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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

الوالدة احلكومية تتعّثر  وإعادة خلط أوراق  توزيع احلقائب

الصمت  يكون  قد 
طبعًا  اللذان  والتجاهل 
قوى  مواقف  االول  امس 
»املذكرة  من  آذار   8
اليت  لبكركي،  الوطنية« 

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

املاروني  البطريرك  اعلنها 
بشارة  مار  الكاردينال 
االربعاء  الراعي  بطرس 
وقوبلت برتحيب واسع من 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 

املكلف  والرئيس  سليمان 
اطراف  وسائر  سالم  مّتام 
ورئيس  آذار   14 قوى 
الوطين«  النضال  »جبهة 
ابلغ  النائب وليد جنبالط، 

تفاصيل املقابلة ص  20 - 21

البطريرك الراعي مستقبال الوزير أبو فاعور يف بكركي أمس االول )اميل عيد(

املعارضة ُتعلن السيطرة على سجن حلب والنظام ينفي 
اتفاق خلروج مدنيني من محص واألمم 

املتحدة تستعجل »الكيميائية«
واالمم  دمشق  توصلت 
على  اتفاق  اىل  املتحدة 
ودخول  املدنيني  خروج 
االنسانية  املساعدات 
القدمية  محص  احياء  اىل 
من  اكثر  منذ  احملاصرة 
بلغت  فيما  يوم،   600

من  ايام  ستة  حصيلة 
بالرباميل  اجلوي  القصف 
املتفجرة حللب 257 قتيال. 
اعلن  عينه  الوقت  ويف 
حلقوق  السوري  »املرصد 
يتخذ  الذي  االنسان« 

التتمة صفحة  31

املسلحة  القوات  نفت 
عن  نشر  ما  املصرية 
عبد  املشري  ترشيح 

اجليش املصري ينفي تصرحيا 
للسيسي عن ترشيح نفسه

التتمة صفحة  31

الفتاح السيسي للرئاسة، 
وقالت مصادر مصرية ان 

حمسن الطبيش يرّمم 
قصر يوسف بك كرم 
وحيّوله متحفا مدرجا 
على الئحة األبنية 
الرتاثية اللبنانية

أمس  بغداد  شهدت 
على  الثانث  لليوم  االول 
أمنيا  انفالتا  التوالي 
حافظت  عندما  كبريا 

سيارات املوت املفخخة حتصد عشرات العراقيني

التتمة صفحة  31

على  املسلحة  اجلماعات 
زخم التفجريات اليت يغلب 
السيارات  استخدام  عليها 
استهدفت  اليت  املفخخة 

التعقيدات  عن  مواز  تعبري 
اعالن  دون  حالت  اليت 
حكومة الرئيس سالم امس  

االول كما كان مقررا.
تكن  مل  احلال  بطبيعة 
الوثيقة البطريركية اجلديدة 
من  اضافيًا  سببًا  لتشكل 
والعلنية  اخلفية  االسباب 
احلكومية  الوالدة  لعرقلة 
وإن يكن بعض مضامينها 
لبنان  حياد  اىل  العائدة 
الدولة  سلطة  وحصرية 
الشرعي  السالح  وآحادية 
بدا  بعبدا«  »اعالن  وتبين 
جتاهل  لتفسري  كافيًا 

بغداد  من  عدة  مناطق 
القتلى  عشرات  وأوقعت 
واجلرحى يف ضربة جديدة 
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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

املاروني  البطريرك  استقبل 
بشاره  مار  الكردينال 
االول،  امس  الراعي  بطرس 
الشؤون  وزير  بكركي،  يف 
اإلجتماعية يف حكومة تصريف 
يف  فاعور  ابو  وائل  األعمال 
زيارة نقل فيها إشادة رئيس 
اإلشرتاكي  التقدمي  احلزب 
النائب وليد جنبالط باملذكرة 
عن  صدرت  اليت  الوطنية 
هنا  حنن  وقال:  بكركي، 
النائب  حتيات  لنقل  اليوم 
وليد حنبالط لصاحب الغبطة، 
بالوثيقة  الكبرية  واشادته 
متثل  واليت  اعلنت  اليت 
يف  اللبنانيني  كل  ضمري 
رغبتهم ببناء الدولة والعيش 
والسلم  واإلستقرار  الواحد 
املؤسسات.  وبناء  األهلي 
سيدنا يف  مع  تداولنا  كذلك 
السياسية  املستجدات  كل 
اللقاء  يف  ألنه  والوطنية، 
الطابع  يغلب  غبطته  مع 
التفاصيل  على طابع  الوطين 
مبعنى  اليومية  السياسية 
اإلهتمام والرتكيز على احلفاظ 
على لبنان وعلى رسالة التنوع 
صاحب  وضعنا  كذلك  فيه. 
التطورات  اجواء  يف  الغبطة 

على صعيد تأليف احلكومة.
البطريرك  استقبل  وعصرا 
الرابطة  رئيس  الراعي 
ابي  مسري  االمري  املارونية 

اللمع وحبث معه االوضاع.

الراعي استقبل الوزير ابو فاعور وتلقى اتصاالت تنوه بوثيقة بكركي
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This offer is available until 14 March 2014 for new and existing customers applying for a new home loan. *0.5% off the Essentials Variable Home Loan Rate for the life of the loan. Rates are subject to change at any given time. # The Comparison Rate is calculated on a loan amount of $150,000 
over a term of 25 years based on monthly repayments. WARNING: This Comparison Rate applies only to the example given. Different amounts and terms will result in different Comparison Rates. Costs such as redraw fees or early repayment fees, and cost savings such as fee waivers, are not 
included in the Comparison Rate but may influence the cost of the loan. A Comparison Rate Schedule is available at arabbank.com.au or at any Arab Bank Australia Limited branch. All applications for loans are subject to Arab Bank Australia Limited’s normal credit approval criteria. Lender’s 
Mortgage Insurance is required on loans above 80% of the property value that is offered as security. Terms, Conditions, Fees and Charges apply. The material in this communication should not  be construed as general advice, it has been prepared without taking account of your objectives, financial 
situation or needs. Arab Bank Australia Limited ABN 37 002 950 745  Australian Financial Services Licence/Australian Credit Licence 234563  ABA7555

4.99COMPARISON
RATE IS ALSO
4.99%P.A.

Our Essentials Variable Home Loan rate is now slashed to

% P.A.
#

No establishment fees
No account-keeping feesFOR SALESOLD! 0.5% OFF FOR THE LIFE OF THE LOAN
HURRY, OFFER ENDS

MARCH 14!
Call one of our dedicated
Home Loan Specialists:
Sydney: (02) 9707 3955
Tony Shidiak  0422 847 778
Joseph Estephan  0434 601 903
Shahik Gulumian  0413 592 897

Melbourne: (03) 9793 3363 
or (03) 9355 8862
Ali Warraich  0434 601 901

Freecall 1800 272 222
arabbank.com.au

سلسلة  تلقى  الراعي  وكان 
باملذكرة  مرحبة  اتصاالت 
رئيس  من  ابرزها  الوطنية 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
على  هنأه  الذي  سليمان 
من  تضمنته  وما  الوثيقة 
ثوابت وطنية، تصب يف خانة 
والعصرية  العادلة  الدولة 
اللبنانيني  وحدة  على  وتركز 
املرتكز  املشرتك  وعيشهم 

اىل امليثاقية واملناصفة.
االتصال  خالل  سليمان  ونوه 
بإشارة الوثيقة اىل اعالن بعبدا 
الصراعات  عن  لبنان  وحتييد 
واالسرتاتيجية  اخلارجية 

وحصرية  للدفاع  الوطنية 
القوات  بيد  العسكرية  القوة 
واالشارة  اللبنانية،  الشرعية 
مؤمتر  خالصات  اىل  كذلك 
لبنان  لدعم  الدولية  اجملموعة 

الذي انعقد يف نيويورك.
التزام  اهمية  على  شدد  وإذ 
الشرعية  بقرارات  لبنان 
الدولية، لفت اىل ما ورد يف 
بالنظام  التمسك  عن  الوثيقة 
على  القائم  الدميوقراطي 
مفهوم  وعلى  السلطة  تداول 
واملؤسسات،  القانون  دولة 
اساسي  مفهوم  اىل  املرتكز 
الدساتري  تطبيق  حسن  هو 

مبا  القبول  جلهة  والقوانني 
وليس  نتائج،  من  تفرزه 
مفاعيل  مقاطعة  اىل  اللجوء 
تكن  مل  اذا  القوانني  هذه 
أي  وتوجهات  مصاحل  وفق 

طرف.
ان  اجلمهورية  رئيس  ومتنى 
الدستورية  السلطات  تعمل 
على  املتعاقبة  واحلكومات 
هذه  مضمون  معاني  تنفيذ 
بلوغ  سبيل  يف  الوثيقة، 
اليت  احلقيقية  املواطنة  دولة 

يتوخاها اجلميع.
اتصاال  الراعي  تلقى  كما 
املكلف  احلكومة  رئيس  من 
على  خالله  أثنى  سالم  متام 
انها  الوطنية، معتربا  املذكرة 
املناسب،  الوقت  يف  اعلنت 
هذا الوقت املشحون باألجواء 
مطمئنة  فجاءت  احملمومة 
السري  اىل  بدعوتها  للناس 
اليت  األزمة  لتجاوز  باحللول 
الناس  ان  ورأى  نعيشها. 
حباجة اىل مساع هذا النوع من 
فاحتة  تكون  ان  آمال  الكالم، 

خري وسالم للوطن.
سعد  الرئيس  رحب  كذلك، 
مع  اتصال  يف  احلريري 
بالوثيقة  املاروني  البطريرك 
ضمائر  حتاكي  اليت  الوطنية 

اللبنانيني مجيعا.
الرئيس  ايضا  مهنئا  واتصل 
والنائب  السنيورة  فؤاد 

بطرس حرب. 

الراعي مستقبال أبو فاعور

ميشال  اللبناني  الرئيس  نوه 
سليمان يف اتصال مع البطريرك 
املاروني بشارة الراعي بالوثيقة 
اليت أصدرتها الكنيسة املارونية 
يف ختام االجتماع الشهري جمللس 
املطارنة االربعاء، »وما تضمنته 
يف  تصب  وطنية،  ثوابت  من 
والعصرية  العادلة  الدولة  خانة 
اللبنانيني  وحدة  على  وتركز 
إىل  املرتكز  املشرتك  وعيشهم 

امليثاقية واملناصفة«.
»إشارة  بـ  سليمان  وأشاد 
الوثيقة إىل إعالن بعبدا وحتييد 
اخلارجية  الصراعات  عن  لبنان 
للدفاع  الوطنية  واالسرتاتيجية 
بيد  العسكرية  القوة  وحصرية 
القوات الشرعية اللبنانية، وإىل 
خالصات مؤمتر اجملموعة الدولية 
يف  انعقد  الذي  لبنان  لدعم 

نيويورك«.
»أهمية  عند  سليمان  وتوقف 
الشرعية  بقرارات  لبنان  التزام 
يف  ورد  »ما  وإىل  الدولية«، 
بالنظام  التمسك  عن  الوثيقة 
على  القائم  الدميوقراطي 
دولة  ومفهوم  السلطة  تداول 
املرتكز  واملؤسسات،  القانون 
حسن  هو  أساسي  مفهوم  إىل 
تطبيق الدساتري والقوانني جلهة 
نتائج،  من  تفرزه  مبا  القبول 

مقاطعة  إىل  اللجوء  وليس 
مل  إذا  القوانني  هذه  مفاعيل 
تكن وفق مصاحل وتوجهات أي 

طرف«.
»تعمل  أن  سليمان  ومتنى 
السلطات الدستورية واحلكومات 
معاني  تنفيذ  على  املتعاقبة 
مضمون هذه الوثيقة، يف سبيل 
احلقيقية  املواطنة  دولة  بلوغ 

اليت يتوخاها اجلميع«.
تشكيل  املكلف  الرئيس  وهنأ 
سالم  متام  اللبنانية  احلكومة 
أمس  هاتفي  اتصال  يف 
على  الراعي  البطريرك  االول، 
ملِّ  من  الوثيقة  تضمنته  »ما 
وحدة  وتأكيد  اللبنانيني  مشل 
أنها  معتربًا  ومصلحته«،  البلد 
املناسب،  الوقت  يف  »أعلنت 
باألجواء  املشحون  الوقت  هذا 
احملمومة فجاءت مطمئنة للناس 
باحللول  السري  إىل  بدعوتها 
نعيشها«.  اليت  األزمة  لتجاوز 
إىل  حباجة  »الناس  أن  ورأى 
الكالم«،  من  النوع  هذا  مساع 
خري  »فاحتة  تكون  أن  يف  آماًل 

وسالم للوطن«.
ورحب الرئيس السابق للحكومة 
مع  اتصال  يف  احلريري  سعد 
»حتاكي  اليت  بالوثيقة  الراعي 

ضمائر اللبنانيني مجيعًا«.

سليمان مع تنفيذ مذكرة 
بكركي لبلوغ دولة املواطنة
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لبنانيـات

اخلاصة  الدولية  احملكمة  واصلت 
بلبنان اإلستماع اىل إفادة شهود 
الرئيس  إغتيال  اإلدعاء يف جرمية 
وذلك يف  احلريري  رفيق  الشهيد 
جلسة عقدتها برئاسة رئيس غرفة 
ديفيد  القاضي  االوىل  الدرجة 
اإلستماع  خالهلا  تابعت  وقد  راي 
عرب نظام املؤمترات املتلفزة، اىل 
الرمز  الذي حيمل  السري  الشاهد 

.566
عن  الدفاع  حمامي  طلب  بداية 
ادواردز  اين  الدين  بدر  مصطفى 
من الشاهد مراجعة احدى االفادات 
وتال سطرا منها: اعتقد ان انفجار 
كبريا  قدرا  سبب   2005 شباط   4
وسأله:  واالرتباك.  الفوضى  من 

هل ال تزال على رأيك؟
- نعم.

خرباء  بأن  رأيك  عند  تزال  ال  هل 
املتفجرات ال ميلكون القدرات؟

- نعم.
يدار  ان  ميكن  كان  كيف  برأيك 

موقع االنفجار بطريقة افضل؟
- ان خرباء املتفجرات الذين عملوا 
معي حينها ليسوا جمهزين بأعتدة 
على  اخلربة  واكتسبوا  مالئمة 
االرض خالل فرتة احلرب االهلية، 
االنفجار  موقع  اىل  يأتون  وهم 
ويقومون بالكشف على زنة العبوة 

وسبب االنفجار وغري ذلك.
اي قواعد كان جيب ان يتبعوا؟

جمهزين  غري  املتفجرات  خرباء   -
اي  اخلرباء  من  كغريهم  باالعتدة 

مجع االدلة بشكل سليم.
جيب  اليت  القواعد  نفذت  هل 

اتباعها؟
- برأيي، ان القواعد قد اتبعت.

يف  قلته  ما  خيالف  هذا  ولكن 
من   .2005 آب   8 بتاريخ  افادتك 
ان  يعرفون  ال  قلت  انك  الواضح 
وفق  االنفجار  موقع  مع  يتعاملوا 

القواعد؟
- كنت أقصد ان خربتي يف حتديد 
مل  اخلرباء  وان  ونوعيته،  االنفجار 
ومل  متواصلة  لتدريبات  خيضعوا 

يكونوا جمهزين باالعتدة.
بالقواعد  إملام  على  انت  هل 
الدارة  اتباعها  جيب  اليت  املالئمة 

االمر على مسرح االنفجار؟
ومل  باملتفجرات،  خبريا  لست   -
اخضع الي تدريب، وكل ما هنالك 
يف عملي هو ادارة املكتب وتنظيم 
القواعد  تنص  كما  العناصر  عمل 

يف قوى االمن الداخلي.
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هل انت على علم بوجود اي كتيب 
او توجيهات او قواعد مطبقة يتعني 

على خرباء املتفجرات اتباعها؟
واضحة  تعليمات  هناك  نعم،   -
يتصرف  وكيف  عليها،  ومطلعون 
خبري املتفجرات يف هذا املوضوع.

انت شخصيا كما ذكرت لست على 
اطالع بهذه القواعد؟

- بالنسبة اىل التعليمات، انا اطبق 
رئيس  تعليمات  عليه  تنص  ما 
مكتب املتفجرات شخصيا، وأتابع 
مين  يطلب  حسبما  املكتب  اعمال 

رؤسائي وانا اتقيد بها.
الغرفة  رئيس  سأل  وهنا  راي: 
يقصده  عما  السري  الشاهد 

بالتعليمات 319؟
- حتدد عمل خبري املتفجرات اثناء 

حدوث االنفجار.
هل هذه ارشادات داخلية من قوى 

االمن الداخلي؟
- نعم

االجراءات  هذه  هل  ادواردز: 
تتعلق بالبحث عن االدلة يف مسرح 

اجلرمية؟
- اعتقد ذلك.

هناك  هل  االدلة،  مجعت  عندما 
عن  ارشادات،  او  تفصيالت 

تدوين املكان مثال؟
- حسبما اذكر، عند حصول االنفجار 
احلوادث  مبكتب  االستعانة  يتم 
الفوتوغرايف  للتصوير  املركزي 
يف  امللخص  وكتابة  االدلة  ومجع 

دفرت خاص عما حصل.
هل جيب وضع سجل عندما جتمع 

االدلة من املوقع؟
- كل خبري يدون ماذا وجده ويف 
النهاية جتمع املعلومات يف حمضر 

رمسي.
هل جيب ان يدون اخلبري ذلك يف 

اللحظة عينها؟
- نعم.

جيب  هل  االدلة،  مجع  يتم  عندما 
او  مكان معني  االغراض يف  ختم 

يف كيس معني؟
ليست  التعليمات  ادري،  ال   -
يتم  االنتهاء  عند  ولكن  امامي، 
مكتب  اىل  وترسل  االدلة  مجع 

املتفجرات الستثمارها الحقا.
تنص  هل  االدلة  جتمع  عندما 
رموز  اعطاء  على   319 التعليمات 

للتعريف عنها؟
تكون  رمبا  االجابة،  ميكنين  ال   -

موجودة ورمبا ال.
الفوضى مبوقع االنفجار

الشاهد  القضاة  احدى  وسألت 
هناك  كان  انه  قلت  السري، 
هل  االنفجار  موقع  يف  فوضى 

ميكن تفسري ذلك؟
- كان هناك الكثري من االشخاص، 
املدني،  والدفاع  االطفاء  رجال 
ال  اشخاص  حمرتقة،  سيارات 
القطع  من  هائل  وكم  نعرفهم 

املعدنية والبالستيكية.
هل كان من صالحية خرباء املكتب 
احملافظة على مسرح اجلرمية، وهل 

يستطيعون القيام بذلك؟
- مسرح اجلرمية ليس من اختصاص 

مكتب االنفجارات.
نفهم ان عليهم مجع االدلة يف ظل 

هذه الفوضى العارمة؟
- نعم.

الشاهد  الدفاع  حمامي  وسأل 
اشرف  اللواء  تعرف  هل  السري، 
ريفي الذي كان ضابط التواصل 
ذلك  يف  الداخلية  وزارة  مع 

احلني؟
- نعم.

بالتقريرالذي  علم  على  كنت  هل 
قدمه ريفي بشأن االنفجار؟

- مل أ طلع على التقرير.
الدولية  احملكمة  قررت  وهنا، 
اللواء  من  املقدم  التقرير  اعطاء 
كدليل،  بينة  رقم  ريفي  أشرف 

فاعطي رقم 2 دي 4
بعدما  الشاهد،  ادواردز  وسأل 
وموضوعه  املستند  تاريخ  عرفت 
هل يذكرك بأي شيء، هل اصبحت 

تعرف اي شيء عن التقرير؟
ان  وافضل  عليه  اطلع  مل  ال   -
احصل على التقرير باللغة العربية 

كون التقرير باللغة االنكليزية.
عرضوا  املتفجرات  خرباء  ان  قلت 

قطعتني هل تذكر ذلك؟
- كال سيدي.

امل تذكر ذلك امس؟
ولكن  القطعتني،  جلبوا  نعم   -
اذكره، ولكّن  القطعتني ال  حتديد 
مكان  من  احضرتا  القطعتني 

االنفجار.
متى عرضت عليك هاتان القطعتان 

للمرة االوىل؟
االنفجار  موقع  اىل  انتقلت   -
اخلرباء  احد  وكان  ساعة،  بعد 
مل  لكين  القطعتني.  هاتني  حيمل 
شاهدتهما  وقد  بيدي،  أملسهما 
اىل  االنتقال  بعد  الظهر  بعد 

احملكمة العسكرية.
مل تكن القطعتان حتمالن اي مؤشر 

او عالمة تشري اىل طبيعتيهما؟
- كال.

خمتلفتني،  تكونا  مل  انهما  مبا 
من  نوع  اي  ذلك  لك  سبب  هل 

املشاغل؟
االدلة،  ضبط  لدورة  اخضع  مل   -
كل هذا العمل للخرباء هم يتحملون 
هذه االخطاء يف هذا اجملال وانا ال 

ميكنين حتديدها.
انهما  الحظت  انك  القول  أصحيح 

مهمتان؟
- هم اخربوني ذلك بانهما مهمتان 
االنفجار  نوعية  لتحديد  بالنسبة 

بسبب وجودهما يف احلفرة.
الرديف  القاضي  سأل  وهنا 
ورد  هل  الشاهد:  عاكوم  وليد 
املتفجرات  خرباء  ان  تقريرك  يف 
تنفيذ  قبل  اجلرمية  مسرح  غادروا 

مهمتهم؟
- نعم اعتقد ذلك، حسبما ورد يف 
االفادة، تلقيت اتصاال من رئيسي 

ملالقاة  العسكرية  احملكمة  اىل 
قاضي التحقيق العسكري.

هذين  غري  احد  العمل  تابع  هل 
اخلبريين بعد انتقالك اىل احملكمة 

العسكرية؟
- ال اتذكر ذلك.

اىل  ترددك  خالل  الحظت  هل 
مسرح اجلرمية عبثا يف املسرح؟

كان  وصولي،  من  ساعة  بعد   -
العسكريني،  من  الكثري  هناك 
واالطفاء  املدني  الدفاع  ورجال 

يتنقلون بني السيارات.
السيارات  نقل  متى مت  تذكر  هل 

من مكانها؟
ومل  بالضبط  ذلك  اذكر  ال   -
تلك  انتشلت  عندما  موجودا  اكن 

السيارات من مكانها.
رفع االدلة

احدى  عن  ادواردز  حتدث  وهنا 
الشاهد  اعده  تقرير  وهو  الوثائق 
حيمل تاريخ 14 و22 شباط 2005 
يتعلق برفع االدلة وسأل الشاهد: 
احلادية  حنو  انه  القول  ميكن  هل 
 14 تاريخ  من  والنصف  عشرة 
شباط مت رفع عدد من السيارات؟

- هذا موجود يف التقرير.
 14 بالتحقيقات من  يتعلق  ما  يف 
وصوال اىل 22 شباط هل توافقين 
يتزامن  التقرير مل  ان هذا  القول 

مع تدوين املالحظات؟
- ان التقارير قد تكتب يف الوقت 
الذي جتري فيه التحقيقات وميكن 
بتواريخ  التحقيق  بعده  يتم  ان 
تفتح حمضرا  عندما  تعلمنا  اخرى. 
وعندها  اخر  بتاريخ  منه  وتنتهي 
قاضي  اىل  عنه  نسخة  ترسل 

التحقيق ويدون التاريخ.
إسرتاحة

ويف االوىل من بعد الظهر رفعت 
ساعة  لنصف  اجللسة  احملكمة 
لالسرتاحة عاودت بعدها اإلستماع 
قال  الذي  السري  الشاهد  اىل 
ردا على سؤال حمامي الدفاع عن 
ادواردز  اين  الدين  بدر  مصطفى 
عن التقرير الذي اعده، انه اطلع 

عليه ولكن مل يقرأه كليا.
ما  يف  كاف.  بشكل  قرأته  رمبا 
انتشلت،  اليت  باالغراض  يتعلق 
اىل  االشارة  تقريرك  يف  يتم  مل 
غرض  كل  ضبط  الذي  الشخص 

على حدة؟
- نعم.

ماذا عن االغراض اليت مت ضبطها 
ومل يتم االشارة اىل الوقت الذي 

ضبط فيها كل غرض؟
حسب  تقريري  ادون  انا   -
املعطيات اليت يزودني بها اخلرباء 

من معلومات ال اكثر وال اقل.
انه يف ما يتعلق بكل  هل توافق 
االغراض والبيانات مل تتم االشارة 
اىل الوقت الذي انتشلت فيه هذه 

االغراض؟
- اذا كان السؤال يف اي وقت، 
اقول كال مل يزودوني بالتوقيت.

يف ما يتعلق ببعض االغراض اليت 
االغراض  اعطاء  مت  هل  انتشلت، 
رمزا للتعريف عنها. اذا مل حيصل 

ذلك هل توافقين الرأي؟
االستفاضة  الشاهد  طلب  وهنا 
على  املوافقة  ومتت  باجلواب، 
يف  اجلرمية  مسرح  فقال:  طلبه، 
ذكرت  ما  حسب  التاريخ  ذلك 
سابقا مليء بآالف القطع املعدنية 
والبالستيكية والسيارات املدمرة، 
عمليا اختيار القطعة وحتديد نوعها 
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اخلبري  على  الصعوبة  من  كان 
يبدأ.  اين  من  الوقت  ذلك  يف 
وبالتالي، حصر جهده يف احلفرة. 
داخلها  من  القطع  التقط  وعندما 
مل يدون عليها رمزا. ولالستفادة 
منها فهي حباجة اىل ترميز، فرتكت 

االمر للخرباء ولذلك رمزت الحقا.
االدلة  القول ان ضبط  هل يصح 
او مجعها بتاريخ 14 شباط حصل 

بطريقة مستعجلة؟
االسئلة  على  اجلواب  ان  اعتقد   -
على  العثور  بكيفية  تتعلق  اليت 
اخلبري  من  يكون  واملدة  االغراض 

اكثر مين. انا انقل ما شاهدت.
قلت انك اعددت التقرير باالستناد 
اىل مالحظات كان اخلرباء زودوك 
بها، وانك مل تضف اي شيء اىل 

املالحظات، هل هذا صحيح؟
- كل املعلومات املدونة كانت بناء 

على املعطيات من اخلرباء فقط.
هل ميكن القول ان التفاصيل يف 
ورد يف  ما  بدقة  تعكس  تقريرك 

دفرت مالحظات اخلرباء؟
لدى  رمسي  دفرت  هناك  ليس   -
على  يكتب  ان  ميكن  اخلرباء، 
اقصوصة من ورق، هكذا تعودوا 
حبسب  كتب  التقرير  العمل. 
بها  زودني  اليت  املعلومات 

اخلرباء.
القصائص  لتلك  حيصل  الذي  ما 
من  جزءا  تكن  مل  ان  الورق  من 

دفرت رمسي؟
- التدوين يتم على حمضر وحيال 
العسكري،  التحقيق  قاضي  اىل 
واذا كان هناك اي شيء يتحمله 
واخلرباء  املعلومات  اعطى  من 
اليت  املعطيات  على  وقعوا  الذين 
زودوني بها، وهذه الوثيقة رمسية 

النهم وقعوا عليها.
نفسه  الوقت  يف  يكتب  السجل 
الحقة،  فرتة  يف  التقرير  بينما 

أليس كذلك؟
رمسي  سجل  هناك  ليس  نعم،   -
ونوع  الوقت  عليه  ليكتب  للخبري 
الوقت  ذلك  فاخلرباء يف  القطعة. 
مل خيضعوا للتدريب الكايف عملوا 
وانا  اكتسبوها  اليت  اخلربة  حسب 
مل يكن لدي خربة ومل امترن على 
احلني  ذلك  االمور، يف  هذه  مثل 
واملعدات  الواقع  مع  تعاملت 

املوجودة.
الشاهد  راي  القاضي  سأل  هنا 
السري، سألك ادواردز ان اخلرباء 
غري مزودين بسجل رمسي وسألك 
ومل  االوراق  بتلك  فعلوا  ماذا 
اليت  االوراق  هذه  اجلواب،  نسمع 
مالحظاتهم  يدونون  اخلرباء  كان 
عليها هل تعرف ماذا حيصل هلذه 
وما  بها  حيتفظ  واين  القصائص 

حيل بها الحقا؟
لي  يقول  التقرير  أكتب  عندما   -
او  القطعة وجدت هنا  اخلبري هذه 
افادته  اىل  استمع  وعندما  هناك 
اما  الورقة،  نهاية  يف  يوقع 
ان  املفروض  فمن  االقصوصة 
اذا  ادري  وال  بها.  هو  حيتفظ 

احتفظ بها ام ال.
احدى  سألت  بدورها  ادواردز: 
يتم  كان  هل  الشاهد،  القضاة 
العسكري  التحقيق  قاضي  خمابرة 
واالخذ بارشاداته واوامره يف ذلك 

الوقت؟
استنابة  على  بناء  تكليفنا  مت   -
االنفجار  على  للكشف  قضائية 
اذا  الشأن  بهذا  املقتضى  واجراء 

ويف  خنابره.  ضرورة  هناك  كان 
النهاية حيال التقرير اليه.

ادواردز: نريد استيضاح معلومات 
وال نريد توجيه اي انتقاد. وطلب 
الئحة  عن  الوثائق  احدى  عرض 
مكان  يف  وجدت  اليت  بالقطع 
تبدأ  اليت  رموزها،  مع  االنفجار 
انها  القول  يصح  هل  م  حبرف 
منحت  تعريفية  رموز  اول  كانت 
اي  االنفجار  موقع  يف  للسيارات 
انها اول مرة مت فيها ترميز هذه 
القطع او ان هذه القطع كانت قد 
منحت رموزا اخرى يف اللحظة اليت 
ضبطت فيها من مسرح االنفجار؟

انتشلت يف  اليت  القطع  بعض   -
بداية االمر مل ترمز الننا مل نعرف 
اذا كانت تابعة للميتسوبيشي ام 
ال، امنا رمزت الحقا. ولكن عندما 
تبني ان هناك ميتسوبيشي رمزت 
كلها يف نهاية علمية، اجلمع، على 

ما اذكر.
االنفجار،  اسبوعني من وقوع  بعد 
كتب  ما  كتب  اساسس  اي  على 
العثور  مت  وأين  اجلدول  هذا  يف 
على كل قطعة يف مسرح اجلرمية، 
فيها  وضع  اليت  الطريقة  وهل 
بوضع  املقارنة  عرب  هي  اجلدول 

القطع مع مكان العثور عليها؟
- املعطيات زودني بها خرباء، وكل 
الرقم  عليها.  اخلبري  يوقع  معلومة 
التسلسلي والتسمية وضعا الحقا 
مقارنة باملعطيات اليت زودني بها 
اخلرباء يف احملضر، ان رموز القطع 
الحقا  اعطيت  التقرير  الواردة يف 

بعد االنتهاء من مجعها.
خريطة ملوقع التفجري

عبارة  مستندا  ادواردز  وعرض 
عن خريطة، فأكد الشاهد ان هذه 
خرباء  بواسطة  وضعت  اخلريطة 
من  ورمزت  املختصني  املتفجرات 

قبلهم.
هل استعملت التفاصيل يف هذه 
اخلريطة لكي تعرف اين مت العثور 
على كل قطعة يف مسرح اجلرمية 
اليت  الالئحة  ومن ثم وضعها يف 

اعددتها؟
- جيب ان تكون متطابقة.

انت  النك  تتطابق  ان  جيب  هل 
ومتكنت  اليها  نظرت  بذلك.  قمت 

من معرفة مكانها ووضعتها؟
- التقرير معي ويتضمن املعلومات 
اخلرباء. مت رسم  بها  زودني  اليت 
استنادا  اخلرباء  قبل  من  اخلريطة 
لديهم  اليت  املعطيات  اىل 
واستعنت بهم ايضا عندما وضعت 

هذا اجلدول.
حممود  اخلبريين  عن  تعرف  ماذا 

خشاب ووليد عثمان؟
- انهما متعاقدان مدنيان مع قوى 
ليس  وخشاب  الداخلي  االمين 

عسكريا سابقا.
وهنا حصل التباس بكلمة متقاعد 
ومتعاقد، فشرح القاضي العاكوم 

هذا االلتباس.
 2005 22 شباط  ادواردز: حبلول 
كأقصى حد اعتربت القطع املعدنية 
انتشلت  واليت  تهمكم  اليت كانت 
من مسرح اجلرمية هي من سيارة 

ميتسوبيشي هل هذا صحيح؟
املدنية  القطع  استلمنا  عندما   -
اللبناني  اجليش  سحبها  اليت 
رمز  عليها  طبع  اذكر  وحسبما 
ميتسوبشي وهنا ركز اخلرباء على 
ركزوا  وقد  امليتسوبيشي  قطع 

التتمة ص 7

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي



لبنانيــات

Page 5صفحة 5     

سدني

Master License No: 409566317

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 

فيما كانت األجواء توحي بوالدة 
غاب  جديدة،  لبنانية  حكومة 
النشاط امس االول عن القصر 
اجلمهوري، وأرجئت الوالدة أقله 
اىل ما بعد عودة الرئيس ميشال 
اليت  تونس  من  غدًا  سليمان 
سافر اليها اليوم، ماحنًا فرصة 
واملشاورات  لالتصاالت  جديدة 
حلل العقد املستجدة قبل حسم 

الصورة النهائية للحكومة.
»املستقبل«  كتلة  عضو  ورأى 
النيابية امحد فتفت أن »امليثاقية 
وجدت  وباألساس  عددية، 
للتوازن االسالمي - املسيحي ال 
إلرضاء هذا الفريق السياسي او 
ذاك«. وكشف ان »اجلميع كان 
اليوم  التشكيلة  اعالن  بانتظار 
)امس(«، الفتًا اىل ان »هناك 
حتى  بالرتيث  ومطالبة  حماوالت 
اجلمهورية ميشال  رئيس  عودة 

سليمان لتشكيلها«.
وشدد يف تصريح على »وجوب 
إعالن حكومة 8-8-8 مبن حضر«، 
معتربًا ان »من ال يقبل بها من 

حقه عدم املشاركة«.
يكون  اال  »طلب  انه  وأعلن 
وزيرًا يف احلكومة ألسباب امنية 
يرى  ال  اليت  احلكومة  ولطبيعة 
انه ميكن ان ينتج فيها«، مؤكدًا 
فيتو  او  ملطالب  وجود  »ال  ان 
وقال:  املستقبل«،  »تيار  من 
شخصًا  هناك  ان  اعتقد  »ال 
استفزازيًا اكثر من الوزير جربان 

باسيل«.
يعترب  »املستقبل«  ان  وأكد 
احليادية حاًل حقيقيًا«، معتربًا ان 
»العرقلة اتت من 8 آذار وظاهريًا 
من »التيار الوطين احلر« حبيث 
منذ  اهلل«  »حزب  عند  نّية  ال 

األساس لتأليف حكومة«.
ورأى عضو الكتلة ذاتها النائب 
عمار حوري »إن تشكيل احلكومة 
مصلحة وطنية وكانت قد عرضت 
فرفض  احليادية«،  »احلكومة 
حكومة  وطرح  اآلخر  الفريق 
بذلك،  فقبلنا  جامعة  سياسية 
العراقيل  فوضع  عاد  ولكنه 
وما  باحلقائب  املداورة  جلهة 
هذه  غمرة  ويف  هنالك.  اىل 
التعقيدات هناك فريق سياسي 
تسيري  إما  لي«  »األمر  يقول 
البلد كما اريد وإال فلتعطل كل 

املؤسسات الدستورية«.
سيطلقها  اليت  احلجة  وعن 
من  لالنسحاب  اآلخر  الفريق 
هذا  »ان  اىل  لفت  احلكومة، 
اإلنسحاب مرتبط بأجندة خارجية 
املؤسف،  هو  وهذا  اقليمية، 
الفراغ  اىل  الوصول  اجل  من 
الرئاسي  والفراغ  احلكومي 
ما  الذي  التأسيسي  واملؤمتر 

انفكوا يطرحونه«.
ويف املقابل أشار وزير السياحة 
»املداورة  ان  اىل  عبود  فادي 
يف الوزارات تعين أننا جمتمعات 
جمتمعًا  ولسنا  الطوائف  من 
اول من تكلم عن  وطنيًا، وان 
)فؤاد(  الرئيس  هو  املداورة 
ان  على  مشددًا  السنيورة«، 

»املستقبل«: ال مطالب أو فيتو حكوميا

موسى: بري ينصح 
بالرتوي أيامًا

الشفافّية،  باب  من  »التدوير 
والعادل جيب أن يطرح مبشروع 
يف  للمداورة  واضح  قانون 
تكتل  يف  وحنن  الوظائف،  كّل 
من  سنكون  واإلصالح  التغيري 
على  مشددًا  املؤيدين«،  أوائل 
احلوار  طاولة  من  مفر  »ال  ان 

وحكومة جتمع اجلميع«.
»التنمية  كتلة  عضو  ولفت 
والتحرير« النائب ميشال موسى 
نصح  بري  »الرئيس  أن  إىل 
الستكمال  ايام  بضعة  بالرتوي 
االتصاالت من أجل تأليف حكومة 
جامعة يف هذا الظرف الذي مير به 
»االتصاالت  أن  وأكد  الوطن«. 
واألمر  تنقطع وهي مستمرة  مل 
عنه،  ستسفر  ما  على  يتوقف 
اىل  أفضت  إجيابية  كانت  فإذا 
حكومة سياسية جامعة، وإال فإن 
مناقشة ستحصل بني كل كتلة 
موضحًا  الكتل«،  وبني  نيابية 
أنه »إذا أفضت اإلتصاالت اىل 
يف  ستشكل  فاحلكومة  شيء 

غضون أيام«.
هاغوب  النائب  وأوضح 
املعلومات  »آخر  أن  بقرادونيان 
تشكيل  يف  الرتيث  اىل  تشري 
أن  اىل  التسرع  وعدم  احلكومة 
اىل  ولفت  األوضاع«.  تتحسن 
مع  إجتماعنا  يف  »متنينا  أنه 
متام  املكلف  احلكومة  رئيس 
الوقت  بعض  اإلنتظار  سالم، 
متمكنة،  حكومة  تأليف  أجل  من 
وحتضري  احلكم  من  تتمكن  كي 
وليس  رئاسية  النتخابات  البلد 
أحرج  طريقة  على  تتشكل  ان 

فأخرج«.
نتكلم  »عندما  أنه  اىل  وأشار 
بذلك  نقصد  ميثاقية  عن 
السياسية  للكتل  املشاركة 
أن  موضحًا  أحجامها«.  حبسب 
له عالقة  الرئاسي  »االستحقاق 
من  اجلديدة،  باحلكومة  وثيقة 
قادرة  حكومة  على  نشدد  هنا 
على احلكم وإال حنن ذاهبون اىل 

حكومة تصريف أعمال«.
البطريركية  سر  أمني  وأشار 
مظلوم  املطران مسري  املارونية 
اىل ان »هناك الكثري من التفرد 
والتعنت والطمع بالسلطة وعدم 
خدمة  انها  على  اليها  النظر 
الستعمال  وليس  للمجتمع 
البلد  ادارة  وطريقة  اجملتمع 
ستوصلنا اىل اهلاوية«، مضيفًا: 
جديد  اسلوب  اىل  حباجة  »حنن 
ال  اسلوب  لبنان  احلكم يف  يف 
او  الفردية  االطماع  على  يبنى 
الشخصية او الفردية«. وقال: 
متام  املكلف  احلكومة  »رئيس 
يؤلف  ان  قادرًا  كان  سالم 
حكومة امر واقع منذ اول اسبوع 
للتكليف لكن االقتناع ان حكومة 
امر الواقع ستجلب مشاكل حال 
ان  اىل  مشريًا  اعالنها«،  دون 
بالتوافق  اال  حيكم  ال  »لبنان 
ان  اجلميع، وال ميكن الحد  بني 
اي  واستبعاد  باحلكم،  يستفرد 
احللول  عرقلة  اىل  يؤدي  فريق 

وخيلق مشاكل«.

رأت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
النيابية أن »تشكيل احلكومة 
يقتضي  اجلامعة  السياسية 
حرصًا  املعنيني  كل  من 
أفعل  وديناميكية  زائدًا 
حتول  اليت  املوانع  لتذليل 
املكونات  مشاركة  دون 
بأحجامها  كافة  السياسية 
مشرية  الفعلية«،  وأوزانها 
إىل أن »الفرصة الراهنة ال 
تسمح بأي تشاطر يوفر مادة 
احلكومة  ميثاقية  يف  طعن 
ينتقص  أو  دستوريتها  أو 
يف  الوطنية  الشراكة  من 
ان  ولوحظ  تركيبتها«. 
بيانها  يف  أغفلت  الكتلة 
»املذكرة  اىل  إشارة  أي 
عن  صدرت  اليت  الوطنية« 

بكركي االربعاء.
اجتماع  بعد  الكتلة  واعتربت 
أن  رعد،  حممد  برئاسة 
أن  جيب  اجلارية  »املساعي 
آفاق  فتح  اجتاه  يف  تنصب 
املكونات  التعاون بني مجيع 
على  يوفر  ما  السياسية، 
التعقيدات  من  مزيدًا  البلد 
على أعتاب استحقاق رئاسي 
على  الكتلة  حترص  وشيك 

إجنازه يف موعده احملدد«.
أنها،  إىل  الكتلة  وأشارت 
التفجريات  وقع  و«على 
اليت  التخريبية  االنتحارية 
اهلرمل  مدينيت  أخريًا  ضربت 
ناقشت  والشويفات، 
استهدافات املوجة التكفريية 
تتمادى  اليت  اإلرهابية 
ووحدة  الوطن  تهديد  يف 
اللبنانيني وسالمتهم وتنشط 
يف ضرب االستقرار وتعطيل 
وحماولة  االقتصادية  احلياة 
سياسية  مسارات  فرض 
الغربي-  املشروع  مع  تتناغم 
شعوب  إلنهاك  اإلسرائيلي 
املنطقة ودوهلا. وأجرت تقوميًا 
عمليًا للمنهجية اليت تعتمدها 
هذا  مع  التعاطي  الدولة يف 
ومفاعيله  اإلرهابي  النمط 

اخلطرية على البالد«.
تنفيذ  »أهمية  على  وشددت 
وردعية  شاملة  وطنية  خطة 
السلطة  مسؤوليتها  تتوىل 
كافة  وأجهزتها  الرمسية 
مبشاركة ودعم كل املكونات 
األمن  لضبط  اللبنانية 
ومحاية  االستقرار  وتأمني 
أن  إىل  الفتة  املواطنني«، 
»مصلحة اللبنانيني تستوجب 
اإلرهاب  هذا  حماصرة 

ومواجهته«.
وتوقفت الكتلة عند »التفاهم 
التارخيي بني حزب اهلل والتيار 
جتاوز  الذي  احلر،  الوطين 
االختبارات  من  العديد  بنجاح 
مبراحل دقيقة بفعل الصدقية 
بني اجلانبني والتفهم القائم 

على الثقة املتبادلة«.

»الوفاء للمقاومة«: 
حلكومة فيها 

املكونات بأحجامها
وتعزيزه  تعميمه  اىل  ودعت 
ما يؤدي إىل حتقيق ما يصبو 
إليه الطرفان من وفاق وطين 
حقيقي قائم على تصور موحد 

لتقدير مصلحة لبنان«.
وأشارت الكتلة إىل أنها تابعت 
باهتمام وقائع مؤمتر جنيف2 
لتسوية األزمة السورية اليت 
األوضاع  بتداعياتها  تطاول 

اللبنانية.
جوالت  تسفر  بأن  وأملت 
سياسي  »حل  عن  احلوار 
الستنزاف  حدًا  يضع  واقعي 
ويلّب  وقدراتها  سورية 
تطلعات الشعب السوري حنو 
السياسية  احلياة  استئناف 
اليت حتمي االستقرار وحتفظ 
وتتحقق  والوحدة  السيادة 
وتعزز  اإلصالحات  فيها 

الصمود واملمانعة«.
الـ35  الذكرى  وملناسبة 
اإلسالمية  الثورة  النتصار 
بالتهنئة  توجهت  إيران،  يف 
للمرشد السيد علي اخلامنئي 
وأعلنت  اإليراني،  والشعب 
على  إليران  »امتنانها  عن 
الستقرار  الدائمة  املساندة 
الكبري  الدعم  وعلى  لبنان 
يف  وحقه  إعماره.  إلعادة 
اإلسرائيلي  االحتالل  مقاومة 

وتعدياته املتواصلة«.

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

الرئيس  االول  أمس  ُشيع 
السابق جمللس القضاء األعلى 
نصري حلود يف مأمت رمسي 
حاشد. وأقيمت الصالة لراحة 
مار  كاتدرائية  يف  نفسه 
وترأس  بريوت،  جرجس يف 
البطريركي  النائب  الصالة 
ممثاًل  مظلوم  مسري  املطران 

البطريرك بشارة الراعي.
جملس  رئيس  نائب  وحضر 
ممثاًل  مقبل  مسري  الوزراء 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
بزي  علي  النائب  سليمان، 
ممثاًل رئيس اجمللس النيابي 
يف  العدل  وزير  بري،  نبيه 
األعمال  تصريف  حكومة 
ممثاًل  قرطباوي  شكيب 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
)شقيق  حلود  اميل  الرئيس 
حسني  الرئيس  الراحل(، 

ونواب  ووزراء  احلسيين، 
وكبار القضاة وديبلوماسيون 
وشخصيات حزبية وسياسية 
السفري  وقدم  وعسكرية. 
السوري لدى لبنان علي عبد 
باسم  التعازي  علي  الكريم 

الرئيس بشار األسد.

