. 
أحداث  مع  التام  شبه  تطابقها 
حاليًا  السنوات املاضية وما جيري 
املذكورة،  الوثيقة  أحداث.  من 
إضافة إىل كتاب آخر بعنوان »هكذا 
نرى اجلهاد ونريده« جيري تداوله 
على املواقع اجلهادية، يستعرضان 
األهداف واخلطط واملراحل احملّددة 
سلفًا لوصول التنظيم إىل احُلكم. 
رقعة  »توسيع  عن  اخلطة  وتتحّدث 
العمل اجلهادي ليشمل العامل كّله، 
تعاظم  يف  سيساهم  أنه  باعتبار 
قّوة األمة وإرهاب أعدائها«، وهي 
وترتبط  مراحل،  سبع  إىل  مقّسمة 
 2000 عام  يبدأ  زمين  جبدول 
»حتّقق  موعد   2020 عام  وينتهي 

النصر النهائي«.
املرحلة األوىل، ُيطلق عليها »مرحلة 
 .)2003 إىل   2000 )من  اإلفاقة« 
ترّكز هذه املرحلة على »إعادة األمة 
ضربة  »تسديد  عرب  يقظتها«  إىل 
قوية لرأس األفعى يف نيويورك، 
بردات  وتقوم  تفقد صوابها،  كي 
لألمة«،  قائدًا  القاعدة  تّوجت  فعل 
املتحدة  الواليات  أعلنت  بعدما 
اإلسالم،  على  الصليبية«  »حربها 
ما  والعراق،  أفغانستان  واحتّلت 

خّطة الـ 20 عاماً: »القاعدة« من 11 
أيلــول إىل »االنتصار النهائي«

خطة »القاعدة« للسيطرة على املنطقة مقسّمة اىل سبع مراحل بدأت بـ 11 
أيلول 2001 وتنتهي عام 2020 )هيثم املوسوي(

رضوان مرتضى
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مقاالت

لعلها املسرحية السياسية األكثر 
السيناريو  مستوى  على  إتقانًا 
السيسي  الفتاح  عبد  واإلخراج. 
بدعم  اجلمهورية  لرئاسة  مرشح 
لكنها  متوقعة،  خطوة  العسكر. 
ظروفها:  إنضاج  تنتظر  كانت 
وإقرار  »اإلخوان«  تصفية 
غري  إعالمية  ومحلة  دستور... 
مسبوقة بدعم من رجاالت حسين 

مبارك.
صّفارة  ودوت   ...  | القاهرة 
السيسي  الفتاح  عبد  االنطالق. 
مرشح رمسي لرئاسة اجلمهورية. 
أن  يتوقع  ما  هذا  األقل  على 
حافل،  يوم  غداة  اليوم،  ُيعلن 
بدأ برتقيته إىل رتبة مشري، قبل 
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لطاملا نفى السيسي نيته الرتشح للرئاسة قبل »الضغط الشعبي« )محمود خالد ـ أ ف ب(
إىل  باالستماع  السيسي  اكتفى  واإلعالميني،  والدين  العلم  ورجال 
كلمات اإلطراء اليت قاهلا هؤالء، مفّضاًل عدم توجيه أي كلمة للشعب 
الرئيس منصور الذي أبدى  املصري، خاصة أن ذلك كان حبضور 

موافقته الضمنية على ترشح السيسي«.
لتولي  أوراقه  برتتيب  فعليًا  بدأ  السيسي  »أن  املصادر  وأكدت 
إلعالن  املناسب  التوقيت  دراسة  مع  الرئاسية،  املؤسسة  مهمات 
قرار ترشحه«، مشريًة إىل أن »بيان السيسي لن ُيعلن إال بعد مضي 
الرتشح  باب  بفتح  اخلاص  منصور  الرئيس  خطاب  على  ساعة   48
لالنتخابات الرئاسية وتعديل خارطة املستقبل«، ما يعين أن إعالن 
إن  رئاسية  مصادر  قالت  جهتها،  من  اليوم.  متوقع  الرتشح  نيته 
منصور »خط كلمات بيانه الذي عدل فيه خارطة املستقبل بنفسه، 
وقام بإجراء بعض التعديالت واملراجعة اللغوية مبفرده، من دون أن 

يستعني باملسؤولني عن ذلك يف ديوان عام الرئاسة«.
ويف صباح اليوم التالي من بيان منصور، أصدر األخري قرارًا مجهوريًا 
برتقية السيسي إىل رتبه مشري. وحول هذا القرار، قال مستشار 
اجمللس االعلى للقوات املسلحة اللواء عبداملنعم كاطو إن هذه الرتبة 
أجازها النائب األسبق لرئيس اجلمهورية عبداحلكيم عامر بعد قيام 

رجال القوات املسلحة بأعمال بطولية عام 1952.
ووزارة  مصر،  مؤسسة يف  أقوى  اجليش،  بدعم  السيسي  وحيظى 
الداخلية وسياسيني ليرباليني كثريين ومسؤولني سابقني يف عهد 

مبارك ورجال أعمال عادوا إىل الظهور بعد عزل مرسي.
واستنادًا إىل شعبية السيسي، فإن هذه القوى ستمنحه على األرجح 
الكثري من الوقت إلثبات نفسه كرئيس، وال يوجد سياسيون آخرون 

ميكنهم حتدي السيسي يف أي وقت قريب.
ويف أوىل ردود الفعل الدولية على ترشح السيسي، أكدت املتحدثة 
اخلاص  القرار  أن  بساكي،  جني  األمريكية،  اخلارجية  وزارة  باسم 
مبن سيخوض االنتخابات الرئاسية القادمة يف مصر مرتوك للشعب 
املصري، مضيفًة أن واشنطن تركز فقط على ضرورة دفع العملية 

االنتقالية وتشجع عليها.
وشدد بساكي على أنه يتعني على احلكومة املصرية دفع العملية 
االنتقالية مما يؤدي إىل اقامة حكومة دميقراطية مدنية يتم اختيارها 

من خالل انتخابات شفافة.
من جهة ثانية، كشفت مصادر وزارية لـ«األخبار« أن مصر ستشهد 
وأوضحت  املقبلة.  القليلة  الساعات  خالل  حتمية  وزارية  تعديالت 
املصادر أن كل الوزراء احملسوبني على رئيس حزب الدستور حممد 
الربادعي )املقيم حاليًا يف فيينا منذ أن استقال من منصبه كنائب 
للرئيس احتجاجًا على فّض اعتصامني ألنصار مرسي بالقوة( سيتم 
التعليم  وزير  واستبعاد  احلالية  احلكومة  خدمتهم يف  مبدة  االكتفاء 
رئيس  نائب  استقالة  قبول  مع  عمله،  من  عيسى  حسام  العالي 
الوزراء املصري للتنمية االقتصادية وزير التعاون الدولي زياد بهاء 

الدين.
وكان بهاء الدين أعلن أنه تقدم إىل جملس الوزراء أمس باستقالة 
مكتوبة من منصبه، مشريًا إىل أنه سيسري أعمال وزارته حتى تعيني 

وزير جديد مكانه.
وكان بهاء الدين اتهم يف اجتماع سابق جمللس الوزارء بأنه »طابور 
خامس«، نظرًا إىل رفضه القبض على املشاركني يف ختريب مباني 
جامعات القاهرة وعني مشس وحلوان واألزهر وحرق وتدمري حمتوياتها 
من »البلطجية الذين استأجرتهم مجاعة اإلخوان بالتنسيق مع طالب 

اجلماعة الذين سهلوا دخوهلم اجلامعات«.
وكشفت املصادر أنه سيتم إلغاء وزارة العدالة االنتقالية نهائيًا، 
ليصبح  واحدة  وزارة  والرياضة يف  الشباب  وزارتي  وسيعاد ضم 
األخري  اخلالف  يبقى  أن  على  والرياضة«،  الشباب  »وزارة  امسها 
بعد  اجلديدة  الوزارية  احلزمة  هذه  إدارة  به  املنوط  الشخص  على 
جملس  رئيس  على  اإلبقاء  حول  خالف  لوجود  وذلك  التعديالت، 
الوزارء  جملس  رئيس  استقدام  أو  الببالوي  حازم  احلالي  الوزارء 
السابق كمال اجلنزوري أو وزير اإلسكان احلالي إبراهيم حملب، مع 
تقلد رئيس األركان احلالي صدقي صبحي لقيادة القوات املسلحة 

ووزارة الدفاع.

األركان  رئيس  وتعيني  الدفاع  وزارة  من  استقالته  على  املوافقة 
وزاري  تعديل  برتّقب  انتهاًء  وليس  مكانه،  يف  صبحي  صدقي 
املتهمني  الربادعي  ووزراء حممد  الببالوي  حازم  يطيح  قد  وشيك، 
األبواب  خلف  مت  ذلك  كل  أن  والالفت  خامس«.  »طابور  بأنهم 
كالذي  عسكريًا،  زيًا  يرتدي  من  إال  يدخلها  ال  قاعة  يف  املغلقة، 
مجهورية صمدوا يف  رؤساء  ثالثة  وقبله  لعقود،  السيسي  ارتداه 
احلكم سنوات، إىل أن أطّل حممد مرسي من السجن الذي عاد إليه 
بعدها بسنة، واملستشار عدلي منصور الذي لن يصمد تلك املدة 
على ما يبدو. فهل يعيد السيسي جتربة أسالفه العسكر؟ أم يكون 

مصريه كمصري املدنيني؟
بأن  تفيد  كلها  املؤشرات  كانت  وإن  واضح،  غري  يزال  ال  اجلواب 
السيسي جييد اللعبة، حتى اآلن، وحيظى بدعم قوى أساسية، من جيش 
متجذر يف اجملتمع وأجهزة أمن وشرطة ورجال أعمال، جزء كبري منهم 
من عهد حسين مبارك. بل إن القرار، حتى اللحظة، ال يزال يف ذاك 
اجمللس العسكري الذي عقد اجتماعًا له أمس قبل أن جيف حرب الرئيس 
استمر  اجتماع  مشري.  لرتبة  السيسي  ترقية  قرار  منصور يف  عدلي 
»املشري  استقالة  قبول  الساعة، متخض عن  حواىل ساعتني ونصف 
)اللواء  امليدانية  اجليوش  قادة  ترقية  على  والتصديق  السيسي«، 
أمحد وصفي قائد اجليش الثاني امليداني، واللواء أسامة عسكر قائد 
اجليش الثالث امليداني( مع محلة ترقيات خمتلفة يف اجليش املصري، 
كذلك اختاذ قرار نهائي بتولي رئيس األركان الفريق صدقي صبحي، 
الدفاع  وزارة  امليدان،  على  يسيطر  الذي  اجليش  القوي يف  الرجل 
ليكون خلفًا للمشري السيسي )اآلتي من املخابرات احلربية( ما ميهد 
الطريق أمام هذا األخري خلوض االنتخابات الرئاسية. ويتوقع أن يتم 
الذي يتوىل  الشاذلي  اللواء حرب حمسن  األركان إىل  رئاسة  إعطاء 

حاليًا رئاسة هيئة العمليات يف القوات املسلحة.
وهو  اجمللس،  قال  الرمسي،  املصري  التلفزيون  بثه  بيان  يف 
أمس  يوم  انعقد  إنه  قادته،  كبار  وتضم  اجليش  يف  هيئة  أعلى 
إال أن يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة اجلماهري  »ومل يكن يف وسعه 
العريضة من شعب مصر العظيم يف ترشح الفريق أول عبدالفتاح 
السيسى لرئاسة اجلمهورية وهي تعتربه تكليفًا والتزامًا«. وأضاف 
»ثم استمع اجمللس إىل الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقدر أن 
ثقة اجلماهري فيه نداء يفرض االستجابة له فى إطار االختيار احلر 
للفريق  أن  اجمللس  قرر  »قد  البيان،  وحبسب  الشعب«.  جلماهري 
أول عبدالفتاح السيسى أن يتصرف وفق ضمريه الوطين ويتحمل 
مسؤولية الواجب الذى نودي إليه، وخاصة أن احلكم فيه هو صوت 
مجاهري الشعب يف صناديق االقرتاع، وأن اجمللس يف كل األحوال 
العليا جلماهري الشعب هي األمر املطاع والواجب  يعترب أن اإلرادة 
أول  الفريق  تقدم  االجتماع  نهاية  ويف  الظروف،  كل  يف  النفاذ 
وللقوات  األعلى  للمجلس  والتقدير  بالشكر  السيسي  عبدالفتاح 
املسلحة وقيادتها وضباطها وجنودها، إذ إنها قدرت الظروف العامة 
الوطن«.  وضرورات  الواجب  لنداء  االستجابة  فى  حقه  له  وتركت 
حممد  الرئيس  عزل  منذ  السلطة  حنو  حبذر  طريقة  السيسي  وشق 
مرسي يف متوز املاضي، يف تقدم مدروس اعتاده طوال حياته منذ 
طفولته يف الشوارع الرتابية الضيقة يف حي اجلمالية يف القاهرة 

إىل أعلى رتبة يف أحد أكرب اجليوش يف املنطقة.
وكشفت مصادر عسكرية، لـلزميلة «األخبار«، عن أن السيسي أرجأ 
خطاب ترشحه لالنتخابات الرئاسية إىل ما بعد احتفاالت ذكرى ثورة 
الشارع  نبض  لقياس  مؤشرًا  ستكون  أنها  رأى  اليت  يناير«   25«
وجتاوبه مع فكرة ترشح شخصية عسكرية لسدة الرئاسة. وأوضحت 
املصادر »أن الندوة التثقيفية اليت نظمتها إدارة الشؤون املعنوية 
يف مسرح اجلالء يوم 11 كانون الثاني احلالي، كانت بداية مناورة 
السيسي، ملعرفة مدى جتاوب املواطنني مع فكرة ترشحه للرئاسة، 
حيث أشار يف كلمته حينها عدة مرات إىل أنه ال يرغب يف تفويض 
الشعب، معتمدًا على فطرة وذكاء املواطن املصري الذي سيلتقط 

خيط تفويض السيسي يف امليادين«.
وبعد أيام، أضافت املصادر، »ويف خالل احتفالية القوات املسلحة 
اليت ُنّظمت اخلميس املاضي وُدعي إليها كوكبة من الفنانني والساسة 

أدى إىل توسيع املعركة وجعل األمريكيني أهدافًا سهلة. وحّول 
هذه  وتنتهي  متناٍم.  تيار  إىل  حمدود  تنظيم  من  »القاعدة« 

املرحلة باحتالل العراق يف نيسان 2٠٠٣.
إىل   2٠٠٣ )من  العيون«  فتح  »مرحلة  مُسيت  الثانية  املرحلة 
مع  االشتباك  إدامة  املرحلة  هذه  »القاعدة« يف  خطة   .)2٠٠٦
كي  اإللكرتوني«  »اجلهاد  لـ  اإلعداد  على  والرتكيز  العدو، 
يبدأ تأثريها مع بداية املرحلة الثالثة، فضاًل عن مواصلة البناء 
واإلسالمي،  العربي  العامل  اسرتاتيجية يف  مناطق  اهلادئ يف 
مبوازاة اختاذ العراق قاعدة لبناء »جيش جهادي« يبدأ نشره يف 
دول اجلوار مع بداية املرحلة الثالثة. إضافة إىل إعداد دراسات 
شرعية وتوزيعها لتوجيه املسلمني حنو دفع الزكاة والصدقات 

لـ«القاعدة«.
النهوض والوقوف على القدمني«  الثالثة هي »مرحلة  املرحلة 
)من 2٠٠٧ إىل 2٠1٠(، وُيقصد بها القدرة على احلركة الفاعلة. 
ومعامل هذه املرحلة سُتحدث نقلة نوعية مهّمة يف عملية التغيري 
بداية  فيها  الرتكيز  سيتم  إذ  بالعراق.  احمليطة  املنطقة  يف 
بعد  حصارها  إىل  ُتشري  النبوية  الروايات  كون  الشام،  على 
العراق، فضاًل عن املخططات الواضحة لتقسيم سوريا ولبنان 
واألردن إىل دويالت طائفية، كمقدمة إلعادة تشكيل املنطقة 

من جديد.
املقدسي  عن  نقاًل  كتابه،  يف  األردني  الصحايف  ويشري 
والزرقاوي، اىل أن فكرة »جند الشام« ُطرحت منذ أيام اجلهاد 
األفغاني، لكنها مل تكتمل بسبب الغزو األمريكي ألفغانستان 
آنذاك،  الفكرة،  هذه  على  عملوا  من  أن  ويوضح   .2٠٠1 عام 
عادوا إىل سوريا ولبنان والعراق، وأعّدوا أنفسهم الستثمار أي 
فرصة تسنح حاليًا يف لبنان، وقريبًا يف سوريا )مع اإلشارة إىل 
أن الكتاب الذي ُيفرتض بأنه مصدر الوثيقة ُنشر عام 2٠٠5(. 
ويف نهاية هذه املرحلة، يكون »القاعدة« قد أنهى استعداداته 
للبدء باالشتباك املباشر داخل فلسطني وعلى حدود إسرائيل، 

وعندها سُيكّرس التنظيم »قيادة شرعية لألمة«.
املرحلة الرابعة )من 2٠1٠ إىل 2٠1٣( هي املرحلة اليت شهدت 
يت »استعادة العافية«. يف هذه  اندالع األحداث يف سوريا، ومُسّ
املرحلة، يتم الرتكيز على إسقاط األنظمة عرب االشتباك املباشر 
العوامل  على  ذلك  سبيل  التنظيم يف  ويعتمد  معها.  والقوي 
الشعوب  عند  وجودها  مربرات  احلاكمة  األنظمة  »إفقاد  اآلتية: 
عرب اإلسهام يف كشف عمالتها ومتاهيها مع السياسة األمريكية. 
يرتافق ذلك مع التنامي املستمر لتيار القاعدة واستنزاف القوة 
املباشر واملستمر معها وشن هجمات  األمريكية عرب االشتباك 
التخطيط  مع  يرتافق  كما  األمريكي.  االقتصاد  على  إلكرتونية 
من  والغرب  األنظمة  مبا حيرم  وإحراقه،  العربي  النفط  لضرب 
دعامتهما االقتصادية. ويف موازاة ذلك، ترويج فكرة اعتماد 
الذهب كمقياس وأداة للتعامل النقدي الدولي، وجعله تغطية 
فقدانه  بفعل  الدوالر  ينهار  ذلك،  جنح  وإذا  للعمالت.  فعلية 
التغطية الذهبية. ويف هذه املرحلة، أيضًا، تكون إسرائيل يف 
حالة ضعف ناشئ عن استمرار االشتباك الداخلي معها وضمور 

الدعم الدولي هلا وتهاوي األنظمة العربية احلامية هلا«.
املرحلة اخلامسة )2٠1٣ إىل 2٠1٦( هي مرحلة »إعالن الدولة« أو 
»إعالن دولة اخلالفة«، اهلدف االسرتاتيجي لـ«القاعدة«. وتلحظ 
احملور  ضعف  مع  تبدأ  دولية،  متغريات  حصول  املرحلة  هذه 
للمسلمني  ليس  جديدة  عاملية  قوى  وبروز  األنكلوسكسوني، 
تناقضات قوية معها كاهلند والصني، مع التنامي املطرد لقوة 

»القاعدة« الذاتية.
مرحلة  فهي   )2٠2٠ إىل   2٠1٦ )من  السادسة  املرحلة  أما 
»املواجهة الشاملة«. ويقدر منّظرو »القاعدة« أن بداية 2٠1٦ 
اليت  والكفر  اإلميان  فسطاطي  بني  املواجهة  »بداية  ستكون 
طرحه  ما  وهذا  اإلسالمية«،  اخلالفة  إقامة  إعالن  بعد  ستندلع 
بن الدن يف الكثري من رسائله. لتليها املرحلة األخرية، وهي 
مرحلة »االنتصار النهائي« عام 2٠2٠. حينها »ستكون قدرات 
أكثر من  املسلمون  وهائلة وسيكون  اإلسالمية عظيمة  الدولة 

مليار ونصف مليار«.
ُنشرت هذه »االسرتاتيجية« عام 2٠٠5. ونظرٌة عن ُقرب على 
املكتوب  بني  املسار  يف  تطابق  شبه  يكشف  منها،  حتّقق  ما 
العامليني  التجارة  برجي  ضرب  الواقع.  أرض  على  حتّقق  وما 
يف نيويورك عام 2٠٠1 يف مرحلة »اإلفاقة«. استخدام العراق 
وأفغانستان قاعدة لبناء »جيش جهادي« ُينشر يف دول اجلوار 
يف  التغيري  عرب  للمواجهة  واإلعداد  العيون«  »فتح  مرحلة  يف 
ُتثبته  ما  وهذا  القدمني«.  على  »الوقوف  مرحلة  خالل  الشام 
التنظيم  ارتقاء  عرب  اجلهادية  اجلماعات  عود  باشتداد  األيام 
الرافدين«  بالد  يف  اجلهاد  »قاعدة  من  متعددة  مبسميات 
و«جملس شورى اجملاهدين« إىل »دولة العراق اإلسالمية«، ثّم 
حتّقق إعالن »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« عام 2٠1٣، 
عن  2٠٠5. فضاًل  عام  منذ  منشورة  وثيقة  ذكرته  الذي  األمر 
إشارتها إىل حدث مفصلي يف املسار التارخيي هلذه املنطقة 
ــ 2٠1٣(،  يف مرحلة ُأطلق عليه اسم »استعادة العافية« )2٠1٠ـ 
متّثل بتخطيطهم إلسقاط األنظمة العربية والذي حتقق بتسمية 
هلذا  التمكني  يستمر  فهل  العربي«.  بـ«الربيع  ُعرفت  إعالمية 

التنظيم متهيدًا لتحّقق االنتصار النهائي يف عام 2٠2٠؟
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
 توقيف 20 مطلوباً جبرائم خمتلفة

الفرتة  العام خالل  لألمن  العامة  املديرية  املعنية يف  األجهزة  أوقفت 
املمتدة من تاريخ 18 اجلاري ولغاية 26 منه وباشراف النيابات العامة 
20 شخصا بينهم 11 شخصا جبرم حيازة جوازات سفر واقامات أجنبية 
اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  بها  لالنتقال  الستعماهلا  مزورة  وأختام 
وآسيوية و3 أشخاص جبرم استعمال جوازات سفر واقامات غري عائدة 
هلم، وشخص السباب امنية و5 أشخاص جبرم تهريب وتسهيل انتقال 
انتهاء  وبعد  شرعية.  غري  بطرق  اليه  الدخول  أو  لبنان  من  اشخاص 

التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء املختص«.
من جهة أخرى متكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال من توقيف 
مبوجب  واملطلوبني  م.هـ.ح(  و)زكريا  )امني.ع.ع(  و  )هادي.ن.د( 
مذكرات عدلية جبرم انتحال صفة عسكرية وصدم شخص. وقد احيلوا 
املسطرة  املذكرات  لتنفيذ  القضاء  إلشارة  بناء  املختصة  املراجع  اىل 
حبقهم. كما اوقفت دورية من مفرزة استقصاء البقاع يف قوى األمن 
كل من )حسني.ل( و )حممد.ج( واملطلوبني للقضاء جبرائم حماولة قتل 
وسرقة )محزة عال( املسطر حبقه ايضا 3 خالصات احكام و5 مذكرات 

توقيف جبرم االحتيال وحترير شيكات من دون رصيد.
جبرائم  مطلوبني  توقيف مخسة  على  بريوت  استقصاء  مفرزة  وعملت 

خمتلفة، كما حجزت 11 دراجة نارية و5 سيارات خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء مت توقيف ع.أ.أ املطلوب مبوجب قرار جزائي 

عن حمكمة سري بريوت.
أربع بالغات  ويف احمللة نفسها مت توقيف ع.أ.أ.ع.أ املطلوب مبوجب 
وقرارات جزائية. ويف حملة االشرفية مت توقيف ف.ف.ي جبرم انتحال 
أمنية. ويف حملة الكوال مت توقيف ع.ص.ح وشقيقه ح.ص.ح  صفة 

وحبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
وأعلنت املديرية العامة لقوى االمن الداخلي يف بيان انه »ضمن إطار 
مهامها يف جمال حفظ األمن والنظام ومكافحة اجلرمية مبختلف أنواعها، 
متكنت قطعات قوى األمن الداخلي بتاريخ 2014/1/26 من توقيف 59 
شخصا إلرتكابهم أفعااًل جرمية على األراضي اللبنانية كافة، بينهم: 32 
جبرائم دخول البالد خلسة وإقامة غري مشروعة، 10 جبرائم خمدرات، 5 
جبرم احتيال، 4 جبرائم سرقة، 3 جبرم تزوير، 2 جبرم حيازة مسدس 

دون ترخيص، و3 جبرائم: قتل، شيك دون رصيد وتهديد. 

