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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

اجللسة الصباحية من مناقشة البيان الوزاري شهدت محاوة سجاالت ونشر غسيل

احلكومة نالت ثقة ٩٦ نائباً وحجبها ٤ وامتنع واحد

انتهت  الثاني  اليوم  ويف 
الوزاري  البيان  مناقشة 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

التتمة صفحة  6 ،7 و18
النواب  عدد  وارتفع 
املتكلمني اىل ٣٥، وشهدت 

سجاالت  الصباحية  اجللسة 
كلمة  خالل  أبرزها  حامية 

الرئيس بري مرتئسا الجلسة

ضبط معمالً لتصنيع العبوات يف الصرخة

اجليش السوري يستعيد قلعة احلصن
السوري  اجليش  سيطر 
بريف  احلصن  قلعة  على 
منهيًا  الغربي،  محص 
سيطرة  من  سنتني  بذلك 
اجملموعات املسلحة عليها.

ورفع اجليش العلم السوري 
فوق القلعة احلصن تأكيدًا 
الستعادة السيطرة عليها.

وأفيد يف محص أن معظم 
انسحبوا  الذين  املسلحني 
تنظيم  يتبعون  القلعة  من 

أعلنت روسيا الئحة عقوباٍت 
املسؤولني  من  عدد  على 
األمريكيني، وذلك ردًا على 

موسكو تفرض عقوبات على مسؤولني أمريكيني 
بينهم ماكني وتتوعد بالرد على اي عمل عدائي

التتمة صفحة  31

فرضتها  اليت  العقوبات 
مسؤولني  على  واشنطن 
على  روس  أعمال  ورجال 

النائب أمحد فتفت وشارك 
فيها رئيس جملس النواب 
جنيب  والرئيس  بري  نبيه 
ميقاتي والنائب علي بزي 
والنائب هادي حبيش، فيما 
املسائية  اجللسة  انعكست 
الرئيس  فيها  حتدث  اليت 
نقوال  والنائبان  السنيورة 
على  رعد  وحممد  فتوش 
من  األول  اليوم  جلسات 
رئيس  رد  وجاء  اهلدوء 
احلكومة متام سالم خمتصرًا 
احلكومة  مواقف  وموضحًا 
امللفات  من  عدد  من 
يف  النواب  تناوهلا  اليت 

كلماتهم.
خالل  املفارقة  وكانت 

خلفية أحداث أوكرانيا.
وتشمل العقوبات الروسية 

أسرتاليا ترصد أجزاء حمتملة للطائرة املاليزية

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

ألبان وأجبان شتورا
لالتصال من ٩ صباحا حتى 12 ظهرا
 على: 7359 9793 )02(

الوزراء  رئيس  أعلن 
األسرتالي طوني أبوت أن 
أن  احملتمل  من  جسمني 
بالطائرة  مرتبطني  يكونا 
ِاملاليزية قد ظهرا بواسطة 
األقمار اإلصطناعية وقالت 

أسرتاليا إن اجلسم الكبري 
األقمار  كشفته  الذي 
للطائرة  االصطناعية 
 24 طوله  يبلغ  املاليزية 

مرتا.

من  وهم  الشام  جند 
اللبنانيني.

من  فرقتان  وقامت 
بتمشيط  السوري  اجليش 
دخوهلا  ثم  ومن  القلعة 
موفد  وأشار  واستعادتها. 
اجليش  أن  إىل  امليادين 
مع  بعناية  تعامل  السوري 
احلصن  بلدة  خصوصية 
األثرية  القلعة  لوجود 

ليبيا تعلن 
احلرب على 

اإلرهاب
الليبية  احلكومة  أعلنت 
اخلميس  االول  امس  ليل 
على  احلرب  ستعلن  أنها 
للمرة  متهمة  اإلرهاب 
»تنظيمات  علنا  األوىل 
وراء  بالوقوف  ارهابية« 
اإلعتداءات  عشرات 
ضد  اإلغتيال  وعمليات 
أجهزة األمن والغربيني يف 

شرق البالد.
يف  احلكومة  وقالت 
موقعها  على  نشر  بيان 
يكون  »لن  اإللكرتوني 
يف  لإلرهاب  مكان  هناك 
ليبيا )...( وجيب أن يكون 
استعداد  على  الليبيون 

التتمة صفحة  31
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بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   !5L   $165

اسـتقامة يف الـعمل

صـدق يف الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

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

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

معاجل روحاني

زورونا وستذهلكم النتائج

FAROUK

0406 281 985

Spiritual Healer
Mr. KANJOU

املــعاجل الروحــاني
مسرت كاجنو

An international African spiritual healer and 
clairvoyant with 20 years experience inherited from 
family with a very good reputation of helping people 
all over the world. I strongly believe i can solve your 
problems in the quickest way even if you have been 
let  down by other people.
Are you suffering from  influence, blockage, 
unknown deseases, or an unhappy situation, sexual 
problem, bad luck, business matters, black magic, 
exams, court cases, unhappy marriage, relationship 
problems.... Please Do Not Hesitate to call;
Mr. KANJOU;  0405 901 564

معاجل روحاني افريقي عاملي لديه 20 عاما خربة ورثها عن عائلته اليت لديها سجل 
ممتاز يف مساعدة أشخاص من سائر احناء العامل.

هل تعانون من إحباط أو ضغوط أو مشاكل جنسية أو  أوجاع ظهر أو مشاكل صحية 
أو عملية.. هل تعانون من السحر االسود او دعاوى قانونية او زواج غري سعيد او 

مــشاكل يف الـعالقات..
إتصلوا بالسيد كاجنو على الرقم

0405 901 564
خــربة 20 عـاما 

نتيـجة مـذهلة ومـضمونة %100
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لبنانيات

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

جملس االدارة:
انطونيوس بو رزق - عبداهلل طويل 

سامي مظلوم 

Email:cjmassoud@optusnet.com.au

رئيس التحرير: انطونيوس بو رزق

مكتب ملبورن: كميل مسعود
مدير التحرير: سامي مظلوم

Contact Info 
Tel:(02) 8764 8186   Fax:(02) 8764 8062

العماد  اجلمهورية  رئيس  أجرى 
ميشال سليمان سلسلة اتصاالت 
مشلت املسؤولني، لالطالع على 
الصاروخي  القصف  تفاصيل 
واجلوي الذي تعرضت وتتعرض 
القريبة من  والبلدات  القرى  له 
احلدود مع سوريا مشاال وبقاعا.
املقبول  غري  من  انه  واعترب 
سكانا  اللبنانيني  استمرار 
اطراف  لقذائف  عرضة  ومناطق 
الصراع يف سوريا، وان املطلوب 
التوقف  هو  االفرقاء  هؤالء  من 
عن جعل املناطق اللبنانية هدفا 
املدفعي  وقصفهم  لقذائفهم 
ميكنه  ال  لبنان  الن  واجلوي 
االمر،  هذا  االستمرار يف حتمل 
على  العمل  اجليش  من  طالبا 

رئيس اجلمهورية ارتاح ألجواء املناقشات النيابية 
واطلع على تفاصيل القصف الصاروخي للحدود
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املطلوب  كما  احلدود،  ضبط 
من  احلدود  هذه  ضبط  ايضا 
اجلانب اآلخر حتت سقف احرتام 
للقوانني  دولة  كل  سيادة 

واملعاهدات الدولية.
الرئيس  أبدى  ثانية،  جهة  من 
سليمان ارتياحه ألجواء املناقشات 
معربا  الوزاري،  للبيان  النيابية 
عن أمله يف أن تنطلق احلكومة 
مسلحة بثقة اجمللس النيابي إىل 
ملواكبة  واجملدي  املنتج  العمل 
وتطورات  املقبلة  االستحقاقات 

املرحلة وظروفها.
عرض  اجلمهورية  رئيس  وكان 
مع كل من الوزيرين السابقني 
اخلازن  ووديع  اهلاشم  جوزف 

التطورات الراهنة.

القوات  حزب  رئيس  قال 
اللبنانية مسري جعجع اننا سنعمل 
بكل قوانا كي ال يصل احد من 
اجلمهورية،  رئاسة  اىل  آذار   ٨
اجياد  اىل  الوزراء  داعيا جملس 
االمنية املرتدية  حلول لالوضاع 
يف عرسال وطرابلس يف اسرع 

وقت.
معراب  يف  جعجع  استقبل  فقد 
وزير العدل اللواء اشرف ريفي 
انتهاء  بعد  االول  امس  ليل 
اجللسة املسائية جمللس النواب 

على مدى ساعتني.
سرتيدا  النائب  حضور  يف 
االعالم  جهاز  رئيس  جعجع، 
ملحم  القوات  يف  والتواصل 
اإلعالمي  واملستشار  الرياشي، 

للوزير ريفي أسعد بشارة.
األوضاع  اجملتمعون  حبث  وقد 
لبنان  يف  العامة  السياسية 
املتأزم  األمين  الوضع  والسيما 

يف كل من طرابلس وعرسال.
من جهة أخرى، التقى جعجع وفدا 
من دائرة املصارف يف مصلحة 
يف  اللبنانية،  القوات  نقابات 
املساعد  العام  االمني  حضور: 
يارد،  غسان  املصاحل  لشؤون 
شربل  النقابات  مصلحة  رئيس 
املصارف  دائرة  ورئيس  عيد 
يف  وتداولوا  حناس.  رامي 

شؤون مصرفية وسياسية.

ليس منطقيا
وامس قال جعجع يف تصريح: ال 
ميكن للقوات أن تكون كغريها 
وتدخل اىل احلكومة حتت شعار 
فهذا  الداخل،  من  املعارضة 
بطريقة  وليس  منطقيا  ليس 

عمل.
وسأل: ماذا كان مطروح علينا؟ 
احلكومة  يف  ونشرتك  نأتي  أن 
مع هذه دويلة حزب اهلل، الدليل 
على صوابية خيارنا هو ما رأيناه 
أن  وهو  الوزاري،  البيان  يف 
السياسة العامة للحكومة ستكمل 
حزب  سابقا.  االمور  كانت  كما 
سوريا  يف  بقتاله  سيكمل  اهلل 
يف  مستقال  جسما  وسيكون 
بسالحه  أكان  اللبناني  الداخل 
اىل  مشريا  االمين،  بوضعه  أو 
أن ال معطيات كافية لديه تؤكد 
 package أن احلكومة أتت نتيجة
deal واملؤشرات اليت يراها اىل 
ميل  مع  باحلسم  تسمح  ال  اآلن 
احلكومة جمرد  أن  باجتاه  بسيط 
خطوة ظرفية، لكن ال ميكن اجلزم 
اللتقاط  قليال  االنتظار  وجيب 

مؤشرات أخرى.
وشدد على أنه ال ميكن للقوات 
بشكل  إال  احلكومة  مع  التعاطي 
سابقاتها،  كما  موضوعي، 
بعض  للقوات  ألن  فليس 
االصدقاء يف احلكومة ستسكت 
خيالف  أي شيء  عن  تتسرت  او 
مصلحة  يف  يضر  او  قناعاتها 
واوفياء  واضحني  البلد.سنكون 
للشعب اللبناني قبل كل شيء 

وقبل حتى وفائنا للحلفاء.
ان  ميكن  التعطيل  أن  واعترب 
إما  طريقتني:  خالل  من  حيصل 
اجمليء  او  االنتخابات،  تعطيل 
طعمة  وال  له  لون  ال  برئيس 
املرشح  كنموذج  رائحة  وال 
يسمي  مبا  أؤمن  ال  التسووي. 
بالرئيس التسووي الذي يساير 
الكل وال ميلك وجهة نظر معينة. 
فمن املعروف ان لبنان منقسم 
بني  جدا  واضح  بشكل  عموديا 
بعضهم  آذار.  و٨  آذار   14
الثالث،  الطريق  مشروع  يطرح 
فما هو هذا املشروع وهل من 
يتعلق حبصر  ما  ثالث يف  خيار 
او  اللبناني  اجليش  بيد  السالح 
أغالق  او  قبضته؟  خارج  إبقائه 
من  السورية  اللبنانية  احلدود 
نصف  إىل  نعمد  هل  عدمها؟ 
إغالق؟ او سيادة الدولة؟ نعمل 
يف  او  سيادة؟  نصف  على 
موضوع القتال يف سوريا؟ بدل 
ان يكون هناك ٨000 مقاتل من 
إىل  العديد  خنفض  اهلل  حزب 

4000؟.
ليس بيت القصيد

وقال جعجع: ليس بيت القصيد 
آذار   14 امنا  مرشحا،  يكون  أن 
اليت ختوض معركة وطنية كربى 
معركة  ان ختوض  اال  ال ميكنها 
بكل  اجلمهورية. سنعمل  رئاسة 
 ٨ من  احد  يصل  ال  كي  قوانا 
آذار اىل الرئاسة بل من 14 آذار 
ووضوح،  صراحة  بكل  وهذا 
مشروعنا  إيصال  هدفنا  الن 
السياسي والباقي تفاصيل. ال 
مشكلة داخل 14 آذار إمنا جيب 
الداخلي  بيتها  ترتيب  يتم  أن 
وعلى ما يبدو ان فريق ٨ آذار 
خلوض  وجنوده  وحداته  حيشد 

معركة العماد عون.
ظاهرة  ضد  حنن  أضاف: 
االنتحاريني باملطلق، ولو كانت 
حوادث عربا معزولة يف الزمان 
ان  دون  من  ووقعت  واملكان 
اهلل يف  حزب  قتال  مع  تتزامن 
كان  ذلك  أن  أظن  ال  سوريا، 

حوادث  إنتحاريني.  سيولد 
من  صغرية  جزئية  هي  عربا 
أخرى،  السبب، وعرسال جزئية 
واحلوادث يف عكار جزئية، و7 
حزب  وقتال  جزئية كربى،  أيار 
االكرب،  اجلزئية  سوريا  يف  اهلل 
القصري  بسقوط  واالحتفاالت 
بريوت  شهدتها  اليت  ويربود 
هذا  تكوين  يف  ايضا  تساهم 
جمتمعة  اجلزئيات  هذه  املناخ. 
أدت اىل بروز انتحاريني، وأكرر 
كيف  وإال  ضدها.  كليا  حنن 
الظاهرة  تفسر عدم وجود هذه 
أشهر،  ستة  قبل  لبنان  يف 
الشرق  وهي ظاهرة موجود يف 

االوسط منذ زمن.
اىل  الوزراء  جعجع جملس  ودعا 
األمنية  لألوضاع  احللول  اجياد 
وطرابلس  عرسال  يف  املرتدية 
مستهجنا  ممكن،  وقت  بأسرع 
من  باألمس  حصل  ما  بشدة 
قطع للطرق عن مدينة عرسال، 
التدابري  باختاذ  الدولة  ومطالبا 
اذا  عرسال  داخل  الالزمة 
جيب  تدابري  من  هنالك  كانت 
الالمباالة  واستغرب  اختاذها. 
يف التعاطي مع أحداث طرابلس 
يف  االشتباكات  جوالت  وجتدد 
كل مرة من دون أن يتم حزم 
األمر ملرة واحدة ونهائية، األمر 
الذي بات يستنزف املدينة بشرا 
وحجرا، ويدمر اقتصادها، ويف 
حال استمرار هذه احلالة خنشى 
الطائفي  الشحن  هذا  يؤثر  أن 
يف  التعايش  جو  على  مستقبال 
املدينة ما قد يغري يف تكوينها 

االجتماعي.

زيارة اوباما
وأكد أنه لن يكون لزيارة اوباما 
السعودية  العربية  اململكة  إىل 
أي تداعيات، فالوضع يف سوريا 
حاليا سارحة والرب راعيها. أما 
االزمة  بتطورات  يتعلق  ما  يف 
خبطاب  رأيت  فأنا  االوكرانية، 
خطابا  الثلثاء  بوتني  الرئيس 
قويا، لكن بالرغم من ذلك لن 
يكون أي ردة فعل من الرئيس 
أوباما وهو ال يتسرع وال يتوقف 
عند ذلك. حدود احلل يف االزمة 
بذهاب   2 جنيف  هو  السورية 
النظام واجمليء حبكومة إنتقالية 

جعجع تناول مع ريفي جممل التطورات احمللية واالقليمية:

سنعمل بكل قوانا كي ال يصل احد من ٨ آذار اىل رئاسة اجلمهورية

 أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

اجلميع  من  مقبولة  أشخاص  من 
لتبدأ عملية سياسية، وال يوجد 
ماليني احللول ولو تأخرت االزمة 

فهذا هو احلل النهائها.
مفقودين  وجود  أن  واوضح 
السورية  السجون  يف  لبنانيني 
القوات قبل  قناعة راسخة لدى 
صحيفة  يف  املنشورة  الوثائق 
اتت  اليت  االوسط،  الشرق 
فريق  وهناك  قناعاتنا،  لتثبت 
على  منكب  القوات  حمامي  من 
دراسة امللف ومعرفة مدى امكان 
االستفادة مما نشر إلثارته يف 

احملافل احمللية والعاملية.
بكاملها  دولة  لالسف  أضاف: 
يف  موجودة  كانت  كاليت 
سوريا كانت تنكر حقيقة وجود 
أكثر  ولالسف  لديها،  معتقلني 
كانوا  لبنانيني  مسؤولني  أن 
يساعدونها وحتى بعض االحزاب 
املسيحية اليت راحت تروج لعدم 

وجودهم.
وتعليقا على القول إن القوات 
الطفل  خطف  عند  فقط  حتركت 
اتصل  أنه  أكد  الصقر،  ميشال 
بأهالي خمطوفني كثر قبل قضية 
الصقر،  ميشال  الطفل  خطف 
املخطوفني  أهل  أكثر  وكان 
تتدخلوا  ال  رجاء  لنا  يقولون 
بينما  كي ال يسيس املوضوع، 
تبلغه  وفور  الصقر  إبراهيم 
معراب  اىل  إتصل  باحلادثة 
حبادثة  أحد  يراجعنا  مل  وأبلغنا. 
قصرنا  ولو  نتدخل،  ومل  خطف 
ميكن ان نسأل ملاذا التقصري، 
ولكن ال ميكننا ختطي رغبة اهل 

خمطوف والتدخل غصبا عنهم.
استنكر  الحق  تصريح  ويف 
جعجع، قصف الطريان السوري 
ووادي  عرسال  جرود  على 
خالد، واعترب يف بيان، أن هذا 
على  صارخ  تعد  هو  القصف 
أي  يربره  ال  اللبنانية  السيادة 
خصوصا  اإلطالق،  على  منطق 
وأن اجليش اللبناني متواجد يف 
هاتني املنطقتني وجيهد للقيام 

بواجباته كاملة.
احلالية  احلكومة  جعجع  وطالب 
الالزمة  التدابري  كافة  باختاذ 
رفع  فيها  مبا  تكراره،  لعدم 
شكاوى اىل جامعة الدول العربية 
وجملس األمن بهذا اخلصوص. 

اجليش  قائد  مكتب  يف  عقد 
العماد جان قهوجي يف الريزة، 
قائد  اىل  ضم  أمين  اجتماع 
العام  املدير  من  كال  اجليش 
باالنابة  الداخلي  االمن  لقوى 
اللواء ابراهيم بصبوص، املدير 
العام لالمن العام اللواء عباس 
المن  العام  املدير  ابراهيم، 
الدولة اللواء جورج قرعة، مدير 
ادمون  الركن  العميد  املخابرات 
فاضل ورئيس شعبة املعلومات 

العميد عماد عثمان.
املستجدات  اجملتمعون  وعرض 
االمنية يف البالد، خصوصا يف 
مدينة طرابلس واحلدود الشرقية 
على  التوافق  ومت  والشمالية، 
االجهزة  بني  التنسيق  تعزيز 
واختاذ  واالمنية،  العسكرية 
لفرض  االجراءات  من  سلسلة 
خمتلف  يف  واالستقرار  االمن 

اجتماع للقادة االمنيني يف الريزة عرض 
التطورات املستجدة

اطار  ضمن  اللبنانية  املناطق 
خطة عمل مشرتكة.

يف  اجليش  قائد  استقبل  وقد 
االول،  امس  الريزة  يف  مكتبه 
وفدا من مشايخ طائفة املوحدين 
الدروز، وتناول البحث االوضاع 
على  الوفد  أثنى  وقد  العامة. 
اجلسام  والتضحيات  اجلهود 
الفتنة  اليت يبذهلا اجليش لدرء 
عن الوطن، واحلفاظ على وحدته 
ومسرية سلمه االهلي يف هذه 

املرحلة الصعبة من تارخيه.
كما استقبل قهوجي افراد عائلة 
النقيب الشهيد الياس اخلوري، 
النقيب  بشجاعة  أمامهم  ونوه 
متابعة  مؤكدا  رفيقه،  الشهيد 
االرهابي  العمل  يف  التحقيقات 
منطقة  يف  استهدفهما  الذي 
املتورطني  اهلرمل لكشف مجيع 

فيه واحالتهم على العدالة. 

عقد اجمللس السياسي يف حزب الدميقراطيني االحرار إجتماعه اإلسبوعي 
برئاسة رئيسة احلزب السيدة ترايسي مشعون  وبعد التداول ومناقشة 

مجيع األمور املطروحة على بساط البحث قرر ما يلي:
حيثية  يشّكل  كونه  اجلمهورية  لرئاسة  عون  ميشال  العماد  ترشيح 
شعبّية ووطنّية ونيابّية ، ألّنه الوحيد القادر بأن يلعب دور جامع بني 
اللبنانيني ، مما يساعد على إنهاء اإلنقسام العامودي احلاصل يف البلد 
وذلك من مبدأ حرصنا على أهّمّية وضرورة إجراءاإلستحقاق الرئاسي 

يف موعده.

