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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

Mob: 0414 424 275

www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 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

إسرائيل تهّدد رداً على تهديد »حزب اهلل«
اللجنة الوزارية حماصرة بني »اإلعالن« و«املقاومة«

الكثيفة  اجلهود  تفض  مل 
االول  امس  تسارعت  اليت 
من أجل التوصل اىل صيغة 
التسوية  تكمل  حاصلة على عدة شهادات تنويه وسطية 

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

املتعلقني  بشقيها  الشاملة 
بعبدا«  »اعالن  ببندي 
البيان  يف  و«املقاومة« 
أكيد  ضمان  اىل  الوزاري 

ميكن معه اجلزم بأن االجتماع 
ستعقده  الذي  السابع 
اللجنة الوزارية عصر اجلمعة 

)امس( سيكون نهائيا.

رئيس الجمهورية مستقبال« رئيس لجنة االمن القومي والسياسة الخارجية يف مجلس الشورى اإليراني.)داالتي ونهرا(

اوكرانيا تعترب التحركات الروسية عدوانا

كباش غربي - روسي على القرم
االهمية  اىل  نظرًا 
جزيرة  لشبه  االسرتاتيجية 
املنطقة  وألنها  القرم 
اليت  الوحيدة  االوكرانية 
الروس،  من  غالبية  تضم 
حبرية  قاعدة  فيها  واليت 
سيباستوبول  يف  روسية 
االسود،  البحر  السطول 
عليها  املعركة  احتدمت 
منذ  والغرب  موسكو  بني 
االوكراني  الرئيس  عزل 
يانوكوفيتش  فيكتور 
وحض  املاضي.  السبت 
البيت االبيض أمس االول 
موسكو على جتنب االعمال 

»االستفزازية«.

السلطة  حذرت  وقد 
من  اوكرانيا  يف  اجلديدة 
على  مسلحني  سيطرة 
جزيرة  يف  رمسية  مقرات 
اي  ان  واعتربت  القرم، 
روسية  عسكرية  حتركات 
املنطقة  حدود  التتمة صفحة  31خارج 

رمسي  مرجع  كشف 
لبناني لـلزميلة «السفري« 
التتمة صفحة  31أن التحقيقات اليت جتريها 

عدد  مع  األمنية  األجهزة 
من املوقوفني يف شبكات 

شبكة »قاعدية« تراقب مداخل عني التينة
حماولة الغتيال بري.. بتفجري انتحاري

طالب »االئتالف الوطين 
واملعارضة  الثورة  لقوى 
االول  امس  السورية« 
يف  مستقل  حتقيق  باجراء 

االئتالف السوري يقول إن قتلى مكمن الغوطة مدنيون
القوات النظامية تتقّدم ببطء حنو يربود من أطرافها

التتمة صفحة  31

اجليش  قال  الذي  املكمن 
ان 175  النظامي  السوري 
قد  املعارضة  من  مقاتاًل 
قتلوا فيه االربعاء بالغوطة 

البيان  موضوع  ان  غري 
ظل  يف  جديدا  بعدا  اختذ 
أثارتها  اليت  التداعيات 
الغارة االسرائيلية على جنتا 
واليت  ايام  قبل  البقاعية 
متوعدا  اهلل«  »حزب  قابلها 
والزمان  املكان  يف  برد 
املناسبني. وبرزت يف هذا 
كشفتها  معلومات  السياق 
أمنية  مصادر  االول  امس 
تعاملت  اسرائيل  ان  عن 
جديا مع تهديد احلزب، ولذا 
قواتها  استنفار  اىل  جلأت 

دمشق،  بريف  الشرقية 
كانوا  القتلى  ان  وقال 
مدنيني فارين من احلصار 

مبثابة  هي  العسكرية 
عدوان عسكري.

سيطر  االول  وامس 
مسلحون على مقر الربملان 
جزيرة  شبه  منطقة  يف 
القرم يف أوكرانيا ورفعوا 
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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

اىل  اجلمهورية  رئيس  دعا   
وقال  بعبدا،  اعالن  تطبيق 
النشرة  جملة  اىل  حديث  يف 
اليت تصدرها نقابة احملامني 
صدقوني،ان  بريوت:  يف 
هذا  على  اليوم  املعرتضني 
يف  به  سيطالبون  االعالن 

سليمان: املعرتضون على اعالن بعبدا سيأتي يوم ويعودون للمطالبة به

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La galette newspaper 17x12.5.pdf   1   5/08/13   7:30 PM

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

وقت الحق، ألن اقرار اعالن 
بعض  توجه  بعد  جاء  بعبدا 
لبنان  مشال  من  املقاتلني 
القرار  واعطي  سوريا،  اىل 
للجيش بشخص قائده وامام 
منع  بوجوب  الوزراء،  جملس 
تهريب اي سالح وتوقيف اي 

ومداهمة  بالقوة،  ولو  مسلح 
فيه  ان  يشتبه  مكان  اي 
اجلميع  وافق  وقد  سالحا، 
بعدها،  ولكن  ذلك.  على 
موافقته  عدم  البعض  يعلن 
على هذا االعالن، لدرجة أن 
البعض يدعي عدم مناقشته 

على طاولة احلوار. أنا أؤكد أن 
بالكامل  جلسة احلوار مسجلة 
بالصوت وتتضمن تصرحيات 
وكل  فيها،  شارك  من  كل 
الالزم  التصحيح  اقرتح  من 
التصحيح،  هذا  ومقتضيات 
صحح  البعض  ان  حيث 

اآلخر  والبعض  لغوية  كلمة 
واخذ  سياسية،  كلمة  صحح 
االقرار  اىل  طريقه  االعالن 
وتبنته احملافل الدولية، واذ 
بعدها يصدر الكالم عن اننا 
ال نزال نناقش اعالن بعبدا. 
وثلث  ساعات  اربع  وبعد 

قرأ  االجتماع،  على  الساعة 
املقررات  بري  نبيه  الرئيس 
والتعديالت، ورغم كل ذلك 
مل  االعالن  هذا  ان  يقال 
الورقة  وزعت  بل  يناقش 

فقط على احلاضرين.
االسرتاتيجية الدفاعية

Unlimited
Live TV
Package

2121 350350

$4391 866.760.4000
apply@glarab.com

.com

USD

انضم لفریقنا من معیدی البیع حول العامل:
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لبنانيـات

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

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
الصيادلة  نقابة  جملس  التينة، 
حسونة،  ربيع  النقيب  برئاسة 
يف حضور مسؤول املهن احلرة 

يف حركة أمل علي امساعيل.
حسونة:  قال  االثر،  وعلى 
اوال لشكره على  الزيارة  كانت 
الدعم الذي قدمه ويقدمه ملهنة 
ترسخ  بفضله  الذي  الصيدلة، 
الكثري من القوانني اليت حافظت 
صحة  وعلى  املهنة  هذه  على 
من  عدد  حبث  وجرى  املواطن. 
ترغب  الذي  القوانني  مشاريع 
جملس  على  طرحها  يف  النقابة 
النواب. وطلبنا دعم دولته يف 
هذا اجملال، ومن ضمنه العيادة 
الصيدلي،  وحصانة  الصيدلية 
تتضمن  اليت  املشاريع  وكذلك 
املهنة.  وممارسة  الدواء  جودة 
كذلك طمأننا دولته اىل الوضع 

يف البلد وأين تسري االمور.
الشؤون  وزير  بري  واستقبل 
الذي  درباس  رشيد  االجتماعية 
الراهنة،  االوضاع  معه  عرض 
وقدم له باملناسبة كتابه الكتابة 
الشعري  وديوانه  الضوء  عرب 

من... اىل حبيبة.
اللقاء:  بعد  درباس  وقال 
الرئيس  دولة  بزيارة  تشرفت 
وأطلعته  العزيز،  الصديق  بري 
الشؤون  وزارة  امور  على 
الداهم  واخلطر  االجتماعية 
ان  خصوصا  بلبنان،  واحملدق 

بري عرض االوضاع مع درباس 
ونقيب الصيادلة

وسامي اجلميل استغرب صيغة 
حق اللبنانيني باملقاومة

مصلحة للبيع
للبيع محل كباب وبيتزا وبريغر يقع يف قلب 

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

للجادين يف الشراء االتصال على الرقم:
0417 246 205
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والرمسية  الشعبية  االمكانيات 
اللبنانية ال تستطيع  يف الدولة 
ان حتتمل هذا الثقل اجلاثم على 
وقلت  واجلغرافيا.  الدميوغرافيا 
له اننا سنحاول يف مؤمتر باريس 
ان حنقق بعضا من املعونة اليت 
اجملتمع  قبل  من  منها  بد  ال 
قال  اذ  لفتين  وقد  الدولي، 
دولته ان لبنان حباجة فعال اىل 
واملادية،  االقتصادية  املعونة 
وبنفس  ايضا  حباجة  ولكنه 
الن  السياسي  للدعم  املستوى 
يقوم  ال  السوري  النزوح  حل 
فقط باالغاثة وامنا حبل املشكلة 
يف  احلل  يتعجيل  اي  االصلية 
السوريون  يتمكن  حتى  سوريا 

من العودة اىل بالدهم.
متاما  الرأي  أوافقه  أنا  أضاف: 
واعتقد اننا يف لبنان علينا ان 
خبطاب  الدولي  اجملتمع  خناطب 
مزدوج، فنحن بأمس احلاجة اىل 
االسعاف الفوري، ولكننا ايضا 
بأمس احلاجة اىل العالج اجلذري. 
حمبته  على  دولته  وشكرت 
واعتقد  وصراحته،  ثقته  وعلى 
بأن جملس النواب سيقوم بدور 
يعوض  ان  يستطيع  تشريعي 

عن فرتة اجلمود السابقة.
النائب سامي  بري  استقبل  ثم 
االوضاع  معه  وعرض  اجلميل 

الراهنة.
يف  اجلميل  اكد  اللقاء،  وبعد 
بيان وزعه مكتبه االعالمي، انه 
املقاومة،  على  امجاع  يوجد  ال 

سائال من سيقاوم؟.
ويف دردشة مع االعالميني شدد 
على اعالن بعبدا، الفتا اىل ان 
حزب اهلل وحده متحفظ عن هذا 

االعالن.
واستغرب احلديث عن صيغة حق 
اللبنانيني يف املقاومة، وسأل: 
هل هذا يعين اننا سنعيش يف 
تراخيص  سنعطي  واننا  غابة 

سالح لكل اللبنانيني؟.
بري  الرئيس  مع  تفاهم  وهل 
لقد  اجاب:  معينة؟  على صيغة 
البلد،  يف  اعمق  ازمة  عرضنا 
بنيوية  حلول  يف  نفكر  وحنن 

للبنان.

استقبل رئيس احلكومة متام سالم 
سفري  االول  امس  السراي  يف 
سلطنة عمان امحد بن بركات آل 
الذي نقل تهاني دولته  ابراهيم 

بتأليف احلكومة.
املدير  سالم  الرئيس  والتقى 
عباس  اللواء  العام  لألمن  العام 
إبراهيم ومت حبث يف التطورات.

مفوض  سالم  الرئيس  واستقبل 
التقدمي  احلزب  يف  اإلعالم 
اإلشرتاكي رامي الريس موفدا من 
النائب وليد جنبالط يرافقه مدير 
االمريكية  اجلامعة  يف  املكتبات 
الدكتور لقمان حمو اللذين وجها 
اليه دعوة حلضور افتتاح معرض 
والذي  جنبالط  كمال  الزعيم 
الثقافية  حياته  مسرية  يلخص 
مساء  والفكرية  والسياسية 
الوست  قاعة  املقبل يف  الثالثاء 

هول يف اجلامعة االمريكية.
سالم:  الرئيس  زوار  ومن 
ألطباء  العربية  اجلمعية  رئيس 
بليق،  مجال  الدكتور  العيون 
األول  العسكري  التحقيق  قاضي 
املدير  نائب  غيدا،  أبو  رياض 
حممد  العميد  الدولة  ألمن  العام 
خمابرات  فرع  رئيس  طفيلي، 
اجليش يف الشمال العميد الركن 

عامراحلسن.
وزير  احلكومة  رئيس  واستقبل 
نظريان  ارتيور  واملياه  الطاقة 
تتعلق  شؤون  يف  البحث  ومت 

بوزارته.
وفدا ضم ممثل  واستقبل سالم 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
املفوضية  ممثلة  ماوننت،  روث 
نينات  الالجئني  لشؤون  العليا 
اليونيسف  منظمة  ممثلة  كيلي، 
يف لبنان آنا ماريا لوريين، ممثل 
يف  العاملة  الدولية  القوات  عن 
ممثلني  اىل  اليونيفل،  اجلنوب 

واملنظمات  اهليئات  كل  عن 
العاملة ضمن إطار األمم املتحدة 
رئيس  حضور  يف  لبنان،  يف 
املهندس  واإلعمار  اإلمناء  جملس 
نبيل اجلسر، ومت عرض لألنشطة 
الوكاالت  هذه  بها  تضطلع  اليت 

يف لبنان على كل الصعد.
قدمنا  ماوننت:  قال  اللقاء  بعد 
حول  الرئيس  لدولة  عرضنا 
ما  يف  املتحدة  األمم  نشاطات 
اليت  باألولويات  خصوصا  يتعلق 
حددها عند تعيينه رئيسا للوزراء. 
باألمن،  تتعلق  نشاطات  هناك 
ليس فقط القضايا العسكرية امنا 
حماولة بناء عالقات افضل ضمن 
إطارها  يف  تعمل  اليت  اجملموعة 
وناقشنا  املتحدة.  األمم  وكاالت 
االنساني  املوضوع  خاص  بشكل 
سوريا  يف  بالوضع  املتصل 
وبالتالي ملف النازحني السوريني 
حناول  الذي  الدعم  ملف  وأيضا 
تأثروا  الذين  للبنانيني  تأمينه 
باالزمة السورية ألننا نعرف جيدا 
أن غالبية النازحني يتواجدون يف 

املناطق اللبنانية الفقرية.
العمل  ميكن  أمور  هناك  أضاف: 
ميكن  وال  لبنان  يف  هنا  عليها 
خصوصا  اخلارج  يف  بها  القيام 
موضوع تأمني االموال الالزمة اليت 
شراء  من  الالجئني  هؤالء  متكن 
املواد الغذائية والطبابة وخدمات 
ستصب  األموال  وهذه  أخرى، 
االقتصاد  دورة  يف  مباشرة 
ليس  به  نقوم  ما  ان  اللبناني. 
األفضل  لتقديم  ونسعى  كافيا 
أن  يدرك  أن  اجلميع  على  ولكن 
ما يهمنا هو عامل االستقرار يف 
تتبع  اليت  الربامج  ودعم  لبنان 
ما  املوضوعة يف  الطريق  خارطة 
يتعلق باالضرار اليت حلقت بالبالد 

واالقتصاد.

نظريان واللواء ابراهيم وماوننت وكيلي يف السراي
سالم تناول االوضاع مع سفري عمان وموفد جنبالط

شكر وزير الثقافة احملامي روني 
قناة  اىل  حديث  يف  عرجيي، 
املرده  تيار  رئيس  املستقبل، 
النائب سليمان فرجنيه على ثقته 
يف  املرده  ليمثل  واختياره  به 
احلكومة اجلديدة، متمنيا ان يكون 
على قدر املسؤولية امللقاة على 

عاتقه.
سياسي  تيار  املرده  ان  واكد 
وكلها  متنوعة  كفاءات  ميلك 
وزارية،  حقائب  لتولي  مالئمة 
وقال: باألمس كان الزميل الوزير 
وغدا  أنا  واليوم  سعادة  يوسف 
انه  مؤكدا  آخر،  شخص  سيكون 
ليس يف املرده من استفزازيني 

بل هناك طاقات عديدة.
وشرح عالقته بفرجنيه، الفتا اىل 
ان االهل كانوا اصدقاء وانتقلت 
اليه،  واالخوة  الصداقة  هذه 
لعب  االمر  هذا  رمبا  انه  معتربا 
وزير،  اختياره ملنصب  دورا يف 
االهم،  هو  السياسي  الشق  امنا 
يف  مؤسس  عضو  انه  موضحا 
له  كان  حيث   1988 منذ  املرده 
دور يف تأسيس اجلناح املدني، 
وان ما يربطه برئيس تيار املرده 
بها  يؤمن  اليت  املبادىء  هي 

والقناعة السياسية.
تيار  اىل  ينتمي  انه  واوضح 
سياسي ويلتزم قراراته، وقال: 
حنن داخل املرده نتناقش ونأخذ 
القرارات بدميوقراطية وان حصل 
خالف جوهري يغادر من ال يقتنع 
حيصل  مل  الساعة  حتى  ولكن 
هكذا امر، مشريا اىل ان احلزب 
يسمي وزراء قناعتهم من قناعته 
ويف حال اختالفهم يف القناعات 

على هؤالء االستقالة.
االسم  غري  امسا  اعتماده  وعن 
املعروف به لفت اىل انه سيعتمد 
اسم رميون رمسيا وال شيء مينع 

ان انادى بروني.
شكالن  للثقافة  انه  واعترب 
احملافظة على االثار والرتاث كما 
احملافظة على الكتب والكتابات، 
الرتاث  على  حنافظ  لكي  وقال: 
جيب ان يكون هناك خطة وطنية 
هي غائبة حتى االن، وقد وضعت 
عهدا على نفسي ان اعمل لوضع 
موجود  هو  بالرتاث  خاص  قانون 
جملس  ادراج  يف  ومنسي 

النواب.
واشار اىل ان النشاطات الثقافية 
لكن  لبنان  يف  نشيطة  الفردية 
اليت  للنشاطات  غيابا  هناك 

االمكانية  لكن  الدولة،  تنظمها 
وزارة  خدمة  يف  املوضوعة 
املوظفني  وعدد  هزيلة  الثقافة 

واملختصني قليل.
عزيزة  طرابلس  ان  اىل  ولفت 
على قليب وقد بادرت باالتصال 
الرتاث  مبلف  املعنيني  من  بعدد 
واالثار لننسق سويا، امال ان تأخذ 
احلكومة الثقة يف نهاية االسبوع 
اىل  بعدها  من  لننطلق  املقبل، 

العمل فورا.
هو  اجلمهورية  رئيس  وقال: 
البالد،  يف  االعلى  املركز 
متسائال: ملاذ ال تطرح االشكالية 
ضرورة  عن  نتكلم  عندما  اال 
وصول رئيس مجهورية قوي اىل 
رئاسة اجلمهورية، وملاذا جمرد ان 
تكون للزعيم قاعدة قوية، ولديه 
حضور، حنرمه من الرئاسة، الفتا 
ختتلف  اليوم  الظروف  ان  اىل 
الوجود  حقبة  ظروف  عن  كثريا 
حباجة  وحنن  لبنان  يف  السوري 
اىل  ومشريا  قوي،  رئيس  اىل 
توافقت  السياسية  القوى  ان 
الذي  الرئيس  مواصفات  على 
جيب ان يكون قويا، كمااكد على 
تشجيع اي حوار او تواصل بني 
نظرتنا  وهذه  اللبنانيني  االفرقاء 
احلر  الوطين  التيار  بني  للحوار 

واملستقبل.
وتعليقا على ما حصل مع الالعب 
زهري مراد اعترب انه يوجد قوانني 
وان  جيب  كما  ليس  تطبيقها 
االخطاء حتصل حتى يف الواليات 

املتحدة االمريكية.
على  املسلطة  االضواء  وعن 
خصوصاالفنانني  الثقافة  وزارة 
قال:  الدولة  قبل  من  املهملني 
ووفق  ضمريي  وفق  ساعمل  انا 
الفنانني  وسألتقي  القوانني 
سنلتقي  مرتوكون  انهم  واعلم 
ان  واكيد  احللول،  عن  ونبحث 
من  تكون  ان  جيب  ال  االموال 
وزارات الدولة بل هناك مصادر 
ولدي  عليها،  االتكال  جيب  عدة 
طموح ان افعل املوقع االلكرتوني 
لوزارة الثقافة، وان يتم تعزيزه 
اجياد  اىل  اضافة  باملعلومات، 
متحف فين وهو حلم ولكن ينقصه 
ارض وبناء وكلفته مرتفعة، نامل 
ان حنقق هذا احللم، خصوصا ان 
يف  مرتوك  وتراثه  لبنان  ذاكرة 
املخازن، امل ان استطيع نفض 

الغبار عنه واظهره للرأي العام.
السيدة  ان  عرجيي:  وختم 
اجملال  يف  ناشطة  فرجنية  رميا 
من  الكثري  وهناك  الثقايف، 
والباب  املرده،  يف  السيدات 
سيدة  لكل  اجلميع  امام  مفتوح 
مينع  شيء  وال  نفسها،  تربز  ان 
ان يرشح املرده سيدات يف كل 

لبنان.
واستقبل الوزير عرجيي يف مكتبه 
االمريكي  السفري  الوزارة،  يف 
يف لبنان ديفيد هيل، يف حضور 
السفارة  يف  الثقافية  امللحقة 
الوزير  ومستشار  هولزور،  روبن 
احملامي بطرس فرجنية، يف زيارة 
تعارف وتهنئة، متمنيا له النجاح. 
التطورات  يف  البحث  وتطرق 
شؤون  ويف  املنطقة  يف  العامة 
اىل  اضافة  واقليمية،  حملية 
العالقات الثنائية بني البلدين، ال 

سيما الثقافية منها.

وعد بأنه سيعمل لوضع قانون خاص بالرتاث
عرجيي: لتشجيع اي حوار وتواصل 

بني االفرقاء
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القوات  حزب  رئيس  تطرق 
خالل  جعجع،  مسري  اللبنانية 
إىل  معراب،  يف  إعالمي  لقاء 
نقاط أربع متحورت حول: الوضع 
الغارة  الوزاري،  والبيان  العام 
جنتا،  على  األخرية  االسرائيلية 
صادر،  جوزف  خطف  قضية 
يف  داعش  تنظيم  ومسألة 
سوريا، وقال: نعيش يف لبنان 
وضعا استثنائيا مزريا، انطالقا 
املستمر  األمين  التدهور  من 
الذي جير معه أوضاعا اجتماعية 
والذي  جدا،  صعبة  ومعيشية 
واشتباكات،  بتفجريات  يرتجم 

وال سيما يف مدينة طرابلس.
اجلوهري  السبب  أن  إىل  ولفت 
أن  يف  يكمن  االستقرار  لعدم 
القرارين األمين والعسكري ليسا 
يف يد الدولة اللبنانية، بل هما 
مصادران من قبل حزب اهلل يف 
بهما  ويتصرف  أساسي،  شكل 
الشعب  ووحده  ويسارا،  ميينا 
وآخر  العواقب،  يتلقى  اللبناني 
هذين  مصادرة  عنقود  يف  حبة 
حزب  تدخل  كانت يف  القرارين 

اهلل يف سوريا.
وأشار إىل أن فريق 8 آذار حياول 
اجملموعات  أن  فكرة  تسويق 
لتحارب  كانت ستأتي  اإلرهابية 
يف لبنان حتى لو مل يتدخل حزب 
الفتا  السوري،  النزاع  يف  اهلل 
إىل أن آخر جمموعة أصولية أتت 
اىل لبنان كانت يف عام 2008 
أن  حبيث  االسالم،  فتح  وهي 
الفريق الوحيد الذي اعرتض على 
اهلل،  آنذاك كان حزب  حماربتها 
بينما حكومة 14 آذار حينها هي 
مبهامجتها،  القرار  اختذت  اليت 
اللبناني  اجليش  على  وأحلت 
املعركة  إلكمال  األمنية  والقوى 

معها حتى القضاء عليها.
بأن  آذار   8 فريق  جعجع  وذكر 
جبديد،  ليس  األصولية  تواجد 
أواخر  منذ  متواجدة  أنها  إذ 
يف  أوجها  وبلغت  الثمانينيات، 
ب  مستشهدا   ،2000 األعوام 
أحداث 11 أيلول عام 2001 وما 
داعش  تنظيم  أن  كما  تبعها. 
كان متواجدا يف العراق منذ عام 

.2003
أضاف: مل تقم أي جهة أصولية 
مبحاربة حزب اهلل منذ ذلك الوقت، 
اليت  الفلول  بعض  باستثناء 
كانت االجهزة االمنية تتمكن من 
السيطرة عليها. وبالتالي، ملاذا 

انغماس حزب اهلل بالصراع االقليمي يستجلب الويالت على لبنان
جعجع: ما مسعناه عن البيان الوزاري ال يبشر باخلري

باتت هذه اجملموعات اآلن تتخذ 
احلاضنة  وبيئته  اهلل  حزب  من 
بسيط:  فاجلواب  هلا؟  أهدافا 
يف  اآلن  يقاتلها  اهلل  حزب  إن 
سوريا، مع العلم أنه يف احلقيقة 
ان مناطق قتال  اذ  ال يقاتلها، 
اجليش  وجه  يف  هي  اهلل  حزب 
داعش  بينما  احلر،  السوري 
والشرق،  الشمال  يف  تتمركز 
جبانب  قتاله  من  انطالقا  ولكن 
النظام، بات حزب اهلل مستهدفا 

ويعرض معه الشعب اللبناني.
تغيري شيء ما

من  للخروج  حبث  أي  وتابع: 
تغيري  يقتضي  احلالي  املأزق 
الواقع، وهذا  شيء ما يف هذا 
ما ننتظره من أي حكومة، ويف 
حال أرادت اخراج البلد من هذا 
سياسات  اعتماد  عليها  الواقع 
البيان  يف  حلظها  جيري  أخرى 
الوزاري، وما مسعناه حتى اآلن 
بأي  يبشر  ال  البيان  هذا  عن 

خري.
يف  ورد  كالما  جعجع  وانتقد 
العمل  جيري  إنه  يقول  االعالم 
مرضية  صيغة  إىل  للتوصل 
مواقفها،  األطراف  لكل  حتفظ 
بالتحديد  مشكلتنا  بينما  وقال: 
هي يف موقف أحد األطراف الذي 
الواقع.  هذا  اىل  لبنان  أوصل 
وبالتالي، إذا كان العمل يهدف 
اىل التوصل ملثل هذه الصيغة 
وانطالقا  السالم.  الدنيا  فعلى 
القوات  حزب  اختذ  هنا،  من 
املشاركة  بعدم  قرارا  اللبنانية 

يف احلكومة.
الفتا  بعبدا،  إعالن  إىل  وتطرق 
جمموعة  على  ينص  أنه  إىل 
مبادىء عامة ال ميكن ألي اثنني 
أن خيتلفا حوهلا، إذ أنها تتعلق 
وحياد  وسلطتها  الدولة  بوجود 
صراعات  عن  إجيابيا  لبنان 
الصراع  وحتديدا  املنطقة، 
ان  حتى  السوري،   - السوري 
أفردت  الوطنية  بكركي  مذكرة 
ملسألة احلياد أكثر من صفحة، 
وقال: هناك صعوبة لضم اعالن 
إذ  الوزاري  البيان  اىل  بعبدا 
صيغة،  على  اتفقوا  أنهم  يبدو 
مبا معناه حماولة االلتزام وتنفيذ 
احلوار  جلسات  كل  مقررات 
السماوات  الوطين، كمن يغطي 
نعي  أننا  العلم  مع  بالقباوات، 
تلك  من  قرار  أي  ينفذ  مل  انه 
يف  عليها  اتفق  اليت  القرارات 

لبنانيــات
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جلسات احلوار.
لدى  نية  أي  يوجد  ال  أضاف: 
اعالن  بتنفيذ  األفرقاء  بعض 
نية  وال  به،  التقيد  او  بعبدا 
لالنسحاب من سوريا، مما يعين 
أن الوضعني األمين واالقتصادي 
وبالتالي  هما.  كما  سيبقيان 
سيستمر املواطن اللبناني يدور 

يف الدوامة نفسها.
الغارة االسرائيلية

وإذ حذر من أن الغارة االسرائيلية 
جمرد  ليست  جنتا  على  األخرية 
أبعاد  هلا  بل  تكتيكية،  خطوة 
موقف  تأخر  عزا  بكثري،  أكثر 
ساعة،   48 ل  حياهلا  اهلل  حزب 
الغارة  هذه  تفاصيل  إليصال 
من  اجلواب  وتلقي  ايران  اىل 
طهران وليس من لبنان، باعتبار 
أن الغارة مرتبطة بالصراع القائم 
يف سوريا، اذ بعد فشل جنيف 
وختلت  تتغري،  األمور  بدأت   2
والنظام  وعودها،  عن  روسيا 
ولن  باإلرهاب،  املشكلة  حصر 
برحيل  إال  السوري  النزاع  حيل 
فشل  أن  باعتبار  األسد،  نظام 
األطراف  بكل  دفع   2 جنيف 
األطراف  ودعم  التشدد  إلعادة 
على األرض، وقال: إن انغماس 
اإلقليمي  الصراع  يف  اهلل  حزب 
لبنان،  على  الويالت  يستجلب 
اىل  احلزب  بعودة  يكمن  واحلل 
اللبناني  اجليش  وانتشار  لبنان 
على احلدود الشمالية والشرقية 

كلها.
املواطن  خطف  جعجع  وتناول 
جوزف صادر، مشريا إىل أنه من 
املعيب على احلكومة السابقة أن 
مير اربع سنوات على ملف إختفاء 
صادر من دون وجود أي حتقيق 
جدي أو ملموس يف هذا االطار، 
العدل  وزير  طرح  ب  منوها 
أشرف ريفي املنطقي ألنه أعاد 
إحياء هذا امللف باعتبار أنه يف 
السابق حني اجتمعت جلنة حقوق 
ريفي  وأدىل  سبق  االنسان 
تلك  ولكن  حوله،  مبعلومات 
األدراج،  يف  وضعت  احملاضر 
أدعو  هنا،  من  انطالقا  وقال: 
االنسان  حقوق  جلنة  رئيس 
إىل  موسى  ميشال  النائب 
النيابة  إىل  امللف  هذا  حتويل 

العامة إلجراء الالزم.
تصرفات  أن  التأكيد  جدد  واذ 
وتفصيال  مجلة  مرفوضة  داعش 
جتاه  الذمة  عقد  كفرض 
املسيحيني أو غريهم، دعا جعجع 
وضع  اىل  السورية  املعارضة 
مطالبها  داعش  أن  رغم  حد هلا 
املعارضة  مطالب  عن  خمتلفة 
السورية وأكثرية أعضائها كانوا 
السجون  يف  املوقوفني  من 
حبيث  والعراقية،  السورية 
الستخدامهم يف  سراحهم  أطلق 
أغراض ختدم النظام على خلفية 

ان النظام كان يتحكم بهم.
وذكر جعجع بأن النظام السوري 
و2008   2003 عامي  بني  كان 
حملاربة  داعش  دعم  من  أكثر 
أن  العلم  مع  األمريكي،  الوجود 
أكثر  إجرامية  النظام  ممارسات 
إىل  مشريا  التنظيم،  هذا  من 
وايديولوجيته  داعش  منطق  أن 
قبل  ما  منذ  الزمن  ختطاهما 

العصور احلجرية.

التغيري  تكتل  عضو  قال 
واالصالح النائب سليم سلهب، 
تكتل  رئيس  بني  االتفاق  ان 
التغيري واالصالح النائب العماد 
سعد  والرئيس  عون  ميشال 
حدود  عند  يقف  لن  احلريري 
التأليف بل سيستمر حتى اجياد 
للبيان  معينة  توافقية  صيغة 
الوزاري، ومن ثّم سيكمل طريقه 

حنو االستحقاق الرئاسي.
وعن استئناف جلنة التيار الوطين 
احلّر النيابية للحوار عملها، قال 
موضوع  من  هناك  ليس  حاليا 
هدف  ذلك،  يستدعي  طارئ 
االتصاالت  انعاش  كان  اللجنة 
بني خمتلف االفرقاء السياسيني 
واذا  املؤسسات  عمل  لتفعيل 
الثقة  ستنال  احلكومة  كانت 
عمله  النواب  جملس  وسيعاود 
حققنا  نكون  حينها  التشريعي 

سلهب: اتفاق عون - احلريري مستمر 
للتوافق على البيان الوزاري

ان هذه  اللجنة، الفتا اىل  غاية 
يف  عملها  تستأنف  قد  اللجنة 
باملنفعة  تعود  انها  رأينا  حال 
انتخابات رئاسة اجلمهورية  على 
موعدها.  يف  حصوهلا  وتسهيل 
كوادر  بعض  امتعاض  وعن 
عون  العماد  سياسة  من  التيار 
أملك  اجاب سلهب ال  الداخلية، 

اي معطيات عن هذا املوضوع.
لقاء  عن  سؤال  على  وردا 
قريب بني العماد عون والنائب 
حال  ان يف  أكد  جنبالط،  وليد 
من  ذلك  الضرورة  استدعت 
املؤكد ان اللقاء سيعقد، لكن ال 
اعلم اذا كان هذا املوعد قريبا 

او بعيدا.
سلهب  اشار  اخرى،  جهة  من 
اىل اجياد صيغة توافقية للبيان 
سيعلن  متى  نعلم  ال  الوزاري 

عنها.

االجتماعية  الشؤون  وزير  عرض 
رشيد درباس مع ممثلة مفوضّية 
الالجئني  لشؤون  املتحدة  االمم 
النزوح  قضية  كيلي،  نينات 
واملشاكل  لبنان  اىل  السوري 
النازحون.  منها  يعاني  اليت 
كيلي  من  اللقاء  خالل  وطلب 
عن  ومفّصل  كامل  تزويده مبلف 
لعرضه  متهيدًا  النازحني  أوضاع 
على املشاركني يف مؤمتر باريس 
الذي تعقده جمموعة الدعم الدولية 
للبنان برعاية االمم املتحدة للبحث 
سوريا  من  النازحني  قضية  يف 
من  والسادس  اخلامس  يومي 
مع  لقاءه  ووصف  املقبل.  آذار 

كيلي بأنه مثمر جدًا.
كوريا  سفري  درباس  واستقبل 
الذي  إيل  جونغ  شوي  اجلنوبية 
سّلمه 30 جهاز كمبيوتر هبة من 
الدولة الكورية اجلنوبية للوزارة.

السابق  الوزير  درباس  وزار 

درباس عرض وكيلي ملف النازحني ومع كرامي وضع طرابلس السياسي واألمين
يف  دارته  يف  كرامي  فيصل 
كانت  قال:  والذي  طرابلس 
يف  لالوضاع  عامة  افق  جولة 
لبنان عمومًا ويف طرابلس كونها 
وجهات  وكانت  لنا،  األكرب  اهلم 
دائمًا.  هي  كما  متطابقة  النظر 
األمن  بأن  وموقفنا  رأينا  وأكدنا 
مفتاح احلل يف لبنان، وهو يأتي 

بالدرجة االوىل.
والسالم،  التقوى  تفجريي  وعن 
فوق  يعلو  أحد  ال  كرامي  قال 
فوق  ألحد  سلطة  وال  القانون، 
بتطبيق  ونطالب  الدولة،  سلطة 
ولتأخذ  اجلميع،  على  القانون 
الكلمة  ولتكن  جمراها،  العدالة 
امللف  هذا  يف  للقضاء،  الفصل 
ويف باقي امللفات يف لبنان، ألن 

القضاء هو احلل األخري للبنان.
االعتداء  حول  سؤال  على  وردًا 
االسرائيلي على لبنان، قال: اعربنا 
واستنكارنا  استغرابنا  عن  امس 

على  اللبنانية  الدولة  لسكوت 
هذه اخلروقات الفاضحة، ومسعنا 
رئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية 
يستنكران هذه اخلروقات، لكننا 
الدفاع  لوزير  نقرأ  او  نسمع  مل 
او  بيان  او  موقف  أي  الوطين 
توضيح حيال ما جرى يف البقاع! 
علينا اال نضيع البوصلة بأن العدو 

االوحد للبنان هو اسرائيل.
هذه  درباس  قال  جهته،  من 
اليت  العريق  البيت  هلذا  الزيارة 
تربطين به عالقات تارخيية، تأتي 
على  بها  اقوم  جوالت  ضمن 
الطرابلسية  والقيادات  الزعامات 
انين  خصوصًا  رأيهم  على  ألقف 
امثل طرابلس يف هذه احلكومة، 
لذا ال بد ان اكون لسانهم ويدهم 

وصوتهم داخلها.
ان  خصوصًا  واحد  همنا  اضاف 
طرابلس هي املدينة األخرية لنا، 
الصيف  نعيش  فيها  وألوالدنا 
وما  والضراء،  السراء  والشتاء، 
مباشر  بشكل  يصيبنا  يصيبها 
ومشاعرنا  عواطفنا  ويصيب 
ولالسف،  الوطنية.  وقيمنا 
غرف  طرابلس  شوارع  اصبحت 
جمرم  نوع  من  جلراحني  عمليات 
واملارة  اآلمنني  يستهدفون 
عليهم  يطلقون  الطرقات،  على 
خوف،  او  رادع  دون  الرصاص 
حماوالت  هناك  ان  اىل  مشريا 
من  طرابلس  الخراج  حثيثة 
ليست  هي  السياسية،  املعادلة 
التعايش  مدينة  انها  قندهار، 

والسلم والعلم والثقافة.
االعتداء  درباس  واستنكر 
االسرائيلي على لبنان، معتربًا ان 
ال ضرورة ألن جنري اعمال مساحة 
لنستكشف اين ضربت اسرائيل، 
االراضي  داخل  ضربت  فإن 
االراضي  داخل  او  اللبنانية 
ومستنكر،  مدان  هذا  السورية 
واالرض واحدة، وعلينا عوضًا عن 
يف  تساعد  صواريخ  عن  البحث 
ردع العدو، علينا ان نشكل شبكة 
امان سياسية، وان تتكاتف مجيع 
االوحد  العدو  وجه  يف  اجلهود 

لالمة االسالمية.
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لبنانيات

النيابية  املستقبل  كتلة  شددت 
على اهمية ان تنجح احلكومة يف 
اجناز البيان الوزاري استنادا اىل 
واهمها  الوطين  االمجاع  نقاط 
بكركي.  ووثيقة  بعبدا  اعالن 
واضحة  مبعلومات  وطالبت 
العدوان  ومكان  طبيعة  عن 

االسرائيلي.
املستقبل  كتلة  عقدت  فقد 
الوسط  بيت  يف  اجتماعها 
السنيورة  فؤاد  الرئيس  برئاسة 
لبنان  يف  االوضاع  واستعرضت 
االجتماع  نهاية  ويف  واملنطقة. 
زياد  النائب  تاله  بيانا  اصدرت 

القادري، وجاء فيه:
أوال: تؤكد الكتلة أهمية ان تنجح 
احلكومة اجلديدة يف اجناز البيان 
الوزاري وذلك استنادا اىل نقاط 
اعالن  واهمها  الوطنية  االمجاع 
بعبدا الذي حتول وثيقة من وثائق 
العربية  واجلامعة  املتحدة  االمم 
وكذلك وثيقة بكركي وان تؤكد 
النأي  بسياسة  متسكها  احلكومة 
بالنفس واحلفاظ على االستقالل 
كامل  على  الدولة  سيادة  ومبدأ 
يف  وواجبها  وحقها  أراضيها 
واخلروق  االعتداءات  مواجهة 
اليت يتعرض هلا لبنان من العدو 
االسرائيلي او من اي جهة كان.

ان اخلسائر اليت تكبدها املواطن 
وال يزال جراء ممارسات احلكومة 
غياب  وكذلك  املستقيلة 
باتت  املنتظم  احلكومي  العمل 
تهدد  وباتت  وفادحة  كبرية 
واستقرارهم  املواطنني  عيش 
االجتماعي، وال جيوز ابقاء البالد 
اثبتت  رهانات ومعادالت  اسرية 
املواطنني  مصلحة  ضد  انها 
حرة  سيدة  بدولة  وطموحهم 

مستقلة.
من  يأمل  اللبناني  الشعب  ان 
اىل  االنطالق  اجلديدة  احلكومة 
اجل  من  تأخري  دون  من  العمل 
تعزيز االستقرار االمين والسعي 
امال  االنتاج  عجلة  لتحريك  اجلاد 
املستقبل  يف  الثقة  باسرتجاع 
واستعادة النمو واخلروج من حال 
واملراوحة  املؤسساتي  الفشل 
يف  والرتاجع  املشاريع  يف 
االنصراف  اجل  ومن  االقتصاد، 
وهي  االساسية  املهمة  اىل 
التحضري النتخاب الرئيس املقبل 
للجمهورية وبعدها انتخاب جملس 

النواب اجلديد.
باشد  الكتلة  تستنكر  ثانيا: 
العبارات جرمية التفجري االرهابية 
للجيش  موقع  هلا  تعرض  اليت 
اللبناني على ابواب مدينة اهلرمل 
استشهاد  اىل  ادى  ما  االبية 

ابرياء  ومواطنني  عسكريني 
وسقوط العديد من اجلرحى.

تتوجه  اليت  املستقبل  كتلة  ان 
اللبنانيني  اىل  احلارة  بالتعازي 
قيادة  واىل  الشهداء  وعائالت 
وعناصره  وضباطه  اجليش 
اجليش  ان  التأكيد،  ويهمها 
االمنية  األجهزة  وكل  اللبناني 
محاة  هم  الرمسية،  والعسكرية 
بدعم  يتمتعون  وهم  الوطن 
الشعب كل الشعب حلماية لبنان 

ومصاحل مواطنيه.
العمليات االرهابية

العمليات  تكرار  وإزاء  الكتلة  ان 
احلؤول  اجل  ومن  االرهابية 
ومحاية  االرهابيني  تدفق  دون 
من  االهلي  وسلمهم  اللبنانيني 
فإنها  السوري،  الربكان  محم 
تود التأكيد على أن مواجهة هذه 
كل  تطال  اليت  االرهابية  املوجة 
عرب  تتم  اللبنانيني  املواطنني 
خطة وطنية تستند اىل العناصر 

التالية:
1 - انسحاب حزب اهلل من سوريا 
القتال اىل  ووقف مشاركته يف 

جانب النظام املتهاوي.
2 - ضبط كامل احلدود اللبنانية 
غري  احلدودية  املمرات  واقفال 
من  وذلك  باالجتاهني  الشرعية 
خالل تولي اجليش اللبناني معززا 
اىل  استنادا  الطوراىء  بقوات 

القرار 1701.
لدى  واجلهود  اخلطط  -توحيد   3
اللبنانية  االمنية  االجهزة  كل 
يف  االرهابية  االعمال  ملواجهة 

الداخل اللبناني.
لبنان،  يف  املسؤولني  ان 
والقوى السياسية على اختالفها 
مدعوة  اهلل،  حزب  مقدمها  ويف 
للتطلع اىل افاق احللول الواقعية 
وعلى  املستقبل،  يف  القادمة 
وجه اخلصوص يف سوريا واليت 
حلول  عرب  اال  ازمتها  تنتهي  لن 
سياسية يرعاها اجملتمع الدولي. 
لبنان  على  يقع  فانه  وبالتالي، 
االجيابية  املساهمة  مسؤولية 
يف  ال  السورية  االزمة  حل  يف 

مفاقمتها.
اشد  الكتلة  تستنكر  ثالثا: 
االسرائيلي  العدوان  االستنكار 
االجواء  يف  السافر  اجلوي 
احلدود  منطقة  ويف  اللبنانية 
تطالب  وهي  للبنان،  الشرقية 
واالجهزة  اللبناني  اجليش 
حول  واضحة  مبعلومات  املختصة 
مبا ميكن  العدوان  ومكان  طبيعة 
الدولة اللبنانية من اختاذ املوقف 
هذا  ضد  الالزمة  واخلطوات 

العدوان السافر.

كتلة املستقبل: لبيان وزاري يستند اىل 
اعالن بعبدا ووثيقة بكركي
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أمت البطريرك املاروني الكاردينال 
عامه  الراعي  بطرس  بشارة  مار 
الرابع والسبعني. وشهد الصرح 
حفال  االربعاء  ليل  البطريركي 
عشاء  على  اقتصر  املناسبة  يف 
 30 قرابة  وحضور  حلوى  وقالب 
واالصدقاء  االهل  من  شخصا 
واملطارنة متنوا له موفور الصحة 
على  يكون  وان  املديد  والعمر 

يديه خالص لبنان من ازماته.
اىل ذلك عرض البطريرك الراعي 
امس  البطريركي  الصرح  يف 
باسيل  جربان  اخلارجية  وزير  مع 

االوضاع العامة.
باسيل  الوزير  اعترب  اللقاء  وبعد 
ان الزيارة الخذ الربكة بعد تسلمه 
وهي  اخلارجية  وزارة  مسؤولية 
مسؤولية وطنية كما يف اي عمل 

وزاري آخر يتخطى الفردية.
وثيقة  اهمية  على  باسيل  واثنى 
يف  تندرج  اليت  الوطنية  بكركي 
وتشكل  اجلامع  الوطين  االطار 
واالنفتاح  للحوار  اساسية  قاعدة 

بني اللبنانيني.
وكان الراعي التقى صباًحا طالب 
البرتون   - الياس  مار  ثانوية 
املقدسة  العائلة  لراهبات 
رئيسة  تتقدمهم  املارونيات 
ماري  جورج  االخت  املدرسة 
برنامج  اطار  يف  وذلك  عازار، 
شاشيت  على  املسيحية  التنشئة 

تيلي لوميار ونورسات.
الراعي  البطريرك  وجه  ذلك  اىل 
واشار  الثالثة،  الصوم  رسالة 
الصوم  ان  اىل  مقدمتها  يف 
مسرية روحية حنو اهلل واالنسان، 
مع  تبدأ  املصاحلة  ان  مؤكدا 
اهل  مستوى  اىل  وترتفع  الذات 
عقد  بالتزام  وتكتمل  السياسة، 
العيش  حيصن  ميثاقي  اجتماعي 

املشرتك.
امتالء  هو  الكبري  الصوم  وقال: 
من حمبة هلل وللناس، وهو زمن 
األخوة  على  واليد  القلب  انفتاح 
واحملتاجني.  واملرضى  الفقراء 
إنَّ ما نوّفره من الصوم والقطاعة 
واإلماتات هو بنوع خاص للتصّدق 
حمّبتهم  األخوة.  هؤالء  على 
تكّمل  ومساعدتهم  وخدمتهم 
من  وترفعهما  والقطاعة  الصوم 
مستواهما املاّدي إىل مسّو احملّبة 

االجتماعّية.
بوضوح،  لنا  اهلل  يقوله  ما  هذا 
أليس  النيّب:  أشعيا  لسان  على 
الصوم الذي فّضلته هو هذا: أن 
ُتدخل  وأن  خبزك،  للجائع  تكسر 
البائسني املطروحني بيتك، وإذا 
رأيت العريان أن تكسوه، وأن ال 
تتوارى عن أخيك؟أش 58: 7-6.