قتيل بطلق ناري يف البداوي
أقدم جمهوالن, أحدهما ملثم يف حملة البداوي - الشارع العام، مقابل 
أفران أمحد الريداني، يستقالن دراجة نارية صغرية احلجم، على إطالق 
النار من مسدس حربي باجتاه حممد خضر قليط وفرا، ما أدى اىل إصابة 

قليط يف عنقه وتويف بعد نزيف حاد يف مستشفى اخلري يف املنية.

جرحى حبوادث سري
أدى حادث سري وقع بني باص مدرسي وسيارة مرسيدس على طريق 
عام بافيله شرق صور اىل سقوط ستة جرحى هم كل من علي زيتون 
وحسني ضيا وخليل جفال وصالح الزين وحسني جفال وحممد املبلي. 
فيما  العالج  لتلقي  املنطقة  مستشفيات  اىل  مجيعا  نقلهم  جرى  وقد 

وصفت جراح بعضهم بالطفيفة.
ويف منطقة الضنية، صدمت سيارة م.خمايل )78 عامًا( ما أدى اىل 

إصابته برضوض وكسور. 
للمعاجلة،  زغرتا  يف  »السيدة«  مستشفى  إىل  املصاب  نقل  مت  وقد 
وحضرت إىل املكان عناصر من قوى األمن الداخلي إلجراء حتقيق يف 

احلادث.
ويف عكار، احنرف »فان« لنقل الركاب يقوده علي عبداجمليد من بلدة 
القرنة وبرفقته ابنه عبدالواحد عن مساره على طريق عام رحبة -القريات 
وسقط يف واٍد بعمق 10 امتار دون ان يصاب أحد بأذى. وعملت رافعة 

على سحب الفان الذي تضرر هيكله.

سلب مسلح بقاعاً ومشااًل
لدى  الشايف  فؤاد  ورضا  صاحل  علي  حممد  باسل  السوريون  ادعى 
سوداء،  سوبارو  سيارة  منت  على  انتقاهلما  وأثناء  أنه  بعلبك،  خمفر 
ولدى وصوهلما اىل بلدة دوريس البقاعية اعرتض سبيلهما بالقرب من 
مطعم بارود سيارة جيب غراند شريوكي بيضاء، بداخلها ثالثة مسلحني 
وسلبوهما بقوة السالح السيارة ومبلغ 1,3 مليون لرية لبنانية كانت 
حبوزتهما وتركاهما وسط الطريق وفر املسلحون بالسيارة وحلقت بهم 

الشريوكي اىل جهة جمهولة.
البحر، بالقرب من مطار القليعات يف الشمال، وأثناء  ويف حملة حي 
توجه السوريني علي شربة وخليل محاده وعيد سالم صاحل وعبدالرمحن 
حممود باجتاه االراضي السورية على منت سيارة شيفروليه، اعرتض 
سبيلهم ثالثة مسلحني كانوا على منت سيارة مرسيدس وسلبوهم بقوة 

السالح ما حيملون من اموال نقدية.
االمحر،  حلويات  مقابل  العام،  الطريق   - البقاعية  بريتال  بلدة  ويف 
اعرتض مسلحون على منت سيارة هوندا فضية، سيارة سوزوكي فضية 
يقودها املواطن نادر احلاج وبرفقته وسام أبو غنام. وبعد تهديدهما 
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بالقتل، أنزالهما عنوة من السيارة وقام أحد املسلحني بقيادة سيارة 
السوزوكي وتبعهم املسلحون بسيارة اهلوندا وفروا.

»احلظ السيئ« لسارقي مستودع أدوية
كشف  اىل  صيدا  يف  لألدوية  مستودع  بسارقي  السيئ  احلظ  قاد 
امرهما بعد دقائق من تنفيذهما عملية السرقة والسبب سقوط »اهلاتف 

اخللوي« من احدهما يف مسرح اجلرمية قبل فراره مع شريكه.
ويف التفاصيل ان شخصني كانا يقومان بسرقة مستودع مشموشي 
لألدوية الواقع على بولفار معروف سعد يف صيدا بعدما دخاله بواسطة 
العاملني يف  بأحد  اثناء خروجهما باملسروقات  الكسر واخللع، ففوجئا 
جهاز  وهو حيمل  املبنى  مغادرا  املذكور  املستودع  فوق  تقع  مؤسسة 
UPS، حيث سارع األخري اىل ضرب احد السارقني باجلهاز، لكنهما متكنا 

من الفرار باملسروقات، بعد ان سقط هاتف احدهما اخللوي ارضا.
الفور  على  اليت حضرت  األمنية  القوى  إبالغ  اىل  املوظف  وسارع هذا 
وفتحت حتقيقا يف احلادث، وبعد التحقق من رقم اهلاتف اخللوي تبني 
وانه كان يعمل سابقا يف مستودع  للفلسطيين حممد.ص،  يعود  انه 

مشموشي لألدوية وطرد من العمل ألسباب مسلكية!
والحقا تقدم صاحب مؤسسة مشموشي لألدوية بدعوى لدى خمفر صيدا 
من  كبريين  عن صندوقني  عبارة  املسروقات  ان  اىل  الفتا  اجلديدة، 

األدوية.

إحباط حماولة سرقة يف وضح النهار
ضبط مواطنون يف مدينة صيدا وباجلرم املشهود لصًا كان يهم بسرقة 

صندوق حمل لبيع اخلضار والفاكهة يف وضح النهار.
ويف التفاصيل ان عددًا من زبائن احملل الذي ميلكه املواطن »بسام.م« 
أن سرق  بعد  اللص  على  أطبقوا  املدينة  الرباد يف  حي  والكائن يف 
من الصندوق مبلغًا من املال )قّدر بـ65000ل.ل.( وتبني ان السارق 
فلسطيين ويدعى »أمحد.أ« وهو يف العقد الثالث من عمره ومقيم خارج 

صيدا.
ومت تسليم املذكور إىل القوى األمنية اليت أحالته بدورها إىل القضاء 
املختص. وحسب مصادر مطلعة فإّن املوقوف قال يف التحقيق االولي 
معه انه فقري وعاطل عن العمل وانه قصد هذا احملل لسهولة الوصول 

إليه واخلروج منه، وانه كان يريد أن يسرق ليأكل!.

نشال يصّرف املسروقات لتأمني املخدرات
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء شرطة بريوت ع.ح )27 عامًا( على 
ومّت  نشل،  بعمليات  بقيامه  لالشتباه  لوحات  دون  نارية  دراجة  منت 
أنه  تبنّي  حيث  الالزم،  التحقيق  إلجراء  اجلمّيزة  فصيلة  اىل  تسليمه 
ونشل،  سرقة  جبرمي  توقيف  مذّكرات  مبوجب مخس  للقضاء  مطلوب 
ومخسة بالغات حبث وحتٍر جبرائم: نشل، إطالق نار، اعتداء وسلب بقوة 
السالح. ُأحيل اىل مفرزة بريوت القضائية يف وحدة الشرطة القضائية 

للتوسع بالتحقيق معه بناًء على إشارة القضاء املختص.
وبالتحقيق معه من قبل املفرزة املذكورة، اعرتف بقيامه بست عمليات 
وشاتيال،  بدارو  الطيونة،  الفيات،  جسر  التالية:  األماكن  يف  نشل 
إضافة اىل نشل حقيبة إحدى السيدات يف حملة الصنائع واليت كانت 
حتتوي على مبلغ عشرة اآلف دوالر أمريكي ومليون وثالمثاية ألف لرية 
لبنانية وخامت من الذهب واألملاس وثالثة هواتف خلوية نوع )آيفون4 
وآيفون5(. كما اعرتف أنه كان يقوم بتصريف املسروقات من هواتف 

خلوية وغريها، ويصرفها على املخدرات ولعب القمار.
لعمليات  تعّرضن  اللواتي  السيدات  من  عدد  على  املوقوف  عرض  مّت 

نشل فتعرّفن عليه بنسبة 100 يف املئة وإدعني ضّده.
إضافًة إىل  يورو  و/750/  أمريكي  /2500/ دوالر  مبلغ  وُضبط حبوزته 
/30/ حقيبة نسائية خمتلفة األحجام واأللوان، نظارات مشسية، شرائح 

..)Memory Card( ذاكرة

حاالت اختناق حبريق معمل إسفنج
املركز  مقابل  صربا  منطقة  لالسفنج يف  معمل  كبري يف  حريق  اندلع 

الصحي االجتماعي ملؤسسة رفيق احلريري يف الطريق اجلديدة.
اطفاء بريوت وعملت على  قوامها 12 سيارة من فوج  وتوجهت قوة 
امخاد احلريق الذي اصاب حنو 15 شخصًا بينهم اطفال حباالت اختناق، 

مت نقل معظمهم اىل مستشفى املقاصد.

مسلحون يكمنون لشقيقني يف خلدة ويقتلون 
أحدهما ألسباب عائلية

كمن مسلحون لشقيقني بعد اعرتاض سيارتهما على طريق خلدة. حيث 
اطلقوا النار عليهما ما أدى اىل مقتل احدهما واصابة آخر جبروح.

وكانت سيارة مرسيدس زيتية اللون بداخلها مسلحني، اعرتضت سيارة 
وحسن  ابراهيم  الشقيقان  بداخلها  خلدة  طريق  على  بيضاء  »رابيد« 
ابراهيم، وأطلقت النار عليهما ما أدى اىل مقتل األول على الفور وجرح 
فيما  الشويفات،  يف  جنبالط  كمال  مستشفى  اىل  نقل  الذي  الثاني 

نقلت اجلثة اىل مستشفى آخر.

وحبسب التحقيقات األولية، فان احلادث يعود اىل خالفات عائلية قدمية 
العائلية  ابراهيم  الشقيقني  جذور  وان  ضاهر،  وآل  العثمان  آل  بني 
تعود إىل آل ضاهر. وكانت حضرت اىل املكان عناصر من قوى األمن 

الداخلي وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

»جوعى« يقتحمون ثانوية لتناول »التونا«
أقدم جمهولون على الدخول بواسطة الكسر واخللع اىل ثانوية املقاصد 
اإلسالمية والدوحة التابعة للجمعية الواقعة على واجهة صيدا البحرية 
وقاموا ببعثرة بعض حمتوياتها وسرقة مفاتيح قاعات التدريس وبعض 

غرف اإلدارة.
وذكرت مصادر أمنية أن الالفت يف هذه احلادثة هو أن مقتحمي ثانوية 
املري  للثانوية جلهة ضهر  الشرقي  املدخل  من  دخلوا  الذين  املقاصد 
صيدا القدمية بعدما خلعوا الباب، مل يسرقوا شيئًا آخر رغم وجود أجهزة 
كومبيوتر »والبتوب« وبعض التجهيزات وأوراق إدارية مهمة يف الغرف 

اليت دخلوها.
واملفارقة حبسب هذه املصادر أيضًا أن الفاعلني أخذوا وقتهم حتى 

انهم قاموا بتناول »التونا« وتركوا علبها الفارغة وراءهم.
مفرزة  ومن  القدمية  صيدا  درك  خمفر  من  قوة  املكان  اىل  وحضرت 
املقاصد  مجعية  وتقدمت  احلادث،  يف  التحقيق  وتولت  االستقصاء 

اإلسالمية وادارة الثانوية بدعوى لدى اجلهات األمنية املختصة.

ثالثة قتلى بينهم عسكري بانهيار ترابي وصدم
  

أدى انهيار ترابي يف بلدة قرطبا- قضاء جبيل، اىل مقتل املعاون أول 
يف فصيلة قرطبا لقوى االمن الداخلي جوزف العنداري )38 عامًا( من 

عبدين - قضاء بشري، وجرح الرقيب بيرت قصيفي.
وكان العنصران يقومان بدورية يف سيارة جيب ولدى وصوهلما قرب 
أحد املرامل حدث انهيار ترابي بسبب االمطار ما ادى اىل سقوطهما يف 
أحد االودية، وعمل الصليب االمحر على نقل القصيفى اىل مستشفى 
سيدة »ماريتيم« للمعاجلة فيما تعمل عناصر الدفاع املدني على انتشال 

جثة العنداري بسبب وعورة املنطقة.
من جهة أخرى، قتل حسن أمحد احلاج من بلدة اجلية يف حادث سري على 
أوتوسرتاد اجلية باجتاه بريوت عندما اجتاحت شاحنة صهريج سيارته 

»البيك أب« خمصصة لنقل السيارات املعّطلة.
جانب  على  معّطلة  مرسيدس  سيارة  نقل  على  يعمل  احلاج  وكان 
األوتوسرتاد، وأثناء مرور الصهريج إجتاح »البيك أب« وقتل سائقه 

على الفور يف حني تابع سائق الصهريج سريه هاربًا.
وحضرت على الفور سيارة اإلسعاف ونقلت القتيل كما حضرت األجهزة 

األمنية وفتحت حتقيقًا باحلادث لتعقب سائق الصهريج.
ويف بلدة تبنني يف اجلنوب، صدمت سيارة BMW يقودها حسن.م، 
فاطمة.ن )59 عامًا( نقلت على إثرها اىل مستشفى تبنني احلكومي يف 

حال حرجة وما لبثت أن فارقت احلياة متأثرة جبروحها.
وقد أوقفت مفرزة استقصاء اجلنوب الصادم بناء إلشارة القضاء.

توقيف 6 مطلوبني
أربعة سوريني  بينهم  مطلوبني  بريوت ستة  استقصاء  مفرزة  أوقفت 

جبرائم خمتلفة. كما حجزت 9 دراجات و5 سيارات خمالفة.
ففي حملة الوردية مت توقيف السوريني ب.ب.د وم.ب.ب وم.غ.خ 
وح.أ.أ بعدما ضبط حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف ودفرت لف لورق 

السجائر.
حشيشة  من  كمية  حبوزته  ضبط  بعدما  ح.أ.ر  توقيف  مت  احلمرا  ويف 
الكيف ومسدس حربي غري مرخص وثالث قطرات للعني تستعمل بعد 

التعاطي.
ويف حملة الرملة البيضاء مت توقيف خ.ف.أ، وهو مطلوب جبرم اطالق 

نار من سالح حربي غري مرخص.

اجليش يوقف شخصني حبوزتهما أسلحة يف حربتا

أعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه »يف إطار ضبط األمن واالستقرار، 
أوقفت قوى اجليش يف منطقة حربتا - بعلبك سيارة جيب نوع شفروليه 
حسن  املدعو  وبرفقته  املقداد  أمحد  حسن  املدعو  يقودها   ، سوداء 
علي املقداد املطلوب للعدالة مبوجب مذكرة توقيف جبرم إطالق نار. 
وضبطت يف داخل السيارة ثالث بنادق حربية خفيفة وثالثة مسدسات 
ومخس رمانات يدوية، باإلضافة إىل كمية من الذخائر اخلفيفة واألعتدة 
إىل  املضبوطات  مع  املوقوفني  تسليم  مت  وقد  املتنوعة.  العسكرية 

املراجع املختصة«.

خطف 3 سوريني يف رأس بعلبك
خراج  يعملون يف كسارة يف  ثالثة سوريني  عمد مسلحون اىل خطف 
رأس بعلبك - السلسلة الشرقية، عائدة جلورج نصراهلل شقيق رفعت 
نصراهلل الذي كان اصيب يف اطالق صواريخ على راس بعلبك االسبوع 
بيك آب  الكسارة وسرقة  بتفكيك وحتطيم حمتويات  املاضي، وقاموا 

وسيارة عائدة للكسارة.
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الذي  اسرتاليا  يوم  بـ  بانكستاون  بلدية  احتفلت  سنة  ككل 
حاشدا   حفال  فأقامت  عام  كل  من  الثاني  كانون   26 يصادف 
 Dunc Gray  السبت يف 25 كانون الثاني املاضي يف صالة

Velodrome يف باسهيل.
حضر املناسبة، اىل جانب عدد من اعضاء البلدية كل من النواب 
زنغاري  وغاي  ميهايلوك  وتانيا  كلري  وجايسن  بروكس  غلني 
وغريغ كيلي، سفرية يوم اسرتاليا Kumud Merani وعدد كبري 
من رجال املال واالعمال وابناء منطقة بانكستاون، وعن االعالم 
العربي حضرت اهلريالد ممثلة بالزميلني انطونيوس بو رزق واكرم 

املغّوش..
 Laura Cuddy  بدأ احلفل بالنشيد االسرتالي الذي أدته الفنانة
اللوحات  من  عددا  فرقة رقص فين  قدمت  ثم  رائع..  بشكل 

االبورجيينية الراقصة واملعربة.
سكوت  بانكستاون  بلدية  رئيس  نائب  املناسبة  فقرات  قدم 
ومما  عصفور  كال  السيد  البلدية  البلدية  رئيس  وقدم  باركر 

جاء يف كلمته:
يوم  ان  قال  االصليني  االرض  سكان  بفضل  أقر  ان  وبعد 
اسرتاليا هو يوم وصول األسطول األول إىل سيدني منذ حواىل 
226 سنة، يف رحلة تبعد 24 ألف كيلومرت ... استغرقت قرابة 

مثانية أشهر.. كانت رحلة جحيم ولكنها رحلة جناح يف آن.
وبشكل مدهش متكن سبعة وتسعون يف املئة من أولئك الذين 
صعدوا على منت السفن من الوصول اىل شواطئنا .. وطنهم 

اجلديد .
ولكن اليوم يف عام 2014 فالتاريخ يعين أكثر من ذلك بكثري، 
اذ انه بطريقة أو أخرى كل واحد منا هنا اليوم أو من األجيال 
السابقة - ومنها عائليت - كان له رحلة مماثلة ... رمبا ليست 
ولكنها  والعصيبة،  الشائكة  الظروف  هذه  تلك  صعوبة   يف 

مهمة ايضا.
احلديث عن اسرتاليا هو خليط مجيل من كل هذه الرحالت.

لقد كنا حمظوظني بقدوم املشرعني ورجال األعمال، والعسكريني 
والنساء والعلماء واملربني، وجنوم الرياضة والفنانني والعائالت، 

وال شك اننا بدونهم لكنا اقل حظا.
لقد جلب هؤالء الرجال والنساء التنوع واملهارة والطاقة واحلب 
اسرتاليا  بناء  على  ساعدوا  حيث  وضواحينا،  وبلداتنا  ملدننا 

أفضل، يف الواقع ساعدوا يف بناء أسرتاليا.
ايها االصدقاء،

لدخوهلم  كشرط  الناس  ثقافة  يف  التحقيق  نريد  ال  أمة  حنن 
تبدو بأمجل معانيها هنا يف  اليت  التنوع،  اسرتاليا.. اسرتاليا 

بانكستاون، هي جزء من النسيج الوطين لدينا ، بل هي جزء ال 
يتجزأ من هويتنا.

حنن مل نعد مستعمرة بريطانية ....... اسرتاليا احلديثة هي بلد 
بالفخر والثقة.. البلد الذي يعرتف وحيرتم سكانه األصليني، 
االجتماعية  مكوناته  مجيع  ايضا  وحيرتم  األولني،  االسرتاليني 

على اختالف تنوعاتها.
الذين  االسرتالية ملستحقيها  اجلنسية  البلدية  رئيس  قدم  ثم 

اقسموا ميني الوالء السرتاليا واحلفاظ عليها والدفاع عنها.
بعد ذلك جرى تقديم جوائز لعدد من مستحقيها يف اجملاالت 
اللبنانية  اجلالية  وعن  وغريها  والفنية  والرياضية  االجتماعية 
فاز مؤسس ورئيس فرقة ارز لبنان الفولكلورية السيد ايلي 
فنية  اضافة  شكلت  اليت  لعطاءاته  تقديرا  باجلائزة  عاقوري 

للثقافة االسرتالية.
كذلك جرى تقديم جائزة ملواطن العام.