مأمت رمسي للقاضي 
نصري حلود
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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
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يف 6 شباط 2006 كانت مذكرة التفاهم بني فريقني، بهدف اجلمع 
بني كل األفرقاء اللبنانيني، ويف 6 شباط 2014 يهّددون اللبنانيني 

مبرسوم متفاهم عليه سيؤّدي إىل قسمة اللبنانيني.
 والقصة أننا سعينا دومًا وما زلنا جنهد لتأليف حكومة وحدة وطنية 
تتمتع بامليثاقية الدستورية وحتظى بثقة وافرة من اجمللس النيابي، 
أوال  منا  إميانًا  زلنا،  وما  السياسية،  التضحيات  أجلها  من  وقدمنا 
بااللتقاء على الطاولة بدل املواجهة يف الشارع، واقتناعًا منا ثانيًا 
بأن هكذا حكومة ميكن أن تكون مدخاًل إىل حوار وطين خيفف االحتقان 
وحكومية  رئاسية  الدستورية،  االستحقاقات  أمام  الطريق  ويفتح 
اجلمع بني  لعب دور حموري يف  على  ثالثًا  منا  ونيابية، وتصميمًا 
اللبنانيني وتعزيز الوحدة الوطنية حول الدولة القوية القادرة على 
حفظ االستقرار وحماربة اإلرهاب من خالل قواها األمنية الشرعّية، 
من خالل جيش قوي،  واستقالله  لبنان  على سيادة  احلفاظ  وعلى 

ومقاومة يلتف اللبنانيون حوهلا.
 إال انه يثُبت لنا يومًا بعد يوم، أننا كّلما أظهرنا حرصًا واستعدادًا 
ُيفَهم على انه قبول بإلغاء الذات، وكلما قّدمنا منوذجًا جيدًا للدولة 
عنا يعملون على طرحنا من  ُيرَفض بسبب قّوته، وكّلما َجَ القوية، 
املعادلة مبن منثل من شعب متأمل بنا ومن منوذج إصالح وتغيري لن 

تقوم الدولة من دون تعميمه.
االستهداف إذا ليس فقط لشخصنا، بل لفريقنا ومن منثل، ولنهجنا 
حبكومتها،  برئيسها،  كذلك  نريدها  اليت  القوية  وللدولة  وعملنا، 
بطاقاتها  قوية  دولة  وقضاتها،  األمنيني  بقادتها  بوزرائها، 

وثرواتها.
 أما يف الثروات، فاألمر فيه أكثر من استهداف بل مؤامرة تطال كل 
الوطن واملواطنني مبا تبّقى هلم من أمل يف إنعاش لبنان وازدهاره 

من خالل ثرواته.
وحضارّية،  ثقافّية  وبشرّية،  طبيعّية  طبعًا،  عّدة،  ثروات  وللبنان 
ولثرواته الطبيعية أوجه عّدة جالية ومادّية، وأهمها مادّيًة الثروة 
النفطية والثروة املائية، وكالهما استهدف، اعتداًء أو كتمانًا، إىل 

أن جاءت أيامنا هذه.
سبب  وباطنًا،  ظاهرًا  ألنها  النفطية،  الثروة  اليوم  حبديثنا   خنّص 
اجلميع ختّطى  أن  ذلك  على  وبرهاننا  احلكومة،  تشكيل  اإلعاقة يف 
املعوقات السياسية الكربى، من أحادية إىل ثالثّية، ومل يستطيعوا 
اليوم  هي  واليت  املداورة،  أمسوه  مبا  سوى  النفط  معوقة  ختّطي 

عنوان للمؤامرة على النفط.
 مؤامرة ال ميكن تنفيذها إال بإزاحتنا، وقد بدأت اإلزاحة فعليًا عند 
هادفًا  عماًل  إال  كانت  ما  اليت  املستقيل  احلكومة  رئيس  استقالة 
إلزاحتنا وإليقاف مناقصٍة ما كانت لتتوقف لو خصص هلا قرار يف 
أو يف جلسة خاصة  استقالتها،  للحكومة قبل  األخرية  اجللسة  تلك 

مطالبة بها بعد استقالتها.
العارفني  جيع  بإقرار  وعلينا،  النفط  على  تآمرًا  احلكومة  طارت   
الحقًا؛  إليهم  واملنضمني  وقتها  واملتآمرين  فاعليها  ذهن  ويف 
برئاسة  ولو  النفط،  إىل  عودتنا  تشهد  لن  جديدة  حكومة  أي  أن 
الرئيس املستقيل نفسه أو رئيس مكلف جديد، وذلك حتت ذريعة 
»املداورة« اليت ال عرف هلا، وال نّص أو دستور، وال تعهد أو تصّور 
بكيفية اعتمادها الحقًا، وال َهمَّ العتمادها الحقًا ما دامت ستؤدي اىل 

إزاحتنا اآلن وإىل عدم عودتنا مستقبال.
ووصلنا  أربع سنوات  خالل  أجله  من  حاربنا  ما  أن  البعض  اعتقد   
على بعد خطوتني من بداية حتقيقه، سنتخلى عنه يف حلظة اعتربوا 
أن فيها ضعفًا ملن قال يومًا »إن اجلمهورية هي أهم من رئاسة 
اجلمهورية«، وليقول اليوم »إن ثروات لبنان هي أهّم من »الثروات 

الشخصّية«.
 لذلك سنحارب من يتآمر على نفطنا، يف الداخل كان أو يف اخلارج، 
أو  لشخص  ليس  وثرواته،  لبنان  نفط  عندنا،  ما  بكل  وسنحمي، 
لفريق، بل محايًة للبنان وميثاقه وحفاظًا عليه وعلى كل اللبنانيني، 
مقتنعني أن قوة لبنان متّكنه من البقاء وأن قوّته تكون بقّوة دولته 

ومؤسساته أوال، وبقوة طاقاته وثرواته ثانيًا.
 وحده لبنان القّوي يضع حّدًا لقوة افرقائه املتعاظمة ويعطي قّوة 
الفرقائه املستضعفني فيه، ولبنان القّوي وحده يفرض مهابًة على 

أعدائه واحرتامًا من قبل أصدقائه.
 واجبنا الوطين يفرض علينا احلفاظ على مكامن القّوة يف بلدنا، وليس 

تفتيتها، حفاظًا على السيادة واالستقالل السياسي واملادي.
 إن حكومة ولو جامعة، قد ال تتمكن وحدها من وقف التفجريات، 
أما إذا جاءت حتت »األمر الواقع«، ولو جامعة، ستكون حتمًا سببًا 

للتفجري الكبري، للبنان وثرواته فحذار.
 حذار أن يهّددنا أحد حبكومة غري ميثاقية، عرفًا وأمساء وحقائب، 
مقاومتنا  من  اشّد  وسنقاومها  وبوجودها  بشرعيتها  نعرتف  فلن 

حلكومات الوصاية.
فتجربة  الدولة،  خارج  بوضعهم  املسيحيني،  أحد  يهّدد  أن  حذار   
الوصاية لن تتكّرر وسنبقى يف الدولة ولو بالقّوة... من أجل قّوة 

الدولة.
 حذار أن يهّدد أحد اللبنانيني بوحدتهم يف 6 شباط لكي ال نعود إىل 

الوراء... إىل 5 شباط.
 )*( وزير الطاقة يف حكومة تصريف األعمال

مؤامرة النفط والتآمر على اللبنانيني
جربان باسيل

املذكرة  مضمون  وكان 
عن  عربت  اليت  واملواقف 
حمور  املسيحيني،  هواجس 
وأشاد  مؤيدة،  فعل  ردود 
محادة  مروان  النائب 
بها  متيز  اليت  بـ«الرؤيوية 
الفتًا  واألساقفة«،  الراعي 
وروحية  فاتيكانية  »نكهة  إىل 

بابوية جامعة«.
وقال: »تظهر القراءة املتأنية 
يكمل  ال  أنه  بكركي  إلعالن 
فحسب إعالن بعبدا السياسي 
واألمين واالجتماعي بل يوازيه 
أهمية، كإعالن كنسي سياسي 

واجتماعي رائد«.
ورأى يف تصريح أن »اإلعالنني 
متوازيان يف أهميتهما بالنسبة 
لبنان  مسيحيي  مستقبل  إىل 
ويصبان  عمومًا  واللبنانيني 
اللبناني  الوحدوي  االجتاه  يف 
مع  نفسه  الدميوقراطي 
البطريركي  الرئاسي-  احلرص 
وحتصينها  الدولة  إقامة  على 
والسالح  الصالحيات  وحصر 
الشرعية-  باملؤسسات 
السيادية، كما أنهما أمنا جسرًا 
إىل إمتام االستحقاق الرئاسي، 
وبالتأكيد حّصنا عملية تشكيل 

احلكومة«.
العام  بدايات  »مع  وقال: 
املمزق  املشهد  وأمام   2014
الرئيس  أطل  وإقليميًا  لبنانيًا 
والبطريرك  سليمان  ميشال 
بوعي  موقعه  من  كل  الراعي 
ملصلحة  واستثنائي  كامل 
دونهم  من  الذين  املسيحيني 
ال لبنان وال مشرق عربيًا طاملا 
منارة  اللبنانيون  فيه  شكل 
واجتماعية  سياسية  رائدة 
راقية  ومساحة  وثقافية 

للتفاعل احلضاري«.
فرعون  ميشال  النائب  واعترب 
يف تصريح: أن الوثيقة »تعربرِّ 
هواجس  عن  تعبري  أصدق 
واملسيحيني  عمومًا  اللبنانيني 
املرحلة،  هذه  يف  خصوصًا 
»إعالن  لـ  استمرارية  وتشكل 
توافقًا  وتستدعي  بعبدا« 
مسيحيًا حوهلا كتمهيد للتوافق 
الوطين، خصوصًا أنها وضعت 
اإلصبع على اجلراح اليت يعاني 
يتصل  واليت  لبنان،  منها 
السورية،  باألزمة  بعضها 
على  تشديدها  إىل  باإلضافة 

عما  اإلجيابي  لبنان  حياد 
يعصف باملنطقة من رياح لن 
املنقسم  لبنان  مبقدور  يكون 

أن يواجهها«.
يف  غامن  روبري  النائب  وقال 
تؤكد  »الوثيقة  أن  تصريح 
والقيم  الوطنية  الثوابت 
أن  جيب  اليت  واملبادئ 
جهة  أي  إىل  اللبنانيني  جتمع 

انتموا«.
صرخة  يف  »املهم  أن  ورأى 
هذا  أن  الوثيقة،  بكركي- 
العدالة  على  املبين  امليثاق 
واملساواة ال ميكن أن يستمر 
اإلجيابي  احلياد  باعتماد  إال 
العربية،  املنطقة  جتاه 
باستثناء القضية الفلسطينية. 
األسس  وضعت  والوثيقة 
العادلة  القادرة  الدولة  لبناء 
بضمانة مؤسساتها الدستورية 
يف ظل نظام برملاني متجدد، 
جيعًا  للبنانيني  أماًل  فأعطت 
على اختالف طوائفهم ليقوموا 
وطنهم  يف  التارخيي  بدورهم 

ويف حميطه العربي«.
سرتيدا  النائب  ووصفت 
»تارخيية  بأنها  الوثيقة  جعجع 
املرحلة  هذه  يف  ومفصلية 

الدقيقة«.
»الكتلة  رئيس  واعتربها 
إلياس  النيابية  الشعبية« 
اللبناني  »اإلرشاد  سكاف 
املعرب عن هواجس املسيحيني 
عمومًا واللبنانيني خصوصًا«.

بالوثيقة  »العمل  أن  واكد 
للحوار  صاحلًا  مدخاًل  يشكل 
بتحصني  الكفيل  الوطين 
الوضع  ومنع  الداخلية  الساحة 
من االنزالق النهائي حنو اهلاوية 
تعصف  عاتية  رياح  ظل  يف 
الصفوف  رص  عرب  باملنطقة 
صراع  عن  لبنان  وحتييد 
والدولية  اإلقليمية  احملاور 
النار  عن  إبعاده  على  والعمل 

اإلقليمية املشتعلة«.
»حركة  رئيس  ورأى 
معّوض  ميشال  االستقالل« 
بكركي  »وثيقة  أن  بيان،  يف 
التارخيية أعادت تأكيد خيارات 
وأكدت  لبنان  يف  املسيحيني 
وهي  بعبدا،  بإعالن  االلتزام 
تتجزأ  ال  متكاملة  وصفة 
اليت  األزمات  من  للخروج 

يتخبط بها لبنان«.

ردود فعل على وثيقة بكركي
الرئيس متام سالم  األخرية« على حكومة  »اللمسات  فرضت 
تأجياًل جديدًا يف مسلسل التأخري يف عملية تأليفها املتواصل 
منذ 10 أشهر، بعد أن كانت أوساطه وسائر األوساط الرمسية 
تكون  أن  على  االول،  أمس  مساء  مراسيمها  بإصدار  أملت 
جامعة تشمل كل األطراف على أساس »8+8+8« مع املداورة 
واإلصالح«  التغيري  »تكتل  رئيس  ظل  واليت  احلقائب،  يف 
النيابي العماد ميشال عون معرتضًا عليها ومتّسك باالحتفاظ 

بوزارة الطاقة للوزير جربان باسيل.
وقالت مصادر رمسية إنه إذا كان من موعد قريب إلصدار 
رئيس  عودة  بعد  أي  السبت،  يوم  فهو  احلكومة  مراسيم 
اجلمهورية ميشال سليمان من زيارته اىل تونس اليت ينتقل 
إليها اليوم حلضور احتفال إعالن الدستور التونسي اجلديد، 

هذا إذا مل يطرأ ما يفرض التأجيل مرة جديدة اىل االثنني.
وفيما أشارت مصادر مطلعة اىل أن سبب التأجيل طلب رئيس 
النيابية وليد جنبالط الرتيث بضعة  »جبهة النضال الوطين« 
أيام، وأن رئيس الربملان نبيه بري نصح بذلك، قالت مصادر 
مشاورات  اىل  يعود  التأجيل  إن  التأليف  باتصاالت  معنية 
لوزارة  »املستقبل«  تيار  من  وزير  تسمية  حول  أخرية جتري 
الداخلية، األمر الذي اعرتض عليه »حزب اهلل«، مقابل إصرار 
»املستقبل« عليها وعلى حقيبة الدفاع مقابل حصول حتالف 
قوى »8 آذار« والعماد عون على حقيبيت اخلارجية واملالية من 

احلقائب السيادية.
وقالت مصادر سياسية مواكبة للمشاورات يف شأن التأليف، 
التمهل  اىل  بري  بدعوة  احلكومة  والدة  لتأخري  عالقة  ال  إن 
توزيع  البحث يف  استمرار  يكمن يف  السبب  وإن  والرتيث، 
احلقائب السيادية وأوهلا الداخلية، على خلفية طرح أكثر من 
فريق  اىل  تعود  لن  فهي  الطاقة  حقيبة  أما  لتوليها.  مرشح 

العماد عون وفق مبدأ املداورة الذي ال تراجع عنه.
وأكدت أن ال مانع من االستجابة لرغبة بري يف الرتيث لو أن 
هناك إمكانية لتدخله لدى عون، إلقناعه خبفض سقف شروطه 
وإصراره على الطاقة واالتصاالت، إضافة اىل حقيبة سيادية، 
وقالت إن االستجابة لدعوة بري مرتبطة بتغيري موقف عون، 
شروطه،  يف  النظر  إعادة  وارد  يف  ليس  عون  أن  مؤكدة 
الرئيس سالم  أبلغ  كان  »حزب اهلل«  حليفه  أن  اىل  إضافة 
وآخرين بأنه خاض مفاوضات »متعبة« مع عون من دون أن 

يتوصل اىل إقناعه.
أن  »طاملا  الرتيث  اجلدوى من  وسألت املصادر نفسها عن 
القيادات الفاعلة يف 8 آذار أعفت نفسها من التدخل لدى 
عون على رغم أن حزب اهلل كان أخذ على عاتقه تليني موقفه 
قبل أن يستسلم لألمر الواقع الذي أوصله إليه حليفه ويطلب 

من سالم التفاوض املباشر معه بذريعة أنه ال ينوب عنه«.
تأخري  أن  عن  يشاع  ما  آذار«   14« يف  مصادر  واستغربت 
والدة احلكومة يتعلق بعدم حسم اسم املرشح لتولي الداخلية، 
وقالت إن »ال مشكلة يف تسميته ألن هذه احلقيبة من حصة 
هذا الفريق وال نسمح ألي طرف بالتدخل يف التسمية طاملا 
أننا ال نتدخل لدى األطراف األخرى أو نعرتض على من تسميه 

لتولي هذه احلقيبة أو تلك«.
مرفوض  أمر  للداخلية  مرشح  أي  على  فيتو  وضع  أن  ورأت 
أن  على  آذار«   14« إصرار  حول  تدور  اجلارية  واملشاورات 
تتسلم وزارة الدفاع اىل جانب الداخلية لتتساوى مع »8 آذار« 
اخلارجية  أي  السياديتني  للحقيبتني  مرشَحيها  تسمي  اليت 

واملالية.
ويف املقابل، فإن الرئيس سليمان يقرتح بأن تسند وزارة 
الدفاع اىل املرشح الذي يسميه هو لقطع الطريق على اعرتاض 
»8 آذار« على إسناد احلقيبتني األمنيتني اىل فريق سياسي 
تطغى  اليت  السياسية  الظروف  ظل  آذار، يف   14 هو  واحد 
عليها امللفات األمنية، على رغم أنها يف كل األحوال تتضامن 

مع عون برفضه املداورة بعد أن كانت وافقت عليها.
اىل  يعود  احلكومة  بإعالن  التأخري  إن  أخرى  مصادر  وقالت 
الرغبة يف إعطاء الوقت للبحث يف املخارج اليت ستعقب إعالن 
احلكومة اليت من احملتم أن ينسحب منها العماد عون وحلفاؤه 
»حزب  تضامن  تلي  اليت  اخلطوة  على  التفاهم  جيري  حبيث 
آذار« معه وانسحاب وزرائهم من احلكومة،  اهلل« وقوى »8 
لعله جيري تأجيل انسحاب وزيري الرئيس بري منها )سيحتم 
سيناريو  على  االتفاق  األمر  يوجب  حبيث  احلكومة(  استقالة 
يدعو  عندما  اجلديد  املكلف  الرئيس  وتسمية  املقبلة  املرحلة 

الرئيس سليمان الستشارات نيابية جديدة.
على الصعيد األمين، بدأت قوى األمن الداخلي إقامة حواجز 
لتفتيش  بريوت  العاصمة  يف  املناطق  بعض  يف  ظرفية 
السيارات والتأكد من صحة أوراقها وشرعية ملكيتها، تعاونها 
عناصر من مكتب اقتفاء األثر يف الشرطة القضائية، حتسبًا 
مسلسل  تكرار  من  املخاوف  وسط  مفخخة،  سيارات  لوجود 

التفجريات.

لبنان: تأخري إعالن احلكومة..
للتفاهم على ما بعد االنسحابات منها
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العماد  الرئيس  دولة  ترأس 
ميشال عون اإلجتماع األسبوعي 
يف  واإلصالح  الّتغيري  لتكّتل 

دارته يف الرابية.
بيانًا  عون  العماد  تال  بعدها، 
محل موقف التكّتل من موضوع 

تشكيل احلكومة، فقال:
»اخلطر يف مشروع تأليف احلكومة 
استشارات  نتيجة  يأتي  أنه 
قوة  أول  منها  حذفت  ناقصة 
برملانية مسيحية، والثانية على 
وملا  النيابي.  اجمللس  مستوى 
اعرتضنا على هذا اخلطأ املتعمد، 
تبّي لنا أّنه وبكل بساطة كان 
اّتفاق بي مسؤولي  بناًء على 
املكلف،  والرئيس  الدولة  يف 
االستشارات  أثناء  واكتشفنا 
بأّن  معنا،  جرت  اليت  الالحقة، 
ما ُكتب قد ُكتب، وما علينا إال 
القبول مبا حصل، ووداعًا أّيتها 

الشراكة الوطنية. 
حكومة يف  أي  تأليف  إّن  أواًل: 
بامليثاق  التقّيد  يفرتض  لبنان 
املبادئ  جلهة  والدستور 
اليت  واآلليات  والنصوص 
بالشكل  التأليف  هذا  ترعى 

واملضمون.
مسار  مراعاة  الشكل،  يف 
يف  موصوف  هو  كما  التأليف 
أي  به عرفًا،  الدستور ومعمول 
تسمية رئيس اجلمهورية رئيس 
مع  بالتشاور  املكّلف  احلكومة 
رئيس جملس النواب واستنادًا 
ملزمة  نيابية  استشارات  اىل 
نتائجها-  على  رمسيًا  يطلعه 
املكّلف  احلكومة  رئيس  قيام 
إجراء استشارات نيابية لتأليف 
تأليف  احلكومة- صدور مرسوم 
اجلمهورية  رئيس  عن  احلكومة 
جملس  رئيس  مع  باالّتفاق 

الوزراء.
أن  فيجب  املضمون،  يف  أّما 
عادلة  بصورة  الطوائف  تتمثل 
ال  الوزارية،  التشكيلة  يف 
و65   17 املادتي  أّن  سيما 
منهما  كل  ناطت  الدستور  من 
مبجلس  اإلجرائية  السلطة 
من   66 املادة  وأّن  الوزراء، 
الدستور أعطت حيثية دستورية 
يعد  مل  )الذي  للوزير  مستقلة 
اجلمهورية  رئيس  أعوان  من 
الذي يتوىل السلطة اإلجرائية، 
التعديالت  قبل  األمر  كان  كما 
نتيجة   1990 لعام  الدستورية 
خامتة  وأن  الطائف(،  اتفاق 
مبادئ مقدمة الدستور املقتبسة 
حرفيًا من املبادئ العامة الواردة 
الوطين،  الوفاق  وثيقة  يف 
تنص صراحة أن ال شرعية ألي 
العيش  ميثاق  تناقض  سلطة 

املشرتك.
أن  يعين  هذا  كل  ثانيًا: 
اىل  بصلة  متت  ال  ممارسات 
واآلليات  والنصوص  املبادئ 
أعاله وال ترتكز أصاًل اىل أعراف 
معرض  يف  وراسخة  متواترة 
يتوجب  إّنا  احلكومات،  تأليف 

كي  متامًا  مرفوضة  تكون  أن 
خاطئة  أعراف  عليها  ُتؤّسس  ال 
من قبيل اعتبارها سوابق يراكم 
أّنها  حي  يف  صحيحًا،  عليها 
تهدف  مصطنعة  شروط  جمرد 
اىل التعقيد أو التعطيل، بدليل 
تأليف  معرض  يف  حيصل  ما 
أخضعت،  اليت  الراهنة  احلكومة 
النيابية،  االستشارات  بدء  منذ 
بنظر  ارتقت  شروٍط  اىل 
واضعيها اىل مرتبة »املبادئ«، 
كمقولة املداورة، وهو بالتأكيد 
ليس مببدأ أو مسلك أو عرف، 
ما يطرح سؤااًل مشروعًا: ملاذا 
الشرط  بهذا  التأليف  تقييد 
التأليف  أّن  بدليل  املختلق، 
من  أشهر  عشرة  منذ  متعذر 
التوصيف  التكليف؟؟  تاريخ 
بامتياز  سياسي  شرط  الوحيد: 
تصب  اليت  األهداف  متعدد 
التعقيد  خانة  يف  مجيعها 
وهو  واالستهداف،  والتعطيل 
متسك  تعقيدًا  زاده  شرط 
بعد  به،  املكّلف  الرئيس 
مناداة رئيس فريقه السياسي 
من  االنتهاء  فور  الشرط  بهذا 
املستقبل«  »كتلة  استشارة 
النيابية  االستشارات  إطار  يف 
املكّلف  الرئيس  أجراها  اليت 
يف جملس النواب، وامتناع هذا 
األخري عن التواصل املباشر مع 
الكتل النيابية املعنية باحلكومة 
قد قضي،  األمر  كأن  اجلامعة، 

يف حي:
1- إّن احلكومة اجلامعة تفرتض 
األفرقاء  مجيع  يوافق  أن 
اىل  املدعوين  السياسيي 
من  أي  على  فيها  املشاركة 
املنصوص  غري  تأليفها  شروط 
املتأّتية  أو  الدستور  يف  عنها 
إّذاك،  تنتفي  حيث  عرف،  عن 
اىل  احلاجة  فقط،  وعندها 
ملكونات  الرضائي  العنصر 
احلكومة، ويصبح األمر مفروضًا 
والدستور  امليثاق  بقوة  فرضًا 

والعرف.
النيابية  االستشارات  إّن   -2
املادة  يف  عنها  املنصوص 
تعين فقط  الدستور ال  من   64
يقوم  اليت  االستشارات  تلك 
املكلف  احلكومة  رئيس  بها 
عملية  هي  بل  تكليفه،  فور 
متواصلة بهدف إنضاج تشكيلة 
حكومية، ذلك أّن إنشاء السلطة 
الدستورية هو هدف كل ممارسة 
أو تدبري أو خطوة منصوص عنها 
يف الدستور يف معرض تكوين 

هذه السلطة.
من  أّن  يّتضح  هنا  من  ثالثًا:   
هو  والعقبات  العراقيل  يضع 
من خيرج عن امليثاق والدستور 
ممارسات  وُيرسي  والعرف 
مصطنعة وغري مألوفة يف تأليف 
يف  عنها،  ينزع  ما  احلكومات، 
تعارض  إرادة  انبثقت عن  حال 
واألعراف  والنصوص  املبادئ 
ميثاقية  شرعية  كل  أعاله، 

وداعاً أّيتها الشراكة الوطنية
 العماد عون بعد اجتماع تكّتل التغيري 
واإلصالح: حذاِر حذاِر العبث بالثوابت 

واملسلمات الوطنية
»حكومة  فُتْضحي  ودستورية، 
املفاهيم  بكل  واقع«  أمر 
التعامل  حيّتم  ما  واملضامي، 
ال  األساس،  هذا  على  معها 
نيابية  كتل  رفضت  إذا  سيما 
هذا  مكّونات  متّثل  أساسية 
النيابي  التمثيل  مبعايري  الوطن 
هذه  مثل  الشعبية،  واحليثية 
املمارسات املستحدثة، فتصبح 
ظلها  يف  مؤلفة  حكومة  أي 
العيش  مليثاق  مناقضة  حكومة 

املشرتك وفاقدة للشرعية.
السياسية  احلكومة  إّن  رابعًا: 
االستهداف  نقيضها  اجلامعة 
مكوناتها،  من  ألي  السياسي 
ال  العنوان،  هذا  مثل  أن  ذلك 
من  حمورية  مفاصل  يف  سيما 
مثل  حيتمل  ال  العامة،  حياتنا 
يوازي  الذي  االستهداف  هذا 
حكومة  يف  دمنا  ما  اإلقصاء، 
تعترب  أن  يفرتض  انتقالية 
مستقيلة عند بدء والية رئيس 
أيار   26 يف  اجلديد  اجلمهورية 
2014. يف هذا السياق، ُيطرح 
هدف  هو  ما  مشروع:  سؤال 
حتت  بها  نودي  اليت  املداورة 
إليه  مضافًا  »مبدأ«  مسمى 
إلعطاء  »الشاملة«  توصيف 
ل بأّنها  اإلنطباع اخلاطئ واملضلِّ
كانت  إذا  رضائية،  مداورة 
هذه املداورة ألشهر قليلة؟ أال 
احلالة  هذه  يف  املداورة  تعترب 
اجملدي  الوزراء  لعمل  مناقضة 
مصاحل  »إدارة  يف  واملنتج 
الدولة« على ما ورد يف املادة 
66 من الدستور، بفعل ضرورة 
مقاربة  يف  النهج  استمرار 
والتعهدات  واخلطط  الربامج 

اليت انبثقت عنه؟  
اهلدف  كان  إذا  أما  خامسًا: 
املضمر من تأليف هذه احلكومة 
هو شطر االستحقاق الرئاسي، 
أي التحضري خللّو سّدة الرئاسة 
الوالية  انتهاء  بعد  والفراغ 
الرئاسية الراهنة، فاألمر أدهى 
للغاية،  وخيمة  وعواقبه  وأخطر 
ذلك أن هذا االستحقاق، الذي 
إنا  بامتياز،  شامل  وطين  هو 
حيقق أيضًا ميثاقية الدولة من 
طريق تولي شخصية قوية من 
املكّون املسيحي رئاسة الدولة، 
من  كان  ذلك،  انتفى  فإذا 
والدستوري  امليثاقي  الواجب 
يكون  أن  اللزومي  والوطين 
به  ناط  الذي  الوزراء  جملس 
رئاسة  صالحيات  الدستور 
اجلمهورية وكالة عند خلو سّدة 
عّلة كانت، ممثاًل  الرئاسة ألي 
الوطن،  صحيحًا جلميع مكونات 
هو  اجلمهورية  رئيس  أن  ذلك 
رمز وحدة الوطن أو هكذا جيب 

أن يكون.
بالثوابت  العبث  حذاِر  حذاِر 
مثل  يف  الوطنية  واملسلمات 
هذه املفاصل الشديدة اخلطورة 
أمتنا  حياة  يف  واحلساسية 

اللبنانية الواحدة!

بريوت  »مركز  أجراه  استطالع  يف 
شرحية  على  واملعلومات«  لألحباث 
مشلت  اللبنانيي  املسيحيي  من 
 22 يف  مستطلع   302 من  عينة 
قضاًء، رأت األكثرية الساحقة )82 
اجلماعات  وصول  أن  املئة(  يف 
سوريا  يف  السلطة  إىل  املسلحة 
للصيغة  تهديدًا  سيشّكل  كان 
رأى حواىل 53 يف  اللبنانية، فيما 
املئة أن تدخل حزب اهلل يف احلرب 
استدراج  سبب  يكن  مل  السورية 
لبنان.  إىل  التكفريية  اجلماعات 
اجلمهورية  رئاسة  استحقاق  وحول 
من  املئة  يف   36 أّيد  اللبنانية، 
املستطلعي ترشيح النائب ميشال 

عون لرئاسة اجلمهورية.
الثالث  أجري بي  الذي  االستطالع 
منه،  واخلامس  اجلاري  الشهر  من 
بشري،  من  مستطلعًا   13 ومشل 
طرابلس،  من   3 عكار،  من   15
البرتون،  من   13 زغرتا،  من   16
جبيل،  من   14 الكورة،  من   13
املنت،  من   37 كسروان،  من   19
 13 عاليه،  من   13 بعبدا،  من   21
 10 بريوت،  من   43 الشوف،  من 
من   8 زحلة،  من   25 بعلبك،  من 
من   10 وراشيا،  الغربي  البقاع 
اجلنوب،  باقي  من  و17  جزين، 
املقابالت  تقنية  فيه  استعملت 
اهلاتفية، تضمن حماور عدة، وهي 
ملبدأ  احلر  الوطين  التيار  رفض 
احلكومية  احلقائب  يف  املداورة 
حاليًا، ثم األعراض اجلانبية للحرب 
اهلل  حزب  تدخل  وآثار  سوريا  يف 
رئاسة  انتخابات  واستحقاق  فيها، 

اجلمهورية يف لبنان.
من  املئة  يف  الـ36  جانب  وإىل 
ترشيح  أّيدوا  الذين  املستطلعي 
النائب  املئة  يف   23 أّيد  عون، 
سليمان فرجنية، يليه رئيس حزب 
بـ12  جعجع  اللبنانية مسري  القوات 

70% من املسيحيني مع إبقاء الطاقة 
يف عهدة العونيني

حرب  بطرس  فالنائب  املئة،  يف 
الرئيس  وحل  املئة.  يف   6 بنسبة 
األخرية  املرتبة  يف  اجلميل  أمي 
بنسبة 5 يف املئة، فيما أجاب 14 
يف املئة بـ«ال أحد«، و4 يف املئة 

بـ«ال جواب«.
اختيار  مبعايري  يتعلق  ما  ويف 
غالبية  أّيدت  للجمهورية،  رئيس 
املستطلعي )65 يف املئة( »جميء 
رئيس قوي ميثل أكثرية مسيحية«، 
وفّضل 26 يف املئة انتخاب رئيس 

توافقي.
يف حمور مداورة احلقائب الوزارية، 
أظهرت  الطاقة،  وزارة  سيما  وال 
املئة  يف   70 غالبية  أن  النتائج 
وزارة  إبقاء  تؤيد  املستطلعي  من 
الوطين  التيار  مع  واملياه  الطاقة 
املؤيدين  غري  نسبة  وبلغت  احلر، 
هلذا اخليار حواىل 27 يف املئة، بينما 
رفض 3 يف املئة من املستطلعي 
اإلجابة. وبّي االستطالع أن حواىل 
ترشيح  أّيدوا  ممن  املئة  يف   96
يؤيدون  اجلمهورية  لرئاسة  عون 
بقاء وزارة الطاقة يف عهدة التيار. 
كذلك فعل حواىل 71 يف املئة ممن 
املئة  أّيدوا فرجنية، وحواىل 9 يف 
من مؤّيدي جعجع، و28 يف املئة من 
الذين رشحوا حرب، و44 يف املئة 

ممن أّيدوا اجلمّيل.
 42 حواىل  أن  االستطالع  وكشف 
يف املئة من املستطلعي رأوا أن 
اهلدف من إبعاد الوزير جربان باسيل 
الرغبة  عن وزارة الطاقة يعود إىل 
النفطية،  الثروة  يف  التحكم  يف 
ذلك  عزوا  املئة  يف   23 وحواىل 
استخراج  عملية  لتعطيل  نية  إىل 
النفط والغاز من أعماق الرب والبحر، 
من  املئة  13 يف  حواىل  رأى  فيما 
سوء  هو  السبب  أن  املستطلعي 
أداء باسيل، بينما رفض حواىل 22 

يف املئة منهم اإلجابة.

مرسيدس  اخرى  قطع  على 
وغريها.

قائمة  عل  بالتاريخ  يتعلق  ما  يف 
السيارات اليت وجدت يف املكان، 
التاريخ هو 26 شباط، ولكن يف 
اي  هناك  يكن  مل  الوقت  ذلك 
على  للتعرف  اضافية  معلومات 

هذه السيارة؟
- صحيح.

هل كنتم تعرفون يف ذلك التاريخ 
ان سيارة امليتسوبشي هي سيارة 

مهمة يف االنفجار؟
26 شباط  بتاريخ  - هناك مستند 
الئحة  يضع  وهو  باعداده  قمت 
بالرمز  تبدأ  وكلها  القطع  بامساء 
أم، من 1 اىل 21 وهو يرمز اىل 

عبارة ميتسوبيشي.
ذلك،  تلت  اليت  االشهر  ويف 
يف  التفتيش  عمليات  استمرت 
حماولة الجياد قطع اضافية عائدة 

للميتسوبشي، هل هذا صحيح؟
- هناك ثالث مراحل بالنسبة للقطع 
املعدنية. قطع وجدت داخل احلفرة 
ويف موقع السان جورج ويف البحر 

انتشلت بواسطة غطاسي.
يف 23 آب 2005 هل كنت تعلم 
من  حمرك  من  قطعة  وجدت  انه 

امليتسوبيشي؟
- ال اذكر.

متفجرات  خبري  لست  انك  اخربتنا 
هل  التحقيقات.  يف  خبريا  وال 
اىل  باالستناد  انه  القول  يصح 
اليوم  يف  مجعها  مت  اليت  القطع 
االول من التحقيقات اي 14 شباط 
استعداد  على  اخلرباء  كان   2005
عن  جنم  االنفجار  ان  لك  ليقولوا 

سيارة مفخخة، هل هذا صحيح؟
حسبما  االولية  املعطيات   -
باخلرباء  اجتمعت  بها،  زودوني 
االربعة وطلبت رأيهم واشاروا اىل 
انه انفجار ناجم عن سيارة لكن ال 

يعلمون نوعها.
قمت  خبريا  لست  انك  مبا  لكن، 

باالعتماد على التقويم االولي؟
- اتكلت على ما قاله لي اخلرباء.

وهذه كانت نظرية، كان بامكانك 
رفيعي  اشخاص  اىل  ابالغها 

املستوى؟
مع  االجتماع  مت  اليوم  ذلك  - يف 
رشيد  العسكري  التحقيق  قاضي 
مزهر الذي سأل اخلرباء عن رأيهم 
ناجم  بانه  لكم،  قلته  مبا  وابلغوه 

عن سيارة مفخخة.
بنبش  االذن  القاضي  من  طلبتم 

احلفرة بهدف املزيد من االدلة؟
- نعم، هكذا قال اخلرباء للقاضي 

يف ذلك الوقت.
املراحل  منذ  انه  القول  ميكن  هل 
مستعدين  كنتم  للتحقيق  االولية 

االستنتاح  هذا  اىل  للتوصل 
وغضيتم النظر عن فرضيات اخرى 

للتفجري؟
هذه  لكن  افضل،  جييب  اخلبري   -
املعطيات اليت زودوني بها، وانا 
انقل معطياتهم وحبسب انتشاهلم 
أسفل  من  املعدنية  القطع  الحدى 
اكس  قطعة  وهي  االنفجار  حفرة 
فانها  بالتحديد،  اذكر  وال  بالنشا 
كانت معرضة النصهار كبري نتيجة 
العصف القوي وهي موجودة داخل 
حمرك كبري يعود اىل جسم كبري. 
وعلى هذا االساس بنوا نظريتهم. 
اخلرباء  وضعهما  نظريتان  وهناك 
يقولونه،  ما  اكرر  انا.  ولست 
هناك فرضية االنفجار فوق االرض 
بان  اللبناني  للجيش  وفرضية 
االنفجار من حتت االرض. وحصل 

نقاش كبري حول االمر.
خربائك  نظرية  على  اصررت  انت 

بانها وقعت فوق االرض؟
- انا اتبنى نظرية خربائي.

التزمت بهذه الفرضية امام قاضي 
وقلت  عليها  اصررت  التحقيق. 

انها نظرية صحيحة؟
خبريا  لست  انين  وذكرت  - سبق 
يف املتفجرات وال يف مسح جرمية 
وهم كشفوا  خرباء  لدي  االنفجار، 

وحددوا وواجباتي نقل الصورة.
الذي  الفريق  ان  الشاهد  وكرر 
عمل معه اعترب ان االنفجار حصل 
نتيجة سيارة انفجرت فوق االرض. 
النظرية االخرى لفوج اهلندسة يف 
حدث  انه  تقول  اللبناني  اجليش 
القول  ميكن  االرض.وقال:  حتت 
سّرعت  امليتسوبشي  قطعة  ان 
بقيت  ولو  السيارة  نوعية  بتحديد 
بها  احتفظت  اليت  اجلهات  لدى 
 25 من  اكثر  وقتا  اخذت  لكانت 
كبري.  اجلرمية  مسرح  الن  يوما 
ساعدتنا هذه القطعة كثريا بالتوجه 
اىل سيارة امليتسوبيشي لذلك مت 
احلفرة  يف  القطعة  على  الرتكيز 
تكون  ان  ونفى  الحقا.  وحددت 
هناك سيارات مماثلة يف املكان، 
وقال: مل تكن لدينا معلومات ان 
هناك سيارة مشابهة، مت الرتكيز 
حفرة  داخل  املعدنية  القطعة  على 
يكون  ان  احتمال  كان  االنفجار. 
املرسيدس  سيارة  يف  االنفجار 
التابعة للحريري وايضا سيارة فولز 
امليتسوبيشي  جانب  اىل  كانت 
كبرية  الضرار  تعرضت  النها 
وميكن الشك بها. لكن مت التأكد 
تعرضت  االنفجار  ان عصف  الحقا 
احلفرة  كانت يف  اليت  القطعة  له 

وهي للميتسوبيتشي.
اي جهة  من  تعليمات  تلقيتم  هل 
بالتحقيق  قدما  متضوا  لكي  اخرى 

باالنفجار فوق االرض.؟
التحقيق  قاضي  مع  عملنا   -
االستنابة  اساس  على  العسكري 
اليت قدمها لنا بأن نزوده مبا يراه 
على  بالكشف  املتفجرات،  خرباء 
النتائج.  واعطاء  االنفجار  مكان 
وعلى  باملعطيات  نزوده  حنن 
اساس ذلك يقول استمروا او ال.

الشاهد  من  الدفاع  حمامي  وطلب 
ريفي  اشرف  تقرير  على  االطالع 
حتى يكون االستجواب سريعا يف 

اجللسة االخرية معه.
إسرتاحة

ويف الثالثة من بعد الظهر رفعت 
الغداء  السرتاحة  جلستها  احملكمة 
ثم  الساعة،  وربع  ساعة  ملدة 
استأنفت احملكمة استجواب الشاهد 
اىل  اجللسة  ورفعت   566 السري 

قبل ظهر اجلمعة )امس(. 

تتمة املنشور على ص 4

احملكمة الدولية تابعت....
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وحتديدًا  أعوام،  ثالثة  قبل 
من  والعشرين  اخلامس  يف 
 ،2011 العام  الثاني  كانون 
املطالبون  الناشطون  رفع 
التحّدي  سقف  بالدميوقراطية 
مبارك،  حسين  نظام  ضد 
ميدان  يكون  أن  وقرروا 
األساسية  الوجهة  التحرير 
من  حيمله  مبا  لتظاهراتهم 

رمزية على مستويات عّدة.
ومنذ فشل اآللة األمنية لنظام 
الرئيس املخلوع يف اخالئه ليل 
العام  الثاني  كانون   26-25
التحرير  ميدان  اصبح   ،2011
نقطة جذب لكل فئات الشعب 
املصري اليت استجابت سريعًا 
إىل  الثورية  احلركات  لدعوات 
فتقاطر  النظام«،  »إسقاط 
اآلالف  مبئات  املتظاهرون 
»التحرير«  ليتحّول  هناك،  إىل 
لـ«ثورة  األساس  الرمز  إىل 
التظاهر  ونقطة  يناير«،   25
اليت  التظاهرات  لكل  الرئيسة 
السنوات  خالل  مصر  شهدتها 

الثالث املنصرمة.
التحرير  ميدان  كان  وبعدما 
املواجهة  يف  مصر  ثوار  قبلة 
الوطين«  »احلزب  نظام  ضد 
ونظام  مبارك،  حسين  برئاسة 
برئاسة  املسلمني«  »اإلخوان 
أن  يبدو  مرسي،  حممد 
السلطات اجلديدة يف مصر قد 
قررت إنهاء دوره خالل الفرتة 
مداخله  اغالق  عرب  املقبلة، 
يف  شرعت  حديدية،  ببوابات 
شارع  يف  باألمس،  تركيبها، 
من  املتفرع  العيين  القصر 
امليدان، والذي كان أحد اكثر 
الشوارع سخونة يف املواجهات 
بني ثوار مصر واجلهاز االمين، 
فيما يتوقع أن تنصب بوابات 

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

امليدان  مداخل  على  مشابهة 
جلهة شارع طلعت حرب وميدان 

عبد املنعم رياض.
األوىل  املّرة  هذه  وليست 
السلطات  فيها  حتاول  اليت 
التحرير،  ميدان  عزل  املصرية 
إذ سبق للحكم العسكري، خالل 
طنطاوي،  حسني  املشري  عهد 
اخلرسانية  اجلدران  اقام  ان 
يف  حممود  حممد  احداث  خالل 
 ،2011 العام  الثاني  تشرين 
لعزل  وقتها  استخدمت  وقد 
وزارة  عن  التحرير  ميدان 
غضب  من  حلمايتها  الداخلية 
اقتحامها،  ومنع  املتظاهرين 
ذلك  بعد  استخدامها  وتكرر 
الوزراء  جملس  احداث  عقب 

ومذحبة بورسعيد.
لكن هذه اجلدران اخلرسانية 
مصر،  ثوار  بصالبة  تكن  مل 
اكثر من مّرة يف  الذين جنحوا 
اخرتاقها سواء واقعيًا، عرب هدم 
افرتاضيًا،  أو  حجارتها،  بعض 
عرب رسوم »غرافييت« اليت ابدع 
استخدامها  يف  مصر  شباب 

كأداة للتعبري.
االول،  امس  مساء  وحتى 
كان اجلدار اخلرساني يف شارع 
القصر العيين آخر تلك األسوار 
على  السلطات  اقامتها  اليت 

مداخل ميدان التحرير.
اجلدار  هذا  نصب  ومت 
الثاني  تشرين  يف  اخلرسانى 
العام 2012 بعد اصدار الرئيس 
االعالن  مرسي  حممد  املعزول 
االزمة  اشعل  الذي  الدستوري 
وذلك  مصر،  يف  السياسية 
الوصول  من  احملتجني  ملنع 
اىل جملس الشورى حيث كانت 
تنعقد اللجنة التأسيسية لوضع 

دستور »اإلخوان«.
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استبدال اجلدران اإلمسنتية ببوابات حديدية.. حصار »فوالذي« مليدان التحرير!

وكانت االدارة اهلندسية يف 
القوات املسلحة قد شرعت يف 
مساء  اخلرساني  اجلدار  ازالة 
عنه  واستعاضت  األول،  أمس 
بوضع كتل خرسانية حول مبنى 
الوزراء ومقري جملسي  جملس 
لتأمينهما  والشورى  الشعب 
تفجري  او  اقتحام  حماولة  من 
امن  مديرية  يف  حدث  مثلما 
القاهرة والدقهلية خالل الفرتة 

املاضية.
املصريون  استبشر  وفيما 
خريًا بقرار وزارة الداخلية إزالة 
جدار القصر العيين نهائيًا، مبا 
حركة  أمام  الشارع  لفتح  ميّهد 

بهم  فإذ  واملارة،  السيارات 
أمس،  ظهر  بعد  يفاجأون، 
بآليات ضخمة يف الشارع ذاته، 
واشغال بناء حتت إشراف شركة 
النشاء  العرب«  »املقاولون 
مطلية  ضخمة  حديدية  بوابات 
باللون األمحر مكان اجلدار الذي 

رفع.
وقال مصدر امين يف اإلدارة 
العامة للمرور إن ضباط االدارة 
لوزير  تقرير  من  اكثر  رفعوا 
الداخلية ملطالبته برفع احلواجز 
حركة  لتسهيل  اخلرسانية 
القاهرة  حمافظة  وان  املرور، 
بوابات  ثالث  إنشاء  قررت 
مليون  ونصف  مليون  بتكلفة 
جنيه منذ كانون األول املاضي 
الكتل  من  بداًل  الستخدامها 
احمليطة  بالشوارع  اخلرسانية 

مبيدان التحرير.
وحبسب املصدر األمين فإن 
بوابة القصر العيين هي االوىل، 
أما الثانية فستكون عند مدخل 
عبد املنعم رياض، والثالثة عند 

مدخل طلعت حرب.
وقال مدير ادارة املرور يف 
القاهرة اللواء حسن الربديسي 
»حنن مازلنا منر مبوجات عنيفة 
جيب  لذا  واشتباكات  وأحداث 
احليوية،  املنشآت  تأمني 
املصري  الربملان  أهمها  ومن 
وجملس الوزراء ووزارتا الصحة 
من  والعديد  العلمي  والبحث 
تقدم  اليت  املهمة  املؤسسات 
ومتثل  للمواطنني  خدمات 
قمنا  لذلك  املصرية،  الدولة 
وأقمنا  اخلرسانية  الكتل  بإزالة 

بوابات حديدية بداًل منها«.
وستفتح البوابات يف األحوال 
الطبيعية يف حني سيتم غلقها 
والبوابة  الطوارئ.  حاالت  يف 
تقع  باألمس  تركيبها  مت  اليت 
وهي  العلمي،  اجملمع  جبوار 
أربعة  وارتفاع  مرتًا   25 بعرض 
عرض  منفذين  وتشمل  امتار، 
ملرور  أمتار  ستة  منهما  كل 
ومنفذين صغريين  السيارات، 
وستكون  األفراد.  ملرور 

عن  مسؤولة  القاهرة  حمافظة 
أو  البوابات جلهة فتحها  إدارة 
إغالقها، بناء على توصيات من 

األجهزة االمنية املختصة.
رئيس  استنكر  جهته،  من 
احلضري  التنسيق  جهاز 
الدكتور مسري غريب إقامة هذه 
البوابات، معربًا عن رفضه قيام 
احلكومة بإعادة ختطيط وتطوير 
ميدان التحرير من دون الرجوع 

إىل اجلهاز.
وقال غريب: »فوجئنا وحنن 
البوابات  ببناء  حكومي  جهاز 
احلديدية بالرغم من أننا تقدمنا 
مبشروع إلعادة تطوير وختطيط 
يناير،   25 ثورة  عقب  امليدان 
إعداده  استغرق  مشروع  وهو 
آذار  من  ابتداًء  بالكامل  عامًا 
االنتهاء  ومت   ،2011 العام 
 ،2012 العام  شباط  يف  منه 
الفنانني  نقابة  مع  بالتعاون 
واملهندسني  التشكيليني 
ومجعية املهندسني، وعدد من 

منظمات اجملتمع املدني«.
مواقع  على  ناشطون  وابدى 
سخطهم  االجتماعي  التواصل 
احلديدية،  البوابات  تلك  إزاء 
وانتقدوا اشراف قوات اجليش 
البوابات،  تلك  انشاء  على 
اليت قالوا إنها ستحّول ميدان 
ملن  كبري  سجن  إىل  التحرير 
»الرئيس  ضد  التظاهر  يريد 
الفتاح  عبد  املشري  احملتمل« 

السيسي.
شّبه بعض الناشطني بوابات 
على  رفح  مبعرب  التحرير  ميدان 
الفصل  حدود فلسطني وجدار 
الغربية  الضفة  يف  العنصري 

احملتلة.
على  التعليقات  وتفاوتت 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
بني الغضب والسخرية، فكتب 
بوابات...  »هتعملوا  البعض 
انفاق  هنعمل  احنا  طيب 
و«عاجل:  اظلم«،  والبادي 
االمن يغلق مخسة انفاق كانت 
معّدة لتهريب الثوار يف منطقة 

القصر العيين«،

موقع  عرب  احدهم  وتساءل 
يعملوا  ملا  ترى  »يا  »تويرت«: 
التحرير هنعّدي  بوابات مليدان 
فيما  بتذاكر؟«،  ولال  بكارنيه 
كتب آخر »البوابات دي بتتفتح 
بعد ما تقول كلمة السر: افتح 

يا سيسي«.
وتساءل آخر: »هّو السيسي 
كان البس مّساعات واحنا بنكّسر 
اإلسرائيلية؟«،  السفارة  سور 
يف إشارة إىل اجلدار اخلرساني 
املتظاهرون  هدمه  الذي 
السفارة  مقر  اقتحامهم  خالل 
االسرائيلية يف اجليزة يف آذار 

العام 2011.
بني  حوارا  احدهم  وافرتض 
مواطن وصانع بوابات فكتب: 
اسطى،  يا  بص  »الزبون: 
للجنينة  حديد  بوابات  عاوزين 
ويكون  وعالية،  متينة  تكون 
شكلها قبيح، ويف نفس الوقت 
ما هلاش لزوم. الصنايعي: ما 

تقول زي التحرير!«.
مستخدمي  احد  وسخر 
اخلطوة  من  »فايسبوك« 
لون  اختار  اللي  »بس  فكتب: 
بوابات امليدان محراء عنده نظر 
برضه وحب يشاركنا احتفاالت 

الفاالنتاين«.
فكتب  األسوأ،  آخر  وتوقع 
عرب »تويرت«: »وقريبًا هيعملوا 
املنطقة  زي  التحرير  ميدان 

اخلضرا اللي يف بغداد«.
الكرتونية  ناشطة  ووجهت 
رسالة إىل السيسي جاء فيها: 
محيت  انت  املشري،  »سيادة 
شعب مصر من يوم 30-6 حلد 
بوابات  دون  رحلوا  االخوان  ما 
واصفاد...  واغالل  حديديه 
خلونا نكمل صح بالش نقع يف 

اخطائهم«.
البوابات  من  آخرون  وسخر 
يف  »سؤال  فكتبوا:  احلديدية 
القاهرة  أبواب  عدد  اجلغرافيا: 
الفاطمية. اإلجابة: باب الفتوح 
وباب زويلة وباب النصر وباب 
باب   .... وحديثا  الشعرية 

التحرير«.

البوابات الحديدية على مدخل ميدان التحرير يف شارع القصر العيني، أمس االول )أ ب أ(
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - حذر وزير اخلزانة 
الفيدرالي جو هوكي األسرتاليني 
املستحقات  عصر  أن  من 
)املساعدات املالية( قد انتهى، 
بها  أدىل  لتصرحيات  وفقا 
لراديو »إيه بي سي«، الفتا إىل 
الشخصية  املسؤولية  عصر  أن 

قد بدأ.
العطاءات  أن  إىل  وأشار 
دافعو  يتحملها  اليت  االجتماعية 
الضرائب باتت اآلن حتت قيود 

شديدة الصرامة.
جتاه  متحمس  غري  هوكي  وبدا 
وزير  يقدمه  أن  يتوقع  اقرتاح 
بشأن  جويس  برنابي  الزراعة 
الدوالرات  مليارات  ختصيص 
إلنقاذ صناعة اللحوم واملنتجات 

الغذائية.
إن  بالقول  هوكي  واكتفى 
تتعرض  الغذائية  الصناعات 
اجلفاف  جراء  قاسية  لضغوط 
أيضا  مرت  أنها  إال  الشديد، 
جيب  كان  جيدة،  بأوقات 
خالهلا أن تستعد لتلك األوقات 

الصعبة.
ونصح هوكي األسرتاليني بإدارة 
أمورهم املالية بشكل أفضل يف 
وقت بلغت خالله أسعار الفائدة 

هوكي: انتهى عصر املستحقات يف 
أسرتاليا

مستويات منخفضة غري معتادة.
وتعد تلك التعليقات اليت أدىل 
أقوى  من  اخلزانة  وزير  بها 
ايار  موازنة  أن  على  الدالالت 
معدل  يف  بالتقشف  ستتسم 
القطاعات،  كافة  يف  اإلنفاق 
مع إبداء القليل من الرمحة جتاه 

املؤسسات الباحثة عن دعم.
األسرتالية  احلكومة  وتواجه 
الدعم  لتقديم  مستمرة  مطالب 
جنوب  يف  »هولدن«  لشركة 
ملساعدة  وكذلك  أسرتاليا 
بوالية   SPC Ardmona شركة 

فيكتوريا.
واستطرد هوكي: »حنتاج فقط 
ضعفا  األكثر  هؤالء  ملساعدة 
يف جمتمعنا، إنه واجبنا وسوف 

نؤديه ولكن بطريقة عقالنية«.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
من  املزيد  يعود   - االلكرتوني( 
خارجية  رحالت  من  األسرتاليني 
جراثيم  أجسامهم  غزت  وقد 
متعددة مقاومة لألدوية، وهو ما 
القيام  إىل  املستشفيات  يدعو 
احلاالت  ذوي  املرضى  بعزل 
النتشار  جتنبا  اخلطورة  شديدة 

تلك اجلراثيم.
ليندسي  قال  جانبه،  من 
غرايسون خبري األمراض املعدية 
كانت  حديث،  وقت  حتى  إنه 
يف  اجلرثومية  العدوى  حاالت 
املرضى  أسرتاليا منحصرة على 
مناعة  أجهزة  لديهم  الذين 

اجلراثيم املضادة لألدوية تغزو 
أجساد األسرتاليني

منخفضة بعد تناوهلم للعديد من 
زائد  بشكل  احليوية  املضادات 

عن احلد.
وأضاف أن املستشفيات تفعل 
تزايد  ملواجهة  جهدها  قصارى 
لألسرتاليني  اجلرثومية  العدوى 
رحالت  من  عودتهم  عقب 
هؤالء  بعض  أن  كما  خارجية، 
األسرتاليني حيرصون على تلقي 
قبيل  اخلارج  يف  الالزم  العالج 

عودتهم إىل وطنهم.
مستشفى  من  أطباء  وكتب 
»أوسنت« يف ملبورن يف اجمللة 
قاموا  إنهم  ألسرتاليا  الطبية 
مبعاجلة 10 مرضى أصيبوا جبراثيم 
فائقة التأثري إثر رحالت خارجية 
 2011 ديسمرب  بني  الفرتة  يف 

وفرباير من العام املاضي.
ويف إحدى هذه احلاالت، أصيب 
أسرتالي يف السادس والستني 
من عمره بتمزق يف األعماء، قبل 
جرثومية،  بعدوى  يصاب  أن 
أحد  يف  جلراحة  خضع  أن  بعد 
عاد  ثم  اليونان،  مستشفيات 
مستشفى  وعوجل يف  أسرتاليا، 
أن  وجدوا  األطباء  لكن  أوسنت 
املضادات احليوية مل تعد جتدي 
الرجل  أمعاء  إلزالة  واضطروا 
اجلرثومي  التلوث  من  للتخلص 

اخلطري.
غرايسون  الربوفيسور  وأضاف 
إن بكرتيا األمعاء حتل حملها الك 
اجلراثيم يف حالة تناول طعام أو 
وقت يف  قضاء  أو  ملوث،  ماء 

مستشفيات ملوثة.