حزب الدميقراطيني االحرار يرشح 
عون للرئاسة
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Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

أملت مصادر سياسية ان تنسحب 
الثقة باحلكومة على الوضع االمين 
الشارع  يف  احتقانات  املتفجر 
التصاعدي  منحاه  يف  واملستمر 
انعكاسات  من  توجس  وسط 
االنفجار  من  املتأتي  الغليان 
االقليمي على مآل االوضاع يف 
لبنان الذي شرعت ساحته على 
مع  االمنية  االعمال  انواع  شتى 
الغارات  استكمال مسلسل شن 
فيه  عدة  مناطق  على  السورية 
التكفرييني،  تعقب  ستار  حتت 
بالصواريخ  اخرى  واستهداف 
حني  يف  الغارات،  على  ردا 
االنتحاري  االرهاب  يبقى خمطط 
املتنقل الشغل الشاغل لالجهزة 

االمنية والعسكرية.
ورأت املصادر ان اخلطر االمين 
تصاعديا  متجه  بدوره  يبدو 
املواجهات  انتقال  ضوء  يف 
بعد  الشرقية  لبنان  حدود  من 
معركة يربود اىل الشمالية حيث 
ترتكز املعارك يف قلعة احلصن 
احلدود  من  القريبة  محص  يف 
من  املخاوف  يرفع  مبا  اللبنانية 
ان  ذلك  لبنانيا،  ارتداداتها 
الشمالية  احلدودية  املناطق 
عن  خمتلف  خاص  بطابع  تتسم 
تلك املوجودة بقاعا، جتلت اوىل 
مالحمه يف القذائف اليت سقطت 
احلدود  من  اللبناني  اجلانب  يف 
اطالق  اىل  خالد  وادي  وتعرض 
رشاشة  اسلحة  من  كثيف  نار 
مصدرها  صاروخية  وقذائف 
اىل  ادى  ما  السوري،  اجلانب 
اصابة عدد من املنازل، يف حني 
السوريني  اجلرحى  عدد  ارتفع 
عرب  لبنان  اىل  وصلوا  الذين 

حالة،   40 من  اكثر  اىل  احلدود 
ادخلوا اىل مستشفيات الشمال 
وافيد الحقا عن اقفال السلطات 
احلدودي  البقيعة  معرب  السورية 
الشرعي ما ادى اىل توقف حركة 

العبور يف االجتاهني.
وأعربت اوساط سياسية حسب 
بالغ  عن  املركزية  األنباء  وكالة 
الوضع  تطور  امكان  من  قلقها 
الشمال  االسوأ يف  حنو  ميدانيا 
قرار حاسم بضبط  ُيتخذ  اذا مل 
اليت  للحساسية  نسبة  احلدود 
متيز املنطقة. وقالت: بات لزاما 
على  سريعا  العمل  لبنان  على 
ضبط احلدود ان بنشر اجليش او 
بتطبيق البند املتصل بهذا الشأن 
االستعانة  اي   1701 القرار  يف 
ان  على  اليونيفيل،  بقوات 
تضبط سوريا من جهتها حدودها 
ومتنع تدفق املسلحني يف اجتاه 
الداخل اللبناني. واىل التداعيات 
االمنية، اضافت املصادر خيشى 
بلغت  اليت  النزوح  ازمة  تفاقم 
يف  يعد  ومل  القياسي  حدها 
على  أوزارها  حتمل  لبنان  قدرة 
املستويات كافة، علما ان حركة 
النزوح للمدنيني السوريني بدت 
كثيفة يف اليومني االخريين يف 

اجتاه قرى عكار.
والالفت يف جلسات الثقة أمس 
االول فتح رئيس جملس النواب 
االستحقاق  نافذة  بري  نبيه 
اجمللسية  البوابة  من  الرئاسي 
احلكومة  يف  يرى  انه  باعالنه 
تصل  ان  جيب  اليت  القاطرة 
لست  رئيس  النتخاب  بلبنان 
سيبدأ  انه  عنه  ونقل  سنوات، 
اعتبارا من 25 اذار اتصاالت مع 

كرة النار السورية تتدحرج من البقاع اىل الشمال..
سليمان اىل قمة الكويت مطلع األسبوع وسالم طلب جردة مبشاريع املراسيم جللسة دستورية

سدني

Master License No: 409566317

رؤساء الكتل النيابية للدعوة اىل 
اعضاء  ثلثي  فيها  يؤمن  جلسة 
االوىل  الدورة  يف  اجمللس 

النتخاب رئيس للجمهورية.
البطريرك  حدد  جهته،  من 
مار بشارة  الكاردينال  املاروني 
مواصفات  الراعي  بطرس 
رئيس اجلمهورية العتيد بالقوي 
والوطين واملتمتع بعالقات طيبة 
امام  وشدد  الدولية.  باالسرة 
وفد جملس نقابة احملررين على 
رئيس  انتخاب  يتم  ان  ضرورة 
جديد يف املوعد الدستوري وهو 
نقرنه  ان  جيوز  ال  وطين  واجب 
املعيب  من  وقال:  اذا  بكلمة 
لتملي علينا اسم  الدول  انتظار 

الرئيس...
ومع انتهاء حقبة الثقة احلكومية، 
اىل  احلكومة  ان متضي  يفرتض 
تنتظرها،  كثرية  عمل  ورش 
الرئيس متام سالم،  وقد طلب 
الذي جتري صباح اليوم مراسم 
السراي  يف  رمسيا  استقباله 
من  الثقة،  حكومته  نيل  بعد 
الوزراء  جمللس  العامة  االمانة 
البدء جبردة شاملة لكل مشاريع 
اول  لرتتيب  املكدسة  املراسيم 
دستورية،  جللسة  اعمال  جدول 
وفق املعلومات، يف حني يتوقع 
ان يعقد اجمللس االعلى للدفاع 
ملعاجلة  االسبوع  نهاية  اجتماعا 
الوضع االمين، قبل انعقاد هيئة 
احلوار الوطين ملتابعة البحث يف 
االسرتاتيجية الوطنية للدفاع اليت 
وضع تصورها رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال سليمان.
يتوجه  اآلخر،  املقلب  يف 
الكويت  اىل  سليمان  الرئيس 

للمشاركة  اجلاري،   24 يف 
تنعقد  اليت  العربية  القمة  يف 
الكويت  يف  ايار  و26   25 يف 
بأهمية  وتتسم  االوىل  للمرة 
يتزامن  انعقادها  لكون  خاصة 
على  سلبية  تطورات  مجلة  مع 
ما  وهو  عموما،  العربية  الساحة 
يعمل على تاليف انعكاساته على 
اجواء القمة امري الكويت الشيخ 
صباح االمحد الصباح الذي مهد 
وحراك  اتصاالت  جبموعة  للقمة 
اخلارجية  وزير  قاده  دبلوماسي 
الشيخ صباح اخلالد الصباح من 
للقمة  هادئ  مناخ  تأمني  اجل 
بني  والتوتر  التشنج  من  بعيدا 
دول  سيما  وال  الدول  بعض 
وقطر  اخلليجي  التعاون  جملس 
وما  السفراء  سحب  ضوء  يف 
اىل  اضافة  خطوات،  من  تاله 

التأزم بني مصر وقطر.
الكويت  اىل  وصل  وقت  ويف 
العربية  الدول  جامعة  عام  امني 
اوساط  اكدت  العربي،  نبيل 
السعودية  القمة  ان  دبلوماسية 
القمة،  بعد  االمريكية ستعقد   -
على  حرصا  اجلاري،  نهاية  اي 
عدم توظيفها من بعض االطراف 
القمة،  اجواء  على  للتشويش 
ومعلوم  قبلها.  عقدت  ما  اذا 
هذه  على  تعلق  كبرية  اماال  ان 
طريق  خريطة  رسم  جلهة  القمة 
للمرحلة املقبلة.واكدت املصادر 
االونة  يف  لعبت  الكويت  ان 
خط  على  بارزا  دورا  االخرية 
رأب الصدع العربي وحماولة مد 
املتخاصمة  الدول  بني  جسور 
متهيدا  بينها  التقارب  لتشجيع 

للمصاحلات الكربى. 

املاروني  البطريرك  شدد 
بطرس  بشاره  مار  الكاردينال 
نقابة  جملس  وفد  أمام  الراعي 
احملررين برئاسة النقيب الياس 
رئيس  انتخاب  ان  على  عون 
يتم  ان  جيب  للجمهورية  جديد 
يف املوعد الدستوري وهو واجب 
وطين وال جيوز ان نقرنه بكلمة 
العتيد جيب  الرئيس  وان  إذا، 
أن يكون قويا ووطنيا وعالقاته 

طيبة باألسرة الدولية.
اإلعالميني  من  الراعي  وطلب 
ووسائل اإلعالم توخي الصدقية 
يف  خصوصا  واملوضوعية 
رئاسة  مرشحي  على  اإلضاءة 
يتم  اإلنتخاب ال  اجلمهورية ألن 
النيابي.  اجمللس  داخل  بالوحي 
انتظار  املعيب  من  ان  ورأى 
اسم  علينا  متلي  لكي  الدول 
الرئيس ومن املمكن أن نسأل 
نطلب  أن  دون  من  لكن  رأيها 

منها من تريد.
وشدد الراعي على الدور الذي 
تؤديه الصحافة يف قول احلقيقة 
بهدف اطالع الرأي العام وحتى 
حيصل،  ما  على  السياسيني 
مؤمتنون  الصحافيني  ان  معتربا 
بكل  احلقيقة  هذه  قول  على 
جترد وموضوعية. وإذ لفت اىل 
أهمية الدور الذي يؤديه اإلعالم 
يف مسألة اإلستحقاق الرئاسي، 
أكد أننا لسنا مع ارادة خارجية 
متلي علينا من جيب ان ننتخب. 
تتم  لن  اإلنتخاب  ومسألة 
بالوحي، بل جيب ان تأتي نتيجة 
توافق الكتل السياسية والشعب 
اللبناني على مرشح قوي ينبثق 
وحيمل  الشعب،  هذا  قلب  من 
لبنان  برناجما وطنيا ويعيد اىل 

دوره العربي والدولي.

الراعي يشدد على انتخاب رئيس اجلمهورية يف املوعد الدستوري
وتناول تدهور الوضع األمين يف 
اجليش،  واستهداف  طرابلس 
الكامل  الدعم  البطريرك  فجدد 
اللبناني،  للجيش  واملطلق 
القرار  اختاذ  بضرورة  مطالبا 
والصريح  الواضح  السياسي 
املخلني  مجيع  عن  الغطاء  لرفع 
بأمن هذا البلد واستقراره، لكي 
الوطنية  مهماته  اجليش  ينفذ 
ويقمع كل املخالفات، هو الذي 
تنفيذه  عالية يف  مناقبية  أثبت 
جلميع املهمات اليت أوكلت اليه 

على كل األراضي اللبنانية.
لسياسيي  بد  ال  أنه  ورأى 
أداء  من  الوطنيني  طرابلس 
اجملال  هذا  الوطين يف  دورهم 
العاصمة  طرابلس  وجتنيب 
الثانية للبنان ويالت حرب عبثية 
الطائفية  النعرات  بث  هدفها 
من  االبرياء  الضحايا  وحصد 
ابنائها وزعزعة اإلستقرار بشكل 

عام.
بعد ذلك، التقى الراعي الوزير 
الدين  مشس  ابراهيم  السابق 
اإلستقالل  حركة  ورئيس 
على  قال  الذي  ميشال معوض 
مع  للتشاور  كان  اللقاء  األثر: 
املليئة  املرحلة  هذه  غبطته يف 
ال  الدستورية  باإلستحقاقات 
سيما اإلستحقاق الرئاسي، وحنن 
ضرورة  على  سيدنا  مع  نتفق 
اإلستحقاق،  هذا  تعطيل  عدم 
هي  اجلمهورية  رئاسة  ان  ذلك 
من  الوحيدة  املسيحية  الرئاسة 

ماليزيا اىل املغرب.
ودعا اىل التعاون والتوافق بني 
من  واألفرقاء  األطراف  مجيع 
يعيد  جديد  رئيس  انتخاب  اجل 
احلياة اىل الدستور واملؤسسات 

الدستورية.
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استفاقت منطقة وادي خالد يف 
على  االول،  أمس  صباح  عكار 
والقذائف  الصواريخ  من  وابل 
اىل  أدى  ما  النارية،  واالعرية 
للجيش  وحاجز  مواطن  اصابة 
واحرتاق  البقيعة،  يف  اللبناني 

عدد من املنازل.
وأتت هذه التطورات تزامنا مع 
هجوما  السوري  اجليش  شن 
على بلدة قلعة احلصن السورية 
دخول  مع  وترافقت  احلدودية، 
السوريني  اجلرحى  عشرات 
أفادت  فيما  خالد،  وادي  اىل 
معلومات عن فرار مسلحني اىل 
وادي خالد، ما دفع اجليش اىل 
تنفيذ انتشار واسع يف البلدة. 
هذا التدهور األمين رافقته حركة 
عكار  طرق يف  وقطع  احتجاجية 

وطرابلس.
يف  البرتول  خط  تعّرض  فقد، 
اطالق  اىل  صباحا،  خالد  وادي 
رشاشة  اسلحة  من  كثيف  نار 
وقذائف  ومتوسطة  ثقيلة 
اجلانب  مصدرها  صاروخية 
من  عددا  أصابت  السوري 

املنازل.
كما اصيب يف استهداف طريق 
وادي خالد - املقيبله، املواطن 
محزه امحد العلي من قرية اجملدل. 
ومت نقله بواسطة سيارة اسعاف 
اللبناني  االمحر  للصليب  تابعة 
السالم  سيدة  مستشفى  اىل 
مع  ذلك  وترافق  القبيات.  يف 
السوري  احلربي  الطريان  حتليق 
على علو متوسط فوق املناطق 
وغارات.  الشمالية،  احلدودية 
عددا  السوري  القصف  وطال 
خالد  وادي  منطقة  بلدات  من 
البقيعة وبلدة بين  ال سيما يف 
صخر. وافيد عن احرتاق منازل 
الساطم  وامحد  البحريي  جاسم 
بين  قرية  مسجد  اصيب  كما 

صخر بقذيفة.
سيطرت  اليت  االهالي  وناشد 
واخلوف،  اهللع  من  حالة  عليهم 
اجلهات  ومجيع  اللبناني  اجليش 
التدخل  اىل  املسارعة  املعنية 
اجلرحى  وسحب  حلمايتهم، 
السورية  والعائالت  السوريني 
من  احلدود  عند  تزال  ال  اليت 
بلوغ  من  تتمكن  ان  دون 
االراضي اللبنانية بفعل عمليات 
اهالي  ناشد  كما  النار.  اطالق 
يف  احلدودية  صخر  بين  بلدة 
اجملتمعني  النواب  خالد،  وادي 
يف اجمللس النيابي العمل فورا 
على محاية االهالي عند احلدود.

اىل ذلك، تعرض حاجز للجيش 
املركز  من  بالقرب  اللبناني 
احلدودي يف البقيعة اىل اطالق 
نار من اجلانب السوري. وفيما 
أقفلت  ميدانيا،  التوتر  استمر 
السلطات السورية معرب البقيعة 
لبنان  بني  الشرعي  احلدودي 
العبور  حركة  فتوقفت  وسوريا 

باالجتاهني.
عنيفة  اشتباكات  دارت  وكانت 
اجلانب  عند  االول  امس  فجر 
السوري جملرى النهر الكبري يف 
منطقة البقيعة السورية احلدودية 
قبالة منطقة البقيعة اللبنانية يف 
قذائف  وسقطت  خالد،  وادي 
السوري  اجلانب  مصدرها  عدة 

حتركات احتجاجية يف طرابلس وعكار ومستشفيات الشمال تستقبل عشرات اجلرحى

وادي خالد تستفيق على وابل من الصواريخ والقذائف من اجلانب السوري
جملرى  اللبنانية  الضفة  عند 
جراء  املنطقة،  هذه  يف  النهر 
القوات  بني  الدائرة  املعارك 
السورية واملعارضني يف قلعة 

احلصن يف سوريا.
اجلرحى  من  عددا  ان  وافيد 
بلوغ  من  متكنوا  السوريني 
نقلهم  ومت  اللبناني  الداخل 
تابعة  اسعاف  سيارات  بواسطة 
نقل  اللبناني،  االمحر  للصليب 
سيدة  مستشفى  اىل  معظمهم 

السالم يف القبيات.
ويف احصاء لعدد اجلرحى الذين 
حبسب  املستشفيات،  ادخلوا 
اجلمعيات اخلريية االغاثية، فقد 
امس  عصر  حتى  عددهم  بلغ 
االول 54 جرحيا منهم 51 جرحيا 
القسم  لبنانيني.  و3  سوريا 
االكرب من اجلرحى تتم معاجلتهم 
يف مستشفى سيدة السالم يف 
واطفال  نساء  بينهم  القبيات 
ورجال، يف حني نقل 6 جرحى 
عبداهلل  الدكتور  مستشفى  اىل 
و4  حلبا  يف  احلكومي  الراسي 
يف  اخلري  مستشفى  اىل  جرحى 

بلدة املنية.
العامة  الصحة  وزير  أوعز  وقد 
مجيع  إىل  فاعور  أبو  وائل 
املستشفيات، باستقبال اجلرحى 
األحداث  نتيجة  واملصابني 
البقاع  يف  اجلارية  العسكرية 
والشمال، من أصحاب األوضاع 
ومعاجلتهم  الطارئة،  الصحّية 

على نفقة الوزارة.
فرار  عن  املعلومات  وبعد 
الداخل  اىل  سوريني  مسلحني 
خرق  الي  وحتسبا  اللبناني 
اللبناني  اجليش  فرض  أمين، 
البقيعة  منطقة  على  حصارا 
وطارد املسلحني والقى القبض 
نصب  كما  منهم.  البعض  على 
وسري  خالد  وادي  يف  حواجزه 

دورياته.
اليت  االعتداءات  على  واحتجاجا 
خالد  وادي  اهالي  هلا  يتعرض 
عدد  قطع  احلدودية،  واملناطق 
من الشبان قبل الظهر، الطريق 
وعكار  طرابلس  بني  الدولية 
بالشاحنات امام جتمع املدارس، 
وأوقفوا الشاحنات يف منتصف 
من  املواطنني  ومنعوا  الطريق، 
اىل  شبان  عمد  كما  العبور، 
الرئيسية.  حلبا  طريق  قطع 
شبان  أشعل  البداوي،  ويف 
الطريق  قطع  بعد  فان  سيارة 
احتجاجا  انفجاره،  اىل  ادى  ما 
السوري.  الداخل  ملا جيري يف 
يف  الطريق  فتح  دقائق،  وبعد 
عدد  ملرور  تسهيال  االجتاهني 
من سيارات االسعاف اليت تقل 
السورية،  احلدود  من  جرحى 
اىل  خالد،  وادي  منطقة  يف 

مستشفيات طرابلس.
الشبان  من  عدد  نظم  كذلك، 
يف طرابلس، مسرية راجلة يف 
أقيم  حيث  السالم  جامع  اجتاه 
جتمع احتجاجا على ما جيري على 
السورية.   - اللبنانية  احلدود 
 - العبودية  طريق  قطع  مت  كما 
لبنان  بني  احلدودية  الدبوسية 
باالعتداءات  تنديدا  وسوريا، 
على منطقة وادي خالد، قبل ان 

يعاد فتحها.
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نداء املشنوق
وقد وجه وزيرالداخلية والبلديات 
اىل  عاجال  نداء  املشنوق  نهاد 
الطرقات  لفتح  الشماليني 
ملرور  تسهيال  إقفاهلا  وعدم 
املصابني اللبنانيني والسوريني 
إىل  السوري  القصف  جراء 

املستشفيات.
وكان املشنوق قد حضر إجتماعا 
الوزراء  جملس  رئيس  ترأسه 
وزير  فيه  وشارك  سالم  متام 
على  فاعور  ابو  وائل  الصحة 
البيان  مناقشة  جلسة  هامش 
النجمة  ساحة  يف  الوزراي 
الذين  النازحيني  وضع  ملتابعة 
من  عكار  منطقة  إىل  يصلون 
بسبب  وسوريني  لبنانيني 

القصف السوري.
اىل  تعليماته  سالم  واعطى 
للعمل  لالغاثة  العليا  اهليئة 
النازحني اىل منطقة  ايواء  على 
ابو  الوزير  اعطى  بدوره  عكار. 
للمستشفيات  توجيهاته  فاعور 
اللبنانيني  املصابني  الستقبال 

والسوريني.
تابع  قد  املشنوق  وكان 
املعنية  االمنية  االجهزة  مع 
منطقة  يف  احلاصلة  التطورات 
منذ  املصابني  وموضوع  عكار 

ساعات الفجر االوىل.
زيد  الشيخ  عكار  مفيت  وناشد 
إزاء  املسؤولني،  زكريا  بكار 
احلاصلة  احلدودية  التطورات 
منطقة  تطال  اليت  واالعتداءات 
وصول  وأمام  خالد  وادي 
الذين  إليها  والنازحني  اجلرحى 
يتعاملوا  أن  القصف،  من  فروا 
زاوية  من  هناك  حيصل  ما  مع 
هربوا  قد  فهوالء  إنسانية، 
مات  من  فمنهم  املوت  من 
اعتقله  من  ومنهم  الطريق  يف 
ومنهم  اجلريح  ومنهم  النظام، 
إىل  جلأوا  وقد  بنفسه  جنا  من 
وادي خالد وليس هلم هدف إال 

النجاة واحلياة.
وقال: نطالب بتسهيل دخوهلم 
اىل املستشفيات وعدم معاقبة 
أهالي وادي خالد على استقباهلم 
ملا تربطهم من عالقات اجتماعية 
ونطالب  وجوار،  ومصاهرة 
حبماية احلدود من قصف نريان 
طال  والذي  السوري  اجليش 
مسجد حارة بين صخر واالحتجاج 
لدى املراجع املختصة على هذه 
االنتهاكات، نرجو تدارك األمور 

بسرعة.
ووجه املفيت زكريا رسالة عاجلة 
اجلمهورية  رئيس  إىل  ثانية 
جاء  سليمان  ميشال  العماد 
فيها: مل نكد ننتهي من ندائنا 
فوجئنا  حتى  السابق  العاجل 
صخر  بين  مسجد  قصف  خبرب 
بشمال  خالد  وادي  منطقة  يف 

لبنان.
موقع  ومن  أناشدك  إنين 
هذه  بوقف  اإلسراع  فخامتكم 
السيادة  متس  اليت  االعتداءات 
دور  متس  ثم  أوال  اللبنانية 
العبادة وهذا أمر ال نرضاه أبدا، 
فدور العبادة جيب حتييدها كما 
واألطفال  النساء  من  األبرياء 
عن أي نزاع، وهو شيء ال ميكن 
خطري  تطور  وهو  عنه  السكوت 