 26 الصوم  ملناسبة  رسالته  يف 
كانون األول 2013، يدعونا البابا 
األخوة  على  لإلحنناء  فرنسيس 
بأنواعه  البؤس  يعانون  الذين 
الثالثة: البؤس املاّدي، والبؤس 

املعنوي، والبؤس الروحي.
بالفقر  معروف  املاّدي  البؤس 
يف  العائشني  يصيب  الذي 
الشخص  لكرامة  منافية  أوضاع 
من  واحملرومني  البشري، 
وحاجاتهم  األساسّية،  حقوقهم 
األّولّية كالغذاء واملاء والشروط 
النمو  وإمكانّية  والعمل  الصّحّية 
الكنيسة،  والثقايف.  اإلنسانّي 
عرب  األخوة،  بهؤالء  تعتين  اليت 

املتنّوعة،  االجتماعّية  مؤّسساتها 
خدمة  يف  املزيد  إىل  مدعّوة 
إّننا حنّيي كلَّ  االجتماعّية.  احملّبة 
املبادرات اليت يقوم بها األفراد 

واجلماعات.
الذين  يصيب  املعنوي  والبؤس 
للخطيئة  ذواتهم  يستعبدون 
العائالت  من  فكم  والرذيلة. 
تعيش يف القلق واملعاناة بسبب 
والسيما  أفرادها،  من  بعًضا  أّن 
الشباب، مدمنون على املسكرات 
ولعب  والدعارة  واملخّدرات 
الناس، لسبب  القمار. وكم من 
احلياة،  معنى  فقدوا  آلخر،  أو 
والنظرة إىل املستقبل، والرجاء! 
ُملزمني  أشخاص  من  وكم 
بسبب  البؤس  هذا  يف  بالعيش 
الظاملة،  االجتماعّية  األوضاع 
من  وحرمانهم  البطالة  وبسبب 
جلب  كرامة  ومن  العمل  إمكانّية 
املساواة  ومن  بيتهم،  إىل  اخلبز 
يف  احلق  والسيما  احلقوق،  يف 
الرتبية والصّحة! مثل هذا البؤس 

قريب من بداية االنتحار.
الذين  يصيب  الروحي  والبؤس 
اهلل،  عن  بعيدين  يعيشون 
أّنهم  ويعتربون  ه،  ُحبَّ ويرفضون 
ميّد  هو  فيما  إليه،  حباجة  ليسوا 
املسيح.  خالل  من  إليهم  يده 
يكفون  أّنهم  يظّنون  إذ  هؤالء، 
نفوسهم بنفوسهم، إّنا يسريون 
اهلل  وحده  السقوط.  طريق  يف 

ا. خيّلصنا وحيّررنا حقًّ
بأبنائها  الكنيسة،  ميكن  ال 
وبناتها، برعاتها ومؤّسساتها، إال 
تواجه  لكي  جهودها  تضاعف  أن 
وتنتشل  هذه،  البؤس  أنواع 
بكّل  بها،  املصابني  األخوة  منها 
منها  املاّدّية  املتاحة،  وسائلها 
والروحّية، الراعوّية واملؤّسساتّية. 
وال ميكن إقصاء أحد عن حمّبتها.

من  واجبة  واحملّبة  الرمحة  أعمال 
رّتب  الرّب  ألّن  العدالة،  باب 
جلميع  لتكون  األرض  خريات 
فقري  كلِّ  حّق  من  فهي  الناس. 
الكنيسة  آباء  عّلم  وقد  وحمتاج، 
الفقري صدقة،  أّننا عندما نعطي 
له  نرّد  بل  عليه،  ال حنسن  حنن 
ما هو من حّقه. بات من الواجب 
االجتماعّية،  احملّبة  خدمة  تنظيم 
شخصّية  آن  يف  تكون  لكي 

ومجاعّية ومستمّرة ال مومسّية.
ا، ألّن الفقراء  وهي واجبة الهوتيًّ
حيتّلون  واحملتاجني  واملرضى 
حتى  اهلل،  قلب  ا يف  خاصًّ مكاًنا 
كور  فقرًيا2  صار  نفسه  هو  إّنه 
املسيح،  يسوع  بشخص   9  :8
اإلله املتجّسد الذي مسحه الروح 
وأرسله ليبّشر الفقراءلو 4: 18. 
والعطشان  اجلائع  مع  ومتاهى 
واملريض  والغريب  والعريان 
أخوته  ومّساهم  والسجني، 
نصنعه  ما  أن  ًدا  مؤكِّ الصغار، 
للمسيح  نصنعه  إّنا  ألحدهم 
 35  :25 متى  راجع  نفسه  الرب 
و 40. يكتب البابا فرنسيس يف 
االجنيل  فرح  الرسولي  إرشاده 
إّن   :2013 الثاني  تشرين   24
يعّلموننا  مما  الكثري  الفقراء  عند 
مشاركتهم  جانب  إىل  فهم  إياه 
يف آالم املسيح، يعرفون املسيح 
املتأّل. ومن الضروري أن ننفتح 
لنا  يعلنون  وهم  تعليمهم  إىل 

اإلجنيل فقرة 200.

الراعي التقى باسيل ووجه رسالة الصوم الثالثة:

املصاحلة تبدأ مع الذات وترتفع اىل 
\قال عضو تكتل التغيري واإلصالح مستوى اهل السياسة

النائب آالن عون، يف حديث اىل قناة 
اإلسرائيلي يف  التدخل  أن  املنار، 
األزمة السورية هو تطور جديد ونقلة 
نوعية، وال يدري أحد إن كان هدفه 
إستدراج حزب اهلل إىل مواجهة يف 
هو  ما  أن  غري  اللبناني،  الداخل 
بقواعد  مرتبطة  رسالة  أنها  مؤكد 
إىل  بسوريا، مشريا  اجلارية  اللعبة 
أن تراجع جو التسوية الدولية بني 
الواليات املتحدة األمريكية وروسيا 
يف ظل األحداث األوكرانية، يشري 
يف  جديدة  ميدانية  جوالت  إىل 

سوريا.
حيال  الرتاجع  بعض  إىل  وأشار 
موضوع املقاومة والصيغة املطروحة 
اإلتصاالت  أن  اىل  الفتا  هلا، 
تريح  صيغة  إلجياد  ستستكمل 
النقاش  خلفية  وأضاف:  اجلميع. 
الوصول  الوزاري هي  البيان  حول 
بعض  وجه  ماء  حتفظ  خمارج  إىل 
مما  أكثر  مجهورها،  جتاه  األفرقاء 
جوهري  تغيري  إلحداث  تسعى  هي 
للواقع املوجود، وهذا ما عربوا عنه 
البيان  صياغة  جلنة  إجتماعات  يف 
أما حنن كتيار وطين حر  الوزاري، 
فقد إختذنا قرار بأننا سنكون عامل 
مسهل ولني ولن نكون حجر عثرة 
مبا خص الصيغة دون التنازل عن 
لتقديم  مستعدون  وحنن  اجلوهر، 
الكرة  ان  وأعتقد  التسهيالت  كل 

هي يف ملعب آخر.
ولفت عون إىل أن رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان كان قد أبلغ التيار 
الوطين احلر بانه لن يكون متشددا 
على  بعبدا  إعالن  إدراج  خص  مبا 
وزراؤه  وسيكتفي  الوزاري  البيان 
بالتحفظ يف حال عدم إدراجه، لذا 
نتمنى على باقي األطراف اال يكونوا 
ملكيني أكثر من امللك، وأعتقد أن 
قرار تشكيل احلكومة ونيلها الثقة 

ما زال الطرح الساري املفعول.
على  التيار  إنفتاح  سبب  وعن 
األفرقاء كافة، قال عون: صدرت 
توصيات عن خالل خلوة دير القلعة 
تدعو إىل اإلنفتاح لسببني، أحدهما 
وطين، إذ وزن األزمة السورية على 
عن  يزداد سنة  اللبنانية  السياسة 
سنة وصواًل إىل اهلجمات اإلرهابية، 
السياسي  املسار  بأن  ورأينا 
التوتر  إزدياد  مع  خطر  لبنان  يف 
السياسي واملذهيب والقطيعة بني 
كافة األفرقاء، لذا رأينا بأنه علينا 
اجلميع  مع  باإلتصال  مبادرة  أخذ 
دون إستثناء، لكن القوات اللبنانية 
مع  اإلتصال  قنوات  أما  رفضت، 
وهناك  فتطورت،  املستقبل  تيار 
تيار  وكان  باللقاء،  متبادلة  إرادة 
املستقبل أيضا يفتش عن حلول، 
والبلد ال يقوم إال بإعادة مد جسور 
ذلك  يعين  أن  دون  اجلميع،  بني 

بأن لقاءنا موجه ضد أحد.
أضاف: يف لقاء القمة بني احلريري 
إجراء  البحث عن كيفية  - عون مت 
اإلستحقاق الرئاسي وجتنب الفراغ 
ظروف  وخلق  الرئاسة،  سدة  يف 
وأعتقد  اإلستحقاق،  هذا  حلدوث 
مسألة  حيسم  ال  األول  اللقاء  أن 
اللقاء  هذا  أن  شك  وال  الرئاسة، 
ساهم يف تشكيل احلكومة، كما أن 
جتاوز  اىل  ادى  الدولي  التشجيع 
لتصل  احلكومة  تأليف  يف  العقد 
احلقائب  توزيع  التسويات يف  اىل 

وغريه.
الرئاسي  اإلستحقاق  مسألة  وعن 
لفت عون إىل أن بعد اإلنتهاء من 
هناك  الثقة،  احلكومة  اخذ  مرحلة 

للجمهورية،  رئيس  إنتخاب  مرحلة 
التوافق  عرب  سيحصل  األمر  وهذا 
عرب  او  رئيس  على  األفرقاء  بني 
اإلنتخاب، واإلتفاق على رئيس ال 
يلغي فرضية أن يتم اإلتفاق على 

العماد عون رئيسا.
وأضاف: يف األسابيع املقبلة وعلى 
اليت  واللقاءات  اإلتصاالت  صعيد 
جتري سوف تبلور أحد اإلحتمالني، 
على  الثلثني  بأكثرية  التوافق  إما 
يؤمنه  ما  وهذا  املقبل  الرئيس 
التواصل مع تيار املستقبل بالنسبة 
ميثل  انه  سيما  وال  مرشحنا  اىل 
نذهب  أن  وأما  نيابية،  كتلة  أكرب 
آليات  ووضع  إنتخابية  معركة  اىل 
وضوابط للذهاب إىل جلسة إنتخاب 
يقبل اجلميع باملشاركة فيها مهما 

كانت النتائج.
وتابع يف ما خيصنا فاملرحلة اآلتية 
عمل  وبرنامج  رئيس  أي  حتدد 
اإلستقرار  يثبت  رئيس  مطلوب، 
كافة  مع  ويتواصل  لبنان  وحييد 
يف  املشكلة  ولكن  األفرقاء، 
إقناع الفريق اآلخر مبواصفات هذا 

الرئيس.
وجود  على سؤال  ردا  عون  ونفى 
عون  العماد  ترشح  على  فيتو  أي 
من قبل الدول الغربية، وقال: هم 
يتعاملون معه على أنه مرشح جدي 
إىل  بالوصول  وفرية  حظوظ  وله 

سدة الرئاسة.
إنقسام  حول  سؤال  على  وردا 
ال  عون:  أجاب  املسيحي  الشارع 
مشكلة فالشارع املسيحي مضبوط 
كنا  السياسية،  التعددية  ظل  يف 
اللبنانية  القوات  إنضمام  نتمنى 
إىل احلكومة، وأن تتحلى بالواقعية 
السياسية يف مقاربتها لألمور، فال 
شك أن من حقها اإلختالف بالرأي 
السياسي مع حزب اهلل، لكن هذا ال 
ميكنها من فرض عدم مشاركته يف 
احلكومة، فهو يستمد حقه هذا من 
صفته التمثيلية وليس إنطالقا من 
الذي  فالطائف  السياسي،  موقفه 
وافقت عليه القوات اللبنانية يقوم 
التوافقية،  الدميقراطية  مبدأ  على 
األكثرية  احلكم  يف  تشارك  حيث 

داخل كل طائفة.
ال  عون:  قال  األمين  امللف  وعن 
سياسي  فريق  إنضمام  ان  شك 
وتسلمه  احلكومة سابقا  خارج  كان 
يسهل  األمنية،  الوزارات  أحد 
ذات  املناطق  بعض  مع  التعاطي 
ويلغي  السياسية  احلساسية 
هذا  وجيعل  بالكيدية،  اإلتهامات 
الفريق اليوم أكثر فأكثر جزءا من 
املعركة ضد اإلرهاب، وهي معركة 
بأشرس  سويا  خنوضها  أن  جيب 
السبل دون إعطاء اسباب ختفيفية 

لالرهابيني.
على  اليوم  الرتكيز  جيب  أضاف: 
تعزيز قدرات القوى األمنية خاصة 
قدراتها  لتطوير  اجليش  خمابرات 
إجرائية  وسائل  وإجياد  الوقائية، 
املسبق  الكشف  أجل  من  وتقنية 
خاصة  واإلنفجرات،  لالنتحاريني 
بعد ما تعرض له حاجز اجليش يف 

اهلرمل.
إدراج  ضرورة  مؤكدا  عون  وختم 
البيان  يف  اإلرهاب  مكافحة  بند 
اإلرهاب  على  فاملعركة  الوزاري، 
هذا  وقال:  قصرية،  تكون  لن 
اخلطر اجلديد هو جدي بعد البيانات 
جهات  عن  صدرت  اليت  العديدة 
هلا،  هدفا  لبنان  تعلن  تكفريية 
وجيب وضع حد لسقوط املواطنني 

األبرياء وشهداء اجليش.

االن عون: تراجع التسوية الدولية يشري 
اىل جوالت ميدانية جديدة يف سوريا
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واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
اجتماعه االسبوعي يف الرابية 
العماد  الرئيس  دولة  برئاسة 
ميشال عون وحضور االعضاء، 
امللفات  يف  البحث  وجرى 

الراهنة.
امني  حتّدث  االجتماع  وعقب 
ابراهيم  النائب  التكتل  سر 

كنعان فقال:
كان على جدول اعمال التكتل 
من  امللفات،  من  عدد  اليوم 
االقليمي  الوضعان  ابرزها 
استعرضنا  وقد  والدولي. 
وزير  ووضعنا  الواقع  هذا 
جربان  واملغرتبني  اخلارجية 
باسيل يف اجواء لقاءاته على 
الصعيد، وما حيصل من  هذا 
املنطقة  يف  مهمة  جتطورات 
الوضع  على  انعكاساتها  هلا 

اللبناني.
البيان  يف  البحث  مت  كما 
عمر  ان  السيما  الوزاري، 
لشهرين  قصري  احلكومة  هذه 
الدستور،  حبسب  ثالثة  او 
جديد  رئيس  انتخاب  حتى 
للجمهورية، وبالتالي فاملطلوب 
من احلكومة ان تقوم مبهامها. 
لذلك كانت هناك توصية من 
الوزاري  البيان  باجناز  التكتل 
واالنتقال  وقت،  اسرع  يف 
اىل جلسات الثقة اليت نتمناها 
ان  السيما  ومنتجة.  سريعة 
حاجة  يف  عدة  ملفات  هناك 
امللف  مقدمها  يف  بت،  اىل 
االعتداءات  ضوء  يف  االمين، 
والتفجريات، وآخرها ما طاول 
يف  اللبناني  للجيش  حاجزًا 
ترتك  ان  جيوز  وال  اهلرمل. 
االوضاع من دون خطة واضحة 
للقوى  وشامل  كامل  ودعم 

االمنية ويف مقدمها اجليش.
اهلم  هناك  ذلك،  اىل  اضافة 
من  تكن  مل  فاذا  التشريعي. 
ان  يعين  فهذا  للحكومة،  ثقة 
جيتمع،  لن  النيابي  اجمللس 
عدة  تشريعات  ان  يعين  ما 
الرتب  سلسلة  منها  ستتأخر، 
فاملطلوب  لذلك،  والرواتب. 
العمل  اىل  سريعًا  ننتقل  ان 
امللفات  دراسة  خالل  من 
والذهاب  اخلطط  ووضع 

وجيب  النيابي.  اجمللس  اىل 
مطالب  يف  البت  يتأّخر  اال 
االجتماعية  واهلموم  الناس 
اليت  والرتبوية  واالقتصادية 
وضعنا وزير الرتبية والتعليم 
بو صعب يف  الياس  العالي 
به  للقيام  يتحّضر  ما  بعض 
هنا،  من  الصعيد.  هذا  على 
وامللفات  اهلموم  هذه  كل 
جيب اال تضيع ضحية التعطيل 

والتأخري.
يقول:  كنعان  النائب  اضاف 
» حنن نعترب ان احلكومة اليوم 
واالنتقال  موقتة،  حمطة  هي 
الرئاسي  االستحقاق  اىل 
بهذه  البدء  وجيب  جدًا،  مهم 
االبواب  وفتح  امللفات 

احلكومية والنيابية«.
كذلك  » حبثنا  كنعان:  وتابع 
يف ملف االغرتاب ودوره  يف 
استعادة  اىل  السعي  سياق 
معه  والتواصل  بلبنان  الثقة 
الدستورية  احلقوق  لتحقيق 
كما  احلقوق،  من  وسواها 
االستثمارات. وحنن نتمنى ان 
يكون السبوع املقبل مصحوبًا 
اىل  ننتقل  وان  باالجناوات، 
للحكومة،  االساسية  املهمة 
وهي البت بامللفات والتحضري 
لالستحقاق الدستوري الرئاسي 
الذي نريده يف موعده حبسب 

االصول والقوانني«.
قال كنعان  وردًا على سؤال 
»ان وزارة اخلارجية، كما كل 
الوزارات اليت يتسلمها التكتل 
تقوم بواجباتها وفق القناعات 
املرعية  والقوانني  الوطنية 
فاملطلوب  واليوم،  االجراء. 
اجلميع،  بني  التعاون  هو 
بغض النظر عن االصطفافات 
امللفات  الجناز  السياسية، 
والتحضري لالستحقاق الرئاسي 

الدستوري االبرز«.
وعن سبب عدم اطاللة العماد 
عون عقب التكتل اجاب كنعان 
» اطاللة العماد عون تعود له، 
تلفزيونية  مقابلة  لديه  وهو 
غد  مساء  والنصف  الثامنة 
عرب  اخلميس(  االول  )امس 
قناة الnbn يف برنامج خمتصر 

مفيد.

كنعان بعد اجتماع التكتل:
للبت سريعاً بالبيان الوزاري والثقة ولدعم 
اجليش واالنتقال اىل العمل واجناز امللفات 

واالستحقاق الرئاسي يف موعده
بول باسيل -

القلب،  من  وقريب  ديناميكي 
ميزتي  جتمع  وشخصيته 
»التكنوقراط« امللّمة بالتفاصيل 
والقيم الوطنية اليت تتحلى بها 
على  إعالمي  إمجاع  عائلته.. 
يف  املناسب  الرجل  اعتباره 
املكان املناسب، وشعور برهبة 
وأّنه  سيما  الواعدة  املسؤولية 
تكّتل  أمانة  أعناقه  يف  حيمل 
والعماد  واإلصالح  التغيري 

ميشال عون..
وزير  التقت  »الثبات«  جريدة 
صعب،  بو  الياس  الرتبية 
تشكيل  آفاق  تناول  واحلوار 
الوطنية، وآفق  حكومة املصلحة 
الدولي،   / احمللي  التوافق 
أبرز  واليكم  وزارته،  وشؤون 

ما جاء:
املرنة  صعب«  »بو  شخصية 
املسافات،  تقريب  على  قادرة 
وهي اليت استطاعت مجع رئيس 
النائب  التغيري واإلصالح  تكّتل 
أمني  والرئيس  عون  ميشال 
الرابية  يف  دارته  يف  اجلميل 
اثر  األول  لقاء  األخري  مع طلب 
أزمة قطيعة الكتائب للتيار بعيد 
اغتيال النائب بيار اجلميل، جييبنا 
أّنه  اإلعالم  تسمية  اطالق  على 
القومية  خللفيته  »عومي«  وزير 
أّنه كان  ونشاطه ضمن التيار، 
منذ  العونية  احلالة  مؤيدي  من 
 ،1989 العام  يف  إنطالقتها 
»صحيح أّن بيئة البيت والعائلة 
مؤيدة  شوير«  »ضهور  والبلدة 
القومي  السوري  احلزب  لفكر 
اإلجتماعي، بيد اني مل اكن يومًا 
اّي  وال يف  احلزب  منضويًا يف 
حزب آخر، ما يشري اليه اإلعالم 
من خالل  جاء  »عوميًا«  أني  من 
والناشطة   « »القومية  خلفييت 
ضمن احلالة العونية، وهذا األمر 
ضهور  بلدية  انتخابات  يف  بدأ 
يكشف  األمر  وهذا  الشوير، 
عون  واجلنرال  التيار  قدرة 
استقطاب  على  العونية  واحلالة 
الشعب  من  كبرية  شرائح 
فيه  امتاز  األمر  وهذا  اللبناني، 
 ،1989 العام  يف  عون  اجلنرال 
وشخصيًا  اآلن،  حتى  ومستمّر 
صعدت اىل قصر بعبدا يف العام 
1989 لتأييده.. ألّنه كان ميثل 
وما يزال الرجل النظيف الداعم 
يف  وكان  ومؤسساتها  للدولة 
امليليشيات«.  حل  يؤيد  حينها 
أن  اىل  صعب،  بو  ويلفت 
عون  للعماد  تأييده  مسرية 
والتكّتل والتيار تعود لسنوات، 
حزبيًا  ناشطًا  ليس  كونه  رغم 
ضمن التيار الوطين احلّر ولكنه 
الوطنية  دائرته  ضمن  ناشطًا 

األمشل.
عن اختياره وزيرًا للرتبية، يقول 
الطائفي  »التوزيع  صعب:  بو 
يف  ألرثوذكسي  التكّتل  وحاجة 
اإلختيار  أوقعت  املنصب  هذا 
جاء  فالتوزير  شخصي،  على 
إلملامي ومعرفيت بقطاع الرتبية، 
خربتي  يعرف  عون  واجلنرال 
الرتبية  حقلي  يف  الواسعة 
استثمارها  ويريد  والتعليم، 
أشكره  وأنا  الوزارة،  ضمن 
على الثقة اليت اوالها لي، إنها 
بالفعل مسؤولية كبرية احتمّلها 

حماربة اإلرهاب واستخراج النفط مصلحة دولية الستقرار لبنان
الوزير بو صعب: سأكون على قدر ثقة العماد عون والتكّتل..

جتعلين  وهي  وثقة،  حمبة  بكّل 
أفّكر أّنه ال جيب أن أنام ألكون 
ألّن  املسؤولية،  على قدر هذه 
قرار العماد عون بتسليم وزارة 
صعب  أبو  اللياس  الرتبية 
يفرض علّي ااّل أخزله واال أخزل 
مجهور التكّتل، وان شاء اهلل لن 
أمسح لألخصام السياسيني بان 
ينتقدوننا، وسنثبت اّن وزارتنا 

هي يف خدمة كّل اللبنانيني«.
ويضيف بو صعب: »إنها فرتة 
تبقى  ان  نتمنى  ال  قصرية، 
أشهر  ثالثه  من  أكثر  وزارتنا 
أشهر،  مخسة  أقصى  وكحّد 
حلني امتام اإلستحقاق الرئاسي 

وانتخاب رئيس للجمهورية«.
الواقعية

وعن مقدور بو صعب أن يعمله 
عمرها  يتجاوز  لن  حكومة  يف 
»لنكن  يقول:  عديدة،  اشهر 
ال  قصرية  بفرتة  واقعيني، 
لكن  املعجزات،  اجرتاح  ميكنك 
عالقة يف  عديدة  مسائل  هناك 
اختاذ  باإلمكان  الرتبية  وزارة 
قرارات حللحلتها، منها ما يتعلق 
خاص  بشكل  األساتذة  بوضع 
ومنها ما يتعلق باملناهج، وكثري 
واخلالفات  منجزة  األمور  من 
وهذا  جتاوزها،  باإلمكان  حوهلا 
ما سأسعى بكل قواي فعله بكّل 
امانة،  سيما وأّن القضية تتعلق 
على  وأثره  االساتذة  بشؤون 
صعب:  بو  ويضيف  الطالب«، 
من  »الزير  سحب  استطيع  »ال 
أشهر  مخسة  او  بأربعة  البري« 
العقد  حلحلة  على  عازٌم  ولكين 
اإلستحقاق  وبعد  املختلفة، 
الرئاسي لن احرد من عدم إعادة 
توزيري، ألني لست طاحمًا جباه 
اليوم  افعله  وما  منصب،  أو 
اقوم به بطيبة خاطر حليب لوطين 
وشخصيًا سأستمّر يف خدمته من 
خالل تكّتل التغيري واإلصالح«.

اإلرهاب اولوية
السياسي  اإلتفاق  عن  وماذا 
تشكيل  مالحمه يف  بدأت  الذي 
أو  الوطين،  الوفاق  حكومة 
ذلك  سينسحب  هل  اهلدنة.. 
الرئاسي؟  اإلستحقاق  على 
يتوقع بوصعب أّن اتفاق الكبار 
ومسعى العماد ميشال عون )إذا 
كان هناك من مسعى( بتقريب 
حزب  عام  أمني  بني  املسافات 
اهلل السيد نصراهلل وزعيم تيار 
املستقبل النائب سعد احلريري، 
اإلستحقاقات  باقي  سيطال 
اخلربطة  عن  وماذا  الدستورية، 
اإلقليمية والدولية اليت اعتادت 
بو صعب  برأي  التعكري..  على 

اىل  متّجه  اللبناني  الوضع  أّن 
أّن  ويعترب  احللحلة،  من  مزيد 
اإلتفاق بني اللبنانيني سيشمل 
اىل  اآلتية  اإلستحقاقات  كافة 
لبنان، بدءًا من استحقاق رئاسة 
باإلنتخابات  وانتهاًء  اجلمهورية 
عن  لنسأله  نقاطعه  النيابية، 
كربى  حمادل  تشكيل  امكانية 
يف ظّل تقارب الكبار )حزب اهلل 
جييبنا  التيار(،   – املستقبل   -
بالضرورة  »ليس  بوصعب: 
انتخابية،  حمادل  تشكيل 
قانون  تغيري  على  ُيعمد  قد 
إلصدار  ونأمل  اإلنتخابات، 
قانون نسيب يريح مجيع األفرقاء 

السياسيني«.
اإلقليمي  الشأن  عن  وماذا 
هل  لبنان،  على  وانعكاساته 
لبنان  يكون  بان  امريكا  سلّمت 
لنفوذها،  خاضعًا  ليس  بلدًا 
وهل ستتخلى عن حلفائها بهذه 
النفوذ  تنامي  لصاحل  السهولة 
الروسي اإليراني؟ يرّد بوصعب 
اعادة  هناك  السياسة  »يف 
املنطقة،  يف  ألمريكا  متوضع 
تفاهمات  هناك  يكون  وقد 
بينهم والروس واألولوية اليوم 
موجّهة حملاربة  باتت  العامل  يف 
يضّر  الذي  الدولي  اإلرهاب 
جيمع  املوقف  وهذا  بالطرفني، 
كما  ضمنًا  واوروبا  الفريقني 

كافة دول العامل«.
نفط املتوسط

حباجة  البلدين  بو صعب،  برأي 
نفط  إلستخراج  لبنان  إلستقرار 
وهي  املتوسط،  األبيض  البحر 
بالنسبة للجميع وللبنانيني حاجة 
كبرية  قومية  ومصلحة  وطنية 
الوطين،  اإلقتصاد  إلنعاش 
مصاحل  واألمريكيني  وللروس 
امكانية  عن  نسأله  ذلك،  يف 
العرقلة من قبل اسرائيل؟ جييبنا 
ال  اسرائيل  »نفط  صعب:  بو 
يكفي متطلبات السوق العاملي، 
وهم حباجة لنفط البحر املتوسط، 
ولبنان فيه أكثر تلك الكميات، 
وبالتالي العامل اإلقتصادي يف 
استقرار بلدنا سيصبح يومًا بعد 
ونعلم  كافة،  الدول  حاجة  يوم 
جيدًا أّن اإلقتصاد يف العامل هو 
أو  احلروب  من  من  كثري  وراء 

التهدئة ايضًا«.
مشريًا  صعب«  »بو  ويسأل 
على  القبض  القاء  أّن  اىل 
سابقًا  اإلسرائيلية  الشبكات 
املعلومات  فرع  قبل  من  جاء 
باإلستغناء  دولي  قرار  ووجود 
اجليش  خمابرات  اليوم  عنهم، 
توقف اإلرهابيني والتكفرييني، 

اليوم  دولي  قرار  هناك  فهل 
باإلستغناء عنهم أيضًا؟ ويردف 
حديثه قائاًل: »الشراكة الوطنية 
والقرار السياسي عندما يلتقيان 
بامكانهما حماربة اإلرهاب، وهذا 
خالل  من  بالفعل  تلمسناه  ما 
الوزراء،  جملس  جلسات  أجواء 
البيان  على  التوافق  أّن  حيث 
مشكلة،  يكون  لن  الوزاري 
سيكون  اّنه  السائد  واإلجتاه 

مقتضب ويرضي اجلميع.
لبنان ودبي

نهضة  اعتبار  بوصعب  يرفض 
اخلليجية،  الدول  وبعض  دبي 
األوضاع  تدهور  مع  جاءت  أّنها 
دوره  وتراجع  لبنان  األمنية يف 
»ليست  يقول:  املنطقة،  يف 
تفّسر  والبساطة  األمور  بهذه 
ليس  دبي،  تطور  ظاهرة 
ألّن  ازدهر  اخلليج  أّن  صحيحًا 
لبنان »ِخرب«، وهل كافة دول 
اخلليج تعرف ازدهار دبي، وهل 
مثل  وقطر  قطر،  مثل  البحرين 
السعودية،  مثل  ودبي  دبي، 
رؤية  امتلكت  قيادات  هناك 
وكانت  جريئة  قرارات  واخذت 
واالستقرار  التمويل  متلك 
السياسي، فحصدت ما زرعته.. 
اللبنانيني  فضل  عن  سألناه 
بلدك  حتب  »ان  يرّد:  بذلك، 
شيء، وأن تضّخم األمور شيء 
ولكن  هام  دور  للبنانيني  آخر، 
هناك 100 جالية يف دبي، وكّل 
أنها  نفسها  عن  تتحدث  جالية 
هناك  النهاية  ويف  دبي،  بنت 
وانفتاح  وحكومة  سياسات 
نهضة  وراء  هي  جريئة  وخطة 
دبي، ووجود اللبنانيني يف كّل 
العربية  واألقطار  اخلليج  دول 
ثبات لوجود معطيات موضوعية 
يف  يتواجد  فاللبناني  اخرى، 
األردن على سبيل املثال، ومل 
اخرى  دواًل  أو  األردن  يشهد 
تعيشه  الذي  نفسه  اإلزدهار 

دبي«.
بامكانها  اليوم  الظروف  وهل 
تربويًا  عّزه  اىل  لبنان  إعادة 
صعب:  بو  يقول  وتعليميًا، 
»حاليًا لدينا مشاكل كثرية يف 
ال  هنا  والكالم  التعليم،  قطاع 
حنن  البشري،  العنصر  يطال 
نتحدث عن قطاع شاخ، املطلوب 
وتطويره  فيه  احلياة  بث  اعادة 
ليواكب العصر الذي حنن فيه.. 
باستمرار  يكون  لن  األمر  وهذا 
احملسوبات السياسية، وجامعتنا 
مذري،  اليوم  وضعها  الوطنية 
الرمسية  املدارس  حال  كما 
عرفت  الرتبية  وزارة  أيضًا، 
وهناك  رؤية،  ذوي  اشخاصًا 
خطط ذكية، ولكن الوضع العام 
يف البلد مل يساعد كثريًا بالسري 
ألقول  آتيًا  لست  بها، شخصيًا 
أني سأكتشف »البارود« ولكن 
جبانيب  كبري  تكّتل  وجود  مع 
أي  وتنفيذ  بتصحيح  سأطالب 
الرتبوي  للقطاع  أراه مطورًا  امر 
مع  نتفاهم  وعندما  لبنان،  يف 
أيضًا  اعلم  السياسني  األفرقاء 
قوية  تفاهمات  اليوم  نبين  اننا 
األمل  وبهذا  اللبنانيني،  بني 
استطيع  أني  شعور  يراودني 
تنفيذ بعض املطالب احملقّة يف 

وزارة الرتبية«.
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لالمم  العام  االمني  دعا 
والبابا  مون  كي  بان  املتحدة 
للعنف  نهاية  اىل  فرنسيس 
حبياة  أودى  الذي  فنزويال  يف 
وحثا  االقل  على  شخصا   13
السياسيني على ان يكون هلم 
أسوأ  تهدئة  يف  قيادي  دور 
يف  البالد  تشهدها  اضطرابات 

عشر سنوات.
ومعارضون  طالب  ويطالب 
نيكوالس  للرئيس  اخرون 
بسبب  باستقالته  مادورو 
حادة  وقفزة  التضخم  ارتفاع 
ملستويات جرائم العنف ونقص 
يقولون  وما  االساسية  السلع 
انه قمع ملنافسيه السياسيني. 
واالحتجاجات هي أكرب حتد الدارة 
مادورو اليت تولت السلطة قبل 
عشرة اشهر على الرغم من انه 
قد  انها  اىل  يشري  ما  يوجد  ال 
تطيح به او تؤثر على صادرات 
مبنظمة  العضو  البلد  من  النفط 

اوبك.
فرنسيس  البابا  وأبلغ 
الناس  من  االلوف  عشرات 
بطرس يف  القديس  ساحة  يف 
الفاتيكان انه قلق بشكل خاص 
لالحداث اليت وقعت مؤخرا يف 
يف  قائال  واضاف  فنزويال. 
خملصا  آمل  االسبوعي  خطابه 
والعداء  العنف  ينتهي  بأن 
وان  ممكن  وقت  اقرب  يف 
بدءا  الفنزويلي  الشعب  يعمل 
يضطلعون  الذين  بالسياسيني 

باملسؤولية واملؤسسات املعنية 
من  الوطنية  املصاحلة  لتعزيز 
املتبادل واحلوار  التسامح  خالل 
العام  االمني  ودعا  املخلص. 
لالمم املتحدة اىل لفتات ملموسة 
من جانب مجيع االطراف للحد من 
وقال  حوار.  وبدء  االستقطاب 
بيان إن بان يناشد الفنزويليني 
السياسية  انتماءاتهم  كانت  أيا 
اختالفاتهم  عن  يعربوا  ان 
ومبا  سلمية  بطريقة  وشكاواهم 
يسعوا  وأن  القانون  مع  يتفق 

اىل تفاهم مشرتك.
الفنزويلية  احلكومة  وقالت 
اصيبوا  شخصا   150 حواىل  ان 
مضى  اليت  االزمة  اثناء  جبروح 
القي  بينما  اسبوعان  عليها 
 500 من  اكثر  على  القبض 
خلف  شخصا   55 وظل  شخص. 
القضبان امس االول من بينهم 
11 مسؤوال أمنيا احتجزوا بسبب 
مفرتضة.  حقوقية  انتهاكات 
من  أكثر  ان  مادورو  وقال 
بسبب  توفوا  شخصا   50
يشري  يكن  ومل  االضطرابات. 
فقط اىل االشخاص الثالثة عشر 
او  نارية  بأعرية  اصيبوا  الذين 
مواقع  يف  مباشر  بشكل  قتلوا 
بل  واملظاهرات  االحتجاجات 
تأثروا  الذين  اولئك  اىل  ايضا 
سبيل  وعلى  مباشر  غري  بشكل 
من  يتمكنوا  مل  مرضى  املثال 
مع  املستشفى  اىل  الوصول 

قيام احملتجني باغالق طرق.

البابا فرنسيس واالمم املتحدة 
يدعوان اىل اهلدوء واحلوار يف فنزويال

قال البيت األبيض إن الرئيس 
مع  سيجتمع  اوباما  األمريكي 
نظريه الفلسطيين حممود عباس 
يف البيت األبيض يوم 17 آذار 
بني  السالم  حمادثات  لبحث 

إسرائيل والفلسطينيني.
األبيض  البيت  وقال 
أيضا  سيبحثان  بيان  يف 
أجل  من  املتواصلة  جهودنا 
تعزيز  على  املشرتك  العمل 
املؤسسات اليت ميكن أن تدعم 
ومن  فلسطينية.  دولة  إقامة 
املقرر أن جيتمع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو مع 
يوم  األبيض  البيت  يف  أوباما 

اإلثنني.
اخلارجية  وزير  وإعرتف 
االمريكي جون كريي بأنه يأمل 
تتفق  بأن  االحوال  أفضل  يف 
على  والفلسطينيون  اسرائيل 
حبلول  التفاق سالم  عمل  إطار 
نهائيا  اتفاقا  لكن  نيسان   29
قد يستغرق تسعة اشهر اخرى 

أو اكثر.
وكان كريي قال يف التاسع 
املاضي  متوز  من  والعشرين 
اىل  الطرفني  أعاد  عندما 
استمر  توقف  بعد  املفاوضات 
سيكون  هدفنا  اعوام  ثالثة 
الوضع  بشأن  اتفاق  حتقيق 
االشهر  غضون  يف  النهائي 
إقرتاب  ومع  القادمة.  التسعة 
بدا  نهايتها  من  املهلة  تلك 
االمريكيني  املسؤولني  ان 
قائلني  طموحاتهم  قلصوا 

اطار عمل  انهم حياولون صوغ 
رغم  اوىل  كخطوة  للمفاوضات 
انهم ما زالوا يأملون بالتوصل 
اىل اتفاق شامل حبلول التاسع 

والعشرين من نيسان.
وقال كريي للصحافيني يف ما 
بدا أنه إعرتاف صريح بانه ليس 
باالمكان التوصل التفاق نهائي 
من  والعشرين  التاسع  حبلول 
استغرقت  االطراف  إن  نيسان 
سبعة اشهر للتوصل اىل تفاهم 
بشأن مواقفها وانه ال يعتقد ان 
احدا سيشعر بالقلق اذا استغرق 
االمر تسعة اشهر اخرى للتوصل 
حني  ويف  نهائي.  اتفاق  الي 
عن  امريكيون  مسؤولون  امتنع 
التحدث عن التفاصيل احملتملة 
التفاق إطاري إال انه من املرجح 
نتائج  حيدد  انه  يبدو  ما  يف 
حمتملة بشأن املسائل اجلوهرية 
ومصري  واالمن  احلدود  وهي 
ووضع  الفلسطينيني  الالجئني 

القدس.
اجتمع  الذي  كريي  وامتنع 
الفلسطيين حممود  الرئيس  مع 
االسبوع  باريس  يف  عباس 
ملا  تقييم  تقديم  عن  املاضي 
وقال  احملادثات.  اليه  وصلت 
مبقدورنا  يكون  ان  بشدة  آمل 
جعل الطرفني كليهما يقومان مبا 
هو ضروري للدخول اىل املرحلة 
املرحلة  وهي  اهمية  االكثر 
على  التفاوض  النهائية.. 
اطار  حول  النهائي...  الوضع 

عمل يكون واضحا وحمددا.

كريي يلمح اىل اقرتاح متديد حمادثات السالم

اوباما جيتمع مع عباس يف ١٧ آذار

ان  حمليون  مسؤولون  قال 
فجروا خط  قبائل مسلحني  رجال 
اليمن  يف  الرئيسي  األنابيب 
تدفق  توقف  يف  متسببني  امس 
التصدير  ميناء  إىل  اخلام  النفط 
خالل  نوعه  من  هجوم  ثاني  يف 

ثالثة أيام لألنبوب نفسه.
يف  وقع  اهلجوم  ان  وأضافوا 
مأرب  مبحافظة  صرواح  منطقة 
وانه  البالد  شرق  للنفط  املنتجة 
تسبب يف حريق أدى إىل إغالق 
خط األنابيب وتوقف تدفق النفط 
بالكامل من حقول مأرب إىل ميناء 
البحر  على  النفطي  عيسى  رأس 
وكان  البالد.  غرب  يف  األمحر 
االثنني  مساء  فجروا  جمهولون 
املاضي خط النفط نفسه مبنطقة 
وتعرض  مأرب.  يف  الدماشقة 
من  ألكثر  مبأرب  النفط  أنبوب 
املاضي  العام  خالل  تفجري   35

.2013
ويشن رجال قبائل ناقمون هذه 
احلكومة  على  للضغط  اهلجمات 
نزاعات  وتسوية  وظائف  لتوفري 
اإلفراج عن  أو  باألراضي  متعلقة 
وكان  السجون.  من  هلم  أقارب 
ميال   270 طوله  البالغ  اخلط 
من  برميل  أالف   110 حنو  ينقل 
عيسى  رأس  إىل  يوميا  النفط 
قبل اهلجمات اليت بدأت يف عام 

.2011
وسقط شخص من أبناء مديرية 

يف  قتيال  حجة  مبحافظة  كشر 
قبيليت  بني  الدائرة  املواجهات 

بين الدريين وبين ريبان.
وأكد مصدر حملي مبديرية كشر 
مبحافظة حجة: أن الشاب فيصل 
الدائرة  احلرب  إثر  ُقتل  ريبان 
منذ شهرين بني بين ريبان وبين 
ثأر.  قضية  خلفية  على  الدريين 
وناشد املصدر رئيس اجلمهورية 
الدم مبديرية  نزيف  إيقاف  سرعة 
الدريين  بين  قبيليت  بني  كشر 
وبين ريبان، واليت اشتعل فتيلها 
قتالها  ووصل  شهرين،  منذ 
أشخاص وجرحى   7 أكثر من  إىل 

بالعشرات.
وأشار املصدر إىل أن السلطة 
احمللية باحملافظة واألجهزة األمنية 
حيدث،  ما  كل  عن  متاًما  غائبة 
ومتواطئة إزاء ما حيدث من إزهاق 
لألرواح يف مديرية كشر وتشريد 
وتقع  للمنازل.  وحرق  لألهالي 
واحدة  منطقة  إطار  القبيلتان يف 
هي منطقة العبيسة، ما يزيد من 
خطورة توسعها وانتشار املتاريس 
التعليم  وتوقف  الطرقات  وقطع 

فيها وتشريد مئات األسر.
علي  السابق  الرئيس  وقال 
عبداهلل صاحل بعد يوم من صدور 
اليمن  بشأن  األمن  جملس  قرار 
الذي  الشعيب  املؤمتر  حزب  ان 
قريبًا  موقفه  سيعلن  يتزعمه 

بشأن القرار.

مسلحون ينسفون خط أنابيب النفط 
قرب صنعاء

االمريكي  اخلارجية  وزير  اجرى 
مع  واشنطن  يف  حمادثات  كريي 
حول  شتامناير  االملاني  نظريه 
والقضايا  اوكرانيا  يف  الوضع 

الدولية.
نزعة  شجب  كريي  وكان 
الواليات  يف  اجلديدة  االنعزالية 
املتحدة وملح إىل أن أمريكا بدأت 

تتصرف كدولة فقرية.
الصحافيني  امام  وهاجم كريي 
بنزعة  وصفه  ما  األول  امس 
لالنعزال  املتحدة  الواليات  داخل 
اجلهود  عن  ودافع  العامل  عن 
إدارة  تبذهلا  اليت  الدبلوماسية 
قضايا  يف  أوباما  باراك  الرئيس 
الفلسطيين  والصراع  سوريا  مثل 
تصرحيات  ويف  االسرائيلي. 
من  اليت  امليزانية  إىل  تطرقت 
قال  اوباما  يعرضها  ان  املتوقع 
بناء  االنفاق  ختفيض  ان  كريي 
يف  اجلمهوريني  توصيات  على 
الكونغرس ميكن أن يقلص نفوذ 
الواليات املتحدة يف أحناء العامل.

كأمة  نتصرف  بدأنا  وأضاف 
فقرية وقال ان بعض االمريكيني 
دور  بني  الصلة  يدركون  ال 
اخلارج  يف  املتحدة  الواليات 
واالقتصاد االمريكي بل بوظائفهم 

واملصاحل االمريكية األوسع.
التصرحيات  وأدىل كريي بهذه 
فيه  يستعد  الذي  الوقت  يف 
اليت  امليزانية  عن  للكشف  أوباما 
ستلتزم مبستويات االنفاق اليت مت 
االتفاق عليها أواخر العام املاضي 
اجلمهوريني  بني  اتفاق  اطار  يف 
مدته  للميزانية  والدميقراطيني 

عامان والذي أدى إىل خفض يف 
االنفاق كانت اإلدارة تريد تالفيه. 
وزارة  ميزانية  قليال  وستخفض 
امليزانية  يف  االمريكية  اخلارجية 
وقال  الرئيس  سيعرضها  اليت 
مباشرة  نتيجة  هو  ذلك  إن  كريي 
احلزبني  بني  امليزانية  التفاق 
مما  أكثر  االنفاق  قلص  والذي 

كانت تريد إدارة أوباما.
وقال كريي هذه ليست امليزانية 
نريدها. هذه ليست ميزانية  اليت 
أن  إىل  مشريا  احتياجاتنا  تليب 
امليزانية تتضمن ختفيضات طلبها 
عليه  يهيمن  الذي  النواب  جملس 
اجلمهوريون. واستطرد هذا أفضل 
ما متكن الرئيس من احلصول عليه. 
لكن هذا ليس ما أراد. ويف حديثه 
اجلديدة  باالنعزالية  وصفه  عما 
احملدود  التأييد  إىل  كريي  أشار 
لشن  أوباما  خلطة  الكونغرس  يف 
العام  سوريا  على  جوية  غارات 
املاضي بسبب استخدامها املشتبه 
وطلب  الكيماوية.  لالسلحة  به 
التصويت  الكونغرس  من  أوباما 
خطوة  يف  الغارات  شن  على 
انتقدها احللفاء ودول اخلليج. ومع 
للكونغرس  احملدودة  املساندة 
اوباما  قرر  الغارات  شن  خليار 
التوصل إىل اتفاق إلزالة األسلحة 
كريي  وقال  السورية.  الكيماوية 
فلتنظروا إىل ميزانيتنا. فلتنظروا 
من  املساندة  على  احلصول  إىل 
هيل.  كابيتول  يف  الكونغرس 
النواب فيما  فلتنظروا إىل جملس 
يتعلق باجليش وامليزانية. كل هذا 

يقلص قدرتنا على التحرك.

كريي اجرى حمادثات مع نظريه االملاني

Saturday 1 March 2014  20١4 آذار   ١ السبت 

زار وفد من هيئة سدني برئاسة املنسق طوني طوق 
وعضوية طوني رزق )مساعد املنسق(، ميشال خنول 
)أمني السر(، كلودين منصور جرمانوس )مساعدة أمني 
السر(، و جوني مرعب )املسؤول اإلعالمي(  مقر إقامة 
قنصل لبنان يف أسرتاليا األستاذ »جورج بيطار غامن 

» لتهنئته مبناسبة ترفعه يف السلك الدبلوماسي.
االعالم
جوني مرعب

التيار الوطين احلر  يهنئ سعادة 
القنصل جورج البيطار غامن

بوزارة  إعالمي  مسؤول  قال 
إن  اجلنوبية  الكورية  الدفاع 
أربعة  أطلقت  الشمالية  كوريا 
باجتاه  املدى  قصرية  صواريخ 
الشرقي  الساحل  قبالة  البحر 
للبالد امس االول. ومل يعط أي 
معلومات بشأن اهلدف من إطالق 

الصواريخ.

بيونغ يانغ تطلق 4 صواريخ باجتاه كوريا اجلنوبية
كوريا  أن  املسؤول  وأضاف 
الصواريخ  أطلقت  الشمالية 
الشمال  إىل  جبلي  موقع  من 
اجلنوب.  احلدود مع  مباشرة من 
فيما  الشمالية  كوريا  وأطلقت 
املدى  قصرية  صواريخ  مضى 
تدريبات  إطار  يف  البحر  باجتاه 

عسكرية.

يف  االعالم  وسائل  قالت 
شهدت  بريطانيا  ان  لندن، 
خارج  خارق  طيب  جناح  أول 
الواليات املتحدة، فقد جنح أطباء 
بريطانيون يف عالج مصاب بنوع 
خبيث من أنواع سرطان اللمفوما 
من  شكل  وهي  الالهودجكينية، 
عقار  بتوظيف  الدم،  سرطان 
جديد استخدم يف بريطانيا ألول 

مرة.
رصدوا  قد  األطباء  وكان 
أحناء  يف  سرطانيا  ورما   70
عاما   47 بروك  إيان  جسم 
مل  والذي  شفائه  من  امليئوس 
قيد  على  البقاء  له  يتوقع  يكن 
أسابيع  لبضعة  سوى  احلياة 
عالج  إىل  خضوعه  وبعد  فقط. 
فيدوتني  برينتاكسيماب  بعقار 
السرطانية.  األورام  احنسرت 
والدواء  الغذاء  إدارة  وكانت 
استخدام  أجازت  قد  األمريكية 
حيصل  ومل   ،2011 عام  الدواء 
إال  باستخدامه  املوافقة  على 

برطانيا تستخدم دواء امريكيا يزيل ٧0 من االورام السرطانية
حديثا يف بريطانيا.

