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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

جلنة البيان الوزاري خترج بأجواء إجيابية

مفاحتة رئاسية بني احلريري والراعي

حبثت اللجنة الوزارية املكلفة 
صياغة البيان الوزاري عددًا 
من بنود هذا البيان وخرجت 
بأجواء إجيابية ترّجح االنتهاء 
من إعداد البيان يف جلسة 
حاصلة على عدة شهادات تنويه اجلمعة )امس( أو يف جلسة 

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
إضافية على أبعد تقدير.

جملس  رئيس  ترأس 
يف  سالم  متام  الوزراء 
مساء  والنصف  السادسة 
أمس االول االجتماع الثاني 
لصياغة  الوزارية  للجنة 

البيان الوزاري يف السرايا 
أعضاء  حضور  احلكومية يف 
بطرس  الوزراء:  اللجنة 
وعلي  قّزي  وسجعان  حرب 
حسن خليل ونهاد املشنوق 
وحممد  باسيل  وجربان 

سالم مرتئسا الجلسة

اشتباكات عند معرب باب السالمة وداعش تعزز قواتها يف 
الريف الغربي لدير الزور وجملس األمن مهدد بالفيتو الروسي

اشتباكات  وقعت 
السالمة  باب  معرب  قرب 
ريف  قرى  من  عدد  ويف 
احلسكة، وأخرى يف حميط 
املركزي،  حلب  سجن 
ادريس  سليم  واللواء 
إقالته،  قرار  يرفض 
اجلعفري  بشار  محل  فيما 
واتهمها  السعودية  على 
غربي  ومشروع  باملراوغة، 
مهدد  األمن  جملس  يف 

بالفيتو الروسي.
املعلومات  أكدت  فقد 
أن  حلب  من  الواردت 
جرت  عنيفة  اشتباكات 
احلر  واجليش  داعش  بني 

السالمة  باب  معرب  قرب 
احلدودي مع تركيا. وذكر 
أن 55 قتيال وجرحيا سقطوا 
بانفجار سيارة مفخخة عند 

املعرب مشال حلب.
حلب  شرق  ويف 
السوري  اجليش  التتمة صفحة  31استعاد 

أمس  كييف  شهدت 
سقط  داميًا  يومًا  االول 
قتياًل   70 من  أكثر  التتمة صفحة  31فيه 

يف  اجلرحى  ومئات 
استخدمت  مواجهات 

الرئيس األوكراني يوافق على 
انتخابات مبكرة وحكومة وحدة

اخلارجية  وزير  شدد 
اجلولة  ختام  يف  اإليراني 
املفاوضات  من  األوىل 
الشاملة مع الدول الست يف 

ظريف وأشتون يعلنان التوصل اىل اتفاق حول 
أجندة املفاوضات

التتمة صفحة  31

فيينا، امس االول، على أن 
لن  اإليرانية  الدفاع  وسائل 
تدخل يف هذه املفاوضات، 
احملادثات  تصف  وآشتون 

فنيش.
الوزير  االجتماع  عن  وغاب 
بسبب  فاعور  أبو  وائل 

وجوده خارج البالد.
دام  الذي  االجتماع  بعد 
والنصف  التاسعة  حتى 
وزارية  مصادر  وصفت 
أجواء االجتماع باإلجيابية جدًا 
وقالت إّن عملية إجناز البيان 
من  )مزيد  ستكون سريعة. 

التفاصيل ص 4(
التفجري املزدوج

احصاء  يكن  مل  ذلك  اىل 

»مت  بانه  موضحة  بالبناّءة، 
حتقيق تقدم رغم أن العمل 

مل يكن سهال«.

الغوالي  تلة  على  سيطرته 
افاد  كذلك  االسرتاتيجية. 
مراسلنا حبصول اشتباكات 
عنيفة يف حميط سجن حلب 
الوحدات  بني  املركزي 
املكلفة محايته واملعارضة 
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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

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

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062
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للمقاومة«  »الوفاء  دانت كتلة 
خالل إجتماع عقدته أمس االول 
رعد  حممد  النائب  برئاسة 
»التفجريات االرهابية االنتحارية 
والقصف الصاروخي يف بريوت 
»إعتماد  اىل  ودعت  والبقاع«. 
تباشر  شاملة  وطنية  خطة 
خمتلف  على  تنفيذها  احلكومة 
الصعد ، بهدف استئصال هذه 
واملدمرة«.  اجملنونة  الظاهرة 
اجلديدة  »احلكومة  أن  وإعتربت 
وحكومة  تسوية  حكومة  هي 
تهدف  توافقية  سياسية 
من  حالة  اىل  بالبالد  لالنتقال 
واألمين  السياسي  االستقرار 
وتشكل  املعيشي،  واالهتمام 
هذه  يف  للجميع  فرصة 

املرحلة«.
بيان  يف  الكتلة  وجددت 
ادانتها  اإلجتماع  بعد  أصدرته 
االرهابية  لـ«التفجريات 
االنتحارية وللقصف الصاروخي 
العدواني ضد اهلنا يف بريوت 
التعازي  بأحر  وتتقدم  والبقاع 
املظلومني  الشهداء  ذوي  من 
وترجو للجرحى الشفاء العاجل، 
وتدعو اىل أوسع محلة علمائية 
وحماربة  لنبذ  وشعبية  ورمسية 
االرهاب التكفريي واستئصال 
هذه الظاهرة اجملنونة واملدمرة، 
شاملة  وطنية  خطة  واعتماد 
على  تنفيذها  احلكومة  تباشر 
واملستويات  الصعد  خمتلف 
الوطين  اهلدف  هذا  إلجناز 

املطلوب«.
اجلديدة  احلكومة  »إن  وقالت: 
القوى  هي حكومة تسوية بني 
املشاركة  السياسية  واألطراف 
سياسية  حكومة  وهي  فيها، 
لالنتقال  تهدف  توافقية 
بالبالد اىل حالة من االستقرار 
واالهتمام  واألمين  السياسي 
فرصة  وتشكل  املعيشي، 
وإذ  املرحلة.  هذه  يف  للجميع 
هذه  اجناز  الكتلة يف  ساهمت 
تتوقف  ومل  احلكومية  الرتكيبة 
عند نوعية احلقائب اليت اسندت 
إىل وزرائها، فألنها آثرت دون 
أي تردد تغليب مصلحة البالد 
خصوصا يف هذه املرحلة، على 

أي اعتبار آخر«. 

 »الوفاء 
للمقاومة« خلطة 
تستأصل اإلرهاب

احلريري  سعد  الرئيس  تابع 
امس  وزار  مصر  يف  لقاءاته 
االول رئيس مجهوريتها عدلي 
منصور يف قصر االحتادية حيث 
القضايا  ملختلف  عرض  جرى 
على  واملستجدات  الراهنة 
والدولية  االقليمية  الساحتني 
الثنائية  العالقات  اىل  اضافة 

بني البلدين.
الرئيس  قال  اللقاء،  وبعد 
بإذن  حمروسة  مصر  احلريري: 
هذه  يف  تشرفت  لقد  اهلل، 
رئيس  سيادة  بلقاء  الزيارة 
سلسلة  وعقدت  اجلمهورية، 
املسؤولني  كبار  مع  لقاءات 
لي  وتسنى  روحية،  وقيادات 
له  يرتاح  ما  اىل  استمع  ان 
خبري.  مصر  بأن  عربي،  كل 
على  للتأكيد  الزيارة  هذه 
ملصر، يف  اإلسرتاتيجي  الدور 
اليت  الكبرية  املتغريات  ظل 
التطورات  ظل  شهدتها،ويف 
اليت مرت بها املنطقة ويشهدها 
من  تطورات  وهي  لبنان، 
أن تؤثر على املستقبل  شأنها 
تصور  ميكن  ال  طويلة.  لعقود 
من  العربية،  املنطقة  مستقبل 
والشعب،  الدولة  مصر  دون 
قوية  عالقات  تربطهما  اللذين 
أيضا.  والشعب  الدولة  بلبنان 
مصر هي بوصلة العامل العربي 
ونشهد تداعيات ما حيصل هنا 
القريبة  العربية  البلدان  يف 
مجيعا  العرب  إن  والبعيدة. 
اإلعتدال  إرادة  بنجاح  معنيون 
اإلعتدال  تيار  يف مصر، وحنن 
يف لبنان، معنيون بشكل خاص 
متفائلون  حنن  النجاح.  بهذا 
وإستقرارها  مصر  مبستقبل 
دورها  وبعودة  ونهوضها 
 25 ثورتي  بعد  الكبري  العربي 
تباحثت  لقد  يونيو  و 30  يناير 
وسائر  الرئيس  سيادة  مع 
إلتقيتهم  الذين  املسؤولني 
املنطقة وتداعياته  بالوضع يف 
يف لبنان. كما عربت عن أملي 
املصرية  العالقات  بإزدهار 
العربية،  واملصرية  اللبنانية 
ملواجهة  ضرورية  ألنها 

التحديات.
اليوم نهج االعتدال  كيف ترى 
تصرحيك  يف  وانك  خصوصا 
اهلل  حزب  وضعت  االخري 
وداعش يف خانة واحدة، فهل 
يف  يسري  االعتدال  ان  برأيك 

الطريق الصحيح؟
- ال شك ان التحديات يف لبنان 
بان  قرارا  اختذنا  وحنن  كبرية 
وهذا  الطريق  هذه  على  نسري 
امرا سهال، خصوصا يف  ليس 
ظل املشاكل اليت يشهدها لبنان 
واملنطقة، فطريق االعتدال هي 
الشهيد  الرئيس  اختارها  اليت 
رفيق احلريري، وحنن مستمرون 
هو  نريده  ما  النهج.  هذا  على 
بني  حكما  القانون  يكون  ان 

احلريري التقى الرئيس املصري ووزير 
خارجيته وغادر اىل روما:

تفجري بئر حسن مدان واالنتخابات 
الرئاسية عنوان املرحلة املقبلة

كل اللبنانيني، ولذلك سنستمر 
اتبعه  الذي  النهج  هذا  على 

الرئيس الشهيد.
عمل ارهابي

حصل  الذي  التفجري  استنكرت 
يف بئر حسن ويف الوقت عينه 
من  للخروج  اهلل  حزب  دعوت 
كالما  مسعنا  وباالمس  سوريا، 
االنسحاب كبري  ان قرار  يقول 
التفكري  بدأ  برأيك  فهل  جدا، 

جديا بهذا املوضوع؟
حصل  ما  ان  التأكيد  أود   -
استهدف  ارهاب  من  باالمس 
اشد  مدان  حسن  بئر  منطقة 
اجرامي  عمل  وهو  االدانة، 
يقتل  فمن  وجبان.  وارهابي 
امنا  املدينة  وسط  يف  االبرياء 
امر  وهذا  جبان،  بعمل  يقوم 
وجود  فان  وكذلك  مرفوض، 
غري  امر  سوريا  يف  اهلل  حزب 
توريط  اىل  يؤدي  النه  مقبول 
بغنى  حنن  حماور  يف  لبنان 
عنها. لذا جيب على قيادة حزب 
الشأن  هذا  اىل  تنظر  ان  اهلل 
اوال،  لبنان  مصلحة  مبنظار 

ولبنان فقط.
ستلتقي غدا البطريرك املاروني 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
ميكن  فهل  روما،  يف  الراعي 
امساء  غربلة  مرحلة  ان  القول 
اجلمهورية  لرئاسة  املرشحني 

قد بدأت؟
غائب  فانا  تعلمون  كما   -
ولكنين  فرتة،  منذ  لبنان  عن 
غبطة  مع  مستمر  تواصل  على 
البطريرك لنتحدث عن االوضاع 
يف لبنان، وسأذهب اىل روما 
للقاء  فرصة  ستكون  النها 
متكنا  ان  بعد  خاصة  غبطته 
احلكومة،  تشكيل  من  مجيعا 
املقبلة  املرحلة  ماهية  ولنرى 

بالتأكيد  عنوانها  سيكون  اليت 
هي  وما  الرئاسية  االنتخابات 
قلت  لقد  غبطته.  توجهات 
بالنسبة  وصرحيا  واضحا  كالما 
اننا  وهو  اجلمهورية  لرئاسة 
على  ونقطة  بالفراغ،  نقبل  لن 
السطر. هناك استحقاق رئاسي 
جيب ان حيصل يف وقته وحنن 
القيام  علينا  جيب  مبا  سنقوم 
هذا  يتم  لكي  كمسؤولني  به 

االستحقاق يف موعده.
بعد  لبنان  اىل  ستعود  هل 

االنتخابات؟
او  االنتخابات  بعد  قال  من   -
قبلها، هذا امر يتعلق باملسألة 
االمنية، وستعرفونه يف حينه.

وزير اخلارجية
زار  احلريري  الرئيس  وكان 
نبيل  املصري  اخلارجية  وزير 
فهمي يف مقر وزارة اخلارجية، 
يف حضور أعضاء الوفد املرافق 
ومجال  اجلسر  مسري  النائبني 
السابقني  والنائبني  اجلراح 
خوري  وغطاس  السبع  باسم 
رضوان  الدكتور  واملستشار 

السيد والسيد نادر احلريري.
عرض  اللقاء  خالل  وجرى 
إىل  إضافة  الراهنة  للتطورات 

األوضاع يف مصر ولبنان.
على صعيد آخر، أجرى الرئيس 
بشيخ  هاتفيا  اتصاال  احلريري 
أمحد  الشيخ  مساحة  األزهر 
عن  لتغيبه  نظرا  الطيب، 
الكويت،  يف  ووجوده  القاهرة 
بينهما  يعقد  لقاء  على  واتفقا 

يف وقت الحق.
احلريري  الرئيس  غادر  ومساء 
القاهرة متوجها اىل روما، حيث 
من املقرر ان يكون التقى امس 
الكاردينال  املاروني  البطريرك 

مار بشارة بطرس الراعي.

GRANNY FLATS
Premium Design

your
ONE STOP SHOP

For
 Your Granny Flat

 Contact
Saeed Mob: 0424695585

من  املتضررين  أّن  يبدو 
الوفاق  حكومة  تشكيل 
الوطيت مل يهضموا حتى اآلن 
على  طرأت  اليت  التغريات 
الساحة اللبنانية، فبعد تكشري 
باألمس  التكفريية  اجلماعات 
يف بئر حسن من خالل العملية 
عمد  املزدوجة،  اإلرهابية 
وفق  االول  امس  مسلحون 

اغتيال املسؤول العسكري يف احلزب العربي 
الدميقراطي يشعل حمور باب التبانة / جبل 

حمسن يف طرابلس

ومع إطالق الرصاص الكثيف 
يف احياء احملاور التقليدية يف 
طربلس حتدثت وسائل إعالم 
جرحى  و8  قتيلني  ن سقوط 
شرطة  يف  عمال  بينهم  من 
إصابة  منهم  وعرف  بيبسي، 
هبة شخاشري برصاصة قنص 
منزهلا يف شارع  داخل  وهي 
سوريا ونقلت إىل املستشفى 
وحالتها مستقرة، وقد سقط 
قذيفة )آر بي جي( يف حميط 
شارع سوريا على حمور البزار 

يف طرابلس.

ما ذكرت قناة »OTV« على 
العسكري  املسؤول  اغتيال 
يف احلزب العربي الدميقراطي 
دوار  عند  نواسي  عبودي 

ابوعلي يف طرابلس.
هذا وذكرت قناة املنار، أّنه 
احمليطة  الكامريات  سحب  مّت 
عبوي  اغتيال  عملية  مبكان 
األجهزة  قبل  من  نواسي 
بعد  مّتت  والعملية  األمنية 
مّت  والتنفيذ  ومتابعة  رصد 
دراجة  يستقلون  شبان  عرب 

نارية.
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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

قال منسق االمانة العامة لقوى 
14 آذار النائب السابق فارس 
او  حرد  عن  الكالم  ان  سعيد: 
املنطق،  يتجاوز  قواتي  غضب 
فالقوات صاحبة موقف سياسي 
ت عنه قبل تشكيل احلكومة  عبرّ

وتعب عنه بعد تشكيلها.
أ  يتجزرّ ال  جزء  القوات  وأضاف 
بوارد  وليست  آذار   14 من 
اجملموعة،  هذه  عن  االنفصال 
العامة  االمانة  ان  اىل  مشريا 
الذي  الفريق  تعتب  والقوات 
دخل من 14 آذار اىل احلكومة، 

ميثلنا كامل التمثيل.
هذا  ونطالب  نتمنى  وتابع: 
على  مؤمتنا  يكون  ان  الفريق 
ثوابت 14 آذار، وان ُيدخل اعالن 
بعبدا اىل البيان الوزاري، ليس 
السياسي  التزريك  باب  من 
باب  من  بل  النقاط،  وتسجيل 
ال  لبنان  فحماية  لبنان.  محاية 
تقتصر فقط على جهود وزراء 
واالتصاالت  والداخلية  العدل 
اهلل  حزب  عام  أمني  يريد  كما 
لبنان  وامن  نصراهلل،  السيد 
الوزارات  ليس فقط مسؤولية 
بأغلبيتها  تعود  اليت  االمنية 
يكون  بل  آذار،   14 اىل  اليوم 
السياسية  االجراءات  بأخذ  اوال 
عب انسحاب حزب اهلل الواضح 
اجليش  ونشر  سوريا،  من 
قوات  مبؤازرة  احلدود  على 
دولية، لوضع حد للتداخل بني 

الساحتني السورية واللبنانية.
جامع  اجتماع  عقد  احتمال  وعن 
لقوى 14 آذار قريبا يف مشهد 
لسنا  أجاب  الشائعات؟  يبدد 
امام  نظرنا  وجهة  لتبئة  حباجة 
املقبلة  وااليام  سلوكنا  أحد، 
آذار   14 حركة  ان  ستبهن 
ومن تشكيل  االحزاب  من  أكب 

بل  والشخصيات،  احلكومة 
يتخلى  ولن  لبنان  قضية  هي 
عنها أحد، ال من دخل احلكومة 
محاية  لكن  يدخل.  مل  من  وال 
آذار، على  للبنان وليس ل14 
احلكومة  دخل  الذي  الفريق 
من 14 آذار، ان يكون واضحا 
يدخل  وان  وشفافا  وصرحيا 
اعالن بعبدا ومطلب احلياد عن 
حوادث سوريا، بندا يف البيان 

سعيد: ال حيمي لبنان إالّ احلياد
هلم  يتسنى  كي  الوزاري، 
بشكل  االمين  املوضوع  مقاربة 
مسؤولية  يتحملوا  فال  مرتاح، 
أنيطت بهم  الوضع االمين ألن 
والوسائل  االمنية  الوزارات 
وحدها  التقنيات  الن  التقنية، 
حيتاج  فذلك  لبنان،  حتمي  ال 
تدابري سياسية وأوهلا انسحاب 

حزب اهلل من سوريا. 

 تابع وزير الداخلية والبلديات 
يف  مكتبه  من  املشنوق  نهاد 
الوزارة أمس االول، التطورات 
طرابلس،  مدينة  يف  االمنية 
الشأن  بهذا  اتصاالت  واجرى 
اجلمهورية  رئيس  من:  كل  مع 
ميشال سليمان، رئيس جملس 
الوزراء متام سالم، وزير العدل 
النائب  ريفي،  اشرف  اللواء 
حممد كبارة، قائد اجليش العماد 
العام  املدير  قهوجي،  جان 
بالوكالة  الداخلي  االمن  لقوى 
اللواء ابراهيم بصبوص، رئيس 
عماد  العميد  املعلومات  شعبة 
التمييز  عام  مدعي  عثمان، 
ومفوض  محود  مسري  القاضي 
احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
القاضي صقر صقر وفاعليات 
املشنوق  ورأى  طرابلسية. 
جرى  »ما  ان  له،  تصريح  يف 
املواطنني  على  اعتداءات  من 
امس واول من امس )االربعاء 
واخلميس( مدان وال ميكن تبيره 
حتت اي ظرف من الظروف والي 

سبب من االسباب«.
وكان املشنوق قد اجرى اتصاال 

هاتفيا باملدير العام ملؤسسات 
الوزير  االجتماعية  الرعاية 
السابق خالد قباني مطمئنا اىل 
بعد  الدار  اطفال  وضع وصحة 

تفجريي بئر حسن االربعاء.
والحقا استقبل املشنوق سفري 
الكسندر  لبنان  يف  روسيا 
زاسيبكني، ومت عرض لالوضاع 
التطورات  ضوء  يف  العامة 
لبنان  يف  واالمنية  السياسية 
اكتفى  اللقاء  وبعد  واملنطقة. 
ان  بالقول  الروسي  السفري 
التعاون  على  تركز  »البحث 
مكافحة  وضرورة  البلدين  بني 

االرهاب«.
احتاد  وفد  املشنوق  واستقبل 
البريوتية  العائالت  مجعيات 
ومت  سنو،  خالد  حممد  برئاسة 
بريوت  مدينة  لشؤون  عرض 
وقال  كافة.  املستويات  على 
سنو بعد اللقاء: »جئنا كممثلي 
لتهنئة  البريوتية  العائالت 
اجلديد،  مبنصبه  الوزير  معالي 
معالي  مواقف  ندعم  اذ  وحنن 
يوفقه  ان  اهلل  سائلني  الوزير 

يف مهامه اجلديدة«. 

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

املكلفة  الوزارية  اللجنة  حبثت 
صياغة البيان الوزاري عددًا من 
بأجواء  وخرجت  البيان  هذا  بنود 
إعداد  من  االنتهاء  ح  ترجرّ إجيابية 
البيان يف جلسة اجلمعة )امس( 
أبعد  على  إضافية  أو يف جلسة 

تقدير.
ترأس رئيس جملس الوزراء متام 
والنصف  السادسة  يف  سالم 
االجتماع  االول  أمس  مساء 
لصياغة  الوزارية  للجنة  الثاني 
السرايا  يف  الوزاري  البيان 
احلكومية يف حضور أعضاء اللجنة 
وسجعان  حرب  بطرس  الوزراء: 
ونهاد  خليل  حسن  وعلي  قزرّي 
وحممد  باسيل  وجبان  املشنوق 

فنيش.
الوزير وائل  االجتماع  وغاب عن 
خارج  وجوده  بسبب  فاعور  أبو 

البالد.
حتى  دام  الذي  االجتماع  بعد 
وصفت  والنصف  التاسعة 
االجتماع  أجواء  وزارية  مصادر 
عملية  إنرّ  وقالت  جدًا  باإلجيابية 

إجناز البيان ستكون سريعة.
وأوضح الوزير شهيب أنرّ اللجنة 
اخلامسة  يف  اجتماعها  ستعاود 
يف  )امس(  اجلمعة  ظهر  بعد 
السرايا وانرّ االنتهاء من البيان 

سيكون يف أقرب وقت.
اجلميع  انرّ  قزرّي  الوزير  وأوضح 
فال  نتيجة،  إىل  للوصول  منفتح 
احلكومة  عمل  تضييع  يريد  أحد 
بالبيان الوزاري. وأكد قزرّي انه 
البنود  االتفاق على عدد من  مت 
منها موضوع النازحني السوريني 
وموضوع  النفط،  وموضوع 

الضمان واملالية العامة.
حت املصادر أن يتم االنتهاء  ورجرّ
اليوم  جلسة  يف  البيان  من 
يف  تقدير  أبعد  وعلى  اجلمعة 

جلسة أخرى.
وقبل دخوهلم اجللسة توقع عدد 
االنتهاء  يتم  أن  الوزراء  من 
البيان  صياغة  مشروع  من 
مصادر  وأكدت  قريبًا،  الوزاري 
الرئيس  انرّ  احلكومية  السرايا 
يف  البيان  إلجناز  يسعى  سالم 
ز  وسيرتكرّ ممكن،  وقت  اسرع 
وضع  على  اجللسة  يف  البحث 
الصيغة  الوزراء مالحظاتهم على 
جلسة  يف  سالم  اقرتحها  اليت 

أالربعاء.
الوزير سجعان قزرّي أكد ردًا على 
سؤال أن ال متايز داخل قوى 14 

»مل يبحث  أنه  آذار، مشريًا إىل 
الشعب  ثالثية  األربعاء  اجتماع 
مشددًا  واملقاومة«،  واجليش 
الثالثية  هلذه  مبرّرات  »ال  ان 

ت«. والظروف تغريرّ
ن ناحيته، وردًا على سؤال حول 
بالنفس  النأي  سياسة  موضوع 
أوضح الوزير املشنوق انه ستتم 

مناقشة هذا املوضوع.
الوزير علي حسن خليل قال ردًا 
على سؤال أيضًا »مل نصل لُعَقد 
حتى يتم حلها«، مشريًا إىل أنرّ 
إىل  حنتاج  وال  حملولة  »األمور 

وقت طويل«.
أما الوزير حرب فأمل إجناز البيان 
انرّ  »خصوصًا  سريعًا،  الوزاري 
وتبين  ا  منرّ الكثري  تنتظر  الناس 

واملفروض  كبرية  آمااًل  علينا 
وحنن  التطلعات،  هذه  نلبرّ  أن 
أن  نريد  وال  مببادئنا  نتمسك 
حساب  على  بصفقة  نقوم 
الناس املتعطشة لرؤية احلكومة 

تعمل«.
بعبدا  بإعالن  ك  التمسرّ أكد  كما 
إىل  ولفت  بالنفس،  وبالنأي 
باملواضيع  سيتم  »النقاش  أن 
لصياغة  »نسعى  وقال  كافة«، 
وموضوع  مجيعًا  عليها  نتفق 
الثالثية هو موضوع مرفوض، أما 

املقاومة فموضوع آخر«.
أما الوزير باسيل فقال: »جيب أن 

ال نتأخر يف انطالقة احلكومة«.
»حنن  فنيش:  الوزير  وقال 

ة. نناقش أفكارًا واقرتاحات عدرّ

القزي: ال مرّبر لـ »الثالثية« والظروف تغّيت

أجواء إجيابية ترشح عن جلنة البيان الوزاري

نبيه  النواب  جملس  رئيس  دعا 
العالقات  »تطوير  اىل  بري 
الثنائية مع ألبانيا، ال سيما على 
وتبادل  اإلقتصادي،  الصعيد 
والنقل  ومحايتها،  اإلستثمارات 
اإلزدواج  ومنع  والبحري،  اجلوي 
الضريب، واىل توقيع اتفاقيات 
التجاري  التعاون  جمال  يف 
وتفعيل  والعلمي،  والثقايف 

التعاون بني البملانيني«.
وقال يف مؤمتر صحايف مشرتك، 
ايلري  األلباني  نظريه  مع  عقده 
حضور  يف  لقائهما،  بعد  ميتا، 
ولي،  فانغيل  ميتا  نائب 
أمس  املرافق  اللبناني  والوفد 
النواب  جملس  »سيبذل  االول: 
األلباني،  ونظريه  اللبناني 
البلدين،  حكوميت  لدى  جهودا 
بينهما«،  االتفاقيات  لبحث 
حمادثات  أجريت  »أنين  موضحا 
تطوير  حول  ميتا  الرئيس  مع 
العالقات بني البلدين، وستكون 
عب  برملانية،  األوىل  املبادرة 
إذا  تعاون،  اتفاق  على  التوقيع 
الدعوة لزيارة لبنان يف  ما قبل 

القريب العاجل«.
النواب  »جملس  أن  ورأى 
للحكومة  سيجيز  اللبناني، 
بعد  العمل،  اىل  عودته  فور 
إبرام  اللبنانية،  احلكومة  تأليف 
اتفاقيات مع ألبانيا، حول النقل 
اإلزدواج  ومنع  والبحري،  اجلوي 

اإلستثمارات،  ومحاية  الضريب، 
النواب  من جملس  كل  وسيبذل 
لدى  جهودا  واأللباني  اللبناني 
حكوميت البلدين، لبحث اتفاقيات 
التجاري  التعاون  جمال  يف 

والثقايف والعلمي«.
مناسبة  الزيارة  »إن  أضاف: 
هذا  يف  املسؤولني  إلطالع 
املشهد  صورة  على  البلد، 
األوسط،  الشرق  يف  السياسي 
على  إرهابية  هجمة  يعاني  الذي 
لبنان،  فيها  مبا  بلدانه،  خمتلف 
للعملية  دعمنا  سويا  أكدنا  وقد 
السياسية حلل املسألة السورية، 
ودعم أماني الشعب الفلسطيين 
يف تقرير مصريه، وإقامة دولته 
املستقلة«، الفتا اىل أن »لبنان 
لدى  أدوارا  سيلعبان  وألبانيا 
واجلامعة  األوروبي،  اإلحتاد 
العربية، لتعزيز الشراكة العربية 
األوروبية، وقد حبثت مع الرئيس 
املستثمرين  جميء  ضرورة  ميتا 
اللبنانيني، ليطلعوا على مشاريع 
شراكة  لقيام  ألبانيا،  يف  عدة 
البلدين، حتى على مستوى  بني 
الشركات واإلستثمارات، ملا يعود 
باخلري على ألبانيا واللبنانيني يف 

آن معا«.
من جهته، رحب ميتا بـ«الرئيس 
أبرز  بـ«زيارة  مشيدا  بري«، 
مسؤول لبناني رفيع اىل ألبانيا، 
واليت  السنني،  عشرات  منذ 
ستسهم يف إرساء عالقات جيدة 
جدا بني بلدينا«، الفتا اىل »أنين 
هنأت الرئيس بري على تشكيل 
األمر  اجلديدة،  اللبنانية  احلكومة 
لتعزيز  مهمة  خطوة  يعتب  الذي 
اإلستقرار يف لبنان«، مذكرا بأن 

»العالقات متينة مع لبنان«.
أشار اىل »تعزيز التعاون وتبادل 
العالقات البملانية، واىل أنه أطلع 
الرئيس بري على تأليف جمموعة 
الصداقة األلبانية اللبنانية، اليت 
سيكون هلا دور فعال يف تطوير 
عالقاتنا، وأن البحث تناول تعاون 
ألبانيا ولبنان، يف اطار املنظمات 
الدولية، كالفرانكوفونية، ودول 
اىل  داعيا  املتوسط«،  البحر 
»تعزيز اجلهود املشرتكة، لتقوية 
وتبادل  اإلقتصادية،  العالقات 

اإلستثمارات«. 

بري يبحث مع نظيه األلباني تطوير 
العالقات الثنائية

املشنوق يتابع التطورات األمنية مشااًل
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التحرير  كتلة  عضو  لفت 
والتنمية النائب ميشال موسى 
اىل أن اإلرادة اليت جعلت من 
ممكنًا  احلكومة  هذه  تشكيل 
بالشراكة مع كل الفرقاء بالرغم 
السياسية  النظر  وجهات  من 
املتباعدة، ستمّهد للتوّصل اىل 
صيغة ترضي اجلميع يف البيان 

الوزاري.
أخبار  وكالة  اىل  حديث  ويف 
أن  اىل  موسى  لفت  اليوم، 
لطاملا  الوزاري  البيان  صياغة 
تطال  ألنها  صعبًا،  أمرًا  كانت 
السياسية  املواقف  مباشرة 
وأنها  خصوصًا  للفرقاء، 

متباعدة.
اإلرادة  طاملا  لكن  وأضاف: 
بوجود جملس وزراء جيتمع فيه 
بّد  فال  متوفرة،  الفرقاء  معظم 
لتسّهل  معينة  صيغ  اجياد  من 
تلغي  ان  دون  الواقع  هذا 
مواقف كل طرف، الفتًا اىل أن 
هذا املوضوع خيضع للمناقشات 
اليت  املعنيني،  الوزراء  بني 
اىل  التوّصل  اىل  ستؤدي 
ستؤدي  ما  أكثر  ما،  صياغة 
اىل إقناع اي فريق بوجهة نظر 

الفريق اآلخر.
اخلالفية  البنود  إذا كانت  وعما 
يف البيان الوزاري ستحال اىل 
أجاب:  الوطين،  احلوار  طاولة 
احلوار  اىل  حمالة  بنود  هناك 
أبرزها  ومن  االساس  منذ 
مشريًا  الدفاعية،  اإلسرتاتيجية 
دورا  احلوار  لطاولة  أن  اىل 
أساسيا مبناقشة مفاهيم كبرية، 
الوزراء  جملس  مؤسسة  ولكن 
حتتاج  بعملها  تنطلق  ان  قبل 
اىل بيان وزاري الذي إما يبت 

موسى: ارادة تشكيل احلكومة ستمهد اىل 
بيان وزاري يرضي اجلميع

باملواضيع او يتم التوّصل اىل 
صيغ ال تلغي املواقف واآلراء، 
هذه  خالل  احلكومة  فتستطيع 
الفرتة املتبقية قبل اإلستحقاق 

الرئاسي ان تبدأ عملها.
وردًا على سؤال آخر، لفت اىل 
نهاد  الداخلية  وزير  دخول  أن 
املشنوق منطقة التفجري يف بئر 
علي  املال  وزير  برفقة  حسن 
حسن خليل ورئيس جلنة األمن 
وفيق  اهلل  حزب  يف  واإلرتباط 
الذي  املنحى  مع  ينسجم  صفا 
أدى اىل تشكيل هذه احلكومة، 
براغماتية  يف  الدخول  مبعنى 
سياسية تقتضيها املرحلة اليت 
يعيشها  كبرية  حتديات  حتكمها 
طليعتها  ويف  واملنطقة  لبنان 
ان  معتربًا  األمنية،  التحديات 
كل هذه اجلهود تصّب يف هذا 

اإلجتاه.
وقال: مجيعنا يعلم أن احلكومة 
اإلرهاب  تنزع  ان  تستطيع  ال 
الذي حيوم حول لبنان يف هذه 
الفرتة، ولكن يف املقابل على 
مع  يتضامنوا  ان  اللبنانيني 
على  اجيابًا  ينعكس  ما  ذاتهم 
احلكومة وخيفف الكثري من حّدة 
بيئة  اىل  يؤدي  الذي  التشّنج 

حاضنة للتطّرف.
اىل  يؤدي  أن ذلك  اىل  ولفت 
أن يشعر املواطن بوجود دولة 

ومسؤولني يهتمون بشؤونه.
الثالثة  هؤالء  دخول  واضاف: 
سوية اىل موقع اإلنفجار اجيابي 

ويستكمل التأليف.
وختم: نأمل ان يستكمل بأمور 
أخرى، ألن اهلدف االساسي ان 
ختفيف  أجل  من  اجلميع  يعمل 

حّدة التوتر. 

يف  االول  امس  ظهر  عقد 
نادي ضباط - الريزة، اجتماع 
تنسيق  آلية  الطالق  خاص 
للجيش  الدولية  املساعدات 
اللبناني ضمن اخلطة اخلمسية 
املتعلقة بتطوير قدرات اجليش 
اللبناني، بدعوة مشرتكة من 
جان  العماد  اجليش  قائد 
الشخصي  واملمثل  قهوجي 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني 
اىل  حضره  بالمبلي،  ديريك 
من  وعدد  وقهوجي  بالمبلي 
كبار ضباط القيادة، سفرية 
اجنيلينا  األوروبي  االحتاد 
قوات  وقائد  اخيهورست، 
يف  املؤقتة  املتحدة  األمم 
سريا،  باولو  اجلنرال  لبنان 
املاحنة  الدول  وسفراء 

وامللحقون العسكريون.

قهوجي
شكر  كلمة  قهوجي  وألقى 
والدول  املتحدة  األمم  فيها 
كل  السعي يف  على  املاحنة 
اجليش  دعم  لتأكيد  مناسبة 
التحضري  ومساعدته ال سيما 
لعقد مؤمتر روما اخلاص بدعم 
الربيع  خالل  اللبناني  اجليش 
اجليش  ان  مضيفا  املقبل. 
لتأمني  مخسية  خطة  وضع 
قدراته  لتعزيز  حيتاجه  ما 
اطلعتم  وأنتم  العسكرية، 
اجليش  أن  وتأكدمت  عليها، 
جاد يف العمل للحصول على 
واللوجسيت  العسكري  الدعم 
والتقين الالزم لرفع مستواه 

القتالي.
األخرية  األيام  إن  اضاف: 
اليت  املخاطر  حجم  برهنت، 
وكذلك  لبنان،  هلا  يتعرض 
أداء  مستوى  رفع  أهمية 
اجليش عسكريا واستخباراتيا 
اإلرهابية  الشبكات  لكشف 
املطلوبني،  أخطر  وتوقيف 
عمليات  من  يعد  ما  وإفشال 
عانت  دولكم  إن  انتحارية. 
اإلرهاب  خطر  مثلنا  وتعاني 
كان.  أينما  يضرب  الذي 
وبقدر ما تتعاون معنا دولكم 
مستوى  على  نكون  كي 
نتمكن  املتقدمة،  اجليوش 
الشبكات  على  القضاء  من 

اإلرهابية.
واشار قهوجي اىل ان اخلطة 
اخلمسية اليت نعمل على تأمني 
تنتظر  واحتياجاتها،  متويلها 
املشرتكة،  اجلهود  تفعيل 
من أجل أن حنافظ على وحدة 
ودولكم  وسيادته.  بلدنا 
دعمها  مرة  كل  يف  تؤكد 
والتفاق  اللبنانية  للشرعية 
الطائف والقرار 1701، وكي 
حتافظ الشرعية اللبنانية على 

يف لقاء مع سفراء الدول املاحنة الطالق آلية تنسيق 
املساعدات الدولية للجيش

قهوجي: االيام االخرية برهنت عن حجم ما يتعرض 
له لبنان من خماطر

ذلك، حتتاج إىل جيش قوي 
باألمن  اإلمساك  على  وقادر 

وبسط سلطة الدولة.
بيننا  التنسيق  إن  وختم: 
أثبت  الدولية  القوات  وبني 
يف  ساعون  وحنن  فعاليته، 
مستوى  رفع  إىل  مرة  كل 
التنسيق مع اجليوش الصديقة 
من  نتمكن  كي  والشقيقة 
احلفاظ على أمن بلدنا وسلمه 
لبنان  فاستقرار  األهلي، 
خيدم االستقرار يف املنطقة، 
هذا  خيدم  القوي  واجليش 
شاكرون  وحنن  االستقرار. 
لكم دعم بالدكم كي نتمكن 

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

جيشنا  بناء  استكمال  من 
وتطوير قدراته.

بالمبلي
بالمبلي دعم  أكد  من جهته، 
واالحتاد  الدولي  اجملتمع 
لبنان  لوحدة  األوروبي 
القوية  واإلرادة  وسيادته، 
اجليش  احتياجات  لتأمني 
اللبناني يف ضوء مسؤولياته 
وكفاءته  الكبرية،  الوطنية 
اإلرهاب  مواجهة  املميزة يف 

ومحاية لبنان من األخطار.
أما سريا فأعرب عن تقديره 
والتنسيق  التعاون  ملستوى 

اللبناني  اجليش  يبديه  الذي 
اليت  الدولية،  القوات  مع 
بكل  بدورها دعمه  ستواصل 
لديها،  املتوافرة  اإلمكانات 
يف  اهلدوء  على  للحفاظ 
وتنفيذ  احلدودية  املناطق 
ذات  الدولية  القرارات 

الصلة.
نائب  عرض  ذلك  بعد 
للتخطيط  األركان  رئيس 
حيت  مارون  الركن  العميد 
اخلمسية  اخلطة  عن  إجيازا 
واحتياجاته  اجليش،  لتسليح 
وفقا  واللوجستية  القتالية 

لألولويات. 

لبنانيــات

قهوجي وجتمعا ببالمبلي



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

فوج  من  وحدات  نفذت 
املغاوير وفوجي التدخل الثاني 
والقوات  االول  واملدرعات 
االمحر  والصليب  اجلوية، 
العامة  واملديرية  اللبناني 
قتالية  مناورة  املدني،  للدفاع 
يف  كفرفالوس،  منطقة  يف 
ارهابية  جمموعة  مهامجة  جمال 

متحصنة داخل مبان سكنية.
املناورة  خالل  واستخدمت 
ومدافع  بالدبابات  رمايات 
املتوسطة  واالسلحة  اهلاون 
 - جو  وصواريخ  واخلفيفة، 
يف  الطوافات،  بواسطة  ارض 
حضور عدد من ضباط القيادة 
الكربى  الوحدات  وقادة  الكبار 

واالفواج املستقلة ومدعوين.
عقد  وقت  املناورة يف  وجرت 
 - ضباط  نادي  يف  امس  فيه 
الطالق  خاص  اجتماع  الريزة، 
آلية تنسيق املساعدات الدولية 
اخلطة  ضمن  اللبناني  للجيش 
بتطوير  املتعلقة  اخلمسية 
اللبناني،  اجليش  قدرات 
قائد  من  مشرتكة  بدعوة 
قهوجي  جان  العماد  اجليش 
لألمني  الشخصي  واملمثل 
ديريك  املتحدة  لألمم  العام 
بالمبلي، وحضره عدد من كبار 
ضباط القيادة، سفرية االحتاد 
اخيهورست،  اجنيلينا  األوروبي 
املتحدة  األمم  قوات  وقائد 

مناورة بالذخرية احلية لوحدات من 
اجليش يف كفرفالوس

الوزراء  جملس  رئيس  استنكر 
اغتيال  »جرمية  سالم  متام 
»العربي  احلزب  يف  القيادي 
الرمحن  عبد  الدميوقراطي« 
مسيئا  »عمال  واعتربها  دياب«، 
وحماولة  وأهلها  طرابلس  اىل 
جتر  فعل  ردود  الستدراج  خبيثة 
أمنية«.  فوضى  اىل  املدينة 
الداخلية  بوزيري  سالم  واتصل 
والبلديات نهاد املشنوق والعدل 
اللواء أشرف ريفي لالطالع على 
وزودهما  احلادث،  تفاصيل 
بكل  القيام  »بوجوب  تعليماته 
االجراءات الالزمة ملتابعة املسألة 

أمنيا وقضائيا«.
كما أجرى رئيس احلكومة إتصااًل 
بقائد اجليش العماد جان قهوجي 
مالبسات  على  أطلعه  الذي 
بـ  توجيهاته  وأعطى  احلادث. 
اجليش  يتصرف  أن  »وجوب 
مرتكيب  ملالحقة  وحزم  بسرعة 
التهاون  وعدم  اجلرمية  هذه 
طرابلس  العادة  حماولة  أي  مع 
وتلقى  الفوضى«.  أجواء  اىل 
اتصاالت  الوزراء  جملس  رئيس 
يف  للبحث  طرابلس  نواب  من 
على  ومتنى  املدينة.  الوضع يف 
كل  بذل  وفاعلياتها  »نوابها 
جهودهم حلصر تداعيات احلادث 
واحلؤول دون انزالق األمور إىل 
طرابلس  مصلحة  يف  ليس  ما 

والطرابلسيني«.
يف  سالم  استقبل  ذلك،  إىل 
احلكومية،  السرايا  يف  مكتبه 
املتحدة  لالمم  اخلاص  املنسق 
يف لبنان ديريك بالمبلي، يرافقه 
قائد القوة الدولية اجلنرال باولو 
اخلاص  املنسق  ونائب  سريا 
األمم  لربنامج  املقيم  واملمثل 
ماوننت.  روس  االمنائي  املتحدة 
بعد اللقاء، قال بالمبلي: »عقدنا 
الرئيس  مع  جدا  جيدا  اجتماعا 
سالم، كنت خارج البالد يف نهاية 
األسبوع، لكنين اتصلت بالرئيس 
على  وهنأته  السبت  يوم  سالم 
كما  اجلديدة،  حكومته  تشكيل 
هنأه األمني العام لألمم املتحدة، 
وقائد  أنا  الصباح  هذا  وقمنا 
سريا  اجلنرال  الدولية  القوة 
واملمثل  اخلاص  املنسق  ونائب 
املتحدة  األمم  لربنامج  املقيم 
بتهنئته  ماوننت،  االمنائي روس 
أسرة  دعم  وتعهدنا  شخصيا، 
لبنان  يف  كلها  املتحدة  األمم 
اجلدد«.  الوزراء  وجهود  جلهوده 
أضاف: »حبثنا أيضا يف اجملاالت 
الكثرية اليت تتعاون فيها األمم 
املتحدة مع احلكومة اللبنانية عن 
كثب، ويف املقام األول تطبيق 
القرار 1701، ولكن أيضا يف ما 
يتعلق مبعاجلة التحديات اإلنسانية 
وجهودنا  لبنان،  يواجهها  اليت 
يف حشد الدعم الدولي الستقرار 
اللبنانية  الدولة  مؤسسات 
سريا  واجلنرال  أنا  وسيادتها. 
خصوصا  سالم  الرئيس  أطلعنا 
أجل  من  املبذولة  اجلهود  على 
للجيش  املساعدات  تأمني 
االجتماع  اللبناني، حيث سينعقد 
به  اخلاصة  التنسيق  األول آللية 

يف وقت الحق صباح اليوم«.
التعازي  خبالص  »نتقدم  وختم: 
لضحايا تفجري بئر حسن، وكررنا 
الشديدة  املتحدة  األمم  إدانة 

اإلرهابية  األعمال  هذه  ملثل 
العشوائية. ويبدو لي أن تأليف 
بقيادة  اجلامعة  اجلديدة  احلكومة 
بأقوى  يبعث  سالم  الرئيس 
األطراف  من مجيع  إشارة ممكنة 
أمر  اإلرهاب  هذا  بأن  البالد  يف 

مرفوض«.
»سررت  سريا:  قال  جهته،  من 
مع  األول  اإلجتماع  بهذا  جدا 
كما  متام سالم،  احلكومة  رئيس 
أتيحت  الفرصة اليت  سعدت يف 
من  قليلة  أيام  بعد  للقائه  لي 
توليه مهام منصبه، حيث أطلعته 
على مهام اليونيفيل والتطورات 
لبنان«.  جنوب  يف  الصلة  ذات 
احلكومة  رئيس  »أبلغت  أضاف: 
أن الوضع على طول اخلط األزرق 
ويف منطقة عمليات اليونيفيل ال 
يزال مستقرا نسبيا، وأن األطراف 
جددت إلتزامها قرار جملس األمن 
الدولي 1701 واحلفاظ على وقف 
األعمال العدائية. كما عربت عن 
تقديري اخلاص للقوات املسلحة 
بإستمرار  تظهر  اليت  اللبنانية 
تصميما مثاليا ومهنية يف العمل 
ظل  يف  السالم  حفظ  قوات  مع 
»أعرب  تابع:  صعبة«.  ظروف 
الكبري  احلكومة عن دعمه  رئيس 
تقديره  عن  وعرب  لليونيفيل 
به  نضطلع  الذي  العمل  ألهمية 
اللبنانية  املسلحة  القوات  مع 
آمنة  بيئة  على  احلفاظ  أجل  من 
وساملة يف اجلنوب. وقد شددت 
دعم  تواصل  ضرورة  على 
كما  ملهمتنا،  اللبنانية  احلكومة 
أبلغته أن اليونيفيل تقف موقفا 
راسخا لناحية إلتزامها العمل مع 
حتقيق  بغية  اللبنانية  السلطات 
أهدافنا املشرتكة يف إطار القرار 

.»1701
باعمال  القائم  سالم  واستقبل 
لبنان  يف  السعودية  السفارة 
هنأه  الذي  الزهراني،  عبداهلل 
إرتياحه  مبديا  احلكومة  بتشكيل 
اىل »هذا اإلجناز اللبناني« ومتنى 

لسالم وحكومته التوفيق.
وزير  احلكومة  رئيس  والتقى 
اإلدارية  التنمية  لشؤون  الدولة 
نبيل دي فريج. واجتمع باملدعي 
القاضي  باإلنابة  التمييزي  العام 
مسري محود، الذي قال: »أطلعت 
جمريات  على  سالم  الرئيس 
االربعاء  جرت  اليت  التحقيقات 
من  وطلبت  حسن،  بئر  يف 
املدعي العام يف الشمال إصدار 
األجهزة  إىل  قضائية  استنابة 
القضائية  واملفرزة  األمنية 
درك  وسرية  املعلومات  وشعبة 
بالتحركات  للقيام  الشمال 
الرمحن  عبد  إلغتيال  بالنسبة 
املعلومات  فرع  وتكليف  دياب، 
اجلرمية  مسرح  من  األدلة  مجع 
واستثمارها  وحتليلها  لدراستها 
من أجل معرفة الذين أقدموا على 

إرتكاب هذا الفعل اإلجرامي«.
كذلك استقبل سالم سفري قطر 
نقل  الذي  املري،  محد  بن  علي 
متمنيا  قطر  دولة  تهاني  إليه 
مهماتها  يف  التوفيق  للحكومة 
والتقدم.  اإلزدهار  وللبنان 
رعد  العراق  أيضا سفري  والتقى 
األلوسي، ثم سفري سوريا علي 
عبد الكريم علي، وسفري املغرب 

علي اومليل.

سالم حيّذر من جّر طرابلس إىل الفوضى
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املؤقتة يف لبنان اجلنرال باولو 
املاحنة  الدول  وسفراء  سريا، 

وامللحقني العسكريني.
وألقى قهوجي كلمة شكر فيها 
املاحنة  والدول  املتحدة  األمم 
مناسبة  كل  يف  السعي  على 
لتأكيد دعم اجليش ومساعدته 
مؤمتر  لعقد  التحضري  سيما  ال 
اجليش  بدعم  اخلاص  روما 
املقبل.  الربيع  خالل  اللبناني 
خطة  وضع  اجليش  ان  مضيفا 
مخسية لتأمني ما حيتاجه لتعزيز 
قدراته العسكرية، وأنتم اطلعتم 
عليها، وتأكدمت أن اجليش جاد 
يف العمل للحصول على الدعم 
والتقين  واللوجسيت  العسكري 

الالزم لرفع مستواه القتالي.
األخرية  األيام  إن  اضاف: 
اليت  املخاطر  حجم  برهنت، 
وكذلك  لبنان،  هلا  يتعرض 
أهمية رفع مستوى أداء اجليش 
لكشف  واستخباراتيا  عسكريا 
وتوقيف  اإلرهابية  الشبكات 
ما  وإفشال  املطلوبني،  أخطر 
إن  انتحارية.  عمليات  من  يعد 
دولكم عانت وتعاني مثلنا خطر 
أينما  يضرب  الذي  اإلرهاب 
معنا  تتعاون  ما  وبقدر  كان. 
دولكم كي نكون على مستوى 
نتمكن  املتقدمة،  اجليوش 
الشبكات  على  القضاء  من 

اإلرهابية.

