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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

حـكومة سـالم فـي ذكــرى 14 شـباط؟!
»كاسحة األلغام« احلريرية - العونية تذّلل العقبات

التوقعات  تصح  هل 
السالمية  احلكومة  وتكون 
والدتها  شهدت  حاصلة على عدة شهادات تنويه قد 

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

لتشكل  اجلمعة  امس 
سياسي  انفراج  عنوان 
مع  متزامنا  انتظاره،  طال 

الغتيال  التاسعة  الذكرى 
احلريري  رفيق  الرئيس 
الوالدة  فتتخذ  ورفاقه 

االجتماع األمني – القضائي يف بعبدا أمس االول برئاسة الرئيس ميشال سليمان. وبدا الرئيس نجيب 
ميقاتي والوزيران شكيب قرطباوي ومروان شربل. )داالتي ونهرا(

اإلبراهيمي: وعد أمريكي - روسي حبل العقد
اجليش السوري يسيطر على اجلراجري ويقصف حميط يربود

على  الثاني  اليوم  يف 
العملية العسكرية الواسعة 
اليت بدأها اجليش السوري 
القلمون  منطقة  يف 
باجتاه  وبالتحديد  السورية 
أفادت  يربود  مدينة 
تواصل  عن  املعلومات 
بعد  امليدانية  العمليات 
السيطرة الكاملة على بلدة 
ا القريبة من  اجلراجري وتاللهِ
مزارع  إىل  واالجتاه  يربود 
يواصل  وقت  يف  رميا 
قصفه  السوري  اجليش 
بيربود  احمليطة  للمناطق 

متهيدًا حملاصرتها.. 
بأّن  املعلومات  وأفادت 

يواصل  السوري  اجليش 
انسحب  بعدما  عملياته 
اجلراجري  من  املسلحون 
للحدود  اجملاورة  وتاللا 
بلدة  ناحية  من  اللبنانية 
حركة  ورصدت  عرسال، 
للمسلحني  عسكرية  التتمة صفحة  31آليات 

الروسي  الرئيس  أعلن 
أمس  بوتني  فالدميري 
»القرار  تأييده  التتمة صفحة  31االول 

الدفاع  لوزير  املسؤول« 
املصري املشري عبدالفتاح 

بوتني يدعم ترشح السيسي: 
قرار مسؤول

الداخلية  وزر  أنهى 
حممد  األمري  السعودي 
رمسية  زيارة  نايف  بن 
أمس  املتحدة  للواليات 

حممد بن نايف يبحث يف واشنطن االلتزام املشرتك 
يف مكافحة اإلرهاب

التتمة صفحة  31

أركان  خاللا  التقى  االول، 
وبينهم  األمريكية،  االدارة 
كريي  جون  اخلارجية  وزير 
القومي  األمن  ومستشارة 

احملاكمة  جلسات  بانطالق 
يف ملف االغتيال يف الهاي 
بعدًا  املاضي  الشهر  منذ 
رمزيا يضفي على الذكرى 
دالالت فريدة للمرة االوىل 

منذ تسع سنني؟
جممل املؤشرات املتسارعة 
من  متقدمة  ساعة  حتى 
كانت  االول،  امس  ليل 
الصفحة  طي  اىل  تتجه 
االخرية يف االزمة احلكومية 
االطول يف تاريخ االزمات 
مبا  لبنان  يف  احلكومية 

سوزان رايس.
وأكد مسؤولون أمريكيون 
اىل  تطرقت  احملادثات  أن 

مع  ترافقت  املنطقة  يف 
قصف للجيش. 

ويف جنيف أعلن املبعوث 
األخضر  العربي  الدولي- 
االول،  أمس  اإلبراهيمي 
مسؤولني  لقائه  بعد 
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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

العماد  اجلمهورية  رئيس  شدد 
ضرورة  على  سليمان  ميشال 
االمنية  اجلهود  استمرار 
قضية  القضائية يف  واالجراءات 
االرهابية،  واخلاليا  الشبكات 
جمددا التنويه مبا قامت به مديرية 
تركه  الذي  واالرتياح  املخابرات 
ذلك لدى املواطنني، مبديا أمله 
السياسيون  القادة  يعي  أن  يف 
خطورة املرحلة وما خيطط للبنان 
فيسارعوا اىل التعاون يف سبيل 
تشكل  جديدة  حكومة  تشكيل 
واملظلة  التنفيذية  املرجعية 
السياسية للبنان واللبنانيني يف 

هذه املرحلة.
يف  جاء  سليمان  الرئيس  كالم 
خالل ترؤسه يف القصر اجلمهوري 
يف بعبدا امس االول اجتماعا أمنيا 
حكومة  رئيس  حضره  قضائيا 
ميقاتي  جنيب  االعمال  تصريف 
ووزراء الداخلية والبلديات مروان 
قرطباوي  شكيب  والعدل  شربل 
يف هذه احلكومة وقادة االجهزة 
ومسؤولون  واالمنية  العسكرية 

قضائيون.
عرض  االجتماع  خالل  يف  ومت 
واالجهزة  اجليش  به  قام  ملا 
اكتشاف  صعيد  على  االمنية 
اليت  واخلاليا  االرهابية  الشبكات 
واعمال  سيارات  لتفجري  حتضر 
واخلطوات  وانتقامية  انتحارية 
يف  معها  املرتافقة  القضائية 
بها  أدىل  اليت  االعرتافات  ضوء 

سليمان: لوعي خطورة املرحلة وتشكيل حكومة 
تكون مظلة سياسية للبنان
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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

اليت  واملعلومات  املوقوفون 
افصحوا عنها.

كذلك مت االتفاق يف خالل االجتماع 
على ضرورة ابقاء التنسيق قائما 
االجهزة  بني  درجاته  اعلى  على 
التحريات  مستوى  على  االمنية 
املعلومات  وتبادل  واالستقصاء 
كشف  سبيل  يف  واجلهوزية 
يقف  ومن  واحملرضني  اجملرمني 

وراءهم ودرء اخلطر عن لبنان.
اليه  إنضم  ثان  اجتماع  عقد  ثم 
يف  االجتماعية  الشؤون  وزير 
وائل  االعمال  تصريف  حكومة 
الوزير  مغادرة  بعد  فاعور  ابو 
البحث  خالله  يف  مت  قرطباوي 
اختاذها يف  الواجب  التدابري  يف 
موضوع النازحني يف ضوء تطور 
االحداث يف سوريا وازدياد موجة 

النزوح.
عقد  سليمان  الرئيس  وكان 
رئيس  مع  لقاء  االجتماعني  قبل 
عرضا  ميقاتي  جنيب  احلكومة 
السياسية  للتطورات  خالله  يف 

واالمنية واحلكومية الراهنة.
وفدا  الرئيس سليمان  واستقبل 
رئيس  نائب  برئاسة  ايطاليا 
االيطالي  االعلى  القضاء  جملس 
ميكيللي فيييت يف حضور رئيس 
لبنان  االعلى يف  القضاء  جملس 
القاضي جان فهد، حيث مت اطالع 
من  عدد  على  اجلمهورية  رئيس 
اليت  القضائي  التعاون  اتفاقات 

سيتم توقيعها بني اجمللسني.

جنيب  احلكومة  رئيس  رأى 
إجيابية  أمورا  هناك  أن  ميقاتي 
وجيدة، وميكن أن تبصر احلكومة 

النور قريبا.
رئيس  زار  ميقاتي  وكان 
أساقفة بريوت للموارنة املطران 
املطرانية  دار  يف  مطر  بولس 
بعيد  لتهنئته  األشرفية،  يف 
مار مارون، يف حضور حشد من 
األعضاء  املارونية  الشخصيات 
واجمللس  املارونية  الرابطة  يف 
العام املاروني ومؤسسة االنتشار 
األسقفيني  والنواب  املاروني 

يف اجمللس األبرشي.
وقال ميقاتي بعد الزيارة: قمت 
السيادة  صاحب  دعوة  بتلبية 
املطران بولس مطر لزيارة مقر 
األبرشية ولتناول الغداء مبعيته 
يف حضور شخصيات مميزة يف 
اجملتمع، خصوصا أننا نقدر الدور 
الذي تقوم به الطائفة املارونية 
املستويات.  كل  على  الكرمية 
وحبثنا خالل اللقاء يف كل األمور 
جدا  ومثنت  حاليا،  املطروحة 
الوثيقة الوطنية اليت صدرت عن 
صاحب الغبطة البطريرك بشاره 
التاسع  يف  بكركي  من  الراعي 
من شباط احلالي، ومن إجيابيات 
الوثيقة اإلمجاع حوهلا ألننا  هذه 
بالفعل يف حاجة كبرية اىل هذا 
أن  نتمنى  والتوافق.  اإلمجاع 
هذه  على  الثناء  عبارات  نرتجم 
الوثيقة فعال على األرض، وأن 
جنتمع كلنا على مسلمات واحدة 

ميقاتي زار مطر مهنئا بعيد مار مارون:

هناك امور جيدة واحلكومة قد تبصر النور قريبا
الوطن،  هذا  إنقاذ  سبيل  يف 
احمليطة  الظروف  وخصوصا يف 
يرتجم  أن  ونأمل  جدا.  الصعبة 
ممكن،  وقت  بأسرع  األمر  هذا 
شاءاهلل  ان  حكومة  تشكيل  عرب 
يف أقرب وقت لتبدأ عملها على 

كل الصعد.
احلكومة  والدة  تتوقعون  هل 

خالل الساعات القليلة املقبلة؟
هناك  أن  اآلن  حتى  الظاهر   -
أمورا إجيابية وجيدة، وميكن أن 

تبصر احلكومة النور قريبا.
ماذا على الصعيد األمين؟

- لقد عقدنا اليوم اجتماعا يف 
األمنيني  كل  مع  بعبدا  قصر 
األمين،  املوضوع  يف  للبحث 
إجيابية،  التقارير  كل  وكانت 
النوعي  العمل  عاليا  ومثنا 
اللبناني  اجليش  به  قام  الذي 
كل  اختاذ  وطلبنا  باألمس، 
هذه  ملتابعة  الالزمة  اإلجراءات 
األعمال وكشف كل اخلاليا، إن 

وجدت.
بدوره قال مطر: نتشرف اليوم 
بزيارة دولة الرئيس لبيته، وقد 
أحببنا أن يكون هذا اللقاء حوله 
حمبتنا  عن  له  نعرب  كي  اليوم 
أداها  اليت  للخدمات  وتقديرنا 
والتضحيات  للوطن،  ويؤديها 
يف  وحاضرا  سابقا  قدمها  اليت 
سبيل  ويف  الوطن  هذا  سبيل 
سبيل  يف  وأيضا  فيه،  األمن 
دوره  جدا  نقدر  وحنن  تقدمه. 

واهال وسهال به يف بيته.

التقدمي  احلزب  رئيس  أثنى 
جنبالط  وليد  النائب  االشرتاكي 
على  االول  امس  تصريح  يف 
واالستثنائية  اجلبارة  االجراءات 
الشبكات  كشف  يف  متثلت  اليت 
ختطط  كانت  اليت  االرهابية 
مرتقبة  إرهابية  تفجريات  لتنفيذ 
كانت ستولد كارثة ومأساة دون 
شك على املدنيني واألبرياء أسوة 

بكل التفجريات السابقة.
أكدت  اخلطوات  هذه  إن  وقال: 
مرة جديدة أن ال بديل من الدولة 
تعمل يف  اليت  األمنية  وأجهزتها 
ظل ظروف صعبة ومعقدة تفاقمها 
حالة االنشطار السياسي الداخلي 
امللتهبة،  االقليمية  والنريان 
ويف ظل تنامي التحديات االمنية 
واالرهابية من كل حدب وصوب. 
كل  رغم  األمين،  األداء  أن  إال 
يرسل  إمنا  القائمة،  االشكاليات 
يف  الدولة  أن  قوية  إشارة 
استطاعتها، عندما حتزم أمرها أن 

حتقق الكثري وتنجز الكثري.
ال  الذي  االرهاب  إن  وأضاف: 
ويطال  وأخرى  منطقة  بني  مييز 
عن  النظر  بصرف  املدنيني، 
إنتماءاتهم السياسية واملناطقية، 
ال ميكن التعاون معه، أو التعامل 
إمنا  التساهل،  قاعدة  على  معه 
احلازم  التطبيق  قاعدة  على 
غطاء  أي  من  بعيدا  للقانون، 
سياسي أو غري سياسي من هنا 

وهناك.

جنبالط أثنى على االجراءات اجلبارة بكشف 
شبكات كانت ختطط لتفجريات ارهابية

االجناز  هذا  يكون  أن  وأمل 
على  القبض  اللقاء  خري  فاحتة 
كل الشبكات اليت ختطط ألعمال 
كل  إىل  الدعوة  جمددا  إرهابية، 
السياسي  اجملتمع  مكونات 
الفرصة  هذه  لتلقف  اللبناني 
االختالف  تنظيم  وحماولة  املهمة 
حله  فرص  كانت  إذا  السياسي 
يساهم  ذلك  لعل  متوافرة،  غري 
األمين  االنكشاف  من  احلد  يف 
إنزالق  دون  وحيول  املتمادي 
التشرذم  من  املزيد  حنو  البالد 

على املستويات املختلفة.
اللبناني  وختم: حتية إىل اجليش 
على هذا االجناز، وحتية إىل كل 
مساعيها  على  األمنية  األجهزة 
واحلفاظ  األمن  لضبط  املتواصلة 
التذكري  ونعيد  االستقرار،  على 
التنسيق  مستوى  رفع  بأهمية 
يف ما بينها حلماية السلم األهلي 
من  املزيد  وقوع  دون  واحليلولة 

التفجريات االرهابية.
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لبنانيـات

الرئيس  استشهاد  ذكرى  عشية 
رفيق احلريري يف ١٤ شباط ٢٠٠٥، 
املستقبل  تيار  مؤسسات  احيت 
يف  متعددة،  بنشاطات  املناسبة 
الشهيد  ضريح  وفود  زارت  حني 

وتلت الفاحتة.
احلريري  بهية  النائبة  رعت  فقد 
بهاء  احلاج  مدرسة  اقامته  احتفاال 
الذكرى  ملناسبة  احلريري  الدين 
إلستشهاد  التاسعة  السنوية 
وختلله  احلريري  رفيق  الرئيس 
تقديم أوبريت دم الشهداء.. زرع 
املدرسة  تالمذة  قدمها  العدالة 
يف الباحة اخلارجية لدارة الرئيس 
جمدليون،  يف  احلريري  الشهيد 
ممثال  مرجان  رمزي  حضور  يف 
امحد  املستقبل  تيار  عام  امني 
ممثال  متبولي  مصطفى  احلريري، 
منسق عام التيار يف اجلنوب ناصر 
صيدا  جتار  مجعية  رئيس  محود، 
وضواحيها علي الشريف، السفري 
عبد املوىل الصلح، امني عام نقابة 
جرادي،  وليد  لبنان  املعلمني يف 
منطقة  رئيس  ممثلة  حنينة  مسية 
عباس،  باسم  الرتبوية  اجلنوب 
صيدا  يف  احلريري  مؤسسة  مدير 
حميي الدين القطب، مديرة مدرسة 
اعضاء  النادري،  وداد  البهاء 
وممثلني  لصيدا،  البلدي  اجمللس 
وكشافة  الرياضية  اللجنة  عن 
اهليئتني  من  وافراد  املستقبل 

االدارية والتعليمية.
قرآنية  بآيات  االحتفال  استهل 
رتلها الشيخ عمر الزهوري، تالها 
ترحيب  فكلمة  الوطين،  النشيد 
املدرسة  يف  العام  املشرف  من 
البهاء  بواب ثم قدم تالمذة  نبيل 
مشهديات  وتضمنت  االوبريت 
جتسد  وغنائية  تعبريية  وفقرات 
مسرية واجنازات الرئيس احلريري 
دولية  حمكمة  جلسة  جسدوا  كما 
التمسك  على  منهم  تأكيدا 

بالعدالة.
والقت احلريري كلمة قالت فيها: 
رفيق احلريري مل يكن حيب الكالم 
االجناز،  وانتم  االجناز،  حيب  كان 
اختصار  هو  اليوم  به  قمتم  وما 
رفيق  ان  تقول  واحدة  لكلمة 
تشرين  يف  ولد  الذي  احلريري 
الثاني استطاعوا ان يغتالوه، لكن 
 ١٤ يف  ولد  الذي  احلريري  رفيق 

شباط لن يقدروا عليه.
اضافت: كثر منكم مل يكونوا قد 
 ،٢٠٠٥ شباط   ١٤ يف  بعد  ولدوا 
لكن الواضح ان قيم واحالم رفيق 
واضحة  للبنان  مبحبته  احلريري 
باراداتكم  وواضحة  عيونكم  يف 
بأن  باميانكم  وواضحة  وبعلمكم 
لبنان هو رسالة واكثر من وطن. 
اكيد ما يف حدا اكرب من بلده ويف 
لدى  امانة  لبنان  نفسه  الوقت 
قادرون  انكم  وواضح  اجيالكم 

على محل األمانة.
فردا،  فردا  أشكركم  وقالت: 
اهليئة  اشكر  وكبارا،  صغارا 
التعليمية اليت قامت بهذا اجملهود 
بكل حمبة وبكل اميان وصدق، وان 
نلتقي على طريق  دائما  اهلل  شاء 
رفيق احلريري وعلى مبادىء رفيق 
لكم  اقول  وبالنهاية  احلريري، 
كلمة واحدة، هذا الليل له آخر وما 
بيصح اال الصحيح ولبنان هو الذي 
سينتصر على كل احملاوالت اليت 
حتاول ان تدمر بنيته ويف الوقت 
نفسه ان شاء اهلل نبقى على درب 
رايته  نرفع  ونبقى  الوطن  هذا 
احلريري  رفيق  اراد  كما  واياكم، 
رفيق  سعد  طريقه  يكمل  وكما 

مواقف سياسية بذكرى ١٤ شباط: الشهيد احلريري باق يف الضمائر وننتظر زمن العدالة
احلريري.

لن  بالقول:  الطالب  وخاطبت 
دائما  هو  كان  كما  االمل  تفقدوا 
الطالب  يف  واستثمر  فيكم  يأمل 
استثمار.  اهم  انكم  يؤمن  ألنه 
يبقى  اهلل  شاء  ان  لبنان  وهذا 
على  وبرفاقكم  بكم  رايته  رافعا 

امتداد االرض اللبنانية كلها.
طرابلس

تيار  يف  الشباب  قطاع  ونظم 
حتت  ندوة  طرابلس  املستقبل- 
عنوان زمن العدالة، يف مقر التيار 
يف طرابلس، حاضر فيها اخلبري يف 
انطوان  الدكتور  الدولي  القانون 
سعد، يف حضور ناصر عدره ممثال 
عضو كتلة املستقبل النائب مسري 
سعد  الرئيس  مستشار  اجلسر، 
احلريري لشؤون الشمال عبد الغين 
كبارة، عضو املكتب السياسي يف 
تيار املستقبل احملامي حممد املراد، 
تيار  منسق  ممثلة  علوش  غنى 
مصطفى  طرابلس  يف  املستقبل 
اللواء  الشهيد  والد  علوش، 
وسام احلسن عدنان احلسن، والد 
حممود  عيد  وسام  الرائد  الشهيد 
عيد، عائلة الشهيد أسامة مرعب، 
منسقي خمتلف قطاعات التيار يف 
من  وحشد  والشمال،  طرابلس 

املواطنني.
ولفت سعد اىل أن اجملتمع الدولي 
إال  ما،  قضية  على  يده  يضع  مل 
وحتديد  املرتكبة  اجلرائم  وكشف 
جديد  جيل  بعدها  ليأتي  فاعليها 
وغريها،  والعدالة  باحلرية  يؤمن 
دائما  هو  اجملتمع  هذا  فحكما 
احملكمة  إن  وقال:  التغيري،  حنو 
اخلاصة بلبنان ويف العقلية الغربية 
اليت تتضمنها جتمع خليطا ما بني 
بالقضاة  ممثلة  الشرقية  العقلية 
األجانب  القضاة  وبني  اللبنانيني 

وكل واحد يعمل بطريقة خمتلفة.
حماكمة افرتاضية

الذكرى  احياء  انشطة  وضمن 
إلستشهاد  التاسعة  السنوية 
اختار  احلريري،  رفيق  الرئيس 
الدين  بهاء  احلاج  مدرسة  تالمذة 
حمور  العدالة  موضوع  احلريري 
املدنية  الرتبية  مادة  يف  نشاط 
حتت عنوان حماكمة الفاعل املسترت 
حول  منوذجي  درس  سياق  يف 
عمل احملاكم الدولية التابعة لألمم 
حماكمة  جلسة  فجسدوا  املتحدة، 
حمكمة  بالشكل  حتاكي  افرتاضية 
اخلاصة  واحملكمة  الدولية  العدل 
املضمون  يف  وتعاجل  بلبنان، 
اللغة  يف  نصا  احملاكمة  وبطريقة 
والصرف،  بالنحو  متقنا  العربية 
يتم  اليت  القضية  تصبح  حبيث 
على  اعتداء  قضية  فيها  النظر 
فيه  يعيش  الذي  الكلمات  حي 
وعامل  والرسام  والتلميذ  البناء 
ويف  اليامسني  وزهرة  احلديقة 
او  بريء  على  عمله  يقع  مرة  كل 
حامل او مبدع او مفكر. فيلجأ هؤالء 
جمتمعني اىل مقاضاة ذلك الفاعل 
املسترت يف هيئة حمكمة افرتاضية 
القانون،  ودولة  العدالة  منشدين 
ومستخلصني مما حل بهم مبا هو 
حققه كل  اجناز  من  للنيل  حماولة 
الوقت  يف  حافز  هو  ومبا  منهم، 
كل  لدى  األمل  لتجديد  نفسه 
منهم يف االستمرار مبا بدأوه من 
عمل مبدع ومنجز اىل ابداع واجناز 

اكرب..
املرحلة  من  وطالبة  طالبا   9٢ حنو 
هيئة  منهم  تشكلت  املتوسطة، 
القضاة  االفرتاضية  احملكمة 
االدعاء  وفريق  واملستشارون 

والدفاع بأروابهم السوداء املوشحة 
باألمحر باالضافة اىل قلم احملكمة 
واحلضور..  والشهود  والكتبة 
جلسوا مجيعا حتت قوس حمكمتهم 
ويف  والعدالة،  للحقيقة  طلبا 
الدولية  احملكمة  شعار  خلفيتها 
اخلاصة بلبنان، ويف راس القاعة 
الشهيد  للرئيس  تعبريي  رسم 

رفيق احلريري..
يف  الطالب  بعض  واستخدم 
جتسيدهم ألدوار القضاة العدليني 
اجهزة حاسوب يف تسجيل ومتابعة 
األدلة  وعرض  اجللسة  وقائع 
املدعني.واعطي  من  املقدمة 
بعدم  احلماية  حق  الشهود  لبعض 
يف  التعديل  او  امسائهم  ذكر 
جيري يف  ما  غرار  على  اصواتهم 
يف  تنظر  اليت  الدولية  احملاكم 
حمامون  كلف  كما  كربى.  قضايا 

بالدفاع عن الفاعل املسترت..
فوج االطفاء

وقد قام امس قائد فوجي اطفاء 
وحرس مدينة بريوت العقيد منري 
ضباط  من  عدد  يرافقه  املخلالتي 
الرئيس  ضريح  بزيارة  الفوجني 
ساحة  احلريري يف  رفيق  الشهيد 
الشهداء ووضعوا إكليال من الزهر 
على الضريح، وقرأوا الفاحتة على 
ورفاقه  الشهيد  الرئيس  روح 

الشهداء االبرار.

مواقف
ويف املواقف وجه مفيت اجلمهورية 
الشيخ حممد رشيد قباني كلمة قال 
فيها: ان اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري رمحه اهلل تعاىل يف 
اكرب جرمية اغتيال عرفها العامل هي 
اغتيال للسياسة اليت كان يتحلى 
يف  عليها  وحيرص  الشهيد  بها 

عالقته وتعامله مع االحداث.
اضاف: لقد كان الرئيس الشهيد 
لي  بالنسبة  احلريري  رفيق 
عهد  معي  حفظ  الذي  االخ  نعم 
الذي  والوفاء  واالخالق  الدين 
واملسؤول  الديين  املسؤول  بني 
يوما  معي  فرط  وما  السياسي، 
فكان  الرأي  فيه  خالفته  امر  يف 
واالمانة  والصدق  للوفاء  رمزا 
عن  يوما  ختلف  وما  والتعامل، 
الوطنية  القضايا  الصدع يف  رأب 
يبذل  فكان  لبنان،  لوطنه  الكربى 
او  الفريق  قصارى جهده مع هذا 
الوطنية  املصلحة  لتحقيق  ذاك 
بتفاهم ووفاق دون ان حيمل يف 
نفسه عداوة او حقدا او بغضا او 
كرها ألي طرف وكان متساحما يف 
تعامله مع مجهور الناس وعامتهم 
خلواطرهم،  وجابرا  اليهم  وحمسنا 
االمر الذي غاب بغيابه وافتقدناه 
يف كثري من السياسيني وخصوصا 
تداولوا  الذين  السنة  املسلمني 
حتى  غيابه  بعد  من  السلطة  على 
اليت  االجرام  يد  الن  رمبا  اليوم، 
كانت  له  واخوان  خططت الغتياله 
ال ترغب يف قيادة لبنانية مسلمة 
تتمتع باملثال الذي كان يتمتع به 
السياسية  ومهاراته  اتصاالته  يف 
واالسالمية  والعربية  اللبنانية 
على  يتفوق  كاد  حتى  والدولية 
كثري من ساسة العامل يف معرفته 

وحكمته ودرايته ودوره وتأثريه.
فيها  كان  أياما  اهلل  رحم  وتابع: 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
رئيسا للحكومة يف لبنان، وهدى 
بأخالقه  التخلق  اىل  بعده  من  اهلل 
وحكمته  وسياسته  ودرايته 
ووفائه، لعل الظالم ينقشع باذن 
وعن  لبنان  وطننا  عن  تعاىل  اهلل 
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رحم  الغد،  قبل  اليوم  اللبنانيني 
اهلل رفيق احلريري الذي نفتقر اىل 
حكمته اليوم رمحة واسعة، وأجزل 
هذه  قدم يف  ما  على  املثوبة  له 
ربنا  إن  صاحل،  عمل  من  الدنيا 

لرؤوف رحيم.
جمدالني

وجه النائب عاطف جمدالني كلمة، 
جاء فيها:

بني احلكم واالدارة حكاية مشوار 
بطل حلم باملستحيل ليكون وطن. 
وطن غريلو ثياب احلرب، وبسفينة 
االحتالل  امواج  شق  طموحو، 
واالستزالم.  واالهرتاء  والوصاية 
بصرخة  الدني  مأل  علم،  عمر، 
بإنسانو  وطين  عن  إيدكن  بطل: 
وجيشو  بشعبو  وارضو.  وحضارتو 
بصدرو.  محاهن  اللي  ومقاومتو، 
سودا  ايادي  سودا،  وبلحظة 
موعد  شباط   ١٤ ليكون  تسللت 
هالبطل  استشهاد  مع  للجرمية 

بأحالمو. والوطن بوجودو.
الثورة.  وكانت  القسم.  وكان 
وصارت احلكاية مشوار نهج رواها 
رجال كبار بدمن وبعدا ندر لكتار. 
ورح ينوفا. يا بطل من هون. شو 
العاصمة.  كتف  ع  نايم  سرك. 
بطل  غفوة  هدير.  صوتك  وبعدو 
وهدف  سر.  حلمك  الدني.  بوعي 
درب.  هو  ال؟  منحلمو.  منحلمو. 
وطن  حكاية  هوي  نهج.  هوي 
واعتدال.  وقيم  مبادئ  وكمشة 
كيف عرفت وانت البعيد باجلسد، 
انك مخرية لدرب ومستقبل. كيف 
يف  عينك،  غفلت  ولو  انو  عرفت 
يا  سرك  شو  سهراني.  رجال 

بطل.
مشيت  التاريخ  رزنامة  بعكس 
ومشينا. كتار انتسو. وانت باقي 
وبتزهر. كيف صارو هين ذكرى. 
وانت بعدك حقيقة. حقيقة مشروع 
والتاريخ  خلدتو،  بصماتو  لقايد 
سطور  ويا  بدفرتو.  ورقة  صار 
دفرتو لو حكيتو، شهدو. ع اقزام 
غدرو  اللي  ع  شهدو.  املصلحة 
شهدو.  الوفا  رجال  وع  شهدو. 
نضال  سنابل  فيهن  زهرت  رجال 
مبارح  وحصادن  وعناد  وتضحية 
وبكرا  حقيقة.  اليوم  الالوصاية. 

عدالة.
احالمك،  رسالنت  نهجك،  دربن 
ت  رمست،  اللي  وطنك  واحالمن 
 ١٤ يا  وانت  اوال.  لبنان  يكون 
بالرزنامة،  مسخ  يوم  يا  شباط 
وزلك  بزحيني سود  الغدر سطرك 
قدام بقية االيام. دم طاهر، تلون 
بغريتك السودا. وهليب نارك حرق 
قلوب وقلوب، وانهر دمع فاضت. 
ومثل ما وعدناك منقلك يا يوم ١٤ 
شباط انقلبت الطاولي عليك ورح 
راس خطط.  لكل  املشانق  تتعلق 
ونفذ. ورح تنقطع ايد الشر اللي 

بعدا عم تتحكم بها الوطن.
وانك يا بطلي، يا سيد الشهداء،

الوفا،  بلون  وردي  عرشك  ع 
زغار:  وكلمتني  والشوق،  واحلب 

كلنا رفيق.
وانت اجملد.

نضال طعمة
يف  طعمة  نضال  النائب  وقال 
استشهاد  ذكرى  ملناسبة  تصريح 
أجل  من  احلريري:  رفيق  الرئيس 
الشيخ  قاهلا  حياتي  أدفع  لبنان 
فأمسى  وفعلها.  احلريري،  رفيق 
ملاذا  لبنان.  يف  الشهداء  عريس 
هذه  بلدي  على  فرضوا  تراهم 
الضريبة الباهظة؟ ملاذا حرموا هذا 
البلد من هامة إمنائية واقتصادية 

رفيق  يكون  ال  ألكي  ووطنية؟. 
تراه  وماذا  اليوم؟  بيننا  احلريري 
يفعل لو أنه اليوم شاهدا على هذا 
للدولة  املخيف  االحنداري  املسار 

يف لبنان؟.
اضاف: لقد وجدوا رفيق احلريري 
خصما هلم ألنه أدخل لبنان كعنصر 
ثابت وأساسي على خارطة الدول 
املتحضرة يف العامل، وملا أعطاهم 
جديدة  آفاق  من  أعطاهم  ما 
عساهم  الدولية،  العالقات  يف 
يطورون بالدهم، فال تعود بالدنا 
شهوة يف أعينهم. عساهم يركبون 
حداثتهم  تعيق  فال  احلداثة،  قطار 
ركبنا احلضاري، ولكن االرتباطات 
إرادة  من  أقوى  كانت  اإلقليمية، 
الرجل، وكان القرار أن يسرتحيوا 
منه، كي يتمكنوا من عزل لبنان، 
أن  حياولون  كما  به  واالستفراد 
يفعلوا اليوم. قرروا اغتيال رفيق 
احلريري كي جيعلوا هذا البلد ورقة 
يلعبون بها على هواهم على طاولة 
اإلرث  ولكن  األممية.  الصفقات 
السياسي الذي محله الشيخ سعد 
يف  احلرية  أبناء  وإرادة  احلريري، 
وأشقائه،  حلفائه  ووفاء  لبنان، 
احلريري  رفيق  حضور  سيؤكدون 
عند كل منعطف وطين، وعند كل 

استحقاق مصريي.
الرفيق  كان  لو  طعمة:  وتابع 
تقديم  عن  تأخر  ملا  اليوم،  بيننا 
التضحيات من أجل لبنان، ولبنان 
فقط، ملا كان توانى عن تسهيل 
الفريق  وفضح  احلكومة  تشكيل 
مصاحله،  يف  الغارق  املعرقل، 
الداخلية.  خصوماته  يف  واملتخبط 
سعد  الشيخ  عليه  أقدم  ما  وهذا 
ليؤكد  وطنيتني،  وحنكة  حبكمة 
خيارنا  هو  الدولة  قيام  مسار  أن 
تصفية  أمام  نقف  ولن  األول، 
املصاحل  تعنينا  وال  احلسابات، 

الشخصية.
وقال: لو كان الرفيق بيننا اليوم، 
بكركي،  خلطاب  متبنيا  لوجدناه 
خلالص  طريق  خارطة  إياه  وجاعال 
أساسيني:  لسببني  وذلك  لبنان، 
أوال ألنه رجل منطق وثوابت، وما 
ليمأل  جاء  بكركي  خطاب  يف  جاء 
على  املهيمنني  والضياع  الفراغ 
ألنه  وثانيا  لبنان.  يف  الساحة 
املسيحيني،  مع  يقدرالشراكة 
ويقف عند رأيهم، ويعترب أن البلد 
طائفية  بذهنية  أن حيكم  ميكن  ال 
مذهبية ضيقة. وال شك أن انعطافة 
اغتياله،  قبيل  السياسية،  الرجل 
بانفتاح جتاه القوى السيادية يف 
البلد، قد تكون هي الشرارة اّليت 

أطلقت قرار اغتياله.
البلد  يريدون  إنهم  نعم  اضاف: 
تتناحر،  قطعانا  يريدوننا  مزرعة، 
خييفهم  اللبنانيني،  لقاء  خييفهم 
الذي  املدني  املتحضر  الفكر 
حديثة،  دولة  بناء  إىل  يسعى 
وفق مسلمات الدميقراطية وحقوق 
حر يف  كل  يعترب  لذلك  اإلنسان. 
الدولية  احملكمة  نتائج  أن  لبنان 
أم  كل  حق  ستعيد  املنتظرة، 
بكت ابنها الشهيد، وحق كل من 
تشرد، وحق كل من عصرته العجلة 
البؤس  مرارة  يف  االقتصادية 
الذي ال يرحم. ننتظر زمن العدالة 
من الهاي، لنكمل املسرية ها هنا 
هامة  احلريري  رفيق  هلم،  ونقول 

ال تقتل.
وختم طعمة: لو كان الرفيق بيننا 
اليوم، العتصر قلبه أملا، على دمار 
وتشريدهم،  أهلها  وقتل  سوريا، 
الصراع،  أتون  عن  بلبنان  ولنأى 

اإلنساني  واجبه  يهمل  أن  دون 
وحلم  تغنى  طاملا  الذي  وهو 
ورفع  وتطورها  سوريا  باستقرار 
كان  الّطيبني.لو  أهلها  مستوى 
مسارنا  لزاد  اليوم،  بيننا  الرفيق 
زمخا جتاه الربيع احلق، ولكان قد 
لعب دورا بارزا يف منع املتاجرين 
بالدماء واألديان من تشويه الرباعم 
والتطرف.  املذهبية  بلوثة  الطرية 
وألننا ندرك أن قيم رفيق احلريري 
تعطي األفق أمال يف االنعتاق من 
زمن  ننتظر  القاني،  الدم  محرة 
األحرار،  بعزم  العدالة، ومنطلقون 

لنضفر للبنان أكاليل الغار.
حلو

واعترب عضو جبهة النضال الوطين 
أحوج  لبنان  أن  النائب هنري حلو 
التمسك  إىل  اليوم  يكون  ما 
الدولة  اإلعتدال ومبشروع  بنموذج 
الشهيد  الرئيس  مثلهما  اللذين 

رفيق احلريري.
ملناسبة  بيان  يف  حلو  وقال 
الستشهاد  التاسعة  الذكرى 
طموح  جسد  األخري  إن  احلريري 
احلرب  إىل طي صفحة  اللبنانيني 
واإلنطالق  الطائفية،  والعصبيات 
حنو السلم األهلي وحنو بناء دولة 
عنوانها  وعصرية  وسيدة  قادرة 
واالضطالع  واإلزدهار  اإلستقرار 
العربية  املنطقة  يف  ريادي  بدور 

وعلى املستوى العاملي.
أضاف: لقد بدأ رفيق احلريري قبل 
اللبناني  الربيع  حيقق  استشهاده 
احلوار  وأسلوب  اإلعتدال  بنهج 
ظاهرة  حتاول  بينما  العلم،  وأداة 
الربيع  تصادر  أن  اليوم  التطرف 
والدم،  والسالح  بالعنف  العربي 
وقد بدأ إرهابها يطال لبنان، وهذا 
ما جيعلنا نتمسك أكثر فأكثر بالقيم 

اليت اختزهلا رفيق احلريري.
وديع اخلازن

العام  اجمللس  رئيس  وأبرق 
املاروني وديع اخلازن إىل الرئيس 
الذكرى  احلريري، يف  رفيق  سعد 
التاسعة إلستشهاد الرئيس رفيق 
احلريري مستذكرا ومعزيا، وقال:

يف هذه الذكرى األليمة واحلزينة، 
اإلنسان  احلريري  رفيق  نتذكر 
واحلضارة والتقدم والعلم واإلعمار 
وحمبته لبلده لبنان الذي بذل كل 
ما يف وسعه وما لديه لينهض به 
إىل مستوى أرقى الدول يف العامل 

وأميزها.
وإن ننسى، ال ننسى كيف إنطلق 
بورشته الكربى إلستنهاض الوطن 
إجناز  يف  احلميدة  مبساعيه  بدءا 
إتفاق الطائف وكيف أرسى السلم 
مؤسسات  بناء  وأعاد  األهلي 

الدولة.
أن  ميكن  ال  وطنية  خسارة  إنها 
بني  الوحدة  من  مبزيد  إال  تعوض 
الظروف  هذه  يف  اللبنانيني 
الدقيقة اليت منر بها، ويف ظل كل 
اجلهود لكشف حقيقة من أمر ودبر 

ونفذ جرمية اإلغتيال البشعة.
حتفظون  أنكم  ثقة  لعلى  وإننا 
رفيق  الرئيس  الشهيد  رسالة 
احلريري بكل ما حتمله من مكنون 
وجداني ووطين للبنان، وأنتم على 
دربه تسددون اخلطى إلبقاء هذه 
القيادات  حية يف ضمري  الرسالة 
اللبنانية والشعب الذي أحب رفيق 

احلريري منقذا من عذاباته.
سيبقى الرئيس الشهيد يف ضمائر 
اللبنانيني والعرب الذين سيظلون 
ومنجزاته  أعماله  يستذكرون 
ومسريته الوطنية اليت قادته اىل 

أن يكون يف مصاف كبار العامل.
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النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
نبيه بري، امس االول يف عني 
التينة، وزير الشباب والرياضة 
األعمال  تصريف  حكومة  يف 
معه  وعرض  كرامي،  فيصل 

لألوضاع الراهنة.
كما عرض للوضع العام ولشؤون 
يف  الرتبية  وزير  مع  تربوية 
حسان  األعمال  تصريف  حكومة 
كتاب  له  قدم  الذي  دياب 
ومشاريع   - احلداثة  طريق  على 
-2011 الرتبية  وزارة  ومنجزات 

.2013
الروسي  السفري  واستقبل 
زاسبيكني  الكسندر  لبنان  يف 
الراهنة  للتطورات  معه  وعرض 

يف لبنان واملنطقة.
الدوائر  عام  امني  استقبل  كما 

بري التقى فيصل كرامي ودياب 
وزاسبيكني وتسلم نسخة من املذكرة 

الوطنية لبكركي
انطوان  األباتي  البطريركية 
من  نسخة  سلمه  الذي  خليفة 
اصدرها  اليت  الوطنية  املذكرة 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 

مار بشارة بطرس الراعي.
ويليب الرئيس بري دعوة رمسية 
كما  الكويت،  دولة  لزيارة 
التاسعة  الدورة  يف  سيشارك 
الدول  جمالس  احتاد  ملؤمتر 
التعاون  منظمة  يف  األعضاء 
يومي  سيعقد  الذي  اإلسالمي 

18 و19 اجلاري يف طهران.
وينتقل الرئيس بري بعدها اىل 
لدعوة  تلبية  زيارة  يف  ألبانيا 

رمسية من نظريه األلباني.
الرئيس  تلقى  أخرى  جهة  من 
الرئيس  من  جوابية  برقية  بري 

املصري عدلي منصور.

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

يف ظّل اجلمود الذي خيّيم على 
حركة  حققت  احلكومي  امللف 
بني  واللقاءات  االتصاالت 
تياري الوطين احلّر واملستقبل 
احلكومية  املراوحة  يف  خرقا 
مساعي  إلجناح  وحماولة 
التأليف، خصوصا بعد احلديث 
عن تسوية تقضي مبنح حقيبة 
الطاقة واملياه اىل الطاشناق.

عضو  أكد  السياق،  هذا  ويف 
واالصالح  التغيري  تكتل 
النائب سليم سلهب ان حركة 
احلّر  الوطين  بني  االتصاالت 
ان  ونأمل  إجيابية  واملستقبل 
تصل اىل خرق معنّي يف جدار 

سلهب: اتصاالت التيار واملستقبل اجيابية
األزمة احلكومية، الفتا اىل ان 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
سليمان والرئيس املكّلف متام 
موعد  يقرران  من  هما  سالم 
والدة احلكومة يف حال رأيا ان 
هذه االتصاالت قد تؤدي اىل 

توافق معني.
وعن التسوية احلكومية بإسناد 
الطاشناق،  اىل  الطاقة  حقيبة 
يكون  ان  املمكن  من  قال 
من  للخروج  حال  االقرتاح  هذا 
وبالتالي، حتقيق  األزمة،  هذه 
حتى  لكن  اجلميع،  مصلحة 
هذا  تفاصيل  منلك  ال  اآلن 

االقرتاح.

التغيري  تكتل  عضو  لفت 
واالصالح النائب ناجي غاريوس 
التيار  لدى  عقدة  ال  أن  إىل 
الوطين احلر يف موضوع تشكيل 
توجد  ال  إنه  وقال  احلكومة، 
حيث  من  التيار  لدى  إشكالية 
املبدأ حول إعطاء وزارة الطاقة 
مل  انه  اال  الطاشناق  حزب  اىل 

غاريوس: ال عقدة لدى التيار يف موضوع تشكيل احلكومة
املوضوع  هذا  يف  البحث  جير 
بانتظار رد العماد ميشال عون.

حديث  يف  غاريوس  وتساءل 
سبب  عن  الشعب  لصوت 
ملدة  لتطبيقها  املداورة  اعتماد 
ثالثة اشهر، معتربًا أنها حكومة 
رئاسي  جملس  مبثابة  ستكون 

حتضريا إما لتمديد او لفراغ.

واالتصاالت  اللقاءات  وحول 
وتيار  التكتل  بني  اجلارية 
ان  غاريوس  أكد  املستقبل 
الشعب  مكونات  من  االخري 
ورقة  ان  اىل  الفتًا  اللبناني، 
متنع  ال  اهلل  حزب  مع  التفاهم 
سياسية  مكونات  على  االنفتاح 

اخرى.
وجود  حول  سؤال  على  وردا 
صفقة بني العماد ميشال عون 
حول  احلريري  سعد  والرئيس 
واحلكومة،  اجلمهورية  رئاسيت 
قال غاريوس ان ليس هناك ما 
يضر مصلحة لبنان يف التوصل 
اىل اتفاق بني رجلني ميلكان أكرب 

كتلتني نيابيتني يف لبنان.
االمين  باإلجناز  نوه  غاريوس 
بإلقاء  املتمثل  الثمني  والصيد 
اجليش اللبناني باالمس القبَض 
عباس،  نعيم  االرهابي  على 
رفع  إىل  السياسيني  داعيًا 
من  لتمكينه  اجليش  عن  الغطاء 
وجه،  أكمل  على  بعمله  القيام 
اللبنانيني  املواطنني  دعا  كما 
مع  التنسيق  املساهمة يف  إىل 
االجهزة االمنية واالبالغ عن اي 
حول  لديهم  تتوافر  معلومات 

وجود اي شكوك أمنية.

االول  امس  معلومات  حتدثت 
عن الغاء حزب اهلل مهرجانا كان 
مقررا االحد املقبل يف الضاحية 
القادة  يوم  ملناسبة  اجلنوبية 
ضبط  أعقاب  يف  الشهداء، 
الدبية ليل  اللبناني يف  اجليش 
كانت  صواريخ  االول،  أمس 
معدة لالطالق على الضاحية يوم 
اعرتافات  على  بناء  االحتفال، 
أدىل بها املوقوف نعيم عباس. 