الربيطانيون  األطباء  ودهش 
السرطان  أن  اكتشفوا  عندما 
احنسر من جسم املصاب. وتصيب 
الغدد  الالهودجكينية  اللمفوما 
اللمفاوية، ورصدت يف بريطانيا 
1500 إصابة بها. وأصيب بروك 
 33 وعمره   2001 عام  باملرض 
أنه  إال  منه  بنجاح  وعوجل  عاما، 
تعرض لالنتكاس عام 2008 عند 
عودة السرطان إليه. وقد خضع 
إىل عملية لزرع اخلاليا اجلذعية له 
إال أن السرطان عاد لالنتشار يف 
جسمه بعد حني، ولذلك فقد تربع 

للعالج بالعقار.
وقال الدكتور آدم غيب الباحث 
إن  اللمفوما يف املستشفى  يف 
بسرعة  توظيفه  ميكن  العقار 
وبعدد حمدود من اآلثار اجلانبية. 
ونقلت وسائل اإلعالم الربيطانية 
عنه أن األطباء واثقون أكثر من 
أي وقت مضى أن السرطان قد 

احنسر من جسم املصاب.

واصيب  شخصا   52 قتل 
نارية  دراجة  بانفجار  العشرات 
ملغومة يف حي مدينة الصدر يف 
بغداد ويف هجمات شنها مسلحون 
استهدفت مناطق وأحياء عدة يف 

أحناء البالد.
الشرطة  يف  مصادر  وقالت 
امللغومة  الدراجة  إن  العراقية 
لبيع  سوق  يف  متوقفة  كانت 
املستعملة  النارية  الدراجات 
شبان  غالبيتهم  بأناس  املزدمحة 
امس  ظهر  بعد  انفجرت  عندما 
 31 مقتل  إىل  أدى  مما  االول 

شخصا وإصابة 51 آخرين.
إن  رويرتز  وكالة  وقالت 
احلادث  أرض  غطت  الدماء 
الزجاجية  الواجهات  وتهشمت 
للمتاجر وتناثرت أحذية وأجزاء من 
دراجات نارية يف أرض السوق. 
يصرخون  الناس  عشرات  وكان 
أقاربهم  بشأن  ملعلومات  طلبا 

بينما أغلقت الشرطة املوقع.
من  ملوجة  بغداد  وتعرضت 
االنتحارية  واهلجمات  التفجريات 

من  فرتة  انتهاء  مع  نيسان  منذ 
به  متتعت  الذي  اهلش  اهلدوء 
الطائفي يف  منذ احنسار الصراع 

العراق يف عام 2008.
يف  أشخاص  أربعة  وقتل 
حافلتني  استهدفا  تفجريين 
صغريتني يف مناطق يف بغداد. 
الشرطة إن مسلحا صدم  وقالت 
سيارته اململوءة باملتفجرات نقطة 
تفتيش وقتل ثالثة جنود وأصاب 
ستة آخرين يف حي املشاهدة يف 

مشال بغداد.
وقالت الشرطة إن نقطة تفتيش 
حيرسها مقاتلون مؤيدون للحكومة 
يف بلدة الشرقاط مبحافظة صالح 
الدين تعرضت هلجوم بقنبلة أسفر 
عن مقتل مقاتلني اثنني وإصابة 

أربعة آخرين.
وانفجرت أيضا قنبلة يف سوق 
الرتكمان  من  روادها  مفتوحة 
الشيعة يف بلدة طوز خورماتو يف 
مشال العراق مما أدى إىل مقتل 
شخصا   11 وإصابة  شخصني 

آخرين. 

٥2 قتيال بتفجريات يف العراق
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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

امسا  يستخدم  جمهول  بث 
يوتيوب  موقع  على  مستعارا 
صوتيا  تسجيال  االول  امس 
رئيس  بصوت  انه  يزعم  ثانيا 
اردوغان  طيب  الرتكي  الوزراء 
يقبل  أال  ابنه  من  فيه  يطلب 
صفقة  يف  املعروض  املبلغ 
جتارية وأن يتمسك مببلغ اكرب.

تسجيل  عن  اردوغان  وقال 
مماثل بث على يوتيوب سابقا 
لفقوه.  السياسيني  اعداءه  إن 
ان  زعم  التسجيل  ذلك  ويف 
بالل  البنه  يقول  اردوغان 
نقدية  مبالغ  من  يتخلص  ان 
التحقيق يف  تكشف  مع  كبرية 
يف  مشروع  غري  كسب  حاالت 

حكومته.
 وتأتي التسجيالت اليت ظهرت 
الرمسية  البداية  من  ايام  بعد 
حلملة حزب العدالة والتنمية يف 
جترى  اليت  احمللية  االنتخابات 
سلسلة  ضمن  اذار  نهاية  يف 
مزاعم يف اطار فضيحة الفساد 
اليت صورها اردوغان على انها 
وقد  به  لالطاحة  مدبرة  مؤامرة 
تكون اكثر تلك املزاعم إضرارا 

به.
التسجيل  يف  الصوت  ويقول 
مستخدم  يزعم  الذي  اجلديد 
اردوغان  صوت  انه  يوتيوب 
وهو ينصح ابنه بالل ال تأخذه. 
ان  عليه  به  وعدنا  ما  كان  أيا 
حيضره  لن  كان  إن  حيضره. 
الصوت  ويضيف  ضرورة.  فال 
ال  فلم  حيضرون.  اآلخرون 
ماذا  حيضر؟  ان  هو  يستطيع 
ال  لكن  العمل؟...  هذا  يظنون 
تقلق سيقعون يف حجرنا. وقال 
نائب رئيس الوزراء للصحافيني 

ان التسجيالت مفربكة.
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
الرتكي أمر اهلل إيشلر بتصرحيات 
يتعلق  ما  يف  السودان  يف 
جيمع  تقريبا  الكل  بالتطورات 
على انها التسجيالت نتاج عملية 
مونتاج ووصف املسؤولني عن 
ذلك بانهم عصابة تعمل بشكل 
من  نوع  وأضاف  مشروع.  غري 

ردوغان يدعو غولن للعودة دون اثارة الفوضى 
وتسجيل صوتي جديد له بقضية فساد

جيري  السياسية  اهلندسة 
من  تركيا  يف  له  التخطيط 
خالل االبتزاز والشرائط. نفهم 
وهم  للجميع  انهم سجلوا  االن 
بالتهديد  التخطيط  يريدون 

واالبتزاز.
بيانا  اردوغان  مكتب  واصدر 
يصف التسجيالت األوىل بأنها 
غري صحيحة باملرة ونتاج عملية 

مونتاج غري أخالقية.
الرتكية  األسواق  وتراجعت 
واخنفض مؤشر ثقة املستهلكني 
أربع  يف  مستوياته  أدنى  إىل 
سنوات مع حتسب املستثمرين 
والعامة ملزيد من مزاعم الفساد 
مسربة  تسجيالت  عن  الناجتة 
رجب  الوزراء  لرئيس  منسوبة 

طيب اردوغان.
وتعرضت اللرية لضغوط جديدة 
هذا األسبوع بعد نشر تسجيالت 
يوتيوب  موقع  على  صوتية 

اإللكرتوني.
وأظهرت بيانات معهد اإلحصاء 
ثقة  مؤشر  أن  األوروبي 
باملئة   4.3 تراجع  املستهلكني 
 - شباط  يف  نقطة   69.2 إىل 
وهو أدنى مستوى له منذ نفس 
الشهر من عام 2010 - مقابل 
72.4 نقطة يف الشهر السابق. 
ويف ظل خماوف من حالة عدم 
اليقني السياسي وتهاوي ثقة 
اللرية  تراجعت  املستهلكني 
من  الدوالر  أمام   2.2380 إىل 

2.2242 مساء أالربعاء.
الرتكي  الوزراء  رئيس  ودعا 
الزعيَم  أردوغان؛  طيب  رجب 
الواليات  يف  املقيم  الديين 
اهلل  فتح  األمريكية  املتحدة 
غولن إىل العودة إىل تركيا إن 
ارتكب خطًأ؛ وإىل  مل يكن قد 
ممارسة السياسة فيها إن شاء 
يف  الفوضى  إثارة  دون  لكن 
يف  املشاركة  وعدم  البالد؛ 
األمن  تهدد  حتريضية  أعمال 

الوطين.
خطاب  يف   - أردوغان  واتهم 
امس يف جتمع مجاهريي  ألقاه 
مبحافظة بوردور - حزب الشعب 

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 

بالتعاون  املعارض،  اجلمهوري 
مع مجاعة غولن، قائال إن شيخ 
القاطن  اجلمهور  الشعب  حزب 
يف   - األطلسي  احمليط  خلف 
قبل  من  املتهم  غولن  إشارة 
كيان  لبناء  بالسعي  احلكومة 
 - الرتكية  الدولة  داخل  مواٍز 
فربك تسجيالت صوتية وسلمها 
كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب 
املعارض،  اجلمهوري  الشعب 
والعرب  الدروس  يأخذ  مل  الذي 
وسارع  السابقة،  الفضائح  من 
التسجيالت  بتلك  اإلمساك  إىل 
امتام  على  والعمل  املفربكة، 
قبل  من  له  أسند  الذي  الدور 

الشيخ السيناريست.
التنصت  عمليات  وخبصوص 
األشخاص  كبريمن  عدد  على 
تركيا،  يف  مسؤولون  بينهم 
توجه أردوغان بالسؤال للمدعي 
العام، والشرطة مستنكرًا: باسم 
أي دولة قمت بعملية التنصت 
هذه، كما أسأل الشرطة، وليس 
من  أقصد  وإمنا  الشرطة،  كل 
أي  باسم  الفعلة،  تلك  ارتكبوا 
التنصت  بعملية  قمتم  دولة 
احلساسة  املعلومات  إن  هذه، 
اخلاصة باجلمهورية الرتكية يتم 
عمالء  قبل  من  عليها  التنصت 
خارجية،  دول  لصاحل  يعملون 
ويتم تزويدها بها. وأشار إىل 
أن تنظيمًا ُيدعى تنظيم السالم 
جتسس على هواتف أسر شهداء 
أسطول  الزرقاء  مرمرة  سفينة 
ملدة جتاوزت  غزة  كسر حصار 

ثالثة أعوام.
حزب  رئيس  أردوغان  واتهم 
املعارض،  اجلمهوري  الشعب 
بالسعي  أوغلو،  قليجدار  كمال 
احلكومة  على  اهليمنة  إىل 
خالل  من  الرتكية  والسيادة 
الصوتية،  بالتسجيالت  االبتزاز 
داعًيا حزب املعارضة اآلخر حزب 
يكون  أال  إىل  القومية  احلركة 
الدنيئة  املؤامرة  هلذه  مطية 
املفربكة،  الصوتية  التسجيالت 
وأال يكون شريًكا يف حماوالت 

النيل من استقالل تركيا.
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Bankstown City Coun-
cil approved on 25 Feb-
ruary 2014 Malek Fahd 
Islamic School’s appli-
cation to increase the 
student enrolment to 
2100 at the Greenacre 
campus. 
Mr Hafez Kassem, the 
School Chairman and 
AFIC President, said 
that this was one of 
the neglected issues 
that he pushed to have 
resolved from the mo-
ment that he took the 
responsibility for the 
School and thanked 
Dr Ray Barrett, the 
School’s Executive 
Principal and his staff 
for this great achieve-
ment. He added that the 
Council approval of the 
School’s current level 
of enrolment now com-
pletes the last remain-
ing hurdle affecting the 
continuing registration 
and accreditation of 
Malek Fahd by the NSW 
Education authorities.

The Chairman also said 
that since 2012 it be-
came clear that there 
were some serious is-
sues on how the school 
had been operated. This 
very large school was 
being run by one indi-
vidual and none of the 
School’s senior staff 
had any involvement in 
its operation and man-
agement. There was no 
succession plan and 
the School was oper-
ated with one Principal 
and a Deputy Principal 
of the Primary School. 
Mr Kassem added 
that during 2013, the 
School Board engaged 
a new Executive Prin-
cipal, Dr Ray Barrett, 
who was able to deal 
successfully with most 
of the issues and have 
the School’s registra-
tion and accreditation 
renewed for 2014. 
In conclusion, Mr Kas-
sem announced that 
2012 and 2013 pro-

duced excellent HSC 
results despite serious 
disruptions, problems 
and internal upheav-
als that saw the depar-
ture of the long-serving 
Principal, the Primary 
Deputy Principal and 
some of the staff (and 
students). In 2012, 
the NSW Government 
froze the state recur-
rent grant to the School 
and has not advised 
when the freeze will be 
lifted. However, despite 
all these difficulties the 
School continued to 
function successfully 
in 2012, 2013 and now 
in 2014 and, complete 
two large building proj-
ects at a cost of about 
$10 m at its two new 
campuses in Hoxton 
Park and Beaumont 
Hills.

For more information, 
please contact Ms Raw-
ah El Samman 0433 
442 215.

MALEK FAHD GETS COUNCIL APPROVAL
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اسرتاليات

ألقت كوريا الشمالية القبض 
أسرتالي  مسيحي  مبشر  على 
زيارته  خالل  اجلنسية، 
الشمالية  الكورية  للعاصمة 
مواد  وحبوزته  يانج،  بيونج 

دينية مرتمجة إىل الكورية.
املبشر  زوجة  وقالت 
تصريح  يف  األسرتالي، 
»نيويورك  صحيفة  أوردته 
تاميز« األمريكية على موقعها 
إن  األربعاء،  اإللكرتوني 
زوجها جون شورت )75 عاما( 
الذي يعمل بالتبشري املسيحي 
الكورية  العاصمة  يف  اعتقل 
املاضي  األحد  يوم  الشمالية 
له  زيارة  بثاني  قيامه  أثناء 
وكانت  الشمالية  لكوريا 
مرتمجة  دينية  مواد  حبوزته 

إىل الكورية.
وذكرت أن احلكومة االسرتالية 
اليت ال تقيم عالقات دبلوماسية 
مع كوريا الشمالية، تتعامل مع 
قنصليتها  خالل  من  القضية 
يف العاصمة الكورية اجلنوبية 
سول والسفارة السويدية يف 

بيونج يانج.
وتواجه كوريا الشمالية ضغوطا 
مستمرة من أجل اطالق سراح 
مبشر أمريكي من أصل كوري 
يدعى »كينيث باي«، بعد ان 
القبض عليه  السلطات  ألقت 
وحكمت  عام،  من  أكثر  منذ 
بتهمة  عاما   15 بالسجن  عليه 
»أعمال عدائية« ضد  ارتكاب 
بيونغ  يف  الشيوعي  النظام 

يانغ.

أرشيفية ملعتقلني

كوريا الشمالية تعتقل مبشرا 
أسرتاليا على أراضيها
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يف  االقتصادات  أكرب  تبنت 
الناتج  لزيادة  هدفا  العامل 
االقتصادي أكثر من تريليوني 
دوالر على مدى مخس سنوات 
من  املاليني  عشرات  وتوفري 
مما  اجلديدة  العمل  فرص 
باجتياز  تفاؤل  إىل  يشري 
املرحلة األصعب من سياسات 
التقشف اليت فرضتها األزمة.

وحددت دول جمموعة العشرين 
هدفا هلا زيادة نسبة النمو 2 
يف املئة، إضافية يف السنوات 
بأن  ووعدت  املقبلة  اخلمس 
تستمر املصارف املركزية يف 
بشأن  بوضوح«  »التواصل 

سياساتها النقدية.
وقال البيان اخلتامي لالجتماع 
لوزراء  يومني  استمر  الذي 
البنوك  وحمافظي  املالية 
جمموعة  لدول  املركزية 
إنهم  سيدني  يف  العشرين 
ملموسة  خطوات  سيأخذون 
لتنفيذ إصالحات تشمل زيادة 
االستثمار والتوظيف. وتشكل 
اجملموعة حنو 85 يف املئة من 

االقتصاد العاملي.

طموح
»سنضع  البيان  وقال 
بالطموح  تتسم  سياسات 
والواقعية بهدف زيادة الناتج 
أكثر  لدولنا  اإلمجالي  احمللي 
من اثنني باملئة فوق املنحنى 

السياسات  به  تنبئ  الذي 
األعوام  مدى  على  الراهنة 

اخلمسة املقبلة.«
هوكي  جو  باخلطة  وأشاد 
الذي  األسرتالي  اخلزانة  وزير 
االجتماع  بالده  استضافت 
فجرا  تدشن  إنها  وقال 
جمموعة  داخل  للتعاون  جديدا 

العشرين.
مؤمترا صحافيا:  هوكي  وأبلغ 
»حددنا رقما للمرة األوىل... 
للهدف  حقيقيا  رقما  حددنا 
الذي نسعى لتحقيقه نريد أن 
نزيد حجم النشاط االقتصادي 
دوالر  تريليوني  من  أكثر 
من  املاليني  عشرات  ونوفر 

الوظائف اجلديدة«.
وله أن يزهو باالتفاق بعد أن 
الداعني إىل  كان يف صدارة 
تعزيز النمو يف مواجهة بعض 

التشكك والسيما من أملانيا.
األملاني  املالية  وزير  وقال 
عقب  شيوبله  فولفجانج 
اليت  النمو  »معدالت  االجتماع 
عملية  نتاج  حتقيقها  ميكن 
هذه  »نتائج  التعقيد،  بالغة 
يضمنها  أن  ميكن  ال  العملية 

الساسة«.
رئاسة  أسرتاليا  وتتوىل 
العام  هذا  العشرين  جمموعة 
وقبل   2013 يف  روسيا  بعد 
العام  تتوالها يف  اليت  تركيا 

القادم.
باجلملة  النمو  خطة  وتقتبس 
من ورقة أعدها صندوق النقد 
الدولي الجتماع سيدني تقول 
إن اإلصالحات اهليكلية سرتفع 
الناتج االقتصادي العاملي حنو 
مدى  على  سنويا  باملئة   0.5
مما  املقبلة  اخلمسة  األعوام 
مبقدار  العاملي  الناتج  يعزز 

2.25 تريليون دوالر.
منوا  النقد  صندوق  ويتوقع 
عامليا 3.75 باملئة هذا العام 

وأربعة باملئة يف 2015.
طريق  خارطة  توجد  ال  لكن 
حتى اآلن للكيفية اليت تنوي 
أو  ذلك  حتقيق  الدول  بها 

لتداعيات اإلخفاق.
حتديد اهلدف

وأراد اجملتمعون حتديد اهلدف 
ثم تضع كل دولة خطة عمل 
واسرتاتيجية منو لعرضها خالل 
العشرين  جمموعة  زعماء  قمة 
يف  برزبني  تستضيفها  اليت 

نوفمرب.
كل  »ستضع  هوكي  وقال 
دولة خطتها اخلاصة بها للنمو 
العبء  سيقع  االقتصادي... 
الثقيل على عاتق كل دولة«.

لكن االتفاق على هدف خطوة 
لألمام بالنسبة للمجموعة اليت 
التوصل  قبل يف  من  فشلت 
أو  للميزانيات  أهداف  إىل 
اجلارية.  املعامالت  ميزان 
والتغري احلاصل تغري كبري عن 
االجتماعات األخرية عندما كان 
اجلدل مازال حمتدما بشأن أين 
الرتكيز...  ينصب  أن  ينبغي 

على النمو أم على التقشف.
من  املال  أسواق  وختشى 
خالفات  حدوث  احتمال 
املتقدمة  االقتصادات  بني 

والناشئة لكن ال يوجد ما ينبئ 
مبشاكل.

االقتصادي  مكاي  هيو  وقال 
»يفهم  وستباك  يف  الكبري 
املوقف  أن  البيان  نص  من 
يعترب  الذي  املعتاد  األمريكي 
الشيء املفيد للب االقتصاد 
قد  للجميع  مفيدا  العاملي 

انتصر«.
بوزارة  كبري  مسؤول  وكان 
إن  قال  اليابانية،  املالية 
وزراء مالية جمموعة العشرين 
مل يتوصلوا بعد إىل اتفاق على 
مستهدف،  عاملي  منو  معدل 
وإنه من املتوقع اختاذ القرار 
يف اليوم الثاني من االجتماع 
وكالة  املاضي، حبسب  األحد 

رويرتز لألنباء.
اسو  تارو  املالية  وزير  وقال 
حمادثات  بعد  للصحافيني 
قرار  يؤخذ  »مل  األول  اليوم 
مستوى  إىل  يرفع  مل  اليوم. 

الوزراء بعد«.
وصرح املسؤول الذي يرافق 
اسو حلضور جمموعة العشرين، 
بأن حتديد هدف رقمي يشري 
ولكنه  اجملموعة،  لطموحات 

ليس هدفا قاطعا ملزما.
أسرتاليا  خطة  أن  وأضاف 
الدولة املضيفة لالجتماع تقوم 
على بلورة معدل منو مستهدف 
اآلن، ثم تضع كل دولة خطة 
تعلن  منو  واسرتاتيجيات  عمل 
أثناء قمة جمموعة العشرين يف 

نوفمرب املقبل.
اليابان  أن  املسؤول  وتابع 
لتحديد  أسرتاليا  دعوة  تدعم 
هدف رقمي بوصفه مفيدا يف 
إطار تعزيز التنسيق بني دول 

جمموعة العشرين.
بني  اتفاقا  مثة  أن  وأضاف 
دول جمموعة العشرين على أن 
التذبذب احلاد يف السوق أمر 
غري مفيد الستقرار االقتصاد 

العاملي.
إلقاء  يرى  ال  إنه  اسو  وقال 
اتهامات يف مسألة اضطراب 
االسواق يف يناير اليت عزتها 
يف  الناشئة  األسواق  بعض 
جملس  خلفض  االمر  بداية 
االحتياطي االحتادي األمريكي 
النقدي  التحفيز  لربنامج 

الضخم.
جمموعة  »ابلغت  وأضاف 
العشرين انه يتعني ان تبذل 
االسواق الناشئة جهودا ذاتية 

ملعاجلة املشاكل احمللية.

اتفقت على زيادة النمو 2% يف 5 سنوات
»G20«: زيادة الناتج االقتصادي أكثر من تريليوني دوالر

دول مجموعة العشرين وتبدو ضحكة عريضة على وجه جو هوكي

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
الربملان  وافق   - االلكرتوني( 
بإحالة  خطوة  على  األسرتالي 
عضو الربملان كريغ طومسون 
للتحقيق  االمتيازات  جلنة  إىل 
للربملان  تضليله  بشأن  معه 
 2012 عام  ألقاه  خطاب  خالل 

ادعى خالهلا براءته.
اللجنة  تقوم  أن  املقرر  ومن 
بالتحقيق بشأن تضليل كريغ 
النواب  جمللس  طومسون 
الشهري  خطابه  يف  الفيدرالي 
من  براءته  خالله  ادعى  الذي 
نقابية  أموال  تبديد  اتهامات 

للصرف على عاهرات.
يف  أسرتالية  حمكمة  وكانت 
طومسون  أدانت  قد  ملبورن 
اتهامات  املاضي يف  األسبوع 
بطاقات  استخدام  بإساءة 
ائتمان نقابة اخلدمات الصحية 
جللب  مرافقة  لوكاالت  للدفع 

عاهرات.
قد  باين  كريستوفر  وكان 
طالبا  اخلطوة،  بتلك  تقدم 

الربملانية  االمتيازات  من جلنة 
دراسة نتائج حكم اإلدانة الذي 
 Melbourne حمكمة  أصدرته 
ما  ومعرفة   ،magistrates
ضلل  قد  طومسون  كان  إذا 
يف  متعمدة  بصورة  الربملان 
الباكي الذي ألقاه يف  خطابه 

21 مايو 2012.
طومسون  أن  باين  وأضاف 
بعض  خطابه  خالل  أورد 
األمساء العامة، مبا قد يندرج 

حتت بند التشهري.

الربملان األسرتالي حيقق مع طومسون 
بتهمة التضليل

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
قررت   - االلكرتوني( 
األسرتالية  املفوضية 
للمنافسة واملستهلك مقاضاة 
أكرب شركيت جتزئة أسرتاليتني 
بدعوى  و«ولورث«  »كولز« 
انتهاكات بشأن صفقة أبرمت 
يف ديسمرب تتعلق بالتخفيضات 

املسموحة يف قطاع الوقود.
»كولز«  من  كل  ووافقت 
ديسمرب  يف  و«وولورث« 
 4 حتديد  على  املاضي 
أقصى  حدا  لرت،  لكل  سنتا 
البنزين، يف  على  للخصومات 
لكنهما  املفوضية،  مع  اتفاق 
ادعاء  حسب  االتفاق،  خالفا 

املفوضية.
املستهلك  مفوضية  وقالت 

بدأت  إنها  املاضي  الثالثاء 
شركيت  مقاضاة  إجراءات  يف 
استمرار  بسبب  التجزئة، 
على  خلصومات  تقدميهما 
البنزين أكرب من املتفق عليه، 

مبا خيل باملنافسة.
رئيس  سيمز  رود  ووصف 
مفوضية املستهلك االنتهاكات 
وولورث  كولز  ارتكبتها  اليت 
باخلطرية للغاية، وأشارت إىل 
 8 عروضا  تقدم  ولورث  أن 
الذين  للزبائن  لرت  لكل  سنتا 
بقيمة  بقالة  بضائع  يبتاعون 

30 دوالرا على األقل.
كما قدمت كولز عرضا خبصم 
10 % للزبائن الذين يبتاعون 
بضائع بقيمة 20 دوالرا على 

األقل.

مفوضية املستهلك تقاضي »كولز« و»ولورث«

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
الغين  إجبار   - االلكرتوني( 
على تكبد املزيد ليس حال حنو 
تطبيق أفضل لنظام امليديكري 

يف أسرتاليا.
وكان وزير الصحة األسرتالي 
بيرت داتون قد أعلن أن حكومة 
االئتالف تدرس خيارات لدفع 
مزيد من املستخدمني إىل دفع 
املزيد، مبا يف ذلك رسوم 6 
املمارس  لزيارة  دوالرات 

العام.
منطق  إىل  احلكومة  وتستند 
أن  جيب  امليديكري  أن  مفاده 
يقتصر جمانيته على هؤالء غري 
لكن  الدفع،  على  القادرين 
توجد بعض نقاط الضعف يف 
ألن  احلكومي،  التخطيط  ذلك 
بالفعل  يتكبدون  األسرتاليني 
التكاليف  يف  كبرية  مصاريف 
مباشرة  بصورة  إما  الصحية، 
أو من خالل التأمني الصحي.

على  دوالر   6 رسوم  فرض 
من  العام  املمارس  زيارة 

من  املزيد  تثين  أن  شأنها 
األسرتاليني على إهمال زيارة 

األطباء.
أثرياء أسرتاليا يدفعون بالفعل 
املزيد من األموال يف اخلدمات 

الطبية.
نظام  أن  ذلك  يعين  وال 
من  خالي  احلالي  امليديكري 
إذ حيتاج إلصالحات  العيوب، 
جوهرية،  حتسينات  إلحداث 
وتوفري  التمويل  زيادة  مثل 
الرعاية  لتحسني  حوافز 

لألمراض املزمنة.
عامه  دخل  اآلن  امليديكري 
ومت  أسرتاليا،  يف  الثالثني 
خلدمة  األساس  يف  وضعه 
حاالتهم  تستدعي  الذين 
إىل  الدائم  الذهاب  الصحية 

األطباء.
تدرسها  اليت  املقرتحات 
تقلص  األسرتالية  احلكومة 
مبدأ املساواة الذي قام عليه 
نظام امليديكر، جبانب العديد 

من نقاط الضعف األخرى.

تعديالت امليديكري تغضب األثرياء
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
 - االلكرتوني(  العنكبوت 
املفوضية  حتقيق  كشف 
الفساد  ملكافحة  املستقلة 
أن جوزيف  بنيو ساوث ويلز 
السابق  املدير  كاميلريي 
توسل   RailCorp مبؤسسة 
عامة  خدمة  موظفي  إىل 
ومقاولني، بينهم موظف ألحد 
أكرب املقاولني يف أسرتاليا، 
أن مينحوا ابنته، اليت واجهت 
من مشاكل »قمار« خطرية ما 

يزيد عن 1,6 مليون دوالر.
 10000 املدفوعات  ومشلت 
من  تقدميها  مت  دوالر 
األسبق  التنفيذي  الرئيس 
ماسون،  روب   ،RailCorp لـ 
منصب  حاليا  يشغل  والذي 
نيو  »قطارات  منظمة  رئيس 

ساوث ويلز«.
ألف   428 القائمة  وتضمنت 
دوالر من موظف يف »يو جي 
عقود  عن  مسؤوال  كان  إل« 
صيانة من RailCorp مباليني 

الدوالرات.
وحصل جوزيف كاميلريي على 
األموال املنشودة عامي 2012 
و2013 خالل الفرتة اليت كان 
مدير  منصب  فيها  يشغل 
عام عقود الصيانة ومسؤول 
 RailCorp مناقصات عامة يف
تساوي أكثر من مليار دوالر، 
املفوضية  كشفت  حسبما 

املستقلة ملكافحة الفساد.
قال  االفتتاحي،  خطابه  ويف 

مفوضية الفساد تبحث قضية 
كاميلريي وابنته »مدمنة القمار«

املزارعون  حيصل  سوف 
يف  اجلفاف  من  املتضررون 
ويلز  ساوث  نيو  من  أجزاء 
مساعدة  رزمة  على  وكوينزالند 
من  دوالر  مليون   320 بقيمة 

احلكومة الفيدرالية.
وتعترب هذه الرزمة مبثابة شريان 
الذين  املزاعني  هلؤالء  حياة 
حادة  مبوجة  قاتال  تأثرا  تأثروا 

وطويلة من اجلفاف.
وقد كشف رئيس الوزراء طوني 
املساعدات  حزمة  عن  ابوت 
الوصول  زيادة  تشمل  اليت 
امليسرة  القروض  برنامج  إىل 
ودعم الدخل والتمويل ملكافحة 
احلشرات واآلفات ودعم الصحة 

العقلية.
دعم  اجراءات  تدخل  وسوف 
من  ابتداء  التنفيذ  حيز  الدخل 
وتستمر  يوليو  متوز/  من  االول 

اىل الثالث من آذار/ مارس.
قروض  ختصيص  وسيتم 
ميسرة  للمتضررين من اجلفاف 
يبلغ جمموعها 280 مليون دوالر 
الزراعية  الشركات  إلعطاء 
املؤهلة املوارد للتعايف من آثار 

اجلفاف.
يصل  ما  إضافة  ستتم  كما 
ملشاريع  دوالر  مليون   12 إىل 
البنية التحتية للمياه يف حاالت 

الطوارئ القائمة.
دوالر  ماليني   10 وستكون 
يف  للمساعدة  متاحة  أخرى 
يف  واآلفات  احلشرات  مكافحة 
املناطق املتضررة من اجلفاف، 

اضافة اىل  107 ماليني دوالر 
فرص  زيادة  على  للمساعدة 
الصحية  اخلدمات  اىل  احلصول 

االجتماعية والنفسية.
وقال السيد ابوت انه مت اقرار 
احلكومة  قبل  من  احلزمة  هذه 
بعد جولته األخرية يف غرب نيو 

ساوث ويلز وكوينزالند.
وقال رئيس الوزراء  للصحفيني 
إىل  استنادا  بنيت  احلزمة  »ان 
القائمة  الربامج  على  كبري  حد 
ولكنها أكثر استجابة الحتياجات 
معينة للمزارعني املتضررين من 

اجلفاف«.
ليست  انها  يقول  واضاف 
للمزارعني،  خاصة«  »صفقة 
ضمان  نظام  ليست  أنها  كما 

اجتماعي فائق لتلبية احلاجات.
يف  الذي  املزارع  »ان  وقال 
ورطة هو يف وضع صعب جدا 
والوضع خمتلف نوعا ما ملعظمنا 

عندما نكون يف ورطة.
مزرعتك  عانت  »اذا  واضاف 
شديد  جفاف  من  اخلاصة 
ميكنك  ال  البيع،  ميكنك  فال 
تعيش  أن  ميكن  ال  االقرتاض، 
من  مبلغ  على  حتصل  مل  ما 

املال«.
هلذا  انه  ابوت  السيد  وقال 
املالئم  من  كان  السبب 
ان حيصل  واالحقية  واالنصاف 
الدخل  دعم  على  املزارعون 
ترتيبات خمتلفة قليال  إطار  يف 
لتلك اليت تنطبق على أشخاص 

آخرين.

أبوت يعلن عن تقديم مساعة للمزارعني 
كوانتس املتضررين من اجلفاف بـ 320 مليون دوالر شركة  تقتطع  سوف 

5000 وظيفة يف حماولة خلفض 
التكاليف بشكل كبري بعد نشرها 
خسارة النصف األول من العام 
مليون   252 بـ  احلالي  املالي 

دوالر.
الثالث  السنوات  مدى  فعلى 
كوانتس  تقتطع  املقبلة، سوف 
اإلدارة  يف  وظيفة   1500
واملواقع غري التشغيلية، مع ما 
تبقى من خفض للوظائف يأتي 
األسطول  على  تغيريات  من 
والشبكة وإعادة هيكلة عمليات 
خدمات  ومرافق  الصيانة 

املطاعم.
سيتم  نفسه،  الوقت  ويف 
العاملني  جلميع  األجور  جتميد 
يف  التنفيذيني  واملسؤولني 
بالفعل  مت   الذين  الشركة 

ختفيض رواتبهم.
توفري  الطريان  شركة  وحتاول 
السنة  حبلول  دوالر  ملياري 
حتاول  كما   17/2016 املالية 
وسط   الرحبية  إىل  العودة 
مع  مريرة  استنزاف  معركة 

منافستها شركة فريجن.
وقد هبط سهم شركة كوانتس 
من  يقرب  ما  أو  سنتات،   10
مثانية يف املئة ليصل إىل 1،17 

دوالر عقب هذا اإلعالن.
وقت  يف  اإلعالن  هذا  ويأتي 
عن  الفيدرالية  احلكومة  اعلنت 
خالل  من  الشركة  دعم  إمكانية 
ضمان الديون أو تغيريات على 

قانون بيع كوانتس.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة 

كوانتس بصدد اقتطاع 5000 وظيفة

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 

آالن جويس ان اخلسارة  لألشهر 
كانون   31 يف  املنتهية  الستة 
مليون   252 ديسمرب  االول/ 
دوالر كانت غري مقبولة وصعبة 
القرارات  الختاذ  حباجة  وكنا 

الالزمة يف هذا الشأن.
 وقال السيد جويس للصحفيني 
يف سيدني  »هناك العديد من 
الشركات االسرتالية اليت فشلت 
ألنها مل تكن على استعداد الختاذ 
وكوانتس  الصعبة،  القرارات 

ليست واحدة منها«.
سنخفض   »حنن  يقول  واضاف 
أجل  من  ميكننا  حيث  ونقتطع 
أن  علينا  جيب  حيث  االستثمار 
جمموعة  ستكون   ... نستثمر 

كوانتس أصغر حجما بكثري«.
وقال السيد جويس ان »أولوياتنا 
لدينا  األساسية  األعمال  محاية 
سنحمي  الطريقة  بهذه   ...
العديد من فرص العمل املمكنة 

والعودة إىل الرحبية.«
وكشف جويس عن انه سيجتمع 
مع النقابات يوم اجلمعة )امس( 

ملناقشة التخفيضات.
وقال انه يضع الكثري من اللوم 
»عدم  على  النتيجة  هذه  يف 
التكافؤ« مع فريجن، اليت حتظى 
بالدعم من ثالث شركات طريان 
أجنبية حيث ان االحتاد للطريان، 
السنغافورية  اجلوية  اخلطوط 
النيوزيلندية  اجلوية  واخلطوط 

بني أصحابها.
عمال  نقابة  هددت  وقد 
بالقيام  الوطنية  املواصالت 

باضراب نتيجة قرار كوانتس.

املستشار املساعد للمفوضية 
نيكوالس بولني إن كاميلريي 
عانى من ضائقة مالية حادة 
األقل،  على   2009 عام  منذ 
إىل  يرجع  أساسي  لسبب 
اعتياده تقديم كميات كبرية 
من األموال إىل ابنته جيسيكا 
أيضا  املعروفة  كاميلريي، 

باسم »جسيكا أدوني«.
واستطرد بولني أنه أثناء عام 
2012، تراكمت ديون القمار 
كاميلريي،  جسيكا  لدى 
تتعرض  كانت  أنها  وادعت 
ما  شخص  من  لالبتزاز 
سعت  لذا  عنف،  بتهديدات 
للحصول على 2 مليون دوالر 
عام 2012 وحصلت علي ذلك 
بالفعل، معظمه قدمه  املبلغ 

إليها والدها.
ووصف بولني األساس الذي 
على  جسيكا  عليه  حصلت 
متاما«،  الغريب  بـ«  األموال 
مشريا إىل ادعائها باستخدام 
نفقات  لتكبد  األموال  تلك 
رسوم قانونية، جراء »انتحال 
إىل  وأشارت  شخصيتها«، 
ألسباب  مطلوبة  السرية  أن 
االستخبارات  مبنظمة  تتعلق 
وقامت  االسرتالية،  األمنية 
تدعم  زائفة  وثائق  بإنشاء 
إحداها  يف  ادعت  طلبها، 
تعويضا  تلقي  بصدد  أنها 
دوالر،  مليون   90 عن  يزيد 
الوثائق  وصف  بولني  لكن 
املزيفة بأنها مل تكن متقنة.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

(Bell Tower Centre) 
Unit 24 / 191 Parramatta Rd, 

Auburn, NSW 2144 
Tel: 8756 3600  - Fax: 8756 3699 

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA)

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 
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مقاالت وتحقيقات
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َفَقَد سكان الضاحية إحساسهم باألمان. 
سلوكهم املنعكس على االقتصاد بات 
التفجريات يسيطر  خمتلفًا. قلقهم من 
فريوس  االستهالكية.  عاداتهم  على 
»اخلوف« ال يصيبهم وحدهم، بل ينتشر 
إىل رواد الضاحية من املناطق احمليطة 
منٍط  إىل  األمر  يتحّول  سريعًا  أيضًا. 
سليب ينعكس على أوضاع املؤسسات 
هذه  تفصل  قليلة  أشهر  التجارية. 
جذرية  إجراءات  اختاذ  عن  املؤسسات 
بعضها  النهائي.  اإلقفال  إىل  تصل 

أقفل، ومنها من ينتظر.
الضاحية  يف  التجارية  احلياة  ترتّنح 
هلذا  واملوت.  احلياة  بني  اجلنوبية 
قرب  حبسب  ختتلف  درجات  الوضع 
حارة  وسط  عن  وبعدها  املناطق 
املستهدفة  املنطقة  وسط  أي  حريك، 
بالسيارات املفخخة واالنتحاريني. كلما 
ابتعدت جغرافيًا عن هذه النقطة، تصبح 
درجة الرعب أقّل. بئر العبد، الرويس، 
طريق  الغبريي،  معّوض،  الصفري، 
األوىل من  الدرجة  املطار، هي مناطق 
الرعب. باقي املناطق ال ميكن تصنيفها 
رعبًا  تعيش  هي  بل  ثانية،  درجة  يف 
بوترية خمتلفة. كل سكان الضاحية يف 
هذه  مؤسسات  غالبية  نفسه.  الوعاء 
وقّلة  متوسطة وصغرية،  هي  املنطقة 
قدراتها  كبرية.  مؤسسات  هي  منها 
التحّوالت  بوجه  الصمود  على  متفاوتة 
اليت دخلت إىل منط االستهالك بفعل 
»رعب التفجريات«. غالبية املؤسسات 
ضعيفة. بعضها جلأ إىل صرف العمال 
توساًل للصمود يف وجه الركود القاتل، 
وبعضها بات على قاب قوسني أو أدنى 
من إشهار إفالسه. بعضها أقفل. لكن 
الكل ينشد: »صامدون«! أي درجة من 

الصمود حتتمل مؤسسات الضاحية؟
سوق السكن والبناء

الضاحية،  يف  التفجريات  مشهد  وراء 
واجتماعية  اقتصادية  مؤشرات  تقف 
مؤملة كمشاهد األشالء املنتشرة بعد كل 
انفجار. تراجع كبري يف حركة االستهالك 
أعبائها  تقليص  إىل  املؤسسات  يدفع 
عرب صرف العمال، وصواًل إىل اإلقفال. 
بطالة أبناء الضاحية تطرق األبواب. هم 
اجلماعي.  خوفهم  عن  يعربون  أصاًل 
يظهر األمر بوضوح يف سلوكهم وردود 
أفعاهلم. املوت ينتشر بني أحاديثهم. 
لكن  أحيانًا،  ويتناسون  حينًا  يهلعون 
أثرًا  يرتك  خوفهم  تفضحهم.  حاجاتهم 
هلذه  االقتصادي  القلب  يف  واضحًا 
املنطقة اليت تشهد مجودًا غري مسبوق، 
ابتداًء بتجارة »الكماليات«، وصواًل اىل 

الشقق السكنية.
العبد،  بئر  يف  األول  االنفجار  بعد 
لدى  اعتقاد  ساد  أشهر،  بضعة  قبل 
فيها  السكن  بأن  املنطقة  سكان 
أنه  إال  مرتفعة.  خماطر  حيمل  بات 
يأخذ  مل  اخلطر،  مستوى  ارتفاع  رغم 
اخلوف اجلماعي طريقه يف اجتاه تنفيذ 
مغادرة  املقيمني يف  من  الكثري  رغبة 
الضاحية. التفجري الثاني يف الرويس 
إيالمًا. يومها ضربت مواقع  كان أكثر 
إعالنات عن  موجة  االجتماعي  التواصل 
سواء  الوسط،  مناطق  يف  شقق  بيع 
الرويس،  حريك،  حارة  العبد،  بئر  يف 
أكثر  معّوض... هذه املوجة مل تصمد 
من أيام قليلة، لتذوب الحقًا. أما بعد 
تكرار االنفجارات، وخصوصًا يف حارة 
حريك، فقد استعاد بعض سكان وسط 
املنطقة  من  اخلروج  نيات  الضاحية 
املهندسني  رابطة  رئيس  يقول  جدّيًا. 