وكانت هناك كلمة لسفرية يوم اسرتاليا كومود مرياني.
ثم صعدت الفنانة لورا كادي من جديد وقدمت عدة وصالت 

غنائية نالت اعجاب احلضور.
بعد االنتهاء من الكلمات كان بانتظار اجلميع حفل باربكيو غين 

باللحوم واالمساك واحللويات واملشروبات.

بلدية بانكستاون حتتفل بـ يوم اسرتاليا حبضور سفرية يوم اسرتاليا ونواب وشخصيات وفعاليات

عصفور مع متلقي الجوائز ويبدو يف وسط الصف الخلفي الفنان ايلي عاقوريسفرية يوم اسرتاليا كومود مرياني تلقي كلمتهارئيس البلدية عصفور يلقي كلمته

عصفور ونائبه بايكر مع متلقي الجنسية االسرتالية النائب ميهايلوك وعائلتها النائب غلني بروكس وعقيلته

جانب من الحضور حضور ويبدو النواب: بروكس وعقليته وكلري وكيلي وزنغاريالنائب كلري والنائب السابق ملحم وحضور
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اعالنات

 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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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 

سود«  دي  »أكت  دار  عن  صدر   
شعر  من  مختارات  الفرنسية، 
سركون  الراحل  العراقي  الشاعر 
»االيماضة  عنوان  تحت  بولص، 
القطع  من  صفحة   190( الباقية« 
إىل  برتجمتها  قام  الصغري(، 
وقدم  جوكي.  أنطوان  الفرنسية 
فيها:  جاء  بكلمة  سعادة  وديع  لها 
بولص،  سركون  الالمكان  شاعر   «
العراق،   ( كثرية  أمكنة  عرب  الذي 
املتحدة، بريطانيا،  الواليات  لبنان، 
يف  يعرب  يكن  لم   ،) أملانيا... 
الجغرافيا. كان يعرب يف ذاته، عموديًا 
يف األعماق، ويف الغور هناك يحاول 
والواقع.  الحلم  بني  الحدود  هدم 
االفرتاضي  وطنه  هي  اللغة  كانت 
عّله  عميقًا  فيها  فحفر  الوحيد، 
هل  لكن،  وطن...  يف  نفسه  يجد 

للشعراء وطن، حتى يف اللغة؟«
عنوان الكتاب هو عنوان قصيدة نثر 
يف ديوانه »األول والتالي«، واختيار 
املرتجم لهذا العنوان كخيط جامع، 
ال  الشاعر  أن  وهي  جيدة  داللة  له 
شعره،  سوى  تركه  ما  يف  له  بقاء 
هذه االيماضة الباقية األخرية. وقد 
أراد  الذي   - جوكي  أنطوان  لعب 
أمام  قطعه  الذي  بوعْده  يفي  أن 

وفاته،  سركون بولص بأشهر قبل 
بأنه سيرتجم شعره إىل الفرنسية 
- دورا كبريا يف جعل هذه االيماضة 
تستمر يف التوهج. فقد بذل جهدا 
املجموعة  هذه  ترجمة  على  كبريا 
بولص  سركون  شعر  من  الكبرية 
أن  يمكن  ال  ما  بدقة،  اختار،  وقد 
فمن  أخرى.  لغة  يف  كليا  يضيع 
كان  بولص  سركون  ان  املعروف 
وقع  لها  كلمات  اختيار  يف  ولع  له 
وأحيانا  مداورة،  شفاف، وصياغات 
املعنى، وعلى حساب  على حساب 

وأخريا ظهرت بالفرنسية امياضة 
سركون بولص الباقية

أي ترجمة مهما كانت بارعة. كانت 
إذًا، صعبة مرتني للمرتجم:  املهمة، 
بأمانة  نقلها  وكيف  القصائد  أي 
اختياره  حصر  لذا  وشعرا؟  معنى 
الوعي  مع  تتحاور  قصائد  حول 
ولها  املعاصر،  الفرنسي  الشعري 
ترجمة  فمنحنا  كونية؛  أكثر  طابع 
جميلة وصافية لـ 94 قصيدة تتألأل 
والبحث  واملعاناة  التجربة  فيها 
نتاج  لبَّ  كانت  التي  الخالص  عن 
الشاعر  هذا  بولص،  سركون 

الستيني بامتياز. .
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خطوبة
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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

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

ال تعاني من الصمت
خربة 27 عاما.. نتيجة مضمونة %100

املنسق العام للتيار الوطين احلر روبري خبعازي خيطب معاجل روحاني
يف لبنان ويعود اىل اسرتاليا

قام املنسق العام 
الوطين  للتيار 
احلر السيد روبري 
بزيارة  خبعازي 
اىل أرض الوطن 
ثالثة  دامت 
أسابيع كان خالهلا 
حفاوة  موضع 
قبل  من  واكرام 
واالقارب  االهل 
كان  كما  هناك 
لقاء  أكثر من  له 
مع مسؤولني يف 
الوطين  التيار 
وعلى  هناك  احلر 
رئيس  رأسهم 
التغيري  تكتل 
دولة  واالصالح  
العماد  الرئيس 

ميشال عون.
وجوده  وخالل 
التقى  لبنان  يف 
خبعازي  السيد 
الثاني  بنصفه 
اآلنسة رانيا البّنا 

حيث تعارفا وحتابا وكانت اخلطوبة حبضور والديها واألقارب وبعض أقاربه يف لبنان 
بسبب وجود والديه واخوته يف ملبورن.

ألف  الكربى..  بالفرحة  هلما  متنياتنا  مع  ورانيا  روبري  للخطيبني  احلارة  تهانينا 
مربوك.

الخطيبان روبري بخعازي ورانيا البنـّا
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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
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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
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يوم اسرتاليا

 »UALM « اقام التيار الوطين احلر يف أسرتاليا
 Australia( أسرتاليا«  »يوم  أومسة  توزيع  حفل 
Day( - اليت متنح لالسرتاليني من أصل لبناني 

الذين رفعوا إسم لبنان عاليًا يف املهجر .
حضر احلفل

ممثلة  والز«  فيارفانيت  »كونشيتا  السناتور   -
رئيس احلكومة األسرتالية »طوني أبوت« وأمينة 
سر الربملان األسرتالي لوزارة الشؤون اإلجتماعية 

.
- سفري »Australia Day« الدكتور »بول بروك«.

- سعادة قنصل لبنان »جورج بيطار غامن«.
- رئيس بلدية هولرويد »نصر كفروني« . 

- رئيس منطقة غرب سدني للدفاع املدني الرقيب 
»سلوين ماتياس » .

 )UALM( التيار  يف  الفدرالي  الرئيس  نائب   -
»خنله عون » على رأس وفد من العاصمة كانربا 

.
 UALM الـ  مكتب  من  حداد«  »سامل  األستاذ   -

يف ملبورن .
»كامل  احلاج  برئاسة  أمل  حركة  من  وفد   -

مسلماني«.
- وفد من تيار املردة برئاسة »جان البايع«.

ليفربول  بلدية  وعضو  اجلالية  جملس  رئيس   -

التيار الوطين احلر حيتفل بـ »يوم اسرتاليا« ويوزع جوائز

السيد »علي كرنيب«.
- وفد من اجلامعة الثقافية يف العامل السيد .

- وفد من رابطة مجعيات السان جورج. 
- وفد من  هيئة الرتاث العربي برئاسة.

-السيد »أمحد ديب«، واحملامية »بيت أبو محد«. 
- رئيسة كاريتاس يف أسرتاليا السيدة« هيكات 

سالمة ».
- الرابطة املارونية ممثلة باألستاذ »بيار سالمة« 

و«سيد ميني«.
اإلعالم وحشد من كوادر  - ممثلني عن وكاالت 
يف  احلر  الوطين  )التيار   UALM الـ  وحميب 

أسرتاليا(. 
يف   UALM-ال سر  أمني  مساعدة  احلفل  قدم 
سدني كلودين منصور جرمانوس  ونائب منسق 
الـ UALM يف  سدني » طوني رزق« ، وتوالت 
الكلمات من وحي املناسبة، فرحب رئيس بلدية 
ثم  ومن   ، باحلضور   « كفروني  »نصر  هولرويد 
»جوني   UALM-ال اإلعالمي يف  املسؤول  ألقى 
أسرتاليا   - احلر  الوطين  )التيار  كلمة   مرعب« 
الفرص  الذي خيلق  األسرتالي  بالنظام  ( مشيدًا 
الوضع  عن  النظر  بغض  الكفاءة،  للجميع حسب 

االجتماعي أو العرق.
الوزراء األسرتالي  ومن ثم حتدثت ممثلة رئيس 
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السناتور »كونشيتا فيارافانيت ولز » عن اجلالية 
اللبنانية والتعددية الثقافية، هذا النموذج الذي 
أغنى أسرتاليا وجعلها حمط انظار العامل . وبعدها 
ألقى سفري »Australia Day« الدكتور بول بروك 
كلمته مستعرضًا تاريخ ومزايا اجلالية اللبنانية يف 
أسرتاليا، وتأثريها اإلجيابي على هذا الوطن ، كما 
أثنى على عمل الـ UALM هنا ويف الوطن األم 
واألزمة  لبنان  تاريخ  عن  للحضور  وشرح  لبنان، 
الوطن  بهذا  احملدقة  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
من  الجئ  املليون  قرابة  إستقبل  الذي  الصغري 

سورية .
 UALM-ال سر  أمني  سلم   ، الكلمات  بعد   -
 Australia Day»-ال خنول«  »ميشال  سدني  يف 
Woolworth Pin« لسفري »يوم أسرتاليا« الدكتور 
املسرح  على  السفري  إىل  وإنضم  بروك،  بول 
لتسليم األومسة ممثلة رئيس احلكومة األسرتالية 
ومنسق  والز«  فيارفانيت  »كونشيتا  السناتور 

التيار الوطين احلر يف  سدني »طوني طوق« .

أومسة »يوم أسرتاليا«:
»جوزيف خشان  الربوفسور   : األكادمييا  عن فئة 

» - باحث وبروفسور يف جامعة سدني . 
 -« مارديين  مهيدي  الدكتور«   : الطب  فئة  عن 

طبيب قلب يف سدني .
عن فئة التعليم : األستاذ »روبري حداد »-

إنعام   « السيدة   : اإلجتماعي  العمل  فئة  عن 
بركات« -

حوراني«  »سوزان  السيدة   : الصحافة  فئة  عن 
- مقدمة إذاعة صوت الغد -  

اللجنة  رئيس  نائب  قدم  اإلحتفال  نهاية  يف 
الفدرالية يف التيار الوطين احلر  )UALM( السيد 
خنله عون ومنسق التيار الوطين احلر يف  سدني 
»طوني طوق« شيكًا بإسم الـUALM  إىل ممثل 
الدفاع املدني الرقيب »سلوين ماتياس »ليسلمه 

لقسم معاجلة احلرائق يف مستشفى واستميد.
»Australia Day - Melbourne«

 )UALM Melbourne( احلر  الوطين  التيار  شارك 
باملسرية السنوية ليوم أسرتاليا الذي يشارك به 

العديد من األسرتاليني من خمتلف اإلثنيات.
كما وشارك بأل Picnic السنوي إىل جانب العديد 

من السياسيني احملليني .
 UALM)United Australian( - التيار الوطين احلر

Lebanese Movement

مسؤول اإلعالم - جوني مرعب
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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
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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

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

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
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 إزالة أرنب من أذن »مانديال« 
جوهانسربغ - أ ف ب - تريد احلكومة اجلنوب أفريقية إزالة أرنب 
صغري وضعه النحاتون يف إذن التمثال الضخم للرئيس السابق 
كانون  دشن يف  الذي  مانديال  نيلسون  الراحل  افريقيا  جلنوب 

األول )ديسمرب( أمام مقر الرئاسة يف بريتوريا.

موغوديري:  موغوموتسي  الثقافة  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
»نريد أن نعيد التمثال إىل سابق عهده يف أسرع وقت ممكن،ال 
ميكنين القول كم من الوقت ستستغرق إزالة األرنب، مثة حمادثات 

بني مسؤولي الوزارة والشركة املكلفة اجناز التمثال«.

ويبلغ ارتفاع التمثال الربونزي تسعة أمتار وميثل نلسون مانديال 
عنه يف  الستارة  وازحيت  العامل،  على  يديه  فاحتًا  مشرق  بوجه 
 16 يف  بريتوريا  يف  بيلدينغز«  »يونيون  الرئاسة  مقر  حدائق 
كانون األول )ديسمرب( غداة تشييع نيلسون مانديال إىل مثواه 

األخري.
فورين  فان  يانسه  وروان  برينسسلو  اندري  النحاتان  وأوضح 
لبطل  اليمنى  اإلذن  يف  األرنب  وضعا  إنهما  »بيلد«  لصحيفة 
علمنا« الن  اىل  »كاشارة  العنصري  الفصل  نظام  النضال ضد 

الوزارة منعتهما من توقيع العمل على ما أكدا.
واألرنب ميثل برأيهما الوقت القليل الذي كان متاحًا هلما الجناز 
التمثال، إذ أن كلمة »هاز« تعين بلغة افريكانرز األرنب والعجلة 

يف آن.
وحنن  العمل.  لتوقيع  بطلب  أبدًا  يتقدما  »مل  املتحدث:  وقال 

تفاجئنا بالتصريح الذي قال أننا رفضنا«.
وأضاف: »قبلنا اعتذارهما ونظن أن النحاتني سيتعاونان معنا من 

أجل إعادة التمثال إىل سابق عهده«.
ومانديال كان أول رئيس أسود جلنوب أفريقيا بعدما أمضى 27 
عامًا يف سجون نظام الفصل العنصري وتويف يف اخلامس من 

كانون األول )ديسمرب( 2013 عن 95 عامًا. 

سرقة دبابة تزن 12 طناً بفرنسا
اجليش  ندد 
نسي  لفر ا
دبابة  باختفاء 
ترجع  قدمية 
مخسينيات  إىل 
املاضي  القرن 
وزنها  ويصل 
 12 حنو  إىل 
كانت  طنًا، 
يف  مهجورة 
منطقة عسكرية 

شرق  مشال  يف 
فرنسا.

 BFM" تصريح حملطة  اجملاورة يف  البلديات  رؤساء  أحد  وقال 
TV": "من احملتمل أن يكون وراء تلك السرقة "جامع حتف" أو 

شخص مهتم باملعادن ذات اجلودة العالية".
بالطريق  املرور  خالل  من  رؤيتها  ميكن  كان  "الدبابة  وأضاف: 
واخللف  لألمام  السري  تستطيع  والدبابة  البلدتني،  بني  الواصل 

ألكثر من مائة كيلومرت يف الساعة".
ومل ير أحد الدبابة اليت كانت ُتستخدم فقط يف تدريب اجلنود 
الشباب، منذ أيام، وال أثر هلا سوى عالمات هلا يف الطريق حيث 

كانت توجد.

نظارة ذكية من تايوان تتفوق على 
مواصفات نظارة غوغل

بينما التزال "غوغل" ختترب نظاراتها الذكية وجتري عليها التعديالت 
قبل إطالقها رمسيًا يف األسواق، أعلنت شركة تايوانية عن نظارة 
وأقل  غوغل"  "نظارات  على  التقنية  مبواصفاتها  تتفوق  ذكية 

سعرًا أيضًا.
من  أولي  منوذج  عن  التايوانية   "ChipSip" شركة  وكشفت   
نظاراتها الذكية خالل معرض "CES"، وأكدت أن املنتج سيطرح 
 1000 يتجاوز  ال  بسعر   2014 اجلاري  العام  خالل  األسواق  يف 

دوالر.
عن  بها  تتفوق  اليت  التايوانية  الذكية  النظارة  ميزات  وأهم 
"نظارات غوغل" هي الشاشة املدعمة بدقة "اتش دي" وتضمني 

نسخة كاملة من نظام التشغيل "آندرويد 4.2".
عشوائية  بذاكرة   "1.2 شيب  "روك  معاجل  إىل  باإلضافة  ذلك 
تصل إىل 1 غيغابايت، وذاكرة ختزينية بسعة 4 غيغابايت. كما 

مت تزويدها ببعض التطبيقات اجلاهزة ومستشعرات ضوئية.
 وقد يكون من املبكر املقارنة بني املنتجني قبل طرح النسخة 

التجارية منهما بشكل رمسي.
عنها  اإلعالن  يتم  غوغل  لنظارات  التقنية  املواصفات  ولكن 
اليت سيتم  للتطبيقات  املطّورين  وذلك ملساعدة  تغيريها،  فور 
إضافتها للنظارة الحقًا بتعديل براجمهم مبا يتوافق مع املواصفات 

اجلديدة.
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ملبورن

الساعة 25 يف ملبورن

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

ان أمجل وابهى ما نقول يف يوم اسرتاليا للعام 2014.. كل 
سنة وأنِت بألف خري... محاك اهلل من شرور العنف واالرهاب.. 
الدنيا  هذه  ناس  من  املاليني  احتضن  الذي  الوطن  اسرتاليا 
الغريبة العجيبة... احتضنت مئات اآلالف من ناسنا، احتضنتنا 
ابناًء وبناتًا هلا.. وحنن فخورون بذلك وممتنون ايضا.. يف هذا 
العيد ومن هذا املنرب نؤكد ومن جديد الوفاء واحلب والدفاع عن 
هذه االسرتاليا العظيمة ونقول باسم كل الشرفاء واملواطنني 

الصاحلني: اسرتاليا محاِك اهلل لنا مجيعا...
***

لشاعر عربتنا الطويلة شيخ الزجل اللبناني يف هذه الديار الشاعر 
املفعمة  كلمته  على  وتقدير  حتية  أدهم«  »أبو  فياض  شفيق 
النابعة من  الكلمة  الراقي... يقولون  مبعاني جوهره االنساني 
وتدغدغ  واالمل  واحلزن  الوجع  مطارح  تالمس  والوجدان  القلب 
مشاعر الفرح والعز والسعادة. ان قصيدتكم الرائعة يف وداع 
الكبرية »أم داني« حوا اهلاشم تركت أثرا كبريا لدى كل من 
مسعها وخاصة ابناء وبنات الراحلة وزوجها الصديق العزيز اميل 
خدمة  ادهم« يف  »ابو  يا  اهلل  داني«... حفظكم  »ابو  اهلاشم 

االنسان وقضية الوطن الكربى...
***

مائدة احملبة والفكر االسبوعية يف توتوس وكعادتها مع ظهرية 
كل سبت تدّون يف ذاكرة جمتمعنا صحة العقيدة واملفاهيم يف 
وعاملنا  بالدنا  ارض  على  يدور  ما  وحتديدا  االنسانية،  الرؤية 
مصري  على  اخلطرية  الصهيونية  املؤامرة  مفاعيل  من  العربي 
وطننا واالنسانية مجعاء... لكننا ومن جديد نؤكد انها ستتحطم 
على صخرة صمود أرض الرساالت السماوية واالنسانية ارض 
سورية التاريخ واجلغرافيا، االنبياء والرسل والقديسني، ارض 

العباقرة وامللهمني.. ارض الرسالة...
***

واالرض  السماء  اديان  يف  والباحث  املخضرم  االعالمي  يطل 
االستاذ نعيم بدروس ابن مصر العروبة، حبوار اسبوعي حول 
املؤامرة »االخوجنية« على مصر احلضارة والتاريخ، مصر العناق 
املسيحي - االسالمي االنساني، مصر الناصري القديم اجلديد.. 
هذا ويدعو االستاذ نعيم بدروس كل قوى اخلري يف هذا العامل 

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

كيم كاردشيان وكانيي ويست 
يتزوجان هذا الصيف يف “باريس”

جنمة  قالت 
الواقع،  تلفزيون 
كاردشيان،  كيم 
االستعدادات  إن 
لزواجها  مستمرة 
خبطيبها  املرتقب 
مغين الراب، كانيي 
مشرية  ويست، 
إىل أن هذه اخلطوة 
املهمة يف حياتهما 
خالل  ستكون 
الصيف،  فصل 
بالعاصمة  واألرجح 
الفرنسية باريس.

»يو  موقع  ونقل 
عن  ماغازين«  إس 
قوهلا  كاردشيان، 

املقبل،  الصيف  فصل  »سنتزوج يف  تلفزيونية  مقابلة  يف 
واألرجح يف باريس، فنحن حنب ذاك املكان ألنه مبثابة بيتنا 

الثاني«.

وأضافت »لن أطلعكم على املكان أو التاريخ، ولكن أعتقد 
انه من الواضح تقريبًا أنه سيكون يف باريس«.

وأقرت بأن مثة أمورا كثرية البد من القيام بها، لكنها أشارت 
إىل أن ويست يساعدها كثريًا وهما يعتمدان على بعضهما 

بعضا ويسهالن التحضريات.

كما كشفت انها ستغري امسها لتضيف إليه اسم »ويست«.
تدعى  لطفلة  والدان  وويست،  كاردشيان  أن  إىل  يشار 
»نورث« اليت ولدت يف يونيو املاضي، وأعلنا خطوبتهما يف 

أكتوبر 2013.

للتصدي ملؤامرة بين صهيون اليت تستغل الدين وبامسه لضرب 
وحدة مصر وختريبها، ومن ثم حتويل العامل العربي اىل خرائب 
بشرية خدمة لكيان االغتصاب الصهيوني. احتدوا يا عرب يف 

وجه االعراب والصهاينة وزنادقة العصر..
***

يف  لبنان  صوت  اذاعة  مدير  شربل  طوني  املتألق  االعالمي 
اسرتاليا يطل يف برنامج خاص عرب منربه االسبوعي مساء كل 
مخيس من الساعة السابعة وحتى الثامنة مع شخصية االسبوع 
من  واسرتاليا  العربي  والعامل  لبنان  يدور يف  ما  حول  للحوار 
احداث وحروب تهدد السالم العاملي.. له نقول وفقك اهلل يف 
مهمتك الرسولية املنقذة، وحنن معكم يف دروب الكلمة الواعية 

اليت تبين.
***

ترقبوا عيادة الطبيب امللهم من اهلل واالنسان يف عالج االمراض 
النفسية.. وترقبوا اعالناتنا يف اطاللته الواعدة قريبا..