ميشال  اجلمهورية  رئيس  اثنى 
االجهزة  »عمل  على  سليمان 
العسكرية واالمنية والقضاء يف 
االرهاب،  ملفات  مع  التعاطي 
اليت  االجرامي  التفجري  وأعمال 
تضرب املناطق اللبنانية وتوقع 
واخلراب  االبرياء  الضحايا 

والدمار«.
يف  اطالعه  خالل  يف  رأى  وإذ 
القصر اجلمهوري يف بعبدا أمس 

التمييز  عام  مدعي  من  االول، 
محود  مسري  القاضي  بالوكالة 
واملعلومات  »املعطيات  على 
االرهابيني  عن  املتوفرة 
االجرامية«،  وخمططاتهم 
»مواجهة  أن  اىل  أشار  فإنه 
امليدانية  باخلطوات  االرهاب 
املعنيون  بها  يقوم  اليت 
تتكامل  والقضائيون،  االمنيون 
تصور  يف  البحث  باستئناف 
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واملغرتبني  اخلارجية  وزير  تلقى 
تهنئة  كتاب  باسيل  جربان 
اخلارجية  وزير  من  االول،  أمس 
الفرنسي لوران فابيوس بتعيينه 
وزيرا للخارجية، مشيدا بـ »روح 
املسؤولية الوطنية اليت أدت إىل 
أعاد  ما  وهو  احلكومة«،  تأليف 
ذكره الوزير الفرنسي مرة جديدة 
بالوزير  اهلاتفي  إتصاله  بعد 
تنسحب  »أن  آمال  امس،  باسيل 
الدستورية  اإلستحقاقات  على 

اآلتية«.
فرنسا  »إلتزام  فابيوس  وشدد 
ووحدة  وإستقرار  وسيادة  حبرية 
لبنان، ودعم احلكومة اللبنانية يف 
كل ما يواجهها«، مؤكدا »إنعقاد 
جمموعة الدعم الدولي للبنان يف 
5 آذار يف باريس، واليت تهدف 
إىل تأمني دعم حسي وملموس، 
لبنان  إستقرار  تأمني  أجل  من 
السورية  األزمة  تداعيات  بوجه 
األمنية  الصعد  على  عليه، 
والسياسية واإلقتصادية، وذلك 
اليت  التحييد  سياسة  خالل  من 
كما  سليمان«.  الرئيس  حددها 
لبنان  إلتزام  »أهمية  عن  أعرب 
الدولية، خصوصا يف  بالقرارات 
ما يتعلق باحملكمة الدولية والقرار 
على  رسالته  مصرا يف   ،»1701
للوزير  بالنجاح  متنياته  »جتديد 
باسيل، وإستعداده للعمل الدائم 
بني  العالقات  تقوية  بهدف  معه 
البلدين، ومن أجل التعاون لدعم 

لبنان ومؤسساته«.
هاتفيا  اتصاال  باسيل  واجرى 
بسفري اململكة العربية السعودية 
اول  يف  عسريي،  عواض  علي 
معربا  الوزارة،  يف  له  عمل  يوم 
عن »أسفه لغياب سفري اململكة 
لبنان«،  عن  السعودية  العربية 
ملمارسة  القريبة  »عودته  آمال 
ومتفهما  الديبلوماسي،  عمله 
مع  غيابه،  أملت  اليت  للظروف 
التأكيد على السعي للقيام بكل 
ما يلزم لتأمني الظروف املالئمة 
لسالمة عمل اجلسم الديبلوماسي 

يف لبنان«.
من  وفدا  التقى  باسيل  وكان 
االوروبي  االحتاد  دول  سفراء 
وقالت  بعثة.  رئيس   21 ضم 
يف  االوروبي  االحتاد  سفرية 
»حبثنا  لبنان أجنلينا اخيهورست: 
الوزير باسيل مبواضيع عدة،  مع 
بالنسبة  اليوم  التحديات  أبرزها 
على  املطروحة  والقضايا  للبنان 
كما  معاجلتها  جيب  اليت  الطاولة 
سيما  وال  باألمس،  وقلت  سبق 
وموضوع  واألمن  االستقرار 

النازحني السوريني واالقتصاد«. 
بأن  قناعة  على  »حنن  اضافت: 
معاجلتها  سيتم  امللفات  هذه 
والقوة  للطاقة  نظرا  جيد  بشكل 
باسيل  الوزير  بها  يتمتع  اليت 
اراد  اليت  األفكار  اىل  اضافة 

مشاركتنا بها«.
واعربت عن سرورها بـ »تشكيل 
إشارة  وهذه  اجلديدة،  احلكومة 
وكما  للبنان،  بالنسبة  جيدة 
تعملون هذا امر جيد للدبلوماسية 
يستمر  الن  الدولية  والعالقات 
على  موضوعا  يكون  وان  لبنان 

أجندة االحتاد االوروبي«.
االعالمية  البعثة  وزعت  والحقا، 
فيه:  جاء  بيانا  االوروبي  لالحتاد 
األوروبي  االحتاد  سفراء  »التقى 
والدول األعضاء فيه اليوم معالي 
وزير اخلارجية جربان باسيل. وهنأ 
الوزير  األوروبي  االحتاد  سفراء 
اجلديدة،  مهامه  على  باسيل 
ورحبوا بتشكيل احلكومة اللبنانية، 
وأبدوا تطلعهم إىل التوافق على 
البيان الوزاري، وإىل نيل احلكومة 
ثقة جملس النواب على أساسه. 
دعم  اخلارجية  لوزير  أكدوا  وقد 
للبنان  الثابت  األوروبي  االحتاد 

يف مواجهة التحديات امللحة«.
مصر  سفري  باسيل  التقى  ثم 
بعد  قال  الذي  محدي،  اشرف 
للوزير  التعازي  »قدمت  اللقاء: 
الذي  التفجري  حادث  يف  باسيل 
وقع باألمس، كما نقلت له رسالة 
تهنئة من وزير اخلارجية املصري 
نبيل فهمي. كما حبثنا يف سبل 
البلدين  بني  التنسيق  استمرار 
يف الفرتة املقبلة، وتناقشنا يف 
االوضاع اإلقليمية وخصوصا يف 
وحنن  السوري  بامللف  يتعلق  ما 
نعمل على ان يكون هناك زيارة 
قريبة للوزير باسيل اىل القاهرة، 
اجلامعة  إطار  يف  كان  سواء 
التنسيق  إطار  يف  او  العربية 

الثنائي مع مصر«.
وأوضح محدي ان »اجتماع الدورة 
العادية جمللس وزراء جامعة الدول 
من  التاسع  يف  سينعقد  العربية 
شهر آذار املقبل، وجيري البحث 
حول ما اذا كانت الزيارة الرمسية 
ستتم  مصر  اىل  باسيل  للوزير 

خالل التوقيت نفسه«.
الوزير  تلقى  ثانية،  جهة  من 
وزراء  من  تهنئة  برقيات  باسيل 
مانويل  خوسيه  اسبانيا  خارجية: 
وانغ  الشعبية  والصني  غارسيا، 
القربى،  بكر  ابو  اليمن  يي، 
وسوريا وليد املعلم، ومصر نبيل 

فهمي. 

باسيل تلقى تهاني ويتمنى على عسريي 
العودة اىل ممارسة مهامه

املقدم  الدفاعية  االسرتاتيجية 
من رئيس اجلمهورية اىل هيئة 
يتضمن  والذي  الوطين،  احلوار 
فقرة خاصة عن االرهاب وسبل 
جمابهته، وباتت احلاجة الوطنية 
هذا  مناقشة  اىل  تاليا  ماسة 
هذا  خطر  من  للحد  املوضوع 
االرهاب  تفاقم  ومنع  االجرام 

وردعه نهائيا عن وطننا«.
مع  سليمان  الرئيس  وتناول 
عمل  جريج  رمزي  االعالم  وزير 
الوزارة للفرتة املقبلة ودورها، 
كما تناول معه يف حضور رئيس 

عبد  لالعالم  الوطين  اجمللس 
اجمللس  دور  حمفوظ،  اهلادي 
التحريضي  اخلطاب  تهدئة  يف 
واملتطرف لالفرقاء الذي يشجع 
دقة  وأن  خصوصا  االرهاب، 
التضامن  تستوجب  املرحلة 
والعمل على ختفيف التشنج يف 

هذه املواقف.
وعرض مع وزير العمل سجعان 
وعمل  الراهنة  للتطورات  قزي 
الوزير  مع  وحبث  وزارته. 
يف  الصفدي  حممد  السابق 

االوضاع العامة. 
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العماد  الرئيس  دولة  ترّأس 
األسبوعي  اإلجتماع  عون  ميشال 
يف  واإلصالح  التغيري  لتكّتل 

دارته يف الرابية.
الرتبية  وزير  تال  اإلجتماع،  وبعد 
قال  كلمًة  صعب  بو  الياس 
الّرئيس  دولة  كلفنا  فيها: 
بتالوة  عون  ميشال  العماد 
تكتل  يف  اليوم  ناقشناه  ما 
الّتغيري واإلصالح. حمور الّنقاش 
األساسي كان بالّطبع يدور حول 
اإلنفتاح اّلذي تبديه كّل األطراف 
واّلذي أدى إىل تشكيل احلكومة 
اليت اجتمعت اليوم للمّرة األوىل. 
كانت  الّدولة  أّن  نعلم  مجيعنا 
اهلاوية  شفري  إىل  وصلت  قد 
هنا  ومن  مسدود،  طريٍق  وإىل 
تكّتل  به  بدأ  اّلذي  اإلنفتاح  جاء 
الّتغيري واإلصالح بعد اخللوة اليت 
عقدها يف دير القلعة، ومن خالل 
خطوات متتالية، وقد توّصلنا إىل 
كّنا  ما  فرقاء  مع  اجتماعات  عقد 
رأسهم  وعلى  معهم،  نتواصل 
أّن  أعتقد  أنا  املستقبل.  تيار 
األساسي  الّسبب  هو  األمر  هذا 
احلكومة  تشكيل  إىل  أّدى  اّلذي 
اليوم  دخلنا  لقد  األمل.  وإعطاء 
يف مرحلٍة جتريبية ولكّنها إجيابية 
حكومية  جّدًا سنعيشها يف فرتة 
وهلذه  أشهر.  الثالثة  تتعّدى  ال 
أن  وهي  أساسي  دوٌر  احلكومة 
الّدميقراطية  احلياة  احرتام  تعيد 
يف الّدولة، بدءًا بانتخابات رئاسة 
اإلختابات  إىل  وصواًل  اجلمهورية 

الّنيابية.
اجللسة  موضوع  أيضًا  حبثنا 
واملناقشات  للحكومة  األوىل 
اّليت حصلت. وقد تضمّنت هذه 
اجللسة تأكيدًا من مجيع األطراف 
واإلستقرار  األمن  موضوع  على 
األمر  يف  وامُللفت  الّدولة،  يف 
خيتلف  فريٌق  هناك  يكن  مل  أّنه 
نقطٍة  أّي  على  اآلخر  الفريق  مع 
من الّنقاط، فقد كان هناك إمجاٌع 
على الّنقاط اّليت مّتت مناقشتها، 
موضوعًا  اإلرهاب  موضوع  وكان 
كبريًا وأساسيًا، إذ توافق اجلميع 
هناك  يكون  أن  جيب  أّنه  على 
ومواجهة  ملواجهته  كبرية  خّطة 
بلبنان.. وهنا من  اخلطر احملدق 
املهّم أن نذّكر أّنه ال ميكن مكافحة 
اإلرهاب إذا مل يكن هناك توافٌق 

سياسي.
استكمال  موضوع  ناقشنا  كذلك 
أن  ميكن  الّنفط، حبيث  مناقصة 
يكون للبنان من خالهلا مستقبٌل 
واعٌد وكبري. كما نعلم إّن الّدين 
بوجه  دائم  عائقًا  كان  العام 
تطّور لبنان، ولكن ما حصل يف 
وزارة الّنفط يف األعوام املاضية 
الكبري،  اّلدين  رغم  أماًل  أعطانا 
نفّكر  أن  بإمكاننا  أصبح  فقد 
وتطّورًا  أماًل  نطلق  وأن  مبشاريع 
نعد  مل  ألّننا  وتغيريًا  وإصالحًا 
الّتمويل  توفري  عدم  من  خناف 
علينا  يعد  مل  املشاريع.  هلذه 
املناقصات  نستكمل  أن  سوى 
كي حتصد الّدولة اإلزدهار وكي 

يتطّور اإلقتصاد أكثر فأكثر.
تسليح  موضوع  أيضًا  وحبثنا 
أهمية  وأكدنا  اللبناني،  اجليش 
جملس  جلسة  يف  اليوم  ذلك 
دائمًا  كان  موقفنا  الوزراء. 
تسليح  على  باملوافقة  واضحًا 
طرف  أي  من  اللبناني  اجليش 
كان على أن يكون من دون أي 

شروط مسبقة. 
إىل  أيضًا  اإلشارة  نوّد  كما 
رحّبت  اليت  الدولية  اإلتصاالت 
هناك  كان  إذ  احلكومة،  بتأليف 
كافة  من  شامل  تأييد  حصلنا 
ومن  الصديقة،  العربية  الدول 
إىل  باإلضافة  األوروبية،  الدول 

تأييد من اجملتمع الدولي.
التواصل،  يف  كبري  أمٌل  لدينا 
ويف إعادة كسر اجلدار املسدود 
يف  والبلد  احلكومة  وجه  يف 
السنوات الثالث املاضية، ولكن 
الدستورية  اإلستحقاقات  تبقى 
نصل  أن  ونأمل  األساس،  هي 
حلفائنا  مع  شامل  توافق  إىل 
قد  الذين  ومع  األساسيني، 
أيضًا،  اجلدد  احللفاء  يكونون 
ألّننا ال نريد أن جنتمع يف جملس 

وزراء منقسم يف اآلراء.
إذًا، كانت األجواء اليوم يف جملس 
الوزراء إجيابية جدًا، وحنن كتكتل 
التغيري واإلصالح مستمرون يف 
اإلنفتاح،  نهج  وهو  النهج،  هذا 

والفرصة والعمل.
س: مجيل السّيد تكلم عن معادلة 
»الصقور« و »احلمائم« أي 
آذار  من  عشر  الرابع  فريق  أّن 
أدخل صقورًا إىل هذه احلكومة، 
آذار  من  الثامن  فريق  بعكس 
هو  ما  أدخل »محائم«،  الذي 

تعليقكم؟
ج: مل يدخل أحد إىل هذه احلكومة 
على أّنه من الصقور، ألّن مكان 
الصقور هو الفضاء الواسع حيث 
احلكومة  دخلنا  ومجيعنا  حتّلق، 
كل  أّن  إاّل  »احلمائم«،  بنّية 
تتطور  أن  ممكن  »محامة« 
يوم  يف  »صقرًا«  وتصبح 
احلاجة..  إقتضت  إذا  األيام  من 
يف  صقورًا  نريد  ال  حنن  ولكن 
جملس الوزراء، دخلنا يف نّية أننا 
ُيغّش  أن  ال جيوز  »محائم«.. 

أحد بغري ذلك!!
س: ماذا عن البيان الوزراي؟؟

سيكون  الوزاري  البيان  ج: 
التغيري  تكتل  لعب  قصريًا. 
الوطين  والتيار  عمومًا  واإلصالح 
كبريًا  دورًا  خصوصًا  احلر 
لبنود  نصل  كي  املاضي  يف 
تستكمل  وسوف  البيان،  هذا 
املساعي إلنهائه. نأمل أاّل يّتخذ 
بيانًا  نريد  الوقت.  من  الكثري 
يكون  أن  على  خمتصرًا،  وزاريًا 
لطموحات  ملبّيًا  عينه  الوقت  يف 
يف  ومطالبه  اللبناني  الشعب 

الدرجة األوىل.
يكون  لن  اآلخر  إلغاء  مفهوم 
هناك  يكون  ولن  كما  موجودًا، 
وبيان  للحسابات،  تصفية  من 
احلكومة سيكون مقبواًل من مجيع 

األطراف..
البيان  هذا  سيتطرأ  هل  س: 
والشعب  اجليش  ثالثية  إىل 

واملقاومة؟ أو إعالن بعبدا ؟
عليكم  التكهن،  ميكنين  ال  ج: 

إنتظار صدور البيان الوزاري.
أمرًا،  أضيف  أن  أريد  ولكن 
وإىل  اإلنفتاح،  إىل  فباإلضافة 
خوض اإلستحقاقات الدستورية، 
إتفاق  إىل  نصل  ألن  نسعى 
إقرار  بهدف  النواب  جملس  يف 
وأبرزهم ملف سلسلة  القوانني، 
نريح  كي  والرواتب  الرتب 
وأوهلم  املعنيني  األشخاص 
املدرّسني واملعلمني كوني وزيرًا 

للرتبية.

الوزير بو صعب بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح:
 نأمل أن نصل إىل توافق شامل ألنّنا ال نريد 
أن جنتمع يف جملس وزراء منقسم يف اآلراء

لتيار  العام  األمني  شدد 
أن  احلريري،  أمحد  »املستقبل« 
االحتالالت  واجه  الذي  »لبنان 
كما  وسينتصر،  والوصايات 
السوري«.  الشعب  سينتصر 
يبقى  لن  االسد  »بشار  أن  وأكد 
قريبة«.  نظامه  نهاية  وصارت 
رفيق  بنهج  »التمسك  اىل  ودعا 
احلريري الذي انتهج خيار االعتدال 
حيمل  الذي  اهلل  حزب  وليس 
السالح وينتهج التطرف«. وحّض 
املستقبل  تيار  ومناصري  أعضاء 
العائلية  احلساسيات  »جتاوز  على 

واملناطقية«.
مأدبة  خالل  جاء  احلريري  موقف 
العشاء التكرميية اليت أقامتها على 
شرفه منسقية تيار املستقبل نيو 
مساء،  أسرتاليا  يف  ويلز  ساوث 
سيدني  يف   belle vue قاعة  يف 
أبناء  من  كبري  حشد  حبضور 
تيار  ومناصري  للبنانية  اجلالية 
تقدمه  رمسي  وحشد  املستقبل، 
والقنصل  طربيه  انطوان  املطران 
اللبناني جورج بيطار غامن والشيخ 
مالك زيدان والنواب االسرتاليون 
طوني بريك ودافيد بوملن وفليب 
رودك ونيكوالس فرفارس وجون 
وجيم  بروكس  وغالن  عجيقة 
ومارك  كالرك  وديفد  دانيالس 
كور وروبري فريولو وطوني عيسى 
سبيكمان،  ومارك  بريي  وباربارا 
عصفور  كارل  البلديات  ورؤساء 
ونصر  منون  ونيد  شديد  وجون 
وشوكت  زريقة  وهشام  كفروني 

مسلماني.
شهادات  االحتفال  خالل  وألقيت 
قدمها  التيار  من  ألعضاء 
النواب  القى  ثم  العجوز،  عماد 
وجون  بريك  طوني  االسرتاليون 
ولس  فرفنيت  وكونشيتا  عجاقة 
كلمات يف املناسبة، قبل ان خيتم 
اللقاء بكلمة مرجتلة للحريري وجه 
»من  احلاضرين  اىل  حتية  خالهلا 
الشهيد  روح  من   ، االرز  لبنان 
رفيق احلريري، من الرئيس سعد 
فخامة  بعبدا  اعالن  من  احلريري، 
الرئيس ميشال سليمان، من 14 
آذار كل 14 آذار، ومن شهداء 14 
آذار األبرار وآخرهم الشهيد حممد 

شطح«.
لبنان  أحباب  »يا  احلريري:  وقال 
رغم  عليه  ختافوا  ال  وأبناءه 
الروحيون  القادة  أيها  املآسي. 
والديبلوماسيون  والسياسيون 
باق  لبنان  ختافوا  ال  واحلزبيون 
احلريري  رفيق  لبنان  ميوت.  ولن 
االحتالالت  واجه  وجربان  وبيار 
والوصايات وسينتصر. مشروعكم 
وسوريا.  لبنان  يف  سينتصر 
لن  االسد  بشار  بأن  وأطمئنكم 
نظامه  نهاية  وصارت  يبقى 
بالقول  احلريري  وختم  قريبة«. 
احلريري  رفيق  هو  األعلى  مثالنا 
ان  جيب  فمن  اهلل،  حزب  وليس 
احلريري  رفيق  هو  حذوه  حنذو 
الذي انتهج خيار االعتدال وليس 
السالح  حيمل  الذي  اهلل  حزب 
اىل  وتوجه  التطرف«.  وينتهج 
املستقبل  تيار  ومناصري  اعضاء 
احلساسيات  جتاوز  منهم  آمال 
جئنا  قائاًل:  واملناطقية،  العائلية 
وليس  االوىل  بامسائكم  اليكم 
بامساء عائالتكم باعتبار اننا ننتمي 
مجيعًا اىل عائلة واحدة هي عائلة 
تيار املستقبل عائلة لبنان أواًل«.

على  صباحًا  جال  احلريري  وكان 
االسالمية«  فهد  »امللك  مدارس 

 واصل زيارته ألسرتاليا وزار مطرانية الروم األرثوذكس
أمحد احلريري: متمّسكون بنهج الرئيس الشهيد يف وجه التطّرف والسالح

و«كلية  االسالمية«  و«النوري 
وجال  احلكمة«  و«كلية  الرسالة« 
الطالب  وصفوف  اقسامها  على 
الذين استقبلوه بالورود واالناشيد. 
وبعد لقاء اذاعي اجراه يف اذاعة 
مقر  زار  االسالمي«،  »الصوت 
حيث  االرثوذكس  الروم  مطرانية 
كان يف استقباله راعي االبرشية 
املرتوبوليت بطرس صليبا ولفيف 

من الكهنة وحشد من الرعية.
شرف  على  صليبا  وأومل 
وقال  املرافق.  والوفد  احلريري 
املطلوب  إن  ترحيبية  كلمة  يف 
الوطن  بني  التواصل  تعزيز 
يهتم  بأن  آماًل  واالغرتاب،  االم 
املسؤولون اللبنانيون باملغرتبني. 
وروى للحاضرين كيف تعرف على 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري يف 
الواليات املتحدة االمريكية مؤكدًا 
ويتمتع  يقول  ما  ينفذ  »كان  انه 
خدمة  هدفه  وكان  مبصداقية 
الناس يف اجملاالت كافة«. ورد 
صليبا  فيها  شكر  بكلمة  احلريري 
العصب  هو  »االغرتاب  أن  مؤكدًا 
وأن  اللبناني  لالقتصاد  األساس 
هذا  مع  املستقبل  تيار  تواصل 
لالطالع  أساسًا  يهدف  االغرتاب 
اليت  اللبنانية  الكفاءات  على 
مقاعد  وملء  أدوار  للعب  تصلح 

نيابية ووزارية وإدارية«.
املطران  احلريري  زار  األثر  على 
كان  حيث  إقامته  مقر  طربيه يف 
الكهنة  من  ولفيف  استقباله  يف 

وأركان اجلالية.
ترحيبية  كلمة  طربيه  وألقى 
باحلريري شدد فيها على »اهمية 
اىل  داعيًا  أواًل«،  لبنان  شعار 
باعتباره  باالغرتاب  »االهتمام 
رصيدًا مهمًا للبنان«. ورّكز على 
»أهمية االعتدال الذي يبقى صمام 
التطرف يف  آماًل  للبنانيني  األمان 
االعتدال ملواجهه موجات التعصب 

اليت تضر بلبنان«.
ثم رد احلريري بكلمة قال فيها: 
أقف  وأنا  كبري  بفرح  »أشعر 
اللبناني  اجلمع  هذا  وسط  بينكم 
احلبيب، يغمرني دفء اللقاء معكم 
املطران  سيادة  مع  وخصوصًا 
أبناء  كل  مبحبته  حيضن  الذي 
أسرتاليا،  يف  اللبنانية  اجلالية 
اجلالية  أبناء  كل  له  يكن  والذي 
من كل الطوائف واملذاهب تقديرًا 
واحرتامًا ملسته عند اجلميع. لذلك 
أن  املطران  سيادة  يا  لي  امسح 
أناديك مطران كل اجلالية اللبنانية 
يف أسرتاليا ألنك ال متثل الكنيسة 
كل  وإمنا  وحسب  املارونية 
اللبنانيني. وهذا ليس غريبًا عليك 
وأنت ابن تنورين البار وابن قضاء 
حلفاء  لنا  حيث  الغالي  البرتون 
منسقية  هي  ومنسقية  واصدقاء 
تيار املستقبل يف البرتون وجبيل 
ألنها  املستقبل  تيار  على  الغالية 
جتسد الشخصية الوطنية للتيار«.

عليك  غريبًا  »ليس  أضاف: 
حتظى  أن  املطران  سيادة  يا 
أصالة  جتسد  وأنت  اجلميع  مبحبة 
لعبت  اليت  املارونية  البطريركية 
لبنان  تأسيس  يف  األكرب  الدور 
ثوابت  على  حافظت  واليت  الكبري 
يف  تأكيدها  أعادت  اليت  الكيان 
األخرية،  التارخيية  بكركي  مذكرة 
سعد  الرئيس  وصفها  واليت 
احلريري بأنها خارطة طريق إلعادة 
احلريري:  وختم  الدولة«.  بناء 
أشكر  طربيه  املطران  »سيادة 
لكم هذه الدعوة الكرمية، وامسحوا 

عندنا  ما  أغلى  لكم  أقدم  أن  لي 
عربون  متثل  اليت  حمبتنا  وهي 
لكل  الصادقة  منا حملبتكم  تقدير 

اللبنانيني«.

عشاء الشيخ زيدان
والوفد  لبى  احلريري  وكان 
الفتوى  دار  ممثل  دعوة  املرافق 
أومل  الذي  زيدان  مالك  الشيخ 
على شرفه يف مركز مجعية الوحدة 
راعي  حبضور  العربية  االسالمية 
أنطوان  املطران  املوارنة  أبرشية 
لبناني  أصل  من  والنائب  طربيه 
الوزيرة  الوالية  نواب  جملس  يف 
وقنصل  بريي  بربارة  السابقة 
غامن  البيطار  جورج  العام  لبنان 
الشرعي  القضاء  جملس  ورئيس 
الناصر  عبد  الشيخ  سيدني  يف 
عبداهلل  اجلمعية  ورئيس  مشسني 
النهار  حترير  ورئيس  الشامي 
أنور حرب  الصحايف  اسرتاليا  يف 
لبناني  بلديات من أصل  ورؤساء 

ورؤساء روابط ومجعيات.
الشامي  من  بكلمة  اللقاء  افتتح 
تكلمت  ثم  باحلريري.  فيها  رحب 
مؤثرة  كلمة  قبل  بريي  النائب 
ألقاها حرب حتدث فيها عن مزايا 
تقديره  مبديًا  الشهيد،  الرئيس 
»لبنان  املستقبل  تيار  لشعار 
 14 شهداء  »إن  وقال:  أواًل«. 
آذار أسسوا يف اجلنة مجهورية«، 
ال  أن  اجلديدة  احلكومة  من  آماًل 
موقف  »تأييد  مؤكدًا  تنساهم، 
»املستقبل« ضد السالح إال سالح 
الوفاق  وسالح  اللبنانية  الشرعية 
بعض  »إن  أضاف:  والتالقي«. 
كانوا  السابقني  اخلارجية  وزراء 
خوارج على اخلارجية ومثلوا سالح 
أن  بالتأكيد  كلمته  وختم  الفتنة. 
الرئيس سعد احلريري سيبقى رمز 
اخلالص ورمز احملبة وسيبقى سعد 
زيدان  الشيخ  القى  ثم  لبنان«. 
كلمة نوه فيها بالعيش املشرتك 
يف  واملسيحيني  املسلمني  بني 
اليت  املتينة  وبالعالقة  اسرتاليا 

تربطه باملطران طربيه.
احلريري

فيها  قال  كلمة  احلريري  والقى 
األمل  لننشر  اليوم  هنا  »حنن   :
احلب  لننشر  للتعازي،  وليس 
إن  لنقول  جئنا  الكراهية،  وليس 
السنوات  كثريين ضحوا معنا يف 
عام  منذ  أي  املاضية،  التسع 
2005، ضحوا بأرزاقهم، بدمائهم، 
على  بصربهم  بأمنهم،  بأشغاهلم، 
البلد، علينا أن  تدهور األمور يف 
التسع  السنوات  هذه  بعد  ننظر 
بأمور الناس. آن الوقت بعد هذه 
السنوات العجاف أن يتنفس البلد 
نقول  أن  اآلوان  آن  الصعداء، 
جيب  البلد  إن  سنوات  تسع  بعد 
الرئيس  أيام  كان  كما  يعود  أن 
وعندما  احلريري،  رفيق  الشهيد 
كنا  احلكومة  لتشكيل  ذهبنا 
احلريري،  رفيق  كتاب  يف  نقرأ 
وحكمنا  جانبًا  القلب  وضعنا 
مصلحة  ووضعنا  والضمري  العقل 
وقبلنا  اعتبار،  كل  فوق  الناس 
أسباب،  لعدة  احلكومة  بتشكيل 
اوهلا احتمال اعتذار الرئيس متام 
تأتي  حبيث  شهرًا   11 بعد  سالم 
فماذا  سبقتها،  اليت  مثل  حكومة 
النتائج بعد تشكيل هذه  ستكون 
احلكومة؟ أواًل عدم انتخاب رئيس 
مجيع  يف  تغيري  ثانيًا،  مجهورية، 
األجهزة األمنية وعلى رأسها شعبة 
الداخلي  األمن  وقوى  املعلومات 

ثالثًا،  معني،  فريق  من  للتشفي 
واليت  الفتوى  دار  مشكلة  تفاقم 
حتتاج إىل حل جذري، رابعًا، سيطل 
علينا السيد حسن نصراهلل ليقول 
لنا بأن اتفاق الطائف ال حاجة لنا 
به، ولنذهب إىل املثالثة، ولنبدأ 
بعقد جديد ومبؤمتر تأسيسي جديد 
وهكذا نكون قد ساعدناه وحققنا 
له مبتغاه. وعندما طالبنا حزب اهلل 
بعدم التدخل يف سوريا فهل كان 
سريد علينا، طبعًا ال، ألن القرار 

إقليمي وليس بيده«.
»كل طائفة يف  احلريري:  أضاف 
فالسنة  مشروعها،  جربت  لبنان 
واآلن  جربوا  واملسيحيون  جربوا 
الشيعة جيربون، وفشل املشروعني 
الدولة  االولني على عتبة مصلحة 
الثالث  واملشروع  أواًل  ولبنان 
سيفشل ولكن ال نريد الدولة أن 
تصطدم باحلائط إذا اراد حزب اهلل 
فليصطدم  باحلائط،  يصطدم  أن 
حنتضنه  أن  حنن  علينا  لوحده، 
كطائفة  بل  كحزب  ليس  ولكن 
شيعية، كلبنانيني موجودين علينا 
أن نفتح هلم باب الوطن بعد أن 
ليعودوا  أخطأوا،  بأنهم  يدركوا 
ويتأقلموا حتت راية لبنان وهكذا 
رفيق  الشهيد  الرئيس  علمنا 
أن  أردنا  إذا  وحنن  احلريري، 
نسقط قيمنا، وأن نسقط ثوابتنا 
نكون قد قتلنا رفيق احلريري مرة 
أن  مستعدين  لسنا  وحنن  ثانية 

نفعل ذلك«.
وتابع: »هنالك بعض الناس الذين 
لن يقتنعوا مبا أقول اليوم، ولكن 
سيقتنعوا غدًا، وأنا كمسؤول يف 
حزب سياسي يف لبنان، ال أمسع 
الناس ما يعجبهم بل أمسع الناس 
اهلدوء  بأن  وأقول  مصلحتهم 
الناس،  مصلحة  هما  واالستقرار 
فمن  والدمار  واخلراب  احلرب  أما 
مصلحة أعداء لبنان، ومن مصلحة 
مصلحة  للبنان،  الشر  يريد  من 
دولة زرعت اخلراب وبثت الشقاق 
وفلسطني.  وسوريا  العراق  يف 
فشلت  الذي  إن  أقول  أن  أسف 
يف  بوش  وجورج  إسرائيل،  به 
العراق وأفغانستان، تطبقه اليوم 
إيران يف منطقتنا العربية، ولكن 
مل  عندها،  املوجود  اجلربوت  بكل 
تنجح  ومل  العراق،  يف  ال  تنجح 
اهلل  حزب  ينجح  ومل  سوريا،  يف 
جبربوته ورغم االنقالب على حكومة 
الرئيس احلريري عاد وشارك يف 

احلكومة«.
أن  أريد  »الذي  احلريري:  وختم 
مثلي  ليس  اهلل  حزب  ان  أقوله 
مثالي  به،  نفسي  ألقارن  األعلى 
الوطين  واخلط  قيمي  هي  األعلى 
أرساها  اليت  الوطنية  والتجربة 
احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
دائمًا  نكون  أن  جيب  اليت 
فسنخسر  وإال  عليها  حمافظني 
بلدنا. حنن كتيار املستقبل لسنا 
مستعدين لفتح بيوت عزاء ألهلنا 
يقوم  ال  حزب  حنن  وملناصرينا، 
على الدم، حنن حزب يريد العيش 
أن  نريدكم  الناس،  يعيش  وأن 
أهلكم،  مع  تتواصلوا  وان  تبقوا 
نريد أهلكم أن يعيشوا يف لبنان 
وال يرتكوه للعيش يف أسرتاليا، 
مهجرين من جديد، كما تهجرمت يف 
به  نؤمن  ما  هذا  األهلية،  احلرب 
ونسعى اليه، الطريق طويل لكن 
عندما نتمسك بقيم معينة وثوابت 
معبدًا  الطريق  كان  ولو  سنصل 

بالشوك«.
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الروسي  اخلارجية  وزير  رأى 
مؤمتر  خالل  الفروف،  سريغي 
العراقي  نظريه  مع  صحايف 
بغداد  يف  زيباري  هوشيار 
ال  »اإلرهاب  إن  اخلميس، 
يعرف حدودا وال بد من تضافر 
الشر«،  هذا  ملكافحة  اجلهود 
للعراق  بالده  تأييد  عن  معربًا 

يف مواجهة اإلرهاب.
ناقش  انه  الفروف  وأعلن 
التعاون  مضاعفة  وزيباري 
البلدين، مشريًا  بني  املشرتك 
إىل أن »اإلتفاقات اليت وقّعها 
مع  العراقي  الوزراء  رئيس 
روسيا وبينها العسكرية تطبق 

بالكامل«.
ترفض  بالده  أن  وأكد 
دول  يف  اخلارجية  التدخالت 
ومشال  األوسط  الشرق 
الشعوب  حق  وتدعم  افريقيا، 

يف تقرير مصريها.
الروسي  الوزير  قال  وفيما 
اإلرهابية  »التهديدات  إن 
تنتشر  ظاهرة  وهي  تقلقنا 
خميف  بشكل  املنطقة  يف 
مكافحة  ضرورة  على  وشددنا 
»التضامن  عن  عّب  اإلرهاب«، 
مع الشعب العراقي يف مواجهة 
بالده  تأييد  مؤكدًا  اإلرهاب« 
خطوات احلكومة الساعية إلعادة 

االستقرار«.
من جانبه، قال وزير اخلارجية 
والفروف  »حبثنا  العراقي 
السورية  األزمة  موضوع 
ودور   »2 »جنيف  واجتماعات 
الدول اجملاورة يف حل األزمة 

السورية«.
تناول  البحث  أن  وأضاف 
أهمية جناح املفاوضات النووية 

بني الدول الست وإيران.

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

الفروف من بغداد: 
نتضامن مع الشعب العراقي 

يف مواجهة اإلرهاب

يتقدم آل نصار وذووهم بالشكر الجزيل 
من كافة املعزين واملؤاسني الذين حضروا 
خصيصا  او اتصلوا هاتفيا ملا أبدوه من 
خالص املحبة واالحرتام لفقيدنا الغالي 

املرحوم بإذن الل
شوكت توفيق نصار )ابو توفيق(

نجدد الشكر على مؤاساتكم  ونطلب من 
اهلل تعاىل ان ال يصيبكم اي مكروه.

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته واسكنه 
فسيح جناته.. وانا هلل وانا اليه راجعون.

شكر على تعزية
املرحوم شوكت توفيق نصار

مصافحة بني الفروف واملالكي

اجللسة  العامة  اجلمعية  الغت 
صباح  مقررة  كانت  اليت 
بتوقيت  اخلميس  االول  امس 
نيويورك ملناقشة مشروع قرار 
دون  سوريا  يدين  سعودي 

توضيح األسباب. 
وعلم من مصادر دبلوماسية 
بتأجيل  نصحت  كبى  دوال  أن 
مشروع القرار طاملا أن جملس 
صيغة  يبحث  الدولي  األمن 
البحث  يتم  معدل  قرار  مشروع 

به بني موسكو وواشنطن. 
وكالة  ذكرت  ذلك  إىل 
الغربيني  أن  برس«  »فرانس 
قرروا الطلب من جملس األمن 
التصويت على مشروع  الدولي 
قرار حول الوضع اإلنساني يف 
عليه  توافق  مل  والذي  سوريا، 
روسيا حتى اآلن ما قد يعّرضه 
للفيتو الروسي، حسب ما أعلن 

دبلوماسيون.
ومن املقرر ان يتم التصويت 
كان  الذي  النص  هذا  على 
مع  مكثفة  مفاوضات  مدار 
سفري  وأعلن  اجلمعة.  موسكو، 
املتحدة  األمم  لدى  اسرتاليا 
غاري كوينالن يف تغريدة على 
»تويرت« أن مشروع القرار »رفع 
إىل جملس األمن مساء األربعاء 

كي يقره هذا األسبوع«.
اسرتاليا  املشروع  وقدمت 
وحيظى  واألردن  ولوكمسبورغ 
بدعم خصوصا لندن وواشنطن 

وباريس.
حصلت  الذي  النص  ويدعو 
على  برس«  »فرانس  وكالة 
نسخة منه »مجيع االطراف كي 
ترفع فورا احلصار عن املناطق 
سلسلة  تسمية  مع  السكنية« 
من املناطق احملاصرة من بينها 
محص )وسط( وخميم الريموك 
بالقرب  الفلسطينيني  لالجئني 
من دمشق والغوطة على ختوم 

دمشق.

»وقف  أيضًا  النص  ويطلب 
املدنيني  على  اهلجمات  مجيع 
القصف  ذلك  يف  مبا   )...(
استعمال  خصوصا  اجلوي 

الباميل املتفجرة«.
مجيع  »من  يطلب  كما 
السلطات  وخصوصا  األطراف 
تأخري  وبدون  السماح  السورية 
مبمر إنساني سريع وآمن وبدون 
املتحدة  األمم  لوكاالت  عوائق 
عب  ذلك  يف  مبا  وشركائها 

خطوط اجلبهة وعب احلدود«.
األمن  جملس  طلبات  وتوجه 
ولكن  االطراف«  »مجيع  اىل 
احلكومة  خصوصا  تستهدف 
بانها  تعبرت  اليت  السورية 
محاية  عن  الرئيسية  املسؤولة 

مدنييها.
وال ينص القرار على عقوبات 
فورية يف حال عدم احرتام بنوده. 
ولكن يرتك اجملال مفتوحا أمام 
جملس األمن وبطلب من األمني 
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام 
مون الذي جيب أن يرفع تقريرًا 
خالل مهلة ثالثني يوما لـ«اختاذ 
عدم  حال  اضافية يف  اجراءات 

تطبيق القرار«.
إن  دبلوماسيون  وقال 
موسكو ترفض بشكل قاطع أية 
ضد  عقوبات  عن  علنية  إشارة 
سعت  وقد  السوري  حليفها 
التخفيف  إىل  احملادثات  طيلة 
من حدة اإلنتقادات املوجهة إىل 

دمشق.
بـ  القرار  مشروع  ويندد 
اإلرهابية«  اإلعتداءات  »زيادة 
مطالب  أحد  وهو  سوريا  يف 

روسيا ودمشق.
وقال دبلوماسي غربي«هناك 
علمًا  وأخذنا  جدية  مفاوضات 
وضعها  اليت  احلمراء  باخلطوط 
النص  أن  وأضاف  الروس«. 
رفع إىل احلكومة الروسية وان 

»القرار يعود إىل موسكو«.

مشروع قرار غربي أمام جملس األمن حول سوريا

كان  الذي  اإلجتماع  أن  علم 
مقررا عقده يف اجلمعية العامة 
يف  اإلنساني  الوضع  ملناقشة 
السعودية  من  بطلب  سوريا 
بناء  املقبل  الثالثاء  إىل  تأجل 
الغربية.  الدول  طلب  على 
مترير  إىل  تسعى  الدول  فهذه 
األمن  قرار يف جملس  مشروع 
الدولي بتفاهم مع موسكو وقد 
قطعت املباحثات بني الطرفني 
شوطا طويال ويتم تذليل العقد 
القرار  مشروع  يف  الواردة 
األربعاء  وضع  الذي  الغربي 

باحلب األزرق.
ومن احملتمل التصويت على 
السبت  أو  اجلمعة  إما  املشروع 
كافة  منه  تسحب  أن  بعد 
روح  عن  خترج  اليت  الفقرات 
األمن  جملس  بيان  ومضمون 
صدر  الذي  الرئاسي  الدولي 
 2 يف  باإلمجاع  اجمللس  عن 
تشرين األول/أكتوبر املاضي.

الفقرات  هذه  رأس  وعلى 
سوريا  بوضع  املتعلقة  تلك 
الفصل  من   ٤١ املادة  حتت 
املنظمة،  ميثاق  من  السابع 
بدرجة  تقل  اليت  الفقرة  وهي 
باستخدام  السماح  عن  فقط 
العنف العسكري لفرض قرارات 
لكنها  الدولي،  األمن  جملس 
علىسوريا  وصاية  تفرض 

تتجواز شروط السيادة.
أي  القرار  من  سحبت  كما 
إشارة إىل احملاسبة عب حمكمة 
اجلنايات الدولية، وجيري العمل 
جمرد  أو  التنديد  حذف  على 
الباميل  إستخدام  إىل  اإلشارة 

املتفجرة.
قالت  اليت  الغربية  الدول 
أي  صدور  عدم  تفضل  إنها 
قرار  صدور  عن  عوضًا  قرار 
ضعيف مبعايريها، وهو ما ورد 
صراحة على لسان مسانثا باور 
أكثر  باتت  املاضي،  اإلثنني 
من  املزيد  لتقديم  إستعدادا  
جرى  ما  غرار  على  التنازالت 
إنسجاما  السابقة  القرارات  يف 
مع كافة القرارات اليت صدرت 

سابقا.
هذه  أن  إىل  ذلك  مرّد 
األوراق  بضعف  تشعر  الدول 
فاجملموعات  حتملها.  اليت 
ليست  املسلحة  والتنظيمات 
يف وضع ميداني يساعدها على 
حمرجة  وهي  شروط،  فرض 
اليت  املصاحلات  من  كثريا 
حميط  منطقة يف  غري  يف  تتم 
العاصمة وخارجها هذا باإلضافة 
إىل التناحر الدائر يف صفوفها 
صياغة  وإعادة  واإلنشقاقات 
مينحها  ال  خماض  تركيباتها. 
مكاسب  إنتزاع  على  قدرة 
سياسية بأية حالة من األحوال. 
من هنا ُيستبعد طرح مشروع 
موسكو  تضطر  غربي  قرار 

ملمارسة حق النقض ضده.
املنتظر  من  أخرى  جهة  من 
املشرتك  املبعوث  يصل  أن 
األخضر اإلبراهيمي إىل نيويورك 
أسبوع  بتأخري  املقبل،  اإلثنني 
عن املوعد الذي حددته األمانة 
سابقا.  املتحدة  لألمم  العامة 
األمني  مع  سيبحث  اإلبراهيمي 

العام نتائج مباحثات جنيف 2.
هذا  مطلعة  مصادر  وعزت 
نشأ  الذي  اخلالف  إىل  التأخري 
اإلبراهيمي  بني   2 جنيف  أثناء 
من جهة والوفد الرمسي السوري 
من جهة أخرى. إذ اتهمه الوفد 
عالنية بأنه بات يتصرف كطرف 
كان  فهو  كوسيط.  وليس 
املعارضة  تصل  عندما  يتدخل 
إىل وضع حمرج مساعدة للوفد 
املعارض. أمر خفف من فعالية 
وأفقده  املشرتك  املبعوث 

الكثري من الثقة.
تأخري  اإلبراهيمي  وأراد   
جمددا  يظهر  ال  كي  حضوره 
بأنه جزء من جوقة الضغط على 
سوريا اليت نظمت يف املنظمة 
األسبوع  مطلع  منذ  الدولية 
إجتماع  وأن  سيما  احلالي. 
مقررا  كان  العامة  اجلمعية 
مفاوضات  مع  متزامن  بشكل 
حول  الدولي  األمن  جملس 
بسوريا  املتعلق  القرار  مشروع 
وما رافقها من تصرحيات غربية 

متشددة.
يقدم  أن  ينتظر  وفيما 
مسؤولون دوليون صورة قامتة 
عن احلالة اإلنسانية يف سوريا 
العامة  اجلمعية  نقاشات  خالل 
اليت ستتم الثالثاء املقبل، رجح 
هلجة  تتسم  أن  دبلوماسيون 
والرتكيز  بالتوازن  اإلبراهيمي 
طويلة  جنيف  عملية  أن  على 
ومعقدة ومل يكن يف األساس 
مؤموال أن تصل إىل نتيجة من 

جولة أو جولتني.
بأن  املتحدة  األمم  وتشعر 
حتديدا  العربية  اخلليجية  الدول 
خذلتها يف مؤمتر املاحنني الذي 
فالتعهدات  الكويت.  يف  عقد 
النداء  ثلث  من  أقل  كانت 
مليار   ٦،٥ وقدره  املطلوب 
 2,٣ تتجاوز  مل  حيث  دوالر. 
مليار مل يدفع منها سوى نسبة 

١١ يف املئة حتى اآلن.
ولوحظ تقاعس من الدولتني 
املنطقة  األغنى يف  اخلليجيتني 
حيث  وقطر  السعودية  وهما 
منهما  كل  تعهدات  إقتصرت 
هذا  دوالر.  مليون   ٦٠ على 
يزداد  وقت  جاء يف  التقاعس 
مّطرد،  بشكل  السوري  النزوح 
قبل  مير  الشتاء  فصل  ويكاد 
امللّحة  املساعدات  وصول 

للمحتاجني.
هذه العوامل جمتمعة وضعت 
اجلزء الغربيـ  العربي من اجملتمع 
الدولي يف مأزق وضعف حيال 
اإلنسانية.  املسؤوليات  حتمل 
سوريا  سحبت  املقابل  ويف 
اإلنسانية  الذرائع  من  الكثري 
وخميم  محص  مثل   عقد  حبل 
وسّرعت  والغوطة  الريموك 
وترية املصاحلات إال يف املناطق 
تنظيمات  عليها  تسيطر  اليت 
إرهابية مرتبطة بالقاعدة. فهذه 
حبكم  تستطيع  ال  التنظيمات 
املتحجرة  اإلنتحارية  أفكارها 
املساومة أو الرتاجع عندما تصل 
إىل مأزق عسكري أو سياسي. 
تنتحر سياسيا فضال  ما  وغالبا 
عمليات  يف  أعضائها  حنر  عن 

»جهادية« عقيمة.

جملس األمن: التفاهم مع روسيا مير 
بتنازالت غربية بداعي »ضعف األوراق«

الباكستاني   اجليش  شن 
معاقل  على  جوية  طلعات 
وزيرستان  مشال  لطالبان 
ثالثة  طالبان  إعدام  على  كرد 
وعشرين من عناصره، ومسؤول 
إن  يقول  باكستاني  عسكري 
أن  عن  تتحدث  معلومات  لديه 
١٥ متمردًا بينهم أجانب قتلوا 

يف هذه الضربات اجلوية«.
الباكستاني  الغارات  تأتي 
السالم  حمادثات  توقف  بعد 

مطلع األسبوع احلالي
الباكستاني  الغارات  تأتي 
السالم  حمادثات  توقف  بعد 

مطلع األسبوع احلالي
قتل ما ال يقل عن ١٥ شخصًا 
شّنها  ضربات  يف  اخلميس 
الطريان الباكستاني على معاقل 
البالد،  غرب  بشمال  لطالبان 
السلطات،  أعلنت  ما  حسب 
أن  امليادين  مراسل  وأفاد 
اجليش الباكستاني شّن طلعات 
وزيرستان  مشال  على  جوية 
ثالثة  طالبان  إعدام  على  كرّد 

وعشرين من عناصره.
مواقع  على  الغارات  وشّنت 
وهي  الشمالية  وزيرستان  يف 
احلدود  على  جهادي  معقل 

يف  اجملاورة  افغانستان  مع 
باكستان  طالبان  اقرتحت  حني 
وقفا  احلكومة  على  األربعاء 
استئناف  بهدف  النار  الطالق 
عّلقت  اليت  السالم  حمادثات 

هذا األسبوع.
قوات  يف  مسؤول  وقال 
برس  فرانس  لوكالة  األمن 
»لدينا معلومات تتحدث عن أن 
اجانب قتلوا  بينهم  ١٥ متمردا 

يف هذه الضربات اجلوية«.
واستهدفت الضربات منطقة 
مري علي واملناطق اجملاورة هلا 

يف وزيرستان الشمالية.
»الضربات  أن  واضاف 
اصابت بدقة خمابىء املتمردين« 
مضيفًا ان »خمزنا كبريًا لألسلحة 

والذخائر قد دّمر أيضا«.
طالبان  حركة  واقرتحت 
على  األربعاء  الباكستانية 
النار،  إلطالق  وقفا  احلكومة 
وطالبت بضمانات بان ال يهاجم 

اجليش مواقعها.
السالم  حمادثات  وتوقفت 
أن  بعد  املاضي  اإلثنني  منذ 
مقتل  طالبان  من  تبنى فصيل 
2٣ جنديًا باكستانيا خطفوا يف 
حزيران/ يونيو 2٠١٠ املنصرم.