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - يواجه 
يف  البارز  العقاري  املطور 
سيدني ناثان »ناتي« ستويلر 
الصديق السابق للوزير العمالي 
األسبق بوالية نيو ساوث ويلز 
ايدي عبيد اتهامات نصب، من 
قبل هيئة حملفني يف الواليات 
خمطط  خلفية  على  املتحدة، 
احتيال استحوذ بواسطته على 

37 مليون دوالر أمريكي .
والذي  سنة،   64 وستويلر، 
امتلك يوما ما منزل »بومريانج« 
يف »إليزابيث باي« متهم بأنه 
قام بعمل »أرقام هوية مزيفة 
الئتمانات  مشابهة  متجددة« 
ببيعها  قام  حيث   ، الكربون 
بغرض الرتبح حبسب ما أعلنته 

وزارة العدل األمريكية.
املوجهة  االتهامات  وتشري 
لستويلر إىل أنه مع قريب له 
يف الس فيغاس يدعى جيمس 
جاريف، 63 سنة، يواجهان ذات 
»قانون  مبوجب  االتهامات، 
اهلواء النظيف«، باإلضافة إىل 
والتآمر  العدالة  عرقلة  تهمة 

للضلوع يف غسيل أموال.
املأل  على  االتهامات  وأعلنت 
 15 يف  املتحدة  الواليات  يف 
يناير بعد أن مثل جاريف أمام 

حمكمة فيدرالية يف نيفادا.
يعود  الذي  البيان،  وركز 
أن  إىل  يناير،   16 إىل  تارخيه 
املتهم برئ حتى تثبت إدانته، 
يف  املتهمني  حق  على  مركزا 

نيل حماكمة عادلة.
وزارة  باسم  متحدثة  وقالت 
لصحيفة  األمريكية  العدل 
صنداي تلغراف إن املتهم قد 
يواجه عقوبة احلبس ألكثر من 

اسرتاليا.. صديق سابق لعبيد 
يواجه اتهامات نصب يف أمريكا
20 عاما إذا ثبتت إدانته.

وترتبط عقوبة النصب املتهم 
 City بشركة  ستويلر  فيها 
امتلكها  اليت   Farm Biofuel
جاريف  مع  باملشاركة  ستويلر 
مقرها  ويقع   ،2007 عام  منذ 
على  دأبت  حيث  كندا،  يف 
عرب  متجددة  طاقة  إنتاج 
زيوت خضروات  معاجلة  إعادة 
ذكره  ما  حبسب  مستعملة، 

املوقع اإللكرتوني للشركة.
شركة  جاريف  امتلك  كما 
فيغاس  الس  يف  منفصلة 

»Global E Marketing« تدعى
إىل  ستويلر  تسليم  يتم  وقد 
على  لإلجابة  املتحدة  الواليات 
مبوجب  النصب،  اتهامات 
بني  املوقعة   1974 اتفاقية 
أسرتاليا وأمريكا، لكن شرطة 
واملدعي  ويلز  ساوث  نيو 
والشرطة  الفيدرالي  العام 
قالوا  الفيدرالية  األسرتالية 
تعليق  أي  لديهم  ليس  إنهم 

على عملية التسليم.
ملنزل  سابقا  امتالكه  وخبالف 
»بومريانغ«، فقد امتلك ستويلر 
 landmark Point « أيضا منزل
على  تطل  فيال  وهي   »Piper

البحر.
أيضا صديقا  أن ستويلر  كما 
األسبق  العمالي  للوزير  سابقا 
ايدي  ويلز  نيو ساوث  بوالية 
يعرف  أنه  عبيد  وأكد  عبيد، 
لكنه  »اجتماعيا«،  ستويلر 
أضاف أنه مل يتحدث إليه منذ 
وتابع  سنوات،  سبع  أو  ست 
أن ستويلر رغب ذات يوم يف 
»بورت  يف  منه  أرض  شراء 
ماكواري«، كما استقل االثنان 

طائرة ملطالعة األرض.

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 متحدث باسم اجليش اللييب 
مسلحني  ان  عسكري  ومصدر 
االول  أمس  هامجوا  جمهولني 
طرابلس  يف  اجليش  قيادة  مقر 
مع  واشتبكوا  اقتحامه  وحاولوا 
يتمكنوا  أن  قبل  هناك  اجلنود 
من سرقة عدد قليل من البنادق 

وبعض العربات.
وقال املتحدث باسم اجليش ان 
املسلحني  مع  اشتبكت  القوات 
واضطرتهم  الدخول  حاولوا  حني 

للمغادرة.
املقر  يف  عسكري  مصدر  وقال 
باب  عند  وقع  االشتباك  ان 
املسلحني  وان  القيادة  مبنى 
بنادق  من  قليال  عددا  سرقوا 
الكالشنيكوف وأربع سيارات على 

هجوم مسلح على قيادة اجليش اللييب 
يف طرابلس

األقل. وقال ضابط يف اجليش 
انه يعتقد ان ما حدث كان نزاعا 

بني احلرس يف مقر القيادة.
وكان مسلحون جمهولون، هامجوا 
األحرار  لكل  ليبيا  قناتي  مقري 
مقر  إىل  إضافة  أواًل،  وليبيا 
من  عشر  السابع  شهداء  كتيبة 
مادية  خسائر  خملفني  شباط، 
مصادر  أفادت  ما  على  جسيمة، 

أمنية وإعالمية.
قناة  إدارة  رئيس جملس  وقال 
من  تبث  اليت  األحرار  لكل  ليبيا 
الدوحة حممود  القطرية  العاصمة 
مدينة  قناته يف  مقر  إن  مشام، 
ليل  تعرض  ليبيا  شرق  بنغازي 
األربعاء - اخلميس هلجوم مسلح 

من قبل جمهولني.

الروسي  الرئيس  يطلق 
بوتني اليوم اجلمعة يف منتجع 
دورة  الروسي،  سوتشي 
الشتوية.  االوملبية  االلعاب 
جالت  االفتتاح  حفل  وعشية 
اجلبال  يف  االوملبية  الشعلة 
األلعاب  ستستضيف  اليت 
وكان من بني حامليها االمني 
كي  بان  املتحدة  لالمم  العام 
الروسي  اخلارجية  ووزير  مون 
سريغي الفروف ورئيس اللجنة 

االوملبية الدولية باخ.
أن  الروسي  الرئيس  ويأمل 
تستمر  اليت  البطولة  متضي 
أسبوعني ونصفا دون ما يعكر 
إطفاء  يتم  أن  قبل  صفوها 
اجلاري  شباط   23 يف  الشعلة 
وتسليم علم الدورة إىل مدينة 
اجلنوبية  الكورية  تشانغ  بيونغ 
األوملبياد  تستضيف  اليت 

الشتوي عام 2018.
وأنفقت روسيا على استعدادات 
إقامة الدورة ما يقرب من 51 
مليار دوالر وهو ما أثار عاصفة 
احلكومة  ضد  االنتقادات  من 
الروسية من قبل بعض أعضاء 

يف احلركة األوملبية.
 40 من  اكثر  حضور  ويتوقع 
مراسم  وحكومة  دولة  رئيس 
الرئيس  ولكن  االفتتاح، 

حشد دولي يف افتتاح االلعاب 
االوملبية يف روسيا

عدم  قرر  اوباما  االمريكي 
احلضور.

الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
الروسي دميرتي كوزاك امس 
االلعاب  دورة  مشاهدي  ان 
سيكونون  الشتوية  االوملبية 
يشن  ان  خطر  وان  آمنني 
أكرب  ليس  هجوما،  متشددون 
املدن  من  كثري  يف  هو  مما 

االخرى يف أحناء العامل.
ووضعت قوات االمن الروسية 
ان  بعد  عالية  تأهب  حالة  يف 
جنوب  يف  متشددون  هدد 
عن  كثريا  يبعدون  ال  روسيا 
فيه  ستقام  الذي  املكان 
تعطيل  مبحاولة  االلعاب  دورة 

احلدث.
للصحافيني يف  كوزاك  وقال 
سوتشي أجهزتنا االمنية تعمل 
وأمريكا  أوروبا  من  زمالء  مع 
الشمالية. ال يوجد سبب يدعو 
لالعتقاد ان مستوى اخلطر يف 
نقطة  أي  من  أعظم  سوتشي 
أخرى على هذا الكوكب سواء 
أو  لندن  أو  بوسطن  كانت 

نيويورك أو واشنطن.
ضمان  ميكننا  قائال  وأضاف 
حكومة  أي  مثل  الناس  سالمة 
مناسبة  أي  تستضيف  أخرى 

حافلة. 

جتددت أمس االول املواجهات بني 
احلوثيني ومسلحي القبائل املوالني 
يف  اإلسالمي«  »اإلصالح  حلزب 
منطقة أرحب، مشال صنعاء، غداة 
النار.  إطالق  لوقف  اتفاق  انهيار 
خبرق  االتهامات  الطرفان  وتبادل 
اهلدنة، يف حني استنفرت القبائل 
يف حمافظة عمران أنصارها حتسبًا 
على  السيطرة  احلوثيني  حملاوالت 

املنطقة.
اليمنية  وذكرت املصادر احلكومية 
هادي  منصور  عبدربه  الرئيس  أن 
األمني  من  مكاملة  أمس  تلقى 
اخلليجي  التعاون  جمللس  العام 
عبداللطيف الزياني وأخرى من وزير 
الداخلية السعودي األمري حممد بن 
نايف تطرقتا إىل »املستجدات يف 
الساحة اليمنية وخباصة بعد النجاح 
الوطين  احلوار  مؤمتر  حققه  الذي 
حتديد  جلنة  وتشكيل  الشامل 

األقاليم«.
وقالت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
يف  هنأ  نايف  بن  حممد  األمري  إن 
اتصاله هادي بنجاح احلوار »وحبث 
معه العالقات األخوية ويف مقدمها 
التعاون يف اجملال األمين ومكافحة 
اإلرهاب« وأكد له أن »أمن اليمن 

جزء ال يتجزأ من أمن اململكة«.
اخلارجية  باسم  الناطقة  وكانت 
األمريكية جني بساكي دانت أعمال 
بني  املسلحة  واملواجهات  العنف 
»كافة  داعية  والقبائل،  احلوثيني 
التأجيج  أعمال  وقف  إىل  األطراف 

اليمن: النجاحات العسكرية للحوثيني تثري 
قلقاً من نسف العملية االنتقالية

العنف  على  التحريض  أو  املذهيب 
يف هذه اللحظة احلرجة من املرحلة 
اليمنية«.  السياسية  االنتقالية 
وأضافت أن بالدها تدعم »اجلهود 
إطالق  وقف  لتثبيت  املبذولة 
املناطق  يف  دائم  بشكل  نار 
املسلحة  املواجهات  شهدت  اليت 
وستواصل تشجيعها لليمنيني على 
االستمرار يف العمل بروح التوافق 
مبا يكفل مواصلة التقدم يف مسار 

املرحلة االنتقالية«.
وكان احلوثيون متكنوا من السيطرة 
حوث  يف  األمحر  آل  معاقل  على 
حمافظة  يف  وخيوان  واخلمري 
زعماء  مع  اتفاقًا  وعقدهم  عمران، 
بارزين يف قبيلة حاشد وسط قلق 
العاصمة صنعاء،  من متددهم إىل 
ويف وقت بدأت األحداث تثري قلقًا 
العنف  تنامي  أن يؤدي  دوليًا من 
يف  االنتقالية  العملية  نسف  إىل 

البالد.
والسلفيون  احلوثيون  وتبادل 
االتهامات خبرق اهلدنة يف أرحب، 
وقالت  اخلميس.   - األربعاء  ليل 
املواجهات  إن  حملية  مصادر 
جبل  قرب  االول،  أمس  توسعت 
صنعاء،  مطار  على  املطل  الصمع 
أنهم  احلوثيون  أكد  حني  يف 
تصدوا هلجوم من مسلحي القبائل 
قرى  يف  اإلصالح  حلزب  املوالني 
ذيبان وعيال عبداهلل وذو سليمان 
اهلاون  قذائف  فيه  استخدمت 

ورشاشات الدوشكا.
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هوكي  جو  اخلزانة  وزير  قلل 
املزارعني  حصول  احتمال  من 
على  اجلفاف  من  املتضررين 
انقاذ«، قائال ان على  »حزمة 
املزارعني التكيف مع التقلبات 
والدوارات roundabouts يف بلد 

مير بظروف صعبة.
بارنابي  الزراعة  وزير  ويريد 
الوزراء  زمالئه  من  جويس 
املوافقة على خطة إنقاذ بقيمة 
للمزارعني  دوالر  مليارات   7
يف أجزاء من والية كوينزالند 
ونيو ساوث ويلز يعانون من  

اجلفاف الشديد.
ان  كوينزالند  مزارعو  ويقول 
اجلوع  يعضها  اليت  املاشية 
باخلطر،  تنذر  مبعدالت  متوت 
األراضي  مالكو  ينتظر  حيث 
تتعطف  ان  بالديون  املثقلون 

عليهم السماء ببعض املطر.
السيد  اخلزانة  وزير  ويقول 
املزارعني  لدى  ان  هوكي 
بالفعل منفذ وصول إىل برامج 
املساعدة القائمة مبا يف ذلك 
االستثنائية  الظروف  دفعات 
يبدأ  جديدة  خطة  اىل  اضافة 
العمل بها ابتداء من االول من 

متوز/ يوليو.
واعلن هوكي ان اسرتاليا هي 
صعبة«  بظروف  متر  »دولة 
واملزارعون حباجة اىل التكيف 
والدوارات«  »التقلبات  مع 

العادية يف الزراعة.
لراديو  هوكي  السيد  وصرح 
ABC يوم االثنني قائال »لكن 
ال ميكنك أن تنظر يف املشاكل 

عندما تكون األمور صعبة«. 

الذي  اهلوكي،  السيد  ودعا 
ميلك عقارات يف مشال والية 
مناقشة  اجراء  اىل  كوينزالند، 
الزراعة  قطاع  تطوير  حول 

املستدامة يف أسرتاليا.
انه ينبغي  وقال وزير اخلزانة 
أن نأخذ يف االعتبار احلاجة إىل 
العاملي  والطلب  املياه  إدارة 

على الغذاء .
أيضا  هوكي  السيد  ونفى 
اىل  وجهت  اليت  االنتقادات 
تقديم  رفضها  جراء  احلكومة 
شركة  النقاذ  مساعدة  رزمة 
املعاجلة   SPC Ardmona
دوالر  مليون   25 بـ  للفاكهة 

األسبوع املاضي.
وقال ان »الفرق بني اجلفاف 
يف  هو   SPC لـ  حدث  وما 
الواقع نتيجة اجلفاف الذي هو 

كارثة طبيعية كاملة«.
بانه  جويس  السيد  واعرتف 
جملس  إلقناع  معركة  خيوض 
قراره  بعد  خصوصا  الوزراء، 

. SPC بشأن مساعدة
السيد  الزراعة  وزير  وقال 
جويس ان »زمالئي هم اناس 
لديهم عقل وقلب وفهم بان 
ال  شيء  هي  املناخ  تقلبات 

ميكن اصالحه ابدا«.
»خالفا ملشكلة  واضاف يقول 
SPC، فحزمة اإلنقاذ للمزارعني 
الن  خروج«  »حزمة  ليست 
اجلفاف أزمة ال ميكن السيطرة 

عليها«.
وقال »هؤالء ناس ال تدعمهم 
الدوالرات،  مباليني  شركة 

انهم أمهات وآباء«.

هوكي: متضررو اجلفاف من املزارعني 
حيصلون بالفعل على مساعدة

سوف حيصل مديرو املدارس 
السلطة  من  مزيد  على 
خطة  مبوجب  موظفيهم  الختيار 
مليون   70 بكلفة  حكومية 
املدارس  ربع  ملساعدة  دوالر 
لتصبح  اسرتاليا  احلكومية يف 

مستقلة حبلول عام 2017.
احلكومة  فإن  اخلطة،  فبموجب 
أمواال  ستضخ  الفيدرالية 
املدارس  مديري  لتدريب 
لتصبح  قيادتها  وجمالس 
حبلول  لالستقاللية«  »جاهزة 

عام 2017.
اطار  يف  اخلطوة  هذه  وتأتي 
حلكومة  انتخابي  بوعد  الوفاء 
مليون   70 بانفاق  ابوت 
ومديرو  االهل  ليحصل  دوالر 
يف  أكرب  دور  على  املدارس 
الدراسية وامليزانيات  املناهج 

واإلدارة.
يوم  املبادرة  عن  إعالنه  ففي 
الرتبية  وزير  قال  االثنني، 
ان  باين  كريستوفر  والتعليم 
املدارس  ان  ُيظهر  البحث 
إىل  تؤدي  ذاتيا  املستقلة 

نتائج أفضل للطالب.
وصرح السيد باين للصحفيني 
يف ملبورن »يف ظروف موازنة 
مليون   70 فان  جدا،  ضيقة 
مقياسا  تعترب  املتاحة  دوالر 
احلكومة  اللتزام  حقيقيا 

باملدارس العامة املستقلة«.
مجيع  ان  الرتبية  وزير  وقال 
واملقاطعات،  الواليات 
اليت  اسرتاليا  جنوب  باستثناء 
هي يف وضع انتخابي، وقعت 
على هذه املبادرة، اليت تهدف 
 1500 لدينا   يكون  أن  إىل 
اىل  تتحول   اضافية  مدرسة 
يف  مستقلة  حكومية  مدارس 

غضون ثالث سنوات.
وقال السيد باين ان كل والية 
ومقاطعة هي يف مرحلة خمتلفة 
من التحول ولكن احلكومة تريد 
العمل معها يف حماولة لتعزيز 
املدارس  انفتاحها على وجود 

احلكومية املستقلة.
يقول  باين  السيد  وتابع 
أعضاء  مجيع  حيث  سوف  انه 
لتشجيع  الفيدرالي  الربملان 
مديري املدارس العامة احمللية 
اليت  الفكرة  هذه  دعم  على 
سوف تعطي مدراء املزيد من 
القدرة على اختيار موظفيهم.

زادت   »كلما  يقول  واضاف 
وفريق  املديرة  املدير/  قدرة 
التحكم    على  قيادتها  قيادته/ 
اخلاصة  مدرستهم  مبصري 
حتسن اكثر األداء املدرسي«.

ان  اىل  الرتبية  وزير  واشار 
عددا من الشخصيات العمالية 
دعمهم  أيضا  واعلنوا  سبق 

للفكرة يف املاضي.
ولكن السيد باين قال ان من 
العيون  يف  الرماد  ذر  باب 
إىل  تؤدي  اخلطة  ان  القول 
نظام ثنائي أو زيادة األوراق 
إىل  الفتا  للمدارس،  املكتبية 
الذي  الفيكتوري  النظام  جناح 
املستقلة  املدارس  خلق  يف 

لعقدين من الزمن.
وقال وزير التعليم الفيكتوري 
مارتن ديكسون ان هذا املثال 

يف الوالية هو خالف ذلك.
االسرتالي  االحتاد  ويعارض 
للتعليم )AEU( هذه اخلطوة، 
أداء  تعزز  لن  انها  قائال 
عدم  من  أسوأ  وانها  الطالب 

القيام بأي شيء.
االحتاد  رئيس  نائب  وقالت 
Correna Haythorpe يف بيان 
هلا »ان كريستوفر باين ميزق 
العام  التعليم  نظام  بنشاط 

لدينا«.
االحتاد  من  كل  ويستخدم 
سواء  حد  على  باين  والوزير 
العامة  املدارس  تقييم 
اسرتاليا  غرب  املستقلة  يف 
لدعم   2013 عام  منتصف  يف 

قضيته.
املبادرة  أن  التقييم  ويرى 
الشاملة يف تلك الوالية كانت 
أنه  من  الرغم  على  إجيابية، 
أدلة  هناك  كان  اآلن  حتى 
تغيريات  حدوث  على  قليلة 

على نتائج الطالب.
االسرتالي  اخلضر  حزب  وقال 
ان السيد باين يستخدم فكرة 
لتحويل  املستقلة  املدارس 
اليت  »الفوضى  عن  االنظار 
منوذج  عن  بالتخلي  اوجدها 

Gonski« للتمويل .
املتحدثة  رايت  بيين  وقالت 
حلقيبة  اخلضر  حزب  باسم 
الرتبية ان الشيء األكثر أهمية 
للطالب هو التأكد من حصول 
التمويل  على  املدارس  مجيع 

الصحيح.

70 مليون دوالر خلطة 
استقاللية املدارس العامة

كبريا  ارتفاعا  اسرتاليا  شهدت 
الذين  اللجوء  طاليب  عدد  يف 
قدموا عن طريق البحر يف 2012 

والنصف االول من 2013.
االنسان  حقوق  مفوضية  قالت 
ستجري  إنها  اسرتاليا  يف 
حتقيقا يف السياسة اليت تتبعها 
حببس  االسرتالية  السلطات 

طاليب اللجوء من األطفال.
املفوضية،  رئيسة  وقالت 
التحقيق  إن  تريغز،  جيليان 
االطفال  صحة  على  سيرتكز 

احملتجزين وسالمة تطورهم.
االسرتالية  السلطات  ان  يذكر 
اكثر  الراهن  الوقت  يف  حتتجز 
افادت  حسبما  طفل،  الف  من 
املفوضية، منهم اكثر من 100 
يف  ناورو  جزيرة  يف  حمتجزون 
ظروف  يف  اهلاديء  احمليط 
املتحدة  االمم  بشدة  انتقدتها 
الدولية  املنظمات  من  وغريها 

املعنية حبقوق االنسان.
وقالت تريغز يف تصريح »لقد 
حرية  من  االطفال  هؤالء  حرم 
مهمة  فرتة  ويقضون  التنقل، 
من اعمارهم وهم رهن االعتقال 
يف  الشائكة  االسالك  خلف 

ظروف عصيبة جدا.«
اصدرت  قد  املفوضية  وكانت 
فيه  خلصت   2004 عام  تقريرا 
من  االطفال  احتجاز  ان  اىل 
مع  يتماشى  ال  اللجوء  طاليب 
جمال  يف  اسرتاليا  التزامات 
احتجاز  وان  االنسان،  حقوق 
االطفال لفرتات طويلة يعرضهم 

»ألضرار عقلية خطرية.«
وأشارت تريغز يف مقابلة اجرتها 
االسرتالية  االذاعة  هيئة  معها 

عن  اهلجرة  دائرة  امتناع  اىل 
التعاون مع مفوضيتها.

مل  إننا  اقول  ان  »علي  وقالت 
نلمس اال القدر االدنى جدا من 
التعاون من جانب دائرة اهلجرة 
فيما خيص التفاصيل اليت كنا 
والسيما  منها،  معرفتها  نريد 
األمور اليت تتعلق بصحة االطفال 
العقلية وعما اذا كانوا يقومون 
بايذاء انفسهم واالجراءات اليت 
تتخذ حبق اولئك الذين ينقلون 

اىل اماكن اخرى.«
ال  مفوضيتها  إن  تريغز  وقالت 
لفرتة  االطفال  احتجاز  تعارض 
من  التحقق  يتم  ريثما  حمددة 
الصحية،  وحالتهم  هوياتهم 
»ولكن حنن قلقون من ان متديد 
فرتة االحتجاز الكثر من 6 او 12 
انتهاكا  سيعترب  شهرا   15 او 

للقانون الدولي.«
اهلجرة  وزير  قال  جانبه،  من 
االسرتالي سكوت موريسون إن 
مسؤولي وزارته سيتعاونون مع 

التحقيق.
الرئيسي  السبب  »ولكن  وقال 
من  الكبري  العدد  هذا  لوجود 
ان  هو  االحتجاز  رهن  االطفال 
طاليب  من  الف   50 من  اكثر 
اللجوء وصلوا اىل اسرتاليا على 
اليت  الفرتة  ابان  زوارق  منت 
توىل فيها احلكم حزب العمال، 
ولذا فنحن نتعامل مع الفوضى 

اليت خلفها لنا العمال.«
شهدت  قد  اسرتاليا  وكانت 
طاليب  عدد  يف  كبريا  ارتفاعا 
طريق  عن  قدموا  الذين  اللجوء 
البحر يف 2012 والنصف االول 

من 2013.

حتقيق حببس طاليب 
اللجوء من األطفال

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
كشفت   - االلكرتوني( 
تكلفة  أن  حديثة  إحصائيات 
قد  أسرتاليا  يف  الطفل  رعاية 
ارتفعت بشكل صاروخي لتصل 
سنوات  خالل ست   % 50 إىل 

فحسب.
رصدتها  اليت  الفرتة  ومشلت 
اإلحصائية بداية تولي كيفن راد 
رئاسة وزراء أسرتاليا عام 2007 

مرورا بفرتة تولي جوليا جيالرد 
حتى عام 2013، إذ أشارت إىل 
أن تكلفة رسوم الساعة الواحدة 
مبعدل   ،%  50 بنسبة  ارتفعت 
كما  التضخم،  معدل  عن  يزيد 
أن  إىل  اإلحصائيات  أشارت 

األسعار ال تزال متصاعدة.
أن  يتوقع  جديدا  تقريرا  لكن 
بأن  أفاد  األسبوع  هذا  ينشر 
االرتفاع الباهظ يف تكلفة رعاية 

مت  إذا  كثريا  سيسوء  الطفل 
إلغاء دعم دافعي الضرائب.

وقالت سوزان لي وزيرة رعاية 
عن  نتحدث  »حنن   : األطفال 
الطفل  رعاية  ارتفاع يف تكلفة 
إضافية  دوالر   3000 مقداره 
سنويا يف خالل السنوات الست 

للحكومة العمالية«.
ومن املتوقع إذا مت إلغاء دعم 
دافعي الضرائب لرعاية الطفل 

أن يضطر اآلباء لدفع حوالي 39 
لدفع  األسبوعي  % من دخلهم 

رسوم رعاية األطفال.
بالقلق  »أشعر  لي:  وأضافت 
يدفعون  اآلباء  أرى  أن  الشديد 
حاليا 70 دوالر إضافية أسبوعيا 
رعاية  مبراكز  أبنائهم  إلحلاق 
اليت  بالفرتة  مقارنة  الطفل 
حكومة  العماليني  تقلد  سبقت 

أسرتاليا«.

رسوم رعاية الطفل زادت بنسبة 50 % يف حكوميت راد وغيالرد
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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

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - للمرة 
يرتبط  عام،  خالل  الثانية 
رئيس حكومة نيو ساوث ويلز 
باري أوفاريل بكونه إما »بطل 

ثوري« أو »طاغية شرير«.
يف يناير من العام املاضي، أملح 
املعلق احملافظ أندرو بولت إىل 
بفتح حتقيق  أوفاريل  قرار  أن 
حول مدى حاجة قوانني »الذم 
بالوالية  اخلاصة  العنصري« 
نابع  تصرف  بأنه  تشديد  إىل 
مباشرة من أجندة لينني، نسبة 
إىل الطاغية الروسي، كما وجه 
جون ماكغويغان مدير »كاسكيد 
منذ  مشابها  انتقادا  كول« 

أسبوعني.
أوفاريل  حكومة  وحتركت 
رخصات  إللغاء  األسبوع  هذا 
قد  كانت  اليت  الفحم  تعدين 
كول  كاسكيد  شركة  بها  فاز 
يف »ماونت بيين« و«غليندون 
بروك«، يف أعقاب توصية من 
ملكافحة  املستقلة  املفوضية 

الفساد.
منتقدا  ماكغوغان  وقال 
ليست  أسرتاليا   « أوفاريل: 
ماو  وليست  لينني  روسيا 
الصني، حيث دأب لينني وماو 
مبصادرة امللكية اخلاصة باسم 

الدولة«.
اخلاص  القانون  مشروع  لكن 

أوفارول..طاغية أم بطل ثوري؟

الوالية  برملان  مرره  الذي 
ذلك  فعل  املاضي  اخلميس 
مساهمني  جرد  إذ  بوضوح، 
ماليني  من  ومستثمرين 
الدوالرت من مكاسب حمتملة.

مضحكة  املقارنة  أن  ورغم 
جدا، إال أنها توضح جبالء حجم 
الصدمة اليت انتابت العديد من 
األشخاص من أن يقوم رئيس 
أوفاريل  مثل  ليربالي  حكومة 
راسخة  عقيدة  عن  باحلياد 
للمحافظني حول حقوق امللكية 

وحرية التعبري.
احلقيقة،  يف  ذلك،  ورغم 
إال  أوفاريل  لدى  يكن  مل 
فقد  اخليارات،  من  القليل 
السباب  قوانني  لتعديل  حترك 

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 

العنصري عقب لقائه مع زعماء 
اليهودية  اجلالية  يف  بارزين 
بأسرتاليا، رغم أن احلكومة مل 
اليت  للتوصيات  بعد  تستجب 
اخلاص  التحقيق  عن  تفتقت 
بتشديد  أوصت  واليت  بذلك، 

القوانني.
تعدين  رخصات  حالة  يف  أما 
على  الصعب  من  كان  الفحم، 
توصيات  يتحدى  أن  أوفاريل 
من  خوفا  الفساد،  مفوضية 
حبماية  يقوم  بأنه  القول 
مبمارسات  املرتبطة  الشركات 
فساد، لذا من الصعب أن يلقى 

هذا القرار معارضة منطقية.
وتتأهب احلكومة لتقديم مشروع 
سلطة  لنفسها  مينح  قانون 

اوفارول

حيققها  اليت  األرباح  مصادرة 
بصفقات  املرتبطني  هؤالء 
تعدين فاسدة وفقا لتوصيات 

مفوضية الفساد.
بؤرة  ترتكز  أن  احملتمل  ومن 
عبيد،  عائلة  على  االهتمام 
املفوضية  تقرير  أشار  واليت 
دوالر  مليون   30 إىل حتقيقها 
بيين،  ماونت  صفقة  من 
 30 ب  للفوز  تتأهب  وكانت 

مليون دوالر إضافية.
وحيظى أوفاريل بدعم جمتمعي 
يف  قدما  مضى  إذا  واسع 
يتعني  لكنه  اخلطوات،  تلك 
يتجاوز  ما  تنفيذ  دراسة  عليه 
الفساد،  مفوضية  توصيات 
يتحصل  الذي  املعاش  حول 
عليه الوزيران السابقان ايدي 
على  ماكدونالد  وأيان  عبيد 

حساب دافعي الضرائب.
فإن  احلالية،  للقوانني  ووفقا 
هلما  حيق  وماكدونالد  عبيد 
يف  حتى  باملعاش  االحتفاظ 
حالة إدانتهما باتهامات خطرية 
يف  ملنصبيهما  تركهما  بعد 

الربملان.
من جهته، قال قائد املعارضة 
العمالية بوالية نيو ساوث ويلز 
إنه سوف يؤيد أي تشريع مينح 
أو  إللغاء  أكرب  سلطة  الربملان 
حيصل  الذي  املعاش  جتميد 

عليه الوزيران السابقان.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
أحد  انتقد   - االلكرتوني( 
يف  »امليديكر«  مؤسسي 
وزير  تصرحيات  أسرتاليا 
أن  فيها  ذكر  اليت  الصحة 
قادرة  تكون  ال  قد  احلكومة 

على حتمل تكاليف امليديكري.
رسوم  زيادة  ديبل  واقرتح 
أن  من  حمذرا  الضريبة 
األسرتاليني لن يقبلوا تغيريات 

حترمهم من الرعاية الصحية.
كان  الذي  ديبل،  جون 
أساس  وضعوا  الذين  أحد 
هوك،  حكومة  يف  امليديكري 
رفض تصرحيات وزير الصحة 
احلكومة  بأن  داتون  بيرت 
األسرتالية مل تعد قادرة على 

حتمل تكاليف امليديكري.
فريفاكس  مع  مقابلة  ويف 
عاما  مرور 30  ميديا، مبناسبة 
قال  امليديكري،  تأسيس  على 
الربوفيسور ديبل: » يف دولة 
أي  متقدم،  جمتمع  يف  ثرية، 
قال  إذا  تنفيذه  ميكن  شيء 

اجملتمع إنه كذلك«.
وكان داتون قد صرح الشهر 
التكاليف الصحية  املاضي أن 
قد ال ميكن حتملها دون حدوث 
إىل  وأشار  جوهرية،  تغيريات 
تصاعد  إىل  تشري  األرقام  أن 
الصحية،  النفقات  يف  ملحوظ 

مؤسس امليديكري يف أسرتاليا 
ينتقد وزير الصحة

ختفيض  إىل  احلاجة  يؤكد  مبا 
تلك األموال »املهدورة«.

اليت  املراجعة  جلنة  واقرتحت 
أبوت  طوني  حكومة  شكلتها 
كل  عن  دوالرات   6 بفرض 
والسماح  لطبيب،  زيارة 
اخلاصة  التأمني  بشركات 
املمارس  لزيارات  بالدفع 
التغيريات  وهي  العام، 
حلقوق  مناصرون  يراها  اليت 
املستهلك بأنها تعمق من الال 

مساواة.
لكن الربوفيسور ديبل قال إن 
بأي  يقبلون  لن  األسرتاليني 
تقيد  أن  شأنها  من  خطوات 
احلفاظ  متس  خبدمات  متتعهم 
ال   « قائال:  صحتهم،  على 
ميكن أن تطبق نظاما جيعل حق 
الصحي ملن يستطيع  التأمني 

الدفع فقط«.
رسوم  زيادة  ديبل  واقرتح 
 %  2,75 إىل  امليديكري 
النفقات  تنمية  يف  للمساعدة 
مثل  أن  إىل  مشريا  الصحية، 
ذلك التغيري من شأنه املساهمة 
يضمن  أكرب  دخل  مجع  يف 

احلفاظ على »امليديكري«.
وزير  اخلضر  حزب  ووصف 
مثل  بأنه  األسرتالي  الصحة 
الذي يتدخل بعد موت  اجلراح 

املريض.
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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 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 
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ممكنًا،  بات  فشل.  انه   »2 »جنيف  نتائج  أهم 
اآلن، التمهيد على حنو أفضل للجولة املقبلة. هي 
التوافق  الفشل حتى  أيضا قد تفشل. سيستمر 
الروسي ــــ االمريكي على شكل احلل. وطاملا أن 
هذا احلل مل ينضج بعد فال بأس من بعض حبوب 

االسبريين لالحياء مبعاجلة السرطان.
فشل اجلولة االوىل من »جنيف 2« يسمح للروس 
تقتنع  مل  املشكلة.  هي  املعارضة  ان  بالقول 
موسكو بوفد »االئتالف« الذي فاوض يف جنيف. 
لعلها فرحت ضمنيًا بكون الوفد هشًا وغري ممثل 
الضغط  تستطيع  اليوم  من  ابتداء  للمعارضة. 
»االئتالف«  وانهاء  املعارضة  هامش  لتوسيع 
املعارضة  اطياف  معظم  اشراك  حنو  والدفع 

اليسارية والليربالية والعلمانية.
ال يزعج الفشل واشنطن. هي تبحث عن كيفية 
التخلص من شبح الرئيس بشار االسد. ال بأس 
احلالية.  اجلولة  فشل  مسؤولية  حتميله  من  اذًا 
سيرتشح  االسد  أن  اوباما  باراك  ادارة  تدرك 
لو  انه  تعتقد  املقبل.  الصيف  يف  لالنتخابات 
ترشح سيفوز. تتعرض لضغوط روسية وايرانية 
وصينية تقول برتك الشعب السوري يقرر. مييل 
الفوز  مضمون  االسد  أن  اىل  الدولي  االعتقاد 
حتى لو جرت االنتخابات يف ظل مراقبة دولية. ال 
تستطيع حتى ختيل ذلك. لكنها ال تستطيع أيضًا 
االطاحة به او قتله. لو حاولت، سيتوقف االتفاق 
ستحدث  ايران.  مع  االبواب  ستغلق  الكيميائي. 
اللتني  والصني  مع روسيا  مشكلة دولية كبرية 
مل تهضما حتى اآلن »االحتيال الدولي« يف قتل 
العقيد معمر القذايف واطاحة نظامه. واالخطر من 
كل هذا أن احدًا ال يعرف ردة الفعل العسكرية 

من قبل اجليش السوري وحلفائه.
من  البساط  سحب  حماولة  من  اذًا  بد  ال  كان 
 .»2 »جنيف  يف  احلكومي  الفريق  اقدام  حتت 
تناغمت خطابات وزراء خارجية أمريكا والسعودية 
وتركيا وقطر وفرنسا يف مونرتو لتحميل االسد 
واالرهاب.  احلرب  شأن  يف  االوىل  املسؤولية 
أكمل السفري االمريكي السابق يف دمشق روبرت 
احلرب«.  »جرائم  حول  بتصرحياته  احلملة  فورد 
»غري  العسكرية  املساعدات  الكونغرس  استأنف 
الفتاكة« للمعارضة السورية »املعتدلة«. سّلطت 
ضد  االتهامات  سهام  وغريهما  وفرنسا  أمريكا 
النظام بعرقلة تسليم االسلحة الكيميائية. عادت 
واشنطن للحديث عن أن خيار احلرب ضد سوريا 

مل ينحسر.
يستعيد  ان  مسموحًا  ليس  واضحة.  الرسائل 
االسد امتالك زمام املبادرة. كل شيء اآلن تقريبًا 
السياسية.  املعارضة  تفكك  صاحله.  يف  يصب 
اقتتال املسلحني بني بعضهم بعضًا على االرض. 
الفتة.  بوترية  تزداد  اليت  املصاحلة  عمليات 
 .»2 »جنيف  يف  الرمسي  الوفد  وحيوية  حضور 
واملقابالت  بالتصرحيات  االجنيب  االعالم  اكتساح 
واملعلومات. ارتفاع معنويات اجليش على االرض. 
من  الكثري  ان  حيث  الشعيب  املناخ  حتوالت 
الدولة. يضاف  السوريني صاروا يريدون عودة 
اىل ذلك ثبات املوقفني االيراني والروسي اىل 
جانب احلليف السوري. مصادر الطرفني تؤكد ان 
يزال هو نفسه خطًا أمحر وليس فقط  االسد ال 

النظام.
ماذا تفعل واشنطن وحلفاؤها؟

ببقاء  تقبل  أن  اما  حمتملة:  خيارات  ثالثة  مثة 
ضمين  اتفاق  على  بناء  وفوزه  وترشحه  االسد 
االمريكي  الضجيج  رغم  ممكن  )هذا  روسيا  مع 
املوازين  تعيد حماولة قلب  أو  الذي سريافقه(؛ 
فتاكًا  سالحًا  املعارضة  تسليم  عرب  العسكرية 
)هذا قليل االحتمال بسبب القلق من »القاعدة« 
مقبواًل  بدياًل  تقّدم  او  و«داعش«(؛  و«النصرة« 

عن االسد )هذا جيري الرتويج كثريًا له اآلن(.
يقول مسؤول أمريكي رفيع ان البديل بات جاهزًا. 
اىل  يشري  لكنه  التفاصيل،  عن  كثريًا  يتكتم 
احتمالني: اما ان يكون شخصًا مقبواًل جدًا من قبل 
اجليش وأركان النظام احلالي فال حيدث مشكلة مع 
الروس وااليرانيني، او ان تكون الرئاسة املقبلة 
مبثابة هيئة انتقالية مستندة اىل »جنيف 2«. قبل 
استضافت  قد  السويسرية  املدينة  تكون  ذلك 
دولي  توافق  اىل  للتوصل  االجتماعات  من  عددًا 

 »جنيف 2«: الفشل املفيد واشنطن وجدت بديال عن االسد؟

يؤكد  ودورها.  وصالحياتها  اهليئة  شكل  حول 
املسؤول نفسه، من دون ان يرمش له جفن، ان 
العلوية.  الطائفة  من  وهو  مضمونًا  البديل صار 
يؤكد، أيضًا، ان مثة اتصاالت حصلت مع الداخل 
مع  اآلن  تبحث  االمور  وان  الغاية  السوري هلذه 
الروس. قد يسمع املرء كالمًا مماثاًل من قيادات 

يف »االئتالف« كانت يف جنيف.
يعتقد  تهويل؟  هو جمرد  أم  جدية  االمر  هل يف 
بعض أركان السلطة السورية وعدد من حلفائهم 
ان أمريكا مل تعدم وسيلة يف البحث عن البديل. 
يقولون ان هذا هاجسها منذ اليوم االول لقرار 
االطاحة باألسد. يؤكدون انها مل تستطع ان حتقق 
ذلك حتى يف حلظات وهن النظام، فكيف هلا ان 
تصل اليه اآلن وقد استعادت الدولة الكثري من 

مقّومات قوتها؟ يف االمر اذًا تهويل. يقولون.
من هنا يبدو فشل اجلولة احلالية لـ »جنيف 2« 
مفيدًا لواشنطن. هي تؤكد اآلن ان وفد االئتالف 
قبل تقديم تنازالت كبرية عرب اجللوس اىل طاولة 
التفاوض. َقِبل ايضًا البحث يف أمور جانبية متخليًا 
عن الشرط املسبق للتفاوض، اي تنّحي الرئيس. 
تقول واشنطن ايضا انه رغم كل ذلك، فان الوفد 
الرمسي كشف عن عدم رغبة يف قبول أي شيء له 
عالقة باعادة رسم املستقبل السياسي لسورية. 
ميكنهم  ما  أقصى  بذلوا  حلفائها  مع  انها  تؤكد 
لتشجيع وفد »االئتالف« للمجيء اىل جنيف، وان 

االمر يف املستقبل قد يبدو أكثر صعوبة.
هو  قّدم  النظام  ان  وحلفاؤهم  الروس  جييب 
يصفهم  من  مع  جلس  عندما  كبريًا  تنازاًل  االخر 
اهليئة  عن  احلديث  قبل  وهو  باالرهابيني، 
عدم  أسباب  موسكو  حتصر  لذلك  االنتقالية. 
التوصل اىل شيء يف اجلولة احلالية من التفاوض 
االرض  على  السيطرة  عن  عاجز  »االئتالف«  بأن 

وغري ممثل للمعارضة.
ال بد اذًا من جوالت مقبلة وحبضوٍر معارض أوسع 
اشراك  عن  فعالية. حيكى  أكثر  اقليمي  وحضور 
ايران يف املراحل الالحقة بعد اشهر قليلة. يقال 
ان طهران، ومن خالل استقباهلا احلافل لرئيس 
الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان، تعمل على 
سحب البساط من حتث اقدام السعودية. يبحث 
الطرفان االيراني والرتكي عن معارضة ال تكون 
خاضعة للنفوذ السعودي. تريد أنقرة مثنًا لذلك. 
تأمل  املشكلة.  هو  االسد  ان  القول  تستمر يف 
الرئيس.  عن  للتخلي  االيراني  املوقف  تلنّي  ان 
مع ذلك فان الوقائع على االرض تؤكد ان رياح 
تركيا بدأت تذهب ضد تنظيمات »القاعدة«. هذا 
ارضية  واجياد  املسلحني  باضعاف  كفيل  وحده 

تفاهم الحقة يف شأن حلب وريفها.
كل ما تقّدم يفيد بأن عناصر احلل مل تكتمل بعد. 
الكثري  بأن املساعي حثيثة يف  أيضًا  لكنه يفيد 
من الكواليس. واذا كان االحتمال االبرز هو ان 
قصري،  غري  أمد  حتى  سورية  احلرب يف  تستمر 
عاد يرتك  ما  االرهاب  البحث عن تطويق  ان  اال 
لالمريكيني وحلفائهم كثريًا من ترف ادارة االزمة 
ابقاء  من  اذًا  بد  ال  طويلة.  فرتة  اىل  السورية 
متالحق،  تفاوضي  اطار  يف  السوريني  الطرفني 
حتى ولو كانت النتائج معدومة او متواضعة يف 

املراحل االوىل.