وفرحه  االنسان  خلدمة  يعمل  من  كل  وتبارك  اهلل  تبارك 
وكرامته..

خلينا نلتقي.. خلينا جنتمع.. خلينا نتباحث يف هموم وطننا وهذا 
اىل  لنرتقي  لقاءاتنا  نتحاور يف كل  خلينا  العامل املضطرب.. 
مستوى املسؤولية املطلوبة منا يف هذه الظروف  العصيبة اليت 

متر بها أمتنا واالنسانية..
نعم نردد مع املعلم القائل: ماذا ينفع االنسان لو ربح العامل 

كله وخسر نفسه..
ونضيف نضيف على مقولة املعلم بالقول: ماذا ينفع االنسان 
لو ربح مال العامل كله وخسر أرضه ووطنه اذ سيصبح شريدا 

يف بالد العامل ولو كان ميلك فيها القصور والصروح..
فلنحافظ على ارضنا ووطننا قبل فوات األوان.. واىل اللقاء 

قريبا..

إضاءة انسانية من ملبورن

سعيد صيداوي ابو عمار
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أمجل عرس ألحلى عروسني
ماركو بيايا وكاتي مسعود.. تعارفا، حتابا فكان الزواج

االهل يفرحون باوالدهم يف مناسبات متعددة.. 
احالمهم  ثم حتقيق  ومن  النور  يبصرون  عندما 
حياتهم  يف  الطيبة  والسمعة  الدراسة  يف 

االجتماعية.
اال ان الفرحة الكربى عندما يرون ابنهم يف بدلة 

العرس او ابنتهم يف الطرحة البيضاء.
والدة  وحبضور  والسعادة  الفرح  اجواء  ففي 
ووالدي  واالقارب  واالخوات  واالخوة  العريس 
من  كبري  وحشد  واالقارب  واالهل  العروس 
االصدقاء، مت زفاف الشاب االنيق ماركو بيايا 
جنل املرحوم ادريانو بيايا وزوجته مونيكا بيايا 
من االنسة كاملة االوصاف احلسنة كاتي كرمية 
السيد ذخيا وعقيلته السيدة وبرناديت مسعود، 
بيايا  روبرتو  العريس  شقيق  االشبني  كان 
مسعود،  ودومينيك  ملكون  ريتا  واالشبينتان 
وكانت حاملتا الزهور ايفا ملكون وادريانا بيايا  

وحامل اخلوامت ادريانو بيايا.
الذين جاؤوا من  االهل  وان نسينا فال ننسى 
العروس  والد  شقيق  مسعود  عبدو  سيدني، 
وزوجته ناديا واوالدهم مارك مسعود وعائلته، 
ديفيد، اميلي زوجة خملوف خملوف.. ثريا راشد 
وعائلته،  طوني  وجنلها  العروس  والد  شقيقة 
ابن عمة العروس جو راشد، باتي زوجة طوني 
عاصي، ابنة عمة العروس واوالدها روز ماري 

زوجة دون غبش وجاكي زوجة طوني بركات.
اوالد ندى ابنة عمة العروس كريستو، ماريات 

وسارة شالال.
كنيسة  أوكونو يف  االب  قدس  االكليل  بارك 
سان بول يف منطقة كوبرغ وبعد مراسم الزفاف 

عال التصفيق واهلتاف داخل الكنيسة.
 The اىل صالة  املدعوون  انتقل  الكنيسة  بعد 
Park يف منطقة الربت بارك على شاطئ البحر 
يف مدينة ملبورن حيث اقيمت حفلة عامرة على 

شرف العروسني. 
الصالة  العريس  ووالدة  العروس  والدا  دخل 
ثم االشبني واالشبينتان وحاملتا الزهور وحامل 
العروسان  دخل  ثم  الطبل  قرع  على  اخلوامت 
احلان  وعلى  الطبل  قرع  على  ملوكي  بشكل 
ُرفع  ثم  املوسيقية  الفرقة  اودي قائد  الفنان 
كان  اجلمهور  فيما  االكتاف  على  العروسان 

يرقص فرحا يف هذه املناسبة السعيدة.
والد العروس السيد ذخيا مسعود كان له كلمة 
ما  وهذا  قلبه  على  العزيزة  املناسبة  هذه  يف 

جاء فيها:
التعبري  عن  لساني  بيعجز  احللوه  اجلمعه  بها 
عن الفرح الكبري اللي غامرني بوجودكن كلكن 
بهالصالة اللي حلوه فيكن. اهال وسهال باالحبة 
اليوم  فرحيت  واالهل.  وباالصدقاء  وبالقرايب 
صارت فرحتني، فرحيت ببنيت اللي هيي أغلى 
النكن  فيكن  وفرحيت  اّما  وعيون  عيوني  من 
عمري.  احلى حلظات  عيليت  مع  تشاركوني  عم 
والقوة  الصحة  امتنى  اال  بقدر  ما  بهاملناسبة 
اللي مستفقدينلو  العزيز يوسف راشد  للصهر 
اليوم وما قدر يكون معنا بسبب الوعكة الصحية 
بيناتنا  العاجل وبرحب بعيلتو  ومتمنالو الشفاء 
وبكل االحبة اللي اجو من سيدني تا يشاركونا 

بهالفرحه.
بيضل  الفرح  وانشاهلل  جديد  من  فيكن  برحب 

عامر ببيوتكن وشكرا.
عن  حتدث  العروس  شقيق  مسعود  اندرو 
وشكر  والدراسة  الطفولة  وذكريات  شقيقته 
والديه على كل التضحيات الكثرية واملتعددة.

والدته  فيها  شكر  كلمة  العريس  والقى 
والده واخوته واخواته  املرحوم  وتضحياتها مع 
وبعد ان استذكر والده اغرورقت عيناه بالدموع 
الصادقة  باحملبة  كلمته  وانهى  بالكالم  وغص 

بني عائليت بيايا ومسعود.

فنيا احيا السهرة العامرة فرقة اودي املوسيقية 
وكانت املفاجأة احللوه لفرقة الدبكة والرقص 
الشرقي لبعض الصبايا بالزي العربي االصيل 

على قرع الطبل حيث نالت اعجاب اجلمهور.
قالب  العروسان  قطع  الليل  منتصف  وعند 
احللوى ثم تقبال التهاني وغادرا ملبورن لتمضية 

شهر العسل.
أسرة جريدة اهلريالد يف سيدني وملبورن اليت 
العروس،  بوالدي  محيمة  قربى  صلة  تربطها 
تتقدم باحر التهاني القلبية من والدي العروس 

مسعود  عائليت  افراد  ومجيع  العريس  ووالدة 
هلما  وتتمنى  العروسني  من  وباالخص  وبيابا 
والسعادة  الفرح  ملؤها  سعيدة  زوجية  حياة 

والبنون الصاحلون .. والف مربوك.

والد العروس ذخيا مسعود يلقي كلمتهالعروس على االكتافالعروس داخل السيارةالعروس تودع بيت الوالدين

العريس مع والدتهالعريس ماركو يلقي  كلمتهوالد العروس يرقص

العروسان يوقعان عقد الزواجاندرو مسعود يلقي كلمته العروسان يدخالن الصالة على قرع الطبل

 عبدو مسعود وزوجته وجيزال مسعود وثريا راشدخالل مراسم الزفافالعروسان داخل الكنيسة

اهل العروس داخل الكنيسةالعروس مع والدها وباتي عاصيالعروسان واالشبينة ريتا ملكون

عائلة العروس داخل الكنيسة

شربل مسعود وزوجتهالعروسان يقطعان قالب الحلوى
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حوا اميل اهلاشم تنتقل من الدنيا الفانية اىل دنيا اخللود

توفيت يف ملبورن املأسوف على صفاتها الطيبة املرحومة حوا 
زوجة اميل اهلاشم »ام داني« والدة داني وديفيد ومي زوجة 

امني هيكل ودايان زوجة الفونس فخري.
الزوج  العائلة..  نفوس  يف  واالمل  احلزن  وفاتها  لنبأ  وكان 
واالنتشار،  الوطن  يف  واالقارب  وعياهلم  والبنات  واالوالد 
كانت  ملا  قرب  عن  املرحومة  عرف  من  كل  نفس  وكذلك يف 
تتمتع به من صفات محيدة وطيبة حيث كانت املرحومة رمحها 
للزوج  اليمنى  واليد  املسيحي  اميانها  يف  صامدة  صخرة  اهلل 

واالوالد.
وعند الساعة احلادية عشرة من يوم االربعاء من االسبوع املاضي 
اقيم للفقيدة الغالية مأمت حافل يف كنيسة سيدة لبنان املارونية 
يف ملبورن فرتأس مراسم الدفن سيدة املونسنيور جو طقشي 
يعاونه لفيف من االكلريوس من خمتلف الطوائف املسيحية حيث 
الواسعة  والساحة  وساعتها  على  لبنان  سيدة  كنيسة  غصت 

باملشاركني يف وداع املرحومة حوا اهلاشم.
وشارك العائلة يف هذا املصاب قنصل لبنان العام يف فيكتوريا 
االستاذ غسان اخلطيب، النائبان نزيه االمسر ومارلني كريوز، 
باالضافة اىل فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية من اجلالية 
اللبنانية ومجعيات خريية وراهبات االنطونيات واخوية  اللبنانية 
من  جاؤوا  شخص   2000 بـ  قدر  كبري  وحشد  دنس  بال  احلبل 
مجيع احناء والية فيكتوريا ومن واليات اخرى للوقوف اىل جانب 

العائلة يف مصابها االليم.
قرأ الرسالة بالعربية صهر الفقيدة السيد أمني هيكل وباالنكليزية 

جنلها داني اهلاشم.
وباالنكليزية   متى  الياس  االب  بالعربية  املقدس  االجنيل  قرأ 
احفاد  القرابني  وقدم  خوري  جورج  االب  الكهنة  يف  املتقدم 

الفقيدة.
والشاعر شفيق  االستاذ سامي مظلوم  العائلة  وحتدث صديقا 
واالجتماعية  االنسانية  حياتها  مسرية  يف  الفقيدة  عن  فياض 

واالخالقية وتربيتها الصاحلة لالوالد واالحفاد.
ملبورن  يف  شربل  مار  دير  رئيس  اندراوس  ادمون  االب 
واملونسنيور جو طقشي قاال: حنن هنا اليوم اذ نودع اختنا حوا 
اهلاشم ام داني اليت كانت مثال املرأة الصاحلة واالم احلنون 
اخداره  ان يسكنها يف  اهلل  فاننا نطلب من  املؤمنة  واالنسانة 
السماوية اىل جانب االبرار والصديقني وان يلهم ذويها الصرب 

والسلوان.
واالصهرة  والبنات  واالوالد  الزوج  جتمع  القداس  نهاية  ويف 
الوالدة  على  االخرية  النظرات  يلقون  النعش  حول  واالحفاد 

والدمعة يف عيونهم واحلرقة يف قلوبهم.
وقد تقبلت العائلة التعازي داخل الكنيسة ثم نقل جثمانها الطاهر 
العائلة يف فوكنر. وتناول  الثرى يف مدافن  اىل حيث ووري 

اجلميع لقمة الرمحة عن روحها الطاهرة يف منزل العائلة.
زوج  من  تتقدم  وسيدني  ملبورن  يف  اهلريالد  جريدة  اسرة 
الفقيدة اميل اهلاشم ومن جنليها داني وديفيد ومن ابنتيها مي 
زوجة امني هيكل ودايان زوجة الفونس فخري وعياهلم ومن كل 
من ينتسب اىل العائلة يف الوطن واملهجر باحر التعازي سائلة 
اهلل ان يسكن الفقيدة الغالية جنات اخللود وهلم مجيعا الصرب 

والعزاء.  

املونسنيور طقشي يتحدث يف الفقيدةداني الهاشم يقرأ الرسالة باالنكليزيةأمني هيكل يقرأ الرسالة بالعربية

عائلة الفقيدةالكهنة

حضور

 اخوية الحبل بال دنس والقنصل والنائبان االسمر وكريوز

النعش داخل الكنيسة

 بريطاني يربي بّطة يف حليته! 

لندن - يو بي أي - متكن رجل يف الـ33 من العمر من تربية فرخ 
بط يتيم يف حليته الطويلة، وأصبح مبثابة والدته.

ونشرت صحيفة »دايلي إكسربيس« الربيطانية ان براين دوس 
بالقرب من منزله يف  البط من مزرعة  اشرتى حفنة من بيض 
لكن  تربيتها،  بقصد  األمريكية  أوهايو  والية  يف  أثينا  مدينة 
واحدة منها فقط فقست وخرج منها فرخ أنثى مّساه »بيبس« 

تعلقت بالرجل فورًا.

وأضافت أن براين كّرس كتفه وحليته إلبقاء الفرخ دافئًا، إذ 
اعتادت على النوم أثناء مشاهدتهما التلفزيون.

حنو  اآلن  عمرها  أصبح  »بيبس«  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
10 أسابيع، وكرب حجمها ومل تعد ذقن براين تناسبها كعشها 

املفّضل.
ونسبت إىل براين قوله إنه »أمضى أسبوعني كاملني ومبعدل 24 
ساعة يف اليوم يف رعاية بيبس وإطعامها، وتدفئتها حتت حليته، 
لكنها أصبحت اآلن بطة كبرية مثرية لالهتمام وقرر وضعها يف 

قفص، وتتحدث إليه باستمرار من خالل الزقزقة«. 

مرض الرئتني يتسبب بوفاة ممثل 
اشتهر بالدعاية لسجائر مالبورو

مؤدي  مؤخرا  تويف 
البقر  رعاة  أدوار 
مشاهد  يف  املشهور 
لسجائر  الدعاية 
مارلبورو، املمثل إريك 
لوسون بعد معاناته من 

مرض مديد للرئتني.

بتمثيله  اشتهر  لقد   
أواخر  يف  للسجائر  الدعاية  اعالنات  يف  املذكورة  األدوار 
الثاني  يناير/كانون   10 يوم  لوسون  إريك  تويف  السبعينيات. 
الـ72 من العمر. مع أن قرينته سيوزن لوسون مل  احلالي يف 
تعلن عن وفاته اال بعد مرور حوالي اسبوعني . من املعروف أن 
املمثل كان يعانى من مرض االنسداد املزمن ملسالك التنفس 
تلفزيونية  عروض  يف  أدواره  لوسون  إريك  مثل  رئتيه.  يف 
أثناء  إصابته  بعد  الفن  ومسلسالت سينمائية واضطر العتزال 
وكالة  أوردت   .1997 عام  ويسرتن  فيلم  مشاهد  أحد  تصوير 
"أسوشيتد برس" أن لوسون بدأ بالتدخني يف الـ14 من العمر 
ومل يستطع التخلي عن هذه العادة السيئة حتى كشف األطباء 
الدعاية  اشرطة  يف  التمثيل  ترك  أن  وبعد  رئتيه.  مرض  عن 
ملنتجات التبغ بدأ بالتمثيل يف الدعاية املضادة للتدخني ، منذرا 
املدمنني باالضرار اجلسيمة اليت تنتظر صحتهم ما مل يقلعوا عن 
هذه العادة السيئة . كما حتدث يف هذا املوضوع من شاشة 
التلفزيون. من اجلدير بالذكر أن إريك لوسون ليس هو األول من 
ممثلي الدعاية للسجائر الذين توفوا بسبب اإلفراط بالتدخني، 
حيث سبق وان فارق احلياة من جراء ذلك ايضا دافيد ميالر عام 

1987 ودافيد ماكلني عام 1995. املصدر:  فيسيت.رو
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البابا يطلق محامة السالم .. فيقتلها 
غراب على الفور

ما إن أطلق بابا الفاتيكان فرانسيس من نافذة قصره مبشاركة عدد 
من األطفال اإليطاليني محاميت سالم داعيًا الشعب األوكراني إىل 
 إحالل السالم، حتى سارع طائري نورس وغراب إىل مهامجة احلمامتني، 
إذ جنحت إحداهما يف اإلفالت من النورس الذي نتف ريشها، بيد 

أن الغراب جنح يف الفتك باحلمامة األخرى.

 امرأة تتحول إىل رجل هرباً 

 

من ديونها!
مثقلة  روسية  امرأة  غريت 
بالديون جنسها لتبدل هويتها 
وتتهرب بالتالي من السلطات 
كشف  ما  حبسب  القضائية، 
مؤكدين  حكوميون،  موظفون 
هذا  على  ينبغي  يزال  ال  أنه 

الشخص تسديد مستحقاته.
عامًا(   38( املرأة  وغريت 
ومست  رجل  إىل  جنسها 

نفسها أدريان، بعدما بلغت ديونها 130 ألف روبل )2800 يورو(، 
حبسب ما صرحت إحدى املتحدثات باسم اخلدمة احمللية للموظفني 

احلكوميني يف مدينة أسرتاخان )جنوب روسيا(.
الشرطة الروسية.

وقالت املتحدثة باسم الشرطة أوجينيا زارينش: »خالل حتقيقاتنا 
أثر، وحتولت إىل رجل«، وأضافت:  للمرأة  أنه مل يعد  اكتشفنا 
تغيري  رغم  على  ديونها،  تسديد  عليها  ينبغي  يزال  ال  »لكن 

جنسها«.

وكشفت أوغينيا زارينش أنها ليست متأكدة متامًا من أن الديون 
هي الدافع الوحيد لتغيري اجلنس.

وال يزال أدريان يراكم الديون ويتخلف عن دفع ضرائبه وهو فار 
من العدالة. 

 مارلوبورو تطرح »سجائر 
باملارجيوانا« يف األسواق!

تصنيع  شركات  أكرب  موريس"  "فيليب  األمريكية  الشركة  أعلنت 
"مارلبورو  اسم  جديد حتت  لنوع  إطالقها  عن  العامل   السجائر يف 

إم   ".

خمدر  مضاف  إليها  "قانونية"  سجائر  بتصنيع  الشركة  وستبدأ 
املارجيوانا وسيتم بيعها من خالل املنافذ  املرخصة لبيع املارجيوانا 
يف والية كولورادو األمريكية باإلضافة إىل نية بيعها يف واشنطن 
بعد احلصول على رخصة جتارية بشكل رمسي لبيع خمدر املارجيوانا 

نهاية هذا العام. 

سريافني  التسويق  لشئون  الشركة  رئيس  معاون  صرح  وقد 
الوقت  نورسيك، أن  الشركة رصدت سوق نبتة "القنب" لبعض 

واستعدت مسبقا إلنتاج  هذه السجائر. 

وذكر أن الشركة كانت فقط بانتظار وضع استهالك نبتة القنب 
واالجتار  بها بشكل قانوني، واعترب أن اختاذ والية كولورادو قرار 
قفزة  بها  التعاطي  وشرعية  النبتة  املخدرة  باستهالك  السماح 

مهمة. 

املخدرات  بأباطرة  باالتصال  "بدأت  الشركة  أن  نورسيك  وأضاف 
املارجيوانا  ملخدر  دولتني مصنعتني  أكرب  وباراجوي  يف  املكسيك 
يف العامل" لرتتيب اتفاقيات جتارية لبدأ توريد تلك املخدر لبيعها 

وطرحها يف األسواق قريبا.

وقال  أيضا أن الشركة وضعت ميزانية ضحمة تقدر بـ "15 مليار 
للرتويج  للمنتج  والعروض  والتسويق  اإلعالنية  للحمالت  دوالر" 
اجلديد "مالبورو إم " عند إطالقه يف األسواق يف  بداية عام 2015.  

 اعتقال معلمة قدمت طعاما ممزوجا 
باملاريغوانا حبفل مدرسي

اعتقلت الشرطة يف 
كاروالينا"  "نورث 
مدرسة  معلمة 
بعد  ابتدائية، 
مطولة،  حتقيقات 
حول مزاعم تقدميها 
خملوطا  طعاما 
يف  باملاريغوانا، 
ترفيهي  حفل 

للعاملني باملدرسة ما أدى إلصابة عدد منهم بالتسمم.

وقال فرانك هارتيج، من شرطة منطقة بنيثيا، حيث وقع احلادث، 
ترينر  "ماثيو  مبدرسة  معلمة  عاما،   47 بادغر،  غيلميت  تريزا  إن 
االبتدائية، اعتقلت، مساء اجلمعة، بشبهة التسميم، بعد حتقيقات 
استمرت ألكثر من 6 أسابيع ، بعدما اصيب العديد ممن شاركوا 

يف احلفل باملرض.

وأوضح هارتيج لقناة KPIX الشقيقة لـCNN: إحدى احلاضرات جرى 
نقلها سريعا إىل املستشفى بسبب ردة فعل عنيفة للماريغوانا،" 
احلفل  أعقاب  توالت يف  اإلصابات بني املشاركني  أن  الفتا إىل 

الذي أقيم يف نوفمرب/تشرين الثاني.
واثبتت االختبارات املعملية وجود آثار مادة "تيرتاهايدروكانيلينول" 
املادة الرئيسية ملسببة للتخدير يف املاريغوانا، يف حتاليل إحدى 

املصابات.

 عامل فرنسي يعيد البيض 
نيًئا بعد سلقه

من املعروف أّن البيض يتجمد 
إال  وينضج،  احلرارة  بفعل 
عامل  وهو  ذيس  هرييف  أّن 
فرنسي يف الطبخ اجلزيئي أثار 
نيئة  بيضة  أعاد  عندما  اجلدل 

بعد سلقها!

ويشرح هرييف التجربة قائاًل:” 
عند سلق البيضة فإّن جزيئات 

الربوتني فيها تنبسط وترتابط وحتيط جبزيئات املاء، لذا إذا أردت 
أن تعيد البيضة نيئة فعليك أن تفصل هذه اجلزيئات عن بعضها 
البعض، ولعمل ذلك ميكن استخدام مادة بوروهيدريد الصوديوم 

لتصبح البيضة سائلة مرة أخرى خالل 3 ساعات!.