فما صحة هذه املعلومات؟
وزير التنمية االدارية حممد فنيش 
أكد لوكالة االنباء املركزية، انه 
مل يكن هناك اي احتفال مقرر 
وما  الضاحية،  يف  االحد  يوم 
ذكر هو فقط تصورات. وكشف 
ان هناك احتفاالت يف املناطق 
وجبشيت  شيت  النيب  ومنها 
وطريدبا، لكن مل يكن هناك من 
االصل اي قرار بتنظيم مهرجان 
كلمة  هناك  بل  الضاحية،  يف 
اهلل  حزب  عام  المني  متلفزة 

السيد حسن نصراهلل.
اجنازات  على  تعليقه  وعن 
صدر  قال  اللبناني،  اجليش 
بيان عن احلزب، وانا ال اضيف 

شيئا اليه.
الذي  الكالم  على  رده  وعن 
اجملموعات  هذه  بان  يقول 
االرهابية مرتبط نشاطها بقتال 
اعترب  سوريا؟  يف  اهلل  حزب 
يسّبب  كالم  هذا  ان  فنيش 
السخرية من صاحبه، فإما جاهل 
هذه  وطبيعة  دور  يتجاهل  او 
القوى ومشروعها وفكرها. واذا 
كان االدعاء ان حزب اهلل سّبب 
كشفها، فأظن ان من االجيابيات 
كشفت  الشبكات  هذه  ان 
بعد  تتغلغل  مل  ان  هذا  مبكرا- 

مل يكن مقررا االحتفال يف الضاحية االحد
فنيش: االرهابيون يستفيدون من 

املناخ التربيري
فيتمكن  اللبناني-  الداخل  يف 
ذلك  تفكيكها ويف  من  اجليش 
ان  تبني  وقد  للبالد،  مصلحة 
موجودة  كانت  اجملموعات  هذه 
ومتمركزة.  ومنتشرة  لبنان  يف 
فكرها  حسب  اجملموعات  هذه 
االلغائي الذي يقتل وخيرب، هلا 
والعراق  اجلزائر  يف  مشروعها 
ليس  ولبنان  وتونس،  واليمن 
بعيدا من خمططاتها، وسبق انها 
الصواريخ  اطالق  تنوي  كانت 
اجلنوب  ومن  الضاحية  على 

وتنفيذ االغتياالت.
الن  البعض  ليتنبه  واضاف: 
املربرات  تعطي  مواقفهم 
لتضليل  واملناخات  والذريعة 
هذه  الشباب،  وجتنيد 
اجملموعات تستفيد من التسعري 
واالفرتاء.  والتجين  املغرض 
هذه  انفجرت  لو  ماذا  وأسأل 
ميكن  فهل  املفخخة،  السيارات 
الحد ان يتحمل الكالم التربيري 
هذا  صاحب  نفسه  يضع  واين 

الكالم؟

البابا  االعظم  احلرب  اعرب 
املاروني  للبطريرك  فرنسيس 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
البالغ  اهتمامه  عن  الراعي، 
االوسط  الشرق  يف  باالوضاع 
وذلك  خاصة،  لبنان  عامة ويف 

البابا اعرب للراعي عن اهتمامه البالغ 
بلبنان والشرق االوسط

استقبل قائد اجليش العماد جان 
الريزة  يف  مكتبه  يف  قهوجي 
القوات  قائد  أمس،  ظهر  قبل 
الوسطى  القيادة  يف  اخلاصة 
االمريكية اجلنرال مايكل ناغاتا، 
حبضور  مرافق  وفد  رأس  على 
دايفيد  االمريكي  السفري 
هيل، وجرى البحث يف عالقات 
التعاون بني جيشي البلدين، ال 

اجليش تسلم 1٣٦ آلية مساعدة أمريكية
سيما يف جمال تدريب الوحدات 

اخلاصة وجتهيزها.
املمثل  قهوجي  استقبل  ثم 
لالمم  العام  لالمني  الشخصي 
بالمبلي،  ديريك  املتحدة 
العامة  االوضاع  البحث  وتناول 
واملنطقة.وبالتزامن،  لبنان  يف 
يف  اللوجسيت  اللواء  تسلم 
اجليش حبضور عدد من الضباط 

التعاون  مكتب  من  واعضاء 
مرفأ  عرب  االمريكي،  الدفاعي 
نوع  مدولبة  آلية   136 بريوت 
الدفعة  هذه  وتأتي  هامفي. 
اجلديدة من االليات العسكرية، 
املساعدات  برنامج  اطار  ضمن 
اللبناني،  للجيش  املقررة 
واالتفاقيات  وااللتزامات 

املوقعة بني اجلانبني.

املستقبل  كتلة  رئيس  استقبل 
النيابية الرئيس فؤاد السنيورة 
امس االول يف مكتبه يف بلس، 
العربية  مصر  مجهورية  سفري 

السنيورة عرض االوضاع مع سفريي مصر وفرنسا
استقبل  كما  محدي.  أشرف 
السفري الفرنسي باتريس باولي. 
على  اللقاءين  يف  وتركزالبحث 

االوضاع يف لبنان واملنطقة.

خالل لقائه املشاركني يف اعمال 
الكاثوليكية، ومن  الرتبية  جممع 
بينهم الراعي بصفته عضوا يف 

اجمللس.
البابا االسبوع املقبل  وسيلتقي 
البطريرك الراعي للمرة الثانية.
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لبنانيات

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

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

املستقبل  كتلة  عقدت   
الوسط،  بيت  يف  اجتماعها، 
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، 
لبنان  يف  األوضاع  وعرضت 
واملنطقة. ويف نهاية االجتماع، 
أصدرت بيانا تاله النائب أمني 

وهيب، جاء فيه:
الذكرى  حلول  مع   - أوال 
الرئيس  الستشهاد  التاسعة 
األبرار،  ورفاقه  احلريري  رفيق 
اللبناني  الشعب  يستذكر 
اليت  النكراء  اجلرمية  هذه  هول 
خالهلا  من  اجملرمون  استهدف 
وحريته  لبنان  استقالل  ضرب 
لكن  وتألقه،  نهوضه  وضرب 
هذه الذكرى املؤملة، حتل هذه 
انطالق  مع  بالتوازي  السنة 
بلبنان،  اخلاصة  احملكمة  اعمال 
وهي انطالقة تدل على أن لبنان 
اليت  العدالة  حتقق  من  يقرتب 
اللبناني  الشعب  وضحى  عمل 
يف  يساهم  واليت  أجلها،  من 
مهنية  إليها  الوصول  عملية 
اليت  احملكمة  هذه  عمل  ودقة 
املتابعني  تقدير  يوم  كل  تنال 

واملهتمني.
جرمية  وتفاصيل  وقائع  ان 
احلريري  الرئيس  اغتيال 
املروعة اليت تعمل احملكمة على 
تسليط الضوء عليها، تعيد إىل 
مؤملة  وقائع  اللبنانيني  اذهان 
السوري  االمين  النظام  حلقبة 
مسيطرا  كان  الذي  اللبناني   -
وأدواته  برموزه  لبنان  على 
واليت  املعروفة،  وشخصياته 
االبطال  بدماء  أيديها  تلطخت 

من الشهداء األبرار.
جلرمية  التاسعة  الذكرى  إن 
معها  حتمل  لبنان  يف  العصر 
آماال قوية بأن العدالة آتية، وان 
احلقيقة على وشك الظهور وأن 
تذهب  ولن  مل  الشهداء  دماء 
هدرا، بل كانت طريقا إىل حياة 

متجددة للبنان واللبنانيني.
وتشيد  الكتلة  تنوه   - ثانيا 
الذي  الكبري  األمين  باالجناز 
وعلى  االمنية،  األجهزة  حققته 
وجه اخلصوص اجليش اللبناني 
باعتقاله إرهابيني كانوا خيططون 
وارهابية  اجرامية  ألعمال 
تهدد  أن  ميكن  كان  خطرية 
وتضرب  ابرياء  مواطنني  حياة 
استقرار لبنان وصموده وسلمه 
األهلي. والكتلة تعترب ان هذه 
االجهزة  أن  على  تدل  التجربة 
على  قادرة  اللبنانية  االمنية 
حتقيق خطوات متقدمة واجنازات 
بذلك،  هلا  يسمح  حني  كبرية 
وحني تقرر هي القيام مبهامها 

بشكل جدي.
تتوجه  اليت  املستقبل  كتلة  إن 
واالجهزة  للجيش  بالتهنئة 
الكبري  اجنازها  على  االمنية 
اجلرائم  بعض  عن  بالكشف 
االرهابية واملخططني هلا، تأمل 
أن تستمر هذه احليوية املقدرة 
عن  قريبا  بالكشف  واملشكورة 
الذين خططوا ونفذوا  اجملرمني 
الدكتور  الشهيد  اغتيال  جرمية 
النهار،  وضح  يف  شطح  حممد 
جبرمية  املتهمني  اعتقال  ويف 
تفجري مسجدي التقوى والسالم 
يف مدينة طرابلس، وكل اجلرائم 
األخرى من اغتيال وتفجري، اليت 

حصلت يف السنوات األخرية.
باعتقال  احملقق  اإلجناز  إن 
السيارات  وتفكيك  االرهابيني 
دون  واحلؤول  املفخخة 
استهداف املواطنني األبرياء إن 
دلت على شيء فهي تدل على 

أمرين مهمني:
أ - إن األجهزة األمنية تثبت مرة 
دعمت  ما  إذا  أنها  األخرى  تلو 
وحصنت  وجهزت  واحتضنت 
فإنه  صحيح،  سياسي  بقرار 
قادرة  تصبح  أن  هلا  ميكن 
وسلمهم  اللبنانيني  محاية  على 

األهلي.
ب - إن ما حصل البارحة يثبت 
أيضا، ومبا ال يدع جماال للشك 
الذاتي  األمن  أنواع  كل  بأن 
والسالح  األمنية  واملربعات 
غري الشرعي ال ميكن أن يشكل 
محاية ال حلامليه وال للمتمسكني 
للبنانيني  وال  للوطن  وال  به 

بشكل عام.
الكتلة  فإن  أخرى،  جهة  من 
موقفها  تكرار  يف  تستمر 
لن  الوطنية  احلياة  بأن  الثابت 
تستقيم طاملا استمر حزب اهلل 
النظام  جانب  إىل  قتاله  يف 
شعبه.  مواجهة  يف  السوري 
وعليه، فإنه يتوجب على احلزب 
وحفاظا  االهلي  للسلم  وصونا 
املبادرة  اللبنانيني  أرواح  على 
والعودة  ميليشياته  سحب  إىل 
يتوىل  أن  على  لبنان،  إىل 
بقوات  مدعوما  اللبناني  اجليش 
الطوارىء ضبط احلدود ومحاية 
مواجهة  يف  اللبنانيني  أمن 

االرهاب واالرهابيني.
ثالثا - تتابع الكتلة االتصاالت 
لتشكيل  اجلارية  واملساعي 
ينتظرها  اليت  اجلديدة  احلكومة 
امل  على  اللبناني  الشعب 
مرحلة  والدتها  تشكل  ان 
والنمو  االستقرار  باجتاه  جديدة 

والتطور.

كتلة املستقبل املت ان تشكل والدة 
احلكومة مرحلة جديدة باجتاه االستقرار

  قنصـلية لبـنان العـامة
       سـدني   

إعـــالن

عمالً  باملذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، تقفـل 
مكاتب قنصليّة لبنان العامة يوم الجمعة 2014/2/14 وذلك 
يف الذكرى التاسعة الستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه 

األبرار.
            سـدني، يف 2014/2/12

                                                                             
قنصـل لبنان العـام

                                                    جورج البيطار غانم

يف ضوء اعرتافات املوقوف نعيم 
اللبناني  اجليش  واصل  عباس، 
السيارات  تعّقبه  االول  امس 
فأفادت  واملطلوبني،  املفخخة 
مداهمات  تنفيذه  عن  معلومات 
نفذ  كما  السعديات،  منطقة  يف 
سيارة  عن  مكثفة  حبث  عملية 
وصلت  تكون  قد  مفخخة،  ثالثة 

إىل العاصمة بريوت.
املركزية  االنباء  وكالة  وقالت 
امنية  تدابري  اختذ  اجليش  ان 
ثكنة  حول  االول  امس  مشددة 
واقفل  صيدا،  يف  زغيب  حممد 
كل الطرق املؤدية اليها باستثناء 
طريق واحد، بعد توافر معلومات 
عن احتمال وقوع حدث أمين يف 

املنطقة.
ان  أمنية  مصادر  ذكرت  كما 
ضبطها  اليت  املفخخة  السّيارة 
العبوات  وفّكك  اللبناني  اجليش 
يف  األول  أمس  احتوتها  اليت 
ستفّجر  كانت  املزرعة  كورنيش 
مشرية  الروسّية،  السفارة  أمام 
كانت  األمنّية  األجهزة  أّن  اىل 
عن  معلومات  فرتة،  قبل  تلّقت، 
حميط  تفجري يف  حصول  احتمال 
خالل  من  ثبت،  وقد  السفارة، 
التحقيقات األولّية، أّن سّيارة ال 
الكاراج  اليت ضبطت يف   4  Rav
العائد اىل املوقوف نعيم عباس، 
كانت ستتوّجه اىل مقّر السفارة 

الروسّية.
اىل ذلك، أفادت مصادر مطلعة 
على  التحقيقات  يف  أدلة  ال  ان 
تورط نعيم عباس بعملييت اغتيال 
والنائب  احلاج  فرانسوا  اللواء 
التحقيق  ان  عيدو، كاشفة  وليد 
مع  جيري  املخابرات  مديرية  يف 
ثالثة  و  عباس  هم  اشخاص   7
اخرون اوقفوا امس األول معه، 
اضافة اىل النسوة الثالث اللواتي 

اعتقلن على حاجز اللبوة.
االمنية  التدابري  اطار  ويف 
اجليش  يتخذها  اليت  الوقائية 
على  االول  امس  جرافاته  عملت 
من  بدءًا  الرتابية  السواتر  رفع 
باالراضي  مرورًا  القاع  جرود 
اىل  وصواًل  لعرسال  احملاذية 
حركة  يعوق  ما  بريتال،  جرود 
وصول سيارات مفخخة ومشبوهة 
استقدمت  كما  لبنان.  اىل 
املؤسسة العسكرية تعزيزات اىل 
يف  بدأت  وكانت  املنطقة،  هذه 
االيام  اخلطوة وطورتها يف  هذه 

االخرية.
نقاط  ان  امنية  مصادر  وتفيد 
االجراءات  هذه  يف  الضعف 
ال  اليت  عرسال  جهة  من  تبقى 

بلدات  مع  مفتوحة  حدودها  تزال 
من  مجاعات  فيها  تنشط  سورية 
ولديها  املعارضة  يف  املسلحني 

افواج مقاتلة.
مضاعفة  لوحظ  اخرى،  جهة  من 
اهلرمل  يف  االمنية  االحتياطات 
عدد  اقفال  يف  متثلت  واليت 
اىل  املؤدية  والطرق  املعابر  من 
املدينة حتسبًا من وصول سيارات 
مفخخة يقودها انتحاريون يسعون 

للوصول اىل قلب اهلرمل.
بلدة عرسال بعد  هذا ومل تتخط 
خارجة  مفخخة  سيارة  ضبط  خرب 
نسوة  ثالث  وتقودها  منها 
الذهول  ويسيطر  املدينة،  من 
واالستياء والصدمة على االهالي 

الذين استنكروا ما حصل.
وتضاربت الروايات بشأن جومانة 
السيارة،  تقود  كانت  اليت  محيد 
حيث حتدث البعض عن امكانية ان 
يكون مت التغرير بها واستخدامها 
من  املفخخة  السيارة  الدخال 
دون علمها، كاشفني انها كانت 
يربود يف  بلدة  اىل  دائما  تدخل 
ولفت  متجرا.  متلك  حيث  سوريا 
انها رمبا كانت تعلم  آخرون اىل 
بالسيارة املفخخة، لكنها وافقت 
منها  فعل  كرّد  قيادتها  على 
يربود  يف  شقيقها  مقتل  على 
رفضت  جهتها،  من  فرتة.  منذ 
عائلة مجانة احلديث، فيما رفض 
بصفة  عرسال  صبغ  االهالي 
االرهاب، مطالبني اجليش بضبط 

حمكم للحدود.
فتحدثت  رايد،  هالة  والدة  أما 
ابنتها،  مع  حصل  عما  بانفعال 
تّدع  ومل  فعال  حامل  انها  مؤكدة 
السيارة  استقلت  وهي  احلمل، 
للتوجه اىل طبيب يف زحلة وهي 
بكشف  الدولة  وطالبت  بريئة. 
احلقيقة واال يكون االبرياء كبش 

حمرقة.
أمحد  عرسال  بلدية  رئيس  نائب 
باجليش  التمسك  أكد  فليطي 
مشريا  احلدود،  لضبط  والدولة 
اىل ان هناك 9 نقاط للجيش يف 
املدينة، لكن آخر نقطة بعيدة 20 
كلم عن احلدود وهذا غري كاف، 
مطالبا بتعزيز اجلهود، كاشفا ان 
أمس  دخلت  السورية  الدبابات 
عرسال  اىل  جراجري  من  االول 
خرق  وهذا  قارة،  اىل  وعربها 
ان  اىل  اللبنانية، الفتا  للسيادة 
القلمون  يف  املعارك  اصوات 
وسط  املدينة،  يف  ليال  ترتدد 
يزداد،  الذي  النزوح  من  ختوف 
من  400 شخص  حنو  دخل  حيث 

سوريا يف اليومني املاضيني.

التحقيقات مستمرة مع نعيم عباس والنسوة الثالث واجليش يواصل مداهماته حبثاً عن مطلوبني وسيارات
اجليش  أقام  ذلك،  غضون  يف 
طريق  على  احلواجز  اللبناني 
يف  ودقق  اللبوة.   - عرسال 

السيارات اخلارجة من عرسال.
الفصائل تتربأ

قيادة  دانت  أخرى،  ناحية  من 
الفصائل الفلسطينية يف لبنان، 
واستنكرت يف بيان كل العمليات 
التفجريية اليت حدثت يف لبنان، 
الجناز  االرتياح  عن  معربة 
نعيم  املدعو  بتوقيف  اجليش 
عباس، الذي نتربأ منه ومن كل 
شخص يثبت تورطه يف االعمال 
على  حرصها  وأكدت  االجرامية. 
ودعم  لبنان  يف  االهلي  السلم 
وحدته وامنه واستقراره، معتربة 
استهداف  لبنان  استهداف  ان 

للقضية الفلسطينية.
استخدام  قاطعا  رفضا  ورفضت 
املخيمات الفلسطينية من اي جهة 
كمنطلق الستهداف لبنان وشعبه 
متتني  ضرورة  ونؤكد  ِالشقيق، 
الشعبني  بني  االخوية  العالقة 

اللبناني والفلسطيين
االعالمي  التحريض  دانت  كما 
جتاه  االعالم  وسائل  بعض  من 
لبنان،  يف  الفلسطيين  الوجود 
اجلماعي  العقاب  سياسة  رافضة 

للمخيمات الفلسطينية.
وأكدت الفصائل الفلسطينية ان 
مشروع  هو  لبنان  يف  مشروعنا 
ونرفض  فلسطني،  اىل  العودة 
والتهجري  التوطني  مشاريع 

والوطن البديل.

العلماء  جتمع  من  وفد  قام 
املسلمني ضم مسؤول العالقات 
الشيخ حسني غربيس  السياسية 
اجلعيد  الشيخ زهري  السر  وأمني 
التقى  محاس  حركة  مقر  بزيارة 
خالهلا املسؤول السياسي للحركة 
من  وعددا  بركة  علي  لبنان  يف 
أعضاء القيادة، ومت حبث قضايا 

لبنانية وفلسطينية.
بعد اللقاء قال غربيس: تناقشنا 
يضرب  الذي  الداهم  اخلطر  يف 
خالل  من  اإلسالمية  ساحتنا 
مذهبية،  فتنة  الكالم عن  تسعري 
كيف  حول  طويال  النقاش  وكان 
املرحلة من  يعمل جبهد يف هذه 
أجل تاليف أي توتر وأي نوع من 
الساحة  تشهدها  اليت  التشنجات 
اخلارج،  يف  أو  لبنان  يف  سواء 
ما  موضوع  عند  طويال  توقفنا 
متهم  توقيف  من  باألمس  حصل 
وإرهابي وقاتل باعتبار أنه حيمل 
وحقيقة  الفلسطينية  اجلنسية 
األمر أن اإلخوة يف محاس كسائر 
يف  هم  الفلسطينية  الفصائل 
كل  ومع  معا،  يعملون  لبنان 
وأد  على  واملخلصني  الغيارى 
أي فتنة وعلى منع أي أمر يضر 

بالساحة اللبنانية.
يف  اإلخوة  لدى  وجدنا  اضاف: 
واضحا  موقفا  محاس  حركة 
وواضح  تام  رفض  من  وصرحيا 
من  نوع  وألي  اجلرائم  كل  من 
أنواع القتل أو اإلرهاب أو العنف 
اللبنانية.  الساحة  ميس  الذي 
الشديد  احلرص  لديهم  وجدنا 
محاس  من  تعودناه  ما  وهو 
وغريهم من اإلخوة الفلسطينيني 
احلرص الكبري على وحدة اجملتمع 
اللبناني والفلسطيين وأن املدعو 
نفسه  إال  ميثل  ال  عباس  نعيم 
ليس للفلسطينيني عالقة به وهو 

مرفوض من مجيع اجلهات.
العمل  وتابع: تطرقنا إىل طبيعة 
املخيمات  يف  خصوصا  الوحدوي 
محاس  يف  اإلخوة  الفلسطينية 
وأد  يف  كبري  دور  هلم  أيضا 
الصف  وحدة  لضرب  حماولة  أي 
ساحة  لكل  أن  نتفهم  اللبناني، 
خصوصية لكن القاسم املشرتك 
الذي  والوحيد  األساس  واألمر 
جنتمع عليه مجيعنا هو فلسطني، 
اجلهادي  واجبنا  القدس،  قبلتنا 
وواجبنا الشرعي وواجبنا القومي 

والسياسي  األخالقي  وواجبنا 
عن  اإلحتالل  لدحر  نعمل  أن 
عن  يبعدنا  لن  فلسطني  كل 
على  شيء  أي  فلسطني  هدف 
إال  حترر  ال  وفلسطني  اإلطالق، 
بوحدة املوقف اإلسالمي والعربي 
والقومي وبالتالي كل احملاوالت 

األخرى لن ترهبنا.
استعرضنا  بركة:  قال  جهته  من 
املنطقة  يف  العامة  األوضاع 
القضية  صعيد  على  وخصوصا 
يف  األخوة  أطلعنا  الفلسطينية، 
على  ما جيري  على  العلماء  جتمع 
صعيد عملية التسوية حيث يقوم 
بطرح  األمريكي  اخلارجية  وزير 
القضية  لتصفية  وخطة  مشروع 
نعترب  حنن  لذلك  الفلسطينية، 
الصعيد  على  اليوم  املطلوب  أن 
العملية،  هذه  وقف  الفلسطيين 
الكيان  مع  التفاوض  عملية 
البيت  ترتيب  وإعادة  الصهيوني 
برنامج  أساس  على  الفلسطيين 
باحلقوق  والتمسك  املقاومة 

والثوابت الوطنية الفلسطينية.
على  أطلعناهم  كذلك  اضاف: 
معاناة أهلنا يف قطاع غزة حيث 
هناك  أهلنا  على  يشتد  احلصار 
لشن  حيضر  الصهيوني  والعدو 
رفضنا  أكدنا  واسعة.  عملية 
اليت  التفجريات  لكل  وإدانتنا 
وأبلغناهم  لبنان  يف  حصلت 
يف  املوحد  الفلسطيين  املوقف 
لبنان الذي يدين هذه التفجريات 
وكذلك  اإلجرامية  األعمال  وكل 
ال  عباس  نعيم  املدعو  أن  أكدنا 
وأن  الفلسطيين  الشعب  ميثل 
الفصائل الفلسطينية مجعاء ترفع 
أعماله،  كل  وتدين  الغطاء  عنه 
وكل فلسطيين تثبت إدانته عليه 
نفسه  عن  املسؤولية  يتحمل  أن 
وشعبنا الفلسطيين بريء من هذه 

األعمال اإلجرامية.
السلم  على  حرصنا  نؤكد  وختم: 
وحدة  وندعم  لبنان  يف  األهلي 
ونرفض  واستقراره  وأمنه  لبنان 
أن تستخدم املخيمات الفلسطينية 
إلستهداف  كمنطلق  لبنان  يف 
لبنان،  يف  األهلي  السلم 
العالقة  أهمية متتني  ونؤكد على 
اللبناني  الشعبني  بني  األخوية 
والفلسطيين ومتسكنا حبق العودة 
التوطني  مشاريع  كافة  ونرفض 

والتهجري والوطن البديل.

وفد جتمع العلماء زار محاس واكد احلرص على 
السلم االهلي وادانة التفجريات
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بعد زيارة العماد عون على رأس 
بكركي  اىل  التكتل  من  وفد 
اعلنه  وما  مارون،  مار  عيد  يف 
بكركي  ملذكرة  مؤيد  موقف  من 
اليوم  يتساءل  فلمن  الوطنية، 
سعيدًا ومن يتساءل اقل انشراحًا 
عن اسباب تأييدنا نقول له، إننا 
التمّعن  بعد  اال  املذكرة  نؤيد  مل 
وحنن  بالغ.  وباهتمام  والقراءة 
فيها  الرئيسة  النقاط  ان  نرى 
وخياراتنا  تطلعاتنا  مع  تنسجم 

وقناعاتنا.
عبارة  وردت  لقد   «  : اضاف 
املذكرة،  يف  مرة   18 امليثاقية 
املشرتك  العيش  تعين  وهي 
ومن  مرحليًا.  ليس شعارًا  الذي 
هذا املنطلق، فاملذكرة ترد على 
23 عامًا من الطائف وحتى اليوم 
وما شهدته كل هذه املرحلة من 
خلل يف املشاركة. وملن يسأل 
للمذكرة  الرئيسة  البنود  عن 
قد  فألنها  ايدناها،  وملاذا 
قامت بتقييم ونقد ملرحلة حصل 
الوطنية  للشراكة  تشويه  فيها 
ما  اىل  ادى  ما  وهو  والفعلية، 
نشهده اليوم والذي هو انعكاس 
تقم  مل  فالدولة  التشويه.  هلذا 
ألن هناك من مل حيرتم الدستور 
مدى  على  واملناصفة  والقانون 

23 عامًا«.
اعتربت  »لقد  كنعان:  وتابع 
الوثيقة ان خري مثال على ضرب 
اىل  التوصل  عدم  هو  الشراكة 
من  فمن  عادل،  انتخاب  قانون 
عّطل اقرار هذا القانون؟، وعدم 
يف  النيابية  االنتخابات  اجراء 
موعدها، فمن الذي مدد؟، وعدم 
التمكن من تشكيل حكومات يف 
عّطل  الذي  فمن  معقولة،  مهل 
شهرًا؟   11 مدى  على  التشكيل 
هل من اجل وزارة، ام ألن هناك 
اآلخر  مع  اجللوس  رفض  من 
ثم  السورية،  التطورات  منتظرًا 

بّدل موقفه؟«.
اليوم  قلق  هناك  »ملاذا  وقال 
ان  من  وعندنا  الكنيسة  لدى 
من  نشهدها  اليت  املمارسات 
وحتى  النيابي  للمجلس  التمديد 
رئاسة  اىل  تصل  قد  اليوم 
فراغًا  وتفرض  اجلمهورية 

معينًا؟«.
بكركي  مذكرة  ان  كنعان  وأكد 
املناصفة  حتقيق  على  تشدد 
حيقق  »هل  سائال  الفعلية، 
القانون االرثوذكسي املقدم من 
التكتل ذلك ام ال؟ هل حبث على 
طاولة بكركي ام ال؟ هل حصل 

امجاع عليه ام ال؟
النيابي  اجمللس  يف  اقر  وهل 
املصغرة  اللجنة  طاولة  على 
ووضع  املشرتكة  اللجان  ويف 
العامة  اهليئة  اعمال  جدول  على 
ويف حلظة مت ايقافه ام ال؟ ومن 

اوقفه يف اللحظة االخرية«.
ولفت كنعان اىل تأكيد املذكرة 
اكثر من مرة على حسن التمثيل 
الدميوقراطية،  لتحقيق  كشرط 
رئاسة  من  كافة  الصعد  على 
السلطتني  اىل  اجلمهورية 
متسائاًل  والتشريعية،  التنفيذية 
» من الذي ضرب حسن التمثيل 

الدستورية؟  املؤسسات  يف 
وال  املسيحيني  ليس  بالطبع 
بقي  الذي  احلر  الوطين  التيار 
على  لبنان  وخارج  السلطة  خارج 

مدى 15 عامًا«.
وقال كنعان »عندما تكون هناك 
صحيح،  شكل  يف  مكونة  دولة 
انتخابية  وبقوانني  بتمثيل سليم 
عادلة ومبناصفة فعلية ومبشاركة 
الدولة  هذه  تستطيع  ومساواة، 
حتدد  ان  املؤسسات  وبهذه 
اخليارات. ولكن ان نزّور االرادة 
عشرين  مدى  على  الشعبية 
والسلطة  احلكم  ونأخذ  عامًا، 
واالكثريات بالشكل الذي كانت 
انه  تؤخذ فيه، وخيرج من يقول 
حدد اخليارات ومن يسري ضدها 
امر  فهذا  الدولة،  ضد  يكون 

مرفوض«.
يعترب  التكتل  ان  كنعان  وأكد 
الوطنية  املذكرة  اساس  ان 
هي عملية تقويم شاملة وكاملة 
لعملية  اليوم  وحتى  الطائف  من 
قوانينها  وتطوير  الدولة  بناء 
وحيادها  الفساد  من  واصالحها 
الداخلية  امللفات  يف  االجيابي 
للبننة  اخلارجية  احملاور  عن 
معادلة  خالل  من  وذلك  القرار، 
القوة القائمة على تعزيز اجليش 
والقوى االمنية، ألن ال حياد من 
دون هذه القدرة،  وهي خريطة 
طريق للمستقبل، ويدنا ممدودة 
واملشاركة  لتطبيقها  اجلميع  اىل 
يف حتقيقها، من دون ان حياول 
احد ان يزايد او ان يأخذها جلهته 
وحياول االنتقاء منها ما يناسبه، 

فهي كل متكامل«.
التكتل  فعله  مبا  كنعان  وذّكر 
تقديم  من  االجتاه  هذا  يف 
لتحقيق  االرثوذكسي  االقرتاح 
التمديد  ورفض  املناصفة، 
النيابية  كافة  املستويات  على 
والطعن  والرئاسية،  والعسكرية 
امام اجمللس الدستوري، ورفض 
بربطها  احلكومة  تشكيل  تعطيل 
وتفعيل  اخلارجية،  بالصراعات 
املستويات  على  الرقابة  وتعزيز 
واملطالبة  والقضائية  الربملانية 
باحملاسبة من خالل اقرتاح قانون 
بتشكيل  يقضي  رئيسه  قّدمه 
املالية،  للجرائم  خاصة  حمكمة 
الدستور  احرتام  على  والتأكيد 
تشكيل  يف  امليثاقية  واملعايري 
الشراكة  على  حفاظًا  احلكومة، 
بالشكل  االسالمية  املسيحية 

واملضمون«.

كنعان بعد اجتماع التغيري واالصالح:
مذكرة بكركي تنسجم مع خياراتنا 

وترد على 23 عاماً من ضرب 
الشراكة واملناصفة واملؤسسات
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جملس  رئيس  نائب  أكد 
النواب سابقا ميشال معلولي 
أن  االول  امس  بيان  يف 
كانوا  الفلسطينيني  الالجئني 
االساس يف احلروب االهلية 
 ،1975 عام  بدأت  اليت 
من  يعاني  لبنان  زال  وما 
تداعياتها املدمرة، على مجيع 
هؤالء  عدد  وكان  الصعد. 
الالجئني يف بداية السبعينات 
عدد  من  باضعاف  اقل 
اليوم.  السوريني  النازحني 
املعيشية  اوضاعهم  ان  كما 
االراضي  على  وانتشارهم 
خطرا  تشكل  كانت  اللبنانية 
من  لبنان  امن  على  اقل 

النازحني السوريني.
ولفت إىل أن املساعدات اليت 
تلقاها الالجئون الفلسطينيون 
فلسطني  من  نزوحهم  منذ 
عام 1947 حتى يومنا هذا قد 
بائسة  خميمات  يف  رسختهم 
كما ان عددهم ازداد ليصبح 

حواىل نصف مليون الجئ.
املقارنة  هذه  نذكر  وقال: 
التساؤل:  هذا  اىل  لنصل 
اىل  الوقائع  هذه  تدفعنا  اال 
لقضية  احللول  الجياد  العمل 
ان  قبل  السوريني  النازحني 
املوقوتة  القنابل  هذه  تتفجر 
وندخل يف حروب ال يعلم اهلل 
مداها ونتائجها؟ احلل األوحد 
يكون  اخلطرية  القضية  هلذه 
بالدهم  اىل  اعادتهم  يف 
بعد بناء جممعات سكنية هلم 
يف  السورية،  االراضي  على 
هذا  أضاف:  آمنة.  مناطق 
احلل ال ميكن حتقيقه إال بعقد 
قمة عربية يدعو اليها رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
إنشاء  فيها  يتقرر  سليمان 
صندوق تكون أمواله خمصصة 
لبناء هذه اجملمعات السكنية 

على االراضي السورية.
وختم معلولي: نكرر مناشدتنا 
الرئيس سليمان لالقدام على 
الدعوة لعقد هذه القمة، وهذا 
من حقه كرئيس دولة عربية 
النقاذ  الوحيد  الطريق  النه 
احملدقة  االخطار  من  لبنان 
العيش  تؤمن  انها  كما  به، 
للنازحني يف  الالئق والكريم 

بالدهم.

معلولي ناشد 
سليمان الدعوة

اىل قمة عربية 
النقاذ لبنان

تدابري سري يف 
االوزاعي

لقوى  العامة  املديرية  اعلنت 
االمن الداخلي - شعبة العالقات 
الشركات  إحدى  ان  العامة 
تأهيل  بأعمال  ستقوم  املتعهدة 
البنية التحتية يف منطقة املزرعة 
- شارع األوزاعي، من تقاطعه مع 
متفرع مهنية الدبس حتى تقاطعه 
وذلك  العرب،  حيي  شارع  مع 
صباح  السابعة  الساعة  من  بدءا 
اجلمعة )امس( واىل حني اإلنتهاء 
يوميا وملدة ثالثة اشهر تقريبا. 
اىل  األعمال  هذه  وستؤدي 
املذكور  الشارع  السري يف  قطع 

وحتويله اىل طرقات فرعية.
املواطنني  من  يرجى  لذلك، 
والتقيد  العلم  أخذ  الكرام 
بتوجيهات وارشادات رجال قوى 
السري  وبعالمات  الداخلي  االمن 
املكان  املوضوعة يف  التوجيهية 
ومنعا  املرور  حلركة  تسهيال 

لالزدحام.

وفد من التقدمي زار 
فاعليات صيدا

احلزب  قيادة  من  وفد  قام 
برئاسة  االشرتاكي  التقدمي 
اخلروب  اقليم  داخلية  وكيل 
يرافقه  السيد  سليم  الدكتور 
وكيل داخلية اجلنوب امحد ظافر 
عدنان  الوكالة  هيئة  واعضاء 
مسري  احلسنية،  باسم  سليقا، 
لبنان  حمافظ  بزيارة  حممود 
جرى  ضاهر،  ابو  نقوال  اجلنوبي 
املستجدات  يف  البحث  خالهلا 
الراهنة  والتطورات  االمنية 
وانعكاساتها  واالقليمية  احمللية 
وذلك  اللبناني،  الداخل  على 
بتوجيهات رئيس احلزب التقدمي 

بزيارة  جنبالط  وليد  االشرتاكي 
واالمنية  السياسية  القيادات 
وضواحيها  صيدا  منطقة  يف 
التالقي  من  مساحة  اجياد  بغية 
والبحث  النظر  وجهات  لتقريب 
يف التطورات االمنية املستجدة.

اجلنوب  منطقة  قائد  الوفد  وزار 
الداخلي  االمن  لقوى  االقليمية 
العقيد مسري شحادة وعرض معه 
تطورات االحداث االمنية وكيفية 
التعامل معها للحفاظ على االمن 

واالستقرار.
سرية  قائد  ايضا  الوفد  وزار 
عبد  عصام  املقدم  صيدا  درك 

الصمد.

هيئة االغاثة توزع ما تبقى 
من تعويضات لطرابلس

بناء  لالغاثة،  العليا  اهليئة  تقوم 
احلكومة جنيب  رئيس  لتوجهيات 
من  تبقى  ما  بتوزيع  ميقاتي، 
تعويضات أضرار احداث طرابلس 
لغاية اجلولة ال 15 من االحداث 
السالم  مسجدي  وتفجريي 
والتقوى اليوم اجلمعة، من الثامنة 
جبل حمسن،  العاشرة، يف  حتى 
ومن العاشرة حتى الثانية عشرة 
كما  البلدي.  امللعب  يف  ظهرا 
احداث  تعويضات  توزيع  سيتم 
عربا يوم االثنني املقبل يف بلدية 

صيدا.

توقيف مواطن يقود 
سيارة مسروقة يف البقاع

مفرزة  من  دورية  اوقفت 
استقصاء البقاع يف بلدة الطيبة 
 1995 مواليد  م  حممد.  املواطن 
الذي كان على منت سيارة نوع 
وهي   ،2013 صنع  هيونداي، 
االشتباه  بعد  مزورة  لوحة  حتمل 

به.
وبعد التحقيقات تبني أن سيارة 
بتاريخ  مسروقة  اهليونداي 
2011/7/3 من حملة فرن الشباك 
ليلى حلود  املواطنة  وهي ختص 
اىل  نقلها  على  جار  والعمل 
بريوت لتسليمها إياها، بناء على 
اشارة القضاء بعد ابراز االوراق 

الثبوتية اليت تؤكد ملكيتها هلا.

نصر اهلل يتحدث االحد 
)غدا( يف ذكرىقادة شهداء

يتحدث األمني العام ل حزب اهلل 
مباشرة  اهلل  نصر  حسن  السيد 
على شاشة قناة املنار، ملناسبة 
ذكرى الشهداء القادة يف احلزب، 
عند الساعة الثامنة والنصف من 
مساء األحد )غدا(، حيث يتناول 

أهم التطورات السياسية.

خروق اسرائيلية

مديرية   - اجليش  قيادة  أعلنت 
حربيتني  طائرتني  ان  التوجيه 
تابعتني للعدو اإلسرائيلي، خرقتا 
بلدة  فوق  من  اللبنانية  األجواء 
كفركال، عند الساعة 10.05 من 
طريانًا  ونّفذتا  امس،  ظهر  قبل 
املناطق  خمتلف  فوق  دائريًا 
اللبنانية، ثم غادرتا األجواء عند 
الساعة 11.35 من فوق بلدة علما 

الشعب.

كما خرقت طائرة استطالع تابعة 
للعدو االسرائيلي االجواء اللبنانية 
عند  الشعب  علما  بلدة  فوق  من 
امس  يوم  من   14.10 الساعة 
دائريا  طريانا  ونفذت  األول، 
وبعلبك،  رياق  منطقيت  فوق 
الساعة  عند  االجواء  غادرت  ثم 

23.45 من فوق بلدة رميش.

اخـــبار قـصرية
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»داعش«  مسلحو  فرض 
العراق  يف  اإلسالمية  )الدولة 
والشام( سيطرتهم أمس االول 
على مناطق من ناحية سليمان 
كركوك  حملافظة  التابعة  بك 
)مشال بغداد( يف تطور نوعي 
فيما  املعارك،  خريطة  التساع 
أدى هجوم آخر إىل إحراق سوق 

الشورجة التارخيية يف بغداد.
إىل ذلك، أكد جملس حمافظة 
األنبار أن رئيس الوزراء نوري 
مبادرة  على  وافق  املالكي 
لوقف  طرحها  اليت  السالم 
العنف يف األنبار بعد السيطرة 
على الرمادي، لكن الفلوجة ما 

زالت خاضعة للمسلحني.
أمس  أمنية  مصادر  وقالت 
املسلحني  عشرات  إن  االول 
انتشروا يف ناحية سليمان بك 
الرابط  الطريق  على  تقع  اليت 
واحتلوا  وكركوك،  بغداد  بني 
ومدارس  رمسية  مؤسسات 
حاصرت  فيما  فيها،  ومتركزوا 

قوات اجليش املنطقة.
طالب  الناحية  مدير  وأوضح 
من  »مسلحني  أن  البيات 
سيطروا  »داعش«  و  القاعدة 
االول(  )أمس  اليوم  فجر 
بعدما  الناحية«  مركز  على 
خاضوا معارك احلواجز األمنية. 
وأضاف: »أن بعض املسلحني 
خفيفة  أسلحة  حيملون  الذين 
ومتوسطة توجهوا إىل املساجد 
وبدأوا بالتكبري ودعوة األهالي 

إىل مغادرة منازهلم«. 
وأكدت قيادة عمليات دجلة 
احلادث،  من  ساعات  بعد 
من  املوقف  على  سيطرتها 
وقوع  نفي  أو  تأكيد  دون 

اشتباك مع املسلحني.
ويعد جنوب كركوك ومشال 

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

الضعيفة  النقاط  من  دياىل 
جبال  خترتقها  حيث  أمنيًا، 
محرين اليت يعتقد بأنها املعقل 
فيما  للمسلحني،  األساس 
تؤكد املصادر األمنية أن تلك 
الرئيس  املوقع  متثل  املناطق 
الطريقة  »جيش رجال  جملموعة 
النقشبندية« اليت يقودها نائب 

الرئيس السابق عزة الدوري.
ويعتقد قادة عسكريون بأن 
الذي خيوض  »داعش«  تنظيم 
معارك يومية يف األنبار، حياول 
لفك  املعارك  رقعة  توسيع 

احلصار عن الفلوجة.
الوزراء  رئيس  نائب  وكان 
حسني  الطاقة  لشؤون 
الشهرستاني قال يف تصرحيات 
سياسة  »إن  االول:  أمس 
ستكون  الفلوجة  جتاه  احلكومة 
حماصرة املدينة إىل حني نفاد 
السماح  مع  املسلحني،  ذخرية 

بدخول املواد الغذائية«.
تصرحيات  كانت  حال  ويف 
طبيعة  عن  تعرب  الشهرستاني 
االسرتاتيجية احلكومية يف األنبار 
احلصار  أن  تعين  فإنها  بدقة، 
خصوصًا  شهورًا،  يستمر  قد 
أن املسلحني مل خيوضوا حتى 
اآلن سوى اشتباكات حمدودة. 
واتهم املالكي األربعاء ضباطًا 
جماورة  دول  ومن  سابقني 
املدينة  مناطق  بعض  بتحويل 
إىل  العسكري  احلي  ومنها 

مصانع لألسلحة.
يف غضون ذلك، قال نائب 
األنبار  حمافظة  جملس  رئيس 
الوضع  »إن  العيساوي:  فاحل 
وحتديدًا  احملافظة  يف  األمين 
حالته  إىل  عاد  الرمادي  يف 
اجلنوبية  األحياء  وإن  الطبيعية 
اخلروقات  بعض  تشهد  فقط 

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

»داعش« يوسع نطاق معاركه إىل حمافظة كركوك
األمنية«.

»املشكلة  أن  إىل  ولفت 
الفلوجة  يف  اآلن  الوحيدة 
املسلحون  عليها  يسيطر  اليت 

بالكامل«.
احملافظة  »أن جملس  وزاد: 
قادة  على  ضغوطًا  ميارس 
اجملال  يف  لإلفساح  اجليش 
األزمة  إلنهاء  السلمية  للحلول 
إراقة  وجتنب  املدينة  هذه  يف 

الدماء«.
املطروحة  املبادرات  وعن 
قال: »إن مبادرة اجمللس هي 
اآلن  للتنفيذ  القابلة  الوحيدة 
الوزراء  رئيس  موافقة  بعد 
وقد  عليها،  املالكي  نوري 
أعلن ذلك يف كلمته األسبوعية 

األربعاء«.
تركز  »املبادرة  أن  وأوضح 
على حمور سياسي يتمثل بنقل 
العلواني  أمحد  النائب  قضية 
اقتصادي  وحمور  األنبار،  إىل 
يتضمن ختصيص بليون دوالر 
التحتية،  البنى  إعمار  إلعادة 
األمين  احملور  عن  فضاًل 
طوارئ  فوج  بتشكيل  القاضي 
مكون من أبناء احملافظة يتوىل 

زمام األمن فيها«.
من جهة أخرى أعلنت مصادر 
عشرة  وإصابة  مقتل  أمنية 
أشخاص على األقل يف تفجري 
الدور  حي  يف  منزاًل  طاول 
تعرض  فيما  بعقوبة،  مشال 
سوق الشورجة يف بغداد هلجوم 
 10 خلفتا  ناسفتني  بعبوتني 
عشرات  وإحراق  وجرحى  قتلى 
وشهدت  التجارية.  احملال 
حرس  من  اثنني  مقتل  بغداد 
النائب عن »القائمة العراقية« 
جرف  منطقة  الشذر يف  قيس 

النداف )جنوب(.