اخلوف اجلماعي يضرب الضاحية: االقتصاد املريض

الضاحية تخسر زبائنها من املناطق املجاورة )مروان طحطح(
اإلنشائيني توفيق سنان إن »أسرًا عّدة 
متتلك مساكن يف تلك املنطقة أطلقت 
ملنازهلم،  مستأجرين  عن  حبث  عملية 
وبدأت تبحث عن شقق لالستئجار يف 
أما  الضواحي الشرقية ملدينة بريوت. 
الضاحية،  يف  السكنية  الشقق  أسعار 
والقلق  اخلوف  بسبب  تراجعت  فقد 
ويضيف   .»%15 عن  تقّل  ال  بنسبة 
الكثري من املعايري  »إن هناك  سنان، 
اليت تعتمدها األسر الختاذ القرار، فإذا 
الضاحية  خارج  يعمالن  الزوجان  كان 
وحيتاجان إىل التنقل كثريًا يف الدخول 
واخلروج، متيل الكّفة يف اجتاه اخلروج 
النهائي، أما إذا كان لديهما أوالد يف 
قد  فاخلطوة  الضاحية،  خارج  مدارس 

تصبح ضرورية...«.
القلقة  األسرة  معايري  عن  بعيدًا 
واخلائفة من التجوال يف هذه املناطق، 
»ال  الضاحية  يف  العقارية  فالسوق 
تشهد مشاريع جديدة«، على ما يقول 
األخري  هذا  حجازي.  حسن  املهندس 
لديه جتربة واسعة يف جتارة البناء يف 
منطقة الضاحية تدفعه إىل احلديث عن 
وجود عرض لبيع الشقق السكنية أكثر 
»الشقق  أن  يؤكد  لكنه  الطلب،  من 
عليها  الطلب  تراجع  الكبرية  السكنية 
إىل  يعود  األمر  وهذا  حاّدة،  بصورة 
وجود مجود يف احلركة العقارية بصورة 
عامة، وأضيفت إليه عوامل اخلوف من 

التفجريات خالل األشهر األخرية«.
تداعيات هذا الوضع على الالعبني يف 
والذين  الكبار  واضحة؛  شبه  السوق 
السوق  سيبقون يف  التحّمل  بإمكانهم 
الالعبون  أما  أعماهلم،  تقليص  بعد 
كبرية،  قدرة  لديهم  فليس  الصغار 
أي  تبد  مل  العقارات  جتارة  أن  رغم 
ضعف بعد بسبب الثروات اليت راكمها 

من  زادت  واليت  األبنية  جتار  بعض 
»فإن  سنان،  وحبسب  حتّملهم.  قدرة 
التالية  األشهر  خالل  ستظهر  األزمة 
سنوات   3 تتطلب  البناء  مشاريع  ألن 
يف املتوسط، وبالتالي فإن املشاريع 
القائمة ستستكمل من دون أن تكون 

هناك خطط ملشاريع جديدة«.
األفراد  قرار  فإن  احلال،  تكن  مهما 
إىل  االنتقال  أو  الضاحية  بالسكن يف 
خارجها، مرتبط أكثر بوجود توازن بني 
مداخيلهم واألسعار. هذا التوازن كان 
الضاحية،  يف  طويلة  لفرتة  مفقودًا 
وبالتالي فإن قرار اخلروج من الضاحية 
فال  العملية،  ترمجته  له  تكون  ال  قد 
األسعار.  يف  كبري  انهيار  إىل  يؤدي 
قدرة  فإن  االنهيار،  حصل  لو  وحتى 
كبرية،  الصمود  على  العقارات  جتار 
نظرًا إىل االهتمام والدعم الذي حيظى 
الدولة  مؤسسات  من  القطاع  هذا  به 

على حساب باقي القطاعات.
جتارة وصناعة

إذا كانت سوق الشقق يف الضاحية تعرب 
عن أحوال املنطقة ومستوياتها بصورة 
وحركة  التجارية  العقارات  فإن  عامة، 
أحوال سكانها  أكثر عن  التجارة معربة 
االستهالكية  وعاداتهم  سلوكهم  وعن 
اليت تنبض اليوم بـ«خوف مجاعي«. يف 
عالمة  معّوض  سوق  تعّد  اجملال،  هذا 
الضاحية،  وسط  مناطق  يف  فارقة 
أي تلك اليت حتيط حبارة حريك. هذه 
املاضية  األشهر  خالل  فَقَدت  السوق، 
عدد  ليصبح  جتاريًا  حماًل   50 من  أكثر 
يقول رئيس جلنة  ما  حماهّلا 85، على 

جتار معوض عصام العبداهلل.
حمال األلبسة ليست هي األكثر انتشارًا 
هناك فحسب، بل مصانع األلبسة أيضًا، 
العائالت اليت  ويف اجململ يصل عدد 

محمد وهبة

 4000 إىل  معوض  سوق  من  تعتاش 
أسرة. مصريها غري واضح مع فقدان 
السوق حّصة واسعة من مبيعاتها اليت 
خارج  من  الزبائن  على  تعتمد  كانت 
الزبائن  من  الفئة  هذه  الضاحية. 
توقفت عن زيارة شارع معّوض، حيث 
الزبائن  بأبناء املنطقة.  الرواد  ينحصر 
حّصة  ميّثلون  كانوا  املنطقة  خارج  من 
التجارية  احملاّل  مبيعات  من  كبرية 
ومصانع األلبسة هناك »كانوا يأتون من 
البقاع واجلبل والضواحي الشرقية...« 
زبائن  هم  باختصار،  العبداهلل.  وفق 
وهم  دون،  وما  املتوسطة  الطبقة 
الذين كانوا يبحثون يف سوق معّوض 
عما ينسجم مع أذواقهم ويتناسب مع 
ال  وضع  يف  »حنن  اليوم  مداخيلهم. 
حنسد عليه، وال ميكن القيام خبطوات 
سبيل  فعلى  للمستهلكني،  حتفيزية 
إقامة مهرجان يف ظل  املثال ال ميكن 
الضاحية  أبناء  أما  األوضاع«.  هذه 
نعد  ومل  استهالكهم  من  حّدوا  »فقد 
املستويات  يشبه  إنفاق  بوجود  نشعر 

السابقة« وفق العبداهلل.
يف غمرة هذا الرتاجع، تصّب جلنة جتار 
بني  »التعاون  على  تركيزها  معّوض 
أصحاب العقارات والتّجار لزيادة قدرة 
ميلكون  من  أما  الصمود.  على  التجار 
أقوى  فقدرتهم  التجارية،  حماهّلم 
بعض  يشري  ذلك،  رغم  بالتأكيد«. 
جتار املنطقة مثل »ضيا ستورز«، اىل 
بنسبة  »تراجعت  التجارية  اإلجيارت  أن 
إىل  األدنى  حّدها  يف  تصل  كبرية 
40%، ألن املنطقة قلقة وتعيش حالة 
من الرعب اليت قد تدفع املستهلك إىل 

تصنيفها غري مرغوبة«.
حماّل قاروط

قاطرة  ميّثل  آخر  تاجر  هو  »قاروط« 
وال  اجلنوبية،  الضاحية  يف  أساسية 
ليس  هو  الوسط.  منطقة  يف  سيما 
عالمة عادية يف حياة الضاحية، بل هو 
أكرب مستقطب للزبائن األثرياء والفقراء 
أكرب  نساء  بعض  الضاحية.  خارج  من 
يزرن  لبنان  يف  والتجار  الصناعيني 
أدوات  من  حاجاتهّن  لشراء  »قاروط« 
وسواها،  وهدايا  وزجاج وحتف  منزلية 
لكن هذا التاجر شعر بأن هؤالء الزبائن 
رئيس  وحبسب  معه.  نشاطهّن  عّلقن 
قاروط،  عطوف  قاروط،  إدارة  جملس 
 %20 بنسبة  تراجعت  »احلركة  فإن 
يصل  قد  الرتاجع  لكن  عامة،  بصورة 
تعود  ثم  التفجريات،  أيام   %60 إىل 
إىل االرتفاع تدرجيًا مع مرور األيام«. 
حماّل قاروط تشبه باقي حماّل الضاحية 
اليت تعتمد على زبائن من خارج سكان 
الضاحية. »نسبة هؤالء تراجعت كثريًا، 
بزيارتنا  استمروا  الذين  زبائننا  أما 
أكثر  يبقون  ال  فهم  حاجاتهم  لشراء 
من ربع ساعة خالفًا لعاداتهم السابقة 
الزبائن  أكثر.  أو  ساعتني  متضية  يف 
بسرعة  االنتهاء  ويريدون  قلقون، 
من  للتخفيف  منازهلم  إىل  والعودة 
الضاحية«.  شوارع  يف  التجّول  خماطر 
»أن  قاروط  إىل  بالنسبة  الالفت  لكن 
التفجريات كان لديها مدى زمين أطول 
حيصل  ملا  خالفًا  السليب،  التأثري  يف 
أو  ليومني  ميتد  قوي  تأثري  من  اليوم 
إىل  املباشر  التأثري  يرتاجع  ثم  أقّل، 
حّده األدنى خالل أسبوع. الناس بدأت 
ماذا  لكن  املخاطر«.  حياة  على  تعتاد 
إنه  قاروط  يقول  الصمود؟  قدرة  عن 
اختذ بعض اإلجراءات، منها التوقف عن 
العمل  تركوا  الذين  من  بداًل  التوظيف 
استمّر  »إذا  لكن  عاماًل،   35 وعددهم 
الوضع لفرتة 5 أشهر، فال بد من أن 
أختذ إجراءات خمتلفة تصل إىل صرف 

للعمال«.
قطع السيارات يف الغبريي

يف  تتخصص  اليت  الغبريي  عن  ماذا 
السيارات؟  غيار  وقطع  لوازم  بيع 

املنطقة  هذه  يف  طبيعية  احلركة  هل 
املعروفة بكونها »خمزنًا« لكل املناطق؟ 
سريعًا جييب تاجر قطع السيارات حممد 
بني  تراجعت  املبيعات  بأن  قعوار، 
50% و60%. الرقم كبري، لكن جتارة 
هذه املنطقة ليست مؤشرًا على أعمال 
ضرورية جدًا، وليست حمصورة بتجارة 
املفّرق. »كّنا نبيع قطع غيار السيارات 
املستعملة واجلديدة للبنانيني الوافدين 
من خارج الضاحية، وللتجار العراقيني 
هذا  أيضًا.  والسوريني  واألردنيني 
اجلانب من التجارة تقّلص كثريًا، وبات 
سكان  من  الزبائن  على  يقتصر  عملنا 
املنطقة، وهؤالء توقفوا عن شراء قطع 

لسياراتهم إال يف حال الضرورة«.
أطباء األسنان

هذا  إىل  بالضاحية  الدوائر  دارت 
املستوى من اخلوف، إال أن ما قيل ال 
يعكس كل الصورة! نائب رئيس نقابة 
أطباء األسنان حممود قطايا يتحدث عن 
األسنان  أطباء  أعمال  يف  كبري  تراجع 
املنتشرين يف منطقة وسط الضاحية. 
تعتمد  األسنان  طبابة  أن  رأيه،  يف 
بصورة أساسية على عاملني؛ املعارف، 
واألسعار. األوىل تتعلق بصيت الطبيب 
ومهارته، والثانية باألسعار اليت يقّدمها 
للزبائن. وعلى هذا األساس كان أطباء 
خارج  من  زبائن  يستقطبون  األسنان 
الضاحية هم من أبناء الطبقة املتوسطة 
بني  تبادل  حيصل  وكان  دون،  وما 
سكان  كان  إذ  الثرية،  الطبقات 
الضاحية املقتدرون يبحثون عن طبيب 
أسنان أكثر شهرة. ومن جممل الزبائن 
املستقطبني، هم من سكان بريوت ومن 
الضواحي الشرقية والضواحي اجلديدة 
يف بشامون وعرمون وخلدة وسواها... 
لكن بعض العيادات كانت تعتمد أيضًا 
كانوا  الذين  العراقيني  الزبائن  على 
يف  أسنانهم  لعالج  خصيصًا  يأتون 
الزبائن  من  األكرب  »القسم  الضاحية. 
أما  الضاحية،  إىل  الدخول  عن  توقفوا 
إىل  القدوم  عن  فتوقفوا  العراقيون 

لبنان بهدف طبابة األسنان«.
التقشف حتى يف الغذاء

ال شّك أن اخلوف والقلق من التفجريات 
واالبتعاد  والتقشف  احلذر  يستدعي 
هذه  مثل  يف  والزمين...  احلغرايف 
األسر  تضع  أن  املقبول  من  احلالة، 
ال  االدخار  أساس  على  أولوياتها 
استهالكها  يصبح  وبالتالي  اإلنفاق، 
هذا  ويف  الضرورية.  باألمور  حمصورًا 
تتوقف  أن  منطقيًا  يكون  السياق، 
صيانة السيارات على األمور الضرورية، 
ويعتمد قرار عالج األسنان على األوجاع 
املنزلية  املواد  شراء  ويتحّول  احلاّدة، 
ترفيهية  سلعة  من  والتحف  واهلدايا 
إىل حاالت االضطرار، وبالتالي ال تعّد 
املالبس حاجة ال ميكن تأجيلها، أما شراء 
عقار فهو أمر متاح يف غري مناطق... 
مع  تنسجم  وعاداته  املستهلك  سلوك 
هذه التطورات وتتفاعل معها، لكن هل 
املواد  يف  التقشف  درجة  اخلوف  بلغ 

الغذائية؟
»تقشف األسر اللبنانية وصل إىل حدود 
جييب  والضرورية«.  الغذائية  املواد 
التجارية،  وأوالده  سنو  شركة  مالك 
حممد خالد سنو. هذا الرجل الذي يبيع 
احلليب والشاي وأصنافًا غذائية أخرى، 
يشري إىل أن سوق الضاحية ميّثل حصة 
كبرية من مبيعات شركته، لكن »الناس 
ختاف من التبّضع وال تشرتي سوى ما 
خائف.  واجلميع  واضح،  األمر  يلزمها. 
راحته  مبدى  يرتبط  املستهلك  سلوك 
واخلوف  القلق  حاالت  يف  النفسية. 
ثم  الكماليات،  عن  املستهلك  يتخلى 
تأتي املالبس الحقًا... ويف نهاية هذا 
اليوم  الغذائية.  املواد  هناك  السّلم 
تقشف  سّلم  يف  درجة  أسفل  بلغنا 

اإلنفاق«.
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خطرية  عبارة  اىل  كثريون  ينتبه  مل 
وردت يف خطاب الرئيس الفلسطيين 
حممود عباس، أمام اجمللس االستشاري 
األخري حلركة »فتح«، عندما أشار اىل أن 
»مشروع جنيف 2 صناعة فلسطينية«. 
قد يكون يف التوصيف بعض مغاالة، 
الواقعية  من  كثريًا  أيضًا،  فيه،  لكن 
حول  مؤخرًا  توّفرت  وثائق  تكشفها 
دور »أبو مازن« يف الدفاع عن سوريا 
واملساهمة يف اطالق سراح املخطوفني 
اللبنانيني يف أعزاز. ولعّل هذا الدور، 
الذي بقي بعيدًا من االضواء، اكتسب 
مع  تزامن  ألنه  أيضًا  خاصة  أهمية 
»محاس«  حلركة  السورية  االتهامات 
لعالقة  مّهد  أمر  احلرب.  يف  بالتوّرط 
القيادة  مع  الحقًا  أواصرها  اشتدت 

السورية.
ليس حممود عباس طارئًا على سوريا. 
الالجئني  مع  يافعًا  وصلها  مذ  عرفها 
الفلسطينيني بعد النكبة. ال يزال، حتى 
اليوم، يرسم للبلد الشقيق واملضيف 
له  طاب  كلما  يذكرها  مشرقة  صورة 
ذكرها. حني غرقت سوريا يف حربها، 
اختار »ابو مازن« ان يبحث عما يصلح 
ذات البني وينحو صوب حل سياسي. 
الطويلة  التجربة  ذو  عباس،  أدرك 
مصلحة  من  أن  السياسي،  العمل  يف 
االراضي  على  املقيمني  الفلسطينيني 
عن  منأى  يف  يبقوا  أن  السورية 
الصراع، لكنه مل يفلح كثريًا يف منعهم 
من الغرق فيه. كانت تدخالت اخرى يف 
أقوى  الريموك،  وخصوصًا  املخيمات، 

من مساعيه.
سعى عباس، بداية، اىل ربط عالقات 
الداخلية.  املعارضة  اطراف  بعض  مع 
هيئة  مع  االوىل  االتصاالت  كانت 
التنسيق وتيار بناء الدولة، وحتديدًا مع 
كل من حسن عبد العظيم ولؤي حسني 
شؤون  وزيرة  غامن  منى  والدكتورة 
بناء  تيار  سر  وامينة  سابقًا  االسرة 
الدولة. أرسل موفدين اىل دمشق حتت 
أسند  الفلسطيين.  امللف  حبث  غطاء 
بريوت  اىل  دمشق  من  اخلطوط  ربط 
فعمان اىل الناشط الفلسطيين نضال 
السبع، ابن املناضل سعيد السبع اول 
مدير ملكتب منظمة التحرير يف اجلزائر 
مؤمتر  فلسطني يف  وممثل  والسودان 
القمة العربي الذي عقد بعد نكبة 1967 
واجملاهد اىل جانب الشهيد عبد القادر 

احلسيين.

بقرادوني على اخلط
كانت فكرة »ابو مازن« انه ال بد من 
حوار سوري ــــ سوري. سعى حثيثًا اىل 
كيفية  عن  ايضًا،  حبث،  لكنه  ذلك. 
اعادة ربط بعض خيوط االتصال بني 
القيادة السورية وكل من املشري عبد 
والرئيس  مصر  يف  السيسي  الفتاح 

االمريكي باراك اوباما.
زار الوسيط الفلسطيين دمشق يف 7 
آذار 2013. قصد رئيس جهاز االمين 
جرى  اململوك.  علي  اللواء  القومي 
حبث يف االحتماالت. كان اململوك قد 
حتتويان  دي«  يف  »دي  نسخيت  أعّد 
الكثري من املعلومات املتعلقة بعمليات 
لبعض  وصورًا  سوريا  يف  »القاعدة« 
إحدى  سّلمت  اخلطرية.  العمليات 
السابق ورئيس  الوزير  النسختني اىل 
بقرادوني  كريم  سابقًا  الكتائب  حزب 
الذي كلف بنقلها اىل »ابو مازن« يف 
عمان. كان بقرادوني على خط بعض 
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الداخلية  املعارضة  مع  االتصاالت 
قواسم  عن  البحث  بغية  السورية 
مشرتكة بينها وبني القيادة السورية. 
املعارضة  ألطراف  االجتماعات  بعض 

حصلت يف منزله يف بريوت.
القيادة  بلورت  الحقة،  مرحلة  يف 
رام اهلل مشروعًا حلل  الفلسطينية يف 
سياسي قّدمته اىل هيئة التنسيق وتيار 
اىل  منه  نسخة  ارسلت  الدولة.  بناء 
منسق هيئة التنسيق يف املهجر هيثم 
ان  الفلسطينية  النصيحة  كانت  مّناع. 
تتوّحد هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة 
واملعارضة الداخلية يف جبهة سياسية 
وتوسيع  صلبة  نواة  لتشكيل  واحدة 
هامش املعارضة. تزامن ذلك مع فتح 
قناة اتصال بني لؤي حسني والشيخ 
معاذ اخلطيب رئيس »االئتالف السوري 
املعارض« يومها. ساهمت االتصاالت 
يف اقناع اخلطيب باجملاهرة باالستعداد 
ان  البعض  اعتقد  النظام.  مع  للحوار 
واشنطن  نفت  بذلك.  نصحته  امريكا 

ليتبني ان ناصحيه هم فلسطينيون.
أحد  يف  أيضًا،  بالصدفة  لقاء،  حصل 
لـ  احلالي  الرئيس  مع  عمان  فنادق 
الوسيط  »االئتالف« أمحد اجلربا. كان 
بناء  تيار  وفد  مع  هناك  الفلسطيين 

الدولة.
توالت خطوات معارضة الداخل لتشكيل 
نواة صلبة للمعارضة، واقناع معارضة 
اخلارج بتوسيع النواة واالجتاه حنو حل 
جنيف  يف  عقد  تفاوضي.  سياسي 
الدميقراطية  للمعارضة  جنيف  »مؤمتر 
السورية« يومي 28 و29 كانون الثاني 
املدني  »احللف  اجتماع  أعقبه   ،2013
الدميقراطي« يومي 2 و3 آذار املاضي. 
بقبوله  تفيد  مبادرة  احللف  صاغ 
للحوار مع  »عدم وضع شروط مسبقة 
ان  »ضرورة  اضاف  لكنه  النظام«، 
يكون للحوار عنوان واضح هو الدخول 
يف مرحلة انتقالية، اعتمادًا على بيان 
التفاوض،  عرب  والوصول،   1 جنيف 
وإنتخاب  كاملة  بصالحيات  حكومة  اىل 

رئيس جديد«.
نسخة  الفلسطيين  الوسيط  تلقى 
مع  ناقشها  اخلتامي.  البيان  من 
من  الكثري  فيها  أن  تبنّي  بقرادوني. 

النقاط االجيابية اليت حيتمل أن يوافق 
النظام عليها. صيغت من البيان مثاني 
الذي  اململوك  اللواء  اىل  ُنقلت  نقاط 
اين  »من  الوسيط:  سأل  ما  سرعان 
جئت بها؟«. بعد ثالثة ايام جاء اجلواب 
جيدة،  »الورقة  السورية:  القيادة  من 
احلكومة  بند  عن  تتحفظ  دمشق  ولكن 
للرئيس  حيق  كما  واسعة،  بصالحيات 
بشار االسد ان يرتشح يف أي انتخابات 
املسؤول  نصح  جديدة«.  رئاسية 
يشدد  ان  بضرورة  كذلك،  السوري، 
على  الدولية  لقاءاته  يف  مازن«  »ابو 
يف  االرهاب  وتنامي  »القاعدة«  دور 

سوريا.
السورية.  التحفظات  غامن  منى  تلقت 
البنود  صياغة  بداية،  استهجنت، 
جاءت.  اين  من  وسألت  الثمانية، 
بيان احللف  انها خالصة  الوسيط  قال 
املدني الدميقراطي يف فرنسا. قالت: 
»اننا متمسكون بنقاط البيان، مبا فيها 

ما يتعلق بالصالحيات والرئيس«.

عباس ألوباما: فليرتشح االسد
التحفظات  الفلسطيين  الوسيط  سجل 
وأرسل الورقة ببنودها وحتفظاتها اىل 
 .2013 آذار   11 يف  عباس  الرئيس 
ذهب بعدها بيومني اىل موسكو، وقّدم 
اهتم  الروسي.  الرئيس  اىل  الورقة 
وّسع  باالقرتاحات.  بوتني  فالدميري 
اخلارجية  وزير  من  كاًل  ليضم  االجتماع 
ميخائيل  ونائبه  الفروف  سريغي 
من  املكلفني  بوصفهما  بوغدانوف 
الكرملني مبتابعة ملف االزمة السورية.

بعد  ليستقبل  موسكو  من  عباس  عاد 
 2013 آذار   20 يف  وحتديدًا  اسبوع، 
الرئيس األمريكي باراك أوباما يف رام 
ورقة  »هذه  مازن:  ابو  له  قال  اهلل. 
كل  موافقة  على  األدنى  باحلد  حتوز 
حتفظات  عند  أوباما  توقف  األطراف«. 
املعارضة خبصوص  بندي  النظام على 
الصالحيات وعدم ترشح االسد. سارع 
عباس للنصح بتجاوز الشروط املسبقة. 
قال: »ليطرح هذا املوضوع للتفاوض 
للتفاوض  نذهب  فحني   ،2 جنيف  يف 
جيب ان ال حندد ما جيب ان خنتلف او 

نتفق عليه مسبقًا«.

سامي كليب

القبول  الصعب  من  ان  اوباما  قال 
برتشح االسد، فرّد ابو مازن: »لنعترب 
ان املواطن السوري بشار حافظ االسد 
لننتظر  ستمنعه؟  كيف  الرتشح،  يريد 
االنتخاب«.  نتائج صندوق  تقول  ماذا 
هاتني  جتاوز  على  موافقًا  أوباما  بدا 
الرئيس  قال  الحقًا،  النقطتني. 
»ان  املقربني  لبعض  الفلسطيين 
قضية ترشح االسد ُسحبت من التداول 
حيول  الذي  السبب  تعد  ومل  الدولي، 
السورية  االزمة  مكّونات  جلوس  دون 
من  مثة  احلر«.  التفاوض  طاولة  على 
قطع  »لقد  ذلك:  من  أكثر  عنه  نقل 

النظام السوري مرحلة اخلطر«.
تبنّي ان ورقة التفاوض قطعت، هي 
االخرى، مرحلة اخلطر. صارت مادة جيدة 
لـ »جنيف 2«. نوقشت يف لقاء وزيري 
خارجية روسيا والواليات املتحدة. بعد 
ذلك، وصل بوغدانوف اىل لبنان مرورًا 
مع  لقاء  عقد  وصوله،  فور  بطهران. 
ضم  الوطين  التنسيق  هيئة  من  وفد 
حسن عبد العظيم ورجاء الناصر وصاحل 
الكردي(.  الدميقراطي  )احلزب  املسلم 
قال املسؤول الروسي هليئة التنسيق: 
للمعارضة  الشرعي  املمثل  »أنتم 
من  أساسيًا  جزءًا  وستكونون  الداخلية 

جنيف 2«. انتعش احلاضرون.
عند  عباس  حممود  مساعي  تتوقف  مل 
هذا احلد. أبقى االجتماعات قائمة على 
اكثر من مستوى مع املعارضة. استقبل 
العظيم  عبد  حسن  من  كاًل  عمان  يف 
ورجاء الناصر وامحد العسراوي )عضو 
املكتب التنفيذي يف هيئة التنسيق(. 
يف  خري  ساعي  »انا  للحاضرين:  قال 
مع  وأنا  منحاز،  وغري  السورية  االزمة 
ما  وأطيافه.  السوري  الشعب  كل 
يدفعين اىل هذا اجلهد هو انين اعتقد 
انه إذا جتاوزت سوريا أزمتها خبري ومن 
دون نتائج سلبية على مستوى وحدتها 
سيمثل  هذا  فان  القومي،  ودورها 
انتصارًا للقضية الفلسطينية«. وحتّدث 
االنعكاسات  عن  مبرارة،  مازن«،  »ابو 
السلبية لالحداث السورية على القضية 
الفلسطينية. قال ان القضية غابت عن 
مكانها  لتحّل  والعاملي  العربي  االعالم 

أخبار الغوطة ودرعا.

فوجئ املعارضون السوريون حبجم النقد 
»االخوان  جلماعة  عباس  وّجهه  الذي 
الرئيس  نقده  طال  املسلمني«. 
تعّمد،  مرسي.  حممد  املخلوع  املصري 
يف املقابل، كيل املديح لوزير الدفاع 
املصري املشري عبد الفتاح السيسي. 
قال إن دورًا مهمًا ينتظر مصر اجلديدة 
واالقليمي  العربي  الصعيد  على 
والدولي، ونصح هيئة التنسيق بتوثيق 
يساهم  بأن  واعدًا  مبصر،  عالقتها 
شخصيًا يف تأمني االتصال. ويبدو انه 
فعل. فخالل زيارة االخضر االبراهيمي 
عبد  حلسن  قال  سوريا،  اىل  االخرية 
العظيم انه ملس اهتمامًا خاصًا به من 

قبل »ابو مازن« والسيسي.
التنسيق  هيئة  مع  عباس  لقاء  ُعقد 
آخر  لقاء  وتبعه   ،2013 أيلول   21 يف 
مع تيار بناء الدولة ايضًا، يف عمان، 
استمع   .2013 األول  تشرين   1٤ يف 
حسني  لؤي  من  الثاني  اللقاء  يف 
االزمة  تاريخ  عن  مطّولة  مداخلة  اىل 
تياره  ان  قال  وتطّورها.  السورية 
وانه  سلمي،  حل سياسي  اىل  يسعى 
ذي  الفلسطيين  الرئيس  على  يراهن 
حضر  ذلك.  لتسهيل  السورية  النشأة 
اللقاء حفيد »ابو مازن«، وختللته بعض 

اهلدايا.

»ابو مازن« والكيميائي 
السوري

يف الرابع من أيلول 2013، وفيما كانت 
اخلارجية  العسكرية  التدخالت  خماطر 
تلقي بظالهلا على سوريا، اتصل رجاء 
التنسيق،  هيئة  سر  امني  الناصر، 
اتصال  قناة  السبع،  بنضال  هاتفيًا، 
موعدًا  طالبًا  لبنان،  يف  مازن«  »ابو 
الكسندر  الروسي  السفري  مع  عاجاًل 
يومني.  بعد  املوعد  ُحّدد  زاسبيكني. 
السفارة،  اىل  والسبع  الناصر  وصل 
تبعهما حسن عبد العظيم قادمًا بسيارة 

أجرة من دمشق.
ُعرض خالل االجتماع اقرتاح ينص على 
ترسانتها  السورية  احلكومة  تضع  ان 
الكيميائية يف عهدة خرباء روس، على 
ان تستعيدها بعد حل االزمة بناء على 

»جنيف 2«.
أوهلا  بنود:  ثالثة  من  اقرتاح  نوقش 
الكيميائية،  الرتسانة  عن  التخلي 
»جنيف  لـ  عاجلة  جلسة  عقد  وثانيها 
قال  النار.  وثالثها وقف الطالق   ،»2
السفري الروسي الذي يعمل جنله كأبرز 
يفرتض  »هذا  بوغدانوف:  مساعدي 
هل  شهرين.  خالل   2 جنيف  عقد 
يف  جاهزة  السورية  املعارضة  تكون 
غضون هذه الفرتة؟«. رّد احلاضرون: 

»نعم«.
االقرتاح  يصبح  ان  زاسبيكني  اقرتح 
تعلنه  للكيميائي  حل  مبادرة  مشروع 
هيئة التنسيق فتتبّناه موسكو وتقّدمه 
وفد  غادر  دولية.  مبادرة  أنه  على 
للمشاركة  مصر  اىل  بريوت  اهليئة 
من  بدعوة  لنصرة سوريا«  »مؤمتر  يف 

محدين صباحي.
بعد اقل من 2٤ ساعة، أي يف 7 ايلول، 
بالوسيط  الروسي  السفري  اتصل 
اىل  تشري  الساعة  كانت  الفلسطيين. 
السابعة صباحًا. قال له »ان الفروف 
يشارك يف قمة العشرين، وهو موجود 
معي على اخلط، ويريد صياغة املبادرة 
حول الكيميائي من هيئة التنسيق. ال 

نضال السبع يسّلم عباس هدية علي مملوك
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بد من ان يعلنوها«. اتصل السبع برجاء 
الناصر الذي ارسل املبادرة اىل بريده 
االلكرتوني. تبينّ ان مرسلها هو هيثم 

مناع )أنظر الكادر(.
كانت املفاجأة ان بندًا رابعًا قد اضيف 
د على انشاء حكومة  اىل املبادرة يشدنّ
تبينّ  الصالحيات.  عة  موسنّ انتقالية 
اجمللس  قبل  من  جاءت  اإلضافة  ان 

التنفيذي يف اهليئة.
وصل   ،٢٠١٣ أيلول  من  التاسع  يف 
وزير اخلارجية السوري وليد املعلم اىل 
من  واحدة  ساعة  بعد  ليعلن،  موسكو 
احلل  على  املوافقة  بالفروف،  اجتماعه 
الكيميائي حبسب الصيغة الراهنة اليت 

انتجتها املداوالت الدولية الحقًا.
كان حممود عباس قد ابلغ قناة اتصاله، 
حول  التنسيق  هيئة  ورقة  تسلمه  بعد 
احلل الكيميائي، ان الفكرة يف طريقها 
تتم  حبيث  دوليًا،  بعدًا  تتخذ  أن  اىل 
اعادة إنتاجها على حنو ينزع فتيل هذه 
عينه،  الوقت  يف  ل،  ويشكنّ االزمة، 

وثائق حول دور »أبو مازن« يف »جنيف 2«..

عباس يستقبل وفد »تيار بناء الدولة« )لؤي حسني ومنى غانم( بحضور نضال السبع

مدخاًل اىل عقد »جنيف ٢«. وقال انه هو نفسه يسعى اىل متريرها 
حيث يستطيع مع قادة الدول الذين يلتقي بهم.

رت القيادة السورية عاليًا دور عباس يف كل ذلك. أرسل له  قدنّ
ط. ُأرسلت نسخة  اللواء علي اململوك نسخة من قرآن نادر غري منقنّ

اخرى اىل السفري الروسي يف بريوت.
ماذا بعد؟

يقول مقربون من عباس إن لديه اآلن »خطة ب« النقاذ »جنيف ٢« 
يف حال فشله بسبب الشروط والشروط املضادة. رمبا كان هذا 
ممكنًا ورمبا ال. لكن االكيد ان دور عباس يف وأد احلرب السورية 
من  بكثري  أفضل  االحوال،  كل  يبقى، يف  خارجي  تدخل  وتفادي 

ادوار عربية ارادت لسوريا ان ُتدمر وتنتهي.

الوثيقة وعليها مالحظات كريم بقرادوني

رسالة هيثم مناع إىل الوسيط الفلسطيين

هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيري الدميقراطي
خطوات لقطع الطريق أمام التدخل العسكري

بناء على مداوالت املكتب التنفيذي والبيان الصحفي الصادر عن 
واملتمثلة  اخلطرية  للظروف  ونظرًا   ،٣١/8/٢٠١٣ بتاريخ  االجتماع 
د وحدة  باستخدام السالح الكيماوي وتصاعد أعمال العنف مما يهدنّ
البالد ويساهم يف خلق أجواء تندفع من خالهلا التهديدات اخلارجية 
بالتدخل العسكري، ولقطع الطريق على مثل تلك التداعيات، تقرتح 

هيئة التنسيق الوطنية اخلطوات التالية:
١ ــــ يتم توافق دولي سوري على وضع السالح الكيماوي بإشراف 
مباشر من روسيا االحتادية، ويسلم بعد تشكيل حكومة انتقالية إىل 

السلطات السورية الرمسية آنذاك.
٢ ــــ يتم االتفاق على عقد جلسة عاجلة ملؤمتر جنيف ٢ خالل أسابيع 
على قاعدة املبادئ اليت مت التفاهم عليها يف جنيف١، ومبشاركة 

قوى املعارضة األساسية.
٣ ــــ يكون وقف إطالق النار املتزامن البند األول على جدول أعمال 

مؤمتر جنيف ويرتافق مع وضع آلية عملية له.
4 ــــ ُتَسلم السلطة بشكل عاجل إىل حكومة انتقالية ذات صالحيات 
على  تأخذ  عليها  التوافق  يتم  معارضة  شخصية  وبرئاسة  كاملة 
عاتقها إدارة البالد واحلفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة اجملتمع 

والتحضري لالنتقال الدميقراطي.

دمشق املكتب التنفيذي
أمي السر/ نائب املنسق العام يف املهجر/ املنسق العام

مقرتح لؤي حسني لـ »أبو مازن«
مقرتحات لعقد مؤمتر جنيف ٢

ال جيوز أن يقتصر احلل على أطراف النزاع فقط، بل جيب أن تشارك 
يف هذا احلل أيضًا األطراف اليت ال تنتمي إىل أطراف النزاع.

ال جيوز، بأي شكل من األشكال، أن يفشل مؤمتر جنيف ٢. من ناحية 
االتفاق على وقف إطالق نار بي النظام واجملموعات املسلحة، اليت 
ذات  انتقالية  حكومة  تأليف  على  االتفاق  ناحية  ومن  ذلك.  تقبل 

صالحيات تنفيذية كاملة، تقود املرحلة االنتقالية.
أن  على  املؤمتر،  انعقاد  قبل  األطراف،  مجيع  بي  االتفاق  جيب 
فيها  السلطة  ترتكز  وال  هلا،  رئيسية  مسة  ال  االنتقالية  املرحلة 
بيد شخص واحد أو طرف واحد، بل هي مرحلة انتقالية بي حالة 
إىل  األطراف  مجيع  فيها  حتتكم  انتخابية  ومرحلة  املسلح،  النزاع 
تأجيل فكرة املساءالت واحملاسبات  بد من  االقرتاع. ال  صناديق 
االقتتال  حالة  إليقاف  اآلن  فاألولوية  الحقة.  فرتة  إىل  القانونية 

وزيادة االرتكابات.
ال بد من قبول أنه ال ميكن متثيل مجيع السوريي أو مجيع األطراف 
لعملية  بداية  املؤمتر  يكون  أن  جيب  لكن  املؤمتر،  يف  السياسية 
أي  يف  إضافية  أطراف  إليها  تنضم  أن  ميكن  مفتوحة،  سياسية 
إضافة  ثالث،  سوري  وفد  وجود  يعين ضرورة  هذا  وكل  وقت. 
اتفاقيات جنيف  املعارضة، كي ال تكون  السلطة ووفد  اىل وفد 
تكن  اليت مل  األطراف  مشاركة  دون  من  فقط  النزاع  بي طريف 
مع السلطة واملعارضة يف نزاعهما املسلح، وهي تعرب عن إرادة 
بيان  مع  األمر  هذا  ويتماشى  السوريي.  من  الساحقة  الغالبية 
تتألف من شخصيات  أن  احلكم جيب  أن هيئة  يرى  الذي  جنيف، 
من السلطة واملعارضة واألطراف األخرى. وبالتالي أن يتألف وفد 
لة ومفونّضة من السلطة السورية، إضافة  السلطة من شخصيات خمونّ
إىل أطراف وجمموعات تقبل أن تكون ضمن هذا الوفد. ويتألف وفد 
املعارضة من شخصيات من االئتالف السوري، واجملموعات والقوى 
اليت تقبل أن تكون ضمن وفد املعارضة. ويتألف الوفد الثالث من 
جمموعات سياسية ومدنية يكون مركز عملها يف الداخل السوري، 
إضافة إىل شخصيات عامة ممن مل تكن مع السلطة أو املعارضة 
يف نزاعهما املدمر. ويشارك يف هذا الوفد ممثلون عن اجملموعات 

املسلحة املعارضة، اليت ال تريد أن تكون ممثلة بوفد املعارضة.
اإلبراهيمي،  األخضر  السيد  بعثة  الوفد  هذا  تأليف  على  وتشرف 
السيد  الفلسطيين  الرئيس  إىل  إضافة  دمشق،  مكتب  وحتديدًا 

حممود عباس.

البيان  ان  على  الوزاري  البيان  صياغة  يف  مشاركون  وزراء  جيمع 
سيصدر يف نهاية االمر، يف شكل توافقي. لكن، يف املقابل، مثة 
ختوف من أن يكون اهلدف من املناورات اللفظية استنفاد املهل يف 

ظل املستجدات اإلقليمية.
للعيان  ماثلة  احلكومة  تأليف  سبقت  اليت  األخرية  اللحظات  تزال  ال 
أمام مجيع املعنيي الذين ناموا ليلة إعالن املراسيم من دون حكومة، 
وأفاقوا على كلمة سر بضرورة تشكيلها. فتألفت حكومة الشراكة يف 
أقل من ساعات معدودة بعد انتظار ١١ شهرًا، ارتفعت فيها بورصة 

التأليف واخنفضت عشرات املرات.
ل  وما كادت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري تتشكل، حتى ُخينّ
للوزراء املعنيي أن البيان أصبح يف حكم املنجز، ورأى بعضهم أنه 

ختطاه الزمن، وبدأ احلديث عن مرحلة نيل الثقة وما بعدها.
لكن ما حصل هو أن البيان أرجئ من جلسة إىل اخرى، بعدما استعاد 
ـــ خالل العمل على  فريقا 8 و١4 آذار تشددهما حيال صيغة كان متفقًاـ 
شروط التسوية احلكومية ــــ على أن تتناول تورية لغوية إلعالن بعبدا 
وثالثية اجليش والشعب واملقاومة، كي تنال احلكومة الثقة وحتقق ما 

جاءت من أجله، أي استقرار البلد يف احلد األدنى املطلوب.
حي انتهت جلسة االثني، أول من أمس، من دون بيان وزاري، 
ومن دون اتفاق على املعادالت املطروحة، بدا أن أمرًا ما قد استجد 
على ملف احلكومة، يتعدى إطار التسويات اللغوية. وحبسب أوساط 
سياسية مواكبة ملراحل التأليف، إقليميًا، كان من املستغرب التبشري 
اليت  للتسوية  احلقيقية  املعامل  تتضح  أن  قبل  سريع  وزاري  ببيان 
من  ساعات  قبل  عليها  االتفاق  تعثر  بعدما  شراكة  حكومة  أنضجت 

إعالنها لبنانيًا.
فحتى اآلن، ورغم احلركة الداخلية واللقاءات اجلارية خارج لبنان، مل 
يظهر من عناوين التسوية اإلقليمية إال تأليف احلكومة فحسب، متاشيًا 
مع كل املواعيد اإلقليمية اليت كانت مضروبة، سواء يف جنيف أو 
يف سوريا والعراق، ما يؤدي إىل إعطاء الدواء للوضع اللبناني على 
جرعات، فال صفقات متكاملة، وال حلول شاملة، بل تقطيع للوقت، 
واالستفادة منه لتحصيل مكاسب حملية وإقليمية، كما حصل بالنسبة 

إىل عملية التأليف.
فمعادلة االستقرار يف لبنان، تطلبت منذ أن استقالت حكومة الرئيس 
الرئيس متام  تكليف  يأخذ  فلم  ميقاتي، سيناريوات خمتلفة،  جنيب 
سالم سوى حلظات، لكن عملية التأليف استغرقت أحد عشر شهرًا، 
حفلت مبد وجزر إقليمي وحملي، ما أسفر عن متغريات جذرية، بعدما 
تدرجت املطالبات من حكومة تكنوقراط وحيادية وأمر واقع إىل حكومة 
سياسية بامتياز، إثر استنزاف الوضع السياسي واألمين حتى الرمق 

األخري.
بعد التأليف، جاء دور البيان الوزاري. وحبسب مصادر وزارية مطلعة، 
كان البيان، منذ البداية، جزءًا أساسيًا من الصفقة اليت حصل مبوجبها 
التأليف. وهذا يعين أن كل القوى السياسية كانت على اطالع تام 
على موجبات االتفاق الذي يقضي بصياغة البيان »باليت هي أحسن«، 
إصدار  يف  للتأخري  مربر  ال  ذلك،  وإزاء  الثقة.  نيل  إىل  والذهاب 
البيان، ما دام اجلميع ارتضوا التسوية قبل دخوهلم احلكومة، إال إذا 
االستحقاق  البالد يف فوضى سياسية عشية  إدخال  املقصود  كان 

الرئاسي.
تأخذ  أن  احلكومية  االتصاالت  يف  املشاركي  من  أحد  يستبعد  مل 
املعادلة الثالثية أو إعالن بعبدا أخذًا وردًا، وسط ما يعتربه الطرفان 
إزاء  املمكن  بأفضل  للخروج  منهما  لكل  العام«  الرأي  »مستلزمات 
كانت  هنا،  من  احلكومية.  الرتكيبة  من  أساسًا  املمتعض  مجهورهما 
إمكان  على  تفاؤل  مسحة  إعطاء  حذرة يف  املطلعة  األوساط  بعض 
ففريق  الراهنة.  املرحلة  ظروف  تقتضي  كما  سريع،  ببيان  اخلروج 
بالثالثية.  القبول  وبرفض  بعبدا،  بإعالن  كه  متسنّ على  ظل  آذار   ١4
يقضي  االتفاق  أن  لسائليها  التأكيد  على  مصرنّة  كانت  وأوساطه 
باحلصول على هذه الصيغة، وإن مواربة. ولسان حال فريق 8 آذار 
كان أيضًا مشابهًا، بعدما أكد وزراء معنيون أن احلصول على الثالثية 
بات أمرًا مبتوتًا، لو بعبارات ملطفة. حتى إن البعض منهم كان مساء 
بعض  تأخر  وإن  توافقية  بصيغة  سيصدر  البيان  بأن  حامسًا  أمس 

الوقت.
لكن بقدر ما أن للتفاصيل احمللية ثقلها ووقعها على إصدار البيان، 
هناك اعرتاف حبجم املتغريات اإلقليمية اليت استجدنّت يف الفرتة اليت 
فصلت بي موعد التأليف والعمل على صياغة البيان. إال أن هذه 
إلصدار  مواعيد حمددة  مثة  أن  أهميتها،  رغم  مل حتجب،  املتغريات 
الوزاري. وإذا كانت عملية تأليف احلكومة ال تفرتض مهاًل،  البيان 
احلكومة  بعدها  متثل  كي  حمددة  مبهلة  حمصور  البيان  إصدار  فإن 
أي تشدد لفظي  أن  الثقة. وهذا يعين  لنيل  النيابي  أمام اجمللس 
أو سياسي يتعدى األيام املقبلة، لن يعود من السهل اعتباره جمرد 
اإلقليمية  الصفقة  من  جانبًا  آنذاك  سيعكس  ألنه  لفظية؛  مناورات 
مل ينضج بعد. وحتى اآلن، يرفض الطرفان األساسيان اللذان قبال 
التسوية احمللية أن يستبقا األمور وينعيا االتفاق اإلقليمي؛ ألن أي 
حاد،  الداخلي يف شكل  الوضع  على  للبيان سريتدنّ  حقيقي  إفشال 
فيه،  ترغب  لالستقرار  الراعية  الدول  أن  يبدو  ال  الذي  األمر  وهو 
الدولية حتت  املؤمترات  من  على جمموعة  مقبل  لبنان  أن  وخصوصًا 
من  إليها حبكومة  الذهاب  وال ميكن  وتأمي سالمته،  سقف محايته 

دون غطاء شرعي.

تقطيع وقت ومعاجلات بالقّطارة حفاظاً على االستقرار
هيام القصيفي
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 أحدهم مالَحق بالتخطيط الغتيال قضاة وقتل ضابط

»اسرتجاع« سجينني فّرا من »رومية« والبحث عن ثالث
  استفاق نزالء سجن رومية املركزي على خرب فرار 3 سجناء، ما لبثت 
االجهزة االمنية ان عاودت توقيف اثنني منهما، فيما ال يزال الثالث 

وهو سوري طليقًا حيث جيري البحث عنه بعد تعميم صورته.
املسؤولني  أن  املشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير  واكد 
املقصرين يف سجن رومية سينالون العقاب الالزم، يف وقت باشر 
سامي  القاضي  العسكرية  احملكمة  لدى  املعاون  احلكومة  مفوض 
صادر حتقيقاته يف عملية الفرار بانتقاله اىل سجن رومية، واشار 

بتوقيف عدد من العسكريني والسجناء.
نبيل  االخطر حممد  السجني  توقيف  اواًل يف  االمنية  القوى  وجنحت 
اجلوني. فاجلوني الذي كان يرتأس عصابة لسلب املصارف مالحق 
يف عدد من امللفات اخلطرية امام القضاء العسكري منها اقدامه على 
قتل الضابط يف اجليش ريان اجلردي اثناء سلبه مصرف يف حملة 
اليسار عام 2012، والتخطيط الغتيال قاضيني، فضاًل عن مالحقته 

مع آخرين بقتل السجني غسان قندفلي يف سجن رومية املركزي.
توقيف  من  الساعتني  بعد حنو  اجليش  املغاوير يف  فوج  واستطاع 
الثاني سعد صربا احملكوم جبرائم خمدرات، فيما ال يزال  السجني 
البحث جاريًا عن الثالث السوري مهند عبد الرمحن املوقوف جبرائم 

سرقة واحتيال.
فجر  الفارين  عن  البحث  استنفرت يف  قد  االمنية  االجهزة  وكانت 
االثنني، فقامت بعمليات متشيط لالودية احمليطة يف السجن مبواكبة 

طوافتني تابعتني للجيش، ومتت االستعانة بالكالب البوليسية.
وافادت مصادر مطلعة ان عملية الفرار متت قرابة الساعة اخلامسة 
سوية  التخطيط  بعد  الثالثة  السجناء  عمد  حيث  االثنني،  فجر  من 
لعملية الفرار، اىل التوجه اىل سطح مبنى احملكومني، وانقضوا على 
تكبيل  ثم عمدوا اىل  بطعنه بسكني،  العسكريني  احلراس من  احد 
باستخدام شراشف مت  ذلك  بعد  وقاموا  حركته،  آخر، لشل  حارس 

حتضريها سابقًا، وتدلوا منها اىل السور اخلارجي.
وتضيف املصادر أن عملية الفرار قد صورت عرب اهلاتف اخللوي من 
داخل السجن، حيث انتشر فيلم مصور يظهر عملية الفرار، وقد مت 
ضبطه. واشارت اىل ان اكتشاف العملية مت اثر احداث جلبة ناجتة 
من قفز اجلوني من فوق السور، ما ادى اىل تنبه احد احلراس الذي 

راح يصرخ.
واصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانا اشارت فيه اىل 
انه: الساعة الرابعة واربعني دقيقة من فجر اليوم )االحد( اقدم ثالثة 
سجناء على الفرار من مبنى احملكومني يف السجن املركزي يف رومية 

باجتاه األحراج اجملاورة، وهم كل من:
1ـ حممد اجلوني ) مواليد 1983(، سعد صربا )مواليد 1983( )لبنانيان( 

ومهند عبد الرمحن ) مواليد1991 - سوري(.
وعند الساعة السابعة والربع والساعة التاسعة واخلمسني دقيقة من 
صباح االثنني، مت توقيف السجينني الفارين حممد وسعد املذكورين 
إللقاء  جارية  البحث  عمليات  تزال  وال  اللبناني،  اجليش  قبل  من 

القبض على السجني الثالث مهند عبد الرمحن.

توقيف 71 مطلوبًا
  

أربعة أشخاص جبرم  القت املديرية العامة لألمن العام القبض على 
االنتماء اىل تنظيمات ارهابية ومخسني آخرين جبرائم تزوير واستعمال 
لبنان  بها من  لالنتقال  واختام مزورة  اجنبية  واقامات  جوازات سفر 
اىل دول اوروبية وآسيوية وخمالفة نظام االقامة ومغادرة لبنان بطرق 
لالشخاص  عائدة  غري  واقامات  سفر  وثائق  واستعمال  شرعية  غري 

املعنيني.
من جهتها متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف 13 مطلوبًا بينهم 
سوري واردني جبرائم خمتلفة. كما حجزت الدوريات 19 دراجة نارية 

و12 سيارة خمالفة.
ففي حملة اجلميزة، مت توقيف )ر.ن.ض( و)ع.س.ض( و)ك.أ.ط( 
و)م.ح.س( و)ب.غ.ن( و)ح.م.أ.ن من مواليد 1989( بعدما ضبط 

حبوزتهم كمية من حشيشة الكيف.
اللبناني )ع.م.ف( وهو مطلوب  البالط، مت توقيف  ويف حملة زقاق 
مبوجب قرار جزائي صادر عن حمكمة سري بريوت وحمضر من فصيلة 

زقاق البالط جبرم سرقة اسالك كهربائية.
ويف حملة االونسكو، مت توقيف اللبناني )ح.ر.أ( والسوري )ع.أ.ع.أ( 

بعدما ضبط حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة الروشة، مت توقيف )س.س.ع( و)م.م.ض( بعدما ضبط 

حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة وسط بريوت، مت توقيف )أ.ب.خ( وهو مطلوب مبوجب قرار 

جزائي جبرم اقالق راحة صادر عن حمكمة جزاء املنت.
االردني )م.ع.ص.أ.ف( وهو مطلوب  توقيف  الروشة مت  ويف حملة 

مبوجب بالغ قرار جزائي صادر عن حمكمة سري بريوت.
من ناحيته اوقف عناصر حاجز قوى االمن الداخلي يف ضهر البيدر كاًل 
من: اسحق امحد خشروم من بلدة الفاعور، وحبقه 3 مذكرات توقيف 
جبرم )شيكات دون رصيد( وحممد رقيب احلسني وشقيقه حسان، 

وحممود خالد اخلضر.

سرقة منزل يف قاع الريم
  

أقدم جمهولون على سرقة منزل م.يوسف األموري يف بلدة قاع 
الريم يف زحلة بعد الدخول إليه بواسطة الكسر واخللع. وقّدرت 

قيمة املسروقات بسبعة آالف دوالر أمريكي.