وميكنكم جتربة ذلك يف املنزل باستخدام اخلل بداًل من بوروهيدريد 
الصوديوم".

حبسب موقع شبكة اإلعالم العربية حميط.

جتدر اإلشارة إىل أّن هرييف هو جنم تلفزيوني ولديه كتب حققت 
اكتشافات  إىل  جتاربه  قادت  وقد  العامل،  حول  املبيعات  أفضل 
كبرية يف هذا اجملال، ولعل من أغرب اكتشافاته أيًضا أنه اكتشف 

كيفية عمل 24 لرت مايونيز من صفار بيضة واحد.

القبول واالستحسان لدى الشركات  ولعل هذا االكتشاف سينال 
املصنعة للمايونيز.

 ترتك طفليها متجمدين يف السيارة 
لتصطاد اخلنازير الربية

من  أمريكية  أم  جتردت 
برتك  األمومة  إحساس 
طفليها يف السيارة يف 
لتأخذ  القارس،  الربد 
جولة يف الغابة، ومتارس 
يف  املفضلة  هوايتها 
اصطياد اخلنازير الربية.

ومل يتحمل الطفل ذو التسع سنوات درجة احلرارة املنخفضة يف 
السيارة جبانب أخيه الرضيع الذي ال يتجاوز 9 أشهر، فاتصل برقم 
الطوارىء لتنقذهما من سيارة أمهم، آماًل أن تكون سيارة الشرطة 

أكثر دفئًا.

وحبسب صحيفة دايلي ميل الربيطانية، اتصلت الشرطة باألم كايال 
ماري شايفرز للتحقيق معها يف إهمال طفليها، واضطروا لالنتظار 
40 دقيقة حتى حتضر من الغابة مرتدية ألبسة متويه لتسهل عملية 

اصطياد اخلنازير.

األغرب أن األم مل تشعر بعذاب الضمري جتاه طفليها، بل بررت 
للشرطة فعلتها بالقول إنها تركت السيارة يف حالة تشغيل إلبقاء 
أخاه  أنقذ  طفليها دافئني، فيما أكدت الشرطة أن الطفل األكرب 
بها إىل  تزجان  األم تهمتني قد  تواجه  بينما  املوت،  الرضيع من 

السجن وحترمانها من طفليها.

 تهافت سعودي لشراء تيس بـ 300 ألف ريال
من ساللة  تيس  وصل سعر 
 300 إىل  الشامية  املاعز 
انطلق  مزاد  يف  ريال  ألف 
بالرياض تابع للمواطن سعود 

السهلي.

السليل  عارف  ميلكه  التيس 
أحد أشهر مربي األغنام، عرضه يف مزاد للماعز الشامية حبضور 
املهتمني، كونه من فصيلة املاعز النادرة تهافت احلضور لشرائه 

حتى بلغ سعره 300 ألف ريال.
نادر من  بيع تيس  اهلواية شهدوا سابقًا  أن أصحاب هذه  ُيذكر 
ساللة املاعز الشامية مببلغ خيالي، حبسب ما ورد يف صحيفة عكاظ 

السعودية اليوم السبت.
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 ضّجة يف بريطانيا بعد كشف »سارة« السّر: 

 

اجليش الربيطاني اغتال »الليدي ديانا« 
وكالم عن تشكيل حمكمة دولية

ضّجت وسائل اإلعالم الربيطانية أول من أمس بالتصرحيات اليت 
أدلت بها زوجة قناص سابق يف القوات اجلوية اخلاصة الربيطانية 

اليت نشرتها »ديلي مايل«.

امسًا  عليها  أطلقت  اليت  املرأة  عن  الربيطانية  الصحيفة  نقلت 
مستعارًا هو »سارة« أّنها تقاضت حواىل 820 دوالرًا أمريكيًا 
الربيطاني يف  اجليش  النخبة يف  تورط قوات  مقابل صمتها عن 

اغتيال األمرية ديانا )الصورة( عام 1997.

الصحيفة أضافت إن السيدة البالغة 40 عامًا قالت إن ضابطًا يف 
القوات اخلاصة اجلوية الربيطانية أعطاها ظرفًا حيوي أوراقًا نقدية، 
طالبًا منها الصمت بشأن حادث وفاة األمرية ديانا. وأوضحت أّنه 
مثل  حياتها ستنتهي  فإّن  بتعليماته،  تلتزم  إذا مل  بأّنها  هّددها 
اجلندي لي رجيي من الفوج امللكي الذي قتل بالقرب من الثكن 

العسكرية يف وولتش )جنوب شرق لندن( العام املاضي.

من  يقني  على  جتعلها  بالسكوت  مطالبتها  أّن  وترى »سارة« 
القوات  السابق عام 2008 عن اجلندي يف  ما قاله زوجها  صحة 
اجلوية اخلاصة الربيطانية الذي قام بتوجيه شعاع من الضوء يف 
عيون سائق سيارة ليدي دي من نوع »مرسيدس«، بعد دخوهلا 

نفق »بونت دي أملا« يف باريس.
ويف سياق حديثها، أكدت »سارة« أن زوجها أخربها أنه بعدما 
تسّبب اجلندي بتحطم السيارة، توجه إىل مكان احلادث ونظر إىل 
داخلها للتثبت من سوء حالة األمرية ديانا، قبل أن يعطي إشارة 

إىل أحد زمالئه تفيد بـ»جناح« املهمة.

»سارة« اليت ختفي هويتها احلقيقية خوفًا على سالمتها، لفتت 
إىل أن هذه العملية حتتوي على سر كبري يتعّلق بالقوات اجلوية 
اخلاصة الربيطانية. كما حتدثت للمرة األوىل عن زواجها بالقناص 

املعروف باسم »اجلندي« الذي وصفته بـ»الكابوس«.

وكشفت أّنه جيري اآلن التحري عن حمققي مباحث سكوتالند يارد 
التورط املزعوم للقوات اجلوية اخلاصة  الذين كانوا حيققون يف 
السلوك«  »سوء  خلفية  على  ديانا،  األمرية  بوفاة  الربيطانية 
بعد اعرتاض الربيد اإللكرتوني لزوجة اجلندي، مضيفة إّن املهمة 

أوكلت إىل وحدة تابعة لشرطة لندن.

هنا، جتدر اإلشارة إىل أّنه ترددت أخبار العام املاضي حول تورط 
الشرطة  استبعدت  فيما  الربيطانية،  األمرية  مقتل  يف  قناص 
أّنه ال  مؤكدة  األمرية،  اغتيال  املاضي فرضية  الشهر  الربيطانية 

تتوافر »أدلة ذات صدقية« تدعم هذه الفرضية.
تشكيل  الدنيا،  اصقاع  بكافة  ديانا  الليدي  أحباء  ويفّكر  هذا 
الليدي ديانا، ومن خطّط  حمكمة دولية ملعرفة حقيقة من اغتال 
مساعدة  يف  املساهمني  اكثر  من  كانت  وانها  سيما  إلغتياهلا، 

ضحايا احلروب.

عارضة أزياء تقع أرًضا أثناء عرض إيلي صعب

البعض،  عليه  يضحك  األزياء،  عروض  بعض  يف  حيصل  مشهٌد 
على  تسيطر  اليت  اخلجل"  بـ"حلظة  ويشعر  يتفّهم  اآلخر  والبعض 
أثناء  األزياء  عارضات  إحدى  مشهد سقوط  إنه  املوقف.  صاحب 

مشيها يف أحد العروض املهّمة.

اللبناني  املصّمم  أزياء  عارضات  إحدى  له  تعّرضت  املوقف  هذا 
العاملي إيلي صعب أثناء عرضه يف أسبوع املوضة الباريسي أمس 

األربعاء.

أزرق  فستاًنا  ترتدي  كانت  اليت  اجلميلة،  العارضة  تهاوت  فقد 
أرًضا  وسقطت  بالكريستال،  ومطّرزًا  الدانتيل  من  طوياًل، 
كـ"سنجاٍب يتهاوى من على الشجرة"، على حّد ما وصفتها بعض 

الصحف األجنبّية.

إذ  بطريقة مضحكة،  احلادثة  على   "Cosmopolitan" وعّلقت جمّلة 
حلظة  قبل  العارضة  رأس  يف  جال  يكون  قد  ملا  ختميًنا  كتبت 
وقوعها إىل حني سقوطها أرًضا. ومّما جاء يف حديث العارضة، 
وفق ختمني اجملّلة: "أعرف أن علّي رفس الفستان إىل األمام عند 
إذا رفعته قليال. ال،  ُأنقذ املوقف  املشي، لكنه طويل جًدا. قد 

انتهى األمر سأقع أرًضا ال حمالة. يا إهلي لقد وقعت!".

لكّن العارضة احملرتفة، مل تبِد أّي رّدة فعٍل على سقوطها، ووقفت 
بسرعٍة على قدميها وأكملت العرض حبرفّيٍة كما لو أّن شيًئا مل 

حيصل. 

 »صحيفة دايلي ميل« الربيطانية: 
»بريطانيتان ُتهربان االموال »للمجاهدين« 

يف سوريا بثيابهما الداخلية«!!!

مثلت الربيطانيتان من أصل مغربي أمام احملكمة املختصة يف لندن 
تركيا  إىل  للسفر  استعدادهم  اثناء  بعد ضبطهم  اخلميس،  أمس 

ومنها إىل سوريا من أجل متويل املقاتلني "اجملاهدين" هناك.
وهما "نوال مسعد" 26 عاما وشريكتها "أمل الوهابي" 27 عاما 
ُتتهمان  بريطانيتان  أول  فهما  ميل"  "دايلي  ، وحبسب صحيفة 

بتمويل أعمال إرهابية منذ بدء النزاع يف سوريا.

يف  16.500يورو  مبلغ  تهريب  مسعد"،مبحاولة  "نوال  واُتهمت 
الداخلية للمقاتلني "اجملاهدين" يف سوريا، ومت توقيفها  ثيابها 
اخرى  يورو  ألف  مبلغ 20  منزهلا على  ُعثر يف  اليت  مع شريكتها 

حُتضر لنقلها اىل اسطنبول.

وخالل مثوهلما أمام احملكمة، أكدت اإلثنتني أنهما مغربيتا األصل 
. وهذه هي املرة الثالثة اليت يقومون مبثل هذا العمل وتهريب 
احلدود  يعربون  كانوا  انهم  واضافتا   . الداخلية  بثيابهم  األموال 
بطريقة غري شرعية اىل سوريا ويبقون فيها يومني ثم يعدوا اىل 

اسطنبول ومن ثم اىل بريطانيا.

سافرتا  قد  اإلثنتني  أن  والنت"  "ريشار  احملكمة  رئيس  واعترب 
سابقا . وكانتا ستسافران مرة أخرى من اجل لقاء "اجملاهدين" 
تهديد  اىل  يؤدي  وهذا   . ُيقاتلون يف سوريا  الذين  اإلرهابيني 

األمن يف بريطانيا.

مالحظة" الصورة املرفقة للمتهمتني. 

  »صحايف قضائي« حيرتف السرقة... 
ويرهق الشرطة! 

سبب لص يف فرنسا الكثري من املتاعب لرجال الشرطة قبل أن 
يقبضوا عليه، إذ تبني أنه مراسل صحايف سابق للشؤون القضائية 

وعلى إملام بالوسائل اليت جتعله مبنأى عن قبضة احملققني.

فبعد مخسة أشهر من التحقيقات ومخس عمليات سرقة، أوقف هذا 
اللص )62 عامًا( يف مدينة بلوا الفرنسية فيما كان حياول القيام 
بعملية سطو مسلح، وفق ما أفاد مصدر قضائي اليوم )اجلمعة(.

الشرطة الفرسية.
يف  الرجل  هذا  أمضاها  اليت  العمل  سنوات  إن  احملققون  وقال 
املناسبة  األهداف  حتديد  يف  خربة  أكسبته  القضائية،  الصحافة 
للسرقة ويف اإلفالت من احملققني. إذ كان خيتار املخازن التجارية 
غري املزودة بأجهزة مراقبة، وكان يطفئ هاتفه احملمول وال يرتك 

أي أثر.

وكان هذا الرجل يعمل مبفرده، يدخل إىل املخازن التجارية قبيل 
موعد إقفاهلا، ويتنكر ثم يشهر مسدسه بوجه موظفي الصندوق 
ويأخذ املال وخيرج. لكن احملققني توصلوا إىل مؤشرات يف منتصف 

شهر كانون األول)ديسمرب(، جعلتهم يضعونه حتت املراقبة.
وكان الرجل يستعد لتنفيذ عملية سطو على حمل جتاري سبق أن 
سرقه يف أيلول )سبتمرب( 2013، إال أن املوظفات تعرفن عليه، 

فحاول أن يلوذ بالفرار لكن رجال الشرطة كانوا يف اخلارج.
واقر الرجل مبا نسب إليه من تهم، قائاًل إنه كان يعاني من ضائقة 

مالية. 

 رقص واغتصاب هيفا يثريان أزمة رقابية
وهيب،  هيفا  ببطولته  تؤدي  الذي  روح”  “حالوة  فيلم  أّن  يدو 
إذ  الفنية،  املصّنفات  على  الرقابة  جهاز  مع  معركة  سيدخل يف 
رفض عدد كبري من أعضاء الرقابة إجازته للعرض نتيجة ما حيتويه 

من ألفاظ ومشاهد ُوصفت باخلادشة للحياء.
رفضوا  أعضاء   10 من  أكثر  هناك  أّن  زهرة،  أنا  موقع  وحبسب 
خترج  بأنها  وألفاظه  مشاهده  صّنفوا  بل  مشاهدته،  بعد  إجازته 
عن اآلداب العامة، مشرتطني حذف أكثر من 20 مشهدًا إلجازته 

للجمهور.
رقص واغتصاب هيفا يثريان أزمة رقابية

مشهد  الرقباء  بني  واسعًا  جداًل  أثارت  اليت  املشاهد  أبرز  ومن 
احلياء  خيدش  أّنه  مؤكدين  الفيلم،  أحداث  ضمن  هيفا  اغتصاب 
فضاًل عن مشهد للنجمة اللبنانية وهي تؤدي رقصة مثرية، علمًا 
أّنها جتسد شخصية امرأة تعيش مبفردها يف منطقة شعبية بعدما 

سافر زوجها للعمل يف اخلليج، ويتهافت الرجال عليها.

اليت  “اخلادشة”  األلفاظ  من  كبريًا  عددًا  الفيلم  يتضمن  كما 
يتبادهلا أبطاله.

ويعترب “حالوة روح” ثاني جتارب هيفا السينمائية بعد “دكان 
شحاتة” ويشاركها يف البطولة باسم مسرة، وحممد لطفي، وهو 

من إخراج سامح عبد العزيز وانتاج حممد السبكي.
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تتــمات

االطرش الرأس الرابع...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املسعى أكدت مصادر مواكبة اعتماد التكتم على طبيعة االقرتاح 
موضع التداول ومضمونه ونفت كل ما جرى احلديث عنه يف شأن 
حقيبة اخلارجية رافضة االفصاح عن البديل. وعلى صعيد متصل 
نفت املصادر ما بثته مساء امس االول قناة »املنار« التلفزيونية 
من ان الرئيس املكلف رفض اعطاء »التيار الوطين احلر« حقيبيت 
االحتفاظ حبقيبة  مطلب  عن  االخري  مقابل ختلي  والرتبية  اخلارجية 

الطاقة، وقالت ان هذه املعلومات ال اساس هلا على االطالق.
املكلف  الرئيس  من  القريبة  االوساط  التزمت  ذلك،  غضون  يف 
التحفظ يف الكالم عن اي تقديرات مكتفية بالقول ان املراوحة 
مستمرة، لكن االبواب مل تقفل يف وجه املساعي اجلارية. وأشارت 
اىل ان الرئيس سالم مل يكن تبلغ حتى مساء امس االول أي رد 
من »حزب اهلل«. وأفادت معلومات ان الساعات الثماني واالربعني 
اساسه  على  ليبنى  للحزب  واضحا  موقفا  تبلور  ان  املقبلة جيب 
القرار الذي سيتخذه رئيس اجلمهورية والرئيس املكلف. وقالت 
ان االجواء ليست سلبية متامًا يف ظل تأكيد اوساط قوى 8 آذار 

جدية املساعي اجلارية لتشكيل احلكومة.
وأبلغت مصادر بارزة يف قوى 8 آذار ان اي تقدم مل حيرز امس 
وان االمور ال تزال تراوح مكانها. ونفت كل ما تردد عن عرض 
لتخلي الثنائي الشيعي عن حقيبة سيادية أكانت املال أم اخلارجية 
بري  الرئيس  يفاتح  مل  احدا  ان  موضحة  عون،  العماد  ملصلحة 
بهذا املوضوع وأن هذا االمر مرتوك لرئيس اجلمهورية والرئيس 
املكلف للبحث فيه مع االفرقاء املعنيني. أما بالنسبة اىل موقف 
»حزب اهلل« فهو مع تشكيل احلكومة وال صحة ملا يثار حول الربط 
بني مؤمتر جنيف 2 وعملية تأليف احلكومة اذ ان املشكلة داخلية 

صرفة.
»املؤسسة  اىل  حديث  يف  باسيل  جربان  الطاقة  وزير  وصرح 
علينا  يطرح  »احدا مل  بان  االول  امس  مساء  لالرسال«  اللبنانية 
أي شيء« يف موضوع احلكومة وقال ان »حزب اهلل ليس مكلفًا 
التفاوض باسم التيار الوطين احلر يف ملف احلكومة وهناك اتفاق 
حصل ليلة تسمية الرئيس املكلف مع حزب اهلل وحركة امل على 
11 بندا اساسيًا، لكننا كنا واضحني اننا عندما نصل اىل املرحلة 
اليت تعنينا من حقائب وغريها فهذا االمر يعنينا حنن وقلنا حنن 
منثل اكثر من نصف املسيحيني ونريد حقيبة سيادية كما طلبنا 
الطاقة واالتصاالت الن لدينا فيهما عماًل نريد استكماله«. وأعلن 
ان »كل الذين التقيناهم اكدوا انهم غري متمسكني باملداورة يف 
هذا الوقت اال رئيس احلكومة املكلف«. ونفى باسيل املعلومات 
الصحافية عن لقاء مجع العماد عون والرئيس احلريري يف روما 

اخريا.
فابيوس

اىل ذلك، ابرزت فرنسا امس االول تكرارا اهتمامها مبتابعة الوضع 
يف لبنان، باعالن وزير خارجيتها لوران فابيوس ان »هناك اليوم 
احتمال  اىل  ذلك  مشريا يف  لبنان«،  يرتفع يف  أماًل صغري  رمبا 
الرئيس  موافقة  اسرع وقت يف ضوء  جامعة يف  حكومة  تشكيل 
سعد احلريري وتوقع مشاركة »حزب اهلل«. واعترب ان »هذا يعين 
ان بعض احملاذير قد تكون رفعت وان هناك حتركا قويا قد ادى 
اىل فك االرتباط رمبا بني الوضع يف سوريا والوضع يف لبنان«.

األطرش الرأس الرابع
مكافحة  جمال  االول يف  امس  جديد  تطور  برز  آخر،  على صعيد 
االرهاب والتضييق على املتورطني يف جرائم التفجريات االخرية 
اجلنوبية  الضاحية  منها  سيما  وال  املناطق  من  عددا  هزت  اليت 
لدى  احلكومة  مفوض  ادعاء  التطور يف  هذا  متثل  وقد  لبريوت. 
و12  االطرش  عمر  املوقوف  على  العسكرية صقر صقر  احملكمة 
آخرين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وجمهولي اهلوية 
فارين من وجه العدالة جبرائم االنتماء اىل تنظيم ارهابي وجتهيز 
عبوات واحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وصواريخ وجتنيد اشخاص 
للقيام باعمال ارهابية واالشرتاك يف تفجريي حارة حريك واطالق 

صواريخ على اسرائيل.
معه  التحقيق  نتيجة  اعرتف  االطرش  ان  للجيش  بيان  يف  وجاء 
بارتباطه باملطلوبني الفارين وبانتمائهم اىل كتائب »عبداهلل عزام« 
مفخخة  سيارات  بنقله  اعرتف  كما  النصرة«  و«جبهة  و«داعش« 

وانتحاريني اىل بريوت.
ويعد توقيف االطرش واحالته على احملاكمة بسرعة قياسية الضربة 
الرابعة يوجهها اجليش اىل تنظيمات ارهابية يف غضون شهرين اذ 
سبق له ان اوقف رأس تنظيم »كتائب عبداهلل عزام« السعودي 
ماجد املاجد الذي تويف خالل توقيفه ومن ثم قتل مطلوبا كبريا 
الذي  ايضا مجال دفرتدار  واوقف  تعنايل  اشتباك يف  ثانيا يف 

صدر االدعاء عليه اول من امس مع 12 آخرين.

18 قتيال باقتحام...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املبنى واحتجزوا عددا من املوظفني.