العشرات  االول  أمس  تظاهر 
الشعبية  املقاومة  ناشطي  من 
مستوطنة  أمام  الفلسطينية 
على  ردًا  أدوميم«  »معالي 
تظاهرة دعا إليها مستوطنون يف 
املنطقة اليت خصصتها السلطات 
مستوطنة  إلقامة  اإلسرائيلية 
1( شرق  )إيه  اسم  عليها حتمل 
مدينة القدس بهدف فصل وسط 

الضفة الغربية عن جنوبها.
األعالم  الناشطون  ورفع 
الداعية  والشعارات  الفلسطينية 
إىل إنهاء االحتالل واالستيطان. 
إسرائيليون  جنود  واقتحم 
أمام  الفلسطينية  التظاهرة 
على  واعتدوا  املستوطنة، 
على  وأجربوهم  فيها  املشاركني 

املغادرة.
قرية  أقاموا  الناشطون  وكان 
اليت  املنطقة  يف  اخليام  من 
إلقامة  السلطات  خصصتها 
ألف   12 ومساحتها  املستوطنة 
»باب  اسم  عليها  أطلقوا  دومن 
السلطات  لكن  الشمس«. 
اإلسرائيلية دهمت القرية وقامت 

بهدمها وإخالئها.
وطردت السلطات اإلسرائيلية 
يف  املقامة  البدوية  التجمعات 
األراضي املمتدة من شرق  هذه 
القدس حتى مشارف غور األردن 
لكن  املستوطنة،  إلقامة  متهيدًا 
تعرضت  اإلسرائيلية  احلكومة 
ودولية  أمريكية  ضغوط  إىل 
يعتربه  الذي  املشروع  لتجميد 
إقامة  حللم  نهاية  الفلسطينيون 
الدولة املستقلة ألنه يفصل بني 
وحيول  وجنوبها  الضفة  وسط 

دون إقامة دولة متصلة.
استيطانية  مجاعات  وتسعى 
يهودية للضغط على احلكومة من 
أجل الشروع يف بناء املستوطنة. 
إىل  دعت  اإلطار،  هذا  ويف 
االول يف  أمس  واسعة  تظاهرة 
احلكومة  على  للضغط  املنطقة 
إقامة  جتميد  قرارها  عن  للرتاجع 
املستوطنة. وشارك يف تظاهرة 
املستوطنني عددًا من احلاخامات 

والنواب املتطرفني.
شرعت  اخر  صعيد  على 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف 
التحقيق يف شكوى قدمها املركز 
االنسان  حلقوق  الفلسطيين 
قسم  استهداف  شأن  يف 
التصوير التابع لقناة »القدس« 
الفضائية، علمًا انها املرة األوىل 
اليت حتقق فيها سلطات االحتالل 
يف شكاوى متعلقة بضحايا احلرب 
على قطاع غزة اليت أطلقت عليها 

»عامود الغيوم«.
سلطات  إن  املركز  وقال 
التحقيق  جلنة  شكلت  االحتالل 
أملوغ  دورون  اجلنرال  برئاسة 
السابق  اجلنوبية  املنطقة  )قائد 
اليت  االسرائيلي  اجليش  يف 
وفق  نطاقها  ضمن  القطاع  يقع 
التقسيم االسرائيلي( واملستشار 
الدفاع  وزارة  يف  القانوني 
حمامي  أن  وأضاف  اإلسرائيلية. 
من  العاشر  يف  تلقوا  املركز 
اجلاري طلبًا من مديرية التنسيق 
حانون  بيت  معرب  يف  واالرتباط 
الشهود  مثول  بضرورة  )ايرز( 
العاملني يف  طاقم  من  الثمانية 
أمام  القناة  يف  التصوير  قسم 
اللجنة لالستماع اىل شهاداتهم.

تظاهرة فلسطينية 
شرق القدس يف مواجهة 

أخرى للمستوطنني

الرتكي  الوزراء  رئيس  قرر 
جمددًا  أردوغان  طيب  رجب 
إعادة  قانون  مشروع  طرح 
للقضاء  العليا  اهليئة  هيكلة 
عليه  للتصويت  الربملان  أمام 
محلة  قيادته  ظل  يف  اليوم، 
ضغوط  ضد  عدة  جبهات  على 
بسبب  املعارضة  من  يواجهها 
طاولت  اليت  الفساد  فضيحة 
االستقالة  إىل  اضطروا  وزراء 

ومقربني منه.
يف  سابقًا  أردوغان  وتريث 
طرح مشروع القانون بطلب من 
الرئيس عبداهلل غل الذي اعترب 
القضاء  ضع  خيخُ املشروع  أن 
على  مشددًا  احلكومة،  لسلطة 
إجياد صيغة حل وسط  حماولة 
أن  يبدو  لكن  املعارضة،  مع 
إىل  توصل  الوزراء  رئيس 
دعم  على  الرئيس  مع  تفاهم 

األخري احلملة ضد املعارضة.
إعالم  وسائل  وفسرت 
تدشينهما مرتو جديدًا يف أنقرة 
وتأكيدهما يف  أمس،  من  أول 
استقرار  أهمية  رسالة مشرتكة 
السجاالت  عن  والرتفع  تركيا 
القصر  بأنه دعم من  الداخلية، 

الرئاسي ألردوغان.
يومني  قبل  أردوغان  وأعلن 
النظام  إلغاء  يعارض  ال  أنه 
»العدالة  حزبه  يف  الداخلي 
مينع  الذي  احلاكم  والتنمية« 
لوالية  الوزراء  رئيس  ترشح 
ثالثة إذا أمجع على ذلك قادة 
الطريق  يفتح  قد  ما  احلزب، 
للحكومة  رئاسته  لتمديد  أمامه 
ويعين   ،2015 انتخابات  يف 
تراجعه عن التفكري يف الرتشح 
يستفيد  الذي  األمر  للرئاسة، 

منه غل.
أعلنت  ذلك،  غضون  يف 
مئات  مواقع  تغيري  احلكومة 
يف  اإلداريني  القضاة  من 
احملافظات، ما ميهد، وفق حزب 
املعارض،  اجلمهوري  الشعب 
البلدية  االنتخابات  »تزوير  لـ 
)مارس(  آذار  املقررة يف 30 
غالبيتهم  أن  باعتبار  املقبل، 
مراقبة  مسؤوليات  ستكلف 

شفافيتها«.
العدل  وزارة  وطالبت 
رفع  على  الربملان  بتصويت 
أكرب  زعيمي  عن  احلصانة 
كمال  للمعارضة:  حزبني 
ودولت  أوغلو  كيليجدار 
مواطنني  رفع  حبجة  باهشلي، 
القومي  األمن  متس  قضايا 
احلركة  حزب  واحتج  ضدهما. 
القومية بزعامة باهشلي بشدة 

وقال  الطلب،  توقيت  على 
زعيم  نائب  فورال،  أوكطاي 
وزارة  ترفض  »فيما  احلزب: 
ووكالء  احملققني  العدل طلب 
وزراء  مع  التحقيق  النيابة 
فاسدين ورفع احلصانة عنهم، 
طلبات  وجود  إىل  اآلن  تنتبه 
أكثر  منذ  مقدمة  حصانة  رفع 
على  اآلن  وتطرحها  سنة،  من 

الربملان يف شكل مفاجئ«.
رفع  طرح  فورال  ووصف 
احلصانة بأنها »مساومة رخيصة 
أجل  من  أردوغان  إليها  يسعى 
إسكات املعارضة عن انتقاده، 

وكشف فساد حكومته«.
زعيم  أوغلو،  كيليجدار  أما 
فكرر  اجلمهوري،  الشعب  حزب 
مجيع  عن  احلصانة  رفع  اقرتاح 
ما  باستثناء  والوزراء،  النواب 
السياسية،  بالقضايا  يتعلق 
النيابة رفع  العلم أن طلب  مع 
باهشلي  وعن  عنه  احلصانة 
تصرحيات  يف  حتقيقًا  يشمل 
أدليا بها خبالف قانون احلمالت 

االنتخابية قبل سنوات.
على صعيد آخر، قال الرئيس 
يف  مشاكل  يرى  إنه  الرتكي 
للجدل  مثري  قانون  مشروع 
رقابة  يشدد  اردوغان  يدعمه 

احلكومة على االنرتنت.
التواصل  مواقع  وتغص 
االجتماعي ومواقع تبادل ملفات 
منسوبة  بتسجيالت  الفيديو 
اردوغان،  بينهم  لوزراء، 
وحلفائهم يف الشركات مقدمة 
خمالفات  ارتكاب  على  كدليل 
غري  كسب  بفضيحة  ترتبط 
مشروع شغلت تركيا على مدى 

شهور.
وأمام غل حوالي عشرة أيام 
أخرى للتصديق على القانون أو 
االعرتاض عليه. وقال اردوغان 
فجر  الذي  اجلديد  القانون  إن 
مظاهرات احتجاج يف اسطنبول 
حلماية  ضروري  األسبوع  مطلع 

اخلصوصية.
هليئة  القانون  وسيسمح 
إىل  الوصول  مبنع  االتصاالت 
ساعات  أربع  غضون  يف  مواد 
احملكمة.  من  مسبق  قرار  دون 
وقال غول للصحافيني: »هناك 
مشكلة أو مشكلتان )يف مشروع 

القانون(. نعمل على حلها«.
احلكومة  حتدي  وسيكون 
مشروع  على  واالعرتاض 
القانون أمرا غري مألوف بالنسبة 
مع  خالف  يف  وسيضعه  لغل، 
من  أسابيع  قبل  أردوغان، 

انتخابات حملية حامسة.

أردوغان ينال »دعماً« من ُغل يف 
مشروع قانون القضاء
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- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

األنبار  حمافظة  جملس  أعلن 
على  املركزية  احلكومة  موافقة 
طرحها  اليت  السالم  مبادرة 
عودة  مؤكدًا  األزمة،  إلنهاء 
معظم  اىل  الطبيعية  احلياة 
املدن، عدا الفلوجة اليت يسيطر 
بالكامل، فيما  عليها املسلحون 
اعترب ائتالف »متحدون«، بزعامة 
رئيس الربملان اسامة النجيفي، 
اىل  داعيًا  »مفتعلة«،  االزمة 

تفعيل املبادرات املقبولة.
جملس  رئيس  نائب  وقال 
العيساوي  فاحل  االنبار  حمافظة 
ان »الوضع االمين، وحتديدًا يف 
احلياة  وعادت  جيد،  الرمادي، 
الطبيعية اىل املناطق، والدوائر 
احلكومية باشرت تقديم خدماتها 

اىل املواطنني«.
اجلنوبية  »االحياء  ان  واضاف 
وحدها تشهد بعض اخلروقات، 
حاهلا حال احملافظات االخرى«. 
الكرمة  »منطقة  ان  اىل  واشار 
ستكون خالل 72 ساعة يف يد 
وقد  احمللية  والشرطة  اجليش 
انسحب مجيع ثوار العشائر من 
الشوارع ومل يبق سوى مسلحي 
القاعدة الذين هم هدف للقوات 

االمنية«.
العشائر  شيوخ  موقف  وعن 
كل  »إن  قال:  احملافظة  يف 
االمنية،  القوات  مع  العشائر 
عدا بعض الشيوخ الذين حاولوا 
مجيعًا  انهم  اال  املوجة  ركوب 
ان  ونفى  العراق«،  خارج  اآلن 
»يكون الشيخ حامت السلمان من 
يف  موجود  النه  غادروا  الذين 

احملافظة«.
اجمللس  »توافق  اىل  واشار 
السلمان  يطرحه  ما  مع  احمللي 
اآلن من ضرورة ايقاف القصف 
لعودة  والتمهيد  العشوائي 
على  احمللية  الشرطة  سيطرة 
ولفت  احملافظة«.  يف  االمن 
اىل ان »املشكلة الوحيدة االن 
يف مدينة الفلوجة اليت يسيطر 
بالكامل«.  املسلحون  عليها 
احملافظة  »جملس  ان  وزاد 
قيادات  على  ضغوطًا  ميارس 
أمام  اجملال  إلفساح  اجليش 
االزمة  النهاء  السلمية  احللول 
اراقة  وجتنب  املدينة  هذه  يف 

مسلحون يسيطرون على أجزاء من منطقة اسرتاتيجية يف العراق

جملس حمافظة األنبار يؤكد موافقة املالكي على مبادرة السالم إلنهاء القتال
الدماء«.

وعن املبادرات املطروحة، قال 
االنبار  حكومة  »مبادرات  ان 
القابلة  الوحيدة  هي  احمللية 
للتنفيذ اآلن بعد موافقة رئيس 
الوزراء نوري املالكي عليها وقد 
أعلن ذلك يف كلمته االسبوعية 

يوم االربعاء«.
تركزت  »املبادرة  ان  واوضح 
بنقل  متثل  سياسي  حمور  على 
ملف قضية النائب أمحد العلواني 
اقتصادي  وحمور  االنبار،  اىل 
بليون دوالر  يتضمن ختصيص 
العادة البنى التحتية، فضاًل عن 
احملور االمين القاضي بتشكيل 
ابناء  من  مكون  طوارئ  فوج 

احملافظة«.
حممد  النائب  اعترب  ذلك،  إىل 
يف  قيادي  وهو  اخلالدي، 
»ازمة  ان  »متحدون«  ائتالف 
تطور  واالمر  مفتعلة  االنبار 
االنبار  اهل  بني  صراع  اىل 
واحلكومة«. ودعا يف اتصال مع 
»احلياة« اىل »تفعيل املبادرات 
الربملان  رئيس  اطلقها  اليت 
النجيفي وزعيم اجمللس  اسامة 
احلكيم  عمار  السيد  االسالمي 
وعشائر احملافظة حلل االزمة يف 
االنبار«، وزاد ان »احلل الوحيد 
لألزمة املتفاقمة يف االنبار هو 

احلوار بإشراك األهالي«
على  الربملان  اطالع  ونفى 
أعلنها  اليت  احلكومية  اخلطة 
الفلوجة  ازمة  النهاء  املالكي 
واكد »تاييد أي خطة من شانها 
تكون  ان  شريطة  االزمة  انهاء 
من  املقبولة  املبادرات  ضمن 
مجيع االطراف«. ولفت اىل ان 
االمور  زمام  على  يسيطر  »من 
عشائرها  هم  االنبار  يف  اآلن 
ودعا  هلم«.  مشهود  أمر  وهو 
السلمية  باحللول  »التمسك  اىل 
االبرياء من  ارواح  للحفاظ على 

اجلانبني«.
االربعاء  حبث  النجيفي  وكان 
مع القائم باألعمال لبعثة االمم 
املتحدة جورجي بوسنت يف ازمة 
النازحني  عدد  وتزايد  االنبار 
واالغاثة  واملساعدات  منها 
بوسنت  وعربرّ  تقدميها،  الواجب 
عن تضامن اجملتمع الدولي مع 

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 

إىل  سعيه  يف  النواب  جملس 
حيصل  ما  سيما  األزمة،  جتاوز 

يف االنبار.
اما على صعيد الوضع امليداني 
املسلحني  عشرات  سيطر 
العراقية  للحكومة  املناهضني 
أمس االول على أجزاء من ناحية 
سليمان بك االسرتاتيجية، فيما 
قتل عشرة اشخاص يف هجمات 
اىل  أدى  هجوم  بينها  متفرقة 
احراق سوق تارخيية يف بغداد.

وقال مدير الناحية الواقعة على 
بعد حنو 150 كلم مشال بغداد 
»مسلحني  ان  البياتي  طالب 
)الدولة  وداعش  القاعدة  من 
والشام(  العراق  يف  االسالمية 
مركز  على  امس  فجر  سيطروا 
قوات  مهامجة  بعد  الناحية«، 

األمن.
واضاف: »ان بعض املسلحني 
خفيفة  اسلحة  حيملون  الذين 
ومتوسطة توجهوا اىل املساجد، 
بالتكبري ودعوة االهالي  وبدأوا 
إىل ترك منازهلم«، مشريًا اىل 
الناحية  »يطوق  اجليش  ان 

واملروحيات حتوم فوقها«.
البياتي  قال  الحق،  وقت  ويف 
على  يتمركزون  املسلحني  ان 
قوات  وان  املنازل،  اسطح 
اطراف  على  انتشرت  مدرعة 
سليمان بيك، فيما نزحت مئات 

العائالت منها.
من جهته، قال قائمقام قضاء 
مشال  كلم   175( طوزخرماتو 
»انتشر  عبدول:  شالل  بغداد( 
تنظيم  من  املسلحني  عشرات 
واقعة  قرى  ثالث  يف  داعش 
يف  اخرى  واحياء  الناحية  غرب 

جانبها الغربي«.
اجليش  »قوات  ان  وأضاف 
االبنية  يف  تتمركز  والشرطة 
الناحية  شرق  الواقعة  احلكومية 
متقطعة  اشتباكات  تدور  حيث 
من دون ان يكون هناك حسم 
اصابة  اىل  الفتًا  للموقف«، 

عنصرين من الشرطة.
بيك  سليمان  ناحية  وكانت 
الرئيسي  الطريق  على  الواقعة 
الذي يربط بغداد بشمال البالد، 
قد سقطت يف ايدي جمموعات 
املناهضني  املسلحني  من 

)ابريل(  نيسان  يف  للحكومة 
ان  قبل  ايام،  لعدة  املاضي 
احلكومية  القوات  تستعيد 
 25 ويف  عليها.  السيطرة 
اعدمت  املاضي،  )يوليو(  متوز 
آلية  سائق   14 مسلحة  جمموعة 
الشيعة قرب سليمان  نقل من 

بك على خلفية طائفية.
امنيون  مسؤولون  واوضح 
اجملموعة  ان  حينها  وحمليون 
املسلحة املكونة من 40 شخصا 
وهميًا،  تفتيش  حاجز  اقامت 
على  القبض  اىل  وعمدت 
كانت  اليت  الشاحنات  سائقي 
تعرب الطريق السريع بني بغداد 
»فاطلقت  كردستان،  واقليم 
واعدمت  منهم  ة  السنرّ سراح 

الشيعة«.
وتاتي سيطرة املسلحني جمددًا 
اليت  بك  سليمان  ناحية  على 
حتظى مبوقع جغرايف اسرتاتيجي 
الفلوجة  تزال  ال  وقت  يف 
وبعض  بغداد(  غرب  كلم   60(
مناطق الرمادي )100 كلم غرب 
بغداد( ختضع لسيطرة مسلحني 

مناهضني للحكومة ايضا.
وقال شهود يف الفلوجة أمس 
االول ان مسلحني هامجوا رتاًل 
كان  املدينة  مشال  للجيش 
فيما  السريع،  الطرق  على  مير 
العسكري  القصف  تواصل 
يوم  بعد  االحياء،  بعض  على 
عن  اسفر  مماثل  قصف  ختلله 

وتتسبب  شخصا.   19 اصابة 
الرمادي  يف  االشتباكات 
العسكري  والقصف  والفلوجة 
بنزوح مئات اآلالف من حمافظة 
غالبية  تسكنها  اليت  االنبار 
املتحدة  االمم  واعلنت  ية.  سنرّ
اخلميس ان 63 الف عائلة نزحت 
اخرى  حمافظات  إىل  االن  حتى 
يعين  ما  العنف،  اعمال  بسبب 
للنازحني  االمجالي  العدد  ان 
بات اكثر من 370 الف شخص، 
وسط حصار امين مفروض على 

الفلوجة.
يف موازاة ذلك، نشرت مواقع 
بأخبار اجلماعات اجلهادية  تعنى 
بينها »حنني« خرب مقتل ابو عبد 
الرمحن الكوييت يف معارك يف 
الرمادي، مشرية اىل انه »أمري 
انه  واىل  سورية  يف  اعزاز« 
شهر.  منذ  العراق  اىل  انتقل 
ضيافة  يف  كان  انه  واضافت 
لعمليات  العسكري  »القائد 
»الدولة  تنظيم  يف  الرمادي« 
والشام«  العراق  االسالمية يف 

شاكر وهيب.
عبوتان  انفجرت  بغداد،  ويف 
الشورجة  سوق  يف  ناسفتان 
ما  العاصمة،  الواقع يف وسط 
على  شخصني  مقتل  اىل  ادى 
االقل واصابة 11 وفقًا ملصادر 
اهلجوم  واسفر  وطبية.  امنية 
عن اندالع حريق كبري أتى على 
العربية  السوق  بضائع  معظم 

الشورجة،  سوق  داخل  الواقعة 
احد اقدم االسواق يف بغداد .

الرتاثية  الشورجة  سوق  وحتتل 
أواخر  تشييدها  منذ  والشعبية 
رمزية  مكانة  العباسي،  العهد 
خصوصا  العراقيني  ذاكرة  يف 
اهالي بغداد، النها اقدم مركز 

جتاري يف العاصمة والبالد.
وتقع السوق يف منطقة تارخيية 
وسط املدينة قرب جامع اخللفاء 
العاشر  القرن  يف  بين  الذي 
وتتفرع منها اسواق متخصصة، 
وسوق  الصابون  سوق  منها 
من  اكثر  جانب  اىل  التوابل، 

عشر خانات واربعة مساجد.
)240 كلم مشال  ويف كركوك 
يف  امين  مصدر  افاد  بغداد(، 
عشرة  الثانية  الفرقة  قيادة 
أن آمر فوج وأحد الضباط قتال 
بينهم  واصيب ستة عسكريني 
انفجار  يف  ومنتسبون  ضباط 
جندي  قتل  كما  ناسفة.  عبوة 
واصيب آخر باشتباكات مسلحة 
كركوك،  غربي  امنية  وعمليات 
افراد  وأحد  جندي  ايضا  وقتل 
آخر  مسلح  هجوم  يف  الصحوة 

يف احملافظة.
يف  سيارة  مسلحون  وهاجم 
املوصل )350 كلم مشال بغداد( 
تقل شرطيًا ومدنيًا ما أدى اىل 
يف  مدني  قتل  بينما  مقتلهما، 
هجوم مسلح يف شرق املدينة، 

وفقًا ملصادر امنية وطبية.
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سكوت  اهلجرة  وزير  اتهم 
موريسون حزب العمال بتقويض 
عناصر  ومصداقية«  »شرف 
الدعوة  خالل  من  الدفاع  قوات 
إلجراء حتقيق مستقل يف مزاعم 
احراق ايدي طاليب جلوء عمدا من 

قبل أفراد البحرية.
أيضا  موريسون  السيد  ونفى 
تقريرا لوسائل اعالم فريفاكس 
بان   اجلمارك ستجري املزيد من 
حبدوث  مزاعم  يف  التحقيقات 
جلوء  طاليب  ايدي  يف  حروق 
باجبارهم على االمساك بأنابيب 

ساخنة.
بدعم  احلكومة  وستستمر 
يف  واجلمارك  البحرية  قواتنا 
الغربية  االدعاءات  هذه  مواجهة 

والواهية.
ان  موريسون  السيد  وقال 
إىل  تدعو  هستريية«  »جوقة 
إجراء حتقيق يف هذه املسألة لن 
شرعية  »إضفاء  إىل  إال  يؤدي 

على هذه االدعاءات الكاذبة«.
ان  يقول  اهلجرة  وزير  واضاف 
دون  املسألة  هذه  يف  »النظر 
ُتطرح،  اليت  للمزاعم  إثبات  أي 
ذلك  فإن  التكرار،  من  وغريها 
مصداقية  يعطي  بساطة  بكل 

لشيء له ال اساس له«.
ومحاية  اجلمارك  خدمة  وكانت 
احلدود االسرتالية اصدرت بيانا 
جديدا  حتقيق  ال  ان  فيه  قالت 
مزاعم  وأن  جارية  حتقيقات  أو 
يف  »تقييمها  جرى  قد  االهانة 
الوقت الذي جرت فيه ألول مرة 

وُوجد انها دون أساس«.
ومما جاء يف البيان ان »ال دليل 
أن  شأنه  من  تقدميه  مت  جديدا 
اإلجراءات  من  مزيد  اختاذ  يربر 

يف الوقت احلالي«.
اعالم فريفاكس  و  تقف وسائل 

اىل جانب تقريرها بأن اجلمارك 
سوف تعيد النظر يف املعلومات 

اليت تشكل أساس النفي.
فريفاكس  نشرت  أن  بعد 
مزاعم مفصلة يوم اخلميس من 
بعد قول  بانه  املاضي  االسبوع 
رجل سوداني انه شاهد  البحارة 
جترب  ثالثة من طاليب اللجوء على 
احملرك  بأنبوب  االمساك  على 
وقوات  احلكومة  فان  الساخن، 
القول  أخرى  مرة  رفضت  دفاع 
ملاذا كانت متأكدة بان املزاعم 

غري صحيحة.
بشكل  احلكومة   ورفضت 
النفي  أساس  تفصيل  ثابت 
ان  بالقول  القاطع هلا، مكتفية 
أجريت  التشغيلية  االستجوابات 
بشكل روتيين »كجزء من اإلجراء 
العادي لقيادة محاية احلدود«.

ان  السابق  احلكومة يف  وقالت 
السلطات االسرتالية مل تتحدث 
مع طاليب اللجوء يف قلب هذه 

املزاعم.
وقال عضو املقاعد اخللفية يف 
ثيتلثوايت  مات  العمال  حزب 
سكاي  لشبكة   Thistlethwaite
مرة  القضية  لتسوية  أنه  نيوز 
ينبغي  فانه  األبد،  وإىل  واحدة 
التحقيق يف هذه املزاعم بشكل 

مستقل.
بدوره اعلن السيد موريسون ان 
إلجراء  ثيتلثوايت  السيد  دعوة 
»تصويت  هو  مستقل  حتقيق 
عن  العمال  حزب  ثقة  حلجب 
األسرتاليني الذين خيدمون بلدنا 

من خالل محاية حدودنا«.
حلزب  »خالفا  موريسون  وقال 
سوف  احلكومة  فإن  العمال، 
تستمر يف دعم البحرية وموظفي 
هذه  مواجهة  يف  اجلمارك 

االدعاءات الغريبة والواهية.

موريسون: مطالبات العمال بـ »حتقيق 
مستقل« تقويض لـ »شرف« قوات الدفاع

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
تدير   - االلكرتوني(  العنكبوت 
للنظام  ظهورهن  النساء 
ما  بصدمة  أصنب  إذا  الصحي 
أورده  ملا  وفقا  الوالدة،  بعد 
حبث جديد أجراه باحثون جبامعة 

سيدني.
وتأتي النتائج يف الوقت الذي 
الطبية  اجلمعية  فيه  قامت 
»بيان  بتحديث  األسرتالية 
اإلجناب،  قرار  حول  موقفها« 
ضرورة  على  أكرب  تشديد  مع 
اختاذ  يف  النساء  استقالل 
فرضه  وعدم  القرار،  هذا  مثل 

عليهن.
يف  ُنشر  الذي  املذكور  البحث 
الطبية«،  األخالقيات  »جملة 
األطباء  أن  إىل  أيضا  يشري 
أن  جيب  السياسات  وصانعي 
تدفع  اليت  األسباب  يتفهموا 
مقاطعة  إىل  النساء  بعض 
املستشفيات والقابالت بشكل 
يف  الوالدة  ويؤثرن  تام، 
الوالدة  تتم  وأحيانا  املنزل، 

دون مساعدة طبية.
من جانبه، كتب الدكتور جايسن 
الرئيسي  ضناوي،املؤلف 
»مدرسة  من  البحثية،  للورقة 

»التجارب  أن  الطبية«  سيدني 
والدة  حاالت  إبان  الصادمة 
سابقة تبدو وكأنها دافع صلب 
اختيار  إىل  األمهات  لتحول 

الوالدة بدون مساعدة«.
وأضاف ضناوي قائال: » تلك 
التجارب السابقة تتضمن مواقف 
بأخذ  االهتمام  بعدم  اتسمت 
املشاركة  ونقص  موافقتهن، 

النشطة، وانقطاع التواصل«.
املوقف  بيان  حتديث  لكن 
األسرتالية  الطبية  للجمعية 
على  احلامل  املرأة  لقدرة 
جيب  »ال  الوضع  قرار  اختاذ 

شورتن يسلم الشرطة ملفا مبزاعم فساد يف 
احتاد البناء والغابات والتعدين والطاقة

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
حبث  كشف   - االلكرتوني( 
األسرتالية   ANU هيئة  أجرته 
الصحية  الغذائية  األنظمة  إن 
ذوي  متناول  يف  ليست 

الدخول املنخفضة.
على  الدراسة  واعتمدت 
الضواحي  يف  الغذاء  أسعار 
أن  ووجدت  لسيدني،  الغربية 
تكلفة الغذاء هلا تأثريها على 

اختيارات األشخاص.
من جانبها، قالت الربوفيسورة 
الفريق  قائدة  فريل  شارون 
إن  الدراسة  الذي  البحثي 

الدخل  حمدودة  العائالت 
يتعني عليها دفع 48 % من 
دخلها الشهري إذا رغبت يف 

اتباع نظام غذائي صحي.
وأضافت: »ما مل تزد مساحة 
الطبقات  أمام  االختيارات 
سيستمر  الدخل،  حمدودة 
الصحية  االعتبارات  جتاهل 
والبيئية عن اختيار األغذية«.

الفواكه  أسعار  وزادت 
عن  تزيد  بنسبة  واخلضروات 
30 % خالل الفرتة بني 2005-
2007 العتبارات عديدة تتعلق 

باجلفاف والطقس السيئ.

األنظمة الغذائية الصحية ليست للفقراء
اليت  الكيفية  مع  يتضارب  أن 
سينظر بها الطبيب أو املمارس 
كان  إذا  وعما  لقرارها،  الطيب 
أم  ومستحسنا  عقالنيا  قرارا 

ال«.
وسابقا، كان يتم الرتكيز أكثر 
على الكيفية اليت تتسبب خالهلا 
إحلاق  على  األمهات  سلوكيات 
التطرق  دون  باجلنني،  الضرر 
الستقاللية املرأة يف اختاذ قرار 

اإلجناب وكيفيته.
زميلة  قالت  جانبها،  من 
للقابالت  األسرتالية  الكلية 
هانا  »املولدات«الربوفيسورة 

حاليا  املهم  من  إنه  دالن 
الطيب  جمال  يف  للعاملني 

االلتزام بالبيان.
وأضافت أن بعض النساء من 
الوالدة  قرار  يتخذن  الالتي 
مساعدة  دون  املنزل  يف 
أنهن  إال  املتعلمات،  من  طبية 
لعدم  الصحي  النظام  غادرن 
فريق  بديل.وقام  خيار  وجود 
سيدني  غرب  جبامعة  البحث 
بعقد مقابالت مع مئات النساء 
اختيارهن  للوصول إىل أسباب 
للوالدة داخل املنزل، وتراوحت 
أو  األطباء  إجبار  بني  األسباب 
القابالت هلن على إجراء والدات 
قيصرية، وقرارات طبية أخرى 
ال يكون هلن أي خيارات فيها، 
الوالدة  من  مبا جيعلهن خيرجن 

بصدمة.
وتسرد األم ارين كوين جتربتها 
منذ  أبيجيل  ابنتها  إجناب  عند 
إجراء  أربعة سنوات، وكيف مت 
والدة قيصرية هلا رغم اختيارها 
للوالدة الطبيعية، وأضافت: » 
أعلم أن بعض عمليات الوالدة 
القيصرية تهدف إىل احلفاظ على 
حياة األم، لكن بالنسبة حلاليت، 

مل يكن إجراؤها ضروريا«.

دراسة أسرتالية تكشف أسباب الوالدة باملنزل

سلم زعيم املعارضة الفيدرالية 
من  ملفا  الشرطة  شورتن  بيل 
باحتاد  املتعلقة  الفساد  مزاعم 
والتعدين  والغابات  البناء 

. CFMEU والطاقة
شورتن  للسيد  أعطيت  وقد 
انه  االحتاد وقال  معلومات عن 

أحاهلا فورا إىل الشرطة.
وتأتي هذه االنباء بعد يوم من 
اعالن رئيس الوزراء طوني ابوت 
عن تشكيل مفوضية ملكية يف 
ذاكر  االحتاد،  فساد  مزاعم 
البناء  احتاد  التحديد  وجه  اعلى 

والغابات والتعدين والطاقة.
وقال السيد شورتن للصحفيني 
احاليت  حقيقة  »ان  كانبريا  يف 
على  تدل  الشرطة  إىل  املزاعم 
هذه  مع  التعامل  طريقة  أن 
القضايا اخلطرية جدا يف صناعة 
البناء والتشييد هي للشرطة«.

لدى  ان  املعارضة  زعيم  وقال 
األسرتالية  اجلرمية  مفوضية 
امللكية  املفوضية  صالحيات 
وان الشرطة الفيدرالية وشرطة 

الواليات تقوم بعمل جيد.
يقول  شورتن  السيد  واضاف 
على  تسامح  هناك  »ليس 
اإلطالق مع أي نفوس صغرية 
وتّدعي  االحتاد  شارة  ترتدي 
املشروعة  املصاحل  متثيل 
للعمال، وتنخرط يف الرشوة أو 

االبتزاز أو الفساد«.
يوجد  ال  كما  »متاما  وقال 
للقيام  العمل  لصاحب  مكان 
فوق  أحد  هناك  فليس  بذلك 

القانون.«
لفرقة  العمال  حزب  ودعا 
الشرطة  بقيادة  خاصة  عمل 
للتعامل  االسرتالية  الفيدرالية 

مع مزاعم فساد االحتاد.

احلكومة الفيدرالية تتأهب 
خلصخصة شركة »ميديبنك«

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
حكومة  بدأت   - االلكرتوني( 
أبوت يف متهيد الطريق ملشروع 
»ميديبانك  شركة  خصخصة 
على  احلصول  بدون  برايفت« 
ضرورة  حول  اخلرباء  نصيحة 
الصحي  التأمني  شركة  بيع 

العمالقة.
الصحة  وزير  كرر  جانبه،  من 
تصرحياته  كورمان  ماثياس 
قرارا  تتخذ  مل  احلكومة  بأن 
بعد بشأن توقيت عملية البيع، 
عملية  مبثابة  ستكون  واليت 
بيع  منذ  األكرب  اخلصخصة 
آر  »كيو  احلديد  السكة  شركة 

ناشيونال«.
لكن »فريفاكس ميديا« علمت 
فريق  بدأ  أسبوعني،  منذ  أنه 
خطط  وضع  يف  الدكاترة  من 

الكلية  أو  اجلزئية  للخصخصة 
للشركة احلكومية.

ووقعت احلكومة عقدا مع شركة 
كوميونيكيشنز«،  »نيوغيت 
مسؤوليها  بني  تضم  اليت 
موظفي  من  أربعة  التنفيذيني 
تأخذ  سابقة،  ليربالية  حكومة 
يوميا  دوالر   2000 مبوجبه 
لتصميم اسرتاتيجية اتصاالت، 
بعقد قيمته اإلمجالية 211 ألف 
سنوات،  مخس  خالل  دوالر 
حتى 30 حزيران/يونيو املقبل.

املذكورة  الشركة  وحظيت 
وزارة  تدخل  بعد  العقد  بذلك 
الثاني/  كانون   29 املالية يف 
تلقي  من  شهر  قبل  يناير، 
ذكرت  دراسة  نتائج  كورمان 
خصخصة  تعارض  أنها  تقارير 

الشركة.

لصناعة  تويوتا  شركة  اعلنت 
صنع  ستوقف  أنها  السيارات 
السيارات واحملركات يف أسرتاليا 
ألفني وسبعة عشر،  عام  حبلول 
ذهبية،  حقبة  نهاية  يعين  مما 
وفقدان اآلالف من فرص العمل 

املباشرة وغري املباشرة.
من  كل  إنسحاب  يتبع  القرار 
العام  وفورد يف  موتورز  جنرال 
مغادرة  يعين  مما  املاضي، 
العامليني  السيارات  صانعي 
ألسرتاليا نتيجة ارتفاع التكاليف 

والعملة القوية.
إدارة  جملس  رئيس  ويقول 
فريق  لدينا  العاملني  ان  تويوتا 
املوردين  من  وبدعم  واحد، 
أعطينا كل شيء هلذا  واحلكومة 

تويوتا تغادر أسرتاليا يف ألفني وسبعة عشر

اجلهد. ولكن لألسف كان علينا 
ونهاية  مؤملة،  قرارات  اختاذ 
غاية  حبلول  السيارات  إنتاج 

ألفني وسبعة عشر.

ألفني  حنو  إن  قالت  الشركة 
ومخسمائة وظيفة ستتأثر بتوقف 

املصنع.
بعد  أسرتاليا،  من  تويوتا  خروج 

انتكاسة  حنو نصف قرن يشكل 
احملافظ  الوزراء  رئيس  حلكومة 
أبوت، اليت تسعى إلدارة  توني 

التباطؤ يف اإلقتصاد.
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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

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تقارير  ذكرت   - االلكرتوني( 
السجائر األسرتالية  أن شركة 
قدمت  موريس«  »فيليب 
تربعات لالئتالف مبا يزيد عن 

100 ألف دوالر.
االنتخابية  احلملة  وأثناء 
لالئتالف، أعلن توني أبوت أنه 
أصدر أوامره للحزب الليربالي 
بالتوقف عن قبول تربعات من 

شركات التبغ.
أوقف  العمال  حزب  أن  يذكر 
من  تربعات  ألي  تلقيه 
شركات تبغ عام 2004، ووجه 
انتقاداته لالئتالف لقبوله مثل 

تلك التربعات.
تربعت   ،13-2012 عام  ويف 
مببلغ  موريس  فيليب  شركة 
احلزبني  إىل  دوالر   107040
ومشلت  والوطين،  الليربالي 

فيليب موريس تربعت لالئتالف بـ 
107 ألف دوالر عام 2013

دوالر  التربعات45000 
احلزب  من  الفيدرالي  للفرع 
دوالر  ألف  و25  الليربالي، 
للحزب  الفيدرالي  للفرع 

الوطين.
كما مشلت التربعات أيضا 6100 
الليربالي  احلزب  لفرع  دوالر 
والذي  هيندمارش،  مقعد  يف 
قبضة  من  الليرباليون  انتزعه 
جورجاناس،  ستيف  العمالي 
كما تربعت الشركة بـ 10660 
الليربالي  للحزب  دوالرا 
اليت  »ستورت«  دائرة  يف 
التعليم  وزير  مقعدها  يتقلد 

كريستوفر باين.
تزيد  التربعات  تلك  أن  يذكر 
املبلغ  عن  ضعف   30 مبقدار 
الشركة  به  تربعت  الذي 
حيث   12-2011 عام  لالئتالف 

مل تتجاوز 3080 دوالرا.
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - »وضع السجائر 
من  خالية  موحدة  عبوات  يف 
فشل  الرتوجيية  الشعارات 
يف  التدخني  من  احلد  يف 
أسرتاليا، بل أدى إىل حتقيق 
تهريب  يف  قياسي  رقم 
تطبيقه  يكون  وقد  السجائر، 

حتذيرات بريطانية: أسرتاليا خسرت »حرب السجائر«
قانونيا«،  ليس  بريطانيا  يف 
مسؤولي  حتذيرات  حبسب 
بريطانيا،  يف  التبغ  صناعة 
إىل  بتحذيراتهم  أدلوا  الذين 
جلنة مراجعة بريطانية حكومية 
التجربة  تنفيذ  جدوى  بشأن 
ضد  احلرب  يف  األسرتالية 
التدخني يف اململكة املتحدة.

وفيما بدا أنه احملاولة األخرية 
قرار  اختاذ  من  بريطانيا  ملنع 
احلكومة  اختذته  ملا  مشابه 
مسؤولون  قدم  األسرتالية، 
التبغ  صناعة  يف  باروزن 
للتعديالت  رفضهم  حيثيات 

املقرتحة.
أعلنت  قد  بريطانيا  وكانت 
تشكيل  عن  املاضي  العام 
تطبيق  إمكانية  حول  جلنة 
للسجائر،  املوحدة  العبوات 
رغم أن رئيس الوزراء ديفيد 
متحمس  غري  بدا  كامريون 

لالقرتاح.
نتائج تطبيق تلك السياسة يف 
أسرتاليا ستشكل عامال حامسا 
للقرار النهائي للجنة املراجعة 
سرييل  السري  يقودها  اليت 

شانتلر، طبيب األطفال.
وأعربت مصادر داخل صناعة 
التبغ الربيطانية عن ثقتها يف 
أن تطبيق القانون يف أسرتاليا 
يف  ملموسا  تغيريا  حيدث  مل 
أدى إىل  بل  التدخني،  معدل 
انفجار معدل تهريب السجائر 

إىل مستويات قياسية.
»هربرت  شركة  وقدمت 
مسيث فريهيلز« حتذيرا للجنة 
عدم  من  الربيطانية  املراجعة 
وصبت  االقرتاح،  قانونية 
الربيطانية جام  التبغ  شركات 
خمافة  احلكومة  على  غضبها 
تطبيق التجربة األسرتالية يف 

بريطانيا.

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
 - االلكرتوني(  العنكبوت 
الرئيس  ألبني  ستيفن  قال 
التنمية  ملعهد  التنفيذي 
إن  أسرتاليا  يف  احلضرية 
وزير اخلزانة حبكومة والية نيو 
ساوث ويلز مايك بريد حيتاج 
أن يلقي نظرة أخرى حنو خطة 
تعتمد على تقديم منحة 5000 
جديد،  سكن  لشراء  دوالر 
حول  تسريبات  أعقاب  يف 
استفادة مستثمرين أجانب من 
تلك املنحة ضمن استثماراتهم 

العقارية بسيدني.
شنت  السياق،  ذات  ويف 
بالوالية  العمالية  املعارضة 
وتعهدت  اخلطة،  على  هجوما 
العماليني  تقلد  حالة  يف  أنه 
لرئاسة حكومة الوالية، ستمنع 
املواطنني األجانب من التقدم 

للحصول على املنحة.
النظر  »جيب  ألبني:  وأضاف 
تلك  عليهم  تنطبق  من  يف 
من  يناهلا  حبيث  املنحة، 

حيتاجها بالفعل«.
وتابع أن تلك املنحة جيب أن 
مشجعة  وسيلة  مبثابة  تضحى 
لشراء  احملليني  للسكان 
ألشخاص  وليس  سكن، 

يعيشون خارج أسرتاليا.
لكن بريد رفض تغيري اخلطة 
اليت تعتمد على ختفيض 5000 

غضب يف سيدني بسبب استفادة األجانب 
من منحة سكنية

املستحقة  الرسوم  من  دوالر 
هلؤالء الذين يبتاعون وحدات 
سكنية أو منازل جديدة بقيمة 
دوالر،  ألف   560 إىل  تصل 

لكنه وعد بدراسة األمر.
وقال مكتب وزير اخلزانة إن 
318 فقط من إمجالي 22711 

منحة ذهبت إىل أجانب.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
مكتب  اتهم   - االلكرتوني( 
بشن  األسرتالي  الضرائب 
إرسال  عرب  ختويف  محلة 
لعشرات  تهديدية  رسائل 
عن  املتأخرين  من  اآلالف 

سداد الضرائب.
»دافعو  منظمة  وقالت 
إن  أسرتاليا«  يف  الضرائب 
األسرتالي  الضرائب  مكتب 
هدد مواطنني بفرض غرامات 
هائلة، بسبب التأخر عن دفع 

الضرائب.
مبثال  املنظمة  واستشهدت 
أرسلت  اليت  اخلطابات  ألحد 
اخلامسة  يف  مراهق  إىل 
وقت  يعمل  يكن  ومل  عشر، 
إرسال اخلطاب، إال أن مكتب 
الضرائب طالبه بتقديم سجل 

ضرييب.
وقال مكتب الضرائب إن 70 

ألف خطاب أرسلت إىل دافعي 
أسرتاليون  بينهم  ضرائب، 
طالبني  وشركاتهم،  أثرياء، 
منهم بأسلوب تهديدي حتديث 

بيانات سجالتهم الضريبية.
وقال املكتب إنه يأمل يف أن 
 70 استعادة  عن  احلملة  تثمر 
مليون دوالر قال إنها إمجالي 
تأخري  ضريبية  مستحقات 

أصحابها يف تسديدها.
املنظمة  باسم  املتحدث  لكن 
إن مكتب  مارك شامبان قال 
إىل  املدى  جتاوز  الضرائب 
إجراء  باختاذ  التهديد  مرحلة 

قانوني.
وتابع قائال: »مكتب الضرائب 
إىل  تصل  جزاءات  بـ  يهدد 
تلك  واصفا  دوالر«،   4250
ال  املالئمة،  بغري  التهديدات 
سداد  عن  للمتأخرين  سيما 

مستحقات ضريبية صغرية.