إحراق سيارتني يف ضهر األمحر والبّص
  

نوع  من  سيارة  النار يف  اضرام  على  االحد  ليل  أقدم جمهولون 
مرسيدس 220 س سوداء اللون ختص سليمان فؤاد جابر حيث 
مبساعدة  متكن  حيث  األمحر،  ضهر  بلدة  وسط  يف  يركنها  كان 
االهالي من امخاد احلريق الذي ادى اىل تضرر جزئي بالسيارة. 
وقد توجهت دورية من خمفر راشيا وعاينت املكان وفتحت حتقيقا 

يف احلادث.
كما ذكرت مصادر ان جمهولني اقدموا قبل يومني على رمي الزيت 
احملروق على مدخل ودرج منزل رئيس بلدية ضهر االمحر شوقي 

حبمد السباب جمهولة.
من جهة أخرى، ادعى حممود خليل بالغي، لدى خمفر العباسية - 
صور، ضد جمهول أقدم على اضرام النار بسيارته ب.ام X5فضية 
اللون أثناء توقفها عند مفرتق بلدة معركة يف منطقة البص. وبعد 
التحري، اوقف فرع املعلومات م.م.ق. حبجة انها متتلك املوقف.

امخاد حريقني مبعمل إطارات يف زحلة ومصرف يف صور
  

شب حريق يف معمل مارون الصقر لإلطارات يف املدينة الصناعية 
يف زحلة. وعملت فرق الدفاع املدني على إمخاده.

كما شّب حريق يف »بنك الشرق األوسط وأفريقيا« - فرع صور 
مقابل حمالت »باتا« - دوار الشهيد كمال جنبالط، نتيجة احتكاك 
كهربائي. وعلى الفور حضرت سيارات الدفاع املدني وعملت على 
اطفاء احلريق. ومل يسجل إصابة أحد بأذى لعدم امتداد احلريق اىل 

املكاتب، حبيث اقتصر على مدخل املبنى.

طالبة »تنتقم« من معلمتها
  

أوقفت شعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي طالبة بعد االشتباه 
بها برمي قنبلة صوتية حتت سيارة معلمتها يف حملة الزاهرية يف 
طرابلس قرب مدرسة فضل املقدم للبنات. وقد أدى ذلك اىل 
حبال  انفجارها  X5 وتسبب  نوع  من  وهي  السيارة  زجاج  حتطيم 
األمنية اىل  القوى  الطالب، وقد حضرت  الرعب يف صفوف  من 

املكان.

قتيل خبالف يف طرابلس
  

وقع خالف بني حممد بارودي، وعبد الرمحن رعد، يف حملة ضهر 
املغر يف طرابلس ما لبث أن تطور اىل اطالق النار، ما ادى اىل 
وفاة بارودي، واصابة رعد جبروح نقل على اثرها اىل املستشفى 

للمعاجلة. وفتحت القوى االمنية حتقيقا باحلادث.

جثتان داخل فندق يف عنجر
  

الفنادق يف عنجر على جثة ب.ع وم.ص مصابتني  أحد  عثر يف 
بطلقات نارية. وقد حضرت اىل املكان األدلة اجلنائية والطبيب 

الشرعي للكشف عليهما.
وأفادت مصادر مطلعة أن ب.ع أقدم على قتل م.ص ثم انتحر.

ضبط 19 كيلوغراماً من الكابتاغون يف القلمون
  

داهمت عناصر من مفرزة االستقصاء يف طرابلس موقعًا يف منطقة 
خمدرة،  حبوب  وجود  حول  وردت  معلومات  على  بناء  القلمون، 

ومتكنت من ضبط 19 كيلوغراما من حبوب الكابتاغون.

القبض على مطلوبني يف بعلبك والليلكي
  

وقع شقيقان يف قبضة القوى األمنية يف بعلبك بعدما »غنما« من 
عمليات نصب واحتيال عدة حنو مخسة ماليني دوالر.

ومل »يسلم« مطلوب يف حملة الليلكي من جرائمه املتعددة، بعد 
مداهمته يف منزله.

وأفادت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
القضائية  الشرطة  وحدة  يف  بعلبك  مفرزة  أوقفت   ،2014/2/17
املطلوبني للقضاء ن.ض. )38 عامًا( وشقيقه ر.ض. )32 عامًا(.

ومن خالل التحقيق معهما، تبني أنهما قاما بعمليات نصب واحتيال 
أمريكي.  دوالر  ماليني  مخسة  حنو  قيمتها  بلغت  عديدة  وتزوير 
توقيف  مذكرات  ثالث  مبوجب  مطلوب  األول  املوقوف  أن  وتبني 
وبالغي حبث وحتر جبرائم احتيال وتزوير واستعمال مزور وشيكات 
من دون رصيد، فيما يوجد حبق املوقوف الثاني مخس مذكرات 

توقيف غيابية وثالثة بالغات حبث وحتر باجلرائم نفسها.

وأجري املقتضى القانوني حبقهما بإشراف القضاء املختص.
أوقفت   2013/2/25 بتاريخ  أنه  املديرية  أفادت  ثان،  بيان  ويف 
مفرزة الضاحية اجلنوبية يف وحدة الشرطة القضائية: ح.م. )36 
عامًا( بعد مداهمته يف منزله يف حملة الليلكي. بالتحقيق األولي 
مبوجب  للقضاء  ومطلوب  السوابق  أصحاب  من  أنه  تبني  معه، 
عدة مذكرات وأحكام عدلية جبرائم: فرض خوات، سلب، سرقة 
رجال  ومعاملة  جتارية  حمال  داخل  من  سرقة  خمدرات،  سيارات، 

األمن بشدة. والتحقيق جار بإشراف القضاء املختص.

انتشال جثة ستيين من بئر يف الوردانية
  

الدفاع املدني اجلية بالتعاون مع  البحري يف  متكن فريق االنقاذ 
الدفاع املدني يف شحيم من انتشال جثة حممد امحد محادة يف العقد 

السادس من العمر من بئر تقع اىل جانب منزله يف الوردانية.
وأكد رئيس مركز جبل لبنان اجلنوبي االقليمي شحيم يف الدفاع 

املدني حسام دحروج ان اجلثة تعود اىل اكثر من يوم.
عليها  كشف  حيث  احلكومي  سبلني  مستشفى  اىل  اجلثة  ونقلت 
آثار  ان ال  امنية  الشرعي امحد املقداد، واكدت مصادر  الطبيب 
ضرب على اجلثة وأن محادة تويف غرقًا منذ ما يقارب 48 ساعة.

وال زالت القوى االمنية حتّقق يف أسباب سقوطه.

توقيف مطلوب يف صور بتصنيع عبوات ناسفة
  

أوقف فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي يف صور، يف منطقة 
جل البحر، صفي الدين م.ر )54 عامًا( وهو مطلوب منذ العام 2009 
ناسفة ونقل أسلحة فردية  مبذكرات توقيف منها تصنيع عبوات 

وذخائر، وسّلم اىل خمفر قوى األمن الداخلي يف العباسية.

سوري يعرتف بقتل فتاة ورميها يف مستنقع يف إيعات
  

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف سوري اعرتف 
بقتل فتاة ورمي جثتها مبستنقع للمياه يف إيعات. وأشارت املديرية 
يف بيان هلا أنه بتاريخ 2013/12/27 عثر يف مستنقع للمياه املبتذلة 
خالل  من  تبني  متحللة،  جثة  على  وشليفا،  إيعات  سهلي  بني  ما 
فحوص احلمض النووي »DNA« أنها عائدة للمدعوة غ.ح. مكتومة 
اليت  املكثفة  واالستقصاءات  للتحريات  ونتيجة  عامًا(.   22( القيد 
قامت بها مفرزة بعلبك القضائية يف وحدة الشرطة القضائية متكنت 
من توقيف املشتبه به السوري م.ش. )44 عامًا( الذي يقيم يف 

حملة سهل إيعات جبوار منزل والد املغدورة.
وبالتحقيق معه، اعرتف بارتكابه اجلرمية وبأنه أقدم على طعن املغدورة 
بواسطة سكني بني كتفيها ثم عمد إىل رميها يف املستنقع، وانتظر 

فرتة عشر دقائق حتى تأكد من مفارقتها للحياة.

جثتان لفتاة وشاب يف جل الديب وضبيه
  

عثر على الشابة نادين س. جثة داخل مرحاض حملل للصريفة يف 
منطقة جل الديب. وعلى الفور حضرت اىل املكان العناصر االمنية 

واالدلة اجلنائية وفتحت حتقيقًا يف احلادث لتحديد سبب الوفاة.
على  »بيكانتو«  سيارة  داخل  دمشقية  م.ا.  جثة  على  عثر  كما 

الطريق البحرية يف الضبية، واىل جانبه مسدس حربي.
وعلى الفور فتح حتقيق يف احلادث ملعرفة اسباب الوفاة.

3 جرحى بإشكال يف طرابلس
  

من  الشوبكي وشقيقه  بالل  بني  طرابلس  وقع يف  إشكال  أدى 
جهة، وعالء الكردي من جهة اخرى، اىل اصابة عالء ووالده وحامت 

عوض جبروح نقلوا على اثرها اىل املستشفيات للمعاجلة.

إشكال عائلي يف الفرزل
  

وقع إشكال عائلي يف منطقة الفرزل، بني أ.م. وشقيقه س.م. 
عن  يسفر  نار مل  اطالق  اىل  وتطور  ون.م.  ج.م.  عمهما  وأبناء 
االربعة  واوقفت  اجليش  من  قوة  حضرت  الفور  وعلى  اصابات. 

للتحقيق

جرحى حبوادث سري
سجلت حوادث السري اليت حصلت يف الساعات املاضية سقوط   

جرحى فاق عددهم العشرة.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط 4 جرحى نتيجة حادث 
اصطدام على طريق عام بعلبك محص الدولية حملة رسم احلدث 

ومت نقلهم اىل مستشفى دار االمل اجلامعي للمعاجلة.
كما افادت عن سقوط 3 جرحى نتيجة حادث اصطدام على طريق 

عام ضهر العني الكورة باجتاه ابي مسرا يف طرابلس.
وسقطت جرحية حبادث صدم على حمول نهر املوت باجتاه الدورة. 
كما افيد عن وقوع جرحى يف حادث سري مروع على طريق عام 

رياق.
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واليوم  اللغة،  صال وجال يف مالعب 
من  غزل  اليت  اللغة  هذه  تفتقده 
قصائده  وطّرز  وشعره،  نثره  كلماتها 
بصالبة  أبياتها  وعمد  اجلمال  بألوان 
عنه،  ودافع  به  ارتفع  الذي  املوقف 
اللغة اليت حارب بها وحارب من أجلها 
حتى تبقى املنارة امُلضيئة اليت حتاكي 
تؤّمن  اليت  واإلنسانية  احلرية  قدسية 
االستقاللية عن التبعية، اللغة اليت ظل 
ينام  يف سريرها وتفتح له أحضانها 
األخري  الرمق  بأسرارها حتى  له  وتبوح 
زال  ما  الذي  قلمه  من  ال  جسده  من 
أطال  لو  والطهارة  الصدق  خيتزن حرب 
الشروق  هي  فكانت  بعمره،  اهلل 
املرأة  واجلفاف،  املطر  والغروب، 
العنفوان  يأس،  بال  األمل  واحلب، 
على  من  يطـّل  كان  الذي  والتحدي 
أمن  اليت  »النهار«اللبنانية  صفحات 
كلمات  »كلمات  من  صياحًا  لديكها 
كلمات« لسنواب قبل أن يرتكها حتى 
الكاتب  عنه  نقل  كما  حبريته  يفوز 
السابق  التنفيذي  التحرير  ورئيس 
صعب  ادمون  اللبنانية  النهار  جلريدة 
رفيق  بها  يرثي  له  وداعية  مقالة  يف 
احلرية«  يا مالك  »وداعًا  بعنوان  دربه 
جريدة األخبار العدد 2229 السبت 22/

غري  ألودعك  هنا  »أنا  شباط/2014، 
آسف، ألن كرامة احلرية أغلى علّي من 
أي مال، وقد أعدت ما لقيصر لقيصر، 
باب اهلل، لقد  ومشيت مع حرييت اىل 

فزت حبرييت، وهذا يكفيين«.
قلمه،  يهدأ  ومل  واصل  الراحل  لكن 
كان  حيث  األخبار  جريدة  اىل  فإنتقل 
مقالته  خالل  من  سبٍت  كل  يقيم 
قداسًا  »خوامت«   وزاويتة  األسبوعية 
وطنيًا،  سياسيًا،  إجتماعيًا،  ثقافيًا، 
يف  احلياة،  يف  العشق  يف  إنسانيًا 
الكرامة...  يف  احلرية،  يف  املوت، 
مبدأ  يف  عنه:  قال  الذي  التآخي  يف 
ألجله  التآخي،  فوق  مقدس  ال  التآخي 
)من  الطباع  وَتلني  األصوات  ُتفض 
نهاية  احلقيقة  نهاية  بعنوان  له  مقالة 
عن  ايضًا  بها  يتحدث  واليت  الفكرة( 
احلرية قائاًل:  لذلك تتعاظم حاجتنا اىل 
اهلواءويصبح  قدس األقداس كّل ذّرة 

حرّية نستطيع اخرتاعها.
رايته  بقيت  الذي  احلاج  أنسي  هذا 
خفاقة وستبقى كتاباته منارة مستقبلية 
األرض  يف  جسده  توِدعوا  عندما  لذا 
اليت أحبها، األرض اليت عشقها كجسد 
ألنها  الشعر  راية  تنكسوا  ال  املرأة، 
حتررنا من ربقة وثقل املاضي واحلاضر 
أراده  ما  هذا  املستقبل،  باب  وتفتح 

أنسي احلاج.
عباس علي مراد
سدني اسرتاليا
Email:abbasmorad@hotmail.com

أنسي احلاج وقدس 
األقداس

 شوقي مسلماني 
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تبدأ عملية »تسوية أوضاع« املسّلحني 
تسوية  ألّي  اإلعداد  مستهّل  عادًة يف 
يف  دمشق.  ريف  يف  مصاحلة،  أو 
األحياء  وجهاء  الوسطاء،  يلجأ  البداية 
أو جلان املصاحلة الوطنية، إىل تقديم 
إىل  املسّلحني  عشرات  بأمساء  قوائم 
ملف  عن  املسؤولني  اجليش  ضباط 
التسويات، الذين يقومون بوضع تصور 
أنفسهم  ملصري هؤالء يف حال تسليم 
العملّية بعد ذلك إىل  للجيش، لتنتقل 
حّيز التنفيذ. وتأتي عادًة هذه اخلطوة 
إىل  بالنسبة  التسوية،  جلدّية  كعربون 
الوسطاء.  لنفوذ  وكمقياس  الطرفني، 
األوىل  اخلطوة  جناح  أساس  وعلى 
ومنها  اخلطوات،  باقي  جناح  يتحّدد 
تسوية أوضاع من تبّقى من املسّلحني 
بأسلحتهم  حيتفظون  ما  غالبًا  الذين 
الدفاع  »جيش  قيادة  حتت  اخلفيفة، 
لقيادة  بدوره  يتبع  الذي  الوطين«، 

اجليش السوري.
بضعة آالف من املسّلحني متت تسوية 
أوضاعهم يف ريف دمشق، وعلى مراحل: 
أكثر من 500 يف ببيال، ومثلهم يف بيت 
سحم، يف الريف اجلنوبي لدمشق. 500 
مسّلح من مضايا، يف الريف الشمالي 
الغربي، سّويت أوضاعهم دفعة واحدة. 
أكثر من 150 مسّلحًا حتّولوا إىل »جلان 
بـ«جيش  يعرف  بات  ما  أو  شعبية«، 
مشالي  قدسيا،  يف  الوطين«  الدفاع 
مسّلحة  جمموعة  زعيم   20 حنو  دمشق. 
يف برزة، مشالي شرقي دمشق سّويت 
الوطين«  »الدفاع  مركز  يف  أوضاعهم 
يف املّزة، كممثلني لكّل مسّلحي برزة 
باملئات. سيناريو  عددهم  يقّدر  الذين 
شبيه تكّرر يف املعضمية ويف الغوطة 

الغربية مع مئات املسّلحني.
مساعي املصاحلة يف ريف دمشق سبقت 
جناحها بكثري، يف العديد من املناطق، 
فهي مل تنجح يف السابق بسبب »عدم 
ما  يف  هلا  السياسية  القيادة  تبيّن 
مضى«، يقول ناشط معروف يف جمال 
امسه،  ذكر  عدم  فّضل  املصاحلات، 
احلقيقة،  »يف  ويضيف:  لـ«األخبار«، 
دمشق  ريف  يف  التسويات  بدأت 
ككمائن نصبتها بعض األجهزة األمنية 
للمسّلحني. الكثري من املسّلحني الذين 
الوطين،  الصف  إىل  بالعودة  أقنعناهم 
قامت بعض أجهزة األمن باإليقاع بهم، 
واعتقاهلم«، األمر الذي أّثر يف صدقية 
كل جلان املصاحلة الوطنّية، سواء تلك 
أو  الوطنّية،  املصاحلة  لوزارة  التابعة 
و«راح  شعبية،  مببادرات  نشأت  اليت 
من  الشهداء  من  العديد  ذلك  بسبب 
جلان املصاحلة الوطنّية، الذين اغتاهلم 
جرى«.  ما  بسبب  انتقامًا  املسّلحون 
ضباط  بدأ  عندما  جاء  »الفرج«  أن  إال 
باالتصال  اجلمهوري«  »احلرس  من 
»القيادة  من  بتوجيه  املصاحلة،  بلجان 
إجناحها،  إمكانية  لبحث  السياسية«، 

بعدها بدأ عقد املصاحلات ينفتح.
حاورت جلان املصاحلة قادة املسّلحني 
فيها  عقدت  اليت  األحياء  أبناء  من 
توّلوا  بدورهم  وهؤالء  التسويات، 
إلخراجهم  الغرباء  املسّلحني  مع  احلوار 
من األحياء. يقول الشيخ أنس الطويل، 
الناشط يف املصاحلة من ببيال، للزميلة 
«األخبار«: »لدينا مبادئ يف املصاحلة، 
أّوهلا أن ال حوار مع املسّلحني األجانب«. 
ريف  يف  التسوية  جتارب  كل  يف 
من  املواقف  يف  اخلالف  كان  دمشق، 
التسوية ينشب بني املسّلحني احملليني 
ربيع مصطفى، مسّلح  يقول  والغرباء. 
من ببيال، لـ«األخبار«: »نتيجة االتصال 
مع الوجهاء، قبل أشهر، جاءتنا حتذيرات 
والتوانسة  السعوديني  املقاتلني  من 

والليبيني، إضافة إىل بعض املسّلحني 
من  النصرة،  جبهة  من  السوريني، 
املصاحلة  جلان  مع  احلوار  يف  املضي 
هذا  بالشبيحة«،  أفرادها  وصفوا  اليت 
أبناء  من  املسّلحني  استياء  أثار  األمر 
ينعت  أن  مّنا  أحد  »يقبل  فلم  ببيال، 
شيوخ البلدة ورئيس بلديتها ووجهاءها 
التالية،  املرحلة  األوصاف«. يف  بهذه 
بعدما  »العقل«،  لغة  إىل  الغرباء  جلأ 
أقلعت التسوية، فحّذر هؤالء من أجهزة 
حوادث  من  العديد  مستذكرين  األمن، 
الوجهاء  أن  إال  باملسّلحني.  اإليقاع 
املسؤولني  الضباط  مع  بالتعاون 
هذه  أخذوا  قد  كانوا  امللف  هذا  عن 
على  »فوافقوا  االعتبار،  يف  املسألة 
اخلفيفة،  باألسلحة  املسّلحني  احتفاظ 
الدفاع  من  شهري  راتب  وتسّلم  بل 
فيه«.  عناصر  أصبحنا  لكوننا  الوطين، 
مقنعة  جاءت  التسويات  تفاصيل 
من  تبّقى  وملن  احملليني،  للمسّلحني 
أهال يف أحياء برزة وببيال وبيت سحم 
واملعضمية وقدسيا ومضايا والزبداني 
وخمّيم الريموك، الذين بدأ اجلوع يفتك 
ثقة جبدوى  أّي  لديهم  بهم، ومل يكن 
األمر وضع  العسكرية. هذا  املواجهات 
األوىل  الدرجة  يف  الغرباء،  املسّلحني 
خيارين،  أمام  النصرة«،  »جبهة  من 
األهالي  مع  مواجهة  يف  الدخول  إما 
االنسحاب.  أو  احملليني  واملسّلحني 
باجتاه  حسم  األمر  أن  من  و«بالرغم 
الغرباء  ذلك  مينع  مل  الثاني،  اخليار 
التسويات،  ضّد  موقف  تسجيل  من 
هّدد  من  فهناك  طريقته.  على  كٌل 
بالقصاص بعد النصر، وهناك من اختار 
االنسحاب يف حلظات عسكرية  توقيت 
طالبوا  من  يرّبي  لكي  مالئمة،  غري 
موقفه  سّجل  من  وهناك  بانسحابهم، 
باغتيال أشخاص شاركوا يف الدعوة إىل 
التسوية«. ال خيشى مسّلحو التسويات 
األجهزة  من  انتقام  أو  مالحقة  أّي  من 
حممد  يقول  الدولة،  يف  املتشّددة 

املعضماني )اسم مستعار(، مسّلح من 
املعضمية، لـلزميلة «األخبار«: »الدولة 
مل  هذا  واقتناعي  التسوية.  يف  جادة 
يأت من الوعود، أو الضمانات الشفهية 
واملكتوبة، بل من كون التسوية عملية 
متكاملة«، ويشرح العملية بأنها تشتمل 
للمسّلحني،  الوظيفي  التحديد  على: 
وعودة  التحتية،  البنية  تأهيل  وإعادة 
األهالي إىل األحياء، واملواكبة اإلعالمية 
للحدث. ويضيف: »تبدو التسوية جادة 
الضباط  أن  الواضح  فمن  من شكلها. 
اجلمهوري(  )احلرس  عنها  املسؤولني 
لديهم توجيه من »أعلى« بالتعامل على 
حممد  إىل  وبالنسبة  معنا«.  حسن  حنٍو 
االحتماالت،  أسوأ  حتى  جمابهة  ميكن 
وفقًا  جنبنا«  على  يزال  ال  »فالسالح 
أي  من  حيمينا  كي  التسوية،  لبنود 
طرف متشّدد، سواء كان من الغرباء أو 

»النصرة«، أو حّتى من الطرف اآلخر.
ومن املفارقات أن »تسوية األوضاع« 
مشلت بعض املدنيني، أو العاجزين عن 
يدعى  شاب  هؤالء  أحد  السالح.  محل 
رمضان حجازي، من داريا، يعاني من 
شلل يف يده اليسرى. انتقل من داريا 
إىل املعضمية لدى مساعه بالتسوية، أماًل 
باخلروج من املنطقتني. يروي رمضان 
»ذهبت  مبتسمًا:  لـ«األخبار«،  قصته 
املّزة،  إىل  املسّلحني  من  دفعة  مع 
وحتاورنا هناك. وأسوة بغريي، تعّهدت 
بعدم توجيه السالح الذي مل أستخدمه 
يومًا إىل الدولة«. رمضان يقيم اليوم 
تعرضه  ويستبعد  الفضل،  جديدة  يف 
مع  تواصل  على  يزال  ال  فهو  للخطر، 
املسؤولني  الضباط  من  »األوادم« 
الوطنية.  املصاحلة  وجلان  امللف  عن 
معظم  تفاصيل  على  املطلعون  ويلفت 
املسّلح يف  مفهوم  أن  إىل  التسويات 
 15 بني  الذكور  كل  يشمل  التسوية 
و55 عامًا، لكون مسألة التحقيق ملعرفة 
هوية من محل السالح هي فعاًل مسألة 

معّقدة وتستغرق وقتًا طوياًل.

»مسلّحو التسويات«: مستعّدون لكــل االحتماالت
ليث الخطيب

1 )اخلسيس(  
إّنه  اإلشارات  إعطائك  عن  يكّف  ال 

خسيس. 
**

2 )اخلطر املظلم(  
كشَف عامِلُ أحياء، إّن السمكَة الضعيفَة، 
ال أمان هلا، إاّل يف التواري بني الصخور، 
دة مبا ُيعنّي  غري إّن مسكة القرش، ُمزوَّ
هلا مكان السمكة الضعيفة، فتجتاُحها 
جيتاُح  بالذات  وإّذاك  عاصفة،  اجتياح 
مسكَة القرش ذاتها جنوُن الشهوة، فال 
كانت  ومهما  اجلوار،  يف  مسكة  تبقى 

سليمة، مبأَمن ِمَن اخلطِر امُلظِلم. 
**

3 )عبد الناصر( 
».. أنا ال أخشى على شعبنا من العدّو 
مصر  شعب  استطاع  لقد  اخلارجّي، 
التحرير  معارك  يتنصر يف  أْن  العظيم 
يف كّل العصور، وأْن يطرد االستعمار، 
االنقسام  خماطر  هو  أخشاه  ما  ولكن 
أْو  الدين  باسم  الفنت  نريان  وإشعال 
على  الالهثني  من  الدميقراطّية  باسم 

السلطة«. 
**

4 )األبنودي( 
».. اّتريقوا على طوابريه 

علشان فراخ اجلمعّيه 
شوفوا غريه دي الوقت وخريو 

حتى الرغيف بقى أمنّيه 
يرحم مجال عبد الناصر«. 

**
5 )ذات ليلة(  

صّرة  وخمّدته  صحيفة،  أوراق  غطاؤه 
بإزائه،  لياًل  أمّر  وأنا  بالية،  قليلة، 
استيقَظ مذعورًا. ولئاّل يظّن إّني لّص 
أريد أن أسرقه، وأنا آسف إّني أربكته، 
وكان جيب أن أجعل مسافة بيين وبينه 
الرصيف  أسلك  كأن  صادفته،  عندما 

املقابل، ابتسمُت له!. 
**

6 )باسم سليمان(
»ال ريب أّن القارئ العربي ما زال يف 
الصائتة،  املرحلة  ضمن  لألدب  تلقيه 
جند  لذلك  الّشعري،  الصعيد  على 
والتفعيلة،  العامود  لقصيدة  سطوة 
وسيادة  الّساحة،  عن  احنسارهما  رغم 
هي  النثر  وقصيدُة  النثر.  قصيدة 
قصيدة صامتة، بنت الكتابة أكثر بكثري 
من أن تكون نتيجة الّصوت، وهذا أّثر 
على تلقيها. فاالنتقال من األذن للعني 
على صعيد الكاتب مل تتواز معه النقلة 
القارئ،  للعني على صعيد  األذن  من 
وهذه اهلّوة تزداد، وخاّصة مع سيادة 

صورة امليديا بأشكاهلا كاّفة«. 
**

7 )كونني ـ لطائف وطرائف(  
وديع  )الشاعر  مجيلة  نصوص  ـ 

سعادة(.  
ـ بأسلوب شّيق، سهل التناول، يوّثق 
لطائف وطرائف« سرية  »كونني  نّص 
القرية اللبنانّية املهّمشة، ومن ورائها 
سرية كّل قرية عربّية. ويف كّل لوحة 
عن  كْشٌف  هناك  الكتاب،  لوحات  من 
الطّيب.  العربي  مزايا شعبنا  ميزة من 
القروّية  الذات  عن  يكشف  نّص 
ودعابة  مسحة  روح  من  به  تتميز  وما 
وصالبة وإرادة قوّية يف مواجهة شظف 
حفظ  يف  ومفيد  ممتع  نّص  العيش. 
ذاكرة القرية لألجيال القادمة )د جنمة 

خليل حبيب(.  
ـ كتاب مجيل، كّل القصص فيه على 
درجة واحدة من اجلمال، واحلديث عن 
كونني كأّنه حديث عن قرى الشرق كّله 

)د أمحد شبول(.  
ـ رائع أن يزرع الشاعر شوقي مسلماني 
يف  »كونني«  اللبنانّية  اجلنوبّية  بلدته 
ذاكرة الناس )الشاعر وديع شامخ(.  

 ـ قصص، وبكّل صراحة، ممتعة جّدا 

اخلطر املظلم 

)الروائي صموئيل مشعون(.  
ـ أحتاج لقراءة الكتاب ملّرة ثانية، ورمبا 
بهذه  للتعّمق  وأكثر،  ثالثة،  لقراءة 

القصص. )د جنمة حّجار(.  
يرسم  الذي  باألسلوب  استمتعُت  ـ 
أحداث   كأّنها  يصّورها،  أو  احلادثة، 
وطرائف  لطائف  إّنها  اآلن.  نعيشها 

معربة )د علي رزق(.  
لطائف  »كونني  كتاب  على  َوقعُت  ـ 
وطرائف« مثل الواقع على كنز )النّحات 

فؤاد الورهاني(. 
Shawki1@optusnet.com.au
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مقاالت وتحقيقات

انتظرها حممد نّزال يف الدعوى املرفوعة 
»فايسبوكي«،  تعليق  خلفية  على  ضّده 
فإذا بها تأتي يف القضية »املضمونة« 
كما كان يقول دائمًا. حمكمة املطبوعات 
الكاذب،  اخلرب  جبرم  االثنني  أدانته 
التحقري والقدح والذّم، يف قضية حكمت 
فيها اهليئة القضائية العليا للتأديب مبا 
يؤكد كّل ما ورد يف حتقيق عن »قضاة 

الكيف« الذي حوكم بسببه.
أيار   30 يف  »األخبار«  الزميلة  نشرت 
حتت  نّزال  حممد  للزميل  حتقيقًا   ،2013
شبكة  حيمون  وضباط  »قضاة  عنوان 
خمدرات: ابن النافذ يفلت من العقاب«، 
حمكمة  من  حكمًا  االثنني  عليه  استحّق 
ماليني  ستة  بتغرميه  يقضي  املطبوعات 

لرية، وتغريم »األخبار« مبلغًا مماثاًل.
وذمًا«  وقدحًا  »حتقريًا  ارتكب  أنه  كما 
حبق القاضية رندى يقظان، املتوّرطة يف 
قضية إخالء سبيل اثنني من املتورطني 
فاستحّق  املخدرات،  ترويج  شبكة  يف 
أيضًا حكمًا من حمكمة املطبوعات يقضي 
بتغرميه أيضًا ستة ماليني لرية، وتغريم 

»األخبار« مبلغًا مماثاًل.
واألهّم، أن القاضية يقظان اليت عاقبتها 
بإنزال  للتأديب  العليا  القضائية  اهليئة 
»اخلرب  خلفية  على  درجتني،  رتبتها 
تعويضًا  استحقت  نفسه،  الكاذب« 
الذي  الكبري«  املعنوي  »الضرر  عن  هلا 
تسّبب به حممد نّزال، وحكم هلا مببلغ 15 

مليون لرية لبنانية.
ستدفعه  الذي  اإلمجالي  املبلغ  أن  أي 
مليون   40 إىل  يصل  ونّزال  »األخبار« 
قضية  كشفا  ألنهما  لبنانية...  لرية 

فساد.
هذه هي خالصة احلكم الذي صدر أالثنني 
الدعوى  يف  املطبوعات،  حمكمة  عن 
املرفوعة ضّد حممد نزال و«األخبار« من 
قبل القاضية رندى يقظان، واليت كانت 
تعويضًا شخصيًا  عرب حماميها  قد طلبت 
قيمته مليون دوالر أمريكي، كما طلبت 
ال  »حتقيقات«  نشر  جبرم  نّزال  مالحقة 
حيق له نشرها )وحكمت احملكمة برباءته 
منه(. طّيب. كيف ميكن الكتابة عن هذا 
هذه  لكاتب  يضمن  الذي  ومن  احلكم؟ 
القدح  أن ال يالحق غدًا جبرائم  السطور 
غري  بساطة  بكّل  ألنه  والتحقري،  والذّم 

قادر على استيعاب هذا احلكم؟
املطبوعات  حمكمة  على  للقّيمني  هل 
نصف  أن  ميكننا  كيف  لنا  يشرحوا  أن 
بنشر  نّزال  الصحايف حممد  يتهم  حكمًا، 
مجلة  أي  يف  يدّلنا  ال  وهو  كاذب،  خرب 
على  12 صفحة  يف  الصادر  احلكم  من 
املعلومة الكاذبة اليت وردت يف التحقيق 
موضوع الدعوى؟ هل من يشرح لنا، حنن 
قاضيًا  نصف  كيف  الصحافيني،  معشر 
وعوقب  فساد  قضية  يف  توّرطه  ثبت 
على ذلك، من دون أن يكون يف وصفنا 

ملا قام به قدح وذّم وحتقري؟
التعليق األّول الذي مسعناه على لسان 
نّزال كان ضحكة ساخرة »أمل أقل لكم 
إني ال أؤمن بهذا القضاء؟«. لكن كالمه 
هذا غري دقيق، وهو الذي كان متأكدًا 
من أنه سريبح هذه الدعوى، »بل كنت 
لكثرة  تنويه  على  سأحصل  بأني  أعتقد 
ما كان بعض القضاة يشيدون بأدائي، 
وألني جنحت يف هذه القضية يف حتريك 
قصر  يف  آثارها  تزال  ال  راكدة  مياه 
جعلين  ما  وهذا  اليوم...  إىل  العدل 
أستعيد بعض األمل بوجود دولة«. كان 
نّزال ينتظر مفاجأة إجيابية أمس، جتعله 
رمبا يندم على ما كتبه مرة على صفحته 
ال  القضاة.  بعض  حبق  »الفايسبوكية« 
يعين  ال  »الذي  باإلحباط  شعوره  خيفي 
اليأس«. قد يكتفي بالقول جمددًا: أيها 
ولكم  قضاؤكم...  هو  هذا  اللبنانيون، 

احلكم.

حمكمة املطبوعات تضرب من جديد: إدانة التشهري بالفاسدين
مهى زراقط

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 

لكن، ماذا يف تفاصيل احلكم؟
تدين حمكمة املطبوعات حممد نّزال باخلرب 
واستنتاجات  »حتليالت  ألن  الكاذب، 
املّدعى عليه، بالنسبة لألمور اليت أشار 
تأثري  سيما  وال  مقاله،  منت  يف  إليها 
أصحاب النفوذ على القرارات القضائية 
خمدرات  شبكة  حيمون  الذين  والقضاة 
والقضاء  األمن  بني  الفساد  ومنظومة 
ذهب  واليت  األمريكية  السفارة  وتدّخل 
جدي،  إثبات  أي  دون  من  بعيدًا  فيها 
تعترب يف السياق الذي جاءت فيه، من 
باب نشر أخبار خبالف ما هي عليه، وذلك 
خالهلا  ومن  املدعية  إىل  اإلساءة  بهدف 
األخبار  جنحة  القضائية،  السلطة  إىل 
عليها يف  واملعاقب  املنصوص  الكاذبة 
املادتني 2 و3 من املرسوم االشرتاعي 
 26 املادة  على  معطوفة   ،77/104 رقم 

من املرسوم عينه«.
أين اخلرب الكاذب يف املوضوع؟

هل هو احلديث عن تأثري أصحاب النفوذ 
خرب  هذا  هل  القضائية؟  القرارات  على 
كاذب؟ أمل يرد هذا احلديث عن النفوذ 
وتدخل السياسيني يف امللفات احلساسة 
السابق شكيب  العدل  على لسان وزير 
قرطباوي؟ أمل يطلق وزير العدل األسبق 
القضاء«؟  »تنقية  محلة  جنار  ابراهيم 
احلقبة  هلذه  معاصران  وزيران  وهما 
بعيدًا  نّزال  وكيف ذهب  نعيشها؟  اليت 
األمريكية  السفارة  تدّخل  موضوع  يف 
يف القضية، واإلشارة إىل األمر وردت 
ورود  حّد  »إىل  عبارتني فقط هما:  يف 
يف  األمريكية  السفارة  من  اتصاالت 
بهما«،  طالبت  و«السفارة  بريوت!«، 
باملناسبة،  نقلتا،  العبارتان  وهاتان 
عن مصدر قضائي كما جاء بوضوح يف 

املقال موضوع الدعوى.
تأثري  هناك  يكون  ال  كيف  واألهم، 
ألصحاب النفوذ، والقاضية اليت رفعت 
عوقبت  و«األخبار«،  نّزال  على  الدعوى 
بدأت  قضائية«  »رحلة حتقيقات  مبوجب 
التفتيش القضائي، ثم قرار  عند هيئة 
العليا  اهليئة  وأخريًا  التأدييب،  اجمللس 

للتأديب.
أما األسباب اليت دفعت إىل إدانة نّزال 
)املادة  والذّم«  والقدح  »التحقري  جبرم 
 )77/104 االشرتاعي  املرسوم  من   22
»بأن  التحقيق:  يف  نّزال  قول  فهي 
وبوجود  خمدرات،  شبكة  حيمون  قضاة 
والقضاء  األمن  بني  »فساد«  منظومة 
املدعية  وبأن  الثروات،  أصحاب  ونفوذ 
أحد  ابن  سبيل  إخالء  بقرار  نظرت 
واألموال  املعارف  صاحب  النافذين 
على  بناًء  وذلك  والشركات،  الطائلة 
بريوت،  يف  األمريكية  السفارة  طلب 
من دون أن تستأنف هذا القرار، وبأنها 
أحد  وجود  عدم  الغاية  هلذه  استغلت 
وأخذت  اليوم،  ذلك  عمله  القضاة، يف 
لسبب  الشخص،  هلذا  العائد  امللف، 
خمالفات  حتمل  »قضية  مفهوم يف  غري 
قوله  إىل  باإلضافة  للقانون«.  سافرة 
النفوذ،  لصاحب  منطية  صورة  »بوجود 
أشخاص  رؤوس...  مباله  حيين  الذي 
أي  »حفظ«  على  والقادر،  القضاء، 
قضية يريدها أو تعجيلها، وعلى »حتديد 
ما سيكون احلكم فيها قبل سنوات من 
النحو  على  ذلك  كل  حبكمها«.  النطق 
يف  يعكس  الوقائع،  باب  يف  املبني 
خاصة  مقاربة  فيه،  جاء  الذي  السياق 
لكاتب املقال، املّدعى عليه حممد كريم 
نزال، يف عرضه لقضية املدعية، ختّطت 
الرأي  بـ«تنوير  موجل  كصحايف،  دوره 
هيئة  جتاوز  حد  لتبلغ  وتوعيته«،  العام 
من هيئات السلطة القضائية، أال وهي 
اليت  للتأديب،  العليا  القضائية  اهليئة 
مبوضوع  حمددًا  قرارًا  بالفعل  أصدرت 
من  وذلك  للمدعية  املنسوبة  الوقائع 

واستنتاجاته  الشخصية  حتليالته  خالل 
»اخلاص«  من  انطلقت  اليت  املفرطة 
»اهليئة  لقرار  مواز  قرار مسبق  إلصدار 
القضائية العليا للتأديب«، تضّمن، من 
ضمن ما تضّمن، تعابري وإحياءات مّست 
بشخص املّدعية بشكل أساء إليها ونال 
من شرفها ومن كرامتها ونسف يف متنه 
إىل  بها  للوصول  السلطات  فصل  مبدأ 
مشبوهة  تصرفات  على  وللحكم  العام 
لكّل من جملس القضاء األعلى ورئيس 
هيئة التفتيش القضائي والنائب العام 

التمييزي، القاضي سعيد مريزا«.
كّل هذه العبارات تعّد قدحًا وذمًا وحتقريًا 
بالقاضية، وهي أحلقت بها ضررًا معنويًا، 

»ال ميكن أي بدل مادي تعويضه«.
العبارات  هذه  توصيف  كان  إذا  لكن، 
حتقريًا وقدحًا وذمًا... كيف ميكن توصيف 
ما أقدمت عليه القاضية؟ وملاذا عاقبتها 
للتأديب«  العليا  القضائية  »اهليئة 

بـ«إنزال درجتني... ليس إال«.
احملكمة  تعّلق  هكذا  إال«.  »ليس  نعم، 
على قرار »اهليئة العليا للتأديب«، بعد 
اليت  األخرى  العقوبات  لنا  تعرض  أن 
كان ميكن القاضية أن تتعّرض هلا مثل 
ال  ملدة  الرتقية  تأخري  اللوم،  »التنبيه، 
تتجاوز السنتني، إنزال الدرجة، التوقيف 
تتجاوز  ال  ملدة  راتب  بدون  العمل  عن 
مع  العزل  اخلدمة،  من  الصرف  السنة، 
ومعاش  الصرف  تعويض  من  احلرمان 

التقاعد«.
عبارة  على  التعليق  ميكن  كيف  جمددًا، 
احلكم  هذا  يف  الواردة  إال«  »ليس 
كاتب  خيشى  أن  دون  من  القضائي، 
بتهمة  املالحقة  من  السطور  هذه 
أخرى؟  تهمة  أي  أو  القضاء؟  »ازدراء« 
يعنيه  ما  بشرح  ذلك  تفادي  ميكن  رمبا 
خفض الدرجتني. إنه يعين، بكل بساطة، 
»تبّخر« 4 سنوات من اخلدمة يف السلك 

القضائي... »ليس إال«.
نزال  حممد  حبق  الصادر  احلكم  يتعامل 
وكأن  حيصل،  مل  تأديبيًا  قرارًا  وكأن 
قاضيًا آخر مل يعّلق خدماته، وكأن اخلرب 
أخطر  هو  ما  لكن  كاذبًا.  ليس  الكاذب 
به  يشعر  بات  الذي  السيف  ذلك،  من 
الصحايف مصلتًا فوق رقبته، يف كّل مرة 
حياول فيها أن يشري إىل مكمن اخللل، 

وخصوصًا إذا تعّلق األمر بالقضاء.

القاضي جعفر قبيسي: ليس 
خربًا كاذبًا

مل تكن القاضية رندى يقظان املتوّرطة 
ترويج  شبكة  قضية  يف  الوحيدة 
العليا  »اهليئة  أدانت  إذ  املخدرات، 
للتأديب« القاضي جعفر قبيسي أيضًا، 
السلك  من  خدمته  تعليق  إىل  دفعه  ما 
عن  أمس  سألته  »األخبار«  القضائي. 
رأيه يف احلكم الصادر حبق الزميل حممد 
األخري يف  تصريح  قرأ  إنه  فقال  نّزال، 
موقع »النشرة« فور صدور احلكم »وأنا 

مثله، قرفت من كّل شيء«.
قبيسي مل يّطلع بعد على مضمون احلكم، 
العمل  على  املالحظات  بعض  ولديه 
الشيء،  بعض  يزيدها  »الذي  اإلعالمي 
ال  هذا  لكن  باملوضوعية«،  يتحلى  وال 
يعين أن ما ورد يف حتقيق نّزال كاذب 
كذبًا«  ليس  التحقيق  يف  ورد  ما  »ال، 

يقول من دون ترّدد.
نسأله: هل تشعر بالشماتة مبحمد نّزال؟

جييب: »أعوذ باهلل«.
بناًء  ضّده،  دعوى  ترفع  أن  ميكن  »هل 

على احلكم الصادر االثنني؟«
أكيد لن أرفع دعوى.

ماذا تقول حملمد نّزال؟
هذا  للجميع:  بل  حملمد،  ليس  أقول، 
القشة،  عن  يفتشون  أحيانًا  لبنان،  هو 

ويكون العود يف عيونهم وال يرونه.

أن  ميكن  شديدة،  وببساطة  هكذا، 
خالصة  اىل  عندنا  املواطن  يصل 
الذي  الذّل  كل  بعد  أنه  مفادها 
أمل  القائم، ال  الفساد  جراء  يصيبه 

له يف سلطة القضاء.
واألمر هنا، ليس نامجًا عن القوانني 
السياسيون  يتشارك  اليت  اجلائرة، 
يف  الفاسدين  بقية  مع  الفاسدون، 
تطهريها  منع  يف  السلطات،  بقية 
من آليات التعسف و«السلبطة« اليت 
ما  العامة،  الرقابة  من  نوع  أي  متنع 

جيعل املواطن يقف أمام خيارين:
ومن  اللعبة،  لقواعد  اخلضوع  إما 
يكون  أن  احلالة  هذه  يف  األفضل 
فينال  الفساد،  لعبة  يف  شريكًا 

حصته من املغامن.
حقيقية،  سلطة  اىل  اللجوء  وإما 
وامسها  شكلية،  تكون  أن  هلا  يراد 
العام،  التواصل  ووسائل  الصحافة 
ألجل رفع الصوت، وخوض املواجهة 
الفاسدين، يف كل مفاصل  مع كل 
اجملتمع االقتصادية واملالية واألمنية 
والقضائية  والسياسية  واالجتماعية 

أيضًا.
قضايا  بأمر  واحلاكم  حالتنا،  لكن 
مع  التعامل  وكيفية  املطبوعات، 
جملس  وسلوك  النشر،  ملفات  كل 
واملداخالت  نفسه،  األعلى  القضاء 
القائمة بقوة من قبل مراجع قضائية 
بعض  توضيح  توجب  كلها  سابقة، 
األمور، وذلك يف سياق معركة، يبدو 
يرغب  من  القضائي  اجلسم  يف  أن 
من  مفرًا  جند  ال  وحنن  فتحها،  يف 
مدركني كل  وندخل،  فيها.  الدخول 
قساوة  أكثر  نكون  وسوف  األعباء، 
مهما  الفاسدين،  هؤالء  كل  مع 
بلغت األحكام، ومهما بلغت عمليات 
التهويل باسم العدالة، ومهما بلغت 

املداخالت اجلانبية أو خالفها.
حممد  زميلنا  على  احلكم  قضية  يف 
حمكمة  رئيس  وجد  أمس،  نّزال، 
رزق  روكز  القاضي  املطبوعات 
يف  نافذين  تدخل  اىل  اإلشارة  أن 
القضاء ملصلحة مشتبه فيه أمر يهز 
عرش اهلل، وفيه مذّمة وقدح وما اىل 
االجتماعي.  السلوك  علم  يف  ذلك 
لكن القاضي نفسه، وجد يف احلكم 
القاضية،  حق  يف  الصادر  التأدييب 
موضوع الدعوى، أمرًا عاديًا، مستخدمًا 

عبارة »ليس إال«؟
ماذا يعين ذلك؟ هل أن رزق ال يقبل 
القاضي  حبق  إعدام  حكم  من  بأقل 
بوظيفته  أخّل  أنه  من  يتثبت  حتى 
وخان قَسمه؟ وهل أن القاضي رزق 
حّول  عندما  أحكامه  اىل  مرتاحًا  صار 
نفسه اىل مرشد اجتماعي، يريد أن 
التخاطب؟ وهل  الناس كيفية  يعّلم 
هو ينظر اىل القضايا بني يديه من 
للمواد  تفسرياته  يالئم  ما  زاوية 
حق  فيه  املشتبه  فيعطي  القانونية، 
الشفعة اىل أبد اآلبدين، بينما يلوم 
احلرام، ألنه  الفاضح لفعل  ويعاقب 

جترأ على رفع الصوت؟
يف  فقط  ليست  اليوم،  املشكلة 
نصوص قانون املطبوعات، وإمنا يف 
االجتهادات اليت جيري العمل عليها، 
بات  رزق  القاضي  أن  يبدو  واليت 
متخصصًا فيها. وما قام به الرجل، 
»األخبار«  ختّص  كثرية  قضايا  يف 

السابق  الوزير  مالحقة  على  معطوفة 
بصراحة  نقرر  جيعلنا  حناس،  شربل 
شديدة أننا لن نقف بعد اليوم أمام 
هذا القاضي، وسوف نطالب بتحييده 
عن أي قضية ختّصنا بسبب االرتياب 
املشروع. وسوف نناقش حالته نقطة 
أن  وعلينا  فاصلة،  وفاصلة  نقطة، 
عن  العام  الرأي  ثم  أنفسنا،  جنيب 
أن  بأس  وال  القاضي.  هذا  »سر« 
يقرر أيضًا، ابتداًء من هذا الصباح، 
على  فقط  يعمل  حماميًا،  يكلف  أن 
مالحقة »األخبار« بصورة يومية، وأن 
يأمل حبصد تعويضات تفوق عشرات 

األضعاف ما ينتظره عند التقاعد.
جيب  واليت  الكربى،  املشكلة  لكن 
لفت االنتباه إليها بقوة اليوم، هي 
للقضاء يف  القيادي  اجلسم  أن يف 
لبنان من صار راغبًا يف خلق عصبية، 
صارت  القضائية  السلطة  وكأن 
والتضامن  التعاضد  يوجب  ناديًا، 
بني أفراده، ولو على غري حق. وبات 
رئيس  من  اجلميع،  مساءلة  علينا 
جملس القضاء، اىل النواب العامني 
مجيعًا، اىل القضاة يف غرف خمتلفة، 
خلقت  اليت  اخلطوات  هذه  سر  عن 
فرقة متخصصة للرد على اإلعالميني، 
بدل التحقيق يف ادعاءاتهم، إال إذا 
اىل  الركون  عدم  املقصود  كان 
احلال  هي  كما  التحقيقات،  نتائج 
أدانها  اليت  يقظان،  القاضية  مع 
التحقيق، وأصدر حبقها قرارات )اهلل 
أبلغوها  قد  املعنيون  كان  إذا  أعلم 
نتيجة احلكم أو ال(. ثم ما هو املربر، 
جملس  داخل  من  محلة  تنطلق  لكي 
محاية  اجلميع  على  توجب  القضاء، 
هنا  من  ملساءلة  عرضة  قاض  أي 
أو هناك؟ هل بني القضاة من يريد 
حتول هذه السلطة اىل سلطة شبيهة 
ببقية السلطات يف البالد... إذا كان 
كذلك، فعلى من يفكر يف هذا األمر 
أن يتحمل وزر فعلته، وال يسّر كثريًا 
إنه  إن قال له مرجع قضائي سابق 
احلالي ميكنه  يف موقعه االستشاري 

مساعدته أو خالف ذلك.
الغالبية من هذا اجلسم.  حنن نعرف 
نعرف كيف تصرفت يف أمور كثرية. 
ونعرف  الطاحل.  من  الصاحل  ونعرف 
القضاء  يكون  أن  يريد  معظمه  أن 
تطبيق  على  تسهر  حمرتمة،  سلطة 
نصبه  فخ  يف  نقع  ولن  العدالة. 
حمتالون، يريدون منا ومن غرينا أن 
نفقد األمل بالسلطة القضائية ككل، 
خصمًا  فيها  ما  بكل  نعتربها  وأن 

وجبت مقارعته.
لكن األمر ال يتوقف على أن ما نريد 
على  بل  به،  نقوم  سوف  به  القيام 
ضرورة أن ينتفض قضاة من الذين 
لنا ولغرينا كالمًا فاقعًا يف  يقولون 
السر، لكنهم خيشون على وظائفهم 
هؤالء،  وعلى  العلن.  فيصمتون يف 
وظامل،  عادل  بني  االختيار  ليس 
احتقارهم  وبني  كرامتهم  بني  بل 

ألنفسهم.
حممد نّزال، ميّثل اليوم، عنوان معركة 
سوف خنوضها، مبعزل عّمن يقف اىل 
إعادة  معركة  يبتعد.  ومن  جانبنا 
هي  القانون  سلطة  أن  إىل  االعتبار 
فوق اجلميع، فوق رأس القضاة قبل 

بقّية الناس!