رئيس »االئتالف« السوري أحمد الجربا

سامي كليب

للمرة األوىل، يرد اسم الرئيس جنيب ميقاتي على 
الداخلي  األمن  قوى  باالغتيال.  املهددين  الئحة 
احرتازية.  إجراءات  اختاذ  طالبة  املعلومات،  عّممت 
لكن  املعلومات،  أهمية  من  يقللون  األمنيني  بعض 
بعضهم اآلخر يأخذها على حممل اجلد، ربطًا بتوسع 
الشمال  يف  وحتديدًا  لبنان،  يف  »القاعدة«  نفوذ 

والبقاع
الئحة  على  ميقاتي  جنيب  الرئيس  ُوِضع  هل 
فراغ. فقد جرى  نابعًا من  السؤال  االغتيال؟ ليس 
خالل اليومني املاضيني تداول وثيقة امنية موجهة 
من رئيس سرية احلرس احلكومي إىل ضباط السرية 

وقطعاتها، يقول فيها:
يف  وضعت  ناسفة  شحنة  ان  معلومات  »توافرت 
سوري  شخص  يقودها  مشباني  كيا  جيب  سيارة 
بن  خالد  كتائب  من  العدنان  ابو  يدعى  انتحاري 
الوليد، اجلبهة االسالمية. وهذه السيارة ستستهدف 
بريوت،  او  رفيعة يف طرابلس،  شخصية سياسية 
وقد حتركت باجتاه اهلدف، كما توافرت معلومات عن 
طرابلس  يف  ستنفجر  مفخخه  سوداء  هوندا  سيارة 

قرب منزل الشخصية املذكوره«.
انها  الظن  كان  الوثيقة،  صورة  انتشار  بداية  يف 
االجهزة  تعممها  اليت  الوثائق  عشرات  من  واحدة 
االمنية على قطعاتها، بعد ورودها من خمربين او من 
»مصادر تقنية« كالتنصت على االتصاالت اهلاتفية 
انها  أظهر  الوثيقة  التدقيق يف  لكن  وااللكرتونية، 
الداخلي،  االمن  لقوى  العامة  املديرية  عن  صادرة 
الشخصية  ان  عن  تتحّدث  األصلية  املعلومة  وان 
ميقاتي.  جنيب  الرئيس  سوى  ليست  املستهدفة 
وبالفعل، تبنّي ان سرية احلرس احلكومي ضاعفت 
يف  املاضيني  اليومني  خالل  األمنية  اجراءاتها  من 
حميط منزل ميقاتي يف طرابلس، ومكاتبه ومنازل 

أفراد عائلته يف بريوت وطرابلس.
مسؤولون امنيون خففوا من أهمية الوثيقة وخطورة 
املعلومات املوجودة فيها قائلني: »حنن نعرف ان ال 
قيمة هلا«. ملاذا إذًا جرى تعميمها؟ جييب مسؤول 
أمين: »هل يتحّمل احدنا اللعب يف معلومة كهذه؟ 
نعممها على األقل من باب رفع املسؤولية واختاذ 

اجراءات احرتازية«.
اجلهة  ان  حتديدها  هو  املعلومة  هذه  يف  الالفت 
اليت تنوي استهداف ميقاتي ليست سوى »اجلبهة 
املعارضة،  السورية  اجلماعة  وهي  اإلسالمية«، 
عدد  اجتماع  من  شهرين  حنو  قبل  تشكلت  اليت 
املعارضة  و«اجليوش«  و«احلركات«  »األلوية«  من 
مقاتلون  »اجلبهة«  هذه  وعماد  السورية.  للحكومة 
ورجال دين سلفيون متعددو املشارب السياسية. 
دعمًا  يتلقى  من  ومنهم  برتكيا،  يرتبط  من  منهم 
قطريًا، لكن الغالب على قواتهم الرئيسية اتصاهلم 

الوثيق باالستخبارات السعودية.
املعلومات،  هذه  عند  سياسية  مصادر  وتوقفت 
وتزامنها مع محلة حتريض يقودها بعض أركان تيار 
حتريض  ومع  ميقاتي،  ضد  الشمال  يف  املستقبل 
رئاسة  من  استقالته  برغم  أيضًا،  عليه  سعودي 
مللطلب  تنفيذًا  أشهر،   10 من  اكثر  قبل  احلكومة 
وحتّدثت  احلكومة.  من  اهلل  حزب  بإخراج  سعودي 
األبواب  تزال تقفل  السعودية ال  مصادر عن كون 

بوجه رئيس حكومة تصريف األعمال.
إذ  ميقاتي،  على  يقتصر  ال  الشمال  التحريض يف 
اشتكى رجال دين معروفون يف طرابلس من تلقيهم 
متشددين  سلفيني  عرب  وصلتهم  بالقتل  تهديدات 
يف  اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  فلك  يف  يدورون 

العراق والشام« )داعش(.
ويقول رجال دين وامنيون إن خطورة هذه التهديدات 
تكمن يف كونها اتت بعدما صارت األرضية مهيأة 
لعمل التنظيمات اليت تدور يف فلك »القاعدة« حبّرية 
يف الشمال والبقاع. ففي بعض املناطق، مثة ظهور 
بـ  مرتبطة  جملموعات  ونهارًا،  لياًل  علين،  مسلح، 
النصرة«، و«داعش«.  »جبهة  بفرعيه:  »القاعدة«، 
طرابلس  يف  األمثلة،  عشرات  األمنيون  حيصي 
وهذه  عرسال.  ويف  وعكار  بها  احمليطة  واملناطق 
»املستقبل«  لتيار  الكبري  النفوذ  وبرغم  املناطق، 
فيها، باتت ميدانيًا يف قبضة التنظيمات املتشددة، 
سبيل  فعلى  »القاعدة«.  من  القريبة  تلك  وبينها 
يف  امليدانية  »املستقبل«  سطوة  خفتت  املثال، 
يتحّدثون  التيار  على  احملسوبون  وصار  طرابلس، 
إىل  منها  القاعديني  ادبيات  إىل  أقرب  هي  بلغة 
امس  حدث  ما  وهو  اإلعالمية،  املستقبل  شعارات 
املستقبلي  النائب  منزل  الذي عقد يف  املؤمتر  يف 

سلفّيون يريدون اغتيال ميقاتي!
رئيس  يعد  مل  أيضًا،  عرسال  ويف  ضاهر.  خالد 
البلدية علي احلجريي واحملسوبون على«املستقبل« 
ممسكني باألرض أمنيًا، إذ تالشى حضورهم ملصلحة 
النصرة«  »جبهة  فلك  يف  تدور  اليت  اجملموعات 

و«داعش«.
تنظيم  إن  إسالمية  واخرى  امنية  مصادر  وتقول 
قرار  اختذ  والشام«  العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة 
بعد اخلالفات  القرار  لبنان. وتعّزز هذا  التمّدد إىل 
اليت نشبت وحتّولت صراعًا على »ساحة اجلهاد« يف 
الشام بني أمري »الدولة« أبو بكر البغدادي من جهة، 
وأمري  الظواهري،  أمين  »القاعدة«  زعيم  من  وكل 
أبو حممد اجلوالني من جهة أخرى،  »جبهة النصرة« 
اإلعالن. وقد وردت  توقيت  الرتّيث كان يف  لكّن 
على حساب »ويكي بغدادي« على »تويرت«، الذي 
أسابيع، معلومات عن  »داعش« منذ  أسرار  يسّرب 
توّجه عام لدى البغدادي لتوسيع امتداده وحتصيل 
كانت  ذلك،  إزاء  العامل.  أحناء  خمتلف  من  البيعة 

القبلة األوىل لبنان بعد العراق والشام.
وقد شّجع إسراع إعالن التمدد، جناح مجاعة القاعدة 
البقاع  يف  وتفجريية  انتحارية  عمليات  تنفيذ  يف 
وبريوت ضد أهداف مدنية مبعظمها، لكن القاعديني 
يّدعون أنها تابعة حلزب اهلل، فضاًل عن اعتبار هذه 
اجملموعات أّن جمّرد »فتح معركة مع حزب اهلل يف 

لبنان«، سيشّد عصب اجلهاديني.
حتمل  لبنانية  جمموعات  قصدت  ذلك،  موازاة  يف 
الفكر السلفي سوريا يف حماولة منها ألخذ املوافقة 
على البيعة من أجل قيادة مشروع جهادي يف لبنان. 
وتردد أن جمموعة يقودها شاب مشالي ُيدعى »أ. 
م.« قصدت سوريا ومتكنت من احلصول على البيعة 
من تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«، 

ثم عادت إىل طرابلس.
»رويرتز«: لبنان تعويض عن سوريا

وكانت وكالة »رويرتز« قد نشرت حتقيقًا ليل اول 
من امس نقلت فيه معلومات عن مصادر قريبة من 
تنظيم »القاعدة«، تقول إنه »بعد االنتكاسات اليت 
منيت بها وحداته يف سوريا والعراق، يعمل ببطء، 
لكن جبد على كسب نفوذ يف لبنان، يساعده على 
ذلك العنف الطائفي املتزايد هناك، وحالة االضطراب 

الناجتة عن احلرب االهلية السورية«.
على  »اآلن  يعمل  التنظيم  أن  املصادر  وأوضحت 
التوسع يف لبنان، وخصوصا يف مدينة طرابلس«. 
وقالت عدة مصادر من مجاعات املعارضة السورية 
االخرية  املراحل  يف  »اجلماعة  إن  للوكالة  املسلحة 
من ترسيخ وجودها يف مشال لبنان«. وأشار قائد 
إىل  »القاعدة«  قادة  من  قريب  سوريا  يف  حملي 
أن »أبو سياف االنصاري« الذي يوصف بانه قائد 
التنظيم يف لبنان، حصل على مباركة مشروطة من 
زعيم »الدولة االسالمية يف العراق والشام« ابو بكر 

البغدادي العالن وجود القاعدة يف لبنان.
وأضاف: »سيصدر بيان يف االيام املقبلة، وسيعرف 
العامل عندها ما سيحدث يف لبنان، وسيثلج صدور 

املؤمنني إن شاء اهلل«.
ونقلت الوكالة عن بعض السكان قوهلم »ان القاعدة 
أحياء طرابلس  األمور يف بعض  بالفعل زمام  ميلك 

ومناطق حمافظة عكار يف الشمال وسهل البقاع«.
واختلفت مصادر »رويرتز« حول مدى قوة اجلماعة 
إنها  قال  من  فمنهم  املرحلة.  هذه  يف  لبنان  يف 
أقامت بالفعل قاعدتها وستشن مزيدا من اهلجمات 
يف البالد. ومنهم من يرى انها ما زالت يف مراحل 

اإلعداد األخرية.
وقال قائد يف املعارضة السورية للوكالة املذكورة: 
بنسبة 80 يف  أسسوا وجودهم  لقد  علمنا  »حبسب 
املئة ال بالكامل. مل ينتهوا بعد من إحكام تنظيمهم 
عملية  زالوا يف  ما  ببعض.  بعضها  اخلاليا  ربط  أو 

اعادة جتميع صفوفهم هذا ما نعرفه«.
إن  قوهلا  طرابلس  مصادر يف  عن  رويرتز  ونقلت 
نقاشًا دار على مدى أسابيع بني »اجلهاديني« بشأن 
انتظار  القيادة  منهم  وطلبت  العلن.  اىل  اخلروج 

موافقة البغدادي.
السبت  يوم  بث  الذي  الصوتي  التسجيل  ويشري 
سياف  »أبو  باسم  يوتيوب  موقع  على  املاضي 

األنصاري«، إىل ان املوافقة منحت.
وقال قائد سوري آخر يعيش يف تركيا: »الشمال 
)يف لبنان( ارض خصبة هلذا«. وتوقع تصاعد العنف 
يف لبنان، لكنه قال انه ما زال من غري املرجح اندالع 

صراع شامل يف الوقت الراهن.
)األخبار(
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يف املــيثاقية

نقوال ناصيف

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 

الساعات  الغربية  الديبلوماسية  ممثلو  يعد  ال 
مراسيم  صدور  ينتظرون  الساعات،  تلو 
املسؤولني  قصدوا  كلما  اجلديدة.  احلكومة 
اللبنانيني استعجلوهم تأليفها، وأقرنوا حجتهم 
بضرورة مالقاة االفرقاء حدًا ادنى من التفاهم 
االقليمي على بلدهم المرار استحقاقاته املؤجلة 

والوشيكة.
جياري سفراء غربيون، واخصهم ممثلي الدول 
اخلمس الكربى، املسؤولني الرمسيني قلقهم من 
استمرار تعثر تأليف احلكومة، واالنتقال به من 
مأزق اىل آخر. يف اجتماعات دورية يعقدونها 
االسبوعني  تواترها يف  تعمدوا  املسؤولني  مع 
املنصرمني ــــ وهم حيرصون خالهلا على تدوين 
عن  يتطلبونها  كانوا  شروح  حيال  مالحظات 
دوافع اخفاق التأليف ــــ مّيز السفراء الغربيون 
بينه وبني انتخابات رئاسة اجلمهورية، وفصلوا 
بينهما متاما. يف االيام الثالثة املنصرمة جتّمعت 
بتساؤالت  مفكرة  الرمسيني  املسؤولني  لدى 
متزايدا  اهتماما  عكست  السفراء،  زوارهم 
لبنان.  يف  الداخلي  باالستقرار  حلكوماتهم 

وتلخصت يف معطيات منها:
املسؤولني  الغربيني  السفراء  حض  ـــ   1
بأزمة  تتسبب  ال  حكومة  تأليف  على  اللبنانيني 
به«.  القيام  يسعنا  ما  حنن  نرى  »عندئذ 
ويرون  التأليف،  تفاصيل  يف  خيوضون  ال 
انفسهم، وكذلك حكوماتهم، غري معنية به. اال 
متوافق  حكومة  اي  عن  باالعالن  يرحبون  انهم 
عليها، على حنو تشجيعهم التوافق الذي رافق 
قبل  احلكومة  تأليف  متام سالم  النائب  تكليف 

شهور طويلة.
يقول  اللبناني  حمدثه  اىل  اصغى  بعدما  ـــ   2
املسار  تأييد  الغربية  احلكومات  على  ان  له 
حبجب  فتسقط  احلكومة  لتأليف  الدميوقراطي 
الثقة عنها يف الربملان او متارس احلكم بفعل 
هذه، علق سفري دولة بارزة بالقول: »صحيح 
على  تشجع  الغرب  وحكومات  حكوميت  ان 
ادخلتم  اللبنانيني  انتم  انكم  اال  املسار،  هذا 
تسمونه  مما  عاليا  قدرا  االخرية  السنوات  يف 
طبقتموها  حكوماتكم.  تأليف  يف  امليثاقية 
تأليف  وسع  يف  يعد  ومل  الدميوقراطية،  على 
احلكومات تكييف الدميوقراطية بامليثاقية. انتم 

اوقعتم انفسكم يف هذا املأزق«.
باالستقرار  خاصا  اهتماما  السفراء  ابَرَز  ـــ   3
الداخلي، رغم ما عّدوه بؤرا امنية من حني اىل 
حرب  اندالع  يف  االفرقاء  رغبة  تعكس  ال  آخر 
اهلية جمددا. الحظوا حتسنا ملموسا يف العالقات 
السنية ــــ الشيعية بعد التقارب املفاجىء قبل 
عندما  املستقبل  وتيار  اهلل  حزب  بني  اسابيع 
حكومي.  ائتالف  يف  للدخول  االستعداد  تبادال 
عناصر  حسبوه  ما  نطاق  ــــ يف  كذلك  توقفوا 
ودولية  اقليمية  مظلة  وجود  على  اضافية 
السعودية  اعالن  عند  ـــــ  لبنان  يف  لالستقرار 
دعم اجليش اللبناني وتسليحه يف نطاق موقف 
جوهري يتوخى تعزيز االستقرار والتعويل على 

دور املؤسسة العسكرية.
4 ـــ أملوا يف معرض استعجاهلم تأليفها، احاطة 
احلكومة بأفضل ظروف تساعد على نيلها الثقة 
يف جملس النواب حتسبا الحتمال تعذر انتخاب 
اشاعها  ملخاوف  تبعا  للجمهورية،  جديد  رئيس 
يف  والقيادات  الزعماء  من  وافر  عدد  امامهم 
فريقي 8 و14 آذار، ما جيعل حكومة حازت ثقة 
الربملان اقدر على تسلم صالحيات رئاسة الدولة، 

وجتنيبها من ثّم جدال سياسيا ودستوريا.
بدا هذا املوقف، يف تقدير املسؤولني اللبنانيني، 
الرابط الوحيد بني استحقاقي احلكومة والرئاسة 
يف  يرتددوا  مل  الذين  السفراء  عنه  يتحدث 
الرئاسية  االنتخابات  اجراء  تأكيد حرصهم على 
يف مهلتها الدستورية. بيد انهم نّبهوا حمدثيهم 

»حتسب  اىل 
 » ي ر و ضر
غري  لتطورات 
بازاء  متوقعة 
ق  ستحقا ال ا
زكاه  الرئاسي، 
ن  سيو لسيا ا
امامهم  اللبنانيون 
بالقول  تكرارا 
يف  حدث  ما  ان 
انتخابات 2007 قد 
يتكرر يف انتخابات 

.2014

مّتام سالم: ألِغ املداورة
ابراهيم األمني

هل من داٍع ليشرح أحد، ملن بيده أمر احلكومة 
القتال يف  يستوجب  ما  يوجد  ال  أنه  اليوم، 

شأنه؟
لنعد إىل أصل احلكاية..

على  وخارجه،  لبنان  يف  اجلميع،  ثار  يوم 
رفع  الكل  ميقاتي.  جنيب  الرئيس  حكومة 
له  نصب  وعندما  إلطاحتها.  سياسيًا  شعارًا 
فعلته  يرّبر  الشهري، كان  الفخ  جنبالط  وليد 
يقول.  كان  هكذا  أو  سياسية،  باعتبارات 
ثم  واستقال.  الطعم  ميقاتي  الرئيس  أكل 
حلكومة  جمال  ال  بأنه  وماجت،  الدنيا  هاجت 
قبل توفري شروطها السياسية. لكن الوقائع 
بأمور  نسبيًا،  طوياًل  ولو  وقت،  بعد  جاءت 
تعيدنا إىل السؤال احمللي الدائم: من يقدر 
على العيش طوياًل خارج السلطة وخارج نعيم 

املال العام؟
أن ال شراكة مع حزب اهلل، وأن  ُرفع شعار 
برنامج  ووضع  سوريا،  من  اخلروج  عليه 
زمين لتسليم سالحه، وتسليم املتهمني إىل 
العالقات مع  الدولية. ونودي بقطع  احملكمة 
بريوت،  من  السوري  السفري  وطرد  سوريا 
ومنع السفري اإليراني من التجوال خارج حدود 
القبول  اجلميع  على  فإن  وبالتالي،  مكتبه. 
بأن تكون الوزارات السيادية األساسية حتت 
هؤالء  حتدث  وطبعًا،  نفسه،  الفريق  إشراف 

عن الداخلية والدفاع واخلارجية.
 sms برسالة  اهلل  حزب  بعث  إن  ما  لكن، 
قصرية، يبدي فيها استعداده حلكومة متوازنة 
املطالب  كل  سقطت  حتى  األشاوس،  مع 
السياسية دفعة واحدة. من سعد احلريري إىل 
احلاكمة  العنصرية  واإلدارة  العظمى،  أمريكا 

يف فرنسا.
وللحظات، بدا اجلميع أمام لعبة سحر عجيبة. 
مل يعرف أحد كيف فّكت األحجية يف دقائق، 

واقرتب اجلميع من حلظة التفاهم.
لكن، فجأة، برز عنوان جديد ــــ قديم، وهو 
املداورة.  عنوان  وهو  يبدو،  كما  األساس 
قبل  الذي  اجلميع  أن  القرار  هذا  مع  واحلال 
التنازل سياسيًا، مل يكن يفكر باألمر السياسي 
على اإلطالق، بل بات هّم اجلميع، يف لبنان 
ليس  املداورة،  وهّم  املداورة.  وخارجه، هو 
آذار   14 فريق  يعرف  اليت  الدفاع  وزارة 
اهلل،  حزب  قتال  إىل  اجليش  تأخذ  لن  أنها 
وال وزارة الداخلية اليت يعرف حزب اهلل أنها 
لن تكون قادرة على تعديل جدول أولويات 
األمنية  املنظومة  من  كجزء  املعلومات  فرع 
وزارة  حتى  وال  له.  املعادية  السياسية  ــــ 
اخلارجية اليت ال يكفي صراخ عدنان منصور 
ودولية  إقليمية  بيانات  يف  سطر  لتعديل 
مكتوبة بدماء السوريني والعراقيني. وال حتى 
بعدما  منها  اجلميع  يهرب  اليت  املالية  وزارة 
االتصاالت  وزارة  حتى  وال  اخلزينة.  فرغت 
اليت وضعت براجمها على سكة، ظلت تقسم 
الكعكة إىل قسمني: واحد حصري لفريق 14 

آذار، وآخر للتقاسم مع فريق 8 آذار.
ماذا بقي غري وزارة الطاقة؟

منذ دخول التيار الوطين احلر احلكومة، واجلميع 
يتحدث عن الفساد. عن ثروة جربان باسيل 
وعائلة العماد ميشال عون، وعن مصاحل هذا 
أو ذاك من قيادات التيار داخل الدولة وعلى 

هوامشها.
لكن كل هؤالء مل خيرجوا لنا بورقة جتعل عون 
ومساعديه حتت الشبهة. فلماذا التسرت على 

ما يدينه لو كان األمر صحيحًا؟
ثم خيرج علينا من يسأل: طيب ملاذا يتمسك 

العماد عون بوزارة الطاقة؟
واهلل حلو!

طيب ملاذا يصر اآلخرون، كلهم، ما عدا حزب 

اهلل، على انتزاع وزارة الطاقة من عون؟
حنن أمام احتمالني ال ثالث هلما: إما أن كل 
أركان الطبقة السياسية يريدون تنفيذ القرار 
األمريكي ـــ اخلليجي مبنع لبنان من االنضمام 
إىل الدول النفطية، وبالتالي جيب تعطيل أي 
صار  بعدما  غاز،  أو  نفط  الستخراج  حماولة 
صعبًا على الشرطي الوقح )إسرائيل( تنفيذ 
هذه  لدى  أن  وإما  املعهودة؛  بطرقه  األمر 
الطبقة السياسية مشاريع تفرتض أنها قادرة 
على استثمارها من خالل وزارة الطاقة، ومن 
خالل مشروع استخراج النفط والغاز من الرب 

والبحر.
واحلال، أن لنا حقًا، حنن الناس العاديني أو 
غري العاديني، أن نثري كل الشكوك حول هذا 
وزارة  انتزاع  على  الغريب  العجيب  اإلصرار 
أنه  علمًا  احلر.  الوطين  التيار  يد  من  الطاقة 
جربان  كان  كرئيس حلكومة  خدم  أحد  من  ما 
باسيل وزيرًا فيها، إال قال: ال أطيقه، لكنه 

الوزير األنشط!
وإذا كان بني املسؤولني احلاليني من يقدر 
على اختاذ قرار، وملرة واحدة، ويؤتي مثاره 
مّتام  واحد:  فهو  املأساة،  هذه  مواجهة  يف 

سالم!
نتوجه إليه، ألنه ال أمل من الشريك اآلخر، أي 
الرئيس ميشال سليمان، الذي إن فكر خارج 
القصر اجلمهوري، فهو يذهب إىل عمشيت، 
ويف احلالتني وضع نفسه يف خصومة وعداء 
)حيلو له أن يسمي األمر منافسة( مع العماد 

عون.
نعود إىل مّتام سالم الذي يعيش حياة عادية. 
ال هم يف األسباب اليت أبقته قريبًا من الناس. 
وهو  اجلمهور.  إىل  األقرب  هو  اآلن،  لكنه 
يعرف أن البالد املتفجرة، واملقبلة على مزيد 
من اجلنون بفعل األلعاب النارية لالنتحاريني 
وإن  مزاح،  أي  حتتمل  تعد  مل  خلفهم،  ومن 
كان صحيحًا أن احلكومة لن تعاجل األمر، لكنها 

تتيح فتح األبواب أمام عالجات مقبولة.
أقفل  موجزة:  بعبارة  سالم  مّتام  إىل  نتوجه 
لعبة املداورة هذه، وشكل حكومة تساعد على 
حكومة  يف  سواء  البديل،  أما  األمور،  تهدئة 
أمر واقع أو حكومة تتجاهل املسيحيني، فهي 
ستكون مثل سيارة مفخخة، مثة من يريد لك 
الطيبني  بالناس  تنفجر  حيث  إىل  قيادتها 

فقط!

ترابط  وجود  الغربيون  السفراء  استبعد  ـــ   5
مباشر بني تعثر تأليف احلكومة اللبنانية واخفاق 
التوصل  يف  السورية  لالزمة   2 ـ  جنيف  مؤمتر 
اىل نتائج حامسة. استبق التقارب املتبادل بني 
حزب اهلل وتيار املستقبل حتديد اخليارات اليت 
أعدت ملؤمتر جنيف، واستبق كذلك عدم موافقة 
ايران فيه، ويف  السعودية على مشاركة  عدم 
محأة خالفات البلدين على العراق وسوريا. مع 
ذلك سارع حزب اهلل اىل اعالن تأييده الصيغة 
وخفف  املكلف  الرئيس  اقرتحها  اليت  احلكومية 
فعل  كذلك  آذار،   14 قوى  قادة  على  محلته 
يف  احلكومة  لتأليف  استعجاال  اظهر  ما  هؤالء، 
على  اقتصر  اقليمي  ترتيب  مثرة  الوقت،  ذلك 

االهتمام باستقرار هذا البلد.
ـــ واَزَن بعض السفراء بني تذمره من تأخر   6
وبني  املنصرمة  االشهر  طوال  احلكومة  تأليف 
تفّهمه احلجج اليت ساقها الرئيس ميشال عون، 
وقالوا انهم يشعرون حقا باحباط عزوه اىل ان 
املواقف املتنافرة من التأليف مل تلتقط اهمية 
دعم دولي استثنائي للبنان. كشفوا انهم ذهبوا 
اىل رئيس تكتل التغيري واالصالح وحضوه على 
املقابل  يف  واظهروا  املرونة،  من  مزيد  ابداء 
تقديرهم للشخصية املعتدلة واملتفهمة للرئيس 
املكلف، اال ان الطرفني تشبثا بوجهيت نظرهما. 
يقدم  كي  عنده  ليست  املشكلة  ان  عون  قال 
وضعها  اليت  بالقواعد  سالم  ومتسك  احلل، 

لتأليف حكومته منذ اليوم االول لتكليفه.
انهم  الرمسيني  للمسؤولني  السفراء  قال 
مواقف  الفريقني  تبادل  استمرار  يستغربون 
سلبية، بينما تتحّضر ايطاليا لعقد مؤمتر دولي 
لدعم اجليش يف روما بعد ثالثة اشهر، وتتحّضر 
من  متفرع  ثان  اجتماع  لعقد  بدورها  فرنسا 
يف  يعقد  للبنان«  الدولية  الدعم  »جمموعة 
اجتماع  مداوالت  يستكمل  آذار  مطلع  باريس 
»جمموعة الدعم« يف نيويورك يف 25 ايلول 
اخلمس  الدول  سفراء  احد  يرتدد  مل   .2013
القول حملدثه بنربة مل ختُل من رد  الكربى يف 
فعل انطوى على امتعاض: »فعلنا كل ما يف 
وسعنا اقليميا ودوليا من اجلكم، وال نزال امام 

املشكلة نفسها. املسؤولية مسؤوليتكم«.
7 ـــ الحظوا ايضا ان تضامن حزب اهلل مع عون 
منح شروطه للمشاركة والعقبة اليت تسبب بها 
حجما اكرب مما كان متوقعا وأوقع تأليف احلكومة 
ان  بعد  ما  يف  يتكشف  ان  قبل  اجلمود،  يف 
يشمل  بل  احلزب،  على  يقتصر  لن  التضامن 
أفرقاء آخرين يف قوى 8 آذار. سألوا عن ترابط 
حمتمل بني هذا التضامن وتشكيك حزب اهلل يف 
وجود تفاهم اقليمي صلب وقوي حيال لبنان، 
يشبه ذاك الذي رافق تسوية الدوحة عام 2008، 
ومحل احلزب على عدم جماراة حليفه املسيحي 
الرئيسي بدعم ترشيحه لرئاسة اجلمهورية. يف 
غياب تفاهم اقليمي صلب وقوي، ميلك حزب 
اهلل من احلجج ما يكفي لتأييد عون وتربير مواقفه 

واجتذاب اوسع دعم له من احللفاء اآلخرين.
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مقاالت وتحقيقات

احلياة يف الضاحية قبل التفجريات ليست كما بعدها. بعض األشخاص 
أمام حماهلم. خيشون ذاك »الوحش«  الرمل  بنوا ُدمشًا من أكياس 
الذي يظهر فجأة. خيافون، يقلقون، يتأملون، لكنهم يصّرون دائمًا 
على مفردة: »لن نستسلم«. خليط غري مألوف من املشاعر يف تلك 
أحياء، ما زالت  زالوا  أنهم ما  املنطقة. خوفهم طبيعي، دليل على 

غرائزهم اإلنسانية حّية
التفجريات  وعايشت  لبريوت،  اجلنوبية  الضاحية  يف  تعيش  أنت 
الحقًا،  شاهدتها  أو  دوّيها  مسعت  بتكرار،  )وغريها(  االنتحارية 
رأيت األشالء بأم عينك أو عاينتها يف الصور، متّر أيامك وسط هذا 
الكابوس اجلهنمي... وأنت اآلن تشعر باخلوف والقلق؟ ال تكابر. ال 
ختف من هذا اخلوف. إنه دليل إنسانيتك هنا. أنت مل تصر »وحشًا« 
بعد. رمبا حيق لك أن تفخر. ال ختجل خبوفك بل جاهر به. إن كان ال 
بد من اخلوف، فليكن من فقدانك هذا اخلوف. علم النفس معك، وكذا 
علم االجتماع، وقبل كل العلوم وبعدها، ها أنت بفطرتك أو غريزتك 

أو مّسها ما شئت: نزعة البقاء وبعدها يأتي كل شيء.
علم  يف  االختصاصي  يقول  والقلق،  اخلوف  مشاعر  عن  كتابه  يف 
دائمًا،  أمرًا سّيئًا  ليس  »اخلوف  إن  القائمي  علي  الدكتور  االجتماع 
على خالف ما يتصوره البعض. قد يّدعي بعض األشخاص، يف جمتمع 
ما، عدم اخلوف من أي شيء، وهو اّدعاء ال معنى له«. ويضيف يف 
شرحه »فوائد وأهمية اخلوف« أنه رمبا حيصل أن جند من ال خياف، 
ولكن »هؤالء إما جمانني وإما مصابون خبلل نفسي أو لديهم ختلف 

ذهين أو نقص حّسي«.
لكنه  خبوفهم.  خيجلون  ال  الذين  أحد  الضاحية،  ابن  فقيه،  حممد 
ال  هذا  »بالتأكيد  ليقول:  خوف،  كلمة  كل  بعد  دائمًا،  يستدرك، 
يعين استسالمًا. مستحيل. خناف ونقلق ألننا من جنس البشر، وألننا 
الضاحية  أول شخص يف  كان  فقيه  ومعناها«.  احلياة  قيمة  نعرف 
يضع أمام حمله، الذي يبيع فيه اهلواتف اخللوية، دمشًا من أكياس 
الرمل. بعده انتشرت تلك الظاهرة هناك، وكثرت احملال امُلدمّشة، 
الشاب  ليفعلوها. حمل  أواًل  إليها  يبادر  وكأنهم كانوا يريدون من 
يف منطقة حارة حريك، على مسافة قريبة جدًا من موقع االنفجارين 
وصف صوت  تفيده يف  عبارة  إجياد  حياول  األخريين.  االنتحاريني 
كل انفجار، فال جيد، فهو »صوت هيك، صوت غريب... ال أعرف 
كيف«. ال جيد حرجًا يف قول إنه بعد كل انفجار »كنت استيقظ لياًل 
على نقزات لعدة ليال«. طبعًا، لو كان يعيش يف السويد، مثاًل، 
وتعّرض ملا تعّرض له، لكان اآلن يلقى العناية الصحية ــ النفسية 
من قبل الدولة. لكنه يف لبنان، يف الضاحية حتديدًا، فهنا »اعتدنا 
األمر أو بدأنا نعتاده. ما حصل يف العدوان اإلسرائيلي عام 2006 مل 
يكن سهاًل، ولكن يؤسفين القول إن اإلسرائيلي كان عدوًا حمرتمًا، 
قياسًا بهؤالء التكفرييني، إذ كانت الطائرات ترمي املناشري وكنا 
عمومًا نعرف أننا يف حرب. لكن ما حيصل اليوم غري مفهوم متامًا، 
إذ تشعر أنهم يغدرون بك، يف أي حلظة ميكن أن يدوي االنفجار بال 

سابق إنذار«.
يفرح حممد عندما يعلم أن الشعور باخلوف، يف مثل تلك احلاالت، 
يف  الفلسفة  أستاذ  فبحسب  علميًا.  وصحية  طبيعية  حالة  هو  إمنا 
»صاحب الشخصية  برينز، فإن  الربوفسور جيسي  جامعة نيويورك، 
السيكوباتية )املريضة( يكبح االنفعاالت الغريزية اليت يستحيل على 
الشخص السليم كبحها، فهو ال يعرف اخلوف أبدًا، بل يستطيع أيضًا 
كبح مجيع االنفعاالت ذات املنشأ االجتماعي، مثل الشعور بالذنب أو 
باحملبة«. الشاب حممد فقيه غرّي منط حياته، يف العمل أواًل، وضع 
وأن  املنزل  يف  اجللوس  يريد  »ال  ألنه  حمله،  أمام  الرمل  أكياس 
احلياة ال بد أن تستمر«. عّدل أيضًا يف سلوكه اليومي، كما فعل 
أصحاب احملال اجملاورة، إذ »بطريقة عفوية بتنا نصنع جّوًا جديدًا، 
فيه املرح والتسلية، فنلعب البالي ستايشن داخل احملل لكي نتحدى 

همس يف الضاحية: نعم حنن خائفون

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 

أكياس رمل أمام أحد املحال التجارية يف الضاحية الجنوبية )مروان بو حيدر(

محمد نزال

فكرة االنهزام واليأس. هذا ما لن نصل إليه... لن نعطيهم إياها«. 
ينطبق كالم فقيه على ما يورده الربوفسور برينز يف دراساته، حيث 
يقول: »االنفعاالت مصممة للتعبري عن حاالت حمددة، فاخلوف مصمم 
ملواجهة التهديد، ترافقه جمموعة حمددة من التغريات البدنية واألمناط 

السلوكية«.
حسني عمرو، صاحب مقهى »AMRO« الكائن يف الشارع العريض، 
حمله  أمام  وقعا  واحد،  شهر  خالل  انفجارين  من  جنا  الذي  الشاب 
متامًا، يقوهلا بوضوح: »نعم حنن منّر يف مرحلة خوف وقلق، وكل من 
يقول لك غري ذلك فهو إما يكذب على نفسه وإما هو بال شعور«. 
بعد التفجري الثاني فّكر عمرو يف أن يقفل املقهى نهائيًا، لكنه يف 
بالعدول عن  وأقنعوني  عادوا  »بعض األصدقاء  رزق.  باب  النهاية 
القرار. قد يظن البعض أن هذا الكالم يعين استسالمًا، بالتأكيد ال. 
حركة الناس تضاءلت يف املنطقة على حنو الفت، لكن مع الوقت 
سيعود كل شيء إىل ما كان عليه. صمدنا يف حرب متوز، وسنصمد 
إىل جانب املقاومة اآلن. أصاًل حنن ولدنا وكربنا يف هذه األجواء. 
اآلن من  ما حيصل  مباشرة،  أننا لسنا يف حرب  املرة  الفارق هذه 
تواجه  فعندما  إسرائيل.  مع  احلرب  من  أصعب  هو  غادرة  تفجريات 
أشخاصًا ال معنى عندهم للشرف وال يعطونك حتى فرصة الدفاع عن 
نفسك، فطبيعي جدًا أن تشعر بالقلق والرتقب. لقد رأيت املوت أمام 
عيين مرتني، رأيت األشالء والنار والدخان، عشت الصدمة، ولكن مع 
ذلك سأبقى يف الضاحية وسنتعايش مع األمر«. ُيصّر حسني على أن 
ننقل عنه عبارة: »أقول للتكفرييني، رغم اخلوف والقلق هنا، ومهما 

فعلتم، لن جتعلونا نقف ضد حزب اهلل. اسألوا عنا جيدًا«.
مواقع  على  و«القلق«  »اخلوف«  عن  اآلراء  من  الكثري  متابعة  ميكن 
التواصل االجتماعي. آراء أشخاص من أهل الضاحية. واحدة تقول: 
»صرنا خناف من أي سيارة، من حمطة بنزين، من سوق ومن طبشة 
باب وأي صوت قوي... كنت ظننت أن احلرب االسرائيلية واالحتالل 
هما أسوأ ما مررنا به«. آخر، متدين مع »مسحة« حزبية، يدعو الناس 
إىل »االبتعاد عن املاديات والتوجه حنو الروحانيات«. حياول تهدئة 
الناس باخلطاب »املشائخي« التقليدي، وليس بعيدًا أن يكون هو 
من أكثر القلقني. منط من اخلطاب شاع أخريًا، كأن أصحابه يريدون 
سلب الناس حقهم يف اخلوف الطبيعي، يف ما ُيشبه »االختباء خلف 
باتوا  الضاحية  أهالي  أن  األكيد  األمام.  إىل  اهلروب  أو  اإلصبع« 
»مدرسة« قائمة بذاتها يف الصرب. ما عادوا حباجة إىل تلقني. باتوا 
اليوم، أكثر من أي زمن مضى، بعد كل الذي قاسوه وعانوه، حمرتيف 
الصرب والتكّيف مع اخلوف يف الوقت عينه. ليس اخلوف املرضي، أو 

االنهزامي، بل ذاك اخلوف الذي يعطي للحياة نبضًا.

اخلوف جهرًا ومكابرة
ال تسكن رشا يف الضاحية، لكن أقاربها هناك، كانت ترتدد إليهم 
لزيارة  »حتسب  التفجريات صارت  بعد سلسلة  اآلن  لكن  أسبوعيًا، 
أيام:  الضاحية ألف حساب«. كتبت على صفحتها اإللكرتونية قبل 
»أنا أخاف، أنا أهاب املوت كثريًا، أنا بشر. خمافة املوت ال معابة 
نهاب  ال  حنن  وفخر:  بزهو  يّدعون  الذين  أولئك  من  لست  فيها، 
وأحبيت،  أهلي  أخاف على  أحب،  أعز من  أفقد  أن  أخاف  أنا  املوت. 
من ال يهاب املوت هو واهن اإلميان«. تلخص هذه الكلمات الكثري 
ومن  الضاحية،  أهل  من  كثريون  يعيشها  اليت  النفسية  احلالة  من 
كانوا يرتددون إىل الضاحية، وإن كانوا مجيعًا ُيصّرون على مفردة 
إىل  اخلوف  يف  ينقسمون  أنهم  إال  االستسالم«،  وعدم  »الصمود 
خياف  من  ومنهم  طبيعي،  ألنه شعور  خبوفه،  جياهر  األول  نوعني. 
ويقلق ولكنه يرفض االعرتاف، مكابرة، كهروب إىل األمام. لنأمل 
أن يظل أهل الضاحية خيافون، يف ظل مسلسل املوت املتنقل، لنأمل 

أن يبقوا على طبيعتهم اإلنسانية.

يقف املنقذ خلف الباب. حتسنت لغته وقدراته التعبريية وحتكمه 
فكه  بعد  إلطاللته  العونيون  يفرح  مرونة.  أكثر  بات  بعواطفه. 
وحدة املسار واملصري مع القوات اللبنانية. يثلج قلب حزب اهلل 
الثلث احلكومّي  بعدم اشرتاطه رجوعه من سوريا وحصوله على 
املعطل. وحيلي أحالم الرئيس نبيه بري بعدم سؤاله عن احلقائب 
اليت ستسند إليه. أحرج الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد 

جنبالط، وليس بعد حرج الرئيس جنيب ميقاتي إحراج.

توافقية،  حكومة  بتشكيل  احلريري  سعد  الرئيس  ترحيب  خطف 
عشية تلويح عضو الئحته البريوتية النائب مّتام سالم قبل حنو 
أربعة أسابيع بتشكيل حكومة »حيادية«، أنفاس قوى 8 آذار. ما 
عادت هذه القوى تعرف كيف تعاود التنفس بنحو طبيعي. هي 
كانت حائرة يف كيفية تعطيل خطوة سالم، فاكتشفت منقذها. 
تصدق قوى 8 آذار كذبتها عن اخلشية الغربية عمومًا واألمريكية 
خصوصًا من إطاحة حزب اهلل ـــ ردًا على استبعاده من احلكومة 
ـــ بكل مكتسباتهم يف املنطقة، وفرضهم على احلريري مّد يده 
إلنقاذ ما ميكن إنقاذه. لكن بدل أن تنفض يديها منه، تهب هذه 
ميكن  ما  إنقاذ  احلريري يف  ملساعدة  استثنائية  حبماسة  القوى 
النفوذ. تصدق كذبتها األخرى أيضًا عن وجود  إنقاذه من هذا 
بنودها  أحد  تقتضي يف  اللبناني،  امللف  بشأن  إقليمية  تسوية 
أية شروط  دون  السلطة  إىل  حلفائه  دون  من  احلريري  دخول 

سواء سياسية أو بشأن عدد حقائبه الوزارية ونوعيتها.
ال يسأل أحد يف هذا الفريق نفسه عن احتمال تلويح احلريري، عرب 
سالم، بإقصائهم احلكومّي الستدراجهم إىل ملعبه. يف حسابات 
8 آذار، سالم شيء، واحلريري شيء آخر. مشكلة العناد العوني 
يف تشكيل احلكومة هي مع عناد سالم وإصراره على املداولة، 
وليس مع املنظومة السياسية اليت تقف خلفه. نسي املنّظرون 
نظريتهم عن استخدام تيار املستقبل التكفرييني البتزاز حزب اهلل 
وإظهار نفسه مبظهر املعتدل، منظرين هذه املرة لقدرة املستقبل 
وحده على كبح مجاح هؤالء. أشرف ريفي وخالد ضاهر ورئيس 
بلدية عرسال باتوا اآلن شيئًا يف حسابات 8 آذار، واحلريري شيئًا 

آخر. احلريري السابق شيء، واحلريري احلالي شيء آخر.
احلريري هو الواعي الواعد املعتدل احلريص على املصلحة العامة. 
نائبًا  ستظنونه  األيام،  هذه  احلريري  عن  عونيًا  نائبًا  تسألوا  ال 
أمليًا. ظن النائب إبراهيم كنعان أن كتاب »اإلبراء املستحيل« 
سيوفر له فائضًا من اإلعجاب اجلنرالّي به، فإذا بنعمة الكتاب 
باجتماعات  نفسه  كنعان  استلحاق  لوال  نقمة  إىل  تتحول  تكاد 
تنسيقية مع كتلة املستقبل. نسي العونيون قوهلم إن »اإلبراء 
أكثر  الدموي«  »اإلبراء  أن  اهلل  حزب  ونسي  مستحيل،  املالي« 
العماد  ليس  اجلمهور.  يكون  القيادة،  تكون  وحيث  استحالة. 
ميشال عون وحده من حيب »الشيخ سعد الدين« على حد قول 

بل اجلمهور أيضًا. سابقًا –  إعالمه – 
وهذا ليس غرامًا من جانب واحد. يف اجلهة األخرى يفاجئك أحد 
أبرز صقور املستقبل بالقول: »نتفهم مطالب رئيس تكتل التغيري 
واإلصالح العماد ميشال عون، وجيب تدوير الزوايا إلعطائه كل 
ما يريده، ال ميكن أن تتشكل حكومة من دونه«. وال تكاد تبلع 
أنفسهم  لبنانيني  بتزنري سبعة  »ال تستخف  يتابع:  ريقك، حتى 
باملتفجرات لتفجريها بلبنانيني آخرين، بالنسبة إىل املستقبل قبل 
غريه هذا خميف«. فعاًل، يزداد النائب عمار احلوري شبهًا باألخ 
ملحم خلف )رئيس مجعية »فرح العطاء«( يومًا تلو اآلخر. تظن 
النائب قاسم عبد العزيز زميله قاسم هاشم. وخيرج من يلتقي 
الرئيس فؤاد السنيورة بانطباع أن كل ما يشتهيه الرجل انتخابه 

رئيسًا جلمعية خريية.
احلريري اآلن هو احلل. من صّدق تعهد قائد اجليش قبيل التمديد 
له أنه سيحاصر عرسال، يصدق اليوم أن احلريري سيفعل ذلك. 
ومن يضع الرئيس جنيب ميقاتي له يديه يف ماء متويل احملكمة 
يأخذه  الباردة،  املعلومات  وفرع  الزور  شهود  وقضية  الدولية 
عشية  العونيون،  بات  يشاء.  كما  و«جييبه«  احلريري  الرئيس 
الطوائف  بني  العادل  التقاسم  يناصرون  الرئاسية،  االنتخابات 
رئاسة  تعطوننا  الوزراء،  جملس  رئاسة  نعطيكم  للسلطة: 
جملس  برئاسة  بري  نبيه  الرئيس  احتفاظ  ظل  يف  اجلمهورية، 
وحل  التشكيل  ألزمة  واحلل  األمين،  للفلتان  احلل  هو  النواب. 

الفراغ الرئاسي.
ال أحد يف تيار املستقبل يقوهلا صراحة، وهو يرتفع بالطبع عن 
طلب رئاسة جملس الوزراء. هو مع ما تقتضيه املصلحة الوطنية، 
مع محاية االستقرار، مع السياحة. سقطت نظرية البديل السين 
الدمشقية،  التجربة  استنساخ  ومعها حماولة  املستقبل  تيار  عن 
وانتفت احلاجة إىل متويه املستقبليني عودتهم إىل السلطة بنائب 

من كتلتهم.

»سعد راجع«... شعار 
املرحلة العوني!

غسان سعود
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أعوام من  اليوم، مثانية  يستعيد ميشال عون، 
يستذكرها  نصراهلل.  حسن  مع  »تفاهمه«  عمر 
بفرح يغزو عينيه حلظة احلديث عنها. كأنه حياول 
ما،  اطمئنانًا  فيستعيد  حلظة.  حلظة  استعادتها 
وإحساسًا باكتفاء من يتيقن أنه كان على حق 
العينان،  تغور  احملطات،  بعض  عند  وصواب. 
تتعّمقان. كأنهما تبحثان يف مفصل ما عن نقطة 
سقطت. عن فكرة ُأغفلت أو عن غاية مل تَصب. 
يدرك ال شك أن »التفاهم« مل يبلغ كل مراميه، 
الوطن. لكنه  ال بني طرفيه، وال على مستوى 
الباقي  أنه حقق األهم، وأن األهم  يدرك أكثر 

مفتوح للتحقق يف هذه األيام بالذات.
يدرك  مل   2006 شباط   6 »تفاهم«  أن  صحيح 
أواًل. ظل إىل  أبعاده على مستوى فريقيه  كل 
حد بعيد، أكثر من تفاهم بني رجلني. فيما بدا 
التقاطع  من  شيئًا  أو  تقارب،  من  أقل  أحيانًا 
بني فريقني وساحتني وبيئتني. قّلة قليلة جدًا 
»وثيقة  بتمعن  قرأت  مثاًل،  السيد،  أنصار  من 
خريف  عون  أطلقها  اليت  املسيحية«  الطروحات 
ال  اجلنرال  أنصار  من  أقل  وقّلة   .2007 العام 
شك، درست دقائق »الوثيقة السياسية حلزب 
اهلل« اليت أعلنها السيد يف تشرين الثاني 2009. 
وما مل حيصل على مستوى القيادات، مل يتعّمم 
إىل  املسألة  ظلت  القواعد.  مستوى  على  طبعًا 
حد كبري خمتزلة بكيمياء شخصية بني شخصني 
استثنائيني، التزما فألزما. فيما الباقي اقتصر 
العرضي.  وفيها  األساسي  فيها  هوامش  على 
فيها اجلوهري وفيها اهلامشي. فيها شعور عميق 
والدولة  الوطن  مبادئ  إىل كل  النظرة  بتطابق 
يف  مياومني  على  الصراع  وفيها  واملستقبل. 
املصري  بوحدة  البنيوي  اإلميان  فيها  الكهرباء. 
وفيها  الوطنيني،  واالنتماء  اهلوية  ونهائية 
أو  حمطة  أو  مفصل  كل  عند  احلسابية  النزعة 
تعيني أو استحقاق: ماذا رحبنا من »التفاهم« 

وماذا خسرنا بنتيجته؟!
مل  نفسه  »التفاهم«  أن  املقابل  يف  وصحيح 
خيرتق جدار الالتفاهم، أو أسوار التصادم بني 
الوطن  اآلخرين يف  والشركاء  فريقيه من جهة 
من جهة أخرى. ال بل أحيانًا بدا كأنه أنتج مفارقة 
أنه  على  نفسه  عن  أعلن  ففيما  يقصدها.  مل 
قبل  من  له  أريد  اآلخرين،  صوب  أوىل  خطوة 
يف  أخرية  خطوة  يكون  أن  أنفسهم  اآلخرين 
مبفردتها  الكلمة  هذه  أن  حتى  الطالق.  طريق 
أنها كانت  ما يعين  يوم.  ذات  القاسية قيلت 
يف الذهن كل حني. علمًا أنه إذا الطالق على 
مستوى الفرد أبغض احلالل، فهو على مستوى 
تركيبة مثل لبنان، اسوأ احلرام. ألنه يصري قتاًل 
مطَلق  لكل  إبادة  بل  للجميع،  مقصودًا  متعمدًا 
شباط   6 »تفاهم«  على  ُفرض  هكذا  ومطِلق. 
2006 ــــ وهو حياول منذ حلظة والدته أن يكون 
يكون  أن  ــــ  الوطن  روزنامة  جديدًا يف  تارخيًا 
ترددًا بني تارخيني. بني 6 شباط 1984، تاريخ 
»دولة«  سقوط  على  داللة  خصومه  يستذكره 
غزوة  تاريخ   ،2006 شباط   5 تاريخ  وبني  ما، 
األشرفية، يستذكره أنصاره تأكيدًا منهم على 

حسن اخليار!
كل تلك اجلوانب العالقة أو الناقصة، تطفو يف 
عيين ميشال عون يف 6 شباط. هو من عاش 
وعايش كل تلك التواريخ. غري أن نظرته تبدو 
أكثر انشدادًا إىل اآلتي، ال إىل املاضي. كأنه 
يعود اليوم إىل واقعة واحدة من مثار »التفاهم«، 
حيملها حتّفزًا لوثبة جديدة. واقعة أنه بعد أشهر 
قليلة على تلك الوثيقة، جاءت اسرائيل جبيشها 
وعدوانها ونارها وأبواب اجلحيم. حتى بدت يف 
حلظة وكأنها حتشر مجاعة كاملة، طائفة مؤسسة 
املوت  إما  جهنمية:  جدلية  يف  برّمته،  للوطن 
حبرب العدو، وإما املوت بسالم الشرعية الدولية 
موقف  عن  مبعزل  لبنانية.  حكومة  من  املغّطاة 
اتهامات،  دون  ومن  يومها.  السنيورة  فؤاد 
وبعيدًا عن منطق التخوين أو التكفري السياسي. 
املأزق  ذلك  إىل  دفع  مكّوناته  بكل  لبنان  كل 
»قيصر روما«، كما  السيدة رايس  يوم كانت 

كيف يفكر عون يف 6 شباط 2014؟
جان عزيز

كتب جوزف مساحه. صار حزب اهلل، أو صارت 
ال  مطرقة  بني  كله،  لبنان  صار  أو  املقاومة، 
شرعية اسرائيل وسندان ال شرعية نظام دولي 
يف  احلكومية  الالشرعية  صراع  وبينهما  منحاز، 
األحوال  كل  يف  النتيجة  أن  بدا  حتى  بريوت. 
أن نسقط  وإما  بالنار،  أن نسقط  كارثة. فإما 
بقرار، وإما أن ننتهي بنتيجة تلك الصورة اليت 
خطط هلا عّرابو العدوان: أن يظهر السنة وكأنهم 
الشيعة،  على  الصهاينة  حرب  من  مستفيدون 
بالالمباالة  موهومون  متفرجون  املسيحيون  فيما 
أو باالستفادة من ضرب االثنني. فينفجر الوطن 

وينتحر امليثاق ويندثر شعب وبلد.
أو  ــــ  أنقذ  »التفاهم«  أن  عون  ميشال  يؤمن 
اللحظة. فبني صمود  تلك  ــــ  إنقاذ  ساهم يف 
الدولة  وصمود  الراس،  مارون  يف  املقاومني 
اللبنانية، رغم كل التجريح والتشكيك الالحقني، 
وبني انبالج فجر تفاهم شعيب فعلي، بني كل 
مواطن نازح وكل مواطن فاتح قلبه وبيته له، 

أنقذ »التفاهم« لبنان.
عون  ميشال  عيين  ترتسم يف  نفسها  الصورة 
اليوم. مع فارق واحد يف املشهد: التكفرييون 
باقي  فيما  اسرائيل.  حمل  أخذوا  االنتحاريون 
نفسها.  أدوارهم  بل  أماكنهم،  يف  الالعبني 
مرة  البلد  تفجري  حتاول  ذاتها  املؤامرة  كأن 
ثانية، بصورة من نوع حشر طائفة بني ضربات 
أو  اإلرهاب من جهة، وبني قطف مثار حكومية 
وزارية أ و«بيانية« من جهة أخرى. كأن هناك 
لعبة  معًا، يف  والسنة،  الشيعة  زّج  حياول  من 
أن   .2006 متوز  للعبة  مطابقة  أخرى،  جهنمية 
مطرقة  بني  طائفة  إيقاع  مفاده  انطباع  يتكّون 
التنازالت  سندان  وبني  االنتحارية،  التفجريات 
السياسية واحلكومية. فتصري كل عوامل انفجار 

الوطن وانهياره جاهزة ألي حلظة وصاعق.
من ال يقرأ هذا املشهد، ال يفهم احتفال عون 
بالذكرى الثامنة للتفاهم، بدعوته الصرحية إىل 
بدل  عون،  احنياز  يفهم  وال  »ثالثيًا«.  جعله 
الصراع على »ثالثية« املقاومة، إىل الدفاع عن 
»ثالثية« تفاهم وطين ميثاقي شامل ال يستثين 
القائمة  الشخصية  الكيمياء  تكون  ال  قد  أحدًا. 
بني اجلنرال والسيد متوفرة للركن الثالث، سعد 
احلريري. غري أن مسّلمات الفيزياء الوطنية جيب 
أن تكون البديل عنها. فسيبة البلد حتتاج إىل 
توهم  إذا  فكيف  سقطت.  وإال  ثالث،  اساس 

البعض تركيبها على رجل واحدة؟!