مكتب الضرائب األسرتالي 
يبعث رسائل تهديد
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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 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 



Page 13صفحة 13     

مقاالت وتحقيقات

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

شعار  لالنصهار«،  ال  لالندماج  »نعم 
منذ  حّلوا  أينما  االرمن  رفعه  لطاملا 
تعّرضوا  اليت  والتهجري  االبادة  حرب 
هلا على أيدي االتراك العثمانيني قبل 
السورية،  االزمة  لكن  عام،   100 حنو 
املواطنة  عّززت مفهوم  ومنذ نشوبها، 
بني أبناء االقلية االرمنية برغم التهجري 

الذي طاول اآلالف منهم.
الغرية  مشاعر  عليكم  أخفي  »ال 
أرى  عندما  تنتابين  اليت  واالفتخار 
لو  أمتنى  السورية.  الدبلوماسي  الوفد 
تسنح لي الفرصة يف املستقبل ألدافع 
سوريانا  وعقلي...  بلساني  بلدي  عن 
جهد...  كل  حمبة...  كل  مّنا  تستحق 
يعّلق  الكلمات  بهذه  تضحية«.  وكل 
كيفورك  السوري  االرمين  الناشط 
أملاسيان )27 عامًا( على مؤمتر »جنيف 
2« على صفحته على »فايسبوك«. ال 
تقّل محاسته، وهو األرمين األصل، عن 

محاسة أي سوري آخر.
 25( هاروت  خطف   ،2011 أيار  يف 
صديقته  مع  كيفورك،  شقيق  عامًا(، 
التوحيد«  »لواء  عناصر  أيدي  على 
 40 بـ  وطالبوا  بعائلته  اتصلوا  الذين 
من  ساعات  بعد  الطالقه.  دوالر  ألف 
الذي  والنفسي  اجلسدي  التعذيب 
يروي  ما  حبسب  هاروت،  له  تعّرض 
 12 مبلغ  على  االتفاق  جرى  شقيقه، 
مقّر  يف  والده  دفعها  دوالر  ألف 
املسلحني يف منطقة عندان يف حلب، 
الستعادة ابنه، والتوّجه مع عائلته اىل 
العلوم  يف  كيفورك  شهادة  بريوت. 
عمل.  تأمني  على  ساعدته  السياسية 
السورية  العاصمة  تكثفت زياراته اىل 
يريد  ال  حتمًا  هو  االخرية.  اآلونة  يف 
قريبًا  العودة  أمل  بريوت.  يف  البقاء 

اىل مسقط رأسه، حلب، كبري جدًا.
نشوب  على  سنوات  ثالث  مرور  بعد 
)االرثوذكس  االرمن  نال  االزمة، 
حّصتهم  واالجنيليون(  والكاثوليك 
وتهجريًا،  وخطفًا  قتاًل  احلرب  من 
لكنهم  السوريني،  بقية  شأن  شأنهم 
»اكتشفوا« ان سوريا »وطن، ال حمطة 
نزوح«. وهو شعور أّدى التورط الرتكي 
السورية دورًا يف تقويته،  يف احلرب 
»فاجملزرة اليت نتعّرض هلا اليوم هي 
على  أجدادنا  هلا  تعّرض  اليت  نفسها 

أيدي االتراك«، حبسب كيفورك.
شعار  لالنصهار«  ال  لالندماج  »نعم 
يقول كيفورك إن األرمن يف املشرق 
يف  احلرب  لكن  عليه،  نشأوا  العربي 
صحيحًا  ليس  أنه  »أظهرت  سوريا 
سوريا  االم  وطين  االطالق.  على 
كثرًا  أن  اىل  يشري  هلا«،  هو  والوالء 
من أصدقائه الذين نزحوا اىل أرمينيا، 
التكّيف.  يستطيعوا  »مل  احلرب،  بعد 
حنن، كسوريني، خمتلفون عن اجملتمع 
إن  حتى  خمتلفة.  ثقافتنا  االرمين. 
التالميذ األرمن السوريني رفعوا العلم 
السوري يف املدارس اليت التحقوا بها 

يف أرمينيا«.
قبل  السوريني،  األرمن  عدد  ويقّدر 
ألفًا، يقيم حنو 80 يف  بـ 80  األزمة، 
يف   10 وحنو  حلب،  يف  منهم  املئة 
يف   10 الـ  وتتوّزع  دمشق،  يف  املئة 
املئة الباقية على دير الزور واحلسكة 
والقامشلي والرقة. اضطرتهم األحداث 
الدامية، وخصوصًا يف حلب، إىل النزوح 
اىل مناطق أخرى يف دمشق والالذقية 
منهم  أعداد  توّجهت  كما  وطرطوس، 
إىل لبنان أو اىل أرمينيا. يتابع أنطوني 
يف  دراسته  عامًا(   24( باردكجيان 

األرمن بعد احلرب: سورّيون أواًل

هاجر ما بني ربع األرمن وثلثهم من أصل 80 ألفًا منذ نشوب األزمة 
السورية )أ ف ب(

بل  ال  بكركي.  يف  اإلنذار  جرس  قرع 
تلي  اليت  الطوارئ  خّطة  يشبه  ما  انطلق 
وشيك،  خطر  عن  معلومات  من  التأّكد 
أو كارثة طبيعية. مل تعد املسألة قّصة 
حقيبة وال شكل حكومة وال بيان وزاري. 
املتفّجر  البازل  قطع  تظهر  بدأت  فجأة 
عون خيفيها.  ميشال  موقف  كان  كلها. 

أو كان رأس جبل اجلليد.
عندما أحس اجلميع أن رئيس اجلمهورية 
احلكومة  تشكيل  املكلف  بريوت  ونائب 
عندما  أي  مراسيمها،  إصدار  يف  جّديان 
تكّون انطباع ــــ جمرد انطباع ــــ بأن موقف 
اآلخرين،  حلسابات  ساترًا  يعد  مل  عون 
خرجت كل املكبوتات إىل العلن، واندلعت 
الطبخة  يف  الكامنة  التشّوهات  كل 
احلكومية الفاسدة: الفريق احلريري حّدد 
لنا،  الداخلية  حقيبة  املطلوب  أهدافه. 
مجيع  تراصف  حتديدًا.  مشالي  ولوزير 
احلزبيون  ومسؤولوه  املستقبل  نواب 
فأحرقوه.  حزبي،  غري  اسم  ضد  هناك 
بديل. مل  بينهم على  ما  اختلفوا يف  ثم 
رفع  حاولوا  له.  بزميل  منهم  أي  يقبل 
فأشعلوا  ريفي.  أشرف  بطرح  السقف 
اجلنوبية.  الضاحية  يف  األمحر  الضوء 
اإلرهابيني  ضحايا  مشاريع  هنا  تنّبهت 
إىل  اجلديدة،  الرببرية  شهداء  ومرّشحي 
أن  حتى  خطرية.  من  أكثر  املسألة  أن 
حكومًة كهذه قد تتحّول إىل فّك كماشة 
يالقي فك التكفرييني املفتوح على الدم 
والذبح وقطع الرؤوس. وللمناسبة، قطع 
الرأس تعبري معروف يف السياسة، قبل 
أن يضطرنا ثوار األلفية الثالثة إىل إعادة 
اكتشاف معناه احلريف. فكيف تقبل مجاعة 
فكني  بني  وجودها  حبشر  كاملة  لبنانية 
الرتكيب  عجالت  تتعطل  فبدأت  كهذين؟ 

والتشكيل والتأليف.
راحت ترتسم لدى بكركي  احلد  عند هذا 
أن  إذًا،  صحيح،  األكرب:  الصورة  معامل 
اسبوعني  قبل  بدأ  قد  كان  الذي  الدفع 
إلجناز حكومة يف بريوت، مل يكن داخليًا 
تقاطعًا  كان  ثانيًا.  ثابتًا  يكن  ومل  أواًل، 
حلظة  كان  عرضيًا،  عابرًا  وكان  خارجيًا، 
جنيف.  إىل  ذاهبني  اجلميع  كان  زائلة. 
واشنطن تريد الصورة، وطهران موعودة 
بالدعوة، وجون كريي يطمئن اجلميع إىل 
أنه قادر على إقناع ملياردير نفطي، برتبة 
ملك تسعيين، بالعودة إىل النوم لبضعة 
إن  يقال  األمور.  تغرّيت  فجأة  ايام... 
اجلميع اكتشفوا »الضرب«، وإن املسألة 
موازنات  إن  أيضًا  وقيل  متثيلية.  جمرد 
كبرية ُرصدت وأنفقت خالل أيام أو حتى 

ساعات. فتبّدلت املناخات.
طارت اللحظة اخلارجية إذًا. لكن األدهى 
تنته  مل  لتطيريها  السلبية  الرتّددات  أن 
بعد على ما يبدو. قيل إن إيران قررت 
إطباق احلصار على دولة السعوديني، ردًا 
احلوثيون  تقّدم  فجأة  جنيف.  على ضربة 
خروقًا غري مسبوقة.  اليمن مسّجلني  يف 
موظفي  آخر  استمالة  حتاول  روسيا  فيما 
وفيما  السورية.  الثورة  يف  الرياض 
يف  مقهقه  عال  بصوت  تعلن  واشنطن 
ضد  حنن  مونرتو:  يف  اإلعالمي  املركز 
بقاء بشار األسد، لكن جناحنا يف جتسيد 
أيضًا،  وقيل،  أكيدًا!  ليس  املوقف  هذا 
إن العائلة السعودية قّررت الرد يف كل 
الصعوبات  كل  رغم  املتاحة،  الساحات 
شامل  سعودي  استنفار  واحلصارات: 
فلبنان.  إىل سوريا  العراق  من  ومتشّدد 
رفع لكل السقوف، رفض لكل التنازالت 
التسويات، واستعداد  السابقة ومشاريع 

لكل االحتماالت.
إىل  واملذهيب  اإلقليمي  الصراع  عاد 
ساحتنا إذًا. وعاد بأقسى صيغه. مل تعد 
القصة تشكيل حكومة أمر واقع سياسية، 
وال مسألة البحث يف ميثاقية تغييب أكثر 
من نصف املسيحيني أو كل الشيعة. صار 
املشروع أكثر بعدًا وعمقًا. حتولت العملية 
إىل حجر دومينو يطلق سلسلة انهيارات 

آخر توقيع لسليمان وأول العدم ...

يريفان. »أعيش هنا كأي شخص رحل 
عن بلده. أحتاج اىل وقت للتأقلم. منذ 
وسوريا  ألرمينيا  هو  والئي  طفوليت 
بتحّسن  تفاؤله  عدم  وبرغم  معًا«. 
حلب،  يف  وخصوصًا  قريبًا،  االوضاع 
بزوال  أشعر  عندما  »سأعود  يؤّكد: 
والكثري  واملنزل  »الرزق  ألن  اخلطر« 

من االشياء هناك«.
مطرانية  حتاول  احلرب،  نشوب  منذ 
االرمن االرثوذكس يف حلب وتوابعها 
اجتماعيًا  به  تقوم  كانت  ما  مواصلة 
واملسنني  االيتام  كرعاية  وانسانيًا، 
املطرانية  باسم  املتحّدث  والفقراء. 
مع  حديث  يف  يؤّكد،  ريسيان  جرياير 
واجلامعات  »املدارس  أن  »األخبار«، 
اخلريية  واجلمعيات  الثقافية  والنوادي 
أخف«.  بوترية  ولكن  تعمل،  تزال  ال 
من  االرمن  خروج  وصف  ويرفض 
سوريا حاليًا بـ »اهلجرة«: »ال نعتربها 
هجرة ألن الغالبية رحلت لفرتة مؤقتة 
وسيعودون فور انتهاء االزمة«، مقّدرًا 
نسبة النازحني األرمن بـ »ما بني الربع 
والثلث من عددهم، لكنهم سيعودون 
حتمًا اىل بلدهم«. وعن أسباب النزوح، 
أعماهلم.  خسروا  »كثرًا  أن  اىل  يشري 
املنطقة  يف  واملستودعات  املعامل 
الصناعية وامليدان والعرقوب والشيخ 
اىل  الفتًا  بالكامل«،  سرقت  مقصود 
الذي  السوريني  بكل  حلق  ما  هذا  أن 

يعيشون يف املناطق الساخنة.
اندالع  منذ  دمشق  ماريا  ترتك  مل 
مدّرسًة  يوم  كل  عملها  تتابع  االزمة. 
يف إحدى مدارس العاصمة. »مل أشعر 
تقول.  للرحيل«،  حاجة  بأنين يف  يومًا 
شعر  احلرب،  هذه  »بعد  وتضيف: 
السوري االرمين بأنه سوري اكثر منه 
أرمنيًا«. وتؤّكد أن »املدارس األرمنية 
أما  الرتبوية.  مسريتها  يف  مستمرة 
النوادي الكشفية واجلمعيات الثقافية، 
األحوال  وفق  نشاطها  تفعيل  فتحاول 
السائدة، فيما تستمّر اجلمعيات اخلريية 
الطبية  واملستلزمات  املؤن  تأمني  يف 

للعائالت احملتاجة«.
الدميوغرافيا  يف  نسبتهم  ضآلة  برغم 
األرمن  أن  اىل  ماريا  تشري  السورية، 
»تضّرروا، كبقية املكّونات يف سوريا. 
والصناعيني  األعمال  رجال  من  كثري 
إضافة  وأشغاهلم،  معاملهم  فقدوا 
واملصابني  واجلرحى  الشهداء  اىل 

واملخطوفني والنازحني«.
من  مزيد  يف  إذًا،  احلرب،  أسهمت 

اندماج األرمن يف اجملتمع الذي اندجموا 
يف  اخنرطت  مثاًل،  ماريا،  أصاًل.  فيه 
أعمال االغاثة بعد إنشاء مجعيات وجلان 
السكان  على  املعونات  لتوزيع  إغاثة 
مطرانية  كانت  فيما  وغريهم.  االرمن 
ريسيان،  حبسب  األرثوذكس،  االرمن 
»جلنة مركزية لالغاثة« تعمل على كل 
االراضي السورية. وُسّجل تطّوع أعداد 
من الشبان األرمن يف اجليش وقوات 
الدفاع الوطين، إضافة اىل إنشاء جلان 
شعبية يف االماكن اليت يعيشون فيها 
كونهم  من  وإنطالقًا  أمالكهم.  حلماية 
جزءًا من النسيج الوطين، خيدم الشباب 
االرمن يف خدمة العلم على حنو نظامي. 
و«قد سقط العشرات منهم شهداء«، 
عدد  قتل  فيما  أرمين،  مصدر  حبسب 
كبري من املدنيني بسبب قذائف اهلاون 
مقصود  الشيخ  يف  القنص  وأعمال 
وبستان الباشا يف حلب. ويشري املصدر 
أرمين،   100 حواىل  خطف  اىل  نفسه 
يزال  ال  حلب.  حمافظة  من  معظمهم 
الكنائس  وكسائر  جمهواًل.  مصريهم 
التارخيية اليت تعّرضت للنهب والتدمري 
على أيدي اجلماعات املتطّرفة، تعّرضت 
كل  يف  للتدمري  أرمنية  كنائس  ثالث 
كيفورك(  القديس  )كنيسة  حلب  من 
االرمن  شهداء  )كنيسة  الزور  ودير 
لالرثوذكس( والرقة )كنيسة الشهداء 
األرمن الكاثوليك(. يف األخرية، أحرق 
الكنيسة  حمتويات  »داعش«  مسلحو 
برجها،  أعلى  من  الصليب  وأزالوا 
ورفعوا حمله راية »الدولة اإلسالمية«.

تأكيد  على  سوريا  أرمن  حيرص 
سوريتهم. يتحّدثون عن وجود هلم يف 
السيد  ميالد  قبل  ما  منذ  الشام  بالد 
تزايدت  أعدادهم  أن  صحيح  املسيح. 
العثمانيون  ارتكبها  اليت  اجملازر  بعد 
يف حقهم، إال أن قوافل األرمن لطاملا 
الزور  دير  عرب  الشام،  بالد  يف  مرت 
والرقة ومسكنة احللبية. هم سوريون، 
منهم  اضطر  ومن  حلبية.  وغالبيتهم 
احلرب  نتيجة  أرمينيا  إىل  السفر  إىل 
بقي  املاضية،  الثالث  السنوات  يف 
تنبهت  األرمنية  احلكومة  حتى  سوريًا. 
إىل »سوريتهم«. األرض اليت يسكنون 
فيها، قرب العاصمة األرمنية يريفان، 
او  هالب«،  »نور  اسم  عليها  أطلقوا 
لألرمن  أرمينيا،  اجلديدة«.  »حلب 
املؤقت  النزوح  السوريني، هي حمطة 
يف انتظار حتّقق حلم العودة اىل الوطن 

السوري.

رشا أبي حيدر
قد ال تنتهي إال بسقوط كل شيء. تبدأ 
القصة بتوقيعني بسيطني لركين الـ سـ ـــ 
س الربيئني، سليمان/ سالم على مرسوم 
إذا  بعدها.  االستقاالت  تظهر  احلكومة. 
وأكمل  باملستقيلني  فورًا  جنبالط  التحق 
الثلث الدستوري الضامن، ولدت احلكومة 
ميتة، وبدأ الصراع على ميثاقية وجودها 
أصاًل. مع اجتاه إىل اعتبارها غري موجودة 
يعين  ما  حلظة.  وال  قباًل  توجد  ومل  كليًا 
يف  حقها  دستورية  حول  الصراع  اندالع 
تصريف األعمال. أما إذا مل يلتحق جنبالط 
باملستقيلني فورًا، فمراسيم تعيني بدالء 
واحدًا  زائدًا  الثلث  من  األقل  للوزراء 
جاهزة. تعنّي الـ س ــــ س مثانية أمساء 
غّب الطلب، وتنتقل املعركة إىل الشارع، 

مع كل احتماالت ما بعد ما بعد الشارع.
النفق  أول  البلد  يدخل  احلالتني،  يف 
الدستورية  الثالثون  األيام  متر  املظلم. 
ملهلة الثقة، ثقيلة بطيئة. تصل الرتكيبة 
احلكومية املسخ إىل اجمللس منهكة. يف 
هذه األثناء يكون وليد جنبالط قد أتعبها 
تعليقاته«،  »ال  بـ  األطراف  كل  وأتعب 
فتسقط  الوضع.  خطورة  يدرك  أن  قبل 
احلكومة دستوريًا يف اجمللس أو خارجه، 
توقيع  حلظة  ميثاقيًا  سقوطها  بعد 
مراسيمها. لكن الوقت يكون قد نفد من 
أضحى  قد  يكون  والتوّتر  اجلميع.  أيدي 
أكرب من حماوالت استلحاق األمور. فندخل 
االستحقاق الرئاسي بال حكومة. ما جيعل 
لوهم  ال  مستحياًل،  للدستور  تعديل  أي 
متديد وال لسّد فراغ. ليل 24 أيار يغادر 
ميشال سليمان إىل عمشيت، أو إىل أي 
مكان آخر ال فرق. رغم إشارة نبيه بري 
قادرًا  يظل  اجمللس  بأن  له،  املسترتة 
التمديد،  على  وبالتالي  التشريع،  على 
احلكومة  غياب  أن  غري  أيار.   14 على 
يقضي على الفكرة كليًا. بعدها تتصاعد 
من  شيء  رئاسي،  فراغ  االنهيارات: 
الحكومة، إرهابيون وانتحاريون وأصوات 
ودمويتها  أحقادها  يف  فظيعة  خملوقات 
واإلعالمي  السياسي  الفضاء  يف  تضج 
الثاني،  تشرين  إىل  فنصل  واألمين... 
أبواب  على  الدولة.  سقوط  ليكتمل 
النيابي  اجمللس  يكون  املقبل،  شتائنا 
قد حتّول هيئة ناخبة اعتبارًا من منتصف 
اصاًل،  املمسوخة  واليته  فتنتهي  ايار. 
مذحبة  ارتكاب  على  حتى  له  قدرة  وال 
فعلها  ولو  حتى  جمددًا.  لنفسه  التمديد 
أو  ما  دستورية  بفذلكة  عندها،  أحدهم 
ميشال  انتخاب  طريقة  على  دونها،  من 
يكون  أعوام،  ستة  قبل  رئيسًا  سليمان 
مدركًا كما اجلميع، أن آخر لبنة دستورية 
يف الوطن والنظام قد سقطت. بعدها، ال 

الفراغ، بل العدم ...
أهل  اذهان  املسار يف  هذا  كل  يرتسم 
ال  إذن.   1989 العام  إىل  نعود  الصرح. 
رئيس، ال جملس وال حكومة. مع فارق أن 
هذه املرة ال طائف وال دوحة وال شيء 
اُجرتح يف  ولو  حتى  منظورًا.  او  ملموسًا 
يتصور  من  هل  تسوية،  مشروع  حلظة 
للميثاق؟  كيف سيكون؟ هل من ضمانة 
أو بالعربي الفصيح، هل تطري املناصفة 
املسيحيني  مشاركة  وتكون  املرة،  هذه 
آخر أمثان املصاحلة السنية ــــ الشيعية أو 
من  بريوت؟  يف  اإليرانية  ـــــ  السعودية 
يضمن عدم الوصول إىل هناك، إذا دخلنا 
هذا النفق؟ من حيّصن هاوية كهذه ضد 
كارثة كتلك؟ إعطاء كل األمن وكل املال 
وكل العدل وكل املقّومات االسرتاتيجية 
للبلد، إىل فريق من لون واحد؟ إىل أين 
يذهب  أن  ميشال سليمان  لتوقيع  ميكن 
بنا؟ ولقاء ماذا؟ ومقابل أي مثن أو موقع 
أو منظمة؟ وهل ندرك أنه قد يكون آخر 
توقيع لرئيس يف لبنان، ايًا كان امسه؟

جرس اإلنذار يلعلع يف بكركي. والتأجيل 
لن  التأجيل  لكن  نتائجه.  أول  احلكومي 
اإلنذار. فاملسألة  بالتأكيد إلطفاء  يكفي 

أن وطنًا كاماًل يف خطر.

جان عزيز
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مقاالت

فادي عرموني... الضحية اجلنبالطية اجلديدة
غسان سعود

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

االشرتاكي  التقدمي  احلزب  تغيري  سياق  يف 
عدة شغله يف اإلدارة الرمسية ـ أو تهذيبها ـ 
يبدو من حركة التفتيش املركزي قبالة حديقة 
الصنائع أن النائب وليد جنبالط يرغب بضم 
رئيس صندوق املهجرين فادي عرموني إىل 
قائمة املصروفني من عملهم يف خدمة أولياء 
نعمهم. الدوافع هنا كثرية، وكذلك املربرات 

القانونية.
أوضاعه  عمله.  كان مهندسًا شابًا يرتّنح يف 
الطبقة  من  تطيحه  كادت  املهتزة  املالية 
أسرته  نفوذ  الفقر.  خط  صوب  الوسطى 
املرتبطة بالوزير الشهابي السابق فؤاد بطرس 
اقتصر على تلبية بضعة بيوت يف األشرفية 
هاتف  حني  بطرس  مكتب  كان يف  خدماتيًا. 
تشرين  يف  األخري،  احلريري  رفيق  الرئيس 
مهندس  اسم  منه  ليطلب   ،2001 األول 
صندوق  رئيس  موقع  لشغل  أرثوذكسّي 
املهجرين. مل يفكر بطرس قبل اإلجابة: فادي 

عرموني.
مل  الوظيفة  من  خاصًا  طريقًا  عرموني  شق 
سنوي  عشاء  بتنظيم  بدأ  أحد.  إليه  يسبقه 
خريي جلمع التربعات لـ »مجعية الشبيبة اخلريية 
استثناء  دون  من  يرأسها،  اليت  العرمونية« 
حالي  نائب  أو  بلدي  أو رئيس جملس  خمتار 
أو  طلب  سابق  أو  حالي  وزير  أو  سابق  أو 
صندوق  من  خدمة  مستقباًل  يطلب  أن  ميكن 
على  »الشبيبة«،  عن  يبحث  ومن  املهجرين. 
اإلنرتنت، يكتشف حشود امللّبني لدعواتها إىل 
هذه »العشوات« اخلريية، ولكن من دون أن 

يقع على نشاط خريي واحد للجمعية.
سياسيًا، جنح الرجل، عرب قوائم دفع طلبات 
اإلخالء والرتميم املنجز، يف اسرتضاء النائب 
من  احلريري،  رفيق  فالرئيس  جنبالط،  وليد 
دون رّد أي طلب للرئيس نبيه بري والنائب 
مكتبه  جدد  عامًا،   14 وخالل  املر.  ميشال 
الفرش  تغيري  مرات.  أربع  »الصندوق«  يف 
بالط وستائر وجفصني.  تغيري  دائمًا  يسبقه 
أكثر  فباتت  مرتًا،   70 املكتب  مساحة  كانت 
السنوية  الورود  فاتورة  تتجاوز  أربعمئة،  من 
لتزيينه 70 مليون لرية. ال دليل يؤكد ملكيته 
بعض  يتهامس  اليت  لألراضي  املباشرة  غري 
بعبدا  بني  هلا  شرائه  عن  الصندوق  موظفي 
وعاليه، أو لـ«قصر األحالم« يف بلدة الكفور 
العقارية  اإلفادات  تؤكد  الذي  الكسروانية 
أخريًا، على حساب  زوجته. اشرتى  لوالد  أنه 
ال  روفر:  رانج  موديل  أحدث  وله،  الصندوق 
ميكن املهجرين أن يعودوا وملف التهجري أن 
املهجرين  صندوق  رئيس  يقد  مل  ما  يقفل 
سيارة مماثلة. ولتحقيق العودة، يبذل عرموني 
جهدًا استثنائيًا ال يشعر به املهجرون، بعكس 
مالية الدولة اليت الحظته يف سجالت ساعات 
مردودها  جمموع  يبلغ  اليت  اإلضافية  العمل 
يدقق  جداول  وفق  أجره،  ثلث  حنو  الشهري 
التفتيش  ويدقق  املركزي.  التفتيش  فيها 
اليت  الصندوق«  »سيارات  قائمة  يف  أيضًا 
متوقفة  تقريبًا  ثلثاها  ثالثني،  عددها  يبلغ 
حنو  الصندوق  يدفع  موقف  يف  العمل  عن 
مخسني ألف دوالر بدل استئجاره. وجتاوزت 
تسلمه  منذ  السيارات  هذه  صيانة  كلفة 
الصندوق عشرة مليارات لرية، ذهبت مجيعها 
يلعب  من  نفسه  هو  واحد،  لـ«ميكينسيان« 
جيد  ومل  اخلاص.  عرموني  سائق  دور  غالبًا 
الغيار  قطع  سألوه،  حني  التفتيش  مفتشو 
أنه  الفواتري  يف  »امليكينسيان«  يدعي  اليت 

اضطر إىل تغيريها.
ووزراء  املتعاقبون  احلكومات  رؤساء  يعر  مل 
األب  بوصفه  جنبالط،  والنائب  املهجرين 
الروحي هلذا الصندوق، أي اهتمام للمالحظات 
حول عرموني، وخصوصًا أنها ركزت بغالبيتها 
للتعويضات  الصندوق  توزيع  طريقة  على 

على أنصارهم قبيل كل انتخابات نيابية بدل 
لكن،  املهجرين.  عودة  تصرف  يف  وضعها 
بلديات  احتاد  بات  األوضاع.  تغريت  فجأة، 
يف  يعقد  ــــ  اجلنبالطي  ــــ  األعلى  الغرب 
عاليه )الشهر املاضي( مؤمترًا صحافيًا هدفه 
الوحيد التصويب على عرموني. وتزامنًا طرق، 
رئيس  باب  املركزي  التفتيش  ساحر،  بسحر 
الصندوق، وبات أربعة من موظفيه »يداومون« 
يف شكل شبه يومي هناك. األمر الذي أتعب، 
فانتقل  وقلبه،  عرموني  أعصاب  يبدو،  كما 
إىل  األشرفية  يف  األرثوذكسية  الوجاهة  من 
املستشفى األرثوذكسي يف املنطقة نفسها. 
ورغم مالحظة موظفي الصندوق شكوك موظفي 
التفتيش مبلفات سيارات الصندوق وساعات 
يستبعدون  أنهم  إال  املوظفني،  وأجور  العمل 
قدرة التفتيش على إدانة مديرهم جديًا. فامللف 
األدسم ــــ وهو أساس سبب ختلي جنبالط عن 

عرموني ـــ يف مكان آخر: التلزميات.
حني سأل الرئيس ميشال سليمان عن األموال 
الدراجها  املصاحلات  الستكمال  الضرورية 
متوافرة  إنها  له  قيل  عهده،  إجنازات  ضمن 
ميقاتي ظل  الرئيس جنيب  »الصندوق«.  يف 
يقول ملن يراجعه يف هذا الشأن إن األموال 
اهليئة  رئيس  وقع  أن  إىل  »الصندوق«  يف 
العليا لإلغاثة إبراهيم بشري، فطلب ميقاتي من 
املتفرعة  املؤسسات  بكل  التدقيق  التفتيش 
من رئاسة جملس الوزراء. مع العلم أن ميقاتي 
كان قد نشر، قبل حنو عام، إعالنًا يف الصحف 
رئيس  منصب  إىل  بالرتشح  الراغبني  يدعو 
لدى  بطلباتهم  للتقدم  املهجرين  صندوق 
جملس اخلدمة املدنية، وكان مستشار ميقاتي، 
املنصب.  هذا  شغل  إىل  يتطلع  اهلرب،  نقوال 
الصندوق  مدير  أن  للتفتيش  سريعًا  وتبني 
حيّول األموال من خانة املصاحلات يف حساب 
البنية  إصالح  خانة  إىل  املصريف  الصندوق 
الواحد  املشروع  جتزئة  إىل  ويعمد  التحتية. 
املرور  من  ليتهرب  وستة  ومخسة  أربعة  إىل 
هناك  العامة  اإلدارة  ففي  احملاسبة.  بديوان 
دائمًا سقف مالي حيق للوزير أو املدير العام 
اجمللس  رئيس  حتى  أو  الصندوق  رئيس  أو 
البلدي أن يصرف حتته من دون احلصول على 
السقف  هذا  ويبلغ  احملاسبة،  ديوان  موافقة 
يف الصندوق مخسمئة مليون لرية. ويف ملف 
يبلغ من 76 صفحة، ترد مئات األمثلة على هذا 
الشبانية  بلدة  ففي  »الديوان«.  من  اهلروب 
يف قضاء بعبدا، مثاًل، يدفع عرموني من مال 
ــــ ومن دون املرور بأي جهاز رقابي  الدولة 
ــــ 24 مليون لشركة االستشارات واإلشراف 
اهلندسي لـ«دراسة إنشاء خزان وحمطة تكرير 
وضخ«، و178 مليونًا للشركة نفسها إلنشاء 
حمطة تكرير وضخ، و367 مليونًا إلنشاء اخلزان، 
إضافة  املياه،  جر  خط  إلنشاء  مليونًا  و285 
إىل أربعة مشاريع أخرى، ليبلغ جمموع األجزاء 

الثمانية للمشروع الواحد الذي كلفت به شركة 
يف  العبادية،  ويف  لرية.  مليون   900 واحدة 
القضاء نفسه، ُجّزئ مشروع آخر لزم للشركة 
نفسها إىل تسعة أجزاء يتجاوز جمموع كلفتها 
الشوفية  السمقانية  بلدة  أما يف  لرية.  مليار 
فيدفع الصندوق حنو 400 مليون لرية ملؤسسة 
رشيد اخلازن إلنشاء خزان مياه، تاركًا 15 مليونًا 
فقط لشركة االستشارات واإلشراف اهلندسي 
مليونًا  اخلزان، و12  إنشاء  لوضع دراسة عن 
ليبلغ  دواليك  وهكذا  إنشائه.  على  لإلشراف 
جمموع ما صرفه عرموني )من 2011/6/13 حتى 
و259  مليونًا  و151  مليارًا   48  )2013/12/10

ألفًا و765 لرية.
وال تنتهي القصة هنا، فأموال صندوق املهجرين 
مل تذهب هذه املرة، كما جرت العادة، لبعض 
املنتفعني من هذا السياسي أو ذاك؛ إذ يظهر 
املتعاقدين حصول مخسة  قائمة  التدقيق يف 
أكثر من 85% من هذه  متعهدين فقط على 
املشاريع، هم »شركة االستشارات واإلشراف 
اخلازن  رشيد  »مؤسسة  أواًل،  اهلندسي« 
للتجارة  املدار  »شركة  ثانيًا،  للتعهدات« 
لإلمناء  املتحدة  »الشركة  ثالثًا،  واملقاوالت« 
ناجي  املهندس  وأخريًا  رابعًا،  والتعهدات« 
قربان الذي لزمه عرموني أكثر من 90 يف املئة 
من املشاريع الصغرية من نوع إعداد الدراسات 
بني  مردودها  يراوح  اليت  األعمال  ومراقبة 
مخسة ومخسني مليونًا. مع العلم أن التدقيق 
يف األرقام يبني أن »مؤسسة رشيد اخلازن« 
أنشأت خزان سعة 1000 مرت مقابل 405 ماليني 
يف السمقانية، فيما تقاضت الشركة نفسها 
خزان بسعة 500 مرت يف  مليونًا إلنشاء   334
بلدة القلعة البعبداوية. ويف صليما البعبداوية 
أيضًا، دفع الصندوق 334 مليون لرية إلنشاء 

خزان سعة 700 مرت هذه املرة.
وكانت بلديات الشحار قد عربت يف مؤمترها 
شخص  »حتكم  من  استيائها  عن  الصحايف 
حسيب  دون  من  الصندوق  مبقدرات  واحد 
هو  يراه  ما  وفق  األموال  صارفًا  رقيب،  أو 
البلدية  اجملالس  مراجعة  دون  من  مناسبًا، 
)...( يف مشاريع غري جمدية، سيئة التنفيذ، 
ينفذها مقاولون غري كفوئني«. ودعوا وسائل 
اإلعالم إىل مرافقتهم للكشف على العديد من 
التفتيش  موظفو  زارها  اليت  املشاريع  هذه 

املركزي أخريًا.
الذي يقتصر  ترو  الدين  املهجرين عالء  وزير 
اإلدارية  املعامالت  إجراء  على  وزارته  دور 
الصندوق  ارتباط  بسبب  الفنية  والكشوفات 
جلنة  أعضاء  فاجأ  الوزراء،  جملس  برئاسة 
املهجرين النيابية بتلوحيه مبلف عرموني مهددًا 
ليسمعه  النواب  أحد  فـ«شنكله«  ومتوعدًا. 
أغنية زياد الرحباني اليت يقول مطلعها: »شو 
صغرية  جمة  بـ«باقي  وتنتهي  بدا«،  ما  عدا 
يا  خدا،  بدك  إذا  الغدا،  آلخر  سيجارة،  بآخر 
رفع  أن  املطلعني  معلومات  ويف  خدا«.  أخي 
األشرفية  يف  ممثلهم  عن  اجلنبالطي  الغطاء 
الشوف، من دون  إثر حترك عرموني يف  بدأ 
واستبعاده الحقًا  املهجرين،  وزير  مع  تنسيق 
كان  كما  جنبالط  على  حمسوبني  مقاولني 
حيصل يف الصندوق منذ إنشائه )وليس من 
بلديات  رسالة  التقاطه  وعدم   ،)2011/6/13
الشحار ومبادرته إىل وصل ما انقطع سريعًا 

بينه واملختارة.
رئيس صندوق  رشح  الذي  نفسه  البيك  إنه 
أنطوان  السابق  النائب  السابق  املهجرين 
يكد  ومل   ،1996 عام  الئحته  على  أندراوس 
أندراوس خيتار الرئيس رفيق احلريري، حني 
األخري  وصفه  حتى  جنبالط،  وبني  بينه  ُخرّي 
يرضى  »كيف  متسائاًل:  املستورد،  بالنائب 
اللبنانيون بأن ميثلهم نائب جمّنس أصله من 

دير الزور؟«!

مفيت  عن  بوكالته  اإلفتاء،  دار  حمامي  وّجه 
إنذارين  نصار،  أمحد  الشيخ  املكلف  صيدا 
أوقاف  دائرة  حماسب  إىل  األول  أباثنني. 
الشهرية  املخصصات  صرف  مبنع  صيدا 
املخصصة ملفيت صيدا الشيخ سليم سوسان، 
التصرف  مبنع  نفسه  سوسان  إىل  والثاني 
بكل ما يتعلق بإفتاء صيدا ودائرة أوقافها. 
اإلنذاران سبقهما قيام احملامي، بوكالته عن 
الشرعي  اجمللس  ورئيس  اجلمهورية  مفيت 
األعلى الشيخ حممد رشيد قباني، برفع دعوى 
املنفرد  القاضي  أمام  سوسان  ضد  قضائية 

املدني يف صيدا.
مليون   40 مبلغ  بإعادة  إلزامه  تطلب  الدعوى 
لرية إىل دائرة أوقاف صيدا، متهيدًا لتحويلها 
سوسان  تهمة  قباني.  بشخص  اجمللس  إىل 
أنه »مترد« على قرار قباني بإنهاء تكليفه يف 
منصب املفيت ورئاسة دائرة األوقاف اللذين 
ال يزال يشغلهما. ففي أيار الفائت، مل جيدد 
مفيت اجلمهورية قراره بتكليف زميل الدراسة 
يف األزهر مفتيًا لصيدا كما كان يفعل منذ عام 
2007. أراد أن يكّبد سوسان مثن خالفه مع تيار 
أمحد  الشيخ  منه  بداًل  وعنّي  أقاله  املستقبل. 
نصار الذي منع )وال يزال( من تسلم منصبه 
»القوة  عرب  بالقوة،  اإلفتاء  دار  إىل  والدخول 
شهرين،  بعد  املعلومات.  فرع  يف  الضاربة« 
أنهى قباني تكليف سوسان إدارة األوقاف كما 
كان يفعل منذ سنوات، وعنّي بداًل منه املوظف 
الذي القى  النقوزي  نزيه  الشيخ  الدائرة  يف 
اجلديد.  منصبه  تسلم  من  مبنعه  نصار  مصري 
وبني هذا وذاك، رفع سوسان دعوى جزائية 
اجلنوب،  يف  االستئنافية  العامة  النيابة  أمام 
وشيخ  نصار  ضد  الفائت،  حزيران  مطلع 
اإلفتاء  دار  حرم  مكتبه يف  اقتحام  جبرم  آخر 
واالستيالء عليه من دون مسوغ شرعي بقوة 
والطائفية.  املذهبية  النعرات  وإثارة  السالح 
قباني  ميزان  يف  ثقياًل  بات  سوسان  حساب 
قيام  فاستغل  ملعاقبته.  الفرصة  الذي حتني 
إىل  لرية  مليون   40 مبلغ  بـ«حتويل  سوسان 
غري اجمللس الشرعي برئاسة قباني، ما يشكل 
اغتصابًا للسلطة وخمالفة للقانون«، حبسب ما 
جاء يف نص الشكوى. علمًا بأن املبلغ الذي 
صرف عرب أحد املصارف يف صيدا، ويف إطار 
املناطق  اإلسالمية يف  األوقاف  دوائر  حتويل 
حّوهلا  الشرعي،  اجمللس  ميزانية  لدعم  حصة 
برئاسة  واليته  املمددة  اجمللس  إىل  سوسان 
عمر مسقاوي. أما اإلنذاران فقد أرفقا ببطاقة 
مكشوفة مسجلة لدى الكاتب بالعدل يف صيدا 
تعطي نصار والنقوزي وحدهما التصرف بأموال 

إفتاء صيدا.
يف  اإلفتاء  موقع  على  حرصه  جّدد  سوسان 
خمالفة  »ليس  به  قام  ما  أن  موضحًا  لبنان، 
اجمللس  لقرار  وتنفيذ  نظامي  بل  للقانون، 
جملس  أكد  الذي  مسقاوي  برئاسة  الشرعي 
شورى الدولة قانونيته وصوابيته، وليس كما 

يقول قباني«.
 ولفت إىل أن اإلنذار للمصارف بعدم التعاطي 
لكن  نفعًا«.  جيدي  »لن  قباني  من  بأمر  معه 
مواقع  من  جاء  قباني  على محلة  األقوى  الرّد 
لسوسان  ثأرت  اليت  االجتماعي  التواصل 
الفساد  بـ«فضائح  اجلمهورية  مفيت  وذّكرت 
اليت تورط بها هو وجنله راغب يف االختالس 
واإلثراء غري املشروع واستغالل منصبهما يف 

دار اإلفتاء«.
إال أن »الفضيحة األكرب«، كما ورد يف بعض 
»شيعية«  بلبنانية  راغب  زواج  الصفحات، 
تعيش يف الربازيل مع عائلتها وحتمل اجلنسية 
للعروسني  عدة  صور  وعرضت  الربازيلية. 
وسط تعليقات تسخر من كون »كّنة مفيت سّنة 
ونال  احلجاب«.  ترتدي  وال  سنية  غري  لبنان 
زواج الثنائي مدنيًا يف الربازيل قبل أن يعقدا 
بريوت،  يف  املفيت  منزل  يف  ُسنيًا  قرانهما 

القسم األكرب من االنتقادات.