غارات جوية رداً على اعدام »طالبان« جلنود باكستانيني



Page 9صفحة 9     

اسرتاليات

Saturday  22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

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

     Tel:  98971113 - 60 Excelsior St, Merrylands 

- بيتزا وغريها الكثري
نؤمن طلبيات جميع املناسبات

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

السابق  النائب  احملكمة  وجدت 
باساءة  مذنبا  طومسون  كريغ 
الصحة  احتاد  اموال  استخدام 

للدفع للمومسات.
هذه  متحديا،  طومسون،  ونفى 
كانون  يف  اعتقاله  منذ  املزاعم 
وجد  لكنه  املاضي،  الثاني 
بعشرات  الثالثاء  يوم  مذنبا 

االتهامات.
تشارلي  القاضي  وجده  فقد 
بستة  مذنبا   Rozencwajg
بطاقات  باستخدام  اتهامات 
الصحية  اخلدمات  احتاد  ائتمان 
اجلنس،  ممارسة  بدل  لدفع 
مبا  أخرى  باتهامات  وكذلك 
القاضي  وقال  السرقة.  فيها 
Rozencwajg ان السيد طومسون 
ليس  ان  يعلم  يكون  ان  جيب 
البطاقة  استخدام  سلطة   لديه 

ملمارسة اجلنس.
اخللف  إىل  طومسون  وتراجع 
السيد  قراءة  اثناء  كرسيه  يف 
دام  الذي  حكمه   Rozencwagj

أكثر من 30 دقيقة .
تغص  احملكمة  قاعة  وكانت 
السيد  سلم  عندما  باحلضور 
ترأس  الذي   ،Rozencwajg
قضية السيد طومسون منذ اول 
ظهوره يف احملكمة ألول مرة يف 
قراره  املاضي،  فرباير  شباط/ 
الساعة 11 من قبل ظهر الثالثاء 

من االسبوع احلالي.
طومسون،  السيد  نفى  وقد 
الذي اصر على براءته من 145 
سوء  خالل  األمانة  خيانة  تهمة 
 28،449 لـ  املزعوم  االستخدام 
دوالر بني عامي 2002 و2008، 

باستمرار ارتكاب أي خمالفات.
ولكن الشرطة قالت ان طومسون 
احتاد  أعضاء  أموال  استخدم 
لدفع  يرأسه  كان  عندما  الصحة 
والسفر  والبغاء  االباحية  بدل 
ملقابلة زوجته آنذاك والسجائر.

مطولة  استماع  جلسة  وخالل 
الشهر املاضي استمعت احملكمة 
اىل أكثر من 80 إفادة شهود مبا 
يف ذلك بعض عامالت اجلنس.

على  تطلق  احداهن،  وقالت 

احملكمة جتد طومسون مذنبا بتهم احتيال على 
أموال االحتاد باستخدامها على املومسات

تتذكر  انها  ميسيت،  ام  نفسها 
السيد طومسون بوضوح.

سلسلة  قابلته يف  انها  وقالت 
كانت  حني  يف  املناسبات  من 
مرافقة  وكالة  لصاحل  تعمل 
سري  يف  الغرف  احدى  خدمات 
عامي  بني  سيدني  يف  هيلز 

2007 و 2008.
وقالت املرأة يف بيانها، للمحكمة 
جلسة  خالل  ملبورن  يف  العليا 
تلتقيه   كانت  انها  االستماع 
بانتظام يف املركز التجاري يف 

سيدني.
باسم  نفسه  قدم  انه  وكشفت 
من  حمام  انه  على  كريغ، 
السنرتال كوست يف نيو ساوث 

ويلز .
حيصل  اجلنس  »كان  وقالت 
دائما على السرير وكان يستحم 

قبل وبعد«.
احدى  »يف  تقول  واضافت 
)كريغ  التقينا  عندما  املناسبات 
بدأ  خدماتي  من  كجزء  وأنا(، 
الشمبانيا،  من  كأسا  لي  يقدم 
الشمبانيا  كانت  اذكر   وكما 

جاهزة بالفعل«.
وقالت انها اجتمعت به يف ست 

مناسبات تقريبا .
يرتدي  ال  انه  »الحظت  وتابعت 
خامت زواج ومل يتحدث عن وجود 
أي  لديه  كان  إذا  ما  أو  زوجة 

شكل من أشكال العالقة«.
نفسها  اجلنس  عاملة  وكشفت 
عن انه )طومسون( »كان واحدا 

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 

ادعوهم  كنت  رجال  ثالثة  من 
زبائن منتظمني«.

وقال نيلسون دا سيلفا ، املدير 
بنات  مرافقة  خلدمة  السابق 
 escort service Tiffany’s( تيفاني 
السيد طومسون كان  أن   )Girls

زبون كانوا  واحدا من حنو 200 
يف  الدعارة  بيت  اىل  ترددا 
السبت يف حزيرا/  ليلة  سيدني 

يونيو 2005.
ان  الشرطة  سيلفيا  دا  واخرب 
طابقت  )طومسون(  سجالته 
من   مالي  حتويل  معاملة    418

ماسرتكارد لكومنولث بنك.
كان  الزمين  إطاره  »ان  وقال 
استئجار وحجز غرفة ملدة  ساعة 
ومخسني دقيقة بـ 190 دوالرا« 
كانت  الغرفة  »ان  عن  وكشف 
 RT( وجمهزة بسبا )RT( مصنفة
 )which was a Red Turbo Spa Room

الغرف  اعلى  احدى  وكانت 
كلفة«.

السيد  عن  الدفاع  حمامي  وقال 
 ،QC غريغ،  جيمس  طومسون، 
ينف  مل  )طومسون(  موكله  ان 
انه  غري  مالية  بتحويالت  قيامه 
جادل انها ضمن سلطته للقيام 

بذلك.
حالة  يف  القضية  دخلت  وقد 
تقديم  إغالق  بعد  الفوضى  من 
الشهر  الطرفني  كال  افادات 
السيد  طلب  عندما  املاضي، 
العامة  النيابة  من   Rozencwajg

صياغة بيان االتهامات.

طومسون خارج قاعة املحكمة

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
العام  خالل   - االلكرتوني( 
طاف  ذلك،  قبل  وما  املاضي 
وقتما  أسرتاليا،  أبوت  توني 
الفيدرالي  لالئتالف  قائدا  كان 
على  اللوم  ملقيا  املعارض، 
على  لتأثريها  الكربون  ضريبة 
قطاع األعمال، حيث زار جزارين 
وأعمال  جيتار  وصاتع  وخبازين 
الطوب، وأماكن أخرى، ليوصل 

رسالته.
بعد  شهرا   19 مرور  وبعد 
اليت  الكربون  ضريبة  تقديم 
يسعى أبوت إىل إلغائها، يدور 
السؤال: » ماذا حدث إىل تلك 
كانت  اليت  التجارية  املنشآت 
أبوت،  حلملة  رئيسية  خلفية 
هل   « هو:  الثاني  والسؤال 
أجربت تلك املتاجر على اإلغالق؟ 
هل  املوظفني؟  فصلت  هل 
زيادة  بسبب  أرباحها  اخنفضت 

قيمة الفواتري؟
حتدثت فريفاكس ميديا إىل أكثر 
من 20 متجرا زارها أبوت خالل 
محلته االنتخابية، وعرب الكثري من 
مسؤوليها عن أن تأثري الضريبة 
جاء أسوأ أو مساويا ملا توقعه.

أن  ميديا  فريفاكس  وعلمت 
تي  إل  وورك  »بريك  شركة 
صناعة  يف  املتخصصة  دي« 
الطوب قد خسرت أكثر من مبلغ 
الدوالرات سنويا،  من  مليونني 
اليت توقعها أبوت يف جولة يف 
تراوحت  إذ  عام 2011،  سبتمرب 
اخلسارة بني 8-10 مليون دوالر 

سنويا.
 Garden كما توقع أبوت حني زار

هل صدقت تكهنات أبوت حول ضريبة الكربون؟
»فيكتوربا  يف   City Plastics
منوبالك 2011 متوقعا أن ختسر 
لكن  دوالر  ألف   300 املؤسسة 
الواقع هي خسارتها لـ 400 ألف 

دوالر.
اخنفاض  توقع  قد  أبوت  وكان 

 9 بنسبة  الكهرباء  فواتري  قيمة 
ضريبة  إلغاء  استطاع  إذا   %
يستطيع  لن  لكن  الكربون، 
يوليو  قبل  التعهد  ذلك  تنفيذ 
جملس  جيتمع  حني  القادم، 

الشيوخ بتشكيله اجلديد.

)ترمجة:  اسرتاليا  ادياليد, 
العنكبوت االلكرتوني( - مدرس 
متهم جبرمية القتل، وآخر متهم 
مخس  جنسية  عالقة  بإقامة 
مراهقة،  طالبة  مع  سنوات 
املخدرات  يبيع  اجتماعي  وعامل 
عشرات  ضمن  من  لتالميذه، 
احلاالت من القضايا املتصاعدة 
بوالية  التعليم  مؤسسة  داخل 

جنوب أسرتاليا.
»صنداي  صحيفة  وكشفت 
ميل« إن معدل احلاالت املنظورة 
لكل  حالة  يتجاوز  القضاء  أمام 
بادعاءات  ترتبط  حاالت  أربع 

»سلوك« إجرامي ضد أطفال.
وتشمل قائمة املتهمني مدرسني 
وإدرايني  رعاية  وموظفني 
متهمني مبجموعة من االتهامات 
واالغتصاب  القتل  بينها  من 
والضلوع يف عالقات جنسية مع 
طالبات واتهامات تتعلق بصور 

إباحية ألطفال.
بسوء  متهمني  آخرين  أن  كما 
على  اإلقدام  مثل  السلوك 

عنيفة،  سلوكيات  ارتكاب 
أنشطة  عن  اإلبالغ  وجتاهل 
وتدخني  الطالب،  بني  جنسية 

خمدرات يف املقار املدرسية.
ويف ذات األثناء، اتهم حوالي 
بعدم  مدرسيني  عمال  عشرة 
لوثائق  وفقا  واحملاباة  األمانة 

سرية داخلية.
تلك  إن  التعليم  وزارة  وقالت 
من  كجزء  إعدادها  مت  الوثائق 
ديبيل  »جلنة  تقرير  توصيات 
 32 يف  يقع  الذي  امللكية«، 

صفحة.
 80 هناك  أن  التقرير  ويوضح 
مبوظفني  يرتبط  جاريا  حتقيقا 

يف وزارة التعليم بالوالية.
مدرس  احلاالت  بني  ومن 
بأدياليد  حكومية  مبدرسة 
مع  جنسية  عالقة  بإقامة  متعم 
العمر  من  تبلغ  سابقة  طالبة 
مديرا  أن  كما  عاما.   17 حاليا 
باالعتداء  متهم  إقليمية  مدرسة 
وغريها  واالغتصاب،  اجلنسي 

من احلاالت.

مدرسون جبنوب أسرتاليا..جنس 
واغتصاب وخمدرات!!
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طوني  الوزراء  رئيس  أعرب 
ابوت عن اإلحباط إزاء عدم إحراز 
لوضع  املفاوضات  يف  تقدم 
مدونة سلوك مشرتكة جديدة مع 
إندونيسيا وسط مزاعم جتسس 

جديدة.
فقد طالبت جاكرتا بالرمز الربجمي 
املاضي  العام  الكشف يف  بعد 
على  اسرتاليا جتسست  ان  عن 
سوسيلو  االندونيسي  الرئيس 
يف  وأعضاء  يودويونو  بامبانغ 

دائرته الداخلية.
وتريد إندونيسيا  وضع اللمسات 
األخرية على الرمز الربجمي قبل 
اتفاق  على  للحظر  مؤقت  رفع 
بالتعاون  البشر  تهريب  لوقف 

مع اسرتاليا.
بان   ابوت  السيد  ويعرتف 
اآلن،  حتى  بطيئا  كان  التقدم 
»أود   ABC لراديو  مصرحا  

تقدما أسرع بكثري«.
وبالفعل فان العالقات املتوترة 
ضربة  واجهت  قد  البلدين  بني 
بأن  جديدة  تقارير  بعد  أخرى 
دائرة  يف  اإلشارات  مديرية 
الدفاع االسرتالية )DSD( قدمت 
األمريكية  لنظريتها  معلومات 
بني  التجارة  حمادثات  حول 

اسرتاليا واندونيسيا .
تصرحيات  ابوت  السيد  وكرر 
سابقة له بان اسرتاليا مل جتمع 
ألغراض  استخباراتية  معلومات 

جتارية.
اخلوض  الوزراء  رئيس  ورفض 
دائرة  مذكرة  تفاصيل  يف 
املعلومات  الدفاع حول  اشارات 
يتم  انه  اىل  مشريا  املسربة 
قبل  من  املعلومات  استخدام 
انه  قائال  التجاريني،  العمالء 
جرى افرتاضها من قبل وسائل 

اإلعالم كأنها واقعية.
وقال السيد أبوت »أنا ال أحتدث 
علنا عن مزاعم من هذا النوع ... 
إال أنين أقول إن أسرتاليا حباجة 
إىل ان تكون لديها استخبارات 

قوية«.
كما مل يقل السيد ابوت مباشرة 
احلديثة  التسريبات  كان  إذا  ما 
الضرر  من  مزيدا  احلقت  قد 

بالعالقات مع اندونيسيا.
أرادت  »إذا  يقول  واضاف 
التحدث  اإلعالم  وسائل 
من  النوع  هذا  عن  باستمرار 
على  تهيمن  سوف  حتما  االمور 
احملادثة، مهميت هي ان حناول 
احلديث عن نقاط القوة بدال من 

الضعف«.
من  ابوت  السيد  قلل  كما 
لرفع  اإلندونيسية  التهديدات 
مع  احلدود  محاية  إزاء  القلق 
االمريكية  اخلارجية  وزير  زيارة 
يشعر  انه  قائال  كريي،  جون 
بأنهما  عارمة«  »بسعادة 

سيجريان حمادثات.

أبوت يقلل من  أهمية املشاكل يف 
العالقة من أندونيسيا

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
مئات  تظاهر   - االلكرتوني( 
على  احتجاجا  األسرتاليني 
ورسوم  امليديكري  تعديالت 
وهي  العام،  املمارس  زيارات 
عنها  أعلنت  اليت  التعديالت 

حكومة االئتالف.
العمالية  الصحة  وزيرة  وقالت 
إن  بليربسيك  تانيا  السابقة 
لن  األسرتاليني  من  العديد 
حتمل  على  قادرين  يكونوا 
وهو  الطبيب،  زيارة  تكلفة 
الصحية  املنظومة  سيكلف  ما 

مصاريف أكثر.
وتظاهر مئات األسرتاليني أمام 
»تاون هول« يف سيدني أمس 
السبت احتجاجا على أي خطوات 
امليديكري،  بربنامج  سلبا  متس 
بدفع  املرضى  إلزام  وضد 
املمارس  لرؤية  كبرية  رسوم 

العام.

مظاهرة ضد أبوت بسبب »امليديكر«

اصابة حواىل 26 طالب جلوء اثر حماولة هرب من مركز اعتقال  يف بابوا نيو غيين
أبوت: السبيل الوحيد لتفادي االضطراب يف املعتقالت يكمن 

بضمان عدم جميئهم اىل اسرتاليا بالقواب
ما  ان  حملية  مصادر  كشفت 
قد  جلوء  طالب   26 اىل  يصل 
أصيبوا بعد اشتباك مع شرطة 
بابوا نيو غيين يف مركز احتجاز 
تديره  الذي  اللجوء  طاليب 

اسرتاليا يف جزيرة مانوس.
فقد مت استدعاء شرطة مكافحة 
التوترات  تصاعد  بعد  الشغب 
يوم  واملعتقلني  احلراس  بني 
يضم  الذي  املركز  يف  االحد 

1300 طالب جلوء.
نيك  احمللي  الصحايف  وقال 
سولومون ان جمموعة من حواىل  
كسروا  اللجوء  طاليب  من   30
وهربوا،  للمركز  اخللفي  السور 
وبعد اخرتاق السياج، واجهتهم 

شرطة مكافحة الشغب.
سولومون  الصحايف  واوضح 
االشتباك  جراء  »اصيبوا  انهم 
ان  مضيفا  احلراس«،  مع 
االحتجاز  املركز  يف  موظفني 
ابلغوه ان 26 من طاليب اللجوء 
وجتري  إلصابات  تعرضوا 

معاجلتهم فيه.
يقومون،  كانوا   « يقول  وتابع 
سلمية  مبظاهرة  أعتقد،  كما 
وقام احدهم باشعال النار، ثم 
كان على احلراس معرفة كيف 
الثقاب..  عيدان  اىل  وصلوا 
على  اخللفي  السور  هدموا 
حوله  ركضوا  الشاطئ،  جانب 

واشتبكوا مع األمن«.
ان  سولومون  السيد  وقال 
ألقي  اللجوء  طاليب  تسعة 
النائب  أن  مع  عليهم  القبض 
احمللي رون نايت كان قد اعلن 
يف وقت سابق يوم االثنني أنه 

مت اعتقال سبعة.
وأضاف السيد سولومون يقول 
ان املوظفني االسرتاليني كانوا 
ال يزالون داخل املركز وجيري 
تسيري دوريات يف حميطه من 
وعناصر  الشرطة  أفراد  قبل 

قوات الدفاع.
قد  املركز  يف  التوتر  وكان 
من  ثالثة  اعتقال  اثر  اعتمل 
املاضي  االسبوع  اللجوء  طاليب 

بعد عراك مع أحد احلراس.

ان  عن  الصحايف  وكشف 
يف  اآلن  هم  الثالثة  »هؤالء 

زنازين الشرطة«.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
الدكتور   Lorengau ملستشفى 
كانوا  موظفيه  ان  نيومان  أوتو 
بعد  االحد  ليل  تأهب  حالة  يف 
أن مسع عن املعركة بني طاليب 
»كنا  اللجوء واحلراس، مضيفا 
حتسبا  االستعداد  أهبة  على 

حلدوث شيء«.
املاضية   الليلة  من  ولكن   «
الصباح   هذا  حتى  االحد(  )ليل 
)صباح االثنني(، مل تكن هناك 

أي تقارير عن إصابات«.
انه  نيومان  الدكتور  وأكد 
لو  فقط  إعالمه  سيتم  كان 
يف  تعاجل  ال  اإلصابات  كانت 

املركز«.
تقارير  نايت  النائب  رفض 
قال  قائال  املركز،  يف  اخرتاق 
بابوا  يف  اهلجرة  دائرة  ان 
غري  هذا  ان  أعلمته  غيين  نيو 

صحيح.
وقال »كانت هناك معركة يف 
يوم  ظهر  بعد  من  متأخر  وقت 
االحد فيما بينهم.. مت القبض 
عليهم وسيواجهون احملكمة هذا 

األسبوع.«
ينتظر  انه  نايت  السيد  وقال 
من  املعلومات  من  املزيد 

موظفيه يف مانوس.
االسرتالي  اهلجرة  وزير  اما 
فقال  موريسون  سكوت 
من  »عددا«  ان  له  بيان  يف 
بعد  اعتقاهلم  مت  اللجوء  طاليب 
»اضطراب« وان املركز اآلن » 

هادئ« واملوظفني يف امان.
وكانت األنباء عن وقوع احلادث 
ذكرت  أن  بعد  ترددت  قد 
الالجئني  عن  الدفاع  مجاعات 
قد  الشغب  مكافحة  فرقة  ان 
طالبو  اخرتق  عندما  حتركت 
جلوء سور املركز بعد ظهر يوم 

االحد.
وقال السيد موريسون ان عددا 
عالجا  تلقوا  اللجوء  طاليب  من 
طبيا وهناك أضرار طفيفة يف 

املمتلكات.
يف  موريسون  السيد  وصرح 
وقت الحق لراديو ماكواري ان 
احلادث استمر ملدة ساعة  وربع 

تقريبا .
املاضية   الليلة  انه  »علمت 
)ليل االحد( كان هناك 35 من 
طالب اللجوء الذين، يف أعقاب 
موظفي  من  بعض  مع  اجتماع 
املركز احمللي حول جمموعة من 
القضايا، حطموا جزءا من السور 
مت  انه  غري  املركز،  من  وفروا 

حتديد اماكنهم بسرعة«.
انه  موريسون  السيد  وقال 
منهم  مثانية  على  القبض  مت 
شرطة  مركز  إىل  واقتيدوا 
حواىل  نقل  فيما   ،Lorengau
املركز  عيادة  إىل  منهم   19
هناك  »وليس  الطبية،  للعناية 
من  نوع  بأي  متورط  منهم  اي 
تهديد احلياة أو بظروف خطرية 

من هذا النوع«.
طوني  الوزراء  رئيس  وقال 
أبوت ان السبيل الوحيد لتجنب 
االضطرابات يف مراكز االحتجاز 
طاليب  حماولة  عدم  ضمان  هو 
عن  اسرتاليا  اىل  الوصول 

طريق القوارب .
أتيت  »إذا   ABC لراديو  وقال 
غري  بطريقة  اسرتاليا  اىل 
القوارب،  طريق  عن  مشروعة 
ما حيدث لك..  انا آسف، هذا 

هذه الوسيلة قد توقفت«.
وجيري نقل الوافدين بالقوارب 
إىل مانوس أو مركز احتجاز آخر 
يف ناورو وليس لديهم اي امل 
اسرتاليا  يف  يستقروا  أن  يف 
وفقا لقوانني احلكومة احلالية.

الفتتات  املشاركون  ورفع 
أبوت«  يا  توقف   « تقول: 
أجل  ومن  امليديكري«  »أنقذوا 

نظام رعاية صحية حر«.
اليت  بليربسيك،  وأضافت 
نائبة  منصب  حاليا  تشغل 
إن  العمالية  املعارضة  قائد 
نظام امليديكري ساهم يف رفع 
املعاناة عن ماليني األسرتاليني، 
امليديكري،  قبل   « وتابعت: 
حافة  األسرتاليني  دخل ماليني 
الفواتري  اإلفالس، حيث كانت 
ملاليني  معاناة  مصدر  الطبية 

األسرتاليني«.
احلكومة  بليربسيك  وطالبت 
اقرتاح من شأنه  أي  باستبعاد 
إضافية  رسوما  يفرض  أن 
عن  الباحثني  األسرتاليني  على 
توصية  خلفية  على  العالج، 
بفرض 6 دوالر على كل زيارة 

للممارس العام.

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
 - االلكرتوني(  العنكبوت 
صاحب  الندري  مايكل  اعتاد 
نائية  منطقة  يف  تقع  أرض 
أشخاص مسلحني  نزول  على 
يف نهاية األسبوع ، لكنه شعر 
جمموعة  جتاه  االرتياح  بعدم 
باحلجز  قاموا  األشخاص  من 

يف نوفمرب املاضي.
البداية  يف  نظره  لفت  وما 
الكم اهلائل من إطالق النار، 
مت  حيث  اإلطالق،  وطريقة 
ساعة  يف  طلقة   400 إطالق 
واحدة من رجال يرقدون على 

األرض يف مواقف قتالية.
داهمت  اليت  للشرطة  ووفقا 
كانت  األرض  فإن  املكان، 
السجادة«  يشبه  »مبا  مغطاة 

بطلقات رصاص مستهلكة.
الطلقات  تلك  من  والعديد 
بدت وكأنها قد مت تصويبها 
تقرحت  كبرية  شجرة  على 

بفعل الرصاصات.
كانوا  إنهم   « الندري:  وقال 
كانوا  لو  كما  النار  يطلقون 
جنودا، كان األمري غريبا جدا، 
أعتقد،  كما  استخدموا،  لقد 
يف  نارية  طلقة  حوالي400 
ساعة واحدة، كما كان هنالك 

بندقيات كبرية«.
وكان احلجز قد مت باسم جاك، 
الشرطة  وصلت  عندما  ولكن 
 ،tإىل املكان، وجدت خالد شرو
الرجل املدان بتهمة التخطيط 
سيدني  يف  إرهابي  هلجوم 
ضمن شبكة مكونة من تسعة 

أشخاص، كما وجدت الشرطة 
زميله عمر أموتشي وهو هدف 
للمخابرات األسرتالية، وكذلك 
تنتمي  شخصية  متواجدا  كان 
لصناعة العقار، باإلضافة إىل 

طفل يف الثامنة.
وقام ضباط الشرطة مبصادرة 

أربعة أسلحة من املكان.
املوجود  املكان  وأضحى 
جبوار  دافيس«  »غلني  يف 
حتقيقات  مثار  »ليثغو« 
مناهضة  أسرتالية  لوكاالت 
من  خماوف  وسط  لإلرهاب، 
استخدامها  مت  قد  يكون  أن 
إرهابية  ألعمال  تدريب  كمقر 
يعتقد  الذي  شروف،  بقيادة 
متكن  أن  بعد  سوريا  أنه يف 
من التسلل إىل سوريا بصورة 
»جواز  مستغال  مشروعة  غري 

سفر« شقيقه«.
احملكمة،  لوثائق  ووفقا 
بالشرطة  االتصال  مت  فقد 
األحداث  مسرح  إىل  للقدوم 
 « بطريق  الكائنة  األرض  يف 
التاسع  كراون ستيشن« يف 
حوالي  املاضي،  نوفمرب  من 
أعقاب  يف   ،6,50 الساعة 
شكاوى حول وجود ضوضاء، 
الشرطة  وصلت  وعندما 
وجدت شاروف حامال بندقية، 
وفجأة استدار ناحية الشرطة، 
على  الناري  السالح  ووضع 
للشرطة  رؤيته  فور  األرض 
من  هائلة  كمية  وجدت  اليت 
على  املستهلكة  الذخرية 

األرض.

حماكمة أشخاص أقاموا »معسكر تدريب إرهابي«
ال  إنه  للشرطة  وقال شروف 
وادعى  سالح،  رخصة  ميتلك 
أنه مل يطلق أي رصاصة من 

البندقية.
على  يقف  أموتشي  وكان 
بعدين مرتين قائال: » أعتقد 
رخصة  أمتلك  كنت  لو  أنين 
من  أنا  كنت  السالح،  محل 
سأشرف عليه، لكنه مل يطلق 
أنا  وكنت  مطلقا،  الرصاص 

أشاهد ما حيدث فحسب«.
حبيازة  وأدين  شروف  واتهم 
سالح غري مرخص، أما أموتشي 
فال يزال أمام احملاكم، بتهمة 
السماح لشخص حبيازة سالح 

غري مرخص.
صادرتها  اليت  األسلحة 
الشرطة مرخصة مجيعها لرجل 
إبراهيم  يدعى  سيدني  يف 
مصري، والذي أقرضهم إىل 

أموتشي.
اتهامات  شروف  ويواجه 
إضافية بقيادة وحدة مكافحة 
ويلز،  ساوث  بنيو  اإلرهاب 
شقيقه  سفر  جواز  باستخدام 
ملغادرة أسرتاليا بعد 10 أيام 
من اتهامات حيازة سالح غري 

مرخص.
تلغراف  صنداي  وكشفت 
األسبوع املاضي، كيف استقل 
شاروف، 31 سنة، طائرة من 
سيدني إىل كواالالمبور يف 6 
ديسمرب، بعد أقل من شهر من 
رحلته إىل غلني دافيس، كما 
حتولت  اليت  زوجته  سافرت 

إىل اإلسالم.

الصحة  وزير  العمال  حزب  اتهم 
الفيدرالي بيرت داتون باالشرتاك 
يف الدفع للممارسني العامني بعد 
قابل  امليديكري غري  ان  قال  ان 
من  املقتدرين  وان  لالستمرار 

املواطنني حباجة لدفع املزيد.
ويريد السيد داتون اجراء حمادثة 
بشأن  الوطين  املستوى  على 
الصحية  الرعاية  تكاليف  ارتفاع 
تدرس  احلكومة  ان  ويقول 
كجزء  اإلنفاق  مجاح  كبح  سبل 
عرب  النفقات  خفض  مراجعة  من 

املوازنة الفيدرالية.
وقد مت التلويح بدفع 6 دوالرات 
كل  لدى  املواطنني  قبل  من 
زيارة ملمارس عام ملعاجلة عبء 
الرعاية الصحية )امليديكري(، مما 
أثار خماوف ان تستهدف حكومة 
يف  الصحية  الرعاية  نظام  ابوت 

موازنة ايار.
لتلفزيون  داتون  الوزير  وصرح 
اؤكد،  أن  »أريد  سي  بي  اي 
اجرينا  اننا   ، اجلدل  سبيل  على 
نقاشات حول ما اذا كان ينبغي 
على اشخاص لديهم دخل معقول 
يذهبون  عندما  شيء  أي  دفع 

لرؤية طبيب« .
الذين  االشخاص  كان  اذا  وعما 
يبلغون الـ 65 من العمر وما فوق 
مستهدفني قال الوزير ان الدفع 
باالعتبار  اخذه  ينبغي  املشرتك 

»بغض النظر عن العمر«.

العمال يتهمون 
داتون باهلجوم على 

امليديكري
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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

تريد  األسرتالية  احلكومة 
اإلهتمام أكثر بسكان اسرتاليا 
بإسم  املعروفني  األصليني 

االبورجييني.
الربملان  جلسات  إحدى  فخالل 
توني  الوزراء  رئيس  أعلن 
أرنيم  إىل  سيسافر  أنه  بوت 
أسبوعا  سيقضي  حيث  الند 
األبورجييني بهدف  السكان  مع 
على  الوطين  اإلهتمام  تركيز 

معاناتهم.
سائال  قال  أبوت  وقال 

أبوت بصدد اإلهتمام أكثر بالسكان 
األصليني “األبورجييني”

وستة  مئتني  بعد  الربملان:” 
اإلستغالل،  من  عاما  وعشرين 
ملا ال حيظى السكان األبورجييني 
ملدة  الوزراء  رئيس  باهتمام 
سبعة أيام؟ “. ويشكل سكان 
االبورجييني حوالي 600 ألف من 
املقدر  اسرتاليا  سكان  جمموع 
مليون   23 حبوالي  عددهم 
بتمسكهم  يعرفون  نسمة، 
التارخيية  وعاداتهم  بطقوسهم 
أوضاعا  يعيشون  أنهم  إال 

صعبة يف اسرتاليا.

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

مولود  إطاللة  العامل  ينتظر 
جديد يف أسرتاليا مبواصفات 
حيث  مسبوقة،  وغري  غريبة 
قال األطباء، إن لديه وجهان 
خملوًقا  وسيكون  ودماغان، 
غري طبيعي، بينما رفض األب 
بإجهاض  طبية  نصيحة  واألم 
عن  واالستغناء  مبكًرا،  احلمل 
الطفل  أن  يعين  ما  اجلنني، 
فشل  حال  يف  النور  سريى 
الوالدين  إقناع  يف  األطباء 

بفكرة اإلجهاض.
»العربية«  قناة  وذكرت 
األربعاء،  مساء  اإلخبارية، 
نقاًل عن جريدة »ديلي ميل« 

مولود جديد يف أسرتاليا بوجهني 
ودماغني

سيمون  األب  أن  الربيطانية، 
يونج،  ريين  وزوجته  هوي 
اللذين يقيمان يف غرب مدينة 
عندما  صدما  قوهلم،  سيدني 
مؤخًرا  الفحوص  من  تبني 
الزوجة  به  احلامل  التوأم  أن 
ليس سوى طفل واحد، لكن 
وعقالن  كامالن  وجهان  له 
جبذع  بينهما  فيما  مرتبطان 

واحد.
فإن  الصحيفة،  وحبسب 
دقيقة  فحوًصا  أجروا  األطباء 
وصوًرا ثالثية األبعاد للجنني 
له  واحد،  طفل  أنه  ليتبني 
وذراعان،  فقط،  قدمان 

إىل  إضافة  واحد،  وجسم 
يف  احليوية  األعضاء  كافة 
عن  فضاًل  الطبيعي،  اجلسم 
بقوة  ويعمل  متكامل  قلب 

دون أي مشاكل.
نصح األطباء، السيدة »يونج« 
وإسقاط  احلمل  بإجهاض 
والدته  بعد  ألنه  جنينها، 
سيبدو أمام العامة كــ«خملوق 
الزوجني  أن  إال  غريب«، 
)هوي، ويونج( رفضا نصيحة 
قدًما  املضي  وقررا  األطباء 
املولود  واستقبال  احلمل  يف 
بإحاطته  متعهدين  اجلديد، 

بكل احلب واحلنان والرعاية.
وتقول يونج، إن طفلها يبلغ 
أسبوًعا،   19 العمر  من  اآلن 
جيدة،  الصحية  حالته  وإن 
مجيلة«،  قلبه  و«نبضات 
العقلي  »نشاطه  وتضيف: 
العقلني  جيًدا يف  يبدو  أيًضا 

وليس يف أحدهما«.
هذه  إن  األطباء،  ويقول 
احلالة متثل أحد أنواع »التوائم 
امللتصقة«، وهي حالة نادرة 
احلدوث، وعادة ما تنتهي إىل 
اجلنني  هذا  أن  إال  الوفاة، 
ميثل احلالة األوىل من نوعها، 
حيث إنه واحد وليس اثنني، 
وحالته الصحية ال تزال جيدة، 
أن  املمكن  من  أنه  ويبدو 
أصرت  حال  يف  النور  يرى 
العائلة على املضي يف احلمل 

والوالدة.

االسبوع  من  اجلمعة  يوم 
كريم  بو  ماغي  أنهت  املاضي، 
تعرف  تكن  ومل  لبنان  زيارتها 
إىل مسقط  األخرية  الرحلة  أّنها 
أعمامها  التقت  حيث  رأسها 
حنو  معهم  وأمضت  وأوالدهم، 

الشهر يف أجواء من الفرح.
تروي العائلة يف لبنان أن ماغي 
»كانت مفعمة باحلياة ويف حركة 
تفارق  ال  وضحكتها  دائمة 
وجهها، ولكن عالقتها املتوترة 
جورج  زوجها  مع  دائم  بشكل 
عيشها.  صفو  عّكرت  طنوس، 
ضّحت بكل شيء وحتملت الكثري 
من أجل ولديها، إيلي )19 عامًا( 

وتريز )17عاما(«.
عمها  ابن  يقول  قدرها«،  »إنه 
هاجرت  »لقد  كريم،  بو  كريم 
منذ 30  أهلها  مع  إىل أسرتاليا 
كل  لبنان  تزور  وكانت  عامًا، 
على  تعرفت  ان  إىل  فرتة، 
وسرعان  معها  وسافر  زوجها، 

ما بدأت املشاكل بينهما«.
كل  داخلها  من  أخرجت  ماغي 
زيارتها  خالل  احلزن  مشاعر 
عمها  البن  وروت  لبنان،  إىل 
تفاصيل ما حيصل معها. ينقل 
األخري عن ماغي أّن »زوجها كان 
أبلغت  باستمرار، وهي  يالحقها 
عدة  مرات  األسرتالية  الشرطة 
هلا  تتعرض  كانت  مبضايقات 

نتيجة غرية الزوج املرضية«.
عملت ماغي لسنوات يف دائرة 
اخلارجية  وزارة  يف  اهلجرة 
تعمل  أن  قبل  األسرتالية، 
تأشريات  تأمني  يف  حلسابها 

اهلجرة للبنانيني إىل أسرتاليا.

لبناني بقتل زوجته يف بانكستاون يف سيدني

السبت  ماغي  وصلت  وقد 
ليبدأ  سيدني،  إىل  املاضي 
الشجار مع زوجها. تروي عائلة 
ماغي أّن »زوجها قتلها قبل أن 
جبرميته،  ويبلغها  بأمها  يتصل 
وقد قال هلا: ال أدري إن كنت 

ثّم  احلياة.  ستجدينها على قيد 
منه  وطلب  إيلي  بابنه  اتصل 
له:  وقال  تريز،  ألخته  االنتباه 
انتبه على أختك ألنين لن أعود 
إىل املنزل، ثّم فّر ليعود ويسلم 

نفسه للشرطة«

الضحية ماغي بو كريم
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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 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

عن  راض  غري  احلريري  سعد  مجهور 
اهلل.  حزب  مع  حكومة  يف  مشاركته 
مجهور مسيحيي 14 آذار غري راض عن 
احلريري  قدمها  ضرورية  غري  تنازالت 
»القوات  مجهور  اهلل.  حزب  ملشاركة 
اللبنانية« خيشى انقالبًا يقوده احلريري 
حزب  مع  يريدونها  كانوا  معركة  بدل 

اهلل.
التفاهم  يسّره  ال  اجلمهورية  رئيس 
املفاجئ بني احلريري وحزب اهلل و... 
يكون  بأن  فقط  أمله  عون.  ميشال 
انتخاب  عن  عجز  اىل  مستندًا  التفاهم 
التمديد  البديل  فيكون  جديد،  رئيس 
لو  فّكرا  جنبالط  ووليد  بري  له...نبيه 
عون  ميشال  حتجيم  تتيح  احلكومة  أن 
فلكهما  يدور يف  الشيء. ومن  بعض 
من مرشحني رئاسيني كانوا يفّضلون 
حكومة تقول بوضوح إن هناك انتخابات 

رئاسية أكيدة.
مجهور حزب اهلل مستاء من جلوس وزراء 
ونهاد  ريفي  أشرف  جانب  اىل  احلزب 
املشنوق. ومجهور 8 آذار، عمومًا، كان 
يأمل حبكومة ال تضّم من يعلن العداء 

لسوريا وللمقاومة.
الذي  مجهور ميشال عون ال يعرف ما 
ال  حبكومة  مسرورًا  ليس  عنه.  يعّب 
لكنه  إصالحًا،  وال  تغيريًا  منها  يتوقع 
يأمل أن تكون التسويات مدخاًل لتفاهم 
بعبدا...  قصر  اىل  عون  العماد  يعيد 
رئيسًا. أما البقية الباقية من اجلمهور 
حمتجًا،  الطرقات  جنبات  على  املنتشر 
العمل،  من  عاطاًل  متضايقًا،  رافضًا، 
عمل  لفرصة  فاقدًا  لوظيفته،  خاسرًا 
املدرسي  لقسطه  موّفر  غري  حقيقية، 
واألمن،  لألمان  فاقدًا  اجلامعي،  أو 
ناقمًا على كل من سرقه ونهب ثروته 
هؤالء،  كل  عقود،  مدى  على  وحقوقه 
يعّبون عن إحباط غري مفهوم. كأنهم 
كانوا ينشدون التغيري الشامل يف هذه 

اللحظة املأسوية اليت يعيشها لبنان.
سنحتاج اىل وقت ليس بقصري، لكنه 
وقت من دقائق قاسية وصعبة، حتى 
نتّلمس نتائج هذه التسوية السياسية 
اليت أمثرت حكومة متام سالم. ولكن، 
نفسًا،  فيها  نأخذ  دقيقة  من  هل 
ونناقش احملتّجني من مجهور املقاومة، 
ونسأل اآلخرين من قوى رافضة للطبقة 

السياسية احلاكمة،
ماذا يريد مجهور املقاومة؟

إسرائيل  مينع  أن  اهلل  حزب  من  يريد 
من التفكري يف تهديد لبنان، وأن يعّد 
العدة كاملة، ليس ملواجهة أي اعتداء، 

بل للدخول اىل فلسطني حمررًا.
يريد من حزب اهلل أن خيوض حربًا غري 
بشار  سقوط  مينع  سوريا.  يف  عادية 
التكفريية  اجلهات  متّدد  ومينع  االسد، 
على االرض السورية، ومواجهة تنظيم 
»القاعدة« بكل فروعه اجلديدة يف سوريا 
االنتقال  احلزب  من  ويريدون  ولبنان. 
أمريكا  مجاعة  لعودة  منعًا  العراق  اىل 
البحرين  شعب  ومّد  اليه،  والسعودية 
حكم  يسقط  حتى  الدعم  صنوف  بكل 
التأهب  منه  ويريدون  هناك.  الطاغية 
لعدوان  إيران  تعرض  احتمال  ملواجهة 
أمريكي أو إسرائيلي. هم يريدون من 
واحدة.  دفعة  اجلدار  حيطم  أن  احلزب 
يريدون  أيار.   7 سبعني  منه  يريدون 
منه خوض معركة يف وجه املتشددين 
األسري  أمحد  أثر  وحمو  طرابلس،  يف 

قـيادة حـزب اهلل تـمثّلين!
املستقبل  تيار  وإخراج  صيدا،  يف 
البقاعني  أهالي  وتطويع  بريوت،  من 
عرسال  وحماصرة  واألوسط،  الغربي 
وإجبار أهلها على طرد السوريني منها. 
ويريدون منه، أيضًا، أن يوجه ضربات 
اخلليج،  وقائية ضد دول  أو  انتقامية 
وكل  محاس  حركة  مع  العالقة  وقطع 
العربي،  العامل  يف  املسلمني  اإلخوان 
آخرين،  مينيني  على  مينيني  ومناصرة 
وفتح قنوات اتصال مع أنصار القذايف 
ملقارعة حكم الناتو يف ليبيا، ومساعدة 
امللك  وحماصرة  مصر،  يف  السيسي 
ملنع  كله  العامل  وتهديد  االردن،  يف 
التعرض لرجل أعمال أو عامل أو موظف 
على  كله  الغرب  وإجبار  أفريقيا،  يف 
للمقاومة،  نصري  ألي  التعرض  منع 

أكان لبنانيًا أم عربيًا أم إسالميًا.
ويف لبنان، يريدون من احلزب قيادة 
واحتالل وسط  الداخلي،  التغيري  ثورة 
قيادة  يف  انقالب  وإجناز  بريوت، 
وصحبه  جعجع  مسري  وإطاحة  الدروز، 
وحماصرة  آذار،   14 شخصيات  من 
اخلروج  على  وإجباره  بري  الرئيس 
اىل  عون  العماد  ودفع  احلكم،  من 
حكوميًا  احلزب  يشاء  كما  التصرف 
ونيابيًا وسياسيًا. ويريدون من احلزب 
إقامة بنية اقتصادية تشغيلية يف كل 
ملكافحة  جهاز  وإنشاء  نفوذه،  مناطق 
واملياه،  الكهرباء  وتوفري  املخدرات، 
ودعم انتفاضة إلنقاذ اجلامعة اللبنانية 
والتعليم الرمسي، وتشكيل قوة سرية 
والزعران  واملهربني  السارقني  لقتل 

يف كل لبنان.
ومن بني من حيتّج على احلكومة اليوم، 
اهلل،  حزب  اىل  بالتحديد  نقده  موّجهًا 
من  أو  اليسار،  من  آتية  فئة  هناك 
عربية  وقومية  ناصرية  أحزاب  قواعد 
متعصبة  جمموعة  وهناك  وعلمانية، 
طائفيًا ومذهبيًا. وهناك، أيضًا، جتار ال 
ومهّربو  اجلمارك،  على  املرور  يريدون 
يريدون  وناس  شرعية،  غري  بضائع 
تقليد من سبق على السلطة لتمرير ما 
ال يسمح به القانون، وأن يتدخل احلزب 
لدى القضاء إللغاء مذكرات توقيف، أو 
تنظيف سجالت عدلية، وأال يتدخل يف 
وأن  ومرّوجيها،  املخدرات  جتار  عمل 
يضغط على بلدياته ملنح تراخيص بناء 
غري شرعي، وتغطية عمليات تهّرب من 
الضرائب، ويريدون مرافقني وأسلحة 

ودعمًا أمنيًا وسياسيًا.
هؤالء، مجيعًا، يريدون من حزب اهلل أال 
يتدخل يف حياتهم اخلاصة، وأن يغلق 
أنشطتهم  ميّول  وأن  الدينية،  مدارسه 
واالجتماعية  والثقافية  السياسية 
من  رواتب  يدفع  وأن  والعائلية، 
يديرون أشغاهلم اخلاصة، وأن يسهل 
هلم صفقاتهم يف الدولة، وأن يسحب 
على  الرتفيه  برامج  توقيف  مذكرات 
الدبكة  حلقات  يرتأس  وأن  أنواعها، 
هلم  يرتك  وأن  جيب،  حيث  والرقص 
االقضية،  وجمالس  البلديات  إدارة 
مواقع  عن  االبتعاد  منه  ويريدون 
خبة  أكثر  ألنهم  هلم  وتركها  السلطة 

يف التعاطي مع بقية زعران البلد.
وفوق كل ذلك، يريدون منه أن يتوىل، 
املباشرة،  املعارك  كل  قيادة  وحده، 
ودفع الدماء واملال واجلهد، ويريدون 
عنهم،  والتفاوض  عنهم،  القتال  منه 
ترتيب  يعيد  وأن  عنهم،  والتصدي 

بالعون  ومّدها  وتنظيمها،  أحزابهم، 
السياسي واالعالمي واألمين واملالي.

هم يريدون كل ذلك. لكن كيف...؟ 
ال يهم!

لن  ما  لقول  مناسبة  هي  رمبا  حسنًا، 
قوله  من  بد  ال  ولكن،  أحدًا.  يعجب 

ودفعة واحدة.
هل الذين حيتجون من اجلمهور حياسبون 
حزب اهلل على ما يقوله حمّللو الشاشات 
املوتورة، اليت تفتش عن شّتام يرفع 
نسب املشاهدة، ثم يتناقل املشاهدون 
أنفسهم بطوالت من يتبارزون بياقاتهم 
فعاًل،  هؤالء،  يعتقد  هل  البيضاء؟ 
ونوفل  سالم  حممد  »سعدنات«  أن 
عن  حقيقة  تعّب  قطيش  ونديم  ضو 
مبارزتهم  وجب  وبالتالي،  آذار؟   14
»بتوع  من  ثّلة  به  ختّصصت  بصراخ 
تسميتهم  أجتّنب  ـــ  زمن«  آخر  نضال 
ــ فصار  احرتامًا لتاريخ وذكريات مجيلةـ 
حماسبة  يريد  اليوم  الغاضب  اجلمهور 
املقاومة انطالقًا من كونها ـــ حبسب ما 
قاله هلم أصحاب األصوات املرتفعة ـــ 

أسطورة بيدها مفاتيح الكون.
قوة  ليس  وهو  اهلل.  ليس  اهلل  حزب 
بكل  القيام  على  قادرة  أسطورية 

ابراهيم األمني

شيء، وال هو جيشًا جرارًا قادرًا على 
يف  واملسلمني  العرب  معارك  خوض 
كل  حيتكر  حزبًا  هو  وال  األمكنة،  كل 
الطاقات اليت يتنفس البلد من خالهلا.

من  الفعالية  شديدة  قوة  املقاومة 
ذات  حملية  قوة  والكم.  النوع  حيث 
بعد إقليمي واسع. هي تيار ميثل خط 
احلرية اليت ينشدها أحرار كثر يف هذا 
العامل. هي عنوان جيذب كل من يريد 
يف  جيدها  يعد  ومل  اجلميلة،  االشياء 
حزبه وال يف قبيلته وال يف طائفته وال 

حتى يف بلده.
غالبية  تتصرف  كذلك،  املقاومة  وألن 
ساحقة ماحقة من دول العامل وحكوماته، 
حتت  العاملني  اجملانني  من  وقطعان 
وفكرية،  ودينية  إيديولوجية  رايات 
بعدائية مطلقة. كل هؤالء خيوضون حربًا 
ضد املقاومة من دون توقف. يالحقون 
طيفها يف السياسة واألمن واالقتصاد 
نهار  ليل  ينشطون  والعلم.  والعمل 
وناشطيها.  وكوادرها  قادتها  لقتل 
هذا  لبنان،  يف  أن  عابرًا  أمرًا  وليس 
دون  من  العمل  جيري  الصغري،  البلد 
وشيطنتها،  عليها،  للتحريض  توقف 

وتصويرها على أنها مصدر الشرور.

ثم، هل مثة من هو متنّبه اىل أن حزب 
فقط؟  قرن  ربع  العمر  من  ميلك  اهلل 
الشعوب  جتارب  ومضة يف  جمرد  هي 
والقوى الرائدة، وال تكفي لبناء منظومة 
وفيه  الناس.  أولويات  لكل  تتصدى 
ناس ال يقدرون، وحدهم، على توّلي 
متابعة  على  وال  كافة،  املسؤوليات 
األمور كافة، وال هم يف حال تتيح هلم 

القيام باملهمات عن أصحابها.
حزب اهلل يواجه، اليوم، االختبار األقسى. 
يواجه حربًا مثلثة األضالع: تآمر داخلي 
قائم جهارًا نهارًا. واستعداد إسرائيلي 
غري مسبوق لشن حرب إبادة. ونشاط 
انطالقًا  العامل  استخبارات  كل  تقوده 

من سوريا حملاصرته وخنقه.
قاسية.  املعركة  أن  يعرف  اهلل  حزب 
وهو ال يهرب من امليدان. لكنه ليس 

بعشرة رؤوس ومخسني يدًا.
عندما وافق حزب اهلل على الدخول يف 
أمر  على  يقدم  يكن  احلكومة، مل  هذه 
جديد. هو مل يهرب من حكومات الشراكة 
مع ألّد خصومه من أهل البلد، حتى يف 
ذروة احلرب االسرائيلية عليه. وهو لن 
يهرب من هذه الشراكة حتى يف ذروة 
مسؤول  وهو  ضده.  التكفريية  احلرب 
اللبنانيني،  كل  اىل مصاحل  النظر  عن 
وليس اىل مصاحل فئة دون اآلخرين. 
وعندما وافق، مل يتنازل عن شعاراته 
املركزية. هو مل يسّلم سالح املقاومة، 
سوريا،  يف  املعركة  ساحة  يرتك  ومل 
ومل يقبل بطعن حليفه ميشال عون وال 
بتسليم البالد لألمريكيني والسعوديني 

وحلفائهم.
خصومه،  إىل  بالنسبة  اهلل،  حزب  قوة 
اإلهلية،  وأسرارها  عقيدته  يف  ليست 
ويف  علميته،  ويف  واقعيته،  يف  بل 
تواضعه حيث جيب، ويف إدراكه طبيعة 
وضوح  يف  قوته  القائمة.  املعركة 

الرؤية أمامه.
من ال يقدر على فهم هذه األمور، له 
احلق يف االعرتاض. لكنه يف حال كان 
عليه  ليس  املقاومة،  ملسرية  خملصًا 
أن  االنفجار يف وجهها، ال  منع  سوى 
يستغل حكاية احلكومة للتعبري عن حنق 
وغضب من أمور أخرى. ومع ذلك، فال 
املقاومة تقدر، وال أحد يقدر، على منع 
الغاضب،  اجلمهور  تأطري  من  احملتج، 
وأن يقوده حنو التغيري الشامل، حتى 
لو تطلب ذلك سحب الناس من صفوف 

حزب اهلل!
حكومة  هي  هذه  سالم  متام  حكومة 
احلكومة  هي  الفعلية.  الواقع  األمر 
وانقساماته.  البلد  حال  عن  تعّب  اليت 
أوضح صورة  تقدم  اليت  احلكومة  هي 
واإلقليمية  احمللية  القوى  موازين  عن 
والدولية. وهي احلكومة اليت ال جمال 
اليوم.  لبنان  يف  منها  أفضل  إلنتاج 
اإلقصائي  العقل  يشكو  كان  ومن 
آذار، ال يكرر األمر نفسه،  لفريق 14 
إال إذا قرر البعض أن خيتار عن غالبية 
السّنة ممثليهم، وأن يفرض على قسم 
معتّد به من املسيحيني أمساء وزرائه 
ونوابه. وهو إن فعل، فهو يقود واعيًا 
أو غافاًل، نفسه واآلخرين، صوب حرب 

أهلية طاحنة!
على  وقيادته  حق،  على  اهلل  حزب 
حق، ويف هذه اللحظة كما يف أوقات 
كثرية، هي القيادة األكثر عقالنية... 