التشهري بالفساد ... جرمية! 

معركة تطهري القضاء من الفساد
ابراهيم األمني
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تــكريم
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أقامت مجعية أبناء الضنية اخلريية حفال تكرمييا للضيف الزائر 
أمني عام تيار املستقبل الشيخ أمحد احلريري.

وقد حضر املناسبة، اضافة اىل الضيف والوفد املرافق له، 
النائب كوني عيسى، النائب باربرة بريي، نائب رئيس بلدية 
املشايخ  كيب،  فدوى  البلدية  وعضو  صاحل  خضر  كنرتبري 
تيار  عام  أمني  درويش،  وأمحد  طالب وحييى صايف   خالد 
ريفي  مجال  الدكتور  املري،  اهلل  عبد  اسرتاليا  املستقبل يف 
وعدد كبري جدا من أبناء الضنية واجلمعيات اخلريية ومؤيدي 
تيار املستقبل وأصدقاء ومتثلت اهلريالد بالزميلني أنطونيوس 

بو رزق وأكرم املغّوش.
قدم املناسبة احلاج عمر ياسني فرحب بالضيف الزائر الشيخ 

أمحد احلريري املشهود له مبواقفه الوطنية املشرفة.
ألقى كلمة  الذي  ثم قدم رئيس اجلمعية احلاج وجيه هوشر 
الوطن  ولكن  احلرمان  من  تعاني  الضنية  ان  فيها  جاء  ومما 
ومصريه أحق ان نتكلم بقضاياه ونوه بأن الضنية يف الشمال 
تؤلف وحدة مع املنية وطرابلس وعكار وكل بلدات الشمال 
بريوت  مع  وكذلك  وعاصمته صيدا  اجلنوب  مع  وحدة  تؤلف 
واجلبل والبقاع والكل يؤلف جسدا واحدا، نابذا العنف وكل ما 

يؤدي اىل العنف داعيا اىل احلوار ثم احلوار ثم احلوار.
وطالب احلاج هوشر الشيخ أمحد احلريري باالهتمام مبتطلبات 
اجلالية وطلب منه السعي الصدار قانون يف جملس النواب 
اللبناني ينظم االحوال الشخصية للجالية فيما يتعلق بالزواج 

والطالق واملرياث وغري ذلك.
اجلالية  متطلبات  شرح  الذي  طالب  خالد  الشيخ  حتدث  ثم 
مشددا على ما طالب به احلاج هوشر بالنسبة لتنظيم االحوال 

الشخصية  للجالية يف اسرتاليا وسائر بالد االغرتاب.
بالضيف  فيها  رحب  كلمة  عيسى  طوني  النائب  ألقى  بعده 
الكريم مشيدا جبمعية ابناء الضنية ودورها الفعال يف خدمة 
اجلالية مبينا العدالة واملساواة يف اسرتاليا، مشيدا بصداقته 

مع رئيس اجلمعية احلاج وجيه هوشر.
وكانت كلمة اخلتام للضيف الزائر امني عام تيار املستقبل 
الشيخ أمحد احلريري الذي وعد بنقل مطالب اجلالية اىل الدولة 
اللبنانية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم االحوال الشخصية متعهدا 
بالعمل على حتقيق املطالب وبأنه سيعطي جوابا حوهلا سواء 

بـ »نعم« او »ال« مع االسباب.
وتطرق يف كلمته اىل موجة التفجريات والسيارات املفخخة اليت 
تضرب لبنان دون متييز بني منطقة واخرى وطائفة واخرى، 

مجعية أبناء الضنية اخلريية تكرم الضيف الشيخ أمحد احلريري

وقال ان تيار املستقبل يفهم السياسة اعتداال وحوارا بعيدا 
لتيار  فاألفضل  هدفها  هذا  يكن  مل  ان  موضحا  العنف  عن 

املستقبل ان ال يعمل يف السياسة.
ومتنى الشيخ امحد احلريري على »حزب اهلل« عدم التدخل يف 
االحداث السورية ملا لذلك من ارتدادات سلبية على الساحة 

اللبنانية.

الشيخ صايفالشيخ طالب الحاج  عمر ياسنيالنائب طوني عيسى الحاج وجيه هوشر الشيخ أحمد الحريري 

وأعرب الشيخ احلريري عن ثقته بان العدالة الدولية ستقتص 
من اجملرمني املتورطني باغتيال الرئيس الشهيد الشيخ رفيق 

احلريري.
وبرز الكرم الضناوي بأمجل صوره يف طاولة غنية باحللويات 
والفواكه.. وجرى التقاط الصور التذكارية ألعضاء اجلمعية مع 

الضيف الزائر الشيخ أمحد احلريري.

صورة تذكارية للجمعية مع الشيح أحمد الحريري الطاولة الرسمية

كبي، عيسى، حافظ، الضيف ايلي، بريي والحاج هوشرالشيخ الحريري يتوسط الزميلني بو رزق واملغوّش

جانب من الحضورالحاج حسني هوشر والدكتور جمال ريفي
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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

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 
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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

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 
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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

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 
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مناسبة

Saturday 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 

باربكـيو الـقوات اللـبنانية السـنوي »ســيدني«

القوات  حزب  أحيا 
سدني  اللبنانية 
الباربكيو  اسرتاليا 
نهار  وذلك  السنوي 
يف  املاضي  األحد 
ماريالندز حيث شارك 
اىل  باالضافة  فيه، 
مكتب  وأعضاء  رئيس 

مقاطعة  رئيس  سدني 
عبيد،  طوني  اسرتاليا 
حشد كبري من القواتيني 

واألصدقاء. 
األبوان  حضر  كما 
برنارد عاصي ويوسف 
صالح ، رئيس وأعضاء 
االستقالل،  حركة 

حزب الوطنيني األحرار  
مي  آذار   ١٤ ومنسق 

الشدياق. 
األب  مباركة  بعد 
ألقى  صالح  يوسف 
كلمة  املقاطعة  رئيس 
أمضى  وقد   ، ترحيبة 
لبنانيًا  يومًا  الجميع 

قواتيًا .
نشكر  النهاية  ويف 
خوري،  جورج  الفنانني 
سمارا  رحمة،  يوسف 
شالال  جاد  قزي، 

وجيزيل تابت.

واعاله بعض اللقطات
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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 1 March 2014  2014 آذار   1 السبت 
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 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

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

العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا

فيكتوريا  تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – 
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر 18 - 25 سنة  

يف  اللبناني  االغرتاب  مجال  ملكة  مسابقة  يف  للمشاركة 
ملبورن اسرتاليا لعام 2014

 حيث ستتوج ملكة العام 2014 مع وصيفة أوىل وثانية
 يف مهرجان مجالي وفين بامتياز، يف شهر حزيران 2014

لبنان للمغرتبني لعام 2013 ريتا حكّيم  حبضور ملكة مجال 
من كندا 

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

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

MTV وسيتم نقل االحتفال من على شاشة 
ملزيد من املعلومات وللمشاركة

يرجى االتصال قبل 28 آذار 2014  
على األرقام التالية: غولدا 0447176293 –  إيف 0433773766 

كوزات 0401969915 جيسيكا 0422863747 – 
أمانة االعالم: إبراهيم شربل

أفران عّكار

 

 بإدارة خالد اخلضر

 تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني، مناقيش 

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

254 Sydney Rd, COBURG VIC 
Tel: 03 9384 6103

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

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
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من  وينطلق  آذار..  منرب  يعانق  متوز...  صدى  صوتي... 
تعاليم تشرين.

بالدنا  من  وفيلسوف  معلم  والدة  ذكرى  آذار  من  االول 
وحتديدا من ضهور الشوير من جبل لبنان األشم.

هو فيلسوف النه كان قادرا على االنفالت من الزمان واملكان 
ليخطط حياة جديدة ويرسم مثال عليا ألمة بأسرها.

ملعرفة  والتقصي  بالدرس  تبدأ  اجملابهة  بأن  سعادة  آمن 
اليقينية  املعرفة  بأن  وقال  الوجود...  يف  وحقنا  حقيقتنا 
هي قوة ال بد منها يف عملية اجملابهة والتصدي، وان وجود 
شعبنا على ارض وطننا هو ما يعنينا باالساس ومعرفته هي 

مصدر قوتنا.
ومبا ان احلقيقة بنظر سعادة وجود ومعرفة.. وحيث اننا وبعد 
االنسانية  االجتماعية  القومية  التعمق بفهمنا لعقيدة سعادة 

نرى فيه املعرب االوفى عن حقيقتنا كمجتمع وأمة.
لذلك آمنا به فيلسوفا.

عليها  تنطوي  عقيدة  يف  شعبه  توحيد  على  سعاده  عمل 
مبادئ تعرب عن واقع حياته وعن أصالة نفسيته وعظمة تراثه 

وحقيقية قضيته.
وعندما جعل موته شرطا النتصار قضيته:

أمنا به زعيما.

أول من آذار أنــطون ســعاده
بقلم تموز االسمر

الفكر  ونظام  املفاسد.  على  الطغاة  من  فوجدته  له  قرأت 
والنهج لديه قد ترسخا يف نفسيته..

وجدته مؤمنا اذ رأى الدين عمل خري، وبناء نفوس، وطلب 
مثٍل عليا واميانا بقيم احلق واخلري واجلمال.

رأيته عاقال جلعله العقل أساس املعرفة والشرع االعلى يف 
حياة االنسان.

وما السياسة عنده اال علم وفن بلوغ وحتقيق الغايات القومية 
واالنسانية فال ارجتى منها نفوذا للفرد أو العائلة وال طمعا 
مبركز او جاه او مال وال كان مصدر سعادته التحبب للحكام.. 
فقال جلالديه: شكرا، وفّضل الشهادة على العيش بالذل، 

ليبقى فكره ويبقى حزبه وتبقى تعاليمه.
وعندما نسمع القول ان فالنا سعيد يف حياته فقط النه غين 

او ذو جاه او سطوة او سلطان نتساءل:
النابعة  احلقيقية  للسعادة  كمصدر  كاف  هذا  ان  حقا  هل 
من الضمري والعقل والوجدان؟ وما الفائدة اليت تعود على 

اجملتمع من هكذا أشخاص؟
اقصر  ووجدها  االخالقية،  باملناقبية  متمرسا  سعاده  رأيُت 
الطرق اىل اخلري الذي يستهدفه االنسان، اجد النفوذ مصدر 
مّناها يف نفسه لتحقيق ما هو  الفضائل اليت  سعادته، بل 

افضل لشعبه وامته ولالنسانية كلها..

عندها آمنا به معلما هاديا.
وبعد وبعد.. فهذا غيض من فيض.. يف عيد ميالدك ايها 
املعلم القدوة وحتديدا يف هذه الظروف الصعبة واملصريية 
واالنسانية مجعاء،  العربي  امته وشعبك وعاملك  تواجه  اليت 
واالرهاب  الشر  لقوى  الشرفاء  املقاومني  كل  مع  نقول 
الكيان الصهيوني وحركته  الدين تعمل ملصلحة  اليت باسم 
نرى مع كل قوى اخلري يف  البشر،  احلاقدة على  العنصرية 
فعل  هي  بد  ال  وتفعل،  فعلت  عقيدتك  ان  والعامل  بالدنا 
يف  فاستنهضته  فينا  االنسان  حاكت  النها  وخالص  اميان 

نفوسنا..
ويف ذكراك ايقظت يف ذاكرتنا ذكرى عظماء جّمدوا تاريخ 

أمتنا.
ذكرى زينون مؤسس الفلسفة الرواقية يف علم االخالق..

وهنيبعل أكرب نابغة حربية يف كل العصور وكل واألمم.
على  تضحية  املتدفق  املقاوم  النهر  صور،  ابنة  واليسار، 

شواطئ االنسانية.
وزنوبيا ووقفة العز املشهورة.

بين  عنصرية  على  االول  املقاومة  مؤسس  الكبري  وسرجون 
صهيون..

وجربان يف قوله: ويل ألمة تلبس مما ال تنسج وتأكل مما 
ال تزرع..

الذي  القويم  الطريق  ورأيُت  قرأت سعاده  يا سادة،  نعم، 
مناقبيته، الحظت خطة سري نهضته  راقبت  رمسه لشعبنا.. 
وتالميذها.. فأمنُت به معلما.. قائدا.. هاديا وزعيما لقوات 
ان  بتعاليمه  ترفض  اليت  بالدنا  لقوات  االنساني،  التجدد 

يكون قرب التاريخ مكانا هلا حتت الشمس.
نعم، فان أمة احلرف معلمة االمم، االمة اليت اجنبت انطون 

سعاده، لن ترضى اال حياة العز والشرف والكرامة.



Page 26صفحة 26     

ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

بعد خماض عسري دام احد عشر شهرا ولدت احلكومة السالمية 
للبنان  اخلالص  خشبة  ستكون  انها  يأمل  الشعب  كان  اليت 
هذه  ان  اال  واالغتياالت.  التفجريات  من  اآلالم  صفحة  وطي 
بالدولة  ثقته  فقد  والشعب  الذريع  بالفشل  اصيبت  احلكومة 
والسياسيني منذ يومها االول الذي استقبلت به  حواىل عشرة 
شهداء ومئة وعشرين مصابا كلهم من الناس االبرياء ونقلوا 

اىل املستشفيات بينهم عدد  يف حالة اخلطر.
حتى  للحكومة  العسرية  الوالدة  على  اسبوع  ميضي  يكد  ومل 
اغتيل القيادي يف احلزب العربي الدميقراطي عبد الرمحن يوسف 
دياب يف ميناء طرابلس عندما مر شخصان  يستقالن دراجة 
نارية واطلقا عليه النار مما ادى اىل مقتله على الفور داخل 

سيارته.
وعادت اهلرمل لتستقبل احلكومة بتفجري جديد ولكن هذه املرة 
الشهيد  اول  املالزم  باستشهاد  الثمن   اللبناني  اجليش  دفع 
الياس خوري واجلندي محزة رياض الفيرتوني واملواطن حممد 
ديب ايوب الذي كان ماّرا بالقرب من احلاجز اضافة اىل 17 

جرحيا.
 2005 شابط   14 يف   احلريري  رفيق  الرئيس  اغتيال  منذ 
واالغتياالت الالحقة كانت قوى 14 آذار تتهم حزب اهلل وسورية 
اسرائيل  اىل  واحدة  مرة  حتى  وال  االتهام  اصابع  توجه  ومل 

وحلفائها يف لبنان او اىل اي من القوى الكفريية فيه.
االمنية  احلقيقات  استباق  دائما  ينتقد  عون  العماد  وكان 
والقضائية اال ان هذه القوى كانت تتهمه بتغطية فاعلي اجلرائم 
غري ان االجهزة االمنية توصلت مؤخرا اىل ان معظم االغتياالت 
وخاصة اليت ذهب ضحيتها وليد عيدو وجنله خالد ورفاقه كانت 
وراءها خاليا تكفريية نائمة منذ زمن كالقاعدة والنصرة وداعش 
ولرمبا يتبني الحقا للرأي العام اللبناني والعاملي ان كل هذه 
اجلرائم والتفجريات واالغتياالت  هي من صنع هذه اخلاليا ومن 

يغطيها.
اليوم عن سالح املقاومة وارسال حزب اهلل مقاتليه  واحلديث 
التفجريات وكل االغتياالت   اال تغطية لكل  اىل سورية ما هو 

عون قبل باحلكومة لتجنب الفراغ الدستوري
وهناك فئة نسيت او تناست ان هناك ترسانة اسلحة يف لبنان 
غري لبنانية وبيد غري لبنانية كانت من ضمن اسباب احلرب على 
لبنان عام 1975 وما زالت تهدد لبنان يف اي حلظة عنينا بها 
التفجريات كانت تطبخ  الفلسطينية، حيث ان بعض  الرتسانة 
يف خميمات الفلسطينيني اليت تشكل بؤرة تفجري يف اي حلظة 
اذ ان هذه املخيمات تؤوي مئات اجملرمني وفيها سالح يفوق 

سالح الدولة وسالح املقاومة رمبا.
عيب وعار ان جيري احلديث عن السالح الذي دحر اسرائيل وال 

يتم احلديث عن غريه.
مالئكتها  بشكل  وال  احلكومة  بهذه  راضيا  مل  عون  العماد  ان 
فقد قبل بها وسّهل والدتها كي ال يقال عنه املعرقل من جهة 
ومن جهة ثانية هناك استحقاقات دستورية على االبواب اهمها 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقانون االنتخابات النيابية كي 
ال نصل اىل فراغ دستوري ال حكومة وال رئيس مجهورية وال 

جملس نواب.
شاء البعض ام أبى فالعماد عون رجل وطين بامتياز وهو اكثر 
من ضحى لرتى هذه احلكومة النور وقبوله بهذه احلكومة اكرب 
اال  هو  ما  حلفائه  وعن  عنه  يشاع  ما  وان  ذلك،  على  دلبيل 

اجتهادات سياسية ملفقة ال طعم هلا وال لون.
والرئيس الذي يتحدث عنه اليوم السياسيون يف الصالونات 
والعامة يف الشارع جيب اال يكون من طينة الرؤساء السابقني 
ال قاعدة شعبية له، ال موقف له وال قرار، يوما هنا ويوما هناك، 
نريد رئيسا قويا ال ينتظر اشارات او تعليمات من اخلارج، نريد 
رئيسا تنبع قراراته من قناعته الذاتية ومن املصلحة الوطنية 
اوال وآخرا.. رئيسا قويا وشجاعا على قدر املسؤولية الوطنية 
وكذلك  لبنان  به  مير  الذي  العصيب  الطرف  هذا  يف  خاصة 
الدول الكربى،  املنطقة.. نريد رئيسا حمرتما من جريانه ومن 
هذا هو الرئيس الذي يريده كل اللبنانيني ال رئيس ألعوبة بيد 
اخلارج كي يبقى لبنان كما هي احلال »ترقيع وتلزيق« فقد ال 
غري، وكي ال نقول كما كان وهو اآلن وهكذا سيكون اىل االبد 

...آمني.
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كاتب سياسي

 عاصفة مغناطيسية تضرب األرض

بلغت كوكب األرض عاصفة مغناطيسية متوسطة القوة ناجتة عن 
حترر البالزما والرياح الشمسية املنطلقة من الثقوب اإلكليلية 

للشمس.

العاصفة  هذه  تستمر  أن  حيتمل  اخلرباء  توقعات  وحسب 
وصوهلا  لدى  مستواها  كان  حيث  يومني،  املغناطيسية 
 األرض يعادل 5 درجات وبعد مضي ثالث ساعات أصبح 6 . 
ويقول خرباء معهد اجليوفيزياء التطبيقية أن حترر البالزما بدأ 
يوم 14 فرباير/شباط اجلاري باجتاه األرض، ويف نفس الوقت 
انطلق تيار قوي من الرياح الشمسية من الثقب اإلكليلي، حيث 

أدى تطابقهما اىل مشاهدة االضطرابات.

بني  يرتاوح   Kp املغناطيسية  االضطرابات  مؤشر  كان  وإذا 
 9 الصفر و 3 تعترب العاصفة هادئة ومن 4 مضطربة وبني 5 – 

تقسم العاصفة اىل مخس درجات.

ومن املعروف أن العواصف املغناطيسية تؤثر سلبا على صحة 
األشخاص الذين يتأثرون بتغري الظروف املناخية، وتشكل خطرا 
اخنفاضه  أو  الدم  ارتفاع ضغط  من  يعانون  الذين  حياة  على 
وكذلك الذين يعانون من أمراض القلب. يرافق الصداع هذه 
النصفي« واخلفقان  عادة مبا يف ذلك »الصداع  العواصف 
اإلحصائيات  وحسب  األعراض.  من  وغريها  واخلمول  واألرق 
املتوفرة يشعر بالعواصف املغناطيسية من 50 اىل 75 باملائة 

من سكان املعمورة.
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تــجديد األدب وتــجديد الــحياة 
االديب والشاعر واملمثل هم ابناء بيئاتهم ويتأثرون بها تأثرا 
كبريا ويتأثرون كثريا باحلالة الراهنة االجتماعية - االقتصادية- 
القدرة  هلما  اللذان  هما  والفيلسوف  املبدع  والفنان  الروحية. 
على االنفالت من الزمان واملكان وختطيط حياة جديدة ورسم 
مثل عليا بديعة ألمة بأسرها. وال يقدر على ذلك االديب الذي 
وقف عند حد االدب والصور اجلزئية اليت تشتمل عليها صناعته. 
والشاعر الذي هو »مرآة اجلماعات« او »مرآة عصره« ال يقدر ان 
ينهض بالشعر واالدب، الن هذا النهوض يعين ضمنا: النهوض 
حالة  عكس  شأنه  الذي  والشاعر  احلياة.  اىل  وبالنظر  باحلياة 
مجاعته او عصره كاملرآة ليس باملرء الذي ُينتظر منه اجياد حالة 
جديدة لشعبه او لعصره. وله ان يكون اديبا شاعرا اذا شاء 
وليس عليه ان يكون ذلك. وللشاعر ان يكون معلما فيلسوفا 

فنانا قائدا اذا قدر وليس عليه ان يكون ذلك.
او مجاعته  عصره  متثيل  منه  ُيطلب  ان  للشاعر  الظلم  من  ان 
متثيل املؤرخ والعامل االجتماعي. فكالم الرحياني وخليل مطران 
غري  يكونوا  ان  هلم  وتكليف  للشعراء  ظلم  هو  هيكل  وحسني 
حالة  به  على  ما يستدل  ما هم. وقد يكون يف شعر هؤالء 
عصورهم واالفكار واالعتقادات الشائعة فيه. ولكن ليس حتميا 
ان يدرس الشاعر عصره حني حياول نظم قصيدة يف فكرة او 
عاطفة او منقبة او حادثة. ان قصائد الشاعر اليت ينظمها غري 
ان جتيء  اليت يغلب  العصور هي  او بغريه من  مفكر بعصره 
اكثر انطباقا على حالة عصره وأدبه، ولذلك قلت ان شعراءنا 
ميثلون عصرنا متثيال صادقا. واعين بعصرنا العصر الذي تعيش 
فيه سوريا وليس العصر الذي تعيش فيه بريطانيا او املانيا 
احلاضر هو  ان عصر سوريا  رأيي  روسيا. ويف  او  او فرنسا 
فحالة  واحدا.  الزمان  كان  وان  احلاضر  االمم  هذه  عصر  غري 
حالة  عن  ختتلف  النفسية   - السياسية   - االجتماعية  سوريا 
االمم املذكورة. فكأنها تعيش يف عصر غري عصر تلك االمم. 
ارقى  لعصر  مطابقا  شعرائها  نتاج  يكون  ان  ميكن  ال  ولذلك 
عظيمة  ثورات  وراءها  خلفت  اليت  واالمريكية  االوروبية  االمم 
والفلسفة،  العلم  ويف  والسياسة  واالقتصاد  االجتماع  يف 
وقد  الفاجع،   األخري  تارخيها  دياجري  تتخبط يف  سوريا  بينما 
نسيت فلسفات اساطريها  وثوراتها االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية الغابرة اليت اضاء نورها ارجاء العامل املعروف آنئٍذ  
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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

وكانت اصالحاتها مثاال ألثينة ورومة.
سبق لي القول: ان الشاعر، يف عريف، هو الذي يعنى بابراز 
أمسى وأمجل ما يف كل حيز من فكر او شعور او مادة. وأزيد هنا 
اني ارى من اهم خصائص الشعر، ابراز والعاطفة واالحساس 
يف كل فكر او يف كل قضية تشمل عناصر النفسن واعطاء 
الشعور واالحساس والعواطف صورا جمازية او خيالية عناصرها 
والغرض  احلقيقة  مفارقة  عدم  مع  والسمو،  واجلمال  القوة 

االنساني، واكرر القول ان الشعر ليس الفكر بعينه، من غري 
شاء  كلما  اجلزئية  او  الكلية  االفكار  ابداء  حق  الشاعر  حرمان 

وأمكنه ذلك.

أنطون سعاده
15 أيلول 1942

الفقراء  على  ثقافية  كوبونات  توزيع  الربازيلية  احلكومة  بدأت 
تبلغ قيمتها 20 دوالرا كل شهر تتيح هلم شراء كتاب أو ارتياح 

مسرح.
وقالت تيلما رودريغوز اليت تقضي شطرا كبريا من يومها يف 
الوصول اىل مكان عملها والعودة اىل البيت، مثلها مثل ماليني 
الكادحني اآلخرين، ان مطالعة كتاب تشرتيه بهذه الكوبونات 
سينقلها اىل عوامل اخرى تنسيها مصاعب النقل ورتابة الرحلة 

اليومية.
وتشمل صفة الكوبون الثقايف العامة أخذ دروس يف الرقص 
وزيارة السريك اىل جانب شراء الكتب وارتياد السينما باملبلغ 

ل على بطاقة الكرتونية. احملمَّ
ونالت املبادرة يف بلد ما زال يواجه مستويات عالية من الفقر 
اىل  الثقافة  إليصال  حضاريا  مشروعا  بوصفها  واسعا  ترحيبا 
الفقراء وزهيد الكلفة يف الوقت نفسه. ولكنه اثار تساؤالت 
ايضا منها كيف ميكن اقناع القري الذي لديه كوبون ثقايف بأن 
انفاق املبلغ على تولستوي أو همنغواي أفضل من انفاقه على 

مغن شعيب.
اتصال  يف  سابليسي  مارتا  الربازيلية  الثقافة  وزيرة  وقالت 
ان  هو  احلكومة  تتمناه  ما  ان  الغارديان  صحيفة  مع  هاتفي 
جيرب الفقري اشياء جديدة »ونريد املواطن ان يشاهد املسرحية 
الذي يرغب يف  اليت يرغب يف مشاهدتها وان يزور املتحف 

زيارته«.
وأظهرت دراسة اجرتها حكومة والية ساو باولو العام املاضي 
اربعة كتب سنويا يف  إال  بيده  الفقري ال ميسك  الربازيلي  ان 
املتوسط مبا فيها الكتب املدرسية وال ينهي إال قراءة اثنني 

منها.
وان يف الربازيل 5570 بلدية لدى كل بلدية منها تقريبا مكتبة 
عامة ولكن ربعها فقط فيها متجر لبيع الكتب أو مسرح أو متحف 
وأقل من 10 يف املئة لديها دار سينما. وحني ُسئل الربازيليون 
عما يفضلون عمله يف اوقات فراغهم اجاب 85 يف املئة انهم 

حيبون مشاهدة التلفزيون.
ومُتنح الكوبونات الثقافية للربازيلني من الفئات حمدودة الدخل 
النهاية على 42 مليون  بتوزيعها يف  والفقراء وتأمل احلكومة 

برازيلي.
وقالت وزيرة الثقافة سابليسي »ان هذه مبادرة مبتكرة ومجيلة 
ال مثيل هلا يف العامل وآمل بأن تكون خطوة ثورية يف اجملال 
الثقايف فهي تتيح فرصة ملن مل ُتتح هلم ذات يوم وهلا يف 

الوقت نفسه تأثري على االنتاج الثقايف«.
ومثل هذه املبادرات ليست جديدة يف الربازيل وخاصة يف ظل 
حكومة حزب العمال اليت تدفع منحة شهرية عن كل طفل ُيسجل 
يف املدرسة أو احلضانة وانتشلت 20 مليون شخص على األقل 

من غائلة الفقر.

    الربازيل توزع على فقرائها كوبونات ثقافية تتيح هلم شراء كتاب أو ارتياد مسرح

كتاب  يف  الثاني  الفصل  احلياة«،  وجتديد  األدب  »جتديد  مقال  من 
»الصراع الفكري يف االدب السوري«.
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كتابات

اعداد:  أكرم املغوّش

احلسناء جنيحه ورور 
الطفولة عنوان االنسانية

وجــــه
االســـبوع

الطفولة واجب على كل انسان حيب  رعاية 
هكذا  لالنسانية  عنوان  الطفولة  الن  احلياة 
تقول الشابة احلسناء جنيحة ورور املتخصصه 

يف رعاية االطفال.
فيها  وترعرعت  سيدني  يف  جنيحة  ولدت 
خالد  واالجتماعي  الوطين  الناشط  كرمية  وهي 
ورور والفقيدة املرحومة كاثي ورور وشقيقة 
وابتسام  االعمال  بادارة  املتخصص  رضوان 

املتخصصه برعاية االطفال.
ومن معهد عال حصلت على دبلوم يف رعاية 

االطفال وهي تقول متأثره:
توفيت املرحومة الغالية والدتي احلبيبه وكنت 
مع والدي واخي واخيت قد فقدنا روحنا بوفاة 
والدتنا العظيمة النها راحت بكري وحننا حباجة 
ماسه هلا رمحها اهلل النها كانت سيده  حمرتمه 
وعظيمة  وهي يونانية االصل واخالصها لوالدي 
احلبيب ورعايتها لنا ال يضاهيها أحد يف الكون 
الن الدنيا كلها أم لذلك ختصصت أنا وشقيقيت 
ابتسام برعاية االطفال والطفولة تقديرًا ووفاء 
لوالدتنا املثاليه اخلالدة يف قلوبنا ويطيب لي 

أن اردد مع الشاعر:
األم مدرسة إذا أعددتها 

            أعددت شعبًا طيب االعراق 

مدينة طرابلس  االصل ومن  لبنانية  وكوني 
وكانت  طرابلس  يف  االهل  زرت  قد  كنت 
الذي  لبنان  ومجال  االهل  بلقاء  كبريه  فرحيت 
املتعددة  اسرتاليا  العظيمه  بالدنا  مثل  احبه 

احلضارات والثقافات .

ان  اجلاليه  امتنى على صبايا وشباب  وانا 
يواظبوا على التحصيل العلمي ويتفاعلوا فيها 
ليتبوأوا املراكز الكبريه وحنن جالية اساسية 
مع  ويتواصلوا  االسرتالي  اجملتمع  من ضمن 
لبنان وبالدنا العربية وانا أتقن اللغه العربية 
اىل جانب االنكليزية بناء على اهتمام االهل 
من اجل شد اواصر االلفة واحملبة مع اهلنا 
عميت  عليه  تؤكد  ما  وهذا  العربي  وجمتمعنا 
احلبيبه سحر ورور موسى الناشطة يف احلقل 
زوجها  مع  والوطين  واالجتماعي  الرتبوي 
مع  هلما  نكن  اللذين  موسى  حسن  االستاذ 

العائلة كل التقدير واالحرتام. 
...احلسناء جنيحة ورور صبية مجيلة متعلمة 
احرتام  على  كريم  بيت  يف  تربت  وطموحه 
التشنجات  عن  بعيدًا  االخر  وقبول  الناس 
ما  وهذا  حمبة  اهلل  الن  واملذهبية  الطائفيه 
وكذلك  متارسه  والدتها  املرحومة  كانت 
والدها واخوتها ميارسونه مع اجملتمع باملعامله 

احلسنه.

الشاعر املعروف  وسام زيدان ) يقظة فكر (
شقيق ثان ل )دمعة قلم (

صدر   ) قلم  )دمعة  االول  ديوانه  بعد 
حديثًا  زيدان  وسام  االستاذ  الكبري  للشاعر 
يف  (جاء  فكر  )يقظة  بعنوان  جديد  ديوان 

االهداء :
بهدي كتابي لكل عشاق الكالم 

      لكتبوا بقلمهن عالسطر مثل احلسام
ألهلي لذاتي لألمل قبل الرحيل 

    ألهل العلم واملعرفة وفكر األصيل 
ألهل اهلدى لي أيقنوا التقوى سبيل 
   لكل لي شقوا مواج حبر املستحيل 
وحبوا الوطن واالرض والشعر اجلميل 

وعرفوا بإنو العقل مصدر للسالم 
من  روائع  التمهيد  يف  الوسام  ويضيف 

ادبياته املنثوره:
واالخالص  احلب  على  قائمة  يقظة  إنها 
قول  مؤكدًا  االنسان  ألخيه  االنسان  وحمبة 

املعلم الفيلسوف الشهيد كمال جنبالط :
... أنت أنا يا أخي أنت وجه الرمحن 

مجااًل  والزاخرة  اهلادفة  املقدمة  وتأتي 
الصادق   واالديب  احملامي  االستاذ  بقلم 
وسامًا  وسام  على  أضفى  الذي  خياط  بول 
على  ينم  الذي  والشاعري  االدبي  بأسلوبه 
ليس  وهذا  املستوى  رفيعة  وثقافه  اطالع 
ابن  اخلياط  االديب  حبضرة  وأنت  بالغريب 
أمحد  الشعراء  أمري  أنشدها  اليت  النور  زحلة 
الوهاب  شوقي لكل مقاماتها وفريوز وعبد 
بين  عرين  اجلبل  ابن  الوسام  مع  ليلتقي 
دولة  مؤسس  الدين  فخر  واالمري  معروف 
لبنان احلديث وصانعه من عريش مصر إىل 
لواء اسكندرون وكذلك االمراء االرسالنيني 

واملعلم كمال جنبالط بقوله :
إن يقظة فكر فخرًا وأعتزازًا إنه حيمل على 
الشعري  االبداع  ...وسام  وسام  صدره 

واملوهبة الشعريه اخلالقه .
على  العصي  االديب  العاصي  ابن  أما 

االنكسار شهد للوسام قائاًل :
يقظة فكر ، أنشودة الزمان ،وقانون إميان 

بالوطن االنسان .
صرح  بناء  يف  الثاني  ،احلجر  فكر  يقظة 
والشوق  االنتظار  رغبة  فينا  يعزز   ، الزجل 
الزجل  صرح  يف  الثالث  احلجر  لرتسيخ 

اللبناني .
...شهادات من كالم موجز وقليل الدباء 
مشهود هلم يف صفحات كبريه للشاعر الكبري 
االستاذ املعطاء وسام زيدان الذي ولد يف 
بلدة رويسة  بيت كريم وعائلة معطاءة يف 
البلوط يف املنت اللبناني تلك العائلة الكرمية 
الغنية بالقامات  الروحية واالدبية والشهداء 
الذين قدموا ارواحهم من اجل احلرية ويكفي 
الكبري اسعد  الوسام واالديب  فخرًا شاعرنا 
فرضوا  وادباء  شعراء  من  وسواهم  زيدان 
وبالد  العربي  والوطن  لبنان  يف  حقيقتهم 

االغرتاب .
يقول الوسام للمعلم لقائد الشهداء كمال 

جنبالط :
اخضع يا كون وبارك تراب الشهيد 

        حيي كمالك وامشخ بفكرو احلميد 
واقرأ عبارة احنفرت بعمق اجلراح 

      رمز الشهادة وفلسفة بنوعا الفريد
حبيث الشهادة جسر خللود الكمال 

         بتبقى عيونو حصرم بعني القدر 
راية كرامة رموزها حتدوا الزوال 

    يصبوا الغضب واجملد ينحتها صور 

اما املرأة فيصفها قائاًل:

املرأة بشرع الكون نصف اجملتمع 
       هيدي حقيقة ثابتة ومنو مسع 

عليهن كثري كثري حقوق وواجبات 
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كتب أكرم املغوّش

       دور االبوة مثل  دور  االمهات 
ولوما تنينن يلتقوا ما يف حياة 

      وما كان صوت احلب فينا بينسمع 
 املرأة بشرع الكون نصف اجملتمع

 
احمللق  الشاعر  زيدان  وسام  اروع  وما 
الوطنية  وااللفة  احملبة  فضاءات  يف  نسرًا 

والروحية 

حبب العروبة معرفة وخري االنام 
     يكسوا لبوج الشمس عم ميشوا عراة 

حببا بطولة بفجرها منحي الظالم 
 وسيف الوغى لو شرقط يزهر نبات

حببا كرامة وعز مش كفر وخصام 
     نفس اهلدف والنهج نفس االمنيات 

حبب العروبة شيخ مع خوري وإمام 
     يكونوا مبعبد واحد يؤدوا الصالة 

حبب العروبة تكون راية للسالم 
    نوحد مصري شعوبنا  ونلغي احلدود 

    نفس اهلوية والوعي سيد احلماة 

...ديوان وال اروع من قصائد بديعة  خطها 
يراع الشاعر وسام زيدان وما امجل ان يكتب 

شعرًا عن أمه ومجيع االمهات الغاليات:

إنت يا أمي دنييت ومصباح 
روحي عا ذكرك صار يشربين 

إمي وجودا للسنني وشاح 
       بكلمة يا إمي سنني عم ببين 

عشت العمر يف دنيتك سواح 
      وموج الفراق  كثري  غربين 

هّون عا اهلم  عمري  نراح 
       بعرف  اذا  حمّيتين من هون 

      برتجع بتاني حمل تكتبين
 

...ما نقلنا من ديوان شاعرنا اجمليد وسام 
من  وقليل  فيض  من  غيض  سوى  زيدان 

كثري 
يا تراب ماشي ودنيتك ممرق 
   ونور احلياة بطلتك أشرق 

بتمشي الدرب معجوق باالهات 
وغصن الطمع مبكامنك أورق

»يقظة فكر« مؤلف شعري ثاٍن للشاعر 
الساحة  أخواته  اىل  ينضم  زيدان  وسام 
املهجرية ويساهم يف اغناء املكتبة الشعرية  

واالدبية يف اسرتاليا..
من  مزيد  واىل  شاعرنا  يا  االمام  فاىل 

النتاجات والعطاءات. 

الشاعر وسام زيدان 

خالل العمل يف حمالت ابو حسني اليت ميلكها االخ الغالي احلاج ابو امحد مصطفى خضر واخوانه  
تعرض حادث وقد اثره على االرض وهو خارج احملل مما ادى اىل كسر يف قدمه حيث عاده 

العديد من االهل واالصدقاء.
 الزميل اكرم املغوش واالصدقاء يتمنون السالمه للحاج احلبيب ابو امحد وسالمة قلبك يا 

غالي

سالمة قلبك حاج مصطفى خضر 
)ابو أمحد(
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صور عارية لبطلة لبنانية يف 
روسيا تثري اجلدل

يف  بالدها  متثل  اليت  مشعون،  جاكي  اللبنانية،  املتزجلة  أثارت 
األلعاب الرياضية الشتوية يف مدينة سوتشي الروسية، بلبلة يف 
اللبناني، بعد أن انتشرت صور ومقاطع فيديو  الوسط الرياضي 

تظهرها وهي تتعرى يف جلسة تصوير علنية.

ورفع أحد األشخاص فيديو جللسة التصوير الباردة هذه على موقع 
الرياضية  مالبسها  تنزع  جاكي مشعون  الصور  وتظهر  "يوتيوب"، 
تدرجييًا، ومالبسها اخلاصة، لتصبح شبه عارية، وهي تأخذ وضعيات 

تصوير خمتلفة أمام الكامريا.

وأوضحت جاكي يف بيان انتشر يف املواقع اللبنانية، أن هذه الصور 
مل تؤخذ يف سوتشي حيث متثل لبنان يف األوملبياد الشتوي، بل 
كانت  منساوية  رياضية  مبجلة  خاصة  تصوير  جلسة  ضمن  كانت 
حتضر لرزنامة تضم عدة رياضيني من عدة بلدان. وأوضحت أن 

هذه الصور أخذت منذ ثالث سنوات.

اليت  والضجة  اآلن،  الصور  النتشار  حزنها  عن  الرياضية  وأعربت 
متامًا  التصوير خمتلفة  النهائية جللسة  الصور  أن  مؤكدة  أثارتها، 

عما يتداول حاليًا.

وهذه  حمافظ،  بلد  "لبنان  أن  مقرة  ملواطنيها،  جاكي  واعتذرت 
ليست الصورة اليت تعكس ثقافتنا. أتفهم متامًا إذا ما رغبتم يف 

توجيه االنتقادات".

وتابعت: "أما اآلن فأنا حاليًا يف األلعاب األوملبية، وهذه الصور 
اليت مل أرها سابقًا تتم مشاركتها ونشرها، وهذا أمر حمزن. كل 
ما أطلبه من كل شخص شاهد هذه الصور أن يتوقف عن نشرها، 
بالفعل:  مهم  هو  ما  على  الرتكيز  حقًا يف  أمر سيساعدني  وهذا 

تدريباتي والسباق".

ويف الفيديو، وعند سؤال املصور هلا: ما األسهل بالنسبة هلا.. 
التزجل أو أن تكون موضوع جلسة تصوير؟ اعتربت جاكي أن التصوير 
أصعب، مقرة أنها "غري معتادة على أن تؤخذ هلا صور وهي من 

دون مالبس".

وأوضحت جاكي يف الفيديو أنها تسكن يف سويسرا، حيث تدرس 
تنظيم احلفالت واملناسبات الرياضية، موضحة أنها تتزجل كثريًا.

إن  قوهلا  موثوقة  مصادر  عن  اللبنانية  "النهار"  صحيفة  ونقلت 
طارئًا،  اجتماعًا  ستعقد  اللبنانية  األوملبية  للجنة  التنفيذية  اللجنة 
عصر اليوم الثالثاء، للبحث يف موضوع املتزجلة اليت متثل لبنان 

ضمن البعثة الرياضية الرمسية إىل األلعاب األوملبية. 

ريهانا ترتدي قالدة باللغة العربية
ريهانا  السمراء  النجمة  شوهدت 
هيلز  بيفرلي  يف  تتجول  وهي 

مبظهر أنيق وبسيط،

الكامريات  عدسات  التقطت  وقد 
ثوبا  ترتدي  وهى  لريهانا  صوًرا 
بسيط  وماكياج  أبيض  قطين 
وملمع  العني  كحل  على  اقتصر 

شفاه باللون الوردي. 

 اقصاء »الشيطان« من »اإلجنيل« 
لتشابهه مع أوباما

اليت  اللقطات  مت قص 
الشيطان  فيها  ظهر 
يف النسخة اجلديدة من 
املسلسل القصري الذي 
 History" قناة  بثته 
محل  والذي   "Channel
اسم "اإلجنيل" لتشابهه 
الواليات  رئيس  مع 
املتحدة األمريكية باراك 

أوباما.

داوني"  "روما  الوثائقي  منتج  عن  "اإلندبندنت"  صحيفة  نقلت  و 
بأن "حترير" لقطات شخصية الشيطان اليت أداها املمثل املغربي 
طغت  الشيطان  شخصية  أن  إىل  يعود  أوزاني"  مهدي  "حممد 
األمريكي.  الرئيس  مع  تشابهها  بسبب  املسيح  شخصية   على 

نفسيهما  وجدا  بورنت«  »مارك  مساعده  و  داوني  املنتج  وكان 
السنة املاضية وسط عاصفة إعالمية عندما الحظ مستخدمو »تويرت« 
حينها  سارع  و  أوباما،  و  الشيطان  شخصية  بني  الشديد  الشبه 

املنتجان إىل التأكيد بأن اختيار املمثل جاء نتيجة الصدفة.

ويشري داوني بأنه كان متأكدا بأن اجلميع سيتحدثون يف نهاية 
الوثائقي عن السيد املسيح، لكنه فوجئ بهم يتكلمون عن الشيطان، 

و هلذا فإنi قد أجرا التغيري يف النسخة اجلديدة من الوثائقي.

الشاشات  على  »اإلجنيل«  وثائقي  من  االصلية  النسخة  وُعِرضت 
األمريكية يف شهر آذار من العام املاضي ، و جذبت إليها 13.1 

مليون مشاهد.

 بلد عربي حيتل املركز االول ألكثر 
نة بالعامل! الشعوب سمُ

 "visual.ly "نشر موقع
باملخططات  املختص 
تقريره  البيانية 
السمنة  عن  السنوي 
اعتمد على مؤشر كتلة 
 Body mass( اجلسم 
املعيار  وهو   )  index
لقياس  العاملي 

السمنة،
  وينتج عن العالقة بني وزن الشخص وطوله. حسب هذا املعيار 
املعيار درجة 25. فمن من  إذا جتاوز  الشخص يعترب مسينا  فإن 
سكان دول العامل جتاوز هذا املعيار؟ فأين يعيش هؤالء األشخاص 

ذوي الوزن الزائد؟

معيار  منازع.  بال  القائمة  يف  األول  املركز  الكويتيون  احتل  لقد 
قياس السمنة لسكان الكويت 29.5.

وهبط الواليات املتحدة بلد الوجبات السريعة اىل املركز الثاني. 
معيار قياس السمنة فيها هو 28.8.

املركز الثالث كان من نصيب سكان جزر ترينيداد وتوباغو الواقعة 
يف الكاريبيك. معيار السمنة لسكان هذه اجلزر اجلميلة هو 28.6.