وأعلنت مصادر أمنية عراقية استعادة الشرطة العراقية السيطرة 
بشكل كامل على مبنى وزارة حقوق اإلنسان، الذي تعرض هلجوم 

نفذه مسلحون، وقاموا باحتجاز رهائن من املوظفني املدنيني.
عملية  خالل  قتلوا  اهلجوم  منفذي  من   6 إن  املصادر:  وقالت 
استعادة السيطرة على قسم من مبنى الوزارة الذي يقع جبانب 
وزارة النقل، يف مشال شرق العاصمة العراقية بغداد. وأوضح 
انتحرا  واثنني  الشرطة،  بواسطة  قتلوا  منهم  أربعة  أن  املصدر 

بتفجري نفسيهما بأحزمة ناسفة.
منهم  أحد  يصاب  أن  دون  الرهائن  مجيع  حترير  مت  أنه  واكد 
بأذى، يف حني قتل اثنان من ضباط الشرطة، وأصيب 7 آخرون 

جبراح خالل االشتباكات حبسب املصدر.
وقالت الشرطة إن مخسة مدنيني على األقل القوا حتفهم يف 

هجوم بسيارة ملغومة حبي مشال بغداد.
أصيبوا جبروح يف  14 شخصا  من  أكثر  أن  الشرطة  وأضافت 
وقال  العراقية.  بالعاصمة  الكسرة  حي  يف  وقع  الذي  االنفجار 
من  واصفا  الفقراء  وأصابت  انفجرت  ملغومة  سيارة  إن  شاهد 
إىل  اجلرحى  بعض  ونقل  إرهابيون.  بأنهم  العمل  هذا  ارتبكوا 

مستشفى يف بغداد.
بغداد  احياء يف  استهدفت  هجمات  اعقاب  االنفجار يف  ووقع 

امس االول اسفرت عن مقتل 19 شخصا على األقل.
وأفاد مصدر يف وزارة الداخلية مبقتل ثالثة اشخاص، واصابة 
تسعة آخرين بانفجار سيارة مفخخة يف منطقة بغداد اجلديدة شرقي 
بغداد. واضاف املصدر ان سيارة مركونة قرب افران الفراشة يف 
انفجرت ما اسفر عن مقتل ثالثة اشخاص  منطقة بغداد اجلديدة 
واصابة تسعة آخرين مت نقلهم اىل مستشفى الشيخ زايد لتلقي 

العالج.
بدبابات  مدعومة  العشائر  بأن  عراقية،  أمنية  مصادر  وأفادت 
اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  من  ٠٥2 مسلحًا  اجليش حتاصر حنو 
البوبالي  مبناطق  املتحصنني  بداعش،  املعروف  والشام،  العراق 
والزوية من البعبيد جبزيرة اخلالدية شرق الرمادي يف مساحة حنو 

٠1 كيلومرتات مربعة.
وأفاد مراسل قناة العربية بأن املروحيات فتحت نريانها صوب 
البوشعبان  مناطق  يف  داعش  من  إنهم  الشرطة  تقول  مسلحني 
مشال الرمادي. كما رجحت املصادر أن املسلحني فّروا يف وقت 
سابق من مناطق البفراج اليت شن األمن عليها عملية أمنية أمس 

االول.
يف  االوىل  اهليئة  أن  الرمسية،  شبه  العراقية،  قناة  وذكرت 
من  اربعة  باالعدام حبق  حكما  اصدرت  املركزية  اجلنائية  احملكمة 
محاية املدان طارق اهلامشي الشرتاكهم بتفجري عبوة ناسفة على 

دورية ملركز شرطة الدورة، جنوبي بغداد
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يف 3٠ كانون الثاني 2٠12، 
عن اعتقال 16 شخصا من محاية نائب رئيس اجلمهورية طارق 
اغتيال  عمليات  بتنفيذ  متهمون  املعتقلني  أن  مؤكدة  اهلامشي، 

مبسدسات كامتة للصوت ضد الضباط واحملققني العدليني.
 ،2٠12 الثاني  تشرين   8 يف  األعلى،  القضاء  جملس  وأعلن   
عن إصدار احملكمة اجلنائية املركزية حكما بإعدام اثنني من محاية 
نائب رئيس اجلمهورية احملكوم غيابيا واهلارب من العراق طارق 

اهلامشي.

االبراهيمي: ال اتفاق...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

التعامل معه، كانت هنالك حلظات عصيبة، وأخرى واعدة  كيفية 
السوري  الوطين  واالئتالف  السوري  النظام  وفدي  مباحثات  يف 
املعارض يف جنيف، وقال: صباح الغد ستكون جلستنا االخرية، 

وسنحضر للجلسات املقبلة يف وقت الحق.
وقال: اننا حمبطون بسبب الوضع االنساني يف محص. وجنحنا 
الريموك احملاصر.  غذائية اىل خميم  ادخال 9٠٠ سلة  اليوم يف 
أضاف: نعمل على حتقيق تقدم، لكن ال حلول يف محص، فما جيري 

فيها ميكن اعتباره حالة حرب اهلية.
يف  السوريني  الفريقني  مواقف  يف  تغيري  ال  أنه  إىل  ولفت 
جلسة امس االول، وقال: لست متأكدا كيف ستجري االمور، لكن 

سنستخلص العرب.
وعقد الوفدان جلسة نقاش امس االول، تناولت مسائل العنف 
السوري  الوفد  ووزع  مصادرهما.  ذكرت  ما  حبسب  واالرهاب، 
بعد اجللسة نص بيان، قال انه اقرتح تبنيه، لكن وفد املعارضة 

رفضه.
ونص البيان على وقف التمويل والتسليح والتدريب وااليواء 
لالرهابيني وتسهيل تدفقهم اىل سوريا. كما دعا اىل العمل على 
بهدف  عليها،  والقضاء  االرهابية،  اجملموعات  ملواجهة  عاجل  حنو 

حتقيق االمن والسالم وعودة اهلدوء واالستقرار اىل سوريا.
التحريض،  اعمال  كل  وقف  اىل  والدول  االفراد  دعا  كما 
ونشر الفكر التكفريي والتعصب الديين. وشدد على وجوب ان 
تضبط الدول اجملاورة لسوريا حدودها بشكل فعال لوقف تدفق 

االرهابيني.
الوفد املعارض

معلومات  املعارض  للوفد  االعالمي  املكتب  وزع  املقابل،  يف 
عن جمريات اجللسة جاء فيها ان وفد املعارضة حضر اىل جنيف 

من اجل إنهاء عمليات القتل عن طريق االنتقال من إرهاب الدولة 
إىل سوريا احلرة، لكن النظام يريد احلديث عن اإلرهاب، مضيفا 
ان وفد املعارضة قال داخل جلسة امس إن براميل القنابل هي 
إرهاب، جتويع السكان حتى املوت ارهاب، التعذيب واالعتقال هو 

أيضا إرهاب.
وشدد الوفد على ان مقاتلي املعارضة هم الذين حياربون تنظيم 
القاعدة يف سوريا، من خالل املعارك بينهم وبني تنظيم الدولة 
االسالمية يف العراق والشام. وقال عضو وفد املعارضة املفاوض 
لؤي صايف للصحافيني بعد اجللسة، ان الوفد عرض وثائق وصوًرا 

عن اجملازر اليت ارتكبها النظام.
وقال عرضنا ملفات كاملة والتقرير الذي صدر اليوم امس من 

منظمة هيومن رايتس ووتش.
دقيقة حداد

هادي  وفده  رئيس  إن  جقل  أمحد  املعارضة  وفد  وقال عضو 
مبن  األطراف  مجيع  ووقف  حدادا.  دقيقة  الوقوف  اقرتح  البحرة 

فيهم أعضاء الوفد احلكومي وفريق اإلبراهيمي.
وأبلغ جقل وكالة رويرتز وقف اجلميع حدادا على أرواح الشهداء. 

كان ذلك رمزا طيبا.
وقال عضو وفد املعارضة لؤي الصايف أن هناك 6 نقاط خالف 
بيننا وبني الوفد الرمسي منها وقف إطالق النار وفك احلصار عن 
املدن، مشريا اىل ان هناك خالف كبري بيننا وبني الطرف االخر 

حول جنيف- 1
وأشار الصايف اىل ان النظام شن هجمات بالدبابات واالسلحة 
يقصف  السوري  واجليش  النظام يف سوريا،  عن جمازر  وحتدثنا 
محص وحلب ومحاة، معتربا أن النظام غري جاد وال ميلك ارادة يف 
الوصول اىل حل سياسي. ورأى أن النظام السوري يتجنب أي 

حوار حول اجلرائم ضد اإلنسانية.
واعترب الصايف أن النظام يسعى إلحداث بلبلة، وينبغي الرتكيز 
على تشكيل هيئة حكم انتقالي، موضحا انه ال ميكن املضي يف 
اهليئة  موضوع  إنهاء  قبل   1 جنيف-  اتفاق  يف  األمنية  النقاط 

االنتقالية.
تقديم  قبل  املفاوضات  من  ينسحب  لن  الوفد  أن  وأكد 
اجلولة  من  االخري  هو  اليوم  أن  اىل  مشريا  لتقريره،  اإلبراهيمي 
االوىل من املفاوضات وال يوجد أي اجتماعات أخرى سوى املنعقدة 

يف جنيف.

اجليش الرتكي يعلن...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

العراق والشام داعش، املقرب من تنظيم  الدولة اإلسالمية يف 
القاعدة.

اجليش  فيه  يتواجه  الذي  األول  املسلح،  احلادث  هذا  ويعد 
بداية  منذ  يقاتلون  الذين  داعش،  تنظيم  من  ومقاتلون  الرتكي 
كانون الثاني جمموعات أخرى معارضة للنظام السوري يف مشال 

البالد.
وأوضح اجليش الرتكي يف بيان نشر على اإلنرتنت أنه مت تدمري 

بيك-آب وشاحنة وحافلة تابعة لتنظيم داعش.
الرتكي  للجيش  أن تعرضت سيارتان  بعد  العملية  وجرت هذه 
مدينة كيليس  احلدودي شرق  بيك  مركز كوبان  عند  نار  إلطالق 

الرتكية احلدودية، كما أوضحت هيئة األركان.
ومل يسفر هذا احلادث عن سقوط ضحايا يف اجلانب الرتكي، 
كما ذكرت من جهتها وسائل إعالم تركية عدة، نقاًل عن مصادر 

عسكرية.
هذا ونفت تركيا أمس االول تقارير عن وجود قواعد لتنظيم 

القاعدة على اراضيها معتربة ذلك ادعاءات غري واقعية.
ان  للصحافيني  بلقيج  الرتكية  اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 
تركيا كانت هدفا هلجمات تنظيم القاعدة وما زالت حتت تهديدات 
التنظيم مضيفا انه ال ميكن مع هذا الوضع ايواء هذا التنظيم داخل 

البالد.
متشددة  مجاعات  افرزت  سوريا  يف  احلرب  ان  بلقيج  واعترب 
تستلهم فكر القاعدة ما شكل خطرا على امن املنطقة، مؤكدا ان 

بالده ليست مبنأى عن أخطار هذه التنظيمات.
املخابرات  رئيس  عن  االول  امس  نقلت  تركية  وكانت صحف 
العسكرية االسرائيلية اجلنرال افيف كوجايف القول إن تركيا تأوي 
ثالث قواعد لتنظيم القاعدة يف مناطق قريبة من احلدود السورية 

وحتت حراسة امنية مشددة.

Saturday 1 February 2014  2014 شباط   1 السبت 

اعالناتكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح

لالتصال:
0403482345
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 8 فوائد صحية تدفعك لتناول 
الثوم باستمرار

حيوي  العصور كمضاد  مر  على  الثوم  استخدم 
وحماربة  اإللتهابات  عالج  يف  يفيد  طبيعي 
استخدامه  إىل  باإلضافة  األمراض،  من  العديد 
نكهة  إلضفاء  الطعام  وصفات  من  العديد  يف 

مميزة عليها.

اإلنسان  الثوم فوائد كبرية على صحة  وميتلك 
جيهلها الكثريون، وينصح األطباء بتناوله بكثرة 
عند األشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط 
الشرايني ومنع  الدم حيث يساعد على توسيع 

جلطات الدماغ والنوبات القلبية.

وحاول موقع هيلثي ليفينغ هاو تو إلقاء الضوء 
من  تقديم جمموعة  خالل  من  الثوم  أهمية  على 

فوائد هذه النبتة على صحة اإلنسان.

1- تقوية جهاز املناعة وحماربة اإللتهابات
عالج  يف  يساعد  الثوم  أن  إىل  األحباث  تشري 
وينصح  واالحتقان،  والسعال  الصدر  التهاب 
لتعزيز جهاز  الشتاء  بكثرة خالل فصل  بتناوله 

املناعة ودرء نزالت الربد واإلنفلونزا.

2- الوقاية من فرط نشاط الغدة الدرقية
حيتوي الثوم على نسبة عالية من اليود وها ما 
جيعله مفيدًا بشكل كبري يف الوقاية من مرض 

فرط نشاط الغدة الدرقية.

3- عالج العجز اجلنسي
الثوم على نطاق واسع  القدماء عشبة  استخدم 
يف عالج حاالت العقم والعجز اجلنسي، ويعد من 

أفضل العالجات الطبيعية يف هذا اجملال.

4- الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية
يساعد الثوم يف منع ترسب الكوليسرتول الضار 
عالج  يف  ويفيد  الدموية،  األوعية  جدران  على 

ارتفاع ضغط الدم ومنع التجلطات الدموية.

5- عالج اجلروح ومنع اإللتهابات
الثانية  العاملية  احلرب  خالل  الثوم  استخدم 
من  والوقاية  اجلروح  عالج  يف  فعال  كمطهر 
على  احتوائه  بسبب  هلا،  املصاحبة  اإللتهابات 
مادة األليسني اليت تعد مضاد حيوي طبيعي ال 

حيمل أي أعراض جانبية غري مرغوبة.

B6 6- مصدر مهم لفيتامني
حيتوي الثوم على نسب عالية من هذا الفيتامني 
منو  وتسريع  املناعة  نظام  لتعزيز  الضروري 

اخلاليا وحتسني املزاج العام عند اإلنسان.

7- الوقاية من السرطان
أثبتت األحباث أن الثوم يساعد يف الوقاية من 
أنواع عديدة من السرطان، ومن بينها سرطان 
وسرطان  الثدي  وسرطان  والربوستات  املثانة 
العديد  على  احتوائه  بسبب  والقولون  املعدة 
من أنواع الفيتامينات اليت حتمل خواص مضادة 

للسرطان.

8- تنظيم مستوى سكر الدم
يف  يساعد  الثوم  أن  الدراسات  بعض  بينت 
مستوى  وزيادة  الدم  سكر  مستوى  تنظيم 
على  السيطرة  يف  ذلك  ويساعد  األنسولني، 
مرض السكري، وينصح باحلصول على مشورة 

الطبيب قبل تناوله. 

 حافظ على صحة قلبك بـ 
7 أطعمة أساسية

لكي حتافظ على صحة قلبك، عليك إتباع بعض 
التغذية  خرباء  يقدمها  اليت  التالية  النصائح 
الكولسرتول  مستويات  وخفض  القلب  لتقوية 

يف الدم وتتمثل يف:

مع  يومك  تبدأ  أن  ميكنك  الشوفان.  دقيق 
دقيق الشوفان الغين بأمحاض أوميغا3 الدهنية 
الشوفان  يعترب  والبوتاسيوم.  الفوليك  ومحض 
ختفض  اليت  باأللياف  األطعمة  أغنى  من 
حيوية  يعزز  ما  الضار،  الكولسرتول  مستويات 
أو شرائح  التوت  تناول  املفيد  من  الشرايني. 
من املوز واحلليب خالي الدسم مع الشوفان على 

اإلفطار.

أوميغا3  بأمحاض  غين  آخر  مصدر  السلمون. 
الدهنية، يعمل السلمون بشكل فعال على تقليل 
ارتفاع ضغط الدم. احرص على تناول السلمون 
اإلصابة  خطر  ذلك  يقلل  حيث  أسبوعيًا  مرتني 
بأزمات قلبية بنسبة الثلث. حيتوي السلمون على 
مادة قوية مضادة لألكسدة تسّمى أستازانتني 
ضغط  خفض  على  قوي  تأثري  هلا  كاروتينويد 
السلمون  من حميب  تكن  مل  إذا  املرتفع.  الدم 
مثل  األخرى  الدهنية  األمساك  تناول  ميكنك 

املكاريل والتونة والرجنة والسردين.

السبانخ. يساعد السبانخ القلب كثريًا ألنه حيتوي 
على محض الفوليك والبوتاسيوم واأللياف. إىل 
دفعة  اخلضروات  كل  تعطي  السبانخ  جانب 
فيها  دراسة شارك  بينت  وقد  للقلب،  إجيابية 
15 ألف شخص أن من يتناولون حصتني ونصف 
ألمراض  تعرضهم  خطر  يقل  يوميًا  اخلضار  من 
يتناولون  مبن  مقارنة  باملئة   25 بنسبة  القلب 

اخلضار مرة واحدة يف اليوم.

األفوكادو  من  القليل  إضافة  األفوكادو. ميكن 
كمية  من  يزيد  ألنه  السبانخ  سلطة  إىل 
الكولسرتول احلميد يف الدم ويقلل الكولسرتول 
الضار. كذلك يساعد األفوكادو على امتصاص 
مادة الكاروتني املوجودة يف اجلزر والليكوبني 
املوجودة يف البندورة، وهما ضروريتان لصحة 

القلب.

من  الزيتون  زيت  يقلل  الزيتون.  زيت 
أظهرت  وقد  اجلسم،  يف  الضار  الكولسرتول 
 7 يف  أجريت  اليت  املوسعة  الدراسات  إحدى 
بلدان أن الرجال الذين يتناولون زيت الزيتون 
بشكل أساسي يف غذائهم أقل عرضة لإلصابة 

بأمراض القلب.

بأمحاض  الغنية  املغذيات  من  املكسرات. 
واللوز، ومتتاز املكسرات  أوميجا3 خاصة اجلوز 

أيضًا باحتوائها على كثري من األلياف.

من  والفاصوليا  واحلمص  العدس  البقوليات. 
والكالسيوم  أوميغا3  بأمحاض  الغنية  األطعمة 

واأللياف القابلة للذوبان. 

 العسل يطّهر اجلروح 

احليوية  املضادات  استخدام  من  حيد  العسل 
القاسية،  الكيميائية  للمطهرات  البديل  ويعترب 

كما انه الوصفة السحرية للرشاقة.

باريس - من املعروف أن العسل يستخدم فى 
السنني،  آالف  من  األمراض  من  الكثري  عالج 
للجراثيم  مضادة  أيضًا خبصائص  يتميز  ولكنه 
الطبيعية، وأثبت فاعلية عالية يف عالج اجلروح 

املصابة واجلراثيم.

درايدن  ماثيو  الدكتور  الفرنسي  الباحث  ووجد 
يف  طبية  ثورة  العسل  حيدث  أن  ميكن  أنه 
واحلد  العامل،  أحناء  مجيع  يف  باجلروح  العناية 
بديل  وتوفري  احليوية  املضادات  استخدام  من 

للمطهرات الكيميائية القاسية.

واعرتف ماثيو أن العسل يعاجل اجلروح عن طريق 
إزالة األنسجة امليتة والصديد.

على  حيتوي  العسل  أن  إىل  ماثيو  وأشار 
والسكريات  واإلنزميات  واملعادن  الفيتامينات 

وكلها تساعد يف شفاء اجلروح.

وعرب عن أمله يف ان يصبح يف نهاية املطاف 
شأنها  من  اليت  العاملية  باجلروح  العناية  منتج 

حتسني حياة الناس يف البلدان األكثر فقرا.

منتج  تطوير  مت  بأنه  الفرنسي  الباحث  وصرح 
من العسل يسمى سريو هوني والذي سيصبح 
املنتج الرئيسي عامليا يف مداواة اجلروح اليت ال 

يصلح معها أي أنواع أخرى من األدوية.

بالشفاء  يسرع  اجلديد  املنتج  إن  الباحث  وقال 
عالجها  يصعب  اليت  والقدم  الساق  قرحة  من 

واإلصابات.

سيكون  اجلديد  املنتج  أن  إىل  درايدن  وأشار 
جروح  فى  املوجودة  البكترييا  مجيع  ضد  فعاال 

األنسجة.
يف  لالستخدام  العسل  على  املوافقة  ومتت 

العناية باجلروح يف اململكة املتحدة.

أن  التغذية  علوم  يف  قدمية  أحباث  وكشفت 
النوم إلنقاص  املثالي قبل  الطعام  العسل هو 
العسل  على  يعتمد  برنامج  باتباع  وذلك  الوزن 
بفاعلية  الوزن  إنقاص  ميكن  أساسي  كمكون 

كبرية.

وحيتوى العسل على مزيج فريد من السكريات 
الطبيعية اليت تقوم بعمليات أيضية داخل اجلسم 
لتوليد الطاقة جتعل املتبع لنظام محية معني غري 
مضطر لالحتياج للسكر، كما أنها جتعله يتخلى 
وعن  الثمن  مرتفعة  الوزن  إنقاص  أطعمة  عن 
خطط التجويع الصعبة. اجلسم يتمكن، مبساعدة 
العسل الذي ال ينتج سعرات حرارية، من حرق 
الدهون أثناء النوم، وبسهولة ميكن إنقاص 1.5 

كغم من وزن اجلسم أسبوعيا.

 7 خطوات لنقاء البشرة 
والتخلص من البقع والعيوب

هناك العديد من النصائح واإلجراءات اليت ميكن 
اتباعها للحصول على بشرة مثالية بشكل طبيعي، 
وجلعل البقع والعيوب شيئًا من املاضي. إليك 

أهم هذه النصائح اليت تعزز صفاء البشرة:

بسبب  عادة  الشباب  حب  حيدث  النعناع. 
اليت تؤدي زيادتها إىل  األندروجني،  هرمونات 
انسداد  ذلك  ويسبب  الدهنية  الغدد  حتفيز 
حبوب  توصف  ذلك  لتجنب  والبقع.  املسامات 
منع احلمل عادة إلزالة البقع، لكن نظرًا آلثارها 
الطبيعية،  الطرق  اتباع  اجلانبية احملتملة يفضل 
حيث تشري البحوث إىل أن شرب شاي النعناع 
لتأثري  لألندروجني مماثلة  له خصائص مضادة 
حبوب منع احلمل. تناولي شاي النعناع لتقليل 

اختالالت اهلرمونات وتقليل حب الشباب.

أن  من  الرغم  على  التجميل.  مستحضرات 
هذه  تداري  أن  ميكنها  التجميل  مستحضرات 
البقع مؤقتًا إال أنها تؤدي إىل تفاقم املشكلة. 
انسداد  يسبب  ال  أب  ميك  اختيار  عليك  لذلك 
املسام، واستخدام مستحضرات جتميل طبيعية 
حتتوي على أكسيد الزنك لتقوم مبحاربة البكرتيا 

املسببة حلب الشباب.