إنذار قضائي من قباني 
لسوسان بتهمة »التمّرد«

آمال خليل
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مقاالت

متثل 2014 سنة االستحقاقات يف املنطقة، بدءًا من االتفاق النووي 
االيراني مع الغرب، ومن ثم انعقاد مؤمتر »جنيف 2« وتداعياته، وصواًل 
اىل االنتخابات الرئاسية السورية. ويف هذه السنة ترسم اسرتاتيجية 
حتت  معاملها،  بعض  لتلمس  وعربية  دولية  حركة  وسط  املنطقة، 
مظلة القطبني السعودي وااليراني. وتكفي الئحة املواعيد االوروبية 
والعربية احلالية يف البيت االبيض، وجولة الرئيس االمريكي باراك 
أوباما االوروبية املرتقبة، وزيارته للسعودية على هامشها، وجوالت 
االقليمي  للوضع  عاكسة  صورة  لرسم  كريي،  جون  خارجيته  وزير 

املتشابك.
وسط هذا املوازييك، تراءى للقادة اللبنانيني أن يف إمكانهم تشكيل 
حكومة تتزامن مع االنفراجات االقليمية الظرفية. فما إن الحت بوادر 
بعد  التأليف،  خطوات  تسارعت  حتى  الغربي،  ــــ  االيراني  االتفاق 

سبات عميق دام أشهرًا.
لكن قطار التأليف توقف عند عقبات املداورة وتوزيع احلقائب. اجلديد 
هو ما بدا خالل الساعات االخرية من أن املعنيني بالتأليف استسلموا 
اىل واقع، حاولت أكثر من شخصية سياسية يف الفرتة األخرية اجلزم 
به، رغم كل املواعيد اليت ضربها رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
والرئيس املكلف متام سالم، وهو أنه ال حكومة يف املدى املنظور. 
واألهم أن أي حكومة قد تبصر النور بقرار إقليمي أو دولي، لن تولد 

إال مع اقرتاب استنفاد املهل النتخاب رئيس للجمهورية.
تعكس هذه االجواء توقعات جهات لبنانية مطلعة تتخوف من أن يكون 
املبين  الكالمي  االطار  يتعدى  لبنان ال  على  احلالي  الدولي  الضغط 
الضغط  اجتاه  يف  يدفع  جديًا  عماًل  منه  أكثر  مبدئية  مسّلمات  على 
لتأليف احلكومة، على غرار ما كان يتم مع تأليف احلكومات السابقة. 
تأليف  ملف  مع  يتعاطون  حتديدًا،  منهم  املعنيون  فالدبلوماسيون، 
احلكومة على قاعدة االرتباطات االقليمية لعملية التأليف، وهم عّبوا 
يف أكثر من مناسبة عن هذا االجتاه، رابطني إياه بانتخابات رئاسة 
اجلمهورية، ومشددين يف الدرجة االوىل على أهمية االستقرار االمين، 
ما يعين عمليًا أن ال قرار إقليميًا حاليًا بالسري بتأليف احلكومة، ما 
دامت رؤية املنطقة ال تزال ضبابية، يف انتظار وضع رزمة حل كامل 

للبنان.
لكن يف موازاة ذلك، تبقى االدارة احمللية للعبة احلكومة. فاجلمود 
أن  رغم  املعنيني،  لالطراف  مفاجأة  يشكل  ملفها مل  على  املستجد 
تصوراتهم ال تلتقي حول السبب الفعلي الذي مجد مسار احلكومة، 
واملخرج الذي ميكن أن يفتح باب االنفراج، ما جيعل املشهد احلالي 

كأنه اليوم االول لتكليف سالم بتأليف احلكومة.
هذه  اىل  للدخول  املؤيدين  بني  تتأرجح  تزال  ال  آذار   14 فقوى 
توقع  حد  اىل  والذين يصلون  بالتوزير،  الطاحمون  ومنهم  احلكومة، 
حكومة »هدية إيران« اىل اوباما قبل زيارته للرياض، وبني الذين ال 
يزالون يطالبون باستغالل اجلمود احلالي، للدفع حنو حكومة حيادية. 
فالفريق االخري يرمي كرة التعطيل على الوضع االقليمي، معتبًا أن 
االندفاعة االيرانية يف اجتاه التأليف تفرملت، وعّبت عن نفسها حمليًا 
بعدم ضغط حزب اهلل على تكتل التغيري واالصالح من أجل القبول 
بشكل احلكومة والسري باالتفاق الذي رعاه الرئيس نبيه بري. لكن 
التطور اجلديد لدى هذا الفريق هو أن مسار أي حكومة جامعة ال ميكن 
أن يقوم حاليًا يف لبنان، يف ظل استنفار على جبهة سوريا ملعركة 
يبود، واحتمال تدخل حزب اهلل بقوة فيها. وهذا يشكل بالنسبة اىل 
اجلامعة وجلوسه اىل جانب حزب  من يعرتض على تشكيل احلكومة 
اهلل، رغم قرار الرئيس سعد احلريري، توقيتًا غري مالئم، نظرًا اىل 
أن ارتداد معركة يبود سيكون وخيمًا على لبنان وبلداته البقاعية. 
لذا ال خيلو حديث هذا الفريق من دعوة رئيس اجلمهورية اىل خيار 
حاسم يف اجتاه فرض حكومة حيادية تهّيئ النتخاب رئيس اجلمهورية. 
الذي وعد  االستغراب ملوقف سليمان  الوسط حجم  عند هذا  ويكب 
أكثر من مرة بإصدار مراسيم التأليف، ورمي الكرة يف ملعب الرئيس 
اللبنانية اليت  القوات  الفريق مع موقف  املكلف. يلتقي موقف هذا 
تصّر منذ اللحظة االوىل على حكومة حيادية، وتدعو سليمان وسالم 
اىل املبادرة إليها »من دون خوف، من أجل إنقاذ الوطن، ألن تأليف 
حكومة سياسية يف الوقت الراهن ال جيمع سوى التناقضات البنيوية 

ما جيعلها غري فاعلة«.
يف املقلب اآلخر، ال يرى تكتل التغيري واالصالح أن احلكومة تعطلت، 
فما تعّطل هو »هذا النوع من احلكومات الذي كان ُيعمل عليه«. مثة 
اعتقاد لدى القائمني باالتصاالت احلكومية من جانب التكتل أن »ال 
تأليف بعد اليوم حلكومة غري متوازنة أو تستثين أي طرف، وال تأليف 

حتت الشروط والتهديد وال حكومات أمر واقع«.
يرتاح التكتل اىل سري االتصاالت »اإلجيابية« اليت جيريها من أجل 
اخلروج »حبكومة متوازنة متهد النتخابات رئاسة اجلمهورية«. والتكّتل 
»الذي  الشيعي  الطرف  موقف  على  جديدة،  مرة  موقفه،  يّتكئ يف 
شكك البعض فيه يف املرحلة االوىل، لكنه أثبت وقوفه اىل جانبنا«، 
إضافة اىل موقف البطريرك املاروني البطريرك مار بشارة الراعي، 
التكتل  أعطى  حتى  مبذكرته،  آذار   14 إشادات  حصد  إن  ما  الذي 
وقوى 8 آذار جرعة دعم بقوله لرئيس اجلمهورية والرئيس املكلف 

إنه »ليس من كرامتهما تشكيل حكومة ال تنال الثقة«.
بني األطراف املعنيني اختالف حول من سبق اىل تعطيل احلكومة. لكّن 
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هيام القصيفي

هذا ما كان ينقصنا يف لبنان، بلد اللنب والبخور، بلد اجلماعات 
املتناحرة، واملؤسسات املتأكلة، والكرامة اإلنسانّية املهانة. هذا 
ما كان ينقصنا بني انفجارين، يف قلب الرتاجيكوميديا احلكومّية، 
يأتي  أن  القامت.  واملستقبل  واالقتصادّية،  األمنّية  والكوابيس 
من يكتشف صورًا قدمية عارية، ملتزجّلة يف جبال فاريا، فيخرجها 
الرأي  »فضيحة«، ويرميها عْظمًة إىل  بها  من سياقها، ويصنع 

العام.
التعّرج  لبنان يف  العارية هي بطلة  كل ذلك ألن املتزجّلة شبه 
القصري، جاكي مشعون اليت متّثل بلدها حاليًا يف األلعاب األوملبّية 
منها سكسّية،  أكثر  الطريفة  الصور،  أما  روسيا.  الشتوّية يف 
يف  التقط  العالقة،  صاحبة  حسب  خاص،  فيديو  من  فمأخوذة 
سياق اإلعداد لرزنامة من نوع رائج، تضّم رياضّيات يتزجّلن بهذه 
الطريقة غري املألوفة. ماذا جاءت الصور إذًا تفعل اآلن وهنا، وما 
اهلدف منها؟ قد يكون الفيديو صادمًا لشرحية من الرأي العام يف 
لبنان، لكّنه غري موّجه له، وما كان لرياه لوال أّن يدًا مؤذية سّربته 
خارج النطاق اخلاص. ثم إن شرحية أخرى من الرأي العام نفسه 
عليها  اليت عنون  الفضيحة  أين  اعتياديًا وطبيعّيًا…  األمر  تعتب 
اإليكزوتيكّية  التصوير  وجلسة  القضّية؟  مطلق  »اجلديد«  موقع 
تلك اليت مّر عليها الزمن، أشهرًا حسب موقع شبكة NBC، أو 
األوملبّية على  البطلة  الذي نشرته  االعتذار  بيان  سنوات حسب 
تستعد  اليت  الرفيعة  الرياضّية  هذه  بأداء  دخلها  ما  صفحتها، 

خلوض التحّدي اآلن يف سوتشي؟
يبق  ومل  اللبنانيني،  أقدام  باألمس، حتت  األرض،  اهتّزت  لقد 
بطلة رياضّية  مواطن آمن مطمئن، إال وانشغل باله بتلك الصور… 
اجلمهورية  هي  وها  توت…  ورقة  من  إال  عارية  تتزّل،  لبنانّية 
املتصدعة معلقة بنهدي جاكي مشعون. اإلعالمي حتّول إىل واعظ 
للبنان يف احملافل  تبقى من مسعة  »ما  يدعو إىل احلرص على 
الرياضية الدولية«. بعض النسوّيات رمينها حبجر باسم رفض 
تسليع جسد املرأة. وزير الشباب والرياضة أصدر أمره بالتحقيقات 
اللجنة  الفورّية »حرصًا على مسعة لبنان«. عفوًا؟ مسعة لبنان؟ 
املعنية  الرمسية  »اجلهات  ودعت  استنكرت،  الوطنّية  األوملبّية 
النخب  إخبار«.  االوملبية مبثابة  اللجنة  بيان  واعتبار  التحرك  إىل 
لتشرتي  جديدًا،  فداء  كبش  مشعون  جاكي  يف  وجدت  البليدة 
حّتى كدنا نتذكر قضية نيكول بالن يف  عّفتها وتريح ضمريها… 
االعتذار  تفعله سوى  ما  السعيد. جاكي مل جتد  احلريري  الزمن 
على صفحتها عن ذنب مل تقرتفه، لعلمها »أن لبنان بلد حمافظ 
أّنها  يف  شك  ال  ثقافتنا«.  تعكس  اليت  الصورة  ليست  وهذه 
مسعت ذلك من طوني خليفة! من أين يأتي الناس بهذه القناعة؟ 
التّيار غري احملافظ يف لبنان عابر للطوائف واملناطق واخلنادق 
السياسّية، ويف ظل قوانني انتخاب عادلة ستكون له يف البملان 
تلفزيون  وقف  احلظ،  حلسن  املستقبل«.  »تّيار  من  أكب  كتلة 
»اجلديد« يف نشرته املسائّية إىل جانب جاكي مشعون، وأعاد 

األمور إىل نصابها.
ألّن  السهام،  مرمى  يف  نفسها  األوملبّية  البطلة  وجدت  هكذا 
صحافّيًا جمتهدًا حبث عن مادة لسبقه يف القمامة إّياها اليت باتت 

مرجعًا فكرّيًا يصعب تفاديه يف بريوت.
وبداًل من أن ُينشر خب الرزنامة الرياضّية العارية يف باب الطرائف، 
حتّول بلمح البصر إىل قضّية وطنّية. يف هذا البلد املنفصم الذي 
بلد  يف  الكاباريه.  اقتصاد  على  احلرب  بعد  فلسفته  كل  بنى 
استقبل رئيس حكومته متهمًا باإلرهاب التكفريي كبطل قومي، 
لكّنها  قدميها…  على  بثبات  واقفة  العتيدة  اجلمهورية  وبقيت 
اليوم ترجتف، على طريقة »طرطوف« موليري، أمام نهدي بطلة 

أوملبّية عارية يف صقيع فاريا.

إعالمّيو الرتاش وسياسّيو الغفلة:

حـلّوا عـن »قفا« جـاكي
بيار أبي صعب

جاكي شمعون خالل مشاركتها يف دورة األلعاب األوملبية عام 2010 يف فانكوفر الكندية

يف  شيعي  حاجب  إحالل  جيب  اجملتمع«.  بأمن  لـ«العبث  لزوم  ال 
منع  يكفي  ال  تقاعد.  الذي  الشيعّي  احلاجب  حمل  الرتبية  وزارة 
والدرزي  والكاثوليكي  والشيعي  والسين  واألرثوذكسي  العلوي 
يومًا  يصبح  بأن  حيلم  أن  من  األرمين  أو  السرياني  واألرثوذكسي 
حبكم  هؤالء،  من  أيًا  ميكن  ال  الدستور؛  حبكم  مجهورية  رئيس  ما 
املمارسة، أن حيلم بأن يغدو رئيسًا جمللس القضاء األعلى أو حاكمًا 
ملصرف لبنان أو قائدًا للجيش أو مديرًا للدفاع املدني أو مديرًا عامًا 
للنفط أو مديرًا عامًا للكهرباء أو حتى رئيسًا للجنة اإلدارية لتنفيذ 
املشروع األخضر، وغريها من مئات وظائف الفئات األوىل والثانية 
على  املارونية،  الطائفة  تتوارثها  اليت  واخلامسة  والرابعة  والثالثة 
كفاءتك،  كانت  مهما  أخرى.  وظائف  الطوائف يف  من  غريها  غرار 
كازينو  إدارة  برئاسة جملس  تفكر  ال  مرجعيتك،  كانت  من  وكائنًا 
من   95 املادة  يف  ب  البند  من  دعك  مارونيًا.  تكن  مل  ما  لبنان 
الوظائف  الطائفي يف  التمثيل  إلغاء قاعدة  »تدعي«  اليت  الدستور 
العامة واعتماد االختصاص والكفاءة. بعد الرئاسات الثالث واملقاعد 
إىل  باإلشارة  األوىل حصرًا  الفئة  وظائف  الدستور  النيابية، خيص 
دون  من  واملسلمني،  املسيحيني  بني  »مناصفة  توزيعها  وجوب 

ختصيص أية وظيفة ألية طائفة«.
ستزعل  املمارسة  يف  آخر.  شيء  واملمارسة  شيء  الدستور  لكن 
تكون  أن  ميكنك  ال  املمارسة،  يف  بالغنب.  وتشعر  وحترد  الطائفة 
رئيسًا جمللس اإلمناء واإلعمار أو جمللس اخلدمة املدنية أو للهيئة 
العليا لإلغاثة أو لرئاسة جملس الوزراء أو أمينًا عامًا لوزارة اخلارجية 
أو مديرًا عامًا لقوى األمن الداخلي أو لألحوال الشخصية أو للعدلية أو 
لوزارة السياحة أو الثقافة، ما مل تكن من الطائفة السنية. اصحبوا 
أبناءكم إىل مبنى »النهار«، يف وسط بريوت، حيث مركز املؤسسة 
الدولية للمعلومات، اطلبوا مقابلة الباحث حممد مشس الدين، وهو 
طائفتكم  وفق  لطموحكم  املناسبة  اجلامعية  باالختصاصات  يعلمكم 
طبعًا. إن كنت علويًا، مثاًل، فأكثر ما ميكن أن حتلم به هو أن تصبح 
مديرًا عامًا للبيد؛ منصب فخري بامتياز بعد خصخصة البيد. إن قدر 
اهلل وكنت من األرمن األرثوذكس، فأمامك ثالثة خيارات يف الفئة 
األوىل: املدير العام لإلحصاء، املدير العام لوزارة البيئة والنائب 
كنت  إن  السكري  الشمندر  على  رّكز  لبنان.  مصرف  حلاكم  الرابع 

مارونيًا. مدير مؤسسة الشمندر السكري جيب أن يكون مارونيًا.
حني تقاسم السياسيون السلطة، بعد الطائف، قرروا أن مال البلد 
وأمنه الداخلّي وتربيته ملك الطائفة السنية، خارجيته وطاقته للشيعة 
لكل  والسياحة  األرمنية  للطائفة  والرياضة  الشباب  واملسيحيني، 
الطوائف. هذا ما دلت عليه الدراسة األخرية لـ«الدولية للمعلومات«. 
مل يصدف، منذ اتفاق الطائف، أن عني شيعي وزيرًا للداخلية، وال 
والنقل.  العامة  األشغال  يف  ماروني  أو  الطاقة،  وزارة  يف  سين 
واستبعاد املوارنة عن الوزارة األخرية يعين استبعاد الطائفة املارونية 
َ يهتم وزير سين، مثاًل، مبنطقة  مناطقيًا من اخلدمات اليت تقدمها. ملمِ
مسيحية؟ ال نفع، تقول نتائج االنتخابات النيابية. حني يقول أحدهم 
إن وزارة العمل شيعية ال يقصد فقط أن الوزراء املتعاقبني عليها 
ينتمون إىل الطائفة الشيعة، بل يقصد أنها شيعية من البابوج إىل 
درزية.  املهجرين  ووزارة  املال سنية،  وزارة  كما هي  الطربوش. 
مثة مواطنون من طائفة ما باتوا يشعرون بأن املديرية العامة لقوى 
أن  يوميًا  يرددون  مواطنون  يقابلهم  وحدهم،  هلم  الداخلي  األمن 
مستنفرون  وآخرون  طائفتهم،  العام ختص  لألمن  العامة  املديرية 
دائمًا للذود عن اجليش باعتباره من حصتهم. ال تنتهي املسخرة؛ ال 
تنتهي أبدًا: أوجريو لطائفة، وصندوق اجلنوب ألخرى، واهليئة العليا 
لإلغاثة لثالثة، وصندوق املهجرين لطائفة رابعة، وكذلك كل إدارة 

رمسية أخرى.
وسط هذه املذهبة االستثنائية للوظائف، خرج أحدهم بكلمة خارقة 
العماد ميشال  واإلصالح  التغيري  تكتل  رئيس  املداورة. كان  هي 
عون أول من »نبش« الكلمة بهدف إجياد موطئ قدم للعونيني يف 
الوزارات املهمة، غري مدرك أنها سرتتد عليه عاجاًل أو آجاًل، كما حصل 
غداة رفعه شعار عدم توزير اخلاسرين يف االنتخابات النيابية إلقصاء 
خصومه يف جبل لبنان. تبعه النائب وليد جنبالط الذي استعان بها 
قبل حنو 8 أشهر ليضمن نزع »الثروات اللبنانية من أيدي التيارات 
العبثية«. إال أن أحدًا غري الرئيس املكّلف متام سالم مل جيعلها عنوانًا 

لبناجمه احلكومي ويرهن ألجل عينيها مستقبله السياسي.
حملاولة  استخدامه  جراء  الفساد«  »حماربة  شعار  ضاع   ،2000 عام 
حيتان  كل  مع  وبالتحالف  حصرًا،  احلريري،  رفيق  الرئيس  إقصاء 
اختزال  جراء  واإلصالح  التغيري  شعار  ضاع   2005 وعام  الفساد. 
واليوم يضيع  السلطة.  إىل  بدخوهلا  مفاعيله  جمموعة سياسية كل 
شعار املداورة الذي يقضي على الوجه البشع للنظام الطائفي عب 

رفعه يف زاروب ضيق ال يوصل إال إىل بيت الوزير جبان باسيل.
ال بّد من املداورة الشاملة على خمتلف املستويات. ليس كما يريدها 
سالم، بل كما تلقفها شاب يدعى هاكوب مانيسجيان قال إنه من 
حبكم  اجلمهورية  لرئاسة  ترشحه  وأعلن  األرثوذكس  األرمن  طائفة 
تأييد الرئيس ميشال سليمان للمداورة. ال بّد من اإليقاع برؤساء 
الكتل النيابية والنواب والوزراء وخمتلف املسؤولني الذين يلّوحون 
بهذه الكلمة إلحراج العماد عون وإخراجه، ودفعهم إىل توقيع تعديل 
دستوري سريع يكّرس املداورة. مداورة على كل املستويات. هذا ما 
يدخل سالم التاريخ، ال إثباته لطائفته جناحه يف انتزاع حقيبة الطاقة 

من املوارنة... ليس من كل املوارنة، بل من جبان باسيل.

املداورة... »ألجل لبنان«
غسان سعود
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
ضبط خمدرات مبستودع يف أنفه وبشاحنة يف زحلة 

وتوقيف ستة
	 	

دهمت	قوة	أمنية	مستودعًا	يف	بلدة	زكون	يف	انفه	وضبطت	بداخله	
كمية	من	املخدرات	عبارة	عن	حبوب	كبتاغون	وحشيشة	الكيف،	جمهزة	
أشخاص	 أوقفت	ستة	 كما	 مبعدات	صناعية.	 البالد	 خارج	 للتهريب	

بينهم	سوري.
وأصدرت	املديرية	العامة	لقوى	األمن	الداخلي	بيانًا	أشارت	فيه	اىل	
انه	»بنتيجة	الرصد	الدقيق	واملتابعة	احلثيثة	توافرت	معلومات	ملكتب	
وحدة	الشرطة	القضائية،	 مكافحة	املخدرات	االقليمي	يف	الشمال	_ 
الكبتاغون	يف	مستودع	مبنطقة	 حبوب	 عن	وجود	كميات	كبرية	من	

زكرون	يف	بلدة	انفة	الشمالية.
وبتاريخ	2014/2/11	قامت	قوة	من	املكتب	املذكور	مبداهمة	املستودع	
ومتكنت	من	توقيف	كل	من:	ع.ز.	ود.ح.	وب.ح	وخ.ح	وع.ك	و	

والسوري	ر.ع.
لتهريبها	 صناعية	 ومعدات	 الكبتاغون	 حبوب	 من	 كيلو	 ضبط	 ومت	
بداخلها	و250	كلغ	من	مادة	حشيشة	الكيف	موضبة	وجمهزة	للتهريب	

اىل	خارج	البالد.
وضبطت	شعبة	املعلومات	يف	قوى	األمن	الداخلي	شاحنة	أمام	قصر	
العدل	يف	زحلة	بداخلها	كمية	كبرية	من	حبوب	الكبتاغون	وجرى	قص	

الشاحنة	من	اسفلها	وضبط	املخدرات.

.. وآلة طباعة لتصنيع األدوية يف جمدل عنجر
دهمت	مصلحة	الصيدلة	يف	وزارة	الصحة	العامة	مبؤازرة	جهاز	أمن	
الدولة،	ويف	حضور	طبيب	القضاء	يف	البقاع	وعدد	من	املفتشني	
البقاع،	شقة	 الصحة	يف	 رئيس	مصلحة	 مع	 وبالتنسيق	 الصيادلة،	
وخمزنا	يف	منطقة	جمدل	عنجر	يعودان	اىل	املدعو	نادر	حممد	زيدان	
آلة	 وجود	 تبني	 والكشف،	 الدهم	 ونتيجة	 اجلنسية.	 فلسطيين	 	-
طباعة	مواد	أولية	لتصنيع	ادوية	اهلرمونات	واالنسولني	واملنشطات	
اجلنسية	ومتممات	غذائية،	ومت	ضبطها.	وضبطت	أيضا	عينات	من	
العالمة	الفارقة	التجارية	لشركات	أدوية	منتسبة	إىل	نقابة	مستوردي	

االدوية	يف	لبنان.
وأعلنت	وزارة	الصحة	انها	»تتابع	اإلجراءات	وفق	األصول	القانونية	
املتبعة	يف	الوزارة،	وانها	أحالت	كامل	امللف	على	القضاء	والنيابة	

العامة	للتحقيق	وإجراء	املقتضى	القانوني«.

توقيف 4 يف جتارة األطفال
متكنت	دورية	من	قوى	االمن	الداخلي	من	فصيلة	رأس	بريوت	من	
توقيف	عصابة	لالجتار	باالطفال،	وتتشكل	من	كل	من:	و.ق،	م.ح،	
م.ظ	وهـ.ح،	وقد	مت	إيداع	األطفال	دار	الرجاء	لاليتام،	فيما	أحيل	

املوقوفون	اىل	القضاء	املختص.

قتيل اختناقاً بالغاز يف مزيارة
قضى	السوري	صدام	أمحد	احلميد	)15	عامًا(	اختناقًا	يف	منزله	يف	
بلدة	مزيارة	وأصيب	شقيقه	شعبان	)17	عامًا(	إثر	تسّرب	مادة	الغاز	
من	املدفأة.	وقد	نقل	شعبان	اىل	املستشفى	وهو	يف	حال	خطرية.

االّدعاء على بشري يف ملف العبارة األندونيسية
ادعى	النائب	العام	املالي	القاضي	علي	ابراهيم	على	العميد	املتقاعد	
الرشوة	 العليا	لالغاثة	جبرم	 اهليئة	 ابراهيم	بشري	وعلى	موظفة	يف	
اىل	 واحاهلما	 االندونيسية	 العبارة	 ملف	 يف	 العام	 املال	 واختالس	

قاضي	التحقيق	األول	يف	بريوت	غسان	عويدات.
وافادت	مصادر	مطلعة	على	امللف،	ان	التحقيقات	يف	قضية	العبارة	
حماولتهم	 اثناء	 اللبنانيني	 من	 عدد	 فيها	 قضى	 اليت	 األندونيسية	
الدخول	اىل	اوسرتاليا	بطريقة	غري	شرعية،	اثبتت	عالقة	بشري	بامللف	
ما	استدعى	االدعاء	عليه،	علمًا	انه	ال	يزال	موقوفًا	وزوجته	يف	ملف	
العليا	لالغاثة	وتهريبها	اىل	اخلارج	وتبييض	 اختالس	اموال	اهليئة	

األموال.
كذلك	ادعى	ابراهيم	على	امني	السجل	العقاري	م.م	وعلى	شركة	
عقارية	جبرم	هدر	املال	العام	وكتمان	الثمن	والرشوة.	وأحال	امللف	

اىل	قاضي	التحقيق	األول	يف	بريوت	غسان	عويدات.

توقيف 47 مطلوبًا
سورّيني	 بينهم	 مطلوبني	 	9 بريوت	 استقصاء	 مفرزة	 أوقفت	

وفلسطينّيني	بارتكابات	جرمية	خمتلفة.
ع.ج.ي	 والسوري	 أ.إ.أ	 الفلسطيين	 توقيف	 مت	 احلمراء،	 حملة	 ففي	
بعدما	ضبط	حبوزتهما	كمية	من	مادة	حشيشة	الكيف	واحلبوب	املخدرة	

و3	دفاتر	ورق	لف	سجائر.
يف	احمللة	نفسها،	مت	توقيف	ع.م.د	وقد	ضبطت	حبوزته	حبوب	خمدرة	
وشفرة	كرت	وهو	مطلوب	مبوجب	خالصة	حكم	تقضي	حببسه	مدة	ستة	

اشهر	جبرم	مقاومة	رجال	السلطة.
ويف	وسط	بريوت،	مت	توقيف	م.ع.ف	والسوري	م.ع.ن	بعدما	ضبط	

يف	حوزتهما	كمية	من	مادة	حشيشة	الكيف.
ويف	احمللة	نفسها	مت	توقيف	ب.ع.أ	وح.ف.غ	بعدما	ضبط	حبوزتهما	

كمية	من	حشيشة	الكيف.
ويف	وسط	بريوت،	مت	توقيف	الفلسطيين	م.ع.ح	وهو	مطلوب	مبوجب	

خالصة	حكم	وجبرم	السكر	الظاهر	واقالق	راحة.
ويف	حملة	النهر	مت	توقيف	ع.م.أ	لبناني	بعدما	ضبط	حبوزته	كمية	من	

مادة	حشيشة	الكيف.
من	جهتها،	قامت	االجهزة	املعنية	يف	املديرية	العامة	لألمن	العام	
	،2014/02/09 لغاية	 	2014/02/02 تاريخ	 من	 املمتدة	 الفرتة	 خالل	
وبإشراف	النيابات	العامة،	بتوقيف	عدد	من	االشخاص	بتهم	إرتكاب	

افعال	جرمية	وذلك	على	الشكل	اآلتي:
اجنبية	 واقامات	 جوازات	سفر	 واستعمال	 تزوير	 ـ	32	شخصا	جبرم	

لالنتقال	بها	من	لبنان	اىل	دول	اوروبية	وآسيوية.
ـ	شخصان	جبرم	الدخول	اىل	لبنان	خلسة	وحماولة	تسفري	اشخاص	

بطرق	غري	شرعية.
ـ	أربعة	اشخاص	ألسباب	امنية.

القضاء	 اىل	 مجيعا	 أحيلوا	 املوقوفني	 مع	 التحقيق	 إنتهاء	 وبعد	
املختص.	

بني مطرقة »املَديْن« وسندان »الدائن«
عديله	 مع	 باالشرتاك	 الشبان	 أحد	 استدرج	 ديونه،	 من	 ليتخلص	
عليه	 انهالوا	 وهناك	 النبعة،	 حملة	 غرفة	يف	 اىل	 الدائن	 وشقيقه،	

ضربًا	باملطرقة	على	رأسه	فتسببوا	بارجتاج	يف	دماغه.
أنه	 ر.	كما	 املدعي	ميشال	 لدى	 أمري	ح.	عمل	 املدعى	عليه	 وكان	
كان	يشرتي	من	حمل	األخري،	وقد	ترتب	للمدعي	بذمة	أمري	مبلغًا	من	
املال	نتيجة	عدم	تنفيذ	األخري	أعمااًل	كّلفه	بها	املدعي	وسّدد	له	جزءًا	
من	تكاليفها،	إال	أن	أمري	رفض	إعادة	املبلغ	وأخذ	مياطل	ما	أدى	
اىل	تفاقم	اخلالف	بني	الطرفني،	ودفع	بأمري	اىل	القول	أمام	عديله	
املدعى	عليه	عصام	ف.د.	أنه	سيعمد	اىل	قتل	املدعي	من	دون	ذكر	

األسباب.
وقد	استدرج	أمري	املدعي	اىل	غرفة	يقيم	فيها	يف	حملة	النبعة،	حبجة	
دخوله	 ولدى	 فوجئ	 حيث	 للدعوة	 فاستجاب	 القهوة	 لشرب	 دعوته	
املكان،	 يعّم	 والظالم	 بداخلها،	 موجودًا	 األخري	 وكان	 أمري،	 غرفة	
الغرفة	 يدخالن	 د.	 ف.	 وعاطف.	 د.	 ف.	 عصام	 عليهما	 باملدعى	
وبيد	أحدهما	قداحة	مزّودة	بضوء	حيث	أقدما	على	إغالق	الباب	من	
الداخل،	ومن	ثم	تلقى	املدعي	ضربة	على	رأسه	من	مطرقة	ما	أدى	
لسقوطه	أرضًا	وإصابته	بارجتاج	يف	الدماغ،	دخل	على	أثرها	بغيبوبة	
ما	استتبع	نقله	اىل	املستشفى	حيث	نال	العالج	الالزم	وتعّطل	ملدة	
شهرين	عن	العمل،	واتضح	أن	املدعى	عليهم	سلبوه	مبلغًا	من	املال	

كان	حيمله.
وأنكر	أمري	خالل	التحقيقات	إقدامه	على	حماولة	قتل	املدعي،	مقرًا	
لشرب	 منزله	 اىل	 بدعوته	 قام	 وأنه	 األخري،	 مع	 مالي	 خالف	 بوجود	
عصام	 حضر	 مقطوعة،	 الكهرباء	 وكانت	 دخوله،	 ولدى	 القهوة،	
قويًا	 صوتًا	 ثم	مسع	 القهوة،	 لتحضري	 املطبخ	 اىل	 فتوّجه	 وعاطف	
فشاهد	املدعي	لدى	خروجه	من	املطبخ	والدماء	تسيل	من	رأسه	وكان	
يقف	جبانبه	عصام.	ف.	د.	وبيده	مطرقة	ليسارع	بعدها	األخري	مع	

عاطف	اىل	اخلروج	من	الغرفة	والفرار.
وباستجواب	املدعي،	أسقط	حقوقه	عن	املدعى	عليهم،	وأشار	اىل	أن	
اخلالف	كان	بينه	وبني	أمري،	وأنه	مل	يشاهد	املدعى	عليهما	اآلخرين	

بسبب	الظالم،	ومل	يتم	استجوابهما	بسبب	فرارهما.
وطلب	قاضي	التحقيق	يف	جبل	لبنان	حممد	بدران،	عقوبة	األشغال	
الشاقة	املؤبدة	لكل	من	أمري.ح	وعصام.	ف.	د.	وعاطف.	ف.	د.	
بتهمة	حماولة	القتل	عمدًا	وأحاهلم	للمحاكمة	أمام	حمكمة	اجلنايات	يف	

جبل	لبنان.

سوري يستغل »تفجري الشويفات« لسرقة منزل رب 
عمله

م.ص	 السوري	 على	 القبض	 الشويفات	 بلدية	 حرس	 دورية	 ألقت	
	،2014/2/3 يف	 اإلثنني	 يوم	 خ.ن.	 منزل	 سرقة	 على	 إقدامه	 بعد	
يف	منطقة	العمروسية	-	الشويفات،	حبسب	اعرتافه،	أي	أثناء	وقوع	
التفجري	اإلرهابي	يف	املدينة.	إذ	استغل	الفرصة	ليدخل	منزل	رب	
ليعود	 خليويًا	 وهاتفًا	 	Ipadو 	Laptop جهازي	 منه	 ويسرق	 عمله،	
ويبيعها.	وبعد	مالحقته	من	الدورية،	متكن	عناصر	احلرس	البلدي	من	
القبض	عليه،	واعرتف	على	الفور	بتورطه	يف	السرقة،	ومت	تسليمه	

إىل	اجلهات	األمنية	املختصة.

االّدعاء على 5 بينهم ضابطان يف ملف تأهيل سجن 
رومية

ادعى	مفوض	احلكومة	لدى	احملكمة	العسكرية	القاضي	صقر	صقر	
على	ضابطني	وموظفني	اثنني	ومتعهد	يف	جرم	اختالس	اموال	عامة	

واالهمال	يف	القيام	بالوظيفة	من	خالل	اعمال	تأهيل	سجن	رومية.	
واحال	امللف	اىل	قاضي	التحقيق	العسكري	االول	رياض	ابو	غيدا.

وكان	النائب	العام	املالي	القاضي	علي	ابراهيم	احال	املدعى	عليهم	
اىل	القضاء	العسكري	حبسب	الصالحية.

لّص يرتك وراءه سيارة بداخلها قنبلة بعد توقيفه
اشتبه	مواطنون	يف	بلدة	درب	السيم	جنوبي	صيدا	قبل	ظهر	األحد	
داوود	 النيب	 مقام	 قرب	 متوقفة	 	BMW نوع	 من	 غريبة	 بسيارة	
الفور	 اليت	حضرت	على	 األمنية	 القوى	 البلدة،	فسارعوا	إلبالغ	 يف	
صاحلة	 يدوية	 قنبلة	 على	 بداخلها	 فعثرت	 السيارة	 على	 وكشفت	

لالستعمال	لكنها	غري	معدة	للتفجري.
وبعد	التحري	عن	صاحب	السيارة	تبني	أنه	فلسطيين	ويدعى	صاحل.غ	
وكان	أوقف	ليل	السبت	يف	أحد	أحياء	درب	السيم	لالشتباه	بقيامه	

بعملية	سرقة	يف	البلدة.

ضبط حشيشة داخل غسالة يف مستيتا ومعدات 
لتصنيعها يف بعلبك

ضبط	عناصر	خمفر	جبيل	يف	قوى	األمن	الداخلي،	يف	حملة	مستيتا	
الكيف،	كانت	خمبأة	 مادة	حشيشة	 ثالثة	كيلوغرامات	من	 -	جبيل،	
داخل	غسالة	قدمية	موضوعة	يف	شاحنة	صغرية	لبيع	اخلردة،	من	نوع	
ع.القاسم	وا.خ.	 العمران	و	ط.	 العراقيني	ع.م.	 تويوتا،	وأوقفوا	

العمران.
بعلبك،	 	- احلمودية	 بلدة	 اجليش	 من	 قوة	 دهمت	 اخرى	 جهة	 ومن	
والقت	القبض	على	مطلوبني،	فيما	ضبطت	معدات	لتصنيع	حشيشة	

الكيف،	وحشيشة	مصنعة	وقيد	التصنيع.
ونقلت	املضبوطات	اىل	ثكنة	الشيخ	عبداهلل	يف	بعلبك.

القبض على 6 بإطالق نار وتصوير مراكز يف صور
الداخلي	يف	منطقة	صور	من	 متكن	فرع	املعلومات	يف	قوى	األمن	
القاء	القبض	على	ثالثة	اشخاص	)لبنانيني	وفلسطيين(	بعدما	اقدم	
احدهما	على	اطالق	النار	من	سالح	حربي	على	واجهة	حمالت	حلويات	
تعود	 االسباب	 ان	 وذكر	 صور	 شرق	 احلوش	 منطقة	 يف	 الشاطئ	

خلالفات	شخصية.
يف	املقابل	القت	فصيلة	درك	صور	القبض	على	ثالثة	»لبناني	من	
منطقة	اجلبل	وعراقيني	اثنني«	بعد	االشتباه	بهم	بالتقاطهم	صورا	
يف	اكثر	من	مكان	يف	املدينة	السيما	قرب	مراكز	حزبية	ودور	عبادة	

وطرقات	عامة	حسبما	ذكرت	مصادر	امنية.

جريح باشتباك بني عائلتني يف حي الشراونة
أصيب	السوري	حممد	أمحد	خالد،	جبروح،	جراء	اشتباك	بني	آل	جعفر	

والرفاعي	يف	حي	الشراونة	يف	بعلبك.
ونقل	خالد	)وهو	يعمل	يف	كاراج	ميكانيك	عائد	لوضاح	الرفاعي(	اىل	

املستشفى	للمعاجلة.	وعمل	اجليش	على	مالحقة	مطلقي	النار.

مقتل جندي يف اجليش خلالف شخصي يف بعلبك
قضى	اجلندي	يف	اجليش	م.ح.م	بطلق	ناري	يف	بلدة	احلمودية	يف	

بعلبك،	إثر	خالف	شخصي	بينه	وبني	ز.امساعيل.
وكان	امساعيل	أطلق	النار	على	اجلندي	م.ح.م	يف	بلدة	احلمودية،	
ما	أدى	اىل	إصابته	إصابة	خطرة	يف	ظهره،	ونقل	اىل	مستشفى	دار	

األمل	اجلامعي	للمعاجلة،	حيث	فارق	احلياة.

قتيالن حبادثي اصطدام يف الكورة وعكار
مقتل	 اىل	 الكورة	 منطقة	 يف	 سيارتني	 بني	 اصطدام	 حادث	 أدى	
عسكري	يف	اجليش،	كما	قضى	سوري	إثر	اصطدام	دراجته	النارية	

بعمود	كهربائي	يف	منطقة	عكار.
وكانت	سيارة	من	نوع	»بي	أم«	يقودها	اجلندي	ج.أ.ب	)21	عامًا(	
من	بلدة	وادي	قنوبني،	وسيارة	من	نوع	»كيا«	يقودها	حنا	جرجس	
اخلوري	من	بلدة	كفرعقا	وجبانبه	ابنته	سارين،	اصطدمتا	قرب	حمالت	
كعك	أبو	عرب	يف	الكورة،	ما	أدى	إىل	مقتل	اجلندي،	وإصابة	حنا	
حيث	 هيكل،	 مستشفى	 إىل	 اثرها	 على	 نقال	 بالغة	 اصابات	 وابنته	

أدخال	إىل	العناية	املركزة	نظرا	لوضعهما	احلرج.
كذلك	تسبب	احلادث	بارتطام	عدد	من	السيارات،	من	دون	وقوع	

اصابات.
وقضى	النازح	السوري	حممد	شكارة	الذي	كان	يقود	دراجته	النارية	

يف	بلدة	حرار	عكار	بعد	اصطدامه	بعمود	كهربائي.
وأفادت	غرفة	التحكم	املروري	عن	سقوط	جريح	نتيحة	حادث	إصطدام	
بني	3	سيارات	على	اوتوسرتاد	الرئيس	حلود	باجتاه	الكرنتينا	مقابل	

سن	الفيل،	وعملت	عناصر	سري	بعبدا	على	رفع	السيارات.
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Homily delivered by
His Excellency Bishop Antoine-Charbel Tarabay
Friday 7 February 2014 On the occasion of the

Feast of St Maroun, St Maroun’s Cathedral, Redfern
Dearly beloved in Christ,

This is the first time that I celebrate the feast of St 
Maroun with you as your bishop. Each time now that 
I come to celebrate these holy days with you, and to 
prepare my homilies, the Gospel appears before me 
fresh and new, for I come to it with a need I have never 
had before: the need to nourish the flock entrusted to 
me with the words of the Lord.

I do not speak as someone separate or a stranger to 
you. The more I am with you, the more I feel that I am 
from you, serving, not ruling; tending, not taking. 

The parable of the Mustard Seed is very significant for 
our Maronite Church and it is one of the many power-
ful parables with which Our Lord taught. This plant 
had the smallest seeds of any plant in ancient Galilee, 
and yet it grew to be the largest bush of all, often being 
the size of a small tree in which birds would make their 
homes. Our Lord used this as a symbol of the King-
dom of Heaven, for like the mustard bush, it begins 
from something very small – a simple act of faith in 
God and the teaching he revealed – and it grows into 
something far greater, so that even the birds of heaven 
would live within its shade and protection.

Dearly beloved, our Maronite Church is also like the 
mustard seed. We celebrate tonight the feast of Saint 
Maroun, the hermit, the priest and the monk who lived 
about 1600 years ago in the hills of Syria, curing the 
people of illness, and converting them to the true faith. 
Saint Maroun founded a spiritual movement, made up 
of monks, nuns and people of every walk of life, who 
believed in Jesus Christ and preached the good news 
of the Gospel. Those converted to Christianity by the 
disciples of St Maroun in the whole region of Anti-
och were called Maronites. The small seeds planted 
by a humble hermit have flourished into a large tree 
in Lebanon and all lands of the Expansion. And today, 
the Maronites continue to bear witness to their faith 
with zeal and loyalty all around the world, especially 
in our Diocese of St Maroun here in Australia where 
the Maronites, especially our youth, take great pride in 
their traditions, spirituality and identity. 

The feast of St Maroun is a reminder to all of us that it 
is by going back to our spiritual roots, to St Maroun, 
that we can understand the symbol of our unity. And 
this unity endures because it is rooted in the Truth, in 
Jesus Christ. And this truth sets us free as Our Lord 
tells us: “And you shall know the truth, and the truth 
shall make you free” (John 8:32).

I would like to take this opportunity to share with you 
our progress in regards to our seven priorities in our 
pastoral plan for the coming seven years. This plan 
was announced in August of last year, at the Feast of 
the Assumption of Our Lady, three months after my 
appointment as Bishop for the Eparchy of St Maroun. 

In respect of the first, vocations, we have now estab-
lished a clear and workable program to promote, nur-
ture and sustain vocations. It shall commence with a 
spiritual retreat in Lent of this year. The details shall 

shortly be made known throughout the Eparchy. We 
are also adding a new presbytery for our priests above 
the Community and Youth Centre at Our Lady of Leb-
anon to aid the existing vocations.

Our second priority is the young. We have re-energized 
the Maronite Youth Diocesan Council, opening the 
Episcopal residence to them for functions, and organ-
izing them into one unified group made up of smaller 
teams in each parish. In 2015, we shall bring them to-
gether for a National Youth Convention, so that our 
youth may feel their unity as Australian Maronites.

Families are our third priority, and we have given new 
impetus to MaroniteCare, which supports them in so 
many ways, with counselling and more concrete serv-
ices. 

The nursing homes being built at Our Lady of Leba-
non, Harris Park and at St Charbel’s, Punchbowl give 
evidence of our commitment to the fourth priority: the 
dignified and professional care of our elderly.

Our fifth priority is the pressing social problems. We 
are going to place the Whitestone project beneath the 
umbrella of MaroniteCare to ameliorate the problems 
of addictions. On this point, I would like to share with 
you the great news that we have found the land where 
this project will hopefully be built. Even if we our-
selves are, by the grace of God, free of these, and even 
if our families are untouched by these scourges, they 
are still our concerns, for our community stands united 
in its care for the weakest and the saddest of its mem-
bers. I will also mention here Maronites on Mission, 
which feeds the homeless and assists the homebound. 
This past January, I accompanied them to the Philip-
pines where they worked with the very poorest of the 
poor, providing medical care, food and social assist-
ance. 

Maronite Outreach has been our sixth priority, and 
many of you have already signed up to eMarounia, 
and are kept informed of developments by its monthly 
bulletins. I have also established a Maronite Lawyers 
Guild to bring together our solicitors and barristers in 
one society for their mutual benefit, and to strengthen 
the Eparchy. We are also in advanced planning for the 
establishment of new parishes.

Our seventh priority is the Diocesan Pastoral Synod, 
which will, when it meets in a few years’ time, take 
stock of all we have done so far, and where and how 
we should proceed.

This is a quick overview of some of our work over 
the last seven months and we pray that, through the 
grace of God and your support, we will keep working 
together for our Maronite Church, the church rooted 
in the spirituality of Kadisha and Qannoubine and 
faithful to the sacred tradition and the teachings of our 
Catholic Church and led by the consecutive Patriarchs 
over the years. Allow me to mention tonight our cur-
rent shepherd, His Eminence and Beatitude Mar Be-
shara Boutros Cardinal Rai who will be visiting Aus-
tralia this November. This visit will be an integral part 

of our work this year. 

Dearly Beloved in Christ, we are Australian Maronite 
Catholic of Lebanese background. We are proud citi-
zens of Australia. We have accomplished much here 
and contributed much. We are loyal to Australia. It is 
our country. And we know how much our country does 
for its citizens and we are grateful for this great nation. 
This year, in the Australia Day Honours List, a number 
of Maronites have received public accolade for their 
efforts. I am speaking of our beloved children: Mr 
Louis Fleyfel in Victoria and Mr Anwar Harb in New 
South Wales. I would also like to highlight the nomi-
nation of Mr Elie Akouri as a Cultural Ambassador on 
Australia Day. I congratulate them all. 

Allow me on this occasion, to acknowledge the pres-
ence of our distinguished guests who have joined us 
tonight to celebrate the feast of St Maroun. I thank His 
Excellency Archbishop Paul Richard Gallagher, Ap-
ostolic Nuncio to Australia, for his presence with us 
on this special occasion. Your Excellency, thank you 
for traveling from Canberra to be with us and for your 
support, prayers and friendship, especially in these 
first few months of my episcopate. 