إنها حقًا متّثلين!
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 11( ق.  فاطمة  عامًا(.   14( غ.  إيفا 
أ.  زينب  عامًا(.   13( ع.  ليندا  عامًا(. 
)15 عامًا وبضعة أشهر(. هل تعرفون 
القواسم املشرتكة بني الفتيات األربع؟ 
من  غفلة  يف  زوجات  أصبحن  األول: 
طفولتهّن. والثاني: سيصبحن أمهات. 
دين  رجال  ضلوع  فهو  الثالث،  أما 
القاسم  أما  اغتصابهّن.  شرعنة  يف 
وقوف  فهو  واألهم،  الرابع  املشرتك 
واألخري،  األول  املسؤول  الدولة، 
ما  يف  املشارك  بل  املتفرج،  موقف 
وإن  الدين.  عباءة  حتت  هؤالء  يفعله 
من  أكثر  جرميتهم  تعترب  فلن  حتركت، 
خمالفة، تغّرمهم يف نهاية املطاف 50 
قيمة  يعادل  ما  أي  لبنانية،  لرية  ألف 

»ضبط خمالفة سري«.
طّيب،  الشاب.  على  البنت  »مستقتلة 
إعمل،  الزم  كان  شو  احلالة،  بهذه 
بزّوجها؟ أو إتركها تزني؟«. »بعدين، 
خّلي هالزواج يتم برضى اهلل ورسوله، 
ويعرتف فيه َبْيها، ما املثل نيب وبيقول 
إذا  كريم  فنعمة  للممات،  البنات  هّم 
إجاها للبنت شاب آدمي وتعّبط فيها«. 
م.  حسن  املعّمم  الشيخ  أجاب  هكذا، 
قبوله  عند  »األخبار«  أسئلة  على  ردًا 
بعقد قران القاصر إيفا غ. )14 عامًا( 
بعدما خطفها راشد ووالده، السرتداد 
َدين على والدها. يومها، مل تثر ثائرة 
زّوج  الذي  املعّمم  »الدين« على فعلة 
باجلرمية،  تتصف  ظروف  يف  قاصرًا 
شّرعت  فعلة  فتوى.  نصف  متأبطًا 
ديين.  بغطاء  قاصر  فتاة  »اغتصاب« 
مع ذلك، مل يتحرك أحد، رغم أن يف 
كثرية  زواٍج  عقود  نفسه  الشيخ  ذّمة 
املدني،  القانون  هّن حبسب  لفتيات، 

قاصرات.
اليوم  مالحق  املعمم  الشيخ  هذا 
بدعويني، األوىل دعوى إيفا، والثانية 
ولكن،  اهلاتف«.  على  »تطليق  دعوى 
على  عمله،  ميارس  »موالنا«.  يزال  ال 
عني مؤسسته الدينية والقانون أيضًا. 
لكنه، ليس وحيدًا يف فعلته، فالشيخ 
حممد ع. هو أيضًا بّرر فعلته يف تزويج 
عم  واحد  أول  أنا  »شو  بالقول  قاصر 
الضاحية  شويف  روحي  هيك،  يعمل 

مليانة مشايخ حتت الدرج«.
»مشايخ حتت الدرج«؟، نعم، هذا هو 
املفرزة  رجال  يطلقه  الذي  الوصف 
شكوى  إليهم  وردت  كلما  القضائية 
املشايخ.  من  النوع  هذا  من  أحد  ضد 
أحكامًا  يصدرون  »مشايخ  هم  مبعنى، 
بدالت  مقابل  الطلب،  غّب  شرعية 
مالية«. هكذا ببساطة، ُيرتك هؤالء من 

قبل الدولة من دون أي رادع.
»واحد«،  أول  ليس  م.  حسن  الشيخ 
وال حتى حممد ع. وال حتى حممد كاظم 
ك. مثة مشايخ كثر ضالعون يف إجياد 
الغطاء الشرعي ملا يسمى »االستغالل 
احملامية  تقول  للقاصرات«،  اجلنسي 
عنف  »كفى  منظمة  من  عواضة  ليلى 
واستغالل«. قد ال يكونون كثرًا، حبسب 
معهد  مدير  جرادي،  شفيق  الشيخ 
املعارف احلكمية، ولكنهم »كثريو األثر 
واألذى«، يقول. هؤالء الذين أصبحوا 
السوري  النزوح  زمحة  بعد  أثرًا  أكثر 
يسمونه  ما  أو  املبكر،  الزواح  وشيوع 
»زواج السرتة« للقاصرات، واليت كان 
عمادها املعممون الذين أفتوا بـ«سرت« 
الفتاة، بغّض النظر عن طفولتها. ويف 
هذا اإلطار، يؤكد عضو اجمللس الشرعي 
اإلسالمي األعلى القاضي زكريا غندور 
أن النزوح السوري وتزويج القاصرات 
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دعاء العدل ــ مصر

السوريات »أحد األسباب للتهاون يف 
إبرام عقود الزواج لقاصرات«، مشريًا 
إىل أنه »يف جمتمعنا صرنا أمام واقع 
يعمد  حيث  شرعًا،  املربر  غري  الزواج 
رجل دين اىل عقد قران طفلة هربت 
أمرها،  ولّي  إذن  مع شاب، من دون 
املنفعة  سوى  الشيخ  يهم  ال  وهنا 
املادية. أما ما حيصل يف ما بعد، فال 
يهّمه، سواء سّجل العقد أو مل يسّجل، 

وهذه هي الكارثة«.
لكن، مهاًل، هل سأل أحدكم عن دور 
هؤالء؟  جلم  يف  الدينية  املؤسسة 
دور  عن  أحدكم  سأل  هل  والقانون؟ 

الدولة يف مالحقتهم؟

الدولة شريكة يف اجلرمية
واجبة تلك األسئلة. ولتكن البداية من 
مثة  مثاًل،  غ.  إيفا  حالة  ففي  الدولة. 
وكل  م.  الشيخ  حبق  قضائية  دعوى 
التحقيق  هو  الدولة  أجهزة  فعلته  ما 
بعدها  عاد  فقط،  واحدة  ملرة  معه 
كاد  عقد  أخرى.  قاصر  قران  لعقد 
»يوقع مقتلة بني عشريتني«، حبسب 
الوحيد  ليس  لكنه،  شهود.  يقول  ما 
الضاحية  مفرزة  ففي  بدعوى،  املالحق 
 20 هناك  وحدها،  القضائية  اجلنوبية 
بقصد  قاصرات  خبطف  تتعلق  شكوى 
ويف  املاضي.  العام  سجلت  الزواج، 
رجل  »هناك  الشكاوى  90% من هذه 
دين ضالع«، تقول املصادر. وما يزيد 
الطني بّلة، أنه يف كل فرع من فروع 
ترّد  )مثاًل(  اجلعفرية  الشرعية  احملكمة 
»مخسة عقود شهريًا لفتيات قاصرات 
أحد  يقول  بعضها«،  ببطالن  وحيكم 
الزواج  عقود  تسجيل  يف  العاملني 
يف هذه احملكمة يف حارة حريك. أي، 
هناك 60 عقدًا يف كل فرع. وإن كانت 
يف  »وعادية«،  حتصل  األمور  هذه 
رأي دائرة التبليغ الديين يف اجمللس 
ما  أن  إال  األعلى،  الشيعي  اإلسالمي 
أصحاب  بعض  ترك  هو  عاديًا  ليس 
دور  هو  أين  هذا.  يفعلون  العمائم 
الدولة، على األقل، يف إطار احرتامها 
ماذا  الدولية؟  واملعاهدات  لالتفاقات 
الطفل،  حقوق  باتفاقية  التزامها  عن 
و35   34 مادتيها  تنص يف  اليت  تلك 
األطفال  احلكومات حبماية  »إلزام  على 
اجلنسي  االستغالل  أنواع  مجيع  من 
اإلجراءات  كل  واختاذ  املعاملة  وسوء 
للخطف  تعرضهم  عدم  لضمان  املتاحة 
أو البيع أو التهريب إىل أماكن أخرى 
املواد  يف  واستخدامهم  بهم  واالجتار 
كل  عن  ماذا  اإلباحية«؟  والعروض 

هذا؟
عن  وبعيدًا  املدني،  القانون  يف 
يزّوج  الذي  الدين  رجل  الشرع، 
وحمّرض  جرم«،  »مرتكب  هو  قاصرًا 
يف  واضح  وهذا  »االغتصاب«.  على 
قانون  املادة 505 من  القانون. ففي 
الشاقة  باألشغال  يعاقب  العقوبات، 
املؤبدة »من جامع قاصرًا دون اخلامسة 
عشرة من عمرها«. لكن، ما عقوبة رجل 
من  النوع  هذا  »يشرعن«  الذي  الدين 
دور  هو  أين  مادي؟  بدٍل  لقاء  اجلماع 
الدولة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة حبق 
رجل دين هو أواًل وأخريًا مواطن حتت 
سقف القانون، بغّض النظر عن ِعّمته؟

لكن، عندما نعلم أن الدولة، برغم تلك 
يرتكبه  ما  وفداحة  الدولية  االلتزامات 
هؤالء حبق األطفال، يبلغ سقف عقابها 
هلم حّدًا أقصى »500 ألف لرية لبنانية«، 
فعندها يصبح من السهل القول »إنها 

ومتواطئة«، حبسب  اجلرم  يف  شريكة 
يرتكب  ليلى عواضة. وعندما  احملامية 
يعرف  فهو  املخالفة،  هذه  دين  رجل 
من  أكثر  تكلفه  ال  فعلته  أن  مسبقًا 
»حمضر ضبط يف القانون«. إن جّرم، 
»حمضر  حترير  هي  العقوبات  فأقصى 
قانون  من   483 للمادة  وفقًا  ضبط«، 
على  تنص  اليت  اللبناني،  العقوبات 
زواج  الدين  رجال  أحد  عقد  »إذا  أنه 
قاصر، مل يتم الثامنة عشرة من عمره 
دون أن يدّون يف العقد رضى من له 
الوالية على القاصر، أو أن يستعاض 
عنه بإذن القاضي، عوقب بالغرامة من 
50 ألف لرية إىل 500 ألف لرية«، أي 

مبثابة »ضبط خمالفة سري«.
هذا جّل ما يفعله القانون لرجال الدين. 
حمضر ضبط. وهذا يدفعنا إىل السؤال 
عن مسؤولية الدولة وقوانينها يف هذه 
النقطة بالذات. فما الذي يعنيه حترير 
شرعنة  لقاء  لرية  ألف   50 بـ  خمالفة 
يعنيه؟  الذي  ما  قاصر؟  اغتصاب 
قوانني  من  يفهم  قد  واحد  شيء  مثة 
الدولة، اليت يفرتض أنها للردع، واليت 
إن عّدلت »تعّدل تكلفة الغرامة فيها« 
»متواطئة  أنها  هو  عواضة،  ـــ حبسب 
رجال  ورائها  ومن  الطوائف،  مع 
بقوانينها  »الدولة  باختصار،  دينها«. 
وال  أقل  وال  أكثر  ال  الطوائف  تساير 
حتمي املواطنني من أفعال بعضهم مع 
ميكن  ال  الواقع  وهذا  تتابع.  بعض، 
إصالحه إال بأمرين. األول »العمل على 
صعيد قوانني األحوال الشخصية لدى 
الطوائف لرفع سن الزواج أو التوافق 
عليه وعدم تزويج القاصر«. وثانيهما 
أن  يفرتض  »اليت  الدولة  ذمة  يف 
يدفعنا  وهذا  مواطنيها«.  حقوق  حتمي 
إىل إعادة السؤال عن القانون املدني 
لألحوال الشخصية »هذا الذي يفرتض 
أن يكون إلزاميًا، على أن يكون الزواج 
الديين اختياريًا«. وهذا إن عنى شيئًا، 

فهو يعين احلد من هذا الشذوذ.
تقول  وأخريًا«،  أواًل  »مسؤولة  الدولة 
ليست  هي  زعيرت.  منار  احملامية 
بل  الدينية،  املؤسسات  مسؤولية 
هؤالء...  معاقبة  يف  هي  مسؤوليتها 
»رح  لبنانية  لرية  ألف   500 من  بأكثر 
زواج  عقد  كم  من  الشيخ  يطّلعها 
رجال  أحد  أحد  تعبري  حبسب  براني«، 
عاجزة«  »الدولة  أن  ومقولة  الدين. 
ال متّت للمنطق بصلة. الدولة متواطئة 
ومسّخرة. والدليل ما حصل يف قضية 
حبماية  القاضي  الشق  يف  غ.  إيفا 

راجانا حمية

وعد  الدولة  انتظرت  كقاصر،  الطفلة 
خمتار آل ز. لينفذ وعده بإعادة الطفلة 
إىل بيتها. انتظرت الذي »حّط إيدو على 
هكذا،  إيفا.  يستعيدوا  كي  شواربو« 
العشرية.  إمرة  حتت  القانون  وضعوا 
وهذا أقسى ما ميكن أن ترتكبه الدولة 
اليت يفرتض أنها حتمي مواطنيها. هذا 
أواًل. أما ثانيًا، فعلى الرغم من صدور 
تقضي  استثنائية  قضائية  إشارة 
باملالحقة الليلية للخاطفني والضالعني 
واملشاركني، ومنهم الشيخ حسن م. 
مل يتحرك العناصر األمنيون على الرغم 
من معرفتهم مكان وجود اخلاطفني. أما 
بالنسبة إىل الشيخ الذي عقد القران، 
واحدة  مرة  بالتحقيق معه  اكتفت  فقد 
فقط. هل هذا ما يسّمونه رفع العتب؟ 
املؤسسات  غضب  من  خوف  هو  أم 

الدينية؟

املؤسسة الدينية ال حُتاسب
مثة من يقول إن »الوضع القائم حيّتم 
التعامل حبيطة مع مسألة رجال الدين«. 
وهذا ما يقوله أمنيون. إال أن القانون 
سواء  املالحقة،  من  خمالفًا  يعفي  »ال 
آخر«،  شخص  أي  أو  دين  رجل  كان 
األمر  هذا  حصل  وقد  عواضة.  تتابع 
غادة  القاضية  أصدرت  »عندما  أخريًا 
أبو كروم إشارة قضائية بدخول إحدى 
للتحقيق  دين  رجل  وإحضار  احلوزات 
إذًا،  قاصر«.  تزويج  قضية  يف  معه 
تفعل«،  »ال  لكنها  قادرة،  الدولة 
حبسب عواضة. أضف إىل ذلك، إنه يف 
القانون، هناك ما ينص على ضرورة 
وجود قاٍض مدني يف احملاكم الشرعية، 
سنية كانت أو شيعية، وخيتص مبراقبة 
سري األمور فيها مبا يتطابق مع روحية 
التشريع والدستور اللبناني. فأين هذا 

القاضي مما جيري؟
»أبناء«  حتى  اإلجابة،  ميلك  أحد  ال 
الدولة نفسها الذين يفّضلون االبتعاد 
عن أمور الدين. يعين »ابتعد عن الشر 
ولنسّلم  يقولونه.  ما  هذا  وغّنيلو«. 
اإلجراءات  عن  ماذا  األمر،  بهذا  جداًل 
يف  الدينية  املؤسسات  تتخذها  اليت 
اختذت  وهل  املخلني؟  معاقبة  جمال 
جبرمية  يتعلق  ما  يف  أصاًل  إجراءات 
ظل  يف  وخصوصًا  القاصرات،  تزويج 
النص الشرعي الواضح الصريح الذي 
مينع تسجيل زواج القاصر بال إذن ولّي 

أمرها؟
يف املقام األول، يعرتف هؤالء بصعوبة 
ظل  يف  كان«  »كيفما  إجراءات  اختاذ 

الذي  الوحيد  املكان  الظروف.  هذه 
ميكن التصرف فيه بأرحيية جتاه هؤالء 
هو »عندما يتعرض للتوقيف والسجن، 
فعندها ينزع زّيه الديين وترفع الصفة 
املؤسسة  من  بقرار  يأتي  وهذا  عنه، 
التبليغ  دائرة  مدير  يقول  الدينية«، 
الديين يف اجمللس اإلسالمي الشيعي 
شرارة.  احلليم  عبد  الشيخ  األعلى 
ويؤكد أن »هذا األمر قد حصل بالنسبة 
احلاالت،  تلك  دون  ما  كثريين«.  إىل 
الفوضى يف هذا  مثة خوف من شيوع 
بتصري  حمكمة  »كل  فعندها  اجملال، 

تاخد قرار بنزع الزّي«.
يتفق عضو اجمللس اإلسالمي الشرعي 
مع  غندور  زكريا  القاضي  األعلى 
القائلني مبحدودية القدرة على التحّرك 
رجال  ينكر  اليت  الظاهرة،  هذه  لقمع 
أي  »اختاذ  أن  ويوضح  حجمها،  الدين 
إال  ممكن  غري  املخالفني  حبق  إجراء 
إذا كان هناك ادعاء من جانب النيابة 
رجل  عن  الصفة  »نزع  أّما  العاّمة«، 
الدين فهو إجراء يعود اىل دار الفتوى 
حصرًا«، ويستدرك بالقول »مل حيصل 
دخيل  عن  الديين  الزّي  نزع  مت  أن 
يف  القائم  الوضع  بسبب  الدخالء  من 

البالد«.
وهلذا، يقول الشيخ شرارة إن »هناك 
حاجة إىل التنظيم، وهو ما تعمل عليه 
دائرة التبليغ الديين، حيث من املفرتض 
استشارية  هيئة  هناك  تصبح  أن 
إجراء  واختاذ  املخلني  أوضاع  لدراسة 
موحد«. وبالنسبة إىل متابعة »املخلني 
ممن يسّمون رجال الدين، فذلك يعود 
اىل املرجعية الدينية املتمثلة باجمللس 
اإلسالمي الشيعي األعلى، وقد نشطت 
حد  لوضع  األخرية  الفرتة  يف  اجلهود 
ملثل هذه التجاوزات، وذلك من خالل 
تنظيم وضع احلوزة العلمية يف لبنان، 
املؤسسة  مع  لعالقتها  والتأسيس 
على  يساعد  مبا  الدينية  املرجعية 
جهة،  من  املخّلة  احلاالت  هذه  ضبط 
اجمللس  بني  للتنسيق  والتأسيس 
اجمللس  يف  الديين  التبليغ  وهيئة 
ورئاسة احملاكم الشرعية اجلعفرية من 
املساعدة  الوسائل  أخرى العتماد  جهة 
عن  تصدر  أوراق  أي  رفض  على 
األشخاص الذين عرفوا باخللل والتجاوز 
وجدولة أمسائهم، توصاًل اىل وضع حّد 
هلذه التجاوزات«. وإىل حني الوصول 
إىل ذلك، يشري الشيخ شرارة إىل أنه 
يتم »اختاذ إجراءات موضعية«، ومنها 
اجلعفرية  الشرعية  »احملكمة  بأن  مثاًل 
يف لبنان ملتزمة برفض أي عقد يصدر 
من قبل أي من رجال الدين وال يكون 
التعميم  هذا  الولي«.  إذن  على  مبنيًا 
أية  »تسجيل  مينع  بآخر  سيلحق  الذي 
معاملة أو عقود صادرة عن رجال دين 
التعميم  يكفي  هل  ولكن،  معينني«. 
هذا  يستوجب  أال  احملاكم؟  بني  ما 
األمر التعميم بوسائل أخرى كي يتنبه 
املواطنون هلؤالء؟ كأن يكون التشهري 
بهم مثاًل؟ مَل ال توجد هذه اجلرأة؟ يشري 
شرارة إىل أن هذا األمر قد حيصل يف 
مرحلة الحقة. مع ذلك، هناك »عتب« 
عليهم  تقع  »فهؤالء  املواطنني،  على 
اليت  احلساسة  األمور  ففي  مسؤولية، 
هلا طابع مصريي، ينبغي أن يكون أكثر 
حذرًا ودقة، والناس الذين يلجأون إىل 
االحنراف،  يقصد  قسم  هؤالء،  أمثال 
املواطن  وهذا  غطاء  عن  يبحث  لكنه 
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اىل  ذهابه  يف  املربر  ميتلك  وال  املسؤول، 
هناك  أن  اىل  يلتفت  ال  آخر  وقسم  هؤالء، 
ويفرتض  العنوان،  بهذا  يتظّللون  أشخاصًا 
حسن  من  ليتمكنوا  التفاتًا  أكثر  يكونوا  أن 

االختيار«.
ولكن،  صحيح.  وهذا  مسؤول.  املواطن 
ومن  أيضًا  الدين  رجال  على  مسؤولية  مثة 
األخرية،  اآلونة  ففي  مؤسساتهم.  ورائهم 
زوجت صغريات كثريات يف اجملتمع السوري 
الضالعني  أكثر  الدين  رجال  وكان  النازح. 

فيها، ومل تثر ثائرة الدين.
رمبا »ألننا لسنا قادرين على ضبط األمور«، 
»نكون  ولكي  غندور.  زكريا  القاضي  يقول 
دار  بني  ما  للتعاون  حاجة  هناك  قادرين، 
اإلفتاء والنيابة العامة التمييزية لضبط بياعني 
البندورة«. وحبسب غندور، صار األمر كارثيًا 
»بسبب بعض رجال الدين الذين ال تهمهم 
إذا  ما  النظر  بغض  املادية،  املنفعة  سوى 
املشايخ  وهؤالء  ال،  أو  صحيحًا  العقد  كان 
على  بيمضي  يعين  حسابهم،  على  يفتحون 
ورقة صغرية بيضا بال قيمة أو بياخد صورة 
صادرة عن احملكمة وبيمضيها باسم مستعار 
يف  حيصل  كما  براني،  زواج  يعقد  أن  أو 
باسم  ويذّيلها  السوريات،  القاصرات  زواج 
الشنكاش«. ويف  »يضيع  وعندها  وهمي«. 
االدعاء على  اليت يتم فيها  النادرة  احلاالت 
رجال دين وتتدخل النيابات العامة »ما بنقدر 

حنبسو بسبب تدخل الوساطات«.
التشهري واجب

لكن، هذا ليس سببًا  إذًا.  الواقع،  هذا هو 
إلعفاء أحد. الكل مسؤول، وإن مل يكن بقدر 
أحد  »التشهري«  الدولة. قد يكون  مسؤولية 
جرادي،  شفيق  الشيخ  يشري  األساليب، 
رئيس معهد املعارف احلكمية. وهذا التشهري 
اليت  القاصرات،  تزويج  جرمية  يف  واجب 
»يتعاطون حبرفية  بالدين،  يقوم بها خمّلون 
هلذا  ورمبا،  جرادي.  حبسب  الفتاوى«،  مع 
السيد حممد  »املرجع  السبب، صارت فتوى 
حسني فضل اهلل هي األشهر، وهي اليت جتيز 
العقد على البكر من دون موافقة ولي أمرها 

إن كانت بالغة وراشدة«.
وهنا، نقطة اخلالف. فبحسب الشيخ شرارة، 
استنادًا إىل رأي غالبية الفقهاء »ال جيوز عقد 
أمرها«.  ولّي  إذن  دون  من  القاصر،  زواج 
وهذا أمر حمسوم. أما بالنسبة إىل جواز عقد 
القران بال ولّي األمر إن كانت راشدة وبالغة، 
»الرشد  أن  يعين  فهو  شيئًا  عنى  إن  فهذا 
وهي  تبلغ  قد  بالضرورة،  بالبلوغ  يقرتن  ال 
ومعنى  راشدة،  تكون  وال  تبلغ  وقد  راشدة 
راشدة أن تكون قادرة على تشخيص وحتديد 
أن تقدم عليه حسب  تريد  ما  مصلحتها يف 
النقطة  العاطفية«.  وليس  العقلية  املوازين 
أن  بالضرورة  ليس  »الرشد  أن  األساس 

يكون مرادفًا للبلوغ«.
إّنو إذا إجتها، صار فيها  وهذا يعين »مش 
تتزوج«، برأي الشيخ حممد علي سبييت. إذًا، 
يفرتض الرشد شرطًا أساسيًا مرافقًا للبلوغ 
استقاللية  عن  نتحدث  ألننا  صعب،  »وهذا 
بعيدًا  العيش  يف  ومستقلة  شيء  كل  يف 
معظم  يف  يتوافر  ال  ما  وهو  والديها،  عن 
ولّي  بال  قرانهّن  يعقد  اللواتي  القاصرات 

األمر«، يقول جرادي.
ما حيصل، يف رأي الشيخ سبييت »ضحك ع 
الدقون«. يقول إنه يف تفسري »فتوى السيد 
فضل اهلل، مل يتكّلف هؤالء عناء البحث يف 
الفتوى  تنشاف  أن  يفرتض  احليثيات، 
باحليثيات، أما ما يفعلونه هم فهو يف غالب 
شبيه  وهذا  فتوى،  بنصف  األخذ  األحيان 
بتفسري البعض آلية )ال تقربوا الصالة وأنتم 
سكارى(، البعض منهم يأخذون الشق األول 
)ال تقربوا الصالة(«. يف رأي سبييت، هناك 
حل واحد »تصدير قانون شرعي، حيّدد سن 
انتظار  ويف  سنة«.   18 بعمر  للبنت  الزواج 

هذا احلل، سيبقى الشذوذ قائمًا.

تزويج القاصرات: »االغتصاب الشرعي«..

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

هناك يف أوسرتاليا
إيفا غ. )14 عامًا( يف  »اغتصبت«  كم مرة 
»زوجة«  فيها  عاشت  اليت  الثالثة  األسابيع 
سيجيبون  كثريون  مثة  م.؟  حسني  خلاطفها 
»وال مّرة«، وسيقولون ببساطة مفرطة »ألنها 
كاتبة كتابها على سّنة اهلل ورسوله«. هذا، 
أوسرتاليا  يف  هناك،  أما  عندنا.  سيحدث 
البعيدة، فيمكن اإلجابة بطريقة أخرى. ففي 
ما  هناك  القاصر،  إيفا  زواج  يشبه  زواج 
ولو  املتكرر«...  »االغتصاب  تهمة  يسمى 
كان على أساس »سّنة اهلل«. وقد حدث هذا 
األمر يف مدينة نيو كاسل، عندما أوقف شاب 
لبناني، يبلغ من العمر 26 عامًا، بتهمة الزواج 
)اعتنق والدها اإلسالم  من طفلة أوسرتالية 
منذ 18 عامًا( تبلغ من العمر 12 عامًا. ألنهم 
هناك، يف بالد حتمي مواطنيها، سئل الشاب 
جبرأة عن عدد املرات اليت قضاها مع زوجته 
»اغتصبها«،  اليت  املرات  عدد  عن  الطفلة، 
منها  تهمة؛   25 اليوم  بسببها  يواجه  واليت 
 12 بني  طفلة  واحتجاز  املتكرر  االغتصاب 
احلد،  األمر عند هذا  يتوقف  عامًا. ومل  و14 
فاملعمم ـــ وهو رجل دين باكستاني ـــ الذي 
عقد الزواج، أوقف أيضًا بتهمة تزويج قاصر. 
ومن املفرتض أن حياكم مطلع شهر نيسان 

املقبل.
من هم؟

حينما  أنه  األمنيني  املسؤولني  أحد  يروي 
رجل  ضد  شكوى  مكتبه  إىل  تأتي  كانت 
بالقول  الشكوى  حامل  يبادر  كان  دين، 
»ليك، حّط امللف برّف مشايخ حتت الدرج«. 
ومشايخ حتت الدرج تعين يف رأي آخرين، من 
الرباني« و«مشايخ  »مشايخ  أيضًا،  األمنيني 
دين  رجال  وصف  حبسب  أو  اخلطيفة«... 

آخرين »بياعني البندورة«.
الشائع.  الكاريكاتوري  الوصف  يف  هذا 
فهؤالء،  الدينية،  املؤسسة  أدبيات  يف  أما 
الشرعي  اإلسالمي  اجمللس  عضو  حبسب 
األعلى القاضي زكريا غندور، »هم أشخاص 
كان  إذا  يهّمهم  وال  بدنياهم  دينهم  باعوا 
دائرة  مدير  وحبسب  ال«،  أو  صحيحًا  العقد 
التبليغ الديين يف اجمللس اإلسالمي الشيعي 
األعلى، الشيخ عبد احلليم شرارة، »هم من 
والفقه، وهلم مصاحلهم  بالشرع  يلتزمون  ال 
وأهواؤهم مثل كل إنسان، ووصفهم برجال 
عامل  أو  الدين  رجل  ألن  دقيق،  غري  الدين 
الديين،  بالتزامه  خيّل  أن  ميكن  ال  الدين 
واإلخالل جيعله يف موقع اإلدانة واملسؤولية 
من قبل املؤسسة الدينية اليت ترعى شؤون 
قسمني  يف  هم  هؤالء  حتى  الدين«.  علماء 
العلمية  باحلوزة  ارتباط  له  كان  من  »األول 
الذي  العلمي  التحصيل  من  قسطًا  ونال 
جيعله يف عداد علماء الدين، إال أن خمالفته 
تكون سلوكية، ومنهم من مل ينل حظًا من 
بهذا  وتزّيا  الصفة  هذه  انتحل  وإمنا  العلم، 
عنوان  مثل  علمية،  بعناوين  وتغّطى  الزّي 
أو حوزة، وقد حصل ذلك يف ظروف  معهد 
مل يكن مثة رقيب على ذلك. ظروف مّرت بها 
البالد وأدت إىل تعطيل دور املؤسسات عن 
املتابعة واملراقبة كما ينبغي، وهذا ما تعانيه 

اليوم الطوائف بشكل عام«.
شرارة،  عنها  حتدث  اليت  الظروف،  تلك 
وّلدت جمموعة من »األشخاص غري امللتزمني، 
اخلاصة  الدينية  بيئتهم  يف  املستنكرين 
بالشخصي،  اتهام  موضع  وهم  والعامة، 
فهو كشخص مشبوه«، يقول الشيخ شفيق 
جرادي، رئيس معهد املعارف احلكمية. ويشبه 
األخري وضع هؤالء »متل واحد نال الشهادة 
باجلكار«. وصار ميارس اختصاصه »كتجارة، 
ففي موضوع كتب الكتاب لقاصرات، ميارس 
رجل الدين هذا جتارة شاذة ال مذهب هلا وال 
تقاضي  حّد  إىل  تصل  شاذة  جتارة  دين«. 
وهنا  ك.  كاظم  حممد  حالة  كما يف  األجور، 
إدانة إضافية، »إذ كيف ميكن تقاضي األجور 
واحد  مثاًل  فتصوروا  مستحبة،  سنن  على 

بصلي صالة مجاعة وبياخد اجرتو مصاري«.

العام   األمني  وصل 
املستقبل«  »تيار  لـ 
اىل  احلريري  امحد 
يرافقه  سيدني، 
»تيار  عام  منسق 
يف  املستقبل« 
البرتون وجبيل جورج 
ومدير  بكاسيين 
مكتب احلريري غسان 
اىل  كلش.وانضمت 
قطاع  منسقة  الوفد 
التيار  يف  االغرتاب 
اليت  منيمنة  مرينا 
اىل  وصلت  كانت 
اجلمعة  يوم  سيدني 
لتنسيق  املاضي 

الزيارة. 
الوفد  واستقبل 
القنصل  املطار  يف 
اللبناني جورج البيطار 
غامن، الشيخ مصعب 
عام  منسق  اآلغا، 
اسرتاليا  يف  التيار 
عبداهلل وكوادر التيار 
 14 قوى  وممثلو 
االمانة  ومنسقة  آذار 
القوى  هلذه  العامة 
وحشد  شدياق  مي 

من ابناء اجلالية.
قال  وصوله،  ولدى 
»أشعر  احلريري: 
وهي  كبري،  بفرح 
بها  أقوم  زيارة  اول 
للقاء  اسرتاليا  اىل 
وكوادر  اجلالية  ابناء 
وهي  املستقبل  تيار 
انتظرت  طاملا  زيارة 

حصوهلا«.
مسجد  احلريري  وزار 
وأدى  غرينايكر 
وكان  فيه  الصاله 
الشيخ  استقباله  يف 
مالك زيدان ممثل دار 
اسرتاليا  يف  الفتوى 
املشايخ،  من  وعدد 
الشيخ  اقام  وقد 
شرفة  على  زيدان 
عامرة  تكريم  مأدبة 

يف صالة املسجد.
الضيف  عقد  كما 
مؤمترا  احلريري 
مركز   يف  صحافيا 

تيار املستقبل.  
امحد  وسيجري 
مع  لقاءات  احلريري 
لبنانية  شخصيات 
وميثل  واسرتالية 
سعد  الرئيس 
احتفال  يف  احلريري 
التاسعة  الذكرى 
الشهيد  الغتيال 
كما  احلريري.  رفيق 
تيار  كوادر  يلتقي 
املستقبل يف سيدني 
وباقي  وملبورن 
الواليات االسرتالية.

ويرأس مؤمترا تنظيميا 
للتيار برعاية الرئيس 

سعد احلريري. 

األمني العام لتيار املستقبل أمحد احلريري يزور اسرتاليا

يف استقبال الحريري يف مسجد غرينايكر مع الشيخ زيدان وخضر صالح

جانب من الحضور

د علم الدين، ياسني وحضور

الحريري يتوسط املطران طربيه والشيخ زيدان اثناء التكريم

الحريري يتحدث خالل املؤتمر الصحايف

تصوير أراكس
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
مذكرة توقيف بقاتل منال عاصي

ومل يقتصر العنف االسري القاتل على لبنان فقط، بل تعداه اىل 
بالد االنتشار، حيث اقدم لبناني على قتل زوجته يف سيدني يف 

اسرتاليا.
عاما(   55( طنوس  جورج  اللبناني  سيدني  يف  الشرطة  واتهمت 
بقتل زوجته مارغريت )47 عاما( يف منطقة بانكستاون يف شقة 
الشرطة وقد رفض  بناية  الذي تقع فيه  الشارع نفسه  تقع يف 

إخالء سبيله بكفالة.
مصابة  وهي  املستشفى  اىل  املغدورة  نقلوا  املسعفون  وكان 

جبروح بالغة يف الرأس وما لبثت ان فارقت احلياة.
اآلن  حتى  تعرف  ومل  لولدين،  أم  طنوس  مارغريت  والضحية 
األسباب اليت محلت الزوج على قتلها، وقد توارى عن األنظار أوال 

ثم عاد وسلم نفسه للشرطة.

التفتيش املركزي حييل 5 طالب ومنتحلي 
هوياتهم على »التمييزية«

  
أصدرت هيئة التفتيش املركزي قرارين قضيا باحالة مخسة من 
ومنتحلي  املنصرم،  للعام  العامة  الثانوية  اىل شهادة  املرشحني 
القانوني  املقتضى  الختاذ  التمييزية  العامة  النيابة  اىل  هوياتهم 

حبقهم.
وأوصت وزارة الرتبية والتعليم العالي العمل على اقصاء املرشحني 

اخلمسة عن االمتحانات الرمسية الربع دورات متتالية.
وجاء يف القرارين اللذين صدرا باالمجاع عن رئيس التفتيش جورج 
عواد واملفتش العام الرتبوي فاتن مجعة واملفتش العام املالي 
صالح الدنف، ان ثالثة اشخاص انتحلوا هوية 3 مرشحني لشهادة 
الثانوية العامة. فرع االجتماع واالقتصاد لدورة العام2013 العادية. 
يف مركز مدرسة متنني التحتا الرمسية ـ بعلبك. كما ان شخصني 
آخرين انتحال هوييت مرشحني هلذه الشهادة وتقدما مكانهما اىل 
االمتحانات للشهادة املتوسطة لدورة العام 2013 االستثنائية، يف 

مركز مدرسة التباريس النموذجية الرمسية للبنات ـ بريوت.
وقد اعتمد منتحلو اهلوية اخلمسة اخراجات قيد وبطاقات ترشيح 

جرى التحرير يف مندرجاتها.
اجراءات  اعتماد  ضرورة  اىل  املركزي  التفتيش  هيئة  واشارت 
وتدابري حتول دون تكرار هذه الظاهرة، منها اعتماد بطاقة الرتشيح 
املمغنطة والتدقيق يف املستندات العائدة للمرشحني، والتعميم 
على املخاتري ومأموري النفوس بضرورة التدقيق يف املستندات 

اليت يتقدم بها االفراد لطلب احلصول على إخراج قيد.

توقيف سبعة مطلوبني
  

بينهم  مطلوبني  سبعة  بريوت  استقصاء  مفرزة  دوريات  أوقفت 
سوريان وفلسطيين جبرائم خمتلفة، كما حجزت )12 دراجة نارية 

و5 سيارات( خمالفة.
ففي حملة االشرفية مت توقيف ت.أ.ص القدامه على اقتحام منزل 

بواسطة الكسر واخللع وشهر مسدس حربي غري مرخص.
ويف الرملة البيضاء مت توقيف الفلسطيين د.م.أ وب.أ.ز واالخري 
ما  حربي  من سالح  نار  اطالق  حكم جبرم  مطلوب مبوجب خالصة 
كما ضبط حبوزتهما  اشهر  احلبس ملدة ستة  عقوبة  عليه  يرتتب 

بندقية حربية نوع »كالشينكوف« غري مرخصة.
ويف حملة وسط بريوت مت توقيف م.ع.ق وم.ح.م والسوريني 

ع.م.م وم.غ.غ بعدما ضبط حبوزتهم سالح حربي غري مرخص.

3 جرحى حبادث سري على جسر الغازية  
حادث  نتيجة  جرحى   3 وقوع  عن  املروري  التحكم  غرفة  أفادت 

اصطدام بني سيارتني على جسر الغازية صيدا، وقد عمل الصليب 

االمحر على نقل املصابني اىل احد مستشفيات املنطقة.

لّص »بارد«..
اخلادمة  »عماد«  أجرب  أن  وبعد  متناهية،  وجرأة  أعصاب  بربودة 
اإلثيوبية على إرشاده على كيفية فتح باب الفيال وعن موقع جهاز 
التحكم )الرميوت كنرتول(، قام بفتح الباب وأدخل سيارة استطاع 
بواسطتها مبساعدة شخصني من نقل اخلزنة من داخل الفيال اليت 

كانت حتتوي على جموهرات وأموال.
أفاد فيه  برمانا  اتصال من م.ص اىل مركز فصيلة  وكان ورد 
عن تعرض منزله للسرقة يف حملة املونتيفردي، فانتقلت دورية 
اىل املكان، وبالكشف احلسي على املنزل الذي هو عبارة عن فيال 
مؤلفة من مخس طوابق، تبني وجود مكيفات هوائية مثبتة على 
األرض عند اجلهة اليسرى ملدخل الفيال يالصقها قسطل من احلديد 
يؤدي يف نهايته اىل فسحة، ويعود هذا القسطل لداخون يؤدي 
القسطل،  هذا  آخر  عن  البصمات  رفع  ومت  السفلي،  الطابق  اىل 
النوم  غرفة  ويف  األول  الطابق  أرض  على  خدوش  آثار  ووجود 

واألغراض  اجلوارير  حيث  خلزنة  املخصص  املكان  أمام  الرئيسية 
الشخصية مبعثرة. وأفاد صاحب املنزل أنه قرابة الساعة الرابعة 
والده  منزل  وعائلته يف  متواجدًا هو  كان  وبينما  دقائق  ومخس 
ورده اتصال من اخلادمة اإلثيوبية اليت تعمل يف منزله ختربه بأن 
منزله تعرض للسرقة. وبالتحقيق مع العاملة اإلثيوبية )منعت عنها 
احملاكمة(، أفادت أنه قرابة الساعة الرابعة من بعد الظهر وأثناء 
تواجدها يف املطبخ دخل اىل املنزل شخص مقنع حيمل مسدسًا 
وبقوة السالح طلب منها أن تركع وسأهلا عن طريقة فتح البوابة 
بعد  عن  التحكيم  جهاز  بواسطة  بفتحها  فقام  فأخربته،  الرئيسية 
شخصان  بداخلها  أزرق  لون  سيارة  ودخلت  كنرتول«،  »رميوت 
مقنعان، حيث ترجل منها أحدهما ودخل اىل املنزل، فأقدم أحدهما 
على ضربها بيده على خاصرتها وطلبا منها أن تدهلما على غرفة 
النوم الرئيسية يف الطابق العلوي ففعلت، وعثرا على خزنة داخل 
خزانة الثياب يف الغرفة، وبعدها حجزاها يف إحدى محامات الطابق 
وفروا  السيارة  اخلزنة ووضعاها يف  وجر  بسحب  وقاما  األرضي 

مجيعًا، وأن كل ما قامت به كان خوفًا من إيذائها.
وبنتيجة مقارنة آثار البصمات املرفوعة من املنزل من ِقَبل مكتب 
له  الذي  ع.م  لـ  تعود  البصمات  هذه  أن  تبني  بعبدا،  حوادث 

أسبقيات سرقة عدة.
وأمام مفرزة اجلديدة القضائية، كررت العاملة اإلثيوبية إفادتها 
مقنعًا حيمل  أن شخصًا  أفادت  إذ  التباينات،  بعض  مع  السابقة 
مسدسًا دخل اىل املطبخ وطلب منها أن تركع وسأهلا عن مكان 
اخلارجي  الباب  ومفتاح  املنزل،  سيدة  نوم  وغرفة  اجملوهرات 
النوم  غرفة  اىل  أرشدته  ثم  األبواب  بفتح  وقام  املدخل  ومفتاح 
حيث توجد اجملوهرات فقام باتصال على هاتف خلوي وبعد حلظات 
بسحب  وقاما  على وسطه  مقنع يضع مسدسًا  آخر  حضر شخص 
اخلزنة، وأنها مل تشاهد السارقني وهم حيمالن اخلزنة ويضعانها 
أقدما  السارقني بل  السيارة، وأنها مل تتعرض للضرب من  يف 

على دفشها.
ويف التحقيق االبتدائي، كررت العاملة اإلثيوبية إفادتها السابقة 
مضيفة أن السارقني متكنوا من الدخول اىل املنزل عرب نافذة يف 

الطابق األرضي مطلة على الرتاس كانت مفتوحة.
وأنزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي عبدالرحيم 
محود، عقوبة األشغال الشاقة ملدة سبع سنوات حبق ع.م ورفعتها 
اىل األشغال الشاقة املؤبدة )كونه فارا( وقررت جتريده من حقوقه 

املدنية ومنعه من التصرف بأمواله املنقولة وغري املنقولة.

نّصب نفسه رئيساً لشركات وهمية
أن  بعد  تنقالته،  مزّورة يف  لبنانية  هوية  بطاقة  استخدم سوري 

نّصب نفسه رئيسًا ألربع شركات سياحية بهدف ابتزاز األموال، 
النصب  أعمال  يف  يعاونونه  لديه  عمااًل  أشخاص   5 من  وجعل 

واالحتيال، بينهم امرأة.
بيانًا أشارت فيه  الداخلي  العامة لقوى األمن  وأصدرت املديرية 
اىل انه »توافرت معلومات لدى شعبة املعلومات حول قيام عدد 
تأمني مسات  بإمكانية  املواطنني  بإيهام  السياحية  الشركات  من 
الدخول )visa( للسفر إىل اخلارج وتأمني عقود عمل هلم يف عدد 

من البلدان العربية واألجنبية.
وبتاريخ 2014/2/13 ويف طرابلس، متّكنت الشعبة املذكورة من 
توقيف مالك هذه الشركات ويدعى: م. ك. )سوري( الذي كان 
يتنّقل مستخدمًا بطاقة هوية لبنانية مزّورة باسم: حممد سعيد فواز 
، والذي اعرتف بتأسيسه أربع شركات ، ثالث منها سياحية وهي: 
فواز سي الين، نور دبي، ليالي األنس وضوء املدينة )خمتصة 
موجودة  فعلية  من شركات  أمساءها  إستوحى  واحلراسة(،  باألمن 
يف أحد البلدان العربية، كما إستحصل هلذه الشركات على أختام 
وتراخيص من الدوائر اللبنانية املختّصة، وكان يوهم املواطنني 
بإمكانية تأمني مسات الدخول اىل عدد من البلدان العربية واألجنبية 
باإلضافة إىل تأمني عقود عمل يف اخلارج، وذلك يف مراكز هذه 
الفيل، باإلشرتاك مع  الشركات يف مناطق شتورا، بعلبك وسّن 
مخسة أشخاص آخرين يعملون لديه، وهم كل من: ح. ح وح. ش 

وع. ز ور. ر وأ. ع )عّمم حبّقه بالغ حبث وحتٍر(.
والسفر  العمل  عقود  من  والعديد  حواسيب  ثالثة  ضبط  مت  كما 
لبنانية  سفر  وجوازات  وصور  سفر  طلب  ألفي  وحنو  الوهمية، 
مع  خلوية  وأجهزة  مالية  ومبالغ  سورية  هوية  وبطاقة  وسورية 

شرائحها.

ستة جرحى حبوادث سري
  

حصدت حوادث السري يف الساعات املاضية عددًا من اجلرحى يف 
البرتون واملدينة الرياضية والسعديات.

وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط 4 جرحى نتيجة حادث 
اصطدام »فان« للركاب بالرصيف على أوتوسرتاد البرتون باجتاه 

بريوت.
املدينة  اوتوسرتاد  على  سيارات   3 بني  اصطدام  حادث  وأدى 

الرياضية باجتاه املطار اىل جرح شخص. كما جرح آخر حبادث صدم 
على أوتوسرتاد السعديات باجتاه اجلنوب.

مذكرات توقيف بثالثة من »داعش«
  

استجوب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثالثة موقوفني 
من وادي خالد هم: عبد اجمليد محيدان ، حممد علي وعالء احملمد 
القيام  جبرم االنتماء اىل تنظيم ارهابي مسلح »داعش«، بقصد 
كما  منهم.  بتوقيف كل  وجاهية  مذكرة  واصدر  ارهابية.  بأعمال 

أصدر حبقهم مذكرات توقيف وجاهية.
املوجود يف  الساطم  عمر  حبق  غيابية  توقيف  مذكرة  أصدر  كما 

سوريا.
وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أن املوقوفني الثالثة انتقلوا اىل 
يربود ومنها اىل مزارع رميا ومنها اىل رنكوس، حيث التقوا امري 
وتلقوا  املنظمة وهو سوري  مقر  اخلري يف  ابو  امللقب  »داعش« 
دروسا يف أصول التكفري، وسبل القيام باعمال انتحارية واعتبار 
الشيعة والدروز واملسيحيني والعلويني واجليش اللبناني واجليش 
التكفرييني، وعندما عادوا اىل  النصرة من  احلر وجبهة  السوري 

لبنان عن طريق اللبوة القى اجليش القبض عليهم.

»املالية« حتقق مبلف يتعلق بوزارة االتصاالت
  

مبلف  التحقيق  ابراهيم  علي  القاضي  املالي  العام  النائب  باشر 
شبكات  أعمال  املتعهدة  بالشركات  املتعلق  االتصاالت  وزارة 
األلياف الضوئية. ويتوقع أن يستدعي ابراهيم أصحاب الشركات 

املتعهدة لتلك األعمال.

سرقة أسالك يف املنية
  

الكهربائي  التيار  أسالك شبكة  على  أالثنني  فجر  سطا جمهولون 
عن  التيار  انقطاع  إىل  أدى  ما  املنية،   - مركبتا  بلدة  يف حميط 
البلدة واجلوار. وحضر إىل املكان عناصر من قوى األمن الداخلي 
حيث أجروا حتقيقا يف احلادث. كما حضرت فرق الصيانة لتابعة 
ملؤسسة كهرباء لبنان بهدف إصالح األعطال الناجتة من السرقة.

األمن العام يوقف 24 شخصاً جبرائم تزوير 
ودخول خلسة

  
أعلنت املديرية العامة لألمن العام عن توقيف 24 شخصًا جبرائم 

تزوير جوازات سفر وغريها والدخول خلسة وتأليف عصابة.
وأصدرت املديرية بيانًا أشارت فيه اىل أن االجهزة املعنية يف 
املديرية العامة لألمن العام قامت خالل الفرتة املمتدة من تاريخ 
2014/2/10 لغاية 2014/2/16، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف 
عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال جرمية وذلك على الشكل 

اآلتي:
واقامات  جوازات سفر  واستعمال  تزوير  عشرون شخصًا جبرم  ـ 
اجنبية واختام مزورة الستعماهلا لالنتقال بها من لبنان اىل دول 

اوروبية وآسيوية.
ـ ثالثة اشخاص جبرم الدخول خلسة إىل لبنان وخمالفة نظام االقامة 

ـ شخص واحد جبرم تأليف عصابة للقيام بأعمال ارهابية.
القضاء  اىل  مجيعًا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 

املختص.

فيليبينيتان تتعاونان على سرقة ماسة 
واستبداهلا بأخرى مقلّدة

  
ألف   150 بقيمة  ماسة  على  االستيالء  على  فيليبينيتان  تعاونت 
تعمل  حيث  خزنة  من  سرقتها  على  األوىل  أقدمت  بعدما  دوالر، 
وكّلفت مواطنتها باستبداهلا بأخرى مقّلدة، وإعادة »اخلامت املاسي« 

اىل اخلزنة، وكأن شيئًا مل يكن.
غري أن القوى األمنية متكنت من توقيفهما بعد اكتشاف أمرهما.

وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي أنه بناء على معلومات 
توافرت لدى شعبة املعلومات، متكنت من توقيف الفيليبينية ن.ت 
حملاولتها إستبدال ماسة عائدة خلامت نسائي من الذهب األبيض، 
تقدر قيمتها حبواىل /150/ ألف دوالر أمريكي، ووضعها على خامت 
اجملوهرات يف  أحد حمال  لدى  وذلك  الربازيلي،  الذهب  من  آخر 

سوق الذهب املزرعة.
وبالتحقيق معها اعرتفت أن مواطنتها ن.م اليت سرقت اخلامت من 
داخل خزنة ز.د حيث تعمل، وكانت قد استحصلت على مفتاحها 
طلبت  علمه،  دون  من  املنزل  مالك  خزانة  من  سرقته  خالل  من 
منها إستبدال املاسة األصلية بأخرى مقلدة لتعيد بعدها اخلامت إىل 

اخلزنة وكأن شيئا مل يكن.
وأودعت املوقوفتان مع املضبوطات مفرزة بريوت القضائية يف 
إلشارة  بناء  معهما،  بالتحقيق  للتوسع  القضائية  الشرطة  وحدة 

القضاء املختص.
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كتابات

1 )أّيها العبور(    
»إىل حممود درويش«  

يا راحاًل ِمْن رحيل، 
يا داخاًل يف رحيل، 
كم حبثَت عن ضوء 
يف شساعِة الضوء، 

وكم حّومْت نسوٌر 
يف عنِي الشمس. 