يساهم يف زيادة االحتقان، كما 
باالحتجاج لدى  نطالب فخامتكم 
هذا  لوقف  املعنية  السلطات 
الغاشم،  والتطاول  االنتهاك 
األمور بسرعة قبل  تدارك  نرجو 

تطورها وتسارعها.
عكار-  منسقية  وعقدت  هذا، 
املستقبل يف  تيار  الدريب يف 
مكتب التيار املركزي، يف خريبة 
اجلندي، لقاء تضامنيا مع أهالي 
حضره  واملشاتي،  خالد  وادي 
املنسق العام خالد طه، رئيس 
احتاد بلديات نهر االسطوان امحد 
بلديات  احتاد  رئيس  الشيخ، 
حممد،  شهري  االوسط  الدريب 
الدريب  بلديات  احتاد  رئيس 
وحشد  أسعد  حنا  خليل  الغربي 
وخماتري  بلديات  رؤساء  من 

وفعاليات يف الدريب.
أرواح  على  دقيقة صمت  وبعد 
الشهداء، عرض رؤساء بلديات 
امليداني  للوضع  خالد  وادي 
اليه  آلت  وما  املأساوي، 
القليلة  الساعات  يف  األمور 
املاضية من استهداف للمنطقة 
الثقيلة  والرشاشات  باملدفعية 
اهلنا  على  السوري  اجلانب  من 
اىل  أدى  ما  خالد،  وادي  يف 
أهالي  من  كبرية  نزوح  حركة 

القرى اللبنانية.
ودعا طه اجلميع اىل العمل على 
العمليات  إبعاد لبنان عن واقع 
سوريا  يف  الدائرة  العسكرية 
اللبنانية  احلدود  على  خصوصا 
وادي  يف  حيدث  ما  وآخرها 
خالد اجلرحية بعد حصار عرسال، 
ومتنى على القيادات السياسية 
إعطاء  اجتاه  يف  الضغط 
املؤسسة العسكرية الصالحيات 
الالزمة حلماية اللبنانيني والذود 
مهمته  تقتضي  مبا  الوطن  عن 
األراضي  كافة  عن  الدفاع  يف 
يف  استثناء  دون  من  اللبنانية 

اجلنوب ويف عكار وعرسال.
توصيات  طه  تال  اخلتام  ويف 
صدرت عن اللقاء، وقد شددت 
جعل  على  العمل  ضرورة  على 
الرمسية  الدولة  مؤسسات 
فوقها،  شيء  ال  الشرعية 
األمنية  املؤسسات  وخصوصا 
من جيش و قوى أمن داخلي و 
الالزم  السياسي  الغطاء  تأمني 
هلا، والعمل على رد االعتداءات 
اجلرحية  خالد  وادي  مناطق  عن 
اللبناني  فورا، من قبل اجليش 
الدفاع  يف  لواجباته  تنفيذا 
خطة  وفق  الوطن،  عن  والذود 
محاية  على  تعمل  معجلة  أمنية 
أهلنا هناك كما دعت التوصيات 
يف  أهلنا  إلغاثة  طوارئ  خلطة 
من  نزحوا  الذين  خالد  وادي 
اليوم  صباح  احلدودية،  قراهم 
السوري.  اجليش  ضربات  حتت 
الصحة  وزارة  من  والطلب 
الالزمة  التوجيهات  إعطاء 
أبوابها  بفتح  للمستشفيات 
الستقبال أعداد اجلرحى وتقديم 
التسهيالت الالزمة ملعاجلة هذه 
املعاناة اإلنسانية، والعمل على 
تأمني فتح الطرقات يف املناطق 
تسهيل  سبيل  يف  املقطوعة 
اليت  االسعاف  سيارات  وصول 

تنقل اجلرحى واملصابني.

على وقع احلوادث االمنية املتنقلة، 
الشمال  عاصمة  اهالي  عاش 
اجواء  امس يف  نهارهم،  طرابلس 
قنبلة  جمهول  القى  وقد  متوترة. 
خلف  خالية  أرض  يف  صوتية 
طرابلس،  وسط  الصديق  مسجد 
احدثت دويا قويا وخلقت حالة من 
أقفلت  كما  املنطقة.  يف  الرعب 
معظم احملال واملؤسسات التجارية 

واالسواق الداخلية.
ومساء تعرضت منطقتا الشعراوي 
طرابلس  يف  احلريري  ومشروع 
ما  الصاروخية  بالقذائف  لقصف 
ادى اىل سقوط عدد من اجلرحى.

اىل ذلك، ألقى شخصان على منت 
دراجة نارية قنبلة صوتية يف حملة 
الضم والفرز قرب مقهى صحصح 
القديم، ما ادى اىل حال من اهللع 

واخلوف يف املنطقة.
جبل   - التبانة  باب  جبهة  على  اما 
يف  ريشة  علي  فاصيب  حمسن، 
وجهه برصاص القنص من التبانة 
سقط  كما  حمسن،  جبل  على 
بقنبلة  حمسن  جبل  من  جرحيان 
البقار، هما حافظ  يدوية مصدرها 

احلتويك وسعيد احلوري.
ويف شكل عام، خّيم اهلدوء احلذر 
التقليدية يف  احملاور  على خمتلف 
فيه  احتدمت  ليل  بعد  طرابلس، 
كافة،  احملاور  على  املواجهات 
الرشاشة  األسلحة  فيها  استخدمت 
والقذائف الصاروخية اليت ترددت 
وحنو  املدينة.  أرجاء  أصداؤها يف 
العاشرة والنصف ليال دارت معارك 
الربانية،  حارة  القمح،  سوق  يف 
الدراويش،  بعل  سوريا،  شارع 
مشروع احلريري - األمريكان، حارة 
الناصري،  جامع  حميط  اجلديدة، 
إىل  أدى  ما  الريفا  العمري،  طلعة 

سقوط 5 جرحى.
وردت وحدات اجليش على مصادر 
النريان باألسلحة املناسبة وأطلقت 
فوق  املضيئة  القذائف  من  عددا 
أماكن  لتحديد  االشتباكات  مسرح 
الذين  والقناصة  املسلحني 
متحرك.  شيء  كل  يستهدفون 
وشهدت املدينة حركة سري خفيفة 
صباحا، لكن معظم احملال التجارية 
واخلاصة  العامة  واملؤسسات 
عن  نسبيا  البعيدة  واملصارف 
أماكن االشتباكات فتحت كاملعتاد، 
يف حني أن معظم إدارات املدارس 
أبوابها  تقفل  تزال  ما  املدينة  يف 

حفاظا على سالمة الطالب.
املعارك  حصيلة  ان  اىل  ويشار 
منذ اندالعها يوم اخلميس الفائت 
وحتى امس االول هي 15 قتيال من 

بينهم شهيد للجيش و81 جرحيا.
مدار  طرابلس  اوضاع  كانت  وقد 
حبث يف اجتماع بني الوزير السابق 
فيصل كرامي ووفدي رابطة خماتري 
املختار  برئاسة  وامليناء  طرابلس 
أعضاء  معظم  وعضوية  مراد  ربيع 
الرابطة ووفد خماتري املنية - النيب 
حبنني  املنية-  خماتري  ضم  يوشع 

والنيب يوشع.
اىل  الوفدين  من  كرامي  واستمع 
آرائهم حول سبل اخلروج بطرابلس 
من هذه األزمة، خصوصا انها باتت 
مرتوكة لتواجه مصريها ومنسية من 
قبل الدولة، ثم جرى نقاش تبادل 
واتفقوا  األفكار  اجملتمعون  فيه 
واملشورة  النقاش  يستكملوا  ان 
كما  بطرابلس،  النهوض  أجل  من 
أعرب اجملتمعون عن وقوفهم اىل 
الشرعية  الدولة  مؤسسات  جانب 
اجليش  رأسهم  وعلى  والرمسية 
األمثان  أغلى  يدفع  الذي  الوطين 
يوميا  وظباطه  أفراده  باستشهاد 

اعتصام يف املدينة اليوم هليئات اجملتمع املدني ضد االقتتال
عمليات قنص والقاء قنابل يف طرابلس تصدى هلا اجليش

األبرياء  عن  الدفاع  سبيل  يف 
واملواطنني.

اعتصام اليوم
ومؤسسات  هيئات  عقدت  كذلك 
طرابلس  يف  املدني  اجملتمع 
مقر  يف  طارئا  إجتماعا  والشمال 
طرابلس،  يف  احملامني  نقابة 
جرى خالله مناقشة الوضع الراهن 
تردي  ضوء  يف  طرابلس  يف 
واإلقتصادية  األمنية  األوضاع 
واملعيشية، والبحث يف خطة حترك 
وتشكيل حالة من الضغط الشعيب 
واملؤسساتي لوضع حد ملا تشهده 
وأعمال  عنف  جوالت  من  املدينة 
قتل وتدهور إقتصادي وشلل يف 
خمتلف املرافق احليوية يف عاصمة 

الشمال.
اثر االجتماع، اصدر اجملتمعون بيانا 
بعنوان أحباؤنا وأهلنا الطيبون يف 
الدكتور  تاله  اجلرحية،  طرابلس 
عشرون  فيه:  وجاء  خوجا  طالل 
جولة عنف قاتلة ومدمرة على مدى 
عنفا  إزدادت   2008 منذ  سنوات 
وتفلتا يف سنتها  وإرتدادا  وفتكا 
القتلى  مئات  حاصدة  األخرية، 
منكوبة  ومناطق  اجلرحى  وآالف 
مشردة  وعائالت  مشلولة  وأخرى 
إرهابية  وتفجريات  قلقة  وأخرى 
أمام اجلوامع وتعديات على  جمرمة 
وراء  الالهثني  األبرياء  املواطنني 
وثانويات  جامعات  العيش.  لقمة 
بتقطع  تعمل  وروضات  ومدارس 
والتوتر،  والقلق  اخلوف  وحتت 
يضع  مسبوق  غري  مدرسي  تسرب 
أوالدا يف عمر الورد فريسة للعنف 
والتشرد واآلفات اإلجتماعية وفقر 
خصوصا  وأمراض،  وجهل  وبؤس 
وإقتصاد  املنكوبة،  املناطق  يف 
ومؤسساتها  مشلول  املدينة 
معرضة  وحمالتها  وشريكاتها 

لإلفالس واإلغالق.
الوادعة  الفيحاء  ان  اىل  واشار 
والتشبيح  للتشويه  تتعرض 
والفوضى، وصوال اىل االستباحة. 
واألكثر  واألنظف  األمجل  واملدينة 
املدينة  تصبح  تكاد  وتنوعا  أمانا 
إنغالقا،  واألكثر  واألخطر  األقبح 
مؤكدا لن يتفرج الطرابلسيون على 
الضيم والقهر والفشل، بل سندافع 
السلمية  الطرق  بكل  الفيحاء  عن 
املمكنة مهما غلت التضحيات. كما 
اكد ان ال للعنف والسالح، ال للظلم 
واحلرمان، ال للشتاء والصيف على 
سقف واحد، وال لست وجارية يف 
طرابلس  لتحويل  ال  واحد،  وطن 
الدموية،  الرسائل  لتبادل  ساحة 
من  خالية  ولطرابلس  لألمن  نعم 
والعدالة،  للقانون  نعم  السالح، 
لطي  نعم  واإلمناء،  للخدمات  نعم 
املناطق  وإعمار  احلرب  صفحة 
للدولة ومؤسساتها  نعم  املنكوبة، 
واليت  واحلازمة  العادلة  وأجهزتها 

تكيل مبكيال واحد.
رئيسا  الدولة  البيان  وطالب 
أمنية  وأجهزة  وجيشا  وحكومة 
وان  اإلستنفار  باعالن  وإدارية، 
املأساة  لوقف  طرابلس  إىل  تأتي 
طوارىء  خطة  وإعالن  واملهزلة 
إمنائية للمدينة املظلومة، نريد من 
وزراء ونواب وسياسيي ومسؤولي 
إعالن  املدينة  وناشطي  وإداريي 
واملدني  السياسي  اإلستنفار 

ملواكبة وتنفيذ هذه األهداف.
يافطات  إعداد  اجملتمعون  وقرر 
باملناسبة،  منشورات  وتوزيع 
داعني اىل املشاركة يف اإلعتصام 
طرابلس  سراي  أمام  السلمي 
الساعة العاشرة من صباح السبت 

يف 22 احلالي. 
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لبنانيات

التصويت على الثقة غياب عدد 
الفت من النواب وال سيما من 
كتليت الوفاء للمقاومة والقوات 
دوري  والنائب  اللبنانية، 
وصرح  سبق  الذي  مشعون 
فتدنى  الثقة؛  سيحجب  بأنه 
نائبًا   ٩٦ اىل  الثقة  ماحني  عدد 
وحجبها أربعة، ثالثة من القوات 
واحد  وامتناع  فتوش،  والنائب 

هو النائب عماد احلوت.
أن  بري  الرئيس  أعلن  وقد 
جلسات مناقشة البيان الوزاري 
 ٤ يف  ساعة   ١٥ استغرقت 
جلسات على مدى يومني اضافة 
ورد  الوزاري  البيان  تالوة  اىل 
رئيس احلكومة متام سالم على 
مداخالت النواب يف رد انه لن 

يعد بشيء ال يقدر عليه.
جلسة جملس النواب

استأنف  النيابي  اجمللس  وكان 
الوزاري  البيان  مناقشة  امس 
بداية  يف جلسة صباحية حتدث 
منح  الذي  اهلرب  فادي  النائب 
احلكومة الثقة، ورأى ان تشكيل 
ظل  يف  يأتي  احلكومة  هذه 
ودولية  واقليمية  اوضاع حملية 
صعبة، حكومة جامعة متثل كافة 
رغم  اللبنانية  السياسية  القوى 
هدفنا  ان  وحسيب  إختالفاتها، 
بلبنان،  الثقة  اعادة  واحد: 

بالدولة وبالوطن.
جلسة  يف  اليوم  حنن  وقال: 
وزاري،  لبيان  مناقشة، 
أولوياته،  يتصّدر  مقتضب، 
الرئاسي،  االستحقاق  اجناز 
وانتظاراته.  ووعوده،  مبوعده، 
وأهميته.مع العلم ان عمر هذه 
واالستحقاقات  قصري،  احلكومة 
على  االهمية،  وبالغة  عديدة 
أألمّن  وخاصة  الصعد،  كافة 
واملالي  واالقتصادي  منها، 

واملعيشي واالنساني.
اليوم  حزبنا  يشارك  وتابع: 
االطار  النها  احلكومة  هذه  يف 
واحلوار  اجلّدي  للعمل  الطبيعي 
هدفنا  واملسؤول...  اجملدي 
واحلفاظ  العليا،  الوطن  مصلحة 
ظل  يف  املؤسسات  دولة  على 
الربملاني  الدميوقرطي  نظامنا 
السلطة؛  تداول  مبدأ  وعلى 
خاصة يف عملية إنتخاب رئيس 
وإنتخاب  جديد،  مجهورية 
ليعود  جديد،  نيابي  جملس 
الرائد يف  لبنان، فيلعب دوره 
يف  آخذين  والعامل...  املنطقة 
يف  الدائرة  احلروب  اإلعتبار 
سوريا والوطن العربي، وردات 
السلبية  والتداعيات  الفعل 

جراء  من  اللبناني،  الداخل  على 
العشوائي،  النازحني  تدّفق 
دائرة  يوّسع  مبا  واملتواصل، 
واملعيّشية،  األمنية  املخاطر 
املعاناة  وخاّصة  واإلقتصادية، 

اإلنسانية .
هذه  من  نأمله  ما  واضاف: 
هو  اساسي  وبشكل  احلكومة 
الثقة  الثقة:  استعادة  عملية 
باالمن....  الثقة  بالوطن... 
واالمن  باالستقرار..  الثقة 
الوطن  واالقتصاد  االجتماعي 
اللبنانيني  بني  اجلامعة  والثقة 
وحيث  والوطن.  الدولة  على 
أن احلكم إستمرارية، وتواصل، 
هّدمته  فما  مستدام،  وعمل 
الثالث  خالل  السابقة،  احلكومة 
سيستلزم  املاضية،  سنوات 
سنوات إلسرتجاعه... وبالتأكيد 
احلكومة  هذه  عمل  من  إبتداء 
اجلامعة حكومة املصلحة الوطنية 
بل حكومة االنقاذ الوطن، علمًا 
اهتزت  قد  بالدولة  الثقة  ان 
داخليا وخارجيا ومفاعيل اإلميان 
تبنى  املواطن:  بقناعات  بها؛ 
على قاعدة وفاق وطن صادق، 
يستجيب هلواجس الشعب، كل 
الشعب، واملؤسسات، وحيّصن 
يشّكل  مبا  ويقويها  الدولة، 
برتسيخ  للبنانيني،  ضمانة 
حياتهم،  وتطوير  انتمائهم 

ومحاية مستقبلهم.
عودة الثقة

باالمن  الثقة  عودة  ان  وقال: 
هي  هل  لبنان  مساحة  على 
قناعة جامعة عند اللبنانيني؟ هذا 
القرار املوحد االسرتاتيجي يؤمن 
االتفاق  عرب  الوطن  االستقرار 
السياسي على اي لبنان نريد. 
احلروب  عن  لبنان  حتييد  طبعا 
املتخلفة اقليميا يف زمن التطور 
االتفاق  وعرب  العاملية  واحلداثة 
على حتسني وحتصني  الصادق 
اجليش  بتسليح  ابتداء  االمن 
ال  حيث  متطورة  وعدة  عديدا 
انفصام وال مواربة وال مشاريع 

خارجية مشبوهة.
واردف: امالنا كبرية، اننا يف ظل 
حتقيق املشروع االمن، انطالقا 
وبعدها  السعودية  اهلبة  من 
والدعم  ايطاليا  يف  املؤمتر 
والعربي  واالوروبي  الدولي 
ومتكني  واملوعود.  املرتقب 
االجهزة  ومجيع  الداخلي  االمن 
باسرتاتيجية عرب  االمنية جمتمعة 
وامرتها.  كنفها  ويف  الدولة 
واعدة  عمالنية،  بدايات  هذه 
اليوم  تتحقق  وهي  ومستدامة. 
وبالطبع  الرئيس  فخامة  بهّمة 
مبتابعة هذه احلكومة والقيادات 

احلكومة نالت ثقة...
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االمنية عامة وعلى رأسها قيادة تتمة املنشور ص 1
اجليش.هذه الثقة بالوطن حيث 
للشعب  االكيدة  احلماية  تشكل 
اللبناني النها القاعدة االساسية 
االقتصاد  ولعودة  لالستقرار 
االقتصادية  الدورة  وعودة 
وعودة  العمل  فرص  وعودة 
وامال  اللبناني  للشعب  االمال 
يهاجر  زال  ما  الذي  الشباب 
خارج  العمل  فرص  لتأمني 

البالد.
بالوطن  الثقة  عودة  اما  وقال: 
بنا، حكمًا، اىل  وبالدولة تؤدي 
وزيادة  باالقتصاد  الثقة  عودة 
حكمًا  بنا  يؤدي  مما  النّمو، 
املعيشي  الوضع  حتسني  اىل 
االجور  اللبناني وزيادة  للشعب 
الدولة  مداخيل  وزيادة  عاّمة 
وهذا واجب وطن. كذلك هناك 
املتعثرة  املشاريع  من  العديد 
املالية  القدرة  عدم  جراء  من 
الثقة  عودة  أما  اليوم.  للدولة 
املستثمر  عودة  عرب  باالقتصاد 
اللبناني والعربي واالجنيب وذلك 
االلتباس  ازالة  خالل  من  يعود 
وتوحيد  الدولة  مشروع  حول 
االهداف الوطنية ابتداء من عمل 
هذه احلكومة املفرتض ان تكون 
على  القادرة  االمنية  الضمانة 
طريق  وخاصة  الوطن  مساحة 

املطار.
واردف: وتأمني املناخ السياحي 
للدول العربية واخلليجية وغريها 
العامل  دول  من  الرواد  من 
وكافة  اللبنانيني  واملغرتبني 
فصل  موسم  يف  القادمني 
إن  اليوم.  بدأ  الذي  الصيف 
مجيع  تغطي  كانت  السياحة 
واضح  وتأثريها  السنة  فصول 
للدولة  املالية  املداخيل  على 
والدخل القومي عامة، حيث أنها 
القطاعات  كافة  تغطي  كانت 
فصول  مدار  على  اإلنتاجّية 
مبا  لبنان  مساحة  وعلى  السنة 
التجارية  األسواق  حركة  فيها 
اإلقتصادية  الدورة  وتفعيل 
وعودة إعتبار لبنان: دولة سالم 
انظار  وقبلة  وإستقرار  وأمن 
مجيع دول العامل. وهذا حيصل 
املؤسسات  عمل  انتظام  بظل 
اجلامعة  بالدولة  االميان  حيث 
سلطة  حتت  للجميع  واحلاضنة 
واالنتظام  والقانون  الدستور 

العام.
ودعا اهلرب اىل التمثل بالشعوب 
االيراني،  كالشعب  احلية 
فالدميقراطية يف ايران ادت اىل 
حتوالت من حكم الرئيس امحدي 
الرئيس  حكم  اىل  املمانع  جناد 
يزيل  الذي  روحاني  حسن 
اقامة  االول  وهمه  العقوبات 
اخلليجي،  حميطه  يف  عالقات 
مشددًا على ان السالح يف العلم 

االقتصادي هو عدو نفسه.
نسرتجع  ان  املنا  وتابع: 
الكارثة  هذه  من  اللبنان  هذا 
به  ونعود  والتفلت  واالنقسام 
واالستقرار  االمان  شاطئ  اىل 
ابنائه، حيث ان مصاحلنا  بفعل 
مجيعا هي يف هذا الوطن، تعزز 
مصاحلنا  وان  احلضارية.  قيمنا 
هي يف تعميم االحرتام واحملبة 
إحرتام  ظل  يف  لبنان  وحتييد 
كافة  عن  والقوانني  الدستور 
الصراعات العربية لنعيش بأمان 

يف وطن الرسالة واحلياة.
وختم اهلرب: على امل عودة الثقة 
بالوطن والدولة انن امنح الثقة 

هلذه احلكومة الكرمية.
خالد ضاهر

ما  استنكر  ضاهر  خالد  النائب 
اللبنانية- احلدود  على  حيصل 

ان  اىل  السورية مشاال، مشريا 
دوره  يؤدي  اجلمهورية  رئيس 

مبسؤولية كاملة.
ما  اىل  باإلضافة  وقال: 
اجلسر،  مسري  األستاذ  ذكره 
يف  خاطئة  ممارسات  هناك 
بسمنة  مسلحون  هناك  األمن. 
تغاض  هناك  بزيت.  ومسلحون 
مع  وتشدد  مسلحني،  عن 
املواطنني ومع النواب، يف حني 
تعود  الشبيحة يف طرابلس  ان 
هلم أسلحتهم من بعض ضباط 

املخابرات.
أحد مرافقيه  ولفت اىل توقيف 

من قبل اجليش، منتقدا عمله.
كنعان:  ابراهيم  النائب  فقال 

هناك قضاء عسكري.
ان  أقبل  ال  ضاهر:  فأجاب 
مفقودة  الثقة  أحد.  يعارضن 
على  حصار  هناك  الناس.  بني 

التبانة.
وقال الرئيس نبيه بري: الزميل 

له احلق أن يقول ما يريد....
هذا  أتكلم  أنا  ضاهر:  أجابه 
املوضوع  األمر.  ملعاجلة  الكالم 

حساس وحيتاج اىل معاجلة.
مصلحة.  لنا  ليس  بري:  فقال 
ولو كان  جيشك على حق حتى 

ظاملا.
وتابع ضاهر: وينتقدون رئيس 

اجلمهورية يف أحلك الظروف.
هذه  أقلب  بري:  وعلق 

الصفحة.
فقال ضاهر: أمتنى أن نستعيد 
الثقة جبهودك. هناك أكثر من 
واعترب  اغتيال،  حماوالت  عشر 
يف  إسالميا  احتقارا  هناك  ان 
طرابلس وبعض القرى علينا أن 

نعاجله. هناك إساءات لنا.
الطائفة  استهداف  اىل  وأشار 
السنية، وقال: من له حلية يتم 
إذا كان يقود السيارة  توقيفه 

ويقولون له صف على جنب.
هذه  تشطب  بري:  فعلق 
العبارة. إن استهداف أي لبناني 
استهداف  كان،  طائفة  أي  من 
أخطاء،  هناك  كان  إذا  للجميع. 
يف  أنا  مراجعة.  هناك  سيكون 
مشرتك  أنا  طرابلس،  قلب 
كانت  والسياسة  أمنية،  خبطة 
تعطل أكثر من األمن مثل سجن 
رومية. ال أستطيع أن أعرف من 

يؤمن احلماية.
ديب  حكمت  النائب  واعرتض 

على انتقاد ضاهر اجليش.
دون محالت  من  كنعان:  وقال 

على اجليش، اجليش مؤسسة.
وعلق النائب نبيل نقوال أيضا: 

اجليش مؤسسة.
يف  عكار  أوالد  ضاهر:  فرد 
أنتم  علي.  تزايدوا  ال  اجليش. 