Your Excellency Professor Marie Bashir, we welcome 
you at St Maroun’s Cathedral. We are honoured that 
you and Sir Nicholas were able to join us tonight. Our 
gratitude also goes to The Hon Barry O’Farrell, Pre-
mier of NSW, for changing his previous plans to join 
us tonight. We are proud to count you a friend of the 
Lebanese and Maronite community. A warm welcome 
to the Bishops, Ministers and Members of Parliament 
to whom I know this is an extremely busy time. Our 
gratitude also goes to all of you present here tonight. 
You have enriched this celebration by your presence 
and prayers.  

Dearly beloved, let us reflect again on the parable of 
the mustard seed. Our Lord tells us that the Kingdom 
of Heaven is a kingdom that is growing exponentially 
and a place for us to have a shelter, like the birds. We 
are those birds of heaven who seek protection in the 
living tree which is Jesus Christ, Our Lord and God. 
The Kingdom of Heaven is a refuge for all of us. May 
we always be faithful to this Kingdom, faithful to God, 
to the Maronite Church and to Australia. And may we 
stand for openness to the diversity in our Australian 
society and to all it offers us, to other religions, and 
for openness to the poorest of the poor and those who 
need us. 

May the Almighty Lord God by the intercession of 
our Father, St Maroun, protect and bless our country 
Australia. May He grant peace to all countries and na-
tions especially Lebanon and Syria. Let us pray that 
we remain together in the unity of love and faith: for 
love lives only in a heart which is faithful, open and 
remembering. Amen. 

+ Bishop Antoine-Charbel Tarabay
Maronite Bishop of Australia 

News
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ONLY AVAILABLE AT
HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN

SHOP with CONFIDENCE Shop online or mobile: harveynorman.com.au
Choose to pick up in store or have it delivered.

HARVEY NORMAN @ DOMAYNE AUBURN
103-123 Parramatta Rd. 8748 4200
Located on ground level (Entrance to carpark off Station Rd.) (Computers/Electrical only)

Ends 16/02/14. Harvey Norman® stores are operated by independent franchisees.

27
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88
_A
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$1499
Electrolux E:Line Pyrolytic Oven.
Nine cooking functions, huge 80L capacity, mark-
resistant stainless steel finish, quadruple-glazed
finish. EPEM61CS

BT489 JAGCB

$248
Blanco Inset Sink
and Tap Package
(Right Hand Drainer).
WELS 4 star, 7.5L/min. BJARAH8SRBBT489

Also available in Left Hand Drainer. BJARAH8SLBBT489 . . . $248

HOT DEAL

Smeg 900mm Cooking Package.
• Smeg 900mm Freestanding Cooker.
Large 96L capacity oven with eight cooking
functions. Also features a 6-burner cooktop
with teppanyaki plate. C91GMXAT

• Smeg 900mm Canopy Rangehood.
Air extraction rate: 1170m³/hr. SA900CXB

C91GMXATPACK1

$3299

PACKAGE VALUE

$449
‘Franke’ Double Bowl
Undermount Sink.
860 x 500mm. PFX620B

$197
Robinhood 1080mm Sink & Tap Package.
Package includes: basket waste, chopping board, wire
dish rack, Stainless Steel tap hole cover, TPO1200 pull-out
tap, 1080mm sink, installation kit (includes adhesive foam
gasket tape, fixing clips, sink cut-out template). SPB1CWB1080

PACKAGE
VALUE

E:LINE DESIGN

$248
Euromaid 580mm
Gas Cooktop.
Features four gas burners plus wok
burner, integrated easy ignition
and easy-clean enamel trivets. WK60S

$177
Pyramis ‘Kronos’ Single
Lever Tap Mixer.
WELS 4 star rating, 7.5L/min. PT400

$699
Schweigen 900mm Exclusive
Undermount Rangehood.
Air extraction rate: 1100m³/hr. HN9UM

GIANT KITCHEN APPLIANCE CLEAROUT!
THIS WEEKEND ONLY! ENDS SUNDAY 16TH

UPDATE YOURUPDATE

Kitchen
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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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رعى سفري خادم احلرمني الشريفني لدى اسرتاليا  نبيل 
بن حممد آل صاحل الفعاليات واالنشطة الثقافية السعودية 
التعددية  مهرجان  هامش  على  اقيمت  اليت   2014 للعام 
افتتاحه يف  الذي مت  السنوي  الوطين االسرتالي  الثقافية 
العاصمة االسرتالية كانبريا حبضور ما يقارب مائة ومخسني 
ألف شخص ومشاركة 44 دولة أجنبية وخليجية وعربية و 

578 عارضًا من اسرتاليا وخارجها. 

وقد  شهد احلفل االفتتاحي ملهرجان هذا العام  لوحات من 
الفلكلور السعودي من خالل الرقصات الشعبية السعودية 
اليت اداها  الطلبة السعوديني على خشبة مسرح املهرجان 
، واليت ضمت العرضة النجدية واملزمار احلجازي والرقص 

السفري آل صاحل  يرعى الفعاليات واالنشطة الثقافية 
السعودية باسرتاليا  للعام 2014

الينبعاوي واختتمت بالنشيد الوطين السعودي الذي اداه 
الطلبة برفقة السفري ال صاحل ووقف له مجهور املهرجان 

تقديرا واحرتاما . 

وقد استقطبت اخليمة السعودية الثقافية اليت اقيمت يف 
املهرجان عدد كبري من الزوار من املسؤولني االسرتاليني 
واالجنبية   االسرتالية  والشخصيات  العرب  والسفراء 
ومدراء واساتذة عدد من اجلامعات االسرتالية ومجهور من 
االسرتاليني وخمتلف اجلنسيات الذين كان يف استقباهلم 
السفري آل صاحل ونائبه فيصل بن غازي حفظي وامللحق 
ورئيس  طالب  بن  العزيز  الدكتورعبد  باسرتاليا  الثقايف 
عبدالعزيز  بالنيابة  كانبريا  يف  السعوديني  الطلبة  نادي 

املسامح واعضاء السفارة وامللحقية الثقافية .

خاص  جناح  العام  هلذا  السعودية  اخليمة  تضمنت  وقد 
للمعروضات الرتاثية السعودية وركن  لنقش احلناء ومعرض 
تراث  من  جانبًا  متثل  ولوحات  صور  فيه  عرضت  ثقايف 
اململكة ونهضتها احلديثة، وافالما وثائقيا باللغة االنكليزية 
واملطبوعات  الكتب  من  كبري  عدد  توزيع  اىل  اضافة   ،
اليت  املتنامية  االجنازات  عن  املعربة  اإلعالمية  والنشرات 

شهدتها اململكة ، ونهضتها يف خمتلف اجملاالت.

الطلبة  ونادي  السفارة  وأعضاء  رئيس  قام  حني  يف 



Page 21صفحة 21     

مـناسبات

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

بالتواجد  كانبريا  العاصمة  يف  السعوديني 
يف اخليمة باللباس الوطين السعودي وقاموا 
بتوزيع بالونات بالوان العلم السعودي على 
االطفال وقدموا خالل القهوة العربية والتمور 
مجهور  باهتمام  حظيت  اليت  السعودية 
املهرجان وجعلت من اخليمة السعودية أحد 

أكثر اخليم استقطابًا للزوار .

تصريح  يف  صاحل  أل  السفري  عبرَّ  وقد 
ادىل به عن أهمية املشاركة يف الفعاليات 
اململكة  رسالة  لتوصيل  املتنوعة  الثقافية 
إىل  حضارية  ومعان  قيم  من  حتمله  وما 
الشعب االسرتالي والشعوب الصديقة يف 

العامل قاطبة.

واعرب عن تقديره للتجاوب واالقبال الودي 

اليت حازت عليه اخليمة الثقافية السعودية 
من املسؤولني االسرتالني ورواد املهرجان 

من االسرتاليني وجنسيات اخرى .

كما وجه السفري ال صاحل الشكر والتقدير 
العضاء السفارة وامللحقية الثقافية و نادي 
الطلبة السعوديني يف كانبريا الذين شاركوا 
السعودية  الثقافية  الفعاليات   اجناح  يف 
خالل املهرجان مثمنا ومقدرا اجملهود الكبري 

الذي بذل من اجلميع.

من جهته عب وكيل وزارة التعددية احلضارية 
زيارته  لدى  ميكانيس  نيقوال  االسرتالي 
للمشاركة  شكره  عن  السعودية  اخليمة 
املهرجان  فعاليات  يف  املهمة  السعودية 
وحقيقيا  غنيا  مصدرا  شكلت  أنها  وأكد 

للمهرجان وأهدافه.

السفري آل صاحل  يرعى الفعاليات واالنشطة الثقافية 
السعودية باسرتاليا  للعام 2014
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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 كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
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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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

زورونا وستذهلكم النتائج

FAROUK

0406 281 985
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101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

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

العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا

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  
على األرقام التالية: غولدا 0447176293 –  إيف 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
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الساعة 25 يف مـلبورن
كلمة ورد غطاها

برناجمه  من  اكد  الصّياح«  »ابو  سبيعي  رفيق  الشعب  فنان 
لواء  يف  السوري  شعبنا  »ان  اجلمعة  امس  يوم  الصباحي 
بالعودة  صاخبة  تظاهرات  يف  يطالب  السليب  االسكندرون 
كما  شعبنا  واطلق  هذا  السوري.  الوطن  يف  األم  حضن  اىل 
يقول ويؤكد الفنان الكبري  ابو صّياح يف برناجمه التلفزيوني 
»كلمة ورّد غطاها« ان شعب اللواء السليب يف كل انطاكيا 
وعلى  الصديقة  الدول  ولكل  املتحدة  لألمم  ابرق  وتوابعها  
العامل  شرفاء  وكل  الالتينية  وامريكا  والصني  روسيا  رأسها 
وخاصة يف الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا مبذكرة تارخيية 
الشعب  من  جزء  هو  االسكندرون  لواء  شعب  ان  فيها:  جاء 
االمة  من  جزء  حنن  أتراكا..  ولسنا  سوريون  حنن  السوري.. 
السورية واجملتمع السوري العربي ُسلخ وُبرت هذا اللواء السليب 
عن الوطن االم يف 14 كانون االول 1939، بصفقة استعمارية 
بني تركيا وفرنسا. حنن اليوم يف العام 2014 ميالدية وبعد 
حواىل 75 عاما من املؤامرة جئنا لنؤكد قناعاتنا التارخيية الوطنية 
والدينية مسيحيني ومسلمني يف اللواء وحتديدا من العاصمة 
االوىل مدينة الرب كما اعلنتها الكنيسة االنطاكية بكل فروعها 
نرفض سلخنا وبرتنا عن جسم سورية االم ومنع سيادة االمة 
السورية على هذا اجلزء املقدس من ارضها، وتعتربه خرقا حلرمة 
سيادة االمة والوطن وللمادة الثانية والعشرين من عهد اجلمعية 

االممية ولكامل االرض الوطنية السورية. اننا ومن جديد حنتج 
بشدة على ضمنا اىل تركيا علما ان 98 يف املئة من سكان 
اللواء هم سوريون أبا عن جّد ومنذ االزلية، حنن نطلب من االمم 
املتحدة ومن حاضرة الفاتيكان ومن كل االمم املتحضرة العودة 
اىل الوطن االم.. حنن سوريون مسيحيون انطاكيون ومسلمون 
على السواء نطالب وسنبقى نطالب اجلمعية االممية وخصوصا 
االمم املتمدنة والصديقة ان تؤيد االثباتات السورية وان تؤيد 
حال عادال ملسألة االسكندرون وتبقى املقاومة هي احلل االوحد 

يف اثبات حقنا الوطين باستعادة هذا اللواء.
***

نرفع الصالة لقداسة احلرب األعظم البابا فرنسيس.. نصلي معه 
يف قداس يوم االحد، وكل أحد، من اجل السالم على ارض 

السالم ومنبعه...
قداسته يقول: ان سورية كما يف اعمال الرسل ويف االجنيل 
املقدس هي مهد املسيحية، وحنن كمسيحيني حنّج اليها كما 
يقول القديس بولس الذي اهتدى على دروب دمشق.. نعم 
هي ارض الرسالة ففلسطني جنوب سورية، ومن ارض الشام 

انطلقت كل االديان السماوية اىل العامل.. أليس كذلك؟
***

حتية تقدير وحب لالعالمي املسؤول عن جريدة اهلريالد الغراء 
يف ملبورن االستاذ كميل مسعود على كفاحه الطويل يف دروب 

خدمة الكلمة اليت آمن بها ونذر نفسه خلدمتها، تاريخ هذا الرجل 
يف الوطن وهنا يف اسرتاليا من خالل جتربته الطويلة اليت تناهز 
االربعني سنة يؤكد، ومن خالل اعماله، صحة ما نكتبه يف هذه 
احيانا  احلياة  وبالرغم من قساوة  العجالة...  كميل مسعود  
يتغلب على كل الظروف القاسية ليشهد لكلمة احلق وليدّونها 

قناعة وجدانية لقرائه..حتية له يف عرينه.
***

الوطين احلر  التيار  الذي دعا حلضوره  الوثائقي اهلام  العرض 
يف ملبورن هو اليوم حديث اجلالية بكل فئاتها. الناس طلبت 
على  التلفزيوني   DVD الـ  هذا  توزيع  التيار  مسؤولي  من 
العربية  باللغتني  جاء  كونه  االسرتالي  اجملتمع  مؤسسات  كل 
الكبري  العمل  للقيمني على هذا  نقول  ان  نبقى  واالنكليزية.. 

واهلام: حفظم اهلل وشكرا لكم.

جاءنا من الشيخ اميل هاشم وعائلته هذه الربقية: »اننا نتقدم 
منكم بكلمة شكر ووفاء لتغطيتكم خرب وفاة الراحلة »ام داني« 
حوا اهلاشم وتغطيتكم للمأمت املهيب الذي اقيم لراحة نفسها 
الطاهرة يف وداعها االخري«. اننا نشكر االستاذ رئيس حترير 
ونشكر  رزق،  بو  أنطونيوس  االعالمي  الغراء  اهلريالد  جريدة 
من  وكل  ملبورن،  العزيز يف  مسعود صديقنا  كميل  االستاذ 
الشاعر  وخاصة  داني«  »ام  املرحومة  يف  كلمة  وارجتل  كتب 
الكبري شفيق فياض واالخ العزيز سامي مظلوم وكل االوفياء 

الذين شاركوا يف الصالة واتصلوا بنا..
جزاكم اهلل خريا وفرحا.. وشكرا لكم مجيعا.

أميل هاشم

شكرا جلريدة اهلريالد

هم  اهلنا زرعوا العاملني احالما
فكيف نقطف هذا الزرع آالما

ُتصلب الشام؟ يا جمد الصليب بها
فكل مصلوب حق مثلها قاما

وُتقصف الشام؟ لو طفٌل يظل بها
حيًا يفّجر ارض اهلل اميانا

هذي هي الشام ُقْل للطامعني بها
تعّلموا الدرس.. جمد الشام ما ناما

شـوية  شـعر

أهل الشام
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ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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 ملاذا العماد
ملاذا العماد ميشال عون بالتحديد..

سؤال يبقى دون جواب يقنع املواطن..
نعم العماد ميشال عون صاحب مبدأ ال يرتاجع عنه هو ان يكون 
شؤون  وترعى  الدستورية  مؤسساتها  على  حترص  دولة  عندنا 

الناس.
وعمولة  هنا  من  عمولة  مساسرة..  دولة  ال  وتنتج  تعمل  دولة 
ناهزت  دولة  اهلل..  لرمحة  مرتوكان  واملواطن  والوطن  هناك  من 

مديونيتها السبعني مليار دوالر.
هذا ما كان حيلم به رمحه العميد رميون اده الذي بقي مالحقا من 
خصومه السياسيني طيلة حياته السياسية حتى توفاه اهلل باملنفى 

يف باريس.
والعربية  اللبنانية  الساحة  على  صعبا  رقما  عون  العماد  برز  لقد 
والعاملية من خالل مواقفه الوطنية املشرفة اليت مل يساوم عليها 
باملطلق، وااللتزام بشؤون املواطن والتعامل مع دول اجلوار بكل 

صدق بعيدا عن االغراءات مادية كانت او عريها.
الكربى  الدول  العماد عون مناصب مهمة من بعض  ُعرضت على 
شرط التخلي عن بعض حلفائه.. رفض التخلي عن اي منصب كان 
ولن يتخلى عن قناعاته خاصة الوطنية منها، حمذرا هذه الدول من 
التدخل يف شؤون لبنان الداخلية، وهذا ليس جبديد على هذا الرجل 

فتارخيه العسكري الشريف يشهد له بذلك.
أثناء توليه رئاسة احلكومة العسكرية دفع فاتورة كبرية كان وراءها 

اكثر من جهة أرادت بقاء احلرب على الساحة اللنانية.
لبنان  سيادة  عن  دفاعا  باهظة  فاتورة  دفع  الطائف  اتفاق  ويف 
 15 هناك  ليبقى  فرنسا  اىل  قسرا  الوطن  مبغادته  أدت  وشعبه 

عاما.
اما الفاتورة االكرب اليت دفعها لبنان يف وجوده وكيانه فهو امعان 
رئيس  من  اجلمهورية  رئيس  حّول  الذي  الوطن  بدستور  الطائف 
فعلي حامي القوانني والدستور اىل رئيس »بوسطجي«.. مراقب 
وشاهد زور عند كل هزة تعصف بالوطن ويف كل استحقاق مير 

مسـعـوديـات

بقلم كميل مسعود

به لبنان.
نتذكر تصارحيه عن حماربة  الباريسي كلنا  منفاه  ومع عودته من 

الفساد واملفسدين وعدم تغطية احد.
جرائد  من  اعالمها  بوسائل  دفعت  الفاسدة  الفئة  هذه  ان  اال 
وتلفزيونات واذاعات اىل حماربة العماد ودس السموم والتضليل 

والتشويه حبقه.
قابل  الذي  الواعي  اللبناني  الشعب  عند  الفعل  ردة  وكانت 
احملرضني واالعالم املشبوه واضحة وجلية يف انتخابات 2005 اليت 
كانت مبثابة استفتاء على شعبية هذا القائد الوطين الكبري بالرغم 
من ماليني الدوالرات اليت ُأنفقت لشراء الضمائر.. ويف انتخابات 
2009 أنفق ما يقارب ملياري دوالر لشراء االصوات وشحن الناس  
من اخلارج ونقل تذاكر النفوس من مناطق اىل مناطق أخرى اىل 
الفتاوى اليت اطلقت يف املساجد واخلطب يف الكنائس ضد العماد 
عون اليت سبقت االنتخابات بيوم واحد ومع هذا كله كانت النتيجة 
ان تكتل التغيري واالصالح حصد  27 مقعدا نيابيا وذلك بزيادة 

تسعة مقاعد عن انتخابات 2005.
يكفي العماد عون فخرا واعتزازا توقيُعه على »وثيقة التفاهم« مع 
حزب اهلل هذه الوثيقة اليت جنبت لبنان حربا طائفية كان خُيطط 

هلا.
حقوق  حيمي  النه  االرثوذكسي  القانون  على  العماد  صّوت  كما 
النيابي، النه  املسيحيني املهمشني ويسرتجع حضورهم ودورهم 
وفق قانون الستني فان اكثر من نصف النواب املسيحيني حمسوبون 
على الطائفة فيما هم يلتزمون بالتصويت لصاحل الطوائف االخرى 
مصلحة  ضد  ذلك  كان  ولو  الربملانية  الندوة  اىل  توصلهم  اليت 
من  حتى  بالرفض  قوبل  القانون  هذا  فان  ولالسف  طائفتهم.. 
رئيس اجلمهورية الذي قال انه يقطع يده وال يوقع عليه.. وان 
تصويت العماد على هذا القانون حلماية الصوت املسيحي نابع من 
كان  قويا  املسيحي  كان  اذا  انه  منه  ادراكا  الوطن  على  حرصه 
لبنان قويا الن الوطن يقوى بكل فئاته وطوائفه واال فقد ميزته 

ومربر وجوده.
وانتقل فكر العماد عون اىل مؤيديه ومناصريه ونوابه حيث حول 
الوزيران جربان باسيل ونقوال صحناوي وزارتي الطاقة واالتصاالت 
وزارتني  اىل  اخلزينة  على  عبئا  تشكالن  هامشيتني  وزارتني  من 

منتجتني تدران املال على اخلزينة وهم يريدون املال جليوبهم..
هل العماد خائن وجمرم النه وقع على وثيقة تفاهم من حزب اهلل 
وألنه  املفسدين  مبحاربة  ويطالب  الفساد  حيارب  وألنه  اللبناني 
سوى  له  عدو  ال  وألنه  وشعبه  الوطن  لصاحل  هو  ما  كل  يعمل 

اسرائيل؟؟!!
باجليش  غدروا  والذين  العدو  مع  ويتعاملون  تعاملوا  الذين  اما 
اللبناني يف نهر البارد والضنية وطرابلس وصيدا وعربا وعرسال 

فال ينقصنا اال وصفهم باالبطال.
نعم العماد عون مالحق من السياسيني السماسرة واعالمهم األصفر  

وسيبقى مالحقا، الن الشجرة املثمرة ترمى باحلجارة.
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حتية للتيار الوطين احلر 
يف ملبورن

بدعوة من التيار الوطين احلر يف ملبورن وعموم اسرتاليا لبت 
فعاليات اجلالية وحشد كبري من املواطنني الدعوة مساء االحد 
املاضي حلضور فيلم وثائقي حي عن »املشرقية« وما يتعرض 
له املسيحيون االنطاكيون مع شركائهم يف الوطن الواحد من 
ارهاب »االرهابيني«... احلقيقة ان الصورة واحلدث جيعالنك 
السماء  بتعاليم  املؤمنني  كل  يعانيه  ما  على  حزنا  تبكي 
والغكرية  العقائدية  واملذاهب  والطوائف  االديان  كل  من 
وغريها.. لكن فسحة االمل بالنصر االكيد لكل تعاليم احملبة 
والوحدة يف بالدنا والعامل هي ما جيعلك مؤمنا ان دماء هؤالء 
القيامة والنصر حتما هما حصاد  االبرياء الطاهرة تؤكد ان 
كفاح وصمود عز نظريهما يف هذا الكون الرهيب، العجيب 

والغريب..
رجال دين وحكايا اميان... مشردون من امهات واخوات وآباء 
احلية املعربة عن جلجلة قدمية جديدة  الشهداء وشهاداتهم 
املباركة  االرض  تلك  ابناء  احلقيقي  االميان  أبطال  سطرها 

ارض الرساالت السماوية السمحاء..
االرهاب ال دين له فهو صناعة جهنمية حيركها الشر واشرار 
اخلري  قوة  قوتني  مسرحه  على  فرز  اليوم  العامل  العامل.. 
املتمسكة  اخلري  لقوى  هي  حتما  الغلبة  لكن  الشر،  وقوة 
باحلق واحلقيقة، املؤمنة بثقافة احلياة، ثقافة الوعي القومي 
واالنساني الراقي،.. رجال دين من كل الطوائف واالديان 
حتدثوا يف اجلوهر وبعد ان استمعنا هلم شعرنا بغضب شديد 

يف أعماقنا، انه غضب السماء واالرض فينا.
واالمني  املشرق  وسائر  النطاكيا  العام  البطريركي  النائب 
العام للمؤمتر املشرقي االنطاكي املطران مسري مظلوم حتدث، 
كلمته  فجاءت  االله،   - للكلمة  احلي  والشهيد  العاّلمة  وهو 
لتؤكد ان االنسان هو الغاية االساسية يف هذا الوجود.. من 
هنا كان ليسوع ان يتجسد انسانا فهو ابن االنسان، وهو 
الثائر االول على االرهاب والعنف واجلمود واملوت النه باعث 

احلياة اجلديدة املفعمة باحملبة والعطاء..
العربية  العام للجمهورية  العاّلمة امحد حسون املفيت  الكبري 
السورية، الذي يعتربه املسيحيون يف كل سورية مفتيا هلم 
مجيعا النه هو مفيت سورية، اكد ان االرهاب مصريه الزوال 

واملوت احلتمي ومن يعش يَر!
املذاهب  كل  من  االسالمي  الدين  ورجال  املطارنة  السادة 
اكدوا يف مداخالتهم صحة الثقافة املشرقية لكل ابناء هذه 
التاريخ  علم  يف  املعروفة  الشام«  »بالد  املسماة  املنطقة 
واجلغرافيا بسورية الطبيعية كما اكد رجال الدين االفاضل.

بطريرك االرمن يف انطاكيا وسائر املشرق سلط الضوء يف 
مداخلته على مذابح االتراك العثمانيني حبق االرمن يف العام 
1915 حيث قتلوا مليون ونصف أرمين وهّجروا مليونني، انها 
لعنة السماء واالرض حتى قيام الساعة على بين عثمان على 

حد تعبري البطريرك االرمين...
الكنائس  سرقة  عن  حية  مشاهد  الفيلم  يف  وُعرضت  هذا 
رجال  وقتل  املساجد  ونهب  املؤسسات  وخراب  وتهدميها 
الكهنة  وقتل  والراهبات  املطارنة  وخطف  والعلماء  الدين 
واالطفال واالعتداء على النساء والقاصرات عمال بفتاوى ال 
عالقة الي دين بها.. املؤامرة هي تهجري املسيحيني الذين 
كما وصفهم املفيت العالمة امحد حّسون هم »ملح االرض« 
مسلمني  نكون  ان  قبل  مسيحيون  كلنا  وحنن  ناسنا  وهم 
هم  املسيحيني  ان  مظلوم  مسري  املطران  قاله  ما  ونؤكد 
الذين استقبلوا املسلمني الذين جاؤوا من اجلزيرة العربية 
لنصرتهم على ظلم واساءة البيزنطيني هلم آنذاك، لكن هؤالء 
االرهابيني ومن يصّدرهم اىل بالدنا ومن ميّوهلم وخيطط هلم 
ويدعمهم ال عالقة هلم بالدين االسالمي الذي يكتنه العدالة 
متام..  كاملسيحية  االنساني  جوهره  يف  والسماح  واحملبة 
احلقيقة عمل رائع فيه حقائق من ارض الواقع انطالقا من 
فلسطني وتركيا وقربص ولبنان والعراق، واالن يف سورية 
املسيح يف  السيد  اكده  ما  اال  نقول  لن  ولكن  ومصر... 
تعاليمه »ان ابواب اجلحيم لن تقوى علينا« وحنن كقوى خري 
وحمبة وعدالة وانسانية يف هذا العامل جمندون هلذه احلقيقة 

الدامغة وهلذا االميان الكبري.
نقرتح  واننا  احلر،  الوطين  التيار  يف  لكم  شكرا  جديد  من 
توزيع هذا الـ  DVD على كل مؤسسات اجملتمع االسرتالي 

كونه مسجل باللغتني العربية واالنكليزية.
برئيسه  االجتماعي  العودة  دار  مؤسسة  وحنيي  حنييكم 

ومؤسسه االستاذ طوني حلو، واىل االمام.

بقلم تموز األسمر

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

هكذا سارت صفحات كتاب« 
ثورة جسد« للكاتبة الصحفية 
األدب  بني  السالمي  ألفة 
جيمع  فالكتاب  والسياسة، 
مزيج  صفحاته  طيات  بني 
أدب  بني  مبتكر  خلليط  رائع 
حمنة  من  تولد  الذي  املعاناة 
بالكاتبة،  أملت  اليت  املرض 
اليت  السياسة  معاناة  وبني 
متخضت عنها الثورات العربية، 
فجاء الكتب بديعا حيمل الكثري 
من املعاني اإلنسانية اجلميلة، 
الكفاح  من  متعددة  وصور 
والتشبث  والتمرد  واملثابرة 
كل  حنو  والسعي  باحلياة 
ماهو مجيل وأفضل، فالكاتبة 
واخلالص  التحرر  الي  تسعي 
من املرض، والشعوب العربية 
علي نفس الطريق تثور مطالبة 
باحلرية ورفع الظلم، ويف هذا 
السياق كتبت ألفة السالمي » 
احكي قصة الوطن واجلسد يف 

»ثورة جسد« كتاب جيمع بني األدب والسياسة

وطاقة نور كربى، فتحت الشبابيك لنسمات احلرية وأشرعة 
احلب«

ومع كل املعاناة ظلت ألفة زهرة متنح احلياة رحيقها بعد أن 
القوة علي مقاومة هذا املرض اللعني، فأهلمها  منحها اهلل 
ذلك الصراع قوة سجلتها عرب صفحات الكتاب يف شجاعة 
نادرة، ورمبا هذا البوح كان هو احد أسرارها يف املقاومة، 
واالستسالم،  أوالتقوقع  اخلوف  وعدم  الصعب  التحدي  انه 
وكلها عوامل ساعدت يف إنتاج هذا العمل األدبي الصادق، 
بقوهلا  املرض  الكاتبة  تصف  الصدق  شديدة  عبارة  ففي 
من  أقتالعي  حاولت  عواصف  هبت  أشهر  عدة  منذ  »وأنه 
حديقيت وكسرت أغصان األشجار ومازلت أقاوم لكى أنتصر 
على العاصفة فتحط الرياح بلقاحها على ورق الشجر فتزهره 

وتثمره«
لقد متخضت هذه املعاناة عن حلظات إميانية ونورانية كتبت 
عنها ألفة قائلة عجيب أمر اإلنسان، إذا علم أن به مرضًا 
معينًا قلق وزاد همه، وحرص علي عالجه بأسرع وقت، السيما 
إذا كان مرضه خطريًا، وال حيرك هذا الشخص هذا الشخص 
ساكنًا، بل ينام قرير العني إذا علم انه مبتلي بالغفلة، قال 
تعالي : » وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا » ) الكهف : 
28 )، وهذا املرض هو الذي جيب علي اإلنسان أن يفطن له 

ويبدأ بعالجه قبل أي مرض أخر
جاءت ألفة إىل القاهرة قبل عشرين عاما وفد تعرفت عليها 
أغواره  سرب  حناول  الصحافة  عامل  طريق  بداية  يف  وحنن 
رقيقة  صحفية  ألفة  كانت  وأخرى،  صحيفة  بني  متنقلني 
تشق طريقها بثقافة مزدوجة متنحها الكثري من التميز، كانت 
صادقة معطاءة ال تبخل بفكرة وال حتجب مساعدة يف عامل 
يتصارع فيه اجلميع من اجل السبق والتمييز، أما هي فكانت 
طرازا فريدا يف زمن األنانية هذا والذي يصعب فيه العثور 
علي الصداقة احلقيقية، مل تتوقف متابعيت لكتابات ألفة بعد 
اختياري لطريق اهلجرة والبعد عن الوطن، وظلت هي تصعد 
التنفيذي  التحرير  رئيس  إىل  وصلت  حيت  الصحافة  سلم 
أفادت  تليفزيونه  برامج  لعدة  اليوم ومعدة  العامل  لصحيفة 

كثريا املشاهد الذي تابعها
إىل  قليلة  أيام  قبل  القاهرة  كتابها يف  توقيع  حفل  حتول 
مظاهرة حب فالتف حوهلا الكثريون من األصدقاء واحملبني 
أما هي فقد  الرائع،  يباركون ويهنئون هذا اإلجناز األدبي 
حتدثت بهذه املناسبة وقالت أن كتابها اجلديد الذي حيمل 
عنوان ثورة جسد وهو رؤيتها لثورتني قام بها جسدها الثورة 
األوىل وهى ثورة التغيري يف وطنها تونس والثورة الثانية 

اليت قام بها جسدها وحارب املرض اللعني السرطان .
 اثين كل من الكاتب السيد ياسني رئيس مركز الدراسات 
اإلنسان  إن  قائال  الكتاب  علي  األسبق  باألهرام  السياسية 
الشجاع هو الذى يثور ويغري بوجدان جسده لألفضل، كذلك 
املفكر د.مصطفى الفقى الذي قال نرجو أن يعرب القطرين 
عنق  مرحلة  وهى  احلالية  املرحلة  وتونس  مصر  الشقيقني 
الزجاجة خبري وسالم وأن حيققوا املزيد من أجل التقدم لألمام 
وأن ثورة اجلسد اليت بنت عليها املؤلفة كتابها هي شيء 

أساسى للتقدم لألفضل.

صالح سليمان

ثورتيهما، فتشت عن ابتسامة سقطت بني تعرجات الصخور 
بها  ألحتمي  الفائر  والشباب  النضرة  الطفولة  ومغامرة يف 
من دماء تسيل يف ميادين األوطان وأوجاع تفرتس العقل 

والروح »
للنشر،  هال  دار  عن  396 صفحة، وصدر  الكتاب يف  يقع 
ويستطيع القارئ أن يشعر عرب صفحاته بذلك التناغم الرائع 
تونس ومصر  ثورات  اندالع  الكاتبة بني  انتقلت فيه  الذي 
واملرض الذي عاشت تفاصيله الدقيقة، ففي أحد املعاني 
املؤثرة مع املرض تقول ألفة السالمي » ودون أن استدعيه، 
العضالت  ابين وكأنه شعر بأملي فيحاول تدليك  أجد حممد 
والرقبة فأشعر باسرتخاء وأمسح دموعي املنسابة علي خدي 
إشفاقا عليه من دموعه احملبوسة، ومن أنفاس اخلوف اليت 
خترج من صدره يف حرقة.. ومبجرد ان يكشف دموعي اليت 

تبلل خدي نصبح شخصًا واحدًا ويبكي بعيوننا األربعة .«
الذي  املرض  مقاومة  بثورة  مشتعال  ألفة  جسد  كان  هكذا 
أمل بها متاما بالتوازي مع اشتعال الثورات العربية، فالثورة 
بلدها  مصر  إىل  وامتدت  األصلي  بلدها  تونس  يف  بدأت 
الثاني، وأصبحت الكاتبة يف حلظة نادرة من حلظات العمر 
تعيش بني ثورات اجلسد وثورات األوطان وتقول يف هذا 
اإلطار »بينما األوطان ترعى مولودتها الثورة وتثبت خطاها 
حنو الغد األفضل، كان الصراع على أشده بني إرادة احلياة 
وشراسة املرض اللعني«، كما كتبت »مثلما كانت العذابات 
كانت حلظات السعادة كالنبوءة.. فالمست أحضان اإلنسانية 
بكر،  رحم  من  جديدة  والدة  كان  التحرير  فميدان  الرحبة«، 
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اعداد:  أكرم املغوّش

احلسناء روالند معلوف النت 
االنسان بقيمته االخالقيه 

والعلميه والوطنيه

وجــــه
االســـبوع

تربية  وسعادتها  العائلة  جناح  مصدر 
الصاحلة  الوطنية  الرتبيه  والبنات  االبناء 
احلسناء  عليه  تؤكد  ما  هذا  العلوم  وحتصيل 
بيار  السيد  كرمية  معلوف  روالند  اخللوقه 
وعقيلة  معلوف،  ماري  والسيده  معلوف 
الدكتور االختصاصي املعروف بطب االسنان 
دراستهم  يتابعون  وبنت  ابناء  ثالثة  وهلما 
وكالوي. جريوم  جاشوا،  جاسنت،   بتفوق: 

ولدت احلسناء روالند يف مدينة زحله الرائعة 
من  قامات كبريه  والعرب  لبنان  اعطت  اليت 
وادباء  وشعراء  وسياسيني  مجهوريه  رئيس 
وفنانني وقاده روحيني وعسكريني كما انها  
آل معلوف  اهلها  اىل  والدم  بالروح  تنتسب 
العامل  اعطت  اليت  اجمليدة  العائلة   هذه 
تركوا بصماتهم يف  الذين  والشعراء  االدباء 

دنيا االدب.
ويف سيدني ترعرعت وتعلمت وحازت من 
من  وهي  احملاسبه  يف  اجازه  خاص  معهد 

حسناوات اجلاليه خلقًا وابًا.
تقول روالند دائما اشكر اهلل على نعمه مع 
الذين نتمنى  الغوالي  زوجي احلبيب واجنالنا 
ليحصلوا  املعرفه  سعة  مينحهم  ان  اهلل  من 
تليق  اليت  املراكز  ويأخذوا  العاليه  علومهم 
بهم وهذا ما نتمناه جلميع ابناء وبنات اجلاليه 
العظيمة  االسرتاليه  البالد  هذه  يف  العربية 

املتعددة احلضارات والثقافات .
كما امتنى ان يكون هناك جملس او منتدى 
السيدات  لتأهيل  العربيه  للمرأة  ثقايف 
لنا  يكون  ان  اجل  من  االسرتاليات  العربيات 
الربوفيسوره  كما  القرار  مراكز  يف  حضور 
نيو ساوث  حاكمة والية  ماري بشري  السيده 
وكذلك  لنا  كبريًا  مثاال  نعتربها   اليت  ويلز 
بريي   عبود  باربره  احملاميه  والنائبه  الوزيره 
موحده  اجلاليه  تبقى  ان  ايضا  امنياتي  ومن 
كانت  خالفات  اية  هنا  اىل  تنقل  ال  وان 
سياسيه او غريها الننا نعيش يف دوله راقيه 
وتؤمن  يرام  ما  افضل  على  املواطنيه  حترتم 
لنا ما حرمنا منه يف اوطاننا االم  ويطيب لي 

ان أقول:

احملبه هي اهلل وعلينا ان نبتعد عن كل ما 
خيالف مشيئة اهلل الن اهلل حمبه.

 
رائعه  صبيه  النت  معلوف  روالند  احلسناء 
بتفكريها واخالقها وثقافتها والشكل احلسن 
النت  عماد  اخللوق  الدكتور  زوجها  مع  وهي 
العربيه  اجلاليه  لعائالت  بديع  مثال  واجناهلما 
الثقافات  املتعدد  االسرتالي  واجملتمع 
االسره  وشعارهم  سيدني  يف  واحلضارات 

الناجحه من جناح الوطن. 

الدكتور عماد التن وعقيلته

كتب أكرم املغوّش

والية  يف  االسرتالية  احلكومة  منحت 
للدكتور  رفيعًا  وسامًا  ويلز  ساوث  نيو 
النت  عماد  االسنان  طب  يف  االختصاصي 
والوطنيه  واالجتماعية  الطبية  خدماته  على 
اللبناني  اجملتع  يف  فاعله  شخصيه  كونه 
احلضارات  املتعدد  واالسرتالي  والعربي 
والثقافات يف احتفال رمسي مبناسبة العيد 

الوطين السرتاليا.
هذا وقد أمت دارته حشود املهنئني من 
الذين  واالطياف  واالديان  الطوائف  مجيع 

يشكلون اجملتمع االسرتالي العظيم .
وقال لي وانا اقدم له التهنئه بفوزه بهذا 
الوسام الرفيع الذي استحقه عن جداره وهو 
اعترب  اكرم  اخي  إنين   : قال  عزيز  صديق 
بل  لوحدي  خيصين  ال  الكريم  الوسام  هذا 
لكل خملص من جاليتنا العربيه يعمل لرفعة 
وسؤدد  بالدنا االسرتاليه العظيمه واوطاننا 
احلكومة  من  اتقدم  املناسبه  وبهذه  االم 
كما  التكريم  هذا  على  الكرميه  االسرتالية 
واشكر جزيل الشكر مجيع االهل واالصدقاء 
الذين قدموا لي التهاني واسأل اهلل ان نبقى 

عند حس ظن اجلميع ان شاء اهلل وشكرًا

وسام رفيع من احلكومة االسرتاليه للدكتور 
االختصاصي بطب االسنان عماد النت بالعيد الوطين 

إجتماع اجمللس القاري العام االول للجامعة 
اللبنانية الثقافية يف العامل  السرتاليا 

ونيوزلندا للعام 2014  

اجمللس  عقد   ٢٠١٤  /٠٢  /٠٩ بتاريخ 
القاري للجامعة اللبنانية الثقافية يف العامل 
االول  العام  اجتماعه  ونيوزلندا  السرتاليا 
للعام ٢٠١٤ يف اوتيل لو مونتاج - سدني ، 
برئاسة رئيس اجمللس القاري طوني يعقوب 
الدويهي،  ميشال  العاملي  الرئيس  وحضور 
نائب الرئيس العاملي جو عريضة، الرئيس 
الرئيس  نائب  بعيين،  جو  العاملي  االسابق 
القاري  العام  االمني  سلوم،  جورج  القاري 
طوني كرم، وفد من جملس والية نيوساث 
والية  من  وفد  القزي،  وسام  برئاسة  ويلز 
كانربا برئاسة داني خوري، وفد من جملس 
الرئيس سايد  نائب  برئاسة  والية فكتوريا 

حامت .
اللبناني  بالنشيدين  االجتماع  أفتتح 
على  صمت  دقيقة  وبالوقوف  واالسرتالي 
راحة انفس شهداء اجليش ولبنان، ثم تباحث 
اجلامعة  ختص  اليت  باملواضيع  اجملتمعون 
واسرتاليا  العامل  يف  الثقافية  اللبنانية 

واختذت قرارات عديدة اهمها :
اجمللس  انتخابات  يف  املشاركة   .I
العاملي املقررة يف شهر آذار يف االرجنتني.

للجامعة يف  عام  مؤمتر  اىل  الدعوة   .II

ليكون  ايار  شهر  اواخر  يف  يعقد  اسرتاليا 
مبثابة تقييم وتنظيم الشؤون االدارية ولوضع 
اسرتاتيجية شاملة وخطط عمل مستقبلية تكون 

على مستوى وطموح الشبيبة اللبنانية .
اعادة تعيني الرئيس االسابق العاملي   .III
جو بعيين رئيسا للجنة املستشارين اليت تضم 

مجيع رؤساء اجمللس القاري السابقني .
ملنصب  عريضة  جو  ترشيح  إعادة   .IV

نائب الرئيس العاملي السرتاليا .
تكليف االمني العام القاري بالعمل   .V
مجال  ملكة  بشؤون  خاصة  جلنة  انشاء  على 

االغرتاب اللبناني .
التنظيمية  املواضيع  بعض  إصدار   .VI

الداخلية االدارية .
هذا وختلل االجتماع غداء عمل اقامه جملس 

والية نيوساوث ويلز على شرف احلضور.
القاري  اجمللس  يتوجه  االطار  هذا  ويف 
والية  من  العام  واالمني  رئيسه  بشخص 
هذا  الستضافتهم  بالشكر  ويلز  نيوساث 

االجتماع الطويل .

االمني العام القاري
طوني كرم 

 شاب يدهس بسيارته 7 أشخاص ويقتل اثنني منهم… فيكتشف أنهما والداه 

هس شاب يبلغ من العمر ١8 عامًا سبعة أشخاص 
بسيارته، مما أسفر عن مقتل اثنني منهم اكتشف 

فيما بعد أنهما والداه، جنوب البريو.
أن  )اجلمعة(  أمس  “إلكومرثيو”  موقع  وذكر 
من حفل يف  والديه  ذاهبًا إلحضار  كان  الشاب 
فقد  عندما  بريو(  )جنوبي  أوانكافيليكا  منطقة 

السيطرة على السيارة اليت ميلكها والده ودهس 
جمموعة من األشخاص بينهم والدته ووالده.

الشاب  فإن  احمللية،  الشرطة  تقارير  وحبسب 
اليت  احلادثة  بعد  اعتقاله  ومت  يبدو خممورًا  كان 

أدت إلصابة مخسة أشخاص ومقتل اثنني.
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عبد اهلل باخلري يطلب يد هيفاء 
وهيب ويعد بزواج أسطوري

عاد الفنان اإلماراتي عبد اهلل باخلري جمددا ليعرب عن إعجابه، ورمبا 
متعهدا  يدها  بطلبه  وذلك  وهيب،  هيفاء  اللبنانية  بالفنانة  أكثر، 

حبفل زفاف »أسطوري«.
بالنجمة  متيما  علين  موقف  من  أكثر  يف  بدا  الذي  باخلري  وبات 
مع  بالعيش  »اجلاحمة«  أمنيته  بتحقيق  أمله  جتدد  وقد  اللبنانية، 
باخلري  اهلل  عبد  بان  أفادت مصادر  واحد. وقد  وهيب حتت سقف 
طلب من فنان خليجي مشهور وقريب من هيفاء وهيب أن يتوسط 
له عندها، دون ذكر اسم هذا الفنان قبل أن يلعب دور »اخلاطبة« 

حبسب وصف أحد النشطاء.
هذا ويبدو أن باخلري تشجع وطلب يد الفنانة بعد انفصاهلا عن رجل 
لتكرار  مستعدة  بأنها  وتصرحيها  أبوهشيمة،  أمحد  املصري  املال 
قلبها  »ويدغدغ«  احلب  يّقدر  مع شخص  أخرى  مرة  الزواج  جتربة 
املكسور، بعد أن جرح ابو هشيمة مشاعرها الذي ختلى عنها بدون 

سبب، كما تؤكد وهيب.
يذكر أن املغين اإلمارتي الذي ال يزال عازبا كان قد عرب سابقا عن 
رغبته بأن يتزوج نانسي عجرم ومرييام فارس وهيفاء وهيب يف 
آن واحد، وأن جيمع بينهن »وفق الشريعة اإلسالمية«، كما كان 
»ديو  برنامج  قد مسح لنفسه بكيل اجملامالت والغزل لوهيب يف 
املشاهري« قبل عامني، علما أنها كانت ال تزال زوجة أبو هشيمة.