أّيها احلاّفة، 
أّيها الربتقال، أّيها الزيتون، 

أّيها الراحل يف رحيٍل آخر، 
أّيها العبور يف شقائِق النعمان. 

املوُج يالطُم الصخور 
وأنَت تنكسر. 

خلفك!  
مدّمى 

آِخُر صدى. 

تعنّيُ املوضوع. 

ال حساب 
للذي هو عدد. 

أّيها العبور يف النغم، 
يف األمل، يف الدوران، 

أنَت لليِد املغروسِة، 
أنت لليِد اليت تنقش. 

ها الراحل يف رحيٍل آخر،  أيُّ
الضوء له كّله تغّن، 

ها العبور.  أيُّ
 **

2 )عابر سريعًا(  
لليل  

موطُئ قَدم. 
 **

3 )ظالل التني والزيتون( 
يف ضوِء القمر الشاحب 

رأيُت الوجه املضطرب لسميح القاسم 
وهو الذي تنّهَد وقال: 

»إّن األشواك متّزُقنا 
حنن عمومًا نعيش كإّننا عبيد 

وبّواباُت رفح مغلقة حبظِر التجّول 
وعندما ُتفَتح تبدو جراحًا« 

ثّم انضم حممود درويش صاِدحًا: 
»جبُل الكرمل فينا 

وأعشاُب اجلليل جفوننا 
هذه األرض قمح وجنوم 
ملُحها حنن وحنن جرُحها 

نستمسك باألحالم 
يف الليالي احملزنة«  

وقالت فدوى طوقان: 
»إّنهم جيلدون القدس 

وموصٌد دوننا قلُب العامل« 
وشقيُقها ابراهيم يغّن لصفاِء الروح، 

وثباِت القلب 
وتقول مي صايغ: 

»إّن أشجار الربتقال تبكينا« 
ويغّن توفيق زياد: 

»يف اللّد يف رام اهلل، 
يف اجلليل 

سنظّل حنرس ظالَل شجر التني 
سنظّل حنرس ظالل أشجار الزيتون« 
وأطّل املتنّب البليغ بعينيه النجمتني 

وسوسنة يف يده وقال: 
»جيب أن نستمسك باألحالم دائمًا«. 

Anne Fairbairn شاعرة أسرتالّيةـ  ترمجيت. 
 **

4 )الندى( 
شامات   

على خدوِد الورود. 
Shawki1@optusnet.com.au

عابٌر سريعًا
 شوقي مسلماني 

صاحل   خضر  كانرتبري  مدينة  بلدية  عضو  هنأ 
بنجاح دورة كأس الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
يف  مرة  ألول  اليوم  اقيمت   اليت  القدم  لكرة 
ليفربول  ورلد يف  على مالعب سبورت  أسرتاليا 
أبناء  »جتمع  برعاية   ،  2014-2-16 االحد   يوم 
ليفربول وضواحيها« برئاسة الناشط  االجتماعي 
والسياسي خالد االشريف وبإدارة وتنظيم مجعية 
املهندس  برئاسة  األسرتالية  اللبنانية  الصداقة 
االغرتاب يف  منسقة  وحبضور  الدين  علم  سعيد 
فيها  تبارى  واليت  منيمنة  مرينا  املستقبل  تيار 
ومناطق  مدن  خمتلف  ميثل  فريق   32 من  اكثر 
لبنان باسرتاليا ومجهور كبري من اجلالية اللبنانية 

والعربية فاق عدده ال 500 شخص.
واعرب خضر صاحل على اثر استالمه  ميدالية ودرع 
تكرميي باسم اللجنة املنظمة عن شكره  لالشريف 
وعلم الدين ومنظمي الدورة على جهودهم املميزة 
مجع  الذي  اجلبار  الرياضي  العمل  هذا  اجناز  يف 
اكثر من 32 فرقة متثل خمتلف مدن ومناطق لبنان 
من  وفاء  حتية  لتوجيه  مجيعا  اجتمعوا  باسرتاليا 
الرئيس  لروح  وابنائها  اللبنانية  اجلالية  رياضي 
احملبة  والتعبريعن  استشهاده  يوم  يف  احلريري 
للرئيس  مجيعا  اللبنانيون  يكنها  اليت  الكبرية 

احلريري ولبنان. 

عضو بلدية كانرتبري خضر صاحل يهنئ  بنجاح دورة 
كأس الرئيس الشهيد احلريري لكرة القدم  يف سيدني

االشريف وعلم الدين وخضر صالح  

االشريف ومنيمنة وعبداهلل املري 

فكرت مليًا قبل أن اكتب عن شابيل كوربي املدانة 
أمضت  واليت  اندونيسيا،  إىل  املخدرات  بتهريب 
بكفالة  سراحها  وأطلق  سجونها  يف  سنوات   9

مشروطة اإلثنني 2014/02/10.
ليس  املوضوع  عن  للكتابة  الرئيسي  الدافع 
مبواصفات  تتمتع  كانت  وان  املعن  الشخص 
اىل  للوقف  كافيا  سببًا  البعض  اعتربها  مجالية 
على  تكافأ  ال  ان  جيب  انها  ارى  واليت  جانبها، 
تهريبها املخدرات واالستفادة املادية لبيع قصتها 
لألعالم مع العلم بأن هناك قوانني تنطبق على مثل 
االعالمية  الزوبعة  كان  الدافع  لكن  احلاالت.  تلك 
واهلوس اإلعالمي والذي شّكل رأي عام متعاطف 
مع كوربي متناسيًا انها مدانة بتهريب املخدرات.

أجل كسب  اإلثارة من  يركز على  الريعي  اإلعالم 
وبيع  واملتفرجني  واملستمعني  القراء  من  املزيد 
وهذا  العالي،  املردود  ذات  االعالنية  املساحات 
شيء مفهوم يف اإلعالم ولكن جيب اال يكون على 

حساب احلقائق.
عائلة كوربي، واليت دخلت اللعبة االعالمية من أجل 
واليت  التاسعة  القناة  عن  املادي، ختّلت  الكسب 
،لصاحل  لسنوات  كوربي  عن  الدفاع  لواء  محلت 
القناة السابعة واليت ابدت استعدادها لدفع مبلغ 
يف  دوالر  مليون   3 اىل  يصل  قد  ،والذي  كبري 
سابقة هي األوىل من نوعها من أجل احلصول على 
حصرية مقابلة شابيل كوربي ،وقد القى تصّرف 
القناة السابعة انتقادات حتى قبل بعض العاملني 
فيها حيث قال ديفيد كوش مقدم برنامج الصباح 
لألخالق  مناٍف  األمر  أجد  )شروق مشس( شخصيًا 
إعالمية جيب ان ال  اننا كمؤسسة  »اعتقد  مضيفًا 
على  مطلقًا  أوافق  ال  كليًا.  املوضوع  مع  نتعامل 
بتهريب  ملتهمة  دوالر  مليون   2 مبلغ  ندفع  ان 
قسم   11 ص   2014/02/15 ه  م  )س  املخدرات 
ما وراء األخبار(، وقد أّيد وزير اخلزينة جو هوكي 
موقف كوش يف تغريدة على تويرت قائاًل: جيد، اننا 
نرسل الرسائل اخلطأ إذا ما دفعنا ملهربة خمدرات 
كوينزلند  وزراء  رئيس  واختذ  قصتها«  لرتوي 

كامبل تيومن موقفًا مشابهًا ملوقف هوكي.
وقد شّن الكاتب ريك فينلي يف مقالة له بعنوان 
احلسابات الصغرية القذرة للقناة السابعة )س م 
ه 2014/02/12 ص 19( هجومًا على القناة ليس 
 150000 مبلغ  لدفعها  بل  فقط،  لكوربي  لدفعها 
لويس  راشيل  جعيتاني  سيمون  لصديقة  دوالر 
ليزا  صديقته  قتل  من  براءته  على  تصّر  اليت 
هارنوم، وذكر فينلي يف مقالته أن القناة دفعت 
لعائلة هارنوم  ايضًا حيث رفضت والدتها جوان 
التكلم للصحافة بعد احلكم ألنها ملتزمة مع القناة 

السابعة بعقد.
وحتدثت مؤسسة فريفاكس اإلعالمية عن مقاطعة 
عائلة كوربي هلا وجتنب اإلجابة عن اسئلة مراسليها. 
مثل  اساسية  اسرتالية  نسائية  ان جمالت  ويذكر 
)ذي اسرتاليا وومن ، وومن ويكلي، نيو آيديا، 
وومن داي( كانت متواجدة يف بالي أثناء اطالق 

سراح كوربي.
يعتقد  اإلعالمي  واهلوس  السريك  هذا  كل  رغم 
إىل  احندر  قد  كوربي  بقضية  املهتمني  عدد  ان 
ادنى مستوى 10% بعد ان بلغ ذروته 75% عند 
توقيفها عام 2004. وكذلك حنمد اهلل ونشكره أنه 
حيرصون  وإعالميون  رصني  إعالم  هناك  يزال  ال 
على تقديم احلقيقة وال يريدون ركوب موجة الرأي 
العنف  ملكافحة  ناجحة  قادوا محلة  والذين  العام، 
قلب  يف  الكحول  تناول  يف  اإلفراط  عن  الناتج 

مدينة سدني.
اإلعالم  لتصرفات  حد  وضع  وجوب  نرى  وهنا 
ومن  العام  الرأي  قبل  من  اإلثارة  الريعي وحمب 
قبل حاملي األسهم يف املؤسسات اإلعالمية ألن 
لإلعالم دور إجتماعي ثقايف إنساني مسؤول بعيدًا 

عن االسفاف واالستخفاف بعقول البشر.
العدل  وزارة  ننتظر  ان  علينا  كان  ،هل  وأخريًا 
واالبتذال  اهلوس  هلذا  حدًا  لتضع  األندونيسية 
اإلعالمي وتذكري شابيل كوربي بأن إطالق سراحها 
قد  النها  الشروط  تلك  جتاوز  حال  ويف  مشروط 
جتد نفسها خلف القضبان جمددًا، وجيب ان تتوخى 

احلذر بأقواهلا يف حال اجراء اية مقابلة معها.
ونأمل ان ال يلجأ اي حزب سياسي يف املستقبل 
وعلى طريقة اجتذاب املشاهري وان كانوا قد بنو 
شهرتهم على الفساد  والفضائح ترشيح كوربي 

اىل جملس النواب!!.
عباس علي مراد - سدني
Email:abbasmorad@hotmail.com

شابيل كوربي واهلوس اإلعالمي 
باكورته   )2014 ـ   1937( احلاج  أنسي  كتب  حني 
»َلْن« )1960(، كان احلرف الذي يف العنوان يعن 
نوعًا من االمتناع أو الرغبة يف التوقف عن االستمرار 
يف كتابة ما ُيكتب. وكان يف ذلك نوع من االزدراء 
واحدًا  حرفًا  »لن«  كان  التقليدية.  العربية  للجملة 
الوحيد  الواحد  احلرف  وكان  وصادمًا،  ومتفّردًا 
املنقطع عما يليه تأوياًل للرفض ومدحيًا له، تأوياًل 

للتلعثم والركاكة ومدحيًا هلما أيضًا.
»إنن حقًا متلعثٌم«، كتب الشاعر يف ذلك الديوان 
رمسية  بداية  إصداره  منذ  سيصبح  الذي  األول 
بطرق  الحقًا  سُتكتب  اليت  العربية  النثر  لقصيدة 
أنسي  به  بّشر  عما  خمتلفة  وحساسيات  وأساليب 
احلاج، بل إن الشاعر الراحل حممد املاغوط كان قد 
سبقه بعام واحد إىل كتابة قصيدة نثر خمتلفة يف 
باكورته »حزن يف ضوء القمر« )1959(، لكن ريادة 
املقدمة  ولعل  »لن«،  بـ  التصقت  النثر  قصيدة 
النقدية الشهرية اليت اسُتهّل بها الديوان هي اليت 
عززت هذا االنطباع عن ريادة أنسي وديوانه األول. 
ما يهمنا يف حلظة غيابه أن نسّجل أن الشعر الذي 
وعن  منبعه،  عن  بعيدًا  يذهب  مل  »لن«  يف  كتبه 
دفقته األوىل، وأن النربة اليت أراد بها حتطيم اجلملة 
العربية الكاملة ظلت تتحرك يف املوضع ذاته. يف 
املوضع الذي ُأريد للقصيدة أن تكون طفلة مجيلة 

ومتلعثمة وشقية وغريبة عما حوهلا فيه.
لقد حفر أنسي احلاج يف املكان الذي بدأ منه، ويف 
اجلوار احمليط بهذا املكان. مل يذهب أبعد من ذلك 
استمرار  هو  الذي   )1963( املقطوع«  »الرأس  يف 
آخر لـ »لن« على أي حال، ومل يذهب أبعد حتى يف 
دواوينه التالية، وكذلك يف »خوامت« اليت كتب آخر 

نصوصه حتت عنوانها. لقد ظلت جتربة أنسي حمكومة 
صحيٌح  األوىل.  والدته  وصعقة  شعره،  بطفولة 
وهجوميتها  توترها  من  أحيانًا  اسرتاحت  مجلته  أن 
ِشَجارها  من  أخرى  أحيانًا  وختففت  وجحيميتها، 
املدهش مع اللغة ومع املخيلة، إال أن ذلك مل يكن 
تصاحلًا كاماًل ونهائيًا بني الشاعر ومجلته نفسها. 
القصائد  حتى يف  حاضرة  »لن«  روحية  ظلت  لقد 
دواوينه  يف  ومنسابة  سوّية  ببنية  حظيت  اليت 
مكتوبًا  وكان  شيطانيًا،  نبتًا  »لن«  كان  التالية. 
لصاحبه أن يظل ممسوسًا بتلك الروحية اليت ُكتبت 
ضّد اللغة وضد البالغة وضد اجلماليات التقليدية. 
كان »لن« جمازفًة مبعاني الكلمات يف القواميس، 
ومتريغًا هلا يف أرض وعرة. لعب أنسي احلاج مبصري 
بها  بّشر  اليت  النثر  قصيدة  مع  وتعامل  الكلمات، 
وكتبها كأنها مستشفى لألمراض واالحنرافات. كان 
»ُنكحُت  أن نقرأ سطورًا مثل:  اًل  شيئًا مباغتًا وجُمفِّ
من بؤبؤّي وعلى الورقة كتبُت بياضًا«، و«عوض أن 
ُتقبل من أمَك تزّوجها«، و«ُأسرطُن العافية«، ولكن 
ذلك كان يرتافق مع صور أقل عصفًا وأكثر عذوبة 
تقولون:  و«غدًا  أنضجوِك«،  عشاقِك  »آلكلِك  مثل 

أعماُه شعرها الطويل«، و«أنا جائزٌة بامسِك«.
كسر  يف  بالرغبة  بدأت  احلاج  أنسي  خصوصية 
القارئ.  بذائقة  واللعب  اجلملة  وإفساد  الفصاحة 
صفاٌت مثل هذه كانت ُتفسد عليه هو أيضًا لذة 
إكمال اجلملة وإشباع املعنى، وهو ما جنده يف أغلب 
نصوص ديوانه األول ومنها قصيدة »ِسفر التكوين 
يكتمل  أن  قبل  التالي  السطر  يبدأ  حيث  واهلجر، 
بعيدة/ ميّر  احلّر،  »أراِك وفمِك  الذي قبله:  السطر 
مقّيٌد يف  هنيهٌة/  ومتّر  فمِك/  أرفع  ثم  عميٌق  دهٌر 
صّرة ال أزيح الباب عن قلب/ شفتاَي شفة/ أيها 
أتناول  أمّر قبل جرعها/  إنك معها/  الّزفر،  املوطن 
احلرب ألعميك/ مصطفى كي أسبح يّف وحدي/ دهر 
النواحة،  نظراتي  يف  ترتع  رجلِك  يا  لدي/  أبوابك 
)متى؟(  رأسِك  يا  كاحتضان/  رجلي  عند  رجلك 
على رأسي/ يا هربي ُيردُّ إلّي، ينام علّي/ أرقبِك، 

والضجُر عاريًا«.
سيتوقف هذا القطع واالقتضاب واحلذف والتلعثم 
يف »ماضي األيام اآلتية« )1965( و«ماذا صنعت 
ولكن   ،)1970( بالوردة«  فعلت  ماذا  بالذهب 
املذاقات اليت محلها »لن« ستظل تنبعث من مجلته 
املعنى،  وإكمال  باالسرتسال  هلا  ُيسمح  بات  اليت 
ولكن ال ُيسمح هلا بأن تنجو من حريتها وترددها 
مثل:  صورًا  نقرأ  رحنا  هكذا،  الداخلي.  وعصبها 
كمعصية«،  و«مجيلة  العشاق«،  من  شعوٌب  »أنا 
الريح  يف  بالِك  السرير،  حافة  على  و«جتلسني 
ومل  أيام  لي  و«كانت  العاصفة«،  يف  وقدماِك 
يكن لي عمر«، وهكذا، راح بعض الغناء واإلنشاد 
اخلفيف يظهر هنا وهناك، وراح الشاعر يدعونا إىل 
هشاشته  ُيرينا  لكي  ومعجمه  للغته  اخللفية  الباحة 
ورقته ولطفه بعدما أوهمنا مروره العاصف بضراوته 
وجربوته وقوته، ولذلك كتب يف »الرسولة بشعرها 
الشيطان  هو  )1975(«أنا  الينابيع«  حتى  الطويل 
الرقة  غلبت  نعم  الرِّقة«.  غلبتن  نفسي/  أقّدم 
صاحب اللغة الشرسة والعارية من ماضيها، وراح 
وتفعيلية،  إيقاعية  جتارب  ميتدح  أيامه  أواخر  يف 
ويستحسن ما فيها من شعر صاٍف وإن كان منجزًا 
صاحب  تصاحل  حياته.  طوال  ورفضه  ازدراه  مبا 
»الوليمة« مع الزمن ومع العمر ومع املرض، وكانت 
وتأمالت  املوت،  فكرة  على  فلسفية  إطالالت  له 
مع  خيلطها  ظل  تأمالت  الغياب.  فكرة  يف  آسية 
الشعر.  من  أشعر  ولكنها  النثرية  شديدة  مقاطع 
وجمّربًا  مدهشًا  العبًا  كان  النهاية  احلاج يف  أنسي 
طزاجتها  من  متأتية  نصوصه  قوة  وكانت  كبريًا، 
إىل  بطالقة  عدواها  نقل  على  وقدرتها  وتوهجها 
القارئ، ولعل »خوامت« اليت دأب على كتابتها كل 
سبت يف »األخبار« منذ صدورها، وقبل ذلك يف 
جملة »الناقد« كانت تأويالٍت واضحة وصافية لتلك 
كانت  حيث  بها،  بدأ  اليت  والفّظة  الصاخبة  الروح 
الكتابة، كما لدى جمايليه من الرواد اآلخرين، حمكومة 
مبهمات جليلة على جبهة التجريب والتجديد، وكان 
أنسي  املستقبل.كان  إىل  مؤجاًل  الشعري  الصفاء 
كجغرافيا  لبنان  ويشبه صورة  لبنان،  يشبه  احلاج 
للتجدد واللهو واخلصوبة واألسطورة. نتكلم هنا عن 
معجم لبناني وحساسية لبنانية موجودة يف الطبيعة 
والشعر والصحافة والغناء واملزاج. نتكلم عن خمترب 
أنسي  لبريوت.  الذهب  والعصر  والتنوير  احلداثة 
احلاج هو ابن تلك الصورة، وأحد صانعيها الكبار. 
االحتياطي  من  جزءًا  املدينة  اليوم، ختسر  وبرحيله 

االسرتاتيجي للخيال واحلداثة والتحرر.

اسرتاح )انسي احلاج( من شَجاره املدهش مع اللغة
حسني بن حمزة
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»ولن أكون بينكم
ألن ريشًة صغريًة من عصفوٍر

يف اللطيف الربيع
ستكّلل رأسي

وشجر الربد سيحويين
وامرأة باقية بعيدًا ستبكيين

وبكاؤها كحياتي مجيل«
)»ماذا صنعت بالذهب/ ماذا فعلت بالوردة«، ١٩٧٠(

على  ترّبع  قد  وكان  السبعني،  احلاج مشعته  أنسي  أطفأ   ٢٠٠٧ عام  يف 
عرش صفحته األخرية يف »األخبار«، حاماًل إىل جريدة جوزف مساحة هذا 
النَفس اخلاص، األبدّي التمّرد، الذي كّنا نشتهيه ونطلبه ونعتّز به. كانت 
األسطورة قد ترّجلت يف الطابق السادس من مبنى الكونكورد يف بريوت، 

وصارت جزءًا من مشهدنا اليومي.
الذين مل يعرفوه من الزمالء إال يف النص، مل يتخّلصوا من انبهارهم رغم 
والذين كانوا قد ارتادوه فوق الساحة الثقافّية  عالقة التماس اليومّية… 
واألدبّية واإلعالمّية، حبكم عالقات املهنة أو الصداقة أو الشعر، كان أيضًا 
ينتابهم شعور الرهبة نفسه، ويعيشون كل مساء حالة استثنائّية يف جوار 
أحد  والكلمات.  اللغة  اخرتاع  وإعادة  والتمّرد  الشعر  استثنائّي من  تاريخ 
العصر  بريوت  لـ«النهار« يف  الثقايف«  »امللحق  وساحر  »شعر«  شركاء 
الذهيب، وحلم احلداثة والعروبة والتغيري. غاب مرارًا يف الصمت، وكانت 
تعيده الصحافة إلينا، كما أعاده رياض الرّيس كاتبًا، أو أعادت االحتفاء 
به ووضع شعره يف متناول األجيال »دار اجلديد« مع رشا األمري ولقمان 

سليم.
خالل سنوات »األخبار« ـــ وقد أعطته صدارة ال تليق بأحد مثله، بعد قطيعة 
مريرة مع حكاية عمره يف »النهار« ختمها بـ«رسالة استقالة إىل القارئ« 
ـــ كان أنسي نفسه دائمًا. ال يشبه معّلمًا وال أسطورة، بل شاعراًًًٍ عاريٍا، 
حيّجون  أصدقائنا  من  العرب  الشعراء  كان  املهادنة.  يعرف  ال  ملعونًا، 
ونقدّيًا،  ساخرًا،  عاشقًا،  مراهقًا،  نفسه:  كان  ملقابلته.  »األخبار«  إىل 
وغاويًا، رقيقًا وقاسيًا، وخمالفًا ألشكال اإلمجاع، ومزعجًا يف بعض األحيان 
لكثريين مّنا، زمالء وقّراء، يف مسائل خالفّية تتسع هلا »األخبار« حبضنها 
اخلصب يف الفكر والسياسة واالجتماع. »مزعج« كما يليق بشاعر كبري، 
أخذ معاصريه على حني غّرة، ووقف دائمًا، منذ بيانه الشعرّي األّول، حيث 

ال ينتظره نظام القيم السائدة.
يف ذلك اليوم من ٢٠٠٧، نشرنا ملّفًا خاصًا عن أنسي احلاج، وأخفيناه 
عنه ليتفاجأ به يف اليوم التالي مثل مجيع القّراء. كان يصعب على كاتب 
هذه السطور أن يقبل فكرة بلوغ الشاعر منعطف السبعني، فعرب عن ذلك 
عشرون  عمره  احلاج  أنسي  معقول!  غري  االفتتاحّية.  كلمته  يف  الرفض 
عامًا. أو باألحرى توّقف عند الثالثة والعشرين، عام نشر باكورته »لن« 
اليت زلزلت املشهد الشعري يف بريوت قبل أن ترتدد تأثرياتها يف ديار 
فعاد  يومذاك،  ألنسي  تلك  األسلوبّية  لعبتنا  ترق  مل  اليوم.  إىل  العرب 
االعتزاز  شديد  أّنه  املأل  على  ليؤّكد  التالي،  السبت  »خوامته«  إليها يف 
أرقام. واليوم  إّنها لعبة  الفرق؟  ما  السبعني. عشرون، سبعون،  ببلوغه 
تارخيّية،  وفرصة  استثنائي،  حظ  أصحاب  أننا  وقت  أي  من  أكثر  نعرف 
ألننا عايشنا لسنوات روح التمّرد، عند ذلك الرؤيوي الذي كان قد بّشرنا 
احلقيقي،  »الشاعر  اآلتية:  باألزمنة  الشهري،  بيانه  الطريق، يف  أّول  من 
اليوم، ال ميكن حبال من األحوال أن يكون حمافظًا«. ما زالت كلمته راهنة، 
ترّن يف أمساعنا كأّنها كتبت للعرب يف زمن الرّدة احلالي: »إن معارضة 
اجلاهز، واملرتعب  الشيء  التقدم عند احملافظني ردة فعل املطمئن إىل 
من الشيء اجملهول املصري. التقدم، ملن ليس مؤمنًا مبا يفعل، جمازفة 
ال  واحملافظة  اجملازفة  وبني  والراكدين.  للمقلدين  يبدو  وهكذا  خرقاء، 
التعصب إىل  يرتددون، فيحتمون باملاضي ويسحبون مجيع األسلحة من 
اهلزء إىل صليبية املنطق التارخيي، بل إىل صليبية منطق تارخيي زوروه 

مبقتضى سفينتهم«.
كان أنسي مع التقّدم، مع كسر القوالب، وجتاوز احلدود، وإعادة اخرتاع 
اللغة كل صباح ومساء. توّقف طوياًل عن الشعر بعد »الرسولة بشعرها 
الينابيع« الصادرة عشّية احلرب األهلّية. لكّنه محل عالقته  الطويل حّتى 
الشبقّية والصدامّية باللغة يف كل فقرة حنتها، حّتى مقالته األخرية يف 
أن  دون  من  النخاع،  حتى  فوضوّيًا  أنسي  كان  أسابيع.  قبل  »األخبار« 
يكون يسارّيًا. كان متمّردًا يف اللغة واحلياة، ومتمّسكًا بنظرته اخلاصة إىل 
العامل على حواف الرجعّية أحيانًا. وهذا كان جيعل منه مبدعًا، وصحافّيًا، 
وتعتمل يف  اخلنادق،  به  وتضيق  التصنيف،  يقبل  ال  استثنائّيًا  وشاهدًا 
احملظور،  وغواية  إميان  بني  دوستويفسكي:  كأبطال  التناقضات  أعماقه 
انعزالّية وراديكالّية، بني حمافظة ومتّرد وجودي وميتافيزيقي. كل  بني 
هذه التناقضات تقف وراء نّصه الفريد، يضيق به اليمني التقليدي الذي 
ليس بعيدًا عن بيئته، وينتفض لبعض مواقفه اليسار التقدمي الذي سبق 

اجلميع إىل تبنيه واالحتفاء به.
قّوة  تأخذنا  هنا  القصيدة،  أبواب  عند  تسقط  التمييزات  تلك  كل  لكن 
وال  التناقضات  تذوب  هنا  الفريدة.  جّنته  بودلري  شّيد  حيث  إىل  خفّية 
يعود من معنى إال للرؤيا، إال للكلمات وقد تصّفت وتطّهرت من جاذبّية 
اللغة القدمية. من خالل »قصيدة النثر«، ذلك الطوطم السحري الذي ما 
»مؤمتر  إىل  املقّدمة  وثيقته  الحظ يف  كما  شرعّيته  أجل  من  يقاتل  زال 
قصيدة النثر« )»برنامج أنيس املقدسي لآلداب« يف اجلامعة األمريكية يف 
بريوت عام ٢٠٠٦(: »أنا قصيدَة النثر الصغرية الدخيلة، عشبٌة هوجاء مل 
يزرعها بستانّي القصر وال رّبة املنزل، بل طلعْت من بركان أسود هو رحم 
الرفض. وأنا العشبة اهلوجاء مهما اقتلعوني سأعود أنبت، ومهما شّذبوني 
لن أدخل حديقة الطاعة، وسأظل عطاًء ورفضًا، جليسًة أنيسة وضيفًا ثقياًل، 
ألني ولدُت من التمرد، والتمرد، التمرد الفردي األدبي واألخالقي، على 
عكس الثورة، ال يستكني وال يستقيل حني يصل اىل السلطة«… ستظل 
بيننا وبني أنسي تلك العشبة اهلوجاء. أنسي يف تارخينا الثقايف املعاصر… 

هو بال شّك تلك العشبة اهلوجاء…

عن تلك »العشبة اهلوجاء«…
بيار أبي صعب

مساء اجلمعة الفائت، كنت غارقة مع إميل منعم ويوسف عبدلكي 
بني صور أنسي احلاج، عندما انتفض إميل فجأة ونظر باجتاه باب 
املكتب، ليجد مروان طحطح واقفًا عنده. قال لي إميل: »نّقزني 

مروان... دعسة قدميه ذّكرتين بأنسي، اعتقدت أنه جاء«.
كّلنا كان حيفظ دعسة قدمي أنسي، وكّلنا كان سـ«ينقز« لو أنه 
زار اجلريدة مساء اجلمعة. فقد كان اجلميع ينتظر اخلرب املؤسف بني 
منذ  لتلقيه  حّضرنا  الذي  هو  مفاجئًا،  األمر  يكن  وأخرى. مل  حلظة 
الوعكة الصحية األوىل اليت أمّلت به قبل ٧ أشهر. وها هو عبدلكي 
يبحث عن صور ألنسي ليعّد غالفًا له، فيما أّكد لي إميل أّن حالة 
صديقه احلميم تتدهور، وكانت راجانا محية قد نقلت إلينا صباح 
ذلك اليوم إجابة ابنته ندى عن صحته »مش قادرة طّمنكم«. العبارة 
نفسها كّررتها أول من أمس، عندما جاءت إىل اجلريدة. »ما يف 
شي بطّمن، أنا معكم اآلن، وخائفة أن أعود إىل البيت فال أجده«، 

قالت.
حلقت بها، إىل مكتب والدها، الذي فتحته وراحت جتمع ما فيه من 
أغراض خاصة. سألتها: »ألن يتحّسن؟ أنا أجيب اجلميع بالقول إنه 
سيفعل«. هّزت رأسها مستسلمة. شرحت: »إنه سرطان... إنه الـ 

.»metastase
كانت املرة األوىل، منذ دخل أنسي احلاج إىل املستشفى يف آب 
)أغسطس( الفائت اليت أعرف فيها أنه مصاب بالسرطان. مل يقل 
كان حيكي  األمر.  عن  كثريًا  حتّدثنا  أننا  رغم  مرضه،  هذا  إن  لي 
نذكرها  أن  حيّب  لن  املرض،  مع  حياته  عن  تفاصيل  عفوية  بكّل 
هنا. يضحك وهو يذكر كم بات خياف من ابنه لويس، الذي يدّقق 
يف عدد حبات األدوية »بطلت أعرف إذا أنا بّيو أو هو بيي«. وما 
إن يرى رقم ندى على هاتفه، حتى يسارع إىل الرّد كي ال تقلق. 
يقول كّل شيء، وال يقول اسم املرض. رمبا مل يكن يعرف، ورمبا 
مل يكن يرغب بأن خييفنا، وهو يالحظ أننا خائفون عليه فعاًل. مرة 
واحدة، مازح حممد نّزال، الذي طلب من رضوان مرتضى أن يلتقط 
له صورة معه، فقال له ضاحكًا: »بّدك تتصّور معي؟ مفّكرني رح 
موت«. ارتبك حممد، وقال له: »سالمة قلبك، انشاهلل أنا قبلك«. 
ابتسم له قائاًل: »أنت طّيب يا حمّمد«، ثم تأّهب اللتقاط الصورة.

بعد هذه احلادثة، كتب يف نّصه »بال منارة«، مقطعًا حتت عنوان 
»حزين«، جاء فيه: »بدل أن تدفع لي »األخبار« راتبًا، جيب أن أدفع 
هلا«. هذه العبارة كانت قد وردت يف النّص اجلميل الذي كتبه إثر 
وفاة جوزف مساحة »موت كموتك قتل«. خفت، دخلت إىل مكتبه 
مؤّنبة: »ال حيق لك أن تستسلم، وأنت الذي حتّرضنا على احلياة 

طيلة الوقت«.
أرجع كرسّيه إىل الوراء، وقال: »انظري إلّي«. كان قد كرب كثريًا 
»سوف  له:  قلت  وزنه.  ونقص  وجهه،  لون  تغرّي  أسابيع،  خالل 
تتحّسن، أنا واثقة«. منذ هذا اليوم، اتفقت مع حممد أن ال نرتكه 
وحيدًا، وخصوصًا بعدما غادر اجلريدة عدد من الذين كان حيّبهم. 
إميل منعم، وزينب مرعي وشهرية سّلوم. وقبلهم خالد صاغية، ثم 
ربى أبو عمو، ورشا أبو زكي. صرنا حنرص على أن ال يبقى وحيدًا. 
إذا خرجت باكرًا، أوصي حممد بأن ال يغادر قبل أن جيالسه. وال 
ننسحب إال إذا أعطانا إشارة إىل أّنه مشغول يف الكتابة، أو دخل 

زميل آخر، أو رّن هاتفه معلنًا قدوم زّوار من خارج اجلريدة.
»انغلق«  هاتفه.  على  يرّد  يعد  مل  األخرية،  املرة  غاب يف  عندما 
مطّبقًا ما كتبه يف النص نفسه: »يف آخرته جيب أن ينغلق الكائن، 
أّي  كالمه  يعري  لن  أحدًا  ألّن  بل  يقول،  ما  لديه  يعد  مل  ألّنه  ال 
اهتمام«. مل يكن حمقًا، وهو يعرف أن اآلالف ينتظرون منه كلمة. 
لكنه كان حزينًا ومستسلمًا. احرتمنا صمته، وصرنا نكتفي بصوت 
مسيح، املمّرض الذي الزمه يف منزله، جييبنا باقتضاب عن صحته 

اليت ال تتحّسن.
أمس، تعّرفنا إىل مسيح وجهًا لوجه. كان جالسًا يتقّبل العزاء يف 
يكتفي  الرحيل.  على  شهد  الذي  هو  األشرفية.  يف  أنسي  منزل 
دقائق.  وعشر  الواحدة  الساعة  متام  يف  تويف  أنسي  إن  بالقول 
هل قال شيئًا؟ يرفض اإلجابة »أفّضل االحتفاظ باللحظات األخرية 

لنفسي«. يقول له نعيم، شقيق أنسي: »أخربني أنا«، فريفض.
بكّل بساطة ميكنك أن حتزر أن نعيم هو الشقيق، بسبب الشبه الكبري 
بينهما. »أشبهه بالشكل فقط، ليتين كنت مثله« يقول. تؤكد له 
نساء العائلة أنه مثله، فيما تلوم قريبته نفسها ألنها تأخرت أمس 
عن زيارة أنسي، فلم توّدعه، فتخّفف ابنته عنها. ندى، اجلميلة، 
كانت هي من يواسي الذين مل يستطيعوا البقاء معه يف اللحظات 
األخرية »ال. ال تزعلوا. كنتم ستتأملون ألمله«. حتاول االبنة اليت 
حتّولت إىل والدة يف األشهر األخرية، أن تتماسك. فرتوح حتكي 
كيف تلّقت اخلرب، متفاجئة من وسائل اإلعالم اليت نشرته قبل أن 
تصل هي إىل بيت والدها »قبل أن أترك البيت اتصلت بشقيقي 
لويس أسأله عن وضعه، حاول أن يؤجل إبالغي إىل أن أصل، ثم 
قال لي. املفاجأة كانت أني مسعت اخلرب عرب اإلذاعة يف السيارة، 
ومل أكن قد وصلت بعد«. تلتفت إىل مفارقة حزينة »أمي أيضًا 

توفيت يوم ثالثاء، وكانت الساعة تقرتب من الواحدة والربع«.
روح أنسي احلاج انتقلت أمس إىل السماء، قال أفراد عائلته. روح 
أنسي احلاج حتّلق فوقنا اآلن، وتذّكرنا بآخر خالصات عمره، كما قال 
لي مرة، وكان قد كتبها يف نّص: »بعد هذا العمر، فهمت أهمية 

أن نتحّلى بالشفقة. الشفقة بوصفها احلّب الكامل«. 

أعّد رحيله كأنه يشفق علينا
مهى زراقط

ما رأيكما لو انضّم انسي احلاج اىل هذه املغامرة؟
السؤال كان لزياد الرحباني. مل يكن جوزيف مساحة قد استقال من 
»السفري« بعد. كان البحث جتاوز دائرة الفريق االساسي املفرتض 
كأنه  توحي  بطريقة  الينا  انضم  الذي  زياد،  لكن،  معنا.  يكون  ان 
كان  الرحابنة.  أسرار  من  شيء  عن  امامنا  حتّدث  اجازة،  يف  كان 
ال  واالديب،  الشاعر  احلاج،  انسي  اىل  يشري  وهو  املباشرة  شديد 
أنسي الصحايف. مل أكن، يومها، أساجل يف ما يقوله جوزيف بأمر 
من هذا النوع. فقط اهتممت الرى اية معايري سيلجأ اىل استخدامها 
يف اجلواب على سؤال زياد. لكن جوزيف، قال سريعًا: لنجلس معه، 
خنربه عن مشروعنا، ثم نسمع رأيه، وبعدها نقدر واياه على اختاذ 

القرار.
يف جلسة مسائية قرب منزله يف ساسني، قابلنا أنسي بضحكة ال 
تشبه الصورة النمطية اليت كانت تسكن العقل والقلب معًا. كان، 
بالنسبة لي، خطأ شائعًا. مل يكن مهمًا، بالنسبة لي، ما الذي يفعله 
مع  نفسه  عجن  لرجل  كيف  يؤّرقين  كان  بل  ولياليه.  نهاراته  يف 
»النهار« ان يكون معنا يف جتربة ومغامرة، احد اهدافها تعرية مدرسة 

الصحافة التقليدية يف لبنان، وعلى رأسها »النهار«.
خالل اقل من ساعة، شرح انسي رأيه يف أمور كثرية تهّمنا. قال 
رأيه يف جوزيف. كان االمر مبثابة الصدمة. قال له: أنت اهم كاتب 
مقالة يومية يف عاملنا العربي. سأله بشغف: من اين لك القدرة على 

التجديد كل يوم؟ من اين لك القدرة على مفاجأة القارئ كل يوم؟
اللبنانية  الصحافة  يف  رأيه  انسي  وسأل  كعادته،  جوزيف،  هرب 
اعجابه مبن كان  انسي  اظهر  دقائق سريعة.  اليوم. ويف  والعربية 
رأيك  ما  له:  قال  اللبنانية.  الصحافة  مستقبل  فيهم  يرى  جوزيف 
يف جريدة تتجاهل اخلرب اليومي الذي ُيفرض علينا باسم املناصب 
واملواقع والوكاالت؟ رد انسي: هل جترؤون على فعل ذلك؟ هل 
سيقبل من ميّولكم ان تتجاهلوه، ال ان حتافظوا على مصاحله، هل 

يتحّمل منكم أال تنشروا اخباره واستقباالته وصوره؟
مل تنته اجللسة من دون نقاش سياسي مباشر. وجد انسي طريقته 
العربي  والعامل  لبنان  يف  اليوم  جيري  مما  موقعه  عن  احلديث  يف 
والعامل. روى لنا قصة اخراجه، ال خروجه، من »النهار« عام ٢٠٠3. 
قال حبرقة وقساوة: كيف لي ان اقبل تربير جرمية امريكا يف العراق، 
وألجل من؟ لكن حرقته االكرب، يف انه مل يكن يتصور انه سيتعذب 

كثريًا قبل ان جيد منربًا ينشر فيه اسباب تركه »النهار«؟
حسم جوزيف االمر سريعًا، وقال له كمن سبق ان عرض عليه التعاون 

ومسع قبواًل منه: هل ستكتب؟
يعرف  ال  وانه  السؤال.  هذا  من  تعبه  يشرح  وهو  انسي،  ضحك 
ان كان هناك من اشياء ستحّفزه على الكتابة. لكنه اضاف: لدي 
كان  ان  جوزيف  سأله  االجناز.  قيد  وهو   »3  – »خوامت  مشروعي 
باالمكان نشره على حلقات يف »االخبار«. وافق انسي فورا. وقال: 

رمبا، ال اعلم، رمبا اكتب.
مفاجأة  أنسي  لزياد:  جوزيف  قال  املنزل،  اىل  العودة  طريق  يف 

اجيابية، وسيضيف كثريا لـ »االخبار«.
■ ■ ■

مل يكن انسي مرتاحًا كثريًا لوضع »االخبار« يف العامني االخريين. 
زادت مالحظاته على التحرير. كان قلقًا من تراجع منسوب النقد. كان 
هاجسه محاية اهلامش. وكان أمله كبريًا مما جيري يف البالد وحوهلا. 
قال لي مرارًا: مل يعد يف البالد من حيظى باالحرتام. ويف املنطقة 
ترانا نضيع بني استبداديني وبني ثوار فاشلني بال اخالق. وما اخشاه 
على لبنان، ليس مزيدا من تسلط السارقني على احلكم فيه، او حتى 
على الناس، بل ان ينجح هؤالء يف سرقة ما تبقى من هواء احلرية.

قبل اشهر قليلة. تلقى انسي عرضًا للكتابة يف جريدة متّوهلا قطر. 
مل يتحدث عن االمر اال بعدما اجابهم. جاء اىل املكتب على عادته يف 
املساء. وكأنه كان يريد ان يسمع كثريون موقفه. اختار حلظة وجود 
عدد من الزمالء، وقال على طريقته الساخرة : قلت هلم، دعوني يف 

جريدة املمانعة الشيعية، بدل العمل يف جريدة الثورة الوهابية!
أنسي صار يتذكر اهلل واملسيح والعذراء. كان قاسيًا يف سخريته من 
كل شيء. من االحزاب واالديان والسلطات واملعارضات واالحتالالت 
واملقاومات. ومن قهر العامل الغين على ختلف الفقراء. وكان كثري 
االهتمام بعائلته الصغرية. صار يتحدث عنها اكثر بكثري من السابق. 
كأنه مل يعد جيد غريها اىل جانبه، او مل يعد غريها ما يعنيه يف هذه 
احلياة. هو مل يرغب يوما يف التحدث عن مرضه. وكان سخطه على 
اراد له الطبيب  الداء نفسه. وعندما  الطبيب اكثر من سخطه على 

التفّلت من وصفته، رفض انسي االكل والشراب.
يف اجلريدة، كما يف مقهى البناء، كما يف لياليه، ويف مجعاته، ظل 
انثى حق اقتحامه يف  انسي يرتك املكان االكثر دفئا للمرأة. الي 
اي وقت. كان يشعر بقدرة هائلة على جذب النساء صوبه. صوب 
ما يقوله، او حيكيه، او ينصح به، لكنه كان يعرف السر: كان حيث 
املرأة، مراهقة او ناضجة، زوجة او أّمًا او متفّلتة من العائلة، كان 
حيثهن على التمرد، على مساكنة احلرية يف كل شيء. على االهتمام 
بأجسادهن، وبأعماهلن، وبثقافتهن، وعلى التدرب يوميا لقهر سلطة 

الرجل. كانت املرأة املشتهاة، هي االكثر قربا من قلبه وعقله.
■ ■ ■

رحل انسي احلاج، االسم الكبري لرجل عاش بساطة احلياة حتى حلظاته 
ايامه.  كانت  كما  بال ضجيج  هادئ، صامت،  برحيل  رغب  االخرية. 
وكانت حريتي معه، وهو املستعد لكل شقاوة ولكل ما هو خمتلف، 
يف ان اجترأ على مطالبته مبراجعة مواد، كتبت عنه بصفة الراحل. من 
كان يصدق ان انسي، يكتب قبل موته، مقدمة ملّف يعد يف رثائه!

رحيل املفاجأة االجيابية
ابراهيم األمني
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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
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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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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

اعالنات
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Advertisement

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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Advertisement

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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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

مسيحية  أسرة  قتلت  القاهرة: 
أربعة  من  مكونة  سورية 
مبدينة  منزهلم  وأحرق  أفراد، 
ووفًقا  مصر.  يف  اإلسكندرية 
األهالي  فإن  الشرطة،  حملضر 
يف اإلسكندرية أبلغوا بإشتعال 
حريق يف شقة تقيم فيها أسرة 
الشرطة  وبإنتقال  سورية. 
أفراد  أن  تبني  احلريق  ملعاينة 
 44( طويل  خنلة  يوسف  أسرة 

سنة( تعرضوا للقتل مجيًعا.

عائلة ذبيحة
يوسف يعمل موظًفا بفندق يف 
وجدته  الشيخ،  شرم  مدينة 
دمائه  يف  غارًقا  الشرطة 
بأرضية  وجهه  على  ومسجى 
تعرض  بعدما  املعيشة،  حجرة 
البطن  يف  بسكني  للطعن 

والصدر والكتف األمين.
على  أيًضا  الشرطة  وعثرت 
 35( طويل  حنا  عبري  زوجته 
مسجاة  جثتها  وكانت  سنة(، 
على ظهرها فوق السرير بغرفة 
العنق. ومل  النوم، مذبوحة يف 
الزوجني،  جنل  اجلناة  يرتك 
وهو طفل يبلغ من العمر ست 
الشرطة  وجدته  إذ  سنوات، 
على السرير جبوار والدته، وقد 

تعرض للذبح يف عنقه أيًضا.
الشرطة على جثة منى  وعثرت 
يوسف،  شقيقة  سنة(   43(
غرفة  يف  الظهر  على  مسجاة 
تعرضت  وقد  األخرى،  النوم 

الوريد.  إىل  الوريد  من  للذبح 
أن  الشرطة  حمضر  يف  وورد 
وعثر  مسيحيون،  الضحايا 
يرتدون  وهم  مقتولني  عليهم 
من  وظهر  مالبسهم.  كامل 
الشقة  حمتويات  أن  املعاينة 
للحرق  املطبخ  تعرض  مبعثرة، 

وأتت النريان على حمتوياته.

اجلاني استخدم مفتاًحا
مدير  العبد،  ناصر  اللواء  قال 
باإلسكندرية،  اجلنائية  املباحث 
لـ«إيالف« إن التحريات األولية 
وقعت  اجلرمية  أن  إىل  تشري 
بدافع اإلنتقام، مشرًيا إىل أن 
اجلناة مل يسرقوا أية حمتويات 
كانت  أنها  رغم  الشقة،  من 
تضم مشغوالت ذهبية وأشياء 

قيمة.
وأضاف: »دخل اجلناة إىل منزل 
الباب،  طريق  عن  املغدورين 
باستخدام مفتاح، ما يشري إىل 
أنهم على عالقة بالضحايا، ممن 
أو  املعارف  دائرة  يف  يقعون 

األقارب«.
وحول ما إذا كان تأييد األسرة 
السورية لألسد ونظامه هو سبب 
تعرضهم للقتل، قال العبد إن 
التحريات تشري إىل أن اجلرمية 
جنائية، »وقد يكون اهلدف هو 
ألسباب  اإلنتقام  بدافع  القتل 
ستكشفها التحريات، والشرطة 
املصرية تكثف جهودها من أجل 
أسرع  يف  اجلناة  على  القبض 

وقت«.

ضحايا تأييد األسد!
الرمسية  الصفحة  ونشرت 
أربع  اإلسكندرية  أمن  ملديرية 
أمني  اللواء  األمن  ملدير  صور 
موقع  معاينة  أثناء  الدين  عز 
احلادث وجثث القتلى، ونشرت 
املعاينة  يظهر  فيديو  مقطع 
يف  حذفته  أنها  إال  واجلثث، 

وقت الحق.
املواقع  بعض  وتداولت 
على  أقوااًل  املصرية  اإلخبارية 
رجحوا  اجلريان،  بعض  لسان 
وراء  الدافع  يكون  أن  فيها 
السياسي،  اإلنتماء  القتل 

السيما أن الضحية الرابعة وهي 
منى خنلة، كانت تعرب عن دعمها 
بشار  برئاسة  السوري  للنظام 
إال  السورية.  األزمة  األسد يف 
تتمكن  »إيالف« مل  الزميلة  أن 
تلك  مصداقية  من  التأكد  من 

الرواية.
جريان  من  أمحد،  حممد  وقال 
األسرة القتيلة، إن يوسف خنلة 
بهدوء  يعيشون  كانوا  وأسرته 
بشارع العز مبنطقة اإلبراهيمية، 
ومل يكونوا حيبون اإلختالط مع 
أن  نفى  أمحد  أن  إال  اجلريان، 
يكون أي منهم أعلن أمامه أنهم 

من مؤيدي األسد.