ال تدخلون اىل اجليش.
فقال نقوال: ال تقسموا البلد.

ورد ضاهر من جديد: ال أدافع 
عن احد مرتكب.

فقال بري: غري املوضوع.
قيادة  اىل  ضاهر  توجه  ثم 
حزب اهلل فقال: اننا يف مركب 

نتصارح  أن  وعلينا  واحد. 
ونتعاون، واال نتكرب على بعضنا 
تقرتب  هواجس  عندنا  البعض. 
تعملون  بأنكم  احلقائق،  من 
لربط  مجهوريتكم  تنفيذ  على 
الفقيه،  وبوالية  بإيران  لبنان 
األمر  وهذا  العرب  وتستعدون 
لبنان  موقع  على  بالشر  يعود 
قاوموا  الذين  كل  ودوره. 
وسأعطي  لبنان  أبطال  هم 
املقاومني  عن  احصائيات 
اللبنانيني  وكل  اللبنانيني 

شاركوا يف املقاومة.
الوزاري،  البيان  يف  ورد  وما 
البعض يريد تفسريه تفسريات 
اهلل  حزب  هي  املقاومة  وكأن 
كل  ونقدر  الشيعية،  والطائفة 
واجلرحى  الشهداء  تضحيات 
والعبارة اليت وردت يف البيان 
يف  مواطن  كل  تعن  الوزاري 

لبنان.
فعلق بري: أحسنت.

من  وأحذر  أقول  ضاهر:  وتابع 
اخلطأ لكي ال نقع فيه، وعندما 
على  خطرا  هناك  ان  أشعر 
وطن ان هناك من يريد ربطه 

بإيران.
اليت  اإلحتفاالت  اىل  وأشار 
حصلت بعد سقوط يربود كمن 
سقط يف ١٥ مادة يف اإلمتحان 
واحتفل بنجاحه مبادة. واكد ان 
السالح جيب أن يكون حتت إمرة 
الدولة، وقال: إخواننا يف حزب 
اهلل عليهم أن يطمئنوا اللبنانيني 
مع  عالقاتنا  من  واالستفادة 

إيران.
عمار  علي  النائب  كلمة  وانتقد 
ب  اهلل  حزب  متهما  باألمس، 
اىل  وتطرق  العرب.  معاداة 
السوريني،  النازحني  موضوع 
أوضاعهم،  معاجلة  اىل  داعيا 
شاكرا للمملكة العربية السعودية 
اهلبة واملساعدات اليت تقدمها. 
طمأنتنا  اىل  اهلل  حزب  ودعا 
واصالح أمورنا الداخلية، مؤكدا 
الرغم  على  للحكومة  الثقة  منح 
من حرمان عكار، إال ان املنطقة 

حتتاج اىل الثقة.
سكرية

سكرية  وليد  النائب  وحتدث 
الشعب  كل  فقال:  بالنظام، 
الذي  الكالم  يسمع  اللبناني 
تطال  اليت  واإلتهامات  يقال 
اجليش اللبناني، هذا الكالم غري 
مبهمته  يقوم  اجليش  صحيح. 
طرابلس  على  حريص  وهو 
نطلب  لبنان،  كل  على  حرصه 
اخلروقات  كل  حول  كشفا 
األمنية، وكل من يتجاوز األمن 
يف طرابلس ليظهر من هو الذي 
ويعرضها  طرابلس  امن  خيرق 

للخطر.
وقال النائب علي فياض بالنظام 
أيضا: هذا اخلطاب ينطوي على 
مشكلة  لدينا  حنن  ما.  شعوبية 
واتهمنا  األنظمة،  بعض  مع 
مبعاداة العرب، هذا الكالم غري 
سياسية  مسألة  هذه  صحيح، 
على  تقدم  أن  جيوز  ال  صرفة. 
أساس ان هناك معاداة للعرب. 
طرابلس  يف  املشايخ  بعض 
أعلن مبايعة داعش اليت تسعى 
إلقامة دولة إسالمية يف العراق 
لبعض  حليف  وهو  والشام، 
القاعة،  يف  املوجودين  النواب 

حنن  اإلستقرار.  يقلق  ما  وهذا 
نؤمن بهذا الكيان واألمني العام 
وأن  الكيان،  هذا  نهائية  أعلن 
تكون هناك دولة عادلة وقادرة، 
مع  تتعارض  ال  الفقيه  ووالية 
عالقاتنا  نوظف  حنن  الدستور، 

يف سبيل مصلحة هذا البلد.
أحد  ال  داعش  ضاهر:  ورد 
أن  أمتنى  يؤيدها يف طرابلس. 
جياوبن خبطاب صريح. ال أمان 
واستقرار إال بانسحاب حزب اهلل 

من سوريا.
وقال بري: هناك دستور لبناني. 
لبنان عربي اهلوية، ولبنان وطن 
نهائي والكل يعرف من أين أتت 
ووصلت اىل الطائف. كلنا عرب 
وكلنا لبنانيون. العروبة مل تكن 
يوما ضد اإلسالم او املسيحية.

سجال
يف  اشار  قد  الضاهر  وكان 
خاطئة  ممارسات  اىل  كلمته 
للجيش اللبناني يف طرابلس، ما 
استدعى رد كنعان عليه، معتربا 
ميكن  عسكريا  قضاء  هناك  ان 
التعّرض  جيوز  وال  اليه  اللجوء 
بهذا  العسكرية  املؤسسة  اىل 

الشكل.
املوقف  بهذا  كنعان  أيد  كما 
ونبيل  ديب  حكمت  النائبني 
نقوال، ما استدعى تدخل الرئيس 
نبيه بري الذي طلب من الضاهر 
االنتقال اىل موضوع آخر، متعهدا 

ببحث هذا املوضوع الحقا.
الضاهر  بني  سجال  وكان 
موضوع  حول  ديب  وحكمت 
الضاهر:  له  وقال  اجليش، 
لست حريصا على اجليش اكثر 
ميشي  ان  جيب  اجليش  من. 
بطريقة مستقيمة وانا من منطقة 

قدمت شهداء للجيش.
اضاف ضاهر: أتوجه بكل حرص 
ومسؤولية اىل قيادة حزب اهلل 
واحد  بلد  يف  حنن  هلم  واقول 
ومركب واحد وعلينا ان نتصارح 
على  تعملون  انتم  ونتعاون. 
ربط لبنان بايران ووالية الفقيه 
االمر  وهذا  العرب،  وتستعدون 
وعلى  لبنان  على  بالشر  يعود 

موقعه وعلى االف اللبنانيني.
تعليق لفياض

فياض  علي  النائب  وعلق 
مع  ليست  مشكلتنا  بالقول: 
بعض  مع  ولكن  العربية  الدول 

االنظمة.
وأكد ان مجيع اللبنانيني شاركوا 
يف املقاومة، وهذا الفعل ليس 
وما  طائفة  او  لفريق  احتكارا 
ورد يف البيان الوزاري يفسره 
خمتلفة.  تفسريات  البعض 
وقال: كل من قاوموا يف لبنان 
من  كانوا  ان  لبنان  ابطال  هم 
فاملقاومة  الشمال،  او  اجلنوب 
الطائفة  ال ختص حزب اهلل وال 

الشيعية بل هي لكل لبنان.
كانت  يربود  ان  ضاهر  وأعلن 
سنة  منذ  السوري  النظام  بيد 
فأين  يومني،  منذ  واسرتجعها 
احتفال  ان  معتربا  اإلنتصار؟، 
يربود  يف  باالنتصار  اهلل  حزب 
مبادة  جنح  الذي  التلميذ  يشبه 
مواد   ١0 يف  ورسب  وحيدة 
هو  سالحنا  ان  وأكد  اخرى. 
ولدينا  واملؤسسات،  الدولة 
سالح هو امياننا حبقنا وقضيتنا 
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نعيش  ان  نريد  واننا  ومبادئنا، 
ومتنى  البلد.  يف  حمرتمني  كراما 
االمنية  املسألة  معاجلة  ضاهر 
اوضاعنا  واصالح  واضح،  بشكل 

الداخلية وعالقاتنا اخلارجية.
الوليد  النائب  اعرتض  وهنا 
يقوم  اجليش  وقال:  سكرية، 
وامتنى  صحيح  بشكل  مبهامه 
من  يطلب  ان  الدفاع  وزير  على 
كل  عن  الكشف  اجليش  قيادة 
اخلروقات ليظهر من خيرق االمن 

يف طرابلس.
على  فياض  النائب  علق  كما 
املشايخ  بعض  بالقول:  الضاهر 
أعلن مبايعة داعش  يف طرابلس 
يناقض  وهذا  الفقيه  ووالية 

الدستور اللبناني.
وأكد ضاهر: ال احد يؤيد داعش 
يف  صرح  ومن  طرابلس،  يف 
احد يعرفه، واعترب ان  االعالم ال 
بانسحاب  اال  لبنان  يف  امان  ال 

حزب اهلل من سوريا.
فتفت

يف  فتفت  أمحد  النائب  وانتقد 
جاء  ما  النواب  كلمته يف جملس 
على لسان الرئيس جنيب ميقاتي 
ثالث  ميضي  أن  ارتضى  الذي 
أن  دون  احلكومة  يف  سنوات 
حيسن  أن  ودون  موازنة،  يقدم 
من  يسألوننا  ثم  اإلقتصاد، 

املسؤول؟
أمنية  خطة  وضع  اىل  ودعا 
يكونوا  أمل  سائال:  لطرابلس، 
واحلكومة؟  األشغال  وزارة  يف 
سهام  علينا  ترمى  أن  نقبل  لن 

التقصري.
البعض  يستعمل  أن  نقبل  ولن 
املاضي.  من  متجردا  املستقبل 
يتحمل  أن  يستطع  مل  والبعض 

خروجه من السلطة.
رئاسة  موضوع  اىل  وتطرق 
حتمل  اىل  داعيا  اجلمهورية، 
يف  وحنن  احلقيقية،  مسؤوليتنا 
النواب سنكون مسؤولني  جملس 
يف حال حصول فراغ يف رئاسة 
اجلمهورية، فالنائب ال يوكل أحدا 

يف موقفه السياسي.
لفتتين،  مواقف  هناك  وأضاف: 
حيصل؟  ماذا  يتساءل  البعض 
نريد أن نسأل وزير الدفاع، ملاذا 
واجليش  األمنية  القوى  تركت 
يف  النحو  هذا  اىل  تصل  األمور 
اجليش  يتدخل  ملاذا  طرابلس؟ 
له  يكون  وال  بريوت  يف  بعنف 
عرسال؟  طريق  لفتح  حترك  أي 
هل يعقل ان اجليش ال يستطيع 
محاية جسر واحد هو جسر امللولة؟ 
طرابلس،  مدينة  حبق  ظلم  هناك 
وحنن نطالب بأن تكون طرابلس 
تكون  ولن  السالح،  منزوعة 
منزوعة السالح إال بإرادة اجليش 
اللبناني القوي والعادل واألمني. 
عن  لنقوله  الكثري  لدينا  حنن 
قيل  ما  وكل  املمارسات،  بعض 
على هذا املنرب لقائد اجليش دون 
تعنينا  اجليش  مؤسسة  جدوى، 
املعارك  بدأت  أن  منذ  كثريا. 
املرعيب  والنائب  سوريا،  يف 
يطالب بانتشار اجليش على طول 
من  يلق جتاوبا  احلدود، ملاذا مل 

احلكومة السابقة؟.
ننتظر  أن  جيب  هل  وسأل: 
اىل  اجليش  لنرسل  املصيبة 
على   1701 ال  وليطبق  احلدود، 
كان  إذا  وسنرى  احلدود؟  كل 
هذا القرار حباجة اىل تعديل، ثم 
السالح  دخول  يتم  كيف  نسأل 
األزمة  منه؟  وخروجه  لبنان  اىل 
لبنان،  اىل  العار  جلبت  السورية 
وقبل الدخول اىل سوريا مل نشهد 

أي عملية انتحارية يف لبنان.

الضنية  أحداث  اىل  وتطرق 
قائال: لسنا حنن من حاول محاية 
نريد  البارد،  نهر  يف  اإلرهابيني 
جيش الشعب اللبناني، وال نريد 
وضع خطوط محر ما دام اجليش 

سيكون عادال.
مداخلة سالم

هناك  سالم:  الرئيس  وقاطعه 
معاناة وهي ليست بنت األمس، 
التعامل  وعلينا  معنا،  وستبقى 
بكثري  املختلفة  مواقعنا  من  معها 
من اإلنفتاح واحملبة. ال ميكن أن 
للوطن،  جدوى  فيه  شيء  يبنى 
إذا ما بين على كراهية أو زغل. 
املعاناة ليس اجليش وحده  هذه 
تابعنا  وحنن  عنها،  املسؤول 
اجلهد الكبري الذي متثل يف كشف 
والعمالة،  اإلرهابية  الشبكات 
والقوى  للجيش  ذلك  ويسجل 
األمنية  والقوى  فاجليش  األمنية، 
يف قلوبنا مجيعا، وآمل أن نتابع 
وأن  املؤسسات  بهذه  تعلقنا 
نعطيها الغطاء والدعم وحنرر هذه 
املؤسسات من خالفاتنا السياسية 
أحد  وال  السياسية،  وتبايناتنا 

فوق احملاسبة.
خمتلفة،  بأشكال  تأتي  احملاسبة 
لكن علينا أال نعطي فرصة ألحد، 
ليدخل بني املؤسسات  أيا كان، 
والسلطة  اللبنانية  الوطنية 
هناك  والتشريعية.  التنفيذية 
حماسبة، ولكن نتمنى على إخواننا 
مجيعا أن يدركوا مدى الدقة اليت 
من  حولنا  ما  ويدركوا  بها  منر 
اىل  حنن  مستقرة.  غري  أوضاع 
النيل  تتمكن من  اللحظة مل  هذه 
االستمرار يف  وآمل  وحدتنا،  من 
الفرصة،  احلكومة  هذه  إعطاء 
احلكومة مسؤولون عن  وحنن يف 

متابعة هذه املواقف.
احلكومة  سيمنح  أنه  فتفت  وأكد 
الثقة، وشدد على ضرورة حمافظة 
احلكومة على مضمون هذا البيان، 
الدولة  وحدة  عن  تتحدث  فهي 
والسياسة العامة يف البالد، فهل 
األمن والسالح هو من السياسات 

العامة؟.
غري  السالح  وجود  وانتقد 
الشرعي، وقال: لن نقبل مبنطق 
أتى  اإلرهاب  إن  امليليشيات. 
الدولة،  بالفراغ يف  التسبب  من 
ملاذا مل تكن هناك عملية انتحارية 
سوريا؟  اىل  الذهاب  قبل  واحدة 
إن  يقول  رأي  اىل  استمعنا  لقد 
تكفرييا  اسرائيليا  حتالفا  هناك 
يف املنطقة، واجلميع أصبح يدرك 
السورية،  السجون  مصدره  أن 
حنن نرى ان هناك تقاطع مصاحل 
 - ايرانيا   - اسرائيليا  امريكيا 
الذي  هو  املنطقة،  يف  روسيا 
يف  احلرب  استمرار  اىل  يؤدي 
أن  اهلل  حزب  وليدرك  سوريا، 
هو  سوريا  يف  يقتل  عنصر  كل 
خسارة لنا مجيعا، ونطالب بإقفال 
احلدود. حسنا فعل اجليش بدخول 
السياسية  فالقراءات  عرسال، 

ختتلف.
وتطرق اىل مسألة احلوار الوطين، 
مواربة  جلسات  كانت  وقال: 
احلوار  من  ننتظر  فال  سياسية، 
يكون  أن  ميكن  كيف  شيئا. 
ابتهاج  هناك  فيما  حوار،  هناك 
احلوار  يربود؟  يف  باالنتصار 
جيب ان يكون ملزما. كيف نوقع 
شيئا ونرتاجع عنه؟ مل يعد هناك 
صدقية للحوار، حنن ذاهبون اىل 
االوىل  للرئاسة  احرتاما  احلوار 
واذا  اللبناني،  الشعب  وملشاعر 
مسبق  التزام  اي  هناك  يكن  مل 
احلوار؟  معنى  فما  بعبدا،  باعالن 
أن  فيجب  منتجا  حوارا  أردنا  إذا 

يكون ملزما.
وتناول الوضع االقتصادي العام، 
معتربا أن سلسلة الرتب والرواتب 
حق ملستحق، جيب ان جند املوارد 
هلا، ويكفي ان نضبط اإلهدار يف 
من  الكثري  لنؤمن  واملطار  املرفأ 

املوارد.
الطاقة،  موضوع  اىل  وتطرق 
فقال: حنن لسنا ضد إنشاء معمل 
نقبل  لن  ولكن  عمار،  دير  يف 
بيئية  دراسة  دون  معمل  إجياد 

له. نريد ظروفا بيئية حمرتمة.
اللبنانيني  ملف  عن  وسأل 
املخطوفني يف سوريا، داعيا اىل 
معاجلة ملف النازحني السوريني، 
اىل  املساعدات  تأتي  فلماذا 
لبنان يف  اىل  منها  أكثر  االردن 
هذا املوضوع؟ الننا مل نكن على 

املستوى املطلوب.
سجال متعدد االطراف

مشاركة  اىل  فتفت  وتطرق 
حزب اهلل يف سوريا، كما تناول 
مشاركة وفد برملاني يف طهران 

منتقدا االمر.
من  هذا  بري:  الرئيس 

املؤسسات.
احد  ال  امل  كحركة  فتفت: 

يلومك.
اجمللس،  باسم  بري:  الرئيس 
وهو ميثل اجمللس عندما يذهب. 
ان اجمللس تلقى دعوة من ايران 
اىل مؤمتر أصدقاء سوريا، موجهة 
بلدان  يف  اخلارجية  اللجان  اىل 
انتدبت  من  شخصيا  وانا  عدة، 

الوفد اىل ايران.
وسأل بري فتفت: من مسح لك 
االوروبي  الربملان  اىل  بالذهاب 
واحلديث دون علم او اعطاء خرب 
حنن  النيابي؟  اجمللس  لرئيس 

سكتنا كثريا وما زلنا نسكت.
النأي  سياسة  هناك  فتفت: 

بالنفس.
كان  صدر  الذي  القرار  بري: 
الوفد  شارك  ولقد  طهران،  عن 

الربملاني بصورة رمسية.
فتفت: االمر ليس استنسابا.

بزي: الزميل حممد قباني كان يف 
عداد الوفد، وذهبنا كوفد برملاني 
لنتكلم باملوقف الرمسي، ففوجئنا 
الغسيل  ينشرون  االخوان  بأن 

اللبناني. عيب.
فتفت: عيب عليكم، بال مرجالت. 
حنن نعرب عن رأينا بالسياسة اينما 

كنا وال نهدد.
اسرائيل  نقاتل  كنا  عندما  بري: 
القرار  حيبو...  من  هناك  كان 

1701 مبا فيه مزارع شبعا.
سوريا  تتنازل  عندما  فتفت: 

وتعطينا وثائق.
عندما  املقاومة  أعين  بري: 
للمقاومة  احرتامي  مع  بدأت، 

الفلسطينية.
فتفت: من لديه ملفات فليضعها 

على الطاولة وال يهددنا.
الكالم  النواب  من  عدد  وطلب 

بالنظام.
النائب علي عمار: ورد على لسان 
الزميلني املقاومني خالد الضاهر 
بأنين  اتهمت  أنين  فتفت  وامحد 
اهدد، احب ان اقول انين مل اكن 

مهددا الحد.
اول  عمل  علي  احلاج  فتوش: 

قربانة اليوم.
مقاطعة  ممنوع  لفتفت:  زعيرت 
حتى  وتسكت  اجمللس،  رئيس 

يتابع بري كالمه.
للرئيس  الكالم  بري  أعطى  ثم 
مداخليت  ان  قال:  الذي  ميقاتي 
كانت  اجللسة  خالل  باالمس 
انفتاح،  وكلمة  لآلخر  اليد  مد 
اهلجومي.  فتفت  بكالم  وفوجئت 

حني تشكلت حكوميت مل يكن أحد 
يقاتل خارج لبنان.