فيهما  شاركت  حلقتني  من  فيديو  تسجيالت  انتشرت  وقد  هذا 
موقعا يف جلنة  باخلري يشغل  اهلل  عبد  كان  بينما  اللبنانية  النجمة 
بني  ما  تلعثم  وقد  املفضلة  لنجمته  الفنان  توجه  حيث  التحكيم، 
»تعجبين« و«أحبك«، ثم راح يتغزل بها قائال إنها »األمجل واألظرف 
تبتسم  كانت هيفاء وهيب  بالعذبة. وكلما  ثم وصفها  واأللطف« 

خجال كان باخلري ينفعل أكثر فأكثر.
أما يف احللقة األخرية من الـ »ديو« حني استمر باخلري يف وصلة 
املديح والغزل، قالت له هيفاء وهيب: »اقعد عاقل«، ليجيب أنه 

حيتاج ملن يضربه على رأسه كي يعود إىل رشده.
كما يشار إىل أن هيفاء وهيب علقت على خرب حول نية عبد اهلل باخلري 
الزواج من »حمبوبة العرب«، املصرية كارمن سليمان بتغريدة على 

صفحتها يف »تويرت« جاء فيها .. »وأخريا حل عين«.

 انشقت األرض فابتلعت سيارة يف بريطانيا

أصيبت بريطانية بصدمة بعد سقوط سيارتها يف فتحة كبرية أحدثها 
هبوط أرضي أمام منزل والديها بداية األسبوع.

ويكومب يف  هاي  منطقة  تقيم يف  اليت  زوي مسيث  واكتشفت 
إنكلرتا أول من أمس )األحد( أن سيارتها من طراز "فولكس فاغن" 

اختفت يف الفتحة اليت يبلغ عمقها تسعة أمتار.
أمام  أرضي  هبوط  سببها  حفرة  يف  سقطت  زوي مسيث  سيارة 

منزل والديها
وال يظهر من السيارة ملن يقف عند حافة الفتحة إال جزء صغري للغاية. 

وحلسن احلظ مل يكن أحد يف داخل السيارة حلظة سقوطها.
وقالت والدة صاحبة السيارة ليز كونرون: »استيقظنا على صرخة 
مروعة صباح األحد، وابنيت زوي كانت واقفة يف املطبخ وأصيبت 
باطن  يف  اختفت  سيارتها  أن  علمت  حني  شديدة  انفعال  بنوبة 
األرض«. وأضافت: »ظننت يف البداية أنها سرقت، وحني نظرت 
إىل اخلارج من نافذة أخرى أدركت بالفعل أنها اختفت يف باطن 

األرض«. 

 منر يهرب من الصيادين... ويلتهم 
ضحيته البشرية التاسعة يف اهلند 

قتل منر فريسته البشرية التاسعة يف مشال اهلند اليوم )اجلمعة (
مفلتًا من الصيادين الباحثني عنه منذ أسابيع عدة، على ما أعلنت 

السلطات احمللية.
ويعتقد أن هذا النمر مسؤول عن مقتل تسعة أشخاص منذ الـ29 
من كانون األول )ديسمرب(، يف منطقة جماورة حلديقة جيم كوربيت 

الوطنية يف مقاطعة أوتار براديش.
منر يهرب من الصيادين... ويلتهم ضحيته البشرية التاسعة يف 

اهلند
أنه مت  بيغنور، سليل شوكال،  وقال املسؤول احمللي يف منطقة 

العثور اجلمعة على جثة مقطعة ملزارع شاب.

يف  الرعب  نشر  الذي  النمر  هذا  لصيد  محلة  السلطات  وتشن 
املنطقة، مبساعدة صيادين حمليني.

وتضم اهلند حواىل 1500 منر أي ما يشكل نصف عدد هذه احليوانات 
املتبقية يف العامل.

ويفسر املدافعون عن البيئة هذا النوع من احلوادث املتكررة يف 
اهلند بالتغريات اليت تطرأ على مواطنها األصلية.

إىل  يعود  أن  يصعب  إنسانًا،  التهم  إذا  النمر  أن  يقرون  لكنهم 
موطنه الطبيعي، وأن احلل ال يكون إال بقتله.

وطلب من سكان املنطقة أخذ احليطة واحلذر، ومن األطفال عدم 
التجول بعيدًا عند الصباح وبعد غروب الشمس.

 جامعة كندية تفصل الذكور 
عن اإلناث

قاعات  يف  واإلناث  الذكور  الطالب  بني  كندية  جامعة  تفصل   
الدرس، يف سابقة تشهدها بالد معروفة بليرباليتها.

وجاء هذا اإلجراء بناء على طلب تقدم به بعض الطالب يف جامعة 
»رجيينا« يف مقاطعة سيسكاتشوان االنغلوفونية إىل أساتذتهم 

الذين وافقوا مع االدارة على قرار فصل اجلنسني.
واعرتف رئيس اجلامعة توماس تشيس حبدوث أكثر من حالة مماثلة 
إال أن اجلامعة كانت تتعامل معها بصورة فردية من دون أن تظهر 

إىل العلن.

وأشار إىل أن أحد الطالب طلب إعفاءه من عمل مجاعي تشارك فيه 
طالبات ألسباب دينية. ولفت إىل أن حدوث هذه احلاالت مل يتعد 
حدود اجلامعة وأنه مل يتلق بهذا اخلصوص أي شكوى رمسية أو 

غري رمسية.
هذا  مع  للتعامل  إىل سياسات حمددة  تفتقر  اجلامعة  أن  وأضاف 
النوع من التمييز، مبديًا استعداده ملعاجلة أي مشكلة ال تتعارض 

مع حقوق االنسان.
بعد  أنه  ريو  سيلفان  اجلامعة  يف  األساتذة  احتاد  رئيس  وأّكد 
التشاور مع أساتذة اللغة االنكليزّية، تقّدمت بعض الطالبات بطلب 
عدم التعاون مع طالب الفصل الذكور، موضحًا أن إدارة اجلامعة 
تستـجيـب لبـعض مطالب الطالب املسلمني من اجلنـسني كتـغطية 

نوافد بعض الغرف املطلة على املسبح.

 تسريب صور فضيحة جنسية جديدة 
.. كلينتون أقام عالقة مع عارضة 

أزياء يف البيت األبيض

الواجهة  إىل  كلينتون  بيل  األسبق  األمريكي  الرئيس  اسم  عاد 
الكشف  بعد  وذلك  خرى،  مرة  جنسية  لفضيحة  كبطل  جمددا 
الربيطانية  األزياء  بعارضة  مجعته  عالقة  تفاصيل  بعض  عن 
األبيض. البيت  جدران  داخل   1998 عام  يف  هريلي   إليزابيث 
فقد كشف موقع »رادار أون الين« األمريكي عن تسجيل صوتي 
للممثل اهلوليوودي توم سايزمور جاء فيه أن كلينتون طلب منه 
شخصيا رقم هاتف صديقته إليزابيث، وذلك على هامش لقاء يف 
البيت األبيض بني الرئيس األمريكي يف حينه وجمموعة من جنوم 
فيلم »إنقاذ اجلندي برايان« أثناء عرض خاص. وأشار النجم إىل 
أن كلينتون »رئيس الواليات املتحدة وجيب أن أطيعه«. ويؤكد 
املمثل سيازمور أن بيل كلينتون أرسل طائرة خاصة إىل »ليز« 
لتقلتها إىل واشنطن، وأن العالقة السرية استمرت بينهما طوال 
األنباء،  هذه  هارلي صحة  إليزابيث  نفت  جانبها  من  تقريبا.  عام 
األبيض  البيت  بسيد  جتمعها  صورا  نشرت  أمريكية  مواقع  لكن 
استعداد  ظل  يف  تأتي  الفضيحة  هذه  أن  بالذكر  اجلدير  آنذاك. 
هيالري كلينتون، زوجة الرئيس األمريكي األسبق لرتشيح نفسها 
من  عدد  واعترب   .2016 عام  املقبلة يف  الرئاسية  االنتخابات  يف 
حظوظ  على  سلبا  يؤثر  أن  اخلرب  هذا  مثل  شأن  من  أنه  احملللني 
كلنتون بالفوز. حول هذا األمر يرى كثريون أن املعسكر املضاد 
سوف يستغل هذه الفضيحة لإلشارة إىل أن هيالري كلينتون اليت 
فضلت إدارة شؤون بيتها ووقعت فريسة سهلة خلديعة، ستكون 
عاجزة عن إدارة شؤون دولة، خاصة وأن هذه ليست املرة األوىل 
اليت تثار فها فضحة جنسية لبيل كلينتون، وذلك لعالقته مبونيكا 

ليوينسكي اليت كانت إحدى متدربات البيت األبيض.

 سيدة فرنسا األوىل تتلقى عرضاً من 
موقع إباحي

موقع  عرض 
أمريكي  إباحي 
سيدة  على 
األوىل  فرنسا 
فالريي  السابقة 
مبلغ  تريرفيلري 
دوالر  ألف   500
سفريته  لتكون 
طقة  لنا ا و
بإمسه  الرمسية 

ملدة سنة.

وقال نائب رئيس جملس إدارة موقع "يوبورن" اإلباحي براد برنز 
أّن تريرفيلري هي "املرشحة املثالية" هلذا املنصب كونها صحافية 
"اجلانب  لتقدير  حماولة  هي  اخلطوة  هذه  أن  وأكّد  حاليًا.  وعزباء 

الليربالي يف املوقف األوروبي جتاه اجلنس".

وبّرر املوقع لصحيفة "ليبرياسيون" الفرنسية قرار إختيار تريروفيلري 
بأّن  هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  عن  عوضًا  املنصب  هلذا 

هوالند "سوبر سفري" ولكن لديه بالد ليديرها.

يذكر أّن تريرفيلري )48 سنة( انفصلت مؤخرًا عن هوالند بعد انتشار 
أخبار عن عالقة غرامية تربطه باملمثلة الفرنسية جولي غاييه. 
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 »قبلة » تكشف هوية لص 
جموهرات يف باريس

متجر جموهرات  على لص سرق  القبض  الفرنسية  الشرطة  ألقت 
يف باريس بعد حتليل احلمض النووي الذي تركه على وجنة إحدى 

الرهائن بعد تقبيلها، حسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

أبريل/ يف  باملتجر  موظفة  آخر،  شخص  مبساعدة  اللص،  واحتجز 
نيسان املاضي، وقيدها يف منزهلا وسكب عليها ماء، وزعم أنه 

بنزين، وهددها بإشعال النار فيها إن مل تتعاون معه.
متجر جموهرات  على لص سرق  القبض  الفرنسية  الشرطة  ألقت 
يف باريس باالستعانة باحلمض النووي الذي تركه على وجنة إحدى 

الرهائن بعد تقبيلها.

إن  للصحيفة  امسه،  عن  يكشف  مل  الشرطة،  يف  مصدر  وقال 
املشتبه به - البالغ من العمر 22 عاما - واملعتقل حاليا يف جنوب 
فرنسا لضلوعه يف جرائم أخرى، إنه قبل الرهينة لـ"تهدئتها من 

آثار الصدمة".

واقتاد الرجالن امللثمان السيدة إىل داخل منزهلا وهدداها بإشعال 
واخلزائن يف  اإلنذار  أجهزة  عن شفرة  إن مل ختربهما  فيها  النار 

املتجر.

وتوجه أحدهما إىل املتجر لسرقته، يف حني ظل اآلخر مع السيدة 
واحتجزها ملدة أربع ساعات.

ومبجرد حتررها، أبلغت السيدة الشرطة، اليت أخذت عينة من احلمض 
النووي الذي تركه اللص على وجنتها، وهو الذي أدى يف النهاية 
إىل القبض على املتهم وإيداعه احلبس يف 22 يناير/كانون الثاني 

املاضي.

متاجر  على  السطو  عمليات  من  موجة  شهدت  قد  فرنسا  وكانت 
اجملوهرات العام املاضي.

 يف كولومبيا التظاهر دفاعاً عن 
حرية الرأي »بال سراويل«

شارك مئات األشخاص مبالبسهم الداخلية يف الفعاليات املعروفة 
ميديني  مدينة  األحد يف  أمس  نظمت  اليت  سراويل"،  بال  بـ"يوم 

الكولومبية، للدفاع عن حرية التعبري.
واجتمع املشاركون تلبية لنداء أطلق على مواقع التواصل االجتماعي، 
وتهدف هذه الفعاليات اليت نظمت يف معقل سابق لتجار املخدرات 
إىل "تأييد حرية التعبري"، والتأكيد على أن "املهم هو من نكون 
القيمني  أحد  غارسيا  قول سيباستيان  حد  على  مالبسنا"،  وليس 

على هذه املبادرة.

واستلهمت هذه التظاهرة من مبادرة "رحلة يف قطار األنفاق من 
دون سراويل"، اليت نظمت يف عدة عواصم يف أحناء العامل أمجع 

يف يناير )كانون الثاني(. 

 مصور فرنسي: غداً سيعرف 
العامل عن عالقة أوباما مع 

بيونسيه!!

روستني،  باسكال  الشهري  الفرنسي  والصحفي  املصور  قال 
اليوم االثنني 10 شباط/فرباير، إن العامل كله سيعرف يف صباح 
واملغنية  أوباما  باراك  بني  الرومانسية  العالقة  عن  التالي  اليوم 

بيونسيه.

فقد أجرت إذاعة أوروبا 1 مقابلة مع املصور مبناسبة نشر كتابه 
"املشاهد أو مذكرات ملك املصورين غري احملتشمة"، وذكر خالل 
اللقاء أن صحيفة "واشنطن بوست" ستنشر يوم غد ألول مرة حول 

عالقة الرئيس األمريكي.
املغنية بيونسيه

وأكد على أن وسائل اإلعالم يف مجيع أحناء العامل ستتحدث عن 
ذلك.

فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  أن  إىل  الفرنسية  الصحافة  وأشارت 
هوالند يتواجد يف الواليات املتحدة يف الوقت احلالي، وكان تورط 
يف فضيحة كبرية عندما علم الصحفيون أنه على عالقة سرية مع 

عشيقته املمثلة املعروفة جولي غاييه.

وأعلنت الصحافة الفرنسية أنه يف حال مت التأكيد على املعلومات 
الرئيس  وسيقع  التقرير،  هذا  بطباعة  برس  واشنطن  ستقوم 

األمريكي يف وضع حرج، كما كان مع نظريه الفرنسي.

جائزتي  يف  حائز  شهري،  فرنسي  مصور   – روستني  باسكال 
صديق  وهو  الصحفي.  التصوير  يف  ملساهمته  "ماتش"  صحيفة 
مقرب للسيدة األوىل السابقة يف فرنسا كارال بروني. وقد اشتهر 
ومارلون  سوجلينيتسني  الكسندر  من  لكل  سرية  صورًا  بالتقاطه 

براندو وجريار ديباردييه وبرجييت باردو وغريهم من املشاهري.

 اقالة مذيعة أذربيجانية بسبب 
فستان يكشف عن صدرها

بسبب  أصالنوفا،  ليلى  املذيعة  األذربيجانية   " ITV" قناة  أقالت 
ظهورها على اهلواء مرتدية فستان يكشف عن صدرها.

جتدر اإلشارة إىل أن ليلى أصالنوفا اليت تعمل يف جمال التجميل 
كانت تقدم برنامج "Siluet "، وقد تعرضت للنقد يف مواقع التواصل 
مستخدمو  أشار  حيث  اللباس.  ذلك  يف  ظهورها  بعد  االجتماعي 
الشبكات االجتماعية إىل أن مالبس املذيعة ال تتوافق مع العقلية 

األذربيجانية.

والحظ موقع "Bakupost " أن هناك مذيعات يظهرن مبالبس مكشوفة 
أكثر من ذلك، لكن ليلى أصالنوفا تعرضت لالنتقادات فقط.

ووقع حادث مماثل يف التلفزيون الرتكي يف تشرين األول/أكتوبر 
من عام 2013، عندما متت إقالة غوزدي كانسو، بعد قيام املتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية حسني تشيليك بانتقاد مالبسها وفقا" 

لصوت روسيا.

 أنيشا أربون ملكة مجال 
الفلبينيات يف لبنان !

أنيشا  الفلبينية  وجت 
بلقب  األحد  أربون 
العامالت  مجال  ملكة 
لبنان.  يف  الفلبينيات 
املسابقة  هذه  وتقام 
سنويا ونسخة هذا العام 
وتهدف  الثانية.  هي 
تكون  أن  إىل  املسابقة 
"مناسبة للفرح واالحتفال 

منظمي  أحد  حبسب  وذلك  لبنان"  يف  الفلبينيات  العامالت  بني 
احلفل.

أقيم يف بريوت األحد حفل انتخاب ملكة مجال العامالت الفلبينيات 
يف لبنان مبشاركة 16 شابة، وذلك للسنة الثانية على التوالي وبدأ 
احلفل، الذي أقيم برعاية شركات جتارية لبنانية عدة وحضور مسؤولني 
بتوقيت بريوت،  الساعة 11,30 ظهرا  الفلبني، قرابة  يف سفارة 
يف مسرح بابل يف شارع احلمرا يف بريوت، الذي ازدان بالصور 
 والالفتات اليت تظهر املشاركات يف احلفل يف مناطق لبنانية سياحية. 
وقال أحد منظمي احلفل، ويدعى حسني وهو باكستاني مقيم يف 
يكون  أن  هو  احلفل  هذا  من  »اهلدف  فلبينية  من  ومتزوج  لبنان 
مناسبة للفرح بني العامالت الفلبينيات يف لبنان، هن يعملن كل 
»يقام هذا  للراحة واالحتفال«. وأضاف  يوم وقلما جيدن مناسبة 

االحتفال بالتزامن مع حلول عيد احلب يف 14 فرباير/شباط«.

وردا على سؤال قال »مل تقم أي جهة على تنظيم احلفل، بل هو 
مببادرة من اجلالية الفلبينية، وجرى اإلعالن عنه يف أوساط العامالت 
ويف األماكن اليت يرتدنها«. وختلل احلفل عروض موسيقية لفرق 
وهواة غناء من اجلالية الفلبينية، إضافة إىل استعراض للفتيات 
فيها  مبا  العامل  بلدان  من  لعدد  الفلكلوري  بالزي  املشاركات 

لبنان.

اللبنانيني املتأهلني من  وكان من بني اجلمهور حشد من الرجال 
سيدات فلبينيات، مع أوالدهم. واختتم احلفل بعد الظهر بإعالن 
النتائج، إذ فازت أنيشا أربون عن فئة العازبات، وكوني ريفريو 
سلمت  اجلمال،  مسابقات  يف  العادة  وكما  املتزوجات.  فئة  عن 

 صديقة نيمار تعلن انفصاهلا 
عنه رمسيًا

املمثلة  أعلنت 
برونا  الربازيلية 
أنهت  أنها  ماركيزين 
العاطفي  ارتباطها 
بنجم كرة القدم العب 
فريق برشلونة نيمار.

وأكدت برونا لصحيفة 
»أو غلوبو« أن عالقتها 
بالفعل  انتهت  بنيمار 
بعد أن استغرقت عامًا 
قامت  وأنها  واحدًا، 

حبذف مجيع الصور اليت جتمعها به على موقع »آنستغرام«.
يأتي إعالن االنفصال بعد إشاعات كثرية حتدثت عن األمر ذاته قبل 
نهاية العام املاضي، وعلى رغم أن املمثلة الشابة نفت تلك االخبار 

يف األسبوع املاضي.

وتعد برونا بطلة ألحد أشهر املسلسلالت التلفزيونية يف الربازيل 
»يف العائلة«، ورافقت نيمار يف إسبانيا يف حفل تقدميه لوسائل 

اإلعالم آب )أغسطس( املاضي، بعد انضمامه إىل برشلونة. 
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بوتني يدعم ترشح...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

السيسي بالرتشح للرئاسة، وأكد أن »الشعب الروسي يتمنى لكم 
النجاح«.

ومل حيمل لقاء بوتني مع السيسي أمس االول مفاجأة لألوساط 
السياسية واإلعالمية يف روسيا، إذ كانت توقعات أشارت إىل أن 
السيسي سيحصل على »دعم روسي قوي« خالل زيارته موسكو، 
لكن ما لفت األنظار هو الطريقة اليت أعرب بها بوتني عن أمنياته 
القرار  يف  بالنجاح  لكم  الروسي  الشعب  وأمنيات  »الشخصية 
املسؤول الذي يرتبط به مصري الشعب املصري«، وأعرب عن ثقته 
األمن  يعيد  واسع  تأييد  حشد  على  قادرًا  »سيكون  السيسي  بأن 

واالستقرار إىل مصر ولكل مكونات الشعب املصري«.
وأعرب السيسي عن شكره لبوتني وللمواقف الروسية »الداعمة 
الذي  اإلرهاب،  مشكلة  إىل  وأشار  املصري«،  الشعب  لتطلعات 
وهنأ  واملنطقة«.  مصر  تواجهه  الذي  األكرب  »التحدي  بأنه  وصفه 
الرئيس الروسي على »التنظيم اجليد ألوملبياد سوتشي«، معربًا عن 

أمله بلقائه يف القاهرة.
وكان جدول أعمال الوفد املصري الذي ضم أيضًا وزير اخلارجية 
نبيل فهمي مزدمحًا أمس االول، إذ أجرى الوزيران جلسة حمادثات 
مع نظرييهما الروسيني سريغي الفروف وسريغي شايغو، يف إطار 
صيغة »2+2« اليت وصفها الفروف بأنها »تفتح الباب أمام عالقات 

متعددة ومتنوعة« بني روسيا ومصر.
على  اتفقا  الطرفني  إن  احملادثات،  بعد  الروسي،  الوزير  وقال 
تسريع إعداد الوثائق اليت من شأنها دفع التعاون العسكري، معلنًا 
التجاري-  للتعاون  املصرية  الروسية-  احلكومية  اللجنة  اجتماع  أن 
بالده  دعم  ومؤكدًا  املقبل،  الشهر  نهاية  يف  سيعقد  االقتصادي 

جهود احلكومة املصرية »لضمان األمن وإعادة االستقرار«.
وأشار وزير الدفاع الروسي، خالل لقائه السيسي، إىل أن موسكو 
تكون  بأن  »معنية  وأنها  مصر«،  التطورات يف  كثب  من  »تراقب 
مصر دولة قوية ومستقرة«. ورحب بإقرار الدستور املصري اجلديد، 
وأعرب عن تأييد موسكو اخلطوات اليت تتخذها احلكومة »يف جمال 

مكافحة اإلرهاب«.
ويف القاهرة، أمر النائب العام هشام بركات بالتحقيق مع مقدم 
برنامج »الربنامج« الساخر باسم يوسف ومسؤولي قناة »أم بي سي 
والرئيس  القوات املسلحة  »إهانة  بتهمة  الربنامج  تبث  اليت  مصر« 
عدلي منصور ووزير الدفاع املشري عبدالفتاح السيسي، ما يهدد أمن 

البالد واستقرارها«.
واعترب البالغ الذي قدمه جمهولون ضد يوسف، أن احللقة األوىل 
العام  للحياء  خادشة  ألفاظًا  »تضمنت  لربناجمه  اجلديد  املوسم  من 
وتطاواًل على إرادة الشعب املصري والقوات املسلحة والسخرية من 
وزير الدفاع... والسخرية من الرئيس تعد انتقاصًا من هيبته على 

مرأى ومسمع من العامل«.
وطالب بـ »فتح حتقيق قضائي عاجل يف شأن ما تناوله يوسف 
يف احللقة املذكورة، وإصدار قرار بضبطه وإحضاره ملواجهته بالتهم 
املنسوبة إليه، واستدعاء مالك القناة وتقدميه إىل احملاكمة بتهمة 

االشرتاك يف إهانة رموز الدولة والسخرية من رئيس اجلمهورية«.
برنامج  أوقفت  اخلاصة  املصرية  سي«  بي  »سي  قناة  وكانت 
يوسف يف تشرين الثاني )نوفمرب( املاضي بعد حلقة واحدة فقط 
كما  املسلمني«.  »اإلخوان  الدفاع ومجاعة  وزير  انتقد خالهلا ضمنًا 
كان النائب العام السابق طلعت عبداهلل أحال يوسف العام املاضي 
على التحقيق يف اتهامات مماثلة بـ »إهانة الرئيس« املعزول حممد 

مرسي.
ويف وقت دعا »حتالف دعم الشرعية« الداعم ملرسي إىل »أسبوع 
تظاهرات« يبدأ اليوم حتت شعار »رابعة رمز الثورة« يف ذكرى مرور 
أرجأت  املعزول،  الرئيس  أنصار  اعتصامي  فض  على  أشهر  ستة 
حمكمة جنايات القاهرة إىل 16 الشهر املقبل حماكمة مرشد »اإلخوان« 
حممد بديع ونائبه خريت الشاطر وعدد من قيادات اجلماعة يف قضية 
قتل املتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد اجلماعة يف حي املقطم ليلة 

اندالع تظاهرات 30 حزيران )يونيو( اليت أطاحت حكم مرسي.

اجليش السوري يسيطر...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

وان  مظلم«،  نفق  »يف  سورية  أن  جنيف،  يف  وروسًا  أمريكيني 
أن  مؤكدًا  النفق«،  نهاية  »ضوء يف  عن  البحث  إىل  ترمي  اجلهود 

موسكو وواشنطن وعدتا بـ »املساعدة حللحلة العقد«.
غينادي  الروسي  اخلارجية  وزير  نائب  التقى  اإلبراهيمي  وكان 
بعد  شريمان،  ويندي  األمريكي  اخلارجية  وزير  ومساعدة  غاتيلوف 
فشل املفاوضات بني وفدي النظام السوري و »االئتالف الوطين 
إصرار  إىل  نظرًا  أعمال،  جدول  على  باالتفاق  املعارض  السوري« 
ورقة  املعارضة  وطرح  اإلرهاب«  »مكافحة  أولوية  على  النظام 

لتشكيل هيئة حكم انتقالية.
وأوضحت مصادر املعارضة السورية أن وفد النظام رفض فكرة 
إجراء مفاوضات موازية بني امللفني أو إقرار جدول أعمال اقرتحه 
اإلبراهيمي وتضمن أربعة عناصر تتعلق بوقف العنف وهيئة احلكم 
االنتقالية واملصاحلة الوطنية ومؤسسات الدولة السورية بني التغيري 

واالستمرارية.

وأعلن اإلبراهيمي يف مؤمتر صحايف: »عقدت اجتماعًا لساعتني مع 
شريمان وغاتيلوف. قدمت هلما تقريرًا مفصاًل حول احملادثات اليت 
أن  السوريني«، مشريًا إىل  الطرفني  زلنا جنريها مع  أجريناها وما 
الطرفني األمريكي والروسي »جددا تأكيد دعمهما ووعدا باملساعدة 
هنا ويف عاصمتيهما على حلحلة العقد«. وزاد: »الفشل حيدق دائمًا 
يف وجوهنا... لكن يف ما خص األمم املتحدة، لن نرتك حجرًا واحدًا 

من دون حتريكه إذا كان مثة إمكان للتقدم«.
ذلك«.  سنقول  اإلمكان،  هذا  وجود  عدم  حال  »يف  أنه  وأكد 
وأوضح ردًا على سؤال أنه مل يبحث بعد إجراءات جديدة لبناء الثقة 
اليت عقدت يف محص يف وسط سورية.  اهلدنة  بعد  يف سورية، 
وكانت لندن وواشنطن دعتا النظام السوري إىل اإلفراج عن عشرات 
األشخاص الذين أوقفتهم السلطات األمنية الستجوابهم بعد خروجهم 
من محص احملاصرة. وأعلن حمافظ محص طالل برازي متديد اهلدنة 
والسماح  األحياء احملاصرة  إىل  أخرى إلدخال مساعدات  أيام  ثالثة 
خبروج املزيد من املدنيني. وأشار إىل أن أسبوعًا من اهلدنة أدى إىل 
إجالء 1400 شخص حتى اآلن، بينهم 220 شخصًا ال يزالون خيضعون 

لالستجواب من جانب أجهزة األمن السورية.
جملس  يف  مضادًا  قرار  مشروع  روسيا  طرحت  نيويورك،  ويف 
مشروع  ملواجهة  سورية«  يف  اإلرهاب  »حماربة  على  يرتكز  األمن 
قرار إنساني مدعوم من الدول الغربية يركز على رفع احلصار عن 
املناطق املدنية ويدين االنتهاكات ضد املدنيني من مجيع األطراف، 

واستخدام السلطات السورية الرباميل املتفجرة.

حممد بن نايف يبحث...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

»مواضيع اقليمية وثنائية وااللتزام املشرتك والعميق يف مكافحة 
االرهاب واجملموعات املتطرفة يف املنطقة«.

العاصمة  يف  وجوده  خالل  نايف،  بن  حممد  األمري  التقى  كما 
األمريكية رئيس وكالة االستخبارات املركزية جون برينان، ورئيس 
وكالة األمن القومي كيث ألكسندر ووزير األمن الداخلي توم ويرك 
ليزا  االرهاب  ملكافحة  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  ومستشارة 

موناكو.
وقال مسؤول أمريكي إن اجتماع كريي واألمري حممد بن نايف، 
تناول »البحث يف قضايا اقليمية وثنائية عدة«، وأن الوزير االمريكي 
»أعاد تأكيد العالقة الوثيقة اليت جتمع الواليات املتحدة والسعودية«. 
ونسب املسؤول اىل الوزير االمريكي تأكيده: »سنستمر يف العمل 

مع السعودية حول أهدافنا املشرتكة ويف مواجهة التحديات«.
السعودي  الداخلية  وزير  مع  احملادثات  أن  املسؤول  وأوضح 
تناولت »االلتزام املشرتك يف مكافحة االرهاب واجملموعات املتطرفة 
السوري،  امللف  ايضًا  تناولت  احملادثات  ان  وقال  املنطقة«.  يف 
مشريًا اىل أن اجلانبني »حبثا مبفاوضات جنيف 2 والدعم املشرتك 
للمعارضة والقلق من جمموعات متطرفة تستخدم النزاع يف سورية 
لنشر ايديولوجيا االرهاب والتطرف«. وأكد املسؤول أن كريي كرر 

التزام العمل حنو مرحلة انتقال سياسي يف سورية.
وتأتي زيارة األمري حممد بن نايف لواشنطن يف ضوء التحضريات 
أيضًا لزيارة أوباما للسعودية الشهر املقبل، واليت تعكس التزامًا 
أمريكيًا قويًا بالعالقة الثنائية وأهمية التنسيق مع اململكة يف شؤون 
اقليمية. ويشيد مسؤولون أمريكيون مبستوى التعاون مع الرياض، 

خصوصًا يف جمال مكافحة االرهاب واألمن االقليمي.

»كاسحة األلغام« احلريرية - العونية...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

احلكومية يف يوم 14 شباط حتديدا أسوة بانطالق جلسات احملاكمة 
يف ملف االغتيال يف الهاي منذ الشهر املاضي بعدًا رمزيا يضفي 

على الذكرى دالالت فريدة للمرة االوىل منذ تسع سنني؟
جممل املؤشرات املتسارعة حتى ساعة متقدمة من ليل امس االول، 
االطول  احلكومية  االزمة  االخرية يف  الصفحة  طي  اىل  تتجه  كانت 
يف تاريخ االزمات احلكومية يف لبنان مبا يعين ان مراسيم تشكيل 
احلكومة »السالمية« وقبول استقالة حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
جملس  رئيس  لسفر  استباقا  اليوم  ظهر  قبل  تصدر  ان  يفرتض 
النواب نبيه بري يف جولة تستمر حنو اسبوع، علما ان سفره قبل 
تشكيل احلكومة جيعل تشكيلها متعذرا اىل حني عودته. وهو كان 
ظهر  قبل  احلكومة  تتشكل  مل  اذا  بأنه  االول  امس  زواره  صارح 
لن  النين  عودتي  انتظار  اىل  مضطرين  »سيكونون  )امس(  اجلمعة 
أرجئ اجلولة«. كما ان الدافع اآلخر اىل اصدار التشكيلة قبل الظهر 
هو موعد احياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق احلريري ورفاقه يف 
جممع »البيال« عصرا، والذي ستكون فيه كلمة وصفت بأنها مهمة 
وبارزة للرئيس سعد احلريري سيطل عربها على القضايا الرئيسية 

يف الوضعني الداخلي واالقليمي.
االخرية  الساعات  يف  سجل  الذي  البارز  االندفاع  ان  واضحا  وبدا 
والذي أتاح تذليل العقدة العونية اليت اعرتضت طويال امتام االتفاق 
تيار  بني  املستمر  التواصل  اىل  يعود  احلكومية،  التشكيلة  على 
شكل  الذي  التواصل  وهو  احلر«،  الوطين  و«التيار  »املستقبل« 
اليوم.  للحكومة  املفرتضة  الوالدة  امام  االخرية  االلغام  كاسحة 
وقد فتحت الثغرة االساسية لدى موافقة العماد ميشال عون على 

اسناد حقيبة الطاقة اىل حليفه يف »تكتل التغيري واالصالح« حزب 
الطاشناق، على ان يتوىل الوزير جربان باسيل حقيبة اخلارجية كما 
تسند اىل »التيار الوطين احلر« حقيبة خدماتية اساسية هي االشغال 
او الرتبية. لكن االشغال شكلت بابا للمنازعة بني حصة الرئيس بري 
وحصة عون كما أثار اسناد اخلارجية اىل ماروني اشكاال جلهة وزارة 
الدفاع اليت كان الرئيس ميشال سليمان ينوي اسنادها اىل الوزير 

السابق خليل اهلراوي.
يف  أجراها  اليت  االتصاالت  حرص يف  اجلمهورية  رئيس  ان  وعلم 
جملس  ثقة  تنال  حكومة  والدة  من  التأكد  على  االخريين  اليومني 
النواب وهذا ما كان موضع مشاورات بينه وبني الرئيس املكلف 
متام سالم ليل االربعاء - اخلميس. وعليه فأنه لن ميانع يف ان تكون 
الطائفة  من  عليه  لوزير حمسوب  اليت هي  السيادية  الدفاع  حقيبة 
االرثوذكسية هو مسري مقبل الذي سيكون ايضا نائبا لرئيس احلكومة 
باعتبار ان الوزير املاروني الذي سيتوىل حقيبة سيادية سيكون من 
حصة العماد عون ممثال بالوزير باسيل الذي سيتوىل منصب وزير 
التشكيلة  ان  أكيدة  بضمانة  مشروط  التوزيع  هذا  لكن  اخلارجية. 
أال  احتماال  هناك  ان  ظهر  اذا  اما  النواب.  احلكومية ستعرب جملس 
حتظى احلكومة بالثقة النيابية فإن الرئيس سليمان سيتمسك بتمثيل 
سيادي بوزير ماروني هو الوزير السابق اهلراوي. وقد حرص رئيس 
ان يستكمل  االخري جيب  االمين  االجناز  ان  التأكيد  على  اجلمهورية 
باجناز سياسي يتمثل بتأليف احلكومة. ووصفت حمادثات ليل امس 

احلكومي الطويل بأنه ليل تدوير الزوايا بصورة نهائية.
وحتى ساعة متقدمة من الليل كانت اتصاالت التأليف تعكس تفاؤال 
بوالدة احلكومة اجلديدة اجلمعة )امس(، وقت كان مسار احلوار بني 
تياري »املستقبل« و«الوطين احلر« حيرز تقدما ملحوظا تّوج مخسة 
اجتماعات بني مستشار الرئيس احلريري السيد نادر احلريري والوزير 
موضوع  يتجاوز  الفريقني  بني  البحث  ان  معلومات  وسط  باسيل 

احلكومة اىل مرحلة ما بعد احلكومة بكل آفاقها.
جنبالط،  وليد  النائب  الوطين«  النضال  »جبهة  رئيس  على صعيد 
كانت االتصاالت مفتوحة يف اجتاه قصر بعبدا ودارة املصيطبة وبيت 
الوسط وعني التينة و«حزب اهلل« و«التيار الوطين احلر« واسرتعت 
االنتباه يف هذا اجملال زيارة قام بها الوزير وائل ابو فاعور لقصر 

بعبدا منتصف ليل االربعاء - اخلميس بتكليف من النائب جنبالط.

تشكيلة
وعلم ان التشكيلة احلكومية غري النهائية كانت حتى ساعة متقدمة 

من ليل امس االول على النحو اآلتي:
)ارثوذكسي(،  للدفاع  وزيرا  مقبل  مسري  السيادية:  احلقائب 
للخارجية  وزيرا  باسيل  للداخلية )سين(، جربان  وزيرا  اجلراح  مجال 

)ماروني(، علي حسن خليل وزيرا للمال )شيعي(.
حرب  بطرس  )سّنة(،  قباني  وخالد  اجلسر  مسري  آذار:   14 وزراء 
وسجعان قزي، )موارنة(، ميشال فرعون وأالن حكيم )كاثوليك(، 

عاطف جمدالني )أرثوذكس(.
حسن  احلاج  وحسني  فنيش  وحممد  زعيرت  غازي  آذار:   8 وزراء 
)شيعة(، روني عرجيي )ماروني(، غابي لّيون )اورثوذكس(، آرتور 

نظاريان )أرمن ارثوذكس(.
وزراء الوسط: خليل اهلراوي )ماروني(، حممد املشنوق )سيّن(، عبد 

املطلب احلناوي )شيعي(، وائل ابو فاعور وأكرم شهّيب )دروز(.
أما يف توزيع احلقائب غري السيادية فمن املتوقع ان تسند حقيبة 
حرب  اىل  واالتصاالت  عرجيي  اىل  والعمل  نظاريان  اىل  الطاقة 
والسياحة اىل فرعون واالعالم اىل قزي واالشغال اىل زعيرت والصحة 
اىل ابو فاعور والزراعة اىل شهيب والثقافة اىل املشنوق والرتبية 
وكانت  احلناوي.  اىل  دولة  ووزارة  اجلسر  اىل  والعدل  ليون  اىل 
احلقائب االخرى ال تزال يف اطار التداول واالخذ والرد ليال، علما أن 

مقعد األقليات يفرتض ان يذهب اىل حصة رئيس اجلمهورية.
ابو فاعور

وحتى ساعة متقدمة من الليل كانت املشاورات مستمرة يف شأن 
التشكيلة النهائية اليت ستظهرمعاملها اجلمعة )امس( على ان تعلن 
رمسيا قبل الظهر على االرجح. صّرح الوزير وائل ابو فاعور ليال ردا 
على سؤال لـ«النهار باآلتي: »نأمل ان تصل املساعي اىل خواتيمها 
السعيدة وبذلك نكون قد فتحنا صفحة جديدة يف العالقات الداخلية 

ويف آفاق التسوية بني اللبنانيني«.
استنفار وحتقيقات

متثل  الذي  الكبري  االمين  االجناز  غداة  استمرت  ذلك،  غضون  يف 
الرأس املخطط واملنفذ جملموعة تفجريات  يف توقيف نعيم عباس 
ارهابية حال االستنفار االمين الواسعة اليت ينفذها اجليش واالجهزة 
االمنية فيما كشف ان سبعة موقوفني خيضعون مع عباس للتحقيق 
لدى خمابرات اجليش بينهم النساء الثالث اللواتي ضبطن يف البقاع 
بريوت.  يف  انتحاري  اىل  لتسليمها  مفخخة  سيارة  يف  الشمالي 
عباس  تورط  ثبوت  عن  تردد  ما  بالتحقيقات  معنية  مصادر  ونفت 
يف عمليات اغتيال كل من اللواء فرنسوا احلاج والنائبني وليد عيدو 
وبيار اجلميل وأكدت ان التحقيقات ترتكز على التفجريات االرهابية 
اجلنوبية  الضاحية  وانتحاريني يف  مع جمموعات  عباس  نفذها  اليت 
والسفارة االيرانية وما كان خيطط له من تفجريات اضافية وخمابئ 
السيارات واملفخخات اليت كان يوفرها ووسائل استخدام انتحاريني 

لتنفيذها وهوية املتورطني معه.
قضائيا يف حضور  وكان الرئيس سليمان رأس امس اجتماعا أمنيا – 
يف  للبحث  خصص  ميقاتي  جنيب  االعمال  تصريف  حكومة  رئيس 

حتصني هذا االجناز االمين وتعزيز التنسيق بني االجهزة االمنية.

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 
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 7 أطعمة تزيد األسنان بياضاً 

إذا كنت تريد أن حتافظ على ابتسامتك عليك 
العناية  جانب  إىل  الغذائي،  بنظامك  االعتناء 
باألسنان نفسها. حتب بكرتيا األسنان السكريات 
بنفس القدر الذي ترغب فيه يف تناول الكعك 
جيتمع  فعندما  تنتبه  أن  عليك  كذلك  واحللوى. 
السكر واحلامض يف فمك يؤدي ذلك إىل تلون 

األسنان والتسوس وتآكل طبقة املينا.

لألطعمة النشوية تأثري مماثل للسكريات، حيث 
بتحويلها  اللعاب  يف  املوجودة  اإلنزميات  تقوم 

إىل حامض ينتج سكريات بسيطة.

إىل جانب غسل األسنان عليك اتباع طرق طبيعية 
أخرى لتجعل ابتسامتك أكثر ، بياضًا، إليك أهم 

األطعمة اليت تساعدك على ذلك:

اجلزر. جيربك اجلزر اخلام على املضغ أكثر مما 
أمرًا  ذلك  ويعترب  ليونة،  األكثر  األطعمة  تفعل 
اللعاب  إنتاج  حيفز  املضغ  ألن  ألسنانك،  جيدًا 
الذي حيّيد األمحاض واإلنزميات اليت تهدد مينا 

األسنان.

الينء  القرنبيط  يقوم  اجلزر،  مثل  القرنبيط. 
القرنبيط  حيتوي  األسنان.  مينا  طبقة  حبماية 
وهو  الكربيت،  جالكوسينوالت  على  وامللفوف 
مركب حيتوي على النيرتوجني الذي حيمي الفم 

من األورام السرطانية.

واملعادن  والفسفور  الكالسيوم  حيارب  اجلنب. 
التسوس.  والتوفو  اجلنب  املوجودة يف  األخرى 
وعلى الرغم من أن أسنان البالغني قد تكونت، 
إال أن تناول الكالسيوم والفسفور مفيدان يف 

إعادة بناء طبقة املينا.

السلمون. مسك السلمون مصدر كبري للفسفور 
الذي يساهم يف بناء طبقة املينا. حتتوي كل 85 
غرامًا من السلمون على 315 ملغ من الفسفور، 
من  يوميًا  بها  املوصى  الكمية  ثلث  حوالي  أي 
هذا املعدن. سالمة طبقة املينا جتعل األسنان 
عاج  الطبقة حتمي  هذه  ألن  بياضًا،  أكثر  تبدو 

األسنان من الظهور.

السبانخ  مثل  الورقية  اخلضروات  السبانخ. 
واخلس والسلق من أفضل مصادر املغنيسيوم 
الالزم لبناء طبقة املينا. حيتوي مقدار كوب من 
كذلك  املغنيسيوم.  من  ملغ   78 على  السبانخ 
متتاز اخلضروات الورقية بأنها حمايدة وال تزيد 

احلامض يف الفم.

للفواكه  اخلشن  امللمس  يساعد  التفاح. 
واخلضروات الغنية باأللياف على غسل األسنان 
التفاحة  حتتوي  البالك.  بطبقة  املغطاة  واللثة 
مقارنة  األلياف،  من  غرامات   4 على  الواحدة 
الربتقال.  أو  املوز  حبة  عليهما  بغرامني حتتوي 
حيتويه  الذي  املاليك  محض  ميتاز  كذلك 
تغطي  اليت  السطحية  البقع  بأنه ميتص  التفاح 

األسنان.

الفريز. متتاز كل عائلة التوت والفريز )الفراولة( 
بأنها حتتوي على مادة البوليفينول اليت تقمع منو 
البكرتيا، لذلك تعترب هذه اجملموعة من الفواكه 

صديقة لألسنان رغم أنها محضية.

 إهمال وجبة الفطور يؤدي اىل 
متالزمة األيض

اكتشف العلماء العالقة بني تطور متالزمة األيض 
"التمثيل الغذائي" لدى كبار السن، ووجبة اإلفطار 

الصباحية يف طفولتهم وشبابهم.