وجاء االرجنتني جاءت يف املركز الرابع. معيار السمنة فيها 28.6 
ايضا. أما سكان املكسيك فقد وصلوا إىل معيار مسنة قدره 28.4 

.
وقد احتل املصريون املركز السادس عامليا مبعدل معيار للسمنة 
مبعدل  السابع  املركز  يف  نيوزيلندا  وسكان  أيضا   28.4 قدره 

.28.2
وقد يعود سبب ذلك اىل أن بعض السكان األصلني لنيوزيلندا 
يعتربون من أمسن شعوب العامل ويبلغ معدل أوزانهم اكثر من 87 

كيلو غراما.

بلد عربي آخر وهو االمارات كان يف قائمة الدول العشر األوىل 
باملركز الثامن مبعيار 28.0.

اما سكان تشيلي يف املركز التاسع مبعيار معدله 27.8 وسكان 
فنزويال فهم يف املركز العاشر مبعيار 27.8.

 ما قصة الصورة اليت جتمع بني دومينيك 
حوراني وعبداهلل بلخري...!!!

ان  حوارني،  دومنيك  اللبنانية  الفنانة  اكدت  للشائعات،  منًعا 
بلخري،  اهلل  عبد  اإلمارتي  الفنان  وبني  بينها  اليت مجعت  الصورة 

بينما يقبلها وحيتضنها، عادية للغاية.
وتابعت، عرب حسابها على موقع التواصل االجتماعي انستغرام: "أحب 
عبد اهلل بلخري كفنان، واألمر كله عبارة عن صورة مجعتنا، وأتساءل 
 ملاذا تناولت الصحف أمر الصورة على أنها حتتوي أحضان وقبالت" 
ولفتت حوارني اىل أنه ال يوجد شيء أكثر من الصداقة بينها وبني 

بلخري.

افتتاح صالون  األخرية، يف  الفرتة  اجتمعا يف  الثنائي قد  وكان 
»بيشا« بدبي، ملصفف الشعر اللبناني بشارة حداد.

أما عن بلخري، فآخر شائعة، أطلقتها الصحف حبّقه مؤخرا، رغبته يف 
الزواج من الفنانة هيفاء وهيب، ووصل األمر -وفقا للشائعة- إىل 
أنه تقّدم بالفعل إليها، وال يزال يف انتظار ردها، وفقا »لصحيفة 

اجلمهورية ..«.

 هيفاء وهيب تريد أن تكون »حبيبة« 
كاظم الساهر

كاظم  العراقي  املغين  وهيب  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  وصفت 
الساهر بأنه وسيم ولطيف، معربة عن أملها بأن تكون إىل جانبه 

و"حبيبته".

إنه "كتري  وواصلت وهيب التعبري عن إعجابها بـ "القيصر" قائلة 
رجال" ويعجب الناس، وإن أغنيته املفضلة بالنسبة هلا هي "قولي 

أحبك كي تزيد وساميت".

جاء ذلك يف معرض رد وهيب على سؤال حول املطربني الذين تتمنى 
أن تغين "ديو" معهم، فحل الساهر أوال لدى النجمة اللبنانية، اليت 

أعلنت رفضها الغناء يف ثنائي جيمعها بالنجم راغب عالمة.

كما قالت هيفاء وهيب إن اسم كاظم الساهر كان أول اسم خيطر 
على باهلا فور طرح السؤال، مضيفة أنها تأمل بأن يشكل الفنان 
الكبري ثنائيا معها يف أغنية، بغض النظر عن كلمات األغنية "وأي 

تفصيل آخر". 

 ألعالناتكم معنا االتصال
بــ

02 87648186
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 األمن السعودي يعثر على عشرات ماليني 
الرياالت مدفونة يف الرمل

الرياالت اليت سرقت  جنح األمن السعودي يف اسرتداد ماليني 
من سيارة لنقل املال، وذلك بعد القبض على أحد أفراد عصابة 
السطو  اللص مبشاركته يف عملية  اعرتف  السرقة.  متورطة يف 

على سيارة األموال،

العصابة املال املسروق  الذي خبأت فيه  كما كشف عن املكان 
وقدره 31 مليون ريال سعودي، واملكان منطقة صحراوية تابعة 
حملافظة حوطة بين متيم. وعلى الفور انتقلت وحدة من الشرطة 
العثور  فتم  اللص،  حدد  حيث  احلفر  ومت  املوقع  إىل  السعودية 
على املبلغ املسروق كامال. إىل ذلك متكنت الشرطة السعودية 
تهمة  هلم  ووجهت  العصابة  أفراد  باقي  على  القبض  إلقاء  من 
التورط يف السطو على سيارة نقل األموال، فيما ال يزال التحقيق 

جاريا.

 بريطانية تكتشف ان حبيبها خيونها مع 
كلبتها !

حلبيبها،  احملمول  اهلاتف  على  بالتجسس  بريطانية  فتاة  قامت 
لتكتشف أنه خيونها مع كلبتها، فأصيبت حبالة من اهللع والذعر 
الشديد حلظة العثور على مقطع فيديو يف اهلاتف احملمول حلبيبها 

وهو ميارس اجلنس مع كلبتها.

اليت  الوحيدة  اجلهة  أنها  معتربة  الشرطة،  إبالغ  إىل  وسارعت 
تستطيع حماسبته بعد ضبطه متلبسًا باألدلة، ومل يستطع الرجل 
إقدامه على هذا  أو تربير سبب  الشرطة  أمام  الدفاع عن نفسه 
فقط".  واحدة  ملرة  حدث  "إنه  بالقول:  مكتفيًا  الشاذ  التصرف 

 

فتم إطالق سراح الرجل بكفالة حتى صدور احلكم، مع تعهد بعدم 
البقاء مبفرده مع أي نوع من احليوانات.

 مضيفة طريان روسية تسقط من باب الطائرة يف دبي
حصلت مضيفة الطريان الروسية مارينا جيلياموفا على رضوض 
من  املضيفة  سقطت  فقد  دبي.  مطار  يف  حادث  جراء  جسدية 

الطائرة على ارتفاع حوالي 4 أمتار.
وكانت طائرة ايرباص 321 اليت تعود إىل اخلطوط اجلوية لألورال 
للمعلومات  الروسية. ووفقًا  بريم  مدينة  إىل  اإلقالع  على وشك 
للطائرة  وجبات  تنقل  كانت  اليت  السيارة  سائق  فإن  األولية 

األطعمة اصطدم جبزئها اخللفي .

تنتظر  كانت  اليت  املضيفة  أن  لدرجة  قويًا  االصطدام  وكانت 
واختل وزنها  التمسك  تتمكن من  املفتوح مل  الباب  بالقرب من 

وسقطت من ارتفاع حوالي 4 أمتار.
إىل  ونقلت  خطرية  جبروح  عامًا(   37( جيلياموفا  مارينا  أصيبت 

املستشفى على الفور.

ووفقًا للتقارير األولية فإن احلادث وقع ألن سائق سيارة األغذية 
أخطأ بني دواسة الغاز والفرامل.

 طفلة عمرها ثالث سنوات متتلك معدالً 
عالياً جداً من الذكاء

األمريكية  الطفلة  أصبحت 
أليكسيس مارتن وعلى الرغم 
يف  عضوًا  سنها  صغر  من 
اليت  منسا  الدولية  املنظمة 
تضم األشخاص الذين ميلكون 

أعلى معدل للذكاء.

من  البالغة  أليكسيس  وتعترب 
أريزونا  والية  يف  كريك  كوين  مدينة  يف  سنوات  ثالث  العمر 

األمريكية قمة يف الذكاء.

ويعتقد أن متوسط معدل الذكاء لدى الكبار يساوي 100 نقطة 
وحوالي 2% من سكان األرض يصنفون من العباقرة حبسب ما 

أورد موقع "إذاعة صوت روسيا".

ألربت  مثل  بهم،  املعرتف  العباقرة  لدى  الذكاء  نسبة  وتساوي 
اينشتاين وستيفن هوكينغ وبيل غيتس 160 نقطة.

وقد مجعت الطفلة أليكسيس مارتن حوالي 162 نقطة، ومل يتمكن 
أسئلة  مجيع  حلت  ألنها  بدقة  الذكاء  مستوى  حتديد  من  اخلرباء 

االختبار بسرعة كبرية جدًا.

سن  يف  االستثنائية  العقلية  قدراتها  الحظا  قد  والداها  وكان 
مبكرة، إذ كانت الطفلة عندما كان عمرها عاما واحدا تتمكن من 
درست  وقد  دقيق.  بشكل  والديها  أحد  هلا  قرأها  قصة  رواية 
أليكسيس اللغة اإلسبانية بشكل مستقل مبساعدة جهاز احلاسوب 

اللوحي.

 بريطاني يبتلع ماسة نادرة يف أسرتاليا

مواطن  على  قبضت  األسرتالية  الشرطة  أن  بريطانية  صحف 
بريطاني يعتقد أنه ابتلع ماسة نادرة من حمل للمجوهرات وحاول 

اهلرب إىل نيوزلندا.

أوزبورن، دخل  الذي يدعى ماثيو  الربيطاني  إن  وقالت الصحف 
مدينة  يف  األسرتالية،  كوينزالند  مقاطعة  يف  جموهرات  متجر 
كارينز، وخالل استعراض بعض اجملوهرات داخل احملل يعتقد أنه 
ابتلع قطعة ماس وردية اللون يبلغ وزنها 0.31 قرياط، وهرب 
بعدها على دراجة نارية إىل مدينة ملبورن حيث اعتقلته الشرطة 

خالل حماولته ركوب الطائرة متوجهًا إىل نيوزلندا.
وخالل التحقيق أجريت ألوزبورن )29 عامًا( أشعة مل تكشف أي 
وجود لقطعة املاس اليت تقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دوالر 
أسرتالي. لكن الشرطة أكدت أن املاسة التزال موجودة يف جسد 

املتهم وتأمل يف استخراجها قريبًا قبل موعد احملاكمة.
متجر  دخول  بتهمة  املقبل  السبت  احملكمة  أمام  أوزبورن  وميثل 
وسرقة شيء من حمتوياته. وحبسب متخصصني، فإن مثن املاس 
املاس  مثن  يتجاوز  أسرتاليا،  غرب  من  يستخرج  الذي  الوردي 

العادي بأكثر من 20 مرة.

 عاملة تنظيف تلقي لوحات فنية بآالف 
الدوالرات يف القمامة

ألقت عاملة تنظيف إيطالية جمموعة من اللوحات الفنية يف القمامة 
بعد أن مت إعدادها لتكون ضمن القطع الفنية املشاركة يف معرض 

الفن احلديث الذي افتتح يف مدينة باري.

مل ترتدد عاملة التنظيف بتسليم اللوحات لعمال اخلدمة الصحية 
الذين جيمعون هذا النوع من "القمامة" يف املدينة. هذا وأشارت 
مواقع إلكرتونية يف باري )جنوب إيطاليا( إىل أن اللوحات اليت 
مت التخلي عنها كانت من الورق والكرتون، بينها لوحة تظهر فيها 
يكشف  ذلك مل  إىل  األرض.  على  املبعثرة  البسكويت  من  قطع 
القائمون على املعرض عن أمساء الفنانني الذين رمسوا اللوحات 
اليت آلت إىل "صفيحة الزبالة" عوضا عن جدران املعرض، لكنهم 
ألف   13.7( يورو،  آالف   10 بـ  تقدر  املالية  قيمتها  بأن  أفادوا 
دوالر(، مت التكفل بتعويضها من مبلغ التأمني. يشار إىل أن هذه 
ليست الواقعة األوىل اليت يتم فيها التعامل مع أعمال فنية على 
الفنان املعاصر  أعمال  أحد  رأى عمال نظافة يف  إذ  زبالة،  أنها 
فقاموا   ،2001 لندن يف  غالريي  "فوضى" يف  هريست  داميان 
بإلقائها يف القمامة. القطعة الفنية هلريست كان عبارة عن عمل 
تركييب من فناجني قهوة غري نظيفة ورماد سكائر وزجاجات جعة 

فارغة وجمموعة صحف مدعوكة..

 ألعالناتكم معنا االتصال
بــ

02 87648186

 تهاني وتربيكات لإلمارات حلصوهلا على 
املرتبة األوىل عامليا يف استهالك الويسكي

ت  نتشر ا
عبارات التندر 
والتهكم على 
دولة اإلمارات 
مواقع  يف 
صل  ا لتو ا
االجتماعي إثر 
مواقع  نشر 
عن  وصحف 
حصول  خرب 
اإلمارات على 
املرتبة األوىل 
يف  عامليا 

استهالك الويسكي. باعتبار أن شيوخها يعشقون األطول واألكرب 
واألضخم واألول.

وحققت دولة اإلمارات العربية املتحدة اجنازا عربيا واسالميا كبريا 
بتحقيقها املركز األول على مستوى العامل يف استهالك الويسكي، 

باستهالكها 10ماليني لرت من هذا النوع الفاخر من اخلمور.
اإلمارات  دولة  أن  اإلماراتية  بيزنس«  »أرابيان  وأكدت صحيفة 
العامل  بلدان  أكثر  باعتبارها  األوىل عامليا  املرتبة  بالفعل  احتلت 
استهالكا للويسكي االسكتلندي لتزيح بذلك فرنسا اليت حلت يف 

املرتبة الثانية.
وأظهر املسح حول أكثر الدول استهالكا للكحول يف العامل، أن 
 10 من  أكثر  بلغ  اخلمور  من  النوع  االمارات هلذا  استهالك  حجم 

ماليني لرت.
واشتمل املسح على دول عربية، وكان الرأي السائد أن الدول 
املسح  ذلك  نتائج  لكن  للكحول،  استهالكا  األكثر  هي  األوربية 
كان خمالفا لذلك الرأي لتحتل دولة عربية واسالمية هذه املرتبة 

الرفيعة.
مقرا  اإلمارات  من  تتخذ  اليت  بزنس«،  »أربيان  وكانت صحيفة 
هلا، قامت حبذف هذا اخلرب بعد ساعات من نشره وذلك بسبب ما 
تفرضه السلطات اإلماراتية من رقابة شديدة على حمتويات األخبار 

اليت يتم نشرها داخل الدولة وفقا" لصحيفة وطن..
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تتــمات

اللجنة الوزارية حماصرة...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

على احلدود مع لبنان وقرنت هذا االستنفار بابالغ لبنان عرب قيادة 
»اليونيفيل« تهديدا بأنها ستضع لبنان بأكمله حتت نريانها اذا أقدم 

احلزب على تنفيذ وعيده.
لبنان  مندوب  من  باسيل  جربان  اخلارجية  وزير  املقابل، طلب  ويف 
ضد  شكوى  تقديم  سالم  نواف  السفري  املتحدة  االمم  لدى  الدائم 
اسرائيل. وعلم ان سالم قدم الشكوى فعال امس ووجه كتابا رمسيا 
اىل االمني العام لالمم املتحدة بان كي - مون ورئيس جملس االمن 
هلذا الشهر وطلب توزيع الشكوى كوثيقة رمسية على الدول االعضاء 
يف اجمللس حمتفظا حبق لبنان يف دعوة اجمللس اىل االنعقاد عندما 

يرى ذلك مناسبا.
اىل  واسرائيل  اهلل«  »حزب  االول  امس  املتحدة  االمم  دعت  وقد 
جتنب تصعيد حدة التوتر يف املنطقة. وصرح الناطق الرمسي باسم 
االمني العام مارتن نيسريكي: »ليست لدينا معلومات مستقلة مؤكدة 
اعالمية عن ذلك«.  تقارير  قرأنا فقط  لقد  االسرائيلية،  الغارة  عن 
وأضاف: »حنن نعتقد انه يتعني على اجلميع نزع فتيل اي توترات 

وخصوصا يف منطقة متوج بالفعل بتوترات كافية«.
سليمان واحلزب

وعلم ان لقاء رئيس اجلمهورية ميشال سليمان امس االول والوزير 
يدخل  الوزاري  البيان  لصياغة  الوزارية  اللجنة  عضو  فنيش  حممد 
والغارة  البيان  موضوعّي  مبقاربة  متّيز  لكنه  روتيين  لقاء  اطار  يف 
اطار  ويف  جنتا.  اهلل« يف  لـ«حزب  موقع  على  االخرية  االسرائيلية 
موضوع البيان الوزاري متنى الرئيس سليمان ان تنجز اللجنة عملها 
ثقته  لتنال  النواب  جملس  اىل  احلكومة  متضي  ان  اجل  من  سريعا 
موضحا انه ال يريد ان يؤخذ عليه انه كان وراء تأخري اجناز اللجنة 
الوزارية عملها. أما موقف الوزير فنيش الذي يعرب عن موقف »حزب 
اهلل«، فقد متثل يف الدعوة اىل ابقاء موضوع املقاومة يف منت البيان 
الوزاري اجلديد أسوة ببيانات احلكومات السابقة اليت حفظت للمقاومة 

حقها يف مواجهة اسرائيل. ومتّيز تبادل اآلراء باالجيابية.
صار  اللبناني  اجليش  واقع  ان  اىل  سليمان  الرئيس  زوار  ولفت 
حقيقة ثابتة يف معادلة الدفاع عن لبنان بعد التضحيات اليت قدمها 
وآخرها املواجهة الباسلة بينه وبني القوات االسرائيلية يف العديسة 
على احلدود اجلنوبية. كما ان اجليش قدم اكثر من 50 شهيدا يف 
العدوان االسرائيلي يف متوز 2006، فضال عن التضحيات اليت يبذهلا 
على احلدود الشمالية والشرقية وقت يسعى الرئيس سليمان اىل 
تسليح اجليش مبعدات متطورة من خالل هبة الثالثة مليارات دوالر 
اليت قدمتها السعودية، وستنفق على معدات من فرنسا. وكل ذلك 
يؤكد ان محاية لبنان هي مسؤولية اجليش أوال وهذا ما يتطلع اليه 
اجملتمع الدولي يف املؤمترات املقبلة. ويشار يف هذا اجملال اىل ان 
اجلانب اللبناني تبلغ يف الساعات االخرية ان وزير اخلارجية الروسي 
يف  للبنان  الدولية  الدعم  جمموعة  مؤمتر  سيحضر  الفروف  سريغي 
االربع  الدول  خارجية  بوزراء  اسوة  آذار،  من  اخلامس  يف  باريس 
لالمم  العام  االمني  أما  االمن.  العضوية يف جملس  الدائمة  االخرى 

املتحدة فسيمثله نائبه يان الياسون الرتباطه بالتزام آخر.
»املقاومة«

وحتدث رئيس جملس النواب نبيه بري امس االول عن حصول توافق 
البيان  احلوار يف  مقررات  وتنفيذ   « بعبدا  »اعالن  لذكر  على خمرج 
الوزاري »ومل يبق سوى موضوع املقاومة اال اذا أراد البعض العودة 
اىل بدايات املناقشات«. وإذ كرر انه مع اعالن بعبدا »على رأس 
السطح«، رد على رفض ايراد املقاومة يف البيان قائاًل: »ان حروف 
هذه الكلمة الذهبية ستكتب مقاومة من دون زيادة او نقصان ومن 

يستطع التخلي عنها فليواجهين«.
وقالت اوساط يف قوى 8 آذار ان زيارة الوزير فنيش لقصر بعبدا 
امس االول كانت من اجل توضيح موقف هذه القوى املتصل بـ«اعالن 
بعبدا« واملقاومة وصلتهما بالبيان، علما ان الرئيس سليمان بدأ حوارا 
على هذا الصعيد قبل ذلك مع رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
للرئيس  السياسي  املستشار  خليل  حسن  علي  والوزير  رعد  حممد 
بري. ولفتت اىل ان ثوابت احلوار الوطين امشل من »اعالن بعبدا«، 
كما ان مطلب ادراج حق املقاومة يف البيان ال تنازل عنه. ورأت ان 
اجلو الوفاقي الذي رافق تشكيل احلكومة سيستمر يف اعداد البيان 
الوزاري الذي من املتوقع ان ينجز مساء اليوم من خالل صيغة نهائية 

ترضي مجيع االطراف وال تستفز أي طرف.
لكن املعلومات املتوافرة افادت ان املساعي اليت بذهلا الوزير وائل 
اقرتاحات  مجلة  من  عليها  متفق  صيغة  اجل حتضري  من  فاعور  ابو 
وتتعلق باملقاومة كي تطرح على طاولة اللجنة الوزارية مساء اليوم 
مل تنته اىل نتيجة ملموسة حتى ساعة متقدمة من الليل. ويف الوقت 
عينه مل يتنب فريق 14 آذار يف اللجنة الصيغة اليت تتحدث مواربة عن 

اعالن بعبدا يف مشروع البيان.
عريضة

»املستقبل«  كتلة  رئيس  سلمها  اليت  العريضة  طالبت  ذلك،  اىل 
االمني  ممثل  اىل  االول  امس  السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية 
 69 وقعها  واليت  بالمبلي  ديريك  بريوت  يف  املتحدة  لالمم  العام 
اليت  االغتيال  جرائم  - مون بضم كل  بان كي  اىل  واملوجهة  نائبا 
استهدفت قادة ثورة االرز منذ حماولة اغتيال النائب مروان محادة 
وصوال اىل جرمية اغتيال الشهيد حممد شطح اىل اعمال وصالحيات 

احملكمة اخلاصة بلبنان.

وبني املوقعني رؤساء احلكومة احلالي متام سالم والسابقون جنيب 
كتلة  نواب  اىل  وّقعها،  كما  والسنيورة.  احلريري  وسعد  ميقاتي 
وليد  النائب  برئاسة  الوطين«  النضال  »جبهة  نواب  »املستقبل«، 

جنبالط والكتائب و«القوات اللبنانية« ونواب مستقلون.
انشاء  فرضت  اليت  االكثرية  ان  العريضة  العداد  مواكبون  ويقول 
احملكمة عام 2009 عادت امس من اجل توسيع صالحياتها. وقد كان 
الرئيس سليمان يف جو العريضة اليت من احملتمل ان تأخذ طريقها 
اىل جملس الوزراء من خالل وزير العدل أشرف ريفي للمطالبة مبوقف 

مماثل من احلكومة يرفع اىل االمني العام لالمم املتحدة.

حماولة الغتيال بري...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

آخرها  كان  جديدة،  وتفاصيل  وقائع  إىل  يوميًا  تفضي  إرهابية 
اعرتاف املوقوف حممود أبو علفا الذي ينتمي إىل »كتائب عبداهلل 
عزام« أنه كان خيطط حملاولة اغتيال رئيس جملس النواب نبيه 
بري، وقال للمحققني يف فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي 
إن أشخاصًا كانوا يتولون مراقبة كل مداخل عني التينة يف بريوت، 
وبعض النقاط احلساسة اليت يرتدد عليها بري، ويف ضوء ذلك، 
مت وضع سيناريو لعملية إرهابية تستهدفه بسيارة مفخخة يقودها 
أحد االنتحاريني، حتى لو اقتضى األمر جتهيز أكثر من سيارة وأكثر 
من انتحاري يف الوقت نفسه )أحدهما ينطلق بسيارته من املدخل 
اجلنوبي قرب حمالت »اكزوتيكا« والثاني من جهة املدخل الشمالي 

األقرب إىل منطقة عني التينة ــ فردان(.
ورفض املرجع الكشف عن تفاصيل أخرى، وأوضح أن »كتائب 
عزام«، وهي أحد فروع تنظيم »القاعدة«، كانت تقرتب من حتديد 
الرئيس  مساعدي  أحد  إن  وقال  العملية،  لتنفيذ  الصفر  ساعة 
بري قد اطلع من رئيس فرع املعلومات العميد عماد عثمان على 
احلماية،  تدابري  أقصى  اختاذ  بوجوب  نصيحة  مع  التفاصيل،  كل 
السياسي  الظرف  هذا  اجمللس يف  رئيس  تنقالت  من  والتقليل 
االستثنائي، حيث سيكون للرئيس بري دور بارز يف العديد من 

االستحقاقات املقبلة، وأبرزها االستحقاق الرئاسي.
وقال املرجع إنه وفق التحقيقات األولية فإن هناك ثالثة أهداف 
ثابتة عند »كتائب عزام« وجمموعات أخرى هي السفارة اإليرانية 

واملستشارية اإليرانية ومبنى تلفزيون »املنار« يف بئر حسن.

كباش غربي - روسي...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

العلم الروسي وهو ما أثار قلق احلكام اجلدد يف كييف الذين حثوا 
موسكو على عدم إساءة استغالل حقوق استخدام القاعدة البحرية 

الروسية يف شبه اجلزيرة من خالل نقل قوات.
والقرم هي املنطقة الوحيدة يف أوكرانيا اليت فيها اغلبية روسية 
عرقية وهي آخر معقل كبري للمعارضة للقيادة السياسية اجلديدة 
يف كييف بعد اإلطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش يوم السبت 

املاضي وتوجد بها قاعدة ألسطول البحر األسود الروسي.
الرئيس بعد يوم  القائم بأعمال  وقال أوليكسندر تريتشينوف 
قرب  تأهب قصوى  حالة  جندي يف  ألف   150 موسكو  من وضع 
البحر  يف  الروسي  لألسطول  العسكرية  بالقيادة  أهيب  أوكرانيا 
األسود.. أي حتركات عسكرية وخاصة إذا كانت باألسلحة خارج 

حدود هذه املنطقة القاعدة العسكرية سنعتربها عدوانا عسكريا.
واستدعت وزارة اخلارجية االوكرانية أيضا القائم بأعمال السفري 

الروسي يف كييف بسبب موقف موسكو من األزمة.
وعرب القادة اجلدد الوكرانيا عن القلق بشأن عالمات على النزعة 
االنفصالية يف القرم واحتالل الربملان. وقال القائم بأعمال وزير 
آلية وبنادق  إن املهامجني معهم اسلحة  افاكوف  ارسن  الداخلية 

ومدافع رشاشة.
وقال رئيس الوزراء اإلقليمي إنه حتدث مع الناس داخل املبنى 
عرب اهلاتف لكنهم مل يقدموا أي مطالب أو يذكروا سببا لوجودهم 

بالداخل.
ونسبت وكالة انرتفاكس الروسية لالنباء لشاهد قوله إنه كان 
هناك حنو 60 شخصا بالداخل وإن معهم اسلحة كثرية. وأضافت 
أنه مل يصب أحد بسوء حني استوىل أشخاص يتحدثون الروسية 
ويرتدون مالبس عسكرية على مبنى الربملان يف الساعات االوىل 

من صباح امس االول.
وقال اوكراني من أصل روسي كنا نبين املتاريس يف الليل 
حلماية الربملان. ثم جاء شاب روسي حيمل مسدسا... استسلمنا 
مجيعا وكان هناك إطالق نار ودخل حواىل 50 شخصا من النافذة. 
اخلوف.  عليهم  وبدا  الشرطة  جاءت  ثم  هناك...  كانوا  وأضاف 
قراراتنا  نتخذ  ان  نريد  فقالوا:  تريدون  ماذا  املسلحني  سألتهم 
النفسنا ال أن تقول لنا كييف ما سنفعل. وتولد غضب أيضا من 
غزو الربملان. وقال اوكراني آخر من اصل روسي انها اهانة ان 

يرفرف علم دولة اجنبية على برملاننا.
جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  ان  روسيا  قالت  موسكو،  ويف 
كريي اقرتح التعاون مع موسكو حلل ازمة اوكرانيا خالل اتصال 

هاتفي مع نظريه الروسي سريغي الفروف امس.
وقالت روسيا امس االول انها مستعدة للعمل مع الغرب يف 

كل  مصاحل  توضع  ان  لكن جيب  اوكرانيا  االزمة يف  حل  سبيل 
االوكرانيني يف االعتبار وتنفذ اي اتفاقات يتم التوصل اليها.

القوات النظامية...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

هذا  اجراء  اىل  املتحدة  االمم  ودعا  املنطقة.  على  املفروض 
التحقيق.

لندن  يتخذ  الذي  االنسان«  حلقوق  السوري  »املرصد  وقال 
مقرًا له االربعاء ان مقاتلي »حزب اهلل« اللبناني هم الذين نصبوا 
املكمن قرب بلدة العتيبة وان معظم الذين قتلوا اعضاء يف »جبهة 
النصرة« االسالمية املرتبطة بتنظيم »القاعدة« وفصائل اسالمية 

أخرى.
يف غضون ذلك، نشرت صحيفة »الوطن« السورية املقربة من 
مدينة يربود  برًا حنو  للتقدم  النظامية تستعد  القوات  ان  النظام 
االسرتاتيجية الواقعة يف منطقة القلمون بريف دمشق واحلدودية 

مع لبنان بعد سيطرتها على تالل مقابلة هلا.
وقالت: »واصلت وحدات اجليش عملياتها يف يربود بالقلمون... 
ويستعد اجليش السوري للشروع يف مرحلة جديدة من خطته، وهي 
التقدم العسكري البطيء حنو املدينة من أطرافها، وباألخص بعد 

السيطرة على تلتني أساسيتني مقابلتني ليربود«.
»ان  امين:  مصدر  عن  الفرنسية«  الصحافة  »وكالة  ونقلت 
العمليات العسكرية يف منطقة يربود وما حوهلا تتم بشكل تدرجيي 
حبسب اخلطة املوضوعة حتى االنتهاء من الوجود املسلح فيها«، 

مشريًا اىل ان »كل يوم هناك تقدم وجناحات«.
اجليش  اصبحت حتت سيطرة  التالل  من  »ان جمموعة  واضاف 
وتاليًا فإن املعابر اليت يستخدمها املسلحون لالمداد هي اما حتت 

سيطرة اجليش وإما حتت هدف نريانه«.
وبدأت القوات النظامية هجومًا مبشاركة عناصر من »حزب اهلل« 

على يربود منذ حنو ثالثة اسابيع يف حماولة للسيطرة عليها.
ويعترب »حزب اهلل« ان هذه املعركة حامسة الن السيارات املفخخة 
تأتي من يربود.  لبنان  الدامية يف  التفجريات  اليت تستخدم يف 
ويف هذا السياق، نقلت الوكالة العربية السورية لالنباء »سانا« 
عن مصدر عسكري ان »وحدة من جيشنا الباسل تقضي على عدد 
قاسم«،  فواز  فراس  االرهابي  منهم  يربود  يف  االرهابيني  من 

موضحة انه »املسؤول عن جتهيز السيارات املفخخة فيها«.
من جهة أخرى، أفاد حمافظ محص طالل الربازي انه متت تسوية 
اوضاع 50 مدنيًا اوقفوا لدى خروجهم من مدينة محص القدمية، 
فيما ال يزال وضع حنو 91 شخصًا »قيد الدراسة«. وكان هؤالء 
االشخاص الذين تراوح اعمارهم بني 15 و55 سنة، من أصل 1400 
مدني مت اجالؤهم منذ السابع من شباط من محص القدمية مبوجب 
اتفاق بني السلطات السورية ومقاتلي املعارضة يف اشراف االمم 

املتحدة.
ألوضاع  )اخلميس(  اليوم  جديدة  تسوية  »متت  الربازي:  وقال 
50 شخصًا من محص القدمية وبذلك يصل عدد الذين متت تسوية 
احتجازهم«  مت  522 شخصًا  بني  من  431 شخصًا  اىل  اوضاعهم 
منذ بدء عملية اجالء املدنيني من احياء محص. و«ال يزال هناك 
91 شخصًا بينهم 47 متخلفًا عن االلتحاق باداء اخلدمة العسكرية 
لتسوية  املختصة  اجلهات  من  ردًا  وننتظر  منها،  فارين  وتسعة 
وضعهم عرب مشوهلم مبرسوم العفو الرئاسي نظرًا اىل عدم متكنهم 
من اخلروج من املدينة خالل املدة املسموح بها«. وحتدث عن بقاء 
اىل  القدمية، مشريًا  احياء محص  داخل  السكان  من  »العشرات« 
»انهم مل يعربوا عن رغبتهم يف اخلروج منها« مبوجب اتفاق العملية 
االنسانية الذي تضمن اجالء املدنيني وادخال املساعدات الغذائية 

اىل االحياء احملاصرة.
الفلسطينيني  الالجئني  لغوث  املتحدة  االمم  وكالة  وأعلنت 
وتشغيلهم »االونروا« توزيع 7500 سلة غذائية منذ كانون الثاني 
على السكان احملاصرين يف خميم الريموك لالجئني الفلسطينيني 

جنوب دمشق معتربة ذلك »قطرة يف حميط«.
من جهة اخرى، يتوجه املمثل اخلاص املشرتك لالمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية يف سوريا االخضر االبرهيمي اىل نيويورك 
من 10 آذار اىل 16 منه لعرض نتائج مهمته على جملس االمن.
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أعلن تنظيم داعش أنه فرض على املسيحيني يف الرقة دفع جزية 
بسبعة عشر غرامًا من الذهب على الشخص، وعدم إظهار ما يشري 

اىل دينهم مقابل عهد أمان حبسب بيان نشر على االنرتنت.
التنظيم أصدر أيضًا تعليمات متنع ترميم الكنائس ودق األجراس 
والصالة يف العلن. كما حظر على املسيحيني امتالك األسلحة وبيع 

حلم اخلنزير واخلمر للمسلمني. 
من جهة أخرى أعلن املرصد السوري التابع حلقوق اإلنسان التابع 
النصرة وحلفائها من جهة وداعش  املعارك بني  »أن  للمعارضة 
من جهة ثانية أدت منذ مطلع الشهر املاضي إىل مقتل 3300 من 

اجلانبني«.
وفيما يسود الرتقب بشأن ما وصف باملعركة الفاصلة بينهم، 
بعد حتذير زعيم النصرة لداعش، برزت أمس االول عودة داعش 

اىل حلب وسيطرته على حي اهللك مشال شرق املدينة.

داعش يفرض جزية على مسيحيي الرقة
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 4 أكاذيب ضارة بالصحة 
خندع بها أنفسنا

"لست حباجة إىل زيارة الطبيب"، أو "سأبدأ غدًا، 
أو "ال أستطيع عمل ذلك"؛ هذه عينة من األشياء 
اليت نقوهلا ألنفسنا لنقتنع أننا لسنا حباجة للقيام 
تهديدًا  ذلك  أليس  لكن  أجل صحتنا.  من  جبهد 
استمتاعنا  أساس  هي  اليت  والعافية  للصحة 

باحلياة.
إليك أكثر 5 أكاذيب خندع بها أنفسنا:

أستطيع أكل ما أحب
يّدعي كثري من الناس أن بإمكانهم أكل ما حيلو 
هلم، معتقدين أن أصحاب الوزن الزائد الذين ال 
يتحركون كثريًا هم فقط من جيب عليهم مراقبة 
طعامهم. لكن ليس ذلك سوى كذبة كبرية، فحتى 
من ميارسون التمارين الرياضية بكثافة حيتاجون 
ملراقبة ما يأكلون، وحتى من ال يكتسبون وزنًا 
عليهم  السريعة  الوجبات  تناول  نتيجة  زائدًا 
أيضًا االنتباه ألن الضرر الصحي ال يقتصر على 

اكتساب الوزن.
حبسب أحباث أجريت يف جامعة كاليفورنيا تبني 
عرضة  أكثر  السريعة  الوجبات  مستهلكي  أن 
الذي  من  باملائة   51 بنسبة  االكتئاب  لتطوير 
اخلمول  إىل  ذلك  ويؤد  األطعمة،  هذه  يتجنبون 

الذي يفاقم املشكلة.
حيوية  على  حيافظ  النشاط  أن  من  الرغم  وعلى 
اجلسم، إال أن هناك احتياجات أساسية يتطلبها 
ويقاوم  مناعته  ويعزز  بوظائفه  ليقوم  اجلسم 
تنويع  ذلك  ويتطلب  اخلاليا،  وجيدد  األمراض 

األطعمة وتوازن الغذاء.

وزني مثالي
والنساء  الرجال  أن  بريطاني  حكومي  مسح  وجد 
أطفاهلم  وأوزان  أوزانهم  تقدير  يف  خيطئون 
حبوالي 3 كجم، وأن السبب وراء التقدير اخلاطئ 
هو انتشار السمنة الذي جعل الوزن الزائد قاعدة 
شائعة. عليك أن جتعل الوزن الصحي هدفًا دائمًا 

أمام عينيك يستند إليه تقييمك لوزنك.
اجلينات

يلقي كثري منا اللوم على عوامل الوراثة واجلينات 
إلعفاء أنفسنا من املسؤولية عن األخطاء الصحية 
لن  أنه  والنتيجة  أجسامنا.  حق  نرتكبها يف  اليت 
يهتم أحد بالنظام الغذائي أو التمارين الرياضية 
أو حتى متابعة أي قصور يف وظائف اجلسم مادام 
الكذبة  الوراثية! هذه  العوامل  يرجع إىل  السبب 
خطرية، حيث يتحول تأثريها من جمرد عذر لتربير 
الدهون  تراكم  لقبول  مسوغ  إىل  الكسل  بعض 
تأثري  أن  الدراسات  تبني  بينما  أجسامنا،  على 
من  أقوى  الدهون  حرق  على  الرياضة  ممارسة 
تأثري اجلينات وعوامل الوراثة، وينطبق ذلك حتى 
متأصلة يف  السيئة  الغذائية  العادات  كانت  لو 
إذا  جسمك  على  ذلك  أثر  تغيري  ميكنك  العائلة، 

بادرت واتبعت اخلطة الصحية السليمة.

ال أستطيع
أجل  من  لتتدرب  يكفي  مبا  شابًا  تعد  مل  رمبا 
املاراثون، وال حتى الئقًا مبا يكفي ملمارسة لعبة 
رياضية، لكن ميكنك تغيري عاداتك الغذائية يف 
أي وقت وكسر هذه احللقة اليت حتيطك وتكبل 
إرادتك. قل لنفسك إنك قادر على فعل أشياء 
جديدة غري العادات احلالية، وذّكر نفسك بأشياء 
حققتها يف املاضي، وتأكد أن لديك فرص للنجاح 
إذا حاولت وكررت احملاولة، وأنك مع كل حماولة 
جديدة تزيد من فرص النجاح، وتزيد اإلجيابيات 

اليت تفعلها من أجل صحتك وعافيتك. 

 الشاي االخضر يوقف زحف 
الكولسرتول الضار 

يف  األملان  الباحثني  من  فريق  كشف   - برلني 
ان  بأملانيا  هولشتني"  "شلسفينغ  الطب  جامعة 
الشاي األخضر يعمل على وقف إنتاج الكولسرتول 
الضار ويساهم بالتالي يف الوقاية من أمراض 

السرطان والسكتة الدماغية.

مماثلة  جزئيات  تطوير  األملان  الباحثون  ويأمل 
للشاي االخضر لقدرته على الوقاية من أمراض 
األطباء  ينصح  الكشف  هذا  انتظار  ويف  أخرى، 

بتناول الشاي األخضر باستمرار.

وثبت أن مادة البوليفينول املتواجدة يف الشاي 
انتشار  من  واحلد  الورم،  تشكيل  متنع  االخضر 
اخلاليا السرطانية، أو قمع تشكيل األوعية الدموية 

اجلديدة املغذي لألورام األوعية الدموية.

اضافة  أن  قدمية  كندية  طبية  دراسة  واظهرت 
املضادة  الطبيعية  مبركباته  األخضر  الشاي 
لألكسدة والبوليفينول، على احلليب اخلالي من 
السرطانية  األورام  مكافحة  يف  يساهم  الدسم 

خاصة سرطان القولون.

ووزارة  األغذية  علوم  بقسم  الباحثون  وأوضح 
مبقاطعة  التغذية  وعلوم  البشرية  الصحة 
تدعم دور  النتائج  أن هذه  الكندية،  "أونتاريو" 
جديد للحليب باعتباره منصة مثالية للتسليم من 
أمام  الباب  ويفتح  بيولوجيا  النشطة  املركبات 
جيل جديد من منتجات األلبان تعمل على توفري 

فوائد إضافية على صحة اإلنسان.
وأفادت نتائج دراسة طبية دولية قدمية بأن من 
لالصابة  عرضة  أكثر  الوزن  زيادة  من  يعانون 

بزوائد القولون عمن هم اقل وزنا.

السمنة  بني  ربطت  قد  دراسات سابقة  وكانت 
اليت  النتيجة  وهي  القولون  بسرطان  واالصابة 
لعالج  األمريكي  القومي  املعهد  بها  اعرتف 
اليت  احلديثة  الدراسة  هذه  ان  اال  السرطان. 
الباطنة  لالمراض  األمريكية  النشرة  أوردتها 
هي اول اشارة اىل ان البدناء هم األكثر عرضة 

لالصابة بزوائد القولون.
ترفع  االتهام  أصابع  كانت  قريب  وقت  وحتى 
ولكن  أضرارها،  من  حمذرة  والقهوة  للشاي 
االحباث اجلديدة تؤكد يوما بعد يوم على فوائدها 
يتم  أن  شريطة  االنسان،  صحة  على  العديدة 

تناوهلا بإعتدال.

أن  تبني  االمريكية  ديوك  جبامعة  دراسة  ويف 
زيادة استهالك الكافيني عن طريق تناول القهوة 
والشاي ميكن أن تقلل مرض الكبد الدهين غري 

الكحولي على امتداد العامل.

إجراء  خالل  من  األمريكيون،  الباحثون  والحظ 
تقنية  واستخدام  املخترب  فئران  على  دراستهم 
عملية  يعزز  الكافايني  أن  اخلاليا،  استنبات 
األيض الغذائي للدهون املخزنة يف خاليا الكبد، 
ويقلل آثار مرض الكبد الدهين لدى الفئران اليت 

تناولت غذاء مشبعا بالدهون.

وتعزى اخلصائص الطبية للشاي إىل وجود نسبة 
)املختلفة عن  والبوليفنوالت  الكافني  مهمة من 

تلك املوجودة يف القهوة(.
وأظهرت جمموعة كبرية من الدراسات احلديثة أن 
الشاي األخضر فعال يف الوقاية من السرطان، 
كما  والربوستات،  املثانة  سرطانات  والسيما 
األخضر يف  للشاي  اإلجيابي  التأثري  أخريًا  تأكد 
الباحثون  ويقول  الثدي،  سرطان  من  الوقاية 
إن ثالث آليات تكمن وراء هذا التأثري املفيد: 
األكسدة  تفاعالت  تقمع  الشاي  فبوليفنوالت 
ان  )دي  الـ  يف  احلاصل  التلف  عن  املسؤولة 

ايه (.
وحيفز  الشاذة،  اخلاليا  تكاثر  الشاي  يكبح  كما 
أخريًا نشوء البكترييا "اجليدة" يف اجلهاز اهلضمي، 
ما مينع نشوء البكترييا السيئة وإنتاج مواد قد 

حتفز السرطان. 

 مخس حقائق غري متوقعة عن 
السرطان

مازال علماء خمتلف جماالت العلوم، يبحثون عن 
األمراض  لعالج  اليد  متناول  ويف  ناجعة  طرق 

السرطانية.
وساعد التطور العلمي العلماء يف االقرتاب من 

هذا اهلدف السامي.
1 - إن دقة حركة الساعات امليكانيكية مرتبطة 
البيولوجية لإلنسان  الساعة  أما  جبودة تزييتها. 
فدور الزيت يقوم به هرمون "ميالتونني"، الذي 
إن  الظالم.  حلول  مع  الصنوبرية  الغدة  تفرزه 
بداية إفراز امليالتونني، تشري اىل ضرورة خلود 
اجلسم اىل النوم. من هنا تظهر ضرورة مراعاة 
هذا  مراعاة  عدم  ألن  والنوم.  اليقظة  أوقات 
النظام يؤدي اىل اإلصابة بأمراض خمتلفة مثل 

زيادة الوزن والسكري وحتى السرطان.

الكهربائية  األجهزة  تسببه  السرطان   –  2  
درس العامل السويدي أولي يوهانسون، اخلبري 
تأثري  سنة   30 خالل  العصبية  الفيزيولوجيا  يف 
اإلشعاعات الكهرمغناطيسية يف جسم اإلنسان. 
هذا  ملعرفة  أجراها  اليت  التجارب  إحدى  ويف 
نصف  بعد  على  املتطوعني  أحد  أجلس  التأثري، 
ملدة  التلفزيون،  جهاز  مقابل  الظهر  عاري  مرت 
8 ساعات. وبعد انقضاء املدة أخذت عينات من 
مذهلة،  النتائج  وكانت  لفحصها.  املتطوع  جلد 
لإلشعاع.  تعرضت  وكأنها  اجللد  خاليا   فبدت 
الضوء  بواسطة  السرطان  تشخيص  ميكن   –  3
هذا  مضيئا.  بروتينا  روسيا  من  علماء  اخرتع 
الربوتني يتصرف داخل الورم السرطاني وكأنه 
أوال  يتعرف  حيث  العدو،  خلف خطوط  جاسوس 
عليها، حتت  يقضي  ثم  السرطانية  اخلاليا  على 

تأثري أشعة الليزر.

بواسطة  السرطان  على  التغلب  ميكن   –  4  
من  نوع  لكل  أن  زمن  منذ  عرف  املغناطيس 
أنسجة اجلسم جمموعة من اإلشارات اخلاصة به، 
اليت على أساسها ميكن معرفة حالة هذا العضو 
أو ذاك. وعند اإلصابة بالسرطان يرتفع تركيز 
الصوديوم يف اجلسم. وإذا درسنا أوراما خمتلفة 
بالرنني  التصوير  بواسطة  السرطان  نوع  لنفس 
املغناطيسي »التصوير املقطعي« ميكن أن حندد 
مقاومتها لطرق العالج املختلفة. هذه التكنولوجيا 

من احملتمل أن تسهل عالج السرطان.

فقط  الدم  بتحليل  السرطان  تشخيص   –  5
جليلة  خدمات  روسيا  يف  الفيزياء  علماء  يقدم 
مراحله  يف  بالسرطان،  اإلصابة  تشخيص  يف 
بواسطة  الدم  بتحليل  يتم  التشخيص  األولية. 
علماء  اخرتعه  الذي  اجلديد  »فوتوكور«  جهاز 

الفيزياء الروس.

 السَلطة والربتقال لتقوية 
املناعة ضد األنفلونزا

لكي حنافظ على أنفسنا من األنفلونزا البد من 
على  يساعدنا  الذي  الصحي  بالطعام  االهتمام 

تقوية مناعتنا.

وبعض األغذية الصحية اليت تساعد على تقوية 
اليت  واألغذية  املومسية  األنفلونزا  ضد  املناعة 

يفضل االبتعاد عنها.
نبدأ باألغذية اليت جيب االبتعاد عنها, اليت قد 
تضعف املناعة, ومنها الطعام ذو الدسم العالي, 
واملياه الغازية, واألكل اجلاهز, واحللويات ذات 

سكريات عالية, وأكل وجبة واحدة يف اليوم.
ويوجد أغذية يفضل اإلكثار منها وذلك لتقوية 
ويفضل  والفواكه,  اخلضروات  ومنها  املناعة، 
تناول اخلضراوات الطازجة أى اإلكثار من تناول 
قيمة  على  الحتوائها  وذلك  اخلضراء،  السلطة 
مثل  الفواكه  تناول  ويفضل  عالية,  غذائية 
لتقوية  وذلك  والكيوي  واليوسفي  الربتقال 

املناعة ضد األنفلونزا املومسية.

 شرب املاء يساعد على جتديد 
حيوية خاليا اجلسم

اإلنسان بدون ماء ال يستطيع على العيش يف 
يشربون  ال  البشر  من  كثري  يوجد  وقد  احلياة، 
املاء بالقدر الكايف، أو ما حيتاجه جسمه منها، 

وكثري جيهلون فوائد املاء للجسم.
وبعض فوائد املاء جلسم اإلنسان هي، أن املاء 
الغذائية،  املواد  امتصاص  على  اجلسم  يساعد 
اجلسم،  حرارة  درجة  تنظيم  على  يساعد  واملاء 
ويعمل املاء على إزالة السموم الضارة من جسم 
اإلنسان، واملاء يشكل نسبة كبرية من الدم يف 
على  املاء يساعد  وأيضا شرب  اإلنسان،  جسم 
ارتياح مفاصل اجلسم، ألنها تشمل حواىل %22 

من عظام جسم اإلنسان.