اجلاني دخل املنزل مستخدًما مفتاحه
ذبـح عـائلة مـسيحية سـورية يف اإلسكندرية

صربي عبد احلفيظ

صورة للعائلة التي ذبحت نشرها صديق لهم على فايسبوك

احتفلت مكتبة االسكندرية األثنني 
العربي  اخليل  موقع  بافتتاح 
االنرتنت،  شبكة  على  املصري 
حيث عكفت املكتبة خالل الفرتة 
البحث  جهود  خالل  من  املاضية 
والتوثيق على توثيق تاريخ وجود 
اخليل يف مصر ودور أهلها يف 
احلفاظ على نقاء ساللته عرب موقع 
http://www.bibalex.  الكرتوني

.org/EGARABIANHORSE
احتفالية  يف  االفتتاح  حصل 
تقام ببيت السناري األثري حبي 
التابع  بالقاهرة،  زينب  السيدة 
واصدرت  اإلسكندرية.  ملكتبة 
كتيًبا  املناسبة  بهذه  املكتبة 
من  بقدر  املوقع  حمتوى  يشرح 
التفصيل، من حترير عمرو شليب 
مرعي.  نصر  الدكتور  وتصوير 
هامش  على  املكتبة  تنظم  كما 
للخيل  صور  معرض  االحتفالية 

يستمر أياًما.
شليب،  عمرو  الباحث  أوضح 
أن  املشروع،  عن  املسؤول 
للمشروع  الرئيسي  اهلدف 
املصرية  اجلهود  توثيق  هو 
نقاء  على  احلفاظ  يف  تارخيًيا 
املصري  العربي  احلصان  ساللة 
جوانب  واستعراض  األصيل، 
أخرى يف عامل اخليل قد ال تبدو 

كثرًيا للعامة.
وأكد أن احلصان العربي املصري 
اخليول  وأقوى سالالت  أهم  من 
وأغالها  العامل  مستوى  على 
أمجل  من  أيًضا  أنه  »كما  مثًنا، 
اإلطالق،  على  املوجودة  اخليول 
فقوامه وجسمه يعربان عن روعة 
يعد  كما  والتناسق،  اجلمال  يف 
برتبية  للمهتمني  ا  هامًّ مصدًرا 
وأنقى  أفضل  لتوليد  اخليول، 
كله،  العامل  يف  اخليل  سالالت 

مكتبة اإلسكندرية حتتضن تاريخ اخليل العربي يف مصر
من  عجب  وال  أسرعها،  وكذلك 
أن اخليول املصرية متثل 4 باملئة 
على  املوجودة  اخليول  دماء  من 
مزارع  وهناك  العامل،  مستوى 
أرجاء  مجيع  يف  منتشرة  كثرية 
اخليول  إنتاج  يف  خمتصة  العامل 

املصرية فقط«.
نتحدث  كنا  »إذا  شليب:  أضاف 
عن هذا املخلوق اجلميل، فلسنا 
فإن  التاريخ،  عجلة  عن  مبنأى 
احلفاظ  يف  وأهلها  مصر  تاريخ 
العربي  اخليل  ساللة  نقاء  على 
عرب  عليه  واحملافظة  املصري 
ا،  جدًّ حافل  املختلفة  العصور 
يعرفون  ال  الناس  من  وكثري 
عنه شيًئا، ومن هنا جاءت فكرة 
لعرض  اإللكرتوني  املوقع  هذا 
وتعريف القراء واملهتمني بتاريخ 
والذي  مصر،  يف  اخليل  وجود 
خصصت صفحاته بصورة خاصة 
للخيل العربي املصري، وبصورة 
وأفردت  العربية  للخيول  عامة 
عند  اخليل  لتناول  أقسامها 
العرب، وتاريخ اخليل يف مصر، 
املصرية،  األنساب  وخطوط 
ومقاالت  وأقوال  اخليل،  وعامل 

يف اخليل«.
وأكد أن اهلدف من ذلك هو أن 
يكون هناك مصدر موثق لكل ما 
املصري  العربي  باخليل  يتعلق 
مقصًدا  يكون  واحد،  مكان  يف 
لكل احملبني واملهتمني باخليول 

العربية املصرية.
ويقول شليب: »إذا كنا يف مكتبة 
اإلسكندرية قد بدأنا تلك البداية 
العربية املصرية من  عن اخليول 
نتمنى  فإننا  املوقع،  هذا  خالل 
من مجيع املهتمني بشئون اخليل 
أال حيرمونا من مشاركاتهم اليت 

ميكن أن نثري بها املوقع«.
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

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

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

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.
من  الطالللمزيد  أولياء  من  اللبنانية  اجلامعة  تطلب  وهلذا 

املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال
روزين: 0412842382  او  إيف: 0433773766 

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - جملس والية 
فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني

اىل  الطريان  أمريكا شركات  الداخلي يف  االمن  وزارة   دعت 
التحلي باكرب قدر من اليقظة على رحالتها املتجهة اىل الواليات 
املتحدة بسبب وجود انباء عن حماوالت ركاب اخفاء متفجرات 

يف احذيتهم.
واشنطن:  حذرت احلكومة االمريكية شركات املالحة اجلوية من 
اخطار تتصل بركاب قد حياولون اخفاء متفجرات يف احذيتهم، 

وفق ما نقلت شبكة ان بي سي التلفزيونية االربعاء.
وهذا التحذير يذكر بقضية الربيطاني ريتشارد ريد الذي حاول 
تفجري طائرة متجهة من باريس اىل ميامي مستخدما متفجرات 
خبأها يف حذائه يف كانون االول/ديسمرب 2011. وميضي ريد 

عقوبة السجن مدى احلياة.
كشف  تشأ  مل  رمسية  مصادر  عن  نقال  بي سي  ان  واوردت 
هويتها انه استنادا اىل معلومات »ذات صدقية« لالستخبارات 
اىل  الشركات  االربعاء  الداخلي  االمن  وزارة  دعت  االمريكية، 
التحلي باكرب قدر من اليقظة على رحالتها املتجهة اىل الواليات 

املتحدة.
هذا  تاكيد  الوزارة  رفضت  برس،  لفرانس  سؤال  على  وردا 
التهديد اجلديد، مكتفية بالقول انها »تتقاسم بانتظام معلومات 

مالئمة مع شركائها االمريكيني والدوليني«.
واضافت متحدثة باسم الوزارة يف بيان ان »منظومتنا االمنية 
تلحظ عددا من االجراءات املكشوفة وغري املكشوفة، استنادا 
اىل اخر املعلومات االستخباراتية، وعلى جاري العادة فان وزارة 
من  اطار  وفق  االمنية  تدابريها  تقييم  تواصل  الداخلي  االمن 

التهديدات يتطور يف شكل دائم«.

احلكومة األمريكية حتذر من أحذية 
مفخخة على منت رحالت عن  املسؤولة  املؤسسة  ريببلك،  هيلينيك  صندوق  أعلن 

اخلصخصة يف احلكومة اليونانية، أن صندوق جريمني سرتيت 
العقاري وهو الصندوق الذي ميثل املستثمرين العرب، تقدم 
بأفضل عرض لالستحواذ على حصة األغلبية يف منتجع أستري 

باالس فولياغميين.
فندقي  وترقية  لتطوير  املستثمرون   للتقارير، خيطط  ووفًقا 
»أريون« و«ويسنت«، وهما الفندقان الرئيسان يف املنتجع، 
بناء 20 مسكًنا  الفنادق ذوات 6 جنوم، إضافة إىل  إىل فئة 

فاخًرا ألغنى الشخصيات يف العامل.
ويأتي ذلك يف سياق دعوة اليونان للمستثمرين اخلليجيني، 
وخصوًصا السعوديني، إىل االستثمار يف الدولة السياحية اليت 
تعاني أزمة اقتصادية قاسية، فاحتة الباب هلم أمام احلصول 
على إقامة رمسية خلمس سنوات قابلة للتجديد، على أن ال يقل 

االستثمار عن ربع مليون يورو.
العام  القنصل  قال  اجلاري،  )فرباير(  شباط  منتصف  ويف 
أصدرت  اليونان  إن  بوليخرنيو  خورنيس  جدة  يف  اليوناني 
قانوًنا جديًدا يسمح للمستثمرين من غري دول االحتاد األوروبي 
اليونان،  كاملة يف  سنوات  ملدة مخس  إقامة  على  باحلصول 
بشرط االستثمار مبا ال يقل عن 250 ألف يورو، داعًيا سيدات 
الكبرية املتاحة  ورجال األعمال السعوديني الستغالل الفرص 

صندوق استثماري خليجي يشرتي منتجًعا سياحًيا يونانًيا
والصناعة  والعقارات  الطاقة  جماالت  اليونان يف  أمامهم يف 

والسياحة.
بها  قامت  زيارة  هامش  على  اليوناني  القنصل  دعوة  جاءت 
للسعودية،  كيفالوجياني  أولغا  اليونانية  السياحة  وزيرة 
فاعلة  اسرتاتيجية  إقامة شراكة  تريد  بالدها  أن  أكدت خالهلا 
تتمتع خبربات وفرص  اليونان  أن  إىل  السعودية، مشرية  مع 
استثمارية، خصوًصا يف قطاع السياحة، الذي يستفيد منه 20 

باملئة من اليونانيني.
كما أكدت الوزيرة أن بالدها، ممثلة يف القطاع اخلاص، تتطلع 
باهتمام كبري إىل شراكة فاعلة مع قطاع األعمال السعودي، 
من خالل تبادل إقامة شراكات وتبادل الزيارات التجارية بني 

البلدين.
ودعت كيفالوجياني القطاع اخلاص السعودي إىل أهمية التعاون 
واالستفادة من اخلربات اليونانية يف جمال االستثمار يف جمال 
السياحة، مشرية إىل أن القطاع ال يزال جاذًبا من حيث العوائد 

واإلجراءات االستثمارية.
إماراتًيا، وقعت اإلمارات يف تشرين األول )أكتوبر( املاضي 
اتفاقية محاية وتشجيع االستثمار باألحرف األوىل مع مجهورية 
اليونان، يف إطار تعزيز العالقات التجارية واالستثمارية اليت 

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

الكبري أنسي احلاج
غّيب املوت أنسي احلاج ليحيا هذا الكبري يف ضمري وطنه وناسه..
صحايف أملعي وشاعر كبري جمدد وباحث يف حقيقة وجود االنسان.. 
عمالق الكلمة اليت تبين هيكل احملبة والعدل واحلرية ومناضل يف 

جبهة احلق الوطين لطرد لصوص اهليكل اىل نار اجلحيم..
أنسي احلاج أنت حّي يف ضمائرنا النك ابن وقفات العز والبطولة 

املؤمنة.. رمحك اهلل.
***

أردوغان ينصح األسد
يف زيارته »الزحفطونية« اىل طهران االسبوع املاضي اقرتح حفيد 
ما  االيرانية  القيادة  على  اردوغان  العثماني  السفاح  باشا  مجال 
االسد  بشار  الرئيس  قوة  ملسنا  »حنن  والصورة  وبالصوت  يلي 
وااللتفاف الشعيب حوله والوحدة العقائدية اليت جتمع بني اجليش 
والشعب والقيادة يف سورية.. لكنين اقرتح ان يستقيل ويعلن 

ترشيحه وقد يفوز يف االنتخابات..«.
االسد مل يرّد لكنه يعمل يف مواجهة املؤامرة املستمرة على بالده 

منذ اكثر من ثالث سنوات..
يا اردوغان انت وكل الذين تآمروا على بالدنا اىل مذبلة التاريخ، 
وعليكم ان تعلموا ان أمة احلرف معلمة االمم، لن ترضى اال حياة 

العز والشرف والكرامة.. ومن يعش يَر.

***
فريا ميني قريبا يف اسرتاليا

الكبرية فريا ميني قريبا يف زيارة اىل هذه البالد اجلميلة كما مّستها 
يف لقائها التلفزيوني االخري هذا االسبوع... فريا ميني عنوان كبري 
ومثل اعلى لصورة املرأة املناضلة بسالح الوعي، سالح الكلمة اليت 
تبين االنسان وترسخ فيه فضائل وقيم هي جوهر فلسفة وجودنا 
القومي واالنساني. تلك املرأة العظيمة كان يصح بتسميتها وزيرة 
اعالم وثقافة، النها حقا كما قال جربان هي وجه االمة وصورة حية 

عن تراثها ورسالتها النهضوية اهلادفة..
فريا ميني ايتها املقاومة الشريفة، حنن كمغرتبني نعتز بك، وهؤالء 
تلك  الذكور،  من  وكثرة  رجال،  أشباه  هم  املسوسون  الساسة 
مثيالتك  مناضالت  لكن وطنا أجنب سيدات فاضالت  مصيبتنا... 
هن من يؤسس لبناء االنسان- اجملتمع  يف رجال الغد ونسائه.. 

الـساعـة 25 فـي ملـبورن
لِك دور كبري وتليق بك تلك الكرسي الفارغ يف اجلوهر، برئاسة 
مجهورية لبنان الغد.. لبنان اجلديد، لبنان العز والكرامة.. لبنان 

الرسالة.
 ***

وئام وهاب
ابن الكلمة الرافضة للذل والعبودية، رجل املوقف القومية الشريفة، 
شجاع بطلته يقول كلمته وال ميشي... وئام وهاب عاتب على 8 
آذار، وهو يعرف مواقف 14 آذار.. هو ينتمي جلماعة الوعي املعرب 
عن االصالة والوجود يف زمن خنوض فيه مقيمني ومغرتبني حرب 

وجود، اي نكون او  ال نكون!!!
وئام وهاب يصف الوضع يف وطننا كما هو... اي هناك مجاعة 
اخرى  مجاعة  وهناك  لتصونه،  عنه  تدافع  الوطن  هذا  يف  مؤمنة 
بالطائفية  متسرتة  الصهيوني  الكيان  ملصلحة  تعمل  متصهينة 
واملذهب واملنطقة والدين، تلك اجلماعة تقول بالسيادة واحلرية 
بالعفاف  حتاضر  قحباء  فستان  هو  الثالوث  هذا  واالستقالل، 

متاما..
الوهابي  الفكر  واصحاب  الصهيونية  بني  فرق  ال   « يقول  الرجل 
التكفريي فكلهم ارهابيون مصريهم املوت احملتم«.. يضيف وهاب 
هناك رجل كبري مبوقفه يعرب عن ارادة كل املقاومني الشرفاء يف 
لبنان وكل الوطن العربي هو مساحة السيد حسن نصر اهلل الذي 
يقول ويفعل النه مؤمن مبقولة اميانية هي احلقيقة عينها، احلقيقة 
اَرس ثالثا، بهذا  عرف اوال، ان تقال ثانيا وان متمُ اليت جيب ان تمُ
االميان نكون او  ال نكون، وبه سنكون القضاء والقدر والقوة اليت 
غري جمرى التاريخ. احلق نقول أحببَت الرجل ام ال، لكنك حترتمه  ستمُ
حتما... يف زمن يقال فيه عنا كثرة من الذكور وقلة من الرجال.. 

وئام وهاب رجل املواقف.. حتية له يف عرينه.

***
الشاعرة إيناس انطون خمايل

نرفع حتية وشكر كبريين للشاعرة ايناس انطون خمايا، هي شاعرة 
واعالمية متألقة وناجحة الن اعماهلا تصب يف مصلحة اجملتمع ومنفعة 
ناسها.. ايناس املناضلة يف سالح الكلمة الواعية اليت تبين االنسان 
اجلديد هي حتمل اجازة يف االعالم،  عضو نقابة احملررين، عضو 
احتاد الكتاب اللبنانيني، رئيسة نادي الصحافة. حمررة يف جملة 

احلوادث، هلا برامج اذاعية، تراثية، ثقافية واجتماعية.. »ضياعنا« 
برنامج اذاعي استمر عشر سنوات.. »نار ال تنطفئ« ديوان شعر 
ّزع يف كل احناء عاملنا العربي واىل  و »هكذا منلك الدنيا« ديوان ومُ
بقضية  اميان كبري  احلدود.. كلمتها رسالة فرح، وقصيدتها  عرب 
شعبها، الغاية من كتاباتها هي االنسان الواعي املقاوم.. تقول 
هذا االنسان هو راحيت ورجائي.. يظن الكثريون ان زمن البطولة 
قد وىل، واحلق اقول ان البطولة والكفاح من والد واحد هو احلب، 
وام واحدة هي احلياة.. فال احلب ينتهي وال احلياة تنتهي، والبطولة 
يف ان حنب.. يا بطال رأيته يف كل قصصي وكتيب واحالمي.. يا 

بطال أنقذ واقعي وأحبين.. احبك اليوم اكثر..
ايناس شكرا الهدائك انه حقا »رسالة فرح« يف زمن الوجع والقلق 
واحلزن. وصدق الكبري اهلادي الذي قال: »ان أزمنة مليئة باحملن 
والصعاب تأتي على األمم احلية والنفوس الكبرية.. فال يكون هلا 
انقاذ منها اال بالبطولة املؤمنة املؤيدة بصحة العقيدة االميانية اليت 
بيادر احلصاد  اليوم على  بأمثالك ومنت وكربت وهي هي  رعت  زمُ
مواسم عز وكرامة، صراع وشهادة وموت من اجل احلياة، لنحيا اىل 
األبدية.. يبقى ان أقوهلا لِك ومن اسرتاليا يف صمتك امسع ضجيج 
كلمات:  فمه  على  ويطبع  بيده  يأخذ  اجلمال،  اىل  يتسلل  احلياة 

الصمت هو فن االصغاء.
***

عمالق امسه دريد حلام
دريد حلام جزء اساسي من حياتنا، كلنا نذكره وعلى طول وعرض 
ساحات العامل العربي واملغرتبات.. لكنه مشرقي غّب بنهم الصائم 
وأعادها  ومجاهلا  وحقها  خريها  بكل  احلياة  تعاليم  من  قرون  منذ 
منابر خري ومنفعة لكل شعبه وخاصة يف مشرقنا العربي. دريد حلام 
يقول: الرحابنة هم هيكل امياننا الكبري، وفريوز هي مالكنا.. هي 
صوتنا.. هي حزننا وفرحنا. قالتها لي االسبوع املاضي يا دريد 
اذا كنا اليوم نشكو ظلم العامل لنا، فالظلم لن يدوم والتاريخ ليس 
فقط من صنع البشر الن اهلل حاضر معنا وساكن فينا. وهو نفسه 
يردد اليوم على مسامعنا »سيكون لكم يف العامل ضيق لكن ثقوا 
العامل«.. فريوز تؤكد ان فينا قوة.. فريوز مؤمنة ان  انا غلبت 
ارض الرسالة ووطن الكلمة اليت جتسدت رّبا صارع التنني وقتله.. 
واالرهاب  واالغتصاب  االحتالل  تنني  معنا  يصارع  اليوم  هو  هو 
العربي  وطننا  ثروات  »اخليربيني«  سارقي  وكل  والكفر  والتآمر 
الكبري خدمة حلركة بين صهيون الذاهبة اىل املوت مع كل جحافل 

االرهاب ومشتقاته وتوابعه وان غدا لناظره قريب..
اليامسني ونبض  أريج  الكبري يف عرين  ايها  دريد حلام حتية لك 
البطولة واحلياة يف دمشق.. ولِك يا فريوز حبنا الكبري، ال تسألي 

من حنن! حنن أنِت مع صباح النور.. نور ناسك ونار أعدائك.



Page 27صفحة 27     

ملبورن

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

التيار الوطين احلر يف ملبورن حيتفل بعيد احلب حبفل غداء عامر

مبناسبة عيد احلب اقام التيار الوطين احلر 
يف ملبورن حفل غداء وذلك ظهر يوم االحد 
املاضي يف مطعم املازات وبدون دعوات 
مسبقة حضر املناسبة مجيع اعضاء التيار 
واالصدقاء  املؤيدون  فيهم  مبن  الوطين 
يشهدون  والذين  عائلتهم  مع  واحملبون 
على جناح التيار يف والية فكتوريا الذي 
يعمل بوفاء واخالص وتفاٍن من اجل كلمة 
احلق. هذا التيار الذي ال يرتك مناسبة اال 
ويفيها حقها وعيا مشرقا بكل فخر ليكون 
مثال لالجيال الصاعدة ويعطي اروع صورة 

عن لبنان بتقاليده وعاداته.
يف  التيار  مدح  ليس  هنا  مايهمين  ان 
 مسريته االغرتابية امنا كلمة حق جيب قوهلا.
ملبورن  يف  مكتبه  رئيس  رحب   وقد 
السيد شربل راضي باحلضور وهنأ اجلميع 
بعيد احلب متمنيا جلميع العائالت ان تبقى 
احملبة عامرة يف بيوتهم وتابع قائال منذ 
مع  متواصلة  ولقاءاتنا  اثنيت عشرة سنة 
حضوركم  على  مجيعا  اشكركم  بعضنا 
على  وليلى  بشار  وأشكر  كما  املميز 

العميد سليمان بو خاطرالسيدة امال شربل راضي

سايد حاتم الرئيس السابق للجامعة والسيدة جنات زوجته وشفيق الشويري وزوجته نهى

سالم حداد وزوجته، نبيل حنا وزوجته، حسن 
مرعي وزوجته

 الزميل كميل مسعود وزوجته جيزال مسعود

شربل راضي وبخعازي ومدام شهدا

جهاد راضي وزوجته وابنته

شربل راضي يلقي كلمتهنهاد شهدا يلقي كلمته

فادي حنا وزوجته وميالد حنا وزوجته 

سايد حاتم وزوجته وحضور

»كفن تورينو«... والفرضية 
اجلديدة املذهلة 

انها الفرضية اجلديدة املذهلة حول "كفن تورينو"، واليت تؤيد 
صدقيته. فقد اعلن اخريا فريق من الباحثني االيطاليني من 
معهد "البوليتكنيك" يف تورينو، وهو جامعة ايطالية حمرتمة، 
ان الكفن ميكن ان يكون من عصر يسوع املسيح، وانه ميكن 

ان يكون وليد انبعاث نيوترونات ناجم عن زلزال.

 ،"Livescience.com" وشرح الفريق يف دراسة نشرها موقع
ان الزلزال الذي بلغت قوته 8,2 على مقياس رخيرت، والذي 
الطالق  كفاية  قويا  كان  رمبا   ،33 العام  اورشليم  شهدته 
جزيئات نيوترون من صخور سحقت. وميكن ايضا ان يكون 
فيض النيوترونات تلك هو الذي يقف وراء طبع صورة وجه 
 رجل وجسمه على الكفن، بعد تفاعلها مع ذرات النيرتوجني".
النتيجة  اىل  النيوترونات  تلك  انبعاث  تسبب  رمبا  كذلك، 
املربكة يف فحص الكربون 14 الذي اجري على الكفن العام 
1988، واليت ارجعت عمره اىل القرنني الثالث عشر والرابع 
عشر، ورجحت بالتالي ان يكون تزييفا. »هذه النيوترونات 
يف   14 الكربون  نظري  مستوى  بزيادة  تسببت  تكون  قد 

الكفن«.

وقال الربوفسور الربتو كاربنتريي: »نعتقد ان انبعاث تلك 
النيوترونات رمبا ادى اىل طبع الصورة على الياف الكتان 
اليت يتشكل منها الكفن، وذلك من خالل تفاعل النيوترونات 
مع نوى النيرتوجني، وتسبب ايضا بتحديد خاطىء للكربون 

14 يف الكفن«.

كتبه  مبا  يذكر  بالكفن  الزلزال  عالقة  ابراز  ان  اىل  يشار 
االرض  »تزلزل  على   )56-45/27( اجنيله  متى يف  الرسول 
»وِعنَد  الروح«.  يسوع  »اسلم  بعدما  الصخور«،  وتشقق 
اِلثِة. وحنَو  اعِة الثَّ ى السَّ ها ظالٌم حتَّ َم على األرِض ُكلِّ هِر خيَّ الظُّ
الثِة صَرَخ َيسوُع ِبصوٍت َعظيِم: إيلي، إيلي، مِلا  اعِة الثَّ السَّ
َشبقتاني؟ أي إهلي، إهلي، ملاذا َتركَتين؟... وصَرَخ َيسوُع 
ًة وأسَلَم الّروَح. فَانَشقَّ ِحجاُب اهَليكِل  مّرًة ثانيًة َصْرَخًة َقِويَّ
قِت  وَتشقَّ األرُض  وَتزْلَزلِت  أسَفَل.  إىل  أعلى  ِمْن  َشطَريِن 
يسنَي  خوُر. وَانفَتَحِت الُقبوُر. فقاَمْت أجساُد كثرٍي ِمَن الِقدَّ الصٌّ

الّراِقديَن...«.

الفرضية اليت اعلنها كاربنتريي تثري جمددا  ايا يكن، فان 
آخرون  علماء  ابدى  وقت  يف  الكفن،  صدقية  حول  اجلدل 
الدوات   14 الكربون  فحص  ان  شارحني  هلا،  معارضتهم 
مصدرها مناطق زلزالية يف اليابان مل يسجل اطالقا نتائج 
 LiveScience خمتلفة بقدر النتائج املزعومة للكفن. ونقل موقع
عن برفسور اجليوكيمياء البيئية يف جامعة »غالسكو« غوردون 
الكربون  لفحص  اثرية  ادوات  عقود  »اننا خنضع من  كوك 

14، ومل يواجه احد حتى اليوم خطأ مماثال«.

عن  مسؤواًل  ليس  أّنه  إىل  األلكرتوني  النهار  موقع  يلفت 
الكرام احلفاظ على  القّراء  اليت ترده ويأمل من  التعليقات 

احرتام األصول واللياقات يف التعبري.

حسن مرعي وزوجته، نبيل حنا وزوجته وحضور

كرمهما الزائد.
الزغلول  كلفين  لقد  بقول  وتابع 
بهذه  احلارة  تهنئته  اليكم  انقل  ان 
املناسبة معتذرا عن احلضور السباب 
ارادته  نطاق  عن  خارجة  اضطرارية 
بسبب وجوده يف سدني مع عائلته 
املسيحيني  تهجري  عن  كلمته  وختم 

يف املشرق العربي.
احلر  الوطين  للتيار  السابق  الرئيس 
كلمته  اختصر  شهدا  نهاد  السيد 
يوم  عون  العماد  قاهلا  حق  بكلمة 
طالب حبكومة وحدة وطنية ومن اجل 
ذلك كانت وثيقة التفاهم مع حزب 
اهلل.وليس كما يفسرها املصطادون 

باملاء العكر.
شربل  السيد  زوجة  راضي  امال 
حيث  للسيدات  هدايا  قدمت  راضي 
ويف  الطاوالت.  مجيع  على  جالت 
نهاية اليوم تقبل اجلميع التهاني مع 

بعضهم. 

حضور
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اعداد:  أكرم املغوّش

االكامييه احلسناء مرينا منيمنه
مصلحة الوطن فوق اي 

مصلحه  

وجــــه
االســـبوع

كان  متى  والوطن  اجملتمع  حلياة  نور  العلم 
الساعي لتحصيل العلوم ملتزمًا  به.

ويف سيدني حيث تزور االكادمييه االستاذة 
تيار  يف  االغرتاب  مسؤولة  منيمنه  مرينا 
املستقبل واليت رعت الدوره الرياضيه لكأس 
ينظمها  اليت  احلريري  رفيق  الشهيد  الرئيس 
االعالمي املهندس سعيد مصطفى علم الدين 
احلقل  يف  ناشطني  من  متناسق  عمل  وفريق 
الوطين واالجتماعي يف مقدمتهم الناشط خالد 

االشريف .
ولدت احلسناء االستاذة مرينا يف بريوت يف 

بيت علم وثقافه وترعرعت وعاشت فيها 
السياسيه  بالعلوم  ماجستري  على  وحازت 
من جامعة القديس يوسف وهي تتقن اللغات 
هواياتها  ومن  والفرنسية  واالنكليزية  العربية 
والشعريه  واالدبيه  السياسية  الكتب  قراءة 
ومساعدة احملتاجني وخاصة االيتام اميانا بقول 
اهلل يف كتابه العزيز )واما اليتيم فال تقهر واما 

السائل فال تنهر واما بنعمة بربك فحّدث(
املستقبل  تيار  اىل  انتميت  مرينا:  وتقول 
الغالي  لوطنا  زاخر  مستقبل  اىل  ارنو  النين 
لبنان الذي دفع دولة الرئيس الشهيد حياته 
من اجله ورفاقه وعشرات االالف من الشهداء 

االبرار .
وقد خرج الرئيس الشهيد من الشعب وبنى 
الصروح العلميه والثقافيه واالقتصاديه وعلى 
عاتق املؤسسات اليت بنى صروحها كان رمحه 
اهلل قد علم ما يقارب اربعني الفا من صبايا 
وشباب لبنان على اختالف طوائفهم واديانهم 

واطيافهم اميانًا منه رمحه اهلل ببناء االنسان 
وعلى قاعدة »اهلل طعمك كول واطعام« وحنن 
الشاعر  مع  نردد   ثراه  اهلل  طيب  نستذكره 

العربي:

ما كل ما يتمناه املرء يدركه 
       جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن 

وحيلو لي ان اقول دومًا :
اعلل النفس باالمال أرقبها 

      ما اضيق العيش لوال فسحة االمل 
احلسناء االكادمييه مرينا منيمنه صبية مجيلة 
يف تفكريها وهي تؤمن  باهلل وبوحدة الشعب 
يتناسى  أن  امنياتها  ومن  والعربي  اللبناني 
الناس مجيع اخلالفات ويقدموا مصلحة الوطن 
احلبيب  لبنان  حتيي  وهي  مصلحه  أي  على 
عاصمة  رأسها  مسقط  بريوت  وعاصمته 
الثقافة واملقاومة ضد العدو الصهيوني كما 
املغتصبه  العربية  االراضي  تعود  أن  تتمنى 
يف فلسطني واجلوالن وسائر اراضينا احملتله 

ولن يضيع حق وراءه مطالب.  

رحلة اجلواد العربي االصيل من جزيرة العرب اىل 
سهوب روسيا الثلجية

ورد ذكر اجلواد العربي األصيل 
يف روسيا يف مطلع القرن السابع 
"الفرتة  يسمى  ما  يف  عشر 
تربية  خرباء  بعض  لكن  املظلمة". 
فرتة  يف  أنه  اىل  أشاروا  اجلياد 
حكم القيصر ايفان الرهيب )القرن 
اجلياد  كانت  عشر(  السادس 
اآلتية من الشرق وال سيما اجلياد 
العربية حتظى بالتقييم الرفيع يف 
أعداد  وجلبت  القيصر.  اسطبالت 
األصيلة  العربية  اجلياد  من  كبرية 
اىل روسيا يف النصف الثاني من 
القرن السابع عشر يف فرتة احلرب 
مع تركيا ، علما ان أكثرها كانت 
مربي  اورلوف  الكونت  حوزة  يف 
يف  الكبري  اخلبري  املوهوب  اجلياد 
 1771 عام  ويف  املضمار.  هذا 
اىل  كهدية  سورية  والي  قدم 
كميتا  أصيال  عربيا  جوادا  اورلوف 

أطلق عليه إسم "علي بك")نسبة اىل الوالي( مع 
عدة أفراس. وبعد توقيع اتفاق الصلح مع تركيا 
وأفراس  جياد  عدة  على  كهدية  اورلوف  حصل 
ممتازة من أعيان األتراك ، وكذلك من السلطان 
حبرا  روسيا  اىل  اجلياد  كافة  وجلبت  نفسه. 
بواسطة السفن يف عام 1771 ، ولكن جلب عن 
مشهورة  من ساللة  فقط  واحد  جواد  الرب  طريق 
 60000 له  مثنا  اورلوف  ودفع  " مسيتانا"  إمسه 
روبل ) وهو مبلغ طائل يف ذلك الزمان اذا ما 
علم ان مثن البقرة عندئذ كان 3 روبالت(. ونقل 
تركيا  عرب  العرب  جزيرة  من  روسيا  اىل  اجلواد 
يف  روسيا  اىل  اقتيد  ثم  ومن  وبولندا.  واجملر 
عام 1776 مبرافقة احلرس وبشهادة من السلطان 
الرتكي. وكان ارتفاع مسيتانكا حتى أعلى الكاهل 
يعادل 4ر153 سم. وقد جرت االستفادة منه يف 
فرتة موسم واحد ونفق يف عام 1777 وخلف اربعة 
ذكور وأنثى واحدة. RT اللوحة رقم 1 أما اجلواد 
عام  يف  روسيا  اىل  جلب  الذي  اآلخر  االصيل 
1775 فهو "سلطان االول" وقد جرت االستفادة 
وأنثى  ذكور  ثالثة  وخلف  واحد  موسم  ملدة  منه 
واحدة. وبالرغم من ان فرتة استخدام مسيتانكا 
وسلطان االول كانت قصرية فقد تركا اثرا عظيما 
استحدثت  حيث   ، روسيا  يف  اخليول  تربية  يف 
ساللتان جديدتان منهما هما: جواد اورلوف اخلاب 
وجواد الركوب الروسي. وقبل ثورة 1917 كانت 
مزرعة سرتوغانوف يف مشال القوقاز حيث وجد 
100 جواد يف اسطبالتها تعترب أكرب مزرعة لرتبية 
عام  ويف   . روسيا  يف  االصيلة  العربية  اجلياد 
سرتوغانوف  ضيعيت  موقع  يف  تأسست   1921
احلكومية  ترييك  مزرعة  سابقا  غريي  وسلطان 
ويف  أمجع.  العامل  يف  املشهورة  اجلياد  لرتبية 
العظيم  الركود   " ساد  حني  الثالثينيات  اعوام 
السوفييت  االحتاد  اشرتى  الغربية  اوروبا  يف   "
جيادا مثينة للغاية يف فرنسا وبريطانيا من أجل 
تكاثرها. ويف عام 1939 جلبت من بولندا ومن ثم 
من املانيا بعد احلرب جمموعة من اجلياد العربية 
اجلياد  لرتبية  ترييك  مزرعة  واكتسبت  املمتازة. 
االصيلة نبضة قوية حني مت يف اواخر الستينيات 
استالم جوادين عربيني اصيلني من مصر هما : 
النيل )عظمي( وباالخص أسوان )رفعت( بصفة 
هدية من الرئيس املصري مجال عبدالناصر اىل 
االحتاد السوفييت. ومما يؤسف له ان النيل نفق 
بعد ان خلف 16 جوادا من ساللته ، أما أسوان فقد 
مارس تأثريا ال يقدر بثمن يف تربية اجلياد من 
هذه الساللة. وخلف أسوان خالل فرتة استخدامه 
كجواد للتكاثر 249 من الذكور واالناث املشهورة 
ليس يف االحتاد السوفييت فقط ، بل ويف الكثري 
من بلدان العامل. وأقيم يف مزرعة ترييك لرتبية 

 RT .اجلياد نصب للحصان أسوان باحلجم الكامل
اللوحة 2 ويف عام 1972 أصبح االحتاد السوفييت 
العربي  العاملية لرتبية اجلواد  عضوا يف املنظمة 
االصيل، ومنذ تلك اللحظة ازداد االهتمام باجلياد 
السوفييت.  االحتاد  من  الواردة  االصيلة  العربية 
وحظيت تربية اجلياد العربية االصيلة يف االحتاد 
امريكا  يف  األخص  على  باالهتمام  السوفييت 
اصبح  الذي  موسكات  اجلواد  بفضل  الشمالية 
والواليات  كندا  يف  للجياد   " الوطين  البطل   "
استخدامه  فرتة  يف  موسكات  وخلف  املتحدة. 
يف التكاثر حوالي ألف حصان وفرس منها بطل 
الواليات املتحدة "عنرب ساتني". وحاز على الشهرة 
"مارسيانني"  اجلواد  ايضا  املتحدة  الواليات  يف 
اصبح  الذي  اسوان  اجلواد  ابن  املريخ(  )ساكن 
بطل الواليات املتحدة ايضا. اما "ايكزوتيكا" ابنة 
املتحدة  الواليات  يف  بيعت  فقد  "مارسيانني" 
ألف   425 مببلغ  اسبوعني  سن  يف  كانت  حني 
دوالر. ودفع رجل االعمال االمريكي ارماند هامر 
اجلواد  لشراء  دوالر  مليون  مبلغ   1981 عام  يف 
يدفع  مرة  أول  تلك  وكانت  "بيسنيار"،  العربي 
فيها مثل هذا املبلغ لقاء جواد يف العامل بأسره. 
ودفع مبلغ كبري إلستئجار اجلواد "مينيس". وفيما 
بعد منح اجلواد "االمرباطور" ابن "مينيس" لقب 
بطل العامل بني اجلياد يف العرض الذي أقيم يف 
اجلواد  وبيع  باريس.  شيفال" يف  دو  "صالون 
يف  ناجحا  وكان  دوالر  مليوني  مببلغ  "بيلينغ" 
بلدان  بدأت  االخرية  العقود  النسل. ويف  جتديد 
اخلليج العربي بشراء اجلياد العربية االصيلة ذوات 
املتحدة  والواليات  اوروبا  من  الروسية  االصول 
وكذلك من روسيا. واصبح بطل االمارات العربية 
واجلواد  "بيسبيتشين"  اجلواد  من  كل  املتحدة 
"باكستان". ويف عام 1992 اشرتت سلطنة عمان 
جمموعة من اجلياد العربية االصيلة كان من أبرزها 
اجلواد "دونتشاك". وتوجد يف قطر جمموعة من 
خرية اجلياد العربية ذات االصول الروسية ويف 
مقدمتها جواد السباق املمتاز "سامبيست" الذي 
"موسكات"  ابن  من  املتحدة  الواليات  يف  ولد 
امللكي  االسطبل  يف  "بروكازنيتسا"  والفرس 
يف اململكة العربية السعودية. واشار معلق جملة 
العربية  االمارات  يف  الصادرة   "  Race Week"
املتحدة الذي شاهد سباق اخليل يف بريطانيا اىل 
مل  فذ  جواد  هو  )الصديق(  "دروغ"  اجلواد  ان 
ير مثيال له من قبل. وكان "دروغ" قد بيع اىل 
فإنه  الظن  أغلب  ويف  املتحدة  العربية  االمارات 
كان يعترب زينة اسطبالت الشيخ زايد بن سلطان 
العربية االصيلة  آل نهيان. وجتري تربية اجلياد 
بروسيا يف عدة مزارع منها مزرعة ترييك احلكومية 
 " مزرعة  ويف  القوقاز  مشال  يف  اجلياد  لرتبية 

ويف  كراسنودار  اقليم  يف  االهلية  أوروس" 
مزرعة " ايكفيالين" حيث يتم جتديد نسل اجلياد 
العربية االصيلة املمتازة. كما توجد مزارع أهلية 
روسيا.  وسط  أقاليم  يف  العربية  اجلياد  لرتبية 
ان اجلواد العربي األصيل من السالالت اليت يتم 
ومجال  احملتد  بكرم  ويتميز  روسيا  يف  تكثريها 
واملتانة  احلركة  يف  واجلاذبية  اهليئة  وانسجام 
وبعض الصفات املهمة يف جمال السباق. وتوجد 
اجلياد  من  كبرية  جمموعة  العاملية  السوق  يف 
العربية املمتازة ذوات االصول الروسية وبعضها 
راقصة  كتبت  لقد  فحسب.  املثال  نادرة  تعترب 
البالية الشهرية جالينا اوالنوفا يف سجل الزائرين 
يف مزرعة ترييك لرتبية اجلياد " ميكن ان تشعر 
راقصات باليه كثريات يف العامل باحلسد من سحر 
الكسندر  د.  االصيلة".  العربية  اجلياد  ومجال 
يعترب  كوراليف  الكسندر  الكاتب   RT كوراليف 
البارزين  اخلرباء  أحد  كوراليف  الكسندر  الدكتور 
العربي  اجلواد  ظهور  تأريخ  دراسة  جمال  يف 
انه يتابع بإهتمام مجيع  االصيل يف روسيا كما 
العربي والعامل أمجع.  العامل  ما يتعلق بذلك يف 
فهو يعرف امساء اجلياد اليت تشارك يف حلبات 
العربية  واالقطار  وامريكا  اوروبا  يف  السباق 
واصحابها وكثري من التفاصيل املتعلقة بنسبها 
ونسلها. وتضم شقته املتواضعة يف احد االحياء 
اللوحات  من  فريدة  جمموعة  موسكو  اطراف  يف 
. وقد وضع  االصيلة  العربية  اجلياد  الفنية عن 
نفسه فكرة كل لوحة وكلف الفنانني بتصويرها 
اليت  والبيئة  جواد  كل  تأريخ  االعتبار  بنظر  أخذا 
نشأ فيها. وتعترب كل لوحة يف آن واحد عمال فنيا 
وسنورد   . بثمن  تقدر  ال  تأرخيية  ووثيقة  رائعا 

الحقا قائمة بهذه اللوحات البالغ عددها 23 لوحة 
زيتية مع الشروح اليت قدمها كوراليف عن"سرية 
عام  ولد كوراليف يف موسكو  جواد.  حياة" كل 
1944 وخترج يف عام 1968 من كلية البصريات 
ورسم  املساحة  مهندسي  مبعهد  وامليكانيكا 
االجهزة  وصنع  تصميم  باختصاص  اخلرائط 
البصرية- امليكانيكية والبصرية- االلكرتونية. وما 
االصلية  مهنته  ميارس  اآلن  حتى  كوراليف  زال 
ولعه  وقاده  معهده.  يف  احملاضرات  ويلقي 
العربي  بالفروسية اىل االهتمام بسالالت اجلواد 
األصيل وكيفية ظهوره يف بالد ذات مناخ خيتلف 
كليا عن مناخ جزيرة العرب موطن هذه اجلياد . 
فصار يبحث يف ما كتب حول هذا املوضوع، وقام 
بنشر دراسات كثرية عنه يف جملة " تربية اجلياد 
ورياضة الفروسية" وجملة " عامل جياد الفروسية 
" وجملة"ريساك وسكاكون")جواد السباق واجلواد 
اخلاب( وغريها من الصحف ذات العالقة. وعمل 
كوراليف خالل سنوات عديدة يف مجع لوحات فنية 
جمموعة  يف  وتوجد  العربية  اجلياد  ألشهر  كبرية 
لوحاته حول اجلياد اآلن قرابة 50 لوحة . علما انه 
للوحة  االساسية  الفكرة  نفسه  الفنان  مع  يضع 
وباالخص فيما يتعلق بتصميم اخللفية اليت يظهر 
والبلد  حياته  تأريخ  تناسب  لكي  اجلواد  عليها 
الذي نقل اليه. وتعترب هذه اجملموعة من اللوحات 
الوحيدة من نوعها يف روسيا ورمبا يف العامل . 
اليوم"  "روسيا  قناة  موقع  كوراليف  خص  وقد 
بنشر بعض هذه اللوحات مع تعليقات حول كل 
اىل  روسيا  مغادرته  بعد  ومصريه  عربي  جواد 

البلدان األخرى. 
الكاتب: د . الكسندر كوراليف
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مسكة األرنب تهدد التونسيني

 22:20  |  18.02.2014 التونسيني  تهدد  األرنب  31 مسكة   2K  
www.ecoblog. منوعات حجم اخلط مسكة األرنب تهدد التونسيني
ظهور  من  قلقون  التونسيون  التونسيني  تهدد  األرنب  مسكة   it
خطر غريب قرب شواطئهم، وهو مسكة سامة غزت مناطق حبرية 
أسنان  أسنانها  تشبه  إذ  األرنب  مسكة  عليها  أطلق  تونس  يف 
األرنب. وقال قائد احلراسة الساحلية التونسية يف منطقة سيدي 
مشرق مبحافظة بنزرت إن الصيادين اصطادوا إحدى تلك األمساك 
لدراستها.  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطين  املعهد  إىل  وأرسلوها 
مناطق  غزت  سامة  إن مسكة  الفالحني  احتاد  من  مصادر  وقالت 
حبرية يف تونس ما قد يهدد الثروة البحرية وقطاع الصيد البحري 
تسللت  السامة  األرنب  أن مسكة  إىل  مشرية  التونسيني  وصحة 
اهلندي. واحمليط  األمحر  البحر  من  قادمة  التونسية  املياه   اىل 

وتكمن خطورة هذه السمكة يف احتواء حلمها على مادة سامة قاتلة 
البحرية  الثروة  على  خطورة  وتشكل  الطعام،  يف  استخدمت  إذا 
األخرى،  األمساك  بيض  من  هائلة  كميات  التهام  على  لقدرتها 
ولتهديد مواطن مسك »السردين« و«النازّلي« و«الرتيليا«، علما 
العائالت  لدى  استهالكا  األكثر  تعد  األمساك  األنواع من  أن هذه 
التونسية. وقد دعت السلطات التونسية سكان املنطقة الساحلية 

إىل اإلبالغ فورا يف حال ظهور مسكة األرنب يف البحر.

صيين يقفز يف قفص منرين متوحشني 
والنتيجة خميبة آلماله

أثار مواطن صيين الذعر لدى زوار حديقة احليوان يف مدينة تشنغدو 
بعد أن قفز فوق سياج قفص النمور، أمال بأن يلتهمه الوحشان 
املفرتسان قاطنا القفص، أو أحدهما على األقل. لكن من حسن 
حظ الرجل، أو رمبا من سوء حظه من وجهة نظره، مل يكن النمران 
البنغاليان جائعني فلم يتحقق هدفه، وإن تعرض خلدوش بسيطة 
من قبل أنثى النمر اليت تركت آثار أنيابها على جلده، قبل أن يتم 
إخراجه من القفص وإنقاذ حياته. هذا ويؤكد شاهد عيان أن أحد 
زوار احلديقة قفز إىل النمرين حيذوه أمل بأن النمرين سيثبان عليه 
ما أن يقع عليه نظرهما، لكن رد فعلهما اهلادئ نسبيا مل يرق له، 
فقام حبركات استفزازية إلثارتهما ولكن دون جدوى. تبني الحقا 
أن الرجل الذي أقدم على هذه الفعلة هو يانغ تشني هاي الذي 
يعاني من اضطرابات نفسية، باإلضافة إىل أن أوضاعه املعيشية 
سيئة إذ أنه مل يكن سعيدا يف وظيفته، وقد مت حتويله إىل دار 

خاصة لعالج املختلني عقليا.

ضرير يسعى لدخول »غينيس« 
جمددا بقيادة سيارة رياضية

بسرعة  فرياري  سيارة  الضرير  الكولونيل  قيادة  مشهد  يعترب 
هائلة من أكثر املشاهد إثارة يف فيلم »عطر امرأة«، الذي أداه 
املتقاعد  الكولونيل  احتاج  إن  لكن  باتشينو.  آل  األمريكي  النجم 
فراك سليد إىل احليلة خلداع شرطي املرور الذي استوقفه، فإن 
الربيطاني مايكل نيومان ال حيتاج إىل ذلك، فهو رياضي متمرس 
بقيادة السيارات السريعة، ويستعد لقيادة سيارة سباق بسرعة 
املتحمسون  وينتظر  هذا  علين.  وبشكل  الساعة  يف  كلم   320
لنيومان حلول شهر أغسطس/آب املقبل، وهو املوعد احملدد للقيام 
مساعديه  أحد  بعد  عن  فيها  اليت سريافقه  االستثنائية  باملغامرة 
الذي سيزوده باإلحداثيات الضرورية، ما سيمكنه من تسجيل رقم 
قياسي جديد يؤهله لتسجيل امسه يف موسوعة »غينيس«. يذكر 
دخل  أن  عاما   52 العمر  من  البالغ  نيومان  ملايكل  سبق  قد  أنه 
موسوعة األرقام القياسية الشهرية، إذ أن مغامراته ال تقتصر على 
قيادة السيارات الرياضية، بل أثبت قدرته على السيطرة والتحكم 
بالدراجات النارية والقوارب السريعة، وحتى الطائرات. حول منط 
حياته ومأساته يقول الربيطاني املقيم يف مدينة مانشيسرت، األب 
لطفلني إنه ضرير منذ الوالدة وهذا األمر حرمه من ممارسة الكثري 
من هواياته، مشريا إىل أن تسجيل رقم قياسي جديد يف العام 
اجلاري بقيادة سيارة سباق سيكسب حياته معنًى آخر، مضيفا .. 
»كم سأكون مسرورا لو أنين أرى«. ومن إجنازات مايكل نيومان 
السابقة قيادته سيارة »porsche GT2« يف سبتمرب/أيلول املاضي 
بسرعة 297 كم يف الساعة، مسجال بذلك أعلى سرعة يف اململكة 
املتحدة، كما كان قد سجل امسه بقيادة دراجة نارية بسرعة 142 

كلم يف الساعة، وزورقا بسرعة 150 كلم يف الساعة.

وفاة قس من الكنيسة اخلمسينية 
رفض العالج من لدغة أفعى استخدمها 

يف طقوس التعبد
تويف أحد قساوسة الكنيسة اخلمسينية يف والية كنتاكي األمريكية 
الكنسية،  الطقوس  يف  يستخدمها  كان  ألفعى  واحدة  لدغة  إثر 
إىل  توجهت  قد  الشرطة  وكانت  العالج.  تلقي  رفضه  بعد  وذلك 
بأنه تعرض  تلقيها التصال يفيد  بعد  القس جيمي كوتس  منزل 
للدغة أفعى بيده اليمنى. وقد عرض عليه موظفو الطوارئ حتويله 
بالفشل  وباءت  القس رفض،  للعالج، لكن  أقرب مستشفى  إىل 
كل حماوالت إقناعه. غادر أفراد وحدة الطوارئ منزل القس لكنهم 
عادوا جمددا بعد مرور ساعة، أمال بإقناعه هذه املرة، لكنهم وجدوا 
جيمي كوتس جثة هامدة. يذكر أن القس الراحل كان قد شارك 
 ،»Snake Salvaition« يف أحد الربامج التلفزيونية اليت محلت عنوان
وحتدث عن استخدام األفعى يف طقوس الكنيسة اخلمسينية كجزء 
من اختبار لإلميان احلقيقي، إذ يؤمن أتباع هذه الكنيسة أن األفعى 
ال تؤذي املؤمن املخلص. الطائفة اخلمسينية يف سطور ... نشأت 
الطائفة اخلمسينية يف الواليات املتحدة يف مطلع القرن الـ 19، 
الرسل  أن  ، ويعتقد اخلمسينيون  الربوتستانتية  انبثقت عن  وقد 
تكلموا بلسان الروح القدس يف اليوم اخلمسني بعد قيامة يسوع 
اخلمسينية  الكنيسة  تأسست  املسيحي.  للمعتقد  وفقا  املوت  من 
الذين  الزنوج  األمريكيني  من  جمموعة  يد  على  تصحيحية  كحركة 
قساوسة  بدأ  ثم  ومن  جمتمعهم،  الروحية يف  احلياة  فتور  آملهم 
منشقون عن املذهب الربوتستانيت بالرتويج لألفكار اجلديدة. يذكر 
أن الدعوة العتناق معتقدات التيار الديين للكنيسة اخلمسينية بدأت 
تنتشر تدرجييا حتى وصلت إىل مصر يف عام 1908، وراح أتباع 
الكنيسة احلديثة يدعون إىل تبين الفكر اخلمسيين يف الصعيد بعيدا 
وقعت  أن  لبثت  ما  لكن  اإلسكندرية.  يف  الكنسية  السلطة  عن 
الفرتة  فتأسست يف  مصر،  الكنيسة يف  انقسامات يف صفوف 
ما بني 1932 و1948 مجاعات جديدة، محلت أمساء »كنيسة اهلل« 

ومجاعة النعمة« و«مجاعة املسيح«.

أكالت ومشروبات تؤثر سلباً على 
العالقة احلميمية

األكالت  تتنوع 
وامُلشروبات اليت 
اإلنسان  تسعد 
يشعر  وجتعله 
كما  بالطاقة، 
أكالت  هناك  أن 
تؤثر  ومشروبات 
سلبًا على العالقة 
 . . حلميمية ا
حذرة  فكوني 
عند إعداد وجبات 

الطعام اآلتية:

البطاطا املقلية:
هرمون  مستويات  على  سلبًا  تؤثر  أن  ميكن  املقلية  البطاطا 
الذي يوضع يف  امللح  أن  الدموية، كما  والدورة  التستوستريون 
البطاطا قد جيعل الرجال ذوي الضغط العالي يف حالة ارختاء ما 
املطبوخة  البطاطا  بتناول  وننصح  اجلنسية،  القدرة  عندهم  يقلل 

ففيها مادة الدوبامني الكيميائية، واليت تعطي شعورًا رائعًا.