وثبت حاليا أن وجبة اإلفطار الصباحية، هي أهم 
خالل  اإلنسان  يتناوهلا  اليت  الغذائية  الوجبات 
والدراسات  البحوث  نتائج  بينت  فقد  اليوم. 
الكاملة،  الصباح  وجبة  أن  سابقا،  أجريت  اليت 
تزيد اخلصوبة لدى املرأة اليت تعاني من تكّيس 
ختّفض  أنها  كما  العقم،  اىل  املؤدي  املبايض 
خماطر أمراض القلب واألوعية الدموية، والسكري 
لذلك  إضافة   www.ja-zdorov.ru الدم.  وضغط 
تناول  اىل  احلاجة  يزيد  الصباح  وجبة  فإهمال 
أغذية بسعرات حرارية عالية خالل اليوم. ويعتقد 
الصباحية  الفطور  وجبة  تناول  أن  العلماء  بعض 
 BMI" اجلسم  كتلة  مؤشر  تقليص  على  يساعد 
body mass index - " ولكن هناك من ال يتفق 
معهم يف الرأي. إن متالزمة األيض هي جمموعة 
الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض  مرتبطة  عوامل 
اإلنسان  ويعترب  الدماغية.  واجللطة  والسكري 
مصابا بهذا املتالزمة اذا ما اكتشفت لديه ثالثة 
من  أكثر  اخلصر  وأكثر: حميط  العوامل  هذه  من 
الثالثي  الغليسرييد  مستوى  وارتفاع  سم   88
وارتفاع  اجليد  الكوليسرتول  نسبة  واخنفاض 
ضغط الدم ومستوى السكر يف الدم. أجرى علماء 
من جامعة أوميو السويدية دراسة على جمموعة من 
تالميذ مدرسة ابتدائية طرحت عليهم أسئلة بشأن 
مدة  اجملموعة  هذه  العلماء  وتابع  الفطور،  وجبة 
الذين  أن  الدراسة  هذه  نتائج  فبينت  سنة،   27
أكثر  كانوا  الصباحية  الفطور  وجبة  يتناولوا  مل 
باملائة  عرضة لإلصابة مبتالزمة األيض بنسبة68 
مسألة  الباحثون  وأخذ  املستقبلية.  حياتهم  يف 
اجملموعة  ألفراد  االقتصادية   – االجتماعية  احلالة 
بعني االعتبار لدى تقييمهم لنتائج الدراسة، وقد 
تبني أن العالقة األوضح كانت بني إهمال وجبة 
الصباح وارتفاع مستوى السكر يف الدم والدهون 

يف منطقة البطن. 

 البصل ينظف وجيدد خاليا 
الدماغ

أثبت العلماء أن تناول البصل بانتظام يؤدي اىل 
ينظف  فهو  اإلنسان  لدى  الفكرية  امللكة  تطور 
حتسن  اىل  يؤدي  ما  وجيددها،  الدماغ  خاليا 

الذاكرة وإىل تغيريات عاطفية اجيابية.

حيث  القدم،  منذ  البصل  فوائد  عرفت 
الفيتامينات  خمتلف  تركيبه  يف  يدخل 
اخلضار  من  فهو  لذلك  املفيدة.  واملعادن 
على  يساعد  اإلنسان،  غذاء  يف  األساسية 
املناعة.  ويقوي  عديدة  أمراض  من   التخلص 
درس اخلرباء الفرنسيون واليابانيون بالتفصيل 
أنه  اىل  إضافة  أنه  واكتشفوا،  البصل  خواص 
فهو  لألمراض،  املسببة  الدقيقة  األحياء  يقاوم 

جيدد خاليا الدماغ ويقاوم سرطان الثدي.
تدخل يف تركيب البصل مركبات كربيتية، جتدد 
خالل  من  الدماغ  نشاط  الدم  اىل  عند وصوهلا 
التأثري  وهذا  فيه،  معينة  مناطق  على  تأثريها 
يؤدي اىل حتسني الذاكرة وظهور مزاج اجيابي 

لدى اإلنسان.

ويؤكد العلماء على أن ثلثي املواد املفيدة يف 
البصل تبقى بعد معاجلته حراريا. حتتوي أوراق 
وبروتينات   C فيتامني  على  اخلضراء  البصل 
والزيوت  الكربيتية  املركبات  أما  وسكريات. 
واحلوامض  واليود  البكتني  ومادة  الطيارة 
احلاد  طعمه  فتعطيه  فيه  املوجودة  العضوية 

ورائحته اخلاصة.

 مشروبات احلمية تدفع إىل 
تناول كميات أكرب من الطعام

من  للتخّلص  الساعني  األشخاص  بعض  يلجأ   
الوزن الزائد إىل تناول مشروبات غازية للحمية،

لكن باحثني أمريكيني حذروا من أن ذلك يؤدي 
إىل تناول كميات أكرب من الطعام.

نشرت  دراسة  أن  »اليف ساينس«  موقع  وذكر 
يف الدورة األمريكية للصحة العامة مشلت حتلياًل 
ملعلومات ختّص حنو 24 ألف بالغ أمريكي أجابوا 
عن أسئلة حول كمية األطعمة واملشروبات اليت 

استهلكوها خالل 24 ساعة.

ووجد الباحثون أن البدناء الذين تناولوا مشروبات 
ممن  أكثر  حرارية  وحدة   200 استهلكوا  احلمية 
الذين  أن  بسبب  عادية،  مشروبات  تناولوا 
يتناولون مشروبات احلمية يأكلون وجبات خفيفة 

من احللوى أكثر من اآلخرين.

احلمية  تناول مشروبات  أن  إىل  الباحثون  وأشار 
السكر ال يسهم  أقل من  الحتوائها على كميات 
يف إنقاص الوزن، بل على الذين يتبعون احلمية 

ختفيض كمية الطعام الذي يتناولونه. 

 هذه هي فوائد احلالوة الطحينية 
اليت اليعرفها كثريون !؟

تعد احلالوة الطحينية من السكريات اليت حتتوى 
على العديد من الفوائد وهى:

االنسان  صحة  على  السمسم  زيت  حيافظ   -1
بشكل عام فهو حيتوي على 20% من بروتينات 
عالية اجلودة و50% دهون غري ضارة وكالسيوم 

وحديد وفيتامينات.
للجسم  طاقة  مصدر  الطحينية  احلالوة  تعترب   -2

فهي تزيد من قوة العضالت.
من  وتزيد  واألنسجة  اخلاليا  احلالوة  تنشط   -3

فعالية وظائفها.
أمراض  من  اجلسم  وقاية  من  احلالوة  تزيد   -4
السرطان والقلب والشيخوخة املبكرة. وتقي من 

خطر اإلصابة بتصلب الشرايني .
اجللد  سرطان  من  اإلنسان  جسم  حتمي   -5

والقولون.
6- حتمي اجللد بشكل عام وتنشط وظائف القناة 

اهلضمية.
7- تساعد على اهلضم والتخلص من اإلمساك .
8- تقضي على الديدان املوجودة يف األمعاء .

 أدوية منع احلمل تسبب جتلط الدم

الوكالة  حذرت 
لية  و لد ا
للعقاقري الطبية 
يف بريطانيا من 
أن بعض حبوب 
منع احلمل ترفع 
خماطر  من 

التجلط.

أظهرت دراسة طبية حديثة أن السيدات اللواتي 
األكثر  تعترب  اليت  احلمل،  منع  حبوب  يستخدمن 
عرضة  األكثر  هن  املتحدة،  اململكة  يف  شعبية 
حياتهن.  تهدد  اليت  الدموية  اجللطات  خلطر 
وأشارت األحباث إىل أن بعض حبوب منع احلمل 
و"مارفيلون"،  "جامسني"  حبوب  مثل  األشهر 
منع  حلبوب  الثالث  اجليل  عليها  يطلق  واليت 
حالة وفاة سنويًا،  احلمل تسببت يف حدوث 14 
وانسداد  اجللطات  فرص  زيادة  يف  تساهم 
باألزمات  الشرايني، مما يضاعف فرص اإلصابة 
ووجهت  الدماغية.  والسكتات  اخلطرية  القلبية 
الوكالة حتذيرًا لنحو 60 ألف طبيب يف بريطانيا 
احلمل،  منع  حبوب  وصف  عند  بالتأني  توصيهم 
والتأكد من مراجعة امللف الطيب للمريضة ملعرفة 
جبلطة.  اإلصابة  احتمال  أو  تاريخ  لديها  إذا   ما 

حنو  توصف  احلمل  منع  حبوب  من  الثالث  اجليل 
مليوني مرة يف السنة وأثبتت أنها أكثر شعبية 
ألنها أقل احتماال للتسبب بآثار جانبية مثل زيادة 
الوزن، الصداع، ترهل الثدي ومنو الشعر. وقالت 
شركة "باير" الدوائية العمالقة، اليت تصنع أدوية 
"جامسني" وعقارات اخرى خمصصة ملنع احلما انه 
ستضع حتذيرات بارزة على األدوية بعد أن تلقت 

حتذيرًا عن إمكانية تسببها بتجلط الدم.

 اللنب الرائب ينقذ من السكري

تطور  احتمال  يوميا  الرائب  اللنب  تناول  خيفض 
28 يف  بنسبة  الثاني  النوع  من  السكري  مرض 
املائة. وأعلن باحثون من جامعة كامربدج ان مثل 
هذه النتيجة ميكن احلصول عليها من تناول أنواع 

أخرى من األلبان بنسبة دهون منخفضة.

و225  آالف   4 لـ  الصحية  احلالة  العلماء  تابع 
شخصا   753 بينهم  من  سنة،   11 خالل  متطوعا 
النوع  من  السكري  مبرض  مصابني  كانوا 
تناولوا  الذين  إصابة  احتمال  ان  تبني  الثاني. 
ذات  األلبان  منتجات  ومنتظمة  دائمة  بصورة 
السكري  مبرض  املنخفضة  الدهون  نسبة 
باآلخرين.  قياسا  املائة  يف   24 بنسبة   اخنفض 

باجلامعة:  الطبية  البحوث  وقال مصدر يف قسم 
أن مواد معينة تلعب دورا مهما  البحوث  "تؤكد 
يف منع اإلصابة مبرض السكري من النوع الثاني. 
يف حني هناك إثباتات عديدة على أن تناول املواد 
الغذائية الغنية بالسكر مضرة بالصحة". مل يتمكن 
العلماء من إثبات العالقة بني للنب الرائب وتطور 
مرض السكري، ولكنهم ال يستبعدون أن يكون 
هذا التأثري مرتبطا بنمط حياة متناولي اللنب. كما 
حيتمل أن البكرتيا وشكل فيتامني К الناجتة من 
تعترب  السكري.  من  تقي  احلليب  منتجات  ختمر 
للربوتينات  املهمة  املصادر  من  األلبان  منتجات 
يف  ولكنها  املعدنية،  والعناصر  والفيتامينات 
نفس الوقت حتتوي على دهون مشبعة، لذلك ال 

ينصح باإلكثار من تناوهلا.
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9```KÓLá```GCH«†¢.
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5```JÉCNô```eójæáa∏ù°£«æ«á.
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11```dƒdÖ```eójæáYôGb«áY∏≈
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من هنا وهناك

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 25 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

برئاسة  اسرتاليا  يف  العربي«  لبنان  »جيش  اصدقاء  نعى 
امحد شرف الدين قائده  املالزم أول أمحد اخلطيب الذي قاد 
اللبنانية   ابان احلرب  اللبناني بقيادته  انتفاضة يف اجليش 
يف كانون الثاني 1976 . وقد تويف يف اجلامعة االمريكية 

ببريوت بعد معاناة يف مرض القلب . 
وكان  اللبناني  اجليش  أول يف  مالزم  اخلطيب  أمحد  وكان 
عام  الثاني  كانون  يف  أقدم  حني  مرجعيون  بثكنة  ملتحقًا 
فتمكن  آنذاك،  بلبنان  اليت عصفت  األحداث  عز  1976 يف 
من إقناع بعض رفقائه العسكريني باإلستيالء على دبابات 
للجيش وتوجه بها اىل منطقة العرقوب. وبعدها، سيطرت 
جمموعته اليت أطلق عليها إسم »جيش لبنان العربي« على 
كل املواقع العسكرية الصغرية املنتشرة على طول الطريق 

بني مرجعيون وراشيا.
من  العربي«  لبنان  و«جيش  اخلطيب  أمحد  عانى  وقد 
عند   1976  -1975 أحداث  انتهاء  اثر  واملالحقة  االضطهاد 
رفاقه  من  العديد  مع  اعُتقل  اذ  السورية،  القوات  دخول 
وحكمت عليه احملكمة العسكرية السورية باإلعدام، وبقي يف 

السجون السورية قرابة سنتني، وُأطلق سراحه.
جنود  النصاف  مضنية  جبهود  ورفاقه  اخلطيب  امحد  قام 
مستحقاتهم  باعطائهم  العربي  لبنان  جيش  وضباط  ورتباء 
للتسويف  تتعرض  زالت  ال  حماوالته  لكن  والرتب  بالراتب 

حتى االن . 
منطقة  عن  منفردا   1992 عام  النيابية  لإلنتخابات  ترشح 
الشوف ونال آالف األصوات ولكنه مل يفز بسبب عدم دخوله 

بتحالف مع أي من القوى السياسية النافذة حينها.
واجلدير ذكره ان املالزم أول أمحد اخلطيب ولد عام 1950 
)64 عاما( يف قرية »مزبود« إقليم اخلروب، وهو عم الالعب 
الدولي يف كرة السّلة فادي اخلطيب ووالد الالعب حسني 

اخلطيب . 
اصدقاء »جيش لبنان العربي« يف اسرتاليا 
 عنهم احمد شرف الدين

امحد شرف الدين ينعي
قائد جيش لبنان العربي

امحد اخلطيب 

بطرس  منتدى   - االسرتالي  العربي  الثقايف  املركز  عقد 
عنداري، املعروف سابقا باسم »جتمع الوفاء لبطرس عنداري« 
جلسته االعتيادية ملتابعة دراسة نشاطاته املستقبلية واصدر 

البيان التالي:
1 - مبناسبة حلول العام اجلديد يتقدم املركز من كافة ابناء 
اجملتمع االسرتالي والعامل امجع باحر التهاني راجيا ان يكون 
اقتصادي ونهاية  وامن واستقرار  عام سالم  اجلديد  العام 
الصراعات الدموية  والفقر واجلوع يف كافة اصقاع االرض 

وخاصة يف الوطن العربي.
2 - يتقدم املركز بالتهنئة احلارة من سعادة القنصل العام 
تعيينه  مرسوم  مبناسبة صدور  غامن  البيطار  جورج  االستاذ 
هلذا املنصب، كما يتطلع املركز اىل مزيد من التعاون مع 
السفارة اللبنانية يف كانبريا والقنصلية العامة يف سيدني 

يف كافة اجملاالت.
3- يتقدم املركز بالتهنئة القلبية اخلالصة من الزميلة ماري 
يف  العربي  للربنامج  مديرة  رمسيا  تعيينها  مبناسبة  ميسي 

اذاعة اس بي اس ويتمنى هلا النجاح الدائم.
4 - كذلك يتقدم من الصديق انور حرب  مباركا له حيازته 
خلدماته  تقديرا  اسرتاليا  يوم  يف  االسرتالي   AM وسام 

االعالمية واالجتماعية لعموم الشعب االسرتالي.
واخريا يعلن املركز بالتعاون مع املركز املاروني للدراسات 
يلقيها  هامة  حماضرة  عن  املارونية  اسرتاليا  ابرشية  يف 
سيادة املطران بولس منجد اهلاشم السامي االحرتام حتت 

عنوان:
عيد البشارة همزة وصل بني املسيحية واالسالم

وذلك مساء يوم االثنني الساعة 7،30 يف 17 - 2 - 2014 
يف مدرسة مار شربل قاعة ماري ماكيلوب.

الهمية موضوع احملاضرة، خاصة وحنن نعيش عصر الصراعات 
املذهبية والدينية، وحنن احوج اىل التعايش واالمن والسالم 
البنائنا  آمن  مستقبل  اجل  من  االرضية  الكرة  مساحة  على 
واالجيال الالحقة ندعوكم اىل حضور هذه احملاضرة القيمة..

الدعوة عامة
اللجنة االعالمية

املركز الثقايف االسرتالي
منتدى بطرس عنداري

توجت السويسرية دومينيك جيزان والسلوفينية تينا مازي 
األربعاء  األليب  التزجل  رياضة  االحندار يف  لسباق  بطلتني 
األوملبية  األلعاب  دورة  منافسات  من  اخلامس  اليوم  يف 
سوتشي  مدينة  يف  املقامة  والعشرين  الثانية  الشتوية 
الروسية حتى 23 احلالي ، وتتصدر أملانيا الرتتيب مؤقتًا 
برصيد 6 ذهبيات وفضية واحدة قبل امليداليتني األخريتني 

هلذا اليوم.
وُتعد املرة االولي اليت تتقاسم فيها العبتان الذهبية يف 
التزجل االليب، والثامنة يف تاريخ االلعاب االوملبية الشتوية 
واملركبات   )1972( الزحافات  ذلك يف  حدث  ان  سبق  اذ 
 )2002( الطويلة  املسافات  تزجل  يف  واملطاردة   )1998(
اعوام  مرات   3 السريع  والتزحلق   )2002( الفين  والتزحلق 
1928 )يف سباق 500 م( و1956 )يف سباق 1500 م( و1960 

)يف سباق 1500 م ايضا(.

وقطعت جيزان )28 عاما( اليت منحت سويسرا الذهبية الثالثة 
يف الدورة، ومازي )30 عاما( اليت اهدت سلوفينيا الذهبية 
االوىل يف الدورة وااللعاب الشتوية عموما، املسافة بزمن 
امل  اليت تعترب  االخرى الرا غوت  57ر41ر1 دقيقة، وحلت 

سويسرا يف الدورات املقبلة، ثالثة )67ر41ر1 د(.

واحرز االملاني اريك فرينتسل ذهبية الكوميبينيه الشمالية 
2ر50ر23  بزمن  5ر1 كلم  من منصة صغرية قاطعا مسافة 
ذهبيات،   5 برصيد  بالصدارة  اثرها  على  انفردت  دقيقة 
وكانت الفضية من نصيب الياباني اكيتو واتابي )4ر54ر23 
كروغ  ماغنوس  النروجي  اىل  الربونزية  وذهبت  دقيقة(، 

)3ر58ر23 د(.

العامل  يف  اول  املصنف  عاما(   25( فرينتسل  وسيكون 
مع  موعد  على  املقبل  الثالثاء  وغريهم  وكروغ  وواتابي 

املنصة الكبرية.

ذهبية  ارلت  وتوبياس  فيندل  توبياس  االملانيان  واحرز 
الرياضة  هذه  يف  الملانيا  الثالثة  هي  للزوجي  الزحافات 
بعد بطلي الفردي للرجال والسيدات فيليكس لوخ وناتالي 
يف  موقعها  معززة  سوتشي  يف  والسادسة  غايسنربغر، 

الصدارة.

وتبدو املانيا مرشحة الحراز ذهبية التتابع للفرق )زوجي + 
فردي رجال + فردي سيدات( اخلميس.

ووصل فيندل وارلت، بطال العامل وبطال كأس العامل يف 
العامني املاضيني ومتصدرا املسابقة االخرية للعام احلالي 
بعد فوزهما يف 6 من 9 مراحل، اىل روسيا وهما يف قمة 

املرشحني الحراز الذهب.

دقيقة،  933ر38ر1  بزمن  السباق  االملانيان شوطي  وقطع 
ووضعا حدا هليمنة الشقيقني النمسويني اندرياس وفولفغانغ 
لينغر يف دورتي 2006 و2010 تاركني هلما املركز الثاني 
اندريس  الالتفيان  الشقيقان  وجاء  دقيقة(،  )455ر39ر1 

ويوريس سيكس يف املركز الثالث )790ر39ر1 د(.

يذكر ان العديد من االشقاء يشاركون يف الدورة احلالية 
خصوصا يف منافسات الزوجي.

بذهبية  عاما(   32( غروتهويس  ستيفان  اهلوملدي  وتوج 
النزحلق السريع على اجلليد ملسافة 1000 م بزمن 39ر08ر1 
)43ر08ر1 د(  ثانيا  الكندي ديين موريسون  دقيقة، وجاء 

واهلولندي االخر ميشال مولدر ثالثا )74ر08ر1 د(.

واهدى غروتهويس، بطل العامل يف سباقي 500 و1000 م 
وادخلها من جديد يف  الرابعة  الذهبية  2012، هولندا  عام 

دائرة املتصدرين.

ثامن حالة لتقاسم الذهب 
وأملانيا يف مقدمة ترتيب 

أوملبياد سوتشي مؤقتًا
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News

The Abbott government 
has quietly introduced a 
hardline code of conduct 
for ministerial staff, ban-
ning political commentary 
on social media sites in-
cluding Twitter and Face-
book.
The ban also extends to 
current Coalition staff writ-
ing books and newspaper 
articles and staff seeking 
“further guidance” on the 
new rules are referred di-
rectly to Tony Abbott’s 
chief of staff, Peta Credlin.
The Statement of Stan-
dards for Ministerial Staff 
was updated late last year 
and is based on the code 
of conduct for staff intro-
duced by the first Rudd 
government back in 2007.
The two codes of con-
duct are identical, except 
for the addition of a 22nd 
clause in the Coalition 
code, which states that 
staff must: “Other than 
in the course of their pro-
fessional duties, not post 
personal online commen-
tary or other material or 
publish books or articles 
expressing personal views 
which relate to either their 
minister’s portfolio area 
or the general work of the 
Australian government.”
“The Prime Minister’s chief 
of staff should be consult-
ed for further guidance.”
Though staff have not 
been banned from using 
Twitter, Facebook or oth-
er social media sites, the 
move is designed to head 

Twitter, Facebook out of bounds for 
Coalition staff under strict controls

off potentially embarrass-
ing commentary for the 
government.
The move comes after the 
Prime Minister’s office last 
year cracked down on me-
dia appearances by the 
Coalition frontbench, issu-
ing an edict that all media 
requests for interviews 
be approved by the Prime 
Minister’s staff.
Government insiders dis-
missed suggestions the 
move was a “command 
and control” measure and 
described it as an attempt 
to prevent Coalition staff 
developing high public 
profiles, as occurred dur-
ing the Rudd and Gillard 
governments.
Former prime minister Ju-
lia Gillard’s communica-
tions director John McTer-
nan frequently engaged in 
public arguments on Twit-
ter, attracting criticism 
from inside and outside 
government ranks.
And staffers to former 
prime minister Kevin Rudd, 
including chief of staff Al-
ister Jordan, Economics 
adviser Andrew Charlton 
and media chief Lachlan 
Harris all had high public 
profiles and were them-
selves subject to public 
criticism at times.
The tight controls from 
the prime minister’s of-
fice have, however, also 
attracted attention to Ms 
Credlin, with Mr Abbott’s 
chief of staff accused of 
being a “control freak”.

Saturday 15 February 2014  2014 شباط   15 السبت 

Prime Minister Tony Ab-
bott has promised to shine 
a ‘’great big spotlight’’ on 
union corruption and ac-
cused Opposition Leader 
Bill Shorten of protect-
ing his allies in the trade 
union movement, rather 
than taking the side of 
honest workers.
Federal cabinet is expect-
ed to rubber stamp the 
terms of reference for a 
wide-ranging royal com-
mission into union slush 
funds, malfeasance and 
the behaviour of corrupt 
officials on Monday.
The move to call the judi-
cial inquiry comes as Par-
liament prepares to sit on 
Tuesday and as the gov-
ernment steps up public 
pressure on Labor and 
the Greens to pass laws in 
the Senate to re-establish 
the Australian Building 
and Construction Com-
mission.
On Sunday, Mr Shorten 
and Australian Council of 
Trade Unions president 
Ged Kearney attacked 
the imminent royal com-
mission as a witch-hunt 
and a political stunt and 
called for police agencies 
to take the lead in investi-
gating allegations of cor-
ruption and malfeasance 
in the construction union, 
revealed by Fairfax Media 
two weeks ago.
Meanwhile, a preliminary 
report on allegations of 
union corruption at Ba-
rangaroo has concluded 
the claims are confined to 
a single labour hire com-
pany, NSW Premier Barry 
O’Farrell has revealed.
Mr O’Farrell ordered a 
‘’full report’’ from the state 
government’s Barangaroo 
Delivery Authority after it 
was reported a company 
controlled by crime fig-
ure George Alex had been 
supplying contract labour 
to the building site.
On Sunday, Mr O’Farrell 
said he had received ‘’a 
preliminary report that 
is essentially in line with 
what I’ve said before, 

Bill Shorten caught in the glare of Tony Abbott’s ‘great big spotlight’

Staff have been told to direct any queries about new social media restric-
tions to Tony Abbott’s chief of staff Peta Credlin. Photo: Alex Ellinghausen

which is that to the best 
of [the authority’s] knowl-
edge it involves one out of 
100 contractors’’.
He said he would con-
sider whether to make the 
report public.
Mr Abbott said the Coali-
tion had moved to broad-
en the inquiry beyond its 
commitment for a judicial 
inquiry into the AWU slush 
fund scandal because 
‘’since then [there] have 
been very credible allega-
tions, including from se-
nior officials in the union 
movement, of widespread 
corruption, standover tac-
tics, even organised crime 
penetration’’.
‘’We are on the side of 
the honest worker, we are 
on the side of the honest 
unionist. The question is 
whose side is Bill Short-
en on?’’ he said on Sky 
News.
‘’Bill Shorten is a former 
union official himself and 
as things stand, it looks 
like Bill Shorten wants to 
run a protection racket for 
a protection racket.’’
‘’As we have seen with 
other serious problems, 
serious criminal law en-
forcement problems, 
sometimes you need to 
shine a big spotlight, a 
great big spotlight into 
the dark corners of our 
national life. It is only then 
that the great big spotlight 
has been shone in that we 
can see the law enforce-
ment agencies doing their 
job properly.’’
It’s understood the royal 
commission will be led by 
former High Court judge 
John Dyson Heydon and 
that the expected cost of 
the inquiry has not been 
finalised.
The inquiry will examine 
allegations centring on the 
Construction, Forestry, 
Mining and Energy Union, 
the Health Services Union 
scandal linked to former 
Labor MP Craig Thomson 
and former ALP president 
Michael Williamson, and 
the Australian Workers 

Union ‘’slush fund’’ affair 
from the 1990s, but will 
have the freedom to range 
beyond this brief.
Mr Shorten proposed a 
taskforce led by the Aus-
tralian Federal Police and 
including state police 
forces to investigate the 
allegations.
The Opposition Leader 
said his party had no toler-
ance for bribery, extortion 
or criminal behaviour.
‘’No one is welcome in the 
labour movement if they 
are engaging in any form 
of criminal behaviour,’’ 
he said. “Labor is asking 

the government to set up 
a police-led taskforce to 
deal with these issues. 
We believe a $100 million-
plus royal commission 
is a political stunt that 
doesn’t do anything to 
assist with law and order. 
This is a job for police, not 
politicians.
‘’This nation does not have 
time to waste, or taxpayer 
dollars to waste, with the 
government pursuing po-
litical stunts, when in fact 
we’ve got police forces, 
the Australian Crime 
Commission, who already 
have those powers.’’

Federal Member for Blax-
land, Jason Clare, has 
successfully lobbied the 
NSW Government to make 
the intersection of Wood-
ville Road and Guildford 
Road safer, by giving mo-
torists designated right 
turn lanes onto Woodville 
Road.
The NSW Roads and Mari-
time Services (RMS) will 
add an additional lane on
Guildford Road on each 
approach to Woodville 
Road. This will provide a 
dedicated left turn lane, a 
dedicated right turn lane 
and one through lane.
“This is a win for the local 
residents of Guildford and 
South Granville. Theinter-

section is a well-known 
blackspot.
“Local residents have 
been screaming out for 
this to happen and I am 
glad the NSW Govern-
ment has finally listened,’ 
Mr Clare said.
Local resident Azzam 
Youssif said, “This is good 
news. I’ve seen many bad
accidents here over the 
years and I’m glad this in-
tersection is being fixed.”
In a letter from the NSW 
Minister for Roads and 
Ports, Mr Duncan Gay ad-
vises the work is expected 
to start in July 2014.
Issued: 7 February 2014
Media Contact: Jamie 
Wassef 02 9790 2466

A win for local residents of 
Guildford
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Immigration Minister Scott 
Morrison has accused La-
bor of undermining ‘’the 
honour’’ of Defence per-
sonnel by calling for an 
independent inquiry into 
claims asylum seekers 
were deliberately burnt by 
navy personnel.
Mr Morrison also denied a 
Fairfax Media report that 
Customs would make fur-
ther inquiries into claims 
asylum seekers had their 
hands held against hot 
pipes.
The government will con-
tinue to back our navy and 
customs personnel in the 
face of these wild, unsub-
stantiated allegations 
He said ‘’a hysterical cho-
rus’’ calling for an inquiry 
into the matter would only 
‘’legitimise these false 
claims’’.
‘’To consider this matter 
further without any sub-
stantiation to the claims 
put forward, other than 
repetition, would simply 
give credibility to some-
thing that has none,’’ he 
said.
The Australian Customs 
and Border Protection Ser-
vice issued a statement 
on Saturday saying no 
new inquiry or investiga-
tion was under way and 
that the abuse claims were 
‘’assessed at the time they 
were first made and found 
to be without foundation’’.
‘’No new evidence has 
been presented which 
would warrant further ac-
tion at this time.’’
Fairfax Media stands by its 
report that Customs will 
review the information that 
form the basis of the deni-
als.
After Fairfax published de-
tailed allegations on Thurs-
day from a Sudanese man 
who says he witnessed 
sailors forcing the hands 
of three asylum seekers 
onto a hot engine pipe, the 
government and Defence 
again refused to say why 
they were so certain the al-
legations were untrue.
The government has con-
sistently refused to detail 
the basis of its categori-
cal denials, saying only 

that operational debriefs 
were routinely conducted 
‘’as part of normal Border 
Protection Command pro-
cedure’’.
The government has previ-
ously said Australian au-
thorities have not spoken 
with the asylum seekers at 
the heart of the claims.
Fairfax believes a standard 
‘’quick assessment’’ was 
carried out, similar to initial 
inquiries conducted when 
Australian Defence Force 
personnel are involved in 
incidents while fighting 
overseas.
This is likely to have in-
volved informal interviews 
with members of the navy 
boarding party that under-
took the asylum-seeker 
boat turn-back about Janu-
ary 6.
On Saturday, Labor back-
bencher Matt Thistleth-
waite told Sky News that to 
settle the issue once and 
for all, the claims should 
be independently investi-
gated.
‘’We should be bring-
ing a healthy scepticism 
to these claims but now 
they’ve been aired again 
by Fairfax, the appropriate 
course is to have them in-
dependently investigated,’’ 
he said.
‘’That’s the best way to vin-
dicate the Australian Navy 
[and] I have every confi-
dence in Australian Navy 
personnel.’’
Mr Morrison said Mr This-
tlethwaite’s call for an in-
dependent inquiry was ‘’a 
vote of no confidence by 
Labor in the Australians 
who serve our country by 
protecting our borders’’.
‘’Unlike the Labor Party, 
the government will con-
tinue to back our navy and 
customs personnel in the 
face of these wild, unsub-
stantiated allegations,’’ Mr 
Morrison said.
‘’The fact that media con-
tinue to recycle the same 
wild and unsubstantiated 
claims does not make 
them any more true or any 
more worthy of further in-
quiry than when they were 
first reported and rejected. 
Nothing has changed.’’

Morrison denies inquiry into 
burns allegations

THE government is pre-
paring for a $130 billion 
sell-off of assets ranging 
from Medibank Private 
to electricity poles in its 
quest for much-needed 
cash. 
Treasurer Joe Hockey to-
day told the Wall Street 
Journal he would reach 
agreements with premiers 
on what to sell and how in 
a wideranging privatisa-
tion program.
“We are going to free up 
the capacity to get on 
with the job of building 
things,” Mr. Hockey told 
WSJ.
“We’re going to form 
a partnership with the 
states that is going to 
be rolled out over the 
next few months, which 
is hugely exciting, and 
involves potentially mas-
sive transactions that will 
get the place moving.”
Money from the sales 
would go to job-creating 
infrastructure, which 
could include a second 
airport for Sydney.

The revelation of the sell-
off came as the Labor Op-
position used Parliament 
to accuse the Govern-
ment of killing off jobs.
Opposition Leader Bill 
Shorten said 54,000 
full-time jobs had disap-
peared since Tony Abbott 
became Prime Minister. 
He calculated this last 
one job disappearing ev-
ery three minutes.
Full details of the privati-
sation are expected to be 
revealed in the May Bud-
get
“There is potentially $130 
billion in privatizable as-
sets in Australia, maybe 
more,” Mr. Hockey told 
the WSJ. He said likely 
candidates for sale would 
include utilities and trans-
port networks as well as 
the health insurer Medi-
bank Private, which ana-
lysts believe could be 
worth up to $4 billion.
“From my perspective, 
the sooner we get out of 
running businesses the 
better,” said Mr. Hockey.

Medibank Private first to be 
put on the block as Govern-
ment chases sources of cash 

FEDERAL Opposition 
Leader Bill Shorten has 
given police a dossier of 
corruption allegations re-
lating to a key union. 
Mr Shorten was given the 
information on the Con-
struction, Forestry, Min-
ing and Energy Union and 
says he immediately re-
ferred it to police.
The news comes a day 
after Prime Minister Tony 
Abbott announced a royal 
commission into alleged 
union corruption, which 
specifically mentions the 
CFMEU.
“The fact that I forwarded 
it on to police as opposed 
to a committee shows that 
the way to handle these 
very serious issues in the 
building and construction 
industry is the police,” Mr 

Shorten told reporters in 
Canberra on Tuesday.
He said the Australian 
Crime Commission had 
the powers of a royal 
commission and federal 
and state police also do a 
good job.
“There is no tolerance at 
all for any low-lifes wear-
ing a union badge, claim-
ing to represent the legiti-
mate interests of workers, 
engaging in bribery or ex-
tortion or corruption,” Mr 
Shorten said.
“Just as there is no place 
for an employer to do this 
- there is no one above 
the law.”
Labor has called for a spe-
cial task force led by the 
Australian Federal Police 
to handle union corrup-
tion allegations.

Shorten hands union evi-
dence to police 

The Greens are fighting to 
overturn the Abbott gov-
ernment’s reintroduction 
of a controversial tempo-
rary asylum visa that pre-
vents asylum seekers from 
gaining permanent resi-
dency.
The ‘’temporary humanitar-
ian concern’’ visa was re-
introduced by Immigration 
Minister Scott Morrison af-
ter a failed bid to resurrect 
the temporary protection 
visa in December.
The TPV was used for 
nearly a decade under the 
Howard government and 
was criticised by human 
rights advocates as being 
counter-productive and 
potentially psychologically 
damaging.
Labor has since voiced its 
opposition to the introduc-
tion of a temporary visa.
‘’This is blatant attempt to 
steamroll Parliament,’’ the 
opposition immigration 
spokesman, Richard Mar-
les, said.
On Wednesday, the Greens 
will launch a disallowance 
motion in the Senate, say-
ing the visa is the same as 
the TPV, which was voted 
down by Labor and the 
Senate.
‘’The Senate made it clear 
to the government that it 
would not accept these 
cruel and punitive visas,’’ 
Greens senator Sarah 
Hanson-Young said. ‘’The 
Coalition has arrogantly 
ignored the parliamentary 
rules, though, and has 
again attempted to sneak 
temporary protection in 
through the back door.
‘’Without lasting protec-

tion, refugees can never 
settle in a new country 
because the threat of re-
turn constantly hangs over 
their heads. For refugees, 
being returned home can 
be a death sentence.’’
Senator Hanson-Young 
said the visa’s initial pur-
pose was to give asylum 
to ethnic Albanians flee-
ing Kosovo and Timorese 
escaping Timor in the 
1990s. According to sta-
tistics from the Refugee 
Council of Australia, the 
visa has not been granted 
since 2009. Since 2000, 
only 387 visas have been 
offered.
Under this visa, asylum 
seekers will be not be able 
apply for family reunions, 
nor will they be able to 
settle in Australia perma-
nently.
It will retrospectively ap-
ply to the 20,000 asylum 
seekers who have arrived 
by boat and are waiting 
on bridging visas. Asylum 
seekers do not have the 
right to apply for the visa. 
Instead, they must be in-
vited by Immigration and 
Border Protection Minister 
Scott Morrison. Once they 
take up the offer, they can 
never reapply for perma-
nent residency.
On Friday, Mr Morrison 
said he had used the visa 
to deny permanent visas to 
‘’illegal arrivals’’.
‘’The Senate’s actions in 
disallowing TPV regula-
tions has meant that the 
government has had to 
look at existing temporary 
visa options to achieve the 
same outcome,’’ he said.

Greens, Labor aim to kill off 
new temporary visa

“For refugees, being returned home can be a death sentence”: Senator Sarah 
Hanson-Young. Photo: Alex Ellinghausen
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TREASURER Joe Hock-
ey is in talks with his 
state and territory coun-
terparts to potentially 
raise $130 billion of as-
set sales across the na-
tion, Finance Minister 
Mathias Cormann says. 
The revenue raising 
exercise comes as the 
International Monetary 
Fund highlighted the 
challenge Australia fac-
es to repair its budget.
Senator Cormann was 
not specific on the as-
sets being considered 
for sale, aside from the 
federal government’s 
own ambition to sell off 
health insurer Medibank 
Private.
He said there was an op-
portunity for the states 
and territories to sell off 
infrastructure and rein-
vest the capital to create 
jobs and growth.
“Right now the treasurer 
is having conversations 
with his state counter-
parts to see how we can 

best achieve that,” Sen-
ator Cormann told ABC 
radio.
ANZ Research said in a 
note to clients that the 
reports of asset sales 
suggest the government 
will put in place policies 
in the May budget to 
give the states incen-
tives to move quickly.
It believes the greatest 
beneficiaries are like-
ly to be the NSW and 
Queensland govern-
ments, which own the 
majority of public sector 
assets.
The IMF warned the fed-
eral government that it 
will have to make “size-
able cuts” in projected 
spending if it is to return 
the budget to surplus 
and maintain it.
“We are very conscious 
of the challenge in front 
of us. The treasurer and 
I are very focused on 
turning the situation 
around that we’ve inher-
ited,” he said.

Hockey in talks with states to sell assets 
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Pressure is building on 
Assistant Health Minister 
Fiona Nash’s chief of staff 
to resign after allegations 
he has not disclosed fi-
nancial ties to the junk 
food industry.
Prime Minister Tony Ab-
bott has not commented 
publicly on Alastair Fur-
nival’s participation in 
high-level negotiations 
around a healthy food rat-
ing system, when he and 
Senator Nash did not re-
veal his shareholding in a 
company that lobbies for 

the Australian Beverages 
Council and the Kraft 
peanut butter, Cadbury 
and Oreo brands, among 
others.
Last week public health 
and consumer groups 
were shocked when the 
health star rating website 
was published, only to be 
taken down hours later 
after intervention from 
Senator Nash and Mr Fur-
nival.
Senior public health ex-
perts are now question-
ing whether Senator Nash 

Senator denies staff’s con-
flict of interest

Deputy Leader of The Nationals Senator Fiona Nash at question time 
on Wednesday. Photo: Alex Ellinghausen

A Sydney licensed venue 
has had its liquor licence 
cancelled after becoming 
the first venue in the State 
to incur a third strike under 
the NSW Government’s 
Three Strikes disciplinary 
scheme, Minister for Hos-
pitality, George Souris, 
announced today.
Mr Souris said Gold Mu-
sic Box Karaoke bar at 
Belmore has received a 
third strike and has been 
stripped of its licence by 
the Independent Liquor & 
Gaming Authority (ILGA) 
on recommendation from 
the Office of Liquor, Gam-
ing & Racing (OLGR).
“This is the first venue to 
incur a third strike since 
the introduction of the 
Three Strikes disciplin-
ary scheme on 1 January, 
2012 and is a clear warn-
ing to all licensed venues 
that repeated offences will 
incur strikes, affecting a 

venue’s operations and 
eventually its existence,” 
Mr Souris said.
“ILGA has also disquali-
fied the licensee of the 
business and the busi-
ness owner from holding 
a licence for at least 12 
months.”
Since the Three Strikes 
disciplinary scheme be-
gan there have been 76 
strikes recorded against 
72 venues, including one 
third strike and three sec-
ond strikes. This includes 
17 first strikes and one 
second strike against ven-
ues in the City of Sydney 
local government area.
“The scheme has provid-
ed unprecedented incen-
tive for licensees across 
NSW to strengthen alco-
hol and security manage-
ment and compliance with 
the liquor laws through 
the real threat of loss of 
licence.

LIQUOR LICENCE CANCELLED 
AFTER THIRD STRIKE

AUSTRALIA’S unemploy-
ment rate rose to 6.0 per 
cent in January, official 
figures show, the highest 
level since July 2003. 
Unemployment in De-
cember was unrevised at 
5.8 per cent.
The total number of peo-
ple with jobs fell 3,700 
to 11.460 million in the 
month, according to sea-
sonally adjusted figures 
released by the Austra-
lian Bureau of Statistics 
on Thursday.
The median forecast for 
the unemployment rate 

was 5.9 per cent in Janu-
ary, with total employ-
ment growth of 15,000, 
according to an AAP sur-
vey of 12 market econo-
mists.
Full-time employment 
fell 7,100 to 7.953 mil-
lion in January and part-
time employment was up 
3,400 to 3.507 million.
The participation rate 
- the proportion of the 
population that have a 
job, are looking for work 
or are ready to start work 
- was steady at 64.5 per 
cent.

Australian jobless rate 
hits 10-year high 

remains suitable for the 
health prevention portfo-
lio, while Labor has called 
on her to fully explain how 
she and Mr Furnival have 
complied with ministerial 
standards on conflict of 
interest.
Labor health spokeswom-
an Catherine King said 
Senator Nash needed to 
make an immediate state-
ment as to why she made 
no declaration of any con-
flicts of interest when she 
chaired a joint ministerial 
council on food policy last 
year. She also needed to 
make clear when she was 
first made aware of this 
conflict of interest.
“It’s difficult to reconcile 
how this minister, who is 
responsible for preven-
tive health measures, 
deems the conduct of her 
office to be appropriate,” 
Ms King said.
There was a develop-
ing view at the highest 
level of government late 
on Wednesday that Mr 
Furnival’s position was 
increasingly untenable, 
with government sources 
admitting the chief of staff 
was being given time and 
space to consider resign-
ing, rather than forcing 
Senator Nash to fire him.
A spokeswoman for Mr 
Abbott said all ministe-
rial staff were required to 
abide by the statement of 
standards, and directed 
Fairfax Media to Senator 
Nash’s statement in the 
Parliament. On Wednes-
day Senator Nash told a 
torrid Senate question 
time Mr Furnival did not 
have a conflict of inter-
est because he was not 
earning money from his 
shares, had resigned his 
position, and was not in-
volved in the running of 
Australian Public Affairs.
“My chief of staff took 
proper and appropriate 
steps to prevent any con-
flict of interest … by with-
drawing from any work 
for APA, and on that ba-

sis there is no conflict of 
interest at that meeting,” 
she said.
But Labor senator John 
Faulkner, an architect of 
the standards, said: “The 
code says absolutely cat-
egorically that nothing but 
divestment is adequate. It 
doesn’t mean you should 
just put in place an agree-
ment - the whole concept 
of conflict of interest is 
so fundamental that di-
vestment is absolutely 
required.”
While public health and 
consumer groups have 
been reluctant to weigh 
in on the political scan-
dal, one of Australia’s 
foremost public health 
experts, Mike Daube, 
said he was beginning to 
wonder if Senator Nash 
was the most appropriate 
person for the prevention 
portfolio. ‘’Her party still 
takes tobacco funding; 
she has already moved to 
defund the national alco-
hol treatment and servic-
es peak body; her chief of 
staff worked until very re-
cently for the food indus-
try; and her actions over 
the ‘star ratings’ website 
look decidedly industry-
friendly,” he said. “It will 
be very hard to have con-
fidence that this minister 
understands the impor-
tance of prevention or will 
take on powerful industry 
groups.”
In a statement posted to 
its website, APA head 
Tracey Cain, who is Mr 
Furnival’s wife, said since 
his appointment to the 
government a “process” 
had begun to transfer his 
shareholdings to her and 
the company had under-
taken no lobbying on be-
half of the food industry.
Despite rumours Mr Furni-
val was given his position 
at the behest of the Prime 
Minister’s office, Fairfax 
Media understands he 
was both nominated and 
promoted by Senator 
Nash.
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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

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية 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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