وشرب املاء يساعد على تنظيم اجلهاز اهلضمي، 
وظائف  تنشيط  على  احملافظة  على  ويساعد 
الكلى، ومينح اجلسم الرطوبة الالزمة له، وأخريا 

شرب املاء جيدد حيوية كل خاليا اجلسم.

وننصح بتناول ما ال يقل عن 2 إىل 3 لرتات ماء 
يوميا، ويف حالة لعب الرياضة العنيفة واحلمل 
املاء،  شرب  كمية  تزيد  أن  يفضل  والرضاعة 
النوم،  من  االستيقاظ  عند  املاء  ويفضل شرب 

وعند النوم، والباقي يف وسط اليوم.

 حتذيرات من تنظيف 
األنف بقوة

أن  من  حتذير  األملان  األطباء  غرفة  أصدرت   
اإلصابة  إىل  يؤدي  قد  لألنف  العنيف  التنظيف 
بالتهاب اجليوب األنفية، كما يتسبب يف انتقال 
اجليوب  إىل  واحللق  األنف  نطاق  من  اجلراثيم 

األنفية.

وشددت الغرفة على ضرورة استشارة الطبيب 
على الفور عند ظهور تورمات بالعني أو حدوث 
اضطرابات بالرؤية أو الشعور بصداع مستمر أو 
من  اإلكثار  املهم  من  أنه  كما  حبمى.  اإلصابة 
تناول السوائل وإجراء االستنشاق بشكل متكرر 

من أجل إذابة املخاط املتصلب.

احلاد  األنفية  اجليوب  التهاب  أن  إىل  وأكدت 
غالبًا ما ينشأ بسبب اإلصابة بزكام أو التهاب 
وللوقاية  الشتاء.  فصل  خالل  السيما  احللق، 
الدافئ  اهلواء  ألن  جيدًا،  املنزل  تهوية  ينبغي 
يف األماكن املغلقة يتسبب يف جفاف األغشية 
فرص  من  بدوره  يعزز  ما  بسرعة،  املخاطية 

اإلصابة بالتهاب اجليوب األنفية. 
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من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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 مجيالت الربازيل ملساندة 
منتخبهم

يتوقع أن يساند منتخب الربازيل حنو 200 مليون مشجع يف 
يف  السامبا  بالد  ستستضيفها  اليت  العامل  كأس  مباريات 

الفرتة ما بني 12 حزيران املقبل حتى 12 متوز.

وسيكون ضمن املشجعني أمجل 11 فتاة من الربازيل، بعد 
مسابقة اشرتك فيها العديد من الفتيات ومت تصفيتهم إىل 

11 فتاة.
اذار  يف  املدرجات  مجال  ملكة  إعالن  يتم  أن  املقرر  ومن 

املقبل من ضمن ال 11 فتاة املتبقيني.
وذكرت صحيفة "دايلي مايل" اإلنكليزية أن احلسناوات يعتربن 
نيمار األكثر إثارة من بني جنوم املونديال املقبل، كما انه 
 يلقى منافسة من مواطنه هالك الذي اشتهر بعضالته املفتولة. 

من جهة ثانية ختلت بعض الفتيات عن مساندة أبناء بلدهم 
كريستيانو  الربتغالي  مدريد  ريال  العب  رؤية  أجل  من 
رونالدو الذي يرين انه أكثر النجوم وسامة حاليًا يف عامل 

كرة القدم.

 وفاة مسن إسباني علق رأسه داخل 
حاوية قمامة

مل يكن رجل اسباني يتوقع أن تكون نهايته يف حاوية قمامة، 
عندما علق رأسه داخلها وتويف بعد أن فقد القدرة على التنفس 
وأصيب جبروح وكدمات شديدة وهو حياول ختليص نفسه من 

احلاوية حبسب ما ذكرت صحيفة دايلي مريو الربيطانية.

وعثرت دورية للشرطة يف مدينة مايوركا على جثة الرجل البالغ 
من العمر 68 عامًا متدلية من حاوية القمامة وال يزال رأسه عالقًا 
داخل  أيضًا  عالقة  كانت  يديه  إحدى  أن  إىل  باإلضافة  بداخلها، 
إخراج  حماولة  طوياًل يف  عانى  أنه  إىل  إشارة  احلاوية يف  فتحة 

رأسه.

وترجح الشرطة أن يكون الرجل الذي مل يتم الكشف عن هويته 
خرج من منزله للتسوق، وحاول التخلص من بعض الصحف القدمية 
داخل حاوية القمامة، لكنه رمى عن طريق اخلطأ شيئًا آخر حاول 

اسرتجاعه فعلق لساعات يف احلاوية قبل أن يفارق احلياة.

ونفت الشرطة احتمال أن يكون الرجل من املشردين الذين يبحثون 
يف حاويات القمامة عن الطعام، حيث أن مالبسه واألغراض اليت 

مت العثور عليها حبوزته ال تشري إىل ذلك.

بعد  لندن  مشرد يف  رجل  تويف   2010 مشابهة يف  حادثة  ويف 
أن علق يف حاوية خمصصة إلعادة تدورير املالبس عندما حاول 
احلصول على بعض املالبس القدمية تقيه شر الربد يف الشتاء 

القارس.

 فتاة تنتحر مع إقرتاب موعد زواجها 
بسبب التوتر

من  معدودة  أيام  قبل  اإلنتحار شنقًا  على  بريطانية  فتاة  قدمت 
زواجها، بسبب التوتر مع إقرتاب موعد الزفاف مما جعلها حبالة 

إضطراب شديدة،
فتفاجأ حبيب الفتاة عندما وجدها مشنوقة يف منزهلما، مستبعدًا 
أن يكون السبب هواجسها من فكرة االرتباط اجلدي برجل مدى 

احلياة.
وعانت الفتاة من االكتئاب قبل 5 أعوام من احلادث لكنها تعافت 
القلق  أن  إال  األدوية،  تتناول  وأصبحت  للعالج  أن خضعت  بعد 
والتوتر سرعان ما عادا إليها ما أدى إىل تناوهلا جرعة زائدة من 
األدوية حماولًة االنتحار، وبعد حماولة االنتحار اليت سبقت وفاتها، 
أخربت والديها وحبيبها مبخاوفها من عودة االكتئاب إليها وقلقها 
من أال تكون قادرة على االستمرار يف خطط زواجها يف اخلارج، 
عندما  وحيدة  تبقى  ال  كي  معها  لإلقامة  اإلنتقال  والداها  فقرر 

يذهب خطيبها إىل العمل. 

 تدفن ابنها املشوه فيعود إليها 
معافى!

فوجئت سيدة مصرية بعد أيام من دفن ابنها املشوه، وهو يدخل 
عليها سليما معافى ميشي على قدميه،

إن  السعودية  "الوئام"  صحيفة  وقالت  صحفي.  تقرير  وفق 
فوق  من  األرض  على  بنفسها  ألقت  اليت  األم  أذهلت  املفاجأة 
الكرسي املتحرك، حماولة الزحف إىل ابنها لتأخذه بني أحضانها 

قبل أن تسقط فاقدة الوعي من أثر املفاجأة.
وكان رجال الشرطة عثروا على جثة مشوهة يف منطقة كرداسة 
جنلها  اختفاء  عن  األم  إبالغ  مع  ذلك  وتزامن  القاهرة،  غربي 

إسالم.
ولدى عرض صورة للجثة على األم، وجدت بها بعض املالمح اليت 
تشبه ابنها، فقالت إنها رمبا تعود لولدها الغائب، ثم أجري حتليل 
للحامض النووي، وأظهرت النتيجة أن اجلثة تعود بالفعل لألبن، 

فقامت األم بدفن اجلثمان.
يذكر أن األم استعادت وعيها الحقا لتجد أمامها رجال الشرطة 
النووي مل تكن دقيقة،  الذين تأكدوا أن نتائج حتليل احلمض 
ال ختص  السيدة  هذه  أسرة  مدافن  دفنت يف  اليت  اجلثة  وأن 

جنلها. 

 ياباني دهس 13 شخصاً بسيارته: 

كنت أريد قتل أي شخص 
ميكن قتله

إيف - اعتقلت السلطات اليابانية رجال يف مدينة ناغويا  طوكيو – 
بعد دهسه 13 شخصًا بالسيارة، إذ اعرتف بأنه كان يعتزم قتل 
“جابان  لصحيفة  وفقًا  الوقت،  ذلك  قتله يف  ميكنه  أي شخص 

تاميز”.
احلديدية  السكك  حمطة  قبالة  املاضية  الليلة  احلادثة  ووقعت 

املركزية يف املدينة.
عيان،  عن شهود  العامة  كيه”  إتش  “إن  قناة  نقلته  ملا  ووفقا 
زاد ريوتا أونوجي )30 عامًا( من سرعة سيارته يف تقاطع أمام 
الذي كان مكتظًا باملشاة يف  الرصيف  احملطة، وصعد بها إىل 

ذلك الوقت.
ودهست السيارة 13 من املشاة واصطدمت بشجرة. وعلى رغم 
أن 12 من الذين جرى دهسهم مصابون جبروح طفيفة، يعاني آخر 

من كسر يف العمود الفقري ونقل إىل املستشفى.
وبعد إلقاء القبض على الرجل، اعرتف بأن احلادثة كانت متعمدة 

وأنه كان ينوي قتل أي شخص.
وعلى أساس هذا االعرتاف، حتتجز السلطات الرجل بتهمة الشروع 

يف القتل ورمبا توجه له جرمية تنفيذ هجوم عشوائي.
العام  الرأي  يف  خاصًا  صدى  هلا  احلوادث  هذه  مثل  أن  يذكر 
الياباني على خلفية ما يسمى بـ”قاتل أكيهابارا”، وهو رجل يف 
العشرينيات من عمره يدعى توموهريو كاتو، دهس 17 من املارة 
يف عام 2008، ما أسفر عن مصرع سبعة منهم، يف وضح النهار 

يف قلب احلي الشعيب يف طوكيو. 

 الكتابة بالعربية تثري هلع ركاب 
طائرة هولندية

لشركة  رحلة طريان  تأخرت  نوعه،  من  غريب  حادث  يف 
“ايزي جيت” من مطار أمسرتدام اهلولندي ملدة ساعتني، 
وأعلنت حالة تأهب قصوى بعد أن أبلغ تالميذ كانوا على 
منت الطائرة الطاقم بأن رجال يكتب باللغة العربية على 

جهاز كمبيوتر حممول.
ومل  بهدوء  جيلس  “كان  الرجل  أن  الركاب  أحد  وأكد   
مؤدبا ويكتب كلمات  للريبة وكان  أية عالمات  عليه  تبد 
بالعربية واإلجنليزية” لكن أحد الطلبة أصيب باخلوف وطلب 

إنزاله من الطائرة.
بني  ترتاوح  وأعمارهم  للتالميذ  السماح  مت  ذلك  وعقب 
رحلتها  واصلت  اليت  الطائرة  من  بالنزول  عاما  و16   15
على  التعرف  مت  فيما  اإلنكليزية،  نيوكاستل  مدينة  حنو 
هوية الرجل الذي كان يكتب بالعربية، وكان طالبا إيرانيا 

بزيارة ألمسرتدام. املصدر:وكاالت 
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News

In light of the O’Farrell Gov-
ernment’s announcement that 
they will be ‘deferring’ their 
application to store radioac-
tive waste at Lidcombe, Bar-
bara Perry MP has written to 
the O’Farrell Government de-
manding that they stop play-
ing games and withdraw their 
current application to transfer 
the waste. 
The O’Farrell Government an-
nounced that plans to move 
waste from Hunters Hill to 
Kemps Creek and Lidcombe 
will be deferred until the Com-
monwealth has made a deci-
sion on whether this material 
can be disposed of at its na-
tional depository at Muckarty 
Station in the Northern Terri-
tory.  
However, there is currently a 
Federal Court challenge over 
the Northern Territory site.
“Deferring the decision is 
more about an election year 
stunt rather than a serious at-
tempt to sort the problem.  It 
may be years before the Muck-
arty issue is resolved -  what 
we need is a solution now.” 
said Barbara Perry, Member 
for Auburn. 
“If the Government was really 

AUBURN NEEDS CERTAINTY 
OVER RADIOACTIVE WASTE

serious about solving this is-
sue once and for all they 
would withdraw their current 
application entirely in order 
to give certainty to our com-
munity, particularly those resi-
dents who live within 500m of 
the Lidcombe facility, and who 
have campaigned tirelessly 
for the waste to be stored in 
an appropriate facility”. 
“I have also asked the Minis-
ters to take into consideration 
the advice of the experts who 
testified at the 2008 inquiry 
regarding the range of options 
available for disposal of the 
waste including Lucas Heights 
and Olympic Dam.” 
“Both would require changing 
legislation in order to use the 
facilities but they are viable 
solutions to this ongoing is-
sue”.
“It is pleasing that the O’Farrell 
Government has listened to 
our strong opposition to the 
storage of the Hunters Hill 
waste at Lidcombe, and is 
now admitting that there was 
“always concern” about the 
waste”. 
MEDIA CONTACT: 
BRONWEN HANNA 
0418227768
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The NSW Liberal Party 
is promising political 
donors the chance to 
dine with Premier Barry 
O’Farrell, his senior min-
isters and other MPs as 
part of a fund-raising 
drive a year before the 
next election.
An email from acting 
state director Simon 
McInnes to supporters 
this week invites them 
to ‘’join Barry O’Farrell 
and his state team’’ at a 
$300-a-head dinner at the 
Doltone House function 
centre opposite the Star 
casino next month.
Donors are given the op-
tion of purchasing a ‘’VIP 
table’’ for nine people for 
$3000 which includes ‘’a 
NSW MP’’.
They are invited to seek 
further information about 
the cost of a ‘’NSW min-
ister hosted table or head 
table seating’’.
Those unable to attend 
are given the option of 
donating between $100 
and $5000 regardless.
The invitation makes it 
clear that corporate do-
nors are welcome, fol-
lowing a decision of the 
High Court in December 
to overturn the O’Farrell 
government’s laws re-
stricting political dona-
tions to individuals on 
the electoral roll.
It stresses that property 
developers and anyone 
associated with the alco-
hol, tobacco or gambling 
industries are still pro-
hibited from donating to 
NSW political parties and 
that any donation to a reg-
istered party is capped 
at $5500. However, the 
fund-raiser comes only 
months after the Liberal 
Party’s own lawyers ar-
gued in court that corpo-
rate donations could be 
a corrupting influence, 
including on ministers.
The ban on corporate do-

O’Farrell government opens 
its doors to party donors 
with big fundraising drive

nations was the centre-
piece of laws introduced 
by Mr O’Farrell soon af-
ter taking office in March 
2011.
But unions challenged 
the laws in the High Court 
last year as they also re-
stricted how much Labor 
and its affiliated unions 
can spend on advertis-
ing during an election by 
counting union expendi-
ture against the total the 
party may spend.
In its submission, the 
state government argued 
corporate donations 
raised ‘’the potential for 
undermining the integ-
rity of governmental pro-
cesses, or the creation of 
an appearance of such’’.
It said the donations were 
associated with ‘’threats 
to integrity’’ which could 
range from ‘’overt cor-
ruption’’ to more subtle 
forms of influence.
‘’For example, a minis-
ter being more willing 
to meet with representa-
tives of a business if that 
corporation has made 
a donation to the party; 
or the perception that a 
business would have a 
better chance of getting 
its position heard by a 
minister if it is a party 
donor,’’ the submission 
said.
In its decision the High 
Court said the laws re-
stricted freedom of politi-
cal expression and found 
the corporate donations 
ban did nothing to en-
hance other anti-corrup-
tion measures in the leg-
islation, particularly the 
caps on the amount able 
to be donated, which re-
main in place.
Mr O’Farrell’s spokesman 
has said the government 
is ‘’examining reform op-
tions to improve trust 
and transparency in the 
state’s electoral funding 
system’’.

Treasurer Joe Hockey has 
committed Australia to an 
economic growth rate of 
3 per cent, well above the 
official forecast of 2.5 per 
cent, and foreshadowed 
sweeping reforms in the 
budget aimed at cutting 
unemployment.
The commitment comes at 
the end of a two-day summit 
of the world’s most impor-
tant treasurers and central 
bank officials including the 
US Federal Reserve head 
Janet Yellen, International 
Monetary Fund managing 
director Christine Lagarde 
and leaders from China, 
Japan and India.
The G20 communique 
commits the leaders to de-
velop policies that aim to 
lift their nations’ combined 
gross domestic product by 
more than 2 per cent over 
five years. The boost would 
add more than $2 trillion to 
the world economy.
But the language of the 
communique is weaker 
than expected and India’s 
Finance Minister, P. Chi-
dambaram, said he did not 
consider the growth aim 
binding.
“I don’t think it intends to 
bind countries; it is a goal,” 
he said.
“In fact it’s not so ambi-
tious as the language ap-
pears to say … cumulatively 
over a period of five years 
we will have an additional
2 per cent growth, that 
works out at roughly 0.4 
per cent a year additional 
growth.’’
The summit produced a 
breakthrough on interna-
tional tax avoidance. All 
nations agreed to adopt a 
common reporting stan-
dard for the automatic ex-
change of tax information 
and to detail their plans 
for implementing it by Sep-
tember.
During the tax session 
of the summit Mr Hockey 
told international finance 
ministers he was at a loss 
to know what to say to a 
small-business person in 
Sydney who is competing 
against ‘’a massive multi-
national that doesn’t have 
to pay tax and yet they 
have to pay tax’’.

Treasurer Hockey aims for 3% growth 
rate to slash unemployment

‘’We are mindful of this 
and we are absolutely de-
termined to get real action 
on it,’’ Mr Hockey told the 
closing press conference. 
He defended the language 
used about the aim for 
higher growth, saying the 
important thing was that 
finance ministers and cen-
tral bank governors had 
‘’decided to put a number 
on’’ an increase in growth.
‘’Each country needs to 
shape its own plan. We do 
not have central planning 
for individual economies,’’ 
he said.
The plans would be report-
ed back to the G20 leaders 
summit in Brisbane in No-
vember. They would have 
to go beyond supportive 
interest rates.
‘’We have to earn economic 
growth,’’ Mr Hockey said. 
‘’For some countries it will 
be labour market reforms 
and some competition 
policy, for others it may be 
tax reform. For all of us it 
seems to be private invest-
ment in infrastructure.’’ 
Australia’s reforms would 
aim to lift economic growth 
back above 3 per cent.
‘’The only way we can stop 
the rise in unemployment 
in Australia and in fact 
start reducing unemploy-
ment is to have growth that 
is faster than 3 per cent. 
Currently we are at around 
2.5 per cent. We have got 
to look at ways to speed up 
our economy.’’
Ms Lagarde said the aim to 
lift global growth agreed to 
by G20 members was at-
tainable.
‘’Measures to support in-
vestment, boost trade 
and promote competition 
will be essential for more 
sustainable and robust 
growth,’’ she said.
An IMF staff paper pre-
sented to the summit sug-
gested that Australia cut 
its employment protection 
legislation by 10 per cent 
and axe regulations hold-
ing back service indus-
tries.
Mr Hockey promised that 
his actions would be ‘’en-
tirely consistent’’ with the 
Coalition’s election prom-
ises.

INDEPENDENT federal MP 
Clive Palmer has stepped up 
calls for electronic voting af-
ter revelations one person is 
suspected of voting 15 times 
in the 2013 election.
Federal police will look into 
128 cases where Australians 
voted more than once.
«None of this could happen if 
people were required to pres-
ent ID,» Mr Palmer told report-
ers in Canberra on Wednes-
day.
«To board a flight you need 
ID ... but not to exercise your 
democratic rights.»
Mr Palmer said an electronic 
system would also fix the is-
sue.

Palmer seizes on wayward voters
The MP has been critical of the 
Australian Electoral Commis-
sion following a vote recount 
in the seat of Fairfax, which he 
won with a final margin of 53 
votes.
Labor senator Kelvin Thom-
son also expressed concerns 
about the lack of voter identifi-
cation at polling places.
«There>s no check during the 
day that (people) haven>t gone 
somewhere else,» he said.
«Having computers to mark 
people off the electoral roll 
would obviously help.»
Australian Greens MP Adam 
Bandt said the AEC generally 
did a good job despite some 
recent mistakes.
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THE Greens will seek to 
block the cancelled auc-
tion of carbon units to 
polluters, which the Ab-
bott government says will 
add millions to household 
bills and cause business 
uncertainty. 
Environment Minister 
Greg Hunt on Monday 
announced he had put an 
end to three auctions due 
to take place before June 
30 next year.
The intervention was 
necessary given repeal 
of the carbon tax was 
“imminent”.
“If these auctions were 
to go ahead they would 
add hundreds and hun-
dreds of millions of dol-
lars to the bills of Aus-
tralian firms which would 
then be passed straight 
through to Australian 
families,” Mr Hunt told 
reporters in Canberra.
However, he acknowl-
edged the political re-
alities of climate policy 
referring to the Labor-

Greens dominance of the 
Senate until June 30.
The two parties could 
combine to disallow Mr 
Hunt’s ministerial deter-
mination.
“Only (Labor leader) Bill 
Shorten can reinstate 
these carbon tax auc-
tions,” he said.
Greens deputy leader 
Adam Bandt signalled 
his party would try to 
reinstate the auctions in 
which companies buy 
units to mitigate their 
carbon emissions.
“We’ll not support the 
environment minister’s 
move to wind some of 
the gains that were made 
in the last parliament,” he 
told reporters.
The carbon tax repeal 
bills are expected to pass 
the Senate after July, 
when the Greens lose 
their balance of power.
Comment is being sought 
from Labor’s environ-
ment spokesman Mark 
Butler.

We want carbon auctions: Greens 
Bill Shorten has apolo-
gised for mistakenly tell-
ing Parliament that Liberal 
frontbencher Michael Ron-
aldson called the former 
Chief of Army Ken Gillespie 
a ‘’coward’’.
The Opposition Leader 
apologised on Wednesday 
night, after receiving a let-
ter from Senator Ronald-
son demanding to see the 
evidence for his ‘’coward’’ 
claim. It also  came after a 
day spent trying to deflect 
attention from comments 
made by Labor frontbench 
colleague Stephen Conroy.
During Tuesday’s Senate 
estimates, Senator Conroy 
sparked controversy by ac-
cusing Lieutenant-General 
Angus Campbell of partici-
pating in a ‘’political cover-
up’’ by citing operational 
reasons for not answering 
questions about the Abbott 
government’s secretive bor-
der protection policies.
Trying to deflect attention 
from Senator Conroy’s at-
tack on General Campbell, 
Mr Shorten told the House 
on Wednesday: ‘’What I also 
know is that . . . when Chief 
of Army General Gillespie 
was at estimates it was Sen-
ator Ronaldson who called 
him a coward,’’ during de-
bate on a motion to admon-
ish Senator Conroy.
‘’I’m sure that, given his 
time again, Senator Ron-
aldson might have chosen 
his words differently,’’ Mr 
Shorten said.
But the Special Minister 
of State, Senator Ronald-
son, had no recollection of 
calling General Gillespie a 
‘’coward’’ at an estimates 
hearing in 2011. And when 
he phoned the General to 
check, the former Chief of 
Army also did not recall the 
exchange.
Senator Ronaldson wrote 
to Mr Shorten’s office ask-
ing to see evidence for his 
claim.
‘’I wrote to Mr Shorten ask-
ing him to provide me with 
a copy of the transcript 
showing me where I alleg-
edly said this,’’ Senator 
Ronaldson said.
Mr Shorten’s staff could 
find nothing in the parlia-
mentary record to support 
his ‘’coward’’ claim.

It is understood Mr Short-
en received the letter from 
Senator Ronaldson at 
7.20pm and at 7.26pm he 
entered the House to cor-
rect the record and apolo-
gise.
‘’This afternoon I referred 
to the Special Minister of 
State,’’ Mr Shorten said. 
‘’At the time I had been ad-
vised that the minister had 
made the remark I attrib-
uted to him.
‘’Tonight at 7.20pm, I re-
ceived a letter from the 
Special Minister of State 
advising that he has no 
recollection of making that 
remark.
‘’Therefore, I wish to cor-
rect the record and I apolo-
gise to the Special Minister 
of State.’’
Mr Shorten got the ‘’cow-
ard’’ tip from his Victorian 
Labor colleague David 
Feeney. Mr Feeney had 
passed a note to the Op-
position Leader telling him 
about Senator Ronaldson’s 
alleged exchange with the 
Chief of Army in 2011.
When Fairfax Media called 
Mr Feeney on Thursday 
morning, the member for 
Batman admitted he might 
have unwittingly misin-
formed his leader.
‘’I witnessed a couple of 
sharp altercations [be-
tween Senator Ronaldson 
and General Gillespie],’’ 
Mr Feeney said, though 
acknowledging there was 
a difference between a 
“sharp altercation’’ and 
calling the Chief of Army a 
‘’coward’’.
‘’But the critical point here 
is that this is a device 
for the Liberal Party to 
avoid talking about issues 
that actually matter,’’ Mr 
Feeney said, citing ‘’secre-
cy, Manus Island, cuts to 
Defence and the difficulties 
that Senator Nash is expe-
riencing’’.
Senator Ronaldson said he 
wanted a ‘’formal retrac-
tion’’ from the Opposition 
Leader.
‘’The only way the record 
can be properly corrected 
is for a full and unequivo-
cal retraction of the allega-
tion and this must be done 
in the House by Mr Short-
en,’’ he said.

Bill Shorten apologises over mistaken comments 
to Parliament in defence on Stephen Conroy

ASSET management firm 
Transfield Services has 
won a $1.2 billion contract 
to provide garrison and 
welfare services over a 
20-month period at Aus-
tralia’s offshore refugee 
processing centres on 
Nauru, and Manus Island 
in Papua New Guinea. 
Transfield Services said 
on Monday that it had re-
ceived a formal Letter of 
Intent from the Common-
wealth of Australia for the 
award of a contract.

On Manus, Transfield will 
sub-contract security ser-
vices to Wilson Security, 
as it has on Nauru.
“Transfield Services has 
considerable experience 
in this type of work, hav-
ing been on Nauru since 
the centre there was es-
tablished and before that, 
providing similar services 
at Defence facilities across 
NSW, Victoria, South Aus-
tralia and Western Austra-
lia,” Transfield chief exec-
utive Graeme Hunt said.

Transfield wins $1.2bn contract 

The Environment Minister has put a stop to carbon unit auctions, but 
says it could be disallowed. Source: AAP 

IMMIGRATION Minister 
Scott Morrison admits 
there are still questions 
to be answered about 
the violence and death 
of an asylum seeker at 
the Manus Island deten-
tion centre. 
Mr Morrison is facing 
calls for his sacking 
after acknowledging 
initial information he 
released last week was 
wrong.
The Greens and refugee 
advocates are demand-
ing the minister’s head 
after he admitted that 
most of the violence - 
including the death of 
23-year-old Iranian man 
Reza Berati - had likely 
happened inside the 
centre, not outside, as 
first claimed.
Mr Morrison insists 
initial information he 
released was qualified 
by conflicting reports 
of what occurred at the 
centre.
“There’s still a lot of 
questions to be an-
swered,” he told ABC 
Radio on Monday, not-
ing investigations by 
Papuan New Guinea 
police and independent 
reviewer.
Mr Morrison said he did 
not know how Mr Berati 
died nor would he con-
firm reports the young 

man was shot.
Labor will use parlia-
ment’s question time on 
Monday to pursue the 
minister over his con-
flicting explanations.
“I want to find out what 
actually happened on 
Manus Island,” opposi-
tion frontbencher Tony 
Burke told Sky News.
He accused Mr Morrison 
of being too focused on 
media management of 
the issue, rather than 
obtaining correct infor-
mation.
Opposition Leader Bill 
Shorten said Prime 
Minister Tony Abbott’s 
defence of Mr Morrison 
for not being a “wimp” 
was irrelevant.
“We don’t need people 
who are wimps or not 
wimps, we need people 
who know what they’re 
doing,” he told ABC ra-
dio in Melbourne.
Parliamentary secre-
tary Simon Birmingham 
rejected Labor sugges-
tions there should be a 
speedier investigation 
of the incident.
“Everyone wants to 
get to the bottom of 
this, especially Scott 
Morrison,” he told Sky 
News.
He dismissed as “ri-
diculous” calls for the 
minister’s sacking.

More to come on Manus riot: 
Morrison 
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Scott Morrison admits there are still questions to be answered 
about Manus Island. Source: AAP
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TONY Abbott admitted 
to colleagues voters are 
understandably anxious 
about the government’s 
budget plans. 
He told the joint party 
room, the public know 
the upcoming May bud-
get has to be a tough one, 
so it’s the Coalition’s job 
to reassure them.
Mr Abbott insisted no 
commitments would be 
broken, but said there 
would be room to make 
tough decisions, arguing 
the challenge they face 
is more difficult than the 
books left for the How-
ard government.
“The Government does 
have a very big fiscal 
repair job,” he later told 
reporters.
“We will repair the bud-
get in ways which are 
entirely consistent with 
our pre-election commit-
ments.”
Mr Abbott has flagged 
cuts to growth in health 
and education spending, 
but not until after the 
next election.
In a speech to the Aus-
tralia-Canada Economic 
Leadership Forum, the 
Prime Minister stressed 
the need to reduce “less 
productive spending” to 
achieve the best value 
for money for taxpayers.
“We will keep our pre-
election commitments to 
maintain health spend-
ing and school spending 
but we must reduce the 
rate of spending growth 
in the longer term if debt 
is to be paid off and good 
schools and hospitals 
are to be sustainable,” 
Mr Abbott said.
He explained how the 
May budget will look 
to put Australia on the 
“right track” and start 
the process to avoid 
looming deficits.
Labor has jumped on 
his words, accusing the 

government of preparing 
to wield the axe.
“We know again from a 
speech last night from 
the Prime Minister he has 
every intention of break-
ing his election prom-
ise of making cuts to 
health,” Shadow Health 
Minister Catherine King 
told reporters in Can-
berra.
“What you’ve seen is 
Peter Dutton and Joe 
Hockey out there trying 
to create a sense of cri-
sis, softening people up 
for cuts to health, for a 
horror budget in health.”
Ms King used a proposal 
for a $6 co-payment to 
see a GP as an example 
of the “huge specula-
tion” about the Coali-
tion’s intentions.
Finance Minister Mathias 
Cormann insisted there 
will be no cuts to health 
and education, as the 
Coalition had pledged 
before the election.
But Senator Cormann 
admitted the government 
needed to limit spending 
growth.
“In order to ensure that 
our investment in world 
class hospital services, 
in world class educa-
tional services remains 
sustainable into the fu-
ture we do have to en-
sure that funding is as 
efficient as possible,” 
he told reporters in Can-
berra.
“If we just keep ramp-
ing up spending inef-
ficiently and not well 
targeted we would have 
to charge and impose 
more taxes on people 
than what people would 
want us to do.”
The Minister said spend-
ing growth in very im-
portant areas across 
government needs to 
be “as high as neces-
sary, but as low as pos-
sible”.

Tony Abbott preparing to 
wield the axe on health and 
education budgets BILL Shorten has told 

colleagues the federal 
opposition’s message on 
jobs and Medicare is get-
ting through to voters. 
The latest Newspoll has 
Labor leading the coali-
tion on a two-party-pre-
ferred basis 54-46 per 
cent, with its primary vote 
surging four per cent to 
39 per cent.
But Mr Shorten, address-
ing the Labor caucus on 
Tuesday, noted there were 
still about 90 Newspolls 
before the next election.
Polls were like “trying to 
use the second hand to 
tell the time”, he said.
But clearly buoyed by 
the result, he said La-
bor’s message on jobs 
and Medicare was getting 
through.
“We see the government 
fighting fiercely for the 
jobs of Scott Morrison 
and Fiona Nash, and then 
abandoning the jobs of 
ordinary Australians,” he 
added.
Mr Shorten said he was 
disgusted by the actions 
of disgraced former La-
bor MP Craig Thomson, 
who will be the subject of 
a parliamentary apology 
later on Tuesday.
“Craig Thomson’s ac-
tions were a betrayal of 
his members, his union 

and of the union move-
ment,” he said.
The opposition leader 
said there was complete 
unity within caucus for 
an independent inquiry 
into the recent riot at the 
Manus Island detention 
centre.
Labor also supported the 
reinstatement of indepen-
dent oversight of deten-
tion centres.
With reports Qantas may 
soon sack 5000 work-
ers, Mr Shorten also 
faced questions from col-
leagues angry at the air-
line’s management.
He told them issues of 
management wouldn’t 
change Labor’s support 
for jobs, in reference to 
whether the government 
should provide assis-
tance to the national car-
rier.
Mr Shorten said the un-
precedented re-run of the 
West Australian Senate 
election would be fought 
on issues such as the 
cost of living, jobs and 
cuts to education and 
health.
However, he dismissed 
suggestions from one 
colleague that Labor 
should rethink its opposi-
tion to the mining tax.
It would not change, he 
declared.

Labor’s message getting 
through: Shorten 
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DEPUTY Prime Minister 
Warren Truss does not 
expect the federal budget 
to be repaired within the 
Abbott government’s first 
term. 
The coalition government 
has set up a national com-
mission of audit and a 
range of other spending 
reviews in a bid to balance 
the books.
There is speculation the 
rate of education and 
health spending growth 
will be cut and the welfare 
and pension system re-
structured to achieve long-
term savings.
Mr Truss says the gov-
ernment will make some 
decisions immediately to 
restore the balance sheet, 
but these will be balanced 
by the need to meet the 
coalition’s 2013 election 
commitments on health 
and education.
“We are committed to pro-
viding the kind of funding 
that is necessary for a mod-
ern education system,” he 
told reporters in Canberra 
on Tuesday.
The government knew 
health was a national prior-
ity and it would consume a 
very substantial part of the 
commonwealth budget.
“But naturally we will be 
seeking to make savings 
where they can be made,” 
he said,.
Mr Truss said it had taken 
some time for the previous 
Labor government to get 
the budget into a mess.
“I don’t expect we are go-
ing to be able to do all the 
repair that is going to be 
necessary in the budget 
in the first term,” he said, 
adding it would take some 
years to fully return to a 
satisfactory balance.
Earlier, Education Minister 
Christopher Pyne rejected 
suggestions Prime Minis-
ter Tony Abbott would go 
to the next election with 
spending cuts to health 
and education as part of a 
long-term strategy to bal-
ance the budget.
“That’s not what he said,” 
Mr Pyne said of reports of 
a speech Mr Abbott gave to 
the Australia-Canada Eco-

nomic Leadership Forum 
on Monday night.
The prime minister insisted 
the government would hon-
our pre-election commit-
ments to maintain health 
spending and school 
spending.
But he said the rate of 
spending growth in the 
longer term had to be re-
duced if good schools and 
hospitals were to be sus-
tainable.
Mr Abbott did flag a trim-
ming of the public sector 
and abolition of what he 
called new bureaucracies, 
saying they did not create 
more wealth.. The growth 
of overseas aid also would 
be substantially reduced.
The prime minister cited the 
performance of the Harper 
government in Canada as 
an indication of what might 
be in store for Australia.
The deficit there had been 
all but eliminated as much 
through restraining the 
growth of spending pro-
grams by cutting govern-
ment itself - than through 
big cuts to existing gov-
ernment programs.
The Harper government 
had cut taxes, fought 
against cheque-book gov-
ernment, de-regulated the 
economy and brought a 
robust common sense to 
the consideration of inter-
national problems, Mr Ab-
bott said.
Labor MP Matt Thistleth-
waite said the government 
would attack low and mid-
dle income earners to re-
duce the budget deficit.
“Who knows what they’ve 
got planned for pension-
ers,” he said.
Labor health spokeswom-
an Catherine King said May 
would herald a horror bud-
get for health.
Mr Abbott already had bro-
ken promises not to cut 
spending, slashing $400 
million from public hospi-
tals and funding for stroke 
co-ordinators and cancer 
care nurses, she said.
“He said on monday night, 
as have his ministers, that 
they are intending to make 
savage cuts to health,” she 
told reporters in Canberra.

Fed budget repair is years off: Truss 

THE federal government 
has approved laws to re-
instate the Green Army. 
The Howard government 
introduced the concept 
in 1996 as an alternative 
to work-for-the-dole pro-
grams.
The initial program, which 
is part of the government’s 
Direct Action plan to ad-
dress climate change, will 
involve 17- to 24-year-
olds taking part in proj-
ects for up to 26 weeks.
The projects are expected 
to include weed control, 
river clearing, tree plant-

ing, fencing and beach 
protection as well as 
work on restoring historic 
sites.
At September’s election 
the coalition promised 
250 projects in 2014-15, 
building up to 1500 proj-
ects in 2018-19 when the 
Green Army would be-
come a standing force of 
15,000 people a year.
The initial annual cost 
would be $50 million.
Coalition MPs approved 
a bill to reinstate the pro-
gram at a meeting in Can-
berra on Tuesday.

Green Army bill approved by 
coalition
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Defence Force chief Gen-
eral David Hurley has hit 
back at Labor defence 
spokesman Stephen Con-
roy over his attack on the 
integrity of the Abbott 
government’s military 
border protection chief.
Fronting a Senate esti-
mates hearing on Wednes-
day morning, General 
Hurley launched a robust 
defence of Lieutenant-
General Angus Campbell, 
whom Senator Conroy 
on Tuesday accused of 
being part of a ‘’political 
cover-up’’ about border 
protection.
‘’I was surprised at the ac-
cusations made against 
Lieutenant-General An-
gus Campbell,’’ General 
Hurley said. ‘’I am pleased 
these accusations were 
withdrawn but unfor-
tunately once said, the 
shadow will linger.
‘ ’ L ieu tenant -Genera l 
Campbell has a reputa-
tion in Canberra, and 
more widely in Australia 
and overseas, of integ-
rity, intellect and studied 
impartiality. He is widely 
respected across Austra-
lia’s political divide.’’
In his Tuesday attack, 
Senator Conroy para-
phrased the Hollywood 
film A Few Good Men, 
asking General Camp-
bell, ‘’can’t we handle the 
truth?’’
When General Campbell 
began to reply that he had 
explained the reasons for 
the secrecy over border 
protection - he has often 

in the past cited opera-
tional reasons - Senator 
Conroy cut in, saying: 
‘’You’re engaged in a po-
litical cover-up.’’
General Campbell replied 
that he took ‘’extreme of-
fence’’ at the remark.
Senator Conroy withdrew 
the remark after the com-
mittee chairman, Liberal 
Senator Ian Macdonald 
halted the hearing for 
about 10 minutes.
After General Hurley’s 
statement on Wednesday 
morning, Senator Conroy 
suggested to the Senate 
hearing that his attack the 
previous day had been 
aimed more at the Abbott 
government.
‘’I have no criticism what-
soever of service person-
nel carrying out govern-
ment orders,’’ he said.
But he added: ‘’The ma-
jority of Australians do 
not support the secrecy 
with which this operation 
is being . . . conducted 
by the government. No 
Australian wants to see 
the politicisation of our 
armed services. This gov-
ernment is continuing to 
run this operation and 
hide behind the military.’’
In an apparent reference 
to the recent accusations 
that navy and Customs 
personnel had deliber-
ately burned the hands 
of asylum seekers, Sena-
tor Conroy added that the 
government was ‘’allow-
ing a stain to hang over 
our service personnel by 
refusing to allow a full ac-

General David Hurley defends Lieutenant-General Angus 
Campbell after Labor accusations of ‘political cover-up’ 

counting and rebuttal of 
accusations that are be-
ing made against service 
personnel’’.
Prime Minister Tony Ab-
bott on Wednesday morn-
ing said that Senator Con-
roy should apologise.
‘’I think it was unfortu-
nate that Senator Conroy 
had, what can only be de-
scribed as, a brain snap 
before Senate estimates,’’ 
he said.
‘’Let’s face it, Senator 
Conroy isn’t just any sen-
ator – he is a very senior 
leader of the Labor Party 
in the Senate and he is 
the shadow minister for 
Defence. Now, under all 
the circumstances I think 
it would be big of Senator 
Conroy if he were to apol-
ogise and if he isn’t big 
enough himself to apolo-
gise, I think a word in his 
ear by his leader would be 
right.’’
Mr Shorten said on 
Wednesday that Labor 
supported the work of the 
military.
‘’Our beef has always 
been not with the military 
but with their political 
masters, the Abbott gov-
ernment who veil their ac-
tions in a cloak of secrecy 
and are not upfront with 
the Australian people,’’ 
he told reporters.
‘’What Senator Conroy 
has also been doing is 
demanding that the Aus-
tralian government don’t 
treat the Australian peo-
ple like mushrooms and 
not tell them whats going 
on with immigration and 
border security.’’
On Tuesday Defence 
Minister David Johnston 
blasted Senator Con-
roy for his comments 
and comparing General 
Campbell to a ficticious 
Hollywood fantasy char-
acter.
‘’General Campbell was 
subject to an unprovoked 
and most outrageous at-
tack by the shadow minis-
ter for defence,’’ Senator 
Johnston said.

QANTAS will axe 5000 
jobs after posting a $252 
million first half loss. 
The airline says the job 
cuts are part of its a bid to 
cut $2 billion in costs over 
three years.
It also says it will cut 
capital expenditure by 
$1 billion over the next 
two financial years and is 
planning big changes to 
its fleet and network.
Meanwhile, Qantas has 
announced it would hand 
back its Brisbane Airport 
lease for $112 million, 
though it will retain exclu-
sive use of most of north-
ern end of terminal until 
2018.
Of the planned job cuts, 
Qantas says 1500 will 
come from management 
and non-operational 
roles.
The remainder of the loss-
es will come as a result of 
changes to the fleet and 
network, the restructure 
of maintenance opera-
tions and the restructure 
of catering facilities.
Wages for all staff will be 
frozen, while chief execu-
tive Alan Joyce has al-
ready taken a 36 per cent 
pay cut.
The airline says more 
than 50 aircraft will be de-
ferred or sold, with older 
planes like 747s to be re-
tired early and orders of 
A380s and B787-8s to be 
delayed.
It will also axe underper-
forming routes including 
its Perth to Singapore 
service, while timing and 
aircraft changes will be 
made to other routes.
The underlying $252 mil-
lion loss is at the bottom 
end of the $250 million to 
$300 million loss the air-
line flagged in December.
But it is a sharp deterio-
ration from the $192 mil-
lion full-year underlying 
profit it recorded for the 
2012/13 financial year.
Mr Joyce said the result 
was unacceptable and re-
quired tough decisions.
“We must take actions 
that are unprecedented 
in scope and depth to 
strengthen the core of the 

Qantas Group business,” 
he said.
Australian Greens MP 
Adam Bandt fears Austra-
lian money and jobs could 
be on the next 747 flight 
to Singapore or Kuala 
Lumpur, if foreign owner-
ship rules are relaxed.
He repeated calls for any 
government assistance 
to come with strings at-
tached to protect jobs.
Independent MP Bob Kat-
ter is concerned about 
aircraft maintenance be-
ing sent overseas.
He said foreign workers 
paid $30,000 to repair air-
craft won’t fix Australian 
planes to proper stan-
dards.
“Qantas has never had an 
accident yet every other 
airline has fallen out of 
the sky,” he told report-
ers.
Labor backbencher Rob-
ert Mitchell, who has 
scores of Qantas work-
ers in his electorate near 
Melbourne’s Tullamarine 
Airport, fears many could 
face unemployment.
“There’s still many peo-
ple in my communities 
who are ex-Ansett staff 
who are struggling to find 
work,” he said.
Qantas shares fell four 
cents, or 2.8 per cent, to 
$1.23 at the start of trad-
ing on Thursday.
Mr Joyce said the airline 
continued to see major 
opportunities for its sub-

Qantas to axe 5000 jobs
sidiary Jetstar in Asia, 
despite challenging con-
ditions and calls for it to 
exit the market.
However, he said Jet-
star Asia would suspend 
its expansion in Singa-
pore until conditions im-
proved.
“Jetstar has been a pio-
neer Australian brand 
across Asia and we con-
tinue to see major op-
portunities for it in the 
world’s fastest-growing 
aviation region.”
Mr Joyce again hit out at 
rival Virgin, which counts 
three foreign airlines - Eti-
had, Singapore Airlines 
and Air New Zealand 
among its owners.
“The Australian domestic 
market has been distorted 
by current Australian avi-
ation policy, which allows 
Virgin Australia to be ma-
jority-owned by three for-
eign government-backed 
airlines yet retain access 
to Australian bilateral fly-
ing rights,” he said.
“Late last year, these 
three foreign-airline 
shareholders invested 
more than $300 million 
in Virgin Australia.... that 
capital injection has sup-
ported continued domes-
tic capacity growth by 
Virgin Australia despite 
its growing losses.”
Qantas said it had a to-
tal liquidity of $3 billion, 
including $2.4 billion in 
cash reserves.
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Defence Force chief General David Hurley has weighed in on the com-
ments from Senator Stephen Conroy to border protection chief Angus 
Campbell. Photo: Alex Ellinghausen

News

QANTAS workers are being 
punished for poor business 
decisions made by the com-
pany, a union says. 
The airline’s decision to axe 
5000 full-time jobs is short-
sighted, the Australian Ser-
vices Union says.
“It’s outrageous that so 
many Qantas (and Jetstar) 
staff are going to bear the 
brunt of the poor business 
decisions made by Qantas 
in recent times,” ASU as-
sistant national secretary 
Linda White said.
“The ASU will fight for each 
and every job.”
Qantas is also extending an 

executive wage freeze to all 
its employees.
“It’s punishing the workers 
for the poor business deci-
sions made by (CEO) Alan 
Joyce,” Ms White said.
Victorian ASU secretary In-
grid Stitt says the union’s 
members are front-line 
customer service staff who 
earn modest wages and 
have always been prepared 
to adapt to make the airline 
more efficient.
“Qantas is putting their rep-
utation and the satisfaction 
of Australian customers on 
the line with today’s an-
nouncement,” Ms Stitt said.

Qantas decision short-sighted: Union
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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

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
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

تخلصوا من املدفوعات الشهرية والسنوية باقتناء هذا الجهاز العجائبي الذي يـُدخل إىل منازلكم 
العالم العربي بأكمله مع مجموعة واسعة من األفالم العربية واالنكليزية واليونانية املتنوعة

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات 
العربية ترضي جميع أفراد العائلة

 سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

0 4 1 1 1 9 3 3 3 6  لالتصال: قيصر  

Intervision
شركة قانونية 

100% مسجلة يف 
الدوائر االسرتالية

مع
ABN & ASIC 

جهاز يعمل بطريقة التلفزيون العادي وبعض القنوات 
التي يحتويها ال يحتويها اي جهاز آخر 

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

صرعة العصر من مؤسسة انرتفيجن

$ 600

اآلن بـ 

450$ فقط

office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
Web: www.intervision.com.au
Email: efs_1@optusnet.com.au

نقدم لكم اكثر من 230 قناة فضائية من الشرق االوسط..
زوروا مكاتبنا على العنوان أدناه لتستفيدوا من الفرصة وتتأكدوا من مصداقيتنا 

وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..
لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم 
الخدمة املمتازة والسريعة على رقم املكتب: 788 922 1300

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم
حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية

تتأثر  ال  تقطـّع  او  انقطاع  دون  صافية  نقية  شاشة  يعطيكم  الجديد  الجهاز 

بتغريات االنرتنت
فمثاًل  البلدان  حسب  مجموعات  يف  متسلسلة  القنوات 

القنوات اللبنانية تأتي متتابعة )وراء بعضها البعض(
القنوات مرقمة مما يخفف عنكم عناء التفتيش عن القناة 

التي تريدون مشاهدتها

تضع العالم بني يديكم
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