غازي  رمبا  يسمك،  مل  بري: 
العريضي.

ميقاتي: قال وزير اشغال ورئيس 
غطت  احلكومة  ان  واقول  سابق، 

بالسياسة ما ال يغطى.
باملعاصي  ابتليتم  وإذا 

فاسترتوا.
فتفت ردا على ميقاتي: املعاصي 
وليس  اآلخرين،  تغطية  يف  هي 

لديك شعبية.
جلسة  هي  هل  زهرا:  انطوان 

حماسبة للحكومة املاضية؟.
ليسوا  الوزراء  حبيش:  هادي 
احلكومة،  رئيس  عند  موظفني 
بصفته  وزير  يذهب  أن  وميكن 
وكذلك  بلد،  اي  اىل  الشخصية 
النائب. اما اذا كان الوزير مكلفا 
يلتزم،  ان  فعليه  احلكومة  من 
والنائب اذا ذهب يعرب عن كتلته 

النيابية.
الرئيس بري: إذا كان ضمن وفد 

رمسي.
نشر الغسيل

جملس  رئيس  بني  سجال  ودار 
امحد  والنائب  بري  نبيه  النواب 
النأي  أين  سأل:  الذي  فتفت 
مؤمتر  يف  املشاركة  يف  بالنفس 
طهران للدفاع عن النظام السوري 

حتت أي مسمى جلان او غريها؟
نسكت  حنن  بري:  الرئيس  ورد 
كثريا، وانت ذهبت اىل الربملان 
االوروبي يف العام 2012 وحتدثت 
أمامه ووجهت انتقادات للحكومة.

فأجاب فتفت: تكلمت باسم كتلة 
املستقبل. وهذه مشولية لن نقبل 

بها.
وقال بري: اذا كانت اطراف يف 
احلكومة توجه هذا الكالم لبعضها 

فماذا تركتم للقوات اللبنانية؟
وحصل سجال بني فتفت وبزي، 
وقال النائب فتفت: حنن سنبقى 
نعرب عن رأينا يف هذا املكان وال 

نقبل ان يهددنا احد.
بزي: عيب ان يقال هذا الكالم، 
يف  غسيلنا  ينشر  من  ورأينا 

اخلارج.
فتفت: مسعنا كالما عن امللفات 
شيء  اي  لديه  ممن  ونتمنى 
ومن  يهددنا،  احد  وال  ليظهره 
الوطنية  املصلحة  ملفا عن  خيفي 

هو متخاذل.
ورد النائب هادي حبيش بالقول: 
يذهب  عندما  النائب  أو  الوزير 
مكان  اي  اىل  شخصية  بصفة 
كان  اذا  اما  يريد،  مبا  يتحدث 
االلتزام  فعليه  من جملسه  مكلفا 

بكلمة جملسه.

سالم مجددا
وأعلن رئيس احلكومة متام سالم، 
كالم  على  تعليقا  مداخلة  يف 
هذا  ان  فتفت،  امحد  النائب 
املنرب هو املكان الوطين اخلالص 
لنا مجيعا لنمارس ونعرب فيه عن 

افكارنا.
عنها  عرب  اذا  املعاناة  ان  وقال: 
بعض االخوان فهذا حق، وال ميكن 
للظلم من اي جهة اتى ان يكبل 
او يلغي القول احلق. نعم هناك 
معاناة وهذه املعاناة ليست بنت 
اليوم، وستبقى  بنت  االمس وال 
معنا وعلينا التعالي والتعاطي معها 
التشريعية  املختلفة  مواقعنا  من 
االنفتاح  من  بكثري  التنفيذية  او 
واحملبة. وال ميكن ان يبنى شيء 
فيه جدوى ومنفعة اذا ما بين على 
زعل.  على  او  كراهية  او  احقاد 
نعم هناك معاناة، وهذه املعاناة 
ليس اجليش وحده مسؤول عنها، 

االمنية،  واملؤسسات  فاجليش 
حنن نتابع ما قامت وتقوم به من 
كبرية،  وطنية  واجراءات  اعمال 
املواطنني  امن  مالحقة  يف  بداية 
وواكبت  تابعت  وانا  والبالد، 
بكشف  متثل  الذي  الكبري  اجلهد 
الشبكات االرهابية ومؤخرا وقبلها 
شبكات االرهاب والعمالة واجهزة 

االمن الداخلي.
ان  هي  احلق  الكلمة  اضاف: 
اجليش والقوى االمنية يف قلوبنا 
تعلقنا  نتابع  ان  آمل  مجيعا. 
ومتسكنا بها، وان نعطيها الدعم 
وتبايناتنا  خالفاتنا  من  وحنررها 
السياسية، وال احد فوق احملاسبة 
حتى املؤسسات االمنية جيب ان 

حتاسب اذا اخطأت.
ولكن  حق،  قيل  ما  ان  واعترب، 
انطباعا  نعطي  اال  مجيعا  علينا 
منطقة  أي  من  كان  ايا  الحد، 
فرصة  نعطيه  ان  طائفة،  واي 
الوطنية  املؤسسات  بني  ليدخل 
التشريعية والتنفيذية.  اللبنانية، 
ضمن الدميوقراطية هناك مساءلة 
وحماسبة، وهذا ما تتطلبه دائما، 
وعلى اجلميع ادراك مدى احلراجة 
وما  اليوم،  الوطن  بها  مير  اليت 
غري  وحاالت  اوضاع  من  حولنا 
مل  اللحظة  هذه  واىل  مستقرة، 
وما  ووطننا،  وحدتنا  من  تتمكن 
اليت  والظروف  احلكومة  هذه 
النية  ان  للتأكيد  اال  رافقتها 
يف  حنن  وبالتالي  موجودة. 
احلكومة مسؤولون عن متابعة هذه 
ان  الشكاوى واملواقف، واعدكم 

نقوم بذلك على اكمل وجه.
ورد النائب امحد فتفت بالقول: ما 
يهمنا اال تبقى طرابلس وعرسال 

صندوق بريد عند اي استحقاق.
ميقاتي

ميقاتي  جنيب  الرئيس  وألقى 
امس  النواب  جملس  يف  مداخلة 
قلت  الرئيس  دولة  فيها:  قال 
يدي  فيه  مددت  كلمة  باألمس 
فيه  ملا  التعاون  بنية  لآلخر 
اليوم  وفوجئت  البلد،  مصلحة 
بكالم للزميل الدكتور امحد فتفت 
السابقة  احلكومة  عن  فيه  حتدث 

وأملح فيها الي شخصيا.
بتغطية  قامت  احلكومة  ان  يقول 
ما ال ميكن تغطيته. انا مل ارغب 
الدخول يف هذا اجلدال بأي شكل 
من االشكال، لكن احب ان اذكر، 
انه  للمواطن،  هنا  احلكم  واترك 
يكن  مل  حكوميت  تشكلت  عندما 
بعد،  صدر  قد  االتهامي  القرار 
يكن  مل  استقلت  عندما  وحتى 
احلكومة  هذه  يف  اساسي  مكون 
اترك  اليوم  لبنان.  خارج  حيارب 
للمواطن ان حيكم من الذي يغطي 

بالسياسة.
هناك  ان  الزميل  يقول  اضاف: 
ان  رأسهم  حيملهم  ال  اشخاصا 
يكونوا خارج احلكم. هذا السؤال 
ايضا برسم املواطن ليحكم ما اذا 
او يعين  الكالم يعنيين  كان هذا 
امور  عن  ايضا  حتدث  آخر.  احدا 
اخرى ومنها املوازنة وانا احب ان 
اؤكد ان حكومتنا ارسلت مشروع 
النيابي يف  املوازنة اىل اجمللس 
ايضا  حتدث   .2012 متوز  شهر 
واجتاهل  املستقبل  استعمل  انين 
النمو، ويف  اىل  وتطرق  املاضي 
بكالم  استشهد  انا  اجملال  هذا 
الرئيس  هو  بزمالته  نعتز  زميل 
قبل  قال  الذي  السنيورة  فؤاد 
حاله  على  الوضع  طاملا  ايام 
زيادة يف  تتوقعوا  ال  يف سوريا 
النمو يف لبنان وال حتى منوا يف 
حميط  موجودون يف  حنن  لبنان. 
وباالنكماش  باملشاكل  مليء 

االقتصادي.
وختم الرئيس ميقاتي: اخريا اقول 

اذا بليتم باملعاصي فاسترتوا.
عدوان

وحجب نائب رئيس حزب القوات 
اللبنانية النائب جورج عدوان الثقة 
عن احلكومة. وقال يف كلمته اننا 
وصلنا اىل مكان حنن حباجة فيه 
مشريا  الوطن،  تنقذ  تسوية  اىل 
اىل ان اجلميع يعرف حجم وجوهر 
وبلوغها  وحدتها  االنقسامات 
املذهيب  العنف  من  كبريا  حدا 
حماولة  ان  مؤكدا  والطائفي، 
لفظي  ببيان  االنقسامات  تغطية 
لن  منمقة  عبارات  عن  البحث  او 

يؤدي اىل احلل املنشود.
وتابع: ال ميكن الحد يف احلكومة ان 
يتضامن مع ما يريده وال يتضامن 
مع ما ال يريده، وامام هذا الواقع 
اهلجني فضلت ان اتناول شقني: 
شق توصيف الواقع ووضع خريطة 

طريق للمستقبل.
احلكومة  نشارك يف  واضاف: مل 
الننا ال نريد تسوية لفظية، وتبقى 
املشاكل كما هي الننا نريد السعي 
مع كل املكونات لقول االمور كما 

هي وبال استفزاز.
وتابع: ال نعرف ان كانت احلكومة 
ضدها،  او  الدولية  احملكمة  مع 
احلرب  قرار  كان  ان  نعرف  وال 
ام  احلكومة  يف  موجود  والسالم 
لدى حزب اهلل؟ حنن امام حكومات 
كل وزير يعترب نفسه فيها انه هو 
احلكومة واملعرب عنها. ال ندري ان 
كانت احلكومة مع اعالن بعبدا أو 
كانت مع التدخل بسوريا واحملاربة 

اىل جانب النظام السوري.
اليوم  اللبناني  الكيان  ان  ورأى 
مهتز ويف خطر، والشراكة خبطر 
ألن كل مكونة لديها وصف خاص 
للمصلحة ونهائية الكيان، مؤكدا 
انه يف القتال يف سوريا نعرض 

لبنان للخطر.
واعترب ان حزب اهلل يأخذ الصراع 
باملفهوم  االسرائيلي  العربي 
ويضع نفسه يف حمور ممانعة من 
ال  احملور  وهذا  لبنان  اىل  ايران 
يأخذ بعني االعتبار الدولة اللبنانية 
ممنوع  انه  واكد  االفرقاء.  وبقية 
سوريا  يف  التدخل  اللبناني  على 
مباشرة، ال مع النظام وال ضده، 
ولكل طرف حقه بدعم النظام او 

الشعب السوري.
تفريخ السالح

وسأل: هل نتحمل ان يفرخ سالح 
شعار  اي  حتت  كان  اينما  جديد 
سهال  يكن  مل  وقال:  كان؟. 
لدينا ان نأخذ خيار الدولة مع ان 
تسلحوا  لنا  قالت  كبرية  اصوات 
حنن  لكن  اهلل،  حزب  خطر  بوجه 
نريد ان تدافع الدولة عن اجلميع، 
املسيحيني  حتمي  وحدها  الدولة 
والدروز  والسنة  والشيعة 
او  طائفي  سالح  وكل  واجلميع، 
ان  مشددا  عبئا،  يتحول  مذهيب 
ال خيار اال بااللتفاف حول الدولة 

حملاربة االرهاب.
وأعلن ان اللبنانيني ينظرون اىل 
ينظرون  كما  التكفريي  االرهاب 
وسأل:  الشمولي،  االرهاب  اىل 
أين وصلنا يف لبنان حتى وصلنا 
نفسه.  يفجر  لبناني  مواطن  اىل 
وأكد عدوان اننا خنرج من الواقع 
الصحيح  الطريق  بسلوك  الراهن 
حيث  احلوار،  يف  بدأناه  الذي 
تبقى نقطة واحدة هي سالح حزب 
اهلل، فماذا مينع من وضع روزنامة 

واضحة للنقاط للبدء بتنفيذها؟.
وقال: ال شيء مينعنا من اخلروج 
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احدث وزير الدفاع االسرائيلي 
العالقات  أزمة يف  يعلون  موشي 
بسبب  االسرائيلية   - االمريكية 
االمر  االمريكية  لالدارة  انتقاده 
مع  العالقات  توتر  من  زاد  الذي 

ادارة الرئيس اوباما.
وأصدر يعلون تصرحيات يبدي 
فيها أسفه ألي إساءة قد صدرت 
عن مضمون  يرتاجع  لكنه مل  عنه 
هجومه الالذع على وزير اخلارجية 
كانون  يف  كريي  جون  األمريكي 

الثاني املاضي.
االثنني  يوم  آخر  انتقاد  ففي 
أمل  خيبة  يعلون  أبدى  املاضي 
الرئيس  معاجلة  من  شديدة 
العاملية  أوباما للقضايا  األمريكي 
اتهامه  عن  يرتاجع  ومل  املشتعلة 
يف  ضعفا  تظهر  بأنها  لواشنطن 

اخلارج.
ليعلون  سابق  مستشار  وقال 
لرويرتز يعلون ال يستسيغ فكرة 
على  ردا  وقال  كالمه.  تصويب 
سؤال عما قد يكون هدف يعلون 
اهلل  املتحدة  الواليات  انتقاد  من 

أعلم.
وكان يعلون قال يف حماضرة 
اإلثنني  يوم  أبيب  تل  جبامعة 
تستطيع  ال  إسرائيل  إن  املاضي 
االعتماد على حليفها الرئيسي يف 
املواجهة  يف  املبادرة  زمام  أخذ 
مع إيران بشأن برناجمها النووي. 
مثاال  أوكرانيا  أزمة  أيضا  وساق 

على أن واشنطن تظهر ضعفا.
وأصدر مكتب يعلون بيانا يف 
وقت الحق يقول إنه مل يقصد أي 
انتقاد أو إساءة جتاه واشنطن يف 
يقدم  مل  البيان  لكن  تصرحياته. 

أي اعتذار.
قال  يعلون  إن  البيان  وقال 
هلاغل يف مكاملة هاتفية العالقات 
االسرتاتيجية بني بلدينا هلا أهمية 
قصوى وأيضا عالقاتنا الشخصية 

ومصاحلنا املتبادلة.
أمريكيون  مسؤولون  وأشار 
نددوا بتصرحيات يعلون باعتبارها 
غري بناءة وغري دقيقة ومشوشة، 
تأثري  للخالف  يكون  لن  أنه  إىل 
مع  العالقات  على  املدى  طويل 

إسرائيل.
من جهة اخرى، قال مسؤولون 
يف  موظفون  نفذه  اضرابًا  ان 
دفع  االسرائيلية  اخلارجية  وزارة 
األجانب  الديبلوماسيني  من  عددا 
إللغاء زيارات إلسرائيل وقد يؤثر 
على زيارة يزمع البابا فرانسيس 
املسيحية  لألراضي  بها  القيام 

املقدسة يف أيار.
اخلارجية  وزارة  موظفو  ودعا 
آذار  من  اخلامس  يف  لإلضراب 
وقالوا  األجور  على  نزاع  بسبب 
عن  املسؤولية  يتولوا  لن  انهم 
األجانب  املسؤولني  كبار  زيارة 
اخلارجية  وزير  دفع  الذي  األمر 
برنده وغريه من  بويرغ  النروجيي 
زيارات  إلغاء  إىل  املسؤولني 
هذا  مقررة  كانت  إلسرائيل 

الشهر.
البابا  يزور  أن  املقرر  ومن 
وإسرائيل  األردن  فرانسيس 
بنهاية  الفلسطينية  واألراضي 
شهر أيار. وقال القيادي العمالي 
مسؤولني  نكون  لن  فرومر  يائري 

عن هذه الزيارة على اإلطالق.
آخر  دبلوماسي  مسؤول  وقال 
ختطيطا  تتطلب  البابا  زيارة  إن 
جير  ومل  مير  الوقت  دقيقا. 

وزير الدفاع االسرائيلي يثري أزمة مع واشنطن

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

اوردت وكالة رويرتز حتقيقا 
شريط  عن  حتدث  بغداد  من 
ملقاة  رجل  جثة  يظهر  فيديو 
حبل  وطرف  األرض..  على 
بينما  صاحبها  قدمي  يوثق 
مؤخرة  يف  مثبت  اآلخر  الطرف 
وجتمع  مدرعة.  همفي  سيارة 
العراقي  العسكري  بالزي  رجال 
أحدهم  حيذر  السيارة.  جبوار 
على  قنبلة  وجود  احتمال  من 
هاتفه  زميال  آخر  ويناول  اجلثة 
اجلثة  فوق  يقف  ثم  اخلليوي 
الزميل  يلتقط  بينما  مبتسما، 
صورة له. تبدأ اهلمفي بالتحرك 
يف الصحراء وهي جتر من خلفها 

جثة القتيل.
بالشرطة  ضابط  عرض  وقد 
رويرتز  على  العراقية  االحتادية 
تصور  اليت  القصرية  اللقطات 
على  العراقي  باجليش  جنودا 
مقاتل  جبثة  ميثلون  يبدو  ما 
من مجاعة الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام داعش املنبثقة 
الضابط  وقال  القاعدة.  عن 
بغداد  يف  ويعمل  يقيم  الذي 
يقاتلون  كثريون  أصدقاء  وله 
الرمادي  مدينة  حميط  اآلن يف 
هذا األمر عادي جدا. إن رجالنا 
القاعدة.  أيدي  على  يقتلون 
نفس  حنن  نفعل  ال  فلماذا 
عن  دفاع  هذا  بهم.  الشيء 

النفس.
إنهم  عراقيون  جنود  ويقول 
بطيء  قتال  يف  طرفا  أصبحوا 
وفصائل  داعش  مع  وممتد 
ويف  الرمادي  مدينة  يف  أخرى 
األمم  وتقول  الفلوجة.  حميط 

ألف   380 من  أكثر  إن  املتحدة 
شخص نزحوا عن ديارهم فرارا 
املسلحون  ويبث  القتال.  من 
اعدام  عن  مصورة  تسجيالت 

اجلنود احلكوميني وتعذيبهم.
ضابط  يقول  حسبما  واآلن، 
بدأ  لواء،  برتبة  وآخر  باجليش 
باملثل..  يردون  اجلنود  بعض 
دون  إعدام  عمليات  فينفذون 
أعداءهم  ويعذبون  حماكمة 
صور  ينشرون  ثم  ويهينونهم 

أفعاهلم على اإلنرتنت.
ومل تتمكن رويرتز من التحقق 
الصور  من  مستقل  حنو  على 
الفيديو املنشورة على  ومقاطع 
اإلنرتنت واليت أطلع أفراد أمن 
بعضها  على  الوكالة  عراقيون 
بينما ميكن االطالع على بعضها 
التواصل  مواقع  على  اآلخر 
حتمل  صفحات  يف  االجتماعي 
مقاتلة  عسكرية  وحدات  أمساء 
والشرطة  العراقي  اجليش  يف 

وجهاز مكافحة االرهاب.
بثه  مصور  تسجيل  ويف 

14 قتيال بتفجري انتحاري ببغداد ... وتقرير عن اعدام اسرى
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خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

التحضري لشيء وهذا حتما سيؤثر 
املسؤول  وأضاف  الزيارة.  على 
أنه جرى إلغاء أو تعطيل 25 زيارة 
ورحالت  أجانب  كبار  ملسؤولني 

االنرتنت  على  داعش  تنظيم 
العراقيون  اجلنود  تداوله  ثم 
الغاضبون، يظهر مسلح يصوب 
اجلنود  من  صف  فوق  مسدسه 
ويسمع  األرض.  على  الراكعني 
هذه  تقبل  اللهم  يقول  صوت 

األضحية.
 8 قتل  اخرى،  جهة  من 
قوات  من  نصفهم  أشخاص، 
هجمات  يف  العراقية،  األمن 
متفرقة يف البالد، كان أعنفها 
انفجار عبوة ناسفة قرب دورية 
للشرطة يف مدينة الرمادي. كما 
بغداد  يف  نفسه  انتحاري  فجر 
مما ادى اىل سقوط ١٤ قتيال.

وقال ضابط عراقي إن أربعة 
من أفراد الشرطة احمللية قتلوا 
استهدفت  ناسفة  عبوة  بانفجار 
وسط  للشرطة  راجلة  دورية 
برتبة  ضابط  بينهم  املدينة، 
قام  احلوجية،  ويف  رائد. 
عسكريا  زيا  يرتدون  مسلحون 
قرية  خمتار  منزل  باقتحام 

العساكرة مع جنله وقتلوه. 

هذا  للخارج  إسرائيلية  لوفود 
األسبوع. كما مل يتم التنسيق مع 
عن  مسؤول  الفاتيكان  من  فريق 

التحضري لزيارة البابا. 