الشوفان اجملروش:
يساعد الشوفان على إنتاج مادة السريوتونني يف اجلسم، وهي 
كمية معتدلة وجيدة بالنسبة للدافع اجلنسي، لكن التأثري السليب 
للشوفان يكون إذا مت استخدامه بكثرة ألنه يف هذه احلالة يعمل 
على ختفيض الرغبة اجلنسية، وتعكر املزاج. وهو بدوره يؤثر سلبًا 

على العالقة احلميمية.

الفاكهة بعد تناول وجبة الطعام:
ُمباشرًة عامل ُمثري  الفراولة بعد الطعام  يعتقد البعض أن تناول 
للعالقة احلميمية، لكن ذلك قد يؤدي إىل مشكالت يف البطن مثل 
االنتفاخ واملغص احلاد، واحلل األمثل هو االنتظار ملدة ساعة على 
الفراولة لتعطي مثرة جيدة  األقل بعد العشاء ثم يتم تناول مثار 

للعالقة احلميمية.

النعناع:
يلجأ الكثري إلي تناول حبات النعناع عندما تكون رائحة الفم كريهة، 
ولكن ليس هذا هو احلل األمثل حيث تبني أن املنتول يف النعناع 
يعمل على احلد من مستويات هرمون تستوستريون ما يؤدي إىل 
تراجع الدافع والرغبة اجلنسية، واحلل يكمن يف احتساء كوب من 

الشاي بالنعناع حيث أن املنتول فيه قليل.

املشروبات الغازية:
ُمنتفخًا ما حيول دون  إن املشروبات الغازية متأل معدتك وجتعلك 
إقامة عالقة محيمية جيدة، فـ “الكينني” وهو العنصر الذي يعطي 
مستويات  اخنفاض  على  يعمل  امُلميز  مذاقه  الغازي  املشروب 
لفرتة  املنوية  احليوانات  أعداد  واخنفاض  تستوستريون،  هرمون 
مؤقتة، لذا ينصح بتناول الشاي غري احمللى الذي يعدل املزاج، 
أحناء  الدم بصورة أفضل يف مجيع  الرتكيز ويعزز تدفق  وحيسن 

اجلسم، ما يؤدي إىل عالقة محيمية منوذجية.

اهلوت دوج:
على  تعمل  اليت  امُلشبعة،  الدهون  على  دوج حتتوي  اهلوت  وجبة 
سد شرايني القضيب واملهبل ما يعرقل خلق ظروف مالئمة للعالقة 
أمحاض  على  حتتوي  حيث  باألمساك  األطباء  ويوصي  احلميمية. 
األوميغا 3، اليت تساعد يف تنظيم أداء القلب واألوعية الدموية، 

والذي يفيد يف العالقة احلميمية.

األغذية املعلبة:
لتناول  بسيط  كحل  امُلعلبة  األغذية  إلي  الزوجات  تلجأ  ما  عادًة 
العشاء، ولكنها تعد واحدة من أبسط الطرق لقتل املزاج حيث يوجد 
فيها مستويات عالية من الصوديوم ما يؤثر على العالقة احلميمية، 
واحلل يكمن يف غسل حمتويات األغذية امُلعلبة، أو نقع الطعام يف 

املاء ملدة 20 دقيقة لتقليل كمية امللح املوجودة فيها.

مشروبات الطاقة:
لزيادة  املنقذ  وكأنها  تبدو  الطاقة  مشروبات  أن  من  الرغم  على 
القدرة على التحمل، وذلك نظرًا الحتوائها على جرعات كبرية من 
النهاية إىل أضرار سلبية،  أنها تؤدي يف  إال  السكر والكافيني، 
وبعبارة أخرى فإن الطاقة اخلاصة بك قد ال تستمر طوياًل مبا فيه 
الكفاية للوصول إىل مرحلة النهاية، وأن كثرة السكر فيها ميكن 
أن يقلل أيضًا من مستويات هرمون التستوستريون، الذي يعمل 

على زيادة الرغبة اجلنسية.
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نيكي ميناج تعتذر عن إساءتها 
للداعية اإلسالمي مالكومل إكس

قدمت املغنية األمريكية نيكي ميناج اعتذارها جلمهورها الذي أعرب 
األمريكي  الداعية  املشني السم وصورة  استيائه الستخدمها  عن 
املسلم مالكومل إكس، وذلك بإطالقها بوسرت دعائي إلحدى أغانيها 
باإلضافة  ببندقية،  ممسكا  الراحل  الداعية  صورة  حيمل  اجلديدة، 
إىل اسم األغنية اليت حتمل مفردات خادشة. شددت ميناج، اليت 
تنحدر من مجهورية ترينيداد وتوباغو، على أنها مل تقصد التجريح 
وأساءه  الكليب  أساء فهم  لكل من  تعتذر  وأنها  إكس،  مبالكومل 
استخدام البندقية يف الكليب أو يف بوسرت اإلعالن، موضحة أنه 
ليس البوسرت الرمسي للعمل، علما أن ميناج انتظرت االنتقادات 
قد  ما  وهو  ومثرية،  جريئة  مشاهد  من  الكليب  يف  ملا  الالذعة 
املرة  هذه  اعتذارها  قدمت  ميناج  نيكي  أن  امللفت  الحقا.  يتم 
يف  متادت  أنها  من  الرغم  على  إسالمية،  لشخصية  إساءتها  عن 
أغنيتها »Beam Me Up Scotty« بالتهكم على اإلسالم بلفظها عبارة 
»السالم عليكم« مضيفة كلمة مشينة، وهو ما مل تعتذر عنه حتى 
اآلن. وبهذا السلوك املثري للجدل من خالل استهداف املعتقدات 
الدينية تضم نيكي ميناج امسها إىل النجمتني مادونا وليدي غاغا، 
وذلك بعد أن طرحت أغنية تعرب فيها عن إعجابها بيهوذا الذي خان 
السيد املسيح، وهو ما أدى إىل منع ألبومها الذي ضّم هذه األغنية 
من دخول لبنان. أما مادونا فكانت قد استخدمت تهاليل مسيحية 
بصوت السيدة فريوز ضمن أغنيتها »Erotica« يف عام 1992، مما 
اخلصوص،  وجه  على  واللبنانيني  العرب  املسيحيني  استياء  أثار 
وكاد يسفر عن مواجهة قضائية بني السيدة فريوز ومادونا. يذكر 
من  العديد  بني  كبرية  بشعبية  حيظى  يزال  ال  إكس  مالكومل  أن 
شرائح اجملتمع األمريكي، وذلك ال يقتصر على األمريكيني السود 
أو مسلمي البالد فحسب، إذ كان الداعية الراحل ناشطا دافع عن 
املساواة بني كل األمريكيني، سيما أولئك املنحدرين من أصول 
جسد  واشنطن  دينزل  األمريكي  املمثل  أن  يذكر  كما  إفريقية. 
شخصية مالكومل إكس يف فيلم محل امسه، وهو العمل الفين الذي 

يعد االنطالقة احلقيقية للنجم يف مساء الفن السابع.

Facebook يزيل صفحة مرييام 
كلينك ألنها تريد التعري !

أعلنت مرييام كلينك أنها ستخضع جللسة تصويٍر فوتوغرافية وهي 
عارية بالكامل، وذلك من أجل قضيٍة إنسانية مهمة جدًا.

ومن خالل صفحتها اخلاصة على Facebook، أرادت كلينك معرفة 
 ، رأي الرجال فقط وطالبت نساء العامل العربي باالحتفاظ برأيهنَّ

وذّكرت بأن القضية اليت ستتعرَّى من أجلها مهمة.

هذا اإلعالن نشرته مرييام يوم االثنني املاضي، وكان متَّ تداوله 
لكن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  مستخدمي  من  كبري  عدٍد  بني 
صفحتها على Facebook مل تعد موجودة اليوم، ما يعين أن إدارة 
رت إزالة هذه الصفحة ألنها متنع العري، ويبدو  موقع Facebook قرَّ

أن مرييام مل تِع أنها خالفت قوانني املوقع.

كيم كارداشيان تستلقي على 
السرير بني آالف الورود!

على  هلا  صورة  كارداشيان  كيم  الواقع  تلفزيون  جنمة  نشرت 
صفحتها على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي .

تظهر كيم يف الصورة وهي تستمتع بعيد العّشاق وكانت مستلقية 
على السرير بني كم كبري من الورود أهداها إياها خطيبها النجم 

كانيي ويست .
وكتبت كيم تعليقًا :«آالف الورود«.

كما نشرت كيم صورة جتمعها خبطيبها كانيي ويست يف كواليس 
حفله .

كارول مساحة: “طالق زوجي ال خييفين..
وابنته فتاة لطيفة جداً وطيوبة”!

هل  ابنة،  ولديه  مطّلق  رجل  وليد  »زوجك  سؤال  حول  إجابة  يف 
طالقه خييفك؟« قالت الفنانة كارول مساحة :«ال أبدًا. فوليد بعد 
مّرة  بالزواج  قرارًا  ليأخذ  طويلة  سنوات  استغرق  األّول،  طالقه 

أخرى، وذلك رغبة منه للقاء فتاة حيبها ويرتاح إليها«.

وعما إذا كانت قد إلتقت بإبنة زوجها ، أضافت كارول يف حديثها 
جمللة سيدتي مع الزميلة زلفا رمضان :«نعم، فهي فتاة لطيفة جدًا 
و«طيوبة«. ال مشكلة لديها بزواج والدها مرة ثانية. وهي تعيش 

مع والدتها وتقوم بزيارة والدها أسبوعيًا«.

اعتقال خادم دينا بعد ساعات من 
اكتشافها اختفاء مليون جنيه

جنحت الشرطة خالل ساعات يف تعقب أثر لص سرق مبلغا كبريا 
زايد  الشيخ  مدينة  يف  الواقعة  دينا  املصرية  الراقصة  فيال  من 
)حمافظة اجليزة(، وتبني أنه خادم يعمل لديها، وقد متت إحالته إىل 
النيابة العامة. جاءت هذه التطورات بعد إعالن دينا عن اكتشافها 
اختفاء أموال وقطع ذهبية بقيمة مليون جنيه من الفيال، وذلك بعد 
يوم واحد من إحيائها حفالت عيد احلب )14 فرباير/شباط(، فتقدمت 
العمل يف  بدورها  باشرت  اليت  املعنية  للجهات  الفور  على  ببالغ 
البحث عن اجلاني. هذا وقد اعرتف اخلادم بفعلته موضحا أنه كان 
مضطرا لإلقدام عليها بسبب ضائقة مالية مير بها، سيما وأن دينا 
ال تعطيه الراتب الكايف لسد احتياجاته وفقا لتأكيده. وقد متت 
إعادة املبلغ لصاحبته إذ أن الوقت مل يسعف اللص للتصرف به 

على النحو الذي أراده.

 صافيناز تلجأ لسفارة أرمينيا إلنقاذها 
من عقد جمحف

إلي  صافيناز  الراقصة  جلأت 
املشكلة  حلل  أرمينيا  سفارة 
مع  راهنًا  هلا  تتعرض  اليت 
الذي  النبيلة  فندق  إدارة 
متتلكه سيدة األعمال شاهيناز 
أن  عن  كشفت  حيث  النجار، 
السبب  هي  الفندق  إدارة 
يف  الرقص  من  حبرمانها 
حفالت عيد احلب وعدم متكنها 
خالل  حفالت  أي  إحياء  من 
وحتديدًا  املاضية،  الفرتة 
اليت  السنة  رأس  حفالت  منذ 

تألقت فيها.
إلي  األزمة  صافيناز  وأرجعت 
الفندق  مع  لتعاقد  توقيعها 
والتزمت  فيه،  للرقص 
اليت  الفرتة  خالل  بالتعاقد 
قضتها يف مصر قبل شهرتها 

أنها كانت تعتقد أن  اليت حتققت بفيلم "القشاش"، مشرية إىل 
الفندق  عن  باملسؤولني  فوجئت  لكنها  فقط  سنوات   3 تعاقدها 

يعلمونها بأن مدة التعاقد 6 سنوات.
تلك  وخالل  وحتدثًا،  كتابة  العربية  اللغة  جتيد  ال  بأنها  وأضافت 
إدارة  أن  التعاقد حبضور حمامي شهري، الفتة إىل  الفرتة وقعت 
الفندق طلبت منها الرقص يوميًا يف امللهي الليلي واحلصول على 
30% من أجرها يف احلفالت اليت تقوم بإحيائها أو دفع الشرط 

اجلزائي املقدر مبليون ونصف دوالر.
وأكدت صافيناز أنها جلأت إىل السفارة األرمينية ملساندتها يف 
أزمتها حيث وجدت استجابة سريعة منهم، وقاموا بتوكيل حمامي 
خاص هلا، الفتة إىل أنها لن توافق على تنفيذ الشروط اجملحفة 
اليت وردت يف التعاقد، باإلضافة إىل عدم امتالكها املبلغ املطلوب 

يف الشرط اجلزائي.
من  املتعهدين  خشية  بعد  العمل  عن  متوقفة  تزال  ال  صافيناز 
التعاقد معها، علمًا بأن إقامتها اوشكت على االنتهاء ، وهو االمر 
الذي تسعي حلله خالل الفرتة احلالية باحلصول على جتديد إلقامتها 

خاصة مع وجود عروض سينمائية هلا. 

 جملة أمريكية: كايت ميدلتون حامل 
وختتار لطفلتها اسم ديانا

وفقًا جمللة "أمريكا غلوب"، تنتظر دوقة كامربيدج، كايت ميدلتون، 
مولودها الثاني من األمري ويليام، وأنه من املرجح أن يكون ذلك 
عدة  منذ  األول جورج  مولودها  أجنبت  بعدما  فتاة، وذلك  املولود 

أشهر.
وذكرت اجمللة أن كايت قد حصلت على موافقة امللكة إليزابيث 
بشأن تسمية الطفلة املنتظرة على إسم والدة األمري ويليام الراحلة، 

األمرية ديانا.
وقال مصدر جمللة "أمريكا غلوب" إن عالمات احلمل بدأت تظهر على 
كايت، وما عزز من صحة تلك األنباء ظهورها األسبوع املاضي يف 

إحدى املناسبات بلندن وهي حتاول إخفاء بطنها.
أخفى  ثوبًا فضفاضًا  املناسبة  تلك  خالل  ميدلتون  ارتدت  وكانت 
تفاصيل جسدها، علمًا بأن ذلك االحتفال كان بهدف مجع التربعات 

إلحدى املنظمات اخلريية.
تشرين األول املاضي انتشرت  اجلدير باإلشارة أنه يف أكتوبر – 

أنباء عن رغبة ميدلتون يف إجناب طفل آخر خالل العام 2014.
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تتــمات

مفاحتة رئاسية...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

الثقافية  املستشارية  استهدف  الذي  املزدوج  التفجري  ضحايا 
االيرانية يف بئر حسن االربعاء قد اكتمل بعد، حتى هدد حادث 
الدميوقراطي يف طرابلس  العربي  الكوادر يف احلزب  احد  قتل 
التبانة  باب  بني  القتال  من  العشرين  اجلولة  باشعال  االربعاء 
االمنية  االستهدافات  تعاقب  من  واضحًا  وبدا  حمسن.  وجبل 
مطالع  يف  للحكومة  الدامي  احلصار  ان  توقيتها  يف  املفتعلة 
انطالقتها يشكل عامال ضاغطا عليها للتعجيل يف اجناز صياغة 
الثقة  لنيل  النواب  امام جملس  الوزاري، متهيدًا ملثوهلا  البيان 
وسط ازدياد املخاوف من اختاذ مسلسل التفجريات واالفتعاالت 

االمنية وترية اكثر كثافة تهدد هذه االنطالقة يف مهدها.
فوقت ارتفعت حصيلة ضحايا التفجري املزدوج يف بئر حسن اىل 
عشر واىل حنو 120 جرحيًا، شهدت طرابلس امس االول تدهورا 
املدينة  يف  السائدة  اهلدنة  بانهيار  يتسبب  كاد  خطريا  امنيا 
التقليدية،  القتال  حماور  على  االشتباكات  وانفجار  فرتة  منذ 
وذلك اثر اقدام مسلحني على اغتيال القيادي يف احلزب العربي 
ان  علما  امليناء،  يف  دياب  يوسف  الرمحن  عبد  الدميوقراطي 
دياب هو والد احد املوقوفني املتهمني بتفجري مسجدي التقوى 

والسالم يف املدينة يف آب من العام املاضي.
وأشاعت اجلرمية أجواء غليان، اذ توتر الوضع يف املدينة وشهد 
وجبل حمسن  التبانة  بني  متبادلني  وقنص  نار  اطالق  عمليات 
أدت اىل سقوط قتيل ومثانية جرحى، فيما »أمهل« االمني العام 
للحزب العربي الدميوقراطي رفعت عيد احلكومة 48 ساعة للقبض 
العلوي يف  انفجار اجملتمع  »تبعات  اياها  الفاعلني، حممال  على 

لبنان« بعد هذه املهلة.
وقالت أوساط وزير الداخلية نهاد املشنوق ان االتصاالت اليت 
اجراها امس مع قيادة اجليش وقيادة قوى االمن الداخلي أكدت 
أي  خارج  االمور  ووضع  طرابلس  تطورات  مع  احلازم  التعامل 

استغالل مبا ميس بأمن املدينة.
ريفي

املقبل  االربعاء  سيستقبل  ريفي  أشرف  العدل  وزير  ان  وعلم 
وفدا من نقابة حمامي طرابلس وعددا من حمامي الشمال ويتسلم 
منهم عريضة وقعها 70 ألف مواطن من ابناء طرابلس تطالب 
باحالة جرمية تفجري مسجدّي السالم والتقوى وتفجريات الضاحية 
اجلنوبية لبريوت واهلرمل على اجمللس العدلي، وسيتوىل الوزير 
لتسلك  الوزراء  جملس  اىل  رفعها  العريضة  تسلمه  بعد  ريفي 
تفجري  جرمية  ملف  ان  اىل  االشارة  وجتدر  القانوني.  طريقها 

املسجدين مكتمل من حيث التحقيقات واالعرتافات والوثائق.

احملكمة
ويف املقابل، علم ان العريضة اليت تعدها »كتلة لبنان اوال« 
وارساهلا  املقبل  االسبوع  مطلع  لتوقيعها  متهيدا  جاهزة  باتت 
تتعلق  وهي  مون   - كي  بان  املتحدة  لالمم  العام  االمني  اىل 
باملطالبة بإحالة كل جرائم االغتياالت اليت ارتكبت بعد 12-12-
2005 على احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان وآخرها جرمية اغتيال 
الوزير السابق الدكتور حممد شطح، على ان ترسل نسخة منها 
اىل رئيس احملكمة اخلاصة. وتتضمن العريضة االسباب املوجبة 
ملثل هذه اخلطوة من اجل وقف مسلسل اجلرائم السياسية يف 

لبنان.

اللجنة الوزارية
وسط هذه األجواء، عقدت جلنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها 
الثاني يف السرايا مساء امس االول برئاسة رئيس الوزراء مّتام 
سالم على ان تعقد اجتماعها الثالث يف اخلامسة مساء اجلمعة 
)امس(. وأبلغت مصادر وزارية مشاركة يف اللجنة ان كثريا من 
النقاط حلحلت وقد يشهد اجتماع اللجنة اليوم اجنازًا مهمًا يف 

اطار عملها.
واشارت اىل ان النقاش يف االجتماع الثاني كان هادئا وموضوعيا 
اذ اتفق على جمموعة نقاط ال خالف عليها منها الثروة النفطية 
واولوية  وعمالية  اجتماعية  وقضايا  عنها  التنقيب  وتراخيص 
مكافحة االرهاب وقضية الالجئني السوريني. بعد ذلك، حتدث 
الوزاري،  البيان  املقاومة يف  موضوع  عن  فنيش  الوزير حممد 
يف  ثبت  بعدما  ابدا  عنه  التخلي  وارد  يف  لسنا  »اننا  مؤكدًا 
البيانات الوزارية منذ التسعينات كبند ثابت«. وكانت مداخالت 
للوزراء نهاد املشنوق وبطرس حرب وسجعان قزي امجعت على 
تبدل الظروف بعد التحرير عام 2000 كما تبدل االوضاع يف ظل 
احلرب السورية، اذ مل يعد مقبوال بقاء املقاومة جسما مستقال 
يف  التباعد  رغم  على  انه  اىل  املصادر  واشارت  الدولة.  عن 
املواقف، فإن النقاش اتسم باهلدوء وطلب الرئيس سالم من 
الفريقني ان يعودا اليوم بصيغ جديدة سعيًا اىل التوصل اىل 

نص توافقي على بند املقاومة.

احلريري يف روما
يف سياق آخر، برز امس البعد املتصل باالستحقاق الرئاسي يف 
التحرك الذي يقوم به الرئيس سعد احلريري من خالل الزيارة 
اليت قام بها للقاهرة ومن ثم وصوله مساء اىل روما استعدادا 

للقاء جيمعه اجلمعة )امس( والبطريرك املاروني الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي. وقالت مصادر مواكبة للتحضريات اليت 
سبقت لقاء اليوم لـ«النهار« ان البحث يف موضوع االستحقاق 
الرئاسي لن يدخل يف االمساء بل سيرتكز على البحث يف سبل 

تأمني اجراء االستحقاق يف املوعد الدستوري.
وكان احلريري اعلن عقب لقائه امس االول يف القاهرة الرئيس 
»نهج  يف  مضيه  منصور  عدلي  املستشار  املوقت  املصري 
تنديده  جمددا  احلريري«،  رفيق  الرئيس  اتبعه  الذي  االعتدال 
بـ«االرهاب الذي استهدف منطقة بئر حسن«، ومكررا ان »وجود 

حزب اهلل يف سوريا امر غري مقبول«.
املرحلة  »عنوان  ان  قال  اليوم  الراعي  والبطريرك  لقائه  وعن 
املقبلة سيكون بالتأكيد االنتخابات الرئاسية ولن نقبل بالفراغ 

ونقطة على السطر«.

ظريف وأشتون...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

بدورها اكدن آشتون ان  اجلولة االوىل يف فيينا كانت »بداية 
جيدة«

بأن  ظريف  جواد  حممد  االيراني  اخلارجية  وزير  أكد  فقد 
املفاوضات النووية األخرية كانت مفيدة ولكن هنالك الكثري من 

العمل الشاق الذي ينبغي إجنازه.
االوروبي  لالحتاد  اخلارجية  السياسة  ومنسقة  ظريف  واختتم 
كاثرين آشتون اجلولة األوىل من املفاوضات الشاملة بني ايران 
وجمموعة »5+1 مبؤمتر  صحفي املشرتك أعلنا فيه التوصل إىل 
جولة  مارس  آذار/   17 وحتديد  املفاوضات  أجندة  حول  اتفاق 

للمفاوضات اجلديدة.
وقال وزير اخلارجية اإليراني »لقد كانت لنا 3 ايام عمل مكثفة 
ومفيدة، وهنالك الكثري من العمل أمامنا، وهو عمل شاق«، حيث 
»حددنا األطر واألصول اليت على أساسها ستعقد املفاوضات 
القادمة، وبدأنا نقاشًا تقنيًا يف أجواء إجيابية سيستكمل خالل 

األشهر األربعة املقبلة«.
نراه  ال  املفاوضات  غرف  داخل  نراه  ما  إىل«أن  لفت  وإّذ 
بنفس  املفاوضات  يف  الشركاء  يستمر  أن  أمل  خارجها«، 
تضخ  صهيونية  إعالم  »وسائل  هناك  أن  مضيفًا  األسلوب«، 

أخبارا غري صحيحة للتأثري على سري املفاوضات«.
 وأعلن ظريف أننا »اتفقنا على ضرورة احلديث عن املوضوع 
النووي فقط، لكن وسائل دفاعنا لن تدخل يف هذه املفاوضات، 
نووي  موقع  أي  إغالق  إىل  املفاوضات  يف  التطرق  يتم  ومل 

إيراني«.
وأوضح بان خرباء اجلانبني سيلتقون بداية اذار/ مارس القادم، 
وأضاف الوزير اإليراني، انه ما عدا املستوى السياسي فقد بدأ 
العمل على املستوى الفين ومت اإلتفاق على إطار زمين، الفتًا 
إىل أن املفاوضات ستمدد 6 أشهر أخرى اذا وافقت األطراف 

على ذلك.
االوروبي  لإلحتاد  اخلارجية  السياسة  منسقة  وصفت  بدورها 
كاثرين آشتون املفاوضات النووية األخرية بني ايران وجمموعة 
»5+1« بأنها »كانت بناّءة، موضحة بانه »مت حتقيق تقدم رغم 

ان العمل مل يكن سهال«.
النووية اليت جرت بني  وقالت اشتون يف ختام املفاوضات 
من  جوالت   3 اجرينا  »لقد  فيينا،  »5+1« يف  وجمموعة  ايران 

املفاوضات البناءة وحبثنا بشان مجيع القضايا«. 
»لقد  االوروبي،  لالحتاد  اخلارجية  السياسة  منسقة  واضافت 
كانت بداية جيدة، وحبثنا إىل جانب القضايا السياسية القضايا 

الفنية أيضًا«. 
اشتون  كاثرين  إن   اخلميس  غربي  دبلوماسي  قال  والحقًا، 
ستزور طهران يومي 9 و10 مارس آذار قبل اجلولة التالية من 

احملادثات النووية مع ايران.

اشتباكات عند معرب...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املسلحة.
ويف دير الزور أفيد عن سقوط عشرات القتلى واجلرحى يف 
مواجهات باألسلحة الثقيلة بني أحرار الشام وجبهة النصرة من 

جهة وبني داعش من جهة أخرى.
أعدادا كبرية  وأفادت املعلومات بأن تنظيم داعش استقدم 
من مقاتليه اىل الريف الغربي ملؤازرة قواته يف معاركها ضد 

مسلحي الفصائل املسلحة االخرى. 
كذلك دارت اشتباكات بني اجلانبني يف عدد من قرى ريف 
وتقدموا  جزعة  قرية  على  داعش  مسلحو  سيطر  وقد  احلسكة. 
باجتاه طريق عام دير الزور احلسكة وسيطروا أيضا على قرييت 

خربة جدوع وتل سطيح.
مطار  حميط  من  النصرة  مسلحي  بانسحاب  أفيد  الرقة  ويف 
الطبقة العسكري الذي يسيطر عليه اجليش السوري بعد تعرضهم 

إلطالق نار من قبل مسلحي داعش.
من ناحية أخرى أعلن رئيس األركان السابق للجيش احلر اللواء 
سليم إدريس رفضه قرار إقالته من منصبه وأكد املضي قدما 

يف إعادة هيكلة رئاسة االركان. وبعد اجتماعه مع  بعض ضباط 
اجليش احلر املوالني له قرر ادريس فك االرتباط مع  ما مساه 

جملس الثالثني ومع وزير الدفاع يف حكومة االئتالف.
ولوكسمبورغ  أسرتاليا  تقدمت  الدبلوماسي  املستوى  وعلى 
تدعمه  سوريا  بشأن  االمن  جملس  اىل  قرار  مبشروع  واالردن 

واشنطن ولندن وباريس.
عن  احلصار  رفع  اىل  االطراف  مجيع  القرار  مشروع  ويدعو 
ذلك  يف  مبا  املدنيني  على  اهلجمات  ووقف  السكنية  املناطق 
وقال  االرهابية.  االعتداءات  بزيادة  ويندد  اجلوي،  القصف 
دبلوماسيون إن موسكو قد تستخدم حق الفيتو لرفض املشروع 

رفضا قاطعا.
املندوب الدائم لسوريا لدى األمم املتحدة بشار اجلعفري محل 
على من مساها الدول الداعمة لإلرهاب ويف مقدمها السعودية 
واتهمها باملراوغة بهدف حتسني صورتها بعد انفضاح دورها يف 

دعم اجملموعات التكفريية على حد تعبريه.
بدوره أكد رئيس هيئة األركان اإليرانية اللواء حسن فريوز 
أبادي أن أي هجوم على سوريا سيفشل بفضل قوة جيشها، 
قد  املتشددين  للتكفرييني  السعودية  دعم  مرحلة  أن  ورأى 

انتهت.
فريوز أبادي قال إن القرائن تدل على إعادة السعودية النظر 
أن  وذكر  منطقية.  أكثر  مسارا  اتباعها  وعلى  سياساتها  يف 
االخرية  قررت تنحية االمري بندر بن سلطان بعدما أدركت تبعات 
سياساته اخلاطئة وأضاف إن العديد من التفجريات يف العراق 

وسوريا ولبنان وأفغانستان تنسب إليه.

الرئيس االوكراني...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

شرطة مكافحة الشغب الرصاص احلي ضد احملتجني املناهضني 
أعلنها  الليل،  للحكومة، عقب سقوط هدنة مل تدم اال ساعات 
وزراء  التقى  الذي  يانوكوفيتش  فيكتور  األوكراني  الرئيس 
املؤيدين  معارضيه  مع  تسوية  إىل  بالتوصل  طالبوه  أوروبيني 

ألوروبا. 
واتفق وزراء اخلارجية لدول االحتاد االوروبي يف اجتماع طارئ 
يف بروكسيل على منع تأشريات الدخول عن االشخاص »امللطخة 

اياديهم بالدماء« يف اوكرانيا وجتميد أرصدتهم.
واعلن رئيس الوزراء البولوني دونالد توسك ان وزراء خارجية 
الرتويكا االوروبية حصلوا على موافقة يانوكوفيتش على اجراء 
انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة هذه السنة وعلى تأليف حكومة 

وحدة وطنية يف غضون عشرة ايام.
وأعلنت وزارة الداخلية األوكرانية مقتل أحد عناصرها وإصابة 
األمن  بعد هجوم شّنه احملتجون صباحًا، على قوات  آخرين   29

لطردها من ميدان اإلستقالل، حيث يعتصم أنصار املعارضة.
من جانب آخر، ذكر التلفزيون األوكراني أنه مت العثور على 7 
جثث يف ميدان االستقالل، بينما قال احملتجون الذين انتشروا 
يف الشوارع القريبة من امليدان إنهم يتعرضون إىل إطالق نار 
من جانب قناصة حتصنوا على سقف فندق »أوكرانيا« اجملاور.

للحكومة  املناهضني  احملتجني  بني  االشتباكات  وجتددت 
وقوات الشرطة يف ميدان االستقالل بوسط كييف، على الرغم 
من اتفاق اهلدنة الذي توصلت إليه قيادة املعارضة والسلطات 

الليلة املاضية.
واتهمت وزارة الداخلية  احملتجني  باستخدام أسلحة نارية ضد 
عناصر القوات اخلاصة »بريكوت« بشكل مباشر، قائلة إن حنو 
23 من أفراد القوات احلكومية أصيبوا برصاص قناص حتصن يف 

مبنى الكونسرفاتوار املطل على ميدان االستقالل.
وأوضحت مصادر يف املعارضة أن حنو 3 آالف من احملتجني 

هامجوا رجال األمن بشكل منّظم، ورشقوهم بقنابل املولوتوف.
ورد رجال األمن بإلقاء قنابل ضوئية وصوتية وإطالق الرصاص 
املطاطي، لكنهم انسحبوا من امليدان، ومن الشوارع املؤدية إليه 

ومن ميدان أوروبا اجملاور.
 كما أكدت مصادر رمسية أوكرانية إخالء مبنى احلكومة، وذلك 
مبنى  من  واقرتابهم  احلكومي  احلي  اىل  احملتجني  وصول  بعد 

جملس الرادا )النواب(.
واجلمعة  اخلميس  يومي  أعماله  وقف  »الرادا«  جملس  وأعلن 

)امس وامس االول(.
جديدة  جولة  اخلميس  تبدأ  أن  املقرر  من  كان  أنه  يذكر 
فيكتور  والرئيس  املعارضة  زعماء  بني  املفاوضات  من 

يانوكوفيتش.
وأعاد احملتجون احتالل املباني اليت طردتهم منها قوات األمن 
الثالثاء املاضي، ومنها قصر أوكتيابرسكي، وبدأوا بإعادة نشر 
املتاريس يف شارعي غروشيفسكوغو وفاسيليفسكي سبوسك.

وجاء كل ذلك بعد عودة األمور يف العاصمة األوكرانية اىل حالة 
من اهلدوء النسيب الليلة املاضية يف أعقاب اندالع االشتباكات 

العنيفة الثالثاء.
القوات  طوقت  إذ  األربعاء،  احملدودة  املواجهة  واستمرت 
احلكومية مجيع مداخل ميدان االستقالل، بينما نصب احملتجون 
نارية من اإلطارات املشتعلة للفصل بينهم وبني رجال  حواجز 

األمن.
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مخسة أخطاء حول صحة الرجل

ميتلئ  احلياة،  الكثرية يف  األخرى  األشياء  مثل 
جمال الصحة عند الرجل باألخطاء، حتى أنه من 
املمكن أن معظم الرجال املتعلمني قد يقعوا يف 
مثل هذه اخلرافات اليت تربط بني حجم احلذاء 
أمراض  أن هناك  أو   ! الذكري  وحجم عضوهم 

مثل هشاشة العظام تؤثر على النساء فقط.

فقط  يؤثر  الربوتستات  : سرطان  األول  اخلطأ 
على كبار السن من الرجال

على  يؤثر  الربوستات  أن سرطان  الصحيح  من 
بشكل  فوق(  وما   45( الرجال  من  السن  كبار 
أكرب، وأن متوسط أعمار معظم الوفيات املرتبطة 
بسرطان الربوستات هي على مقربة من 75-70، 
ولكن هذا ال يعين أن الشباب مبنأى عن ذلك، 
بسبب  املرض  هلذا  التعرض  املمكن  من  ألنه 
الوراثة لدى الشباب األصغر سنا، هلذا  عوامل 
يف  اإلصابة  لتدارك  الدوري  بالفحص  ينصح 

وقت مبكر.

 اخلطأ 2 : ترقق العظام يصيب النساء فقط

السبب الوحيد الذي يظن الرجال أنهم يف مأمن 
ألن  مؤقتا-  ولو   – العظام  هشاشة  مرض  من 
ثباتا،  وأكثر  أكرب  العظمي  اهليكل  إطار  لديهم 
تتأثر  ال  أنك  هو  مهم  آخر  عامل  هناك  وأيضا 
جسديا من أمور نسائية مثل انقطاع الطمث أو 
احلمل واإلرضاع، و هذا يعين أن صحة العظام 
أكثر  الرجال،  من  أبطأ  بوترية  قيمتها  تنخفض 
من النساء، ولكن ميكن للرجال أيضا أن يكونوا 
لديهم  كان  إذا  خاصة  العظام  ضحايا هلشاشة 
تناول  عدم  نتيجة  الكالسيوم  يف  حاد  نقص 
كميات مناسبة من احلليب و األجبان أو الوجبات 

اليت حتتوي على الكالسيوم.

اخلطأ 3 : سرطان الثدي ال يؤثر على الرجال

ولو أنه نادر جدا عند الرجال، ولكن كانت هناك 
حاالت من سرطان الثدي لدى الرجال، وهناك 
دراسة جديدة وجدت أن 0.7 ٪ فقط من أصل 
1200 تشخيص سرطان الذكور كانت له عالقة 
بسرطان الثدي، واألسوأ من ذلك ، ظهوراملزيد 
وميكن  الذكور،  عند  الثدي  سرطان  حاالت  من 
واألمور   ، الكبد  وأمراض  السمنة  مثل  لعوامل 
األسرتوجني  هلرمون  والتعرض  الوراثية 
لدى  الثدي  بسرطان  اإلصابة  إىل  عمومايؤدي 

الرجال.

اخلطأ 4 : الزهامير يؤثر فقط على كبار السن 
من الرجال

كثري من الناس يعتقدون أنه يف سن الشيخوخة 
عند الرجال حيدث النسيان وأنه من الغريب أن 
يصاب شاب مبرض الزهامير، ولكن احلقيقة أن 
واملهارات  الكالم  على  حتى  يؤثر  املرض  هذا 
يف  يظهر  وقد   ، احلاالت  بعض  يف  احلركية 
سن مبكرة على الرغم من أن مثل هذه احلاالت 

نادرة.

اخلطأ 5 : مرض عرق النسا يصب النساء فقط

العديد  هناك  ألن  صحيحة،  غري  املعلومة  هذه 
ومن  املرض،  بهذا  أصيبوا  الذين  الرجال  من 
هو  املرض  بهذا  لإلصابة  الرئيسية  األسباب 
الوقوف لفرتات طويلة، أو محل األشياء الثقيلة 

لفرتات طويلة.

9 أطعمة.. ال تأكلها مرة أخرى!
األغذية،  حول  املغلوطة  املعلومات  من  العديد 
جتعل  اإلنسان،  صحة  على  تأثريها  وكيفية 
ومربكة،  صعبة  ولعائلتك  لك  الغذائية  اخليارات 
صحية،  فوائد  هلا  ليس  األطعمة  بعض  فهناك 
أن  إال  اآلخر يسبب خماطر صحية مجة،  وبعضها 
كنت  إذا  أبدا  تناوهلا  ينبغي  ال  أطعمة   9 هناك 
تريد احلفاظ على صحتك على املدى الطويل، وإذا 
كنت تناولتها قبل ذلك فال تقرتب منها أبدا مرة 

أخرى!

اخلبز األبيض
سام  مكرر،  طحني  على  األبيض  اخلبز  حيتوى 
الفيتامينات  كافة  من  متاما  خال  فهو  جلسمك، 
اهلامة،  الغذائية  واملواد  واأللياف،  واملعادن 
وبسبب هذا فإن اجلسم ال يستطيع هضمه بشكل 
جيد، ما ميكن أن يؤدي ملشاكل صحية، خاصة 
باثنني  تبييضه  مت  املكرر  الطحني  أن  علمنا  إذا 
من املواد الكيمائية الضارة هما الكلور والربوم 
بروميد، واليت تسبب ـ على املدى البعيد ـ تلف 

يف الغدة الدرقية.

وجبات الطعام اجملمد
يتم حتضري تلك الوجبات بالعديد من املواد احلافظة 
والزيوت املهدرجة وغريها من املواد الصناعية، 
ناهيك عن أن تلك الوجبات كانت مطبوخة بشكل 
مسبق، ما جيعل حمتوياتها الغذائية أقل من احلد 
بعد  مرة  تسخينها  بعد  خاصة  املطلوب،  األدنى 
أخرى يف املايكرويف، باختصار الوجبات اجملمدة 

ما هي إال مرض يف صندوق.

األرز األبيض
وهو مثله مثل اخلبز األبيض، مت جتريده من معظم 
املواد الغذائية وفصلها عن النخالة واجلرثومية، 
وهما اثنني من العناصر الغذائية الطبيعية اليت 
فاألرز  وبالتالي  البين،  شكله  يف  األرز  تشكل 
األبيض ناقص من ناحية التغذية، كما أن األرز 
وال  أكثر،  ببطء  تص  ميمُ البين،  خبالف  األبيض 

يسبب نفس االرتفاع يف سكر الدم.

»البوشار« بامليكروويف أو الـ »بوب كورن«
وهو الطعام املفضل لرواد السينما، ولكنه واحد 
من األطعمة الغري صحية، فكل مكونات الفيشار 
وامللح  القمح  كحبات  وراثيا  املعدلة  املواد  من 
لتعزيز  واملستخدمة  احلافظة  الكيميائية  واملواد 
نكهته، كما أنه حيتوى على مادة كيميائية تعرف 
تدمر خاليا  أن  اليت ميكن  األسيتيل  ثنائي  باسم 
بتجهيزه  الفيشار، فقم  وإذا كنت حتب  رئتيك، 
مع  غالية  يف  العضوية،  الذرة  حببات  بنفسك 
إضافة مكونات صحية أخرى مثل زيت جوز اهلند 

وزبدة العشب.

منتجات اللحوم مع النرتات والنيرتيت
واليت توجد يف اللحوم الباردة والنقانق، واهلوت 
يف  تباع  اليت  األخرى  اللحوم  من  والعديد  دوج 
بنرتات  مزيدة  اللحوم  وتلك  البقالة،  حمالت 
الصوديوم واملواد احلافظة الكيميائية اليت تسبب 
من حميب  كنت  فإذا  والسرطان،  القلب  أمراض 
يف  تباع  اليت  الطبيعية  باللحوم  فعليك  اللحوم، 

حمالت اجلزارة.

مشروبات الطاقة
يتم تسويق تلك املنتجات على أنها إضافة قوية 
التباع نظام غذائي صحي، ولكن يف أكثر األحيان 
كيميائية  معاجلات  على  حتتوي  املشروبات  هذه 
املهدرجة،  والدهون  املكرر  والسكر  كالصويا، 
وبعض املواد املضافة اليت تسهم يف األمراض 
الطبيعية  األغذية  تناول  األفضل  ومن  املزمنة، 
اليت حتتوي على الربوتينات، بدال من تلك املواد 

الصناعية.

الزبد و املارجرين
السمن عبارة عن زيت مهدرج عرب الدهون، وهو 
ما جيب جتنبه على اإلطالق، وميكن استخدام زيت 

الزيتون بدال من السمن أو زيت جوز اهلند.

مخسة أنواع من الفطور الصحي
من  لذلك  اليوم،  يف  وجبة  أهم  هو  اإلفطار 
الضروري جدا أن تقوم باالستفادة القصوى منه، 
صحي  إفطار  على  احلصول  الصعب  من  وليس 
تبدأ به يومك، نقدم لك مخسة  خيارات للفطور 

الصحي:

الشوفان واحلليب منزوع الدسم، وميكنك إضافة 
هذه  والعسل،  الزبيب  أو  الفراولة  أو  التوت 
يرفع  الشوفان  يومك، ألن  بها  تبدأ  رائعة  وجبة 
مستوى السكر يف الدم بسرعة كبرية، وهو أمر 
جيد ألنها ميكن أن تساعد يف حتقيق االستقرار 

يف الشهية.

فهي  محراء  أو  بيضاء  كانت  سواء  الفاصوليا 
من  وتتكون  الشوفان  مثل  الدهون  منخفضة 
األلياف القابلة للذوبان، اليت تساعد على الشعور 
بالشبع لفرتة أطول وبالتالي ميكن أن تساعد على 

احملافظة على وزنك.

يزود  ألنه  األمسر  اخلبز  مع  املسلوق  البيض 
اجلسم بكمية كبرية من الربوتني، والكربوهيدرات 
الشبع ملدة  من  تبقيك حبالة  اخلبز  املوجودة يف 
ألياف  على  الحتوائه  األبيض  اخلبز  من  أطول 

معقدة الرتكيب.

صغري  وعاء  مع  لديك  املفضلة  الفاكهة  تناول 
من الزبادي قليل الدسم، فأنت حباجة اىل حصة 
ضرورية  تعترب  اليت  األلبان،  منتجات  من  يومية 

لألسنان والعظام الحتوائها عل الكالسيوم.

اللحم املقدد، الطماطم، الفاصوليا، الفطر واخلبز 
احملمص، ميكنك أن تتناول هذه الوجبة يف عطلة 
من  ملزيد  حباجة  الوجبة  هذه  ألن  األسبوع  نهاية 

الوقت إلعدادها.

عصري الليمون احلل األفضل 
لتقليل منو الشعر

التى  املختلفة  الطرق  السيدات عن  تبحث معظم 
ميكنها من خالهلا التخلص من كثافة شعر اجلسم، 
هى  الطبيعية  املواد  وتعترب  منوه،  من  والتقليل 
األمثل للقضاء على هذه املشكلة، ولكنها  احلل 
نتائج  على  لنحصل  طويلة  فرتات  إىل  حتتاج 
االستمرار  من  يسأم  البعض  ملحوظة، مما جيعل 

فى استخدامها.

يعترب عصري الليمون كحل أمثل للقضاء على هذه 
أكثر  استخدامه  فبمجرد  نهائى،  بشكل  املشكلة 
من أربع مرات سنالحظ نتائج مبهرة، من حيث منو 
الشعر فى كثافة أقل عن ما كان عليه، إىل جانب 

تأخر ملحوظ فى فرتة منوه.

من  قليال  نضيف  االستخدام،  لكيفية  بالنسبة 
ثم  قشره،  بشر  من  مقدار  على  الليمون  عصري 
من  يقلل  حتى  التفاح  خل  من  ملعقتني  نضع 
أو  أضرار  الليمون، حتى ال يتسبب فى  محوضة 

التهابات للبشرة.

ثم ندلك البشرة به بعد عملية نزع الشعر مباشًرا، 
ونرتكه عليها حتى جيف متاًما، ثم نغسله جيًدا، 
ونكرر هذه العملية بعد كل مرة ننزع بها الشعر، 

وسنالحظ بعد املرة الرابعة فرقا كبريا.

5 فيتامينات للحفاظ على الشباب 
والنضارة

أساسية  فيتامينات   5 أمريكيون  خرباء  حدد 
تساعد يف احلفاظ على النضارة والشباب ألطول 
جمال  يف  خمتصني  علماء  فبحسب  ممكنة.  مدة 
الشيخوخة، فإن تناول مواد غذائية حمددة حتتوي 
ظهور  وترية  من  يقلل  الفيتامينات  هذه  على 

عالمات الشيخوخة.

الفيتامني األول هو فيتامني  A املهم للحفاظ على 
النظر ونضارة البشرة كما أنه يقوي نظام املناعة. 
الفيتامني يف  هذا  على  احلصول  لإلنسان  ميكن 

املشمش والشمام والبطاطا والفلفل األخضر.

أما الفيتامني الثاني فهو B15 الذي يلعب دور 
فلرت مضاد لألكسدة وحيسن وظيفة األيض ويعزز 
من القدرة الفيزيائية على التحمل. كما أنه يطيل 
عمر اخلاليا يف اجلسم. ويوجد هذا الفيتامني يف 

املكسرات وبذور القرع والسمسم.

وأصناف  احلمضيات  بتناول  اخلرباء  ينصح  كما 
الذي   C فيتامني  على  الحتوائها  الربي  التوت 
بالنسبة  األهم  الفيتامني  بأنه  هؤالء  يصفه 
لإلنسان يف كل مراحله العمرية. فهو حيسن أداء 

األيض وحيمي من االلتهابات املومسية.

أما فيتامني B10 فانه يوفر محاية فعالة من تأثري 
يدخل  وهو  البنفسجية.  فوق  واألشعة  األوزون 
يف تركيب كل الكرميات املخصصة حلماية اجللد 
من أشعة الشمس. وميكن للجسم احلصول عليه 
املاعز  حليب  املعدة من  واألجبان  املكسرات  من 

والغنم.

سن  بعد   E فيتامني  بتناول  اخلرباء  ينصح  كما 
متوفر  وهو  القلب.  أمراض  من  كوقاية   45 الـ 
والبازالء  واخلضراء  والفاصوليا  السبانخ  يف 

والربوكولي.

الصمالخ يساعد يف تشخيص 
األمراض يف مراحلها املبكرة

أن  ميكن  الصمالخ  أن  أمريكيون  علماء  أثبت 
يساعد يف احلصول على معلومات عن صحة 
اإلنسان وأصله وأمراض خطرية ميكن أن يصاب 
بها مثل سرطان الثدي وسرطان الدم وبيلة 
الكبتونية. ويقول العلماء إن الصمالخ يتشكل 
يف صيوان أذن اإلنسان نتيجة إفرازات غدده 
الدهنية. ويلعب دور الفلرت الذي مينع الغبار 
واجلراثيم واجلسيمات الصغرية من التوغل داخل 
األذن. أما كثافته فتتوقف على حالة جني » 
ABCC 11« الذي يتحمل املسؤولية عن رائحة 
عن  الكشف  يف  بدورها  تساعد  اليت  التعرق 
جنسه وحالته الصحية وميوله اجلنسية. وقرر 
العلماء التأكد من إمكانية حتديد أصل اإلنسان 
 اعتمادا على الصمالخ الذي حتتوي عليه أذنه. 

ومن أجل ذلك وجهوا دعوة إىل 8 متطوعني 
من أصل أوروبي و8 آخرين من أصل آسيوي 
عينات  اخلرباء  وأخذ  التجربة.  يف  ليشاركوا 
بتسخينها  قاموا  ثم  آذانهم،  من  الصمالخ 
خالل نصف ساعة، ما مسح بتحرر مواد عضوية 

طيارة وجزيئات عطرية. 
خيتلف  طيارا  مركبا   12 عن  العلماء  وكشف 
تركيزها من فئة إىل أخرى، وتبنينّ أن رائحة 
مع  مقارنة  أقوى  األوروبيني  لدى  العرق 
احلمر. وهكذا أصبح من  أواهلنود  اآلسيويني 
عن  كثرية  معلومات  على  احلصول  املمكن 
اإلنسان، مبا يف ذلك تشخيص املرض قبل 

حتليل الدم والبول.