العماد عون

رغم حديث املسؤولني اإلسرائيليني عن تعاظم قدرات 
حزب اهلل العسكرية التدمريية، يواظب هؤالء يوميًا على 
تهديد لبنان حبرب مهولة، ما يطرح عالمات استفهام 
عن الغاية من هذه التهديدات، وهل هي مقدمة حلرب 

أم هروب منها؟
يف تطور الفت، أطلق اجليش اإلسرائيلي العنان ملعظم 
تهديدات  وتوجيه  العلين  للظهور  األساسيني  قادته 
للبنان وحزب اهلل، ووصف التحديات القائمة واحلرب 
العسكرية  القدرة  وتفصيل  هلا،  واالستعداد  املقبلة 

للطرف الثاني وتوّزعها.
ففي غضون يومني، أدىل كل رجاالت الصف االول، 
احلرب  وزير  هؤالء  ضمن  ومن  لديهم،  مبا  تقريبًا، 
ونائبه  غانتس  بين  األركان  رئيس  يعلون،  موشيه 
ايشل، رئيس  أمري  اجلو  ايزنكوت، قائد سالح  غادي 
شعبة االستخبارات افيف كوخايف، املدير العام لوزارة 
يوسي  العسكرية  الكليات  قائد  هرئيل،  دان  احلرب 

بايدتس، وغريهم.
اإلعالمية  والتصرحيات  املقابالت  تكثيف  لوحظ  كذلك 
التدريبات  تناولت  والكتائب،  األلوية  ملسؤولي 
واملناورات اجلارية، واجلاهزية خلوض احلرب مع حزب 
االنتصار«  »شبه  أو  االنتصار  على  التأكيد  مع  اهلل، 
اجليش  قدرة  استعراض  أيضًا  يفتهم  ومل  املقبل. 
االسرائيلي اليت باتت »مخسة عشر ضعفًا« قياسًا مبا 

كانت عليه عشية عدوان 2006.
وإىل جانب حزب اهلل وقدراته، رّكز قادة العدو على 
»اجلهاد العاملي« والفروع املرتبطة بتنظيم »القاعدة«، 
ولبنان  سوريا  يف  وترّكزها  وتهديداتها  وتعاظمها 
مبوجب  التهديد،  هذا  أن  إال  أخرى.  قريبة  وساحات 
مستقبليًا  يزال  ال  املعلنة،  اإلسرائيلية  التقديرات 
وكامنًا، وال يبدو أنه سيكون واقعًا ملموسًا يف الفرتة 

املقبلة.
سبق ذلك، صدور التقدير االسرتاتيجي السنوي ملركز 
اهلجمات  مواصلة  اىل  دعا  الذي  القومي  االمن  أحباث 
اىل  سوريا  من  نوعي  سالح  انتقال  ملنع  االسرائيلية 
مبجمل  وتعمل  القيادة  تتبّناه  التقدير  هذا  اهلل.  حزب 
توصياته، حبسب رئيس االستخبارات السابق عاموس 

يدلني.
يف العادة املتبعة، إسرائيليًا، فإن إطالق التهديدات 
والوعد باالنتصار وسحق األعداء يف أي مواجهة مقبلة، 
زيادة  خالل  من  التهدئة،  اىل  إسرائيل  توجه  ختدم 
كاشفًا  كونه  من  أكثر  األعداء،  جتاه  الردع  منسوب 
تشمل  كهذه  تهديدات  بأن  العلم  مع  عدائية،  لنيات 
مقدمة  أيضًا  تشكل  وخطره،  العدو  لقدرات  توصيفًا 
لشن  ـــ  مبيتة  نية  هناك  كانت  حال  يف  ـــ  ضرورية 
اعتداءات. لكن أّي من اهلدفني تسعى إليه إسرائيل 

يف هذه املرحلة؟
مسبوقة  غري  بضخامة  اإلسرائيليون  املتحدثون  أقّر 
لقدرة حزب اهلل على إحلاق األذى بإسرائيل، وجاهزيته 
خلوض أي مواجهة مقبلة مع اجليش االسرائيلي. فأشار 
رئيس االستخبارات افيف كوخايف، مثاًل، إىل أن هناك 
170 ألف صاروخ موّجهة اىل إسرائيل من قبل »قوس 
األعداء«، حصة حزب اهلل وحده منها أكثر من 100 ألف 
صاروخ، فيما حتّدث مسؤولون إسرائيليون عن نوعية 
اهلائلة.  التدمريية  وقدرتها  ودّقتها  الصواريخ  هذه 
وأكدوا أن جاهزية احلزب للمواجهة مل تتأثر رغم تدّخله 
العسكري يف سوريا، وأن اخلربة القتالية اليت اكتسبها 
حد  على  والدفاع  اهلجوم  جلهة  سوريا،  يف  مقاتلوه 
سواء، ستكون حاضرة يف احلرب املقبلة، وهذا األمر 
»جيب أن يؤخذ على حممل اجلد، يف التجهز االسرائيلي 
للمعركة«. ويتوّقع هؤالء، يف حال اندالع احلرب، أن 
بإسرائيل، مل تشهدها  هائلة  أضرارًا  اهلل  حزب  يلحق 
من قبل، وتشمل إضافة اىل إمكان استهداف أي نقطة 
مبا  اختالفها،  على  التحتية  البنى  العربية،  الدولة  يف 
والقواعد  واملوانئ  واملطارات  واملياه  الكهرباء  فيها 
واتفق  وغريها.  الصناعية،  واملناطق  العسكرية 
املسؤولون واخلرباء االسرائيليون على أن كلفة احلرب 
املقبلة ستكون باهظة جدًا، وهو ما يلقي بظالله على 
قرار البدء باحلرب ومدتها والنقطة اليت تنتهي فيها، 

وذلك على النقيض متامًا من املواجهات السابقة.
كذلك لفت كوخايف إىل أن القدرة العسكرية اجملّمعة 
الفعلي  استخدامها  عدم  مع  حتى  اهلل،  حزب  لدى 
أو  اعتداء  على  ردًا  تفعيلها  إمكان  على  واالقتصار 
أو  ُتضرب  أن  ينبغي  اليت  األهداف  يف  تؤثر  ابتداء، 
منعًا  لبنان،  يف  ضربها  عن  االمتناع  جيب  اليت  تلك 

لالستهداف املقابل.
ما الذي قالته إسرائيل، إذًا، من خالل تهديداتها؟

استبعد املسؤولون اإلسرائيليون اندالع احلرب املقبلة 
يف املرحلة احلالية، ألن ال مصلحة للطرفني يف ذلك، 
استدراج  ثالث يف  أي طرف  ينجح  أن  استبعدوا  كما 

هل تهرب إسرائيل من احلرب مع حزب اهلل؟
إسرائيل اىل الساحة اللبنانية، ردًا على عمليات تشن 
انطالقًا من لبنان. وكان يعلون واضحًا جدًا حيال هذه 
اىل  االستدراج  حماوالت  أن  اىل  لفت  عندما  النقطة 
الداخل اللبناني باءت بالفشل، مشّددًا على أن إسرائيل 
لن تقع يف الفخ، وهي متيقظة إلفشال حماوالت كهذه 

مستقباًل.
مع ذلك، أهمل املتحدثون اإلسرائيليون مسألة الوقوع 
يف حرب غري مطلوبة من كال اجلانبني. ماذا عن اخلطأ 
يف احلسابات؟ وماذا عن اخلطأ يف تقدير موقف اجلانب 
الثاني؟ وماذا عن اخلطأ االستخباري يف تقدير القدرات 
إغراء  عن  وماذا  ومتغرياتها؟  املبيتة  والنيات  املقابلة 
الداخل اللبناني إلسرائيل، كي تبادر اىل اعتداء، حيث 
البيئة املتشكلة من خصوم حزب اهلل، داخليًا، قد تغري 

أحدًا ما يف إسرائيل بشن اعتداء؟
يف هذا السياق، برزت كلمة قائد سالح اجلو امري ايشل 
الذي حتدث عّما مّساه »املعركة ما بني احلروب«. ويف 
اجلو  سالح  مهمة  أن  اىل  ايشل  أشار  ذلك،  تفصيل 
معاجلة التهديد من خالل شن عمليات وهجمات تؤدي 
منع  هي  وإحداها  تأجيلها.  أو  احلرب  نشوب  منع  اىل 
شن  يف  يتسبب  قد  للتوازن«  »كاسر  سالح  وصول 
حتمل  احلروب«  بني  ما  »املعركة  هذه  أن  إال  حرب. 
يف طياتها تهديدًا بالتسبب يف نشوب حرب. األسئلة 
املثارة حوهلا ميكن تركيزها يف سؤالني اثنني: ماذا عن 
ما بني احلروب، ورفع مستواها  املعركة،  توسع هذه 
واستهدافاتها وساحتها من ناحية إسرائيل؟ وماذا عن 
خطأ إسرائيل يف تقدير حسابات موقف الطرف الثاني 

من أجل استمرار هذه االعتداءات، وأيضًا اتساعها؟
بأي  ميكن،  ال  أنه  على  اإلسرائيليون  املتحدثون  أمجع 
اهلائلة  التدمريية  القدرة  مقارنة  االشكال،  من  شكل 
لرتسانة حزب اهلل العسكرية مبا كان لديه عشية حرب 
أضرارًا  االسرائيلي  اجلمهور  وسيلمس   .2006 عام 
وكان   .1948 عام  الدولة  نشوء  منذ  هلا  يتعرض  مل 
الفتًا اإلسهاب يف توصيف هذه القدرات، وكأنه جاء 
على  وردًا  اإلسرائيليني،  املسؤولني  ذمة  لرباءة  طلبًا 
هي  »حرب  عن  إسرائيل  امتناع  أسباب  عن  التساؤل 

جاهزة خلوضها«.
املنطقة  قائد  أطلقها  اليت  الضاحية«  »نظرية  غابت 
يتوىل  الذي  ايزنكوت  غادي   2008 عام  الشمالية 
حاليًا منصب نائب رئيس األركان. وتنّص النظرية ـــ 
ـــ على أن  اليت لقيت رواجًا وتنظريًا إسرائيليًا كبريًا 
احلرب املقبلة مع حزب اهلل ستشهد تدمريًا كاماًل ألي 
أو بلدة لبنانية تطلق منها رصاصة واحدة على  قرية 
النظرية  أو على اجلنود االسرائيليني. غياب  إسرائيل 
جراء  يتكّون  أن  ميكن  الذي  االنطباع  رغم  الفتًا،  كان 
احلديث املسهب عن القدرات االسرائيلية غري املسبوقة 
والقدرة التدمريية اهلائلة اليت باتت يف حوزة اجليش 
إيشل  إىل  املنسوب  الكالم  فإن  كذلك  االسرائيلي. 
مدنية  مناطق  يف  العسكرية  القواعد  آالف  وجود  عن 
جيب على اجليش التعامل معها يف احلرب املقبلة، ال 
يشري اىل تنّب لنظرية الضاحية والتدمري الكامل للقرى 

والبلدات.
يكشف  اإلسرائيليني  املسؤولني  كلمات  يف  التدقيق 
أن »نظرية الضاحية« مل تعد حتتل املكانة اليت كانت 
عليها، واستبدلت باحلديث عن أهداف حمددة، عسكرية 
ال  قد  آنية  أهدافًا  ختدم  بذاتها  وهي  املدنيني،  بني 
إثارة  منها  والغاية  احلرب،  بسياقات  مرتبطة  تكون 
على  اهلل،  حزب  على  والضغط  املدنيني  لدى  اخلوف 

فرض نشوبها.
املسؤولني  كلمات  يف  برز  ذلك،  نقيض  على 
لدى  ومباشر  وصريح  ـــ  ضمين  إقرار  االسرائيليني 
البعض ـــ بتوازن قدرة الردع، رغم عدم توازن القدرة 
العسكرية: بنية حتتية مقابل بنية حتتية؛ قدرة تدمري 
مباشرة  إصابات  هائلة؛  تدمري  قدرة  مقابل  هائلة 
ودقيقة مقابل إصابات مباشرة ودقيقة. وهذه العوامل 
واملعطيات حتّتم االبتعاد عن نظرية الضاحية، بطبيعة 
احلال، علمًا بأن ما جرت اإلشارة إليه من معادالت يف 
كبار  به  بل صّرح  فيه،  مبالغًا  يأت  مل  السياق،  هذا 

القادة العسكريني، ومل يعد تقديرًا خمفيًا.
الكلمات  فورة  لبنان يف سياق  عن  ورد  ما  أهم  هذا 
توصيفًا  يكون  وقد  االخرية،  االسرائيلية  واخلطابات 
أهواهلا  بتوصيف  مشبعة  مقبلة،  حلرب  مقدر  لواقع 
أنه  على  االسرائيلي  واليت يصّر  للجانبني،  وأضرارها 
على  يعمل  لذلك،  وفقًا  بل  ألهواهلا،  تبعًا  يريدها  ال 
منعها. لكن هل هو قادر على التحكم يف كل عواملها 
يف  اخلطأ  أن  هو  السؤال  هذا  يطرح  ما  ومسبباتها؟ 
من  كثري  يف  السبب  كان  االسرائيلية  احلسابات 
املواجهات اليت خاضتها تل أبيب سابقًا، وحتديدًا يف 

الساحة اللبنانية.
يحيى دبوق
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
ابتكار جديد يف تهريب املخدرات داخل 

»تعاليق مالبس«
	 	

يلجأ	جتار	املخدرات	يف	كل	مرة	اىل	ابتكار	طرق	وأساليب	لتهريب	
املخدرات،	وجديدها	تهريب	أكثر	من	مخسة	كيلوغرامات	من	حبوب	
املخدرات	داخل	تعاليق	مالبس،	ضبطت	مع	أحد	املسافرين	السوريني	

يف	مطار	رفيق	احلريري	الدولي.
فيه	 أشارت	 بيانًا	 الداخلي	 األمن	 لقوى	 العامة	 املديرية	 وأصدرت	
اىل	أنه	بتاريخ	2014/02/04	ونتيجًة	لعملية	تفتيش	دقيقة،	متّكنت	
فصيلة	التفتيشات	يف	سرية	مطار	رفيق	احلريري	الدولي	من	إحباط	
عملية	تهريب	كمية	من	احلبوب	املخّدرة	»كبتاغون«	ُقّدرت	حبوالي	
ثالثني	ألف	حّبة	أو	ما	يعادل	/5,475/	كيلوغرامات،	ضبطت	داخل	
»تعاليق	مالبس«	ضمن	جتاويف	ُصّممت	خصيصًا	هلذه	الغاية،	وكانت	
داخل	حقيبة	املسافر	السوري	م.م	)56	عامًا(	وينوي	تهريبها	اىل	

إحدى	الدول	العربية.
إىل	 املضبوطات	 مع	 وأحيل	 إليه	 نسب	 مبا	 اعرتف	 معه	 بالتحقيق	
مكتب	مكافحة	املخدرات	املركزي	للتوسع	بالتحقيق	معه	بناًء	إلشارة	

القضاء	املختص.	

توقيف أفراد عصابتني »خنبوية« 
و«نسائية« سرقوا ما خّف محله وغال مثنه

	 	
سرق	أفراد	عصابة	11	منزاًل	يف	بلدتي	مركبا	وطلوسة	خالل	شهرين،	

قبل	أن	يلقى	القبض	عليهم	ويعرتفوا	مبا	أقدموا	عليه.
وأفادت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	الداخلي	أنه	بتاريخ	2014/2/1	
مرجعيون	م.ب	ضد	 درك	 لفصيلة	 التابعة	 حوال	 نقطة	 لدى	 إدعى	
الكسر	 بواسطة	 بلدة	طلوسه	 منزله	يف	 من	 السرقة	 جمهول	جبرم	

واخللع.
عناصر	 بها	 قامت	 اليت	 املكثفة	 واالستقصاءات	 للتحريات	 نتيجة	
النقطة	املذكورة	بالتنسيق	مع	مفرزة	استقصاء	اجلنوب،	متكنت	من	
معرفة	هوية	ومكان	إقامة	الفاعلني	وتوقيفهم	بتارخيي	3	و4	اجلاري	
وهم	كل	من:	ح.ت	)23	عامًا(	وم.ت	)23	عامًا(	وح.ت	)23	عامًا(.	
	/11/ داخل	 من	 السرقة	 على	 بإقدامهم	 اعرتفوا	 معهم	 وبالتحقيق	
منزال	بواسطة	الكسر	واخللع	يف	بلدتي	مركبا	وطلوسة	وذلك	خالل	
الشهرين	املنصرمني،	حيث	كانوا	يسرقون	ما	خف	محله	وغال	مثنه،	

ومن	مسروقاتهم:	أسلحة	صيد	ومبالغ	مالية	وجموهرات	وغريها.
منها،	 قسم	 أعيد	 اليت	 املسروقات	 من	 كمية	 حبوزتهم	 وضبطت	
والقسم	املتبقي	سيسلم	حني	حضور	أصحابه.	وأودع	املوقوفون	
للتوسع	 القضائية	 الشرطة	 وحدة	 يف	 القضائية	 النبطية	 مفرزة	

بالتحقيق	معهم	بناء	إلشارة	القضاء	املختص.
من	جهتها،	متكنت	مفرزة	استقصاء	بريوت	من	توقيف	8	مطلوبني	
بينهم	ثالثة	سوريني	جبرائم	خمتلفة.	كما	حجزت	)15(	دراجة	نارية	

و)6(	سيارات	خمالفة.
وأحيل	اىل	مفرزة	بريوت	القضائية	ف.ع	والقاصر	هـ.ع	وبالتحقيق	
من	 بأكثر	 بالقيام	 اعرتفتا	 املذكورة	 املفرزة	 ِقَبل	 من	 معهما	
اجلديدة	 طريق	 منطقيت	 يف	 حمال	 داخل	 من	 سرقة	 عمليات	 أربع	
فيما	 احملل	 بإهلاء	صاحب	 األوىل	 تقوم	 كانت	 حيث	 والكوكودي،	

تقوم	الثانية	بغفلة	منه	بسرقة	إما	هاتف	خليوي	أو	مبالغ	مالية.
وبناء	الشارة	القضاء	املختص	طلبت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	
الداخلي	من	الذين	وقعوا	ضحية	أعماهلما	وتعرفوا	عليهما	احلضور	
اىل	مركز	املفرزة	املذكورة	الكائن	يف	ثكنة	بربر	اخلازن	فردان،	أو	
االتصال	على	أحد	الرقمني:	01/810170	01/810171	متهيدًا	الختاذ	

االجراءات	القانونية	الالزمة.
توقيف	795	شخصًا	من	جنسيات	خمتلفة،	 اجليش	 قيادة	 وأعلنت	
اآلخر	 والبعض	 توقيف،	 مذكرات	 مبوجب	 للعدالة	 مطلوب	 بعضهم	

الرتكابه	جرائم	وخمالفات	متعددة،	خالل	الشهر	املاضي.

مساحة يطلب إخالء سبيله
تقدم	الوزير	السابق	ميشال	مساحة	بواسطة	وكيله	احملامي	صخر	
اهلاشم	بطلب	أمام	احملكمة	العسكرية	الدائمة	الخالء	سبيله،	وهو	
االول	من	نوعه	منذ	توقيفه	يف	9	آب	من	العام	2012،	واتهامه	
بإدخال	متفجرات	من	سوريا	اىل	لبنان	بهدف	تفجريها	يف	الشمال	

الغتيال	شخصيات	سياسية	ودينية	لبنانية.
وقد	احال	رئيس	احملكمة	العميد	الركن	الطيار	خليل	ابراهيم	الطلب	
اىل	النيابة	العامة	العسكرية	البداء	رأيها،	حيث	طلب	املفوض	لدى	
احملكمة	العسكرية	القاضي	صقر	صقر	من	احملكمة	رده.	وينتظر	
ان	تبت	احملكمة	الطلب	يف	الساعات	املقبلة،	وهي	سبق	ان	حددت	
تعذر	 بعد	 املقبل	 ايار	 من	 الثالثني	 يف	 مساحة	 الستجواب	 جلسة	
استجوابه	يف	جلستني	سابقتني	لتعذر	ابالغ	املتهم	اآلخر	يف	امللف	

اللواء	السوري	علي	مملوك.

قضاء وقدر
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مالحقة موظفني يف »األشغال« جبرم 
االختالس حول غرق نفق املطار

ادعى	النائب	العام	املالي	القاضي	الدكتور	علي	ابراهيم	على	عدد	
املال	 واختالس	 التزوير	 جبرم	 العامة	 االشغال	 وزارة	 موظفي	 من	
العام	واالهمال	بواجبات	الوظيفة.	وأحال	امللف	اىل	قاضي	التحقيق	

االول	يف	بريوت	غسان	عويدات.
ويتضمن	امللف	اإلفادتني	اللتني	أدىل	بهما	وزير	املال	يف	حكومة	
غازي	 املستقيل	 األشغال	 ووزير	 الصفدي	 األعمال	حممد	 تصريف	
العريضي	حول	األشغال	يف	نفق	املطار	ويف	جممع	رفيق	احلريري	
األمطار	يف	كانون	 اللبنانية	واللذين	غرقا	يف	 يف	احلدث	اجلامعة	

األول	املاضي.
وكان	مفوض	احلكومة	لدى	احملكمة	العسكرية	القاضي	صقر	صقر	
تسلم	أمس	ملف	اختالس	االموال	العامة	يف	اشغال	سجن	روميه	
والذي	 القانوني	 االجراء	 الختاذ	 متهيدا	 ابراهيم،	 اليه	 احاله	 الذي	
يشمل	ضابطني	يف	قوى	االمن	الداخلي	وموظفني	اثنني	يف	وزارة	

االشغال	العامة	ومتعهدا.

تبادل إطالق نار بني اجليش ومطلوبني يف 
بريتال

دهمت	قوة	من	اجليش	اللبناني	بلدة	جبولة	يف	البقاع	الشمالي	حيث	
ضبطت	كمية	من	املخدرات	واملمنوعات	يف	منزل	أ.غ،	واوقفت	5	

سوريني	يعملون	على	ماكينة	لتصنيع	الكابتاغون.
كما	دهمت	القوة	مطلوبني	بسرقة	سيارات	يف	بلدة	بريتال،	حيث	
ضبطت	سيارة	من	نوع	»مرسيدس«	سوداء	وسيارة	رباعية	الدفع،	

وختلل	املداهمة	تبادل	إلطالق	النار	مع	مطلوبني.

شجار عائلي ينتهي جبرمية
وقعت	جرمية	مرّوعة	مساء	أول	من	أمس	يف	بريوت	راحت	ضحيتها	
منال	عاصي.	ويف	التفاصيل	أّن	شجارًا	كان	قد	وقع	بني	الضحية	
اجلديدة	 طريق	 منطقة	 يف	 الكائن	 منزهلما	 يف	 ن.	 حممد	 وزوجها	
وسرعان	ما	تطور	الشجار	بني	الزوجني	فبادر	حممد	إىل	ضرب	منال	
على	رأسها	مستخدمًا	»طنجرة	ضغط«	ما	أدى	إىل	إصابتها	جبرح	
فارقت	 أن	 لبثت	 ما	 حيث	 املستشفى،	 إىل	 نقلها	 إستدعى	 عميق	

احلياة	حتت	وطأة	النزف	احلاد	الذي	أمّل	بها.
ووري	جثمان	الضحية	يف	مدافن	الشهداء	يف	قصقص،	بينما	توارى	
اجلاني	عن	األنظار	وتعمل	القوى	األمنية	على	تعقبه	لتوقيفه	وإحالته	

إىل	القضاء	املختص.

سرقة كنيسة يف الكورة
املتامخة	ألبي	 الكورة	 بكفتني	 »طورسينا«	 تعرضت	كنيسة	سيدة	
أيقونات	 أربع	 عن	 عبارة	 حمتوياتها،	 وسرقة	 واخللع	 للكسر	 مسرا	
وعلى	 جدرانها	 على	 نار	 اطالق	 آثار	 وجدت	 كما	 فضة.	 وصليب	

الباب.
يف	 كرم،	 فادي	 النائب	 اللبنانية	 القوات	 كتلة	 عضو	 واستهجن	
تصريح	له،	»اقتحام	جمهولني	لدير	أورثوذكسي	مهجور	بني	الكورة	
وأبي	مسرا،	وأقدموا	على	سرقة	صليب	وأيقونة	للسيدة	العذراء،	

وأطلقوا	النار	من	سالح	صيد	على	املوجودات«.
وقال	كرم:	»كنا	قد	طلبنا	من	املعنيني	زيادة	العديد	من	األجهزة	
األمنية	يف	تلك	املنطقة	منعا	لتكرار	مثل	هذه	االعتداءات	القذرة	على	

املقدسات،	ونعود	ونكرر	الطلب	بشدة	درءا	ألي	انعكاسات«.

3 جرحى حبادثي سري
سري	 حادث	 يف	 جريح	 سقوط	 عن	 املروري	 التحكم	 غرفة	 أفادت	
أمام	»أفران	السلطان«	يف	جونيه.	كما	أصيب	شخصان	يف	حادث	
اصطدام	بني	سيارتني	على	طريق	السفارة	الكويتية	باجتاه	طريق	

املطار.

سلب صرييف يف البداوي وإطالق النار عليه بعد 
إحراق سيارته

تعرض	الصرييف	بسام	مسيح	االيوبي	صباح	الثالثاء،	لعملية	سلب	
بقوة	السالح	على	اوتوسرتاد	البداوي	ـ	املنية	الدولي،	أمام	افران	

الديراني	مقابل	حمطة	االكرمي.
عودة	 اثناء	 السلب	متت	 عملية	 فان	 املتوافرة	 املعلومات	 وحبسب	

لبنان	على	منت	سيارته	املرسيدس	220	 االيوبي	من	سوريا	اىل	
اس،	وحبوزته	مبلغا	ماليا	قدره	ثالثني	مليون	لرية	سورية	وستمئة	
من	 وانزلوه	 ملثمون	 مسلحون	 اعرتضه	 حيث	 امريكي،	 دوالر	 الف	
السيارة	واطلقوا	النار	على	رجليه	لشل	حركته	وسلبوه	املبلغ	وفروا	
باألموال	اليت	كان	ينقلها	االيوبي	ما	بني	فرع	شركته	للصريفة	يف	

سوريا	ولبنان.
وبعد	عملية	السلب	بزمن	قصري	وجدت	سيارته	يف	منطقة	طرابلس	
املختصة	 األمنية	 األجهزة	 حضرت	 الفور	 وعلى	 حمرتقة،	 الشمالية	
وباشرت	التحقيقات	لكشف	مالبسات	احلادث،	بعد	نقل	األيوبي	اىل	

أحد	مستشفيات	طرابلس	للمعاجلة.
وسجلت	عمليات	سلب	يف	بريوت	والبوشرية	والسعديات.

ويف	شارع	سليم	سالم	دخل	مسلح	صيدلية	خنلة	وسلب	صاحبها	
مبلغ	مخسمائة	الف	لرية	لبنانية	وفر	على	منت	دراجة	نارية	مع	رفيق	

كان	ينتظره	يف	اخلارج.
يد	 على	 للسلب	 حداد	 اسعد	 الياس	 تعرض	 البوشرية،	 سد	 ويف	
سائق	سيارة	اجرة	كان	ينقله	ليال	ومتكن	من	سلبه	مبلغ	80	الف	

لرية	كانت	حبوزته	وهاتفه	اخللوي.
االعرب	 السوريان	مأمون	 العامالن	 السعديات،	تعرض	 وعلى	طريق	
مسلحني	 بداخلها	 سيارة	 توقفت	 بعدما	 للسلب	 خليل	 وامساعيل	

وسلبوهما	مبلغ	200	دوالر	أمريكي	وهاتفًا	خلويًا	وفروا.

االدعاء على ضابطني وموظفني يف »األشغال« 
مبلف تأهيل سجن رومية

ضابطني	 على	 ابراهيم	 علي	 القاضي	 املالي	 العام	 النائب	 ادعى	
يف	قوى	االمن	الداخلي	وعلى	موظفني	اثنني	يف	وزارة	االشغال	
اموال	عامة	والرشوة	يف	ملف	 العامة	وعلى	متعهد	جبرم	اختالس	
سجن	رومية	واالهمال	بواجبات	الوظيفة	من	خالل	اعادة	تأهيل	مبنى	
السجن.	وأحال	ابراهيم	امللف	اىل	النيابة	العامة	العسكرية	حبسب	

الصالحية.

اجليش يدهم الدار الواسعة وحي الشراونة 
حبثاً عن خمطوف

الواسعة	 دار	 حمليت	 اجملوقل	 فوج	 من	 اجليش	 من	 قوة	 داهمت	
عن	 حبثًا	 تطويقهما	 على	 وعملت	 الشراونة	 وحي	 بعلبك	 غربي	 يف	
املخطوف	جوليان	أنطون	الذي	خطف	االسبوع	املاضي.	ومت	العثور	

خالل	املداهمات	على	كمية	من	املخدرات.

انفجار قنبلة صوتية مبكب للنفايات يف 
الطيونة

	 	
عن	 ناتج	 انه	 تبني	 الطيونة	 حميط	 يف	 انفجار	 ألثالثاء	 ظهر	 دوى	
قنبلة	صوتية	وضعت	يف	مكب	للنفايات،	من	دون	وقوع	اصابات	
بني	 واخلوف	 اهللع	 من	 حالة	 ذلك	 احدث	 وقد	 مادية،	 اضرار	 او	

املواطنني.

»املطبوعات« تغّرم حناس يف شكوى رايت 
ضده

غّرمت	حمكمة	املطبوعات	يف	بريوت	يف	حكم	أصدرته	برئاسة	القاضي	
القاضيتني	نوال	صليبا	وروال	 روكز	رزق	وعضوية	املستشارتني	
عبداهلل،	الوزير	السابق	شربل	حناس	مبلغ	مليوني	لرية،	وألزمته	بأن	
مايكل	 إدارتها	 ورئيس	جملس	 »سبينس«،	 شركة	 للمدعية	 يدفع	
الذم	حبقهما.	 لبنانية	جبرم	 لرية	 ألف	 رمزيًا	قدره	 تعويضًا	 رايت،	
كما	أصدرت	احملكمة	حكمًا	آخر	حبق	حناس	قضى	بإعالن	براءته	يف	

شكوى	تقدم	بها	رايت	ضده.

القبض على عصابة سرقة يف الضنية
ألقت	دورية	من	قوى	األمن	الداخلي	تابعة	ملخفر	درك	سريـ		الضنية،	
القبض	على	عصابة	سرقة	يف	بلدة	بطرماز	-	الضنية،	مكونة	من	
4	أشخاص،	بينما	فر	شخص	خامس.	وكانت	هذه	العصابة	موضع	
متابعة	ومراقبة	من	قبل	اجلهات	األمنية،	بعد	شكوك	حامت	حوهلا	
جلهة	قيامها	بأعمال	سرقة	وسلب،	وتبني	لدى	القبض	على	أفراد	
العصابة	الذين	كانوا	يف	داخل	سيارة	»رابيد«،	أن	حبوزتهم	بندقية	

حربية	من	طراز	إم	16	وقنبلة	يدوية.

حتطيم زجاج مدرسة يف صور لسرقتها
صور	 قضاء	 الرمسية	 بافليه	 مدرسة	 اىل	 الدخول	 جمهول	 حاول	
بتحطيم	زجاج	النوافذ	بهدف	السرقة.	كما	حاول	نزع	حديد	النوافذ.

وحضرت	القوى	االمنية	اىل	املكان	وفتحت	حتقيقًا	باحلادث.
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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

معاجل روحاني

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 
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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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* هل لنا ببطاقة هوية موجزة 
بطل  متحف وقصر  ملؤسس 
لبنان يوسف بك كرم السيد 

حمسن الطبيش؟
- من مواليد زغرتا عام 1967، 
أوالد،  مخسة  ولنا  متزوج 
االبتدائية  دروسي  تلقيت 
يف  العازارية  مدرسة  يف 
دروسي  وأكملت  زغرتا 
التكميلية يف مدرسة الفرير 
تابعت   الكورة   - ددة  يف 
املرحلتني الثانوية واجلامعية 
يف مدرسة وجامعة الكسليك 
يف جونية ألخترج باجازة يف 
هندسة الديكور وابدأ بعدها 

العمل يف اجملال التجاري.

* ما هو هدف زيارتك اىل 
اسرتاليا؟

هي  الزيارة  هذه  -ليست 
االوىل لي اىل اسرتاليا بل 
اىل  تنقسم  وهي  الثالثة 
شقني.. الشق االول عائلي 
واالقارب  االهل  لتفقد 
الثاني  والشق  واالصدقاء 
عملي هدفه اطالع املغرتبني 
عامة ومغرتبي زغرتا - الزاوية 
الذي  املشروع  على  خاصة 
قمُت به يف زغرتا واملتمثل 
بانشاء متحف وقصر  يضم 
سائر مراحل حياة بطل لبنان 

يوسف بك كرم.

فكرة  لديك  ولدت  *كيف 
انشاء هذا القصر/ املتحف؟ 
اليت  الصعوبات  هي  وما 
اعرتضت مسريتك يف حتقيق 

حقق حلمه وأمنية والده بالتصميم والعزم واالرادة فأدخل التاريخ النهائية الزمن

حمسن الطبيش يرّمم قصر يوسف بك كرم وحيّوله متحفا مدرجا على 
الئحة األبنية الرتاثية اللبنانية

هدفك؟
- قمت بهذا العمل لسببني: 
اوال الرغبة العارمة يف نفسي 
وتراث  اعمال  احياء  باعادة 
الذي  الكبري  االنسان  هذا 
وقديس  بطل  مبثابة  نعتربه 
وثانيا تنفيذا لوصية والدي 
اهلل  رمحه   - الطبيش  سعيد 
باعادة  حيلم  كان  الذي   -
احياًء  املبنى  هذا  ترميم 
للرتاث الزغرتاوي واملسيحي 
ان  غري  االصيل،  واللبناني 
قبل  تفقدته  االهلية  العناية 

حتقيق هذا احللم.
واذكر من أقواله: يا اوالدي 
ال تبنوا كنائس فلدينا منها 
الكثري بل اعملوا على اعادة 
ترميم هذا القصر )الذي كان 
شبه مهدم( الذي يضم بني 
بالعزة  زاخرا  تارخيا  جدرانه 
والبطولة واجملد والقداسة.

أما الصعوبات اليت اعرتضتين 
فهي كثرية ومتعددة منها:

القصر  شراء  صعوبة   - أ 
رحيل  على  أجيال  ثالثة  بعد 
يوسف  لبنان  بطل  صاحبه 
بك كرم الذي توفاه اهلل منذ 
لتعقيدات  نظرا  عاما   126

اإلرث وغري ذلك.
ب - صعوبة تأمني النقص 
املؤلف  القصر  حجارة  يف 
مسقوفة  طبقات  ثالث  من 
مجيعها على شكل عقد وهو 
الشرق  يف  الوحيد  البيت 
امليزة  بهذه  يتصف  الذي 
الفريدة.. وبعد حبث طويل، 
على  عثرت  ومضٍن  شاق 

ثالثة منازل من احلجر نفسه 
يف بلدة امليناء يف طرابلس 
تعود للفرتة الزمنية نفسها 
ونقل  بشرائها  فقمت 
حجارتها اىل القصر/ املتحف 

العادة ترميمه.
على  احلصول  صعوبة   - ج 
ساعدتين  حيث  املخطوطات 
على  املارونية  البطريركية 
باحلصول على حواىل 1150 
أودعها  قد  كان  خمطوطة 
يف  كرم  بك  يوسف  البطل 
العربية  باللغات  مكتبتها 
واالنكليزية  والفرنسية 
وقد  والرتكية،  وااليطالية 
البطريركية،  لي  مسحت 
هذه  بتصوير  مشكورة، 
وايداعها  املخطوطات 
العثور  اىل  اضافة  املتحف، 
فوتوغرافية  صورة  على 
تعيينه  مت  عندما  له  نادرة 

قائمقام نصارى لبنان.
على  العثور  صعوبة   - د 
استعملها يف  اليت  االسلحة 
حربه ضد داود باشا وكذلك 
املقتنيات  على  العثور 
اخلاصة اليت كان يستعملها 
يف حياته اليومية حيث عثرنا 
على قسم كبري منها وما زال 
البحث جاريا حتى اآلن اليداع 
العثور  ميكن  وما  أمكن  ما 
الصحيح  املكان  يف  عليه 
هذه  ان  اذ  واملناسب 
االسلحة واملقتنيات ال قيمة 
يف  بقيت  اذا  هلا  تستحق 
ايدي العاّمة حيث ستتعرض 
فاملكان  واالهرتاء..  للتلف 

الصحيح هلا هو املتحف حيث 
تتاح جلميع مرتاديه وزواره 

رؤيتها والتعرف عليها.
وأناشد، من خالل جريدتكم، 
كل من لديه اي قطعة سالح 
او خمطوطة او اي مقتنى او 
لبنان  بطل  ختص  كتاب 
او  تربعا  سواء  لنا  تقدميها 
من  نناشد  اننا  كما  بثمنها، 
يعرف مكان وجود اي قطعة 

ابالغنا عنها مشكورا.
يف  انه  اىل  هنا  ونشري 
عدد  بشراء  قمنا  البداية 
القطع  من  به  يستهان  ال 
واملخطوطات  احلربية 
عندما  انه  غري  واملقتنيات، 
بعيدا  واقعا  املتحف  اصبح 
عمد  املادي  الكسب  عن 
العديد من الناس اىل تقديم 
ما لديهم من القطع االثرية 
اليت ختص يوسف بك كرم 
او رجاله اىل املتحف، وحفظا 
حلقهم وتقديرا لعملهم قمنا 
القطعة  اسم صاحب  بكتابة 

عليها.

املتحف/  تسجيل  مت  هل   *
الثقافة  دائرة  لدى  القصر 
يف لبنان؟ وهل قدمت لكم 
الدولة اللبنانية اي مساعدة 
العمل  هذا  الجناز  مادية 

الضخم؟
الثقافة  وزير  قصدنا   -
ليون  غابي  االستاذ 
للمساعدة فأبلغنا، مشكورا، 
مادية  امكانيات  ال  انه 
امنا  للمساعدة  الوزارة  لدى 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم..
لعل صدر هذا البيت الشعري للشاعر العربي الكبري ابي 
ابن  تقديم  به حديثنا يف  نبدأ  ما  املتنبي هو خري  الطيب 
السيد  األصيل  واللبناني  العنيد  املسيحي  البار،  زغرتا 

محسن سعيد الطبيش.
فبعزيمة قّل نظريها تمكن السيد محسن الطبيش، الذي 
حقيقة،  اىل   كبري  حلم  تحويل  من  حاليا،  اسرتاليا  يزور 
متسلحا بطموح ال يضاهى وارادة ال تـُقهر.. فأصبح قصر 
بطل لبنان يوسف بك كرم يف زغرتا، شبه املهدم، واقعا 
ملموسا مدرجا على قائمة األبنية الرتاثية اللبنانية بعد إعادة 

ترميمه على نفقته الخاصة بكلفة تفوق  املليون دوالر.
صعوبات كثرية اعرتضت طريق السيد الطبيش يف عملية 
احياء هذا املبنى األثري الرتاثي بدءا من العثور على الحجر 
واالسلحة  املخطوطات  من  أمكن  ما  بجمع  مرورا  نفسه 
ما  اىل  وصوال  ورجاله  لبنان  لبطل  تعود  التي  واملقتنيات 
شاء اهلل يف عملية البحث عن املزيد من املقتنيات الخاصة بـ 

»البطل« التي ما زالت جارية حتى اآلن..
وبهذا العمل الجبار حقق السيد الطبيش أمرين:  حلما راوده 
منذ الصغر ووصية والده املرحوم سعيد الطبيش الذي كان 
يقول: يا أوالدي ال تبنوا كنائس فلدينا منها الكثري بل اعملوا 

بإدراجه  املساعدة  نستطيع 
الرتاثية  االبنية  الئحة  على 
ذلك  مت  وقد  لبنان،  يف 
بعد ان قام وفد من وزارة 
املتحف  بزيارة  الثقافة 
من  والتحقق  عليه  والكشف 
كل شيء كي ال خيضع اي 

شيء فيه للغيري.
قمت  انين  هنا  واذكر 
صاحبه  باسم  بتسجيله 
ليصبح  كرم  بك  يوسف 
بعد ذلك حمظورا على البيع 

والشراء وتغيري املعامل.

* كم استغرقت عملية اعادة 
الرتميم؟

- حواىل سنتني ونصف من 
العمل اجلاد واملتواصل.

* كم بلغت تكلفة ذلك؟
- بلغت تكلفة الشراء واعادة 
ترميم املبنى اكثر من مليون 
على  كلها  بها  قمت  دوالر 
تدخل  وال  اخلاصة،  نفقيت 
بعض  شراء  اعادة  عمليات 
واملقتنيات  احلربية  القطع 

ضمن هذا املبلغ.
وأنوه هنا ان بعض االشخاص 
بعض  تقديم  علي  عرضوا 
شقيقي،  ومنهم  املساعدة، 
ضمن امكانياتهم وقدراتهم، 
غري انين رفضت حيث كنت 
قد آليت على نفسي حتقيق 
على  احللم  املشروع/  هذا 

عاتقي.

تود  اخرية  كلمة  من  * هل 

توجيهها؟
الفرصة  هذه  اغتنم   -
اللبنانية  ابناء اجلالية  لدعوة 
للمشاركة يف احتفال ضخم 
يقام مبناسبة مرور سنة على 
افتتاح متحف وقصر يوسف 
شهر  يف  وذلك  كرم  بك 

حزيران من العام اجلاري.
ويف هذه املناسبة أشكر كل 
من قدم لنا اي قطعة سالح 
ليوسف  يعود  مقتنى  او 
واناشد  ورجاله،  كرم  بك 
التكرم  قطعة  اي  ميلك  من 
ام  بالتربع  سواء  بها  علينا 

بثمنها.
وأشكر السيدة كوليت بول 
اندفاعها  على  سركيس 
الرمز  هذا  على  وغريتها 
عنيت  والوطين،  الديين 
بك كرم،  يوسف  البطل  به 
الذي ترك بصمة على جبني  
تاريخ  من  طويلة  مرحلة 
كما  الزمن  ميحوها  ال  لبنان 
اشكر جريدة اهلريالد وانت 

شخصيا على هذا اللقاء.
ونقّدر  نثّمن  بدورنا  وحنن 
عاليا هذا العمل اجلبار واهلام 
الذي أجنزته حيث صح فيك 
الكل  يساوي  جزء  القول: 
اجلزء،  يساوي  ال  وكل 
وانت يا استاذ حمسن كنت 
فشكرا  الكل..  حبجم  جزءا 
ما  يف  بيدك  اهلل  وأخذ  لك 
قمت وتقوم به الجل التاريخ 

واالنسان والوطن.

على اعادة ترميم هذا القصر..
بماله  املهدم  القصر  اشرتى  الطبيش  محسن  السيد 
من  الكثري  واشرتى  نفقته  على  برتميمه  وقام  الخاص 
واملقتنيات من جيبه.. ويف  االثرية  والقطع  املخطوطات 
الدوائر  قام بتسجيله يف  مثيله  نبل عزّ  تنمّ عن  بادرة 
ليصبح  كرم  بك  يوسف  باسم  املختصة  الحكومية 
محظورا خضوعه للبيع والشراء والتغيري وليكون الدخول 

اليه واالطالع على محتوياته مجانا.
او  مخطوطة  اي  لديه  من  كل  الطبيش  السيد  ويناشد 
قطعة سالح او مقتنى تعود لبطل لبنان ورجاله التكرم 

بتقديمها اليداعها املتحف سواء بالتربع او بالبيع..
يزور السيد محسن الطبيش حاليا اسرتاليا الطالع ابناء 
الجالية اللبنانية عامة وابناء زغرتا - الزاوية خاصة على 
متحف وقصر يوسف بك كرم داعيا ابناء الجالية اللبنانية 
للمشاركة يف احتفال ضخم يقام بمناسبة مرور سنة على 

افتتاحه وذلك يف شهر حزيران من العام الجاري.
وبهذا العمل الجبار تمكن املهندس محسن الطبيش من 
اعادة قصر يوسف  بك كرم  اىل الحياة وادخاله النهائية 

الزمن.
وبغية اطالع أبناء الجالية على هذا العمل الجبار والهام 

يف  الطبيش  محسن  السيد  وجود  مناسبة  »الهريالد«  اغتنمت 
بو  وانطونيوس  بول سركيس  كوليت  للزميلني  وكان  اسرتاليا 

رزق معه هذا الحوار:

السيدة كوليت بول سركيس تتوسط السيد محسن الطبيش والزميل 
أنطونيوس بو رزق

حوار الزميلني كوليت بول سركيس وأنطونيوس بو رزق
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أعاد السيد حمسن سعيد الطبيش قصر جمد 
بطل لبنان يوسف بك كرم اىل سابق عهده 
برتميمه وحتويله متحفا ومن ثم إدراجه على 
قائمة اجَلرد العام لألبنية الرتاثية اللبنانية، 
بعد أن أعاده واملنطقة احمليطة به اىل فرتة 
ازدهر فيها  اليت  والعنفوان  والكرامة  العز 
قبل ان تطال يد االهمال هذا القصر العريق 

وتتسبب باشطاره نصفني.
فبعد ان قام السيد الطبيش بشراء القصر 
نفقته  على  ترميمه  اىل  عمد  اوىل  كخطوة 
اخلاصة باشراف أمهر املهندسني العاملني 

لدى وزارة اآلثار.
والنصف  السنتني  تناهز  زمنية  فرتة  ويف 
املادي  واجلهد  والبحث  والتعب  الكد  من 
أعطى  مما  النور،  القصر  أبصر  واملعنوي 
اوساط  يف  جدا  كبريا  صدى  املشروع 
الشعب الزغرتاوي كافة وأبناء املنطقة عامة 
لبنان، حيث  امتداد مساحة  على  والشرفاء 
اسم  الطبيش  السيد  على  البعض  أطلق 
تقديرا  والرتاث  والعنفوان  اجملد  رسول 

منهم الجنازه اجلبار والعظيم.
ويف تاريخ 29 حزيران 2013 افتتح السيد 
الطبيش، يف  عائلة  باسم  املتحف،  حمسن 
حفل كبري ومميز حضرته شخصيات  دينية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية واعالمية، 
متت فيه ازاحة الستار عن متثال لبطل لبنان 
عن  الستار  ازاحة  متت  كما  الدار  باحة  يف 
وحضور  برعاية  وذلك  التذكارية  اللوحة 
ليون  غابي  املهندس  الثقافة  وزير  معالي 
وختللت االحتفال كلمٌة للبطريرك مار بشارة 
بطرس الراعي ممثال بسيادة املطران بولس 
آميل سعادة، ومن املشاركني الوزيرة نائلة 
معوض، ميشال دي شادرفيان ممثال دولة 
الربوفيسور  عون،  ميشال  العماد  الرئيس 
القاضي رزق اهلل فريفر نائب حاكم مصرف 
الوزير  الدولة،  شورى  جملس  عضو  لبنان 
سعاده  يوسف  الوزير  الدويهي،  اسطفان 
بك  اسعد  فرجنيه،  سليمان  الوزير  ممثال 
كرم وجنله يوسف بك كرم، رئيس مؤسسة 
البطريرك الدويهي يوسف الدويهي، رئيس 
مؤسسة البطريرك احلويك الثقافية العاملية 
أنطوان  بشري  قائمقام  احلويك،  بك  ليون 
رفاعي،  مدام  زغرتا  قائمقام  القّوال، 
صوطو،  جود   زغرتا  جتار  مجعية  رئيس 
رئيس مكتب زغرتا حلزب الكتائب ميشال 
الوطين  التيار  مكتب  رئيس  الدويهي،  
شباب  حركة  مكاري،  بول  زغرتا  يف  احلر 
العماد قهوجي  الزاوية وممثلون عن  زغرتا 
والصليب  لبنان  وكاريتاس  الدرك  وقائد 
االمحر وعدد من املخاتري ورؤساء البلديات 
ابناء  من  كبري  وعدد  واالعالم  واجلمعيات 

كتبت كوليت بول سركيس

 هكذا كان القصر قبل الرتميم

 هكذا أصبح بعده

الزغرتاوية  اجلالية  ومن  واملنطقة  زغرتا 
واللبنانية يف اسرتاليا واالغرتاب.