النظامية  القوات  حققت 
تقدمًا  االول  أمس  السورية 
بدخوهلا قلعة احلصن األثرية يف 
ريف محص وسط البالد اليت كان 
املعارضة  مقاتلو  عليها  يسيطر 
أكثر من سنتني، يف وقت  منذ 
قال قيادي يف »االئتالف الوطين 
السوري« املعارض إن نظام بشار 
األسد »انكشف على حقيقته من 
أنه ليس ممانعًا ومقاومًا، حني مل 
يقم بأي رد فعل عسكري على ما 

قامت به إسرائيل«. 
وجاء اهلجوم على بلدة احلصن، 
آخر معقل ملقاتلي املعارضة يف 
ريف محص الغربي، بعد أيام من 
على  النظامية  القوات  سيطرة 
معقل  أكرب  آخر  يربود،  مدينة 
منطقة  يف  املعارضة  ملقاتلي 
واليت  دمشق  مشال  القلمون 
حتد لبنان أيضًا، ثم تقدمها أول 
العني  رأس  بلدة  يف  أمس  من 

اجملاورة ليربود.
من  مقاتلون  يزال  وال 
املسلحة  املعارضة  جمموعات 
منتشرين يف املنطقة اجلبلية من 
القلمون يف ريف دمشق، لكنهم 
القوات  وتسعى  مطوقني،  شبه 
النظامية مدعومة من »حزب اهلل« 
اللبناني، إىل تأمني هذه املنطقة 
السلطات  تقول  اليت  احلدودية، 
للسالح  ممر  إنها  السورية 

واإلمدادات واملسلحني.
بـ  الطريان  قصف  كما 
عدة  أحياء  املتفجرة«  »الرباميل 
مشال  يف  وريفها  حلب  يف 
البالد حيث قتل حنو 20 شخصًا 
بغاره على حي اجلندول، مبا فيها 

نسفه  الذي  الكندي،  مستشفى 
أمس  من  أول  املعارضة  مقاتلو 
مقاتلو  سيطر  وقت  يف  االول، 
لقوات  موقعني  على  املعارضة 
البالد،  وسط  محاة  يف  النظام 
حلقوق  السوري  »املرصد  وفق 

اإلنسان« ونشطاء.
اهليئة  عضو  قال  جهته،  من 
فايز  »االئتالف«  لـ  السياسية 
سارة يف بيان، إن »نظام األسد 
حقيقته  على  ظهر  وأن  سبق 
اليت ختالف األوهام اليت حاولت 
ومعاد  نظام ممانعة  بأنه  إظهاره 
إلسرائيل، حيث إنه مل يقم بأي 
قام  ما  على  عسكري  فعل  رد 
خالل  اإلسرائيلي  االحتالل  به 
العشر سنوات األخرية من حكمه. 
نظام  بأن  لتثبت  الثورة  وجاءت 
يف  بالدخول  معنيًا  ليس  األسد 
مواجهة مع االحتالل، يف حني أنه 
وحرب  مواجهة  أقسى  يف  دخل 

ضد الشعب السوري«.
تسعة  دعا  واشنطن،  يف 
الشيوخ  جملس  يف  أعضاء 
أمريكية  سياسة  إىل  األمريكي 
»تهدف إىل تغيري موازين القوى 
على األرض« يف سورية متهيدًا 
وفرض  جنيف  اتفاق  لتطبيق 
بأنه  األسد  تقنع  جديدة  وقائع 
ال ميكنه البقاء. وجاء يف رسالة 
وجهها تسعة أعضاء إىل الرئيس 
»السبيل  أن  أوباما،  باراك 
جدية  عملية  جنيف  جلعل  الوحيد 
هي يف تغيري موازين القوى على 
األسد  حسابات  وتبديل  األرض 
بأنه ال ميكنه االستمرار يف حكم 

سورية«.

»االئتالف«: النظام قاس على الشعب  ومرن مع إسرائيل

أفاد املرصد السوري حلقوق 
تنظيم  ان  اخلميس  االنسان 
العراق  يف  اإلسالمية  »الدولة 
كردي   600 هّجر حنو  والشام« 
الرقة  حمافظة  من  سوري 
شرق  يف  لسيطرته  اخلاضعة 

سورية.
ان  بيان  يف  املرصد  وقال 
قرى  من  هّجرت  »داعش« 
واليابسة  فندر  وتل  أخضر  تل 
 600 حنو  أبيض  تل  ومدينة 
مسنون  بينهم  كردي  مواطن 
احتفاالت  عشية  ونساء، 
بالعيد  األكراد  املواطنني 
»نوروز«،  الكردي  القومي 
اجلهادية  اجلماعة  ان  مضيفا 
املتطرفة اعتقلت ايضا عشرات 
الشبان الكرد من هذه املناطق 
فيما  سراحهم  بإطالق  وقامت 
بعد، وأعطتهم مهلة حتى مساء 
اخلميس ملغادرة املناطق التابعة 
لـوالية الرقة، االسم الذي اطلقه 
التنظيم على حمافظة الرقة بعد 

سيطرته عليها.
واوضح املرصد ان »حنو 5٤0 
األراضي  دخلوا  املهجرين  من 
مواطنا   20 من  وأكثر  الرتكية، 
إىل  الوصول  من  متكنوا  كرديا 

»كوباني«،  العرب  عني  مدينة 
ومتت مصادرة أمالك املواطنني 
قبل  من  هجروا  الذين  الكرد 
للدولة  التابعة  الشرعية  اهليئة 
اإلسالمية حبجة تأييدهم لوحدات 

محاية الشعب الكردي.
يتخذ  الذي  املرصد  واعرب 
عن  له،  مقرا  بريطانيا  من 
الدولة  تقوم  »أن  من  خشيته 
قرى  على  باهلجوم  اإلسالمية 
الغربي ملدينة  الريف  أخرى يف 
مواطنون  يقطنها  أبيض،  تل 

كرد«.
بني  عنيفة  معارك  ودارت 
السوريني  واالكراد  داعش 
خارج  باغلبيتهم  ظلوا  الذين 
على  اهتمامهم  وركزوا  النزاع 
مناطق  يف  ذاتي  حكم  اقامة 

تواجدهم.
االكراد  التنظيم  ويكّفر 
على  للسيطرة  ويسعى 
يف  املوجودة  النفطية  املوارد 

مناطقهم.
مركز  هي  الرقة  ومدينة 
املتطرف  التنظيم  هذا  ثقل 
املعارضة  فصائل  تتهمه  الذي 
من  عدد  بارتكاب  السورية 

االنتهاكات.

»داعش« يهّجر مئات االكراد من الرّقة شرق سورية
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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
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أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

Ph: 9709 8081 
Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN  NSW 2200

 تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت حبرية طازجة

جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطربني جورج خوري ونسيم سعد 

أن  اتفاقية  مسودة  أظهرت 
األوروبي  االحتاد  مفاوضي 
إمتام  على  االول  امس  اتفقوا 
األوروبية  املصرفية  الوحدة 
تكون  جديدة  وكالة  بانشاء 
مسؤولة عن اغالق بنوك منطقة 
درجة  إىل  تصل  اليت  اليورو 
معها  ميكنها  ال  الضعف  من 
االستمرار على الساحة وتكوين 
تغطية  يف  للمساعدة  صندوق 

النفقات.
إنهاء  يف  احملادثات  وجنحت 
األوروبي  الربملان  بني  مواجهة 
بشأن  اليورو  منطقة  ودول 
بذلك  لتنتهي  اجلديدة  اخلطة 
الوحدة  من  الثانية  املرحلة 
املصرفية بعد إشراف من البنك 
وتضمنت  األوروبي.  املركزي 

مسودة االتفاقية تفاصيل احلل 
مسؤولون  أكدها  اليت  الوسط 

شاركوا يف احملادثات.
ومبوجب احلل الوسط الذي مت 
تأسيس  سيجري  إليه  التوصل 
بنك على مدى مثانية أعوام من 
خالل حصيلة رسوم تفرض على 
على  تأسيسه  من  بدال  البنوك 
االقرتاح  حسب  سنوات  عشر 

األصلي.
البنك  االتفاقية  متنح  كما 
الدور  األوروبي  املركزي 
الرئيسي يف بدء اجراءات إغالق 
من  جيعل  مما  ضعيف  بنك  أي 
اجلديدة  الوكالة  على  الصعب 
فرص  من  وحيد  ذلك  عمل 
الدولة  يف  الوزراء  اعرتاض 

املعنية على ذلك االجراء.

اتفاق اوروبي على إمتام الوحدة املصرفية

الست  والدول  إيران  قّدمت 
أمس  النووي  مبلفها  املعنية 
يف  متباينتني  رؤيتني  االول، 
بني  املفاوضات  مسار  شأن 
اجلانبني. ففيما حتدثت طهران 
الضخمة«  املسافة  »زوال  عن 
اليت كانت تفصل بني الطرفني 
أشار  املسائل«،  »تفهم  جلهة 
االحتاد األوروبي إىل أن مواقف 
اجلانبني »ختتلف يف شكل كبري« 
يف جماالت، مشددًا يف الوقت 
ذاته على »التزام« املفاوضني 
نهائي  اتفاق  إبرام  اإليرانيني 

يطوي هذا امللف.
ونّبه سريغي ريابكوف، نائب 
وزير اخلارجية الروسي، إىل أن 
الست  والدول  إيران  موقفي 
يف  العضوية  الدائمة  )اخلمس 
جملس األمن وأملانيا( »متباعدان 
مسألة  شأن  يف  بشدة« 
إىل  الفتًا  اليورانيوم،  ختصيب 
ضخمة«  »مطالب  لطهران  أن 
ريابكوف  الصدد.  هذا  يف 
يف  روسيا  وفد  يرأس  الذي 
املفاوضات مع إيران، اعترب أن 
قضية التخصيب »بالغة اخلطورة 
حتتاج جهدًا شاقًا ومكثفًا وتثري 

نزاعات«.
حذر  الفت،  موقف  ويف 
ريابكوف من أن رّد بالده على 
الغرب يف شأن خالف اجلانبني 
الروسي يف شبه  التدخل  حول 
قد  أوكرانيا،  القرم يف  جزيرة 

يطاول امللف النووي اإليراني. 
نستخدم  أن  نريد  »ال  وقال: 
هذه احملادثات عنصرًا يف لعبة 
مزايدة، نظرًا إىل مزاج عواصم 
)املفوضية  بروكسيل  أوروبية، 
وواشنطن«.  األوروبية( 
ُأرغمنا،  إذا  »لكن  واستدرك: 
ألن  االنتقام،  طريق  فسنسلك 
حدث يف  ملا  التارخيية  األهمية 
يف  املاضية،  واألسابيع  األيام 
القرم  توحيد  بإعادة  يتعّلق  ما 
مبا  مقارنتها  ميكن  ال  وروسيا، 
بإيران.  يتعلق  ما  يف  نفعله 
يف  لزمالئنا  والقرار  اخليار 

واشنطن وبروكسيل«.
»رويرتز«  وكالة  وأفادت 
مساعدة  مشيد،  هيلغا  بأن 
األوروبي  وزيرة خارجية االحتاد 
رسالة  وّجهت  آشتون،  كاثرين 
إلكرتونية إىل مسؤولني بارزين 
جولة  بعد  االحتاد،  دول  يف 
فيينا  يف  إيران  مع  احملادثات 
اليت اخُتتمت األربعاء. وَوَرَد يف 
عمل  أمامنا  زال  »ما  الرسالة: 
شاق نقوم به، ألننا يف مرحلة 
حول  املفاوضات  من  مبّكرة 
والشامل. يف  النهائي  االتفاق 
املواقف  ختتلف  اجملاالت  بعض 

يف شكل ضخم«.
االنطباع  »لكن  واستدركت: 
اإليرانيني  املفاوضني  أن  هو 
إىل  بالتوصل  جدًا  ملتزمون 
تسوية شاملة خالل فرتة األشهر 

رؤيتان متباينتان حول املفاوضات إليران والدول الست
الستة امُلتفق عليها« يف اتفاق 
اجلانبان  أبرمه  الذي  جنيف 
)نوفمرب(  الثاني  تشرين  يف 
توصل  على  وينّص  املاضي، 
نهائي  اتفاق  إىل  الطرفني 

حبلول متوز )يوليو( املقبل.
وزير  وصف  املقابل،  يف 
جواد  حممد  اإليراني  اخلارجية 
يف  احملادثات  جولة  ظريف 
»مفيدة  كانت  بأنها  فيينا، 
ما  »يف  مضيفًا:  جدًا«،  وبّناءة 
يتعلق بالفهم واإليضاح، كانت 

من أجنح جوالت حمادثاتنا«.
الكبرية  املسافة  »أن  وتابع: 
بني  )تفصل(  كانت  الـــــيت 
إيران والدول الست جلهة تفّهم 
املسائل، تـــــقّلصت وزالت يف 
هذه املفاوضات«. وزاد: »أن 
لـــديها  كانت  الســـــت  الدول 
هدف  عن  خاطئة  ورؤى  أفكار 
النووي،  برناجمــــها  من  إيران 
السلمي  طابعه  بات  واآلن 
إىل  بالنسبة  واضحًا  واملنطقي 

الغرب«.
الدولية  الوكالة  وأعلنت 
إيران  أن  الــــذرية  للطـــــاقة 
تتابع تنفيذ اتفاق جنيف، وذلك 
يف تقرير شهري تعّده يف هذا 

الصدد.
يف غضون ذلك، وّجه الرئيس 
رسالة  أوباما  باراك  األمريكي 
مسجلة إىل اإليرانيني، ملناسبة 
)عيد  اجلديد  بالسنة  احتفاهلم 
النوروز( اليوم، َوَرَد فيها: »مثة 
فرصة للتوصل إىل اتفاق، إذا 
اختذت إيران خطوات جدية ميكن 
العامل  لطمأنة  منها،  التحّقق 
لربناجمها  السلمي  الطابع  إىل 
»لست  واستدرك:  النووي«. 
صعبًا،  األمر  سيكون  واهمًا، 
إذ  الديبلوماسية،  ملتزم  لكنين 
لتسوية  أساس  بأنها  أعتقد 

عملية«.
إيران  التزمت  »إذا  وأضاف: 
تعهداتها الدولية، نعلم إىل أين 
احلوار  طريق  يؤدي  أن  ميكن 
والتعاون...  الثقة  وزيادة 
عن  عبارة  يكون  لن  النوروز 
هو  بل  فقط،  جديد  عام  بداية 
إيران  تاريخ  يف  جديد  فصل 
يشمل  مبا  العامل،  يف  ودورها 
الواليات  مع  أفضل  عالقات 
أساس  على  وشعبها،  املتحدة 

املصلحة واالحرتام املتبادل«.

بني  مستجد  تقارب  أثار 
الرئيس السوداني عمر البشري 
الشعيب  املؤمتر  حزب  وزعيم 
قلق  الرتابي،  حسن  املعارض 
عودة  احتمال  من  املعارضة 
ميثله  الذي  اإلسالمي  التيار 
على  السيطرة  إىل  اجلانبان، 
يف  حصل  كما  األمور  مقاليد 
من  األوىل  العشر  السنوات 
عزلة  وتعميق  البشري،  حكم 

البالد.
الوطين  املؤمتر  حزب  وأكد 
احلاكم أن التقارب مع »املؤمتر 
الرتابي،  بزعامة  الشعيب« 
إسالمي  الصطفاف  يؤسس 
أكثر من  قيادات  جديد، يضم 

مخسني حزبًا وطنيًا.
وأكد إبراهيم غندور، مساعد 
احلزب  يف  ونائبه  الرئيس 
للمكتب  اجتماع  عقب  احلاكم، 
االول،  أمس  للحزب  القيادي 
أن األيام املقبلة ستشهد اتفاق 
آليات  السياسية على  األحزاب 
حوار وطين، يهدف إىل »حتقيق 
االصطفاف حول قضايا توحيد 
ثوابت  على  واالتفاق  الرؤى، 
وطنية توحد أهل السودان يف 

مواجهة التحديات الراهنة«.
لّوح  الرتابي  حزب  أن  إال 
القديم،  شعاره  إىل  بالعودة 
النتفاضة  الشارع  وتهيئة 
النظام«،  »إسقاط  لـ  شعبية 
يف حال عدم جدوى احلوار مع 
مسؤول  ورأى  احلاكم.  احلزب 

يف  املتأزمة  املناطق  ملف 
خليفة،  األمني  حممد  احلزب، 
أن احلوار يتطلب احُللم والصرب 
القضايا  حلل  النفس،  وضبط 

املعقدة واملتأزمة والشائكة.
مؤمتر  يف  خليفة  وشدد 
»إعمال  على ضرورة  صحايف، 
اخليار  إىل  للوصول  املنطق 
إىل  بالبالد  واخلروج  األصلح 
»عدم  إىل  داعيًا  األمان«،  بر 
األول،  املربع  إىل  العودة 
بني  الصراع  مرارات  واجرتار 
والرتابي(  )البشري  اإلسالميني 
يف عام 1999، متهيدًا للوصول 
احلوار  يف  وسطى  منطقة  إىل 

املرتقب«.
لقاء  يكون  أن  خليفة  ونفى 
يهدف  أخريًا،  والرتابي  البشري 
الليربالية  القوى  مواجهة  إىل 
مشريًا  )يسار(،  والعلمانية 
مع  اتصاالت  إجراء  إمكان  إىل 
دارفور  يف  املسلحة  احلركات 

للمشاركة يف احلوار.
يف املقابل، رأى زعيم حزب 
األمة املعارض الصادق املهدي، 
والرتابي  البشري  حتالف  أن 
ممارستهما  وعودة  جمددًا 
»سيكون  احلكم  يف  السابقة 
مشريًا  السودان«،  على  وبااًل 
متحدين  كانا  عندما  أنهما  إىل 
األوىل  العشر  السنوات  خالل 
من  ألوانًا  »أذاقانا  احلكم  من 
العذاب، لذا إذا كانت عندهما 
أشواق للعودة لذاك املربع، فال 

حتالف البشري والرتابي يقلق املعارضة من عودة 
»هيمنة اإلسالميني« يف السودان

بد من أن نعارضهما بشدة«.
وأضاف املهدي: »أن عودة 
حتالف البشري والرتابي سيلحق 
الداخلية  بالسياسات  أضرارًا 
يف  أنهما  موضحًا  واخلارجية«، 
على  املعارضة  مع  اتفقا  حال 
احلزبية  الصيغة  من  االنتقال 
»فسيجدان  قومية  صيغة  إىل 
خمرجًا يف احللول الداخلية ويف 

العالقات اخلارجية«.
خالفهما  »إن  وقال: 
وانقسامهما كان بسبب الصراع 

على السلطة«.
طالبت  أخرى،  جهة  من 
السودانية  احلكومة  بريطانيا 
باحرتام حقوق اإلنسان وتهيئة 
إجناح  أجل  من  احلريات  مناخ 
قضايا  يعاجل  وطين  حوار 

البالد.
الربيطاني  السفري  وانتقد 
لدى السودان بيرت تبري تقييد 
العامة  للحريات  اخلرطوم 
أن  ورأى  الصحف،  ومصادرة 
إجراءات احلكومة تضعف فرص 
جناح مبادرة احلوار اليت طرحها 

البشري.
احلكومة  قلق  تبري  وأبدى 
العنف  أحداث  من  الربيطانية 
ضحيتها  راح  اليت  األخرية 
اخلرطوم  جامعة  يف  الطالب 
انتقد  كما  موسى،  أبكر  علي 
تنظيم  من  املعارضة  منع 
العاصمة  يف  سياسية  ندوة 

السودانية.
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
حكومة  تستعد   - االلكرتوني( 
أبوت  طوني  بقيادة  أسرتاليا 
ألكرب  األخضر  الضوء  إلعطاء 
على  أسرتالية  عسكرية  صفقة 
لوزارة  السماح  عرب  اإلطالق، 
من   86 حوالي  بشراء  الدفاع 
األمريكية  الشبح  مقاتالت 

الصنع.
الواحدة  الطائرة  سعر  ويبلغ 
على  دوالر،  مليون   90 حوالي 
الطائرات  من  اإلنتهاء  يتم  أن 

يف الفرتة بني 2020-2018.
ومن املعلوم أن أن طلبا بشراء 
رمسيا  يقدم  سوف  الطائرات 
إىل جلنة األمن القومي للحصول 

على املوافقة خالل أسابيع.
الدفاع  بوزارة  مسؤول  وأكد 
مشروعا  يرأس  األمريكية، 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
ناقشت   - االلكرتوني( 
اإلنتاجية«  »مفوضية 
السبل  بعض  األسرتالية 
بينها  من  اإليرادات،  لزيادة 
اقرتاح غريب بفرض ضرائب 
املركبات  أنواع  كافة  على 
تعتمد  حبيث  األسرتالية 
اليت  الكيلومرتات  عدد  على 
استخدامها  نظر  تقطعها، 
وزراء  رئيس  لكن  للطرق، 
رفض  أبوت  توني  أسرتاليا 

ذلك االقرتاح.
وكان وزير اخلزانة الفيدرالي 
من  طلب  قد  هوكي  جو 
التحقيق يف  اإلنتاج  مفوضية 
معوقات متويل البنية التحتية، 
على  املفوضية  وركزت 

ضخما بشراء 2400 من مقاتالت 
أسرتاليا  أن  اخلامس«  »اجليل 
الوقت  الطائرات يف  ستتسلم 
احملدد، يف حالة إمتام الرتوش 

النهائية للصفقة.
املقاتالن  الطياران  ومدح 
أول  هاربر،  مات  األسرتاليان 
»رابتو  بسيارة  يطري  أسرتالي 
اخلامس،  اجليل  اف-22« 
أسرتالي  أول  بريك،  وتشيب 
جوينت  »اف35  طائرة  يقود 
الطائرات  صفقة  سرتايك« 
أسرتاليا  تعتزم  اليت  الشبح 
بأنها  إياها  واصفني  شراءها 

مفيدة للغاية.
الطائرة   « هاربر:  وأضاف 
الشبح ال ميكن إيقافها، وتقلل 
الصعوبات اليت يواجهها الطيار 

املقاتل إىل النسبة »صفر«.

كانت  اليت  الوقود«  »ضريبة 
التطرق،  لتمويل  وضعت  قد 
قرار  بعد  تضاءلت  لكنها 
يف  بتجميدها،  هوارد  حكومة 
السلع  ضريبة  تقديم  أعقاب 

واخلدمات.
تقوم  أن  املفوضية  واقرتحت 
واحلكومة  األسرتالية  الواليات 
الفيدرالية بعمل بديل لضريبة 
على  تعتمد  واليت  الوقود، 
املركبات  أنواع  كافة  تغريم 
الستخدام الطرق، لكن التقرير 
ذلك  يبدو  أال  بأهمية  أوصى 

كجباية يتم فرضها.
لكن رئيس الوزراء األسرتالي 
االقرتاح،  رفض  أبوت  توني 
مشريا إىل أنه لن يلقى تأييد 

أي حكومة.