املواد  استخدام  يكون  قد  الكيميائية.  املواد 
لكن  مغريًا،  اجللد  بتقشري  للقيام  الكيميائية 
وتسبب  جلدك  تضر  أن  ميكن  املكونات  هذه 
له اجلفاف. عليك اختيار مكونات طبيعية ألطف 
على اجللد حملاربة حب الشباب، مثل زيت شجرة 
على  حيتوي  الذي  مانوكا  عسل  أو  الشاي، 
مضادات للميكروبات ويتمتع خبصائص مطهرة 

قادرة على احلد من عالمات الندوب والبقع.

هذا  من  احلد  من  البد  للبكرتيا.  اجللد  مالمسة 
االتصال، حيث يؤدي تالمس اجللد مع اجلراثيم 
إىل تفاقم مشكلة حب الشباب والبقع. تأكدي 
من غسل فرشاة امليك أب مرة كل أسبوعني، 
وجتنب  منتظم،  بشكل  الوسادة  غطاء  وتغيري 
هاتفك  وتنظيف  اإلمكان،  قدر  وجهك  ملس 

مبناديل مطهرة قبل إجراء املكاملات.

أو  دهنية  بشرتك  كانت  إذا  البشرة.  تطهري 
يف  اإلفراط  يكون  قد  الشباب  حلب  معرضة 
بشكل  اجللد  تطهري  لكن  مغريًا،  أمرًا  تنظيفها 
متكرر واستخدام منظفات قوية قد يسبب جفاف 
البشرة. كذلك قد حيدث رد فعل من اجللد، حيث 
ذلك  من  بداًل  الزيوت.  من  مزيد  بإنتاج  يقوم 
عليك تنظيف البشرة مرتني يف اليوم باستخدام 
مطهر لطيف حيمي من فقدان الرطوبة، ويقاوم 
املطهر  إزالة  عليك  التنظيف  وعقب  البكرتيا، 

بقماش الشاش لتقشري اجللد برفق.

متوازن  غذائي  نظام  اتباع  الغذائي.  النظام 
أحد  األكسدة  مضادات  من  كثري  على  حيتوي 
هناك  البشرة.  مجال  وراء  الرئيسية  العوامل 
أيضًا بعض األطعمة اليت تساعد على التخلص 
ألنها  املشكلة  تزيد  أطعمة  وهناك  البقع،  من 
منتجات  مثل  اهلرموني  التوازن  اختالل  تسبب 
بالستيكية  زجاجات  يف  املياه  وتناول  األلبان، 
على  تؤثر  كيميائية  مواد  تسرب  إىل  يؤدي 
اهلرمونات. من املفيد أيضًا االبتعاد عن األطعمة 
الفواكه  من  واإلكثار  الطازجة،  وتناول  املعلبة 
واخلضروات واألطعمة اليت حتتوي على أمحاض 

أوميغا3 الدهنية.

اإلجهاد والتوتر. تبني البحوث أن زيادة التوتر 
دورًا  يلعب  وأنه  اهلرمونات،  إىل حتفيز  تؤدي 
رئيسيًا يف حب الشباب. يعتقد أيضًا أن زيادة 
اإلجهاد تؤدي إىل إفراز اجلسم مواد كيميائية 
حترض على االلتهاب. هناك طرق تساعد على 
مثل  اإلجهاد  وآثار  التوتر  التخلص من عالمات 
اليوغا، والتأمل، وممارسة التمارين الرياضية، 
والتحدث عن املشاكل مع شخص آخر لتخفيف 

القلق. 

العالناتكم اتصلو بنا على الرقم
0403 482 345
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منوعات

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

العروسان بالل  وفاطمة رستم

اعداد وتصوير أراكس - لتغطية حفالتكم وأعراسكم وجميع مناسباتكم اعتمدوا اِّـصور أراكس

PH: 0419 247 261  - 02 9682 3269

 نافذة على المجتمع

بفرحة كربى دخل العروسان الشاب املهذب بالل رستم وعروسه 
احلسناء فاطمة رستم القفص الذهيب على قرع الطبول وموسيقى 
االشعار  بأحلى  قزي  جورج  الشاعر  واستقبلهم  النابوش  خضر 
والكالم مع وصلة غنائية رائعة يف ستار باالس اليت مجعت االهل 
مجيع  الفرحة  عمت  حيث  املدعوين  من  كبريا  وعددا  والعروسني 

احلضور.
خالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة  وعلى اضواء فيديو باراديزو 
واضواء فالش اراكس قطع العروسان بالل وفاطمة قالب الفرحة 
وتعالت االضواء النارية مع رقصة احلب والوفاء ثم تقبال التهاني 

من اجلميع.. الف مربوك.
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العروسان حييي سلوم واميان ملص

االنسة  على  سلوم  حييي  اللطيف  الشاب  زواج  مت  كربى  بفرحة 
اميان ملص واحتفاال بزواجهما اقيمت على شرفهما حفلة عامرة يف 
صالة ستار باالس اليت مجعت اهل العروسني واالقارب وعددا من 
املدعوين. وعلى انغام ددجي اسامة حداد وغناء كروان املسارح 
غازي نصوح الذي اهلب احلضور طربا وفرحا. ومن بعض الضيوف 

رجل االعمال السيد امين املالح وعائلته واقارب.
وخالل الفرحة العامرة واخلدمة السريعة  وعلى اضواء فيديو  يوسف 
قالب  واميان  العروسان حييي  اراكس قطع  واشعاع فالش  اخلري 
الفرحة وتعالت االضواء النارية مع رقصة احلب والوفاء ثم تقبال 

التهاني من اجلميع.. الف مربوك.

العروسان بالل وفاطمة رستم

عماد رستم واخوانه

العروسان يحيي وايمان

العروسان مع غازي نصوح

ايمن مالح والعائلة واالقارب

لوف تيسرت«  »ترو  ترسل صدرية  احلب حقيقيا،  إذا كان 
إشارات ضوئية وتنفتح لوحدها.

»رافيجور«  جمموعة  صنعتها  اليت  الذكية  الصدرية  فهذه 
اليابانية مزودة بأجهزة استشعار تقيس دقات قلب املرأة 

اليت ترتديها بغية تقييم حالتها.
يف  لكنها  األوىل،  للوهلة  رومنسية  الصدرية  هذه  وتبدو 
أجهزة  تصدرها  اليت  فاإلشارات  حبتة.  تكنولوجية  الواقع 
االستشعار موصولة بهاتف خلوي بواسطة التقنية املعروفة 

ب »بلوتوث« وهي حتلل يف تطبيق خاص بدقات القلب.
الشعور  عند  املسجلة  لتلك  مماثلة  النتائج  أتت  حال  ويف 

باحلب، تنفتح الصدرية.
وقد صممت ماركة املالبس الداخلية هذه الصدرية مبناسبة 

الذكرى العاشرة لتأسيسها.
وهي لن تطرحها للبيع، بل ستقدمها خلمسة أزواج ليجربوها 
خالل ليلة على حسابها يف فندق فخم يف البالد، حبسب ما 

أوضحت يوكا تامورا إحدى الناطقات باسم »رافيجور«.

 اجليل اجلديد من »تويوتا 
كامري« بشكل خارجي مشوق

يواجه عمالق صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" أمرا صعبا ينحصر 
يف كيفية تنفيذ مهمة أوكلها إليه رئيس الشركة آكيو تويودا

لسيارة  القادمة  األجيال  اخلارجي يف  الشكل  يكون  بأن  إذ طلب 
فقدان  تريد  ال  الشركة  أن  كما  تشويقا.  أكثر  كامري"  "تويوتا 

املركز األول الذي حتتله يف السوق األمريكية.
ويقول اخلرباء إن الشكل اخلارجي "الالمع" ميكن أن يزيح "كامري" 
يف تصنيف املبيعات االمريكية من املرتبة األوىل اليت تشغلها على 
مدى 12 عاما، علما أن الشركة تبيع 200 ألف سيارة من هذا الطراز 
االجتاه جيري  هذا  العمل يف  إن  "بلومبريغ"  وكالة  تقول  سنويا. 
اجليل  جعل  مهمة  املصممني  أمام  طرحت  وقد  وساق.  قدم  على 
أن  بالذكر  أكثر تشويقا. جدير  لـ "كامري" بشكل خارجي  اجلديد 
عددا كبريا من مالكي سيارات "كامري" يف الواليات املتحدة )5 
ماليني شخص( يفرض بعض القيود على عمل املصممني. وقال 
رئيس الفرع األمريكي لـ "تويوتا" كاتسو أوهارا إن شركته غري 
جاهزة اآلن إلعالن موعد إطالق اجليل اجلديد لـ "كامري". املصدر:  

" فيسيت. رو"

 ماذا تفعل عند انفجار إطار 
السيارة وانت على سرعه عالية !

على  السري  عند  وخصوصا  السياره  الطار  املفاجئ  االنفجار  يعد 
السياره وهلذا  تواجه قائد  التى  املفاجات  اخطر  سرعه كبريه من 

جيب التعامل مع هذا املوقف باكرب قدر من احلكمه واحلذر.
املتخصص  اسعد  عمرو  املهندس  قال   ، "الفجر"  موقع  وحبسب 
فى تكنولوجيا السيارات ان هناك بعض القواعد االساسيه التى 
االخطار  لتفادى  وذلك  السياره  اطار  انفجار  عند  مراعاتها  جيب 
اجلسيمه التى رمبا تنتج عنه واوهلا هو احملافظه على اهلدوء بقدر 
املستطاع، الن رد الفعل غري احملسوب فى هذه احلاله رمبا يسبب 

اخطار جسيمه.
ويضيف ان عجله القياده سوف تنحرف ميينا ويسارا بقوه، ولذلك 
السيطره على  السائق ان ميسك بها جيدا وان حياول  جيب على 
السياره كما جيب عليه جتنب رد الفعل السريع على عجله القياده 
واال يقوم جبذبها بشده لالجتاه املعاكس النه اذا قام بذلك رمبا 

يؤدى النقالب السياره.
الفرامل  على  تضغط  اال  ايضا  القواعد  هذه  بني  من  ان  ويقول 
او  فاالقل،  االقل  العكسى  الغيار  استخدام  حتاول  وان  نهائيا، 
فرامل اليد حتى تهدئ السياره شيئا فشيئا حتى تقف متاما، واخريا 
ال حتاول االقرتاب من حافه الطريق والدخول فى املنطقه الرمليه 
انقالب  يتسبب فى  ان  املمكن  من  ذلك  الطريق الن  جانب  على 

السياره، ولكن قم بذلك عند اقرتاب السياره من التوقف.

»صدرية« تنفتح لوحدها يف 
حال كان احلب حقيقيا!



Page 35صفحة 35     

News

TACKLING DRUG & ALCO-
HOL-FUELLED VIOLENCE
• Lockouts for the Sydney 
CBD and Kings Cross and 
an eight year mandatory 
minimum sentence for drug 
and alcohol affected one-
punch assaults will be in-
troduced as part of the NSW 
Government’s package to 
make our streets safer.
• The measures announced 
build on our targeted ap-
proach to tackling drug and 
alcohol-fuelled violence since 
we came to government, in-
cluding the ‘Three Strikes’ 
regime, increasing police 
numbers and powers and im-
proving public transport.
• We’re getting on with the 
job of making our streets 
safer. The initiatives already 
implemented have seen a 
fall in violence on licenced 
premises, but more im-
provement is needed and 
that’s the basis of these 
measures.
This tough and comprehen-
sive package includes:
• Eight year mandatory mini-
mum sentence for those 
convicted under new one 
punch laws where the of-
fender is intoxicated by 
drugs and/or alcohol, plus 
new mandatory minimum 
sentences for violent as-
saults where intoxicated by 
drugs and/or alcohol;
• Introduction of 1.30am 
lockouts and 3am last drinks 
across an expanded CBD 
precinct to include Kings 
Cross to Darling Harbour, 
The Rocks to Haymarket 
and Darlinghurst;
• New state-wide 10pm clos-
ing time for all bottle shops 
and liquor stores;
• Increasing the maximum 
sentence to 25 years for the 
illegal supply and posses-
sion of steroids – up from 
two years;
• Increased on-the-spot fines 
to $1,100 for continued in-
toxicated and disorderly be-
haviour disobeying a police 
move-on order – an increase 
of more than five times;
• Community awareness and 
media campaign to address 
the culture of binge drinking 
and the associated drug and 
alcohol related violence;
• Free buses running ev-
ery ten minutes from Kings 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 24 January 2014
Cross to the CBD to connect 
with existing NightRide ser-
vices on Friday and Satur-
day nights;
• Remove voluntary intoxi-
cation by drugs or alcohol 
as a mitigating factor when 
courts determine sentenc-
es; 
• Increasing maximum pen-
alties by two years where 
drugs and/or alcohol are ag-
gravating factors for violent 
crimes including assault 
causing grievous bodily 
harm, reckless bodily harm, 
assault against police, af-
fray and sexual assault;
• Enabling Police to impose 
an immediate CBD precinct 
ban of up to 48 hours for 
trouble-makers; 
• Introduction of a periodic 
risk-based licencing scheme 
with higher fees imposed for 
venues and outlets that have 
later trading hours, poor 
compliance histories or are 
in high risk locations;
• A precinct-wide freeze 
on liquor licences for new 
pubs and clubs will be intro-
duced.
ICAC RECOMMENDATION 
IMPLEMENTED: MINING LI-
CENCES CANCELLED 
• The NSW Government will 
introduce legislation to can-
cel the exploration licences 
for Doyles Creek, Mt Penny 
and Glendon Brook.  
• The cancellation of the li-
cences was recommended 
by the Independent Com-
mission Against Corruption.
• The legislation will require 
all exploration data on the 
tenements to be provided 
to the NSW Government, 
and provide that the licence 
holders will remain respon-
sible for any necessary re-
habilitation works on the 
sites. 
• No compensation is to be 
provided for the cancella-
tion of these licences. 
OPAL ROLLS INTO STRATH-
FIELD AND CENTRAL COAST 
• The NSW Government has 
announced the Opal elec-
tronic ticketing card will be 
rolled-out to an additional 
55 train stations, giving 
thousands more customers 
a cheaper, faster and more 
convenient journey.
• From 31 January, Opal will 
be extended to train stations 
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from Redfern to Strathfield, 
Strathfield to Hornsby, 
Chatswood to Wyong, and 
Epping to Chatswood.
• Opal is already accepted on 
all Sydney Ferries services, 
on two bus routes and at 17 
train stations from the CBD 
north to Chatswood, in ad-
dition to the City Circle and 
stations to Bondi Junction.
• This important project is 
modernising the way people 
use public transport. By 
the end of 2014, 40 ferry 
wharves, more than 300 
train stations and more than 
5,000 buses will be Opal ac-
cessible, with light rail due 
in 2015. 
TRAIN ON-TIME RUNNING 
EXCEEDS TARGETS
• Sydney Trains has achieved 
a strong performance in its 
first six months of opera-
tion, exceeding Peak Punc-
tuality and On Time Running 
(OTR) targets, and introduc-
ing more than 1,000 new 
services as part of the new 
timetable. 
• New figures show Sydney 
Trains achieved an overall 
Peak Punctuality of 94 per 
cent and OTR of 94.5 per 
cent – exceeding its 92 per 
cent target for both mea-
sures.  
• The NSW Government has 
worked tirelessly to show 
customers they are our num-
ber one priority and we know 
from their positive feedback 
customers are starting to 
see major improvements. 
• Customers now have fast-
er journey times, cleaner 
trains, new technology pro-
viding real-time information 
on mobile apps, and im-
proved announcements. 
INTERN DOCTORS BE-
GIN WORK IN HOSPITALS 
ACROSS NSW
• A record 959 medical grad-
uates have this week started 
their year-long internship in 
the State’s public hospitals.
• During their one-year in-
ternship, the graduates will 
complete compulsory terms 
in the specialties of medi-
cine, surgery and emergen-
cy and rotate through met-
ropolitan, regional and rural 
hospitals.
• NSW employs more interns 
than any other state or ter-
ritory in Australia and this 

year’s intake is an increase 
of 32 places from 2013.
• The Premier and Health 
Minister this week person-
ally greeted interns at West-
mead Hospital on their first 
day, as well as speaking to 
interns in Orange and Coffs 
Harbour via teleconference 
as part of the 177 interns 
who are currently based at 
regional and rural hospitals.
$30,000 FOR GOPRO CAM-
ERAS TO HELP MARINE 
RESCUE VOLUNTEERS 
• The 3,200 volunteer mem-
bers of Marine Rescue NSW 
are being equipped with res-
cue and training cameras to 
help them better protect the 
boating community.
• The NSW Government has 
invested $30,000 in 70 Go-
Pro cameras which will be 
installed on the frontline 
rescue fleet. 
• The operational footage 
from these video cameras 
will be invaluable in provid-
ing volunteers with realistic 
training scenarios and res-
cue debriefings.
BLUE MOUNTAINS BUSH 
FIRE CLEAN UP ALMOST 
COMPLETE
• The NSW Government has 
praised the efforts of those 
involved in the Blue Moun-
tains bush fire clean-up, 
with more than 90 per cent 
of properties cleared three 
months on from the disas-
ter.
• 181 properties out of 196 
have been cleaned up. 12 of 
the 15 remaining sites are 
either being cleared inde-
pendently by residents or by 
insurers outside of govern-
ment contracts.
• We’ve been able to clear 
nearly all of the affected 
properties in just over 
three months, in proof that 
the NSW Government’s re-
sponse was the right one.
NSW’S FIRST STRATEGY TO 
REDUCE ADULT OBESITY
•The first stage of the NSW 
Government’s five year 
strategy to reduce over-
weight and obesity levels in 
the State has been launched, 
as part of the State’s first 
ever dedicated plan to ad-
dress adult overweight and 
obesity levels.
• The NSW Government 
will deliver more than $136 

million through the NSW 
Healthy Eating Active Living 
Strategy, for evidence-based 
programs that target chronic 
diseases and obesity.
• The first component of the 
strategy is a free telephone-
based service, Get Healthy, 
staffed by qualified health 
coaches who provide infor-
mation and ongoing, per-
sonalised support designed 
to help individuals achieve 
their weight loss goals.
• Getting Healthy starts with 
a phone call to 1300 806 
258 or by logging onto the 
website www.gethealthyn-
sw.com.au
NEW SPRINKLER SYSTEMS 
FOR AGED CARE
• The aged care industry is 
working cooperatively with 
the NSW Government to en-
sure all nursing homes in 
the State are fitted with fire 
sprinkler systems.
• New laws that came into ef-
fect 12 months ago require 
all NSW nursing homes to 
have fire sprinkler systems 
installed. 
• Almost half of the 885 
Commonwealth-accredited 
aged care facilities regis-
tered with the NSW Govern-
ment are already fitted with 
fire sprinkler systems. The 
remaining nursing homes 
must meet either a Septem-
ber 2014 or March 2016 
deadline.
• Implementation plans 
show that as of September 
2013, work had commenced 
on retrofitting sprinklers in 
78 per cent of these facili-
ties. Around 40 per cent are 
in the first phase of their in-
stallation, the project plan-
ning phase. 
MAJOR OVERHAUL FOR 
BLACKTOWN STATION
• A major refurbishment of 
Blacktown Station has been 
announced, which will see 
the station undergo a major 
refresh and four of the sta-
tion’s 10 lifts replaced. 
• The project includes light-
ing improvements, the 
painting of doorways, walls 
and walkways, deep clean-
ing and minor repair works 
like replacing tiles. Work will 
start on replacing the first of 
the lifts shortly. 
• The $3.1 million lift re-
placement project involves 

replacing four out-dated hy-
draulic lifts with state-of-the-
art air-conditioned electric 
lifts which are wheelchair-
friendly and include braille 
signage. 
• The work forms part of a 
wider station refresh pro-
gram which will see around 
$20 million invested on im-
proving a number of sta-
tions this financial year. 
PLANS UNDERWAY FOR 
GOULBURN HOSPITAL RE-
DEVELOPMENT
• The NSW Government has 
announced $600,000 in 
funding to plan the redevel-
opment of Goulburn Hospi-
tal.
• The core of Goulburn Hos-
pital is 100 years old and 
the NSW Liberals & Nation-
als are committed to deliv-
ering a first class facility so 
patients are able to access 
quality care, closer to home.
• The redevelopment of 
Goulburn Hospital will de-
liver new Emergency De-
partment, inpatient beds, 
ICU/HDU and paediatrics 
services with refurbishment 
of maternity and ambulatory 
care services.  
• The planning process will 
involve consultation with lo-
cal staff, clinicians and man-
agement to identify the key 
clinical priorities.  
THREE SISTERS DECLARED 
AN ABORIGINAL PLACE
• The Three Sisters at Ka-
toomba, in the Blue Moun-
tains World Heritage Area, 
has become the 98th Ab-
original Place to be declared 
in NSW. 
• The three sisters are sig-
nificant to Aboriginal cul-
ture as a mythical place of 
legends and stories, and 
this declaration recognises 
the special cultural, social 
and historic significance 
of the site to the Aboriginal 
community. 
• More than 600,000 visit the 
site annually, and everyone 
is encouraged to visit the 
Blue Mountains and learn 
about the history of this 
special place.
• The NSW Government is 
committed to the recogni-
tion and conservation of 
Aboriginal cultural heritage, 
with 26 Aboriginal Places 
declared since March 2011.
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EXCLUSION zones and 
other safeguards to pro-
tect homes and high qual-
ity farmland from coal 
seam gas (CSG) projects 
across about 5.3 million 
hectares have been fina-
lised. 
NSW Deputy Premier An-
drew Stoner says the re-
forms strike the right bal-
ance for communities and 
industry.
“Today marks a signifi-
cant milestone in this gov-
ernment’s commitment to 
balance the energy needs 
of the state and the need 
to support our vital agri-
cultural industry,” he said 
in a statement on Tues-
day.
CSG exclusion zones were 
in force for an estimated 
95 per cent of dwellings 
covered by current petro-
leum licences and tough 
regulations were also in 
place for NSW’s most 
valuable agricultural land, 
Mr Stoner said.
He said the government 
had delivered the strictest 
regulations around CSG 
projects in Australia.
CSG exclusion zones 
now applied to 2.7 mil-
lion hectares in NSW, Mr 
Stoner said.
In addition, about 2.8 mil-
lion hectares of valuable 
farming land was safe-
guarded by ensuring the 
impacts on land and wa-
ter or resource proposals 
were considered upfront 
through the independent 
scientific Gateway pro-
cess, he said.
Protection of “critical in-
dustry clusters” includes 
60,000 hectares of vine-
yards and horse studs in 
the Upper Hunter region.
Planning and Infrastruc-
ture Minister Brad Haz-
zard said in October that 
CSG exclusion zones with 
a 2-kilometre buffer had 
been set up across exist-
ing residential zones and 
the northwest and south-
west growth centres of 

Sydney, where new CSG 
activity is prohibited.
An additional five future 
growth residential areas 
have since been added 
in the Gosford and Great 
Lakes council areas, he 
said.
The Nature Conservation 
Council of NSW said the 
safeguards were a “com-
mon sense” victory for 
those concerned about 
CSG projects in urban 
areas but “key water re-
sources and sensitive 
environmental areas” re-
mained at risk.
“Drinking water catch-
ments are still not pro-
tected, neither are impor-
tant natural assets like 
the Pilliga Forest, which 
is set to be carved up and 
polluted by gas develop-
ment,” campaigns direc-
tor Kate Smolski said in a 
statement.
The “independent scien-
tific gateway” process, 
under which a panel 
conducts a preliminary 
review of an application 
before a full proposal is 
submitted, is pointless, 
she added.
“The panel has no power 
to refuse. The gateway 
is permanently propped 
open, leaving productive 
agricultural land exposed 
to mining and gas devel-
opment.”
The NSW Greens called on 
the O’Farrell government 
to increase the amount of 
land protected from coal 
seam gas mining.
“Only 3.37 per cent of 
NSW’s land area is pro-
tected from fracking for 
coal seam gas, and only 
0.4 per cent of land is 
classified as a critical in-
dustry cluster,” Greens 
MP Jeremy Buckingham 
said in a statement.
He said that “96.6 per cent 
of NSW, including most 
agricultural, environmen-
tal and tourism areas, can 
still be turned into a gas 
field”.