الكتاب  من  عدد  املناسبة  يف  القى  وقد 
حول  متحورت  كلمات  والشعراء  واالدباء 
شاركت  كما  الصرح،  هذا  وأهمية  تاريخ 
فرقة الدبكة االهدنية الرتاثية بلوحات فنية 
املوسيقية  الكشاف  فرقة  وعزفت  رائعة 
والشخصيات  بالوزراء  الرتحيب  موسيقى 
العسكريني  والقادة  والقضاة   والنواب 

واالمنيني.
وكانت هناك مشاركة حاشدة من ابناء زغرتا 
واملنطقة ومن خمتلف املناطق اللبنانية ومن 
دين  رجال  ومن  والفئات  الطوائف  مجيع 

وخماتري ورؤساء بلديات وزعماء العائالت.
ومنذ افتتاحه حتى يومنا هذا ما زال املتحف 
اللبنانية  املناطق  من سائر  زواره  يستقبل 
وبالد االنتشار حيث أصبح املتحف/ القصر 
والشعراء  واالدباء  للكتاب  ثقافيا  مقصدا 
لتوقيع املؤلفات يف ارجائه اعرتافا بقيمته 

الثقافية ودوره الرتاثي والتارخيي.
االسلحة  اىل  اضافة  املتحف،  ويضم 
من  جدا  واسعة  جمموعات  واملقتنيات، 
املخطوطات التارخيية والكتب الرتاثية تتجاوز 
اجلامعات  طالب  جعل  مما  خمطوطة   1200
واملدارس يوسعون البحث يف أرجاء املكتبة 
الثقافية  املعلومات  من  لالستفادة  الفنية 

والتارخيية القّيمة اليت حتتويها.
يعترب  الذي  املكان  روعة  ايضا  والالفت 
من  الكثري  الكثري  لدى  وتباٍه  فخر  مصدر 
العائالت لدرجة انه اصبح ميّثل هلم احد اهم 
املعامل لـ »طلعة« العرسان والتقاط الصور 

هلم مع أهلهم يف أرجائه.
وعرب التاريخ كان العديد من الشعب املؤمن 
البخور  ووضع  الشموع  إلنارة  يقصدونه 

والزهور نظرا لتعففه وتقواه واميانه.
لبنان  بطل  وقصر  متحف  انه  وباختصار 
واحملبة  باحلضارة  املفعم  كرم  بك  يوسف 
والعز والكرامة وحب الوطن والتضحية من 
أجله كما انه ُعرف باملقاوم االول يف تاريخ 
لبنان الذي رفض الظلم واالستبداد والذل 
يف  اجتهدنا  مهما  النهاية،  ويف  والقهر.. 
الكتابة نبقى عاجزين عن ايفاء هذا املسيحي 

املؤمن والوطين العنيد حقه.
لك  شكرا  نقول:  الطبيش  حمسن  وللسيد 
على هذا العمل املبدع واجلبار فأنت »رجل 
البطريرك  فيك  قال  كما   - رجال«  بعدة 
 .. أمثالك  من  وأكثر  اهلل  محاك   - الراعي 
مالك  من  أنفقت  مقابل..  دون  أعطيت 
تاريخ  عن  الغبار  لتمسح  وجهدك  ووقتك 
مكلل بالعز واجملد والكرامة كاد مُيحى من 
الذاكرة العاّمة فتمكنت من اعادته اىل قلب 
املتحف/  هذا  ليبقى  احلياة..  اىل  الزمن.. 

القصر منارة حمليب الوطن وتارخيه اجمليد.

- تأسس القصر سنة 1777 حيث بناه الشماس 
فرنسيس البنه يوسف جّد بطل لبنان وهو بيت 
والد بطل  اهدن بطرس كرم  اقطاعية  حاكم 
لبنان ومن ثم بطل لبنان عندما توىل منصب 

قائمقام نصارى لبنان عام 1860 - 1861.
- ُأدرج على قائمة اجَلرد العام لألبنية الرتاثية 

اللبنانية عام 2013 بعد ترميمه.

أهم الشخصيات التي  زارت القصر:

- األمري فخر الدين.
- الكونت دي جرامب عام 1832.

- الشاعر الفرنسي المارتني 1833 الذي أصبح 
صهر بطل لبنان وسكن مبدينة الالذقية.

فيليب  لويس  ابن  جوانفيل  دي  الربنس   -
ملك فرنسا 1836.

نبذة عن القصر الكرمي وبعض زواره يف فرتة يوسف بك كرم
- ابراهيم باشا املصري 1839.

- الكاتب الشهري اوجني بوجاد 1846.
فيينا  أساقفة  رئيس  ميلسن  املونسنيور 

.1848
النمسا  ملك  البطل يوسف بك كرم  أهدى   -
مقدار إعمار كنيسة من خشب األرز ال تزال 

حتى يومنا هذا وهي على اسم املخلص.
- ولي عهد مملكة بلجيكا 1859.

- الكونت دي باري ولي عهد مملكة فرنسا 
.1860

مبنصب  لتهنئته  زاره  الذي  باشا  فؤاد   -
قائمقام نصارى لبنان 1860.

- برنس أوف ويلز جنل جاللة امللكة فيكتوريا 
.1862

مسيحيني  دين  ورجال  بطاركة  من  وغريهم 
ومسلمني.

 املدخل
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130
Tel: 03 9878 2923 

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

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد 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 كبرية جدا بــمناسـبة فصل الصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

فرع ملبورن 204 B Hume Highway,  Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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تــكريم

حممد رمال يكرم املسؤول يف حركة أمل حممد سالمة
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

كرم رجل االعمال حممد رمال مسؤول حركة أمل يف كونني 
وبعض املناطق اجملاورة يف جنوب لبنان السيد حممد سالمة 
وذلك مساء السبت املاضي يف مطعم وادي العرايش يف 

ناروي.
البلديات منهم عضو  حضر حفل التكريم عدد من أعضاء 
بلدية هولرويد نائب رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف نيو 
ساوث ويلز آدي سركيس، عضوا بلدية روكدايل جو عواضة 
وطارق ابراهيم، التيار الوطين احلر، تيار املردة، حركة أمل، 
جملس اجلالية اللبنانية، رابطة مجعيات السانت جورج، شباب 

مرياطة، مجعية الزهراء وعدد من رجال االعمال واجملتمع.
عرف املناسبة السيد علي وهيب وحتدث فيها احملتفى به 
مرات  عدة  اسرتاليا  زار  انه  قال  الذي  السيد حممد سالمة 
حيث لفته احرتام االنسان يف هذا البلد ومتنى ان يأتي يوم 

حترتم فيه الدولة اللبنانية االنسان اللبناني.
 كما حتدث احلاج حسن بزي.

من اليمني: مراد، الحاج مسلماني، آدي سركيس، محمد سالمة، طوني طوق، ووقوفا محمد رمال واحمد ديب الحاج حسن بزي

الكرم  منتهى  يف  العرايش  وادي  مطعم  ادارة  والضيافة.وكانت 

مراد، رمال، سالمة، طوق، مسلماني.. وقوفا: عواضة، ابراهيم، ديب ووهبيمن اليمني: علي مراد، محمد رمال، محمد  سالمة، طوني طوق وحنا حريكي

علي وهبيمحمد سالمة
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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

األسـد بـاٍق
مهما حصل ومهما تشعبت االحداث واشتدت وبلغت ذروتها، 
او  تقسم  ولن  االسد  الرئيس  بصمود  باقية صامدة  فسورية 
العامل  قوى  منه  تنال  لن  الشعب  اراده  جنعه  ما  ألن  تفتت، 
جمتمعة، هذه القوى اليت جندت وجتند عبيدا ومرتزقة من هنا 
وهناك وترسلهم اىل سورية وهم ال يعرفون عنها وعن تارخيها 
لينفذوا  الظالم  ستار  وحتت  خلسة  اليها  دخلوا  شيء..  اي 
أوامر أولياء أمورهم الذين اشرتوهم باملال وباجلنة واحلوريات 
ومفاتيح السماء والضرب على وتر التعصب الديين والطائفي 

والغاء اآلخر.
العامل كله بات على يقني ان احلرب الدائرة اآلن ليست حربا 
بني السوريني بل هي حرب على السوريني الن غالبية املقاتلني 
الذين جاؤوا للحرب على سوريا واهلها هم من شذاذ اآلفاق 

أتوا من مشارق االرض ومغاربها.
السين.. هو  آالف  منذ  السوري هو عيش مشرتك  فاالنصهار 
السوري  الشعب  ضمري  يف   راسخ  واختياري  رضائي  عيش 
وليس بالونا بالستيكيا يفجره املغامرون للقضاء على الكيان 
جبل  قد  الكيان  هذا  ألن  ودولية،  اقليمية  لغايات  السوري 
واملشرتك  الواحد  باملصري  والشعور  والكرامة  العزة  بامسنت 
ومهما طالت احلرب ال بد من ان تنتهي عاجال ام  آجال ملصلحة 

سورية وشعبها.

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

العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا

فيكتوريا  تدعو 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

لبنان للمغرتبني لعام 2013 ريتا حكّيم  حبضور ملكة مجال 
من كندا 

وملكة مجال لبنان اسرتاليا لعام 2013 جيسيكا منصور 
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة 

مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان يف شهر آب 2014 
 برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية 

MTV وسيتم نقل االحتفال من على شاشة 
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل 28 آذار 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

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية 
املتفوقة، يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
فيكتوريا يوسف سابا مع اللجنة التنفيذية، مجيع الطالب   –
على  واحلاصلني  لبناني  أصل  من  املتحدرين  أو  اللبنانيني 
ال   العالمات يف شهادة  من جمموع  فوق  وما   %90 نسبة 
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
روزين: 0412842382  او  إيف: 0433773766 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - جملس 
والية فيكتوريا تكريم الطالب املتفوقني
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نعتقد ان حرب الثالث سنوات جيب ان تكون كافية ليعيد الرأي 
العام العاملي النظر يف سياسته جتاه سورية وباالخص بعض 
الدول العربية والدول الكربى الذين حييكون املؤامرة وميدونها 

باملال والعناصر والسالح.
ارادة  عن  رغما  نهايتها  على  احلرب  هذه  أشرفت  لقد  نعم 

الداعمني هلا السقاط معقل من معاقل التعايش يف املنطقة.
ستصاب  السورية  احلرب  يف  املتورطني  وعقول  قلوب  ان 
باخليبة واليأس، والطريق الذي رمسه بشار االسد سيوفر العزة 
والكرامة واجملد للشعب السوري الذي سيحتفل بانتصاره على 
املراهنني  وان  واملنفذين..  الداعمني  واالرهابيني..  االرهاب 
على الوقت لتغيري الوضع يف سورية حتى سقوط االسد هم 
وال  لصاحلهم  ليس  احلاضر  الزمن  ان  اذ  وخاسرون  واهمون 

املستقبل.
ان كالمي هذا ليس دفاعا عن نظام االسد امنا هو واقع على 
االرض برهنته االحداث وثبتته التجارب والوقائع امليدانية، فلو 
كان تغيري النظام يتم بارادة السوريني وعلى يدهم لرمبا كنا 
أيدناه ودعمناه او وقفنا على احلياد يف أسوأ االحوال، غري اننا 
ال ميكننا ان نقف اىل جانب معارضات متقاتلة حتى ضد بعضها 
البعض كما حصل مؤخرا بني املعارضات االسالمية نفسها، حني 
وسيطرت  النصرة  جبهة  ضد  طاحنة  معارك  »داعش«  خاضت 

على بعض معاقلها، فاذا كانت هذه هي احلال بني االسالميني 
أنفسهم فكيف احلال بينهم وبني غري االسالميني كاجليش احلر 

الذي خاضت ضده اجملموعات االسالمية اكثر من معركة.
ويف »جنيف 2« وبالرغم من براعة االخضر االبراهيمي فقد سقط 
امام وزير اخلارجية السوري الذي فجر قنبلة يف قاعة املؤمتر مل 
تكن يف بال احد من املشاركني حيث خاطب املؤمترين بقوله 
ان املؤامرة على سورية وشعب سورية هي اكرب بكثري من هذا 
املؤمتر، وتابع قائال ان الشعب السوري هو وحده الذي يقرر 
شكل النظام وليس املخربون الذين دخلوا سورية من كل حدب 
وصوب لتدمري هذا البلد. ان كل كيان غري الذي ارتضاه ابناؤه 
هو كيان كرتوني، وان كل ما جيري يف سورية ميكن تصنيفه 
يف خانة املؤامرات التافهة اليت ال جتدي نفعا امنا تطيل االزمة 
وتكثر الضحايا الذين جلهم من جنسيات خمتلفة خارجية ومنها 

من بعض الدول العربية.
ال بد ان تنتهي احلرب عندها ستقوم الدول اليت دفعت بشبابها 
للقتال يف سورية بعملية حسابية حول الربح واخلسارة وستندم 

ساعة ال ينفع الندم.
وبنظري فالرئيس االسد لن يرتاجع عن القضاء بالكامل على 
فلول املرتزقة مدعوما بغالبية الشعب السوري الذي يدرك ان 
هدف املؤامرة تقسيم سورية وحتويلها اىل كانتونات تسودها 

الفوضى وتتقاتل فيما بينها.
من هنا نقول ان االسد باق بارادة شعبه مهما بلغ جنون املؤامرة 
واملتآمرين.. فالشعب هو الذي بايع الرئيس وهو وحده بامكانه 

سحب هذه املبايعة وال أحد غريه، مهما تكالب العامل ضده.

سياسي عربي



Page 26صفحة 26     
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Master License No: 409566317
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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جاكلني كيندي خانت الرئيس مع راقص روسي
لوفاة  العشرين  الذكرى  مبناسبة  حديثًا،  كتاب صدر  كشف 
السيدة  أن  عن  النقاب   ،1994 عام  يف  كنيدي  جاكلني 
السابقة، مندفعة خبيانات زوجها املتكررة  األوىل األمريكية 
أمامها، أقامت عالقات خارج إطار الزوجية فيما كانت ال تزال 
الروسي  الباليه  أهمها مع راقص  األبيض، كان  البيت  يف 
املنشق رودولف نورييف، الذي كانت تربطه أيضًا عالقة مع 

شقيقتها.

وأشارت صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية يف تقرير هلا عن 
بعالقة  علم  على  كانوا  املقربني  قلة من  أن  إىل  املوضوع، 
الرئيس  وفاة  بعد  ما  إىل  دامت  اليت  نورييف،  مع  جاكي 

األمريكي األسبق جون كيندي.

وقعت  فقد  بورتر،  داروين  الكتاب  مؤلف  إىل  واستنادًا 
جاكي يف غرام نورييف عندما دعته ألداء رقصاته يف البيت 
األبيض. ولقد أرسلت السيدة األمريكية األوىل طائرة نفاثة 
لنورييف لنقله إىل واشنطن. وفيما قلة من األصدقاء املقربني 
معًا  للعاشقني  يتبق  العالقة، فإنه مل  بتلك  كانوا على علم 
سوى صورة يف الريف اإلجنليزي يف نوفمرب 1968. وكانت 
اجمللة الفرنسية »باري ماتش« قد زعمت يف السنة نفسها 
جباكي  تربطه  بعالقة  املرات  إحدى  يف  تباهى  نورييف  أن 

كيندي.

ونورييف، الذي انشق عن االحتاد السوفيييت يف عام 1961، 
مل خيف واقع أن آل كنيدي كلهم وقعوا يف سحره. وقال 
املكتسبة  املناعة  نقص  مبرض  وفاته  قبيل  دمناركية  جمللة 
)اإليدز( يف عام 1993: »أنا الرجل األكثر جاذبية جنسيًا يف 
العامل، فقط اسأل جاكي لي رادزويل، أو حتى شقيقتها«.

والكتاب الصادر بعنوان »املثلث الوردي« يستند إىل أقوال 
مقربني من جاكي، هما ترومان كابوت واملؤرخ األمريكي غور 
فيدال. وينقل بورتر عن كابوت قوله إن جاكي اعرتفت له 
»اعتقد أن رودي خيطط منهجيًا إلغراء كل عضو من عائليت«، 
وأضافت إنها أنهت العالقة معه عندما رأته حياول لفت انتباه 

املزيد من أفراد عائلتها.

وينقل عن غور فيدال قوله إن راقص باليه أمريكيًا، هو جون 
كريزا، كان مرتبطًا جباكي، وأنها يف مرحلة صعبة من زواجها 
هربت على منت سفينة إيطالية مع مليونري شركة »الفيات«، 
جياني أنيللي، عام 1962، وأحبرت على خيت أوناسيس يف 

حبر إجيه السنة التالية.

ل  شعبان عبد الرحيم: “هَبطَّ
السجاير…وهَغنّي للسيسي”!

أعلن املغين الشعيب املصري شعبان عبد الرحيم أنه سيقّدم أغنية 
ترشحه  أجل  من  السيسي  الفتاح  عبد  للفريق  سيهديها  جديدة، 

للرئاسة املصرية.
وأكد عبد الرحيم أنه سيبدأ التحضري لألغنية فور عودته إىل منزله، 
منها،  عانى  اليت  الصحية  األزمة  إثر  املستشفى  من  خروجه  بعد 

واليت يتنفس بعدها من خالل أنابيب األوكسيجني.
ر عدم التدخني جمددًا، وأعلن عن كلمات  وأشار أيضًا إىل أنه قرَّ

األغنية اليت سيقّدمها للسيسي.. وتقول كلماتها:
ة نزلنا وعِملنالك  »عبد الفتاح السيسي ِبنحبك وبتأييد / أكرت من مرَّ
بتفكرنا  قال  والعامل   / وغريق  ة  ِشلَّ أحزاب وال  وراك  تفويض ال 

مبنديال / وزعيم األمة مجال.«

 بطاقة محراء لالعب كرة 
قدم بسبب.. قبلة 

حكم  شهر 
يف  مباراة 
اهلواة  دوري 
القدم  لكرة 
ا  نكلرت با
احلمراء  البطاقة 
العب،  بوجه 
بتقبيل  لقيامه 
على  صديقته 
التماس  خط 
اًل  حتفا ا
ثالثة  بتسجيله 

أهداف للمرة األوىل يف حياته الكروية.

فرينون  أن،  االثنني  اليوم  مريور  ديلي  صحيفة  وقالت 
راينر، ركض باجتاه صديقته، تابيثا، اليت كانت جتلس بني 
املشجعني ملعانقتها وتقبيلها بعد تسجيله اهلدف الثالث يف 

مرمى الفريق اخلصم.

واضافت أن راينر) 34 عامًا( كان حصل على بطاقة صفراء 
بسبب خشونته، وقام احلكم برفع البطاقة الصفراء مرة ثانية 
يف وجهه بسبب مغادرته امللعب دون إذن لتقبيل صديقته، 

مما جعله حيصل تلقائيًا على البطاقة احلمراء.

ونسبت الصحيفة إىل، كريس كورتين، املدير الفين لنادي 
البطاقة  "إن  راينر قوله  يلعب فيه  الذي  )ونشينت هامرز( 
الصفراء الثانية مل تكن مربرة"، متسائاًل "ما اخلطأ يف ممارسة 

القليل من الرومانسية يف ملعب لكرة القدم؟".

واضاف كورتين أن الالعب سّجل ثالثة أهداف للمرة األوىل 
"ويستحق احلصول على قبلة من صديقته".

ونقلت الصحيفة عن حكم املباراة مالكوم ويليامز )56 عامًا( 
قوله إنه " ال يصنع قوانني كرة القدم، ويطبقها فقط".
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»نساء كلينتون« و»خليال ديانا« أبرز خيانات السياسيني
مل تكن العالقة العاطفية اليت ربطت بني الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هوالند واملمثلة جولي غاييه، 
هي الفضيحة األوىل من نوعها، فقد سبقتها 
اخلاصة  احلياة  وضعت  عديدة  فضائح  الئحة 
اإلعالم،  وسائل  جمهر  حتت  الدول  لرؤساء 
للرؤساء  اخلاصة  األسرار  فتح  أن  خصوصا 
معلوماتها  متتزج  رمبا  العامل  يف  والسياسيني 

باحلقيقة واإلشاعات.

العاشق   كلينتون 
جفرسون  وليام  حياة  يف  نساء  ثالثة  أكثر 
وهي  فالورز  جينفر  هن  العاطفية  كلينتون 
كانت  الليلية  النوادي  احد  يف  سابقة  مغنية 
حتلم باحرتاف الغناء يف أوروبا واليابان والشرق 
األوسط، ثم ملكة مجال والية آركنسو السابقة 
سالي بريدو، - حني كان حاكمًا لوالية آركنسو 
-، أما الفضيحة األكثر شهرة عندما كان رئيسا 
ألمريكا واليت كادت تؤدي إلي طرده خارج البيت 
رفعت  إذ  املتعلقة مبونيكا،  تلك  األبيض هي 
عليه دعوي قضائية تتهمه فيها بأمور جنسية 
وبناء عليه مثل كلينتون أمام احملكمة وأقسم 
أنه مل يفعل. وبعدما أخذت التحقيقات مداها 
ثبت للمحكمة صدق مونيكا، فغضب الرأي العام 
 األمريكي من رئيسه ألنه كذب وحلف اليمني.
وذات مرة أفضى كلينتون إىل حراسه بسّر، إذ 
قال هلم إنه »مغرم فعاًل« بواحدة من عشرات 
النساء اللواتي شاهدوهن معه، لكنه مل يذكر 
امسها هلم. ويعتقد بعضهم أن املرأة اليت وقع 
يف حبها كانت جينفر فالورز بينما يقول آخرون 

إنها سالي بريدو.

مع احلراس على أن عالقته مع فالورز دامت  ويجُ
الوحيدة اليت كانت جترؤ  حواىل 15عامًا وأنها 
على االتصال به هاتفيًا يف مكتبه ويف منزله. 
لكن معظم لقاءاته معها كان يتم يف شقتها يف 
عمارة كان يعيش فيها أيضا مدير املواصالت 
والطرق يف الوالية، ما كان يساعد احلاكم على 

التظاهر بأنه يذهب إىل العمارة لزيارته.

عمرها  من  الـ50  اليت جتاوزت  فالورز  وتشعر 
اآلن باملرارة الشديدة. فهي تقول أنها التقت 
يشغل  كان  حني   1977 خريف  يف  كلينتون 
تلك  ومنذ  الوالية،  يف  العام  املدعي  منصب 
اللحظة بدأت بينهما عالقة غرامية. ويف شباط 
مع  وتؤكد  حامل.  أنها  اكتشفت   1978 فرباير 
والدتها ماري هريست، أن كلينتون كان األب. 
والدتها  معارضة  رغم  على  جيين،  واضطرت 
الكاثوليكية، إىل إجهاض اجلنني. وتصرح بأن 
احلاكم هو الذي حتّمل نفقات العملية. وتشري 
م.  ك.  الدكتور  عيادة  يف  الطبية  السجالت 
إىل  روك  ليتل  يف  اآلن  متوفى  وهو  كريث 
والدتها  وتقول  آنذاك.  حاماًل  كانت  جيين  أن 
ضد  »كنت  كلينتون:  مع  ابنتها  عالقة  عن 
مع  البنيت  عالقة  أي  ضد  ألنين  العالقة  تلك 
شخص متزوج. لكنها كانت حتبه بكل جوارحها 

وكانت تعتقد أيضًا بأنه يبادهلا ذلك احلب«، 
وال تزال جيين تؤكد أن كلينتون كان عشيقًا 
مرهف احلس ورقيق الطبع، كما أنه كان مولعًا 

بتسريح شعرها.

ديانا األمرية  لقصر  سريان   خليالن 
كاميال  بني  األمد  طويلة  العالقة  تلك  كانت 
باركر وأمري ويلز تشارلز هي أول ما أشري إليه 
عندما  ديانا  األمرية  قبل  من  االتهام  بأصابع 
انهار زواجهما. وبشكل شخصي كانت الليدي 
ديانا عادة ما تلجأ إىل السيدة كاميال للحصول 
استشارتها يف بداية تعاملها مع زوجها القادم 
علمت  كاميال  أن  ديانا  وقالت  تشارلز  األمري 
بأمر زواجها من األمري تشارلز قبل أن تعرف 
تطلق  ديانا  األمرية  وكانت  الشأن.  صاحبة 
من  نوع  وهو  )روتويلر(  اسم  بعد  فيما  عليها 
الكالب األملانية املشهورة بالتصاقها الشديد 
يف  ديانا  األمرية  قالت  بعد  وفيما  بصاحبها 
تشارلز  باألمري  زواجها  أن  تليفزيونية  مقابلة 
كان عالقة بني ثالثة أشخاص وهذا يعترب زواجًا 

مزدمحًا جدًا.

وكشف كبري اخلدم لدى ديانا يف مذكراته بول 
باريل أنها كلما التقته أخربته كم تشعر بالوحدة 
اليوم  يطل  ومل  األسباب.  توضيح  دون  من 
الذي بدأ اخلدم يسمعون صراخًا وأصواتًا عالية 
ونقاشات حادة من غرفة اجللوس حينما يلتقي 
تشارلز مع ديانا، وأحيانًا يتبع ذلك إغالق باب 
بشدة وصوت أقدام تصعد السلم بسرعة ثم 

يسود صمت شديد.

هذه  مثل  مساع  بعد  األيام  أحد  صبيحة  ويف 
الطعام  غرفة  إىل  باريل  دخل  األصوات، 
وصحون  أكواب  شظايا  يلملم  تشارلز  ليجد 
ومنثورة  الطاولة  فوق  حمطمة  كانت  زجاجية 
بأنه سحب  العهد  ولي  فتظاهر  األرض،  على 

الشرشف املوضوع حتتها عن طريق اخلطأ.

يقضي  تشارلز  أن  يالحظون  اخلدم  بدأ  الحقًا 
يف  إال  يعود  وال  املنزل  خارج  عدة  ليالي 
العهد  ولي  رحالت  وكانت  الباكر،  الصباح 
بعيدة  لياًل وهي رحالت مسافتها غري  السرية 
املطلعون على  يتداوهلا  اليت  للمعلومات  وفقًا 
األمر ومداها 11 مياًل ونصف ميل فقط وهي 
ومنزل  لتشارلز  الريفي  القصر  بني  املسافة 

كاميال باركر بولز.

يف صيف 1989 فوجئ باريل وهو يف املطبخ 
يذهب  أن  ديانا  منه  طلبت  إذ  ديانا،  بدخول 
إىل حمطة القطار يف بلدة كيمبل القريبة للقاء 
شخص معني وإحضاره من دون أن يعلم أحد 

إىل القصر. كان ذلك الشخص هو امليجر يف 
اجليش الربيطاني جيمس هيويت. ويقول باريل 
أن هذه مل تكن املرة الوحيدة اليت قدم خدماته 
هايغروف،  إىل  لديانا  سريان  خليالن  إلدخال 
أنه فعل ذلك من دون تعذيب ضمري  ويؤكد 
وكان على قناعة أنه بعمله هذا إمنا هو يدخل 
جدًا  تضررت  اليت  األمرية  قلب  إىل  السعادة 
اخلدمات  أن  كما  أواًل.  هلا  زوجها  خيانة  من 
فقط،  ديانا  على  تقتصر  مل  لباريل  السرية 
من  أراد  الذي  زوجها  وبني  بينها  توزعت  بل 
بكاميال. عالقته  سرية  على  حيافظ  أن   باريل 
ساركوزي  - كارال  طرفني  من   خيانة 

من  كل  تورط  حول  كثرية  شائعات  ترددت 
خارج  عاطفية  عالقات  يف  وكارال  ساركوزي 
ففي  لبعضهما،  وخيانتهما  الزواج،  إطار 
صحيفة »جلوبال بوست« األمريكية، تقول إن 
كارال وقعت يف حب املطرب الفرنسي بنيامني 
فرنسا  سيدة  أن  التقرير  يذكر  كما  بيولي. 
عديدة،  ألعوام  أصدقاء  كانا  وبيولي  األوىل 
السيدة  وكانت  معًا.  بالفعل  يعيشان  وأنهما 
األوىل علي عالقة عاطفية يف السابق مع جنمي 
أحبت  ثم  كالبتون،  وأريك  جاغر  ميكا  الغناء 
وقيل  ترمب.  دونالد  األعمال  رجل  ذلك  بعد 
قبل  انتوفن،  بول  جان  مع  عالقة  أقامت  إنها 
أن تهجره لرتمتي يف أحضان جنله الفيلسوف 
ولدها  منه  أجنبت  الذي  انتوفن  رفائيل 
»تويرت«  وموقع  الصحيفة  وأكدت  أوريليان. 
مع  كارال  خان  أن ساركوزي  الوقت  ذات  يف 
وزيرة البيئة شانتال جوانو ) 40 عامًا(، إذ وجد 

الراحة يف أحضانها!

  سعودي يعرض مليون ريال ملن 
يقنع ممثلة بالزواج منه!!

أثارت صورة نشرتها املمثلة السعودية ريم عبد 
اهلل هلا عرب حسابها على إنستغرام إعجاب أحد 
متابعيها، إىل حد أنه تقدم بطلب مغر للغاية 

ملن ينجح يف إقناعها بالزواج منه.

خالل  من  الفنية  اهلل  عبد  ريم  بداية  كانت 
املسلسل  من   15 الـ  اجلزء  يف  مشاركتها 
املعجب  وكتب  طاش  ما  طاش  الكوميدي 
تعقيبًا منه على صورة ريم واليت ظهرت فيها 
بإطاللة بدوية، بأنه يعرض مبلغ 500 ألف ريال 
سعودي ملن يقنعها بالزواج منه، بعدما اعترب 
السعودية.  النجمة  بأنها جتسد مجال   صورتها 
عرض  »امتد  سي:  بي  أم  قناة  موقع  وقال 
بـ  اإلنرتنت  على  لقب  والذي  املغري  املعجب 
»جمنون ريم« إىل استعداده لدفع مبلغ مليون 

ريال سعودي كمهر لريم عبد اهلل«

يف  البدوية،  بإطاللتها  اهلل  عبد  ريم  وظهرت 
»رعود  أحدث مسلسالتها  إطار مشاركتها يف 
من  خنبة  بطولته  يف  يشارك  والذي  املزن«، 
جنوم الدراما األردنية، ومن بينهم عبري عيسى، 
وياسر املصري، وهو من إخراج أمحد دعيبس، 

وسيعرض يف إبريل )نيسان( 2014.
خالل  من  الفنية  اهلل  عبد  ريم  بداية  وكانت 
املسلسل  من   15 الـ  اجلزء  يف  مشاركتها 
اهلل  عبد  مع  طاش«،  ما  »طاش  الكوميدي 
السدحان وناصر القصيب، لتلمع بعد هذا يف 
العديد من املسلسالت الناجحة، ومنها »هوامري 
الثاني  واجلزء  السراب«،  و«أيام  الصحراء«، 

من »بيين وبينك«.

 جاسنت بيرب أمام الشرطة الكندية بتهمة 
االعتداء على سائق ليموزين

وجهت الشرطة الكندية اىل جنم البوب جاسنت 
بيرب تهمة االعتداء على سائق سيارة اجرة يف 
تورنتو يف ديسمرب كانون األول وذلك يف احدث 

مشكلة قانونية يقع فيها املغين املراهق.

جاسنت  الكندي  البوب  مغين  وصل  تورنتو:  
سوداء  رياضية  سيارة  يف  االربعاء  يوم  بيرب 
الي مركز للشرطة يف تورنتو، وسارع بالدخول 
بينما  شرطة  وضباط  الشخصي  حرسه  وسط 
شق  ومعجبون  صحفيون  مصورون  حاول 
وقالت  قرب.  عن  عليه  نظرة  اللقاء  طريقهم 
السيارة  سائق  إن  بيان  يف  تورنتو  شرطة 
من  رأسه  على  بيرب ضربه  ان  زعم  الليموزين 
ومل  بينهما.  مشادة  اثناء  مرات  عدة  اخللف 
يتسن الوصول على الفور اىل ممثلني عن بيرب 

)19 عاما( للحصول على تعليق.
السلطات  بيرب قد تعرض ملشكالت مع  وكان 
يف الواليات املتحدة هذا الشهر. ووجهت اليه 
تهمة القيادة حتت تأثري اخلمر يف ميامي بعد 
سيارة  يف  يتسابق  وهو  الشرطة  ضبطته  ان 

المبورجيين مستأجرة.

 
له  وصفه  دواء  تعاطى  انه  للشرطة  وقال 
مشروبات  وتناول  املاريوانا  ودخن  الطبيب 

كحولية.
 واظهرت وثائق قضائية انه دفع برباءته من 
التماس  يف  االربعاء  امس  االتهامات  هذه 

مكتوب قدمه حماميه اىل احملكمة.
 ويواجه بيرب عقوبة تصل اىل احلبس ستة اشهر 
إذا ادين إال ان خرباء يقولون ان من املتوقع 
ان يتلقى عقوبة خمففة الن هذه ستكون اول 

خمالفة له للقانون.
 ومن املنتظر ان ميثل بيرب أمام احملكمة يف 14 
فرباير شباط للرد رمسيا على هذه االتهامات. 
برخصة  بالسري  اتهامات  ايضا  اليه  ووجهت 
دون  عليه  القبض  ومقاومة  منتهية  قيادة 

عنف.
نشرت  حني  طفال  كان  بينما  بيرب  جنم  وملع   
أمه تسجيالت مصورة له وهو يغين على موقع 
يوتيوب. وأصبح جنما يف اجملال الفين وعلى 
من  كثري  وله  االجتماعي  التواصل  شبكات 

املعجبني معظهم من اإلناث.
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 »الفرنسية األوىل« السابقة 
تروي »ليلة اخليانة«

ال يزال انفصال الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند عن شريكة حياته 
الصحافية فالريي تريرفيلري يشغل اإلعالم الفرنسي والعاملي، على 

رغم الطابع اخلاص هلذه القضية.

 وال يزال املصورون والصحافيون يطاردون »الفرنسية األوىل« 
وخارجها  فرنسا  داخل  الرئيس  يالحقون  يزالون  وال  السابقة. 
 علهم حيصلون على إشارة يف شأن »الفرنسية األوىل« مستقباًل. 
لكن تريرفيلري اختارت جملة »باري ماتش« حيث تعمل حاليًا يف 
القسم الثقايف، بعدما كانت مسؤولة عن قسم السياسة الداخلية 
خيانة  اإلليزيه، لرتوي قصة  تدخل مع هوالند إىل قصر  أن  قبل 

الرئيس مع املمثلة جولي غاييه.

وروت تريرفيلري لزميلتها يف اجمللة الصحافية إمييلي بليشري اليت 
رافقتها يف زيارتها اهلند، بعد إعالن االنفصال، أنها كانت تتحدث 
مع هوالند عندما علمت أن جملة »كلوزير« ستنشر يف اليوم التالي 
أمضت  »إنها  وقالت:  غاييه.  عشيقته  عند  من  خارجًا  له  صورًا 
ليلة مؤملة«، لكن يف اليوم التالي، عندما صدر عدد »كلوزير«، 
وشاهدت صوره وهو خيرج من عند عشيقته أغمي عليها. فطلب 
الرئيس من طبيب اإلليزيه أن يأخذ موافقتها لنقلها إىل مستشًفى 
حيث بقيت مثانية أيام، ومسح له بزيارتها مرة واحدة فقط والتكلم 

معها ست دقائق كي ال تتعرض لصدمة.
وكان اللقاء هادئًا، على رغم التعاسة اليت كانت تشعر بها. حتى 

إنها كانت يف حلظة معينة مستعدة لكي تساحمه.

وتنقل الصحافية عن قريب هلوالند أنه مل يكن يريد أن يصدمها 
بنبأ االنفصال فلم يقل شيئًا خالل لقائهما. وبعدما استطلع آراء 
بأن  وأبلغها  املوضوع،  معها  ناقش  ومستشاريه  منه  القريبني 

العودة إىل حياة مشرتكة صعبة.

وتقول اجمللة إن فالريي فهمت وبقيت قوية. واستشارت حماميها 
إذا  سكنها  ضمان  هوالند  هلا  وأكد  أوالدها.  مع  حقوقها  حلماية 
أرادت أن تبقى يف الشقة املشرتكة اليت كان يستأجرها، ويعطيها 

مساعدة مالية لرتبية أبنائها الثالثة.
أنها  تعتقد  كانت  الذي  السياسي  العامل  عن  تريرفيلري،  وتقول 
تعرفه، إنه »عامل اخليانة... وهذه ليست قيمي... إنه غري مالئم 
المراة صرحية ووفية«. وروت أنها، بعد تصريح هوالند إىل وكالة 
إنهاء حياته املشرتكة معها، عادت إىل  أنه قرر  »فرانس برس« 

شقتها ومل تستمع إىل أي إذاعة ومل تشاهد التلفزيون.
وتنقل »باري ماتش« عن مقرب من هوالند أن تريرفيلري قالت له: 
»لن يكون هناك بيان مشرتك، فتحمل املسؤولية«. وعندما سأهلا 
بلياقة كيف ستمضي نهاية األسبوع أجابته بلهجة جافة: »ليس لك 

أن حتاسبين«.

 اختفاء رئيسة األرجنتني ! 

سرت موجة من التساؤالت حول حالة الرئيسة األرجنتينية كريستينا 
فرنانديز دي كريشنر، بعد اختفائها من احلياة العامة ملا يزيد على 

شهر
وتوقفها عن كتابة الرسائل على حسابها اخلاص مبوقع تويرت منذ 
13 ديسمرب املاضي، بينما كانت قد اعتادت يف السابق إطالق أكثر 

من 20 تغريدة يف املرة الواحدة.

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« اللندنية أن هذا الصمت احملري أثار 
أعقاب  يف  لكريشنر،  الصحية  احلالة  حول  التكهنات  من  املزيد 
اجلراحة اليت كانت قد أجريت يف رأسها يف اكتوبر املاضي، كما 
أثارت تساؤالت حول من الذي يتخذ القرارات يف األرجنتني اآلن.

وقالت غابريال ميشييت، عضوة جملس الشيوخ املعارضة، تعقيبًا 
البقاء بعيدًا  األرجنتينية  الرئيسة  على حالة كريشنر:« لقد قررت 
عن الواجبات اليت يفرضها عليها منصبها، وهي تعاني من الضعف 
واهلشاشة، ورمبا كانت ال تزال تسيـّر األمور، ولكنها منذ بعض 

الوقت ال تشعر باالرتياح حيال دورها كرئيسة للبالد«.

وعقب أعضاء يف اإلدارة األرجنتينية على هذه التكهنات برفضها 
متامًا، وقالوا إن كريشنر مشغولة بأداء مهام منصبها.

انتقادات  إن  روسي  أوغستني  األرجنتيين  الدفاع  وزير  وقال 
املعارضة تثري ضحكه وسخريته، ألن الرئيسة تتوىل مقاليد األمور 

بصورة تامة.

غري أن مساعدي كريشنر مل يفسروا السر يف أنها مل تشاهد يف 
أي مناسبة عامة، على امتداد ما يزيد على شهر كامل. واكتفى 
جورج كابيتانيتش وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء بالقول إن 
:« كريشنر إنسانة أيضًا وحتتاج إىل الراحة ألنها ال تزال تتعافى 

ويف مرحلة استعادة قواها«. 

  اتباع »الديانة الكاندومبلية« 

يكرمون آهلة البحر على الطريقة الربازيلية

لعناصر من  إفريقية وهي خليط  برازيلية ذات أصول  دومبليه هي ديانة 
"بيماجنا"  تدعى  اهلة  وهلا   , الكاثوليكية  املسيحية  مع  التقليدية  الديانات 

وهي أهلة البحر
أيضا  ومنتشرة  الربازيل،  رئيسي يف  بشكل  "كاندومبليه"  ديانة  ومتارس 
يف بعض الدول اجملاورة مثل األوروغواي، واألرجنتني، وفنزويال، وبعض 

الدول األوروبية مثل أملانيا، وإيطاليا والربتغال وإسبانيا.

 " " 2 شباط  "الكاندومبلية" كل سنة يف  الديانة  أتباع  وجيتمع اآلالف من 
على الشاطئ يف "ريو دي جانريو" ، لالحتفال بـ"عيد ييماجنا"، إذ ترتكز 
االحتفاالت حول تكريم "ييماجنا" آهلة البحر يف تقليد "كاندومبليه" اإلفريقي-

الربازيلي.
مراسم  اللواتي شاركن يف  الـ14  النساء  إحدى  غونكالفيز  فالرييا  وتقول 

خاصة مكرسة لآلهلة، أهمية هذا العيد:
"هو يوم مكرس مللكة البحر, إن ييماجنا آهلة متثل األم لكل شيء: للبحر 
وللسعادة وللشاطئ , واليوم الثاني من شباط هو املوعد عندما يأتي أتباع 

كاندومبليه بهداياهم للبحر تكرميا هلا".

 ماذا قال عاصي احلالني 
البنته يف عيد ميالدها؟

مل ُيِرد الفنان اللبناني عاصي احلالني أن مير عيد ميالد ابنته ريتا 
ذات الـ17 ربيعًا من دون أن يعرب عن مشاعره جتاهها عرب حسابه 

يف »تويرت«.
ريتا، اليت حذت حذو أبيها يف دخول عامل الفن والغناء، صادف 
اليت  الوطنية  الغنائية  احلفلة  يف  مشاركتها  الـ17  ميالدها  يوم 
ون«. »ليبانون  عنوان  حتت  بريوت«،  دي  »فوروم  يف   أقيمت 
ووجه احلالني تغريداته البنته، إذ قال: »يا ابنيت يف اللحظة اليت 
أبًا أصبح للحياة معنى خمتلف. عندما أتصبح بوجهك  أصبحت بها 
»يف  وتابع:  شيئًا«،  اهلم  من  يعرف  ال  طفاًل صغريًا  معك  أعود 
املرة األوىل اليت تلفظت فيها بكلمة بابا مل يكن ينقصين شيء 
ألطري، أداعب القمر والنجوم، كم هلذه الكلمة من سحر يفوق حدود 

الطبيعة«.
وطلب النجم اللبناني من ابنته أن تساحمه، قائاًل، »ساحميين إن 
قصرت يومًا حبقك، فواهلل إني ألمتنى أن أهب لك عمري إلسعادك«. 
ُمضيفًا: »اليوم تكملني السبعة عشرة سنة فهل تصدقي أنين يف 
أراك تلبسني األبيض، هل تصدقني كم أختيل صعوبة  كل يوم 
ذلك اليوم«، وأضاف: »عندما أفكر أنك يوما ما ستغادرين املنزل 

واهلل إنين ألشفق على قليب من ذلك اليوم«.
وتساءل والد ريتا، »ُترى هل بإمكاني حبس دموعي عن أمك أم 
أنين سأشاركها البكاء والدعاء؟!«، وأردف: »يف الواحد من هذا 
الشهر دعوات إىل اهلل تعاىل أن تبقي ذلك النور الذي ينري قليب 
وأمتنى لك السعادة والفرح وكل شيء مجيل وكل عام وأنت خبري 

يا زهرة عمري.. ماريتا الغالية«.

 لص غلبه النعاس.. فنام يف شقة ضحيته
لصًا،  النعاس  غلب 
إىل  تسلل  أن  بعد 
شقة مبدينة مانشسرت 
على  فنام  الربيطانية 
قبل  ضحيته،  أريكة 
بالفرار  يلوذ  أن 
هاتفه  ويسرق  الحقًا 

احملمول.

وقالت صحيفة اندبندانت اليوم اإلثنني إن شرطة مانشسرت تبحث 
املدينة من  الشقة يف مركز  أنه تسلل إىل  اللص، وتعتقد  عن 

خالل إحدى نوافذها.

وأضافت أن أحد املقيمني يف الشقة جلس يشاهد التلفزيون ملدة 
تصل إىل حواىل ساعتني إىل جانب اللص بينما كان يأخذ غفوة 
العتقاده بأنه صديق زميله يف الشقة، والذي كان يستحم وقتها 

وتنبه عندما مسع الباب األمامي للشقة ُيغلق بقوة.
ال  الشقة  يف  املقيمني  الشخصني  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 
بأنه سرق  أحدهما  واكتشف  الرجل،  هوية  عن  فكرة  أية  ميلكان 

هاتفه احملمول بعد أن تفقدا ممتلكاتهما.
ونسبت إىل متحدث باسم شرطة مانشسرت، قوله "من غري الواضح 
كيف متكن هذا الرجل من النوم يف الشقة وما إذا كان دخلها عن 
طريق اخلطأ أو بقصد السرقة" مؤكدًا تكثيف التحقيقات الكتشاف 

هوية الفاعل ومعرفة دوافعه. 

 تسريب فيديو اللقطة األوىل للجزء السابع من 
 Fast & Furious

تسرب فيديو ملتقط من اإلضافات احلصرية املوجودة يف اقراص 
حيمل   ,Fast & Furios من  السادس  للجزء  راي  والبلو  الديفيدي 

الفيديو اول لقظة للجزء السابع من السلسلة الشهرية.
األخري  املشهد  نهايته، ستتذّكر  السادس حتى  اجلزء  ان شاهدت 
الذي كان األاهم لريبط بني اجلزء السادس والسابع. سرتى يف 
الفيديو مشهدًا فيه الفريق املعهود اثناء زيارتهم جلنازة صديقهم 
 Tokyo الذي ُقتل يف املشهد األخري املرتبط باجلزء الثالث Han Lue

.Drift
كان من املفروض ان يتم اطالق الفيلم يف صيف العام اجلاري، 
اّجله اىل يوم 10 من شهر   Paul Walker الفيلم  ولكن وفاة جنم 
ابريل 2015. سنرى املمثل يف اخر افالمه يف اجلزء السابع حيث 
 Brian شخصيته  واقالة  دوره  إلنهاء  اخر  مبمثل  استبداله  سيتم 

O’Connor من السلسلة. 
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فتاة ترسم لوحات فنية »على وجهها«

الربيطانية جمموعة من الصور لفتاة  "دايلي ميل"  نشرت صحيفة 
مبواد  وتستعني  للرسم،  كلوحة  وجهها  تستخدم  شابة  أمريكية 

املاكياج املوجودة لديها خللق لوحات فنية ووجوه غريبة.

وتستخدم ستيفاني فرنانديز من والية لويزيانا األمريكية أدوات 
بنفسها  نفسها  علمت  بعدما  الوجوه،  تلك  خللق  العادية  املاكياج 

فنون املاكياج.

التصوير  ستيفاني  تستخدم  املاكياج،  وضع  من  تنتهي  وبعدما 
الفوتوغرايف لكي تعرب عن إحساسها اخلاص جتاه األلوان.

وقد حاكت يف إحدى اللوحات أسلوب "ليدي جاجا" حيث استخدمت 
اجملوهرات الرباقة لتزين وجهها.

فنية  طاقة  لديها  بأن  تشعر  دائما  كانت  أنها  ستيفاني  وأكدت 
وأنها اكتشفت ولعها باملاكياج وهي يف الرابعة عشرة من عمرها 
عندما كانت تقضي يوما ممال باملنزل وقررت أن تلعب باملاكياج 
فاكتشفت هذا الولع الذي حتول إىل مهنة، حيث تشارك ستيفاني 
حاليا يف األفالم والعروض املوسيقية كما تصنع أقنعة تباع على 

اإلنرتنت.

 كاتي بريي تتفوق على جاسنت بيرب 
وأوباما... وتسجل رقماً قياسياً يف »تويرت« 

يف  أول شخص  اليوم،  بريي،  كاييت  األمريكية  املغنية  أصبحت 
العامل جيمع أكثر من 50 مليون متابع عرب موقع التواصل االجتماعي 

»تويرت«.

االستخدام  أرقام  تكشف  اليت  كاونرت«  »تويرت  خدمة  وتنبأت 
العمر  من  البالغة  املغنية  أن  االجتماعي  التواصل  شبكة  يف 
اليوم.  الرمزية  العتبة  هذه  تتجاوز  أن  يفرتض  عامًا   29 
إذ كان حساب بريي، أمس، يضم أكثر من 49 مليونًا. وتتصدر 

املغنية األمريكية مبيعات االلبومات.
وكان املغين الكندي جاسنت بيرب أطاح املغنية األمريكية ليدي غاغا 
املتابعني يف  أكرب عدد من  ليحقق  )يونيو( املاضي،  يف حزيران 
موقع التواصل االجتماعي »تويرت«. لكن يري أطاحته بدورها يف 

تشرين الثاني )نوفمرب( املاضي.
ويبلغ عدد متابعي حساب جاسنت بيرب 49,2 مليون شخص.

 41,2 مع  الثالثة  املرتبة  اوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  وحيتل 
مليون متابع.

وكانت ليدي غاغا اليت حتتل املرتبة الرابعة مع 41,02 مليون متابع 
حطمت رقمًا قياسيًا يف آذار )مارس( 2012، عندما أصبحت أول 

شخص يضم أكثر من 20 مليون متابع عرب »تويرت«.

 سكارليت تستقيل بسبب إعالن لشركة 
»إسرائيلية«

أعلنت النجمة األمريكية، سكارليت جوهانسون، التخلي عن منصبها 
كسفرية ملنظمة )أوكسفام( العاملية حملاربة الفقر، بعد أن أصرت 
على التمسك بالرتويج لشركة تنشط يف مستوطنة" إسرائيلية" يف 

الضفة الغربية.
جوهانسون  استقالة  قبلت  إنها  بيان،  يف  )أوكسفام(  وقالت 
»على الرغم من احرتامنا الستقاللية سفرائنا إال أن دور السيدة 
جوهانسون يف الرتويج لشركة صودا سرتيم ال يتالءم مع دورها 

كسفرية عاملية ألوكسفام«.
»صودا  مثل  شركات  أن  املنظمة  اعتربت  "يو.بي.اي"  وحبسب 
فقر  زيادة  يف  تسهم  املستوطنات  يف  تنشط  اليت  سرتيم« 

الفلسطينيني وحترمهم من حقوقهم.

 الدب القطيب األخري يفقد رفيقة 
عمره

رغم مرور أسبوعني على نفوق رفيقة عمره..ال تزال مظاهر احلزن 
العميق باديًة على "وانج" الدب القطيب الوحيد يف أفريقيا.

كانت  اليت  احلظرية  يف  العشب  ونزع  اللعب  "وانج"  مزق 
نافقة  عليها  عثر  اليت  عامًا(   30( "جييب"  برفيقته  جتمعه 
الواقعة  احلظرية  يف  املاء  حوض  يف  الثاني  كانون   13 يوم 
قلبية.  بأزمة  إصابتها  إثر  للحيوان  جوهانسربج  حديقة   يف 
ظل االثنان متالزمني منذ قدومهما إىل جنوب إفريقيا عام 1985 

وكانا يبلغان من العمر وقتها عامًا تقريبًا.

وقالت »كاتيجا كوبل« كبرية األطباء البيطريني باحلديقة لـ«رويرتز« 
»عندما عثرنا عليها نافقة مل يدعنا نصل إليها، رفض الرجوع لغرفة 

املبيت وظل واقفًا يف الشمس.

وأضافت: ظل واقفاًً جبوار رفيقته امليتة ورفض تناول وجباته. 
وبعد 24 ساعة اضطرت إلعطائه مهدئات النتشال جييب من املاء، 

وبعد أربعة أيام مزق ألعابه وثنى باب احلظرية احلديدي.

واليوم يضع وانج رأسه حتت قدميه األماميتني أغلب الوقت وكأنه 
يريد أن يوصد على نفسه أبواب العامل ومل يرفعها إال كل حني 

ليستنشق نفسًا.

 مالبس وزيرة تونس املثرية تقصيها 
عن احلكومة

بعد ساعات على أداء 
وزيرة  كربول  آمال 
التونسية  السياحة 
الدستورية  اليمني 
اجلديدة  احلكومة  يف 
مهدي  بقيادة 
رئيس  أمام  مجعة 
املنصف  اجلمهورية 
تقدمت  املرزوقي، 
لرئيس  باستقالتها 
لتعرضها  الوزراء 

النتقادات على نطاق واسع فور توليها املنصب.