هوكي يرفض »ضريبة 
أسرتاليا تستعد لشراء 86 مقاتلة شبح أمريكيةالطريق«

وجد  تقرير تدقيق احلسابات  
الفيدرالية  احلكومة  ملفوضية 
ان البلدان اليت تعتمد بشكل 
اخلاص  التأمني  على  كبري 
لتمويل الرعاية الصحية لديها 

أنظمة صحية أكثر تكلفة.
الصحية  للنفقات  حتليل  ففي 
من قبل منظمة بلدان التعاون 
قدم  والتنمية  االقتصادي 
الباحثون  إىل املفوضية، قال 
السياسات  تطوير  مركز  من 
الصحي  التأمني  شركات  ان 
ابقاء  بامكانها  يعد  اخلاص مل 

التكاليف منخفضة.
وقد أحملت احلكومة اىل خفض 
الصحية  الرعاية  على  اإلنفاق 
من  التمويل  أن  من  حمذرة 
القطاع اخلاص حيتاج إىل لعب 
ارتفاع  احتواء  يف  أكرب  دور 

تكاليف الرعاية الصحية.
مفوضية  احلكومة  وعينت 
الفيدرالي  االنفاق  لدراسة 

وتوصية ختفيضات املوازنة.
كلما  انه  وجد  التحليل  ولكن 
شركات  استخدام  ازداد 
التأمني اخلاص لتمويل الرعاية 
الصحية ازدادت تكلفة النظام 
الرعاية  نوعية  لنفس  الصحي 

او حتى أقل نوعية.
يف  املشارك  املؤلف  واعلن 
التقرير إيان ماك أولي، وهو 
باحث يف السياسة العامة يف 
جامعة كانبريا »إنها عالقة مع 
فشل السوق«، واضاف يقول 
هو  اخلاص  الصحي  »التأمني 
الرعاية  لتمويل  مكلفة  وسيلة 
احلالة  ان  وقال  الصحية. 
ليست  انها  حيث  الوحيدة 
هناك  يكون  عندما  كذلك 

احتكار«.
وقال السيد ماك أولي عندما 
شركة   من  أكثر  لديك  يكون 
واحدة للتأمني، ومقدمو خدمة 
املستشفيات،   - جدا  قوية 
اخل - ميكنك اختيار شركة ضد 
إذا  حسنا،   « والقول:  اخرى 
كنت لن تغطي التكاليف لدينا، 
تأمني  شركة  نعرف  وحنن 
 ... ذلك  تفعل  سوف  أخرى 
ان شركة تأمني واحدة ميكنها 
صعب  تفاوض  يف  الدخول 

حقا مع املستشفيات«.
البلدان  فان  للتحليل  فوفقا 
من  األكرب  اجلزء  متول  اليت 
خالل  من  الصحي  النظام 

التأمني اخلاص عادة ما ينتهي 
األمر إىل إنفاق نسبة أكرب من 
على  اإلمجالي  احمللي  ناجتها 
الرعاية الصحية.. على سبيل 
املثال، فإن الواليات املتحدة 
املئة  18 يف  نسبته  ما  تنفق 
اإلمجالي،  احمللي  ناجتها  من 
وكندا  املئة  يف   12 وفرنسا 
11 يف املئة، وهو أعلى بكثري 
منظمة  انفاق  متوسط  من 
تنفق  اليت  والتنمية  التعاون 

ما متوسطه 9 يف املئة.
ريتشاردسون،  جيف  ورفض 
ملركز  املؤسس  املدير 
اقتصاديات الصحة يف جامعة 
اإلنفاق  بأن  الزعم  موناش، 
يف  الصحة  على  احلكومي 

أسرتاليا ال ميكن استمراره.
ريتشاردسون  السيد  وقال 
تنفق  االسرتالية  احلكومة  إن 
احمللي  الناتج  من  نسبة  اقل 
آخر  بلد  أي  عن  من  االمجالي 
معه.  أنفسنا  نقارن  عادة 
من  املنخفضة  احلصة  ولكن 
نسبة  سببها  احلكومة  قبل 
اجليوب  من  املرتفعة  االنفاق 

)جيوب املواطنني(.
فبانفاق نسبته 6 يف املئة من 
حتل  اإلمجالي،  احمللي  الناتج 
اإلنفاق  صفوف  يف  أسرتاليا 
باملركز  الصحة  على  احلكومي 
التعاون  منظمة  23 بني دول 

االقتصادي الـ 34.
فان  ذلك،  من  النقيض  على 
النفقات من جيوب املواطنني 
يف   17 ارتفعت  األسرتاليني 
الصحي  التأمني  على  املئة 
و   2003 عامي  بني  اخلاص 
2011 - وهي ثاني اكرب زيادة 
التعاون  منظمة  دول  بني 
والتنمية - وفقا ألرقام منظمة 

الصحة العاملية.
وحلت نسبة االسرتاليني الذين 
انفقوا 1000 دوالر أمريكي أو 
العام  يف  جيوبهم  من  أكثر 
املاضي ) 25 يف املئة ( يف 
الواليات  بعد  الثانية  املرتبة 
 ،) املئة  يف   41  ( املتحدة 
اجراها صندوق  لدراسة  وفقا 
االقتصادات  على  الكومنولث 

الـ 11 الغنية عام 2013.
الواليات  ان  التقرير  ووجد 
الرعاية  نظام  لديها  املتحدة 
بلد  أي  من  األغلى  الصحية 

متقدم.

شركات التأمني الصحي اخلاص بصدد رفع األسعار

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تقوم  قد   - االلكرتوني( 
شركة »كوانتاس« األسرتالية 
للطريان بنقل حوالي 10 آالف 
يف  مبا  اخلارج،  إىل  وظيفة 
بالرغم  صيانة،  وظائف  ذلك 
حول  متجددة  خماوف  من 

معايري السالمة.
التنفيذي  الرئيس  ورفض 
اجلمعة  جويس  آالن  للشركة 
خسائر  فقدان  استبعاد 
يف  أسرتاليا  داخل  جديدة 
إطار تعديالت مقرتحة تسمح 
من  املزيد  بوضع  للشركة 

األنشطة يف اخلارج.
وأضاف جويس للجنة برملانية 
أن  أستطيع  »ال  سيدني  يف 

أستبعد أو أؤكد شيئا، مطالبا 
لشركته  السماح  بضرورة 
الشركة  مميزات  بنفس 
ال  اليت  »فريجن«  املنافسة 
عدد  يف  قيود  عليها  يوجد 

موظفيها باخلارج.
»حنتاج  جويس:  وأضاف 
املتاحة  املرونة  لنفس 
من  املنافسة،  للشركة 
كوانتس  تستطيع  أن  أجل 

املنافسة الواقعية.
لكن مساعدة سكرترية نقابة 
ليندا  األسرتالية  اخلدمات 
أن  من  اجلمعة  حذرت  وايت 
عدد الوظائف اليت قد تنقلها 
قد  أسرتاليا  خارج  كوانتاس 

يبلغ 10 آالف وظيفة.

هل تنقل »كوانتاس« 10 
آالف وظيفة خارج أسرتاليا؟

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - رويات الشهود 
طاليب  احتجاز  معسكرت  من 
اللجوء داخل أسرتاليا نادرة، 
حتيطها  ما  دائما  أنها  حيث 
أن  كما  بالسرية،  احلكومة 
احلكومة تلزم املوظفني بتلك 
والذين  بالصمت،  املراكز 
على  خوفا  بالفعل  يلزموه 

مستقبلهم الوظيفي.
القليل من هؤالء املوظفني من 
اإلعالم،  وسائل  إىل  حتدثوا 

لكن بصورة مسترتة.
بـمنظمة  السابق  املوظف  لكن 
اخلريية،  أرمي«  »سالفيشن 
يتجاوز  ال  الذي  إيزاك  مارك 
عمره 26 عاما كسر القاعدة، 
»غري  بعنوان  كتاب  بتأليف 
املرغوب فيهم«، والذي عمل 
جزيرة  احتجاز  معسكر  يف 
الدعم  تقديم  بهدف  ناورو 
احملتجزين  اللجوء  طاليب  إىل 

هناك.
وتعتمد فكرة إنشاء مثل هذه 
نقل  أن  على  املعسكرات 
معسكرات  إىل  اللجوء  طاليب 
نائية خارج أسرتاليا من شأنه 
املزيد  تدفق  من  حيد  أن 

منهم.
عمله  خالل  إيزاك  وأكمل 
باملعسكر مخس دورات، كل 

منها ملدة أسابيع عديدة.
الكتاب  خالل  إيزاك  وقال 
الذي اصبح متاحا يف األسواق 

)املاضي(  االثنني  من  بداية 
السيطرة  املستحيل  من  إنه 
على اندالع العنف باملعسكر، 
بسبب انعدام األمل لدى طالب 
اللجوء داخله، وبالتالي ليس 
لديهم إال القليل ليخسرونه.

أن  خيشون  »إنهم  وأضاف: 
ويدخلون  ناورو،  يف  ميوتوا 

يف طي النسيان«.
مل  أنه  إىل  إيزاك  وأشار 
هذه  مثل  بأن  البتة  يقتنع 
الوحيد حلل  احلل  املعسكرات 
بالرغم  اللجوء،  مشكل طاليب 
من مساعه للكثري من املربرات 

حول ذلك.
قصارى  بذل  أنه  إىل  وأشار 
لتخفيف  حماولة  يف  جهده 
على  الطويلة  األيام  معاناة 
طالب اللجوء، من خالل القيام 
لكنه شعر  ترفيهية،  بأنشطة 
كما لو كان يعمل يف »مصنع 

ميت«.
فارقة  حلظات  إىل  وأشار 
تواجده  فرتة  خالل  شهدها 
شاعر  قيام  منها  باملعسكر، 
اللجوء  طاليب  من  املعسكر 
كان  والذي  »بيز،  ويدعى 
صديقا إليزاك ، بشنق نفسه 

يف املغسلة.
وأشار إىل قائد ديين، يدعى 
وبات  اجلنون،  أصابه  علي، 
يف  ويتمرغ  كالكلب،  ينبح 
يقصيه  أن  قبل  القاذورات، 

عمالء الصحة.

شاب أسرتالي يفضح 
مأساة »معسكر ناورو«

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
توفري  »بدون   - االلكرتوني( 
املزيد من خطوط القطارات، 
تتوقف أسرتاليا«، باتت هذه 

حقيقة واقعة، حيث أن تكلفة 
باهظة  جديدة  طرق  إنشاء 
يتعلق  عندما  سيما  ال  جدا، 

األمر بنقل محوالت كبرية.

حوادث الشاحنات يف أسرتاليا..
القطار هو احلل

التصادم  حوادث  ولعل 
املستمرة، للشاحنات الكبرية 
يؤكد أن سائقيها هم ضحية 
يعملون  حيث  الوضع،  ذلك 
وتقوم  شاقة،  ظروف  يف 
كميات  بتحميلهم  الشركات 
ملخاطر  يعرضهم  مبا  كبرية، 

حوادث الطريق.
املؤمل،  الواقع  ذلك  ورغم 
واضحا  نقصا  هناك  أن  إال 
اخلاصة  االستثمارات  يف 
لنقل  املخصصة  بالقطارات 
محوالت كبرية، رغم أنها تبدو 
حوادث  من  للحد  عمليا  حال 

الطرق.
يونيو  من  الفرتة  وخلالل 
لقى   ،2013 يونيو   -2012
يف  مصرعهم  شخصا   134
ترتبط  مميتة  تصادمات 

بشاحنات.
وخالل عام 2012-13 تسببت 
من   %  12 يف  الشاحنات 
الطرق  حوادث  أرواح  خسائر 
وصل  اليت  أسرتاليا،  يف 

جمملها إىل 1274 ضحية.
ساوث  نيو  لوالية  وكانت 
يف  األكرب  النصيب  ويلز 
خسائر حوادث الشاحنات على 
مستوى الواليات األسرتالية.

التصادم  حادث  وكان 
على   2011 عام  املروع 
السريع  »برنسيس«  طريق 
جدل  مثار  »أوالدوال«  جنوب 
وأسفر  شديدين،  واهتمام 
احلادث  مالبسات  حتقيق يف 

عن عدد من التوصيات.
ويف األول من أكتوبر 2013، 
بوالية  بشع  تصادم  حدث 
بسبب  ويلز  ساوث  نيو 
»مونا  طريق  يف  نفط  ناقلة 
فيل« يف الشواطئ الشمالية 

لسيدني. 
وتشري دراسة حبثية إىل أن 
تكلفة استخدام قطارت لنقل 
البضائع تقل كثريا عن تكلفة 

استخدام شاحنات النقل.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
ذكرت   - االلكرتوني( 
عليها  اطلعت  تسريبات 
تلغراف  الديلي  صحيفة 
الفيدرالي  اخلزانة  وزير  أن 
وضع  يدرس  هوكي  جو 
ثالثة  أو  عامني  أقصى  حد 
أعوام أمام حكومة نيو ساوث 
أوفاريل  باري  بقيادة  ويلز 
األخرى  احلكومات  ورؤساء 
حكومية،  أصول  بيع  قبل 
مبا  كهرباء،  شبكة  بينها  من 
الدوالرت  مليارات  جيلب 
مقابل  أسرتاليا،  حلكومة 
مساعدة الواليات على متويل 

مشروعات البنية التحتية.
وعلمت الصحيفة أن مثل هذا 
يتم  سوف  النهائي  اإلنذار 
تبليغه لكافة وزراء اخلزانة يف 
الواليات األسرتالية املختلفة 
هوكي  مع  هلم  اجتماع  يف 
ملناقشة  القادم  األسبوع 
حتفيز الواليات إلعادة تدوير 
األصول مقابل احلصول على 

دعم لتمويل البنية التحتية.
وقال مصدر قريب من جلنة 
باحلكومة  اإلنفاق  مراجعة 
عروضا  هناك  إن  الفيدرالية 
يف  الدوالرات  مبليارات 
للواليات  مساعدات  صورة 
بيع  يف  املساعدة  مقابل 

األصول.
ويعد وضع حد أقصى مبثابة 
ورقة ضغط يلعب بها هوكي 

على الواليات.
االنتاجية  جلنة  تقرير  وطالب 
األسبوع املاضي بضورة إجراء 
إصالحات ملحوظة يف الطريقة 
وتنفيذ  تقييم  بها  يتم  اليت 

املشروعات.
مليارات  أن  إىل  وأشارت 
حكومات  أهدرتها  الدوالرات 
واحلكومات  الواليات 
مشروعات  على  الفيدرالية 

فقرية التخطيط.

كانبريا جترب 
الواليات على بيع 

أصول حكومية
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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

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 

مسؤول أسرتالي: حكومة أبوت تضع »البيزنس« فوق اجملتمع
بريني  قال   - للبنك االلكرتوني(  السابق  احملافظ  فريزر 

ورئيس  األسرتالي  املركزي 
هيئة التغري املناخي إن حكومة 
مصاحل  أجل  من  تعمل  أبوت 
وال  األجل،  قصرية  البيزنس 
اجملتمع  مصاحل  لتحقيق  تعمل 
على  معلقا  األجل،  طويلة 
مسألة  يف  احلكومة  سياسة 

التغري املناخي.
خطاب  يف  فريزر  وأضاف 
أنه  برس«  »ناشيونال  بنادي 
يشعر بالدهشة من نطاق محلة 
والشركات  االئتالف  حكومة 
الكربون  ضريبيت  ضد  الكبرية 

والتعدين.
رئيس  منصب  فريزر  ويشغل 
اليت  املناخي،  التغري  هيئة 
إللغائها،  احلكومة  ختطط 
وأضاف يف خطابه الذي ألقاه 
اجلدل  إن  املاضي  اخلميس 
املناخ  سياسة  حول  الدائر 
التوازن  من  خال  أسرتاليا  يف 

والنضج.
تواجه  أسرتاليا  أن  إىل  وأشار 
أخرى  دول  وراء  التقهقر  خطر 
من  للحد  أسرع  بصورة  عملت 

خطر االنبعاثات.
وأضاف أن احلكومة ال تأخذ يف 
اعتباراتها اعتبارات علم املناخ، 
لكن ما يهمها مدى تأثري ذلك 

على املوازنة.
لي  يبدو   « يقول:  ومضى 
جليا يف قضية التغري املناخي 
مصاحل  تضع  احلكومة  أن 
الكبرية  سيما  ال  الشركات، 

منها فوق مصاحل اجملتمع.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
وزير  أعلن   - االلكرتوني( 
كيفن  االجتماعية  اخلدمات 
احلكومة  اعتزام  عن  أندروز 
إجراءات  اختاذ  األسرتالية 
مشددة لسد ثغرة يف برنامج 
حملدودي  مساكن  لتوفري 
أن  بعد  أسرتاليا،  يف  الدخل 
اكتشف أن الوحدات السكنية 
أثرياء  أجانب  لطالب  تذهب 

مقابل مبالغ مالية كبرية.
قيمته  بلغت  املذكور  الربنامج 
عهد  يف  دوالر  مليار   4.5
استهدف  حيث  راد،  كيفن 
أساسا توفري مساكن ألصحاب 

الدخل املنخفض.
األسرتاليان  صحيفة  لكن 
من  تستغل  اخلطة  أن  ذكرت 
عقارات  ومطوري  اجلامعات 
للطالب  سكنية  وحدات  لبناء 
بغرض  األجانب،  األثرياء 

الرتبح.
تصرحيات  يف  أندروز  وذكر 
أنه  األسرتاليان  لصحيفة 
خيطط الختاذ إجراءات مشددة 

حيال اخلطة.
كشفت  قد  الصحيفة  وكانت 
أمي أن مطورين عقار استفادا 
من اخلطة، وحصال على دعوم 

حكومية كبرية.

احلكومة تتخذ 
إجراءات مشددة 
حلماية »مساكن 

الفقراء«
العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
تقارير  كشفت   - االلكرتوني( 
أن الزبائن اليت تستخدم بطاقة 
عرب  للشراء  فاليبايز«  »كولز 
اإلنرتنت، يتم إرسال تفاصيلهم 
شركة   30 حلوالي  الشخصية 
 23 يف  ثالثة  وألطراف  أخرى، 

دولة على األقل.
كشفت  قد  »كولز«  وكانت 
خطة  عن  املاضي  األسبوع 
دوالر  مليار   1.1 الستثمار 
القادمة  الثالثة  األعوام  خالل 
وخلق  جديد،  فرع   70 لبناء 
كما  وظيفة،  ألف   16 من  أكثر 
بشأن سياسة  تفصيالت  أعطت 
اخلصوصية اليت تتبعها الشركة 

صاحبة املتاجر الشهرية.
أن  الشركة  زبائن  إخبار  ومت 
استخدامهم »بطاقة فاليبايز« يف 
التسوق عرب اإلنرتنت، يعين أنهم 
وافقوا على سياسة اخلصوصية، 
واليت تعتمد على نقل املعلومات 
الشخصية إىل شركات أخرى يف 
واليت  ويسفارمرز«،  »جمموعة 
و«بانينغز«  مارت«  »كيه  تضم 
و«أوفيسووركس« و«باي لو«.

إىل  أيضا  أشارت  »كولز«  لكن 
اليت  الشخصية  املعلومات  أن 
يتم  قد  زبائنها  عن  جتمعها 
مثل  أخرى  دول  إىل  إرساهلا 
والفلبني  وباكستان  الصني 
العربية  واإلمارات  واملكسيك 
املتحدة  والواليات  املتحدة 

وبريطانيا.
فإن  »كولز«،  لسياسة  ووفقا 
املعلومات الشخصية تعرف بأنها 
ماهية  تعرف  اليت  املعلومات 
شخص ما، أو اليت تسمح بتتبع 
يساعد  مبا  الشخصية،  ماهيته 
»تقييم  يسمى  ما  إعداد  على 
املخاطرة«، ملعرفة املخاطر اليت 
تنفيذ صفقات  على  قد ترتتب 

الشراء.
الشخصية  املعلومات  وتتضمن 
االتصال،  ووسيلة  االسم، 
صفقات  وسجل  والعنوان، 

الشراء، وعادات الشراء.
من جهته، قال ديفيد فيل نائب 
اخلصوصية  »مؤسسة  رئيس 
مثل  شركات  إن  األسرتالية« 
من  أن تكشف  كولز كان جيب 
معلومات  تذهب  أين  البداية 
بشدة  منتقدا  املستهلكني، 
عدم  يف  الشركة  سلوكيات 

الشفافية.