NSW govt finalises CSG 
safeguards

TONY Abbott has 
launched a scathing at-
tack on the ABC, ques-
tioning whether it’s 
working in Australia’s 
interests and saying it 
should stick to straight 
news gathering. 
“It dismays Austra-
lians when the national 
broadcaster appears to 
take everyone’s side but 
our own and I think it is 
a problem,” the prime 
minister told Macquarie 
Radio on Wednesday.
“You would like the na-
tional broadcaster to 
have a rigorous com-
mitment to truth and at 
least some basic affec-
tion for the home team, 

so to speak.”
Mr Abbott has been 
critical of the ABC for 
broadcasting the claims 
of asylum seekers who 
claim Australian sail-
ors forced them to hold 
hot engine parts, burn-
ing their hands. He was 
also critical of its role in 
breaking the story about 
Australian spying on In-
donesia, which caused a 
major diplomatic crisis.
The spying allegations 
came from US secu-
rity agency documents 
leaked by whistleblower 
Edward Snowden.
“The ABC seemed to 
delight in broadcast-
ing allegations by a 
traitor, this gentleman 
Snowden,” he said.
“The ABC didn’t just re-
port what he said, they 
took the lead in adver-
tising what he said. That 
was a deep concern.”
He wants the ABC to be 
a straight news gather-
ing and reporting organ-
isation.
They are entitled, like 
all news organisations, 
to report “credible evi-
dence”, he said.
“But you shouldn’t leap 
to be critical of your own 
country.”

Abbott accuses ABC of 
working against Aust 

The PM questioned whether the 
ABC was working against Austra-
lia. Source: News Limited

Minister for Transport 
Gladys Berejiklian an-
nounced on tuesday a 
tender has been released 
for the delivery of a new 
multi-storey commuter car 
park at Padstow, as an art-
ist’s impression was also 
displayed. 
“The NSW Government is 
wasting no time in deliv-
ering much needed pub-
lic transport upgrades for 
Western Sydney under 
the $770 million Transport 
Access Program,” Ms Be-
rejiklian said. 
“Once completed the new 
multi-storey car park will 
provide more than 90 
commuter car parking 
spaces and a number of 
short-term shopper car 
parking spaces, along 
with motorcycle parking, 
bicycle stands, toilets and 
a ground floor pedestrian 
plaza.” 
East Hills MP Glenn 
Brookes welcomed the in-
vestment in what he said 
was an important project 
for local commuters.

“These improvements will 
provide easier access to 
transport services from 
Padstow Station as well 
as nearby shopping facili-
ties,” he said.
“This tender release will 
ensure that a contractor is 
on board and ready to start 
delivery of the project as 
soon as planning approval 
has been received.” 
Local residents and busi-
nesses will now have an 
opportunity to view and 
provide feedback on plans 
for the new commuter car 
park. Feedback will be 
considered in finalising 
the project design. Con-
struction is expected to 
begin later this year.
The car park is being 
delivered as part of the 
Transport Access Pro-
gram, a NSW Government 
initiative to deliver ac-
cessible, modern, secure 
and integrated transport 
infrastructure where it is 
needed most. 
MEDIA: Jim Daniel 0408 
461 952

FIRST LOOK AT PADSTOW 
COMMUTER CAR PARK

THE head of the construc-
tion union embroiled in cor-
ruption claims says bikies 
could be working within his 
organisation, but there’s 
nothing he can do about it. 
A joint ABC-Fairfax Media 
investigation claims union 
officials are making corrupt 
deals to help companies 
linked to organised crime 
secure construction con-
tracts.
Bikies are also alleged to 
have been called in help se-
cure these contracts.
Construction, Forestry, 
Mining and Energy Union 
(CFMEU) national secretary 
Dave Noonan says there are 
about 100,000 members in 
his union.

“Some of them will inevi-
tably be members of mo-
torcycle clubs, and some 
of those clubs may be, if 
you like, outlaw motorcycle 
clubs,” he told the Nine 
Network on Wednesday.
He said the union will sack 
anyone who has acted cor-
ruptly, but can’t fire some-
one just for being a bikie.
“The union does not have 
the ability or indeed the 
desire to interrogate every-
body about their associa-
tions,” he said.
The latest revelations about 
alleged bribery and cor-
ruption in the trade union 
movement has bolstered 
calls for a royal commis-
sion and the return of the 

Australian Building and 
Construction Commission 
(ABCC).
Victoria’s desalination plant 
and Sydney’s Barangaroo 
South development are 
among a number of proj-
ects with which companies 
connected to major crime 
figures are reportedly in-
volved.
Mr Noonan, however, 
stressed that the police are 
best placed to investigate 
such claims.
“I think that the proper 
place to test the truth of al-
legations is through a full 
police investigation and a 
court process,” he said.
He noted that past allega-
tions made by the ABCC a 

few years ago proved to be 
false after court proceed-
ings.
He has also found no basis 
for recent claims of cor-
ruption on the Barangaroo 
site.
“I have been unable to find 
any evidence,” he said.
Former CFMEU official 
Brian Fitzpatrick also told 
ABC’s 7.30 on Tuesday 
that he received a death 
threat from another union 
organiser for raising con-
cerns about union corrup-
tion.
But Mr Noonan said both 
the union and police inves-
tigated that allegation and 
found it couldn’t be sub-
stantiated.

Bikies can’t be sacked from union: Noonan
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WORK at a controversial 
coal mine in northern 
NSW has been stopped 
by protesters who say the 
project will destroy a for-
est and its sacred Aborig-
inal cultural and burial 
sites. 
More than 120 people 
have blockaded four en-
tries at Whitehaven Coal’s 
$767 million Maules Creek 
project, near Boggabri, 
and attached themselves 
to 13 bulldozers.
Protesters from Mel-
bourne, Brisbane, Syd-
ney and the Hunter Val-
ley have joined locals in 
the protest, among them 
blind 91-year-old Kokoda 
veteran Bill Ryan and his 
65-year-old son.
“We need to remain here 
to stop Whitehaven and 
their contractors getting 
access to the forest to 
clear it,” spokeswoman 
Georgina Woods told 
AAP.
“We’re quite happy to stay 
here as long as we can.”
The protesters have been 
agitating at the site for 
two weeks.
Ten people have been ar-
rested during that time.
Clearing the forest for a 
road and railway line to 
service the open-cut coal 
mine would destroy Ab-
original sites and vegeta-
tion and kill animals, Ms 
Woods said.
Gomeroi elders have 
asked federal Environ-

ment Minister Greg Hunt 
for a 48-hour stay of 
works, but are still waiting 
for a reply 70 days later.
Mr Hunt has also refused 
to release an independent 
review of biodiversity 
offsets, which is based 
on “false and misleading 
information,” Ms Woods 
said.
“He has the power to re-
voke the approval for this 
mine if it was given based 
on false information,” she 
told AAP.
“It’s pretty clear that that 
is what’s occurred, that... 
the decision to approve 
this mine was based on 
mistruths being put for-
ward by Whitehaven.”
After days of increased 
action earlier in January, 
authorities closed the for-
est, effectively blocking 
protesters from entering, 
saying large groups in the 
area posed an increased 
fire risk.
Anyone caught entering 
the forest, which is closed 
for the rest of the fire sea-
son, could be hit with a 
$2200 fine.
A police spokeswoman 
told AAP that officers 
were at the protest sites 
to do their job.
“It’s just another day there 
for us, police are there to 
ensure no criminal activ-
ity happens.”
There had been “no dra-
mas with the police,” Ms 
Woods said.

Protesters stop work at NSW 
mine FORMER prime minister 

John Howard says Labor 
abolished his building in-
dustry watchdog at the 
behest of its “union mas-
ters”, and it should now 
get behind the Abbott gov-
ernment’s plans to resur-
rect it. 
Prime Minister Tony Ab-
bott is using new claims of 
union corruption to press 
his case for the return of 
the Australian Building 
and Construction Commis-
sion. He has also signalled 
a possible new royal com-
mission into unions.
Mr Howard’s government 
established the ABCC to 
combat corruption and 
cut down on industrial dis-
putes. Labor abolished it.
“The former government 
was told by its union mas-
ters to gut the ABCC. It 
was a purely ideological 
act,” Mr Howard told ABC 
radio on Wednesday.
“At the very least I believe it 
should be re-established.
“That is the policy of the 
prime minister and his 
government and the La-
bor Party should respect 
that.”
Mr Howard’s comments 
come after Employment 
Minister Eric Abetz warned 
about risks in the work-
place relations system 
more generally.
He says employers and 
unions must be encour-
aged to take responsibility 
for the cost of their deals 
- not just the cost to the af-
fected enterprises but also 
the overall cost in relation 
to economic efficiency.
“If this is not done, then 

we risk seeing something 
akin to the ‘wages explo-
sions’ of the pre-Accord 
era, when unsustain-
able wage growth simply 
pushed thousands of Aus-
tralians out of work,” Sen-
ator Abetz said in a speech 
in Sydney.
“If the system is not driv-
ing the parties to act more 
responsibly, then it needs 
to be reformed so that it 
does.”
He also took aim at “weak-
kneed” employers that 
cave into “unreasonable 
union demands”.
“I have often wondered 
why they couldn’t just say 
‘no’ from the outset?” he 
said.
“But I have also wondered 
why the union bosses con-
tinue to push the envelope 
in making unsustainable 
demands, even when they 
know that it will ultimately 
end in their own members 
losing their jobs.”
Opposition frontbencher 
Richard Marles said Sena-
tor Abetz was living in the 
past.
“There is absolutely no 
way you could have a 
1970s-style wages explo-
sion when you no longer 
have a centralised wage-
fixing system,” he told Sky 
News on Wednesday.
“For Eric Abetz to point to 
that just demonstrates his 
fundamental lack of under-
standing about how indus-
trial relations works in this 
country.”
Mr Marles said unions 
knew better than anyone 
the importance of keeping 
jobs.
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Howard tells Labor to back ABCC

TONY Abbott has backed 
a decision to reduce al-
lowances paid to Austra-
lian troops in Afghanistan 
and the Middle East. 
The prime minister says 
Australia’s involvement 
in strife-torn Afghanistan 
has changed and De-
fence’s decision is there-
fore appropriate.
Troops were routinely 
operating in the field and 
regularly engaged in com-
bat but have now moved 
into training and support 
jobs, he said.
“I think it’s a perfectly 
reasonable decision,” he 
told Macquarie Radio in 
Sydney.
“It’s the sort of decision 
which is made routinely 
by the military at the close 
of any campaign.”
Defence has moved to 
wind back allowances 
paid to about 400 troops 
bow in Afghanistan and 
800 in Persian Gulf bases 
and aboard the Australian 
navy warship operating in 
the Middle East.
The move will save an es-
timated $20 million.
Field allowance, intended 

to compensate for ardu-
ous living conditions and 
previously paid to all per-
sonnel at the rate of $33-
$56 tax-free per day, will 
now go only to those op-
erating in “field-like con-
ditions”.
But most in the Middle 
East and Afghanistan now 
live in air-conditioned ac-
commodation and eat at 
established dining facili-
ties.
Defence is also reviewing 
separate campaign allow-
ances, previously paid at 
$200 per day tax-free for 
those in Afghanistan and 
$125 per day tax-free for 
those in the Middle East.
It is also reclassifying its 
operations.
Operation Slipper, which 
previously covered the 
entire Middle East, now 
becomes Operations 
Slipper (just Afghani-
stan), Manitou (naval op-
erations) and Accordion 
(Middle East bases).
Slipper will continue to be 
classified as warlike ser-
vice but Manitou and Ac-
cordion will be classed as 
non-warlike.

PM backs Defence allowance cuts

The PM has backed a decision to reduce allowances paid to troops in 
Afghanistan and the Middle East. Source: AAP

THE head of the Australian 
trade union movement has 
written to NSW and Victo-
rian police asking them to 
investigate alleged corrupt 
and criminal behaviour in 
a powerful union. 
It was revealed on Tues-
day that a lucrative con-
tract at Sydney’s Baran-
garoo South project was 
granted to a labour hire 
company run by George 
Alex, who has known 
links to criminal and bikie 

gangs.
It’s alleged the contract 
was granted after interven-
tion by corrupt Construc-
tion, Forestry, Mining and 
Energy Union (CFMEU) of-
ficials.
There have also been al-
legations from a CFMEU 
whistleblower that he re-
ceived death threats and 
was offered a $300,000 
bribe, sourced from union 
members’ money, to leave 
quietly.

Rejecting government 
suggestions that an in-
vestigation into the mat-
ter could form part of a 
larger royal commission 
into unions, Australian 
Council of Trade Unions 
president Ged Kearney 
said on Wednesday that 
police had been asked to 
investigate.
“(Prime Minister) Tony 
Abbott, by suggesting 
that we need a royal com-
mission because of these 

allegations is absolutely 
absurd,” she told report-
ers in Sydney.
“Taxpayers’ money will be 
wasted. $100 million will 
be spent on what is noth-
ing more than a political 
witch hunt.”
The ACTU “fully supports” 
the CFMEU leadership 
and if any allegations are 
proved to be true wrong-
doers would be dealt with 
“accordingly through the 
law”, she added.

Ms Kearney said Mr Ab-
bott was trying to divert 
attention “from the fact 
that his government has 
no policies that will actu-
ally help workers”.
Re-establishing the con-
struction watchdog, the 
Australian Building Con-
struction Commission, 
wouldn’t do anything 
more than hinder unions, 
she said.
Her comments were 
echoed by ACTU Secre-
tary Dave Oliver, who told 
ABC radio a royal com-

mission was a totally un-
necessary witch hunt.
Mr Oliver said a building 
industry royal commis-
sion was part of a coali-
tion plan that began after 
the 2007 election cam-
paign when the union 
movement campaigned 
on workers’ rights.
“From that day onwards 
Tony Abbott and his gov-
ernment have had the 
trade union movement in 
their sights and they are 
determined to disempow-
er the movement.”

Police to investigate corruption: ACTU
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Australia Day Local Award winners honoured  

Parramatta’s Australia Day 
Local Award winners were 
announced today at a special 
ceremony held by Parramatta 
City Council at Riverside The-
atres.
Lord Mayor of Parramatta, Cr 
John Chedid, presented the 
awards together with Parra-
matta’s Australia Day Ambas-
sador, Anthony Hasham AM, 
director and chairman of Life 
Education.
Cr Chedid said the Awards 
were an opportunity for Coun-
cil and members of the com-
munity to recognise local 
heroes who work tirelessly to 
make their community a better 
place. 
“Being nominated for an Aus-
tralia Day Local Award is a 
great honour and we’re very 

proud to recognise individu-
als whose contributions and 
achievements are an asset to 
the City of Parramatta.”
“This is also the first year that 
we’ve given out a Highly Com-
mended Award. All nominees 
showed a strong love for their 
community and this was our 
way of giving that extra bit of 
recognition,” Cr Chedid said.
“I congratulate all the award 
recipients and nominees and 
thank them for all their hard 
work and dedication to our 
community,” Cr Chedid add-
ed.
Award winners: 
Citizen of the Year – Tim Man-
nah
Tim Mannah is the captain of 
the Parramatta Eels NRL club 
and has dedicated his time to 

the community for a number of 
years. As an ambassador for 
the Ronald McDonald House 
at Westmead, Mr Mannah reg-
ularly visits the house and de-
votes his time to the kids and 
families staying at the home. 
In 2013, he encouraged fellow 
players to support the String 
Movement, which helps raise 
awareness and combats bul-
lying in schools. Mr Mannah is 
also in the process of estab-
lishing the Tim Mannah Foun-
dation to help disadvantaged 
youth in the community. 
Senior Citizen of the Year – 
Donald Hones
Don Hones works tirelessly as 
support teacher at Granville 
Boys High School. Don is al-
ways going over and above 
to help “at risk” young men. 
As a regular visitor to the 
Granville Youth and Commu-
nity Recreation Centre, Don 
provides young men with re-
sources, sometimes out of his 
own pocket, such as clothing 
and medicine to help them get 
them get their lives back on 
track. Mr Hones also assists 

young men who are incarcer-
ated in Juvenile Detention 
Centres.
Young Citizen of the Year – Al-
exander Roberts
Alex Roberts is a committed 
environmentalist who at the 
age of six began collecting 
cans with his neighbour “to 
save the planet” as well as get 
some pocket money. When 
his neighbour passed, Alex 
decided to honour his friend’s 
legacy by involving his school 
in his can recycling business. 
The money they raised was 
used to help the SOS Orphan-
age in Vietnam. Expanding the 
project to include local busi-
nesses, the recycling program 
has grown and now helps to 
sponsor five children through 
World Vision.
For his efforts, Alex has been 
awarded the Pride of Austra-
lia Medal and the NSW Gov-
ernment Community Service 
Award.
Volunteer of the Year – Wendy 
Purkis
Wendy Purkis has been an ac-
tive volunteer at the Ronald 

McDonald House for over 30 
years. At age 75, Mrs Purkis 
still volunteers five nights ev-
ery six weeks to look after the 
house. As the house’s longest 
serving volunteer, Wendy has 
made a difference to many 
families with sick children. 
Sportsperson of the Year – Mi-
chael Beauchamp
Growing up in Wakeley, Mi-
chael played his junior football 
with Canley Heights, Wetherill 
Park Westerners and Southern 
Districts before breaking into 
the National Soccer League 
with Marconi and Parramatta 
Power. Signed by the Central 
Coast Mariners in the inaugu-
ral Hyundai A-League season 
in 2004, the centre back then 
made his Socceroos debut 
against Bahrain in 2006. 
Following his strong perfor-
mance Michael was selected 
as part of Australia’s FIFA 
World Cup 2006 squad and 
subsequently earned multiple 
football contracts overseas.
Michael was announced as a 
Wanderers Foundation Player 
in 2012 with the local boy 
chosen as the club’s inau-
gural Captain. Michael was 
instrumental in captaining 

the side to the Premiership in 
their debut season.  
Community Project of the 
Year – Friends of Duck River 
Bushcare Group
Friends of Duck River are a 
dedicated Bushcare Group 
which has helped regenerate 
the Duck River Bushland for 
20 years. 

The group has been success-
ful in their efforts to protect the 
remnant trees in the Reserve 
as well as the large patches of 
native grasses which provide 
a home to local wildlife includ-
ing a bearded dragon, a group 
of pardalotes and the threat-
ened Cumberland Plain Snail.

Highly Commended Award
Dragoljub Brkljac – Citizen of 
the Year
Jim Juillerat – Volunteer of the 
Year
Lara Nakhle – Young Citizen 
of the Year

Media Enquiries and Inter-
views: Catherine Orzinski, 
Communications Officer – 
Parramatta City Council. Tel: 
(02) 9806 5669. Email: cor-
zinski@parracity.nsw.gov.au 
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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 1 February 2014  2014 شباط   1 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


	herald_issue_662_page 01
	herald_issue_662_page 02
	herald_issue_662_page 03
	herald_issue_662_page 04
	herald_issue_662_page 05
	herald_issue_662_page 06
	herald_issue_662_page 07
	herald_issue_662_page 08
	herald_issue_662_page 09
	herald_issue_662_page 10
	herald_issue_662_page 11
	herald_issue_662_page 12
	herald_issue_662_page 13
	herald_issue_662_page 14
	herald_issue_662_page 15
	herald_issue_662_page 16
	herald_issue_662_page 17
	herald_issue_662_page 18
	herald_issue_662_page 19
	herald_issue_662_page 20
	herald_issue_662_page 21
	herald_issue_662_page 22
	herald_issue_662_page 23
	herald_issue_662_page 24
	herald_issue_662_page 25
	herald_issue_662_page 26
	herald_issue_662_page 27
	herald_issue_662_page 28
	herald_issue_662_page 29
	herald_issue_662_page 30
	herald_issue_662_page 31
	herald_issue_662_page 32
	herald_issue_662_page 33
	herald_issue_662_page 34
	herald_issue_662_page 35
	herald_issue_662_page 36
	herald_issue_662_page 37
	herald_issue_662_page 38
	herald_issue_662_page 39
	herald_issue_662_page 40