وزارة  مقاليد  آمال كربول  ومل ميض سوى وقت قليل على تسلم 
السياحة ويف عينيها دموع الفرحة، وتأكيدها للمشرفني على الوزارة 
أنها ستعمل على تلميع صورة تونس, حتى أشعلت صورها مواقع 
التواصل االجتماعي "الفايس بوك وتويرت"، بسبب مالبسها املثرية. 
وسرعان ما انتشرت هذه الصور لتتداول بني مستخدمي "الفايس 
بوك" بكثافة وتوالت التعليقات والكوميكس عليها، مطالبني حكومتهم 
يف سخرية بتطبيق التجربة التونسية يف تعيني وزيرة مجيلة ومثرية 

على غرار "آمال كربول" لتنشيط وجذب السياحة.

وشنت خمتلف الكتل النيابية باجمللس الوطين التأسيسي التونسي 
بسبب  مجعة  مهدي  حكومة  على  االنتقادات  وتوالت  شديدا  هجوما 

عالقة كربول بإسرائيل وسّر زيارتها الغامض.
قام  أنه  مؤكًدا  السياحة،  وزيرة  عن  مجعة  احلكومة  رئيس  ودافع 
فرانكفورت  مطار  من   2006 سنة  سافرت  أنها  وثبَت  مبساءلتها 
بأملانيا إىل مطار تل أبيب بإسرائيل على أن تتوجه منه إىل األراضي 
الفلسطينية، يف نطاق برنامج ممول من األمم املتحدة لتدريب شبان 
فلسطينيني. وأضاف مجعة أنها تعرضت يف املطار اإلسرائيلي إىل 
مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة، ألنها عربية مسلمة تونسية، وأنها 
بقيت يوما واحدا يف إسرائيل، وبعد ذلك رجعت إىل أملانيا ورفضت 

إكمال هذه املهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيني.

ونشرت آمال كربول على صفحتها على "الفايس بوك" بأنها قدمت 
إطار  كانت يف  إلسرائيل  زيارتها  أن  موضحة  للحكومة،  استقالتها 
دورة تكوينية لشباب فلسطيين سنة 2006، قائلة "لكل من شكك 
يّف، ولكل من اتهمين بالعمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني، قبل 
حتى أن يتأكد من صحة ما قيل ومن سبب ذلك، ووفقا ملا حصل يف 
قبة اجمللس التأسيسي من إهانة بعض النواب لي ومن ثم استجواب 
السيد رئيس احلكومة السيد املهدي مجعة لي، الذي أقدم له كل 
القسم قدمت  أداء  أنا اآلن وبعد  الشكر على تفهمه ودفاعه عين، 
أو رفضها،  الرأي يف قبوهلا  استقاليت لرئيس احلكومة وله سديد 
حيث إن ما قلته خبصوص ذلك املوضوع أقسمت على صحته، وال 
وجود لرواية أخرى غري ذلك، وإن ثبت العكس فاستقاليت موجودة 

على مكتب رئيس احلكومة".
أنشأوا  الذين  البعض  بتعاطف  املستقيلة  السياحة  وزيرة  وحظيت 
صفحة تضامنًا معها، ومن ضمنهم من اعترب األمر ال يهم سواء زارت 
إسرائيل أو مل تزر، وشّكك آخرون يف تصرحيات مجعة، متسائلني عن 
السبب الذي جيعلها تضع زيارتها إلسرائيل يف سريتها الذاتية رغم 
أن الزيارة استمرت بضع ساعات، كما أشار ناشطون إىل أن وزيرة 
السياحة ليست سوى ابنة سفري تونس يف أملانيا يف عهد بن علي.

وتعترب آمال كربول من الكفاءات الشابة املهاجرة يف أملانيا، حيث 
تلقت تكوينها األكادميي، وهي خبرية يف إسرتاتيجيات إدارة األعمال 
 1973 نيسان   25 فى  ولدت  حيث  املدني،  اجملتمع  يف  وناشطة 
األملانية،  كارلسروه  جامعة  يف  العليا  دراساتها  وتابعت  بتونس، 
وحصلت منها على درجة املاجستري ختصص هندسة ميكانيكية، وهي 
األملانية،  كولونيا  مدينة  من  وأعمال  مدني  جمتمع  مؤسسات  تدير 

وتعمل كذلك كأستاذة جامعية زائرة يف سويسرا.
يف  الناشطة  الشابة  التونسية  الشخصيات  أبرز  من  واحدة  وتعترب 
اجملتمع املدني بأملانيا، وتشرف على مؤسسة متخصصة يف برامج 
وأعمال خاصة يف جمال إسرتاتيجيات اإلدارة والقيادة واالستشارات 
يف مشاريع األعمال واجملتمع، وتشمل أنشطتها شبكة فعاليات من 
أملانيا وتونس إىل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، ومنذ سنة 
دبليو  إم  بي  مؤسسة  لدى  العامة  املصلحة  كسفرية  عينت   2013

األملانية.

وتقول آمال كربول على مدونتها الشخصية اليت حتمل عنوان التغيري 
متفتحة  وهي  تونس،  األساسي يف  تكوينها  تلقت  إنها  والقيادة، 
على كل العامل ومعجبة بالثقافة العاملية وتأثريها على ريادة وتنظيم 
املشاريع وإدارتها بصفة ديناميكية، وهي تتقن التحدث بأربع لغات 
وتعمل بها، العربية والفرنسية واألملانية واإلجنليزية، إضافة إلملامها 

باللغتني اإلسبانية واليونانية. 

  توقيف رجل يف نيويورك هدد بقتل 
جورج بوش االبن

الرئيس  بقتل  هدد  رجاًل  نيويورك  يف  األمنية  السلطات  عتقلت 
األمريكي السابق جورج بوش االبن.

وأفادت وسائل إعالم أمريكية ان رجاًل يدعى بنجامني مسيث )44 سنة( اعتقل 
 وعثر حبوزته على مسدس وذخائر ومدية، بعدما هدد بقتل بوش االبن. 
يف  حمكمة  لدى  بها  التقدم  مت  فيدرالية  قضائية  شكوى  وأظهرت 
منهاتن ان مسيث، وهو من سكان نيويورك، هدد »بقتل واختطاف 
حبه  عن  مسيث  حتدث  كما  بوش.  بالرئيس  جسدي«  أذى  وإحلاق 

لواحدة من ابنيت الرئيس السابق »باربرا«.
املنزل  يف  مسيث  والدة  وجدت  بعدما  باألمر  السري  اجلهاز  وعلم 
االبن  بوش  جورج  عند  للعمل  »سأذهب  ابنها  فيها  كتب  مالحظة 
والبنتاغون ... سأقتل التنني ثم تصبح باربرا لي ... أمريكا انتهت، 

أوباما، إخل..«.
وأبلغت والدة مسيث عن اختفاء مسدس من املنزل، مشرية إىل ان 

ال فكرة لديها عن مكان ابنها.
على  للعثور  اخللوي  اهلاتف  تعقب  تقنية  السري  اجلهاز  واستخدم 
مسيث، الذي تبني انه توجه إىل منهاتن فتم توقيفه داخل سيارته 

وحبوزته مسدس وذخائر ومدية وكمية من البنزين.
انه رجل مطّلق وليس على عالقة  وأخضع مسيث لالستجواب فقال 

بأحد حاليًا، ويعمل على »إقامة عالقة مع باربرا بوش«.
تعترب جرمية  املتحدة  الواليات  رؤساء  التهديدات ضد  ان  إىل  يشار 

فيدرالية.
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 املمثل الذي تبنى طفلة ثم “حترش” 
بها وعمرها 7 سنوات

شفت ابنة بالتبين للممثل واملخرج األمريكي، وودي آلن، أنه كان 
يعتدي عليها جنسيًا عندما كانت طفلة، متحدثة للمرة األوىل وعلنا 
عما يعود تارخيه اىل أكثر من 20 سنة مضت، أي حني كان عمرها 

7 سنوات.

وكاتب  وممثل  خمرج  هو  بنيويورك،   1935 يف  املولود  وآلن، 
قاعة صغرية  يف  بانتظام  يعزف  جاز،  وزّمار  ومسرحي  سينمائي 
واجلنس  األدب  اىل  بعمق  املتطرقة  بأفالمه  وشهري  مبنهاتن، 
والفلسفة وعلم النفس، اىل جانب اهلوية اليهودية وتاريخ السينما، 
ومعظمها حققها مبدينة نيويوك اليت اختذها مسرحًا ألغلب أعماله 
جوائز.  3 منها  نال  مرة،   21 األوسكار  عنها جلوائز  رشحوه   اليت 
أما االبنة بالتبين فهي ديالن فارو، البالغ عمرها حاليًا 28 سنة، 
واليت تبناها وودي آلن مع املمثلة ميا فارو عندما كانا شريكني 
مدّونة  يف  رسالة  السبت  أمس  نشرت  إذ  وزوجني،  احلياة  يف 
لصحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية، ونقلت خربها وكالة الصحافة 
كان  عندما  جنسي  العتداء  تعرضت  إنها  تقول  وفيها  الفرنسية، 

عمرها 7 سنوات يف علية املنزل العائلي.

وقالت فارو: »عندما كنت يف السابعة أمسكين وودي آلن بيدي 
واقتادني إىل علية صغرية غري مضاءة جيدًا يف الطابق الثاني من 
منزلنا، وطلب مين أن استلقي على بطين وأن ألعب بقطار أخي 
رسالتها،  يف  الوارد  حبسب  جنسيًا«،  علّي  واعتدى  الكهربائي، 
اليت أضافت فيها أنه »كان يكلمين وهو يقوم بفعلته هامسًا يف 
أذني أني فتاة صغرية لطيفة وأن هذا سر بيننا، واعدًا إياي بأننا 
سنذهب إىل باريس وأني سأكون جنمة سينمائية كبرية«، على حد 

روايتها.
وبعد عامني منعته حمكمة من زيارتها

ذكرت فارو يف رسالتها أيضًا أنها فاحتت والدتها باملوضوع يف 
تلك الفرتة، وهو ما محل ميا فارو على اتهامه يف 1992 باالعتداء 
على ديالن، يف وقت كانت فيه املمثلة تواجه معركة شرسة حول 
حضانة أطفاهلما بعدما اكتشفت أن آلن يقيم عالقة مع ابنة أخرى 
هلا بالتبين هي »سون-يي بريفني« اليت كان عمرها 20 سنة ذلك 

العام، واليت تبنتها وكانت ميا فارو خالل زواج سابق هلا.

أبدًا، أن يكون اعتدى  ولطاملا نفى املخرج الذي مل تتم مالحقته 
جنسيًا على ديالن، متهمًا ميا فارو يف 1992 بأنها تالعبت بسبب 
حقدها »بأطفال أبرياء بطريقة مشينة«، وبعد عامني رفضت حمكمة 
بنيويورك منحه حق زيارة ديالن، واعترب حملالن نفسيان يومها أن 

»إرغام الطفلة على رؤيته« ال يصب يف مصلحتها.

ويف الرسالة أضافت ديالن اليت تتهم »هوليوود« بغض الطرف 
باستمرار من خالل مكافأة املخرج: »مل تتم إدانة وودي آلن يف 
أي جرمية، وإفالته مما فعله بي كان كابوسًا راودني طوال مرحلة 
فاجلميع  معاناتي،  من  »فاقمت  هوليوود  أن  مضيفة  شبابي«، 
فضلوا  غالبيتهم  الطرف..  غضوا  أبطالي،  وهم  البعض  باستثناء 
هذا الغموض والقول ال أحد يعرف ما حصل حقيقة، وزعموا أن كل 

شيء على ما يرام«.

»غري  جنسيًا  استغلها  بأنه  بالتبين  ابنته  اتهام  آلن يصف  وودي 
صحيح وخمز«

اعترب املخرج اهلوليودي، وودي آلن، ان ما ورد يف رسالة مفتوحة 
كتبتها ابنته بالتبيّن دايالن فارو، وتتهمه فيها باستغالهلا جنسيًا 

يوم كانت يف السابعة من العمر، »غري صحيح وخمٍز«.
آلن  باسم  املتحدث  عن  األمريكي  ويكلي(  إس  )يو  موقع  ونقل 
قوله ان »السيد آلن اطلع على املقالة ووجد انها ليست صحيحة 

وخمزية«.
األمر  »سريد على  وأضاف املتحدث ان املخرج األمريكي الشهري 
قريبًا«. ولفت إىل ان القضية سبق وعرضت أمام احملكمة يف العام 
1993، »ويومها أجرت احملكمة حتقيقًا دقيقًا قام به خرباء مستقلون 
خلصوا إىل ان ما من دليل على استغالل جنسي، وان دايالن فارو 
مل تكن قادرة على التمييز بني اخليال واحلقيقة، وان والدتها ميا 

فارو كانت تعلمها على األرجح، ومل توجه أية اتهامات أبدًا«.

  السبكي: هيفاء للكبار فقط 
يف »حالوة روح« !!

قال املنتج حممد السبكي، إّن فيلم "حالوة روح" الذي تقوم ببطولته 
النجمة اللبنانية هيفاء وهيب، سيكون "للكبار فقط"، وذلك بعد 
االتفاق مع رئيس جلنة الرقابة على املصنفات السينمائية، د.أمحد 
 عواض، مقابل احلصول على ترخيص العرض يف دور السينما. 
وأكد السبكي لـموقع »إرم«، أّن الفيلم مل يتضمن مشاهد جنسية 
أو إباحية، كما تردد يف الفرتة املاضية، وقال: العمل يتضمن 
أو  العائلي  للعرض  تكون  أن  تصح  ال  ومشاهد  عبارات  فقط 
األطفال، وهو ما يتطلب وضع الفتة »للكبار فقط« يف بروموهات 

العرض اإلعالنية واألفيشات يف السينمات والشوارع.

وأشار السبكي، إىل أنه مل يقرر حتى اآلن الطرح يف دور العرض 
يف إجازة منتصف العام اليت قاربت على االنتهاء، أم أّن العرض 
سيكون يف أعياد شم النسيم، أو إجازة الصيف املقبلة، نافيًا عدم 

ختوفه من تسريب الفيلم على اليوتيوب أو مواقع اإلنرتنت.

وكانت »الرقابة« قد أبدت انزعاجها واعرتاضها على 25 مشهدًا، 
تتضمن عبارات جنسية غري الئقة للعرض، وخاصة مشهد اغتصاب 
هيفاء على يد الفنان لطفي لبيب، ومشاهد أخرى تظهر أجزاء من 
جسد هيفاء بشكل فج، باإلضافة إىل العبارات، ومنها »دول كنب 
»مش مهم بشعر وال حالق«، وعبارة وجهت هليفاء:  واتقلب«، 
أنام  عاوزنى  »كنت  ومجلة  اللذيذ«،  فى  املفيد  حنط  »عاوزين 

معاها وإنت قاعد«، ومجلة »دعك عن دعك يـفرق«.

مل النساء مسؤولية   سياسية هندية حتحُ
تعرضهن لالغتصاب

مهاراشرتا  والية  يف  املرأة  حقوق  جلنة  عضو  ألقت 
على  باللوم  مريغي،  آشا  اهلندية  السياسية  الغربية، 
لالغتصاب. تعرضها  وراء  كسبب  ولباسها  املرأة   سلوك 

ويف تصرحيات نقلتها قناة »إن دي تي يف« احمللية، قالت مريغي 
»حاالت  إن  الوطين اهلندي يف مومباي  اجتماع حزب املؤمتر  خالل 
االغتصاب تقع نتيجة للباس وسلوك املرأة أو لتواجدها يف أماكن 

غري الئقة«.

املثريتني  االغتصاب  حاالتي  إىل  تصرحياتها  مريغي يف  وأشارت 
اجلماعي  االغتصاب  واقعة  وهما  باهلند،  وقعتا  اللتني  للجدل 
لطالبة يف حافلة يف نيودهلي واألخرى اغتصاب مصورة يف مدينة 

مومباي.

واتهمت السياسية الفتاة األوىل اليت توفيت يف املستشفى متأثرة 
تتهم  فيما  مع صديقها،  لياًل  السينما  إىل  ذهبت  بأنها  جبراحها، 
الثانية يف الذهاب إىل مبان مدمرة بإحدى الضواحي عند الساعة 

السادسة مساًء.

وأثارت تصرحيات مريغي انتقادات واسعة، بعضها من أحد زعماء 
حزب املؤمتر الوطين اهلندي، بارافول باتيل، الذي قال إنه سيتم 

اختاذ »إجراءات تأديبية« ضد مريغي لتصرحياتها »الفظة«.
وهناك بعض الشخصيات العامة يف اهلند تلقي باللوم على الضحية 

يف حاالت االغتصاب.
وتتكرر واقعات االعتداء اجلنسي يف اهلند يومًا بعد يوم وتتداوهلا 
وسائل اإلعالم خاصة بعد القضية اليت هزت الرأي العام يف البالد 
وأثارت موجة غري مسبوقة من االحتجاجات عقب تعرض فتاة جامعية 
الغتصاب مجاعي وحشي على منت حافلة يف الـ16 من كانون األول 

)ديسمرب( من عام 2012، ووفاتها الحقًا متأثرة بإصابتها.

وهزت تلك الواقعة الرأي العام كما فتحت موجة من اجلدل حول 
وضع املرأة ومحايتها ومعاقبة مرتكيب جرائم االغتصاب يف البلد 

اآلسيوي.

 منجمون حيذرون من سنة »احلصان اخلشيب«: 

أزمات وكوارث وحروب وفضائح

الصينية  السنة  تكون  أن  كونج  هونج  يف  املنجمني  كبار  توقع 
اجلديدة )سنة احلصان اخلشيب( اليت ستبدأ يف األول من الشهر 
املقبل، مليئة باألحداث واملفاجآت من مواجهات وكوارث ودرجات 

حرارة مرتفعة وتدهور اقتصادي يف آسيا على وجه اخلصوص.

تفجريات  وشهدت   ،1954 عام  مع  للحصان  سنة  آخر  وتوافقت 
بيان  ديان  معركة  شهدت  كما  وسوفيتية،  أمريكية  نووية 
الفرنسي.  اجليش  الفيتناميون  فيها  دحر  اليت  الشهرية   فو 
اجلمعة  يوم  تبدأ  اليت  اجلديدة  القمرية  السنة  إن  هؤالء  ويقول 
ستكون حصانا ال ينبغي ألحد أن يقف خلفه، ألنه حيتوي على عنصر 

النار املتقلب.

ويطلق الصينيون أمساء حيوانات على السنوات الـ 12 اليت تتكون 
منها الدورة القمرية، واحلصان هو اسم السنة السابعة يف هذه 

الدورة.

وقال أستاذ الفنج شوي )علم التنجيم( الشهري اليون يو: »السنة 
اجلديدة هي سنة احلصان اخلشيب، واخلشب كما هو معروف مادة 
شديدة االشتعال، ولذا فسيحدث العديد من الفضائح واملواجهات 

واالنفجارات واخلالفات«.

ويقول »يو« إن املواجهات اليت ستشهدها سنة احلصان قد تأخذ 
شكل التوترات الدبلوماسية او حتى احلروب، وخصوصا يف الشهر 

األول والرابع والسابع - أي أشهر فرباير ومايو وأغسطس.
القائمة حول  األزمة  األرجح الندالع حرب سيكون  »السبب  وقال: 

جزر دياويو )اليت تتنازع الصني السيادة عليها مع اليابان(«.
سنة  إن  مينج،  هون  تشاو  شوي  الفنج  عامل  يقول  جانبه،  من 
احلصان ستشهد تعايف االقتصادات يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
واهلند  وتايالند  وإندونيسيا  اقتصادات سنغافورة  بينما سترتاجع 

وباكستان.
وقال: »ستتحسن االقتصادات الغربية بشكل عام، ولكن الدول 

الشرقية ستواجه صعوبات وقد ترتاجع اقتصاداتها«.

ويتوقع »تشاو« أن جتلب السنة اجلديدة النحس للرئيس األمريكي 
»قد  فهو   ،)1961 الثورعام  سنة  يف  )املولود  أوباما  باراك 
بربناجمه  يتعلق  فيما  عقبات  يواجه  وقد  ومحاقات،  أخطاء  يرتكب 

السياسي«.

أما املنجم تشينج تشي هانج، فقال إن »احتماالت وقوع الثورات 
الربكانية والزالزل قد تزداد ألن عنصر األرض سينزعج من كثرة 

النريان اليت تتسم بها سنة احلصان«.

ومن مواليد سنة احلصان - اليت يدور عليها احلول كل 12 سنة - 
املستشارة األملانية أجنيال مريكل والزعيم اإلفريقي الراحل نيلسون 
القمرية اجلديدة أكرب األعياد الصينية  مانديال، ويعترب عيد السنة 

وأهمها.

 براد بيت يتسبب بانهيار عصيب 
ألجنلينا جولي

تطرقت إحدى اجملالت العاملية إىل رد فعل النجمة اجنلينا جولي على 
 ما حصل بني حبيبها براد بيت واملمثلة لوبيتا نيونغو اليت تشاركه
يف الفيلم الذي ُرّشح لعّدة جوائز أوسكار years a slave 12. فبعدما 
أغدق عليها عبارات املديح أثناء حضورهما إحدى السهرات التكرميية، 
مل يلَق بيت ترحيبا حارا من أجنلينا عندما عاد إىل أوسرتاليا حيث 
تستقّر يف الوقت الراهن لتصوير فيلمها اجلديدUnbroken . وأشار 
مصدر مّطلع إىل أن أجنلينا، بعدما قرأت املقال، قالت له أنه »كان 
حيتاج فقط إىل التعبري عن حّبه هلا أمام العامل أمجع«!. وعلم أن 

هذا املوضوع تسبب هلا بانهيار عصيب.
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تتــمات

اتفاق خلروج...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

من سجن  املئة  80 يف  على  املسلحة سيطرت  املعارضة  ان  مقرًا 
حلب املركزي وحررت اكثر من 300 نزيل يف اطار هجوم بدأته امس 
يشمل ايضًا مطار كويرس يف ريف املدينة. ونعت »جبهة النصرة« 
املوالية لتنظيم »القاعدة« سيف اهلل الشيشاني قائد جمموعاتها يف 

املعارك للسيطرة على السجن. 
سيطرة  املقداد  فيصل  السوري  اخلارجية  وزير  نائب  ونفى 

املعارضة على السجن وأكد دحر املسلحني.
وحتاصر املعارضة السجن الذي يضم اربعة آالف نزيل منذ حنو 
سنة. وقد اقدم انتحاري يقود شاحنة على تفجري نفسه عند بوابات 
السجن ليندفع من خلفه املقاتلون اىل الداخل ويعملوا على حترير 
مئات السجناء. ويعترب هذا السجن الذي يدافع عنه مئات احلراس 

واجلنود رمزًا اساسيًا لوجود النظام يف مشال حلب.
املتحدة  لألمم  املشرتكة  البعثة  منسقة  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية يف سوريا سيغريد القاق أن التأخر 
يف نقل املواد الكيميائية ليس مستعصيًا، معربة عن اعتقادها ان 

الوفاء باملوعد النهائي احملدد يف نهاية حزيران املقبل ممكن.
وعقب احاطة قدمتها القاق اىل أعضاء جملس األمن، أفادت رئيسة 
األمم  لدى  الدائمة  الليتوانية  املندوبة  اجلاري  للشهر  األمن  جملس 
املتحدة رميوندا مريموكينا أن القاق أبلغت اجمللس عن إزالة كميات 
حمدودة من األسلحة الكيميائية خالل الشهر املاضي ونقلها من ميناء 
الالذقية على منت سفن نروجية ودامناركية. وقالت: »أحيط األعضاء 
علما بالقلق املتزايد من الوترية البطيئة إلزالة األسلحة الكيميائية من 
األراضي السورية«. وأضافت أن اجمللس »دعا سوريا اىل اإلسراع 
كل  وعاجلة،  ممنهجة  بصورة  لتنقل،  بالتزاماتها  للوفاء  العمل  يف 
األراضي  من  إلخراجها  الالذقية  اىل  الصلة  ذات  الكيميائية  املواد 

السورية«.
وأكدت القاق أن »كل املعدات واملتطلبات موجودة يف البالد«، 
متوقعة »حتركًا عاجاًل وساملًا وآمنًا يأخذ يف االعتبار األوضاع األمنية 
يف  سوريا  اىل  ستعود  أنها  وأضافت  املستقرة«.  وغري  املتقلبة 
البعثة  فريق  مع  والعمل  احلوار  تواصل  اجلاري كي  األسبوع  نهاية 
»لضمان فعل كل شيء يف ما يتعلق بالتحقق والتفتيش واستمرار 

التدمري«.
وسئلت هل تتعمد سوريا إبطاء وتعطيل العملية، فأجابت: »ال، ال 
أعتقد ذلك فهناك تعاون وتطبيق وتوقعات، كما أن التأخري ليس 
مستعصيًا، ولكن هناك سبب ومنطق وسياق، ويف الوقت الراهن 
هو  ذلك  على  األمثلة  وأحد  األمور  من  كثري  نظرائنا يف  مع  نعمل 
توقيع اتفاق وضع البعثة، وكذلك مذكرة التفاهم اخلاصة باإلجالء 

الطيب«.
ومل تلتزم سوريا موعد 5 شباط لنقل كامل خمزوناتها من املواد 
الكيميائية. وقال املندوب الربيطاني الدائم لدى األمم املتحدة السري 
مارك ليال غرانت إن »وقت األعذار نفد«. واضاف أن »كل شيء 

متوافر ومثة حاجة اىل ترتيبات حمددة للتعجيل يف العملية«.
املسؤولني  أن  فرأى  تشوركني  فيتالي  الروسي  نظريه  أما 
السوريني »يف وضع جيد يف ما يتعلق بهذا األمر... أنهم يعملون 

جبد كي يكونوا مستعدين تقنيًا وبشريًا قدر اإلمكان«.
نظام  على  بشدة  باور  سامانتا  األمريكية  املندوبة  محلت  كذلك 
الرئيس بشار األسد، متهمة اياه بـ«اجلرجرة واملماطلة«. وانعكس 
هذا التباين مشادة كالمية بني تشوركني وليال غرانت داخل اجللسة 

املغلقة جمللس األمن.
بالتقارير اليت أفادت أن أطراف  اىل ذلك، رحبت األمم املتحدة 
للمدنيني  للسماح  إنسانية  هدنة  على  اتفقوا  سوريا  يف  النزاع 
اىل  املساعدات  وادخال  باخلروج  القدمية  محص  يف  احملاصرين 

املدينة احملاصرة.
واملعونة  اإلنسانية  للمساعدة  املتحدة  األمم  منسقة  رحبت  كما 
باخلروج،  للمدنيني  السماح  بأنباء  آموس  فالريي  البارونة  الطارئة 
شخص،   2500 لنحو  األساسية  للحياة  املنقذة  اإلمدادات  وتسليم 

وقالت إنها تتابع التطورات عن كثب.
ورحبت أيضًا الناطقة باسم وزارة اخلارجية االمريكية جني بساكي 
نثق  أال  »جيب  انه  من  حذرت  لكنها  اليوم،  الذي سينفذ  باالتفاق 
بنظام فقط لتوفريه الطعام لبضعة ايام ألناس يتضورون جوعا... 

وهذا شيء كان جيب ان يفعله )النظام( بشكل دائم«.
وبثت قناة »امليادين« اليت تتخذ بريوت مقرًا هلا ان االتفاق ينص 
على السماح خبروج 500 مدني اليوم من املناطق احملاصرة، وعلى 

ادخال 500 سلة غذائية اىل املدنيني احملاصرين يف هذه االحياء.

اجليش املصري...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

السيسي سيعلن ترشحه عرب كلمة موجهة للشعب.
إن  املصرية  املسلحة  للقوات  الرمسي  العسكري  املتحدث  وقال 
ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية عن ترشح املشري عبد الفتاح 
جمرد  اجلمهورية  لرئاسة  احلربي  واإلنتاج  الدفاع  وزير  السيسي 

اجتهادات صحافية.
اجتهادات  جمرد  الكويتية  اجلريدة  نشرته  ما  إن  املتحدث  وقال 

صحافية وليس تصرحيات مباشرة من املشري السيسي ومت حتميلها 
وسائل  خمتلف  يف  نقلها  بعد  خاصة  دقيقة  غري  وألفاظ  بعبارات 

اإلعالم.
وكانت صحيفة السياسة قد نشرت على موقعها اإللكرتوني أمس 
عرب  يعلن  كان  إذا  عما  على سؤال  ردا  السيسي صرح  أن  األول 
صفحاتها عن نية الرتشح نعم لقد حسم األمر وليس أمامي إال تلبية 

طلب شعب مصر.
الفتاح  عبد  املشري  ترشح  قرار  إن  العسكري  املتحدث  وأوضح 
سيحسمه  قرار شخصي  هو  عدمه  من  اجلمهورية  لرئاسة  السيسي 
خالل  من  غريهم  دون  العظيم  املصري  الشعب  أبناء  أمام  بنفسه 

عبارات واضحة ومباشرة وال حتتمل الشك أو التأويل.
مركز  رئيس  اليزل،  سيف  سامح  اللواء  قال  اخرى،  جهة  من 
سيعلن  السيسي  املشري  إن  االسرتاتيجية،  للدراسات  اجلمهورية 

بنفسه قرار ترشحه للرئاسة وليس من خالل أى طرف.
وأكد اليزل أن إعالن املشري السيسي ترشحه سيكون من خالل 
كلمة للشعب أو من خالل حديث تليفزيوني أو من خالل حوار مع 

إحدى اجلرائد املصرية.
الكويتية  السياسة  جريدة  نشرتها  اليت  التصرحيات  أن  وأضاف 
أكثر من معناها، مضيًفا أن اجلميع ينتظر ترشحه من عدمه  محلت 

وكل وسائل اإلعالم لديها الشغف باإلعالن عن هذا اخلرب.
من جهتها، قالت الدكتورة كرمية احلفناوي، األمني العام للحزب 
املصري االشرتاكي: إنه من الطبيعي أن شخصا بقدر وقيمة املشري 
عبد الفتاح السيسي، عندما يريد الرتشح للرئاسة فإنه سيعلن ذلك 

للشعب مباشرة من خالل مؤمتر صحايف.
وأكدت احلفناوي أن اخلرب الذي نشرته جريدة السياسة الكويتية، 
حول حسم املشري السيسي ترشحه أثار ضجة كبرية، لكونه صادر 
من جريدة غري مصرية. وأضافت أن السياسة الدولية اجتزئت كالم 

املشري السيسي، حول حسم أمره بالرتشح.

سيارات املوت..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

اخلضراء  املنطقة  طاولت  دامية  تفجريات  من  يوم  بعد  املتخذة 
احملصنة ومناطق اخرى.

وتفصح التفجريات اليت اعتمدت »تكتيكا« جديدا امس االول عن 
اجتاه العراق ملزيد من العنف يف ظل توترات وازمات امنية وسياسية 
معقدة تلتقي مع استمرار القوات العراقية بشن محلة عسكرية واسعة 
النطاق يف االنبار ضد اجلماعات املسلحة مل تثمر حتى االن عن كبح 

مجاح مستويات العنف املتصاعد يف بغداد .
ويف هذا الصدد، هزت سلسلة تفجريات اغلبها بسيارات مفخخة 
عشرات  اوقعت  جديدة  امنية  انتكاسة  يف  بغداد  من  عدة  مناطق 
الضحايا .وقال مصدر امين إن »انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة 
بالقرب من دائرة الكاتب العدل مبنطقة الباب الشرقي )وسط بغداد( 
أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 جبروح فيما قتل مدنيان وجرح 7 

بانفجار مبنطقة املعامل )شرق بغداد(«.
جكوك  منطقة  يف  انفجرت  مفخخة  »سيارة  ان  املصدر  واضاف 
ستة  اصابة  عن  اسفرت  بغداد(  غربي  )مشال  للكاظمية  التابعة 
عراقيني جبروح يف حني اوقع انفجار سيارة مفخخة يف منطقة مجيلة 
)شرق بغداد( 3 قتلى و9 جرحى«، مشريا اىل إن »سيارة مفخخة 
انفجرت يف شارع عدن مبنطقة الشعب )مشال شرقي بغداد( مما 
ادى اىل اصابة 6 عراقيني جبروح بينما قتل 3 مدنيني وأصيب 16 
التابعة  البتول  بالتعاقب مبنطقة  بانفجار سيارتني مفخختني  آخرون 
انفجرت  مفخخة  »سيارة  أن  بغداد(«، مضيفا  العبيدي )شرق  حلي 
غربي  احلرية مشال  منطقة  الغذائية يف  للمواد  خمازن  من  بالقرب 

بغداد مما أدى إىل مقتل مدني وإصابة 8 جبروح«.
كمب  منطقة  يف  انفجرت  مفخخة  »سيارة  ان  املصدر  وكشف 
سارة )وسط بغداد( مما أسفر عن مقتل شخصني وإصابة 7 جبروح 
متفاوتة يف حني ادى انفجار سيارة مفخخة بالقرب من جممع املشن 
مبنطقة الكرادة ) وسط بغداد( اىل مقتل مدني وإصابة 5 جبروح«.

ورأى سعد معن الناطق باسم عمليات بغداد أن »هذه االنفجارات 
يبني  الذي  األمر  العجالت  داخل  موضوعة  عبوات  عن  عبارة  كانت 
أسلوبا جبانا جديدا للعصابات اإلرهابية يف استهداف املواطنني بعد 
عجزهم عن تفخيخ العجالت بشكل كامل اذ إن القوات األمنية دمرت 

وضبطت أغلب معامل التفخيخ هلذه العناصر اإلجرامية«.
تشديد  اىل  العراقية  االمنية  باالجهزة  التفجريات  هذه  ودفعت 
اجراءاتها واغالق الطرق املؤدية اىل املناطق احلساسة ومنها املنطقة 
اخلضراء امام حركة سري املركبات ما تسبب بازدحام شديد يف اغلب 

شوارع العاصمة.
حيث  بغداد  عاشته  آخر  دام  يوم  غداة  التصعيد  هذا  ويأتي 
اغلبها يف حميط املنطقة اخلضراء وراح ضحيتها  شهدت تفجريات 

العشرات.

الوالدة احلكومية..
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الوفاء للمقاومة« املذكرة يف بيانها امس االول يف مقابل احتفاهلا 
و«التيار  اهلل«  »حزب  بني  التارخيي«  لـ«التفاهم  الثامنة  بالذكرى 
الوطين احلر« املعقود يف 6 شباط 2006. لكن هذه اخللفية مل تغب 
بدورها عن وقائع حماصرة عملية تشكيل احلكومة يف اللحظة االخرية 
بل االنقالب على التفاهم االساسي الذي اطلق مسارها قبل اسابيع 

وكان من اهم اسسه االتفاق على املداورة.

وكشفت مصادر مشاركة يف االتصاالت احملمومة اليت استمرت حتى 
فجر اخلميس سعيًا اىل تذليل عقبات التأليف ان رئيس اجلمهورية 
والرئيس املكلف اصطدما يف وقت متقدم من الليل بصعوبة كبرية 
المكان االقدام قبل ظهر امس على اصدار مراسيم قبول استقالة 
حكومة تصريف االعمال احلالية وتشكيل احلكومة السالمية اجلديدة، 
اسقاط  معادلة  ارساء  يف  آذار   8 يف  الوازن  الفريق  جنح  بعدما 
احلكومة العتيدة فورا بسحب كل وزراء 8 آذار منها وحشر النائب 
جديد  مأزوم  واطالق مسار  ايضا  وزرائه  على سحب  جنبالط حلمله 
الرئيس سالم على  يفتح الوضع على استشارات جديدة بعد محل 
االستقالة. وتقول املصادر ان اهلدف احلقيقي الذي برز خلف هذا 
التقييد ملهمة سالم بات يتمثل يف رغبة واضحة لدى بعض اطراف 
8 آذار يف اعادة النظر يف التفاهم االساسي الذي كان وراء اطالق 
عملية التشكيل والتخلص من »عبء« تعهد املداورة الذي رفضه 
العماد ميشال عون رفضا حامسا واحرج بذلك حلفاءه. وتسبب تشدد 
ابرزها  من  للتعقيد  اضافية  بعوامل  عون  مع  التضامن  آذار يف   8
والدفاع  الداخلية  حقيبيت  على  آذار   14 قوى  حصول  عن  التحفظ 
حلقيبة  ريفي  اشرف  اللواء  املستقبل«  »تيار  توزير  رفضها  كما 
الداخلية. وال ختفي املصادر ان الرئيس سعد احلريري تشدد بدوره 
آذار متضي بعيدا يف  الداخلية بعدما تبني ان قوى 8  يف موضوع 

استغالل العقدة العونية.
االول  امس  واللقاءات  االتصاالت  ليوم  املواكبة  املصادر  ان  غري 
قالت ان ارادة تأليف احلكومة اليت كان مقررًا ان تبصر النور امس 
االول ال تزال قوية وحتدثت بثقة عن غد السبت كموعد جديد هلذه 
الوالدة  هامش  ان  قالت  احلذرة  املعلومات  ان  رغم  على  الوالدة 

يراوح بني السبت ومطلع االسبوع املقبل.
وأفادت أوساط رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، الذي بقي على 
جهوزية طوال ما قبل الظهر يف مكتبه ملواكبة جهود الرئيس املكلف، 
انه انتقل بعد الظهر اىل منزله وسط معطيات تفيد ان االمور عادت 
زيارة رمسية  تونس يف  اىل  اليوم  وعليه فهو سيتوجه  وتعّقدت. 
للتهنئة باجناز الدستور التونسي اجلديد مع احتمال ان يلتقي هناك 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ليبحث معه يف هبة الثالثة مليارات 
ان  على  فرنسا  من  للتسلح  اللبناني  للجيش  السعودية  من  دوالر 

يعود مساء اىل بريوت ملواصلة اجلهود يف التأليف.
امس  بها  للصعود  تشكيلة  لديه  كانت  الذي  املكلف  الرئيس  أما 
االول اىل قصر بعبدا، فقد واجه معضلة التوفيق يف توزيع احلقائب 
السيادية انطالقا من ان قوى 8 آذار قد حسم امر اعطائها حقيبتني 
هما املال واخلارجية، يف حني ان قوى 14 آذار مل تعامل باملثل يف 
حقيبيّت الدفاع والداخلية. ويف هذه االثناء تلقى سالم اتصاالت من 
رئيس جملس النواب نبيه بري والرئيس احلريري والنائب جنبالط 
الذي اتصل ايضا بالرئيس سليمان. وكان من شأن هذه االتصاالت 

ان أفسح سالم يف اجملال الدخال تعديالت سيحملها اىل بعبدا.
وقالت أوساط مطلعة على مواقف الرئيس احلريري واتصاالته انه 
اىل  االعتبار  اعادة  وراء  كان  وهو  التأليف  لتفاصيل  مواكبا  كان 
من  بد  ال  كان  لذا  آذار.  و8   14 بني  التمثيل  التوزان يف  حقيقة 
الرد على حماوالت فريق 8 آذار االعرتاض على متثيل 14 آذار يف 
حقيبيت الدفاع والداخلية، مما استدعى التمسك باسناد الدفاع اىل 
ووسط  ريفي.  اشرف  اللواء  اىل  والداخلية  حرب  بطرس  النائب 
االتصاالت اليت أجريت مع احلريري ومنها اتصال من جنبالط تقرر 
طرح خيارات منها العودة اىل اعطاء حقيبة الدفاع للوزير السابق خليل 
اهلراوي احملسوب على رئيس اجلمهورية واعطاء الداخلية للنائب يف 
»املستقبل« نهاد املشنوق او نقيب حمامي طرابلس السابق رشيد 
درباس مع الرد سلفا على ما يثار عن توزير اثنني من آل املشنوق 
)الثاني حممد املشنوق احملسوب على الرئيس سالم( من ان حكومة 
تصريف االعمال احلالية تضم اثنني من آل كرامي هما امحد وفيصل 
اليه  فانه ستسند  حرب،  النائب  بتوزير  يتعلق  ما  اما يف  كرامي. 
حقيبة تتناسب مع موقعه السياسي وتردد يف هذا اجملال اعطاؤه 

حقيبة االتصاالت.
ويف ما يتعلق مبساعي جنبالط اليت توالها ميدانيا الوزير ابو فاعور، 
فقد مشلت عالنية البطريرك الراعي، فيما مشلت بعيدا من االضواء 
الرؤساء سليمان وبري وسالم، وهي سارت على خطنّي هما خيارا 
النتاج  السياسي  االتفاق  تفعيل  اعادة  االول،  الراهنة:  املرحلة 
ختفيف  على  العمل  االول،  اخلط  ينجح  مل  اذا  والثاني،  احلكومة. 
اضرار اعالن حكومة االمر الواقع السياسي. ويف كال احلالني تنطلق 
جهود جنبالط من ان الباب مل يقفل امام تأليف حكومة جديدة. اما 
بالنسبة اىل االمساء اليت ستمثل جنبالط، فباالضافة اىل اسم ابو 

فاعور، طرح اسم النائب اكرم شهيب للتوزير ايضا.
وعلم انه ضمن اعادة النظر يف توزيع احلقائب، تقرر اسناد حقيبة 
االشغال اىل وزير ميثل الرئيس بري الذي سيحظى ممثله الوزير علي 

حسن خليل حبقيبة املال.
والتقت مصادر عدة على ان موعد تأليف احلكومة حتى االثنني املقبل 
هو توقيت مناسب على رغم ان املعطيات القوية تفيد أن الوالدة 

ستتم السبت )اليوم(
وردد الرئيس بري امس االول امام زواره انه يلتزم الصمت »وال 
على  احرص  »اليت  بامليثاقية  متسكه  وكرر  عندي«  جديدا  شيء 
بعدا  اختذت  امليثاقية  ان  ويبدو  بها  ومتمسك  مؤمن  وانا  تطبيقها 
وطنيا وهذا ما ركزت عليه وثيقة بكركي«. وسئل عن موقفه يف 
حال استقالة وزراء التيار الوطين احلر واملردة و«الطاشناق« و«حزب 
اهلل«، فأجاب: »انا ال استعجل اختاذ القرار قبل ان انتظر واتفحص 
التشكيلة احلكومية«. واكد ان »حزب اهلل عمل وال يزال يعمل من 

اجل تأليف احلكومة اكثر مين«.

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 
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 الفيتامني »D« ال يقي القلب 
والعظام كما ُيظن 

كبري  تأثري  له  ليس  "دي"  الفيتامني  تناول 
للوقاية من االمراض الوعائية-القلبية والسرطان 
نشرتها جملة  دراسة  اظهرت  ما  على  والكسور 

طبية بريطانية.

حوالي  نتائج  نيوزلنديون  باحثون  حلل  باريس: 
تأثري  اىل  للتوصل  حماولة  يف  جراحة  أربعني 
من  جمموعة  من  الوقاية  يف  "دي"  الفيتامني 
االمراض. ومن أجل تأكيد دور اجيابي حمتمل هلذا 
الفيتامني حدد الباحثون عتبة هي تراجع بنسبة 
15 % واكثر للخطر الذي يتعرض له الشخص. 
وحبسب نتائج الدراسة اليت نشرتها جملة "ذي 
النست دايابيتس اند اندوكرينولوجي" ان تناول 
الفيتامني "دي" يؤدي اىل تراجع خطر االصابة 
مبرض قليب-وعائي وبالسرطان او بكسر بنسبة 

تقل عن 15 % وهي تاليا غري مهمة.

للعجزة  مركز  يف  املقيمون  املسنون  وحدهم 
تناولوه  ما  اذا  "دي"  الفيتامني  من  استفادوا 
تزيد  بنسبة  اخلطر  مع ختفيض  الكالسيوم،  مع 
عن 15 %. وقال معدو الدراسة "نظرا اىل هذه 
الفيتامني  وصف  كثريا  املربر  غري  من  النتائج 
دي للوقاية من ازمات قلبية وجلطات وعائية-

دماغية والسرطان او الكسور" مشريين اىل ان 
نصف البالغني االمريكيني يتناولون الفيتامني 

دي.

ويلعب الفيتامني "دي" دورا رئيسيا يف معدنة 
اجلسم  امتصاص  حتسني  خالل  من  العظام 
اجلسم  وينتج  العظام.  يف  وتركزه  للكالسيوم 
الفيتامني دي خصوصا من خالل تعرض اجللد 
لألشعة ما فوق البنفسجية وميكن ايضا ان يؤخذ 
على شكل دواء. وأجريت يف السنوات األخرية 
الكثري من الدراسات حول تأثري الفيتامني "دي" 

اليت اتت نتائجها متناقضة.

ففي اذار )مارس( 2013 بني باحثون بريطانيون 
ان تناول احلوامل للفيتامني "دي" ال تأثري له 
على قوة عظام اطفاهلم. اال ان باحثني اخرين 
رأوا يف تشرين الثاني/نوفمرب 2012 عكس ذلك 
"دي"  الفيتامني  نقص يف  بني  رابطا  واقاموا 
لدى نساء يقمن يف مناطق جغرافية ال تتعرض 
أطفاهلم  الصابة  متزايد  وخطر  كثريا  للشمس 

بالتصلب اللوحيي. 

محية كف اليد.. طريقك إىل 
اجلسم املثالي

خرباء  به  يوصي  جديد  غذائي  نظام  اليد،  محية 
توزيع  على  تقوم  األخرية،  اآلونة  يف  التغذية 
حصص الطعام مبقدار قبضة اليد، وحسب هؤالء 
اخلرباء فإن هذه احلمية حتافظ على اجلسم، وتبقيه 

متوازنا ورشيقا.
ويقول خرباء صحة أمريكيون إن كثريا من الناس 
ال يقدرون بشكل صحيح كمية طعامهم ووجباتهم 
اليومية، لذلك فإن البدين عادة يأكل أكثر مما 

يتطلبه جسمه.

اليومية املثالية جيب أن ال تتعدى  اللحم  فكمية 
اليت  للنشويات  بالنسبة  وكذلك  اليد،  كف  حجم 

جيب أن تكون يف حجم القبضة.
ويقول اخلرباء إن ما حيتاجه الناس من الزبدة جيب 
أن يكون حبجم رأس السبابة، أما اجلبنة فحجمها 

الصحيح جيب أن يكون حبجم إصبعني.
اهلوة  عن  جديدة  تقارير  تكشف  ثانية،  جهة  من 
الواسعة بني ما يأكله اإلنسان وما حيتاجه جسمه، 
فتقارير صحيفة بريطانية أشارت إىل أن اإلنسان 
املعاصر يأكل اآلن أضعاف ما حيتاجه، خصوصا 
كثرية  أمراضا  يسبب  ما  والدهون،  النشويات 

مرتبطة بالبدانة، أهمها القلب والسكري.

 5 فحوصات ذاتية ضرورية 
لصحة الرجل

جتاهل أكثر من نصف الرجال زيارة الطبيب سنويًا 
من أجل الفحص العام، يف الوقت الذي ال يعترب 
شعور الرجل بأن صحته على ما يرام كافيًا، ألن 
خالل  من  تبدو  ال  قد  ومؤشرات  مشاكل  هناك 
ذاتية  فحوصات   5 أهم  إليك  العادية.  املالحظة 

حتتاج للتأكد منها للحفاظ على صحتك:

الشعر. يف الوقت الذي يعترب احنسار خطوط الشعر 
طبيعيًا لدى كثري من الرجال، يؤشر سقوط بعض 
الشعر على وجود مشاكل، قد يكون  الكتل من 
التوتر سببها ألنه يؤثر على اهلرمونات، ويؤدي 
لبصيالت  البيضاء  الدم  خاليا  مهامجة  إىل  ذلك 
الشعر. لذلك عندما تقوم بتمشيط الشعر وتالحظ 
سقوط كتل منه، أو أثناء االستحمام، يعترب ذلك 
عرضًا من أعراض مشكلة أكرب قد تكون تزايد خطر 

اإلصابة بأمراض القلب، أو ضعف الذاكرة.
ال حيدث التوتر واإلجهاد من تلقاء نفسه، وإمنا 
طرق  هناك  احلياة.  خارج  عوامل  على  فعل  كرد 
أو  واليوغا،  الرياضة  مثل  التوتر  من  للتخلص 
مثل  غذائك  يف  معينة  عناصر  بتناول  االهتمام 
الذي  ب12  وفيتامني  أوميغا3  وأمحاض  احلديد 

يوجد يف القرنبيط ومسك السلمون.

التبول. إذا كانت هناك مشكلة يف عملية التبول 
قد يكون السبب الربوستاتا وليس امتالء املثانة. 
يؤدي تضخم الربوستاتا إىل التضييق على جمرى 
البول ويسبب ذلك صعوبة فيه. يف هذه احلالة 
اإلحصاءات  الربوستاتا حيث تشري  بفحص  عليك 
ميوت  قد   36 كل  بني  من  رجاًل  أن  إىل  احلديثة 
من  املبكر  الفحص  ويعترب  الربوستاتا،  بسرطان 
أهم وسائل جتنب ذلك، ألن الكشف املبكر عن 
هذا النوع من السرطان يساعد كثريًا على عالجه. 
حيتاج الرجل فوق سن الـ 40 إىل التوجه لفحص 
التبول،  يف  مبشاكل  شعوره  فور  الربوستاتا 
فليست كل أورام الربوستاتا خبيثة، بل إن أغلبها 
عند  املستقيم  فحص  عليه  أيضًا  كذلك  محيدة. 

وجود نفس املشكلة.

أو  اللثة  التهاب يف  أو  نتوء  يوجد  عندما  الفم. 
قرحة يف الفم وال تذهب قد يكون ذلك مؤشرًا 
من  النوع  هذا  أن  خاصة  الفم،  سرطان  على 
به ضعف  الرجل  إصابة  احتماالت  تبلغ  السرطان 
احتماالت املرأة. وقد يكون السبب عدوى فريس 
يف  للسرطان.  املسبب  البشري  احلليمي  الورم 
حالة شعورك بنتوء يف اللثة أثناء غسل أسنانك 
بالفرشاة اجته إىل طبيبك أو إىل طبيب األسنان 
للفحص، هناك صبغة خاصة يستخدمها الطبيب 
هذا  نوعية  حتديد  يف  تساعد  الفحص  هذا  يف 

النتوء أو االلتهاب بالضبط.