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

…

h

S¢

…

¿

Ω

G

A

…

T¢

¿

´

Q

∑

∑

h

Q

…

∫

V¢

Ω

G

G

…

ì

…

S¢

¿

Q

±

G

G

Ω

∫

G

Q

Ü

´

G

∫

Ω

Ü

∫

G

Ω

Ü

h

Ü

T¢

Ω

S¢

ê

•

…

…

Ω

G

S¢

O

Q

h

h

±

G

G

Q

O

¿

…

h

R

…

ä

T¢

…

∑

h

…

…

G

¿

ê

T¢

±

S¢

¿

∫

∑

¿

I

G

h

…

∑

h

•

h

h

Ω

I

…

∫

h

ä

Ω

U¢

∫

G

∑

g`

±

g`

ä

G

•

…

ì

Ω

∫

G

Ü

YÉJÑµº
Gd©é«Ö

GV°£ôΩ

jµôqQ
eàû°ÉH¡á

eøG’CdƒG¿
bô´n

GdªÉChi
Gd£Ñ«Ö

jªû°»
Yª∏áGChQhH«á

JØù°«ôjqá
YÑƒOjá

jôZÖ
Gd©ù°π

Gdù°îÉhI
hGV°í

GdëÉLõ
Gd≤Ñô

Gd≤ÉYóI
GS°àãæÉF«á

eøGd≤ÉQGä
MÖq

fƒJáeƒS°«≤«á
eøG’CWôG±

Yª∏áYôH«á
fÉbƒS¢

LƒGÜ
eƒQO

OY»n
jîôqÜ

LõjôIa»
GdªàƒS°§
Gdû°ôGgá

S°ëÉÜ
b©ón

eójæáeü°ôjá
YÉU°ªáGChQhH«á

fãônGdªÉA
aü°«í

eøG’CdƒG¿

GEeÉQIYôH«á
eøGdû°¡ƒQ

GEeÉQIGChQhH«á
XÓΩ

6 9 7 5 3 8 1
8 1 9 4

4 7
6 4 2 5

3 1 7 6

8 2 1 9
6 8
9 7 1 8 6 5

8 7 6
1 8 9

5 1
2 7 3 1

9 8
1 4

2 7 9
8 1 6 9

5 3

Jù°`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````∏«á 8118 GEYóGO:fÑ«πGdóGYƒ¥

∫

G

Ü … Q Æ G ∫ ∑ ¿ G Q …

O Q Ü ∫

YÉJÑµº
Gd©é«Ö

ì Ü U¢ Ü

∫ Ü h ± … ¿
GV°£ôΩ
g`Ü

… ∑ Q ∑ Ü ∫ … h

S¢ ´ ä h Ü… ∫

∫

G ±

¿ G S¢ G G S¢ Ü S¢

G G ∫ G ∫ G Ü h

A G h g` ∫ G G Ü G ∫ …

ê • … ì G …

Ω … g` Ü Ω ì … G

… Q G … ¥ Ü Q

G Ü ¿ ∫ G … ¥ ä Q Ü∫

S¢

Yé«Ö
WÉFôMù°ø
Gdü°ƒä

NÉU°à∂
jëòqQ

bôq

jû°àÉ¥
H∏óIdÑæÉf«á

GdîÑô
S°æqƒQ

hGdóaÓ¿
QGjÉä

GdòQj©á
Gd©ÉFû°á

Gdôjí
GCcàôç

hL¬
GCS°ƒO

QMÖ
aôGQ

GCS°ÉS¢
GS°àãæÉF«á

jóhS¢
GYà≤ÉO

U°ëôGA
V°ôjí

jófƒ
Gdù°¡ÉΩ

eøGd≤ÉQGä
YÉF∏á

jæü°ô±Yø
eøG’CeôGV¢

JéÑqô
GBKÉQbójªá

j∏ù°™
GdéÑÉ¿

jû°Égó
GdªæÉR∫

@GCa≤«Ék:
1```YÑóGd∏¬```fëâ.2```GhfóS°â```OGfƒ.3```RQ```
eÑôh∑```Gä.4```Gcπ```gæÉ.5```Qjù¢```aàπ.6```MæÉ```
GQ.7```HÉ```c».8```jØô.9```HÉaÉQjÉ```GHÉ.01```S°«ƒ±
```eëªƒO.11```Hƒ¥```T°«ôj¡É¿.

@YªƒOjÉk:
1```YÉRGQMÑ«Ö.2```Hƒc«æÉaÉS°ƒ.3```O¿```dù°É```
Qa«≥.4```GOΩ```Gh.5```dù°Ö```Qaû¢.6```dàô.7```Geô.
8```O∑```e».9```fÉ```gæÉ```’e¬.01```MæÉ¿Jô∑```HƒG.
11```JƒJÉ∫```j¡ÉO¿.

Gdëµªá

7 2 5 6 1 3 4 8 9
9 8 3 4 7 2 5 6 1
1 4 6 5 9 8 7 2 3
3 1 8 2 5 6 9 7 4
4 7 2 1 8 9 3 5 6
6 5 9 3 4 7 2 1 8
5 9 1 8 2 4 6 3 7
2 3 7 9 6 1 8 4 5
8 6 4 7 3 5 1 9 2

2 6 5 8 4 9 7 1 3
3 1 8 5 7 6 2 9 4
7 9 4 3 2 1 8 6 5
9 4 1 6 8 3 5 2 7
5 7 3 2 9 4 1 8 6
6 8 2 1 5 7 4 3 9
1 2 6 7 3 5 9 4 8
4 3 7 9 1 8 6 5 2
8 5 9 4 6 2 3 7 1

U°ƒQIhS°¡º S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö( S°ƒOhcƒ)eù°àƒihS°§( Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

S°ƒOhcƒ)eù°àƒihS°§(

ObáGŸÓM¶á

U°ƒQIhS°¡º

[e«µ∏ù°ƒ¿)GCdÑôä(
)2581-1391(:
a«õjÉF»GCe«ôc».d¬
GCHëÉça»S°ôYá
GdæƒQS°ÉYóä
Gjæû°àÉjøY∏≈
Gcàû°É±eÑóGC
Gdæù°Ñ«á.LÉFõIfƒHπ

7091.
@@@

[e«µƒf≠:
f¡ôa»GBS°«É
Gdû°ôb«áGdéæƒH«á

002^4cº.jæÑ™eø
GdàÑâ.jôh…

cªÑƒOjÉha«àæÉΩ.
jü°Öa»Hëô
Gdü°«øGdéæƒH»
eµƒqfÉkOdàÉhGS°©á.
a«†°ÉfÉäeƒS°ª«á
Jü°Öa»Hë«ôI
Jƒf∏»S°ÉÜ
HµªÑƒOjÉ.Ggº
eôGaÄ¬:a«æà«É¿,
HæƒΩHæ¬,cÉ¿Jƒ.

S°ƒOhcƒ)eù°àƒiU°©Ö(

Gdµ∏ªáGd†°ÉF©á

cƒQjÉeÉ
eójæá
jÉHÉf«á

a»
gƒfû°ƒ

T°ªÉd»
Wƒc«ƒ

LÉ∑
Gj∞
cƒS°àƒ

V°ÉH§
Hëô…
aôfù°»

YÉdº
HÉdªë«£Éä

hS°«æªÉF»
d¬
a«∏º
YÉdº

Gdü°ªâ

Hóh¿
T°ªù¢
cƒQjπ

LõQ
QhS°«É

@Gdµ∏ªáGd†°ÉF©`áeøNªù°áMôh±:eójæáGjôGf«á

–àƒ…cπT°ÑµáeøGdû°ÑµàÚY∏≈9eôH©ÉäcÑÒI)3*3(,cπeôH™eæ¡Ée≤ù°qºGE¤9NÉfÉäU°¨ÒI.gó±gò√
Gd∏©ÑáeπAGÿÉfÉäHÉ’CQbÉΩGdÓReáeø1GE¤,9T°ô•YóΩJµôGQGdôbºGCcÌeøeôIhGMóI‘cπeôH™cÑÒh‘cπN§
GCa≤»hYªƒO….

HÚGdôS°ªÚGCYÓ√Nªù°áaƒGQ¥..eÉg»?

e©∏ƒeÉä

M∏ƒ∫Gd©óOGdù°ÉH≥

Gdªù°à≤Ñπ```GdãÓKÉA81T°ÑÉ•4102```81QH«™GdãÉf»5341g``AL - MUSTAQBAL - Tuesday 18 February 2014

Gdµ∏ªÉäGŸà≤ÉW©á

60111 9 8

8

9

01

11

1

2

3

4

1234

6

5

5

7

7

@GCa≤«Ék:
1```G’S°ºG’Ch∫dªªã∏ádÑæÉf«á
U°ÉMÑáGdü°ƒQI```eójæá
S°©ƒOjá.
2```e£ôÜdÑæÉf».
3```eÉQcáS°«ÉQGä```YÉF∏á
eªã∏ádÑæÉf«á.
4```GCOGIfü°Ö```eôìhd¡ƒ.
5```hdè```Mô±GCHéó…eîØ∞.
6```ONπ```GQS°π.
7```cã«ôGd∏ëº.
8```aàû¢Yø.
9```e©ôcáGfàü°ôa«¡ÉGd©ôÜ
Y∏≈GdÑ«õf£««ø```d∏ªæÉOi.
01```Qa™U°ƒJ¬```GCRgÉQ```bªô
eªà∏Å.
11```YÉF∏áeªã∏ádÑæÉf«á
U°ÉMÑáGdü°ƒQI```gófá.

@YªƒOjÉk:
1```eójæáGCdªÉf«á```fƒJá
eƒS°«≤«á.
2```e£ôHádÑæÉf«á```GCQT°ó.
3```ZõG∫```eøcÉ¿cã«ô
GdµÓΩ.
4```j¡óΩ```Mô±GCHéó….
5```HôR```GCLÉhÜ.
6```Mô±Y£∞```U°ƒäGdôYó.
7```Z«ôfÉV°è```eøG’CWôG±.
8```f≤«ü°á.
9```GCZæ«á’CΩc∏ãƒΩ```aü°πa»
G’Ceô.
01```S°Ø∏áGdæÉS¢```eøGCS°ªÉA
Gd∏«å.
11```G’S°ºGdãÉf»dªªãπ
eü°ô…```cã«ôIGdµÓΩ.



Page 34صفحة 34     

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 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

عقل سليمان  الشاعر  اللبنانية يف سيدني  اجلالية  ودعت 
خمايل شقيق رئيس حترير جريدة االنوار ومسؤول مكتب 

الوكالة الوطنية لإلعالم الزميل سايد خمايل .
راعي  مار شربل  لراحة نفسه يف كنيسة  الصالة  وترأس 
يعاونه  طربيه  شربل  أنطوان  املطران  املارونية  اإلبرشية 
املطران الزائر منجد اهلاشم ومطران السريان االرثوذكس 
جوزف  األب  شربل  مار  دير  ورئيس  إميانويل   ماري  مار 
انطوان  اآلباء  و  ملحم  بو  ميشال  واملونسينيور  سليمان 
طعمه وايلي رمحة وميالد قزي .والقى املطران اهلاشم عظة 
قال فيها كلفين صاحب السيادة املطران طربيه ان القي 
كلمة يف هذه املناسبة األليمة وانا اشكره على بادرته. ثم  
حتدث عن حياة الفقيد العائلية  والشعرية وقال ان همه 
الذين شاركهم يف  الناس  وحمبة  والعائلة  الكنيسة  كان 
أفراحهم وأتراحهم ونوه مبسريته الشعرية  وبسمعته الطيبة 

بني ابناء اجلالية .
التعازي فيما رثاه الشاعران فؤاد نعمان  العائلة  وتقبلت 

اخلوري وجورج منصور . 
االرثوذكس  الروم  طائفة  ابرشية  راعي  معزيا  وحضر 
جورج  العام  لبنان  قنصل   ، صليبا  بولس  املرتوبوليت  
بيطار غامن ، النائب طوني عيسى ، عضو اجمللس التشريعي 
الشيخ   ، عبيد  أدوار  السابق  الوزير   ، مسلماني  شوكت 
منري احلكيم ، الرئيس العاملي يف اجلامعة الثقافية ميشال 
الدويهي ، رئيس فرع سيدني يف اجلامعة وسام قزي ، 
رئيس غرفة التجارة اللبنانية االسرتالية جو خطار ، رئيس 
التجمع املسيحي واملؤسسة االعالمية للشرق االوشط والي 

وهبه ، رئيس الرابطة املاروني توفيق كريوز
 و مدير البنك العربي جو رزق ورئيس اجمللس اإلبرشي يف 

طائفة الروم الكاثوليك ميشال رزق.
كما حضر عدد من الوفود احلزبية واجلمعيات واملؤسسات 

ويف مقدمها منسقة قطاع االغرتاب 
يف تيار املستقبل مرينا منيمنة ومنسق اسرتاليا يف التيار 
عبداهلل املري ، املسؤول يف مكتب ميشال معوض هنري 
معوض ومنسق حركة االستقالل اسعد بركات ،  مسؤول 
مقاطعة اسرتاليا يف القوات اللبنانية طوني عبيد ورئيس 
مكتب سيدني شربل فخري ، رئيس قسم سيدني الكتائيب 
بيرت مارون ، مسؤول حركة أمل كامل مسلماني ، منسق 
التيار الوطين احلر طوني طوق ، رئيس اهليئة اإلدارية يف  
االحرار  الوطنيني  حزب  مفوض   ، البايع  جان  املردة  تيار 
د  برئاسة  االشرتاكي  التقدمي  ،احلزب  البطي  كلوفيس 
ممدوح مطر  مسؤول حركة اليسار الدميوقراطي صائب أبو 
شقرا ، وفد من السوري القومي االجتماعي ووفد من جتمع 
لبنان الشمالي برئاسة الدكتور مجال الريفي قدم التعازي 
باسم الوزير اشرف ريفي وحشد من فاعليات وابناء اجلالية 

اللبنانية ورجال فكر وشعراء وإعالميني وأدباء .
وتلقى الزميل خمايل اتصاالت تعزية من األمني العام لتيار 
القوات  يف  االغرتاب  ومسؤول  احلريري  امحد  املستقبل  
اللبنانية الدكتور أنطوان بارد الذي نقل اىل الزميل خمايل 
الوطنية  الوكالة  مديرة  و  جعجع   مسري  الدكتور  تعازي 
لإلعالم الزميلة لور سليمان صعب والزمالء سركيس نعوم 
وجورج بكاسين ويوسف احلويك الذي قدم التعازي باسم 
الوزير بطرس حرب . كما اتصل معزيا ممثل دار الفتوى 

الشيخ مالك زيدان . 

الزميل خمايل تلقى اتصاالت تعزية من وزراء 
ونواب وشخصيات  اجلالية اللبنانية يف سيدني 

تودع  الشاعر عقل سليمان خمايل 

بعد وفاة املمثل فيليب سيمور هوفمان، نشر موقع »رادار 
بسبب  حياتهم  فقدوا  الذين  النجوم  بأبرز  قائمة  أونالين« 
ألفيس  أهمهم  من  وكان  املخدرات،  من  زائدة  جرعات 

بريسلي، وويتين هيوسنت، ومارلني مونرو، وغريهم.
 

لوس أجنلوس: بعد إنتشار نبأ وفاة املمثل فيليب سيمور 
هوفمان إثر جرعة زائدة من املخدرات قبل أسبوع تقريبًا، وهي 
ميتة تتكرر يف هوليوود بشكل كبري ويف ظروف تتشابه اىل 
حد التطابق، حبيث باتت املخدرات قاتل النجوم األخطر يف 
مدينة الشهرة واألضواء، أعّد موقع »رادار اونالين« قائمة 
املخدرات،  حياتهم بسبب  الذين فقدوا  النجوم  أبرز  ضمت 

نذكر منهم:
 

إلفيس بريسلي
آب من العام1977، مت  يف السادس عشر من أغسطس – 
فاقًدا  بريسلي  إلفيس  رول،  آند  الروك  جنم  على  العثور 

للوعي يف محام شقته.
بريسلي الذي كان يبلغ حينها 42 عاًما، مت نقله حلظة العثور 
وفاته  إعالن  مت  حيث  املستشفى،  إىل  للوعي  فاقدًا  عليه 
بسبب عدم انتظام ضربات القلب، علًما بأن ما طرأ على قلبه 
من مشكالت كان بسبب تناوله جلرعات زائدة من املخدرات، 
والكوداين،  والفاليوم،  املورفني،  بينها  من  كان  واليت 

والدميريول.
 

كريس فارلي
الثالثة  عمر  يف  فارلي  كريس  الكوميدي  املمثل  تويف 

والثالثني بسبب جرعات زائدة من املورفني والكوكايني.
 وكان كريس قد أمضى ليلة وفاته مع بائعة هوى، وعندما 
املكان،  وتركت  الفتاة  هربت  احلياة،  وفارق  أرضًا  سقط 

ليعثر عليه شقيقه جون ميتًا بشقته يف اليوم التالي.
 

ويتين هيوسنت
 48( ويتين هيوسنت  النجمة  على  العثور  العامل خبرب  ُصدم 

 املخدرات قاتل جنوم هوليوود األخطر

عاًما( فاقدة للوعي، وغارقة يف حوض إستحمام جناحها يف 
الحيائها  استعداًدا  تقيم  كانت  حيث  هيلز،  بيفرلي  فندق 

إحدى احلفالت.
وعلى الرغم من أن الطب الشرعي استبعد أن تكون وفاة 
هيوسنت بسبب جرعات زائدة من املخدرات، إال أن الشرطة 
قد عثرت فعليًا على الكوكايني وأنواع أخرى من املخدرات 

يف جناح هيوسنت بالفندق.
 

مارلني مونرو
مت العثور على جنمة اإلغراء مارلني مونرو ميتة يف غرفة نومها 
الشرعي،  الطب  لتقرير  ووفقًا  النفسي،  طبيبها  بواسطة 
فمارلني فقدت حياتها يف عمر السادسة والثالثني بسبب 

»تسمم الباربيتورات احلاد«. 
اقدام  إمكانية  إىل  الشرعي  الطب  إشارة  من  الرغم  وعلى 
وراء  احلقيقي  السبب  أن  إال  االنتحار،  على  مونرو  مارلني 
وفاة جنمة اإلغراء مازال غامضًا، نظرًا ألن مجهورها قد شكك 

مرارًا يف ظروف موتها.
 
 

آنا نيكول مسيث
عندما عثر أصدقاء جنمة »بالي بوي«، آنا نيكول مسيث عليها 
روك«  هارد  »سيمينول  بفندق  غرفتها  يف  للوعي  فاقدة 
يف هوليوود، حاولوا إسعافها وإفاقتها لكنهم فشلوا فكان 
قرارهم بنقلها إىل املستشفى، حيث مت إعالن خرب وفاتها 

فور وصوهلا.  
باملخدرات،  تسمم  بسبب  آنا  توفيت  الطيب  للتقرير  ووفقًا 
وأن خمدر »هيدرات كلورال« هو السبب الرئيسي يف ذلك 

التسمم.
 

كوري مونتيث
مت العثور على جنم مسلسل »Glee« كوري مونتيث متوفيًا 
يف غرفته بأحد فنادق فانكوفر بكندا، بسبب تناوله خلليط 
من املخدرات، كان بينه خمدر الكوكايني. مونتيث الذي فقد 
حياته يف عمر احلادية والثالثني، كان وحيدًا يف غرفته حلظة 
وفاته، وذلك وفقًا لكامريات املراقبة يف الفندق، وكان قد 

عاد إىل غرفته يف وقت متأخر من الليل.
 

بيرت فارندون
فقد مؤسس فرقة »The Pretenders«، بيرت فارندون، حياته 
يف العام 1983 بسبب جرعة زائدة من اهلريورين، علمًا بأن 
أغنية الفريق الشهرية » I’m Gonna Be« كشفت عنها زوجة 

بيرت حيث عثرت عليها بني مقتنياته بعد وفاته.
 

بيللي هوليداي
يف  هوليداي،  بيللي  اجلاز،  مغنية  اعتقال  من  الرغم  على 
العام1947  بتهمة حيازة املخدرات ومتضيتها لعقوبة السجن 
ملدة عام، إال أن ذلك مل يدفعها لإلقالع عن إدمانها، وتوفيت 

بسبب خليط من خمدر اهلريوين والكحول.



Page 35صفحة 35     

News

Saturday 22 February 2014  2014 شباط   22 السبت 

EMERGENCY DROUGHT 
ASSISTANCE PACKAGE 
EXPANDED
• Additional assistance 
measures for drought-
stricken farmers in NSW 
have been announced by 
the NSW Government as 
primary producers contin-
ue to experience extremely 
dry conditions.

• The measures expand 
the current emergency in-
drought support to an ad-
ditional 20 local govern-
ment areas (LGAs) and the 
far west Unincorporated 
Area in NSW, and increas-
es the total funding for the 
support package to $14.6 
million. 

• The measures include 
Transport Assistance 
Reimbursements and 
Emergency Water Infra-
structure Grants. Western 
Lands Lease payments, 
Local Land Services rates 
and Wild Dog Destruction 
Board rates will be waived.

• The temporary emergen-
cy assistance package will 
be expanded to include the 
LGAs of: Armidale; Bogan; 
Central Darling; Cobar; 
Coonamble; Gilgandra; 
Glen Innes; Gunnedah; 
Guyra; Gwydir; Inverell; 
Moree Plains; Narrabri; 
Tamworth Regional; Ten-
terfield; Uralla; Walcha; 
Warren; and Warrumbun-
gle, as well as Broken Hill 
and the far west Unincor-
porated Area. 

NSW LEADS NATION IN 
JOBS GROWTH IN JANU-
ARY

 • NSW recorded an addi-
tional 8,400 jobs in Janu-
ary – more than were cre-
ated in any other state.

 The ABS figures showed 
the unemployment rate 
in NSW steady at 5.8 per 
cent, despite a rise in the 
national rate from 5.8 per 
cent in December to 6.0 
per cent in January.

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 14 February 2014

• Treasurer Mike Baird 
said he is encouraged by 
the numbers and show 
the labour market in NSW 
holding its own in testing 
national and global cir-
cumstances.

• NSW continues 
to have the second-lowest 
unemployment rate among 
the states, after WA.

OPAL CARD ROLLED OUT 
IN WESTERN SYDNEY 
• Electronic ticketing is 
now available in Western 
Sydney with the Opal card 
rolled out for train custom-
ers on a further 22 train 
stations.

• It means Opal can now 
be used on stations from 
Homebush to Casula via 
Granville, as well as along 
the Carlingford line and to 
Olympic Park - a further 
extension of Opal along 26 
stations will occur on 28 
February from Harris Park 
to Emu Plains and also to 
Richmond via Schofields.

• Opal will make a huge 
difference for train cus-
tomers in Western Sydney 
giving them benefits such 
as lower fares, weekly 
travel rewards, daily caps 
and discounts for off-peak 
travel 

• For a regular Parramatta to 
Town Hall train commuter 
a weekly paper ticket costs 
$41.00, and with Opal cus-
tomers will only pay $37.60 
and be rewarded with free 
travel on any mode for the 
rest of the week after eight 
paid journeys.

MACQUARIE GENERA-
TION SALE TO ENABLE 
INVESTMENT IN IN-
FRASRTRUCTURE 

• The NSW Government 
has agreed to sell Macqua-
rie Generation to AGL En-
ergy, freeing up valuable 
resources for investment 
in critical infrastructure 

projects across NSW.

• The gross sale proceeds 
consist of $1.505 billion in 
proceeds from AGL Energy 
and cash of $220 million 
currently held by Macqua-
rie Generation – the sale is 
conditional on the ACCC 
not opposing the outcome.

• Treasurer Mike Baird said 
the sale will allow the NSW 
Government to recycle 
the value of the asset on 
the balance sheet, which 
means more money for 
critical road, school and 
hospital projects across 
NSW.

GOSFORD WATERFRONT 
TO BE REVITALISED
• Waterfront dining and 
shopping, along with new 
apartments and jobs are 
the future of Gosford’s 
waterfront under plans fi-
nalised today by the NSW 
Government.

• Minister for Planning and 
Infrastructure Brad Haz-
zard has approved the 
rezoning of 9.9ha on Gos-
ford’s waterfront by the 
Central Coast Regional 
Development Corporation 
(CCRDC) to allow a combi-
nation of commercial, resi-
dential, hotel and confer-
ence facilities stimulating 
commercial activity and 
creating up to 2,000 new 
jobs.

• This will include new 
regional community fa-
cilities, spaces and rec-
reational areas and new 
waterside restaurants and 
retail facilities on an ex-
panded Breakwater.

• This is great news for the 
revitalisation of Gosford’s 
waterfront and will help 
boost the Central Coast’s 
economy by acting as a 
catalyst for the renewal 
of the Gosford CBD. View 
further information on the 
rezoning of the Gosford 
waterfront at: www.ccrdc.
nsw.gov.au

CONSTRUCTION BEGINS 
ON NEW SCHOOLS FOR 
SYDNEY’S NORTH WEST
• NSW Premier and Minister 
for Western Sydney Barry 
O’Farrell has turned the 
first sod for the construc-
tion of a new education pre-
cinct at The Ponds in Syd-
ney’s North West – which 
will include a new primary 
school, high school and a 
school for students with 
special needs.

• The delivery of these 
new schools will ensure 
that as housing is built in 
Sydney’s North West there 
will be places available for 
students to attend a public 
school. 

• The NSW Liberals & Na-
tionals Government is 
investing more than $50 
million in the new schools 
which will accommodate 
1,780 students and open 
at the start of 2015.

• Unlike the former 
Labor government, we are 
building projects to meet 
Sydney’s future needs, 
including the North West 
Rail link and the three new 
schools at The Ponds. 

SOUTH WEST RAIL LINK 
MILESTONE: 14 BRIDGES 
COMPLETED
• Fourteen bridges along 
the South West Rail Link 
between Glenfield and 
Leppington have now been 
completed, marking an-
other important milestone 
in the major infrastructure 
project. 

• Passenger services for 
the South West Rail Link 
are now on track to com-
mence in 2015 – one year 
earlier than originally 
planned, and the project is 
$100 million under the $2.1 
billion budget. 

• Each of these crossings 
has been a significant 
achievement - the 80-
metre Hume Highway un-

derpass for example was 
constructed while tens 
of thousands of drivers 
passed overhead, across 
eight lanes of traffic.

• The South West 
Rail Link is a key part of the 
NSW Government’s record 
infrastructure program 
including the North West 
Rail Link, WestConnex, 
Pacific and Princes High-
ways, and new hospitals in 
Campbelltown, Blacktown, 
Tamworth, Dubbo, Parkes 
and Wagga Wagga.

$8.6 MILLION MAITLAND 
SPORTSGROUND UP-
GRADE

• The first NSW Govern-
ment Community Cabinet 
meeting of the year has 
been held in the Hunter, 
where an $8.6 million up-
grade of the Maitland Re-
gional Sportsground was 
announced.

• The Hunter Infrastruc-
ture and Investment Fund 
(HIIF) will contribute $5.6 
million, which will be com-
plimented by a further $3 
million from Maitland City 
Council.

• The NSW Government 
will help fund Stage One 
of the four stage project, 
which will see the current, 
out-dated grandstand de-
molished to make way for 
a brand new pavillion.

• When this upgrade is 
complete it will provide 
vastly improved facilities 
for players, spectators 
and potentially our local 
visitor economy as sport 
and other events consider 
Maitland as their venue of 
choice.
WORK TO BEGIN ON BUR-
RENDONG DAM 
• Construction will begin in 
March on more than $12.4 
million upgrade works on 
the Burrendong Dam in the 
State’s Central West.

•  The two separate projects 

are the $4 million world-
first cold water works and 
the $8.4 million second 
phase of dam safety up-
grade works.

• The NSW Government is 
committed to improving vi-
tal water infrastructure for 
our regional communities.

• The NSW Government 
has invested more than 
$300 million in dam safe-
ty upgrades in the last 
three years - industry es-
timates about 60 per cent 
of funding for dam safety 
upgrades is injected into 
local economies through 
purchase of materials, la-
bour and engaging local 
subcontractors.

INDIAN TOURISTS EN-
COURAGED TO HAVE A 
‘JHAPPI TIME’ IN NSW
• A Bollywood-style tour-
ism campaign aimed at en-
couraging visitors from In-
dia to come to Sydney and 
NSW has been launched 
as the NSW Government 
continues to grow tourism 
in one of our key priority 
markets.

• Sydney is the number 
one Australian destination 
for Indian travellers, and 
regional NSW is growing in 
popularity so the ‘Jhappi 
Time’ campaign – or ‘Hug 
Time’ in Hindi - aims to in-
crease the State’s popular-
ity among Indian tourists. 

• India is one of the State’s 
most important tourism, 
trade and business invest-
ment markets, and ‘Jhappi 
Time’ will enhance tourism 
from India, which is cur-
rently worth an estimated 
$183 million a year to the 
NSW economy.

• The NSW Government is 
committed to boosting the 
number of tourists visiting 
our shores because of its 
importance to growing the 
economy and improving 
jobs, especially for young 
people.
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Environment Minister 
Robyn Parker and Member 
for East Hills Glenn Brooks 
announced, on wednes-
day 12 February, East Hills 
Girls Technology High 
School will receive $2,500 
to establish native gardens 
at the front of the school.
Mr  Brooks said  the four 
sport  houses  of the school  
are Telopea,  Melaleuca, 
Eucalyptus and Banksia 
and these native species 
will line a path.
“The native gardens will of-
fer students a tangible un-
derstanding of the plants 
used by Australian Aborigi-
nal people for food and re-
sources,” Mr Brooks said.
“By increasing the school’s 
biodiversity, students and 
their families will be shown 
the beauty and value of our 
local natural resources.”
Ms Robyn Parker said this 
was just one of 52 grants 
recently announced in ad-
dition to the 80 grants an-
nounced last November.

“The combined total of 
2013 Eco Schools and. 
Food Gardens in Schools 
grants is $382,000; and 
this will have an enormous 
impact for students and the 
environment in NSW,” Ms 
Parker said.
“Projects  like those funded  
in this grant round  inspire 
students and the wider 
community to consider 
their environment and em-
power them to help protect 
it.”
The overall objective of the 
Eco Schools program is to 
support schools to develop 
best practice in environ-
mental education and inno-
vative solutions to environ-
mental issues.
The Food Gardens in 
Schools Program provides 
learning opportunities for 
students, teachers and oth-
er members of the school 
community about healthy 
sustainable living through 
growing and harvesting 
food in school gardens.

EAST HILLS SCHOOL AWARDED A $2,500 
ENVIRONMENTAL TRUST GRANT 

PRIME Minister Tony Ab-
bott has expressed frus-
tration at the lack of prog-
ress on negotiations for a 
new joint code of conduct 
with Indonesia amid new 
spying claims. 
Jakarta demanded the 
code following revela-
tions last year that Aus-
tralia spied on Indonesian 
President Susilo Bambang 
Yudhoyono and members 
of his inner circle.
Indonesia wants the code 
finalised before it will lift a 
temporary ban on people 
smuggling co-operation 
with Australia.
Mr Abbott admits prog-
ress so far has been slow.
“I’d like it to progress 
much faster,” the prime 
minister told ABC radio 
on Monday.
Already strained relations 
between the two nations 
have been dealt a fur-
ther blow following new 
reports that Australia’s 
Defence Signals Director-
ate (DSD) offered its US 
counterpart information 
on trade talks with Indo-
nesia.
Mr Abbott repeated ear-
lier comments that Aus-
tralia did not collect in-

telligence for commercial 
purposes.
He refused to be drawn 
on details of a leaked 
DSD memo suggesting 
the information was be-
ing used by commercial 
clients, saying it is being 
assumed by media as fac-
tual.
“I don’t talk publicly about 
allegations of this nature 
... except to say that Aus-
tralia does need to have a 
strong intelligence opera-
tion,” he said.
Mr Abbott also did not 
directly address whether 
the latest leaks have fur-
ther damaged ties with 
Indonesia.
“If the media wants to talk 
constantly about this kind 
of thing inevitably it will 
dominate conversation.
“My job is to try to get 
us talking about the 
strengths rather than the 
weaknesses.”
Mr Abbott also played 
down Indonesian threats 
to raise their concerns 
over border protection 
with the visiting US Sec-
retary of State John Kerry, 
saying he was “thrilled” 
they would be holding 
talks.

PM downplays trouble with 
Indonesia ties 

AS many as 26 asylum 
seekers may have sus-
tained injuries after a clash 
with Papua New Guinea 
police at the Australian-run 
asylum seeker detention 
centre on Manus Island, lo-
cal sources say. 
Riot police were called 
amid escalating tensions 
between guards and de-
tainees on Sunday at the 
facility, where 1300 asylum 
seekers are housed.
Local journalist Nick Solo-
mon says a group of more 
than 30 asylum seekers 
broke down the beach-side, 
back fence to the centre 
and ran.
After breaching the fence, 
the group were confronted 
by riot police.
“They have injuries from 
fighting with the guards,” 

Mr Solomon said, adding 
he had been told by deten-
tion centre staff 26 asylum 
seekers suffered injuries 
and were being treated on 
the base.
“They were having, I think, 
a peaceful protest and one 
of them lit a fire, then the 
guards had to find out how 
they got the matches.
“They broke down the back 
fence on the beach side, 
ran around and had a fight 
with security.”
Mr Solomon said nine asy-
lum seekers were arrested 
although local MP Ron 
Knight said earlier on Mon-
day that seven had been ar-
rested.
Australian staff were still in-
side the centre and the pe-
rimeter was being patrolled 
by police and defence per-

Asylum seekers arrested at PNG 

PHOTO: (L to R) Glenn Brookes MP, Minister Robyn Parker, Members of 
the East Hills Girls Technological High School Environmental Committee

sonnel, Mr Solomon added.
Tensions at the centre had 
been simmering after three 
asylum seekers were ar-
rested last week following a 
fight with a guard.
“Those three are now in 
police cells,” Mr Solomon 
said.
The CEO of Lorengau hospi-
tal, Dr Otto Numan, said his 
staff were on alert Sunday 
night after hearing about 
the fight between asylum 
seekers and guards.
“We were on stand-by, just 
in case,” he said.
“But from last night to this 
morning, there have been 
no reports out about inju-
ries.”
He confirmed he would only 
be notified if the injuries 
couldn’t be treated on the 
base.

Mr Knight dismissed reports 
of a breakout at the centre, 
saying PNG immigration 
told him this was false.
“That’s BS,” he told AAP.
“There was a fight late (Sun-
day) afternoon amongst 
themselves.
“They have been arrested 
and will face court this 
week.”
Mr Knight said he was wait-
ing for more information 
from his staff in Manus.
Immigration Minister Scott 
Morrison said in a state-
ment on Monday “a num-
ber” of asylum seekers 
were arrested after a “dis-
turbance” and the centre 
was now “calm” and staff 
were safe.
News of the incident 
emerged after refugee ad-
vocacy groups reported 

a riot squad was mobil-
ised when asylum seekers 
breached the centre’s pe-
rimeter fence on Sunday 
afternoon.
Mr Morrison said a number 
of asylum seekers had re-
ceived medical treatment 
and there was minor prop-
erty damage.
Mr Morrison later told Mac-
quarie Radio the incident 
ran for about an hour and 
quarter.
“I understand that last night 
there were 35 transferees 
who, following a meeting 
with some of the local cen-
tre staff about a range of 
issues, took down a sec-
tion of fence and they ab-
sconded from the centre,” 
he said.
The persons were quickly 
located.
Mr Morrison said eight 
were arrested and taken to 

Lorengau police station.
Some 19 transferees went 
to the centre’s clinic for 
medical attention, “none 
of which was involving any 
sort of life threatening or 
serious conditions of that 
nature”.
Prime Minister Tony Abbott 
said the only way to avoid 
disturbances at detention 
centres was to ensure asy-
lum seekers don’t try to 
come to Australia by boat.
“If you come to Australia 
illegally by boat this is, I’m 
afraid, what happens to 
you. As far as this govern-
ment is concerned the way 
is shut,” he told ABC radio.
Boat arrivals are being 
transferred to Manus or 
another detention cen-
tre on Nauru and have no 
prospect of being settled 
in Australia under current 
government rules.

FEDERAL Treasurer 
Joe Hockey will hold up 
the NSW state as an ex-
ample of how to expand 
the economy through 
infrastructure projects 
when he meets his in-
ternational counterparts 
this weekend. 
Mr Hockey will host the 
G20 finance ministers 
and central bankers’ 
meeting in Sydney, the 
first gathering of the fo-
rum under Australia’s 
2014 presidency.
“The decisions that are 
made this weekend, to-
gether with decisions 
that will be made over 
the next 12 months un-
der the leadership of 
Australia will have an 
impact on the global 
economy,” Mr Hockey 
told reporters in Sydney 
on Thursday.
In a joint media confer-
ence with NSW treasur-
er Mike Baird, Mr Hock-
ey praised the approach 
of the state of recycling 
government investment 
in existing assets into 
new assets.
“The sales of ports with 
the proceeds going into 

new road infrastructure 
is a benchmark for the 
rest of Australia and ar-
guably many countries 
around the world,” he 
said.
“I’ll be using that as a 
clear example with G20 
finance ministers this 
weekend.”
He will attempt to ne-
gotiate a global growth 
target that is faster than 
the 3.7 per cent to four 
per cent forecast by the 
IMF.
“If we have a growth as-
piration which is higher 
than that, and we lay 
down a pathway for in-
dividual countries to get 
there, then we’re going 
to create the jobs and 
get global trade going 
at level that we need in 
order help to increase 
prosperity and ulti-
mately help us to pay 
down our deficit and 
our debts,” he told ABC 
radio.
He expects there will 
be a heated discussion 
around the US Federal 
Reserve’s decision to 
start winding back on 
its stimulus program.

G20 should take lead from 
NSW: Hockey
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FORMER MP Craig Thom-
son faces jail for using 
his Health Services Union 
(HSU) credit cards to pay 
for prostitutes and make 
cash withdrawals. 
Thomson, 49, has been 
found guilty of dozens of 
dishonesty offences over 
the use of his credit cards 
to make cash withdraw-
als, pay for prostitutes 
and cigarettes and cover 
some of his former wife’s 
travel expenses.
However, charges relat-
ing to Thomson hiring 
pornographic movies and 
other instances of using 
the card to pay for Chris-
ta Thomson’s travel were 
dismissed.
Magistrate Charlie 
Rozencwajg said it was 
an “affront to common 
sense” that payments 
to escorts could ever be 
considered legitimate ex-
penses.
He said Thomson must 
have known that using 
the cards for personal ex-
penses was not allowed 
under the union’s rules.
Thomson faces a maxi-
mum of five years in jail 
for the offences.
Thomson, who has 
strenuously denied any 
wrongdoing, showed 

no emotion as the ver-
dict was read in the Mel-
bourne Magistrates Court 
on Tuesday and made no 
comment to reporters.
Family members of HSU 
official Marco Bolano 
shouted “liar” as Thom-
son left the court.
Mr Bolano’s partner 
Kylee Brehaut said the 
family had been through 
hell after Thomson used 
parliamentary privilege 
to accuse Mr Bolano of 
threatening to set him up 
with “hookers” to end his 
budding political career.
“You can’t be happy 
about the misery of some-
one else, but that person 
has caused myself, my 
partner, my children, my 
family and Marco’s family 
a lot of pain,” Ms Brehaut 
told reporters.
Thomson was found 
guilty of six charges of 
obtaining financial ad-
vantage by deception 
over the payments to es-
corts, totalling more than 
$5500.
Mr Rozencwajg also 
found Thomson guilty of 
16 charges of theft over 
the withdrawal of $6250 
in cash.
Thomson was also found 
guilty of obtaining finan-

Thomson found guilty of union deceptions 
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cial advantage by decep-
tion over the use of the 
cards to pay for ciga-
rettes and for expenses 
incurred after he resigned 
from the union to become 
an MP.
Mr Rozencwajg said on 
some occasions Thom-
son was guilty of decep-
tion by using the cards to 
pay for Christa Thomson 
to travel, but not guilty 
over other occasions in 
which he paid for her 
flights and accommoda-
tion.
Buying movies while 
staying in hotels under 
union business did not 
meet the required stan-
dard to prove the charge 
of obtaining financial ad-
vantage by deception, he 
said.
Mr Rozencwajg said it did 
not matter that the mov-
ies were pornographic.
He ordered that Thomson 
not leave the country be-
fore his plea hearing on 
March 18, and to remain 
at a static address.
Thomson still faces pro-
ceedings at the Fair Work 
Commission over the al-
leged misuse of union 
funds.
HSU acting national sec-
retary Chris Brown said 
Thomson had deceived 
and exploited union mem-
bers.
“I promised the HSU 
members that we would 
seek to recover any mon-
ies stolen from the union 
and that is exactly what 
we intend to do,” he said 
in a statement.
Federal Employment 
Minister Eric Abetz said 
Thomson misled parlia-
ment over the allegations 
and owes an apology 
to thousands of honest 
union members, as well 
as to parliament.
Thomson lost his NSW 
Central Coast seat of Do-
bell at last September’s 
federal election, standing 
as an independent but re-
ceiving less than four per 
cent of the primary vote.

Craig Thomson entering court this morning to learn his fate on 
fraud charges. Source: News Corp Australia

Craig Thomson outside Melbourne Magistrates’ Court this morn-
ing. Source: News Corp Australia

FEDERAL Treasurer Joe 
Hockey has backed the 
federal police after they 
controversially raided 
Seven Network’s offices. 
Dozens of officers 
searched the network’s 
inner-Sydney offices on 
Tuesday, looking for evi-
dence of a lucrative in-
terview with Schapelle 
Corby.
The network denies a 
deal has been made with 
the convicted drug smug-
gler.
Mr Hockey was on 
Wednesday asked wheth-
er he agreed with Seven 
that the raids were “over-
kill”.
“I support the AFP,” he 
told reporters in Sydney.

Seven’s commercial di-
rector Bruce McWilliam 
said a senior federal min-
ister expressed “regret” 
over the raids in a tele-
phone conversation with 
him.
Communications Minis-
ter Malcolm Turnbull later 
admitted to speaking with 
Mr McWilliam but denied 
offering an apology.
Mr Hockey would not be 
drawn into commenting 
specifically on the raids, 
saying it was a matter for 
the AFP.
“It’s not a matter for us,” 
he said.
“I’m sure they would 
have got a warrant and 
gone through the prior 
processes.”

Hockey backs AFP over Sev-
en raids

OPPOSITION Leader Bill 
Shorten says the federal 
government needs short 
and long-term solutions to 
keep the manufacturing in-
dustry alive. 
Aluminium giant Alcoa 
will close its rolling mill in 
Geelong, along with a sec-
ond rolling mill in Yenno-
ra, NSW, affecting almost 
1000 workers.
Mr Shorten, who spoke 
with Alcoa management 
on Tuesday, said it was 
a devastating announce-
ment for the company’s 
workers and their families.
The global over-supply 

of aluminium, a dramatic 
drop in aluminium prices 
and a high Australian dol-
lar made the continuation 
of the operations impos-
sible.
“The Abbott government 
must provide adjustment 
packages for these re-
gions and transition assis-
tance for these workers,” 
Mr Shorten said.
“Labor stands ready to 
work with the government 
to ensure this happens as 
soon as possible.”
He said that in the long-
term the government 
needed a jobs plan.

Govt needs jobs plan, says 
Labor 

MORE than 220 peo- ple in NSW have been 

Bikie and gang members hit with gun ban 
banned from possess-
ing firearms, the major-
ity of them members of 
bikie and other criminal 
gangs. 
NSW Police say those 
issued with Firearm 
Prohibition Orders in-
clude 44 members and 
associates of the Broth-
ers For Life gang, 42 
members of the Rebels 
outlaw motorcycle gang 
and 39 men associated 
with Assyrian organised 
crime networks.
Others include 21 mem-
bers of the Nomads bikie 
gang, seven members of 
the Comancheros bikie 
gang and six members 
of the Hells Angels.
In total, 223 people 
have now been issued 
with Firearm Prohibition 
Orders, police said on 
Wednesday.
Of those orders, 59 
have been in place for a 
number of years, while 
164 have been issued 
since November 1 last 
year, the day the NSW 
parliament passed the 
Firearms and Crimi-
nal Groups Legislation 
Amendment Bill 2013.
That law decrees that 
anyone served with a 
Firearm Prohibition Or-
der is banned from ac-
quiring, possessing or 
using a firearm, a fire-
arm part, or ammuni-
tion.
The law also provides 
police with significant 
powers to stop and 
search such a person.
NSW Police Field Op-
erations Commander, 
Deputy Commissioner 
Nick Kaldas, said offi-
cers were regularly us-
ing the powers the or-
ders afforded them.
“As we have said all 
along, getting illegal 
guns - and the crimi-
nals who use them - out 
of our communities re-
mains one of the NSW 
Police Force’s major 
priorities.”
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Former energy minister 
Chris Hartcher and central 
coast MPs Chris Spence 
and Darren Webber are 
set to be suspended from 
the Liberal Party after be-
ing named in two major 
corruption inquiries.
A senior government 
source confirmed the Lib-
eral Party had begun pro-
ceedings against the trio.
The decision was taken 
on Tuesday night after the 
O’Farrell government was 
dragged into the scandal 
surrounding the family 
of former Labor power-
broker Eddie Obeid, with 
an announcement public 
hearings would begin in 
weeks.
The MPs have only just 
renominated for preselec-
tion in their central coast 
seats for the March 2015 
state election.
But on Tuesday members 
of Mr Spence’s electoral 
conference for The En-
trance were told a meet-
ing scheduled for next 
Monday to confirm his 
candidacy was cancelled 
until further notice.
The Independent Com-
mission Against Corrup-
tion will hold a public in-
quiry, starting on March 
17, into allegations of cor-
rupt conduct by public of-
ficials and ‘’persons with 
an interest’’ in the Obeid-
linked company Austra-
lian Water Holdings.
A second inquiry will be 
held from April 28 into 
allegations Mr Hartcher, 
who is the member for 

Terrigal, The Entrance MP 
Mr Spence and Wyong 
MP Mr Webber ‘’corruptly 
solicited, received and 
concealed payments’’ in 
return for favours.
Australian Water, which 
became one of the largest 
donors to the NSW Liber-
als before the 2011 state 
election, was allegedly 
one of the sources of the 
payments.
ICAC says the first inqui-
ry, Operation Credo, will 
look at whether, between 
2004 and 2012, interests 
in Australian Water ben-
efited by inflating charges 
to state-owned Sydney 
Water corporation.
It will examine allegations 
‘’public officials and oth-
ers’’ were involved in fal-
sifying a cabinet minute 
relating to a public-private 
partnership proposal by 
Australian Water to mis-
lead a budget committee 
of cabinet.
Mr Obeid and his fellow 
former Labor ministers 
Joe Tripodi and Tony 
Kelly are alleged to have 
‘’misused their positions 
as members of Parlia-
ment’’ to try and influ-
ence public officials over 
the deal.
It is alleged that in Novem-
ber 2012 Liberal Party 
identity Nick Di Girolamo 
- a former chief executive 
and major shareholder in 
the company - and Eddie 
Obeid jnr tried to mis-
lead ICAC’s investigation 
into whether Mr Obeid 
snr tried to use his posi-

Liberal MPs face suspension for links to 
ICAC inquiry

tion as an MP to influence 
public officials over the 
proposal.
Within hours of the Tues-
day announcement, Mr Di 
Girolamo resigned as a di-
rector of the state-owned 
State Water Corporation.
The second inquiry, Op-
eration Spicer, will look 
at whether between April 
2009 and April 2012 Mr 
Hartcher, Mr Webber and 
Mr Spence, along with two 
former staff of Mr Hartch-
er - Tim Koelma and Ray 
Carter - corruptly solic-
ited payments for political 
favours.
It will also examine 
whether between Decem-
ber 2010 and November 
2011 the MPs and Mr 
Carter solicited banned 
political donations.
The inquiry will consider 
allegations Australian 
Water Holdings, through 
Mr Di Girolamo, made 
‘’regular payments’’ to 
Eightbyfive, a company 
owned by Mr Koelma in 
return for Mr Hartcher fa-
vouring Australian Water 
interests. The payments 
were allegedly claimed 
to be for public relations 
advice.
Mr Hartcher suddenly re-
signed from the cabinet 
in December after ICAC 
raided his office.
In 2012 Mr Carter and Mr 
Koelma resigned and Mr 
Carter was suspended as 
Terrigal electorate officer 
after the party referred 
allegations they had 
breached donations laws 
to the Election Funding 
Authority. A $5000 pay-
ment to Eightbyfive, from 
Wyong builder Matthew 
Lusted, sparked the refer-
ral by the party. Mr Lusted 
was approached for the 
payment by Mr Carter 
shortly before the March 
2011 election. It is under-
stood Mr Lusted’s name 
and others were given to 
Mr Carter by Wyong may-
or Doug Eaton, who has 
refused to comment.

Former energy minister Chris Hartcher. Photo: Supplied

Environment Minister 
Robyn Parker and Mem-
ber for East Hills Glenn 
Brooks on wednesday 12, 
announced East Hills Girls 
Technology High School 

will receive $2,500 to es-
tablish native gardens at 
the front of the school.
Mr  Brooks said  the four 
sport  houses  of the school  
are Telopea,  Melaleuca, 

EAST HILLS SCHOOL AWARDED A $2,500 ENVI-
RONMENTAL TRUST GRANT

Eucalyptus and Banksia 
and these native species 
will line a path.
“The native gardens will of-
fer students a tangible un-
derstanding of the plants 
used by Australian Aborigi-
nal people for food and re-
sources,” Mr Brooks said.
“By increasing the school’s 
biodiversity, students and 
their families will be shown 
the beauty and value of our 
local natural resources.”
Ms Robyn Parker said this 
was just one of 52 grants 
recently announced in ad-
dition to the 80 grants an-
nounced last November.
“The combined total of 
2013 Eco Schools and. 
Food Gardens in Schools 
grants is $382,000; and 
this will have an enormous 
impact for students and the 
environment in NSW,” Ms 
Parker said.
“Projects  like those fund-
ed  in this grant round  
inspire students and the 
wider community to con-
sider their environment 
and empower them to help 
protect it.”
The overall objective of 
the Eco Schools program 
is to support schools to 
develop best practice in 
environmental education 
and innovative solutions to 
environmental issues.
The Food Gardens in 
Schools Program provides 
learning opportunities for 
students, teachers and oth-
er members of the school 
community about healthy 
sustainable living through 
growing and harvesting 
food in school gardens. 
Media Contact: Jim Daniel 
9772 2774

PHOTO: (L to R) Glenn Brookes MP, Minister Robyn Parker, Members of the East Hills Girls Technological 
High School Environmental Committee

FEDERAL Health Minister 
Peter Dutton has been ac-
cused of softening up vot-
ers for the introduction of 
a GP co-payment after say-
ing Medicare is unsustain-
able and those who can 
afford it might need to pay 
more. 
Mr Dutton wants a na-
tional conversation on ris-
ing healthcare costs and 
says the government is 
considering ways to reign 
in spending as part of its 
commission of audit to 
cut expenditure across the 
federal budget.
Co-payments of up to $6 to 
visit the doctor have been 
flagged as one way to tack-
le the healthcare burden, 
sparking concerns the Ab-
bott government will target 
the Medicare system in the 
May budget.
Asked if he backed a 
co-payment, Mr Dutton 
pointed out many Austra-
lians already made a co-
contribution when it came 
to prescription medicines 
and private health cover, 
while others were already 
paying to see a GP.
«I want to make sure that, 
for argument’s sake, we 
have a discussion about 
(people) on reasonable in-
comes whether we should 
expect to pay nothing 
when we go to see the doc-

tor,» he told the ABC TV on 
Wednesday night.
«Should we expect to pay 
nothing as a co-contribu-
tion, and other taxpayers 
to pick up that bill?»
In comments that suggest 
people over 65 years may 
be targeted by the gov-
ernment, the minister said 
co-payments should be 
considered «regardless of 
people’s age».
«If they have a means to 
contribute to their own 
health care, we should be 
embarking on a discussion 
about how that payment 
model will work», Mr Dut-
ton said.
Labor’s health spokes-
woman Catherine King 
warned Mr Dutton intended 
to «dismantle» Medicare by 
introducing a «GP tax».
«The introduction of a GP 
tax will reduce access 
to doctors for all Austra-
lians,» she said on Thurs-
day in a statement.
The Australian Medical As-
sociation is concerned a 
co-payment would deter 
people from seeing their 
GP.
«We don’t want to create 
a situation where people 
defer seeking healthcare, 
and that might be expen-
sive later,» president Steve 
Hambleton told ABC Ra-
dio.

Dutton attacking Medicare, says 
Labor
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اعالنات

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
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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



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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