قد  الكبرية  والسراويل  الكبري  اخلصر  اخلصر. 
وأمراض  السكري  مرض  على  مؤشرًا  تكون 
أكرب  خصرك  حميط  كان  فإذا  واألوعية،  القلب 
بفحوصات.  والقيام  االنتباه  عليك  سم   93 من 
تشري اإلحصاءات إىل أن واحدًا من كل 3 رجال 
أن  كما  القلب،  أمراض  أشكال  من  شكل  لديه 
11.8 من الرجال فوق سن الـ 20 لديهم مرض 
السكري، والوزن الزائد عامل مشرتك يف هذين 

املشكلتني.
يساعد تقليل حجم اخلصر على التقليل من خماطر 
عليك  لذلك  والسكري،  القلب  بأمراض  اإلصابة 
لديك،  اخلطر  عوامل  ملعرفة  الطبيب  استشارة 
حميط  تقليل  خبصوص  النصيحة  والتماس 

اخلصر.

الثدي،  أنسجة  على  الرجل  ثدي  حيتوي  الثدي. 
ويعين ذلك إمكانية تطوير مرض سرطان الثدي. 
واحدًا  إن  تقول  اإلحصاءات  أن  الرغم من  وعلى 
لديه  الثدي  بسرطان  يصابون  رجال   5 كل  من 
تاريخ عائلي وثيق مع مرض السرطان، وأن عدد 
شيء  أي  وجود  أن  إال  عمومًا،  قليل  املصابني 
القيام  ضرورة  إىل  يدعو  الثدي  يف  مريح  غري 

بالفحص. 

 بعيدا عن كل العقاقري والوصفات.. 
حل بسيط ألمراض الربد

رغم التقدم العلمي املذهل يف كافة اجملاالت إال 
أن الطب وقف عاجزا أمام إجياد عالجات لبعض 
األمراض، أبسطها أمراض الربد الشائعة، غري أن 
دراسة كندية، وجدت بأن غسل اليدين وتناول 
مكمالت الزنك، رمبا تكون احللول الناجعة لتفادي 

اإلصابة باملرض.

الذي   ،  cnn حبسب  البحث  خالصة  واستندت 
اجلمعية  "دورية  من  األخري  اإلصدار  يف  نشر 
نفذت  جتربة   67 مراجعة  على  الكندية"،  الطبية 
بشكل عشوائي، أظهرت أن أفضل الطرق لتجنب 
استخدام  و  اليدين  غسل  هو  بالربد  اإلصابة 
األكثر  فكان  الزنك  أما  تعقيمهما،  يف  الكحول 
اإلصابة  معدالت  قلل  إذ  األطفال،  بني  تأثريا 
بينهم باملرض بعد تناول جرعات ترتاوح ما بني 
الزنك،  سلفات  من  يوميا  ميلغرام   12 إىل   10
الوقائية  فعاليته  الدراسة  على  القائمون  ورجح 

بني البالغني كذلك.

وأطاحت الدراسة بـ"فيتامني سي" باعتباره الواقي 
الرئيس من أمراض الربد، إذ خلصت إىل تأكيد 

عدم فعاليته.
أما فيما يتعلق بأعراض الربد، مثل سيالن األنف 
املسكنة  العقاقري  بعض  فإن  واحلمى،  والسعال 
املتوفرة، ومنها "أيربوفني" و"أكتامينوفني،" هي 

األفضل لتخفيف حدتها.

بـ"فوكسهول  الباطين  الطب  أخصائية  وقالت 
"أعادت  الدراسة  إن  صاحل،  أسيل  انرتنست"، 
واملنطقي  األساسي  التدبري  بأن  التأكيد 
انتقال  ملنع  األيدي  غسيل  هو  فعالية  واألكثر 
تسببها  اليت  التنفسي،  اجلهاز  التهابات  عدوى 
الفريوسات والبكترييا"، وأضافت: "فيما يتوجب 
على األطباء عدم وصف املضادات احليوية، يقع 
على  اإلحلاح  عدم  مسؤولية  املرضى  عاتق  على 

الدواء.. إنه يستخدم بكثرة ألشياء ال يعاجلها."

وتبدي مراكز الدواء والغذاء االمريكية قلقها من 
الفريوسات الشرسة املقاومة للمضادات احليوية، 
وتعتربها واحدة من أخطر التهديدات على الصحة 

العامة.
ويشار إىل أن أمراض الربد قد تصيب الشخص 
البالغ ما بني مرتني إىل ثالث سنويا، أما األطفال 

فما بني 2 إىل 6 مرات يف السنة. 

 نصيحة للحامل: ال تأكلي هذه األطعمة
بالواليات  العامة  الصحة  يف  أخصائيون  أثبت 
املتحدة أن طعام األم يف فرتة احلمل يؤثر على 
على  جتاربهم  العلماء  أجرى  الطفل.  دماغ  صحة 
النتائج أن تناول وجبات حتتوي  فئران.وأظهرت 
وقوع  يتسبب  الدهون  من  كبرية  كميات  على 
الطفل  لدى  اهليبوثاالموس  غدة  يف  تغريات 
والتمثيل  االستقالب  ينظم  املخ  وهي قسم يف 
بزيادة  الصغرية  الفئران  واتصفت  الغذائي. 
املخاطر يف اكتساب الوزن الزائد وتطور السكري 
من النمط الثاني باملقارنة مع الفئران اليت تلقت 
أمهاتها طعاما سليما. بناء على معطيات العلماء 
األمد  بآثار طويلة  احلمل  الطعام يف فرتة  يتميز 
حيث يعترب الثلث األخري من احلمل أهم من غريه. 
كما يعمل الطعام غري املناسب على تطور أمراض 
أنواع  وبعض  الكبد  وتشحم  واألوعية  القلب 
السرطان. انطالقا من كل ذلك ينصح املختصون 

أن يكون الطعام أثناء احلمل متوازنا.

  »الغريبفروت« 
ال تساعد يف احلمية

ما  عكس 
يظنه البعض 
فاكهة  فإن 
الغريبفروت 
تؤدي  ال 
إنقاص  إىل 
أو  الوزن 
تسهيل حرق 
يف  الشحوم 

اجلسم أو حرق الطعام.

وال يوجد دليل علمي أو طيب على أن الغريبفروت 
األغذية  كافة  على  هذا  وينطبق  الشحوم،  حيرق 
الوزن هي  الوحيدة خلفض  فالوسيلة  واألشربة. 
تناول كمية من السعرات احلرارية أقل مما حترق، 

مما يضطر اجلسم لسد العجز عرب حرق شحومه.
بل إن الغريبفروت قد يتعارض مع بعض األدوية، 
األمريكية.  والدواء  الغذاء  إلدارة  وفقًا  وذلك 
ولذلك فقبل أكله أو شرب عصريه جيب استشارة 
أنصار  يطرحها  اليت  النظرية  وتقوم  الطبيب. 
من  فيها  وما  الثمرة  هذه  أن  على  الغريبفروت 
مما  اجلسم،  الشحوم يف  إذابة  على  تعمل  مواد 
يقود إىل فقدان الوزن. كما أنها تعمل - إذا ُأكلت 
قبل تناول الطعام - على حرق الوجبة اليت نأكلها 
أما  وعدم حتوهلا إىل دهون مكدسة يف اجلسم. 
محية الغريبفروت فتقوم على أكل أو شرب هذه 
الفاكهة قبل كل وجبة، باإلضافة إىل منع تناول 
الكربوهيدرات كاألرز واخلبز واملعكرونة، وتشجيع 
أكل الربوتينات مثل اللحوم احلمر والبيض، وهو 
أمر يقود إىل حصول الشخص على مأخوذ كبري من 
الدهون. وإذا قال البعض إنهم يفقدون الوزن 
بسبب محية الغريبفروت فهذا عائد إىل حقيقة أن 
هذه احلمية منخفضة من حيث السعرات احلرارية 
بشكل عام، إذ قد ال تسمح بأكثر من 800 سعر 
يف اليوم. ولذلك فقد حيدث خفض يف الوزن إذا 
استطاع متبعها االلتزام بها لفرتة معينة. ولكن 

هذا اخلفض يكون سريعًا وغري صحي. 

 كيف يؤثر املايكرويف على القيمة 
الغذائية لألطعمة؟

من  يقلل  رمبا  بأنه  للمايكرويف  اتهامات  هناك 
أن خرباء يف علوم  إال  الغذائية لألطعمة،  القيمة 
املقام  يعتمد يف  أن ذلك  التغذية جيمعون على 

األول على كيفية استخدامه.
التغذية:  علم  أخصائية  هوت،  كاثرين  وقالت 
من  بعضا  املأكوالت  تفقد  الطعام  طبخ  "عند 
ملنع  املثلى  والطريقة  الغذائية..  قيمتها 
بأقل  السريع  الطبخ  طريق  عن  هي  ذلك 
يف  يساعد  مما  والسوائل"،  احلرارة  من  قدر 
واملعادن.  الفيتامينات  من  قدر  بأكرب   االحتفاظ 
على  السبانخ  طبخ  فإن  املثال،  سبيل  وعلى 
من  حيويه  مما  املائة  70 يف  حنو  يفقده  املوقد 
إغالق  »أحكم  هوت:  وأضافت  الفوليك،  محض 
الغطاء عن استخدام املايكرويف فهذا خيلق بيئة 
خبارية فعالة«، ال تساعد يف احملافظة على القيمة 
الغذائية لبعض األطعمة فحسب، بل قد حتفز على 
حتسني قيمتها كما هو احلال عند طبخ الطماطم 

واجلزر والبيض.
إال أن هذا األمر ليس موضع امجاع بني الباحثني، 
البخار  استخدام  أن  مصغرة  دراسة  وجدت  فقد 
األخضر حافظ بشكل كبري على  القرنبيط  لطهي 
خصائصه من »السلفورافان« املقاومة للسرطان، 

على نقيض طبخه عن طريق املايكرويف.
حيدث  قد  بأنه  »املايكرويف«  اتهامات  وطالت 
لتسخني  استخدامه  لدى  كيماويا مسمما  تركيبيا 
الطعام، وأنه يفقد األطعمة جزءا كبريا من قيمتها 
املختصني  أن  إال  طريقه،  عن  بطبخها  الغذائية 
السريع  للطبخ  األفضل  الوسيلة  بأنه  يؤكدون 
واحلفاظ على العناصر الكيماوية املفيدة للجسم 

املتوفرة يف األطعمة.
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رياضة

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

Saturday 8 February 2014  2014 شباط   8 السبت 

استعادة صدارة  »مانشسرت سييت« من  »تشلسي« مضيفه  حرم 
صفر(،  ـ   1( عليه  بفوزه  القدم  بكرة  اإلنكليزي  الدوري  ترتيب 

أالربعاء، يف ختام األسبوع الـ24.
ورفع »تشلسي« رصيده اىل 53 نقطة وبات يتخلف بفارق االهداف 
عن »مانشسرت سييت«، الذي لقي خسارته األوىل على أرضه هذا 
الذي  لـ«ارسنال«  مقدما هدية  مباراة،   20 بعد  واألوىل  املوسم، 

بقي يف الصدارة بفارق نقطة عنهما.
وكانت احملاولة اجلدية االوىل يف وقت مبكر من جانب »تشلسي« 
 ،)7( هارت  جو  احلارس  عليها  انقض  هازار  إدين  البلجيكي  عرب 
باب مرمى  امام  متابعة كرة خطرة  توريه يف  يايا  العاجي  وفشل 

احلارس التشيكي بيرت تشيك )12(.
ومرر توريه نفسه عرضية خلفية اىل اإلسباني دافيد سيلفا تابعها 
وخرجت  االمين  القائم  اسفل  مسحت  قريبة  مسافة  من  جانبية 

.)17(
واهدر الربازيلي رامرييش فرصة نادرة ال تتكرر الفتتاح التسجيل 
يف هجمة مرتدة قادها اربعة من العيب »تشلسي« ضد مدافع واحد 
وارسل الربازيلي ويليان دا سيلفا الكرة اىل مواطنه الذي سددها 
خلفية  اعادها  ويليان  اىل  وارتدت  هارت  جو  احلارس  جسم  يف 

مقصية فذهبت بعيدا )28(.
قادها  ثانية  مرتدة  هجمة  من  الثمن  سييت«  »مانشسرت  ودفع 
له  فاعادها  اليمنى  اجلهة  هازار يف  اىل  الكرة  وارسل  رامرييش 
االخري فسددها الربازيلي يف احد املدافعني فارتدت اىل الصربي 
برانيسالف إيفانوفيتش الذي اطلقها ارضية قوية من حافة املنطقة 

سكنت الزاوية اليمنى ملرمى جو هارت )32(.
واهدر دزيكو من دون رقابة فرصة مثينة الدراك التعادل بعدما 
بيمناه  وتابعها  لنفسه  اصلحها  نافاس  من  عرضية  كرة  وصلته 
اليسرى  اجلهة  )41(، وهرب هازار يف  عنوان  عالية دون  طارت 
الذي  إيتو  صامويل  الكامريوني  اىل  وصلت  خطرة  كرة  وعكس 

سددها يف عارضة مرمى هارت )44(.
ويف الشوط الثاني، مرت رأسية دزيكو جبانب القائم االيسر ملرمى 
تشيك )47(، ورد إيفانوفيتش بتسديدة جانبية ابعدها جو هارت 
االمين  القائم  توريه احنرفت عن  يايا  بقبضتيه )49(، واخرى من 
املقص  ماتيتش  نيمانيا  الصربي  واصاب   ،)51( التعادل  وضاع 

االيسر ملرمى هارت )53(.
ونفذ الكسندر كوالروف ركلة حرة فوق مرمى »تشلسي« )61(، 
متابعة  من  »سييت«  ملرمى  االيسر  القائم  كاهيل  غاري  واصاب 
رأسية لكرة رفعت من ركلة ركنية )66(، وسنحت فرص عدة لكال 
كرة  تشيك يف صد  وبرع  التالية،  اخلمس  الدقائق  الطرفني يف 
نفذها دافيد سيلفا من ركلة حرة )72(، واضاع سيلفا نفسه جبانب 

القائم االمين )75(.
وكاد رامرييش ينهي املباراة باهلدف الثاني بعد متريرة بينية من 
هازار انقض عليها هارت وخطفها من على قدمه )85(، قبل ان 

تنهيها صافرة احلكم االخرية.
] ترتيب الصدارة:

1 ـ »أرسنال«، 55 نقطة.
2 ـ »مانشسرت سييت«، 53.

3 ـ »تشلسي«، 53.

4 ـ »ليفربول«، 47.

5 ـ »إيفرتون«، 45.
إيطاليا

1(، ضمن  ـ  »مسبدوريا« )صفر  جاره  امام ضيفه  »جنوى«  خسر 
األسبوع الـ22 من الدوري اإليطالي.

متريرة  بعد  الوحيد  اهلدف  لوبيز  مكسيميليانو  األرجنتيين  وسجل 
من الربازيلي سيتادين إيدر كرة بينية تابعها بيمناه يف الشباك 

.)24(

البطوالت األوروبية بكرة القدم
»تشلسي« ُيسقط »سييت« 
وحيرمه من استعادة الصدارة

قاد الثنائي دواين وايد وليربون جيمس حامل اللقب “ميامي هيت” 
اىل الفوز على ضيفه “ديرتويت بيستونز” )102 ـ 96(، االربعاء، 

ضمن الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة.
وسجل وايد 30 نقطة وعشر متابعات ومخس متريرات حامسة، فيما 
كان “امللك” جيمس قريبًا من حتقيق ثالثية مزدوجة مع 24 نقطة 
وإحدى عشرة متريرة حامسة ومثاني متابعات، وأضاف كريس بوش 

17 نقطة وسبع متابعات.
وبقي “بيستونز”، أحد اربعة اندية فازت على ارض “ميامي” هذا 
املوسم، قريبًا من خصمه، لكنه خسر سبعًا من كراته الـ21 يف الربع 

األخري ليبتعد حامل اللقب يف آخر مومسني.
ولدى اخلاسر، كان صانع األلعاب براندون جينيغز األفضل مع 26 
نقطة وسبع متريرات حامسة، وأضاف رودني ستاكي 20 نقطة وغريغ 
مونرو 17 نقطة وإحدى عشرة متابعة واندري دروموند 12 نقطة و12 

متابعة.
يف  مجاعيًا  أداء  بيسرز”  “إنديانا  الشرقية  املنطقة  متصدر  وقّدم 

طريقه للتغلب على ضيفه “اورالندو ماجيك” )98 ـ 79(.
واعتمد املدرب فرانك فوغل على خطة رباعية قوامها التمرير اإلضايف، 

االعتناء بالكرة، اللعب الدفاعي واالستفادة من الالعبني البدالء.
ونتيجة ذلك سجل البديل داني غراينجر 16 نقطة وهو أعلى رصيد 
له هذا املوسم، وأضاف الثنائي بول جورج والنس ستيفنسون 15 
نقطة، فيما كان ارون افالو افضل مسجل لدى اخلاسر مع 20 نقطة 
نقطة   16 فوسيفيتش  نيكوال  املونتينيغري  االرتكاز  العب  واضاف 

و13 متابعة.
وعاد متصّدر ترتيب مسجلي النقاط يف الدوري كيفن دورانت اىل 
هوايته بتسجيل 30 نقطة او أكثر، عندما قاد متصدر املنطقة الغربية 
“أوكالهوما سييت ثاندر” اىل الفوز على ضيفه “ممفيس غريزليز” 

)86 ـ 77(.
على  والفوز  “ويزاردز”  خسارة  خالل  نقطة   26 تسجيله  فبعد 
“نتس”، حصد دورانت 31 نقطة ومثاني متابعات ومثاني متريرات 
حامسة، لينطلق يف سلسلة جديدة بعد أن سجل 30 نقطة او أكثر يف 

12 مباراة متتالية.
واضاف لـ”ثاندر”، الذي حقق فوزه السابع على التوالي على أرضه، 
اإلسباني سريج إيباكا 21 نقطة و12 متابعة، فيما كان زاك راندولف 

األفضل لدى اخلاسر مع 13 نقطة و13 متابعة.
وارهق صانع األلعاب الفرنسي طوني باركر مدافعي “نيو اورليانز 
الغربية “سان انطونيو سبريز” اىل  بيليكانز” وقاد ثاني املنطقة 

الفوز على مضيفه )102 ـ 95(.
وأجرب باركر مبراوغاته واخرتاقاته عمالق “بيليكانز” انطوني ديفيس 
على اخلروج من منطقته يف الدقائق اخلمس األخرية ومطاردة النجم 
األخري  الربع  يف  نقطة  الـ32  نقاطه  من   21 سجل  الذي  الفرنسي 
العمالق تيم دنكان مع 21  وأضاف تسع متريرات حامسة، وساعده 
نقطة وسبع متابعات، فيما كان البديل انطوني مورو االفضل لدى 
اخلاسر مع 20 نقطة وأضاف إريك غوردون 19 وديفيس 17 نقطة 

و16 متابعة واربع صدات.
وسجل راندي فوي ثالثية قاتلة ليقود “دنفر ناغتس” اىل الفوز 
ـ   116( الغربية  املنطقة  رابع  اجنليس كليربز”  على ضيفه “لوس 

.)115
وسجل لـ”ناغتس” كينيث فريد 28 نقطة وإحدى عشرة متابعة وتاي 
الوسون 27 نقطة والعب االرتكاز جاي جاي هيكسون 17 نقطة و12 
متابعة، فيما كان باليك غريفني األفضل لدى اخلاسر مع 36 نقطة 
وإحدى عشرة متابعة والعب االرتكاز دي اندري جوردان مع 19 نقطة 

و12 متابعة.
ويف باقي املباريات، فاز “واشنطن ويزاردز” على “بورتالند ترايل 
باليزرز” )100 ـ 90(، و”بروكلني نتس” على “فيالدلفيا سفنيت 
“نيويورك  على  باكس”  و”ميلووكي   ،)102 ـ   108( سيكسرز” 
“كليفالند  على  مافريكس”  و”داالس   ،)98 ـ   101( نيكس” 
كافاليريز” )124ـ  107(، و”تورونتو رابتورز” على “يوتا جاز” )94 

ـ 79(، و”ساكرامنتو كينغز” على “شيكاغو بولز” )99 ـ 70(.

الدوري األمريكي للمحرتفني بكرة السلة
فوز “هيت” و”ثاندر” على “بيسرز” و”غريزليز”

إنكلرتا: كرة مدافع »تشلسي« الصربي إيفانوفيتش )غري متواجد يف 
الصورة( يف طريقها إىل شباك حارس »مانشسرت سيتي« هارت )أ ف ب(

بكرة  لبنان  بطولة  من  الثاني  األسبوع  مباريات  االربعاء،  اختتمت 
 105( »هوبس«  ضيفه  على  »احلكمة«  فوز  شهدا  بلقاءين  السلة، 
ـ 97(، و«الشانفيل« على ضيفه »اهلومنتمان« )85 ـ 66(، ليكون 
النقاط  وحيصد  متتاليني  فوزين  حيقق  فريق  ثالث  األخضر  الفريق 
غدًا  يتواجهان  اللذين  و«الرياضي«،  »بيبلوس«  بعد  كاملة  الثالث 
يف افتتاح األسبوع الثالث، حيث ستدخل حتمًا اخلسارة األوىل يف 
سجل أحدهما، وسيكون »احلكمة« أمام مواجهة صعبة أيضًا عندما حيل 

السبت ضيفًا على »املتحد« يف طرابلس.
»احلكمة« * »هوبس«

بكثافة  فريقه  ملواكبة  »احلكمة«  مجهور  عاد  غزير«  »ملعب  فعلى 
حساب  على  بصعوبة  لكن  فتحقق  الثاني  الفوز  لتحقيق  ويدعمه 
»هوبس« بفارق 8 نقاط )105 ـ 97(، األرباع )29 ـ 22، 19 ـ 26، 
26ـ 19 و21 ـ 30(، يف مباراة هجومية افتقد فيها »احلكمة« إىل العبه 
دانيال فارس املصاب يف كاحله والذي سيغيب حنو 10 ايام، وهي 
ضربة جديدة للفريق الذي ال يزال ينتظر عودة جوليان خزوع املصاب 

قبل بداية البطولة.
قدم »احلكمة« أداء مجاعيًا مميزًا بقيادة صانع االلعاب رودريغ عقل 
)15 نقطة و7 متابعات و11 متريرة حامسة(، اي انه كان حيتاج اىل 3 

متابعات كي حيقق اإلجناز الشخصي »تريبل دبل«.
قدم »هوبس« شوطًا أول جيدًا من خالل مقارعته لنجوم »احلكمة«، 
فربز منه أكثر من العب خصوصًا األمريكي مصطفى عبد احلميد، حيث 
الرّد على سالت  ـ 6(، فقاده عبد احلميد إىل  »احلكمة« )12  تقدم 
عبد  وواصل   ،)22 ـ   27( االول  الربع  انتهى  حيث  األخضر  الفريق 
ـ 30(،   34( نقاط  أربع  اىل  الفارق  »هوبس«  تألقه فقلص  احلميد 
جنح يف  األخضر  الفريق  لكن   ،)39 ـ   42( ثم  الثاني،  الربع  مطلع 
السيطرة أواخر الشوط االول ورفع الفارق اىل 10 نقاط بنهايته )58 
ـ 48(، وتبادل األمريكيان كريس دانيالز وتشارلز توماس األدوار، 
حيث مل يظهر كريس )13 نقطة و11 متابعة( باملستوى الذي قّدمه 
أمام »عمشيت« وكثرت أخطاؤه )11 ترين أوفر(، فيما عمل توماس 
اليت ظهر فيها  السيئة  الصورة  متابعة(، على حمو  )28 نقطة و12 

وقدم مباراة كبرية امام »هوبس«.

الشانفيل« - »اهلومنتمان«
افتتاح  يف  هزميته  اللقب  حامل  عّوض  الشانفيل«،  »ملعب  وعلى 
البطولة امام »التضامن« بالفوز على ضيفه »اهلومنتمان« )85ـ  66(، 
األرباع )17 ـ 13، 15 ـ 17، 32 ـ 17 و21 ـ 14(، وهو فوز مستحق 

لـ«الشانفيل« الذي سيطر على املباراة يف شوطها الثاني.
على  والتقدم  املبادرة  بزمام  اإلمساك  »اهلومنتمان«  حاول  بداية 
آخر  اىل  ونقطتني  نقطة  فارق  حبدود  لكن  فنجح  االرض  صاحب 
دقيقتني من الربع االول عندما أخذ الصربي فالدان االمور على عاتقه 
مسجاًل 7 نقاط متتالية ليمنح »الشانفيل« التقدم بنهاية اجلزء )17 ـ 

13(، مستغاًل ارتكاب عمالق »الشانفيل« ترنس الزر خطأين.
ظهور  أن  خصوصًا  الثاني،  الربع  يف  متقاربة  اجملريات  وبقيت 
حني  موجودًا  التقارب  إلبقاء  املناسب  الوقت  يف  كان  غطاس  جو 
حاول »الشانفيل« التقدم )28 ـ 24(، بفضل صباح خوري وراسل 
روبنسون، حيث عمل غطاس على قيادة اهلجمات املرتدة السريعة 
وساهم مع الزر بتعديل االرقام قبل ان ينجح حسني اخلطيب خبطف 

سلة التقدم بنهاية الشوط االول للمباراة.
ومتيز  إيقاعه،  بفرض  »الشانفيل«  بدأ  الثالث  الربع  انطالق  ومع 
االمريكي  بها  16(، متيز  مقابل  )22 متريرة حامسة  اجلماعي  باللعب 
راسل روبنسون )28 نقطة و7 متريرات( والقائد صباح خوري )13 
نقطة و6 متريرات(، كما برز من »ابناء ديك احملدي« الصربي فالدان 
 18( اخلطيب  وحسني  متابعة(  و11  نقطة   22( فوكوسافيجيفتش 

نقطة(.
اما »اهلومنتمان« فللمباراة الثانية على التوالي ال يصمد يف الشوط 
الثاني وهو تأخر باألخطاء السريعة لالعبيه الزر )21 نقطة و7 متابعات(، 
وهايك قيوميجيان اللذين خرجا يف النهاية باألخطاء اخلمسة وبرز منه 

االمريكي جاسنت غراي )23 نقطة( وجو غطاس 12 نقطة.

 ختام األسبوع الثاني لبطولة السلة

فوز صعب لـ«احلكمة« على »هوبس« وأول لـ«الشانفيل«
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THE federal government 
is using a review of the 
award system to “lean on” 
the industrial commission 
in a campaign to remove 
penalty rates, the Labor 
opposition says. 
The Fair Work Com-
mission’s full bench on 
Wednesday will begin 
hearings as part of its re-
view of modern awards, 
which will allow it to vary 
minimum pay rates and 
conditions.
In a submission to the 
commission the Abbott 
government said awards 
needed to reflect a soften-
ing economic environment 
and labour market and the 
impact on employers.
“The commission must 
balance (penalty rates) 
against other elements of 
the objective when con-
sidering whether modern 
awards provide a fair and 
relevant minimum safe-
ty net,” the submission 

Abbott attacking pen-
alty rates: Labor 

says.
Opposition workplace re-
lations spokesman Bren-
dan O’Connor said the 
coalition had an agenda to 
force changes to penalty 
rates.
“Clearly it is trying to use 
the award modernisation 
as a vehicle to lean on 
the independent statutory 
body to remove penalty 
rates,” Mr O’Connor told 
ABC Radio.
“They made clear before 
the election they would not 
be looking to undermine 
employment conditions, 
but I’m afraid it’s clear now 
that as far as Tony Abbott 
is concerned WorkChoices 
was not cremated - it had 
just been sedated until he 
was elected.”
A spokesman for Employ-
ment Minister Eric Abetz 
said it would be inappro-
priate to comment on the 
submission while the re-
view was underway.
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THE federal government is 
continuing to set the scene 
for a likely tough budget in 
May, with Treasurer Joe 
Hockey saying the commu-
nity needs to understand 
the magnitude of the task 
facing the coalition. 
Mr Hockey told The Aus-
tralian Financial Review he 
and Prime Minister Tony 
Abbott favoured a pub-
lic release of the findings 
of a commission of audit 
into government spending 
ahead of the budget, to al-
low an “informed debate”.
The commission, set up 
after last year’s election, 
is tasked with finding 
savings and efficiencies 
across the whole of gov-

Hockey wants informed 
debate on budget 

ernment.
“The community needs to 
be aware of why we are 
going down the path of 
change,” Mr Hockey said 
in the interview published 
on Wednesday.
Budget cuts were needed 
because if they weren’t 
implemented “our lifestyle 
is not sustainable as a na-
tion”.
The National Commis-
sion of Audit, headed by 
businessman Tony Shep-
herd, is due to present its 
interim report to the gov-
ernment by mid-February, 
ahead of a final report in 
March.
The federal budget is cur-
rently running at a deficit.

Joe Hockey says he wants people to understand the decisions 
taken by the government on the budget. Source: AAP

Agriculture Minister Barna-
by Joyce has risked open-
ing a new rift with Liberal 
cabinet colleagues by tell-
ing an anti coal seam gas 
group he will fight against 
the CSG industry’s plans 
for the food-producing Liv-
erpool Plains.
Fairfax Media has learnt Mr 
Joyce wrote a letter to NSW 
Premier Barry O’Farrell 
on Christmas Eve on be-
half of the Mullaley Gas & 
Pipeline Accord, a mem-
ber of the Lock the Gate 
Alliance, fighting plans by 
miner Santos to tap fertile 
cropping country south of 
Gunnedah.
The letter asks the pre-
mier to consider Mullaley 
group’s request that the 
Liverpool Plains be ‘’off 
limits to any CSG infra-
structure’’.
Santos holds two lucra-
tive petroleum exploration 
licences over the Liver-
pool Plains and plans to 
drill into a giant coal-seam 
‘’fairway’’ after it develops 
the less-productive Pilliga 
forest near Narrabri.
In his letter, Mr Joyce asks 
Mr O’Farrell to think about 
revoking PEL 1 and PEL 
12 licences.
Any push to quarantine 
an entire farming area 
from CSG would be a di-
rect challenge to the Lib-
eral Party and the powerful 
mining lobby.
Industry Minister Ian Mac-
farlane said in September 
he wanted to see ‘’every 
molecule’’ of gas extract-
ed. He has established a 
taskforce to find a way to 
cut through red tape and 
protests to get CSG pro-
duction happening in the 
state.
Mr Joyce’s office confirmed 
he wrote to Mr O’Farrell but 
said he did so in his ca-
pacity as local member for 
New England, which incor-
porates Liverpool Plains. A 
spokesman said the minis-
ter ‘’wasn’t expressing his 
personal views’’.
But David Quince, chairman 

Barnaby Joyce risks Liberal rift 
over anti coal seam gas comments

of the Mullaley Accord and 
a Gunnedah Shire council-
lor said Mr Joyce told him 
and four other members at 
a December 19 meeting in 
Tamworth that CSG would 
be both ‘’catastrophic’’ and 
‘’disastrous’’ if allowed to 
develop in the Liverpool 
Plains to the scale it has in 
rural Queensland.
Mr Quince told Fairfax he 
was ‘’disappointed’’ the 
minister appeared to be 
moderating the position he 
took in private. ‘’He said he 
was prepared to stand up 
for the Liverpool Plains,’’ 
he said.
Mr Joyce’s spokesman 
said he would not com-
ment on discussions in 
a private meeting but his 
public stance on CSG had 
not changed: CSG wells 
are only acceptable if they 
are kept off prime agricul-
tural land, do not harm 
water courses and provide 
a financial return for the 
farmer and the community.
The Mullaley group was 
angered that areas of the 
Hunter around horse studs 
and wineries were included 
in the NSW government’s 
recent exclusion zones but 
food-producing land such 
as theirs can still be ex-
ploited.
A spokesman for Santos 
said the company had 
proved in Queensland over 
15 years that CSG can be 
developed safely and re-
sponsibly to the benefit of 
farming communities.
‘’NSW needs to develop its 
gas if it is to maintain a se-
cure supply of energy for 
its businesses and house-
holds,’’ he said.
A spokesman for the Aus-
tralian Petroleum Produc-
tion & Exploration Asso-
ciation said: “The protest 
group asking for NSW pe-
troleum licences to be re-
voked clearly care little for 
the state’s reputation as a 
place to invest, and even 
less about the State’s eco-
nomic interest or its ener-
gy security,’’ he said.

FOREIGN Minister Julie 
Bishop says the Royal 
Australian Navy deserves 
an apology from the ABC 
over its reporting of claims 
asylum seekers suffered 
burns in their care. 
The ABC on Tuesday night 
said its choice of wording 
could have been more pre-
cise, but defended its deci-
sion to report on the treat-
ment of asylum seekers on 
a navy boat.
The national broadcaster 
has come under fire over 
reporting asylum seeker 
claims they burnt their 
hands when forced by 
navy personnel to hold hot 
engine parts on an asylum 
seeker vessel.
“We regret if our reporting 
led anyone to mistakenly 
assume that the ABC sup-
ported the asylum seekers’ 
claims,” a joint statement 

Bishop not satisfied 
with ABC mea culpa 

by the news organisation’s 
managing director, Mark 
Scott, and director of news 
Kate Torney.
Ms Bishop said the state-
ment didn’t go far enough.
“Well it is a matter for the 
navy to accept a statement 
of regret. I thought the ABC 
would do the right thing 
and having acknowledged 
that their reporting was 
substandard at best that 
they would apologise,” she 
told ABC radio.
“If the ABC refuses to do 
that, well I think that is a re-
flection on the ABC. It has 
been a very unfortunate in-
cident.”
The federal government 
has strenuously denied 
the asylum seekers’ allega-
tions, Immigration Minister 
Scott Morrison describing 
the claims as “baseless 
and unsubstantiated”.

PRIME Minister Tony 
Abbott says a drought 
assistance package for 
farmers will be brought 
forward to the first half 
of this year. 
A new assistance sys-
tem to start from July 
1 had been agreed to 
by the federal and state 
governments last year.
But Mr Abbott said the 
problem needed ad-
dressing quicker than 
the original timetable.
“Yes, there is a new 
package of drought as-
sistance coming and 
what we are looking 
at is bringing that for-

ward,” he told ABC Ra-
dio on Thursday.
“We are not just sitting 
on our hands waiting 
for the first of July.”
The system would be 
based on income sup-
port for farmers and the 
cabinet was looking at 
logistics and the legal 
framework.
Nationals MPs are 
meeting in Bundaberg 
on Thursday to dis-
cuss their position on 
drought assistance, 
following a tour of re-
gional areas by Agricul-
ture Minister Barnaby 
Joyce.

PM Abbott to bring forward 
drought aid



Page 36صفحة 36     

News

Lord Mayor of Parramatta Cr John Chedid

Saturday 8February 2014  2014 شباط   8 السبت 

Minister for Finance 
and Services Andrew 
Constance and Glenn 
Brookes MP, Member 
for East Hills, are urg-
ing families and busi-
nesses to check if they 
are entitled to any of the 
“forgotten” millions of 
dollars held by the NSW 
Government.
“The NSW Office of 
State Revenue is hold-
ing more than 289,000 
items of unclaimed 
money, worth around 
$138 million,” Mr Con-
stance said.
“The money is held un-
til it is claimed by its 
rightful owners, so now 
is a good time to check 
to see if some of it is 
yours.”
Mr. Brookes said: “The 
unclaimed money held 
by OSR could be from 
deceased estates, divi-
dends, bonds, refunds, 
overpayments or other 
sources.” 
“It is sent to OSR by 
government agencies, 
superannuation funds, 
local councils, and 
State Trustees because 
they have not been able 
to locate and return the 
money to its owners.”
The items range in 
value from a $20 share 
dividend to more than 
$477,836 from the pro-
ceeds of a property 
sale.
In the past 12 months, 
OSR has paid 7139 

claims worth $11.92 
million. The largest pay-
out was $405,798, from 
a trust fund account.
“One woman recently 
searched OSR’s web-
site and was paid just 
over $108,000 after she 
found eleven forgotten 
share dividends,” Mr 
Constance said.
“Another woman was 
reunited with a forgot-
ten deposit paid to a lo-
cal council, which was 
worth almost $26,000.”
OSR publishes informa-
tion about unclaimed 
money on its website 
to help reunite people 
with their lost funds.  
The website shows the 
name of the unclaimed 
money owner, the type 
and source of the funds 
and, if provided by the 
enterprise, the owner’s 
last known address. 
Owners must prove 
their identity and that 
they are entitled to the 
money before it is re-
leased.
“OSR’s website is easy 
to navigate, and the on-
line unclaimed money 
search facility is a free 
service.  It’s your mon-
ey and you’re entitled to 
claim it,” Mr Constance 
said.
For more information 
visit: www.osr.nsw.gov.
au

MEDIA – JIM DANIEL 
0408 461 952

THE LOST MILLIONS 
WAITING FOR THEIR 
RIGHTFUL OWNERS

TREASURER Joe Hock-
ey has played down the 
prospects of a drought 
bail-out package, say-
ing farmers need to ad-
just to the swings and 
roundabouts of a tough 
country. 
Agriculture Minister 
Barnaby Joyce wants 
his cabinet colleagues to 
approve a $7 billion bail-
out package for farmers 
in parts of Queensland 
and NSW gripped by se-
vere drought.
Queensland farmers say 
starving cattle are dy-
ing at alarming rates, as 
debt-laden landowners 
wait for rain.
Mr Hockey says farm-
ers already have access 
to existing assistance 
programs including the 
exceptional circum-
stances payment and a 
new scheme that starts 
from July 1.
He says Australia is a 
“tough country” and 
farmers needed to ad-
just to regular “swings 
and roundabouts” in ag-
riculture.
“But you just can’t 
look at the problems 
when things are tough, 
because they can be 
good,” he told ABC ra-
dio on Monday.
Mr Hockey, who owns 
property in north 
Queensland, called for a 

debate on developing a 
sustainable agriculture 
sector in Australia.
It should take into ac-
count the need for water 
management and the 
global demand for food.
The treasurer also dis-
missed criticism of the 
latest call for govern-
ment assistance after 
cabinet rejected fruit 
processor SPC Ard-
mona’s request for a 
$25 million bailout last 
week.
“The difference between 
a drought and what’s 
happened to SPC is the 
fact that a drought is a 
complete natural disas-
ter.”
Mr Joyce acknowledged 
he has a battle to con-
vince cabinet, especially 
after the SPC decision.
“My colleagues are peo-
ple who have a head and 
heart and understand 
that the vagaries of the 
climate are something 
that you can never fix,” 
he said.
Unlike the SPC deci-
sion, a bailout package 
for farmers was not an 
“exit package” because 
drought was an unman-
ageable crisis.
“These are people who 
aren’t backed up by a 
multi-million dollar com-
pany - they are mums 
and dads.”

Drought farmers have help 
already: Hockey

Agriculture Minister Barnaby Joyce will seek a $7b bailout package for 
drought-affected farmers. Source: AAP 

Gallop into the New Year 
at Parramatta City Coun-
cil’s free Lunar New 
Year Twilight Festival 
on Friday 14 February 
from 4.30pm – 9.30pm, 
as Church Street Mall 
comes alive with a buzz-
ing atmosphere and ex-
citing entertainment.
The Year of the Horse will 
be welcomed with the 
electric lion and dragon 
parade and firecrackers, 
traditional and contem-
porary performances 
including Mongolian 
Throat Singing artists 
Bukhu and Enkhbayar, 
kung fu demonstrations, 
interactive workshops 
such as lantern making 
and traditional Chinese 
knotting and paper fold-
ing, and more. 
For the first time the 
Lunar Bar will be in 
operation in Town Hall 
Lane, with DJ Masta Tea 
spinning the latest and 
greatest Asian Pop be-
fore Teik Kim Pok hosts 
karaoke from 6:30pm. 
Run by Grasshopper 
Bar, Asian inspired 
cocktails and beer will 
be available throughout 
the evening. 
The Lord Mayor of Par-
ramatta, Cr John Chedid, 
said Parramatta is the 
best place to celebrate 
Lunar New Year.
“2014 marks the Year 
of the Horse, said to 
bring good health and 
prosperity and there’s 
no better place to ring it 

in than Parramatta,” Cr 
Chedid said. 
“Lunar New Year is one 
of the most significant 
times of the year for 
people of Asian back-
ground, many of whom 
call Parramatta home, 
and we are putting on a 
great party to celebrate.
“We are lucky enough 
to have our Lunar New 
Year celebrations fall-
ing on Valentine’s Day, 
making it an ideal place 
to bring your valentine. 
Create your own lantern 
to hang in the pictur-
esque lantern garden, 
enjoy a relaxing drink in 
the Lunar Bar and taste 
some traditional Asian 
food. It is the perfect 
makings of a night to re-
member.
“There will also be a 
variety of gourmet food 
on offer so make sure 
you head over to the 
Mall to enjoy delicious 
Asian cuisine including 
Chinese and Nepalese 
dumplings, Korean BBQ 
and Thai.” 
For further information 
about the Lunar New 
Year Twilight Festival, 
visit www.parracity.nsw.
gov.au/lny or call
 8839 3311.  

Lunar New Year Twi-
light Festival
4.30pm - 9.30pm, 
Friday 14 February
Church Street Mall, 
Parramatta
FREE EVENT

Have a galloping 
good time at Parra-
matta’s Lunar New 
Year celebrations
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PRINCIPALS will have 
more power to choose 
their staff under a $70 mil-
lion plan to help a quar-
ter of Australia’s public 
schools become indepen-
dent by 2017. 
Under the plan, the fed-
eral government will pump 
funds to train school 
principals and leadership 
boards to become “inde-
pendent-ready” by 2017.
The move fulfils an Abbott 
government election prom-
ise in which $70 million 
will be spent on getting 
parents and principals to 
have more say on school 
curriculums, budgets and 
management.
Announcing the initiative 
on Monday, Education 
Minister Christopher Pyne 
said research shows more 
autonomous schools lead 
to better student out-
comes.
“In very tight budget cir-
cumstances, it’s a real 
measure of the govern-
ment’s commitment to in-
dependent public schools 
that $70 million is avail-
able,” Mr Pyne told report-
ers in Melbourne.
Mr Pyne said all states and 
territories, except South 
Australia which is in elec-
tion mode, have signed on 
to the initiative, which aims 
to have 1500 more public 
schools turned indepen-
dent within three years.
Mr Pyne said every state 
and territory is in a differ-
ent stage of transition but 
the government wanted to 
work with them to try to 
boost their openness to 
having independent public 
schools.
Mr Pyne said he will urge 
all federal MPs to encour-
age their local public 
school principals to back 
the idea, which will give 
principals more capacity 
to choose their own staff.
“The more a principal and 
his or her leadership team 
have control of the destiny 
of their own school, the 
more that seems to lift the 
school performance,” he 
said.

A number of Labor figures 
have also indicated their 
support for the idea in the 
past, he said.
But Mr Pyne said it was 
a red herring to suggest 
the plan would lead to a 
two-tiered system or more 
paperwork for schools, 
pointing to the success 
of the Victorian system 
which has had autono-
mous schools for two de-
cades.
Victorian Education Min-
ister Martin Dixon said the 
example in that state had 
shown otherwise.
“The reality here in Vic-
toria is with our very au-
tonomous system, the ac-
countability back to central 
office has been reduced,” 
he said.
Schools taking part in the 
program will remain part 
of the government school 
system and continue re-
ceiving state government 
support.
The Australian Education 
Union (AEU) opposes the 
move, saying it won’t boost 
student performance and 
is worse than doing noth-
ing.
“Christopher Pyne is ac-
tively pulling apart our 
public education system 
altogether,” deputy presi-
dent Correna Haythorpe 
said in a statement.
The AEU and Mr Pyne are 
both using an evaluation 
of WA independent public 
schools done in the mid-
dle of 2013 to back their 
case.
It finds that overall the 
initiative in that state had 
been positive, although 
so far there was little evi-
dence of changes to stu-
dent outcomes.
The Australian Greens said 
Mr Pyne was using the in-
dependent schools idea 
to distract from “the mess 
he’s made over the Gonski 
model” for funding.
Greens Education spokes-
woman Penny Wright said 
the most important thing 
for students was mak-
ing sure all schools were 
properly funded.

$70m for independent school plan 

VICTORIAN Labor has 
ramped up pressure on 
the Abbott and Napthine 
governments by pledg-
ing $30 million in taxpay-
er support for fruit pro-
cessor SPC Ardmona if it 
wins the Victorian state 
election in November. 
The proposed assis-
tance, which comes on 
top of federal Labor’s 
pledge of $25 million, is 
conditional on SPC sign-
ing binding agreements 
that would guarantee its 
long-term operation in 
regional Victoria.
“Of course there would 
be strings attached,” 
state Opposition Leader 
Daniel Andrews said on 
Monday, while calling on 
Premier Denis Napthine 
to match the pledge.
Victorian Treasurer Mi-
chael O’Brien dismissed 
Labor’s move as a hoax.
“The last thing you want 
to do is commit more 
money with no plan at-
tached,” he said.
The federal government 
has not ruled out provid-
ing SPC with assistance 
as it works with the com-
pany to devise a strate-
gic plan.
But Treasurer Joe Hock-
ey insists if enterprise 
agreements such as 
SPC’s failed, the par-
ties involved should not 
come to the government 
“asking for other taxpay-
ers’ money”.
“The age of entitlement 
is over. The age of per-
sonal responsibility has 
begun,” he said.
Federal cabinet last 
week rejected calls from 
SPC’s parent company 
Coca-Cola Amatil for a 
$25 million contribution 
to upgrade production 
facilities.
The government cited 
the company’s over-gen-
erous enterprise agree-
ment with workers as 
one reason for its reluc-
tance to provide finan-

cial support.
The agreement is report-
ed to include pay of up to 
58 per cent above award 
levels and nine weeks of 
paid annual leave.
“If that’s correct, that’s 
astounding,” Mr Hockey 
said of the reported con-
ditions.
Opposition Leader Bill 
Shorten said there was 
no harm in workers earn-
ing above-award wages.
“What a cheeky bunch 
the Abbott government 
are, blaming tradespeo-
ple and food preservers, 
saying they’re getting 
paid too much,” he said.
Mr Shorten, who toured 
the SPC factory at Shep-
parton on Monday with 
Mr Andrews, took aim at 
the Abbott government 
for rejecting the request 
for assistance.
“I understand that not 
every job in Australia 
can be saved,” he told 
reporters.
But he said he could not 
understand why the gov-
ernment had turned its 
back on workers without 
a fight.
Mr Hockey defended the 
government’s decision, 
citing Coca-Cola Ama-
til’s strong financial po-
sition.
He said a government 
handout would use tax-
payers’ money to help 
Coca-Cola Amatil make 
a larger profit.
The federal government’s 
hard-nosed approach to 
industry assistance has 
the backing of the Aus-
tralian Chamber of Com-
merce and Industry.
Chamber chief econo-
mist Burchell Wilson 
said the government 
had shown impressive 
resolve by refusing to 
hand out subsidies to 
struggling businesses.
“We do not improve the 
economic performance 
by handing out cash,” Mr 
Wilson said on Monday.
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Labor turns up heat on 
SPC investment 

Opposition Leader Bill 
Shorten has labelled a 
royal commission into 
union corruption a po-
litical witch-hunt, while 
warning he would take a 
zero-tolerance approach 
to union corruption.
In his first public com-
ments since a Fairfax 
Media investigation un-
covered revelations of 
corruption and links be-
tween the construction 
union and organised 
crime, Mr Shorten sug-
gested the Abbott govern-
ment had undermined the 
work of law enforcement 
agencies by pushing for a 
royal commission.
The Coalition promised 
before the election to 
launch a judicial inquiry 
into the Australian Work-
ers Union slush fund af-
fair but is now poised to 
launch a royal commis-
sion with sweeping pow-
ers that will investigate 
more broadly the use of 
slush funds.
Mr Shorten brushed aside 
suggestions that Labor 
was too close to unions 
such as the Construc-
tion, Forestry, Mining and 
Energy Union, which is at 
the centre of the revela-
tions and which donated 
$618,398 to the ALP in the 
2012-13 financial year.
‘’When we talk about 
election donations, why 
don’t you ask me about 
the money being given by 
big tobacco to the Liberal 
Party?’’ Mr Shorten said. 
‘’No one, it doesn’t matter 
who you are, can support 
corruption for breaking 
the law. Absolutely not. 
There should be zero tol-
erance of any criminal ac-
tivity, in trade unions or 

corporate Australia.
‘’As for the idea that the 
police are not up to their 
job, as for the idea that 
existing authorities are 
not up to their job and we 
need a royal commission, 
I have zero tolerance for 
criminality in the union 
movement.’’
On Monday, the Austra-
lian Electoral Commission 
published the 2012-13 
annual financial returns 
from political parties and 
donors, showing Labor’s 
total revenue was $54.7 
million last year.
Total receipts declared 
by all ALP branches, in-
cluding from the federal 
branch, was $33,512,267.
Of the receipts that were 
declared, unions contrib-
uted $5,418,419 to the 
party through donations 
and other payments. The 
Shop, Distributive and 
Allied Employees As-
sociation gave the most 
of any union to the ALP, 
handing them a declared 
$1,219,057.
The Australian Manufac-
turing Workers Union 
was next, at $749,626, 
followed by United Voice 
($674,737), the CFMEU 
($618,398) and the AWU 
($599,235).
The Victorian Labor Party 
also reaped $3.65 million 
from the sale of some of 
its property holdings to 
little-known Chinese in-
vestor Zhongfu Invest-
ments.
ALP Victorian secretary 
Noah Carroll confirmed 
the $3.65 million came 
from the sale of some but 
not all of Victorian Labor’s 
property.
‘’It’s not a donation, it’s a 
transaction,’’ he said.

Bill Shorten claims union witch hunt, 
promises zero tolerance

‘’I have zero tolerance for criminality’’: Opposition Leader Bill Shorten 
at the SPC Ardmona factory in Shepparton Monday. Photo: Joe Armao 
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McDonald’s® Rockdale
603 Princes Highway

FAMILY VALUE DINNER BOX™

$19.95
At participating restaurants only. ‘Coca-Cola’ and the Contour Bottle are registered trademarks of The Coca-Cola Company.

®

NOW HALAL

حـــاللحـــاللحـــالل

Available
at

Anytime

McDonald's Greenacre
57 - 67 Roberts Rd,

Greenacre 
74  Roberts Rd,

Greenacre North
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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
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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