»كولز« تنقل بيانات 
زبائنها ألطراف ثالثة

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
النيابة  طالبت   - االلكرتوني( 
الثالثاء بضرورة احلبس  العامة 
الفوري للربملاني كريغ طومسون 
نقابة  أموال  استخدام  إلساءته 
على  للصرف  الصحية  اخلدمات 
أخرى،  ونفقات  العاهرات، 

واصفة إياه باملتغطرس.
ليزلي  االدعاء  ممثلة  وقالت 
 Melbourne حملكمة  تايلور 
أقل  أي شيء  إن   Magistrates
من احلبس الفوري سوف يضحى 

غري مالئم بشكل واضح.
طومسون  خيانة  أن  وأضافت 
مدى  على  لألمانة  املتكررة 
مخس سنوات جعلته »متغطرسا 
ألقصى درجة«، وتابعت: » إنه 

مل ينطق بكلمة ندم واحدة«.
أن  إىل  احملكمة  واستمعت 

طلب  على  وافق  طومسون 
مبلغ  إعادة  بضرورة  االدعاء 

24538 دوالر.
حمامي  حث  فيما  ذلك  يأتي 
جيمس،  غريغ  طومسون 
القاضي شارلي روزنكويغ على 
عدم احلكم حببس موكله، قائال 
إنه سيكون سعيدا إذا غادر نيو 
ساوث ويلز ألداء عمل جمتمعي 

يف فيكتوريا.
بـ  أدين  سنة،   49 طومسون، 
65 اتهاما بعدم األمانة، ويواجه 

توقعات بسجنه.
موكله  أن  أضاف  جيمس  لكن 
يعاني من مرض اكتئاب كبري، 
االهتمام  عرب  اإلعالم  وعاقبه 
منذ  قضيته  على  املكثف 
سبتمرب  عليه يف  القبض  إلقاء 

.2011

النيابة العامة تطلب السجن لطومسون »املتغطرس«
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

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

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

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

PERFECT INCOME TAX P / L

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

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

Email: safwat@ozmail.com.au

ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed
Manager 

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

نقدم كافة أنواع املحاسبة والخدمات الضريبية ومسك الدفاتر 
 لألفراد والشركات

 نضمن أكرب مردود ضرييب بفرتة زمنية قياسية
 اعتمدوا احملاسب واخلبري الضرييب

 صفوت عرفان
يف جميع حاجاتكم الضريبية

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

PH: 02 9709 2267   
Fax: 02 9707 3213 

Mob: 0410 606 786

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

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

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

51 Philip St, Parramatta  

Opposite Crowne Plaza Hotel

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

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

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

0404 015 551

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

بضرورة  االمريكيون  اقتنع  هل 
إىل  عون  ميشال  اجلنرال  وصول 
الرئيس  ختلى  بعدما  بعبدا  قصر 
الفرنسي عن فكرة التمديد مليشال 
السياسية  الصالونات  سليمان؟ 
بعضها  »املعلومات«.  بهذه  تضج 
يرى يف املوقف األمريكي مؤامرة 
ضد حزب اهلل. لكن قيادة احلزب 
بال  اجلنرال  مع  أمرها:  حسمت 

نقاش.
ُطوي ملف التمديد مليشال سليمان 
يف رئاسة اجلمهورية. ال أحد قادرًا 
على اجلزم بذلك. لكن مل يعد أحد، 
غري سليمان وبعض احمليطني به، 
الرئيس  كان  للتمديد.  متحمسًا 
الفرنسي فرنسوا هوالند أحد أبرز 
املتحمسني للتمديد. تؤكد مصادر 
القصر اجلمهوري أنه طرح الفكرة 
على سليمان يف قصر بعبدا، يف 
زوار  لكن   .2012 الثاني  تشرين 
أخريًا  عادوا  الفرنسية  العاصمة 
الواقعة.  لتلك  جديدة  برواية 
مقربني  عن  لبنان  باريسّيو  ينقل 
الرئيس  أن  تأكيدهم  هوالند  من 
ومل  التمديد  عن  سأل  الفرنسي 

يقرتحه.
عن  تراجع  أنه  يرى سامعوه  كالم 
بهدف  لسليمان  »التمديد  اقرتاح 
تفادي الفراغ وتعريض االستقرار 
لبناني  سياسي  يضيف  للخطر«. 
أن  اإلليزيه  على  الرتدد  دائم 
هوالند يفّضل تعزيز موقع الرئاسة 
سلطة  أعلى  لـ«كونها  اللبنانية، 

هل حسم األمريكيون أمرهم 
وتبّنوا عون للرئاسة؟

حسن عليق

يؤكد مرشحون لرئاسة الجمهورية أن األمريكيني ال يمانعون وصول 
العماد ميشال عون إىل بعبدا )هيثم املوسوي(

يف  سلبًا  يؤثر  والتمديد  املشرق.  يف  مسيحية 
موقع الرئاسة«.

هذا الكالم يصل إىل مسامع املرشحني للرئاسة، 
لكن من دون أن يعين أن السباق حنو قصر بعبدا 
قد بدأ. يقول أحد املرشحني »بالقوة«: ال ميكننا 
إذا  إال  بعبدا،  كرسي  على  معركة  عن  احلديث 
ُحِسَمت مسألة »التأييد األمريكي لرتشيح اجلنرال 
كما  العبارة  يقول هذه  للرئاسة«.  عون  ميشال 
معين  سياسي  يضيف  مطلقة.  حقيقة  أنها  لو 
األمريكيون  »يريد  الرئاسية:  االنتخابات  مبلف 
رئيسًا يؤمن االستقرار، ويستطيع التواصل مع 
حزب اهلل من دون أي عوائق«. ويف الصالونات 
)وكيل  فيلتمان  جيفري  أن  ُيشاع  السياسية، 
السياسية  للشؤون  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
اتصل  بريوت(  يف  األسبق  األمريكي  والسفري 
بأحد السياسيني من كارهي عون، مناكفًا: »ما 
رأيك؟ أليس مفيدًا وصول عون إىل الرئاسة؟ أال 
يساهم هذا األمر يف احلفاظ على املسيحيني يف 
تهدئة  على  املساعدة  عون  يستطيع  أال  لبنان؟ 
اللبناني  السياسي  أجاب  وجلمه؟«.  اهلل  حزب 
فيلتمان بـ«نكتة« ضّمنها ما معناه أن »وصول 
عون إىل بعبدا، مثله كمثل وصول مسري جعجع. 
رئيسًا  اجلمّيل  بشري  انتخاب  يعادل  وكالهما 

للجمهورية: يؤدي إىل احلرب األهلية«.
ما تقّدم يتقاطع مع ما يشيعه مقربون من الرئيس 
نبيه بري والنائب وليد جنبالط. »رائدا« مدرسة 
ما بعد الطائف السياسية يؤكدان أن األمريكيني 
تعرية حزب  »تريد واشنطن  ترشيح عون.  تبّنوا 
الثنائي  من  املقربني  أحد  يقول  وطنيًا«،  اهلل 
إىل  إمكان وصول عون  توجسًا من  الذي يظهر 
وضع  إىل  حميطهما  بعض  يدفع  توّجس  بعبدا. 
»االنفتاح« األمريكي واحلريري على عون يف إطار 
»مؤامراتي« حبت. يف األصل، يلفت سياسيون 
من التيار الوطين احلر وآخرون »وسطيون« إىل 
أن بري وجنبالط يفّضالن رئيسًا من مدرستهما. 
رئيس أقرب إىل جتربة الياس اهلراوي منه إىل 

إميل حلود.
يضيف املقّربون من بري وجنبالط: »)الرئيس( 
سعد احلريري موافق أيضًا. ومن يرد أن يتأكد، 
فليدقق يف التواصل بني )الوزير( جربان باسيل 
األسبق  الرئيس  مكتب  )مدير  احلريري  ونادر 
يقوله  الذي  الغزل  إىل  فليستمع  أو  للحكومة(، 
عون يف سعد ويف نادر. مل يبق أحد ممانعًا ترشيح 

عون إال حنن ومسيحّيو 14 آذار والسعودية«.
مثة  املستقبل،  تيار  يف  وحتديدًا  آذار،   14 يف 
األمر.  هذا  عن  سؤاله  عند  خببث  يبتسم  من 
عون  أعلن  »إذا  مضيفًا:  يقول  عقلك!«،  »كرب 
فّك حتالفه حبزب اهلل، نبدأ التفكري يف ترشيحه 
للرئاسة، مع مراعاة حلفائنا«. يضيف السياسي 
لن  املستقبل  تيار  بأن  يفيد  كالمًا  املستقبلي 

خيسر من إغاظة حزب اهلل بالتقّرب من عون.
األنباء  من  الريبة  تقل  ال  عمومًا،  آذار   8 يف 
احلريري  ــ  عون  جبهة  على  اهلدنة  املتداولة عن 
عّما هي عليه يف حميط بري وجنبالط. مثة بني 
السياسيني من يعرب صراحة عن خشية من اتفاق 
عوني ــ أمريكي يطيح التحالف بني التيار الوطين 
احلر وحزب اهلل. يبدو جليًا أن مصدر االرتياب هو 
نقص املعلومات عّما يدور يف اجللسات املقفلة 
بني عون وكل من السفري األمريكي دايفيد هيل 
والرئيس سعد احلريري... واألمني العام حلزب 

اهلل السيد حسن نصراهلل.
تبدو قلة من حزب اهلل والتيار الوطين احلر على 
لقاءاتهما  واجلنرال يف  السيد  بني  دار  مبا  علم 
األخرية. لكن مّطلعني على العالقة بني الرجلني 
يؤكدون أن دعم احلزب ترشيح عون للرئاسة أمر 
»غري قابل للنقاش«. بعض املقربني من حزب اهلل 
يذّكرون »املرتابني« حبرب متوز، وموقف اجلنرال 
الثابت إىل جانب املقاومة. وتؤكد املصادر ذاتها 
أن الكالم اإلجيابي حبق عون، وتأكيد وقوف حزب 
اهلل إىل جانبه يف معركة الرئاسة »ليسا موّجهني 
إىل اجلمهور حصرًا، بل يقوله السيد نصراهلل يف 

اجتماعات حزب اهلل الداخلية«.

تعاملت اسرائيل مع تفجري عبوة بدورية لقواتها 
يف مزارع شبعا احملتلة، كأنها واحدة من خطوات 
جنتا  منطقة  استهدفت  اليت  الغارة  على  الرد 
البقاعية قبل اسابيع. وربطت بني العبوة وبني 

هجمات وقعت اخريًا يف اجلوالن.
منذ وقت طويل،  األبرز  يف تطور عسكري هو 
عسكرية  بدورية  كبرية  ناسفة  عبوة  انفجرت 
اسرائيلية داخل مزارع شبعا احملتلة، موقعة 4 
اصابات يف صفوف اجلنود. وسارعت اسرائيل 
العملية،  عن  املسؤولية  اهلل  حزب  حتميل  اىل 
من  قريبة  مواقع  على  قصف  اىل  وعمدت 
االنفجار، واخرى على احلدود مع العديسة، فيما 
اجرت قيادة جيش االحتالل اتصاالت مكثفة مع 
قيادة اليونيفل يف اجلنوب، طالبة التدخل ملنع 

اي تصعيد.
يف  ومصادر  االنباء.  على  يعلق  مل  اهلل  حزب 
قوات اليونيفل، قالت إنها تنتظر لتجري حتقيقا 
يف االمر، لكن قوات االحتالل سعت اىل فرض 
حصار على موقع العملية، وتولت وحدات عملية 
اخالء وسحب اللية مصابة وتنظيف للمكان، مع 

متشيط لكل املنطقة اجملاورة.
موقع  اىل  املؤدية  الطريق  عند  وقع،  اهلجوم 
ويف  احملتلة،  زبدين  مزرعة  يف  العدو  قيادة 
مزرعة  عن  زبدين  مزرعة  متاما  تفصل  نقطة 
بأنها  املنطقة  تلك  وتعرف  احملررة.  بسطرة 
مليئة باالحراج، ويصعب التنقل العسكري فيها 
بسهولة. علما انها منطقة حترك رعاة املاشية، 
وسبق لقوات االحتالل ان اعتقلت او جرحت او 

قتلت بعض هؤالء الرعاة سابقا.
السادسة من مساء  قرابة  الذي حصل  التفجري 
عمليات  االحتالل  قوات  من  استدعى  أمس، 
متشيط وقصف وفق الية اظهرت انها جزء من 
عملية  خشية  او  اقتحام  عمليات  ملواجهة  خطة 

اسر جلنود.
وقد سارع عسكريون اىل ابالغ صحيفة »يديعوت 
احرونوت« االسرائيلية ان طبيعة اهلجوم تشبه 
اسر  استهدفت  سابقة  هجمات  بعيد  حد  اىل 
جنود، لكّن ناطقا باسم جيش االحتالل، نفى يف 
وقت متأخر هذا االحتمال، متحدثا عن رد فوري 

استهدف موقعا للمقاومة.
علي  اجلنوب  يف  »املنار«  قناة  مراسل  وقال 
بأم  شاهدوا  اخليام  بلدة  »أهالي  إن  شعيب 
العني انفجار العبوة يف االلية الصهيونية، اليت 
كانت متوجهة إىل احد املواقع الصهيونية داخل 
االراضي احملتلة مبزارع شبعا قبالة كفر شوبا«.

عمليا، جلأ العدو اىل قصف منطقة االحراج يف 
مزرعة بسطرة بعدد من القذائف، ثم القى عددا 
من القنابل املضيئة، قبل ان تتحرك مروحيات 
يف االجواء مرتافقة مع طائرات استطالع. وبعد 
حنو ساعة، تقدمت دبابة مريكافا اسرائيلية على 
تل يف مستعمرة مسكاف عام املطلة على بلدتي 
كفركال والعديسة، وعمدت اىل اطالق قذيفتني 
يف  نقطة  باجتاه  متوسط  سالح  من  ورشقات 
العويضة، حيث كان يقام قبل عام 2006  تلة 
القصف  استهدف  وقد  للمقاومة.  مراقبة  مركز 
من  النقطة،  هذه  حميط  والرشاشات  املدفعي 
دون ان يؤدي اىل وقوع اصابات او اىل اضرار 

بالغة.
وبعد حنو نصف ساعة على »الرد«، تلقت قيادة 
اجلنوب  يف  العاملة  الدولية  الطوارئ  قوات 
الشمالية  املنطقة  قيادة  جانب  من  اتصاالت 
للخط  خرق  االحتالل، شاكية حصول  يف جيش 
االزرق، ومعلنة ان اجليش االسرائيلي قام بالرد 
تسيري  اليونيفل  من  العدو  وطلب  املناسب، 
كانت  فيما  تصعيد،  أي  حصول  ملنع  دوريات 
القرى بقرى اخرى يف  الطريق اليت تربط هذه 
قضاء بنت جبيل تشهد حركة سري عادية من قبل 
ليال  االحتالل  قوات  اضاءت  بينما  املواطنني. 
بعشرات  اخليام  لبلدة  املواجهة  املزارع  منطقة 

القنابل املضيئة.

العدو يتهم وحزب اهلل ال يعلق: 
كمني متفجر يف مزارع شبعا

يحيى دبوق, آمال خليل
مصادرها،  تهديدات  برغم  اسرائيل،  وحرصت 
يف  الرغبة  وعدم  التهدئة  اشارات  بث  على 

التصعيد.
املستوطنني  من  طلب  العدو  جيش  ان  وبرغم 
لبنان،  السياج احلدودي مع  عدم االقرتاب من 
من مستوطنة كريات مشونة حتى اجلوالن، اال انه 
اكد ضرورة عدم اهللع وعدم االسراع اىل فتح 
املالجئ، وأّكد كذلك مواصلة الروتني االعتيادي 

يف املستوطنات احملاذية للحدود.
واشار موقع »يديعوت احرونوت« اىل أن ضباطا 
يف  ضباط  مع  اتصاالت  جيرون  اجليش  يف 
اليونيفل، الذين هم على اتصال مع ممثلني عن 
املزيد  ملنع  منهم  حماولة  اللبناني، يف  اجلانب 

من التصعيد.
اتهام حزب اهلل

لكن العدو سارع اىل حتميل حزب اهلل مسؤولية 
زرع العبوة الناسفة، وأدرج املعلقون االمر يف 

سياق »احلساب املفتوح مع حزب اهلل«.
واكتفى الناطق باسم اجليش باالشارة اىل العبوة 
ليعود  اصابات،  عن  احلديث  اغفال  مع  ابتداء 
مستشفى  اىل  جنود  ثالثة  بنقل  ليعرتف  الحقا 
رفيع  ضابط  اضاف  بينما  صفد،  يف  »زيف« 

املستوى، جرحيا رابعا اىل الثالثة.
وقال مصدر عسكري اسرائيلي رفيع، يف حديث 
لصحيفة »يديعوت احرونوت« إن »يد حزب اهلل 
يف هذه املسألة، وسوف نعمل على اصابة هذه 
االسرائيلي،  اجليش  باسم  الناطق  اما  اليد«. 
قوة  تعرض  »بعد  أنه  فأعلن  أدرعي،  أفيخاي 
مع  احلدود  على  ناسفة  عبوة  لتفجري  عسكرية 
ومدفعية  دبابات  بنريان  اجليش  رّد  لبنان، 

مستهدًفا موقعا تابعا حلزب اهلل«.
مصادر  عن  العربية  االعالم  وسائل  وتناقلت 
الدبابات اطلقت  عسكرية، تأكيدها ان مدفعية 
عشرات القذائف باجتاه مواقع حلزب اهلل بالقرب 
للحزب يف  تابع  موقع  بينها  ومن  احلدود،  من 
بلدة كفركال، فيما اشار ضابط رفيع املستوى 
مدرعة  »قوة  أن  إىل  االخباري  »والال«  ملوقع 
هامجت موقعا حلزب اهلل يف قطاع مزارع شبعا«، 
باجتاه  قذائفها  وجهت  »املدفعية  ان  مضيفا 
اللبنانية«.  كفركال  بلدة  يف  مشبوهة  مواقع 
فاشارت  بوست«،  »جريوزاليم  صحيفة  اما 
بدورها، وأيضا نقال عن مصادر عسكرية، اىل 
ان »مدفعية اجليش دمرت موقعا حلزب اهلل، اىل 

الشمال من مستوطنة املطلة«.
مواقف  تصدر  مل  متبعة،  عادة  غري  وعلى 
اسرائيليني،  ملسؤولني  مباشرة  وتصرحيات 
ابيب  تل  واكتفت  وسياسيني،  عسكريني 
مراسل  وقال  واحملللني.  الصحافيني  مبقاربة 
لبنان  يف  ما  احدا  إن  العربية،  الثانية  القناة 
يريد ان يقول إنه غري راض عن »امور غامضة 
حتدث يف بالد االرز«، يف اشارة منه اىل الغارة 
السورية  ـــ  اللبنانية  احلدود  على  االسرائيلية 
إن  وأضاف  اهلل.  حلزب  موقعا  استهدفت  اليت 
بعد  وتأتي  جدًا،  العبوة خطرية وشاذة  »حادثة 
سنوات من اهلدوء على احلدود، وحتديدا يف هذا 
القطاع، الذي يعد اكثر تعقيدا من اي قطاع آخر 

على احلدود اللبنانية«.
القناة االوىل، فأشارت يف مقدمة نشرتها  أما 
املسائية الرئيسية، اىل ان حادثة العبوة الناسفة 
تأتي يف سياق قلق موجود لدى اجليش حيال 
وحزب  اسرائيل  بني  املفتوح  احلساب  ازدياد 

اهلل، اي »هذا العدو املختلف متاما عن غريه«.
واشار مراسل القناة اىل ان حالة من االستنفار 
االسرائيلي  اجليش  وحدات  تسود  والتأهب 
ان  واضاف  لبنان،  مع  احلدود  على  املرابطة 
قبل  من  حماوالت  شهدت  االخرية  االسابيع 
مواقع  لضرب  اهلل  حزب  مع  تعمل  منظمات 
ان  يعين  وهذا  اجلوالن،  جهة  من  اسرائيلية 
هناك جهات من حولنا، تعمل على اشعال القطاع 

الشمالي.
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حاملا بدأ اجليش السوري حبسم معركة 
الصاروخية  القذائف  انهمرت  يربود 
على جنوب لبنان. سبقت ذلك عشرات 
الصواريخ اليت اطلقتها سرايا القدس 
إسرائيلية.  ومستوطنات  مواقع  على 
آذار  ختلل ذلك جتدد هجوم قوى 14 
اضيف  لبنان.  يف  اهلل  حزب  على 
اهلجوم على ذاك الذي اطلقه رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان ضد احلزب، 
يف  القتال  يف  مشاركته  ان  قائال 
سوريا كسرت احد اضلع ثالثية اجليش 

والشعب واملقاومة.
من الصعب الفصل بني كل ما تقدم. 
اهلجوم  مستوى  ترفع  االطراف  مجيع 
حلظات  يف  طبيعي  هذا  اقصاه.  اىل 
مفصلية كاليت يعيشها لبنان والشرق 

االوسط واوكرانيا. ملاذا؟
ـــ هي حلظة مفصلية، النه بعد سيطرة 
يضيق  يربود  على  السوري  اجليش 
اخلناق على ممرات السالح واملسلحني 
من لبنان اىل سوريا. جزء من املعادلة 

يتغري. احلكومة تصبح تفصيال.
ألنه  أيضا  مفصلية  حلظة  هي  ـــ 
على  االسالمي  اجلهاد  صواريخ  بعد 
اسرائيل الرسالة واضحة. يؤكد حمور 
»اجلهاد  يفضل  بات  الذي  املقاومة 
االسالمي« على محاس، انه قرر اعادة 
املعركة اىل قلب اسرائيل. هذا قرار 
اسرتاتيجي مدروس ومهم يف اعقاب 
باالراضي  االسرائيلية  التحرشات 

السورية وحبزب اهلل.
يريد حمور املقاومة كسر خطة »معركة 
اسرائيل.  اليت ختوضها  بني حربني« 
هذه اخلطة تعين اسرائيليا، االستمرار 
يف كسر شوكة العدو )اي املقاومة( 
ملنعه من مراكمة قوته قبل اي معركة 
اخرى. خطة تتزامن مع استمرار محلة 
منسوبها  رفع  اليت  الدعائي  التهييج 

بنيامني نتنياهو يف واشنطن أخريا.
ألن  كذلك  مفصلية  حلظة  هي  ـــ 
الرئيس االمريكي باراك أوباما سيزور 
سيكون  اجلاري.   17 يف  السعودية 
سيد البيض االبيض يف الرياض يف 
االيرانية  املفاوضات  استئناف  يوم 
فيما  ايضا،  هناك  سيكون  الغربية. 
عباس  حممود  الفلسطيين  الرئيس 
للقائه. صواريخ  واشنطن  اىل  يصل 
اجلهاد ورد املقاومة على اسرائيل اذا 
واضحا اهلدف. يراد القول السرائيل 
»ال  املنطقة:  دول  وبعض  وامريكا 
اسرائيلية  تسوية  مترير  يف  تفكروا 

فلسطينية بأي مثن«.
الن  أيضا  مفصلية  حلظة  هي  ـــ 
على  انهمرت  اجلهاد  صواريخ 
للحركة  العام  األمني  بينما  اسرائيل 
كان  شلح  اهلل  عبد  رمضان  الدكتور 
تستضيف  ايران  كانت  طهران.  يف 
االسالمي  العامل  »دور  بعنوان  مؤمترا 
يف هندسة القوى العاملية«. جاء يف 
هي  فلسطني  ان  اخلتامي:  البيان 
ضد  حق  واملقاومة  املركزية  القضية 
فيه  جاء  الصهيوني.  الكيان  جرائم 
املعتدية  الغربية  القوى  »ان  ايضا: 
الداعمة للكيان الصهيوني على حافة 
غرب  منطقة  من  واخلروج  السقوط 
التفاوضي  اخليار  ان  واضح  آسيا«. 
خط  استمرار  مبوازاة  يسري  لطهران 

التشدد واملقاومة. الرسالة جلية.
اساس  على  املقاومة  حمور  يتصرف 

من غزة وشبعا اىل أوكرانيا: 
معركة احملاور حتسم يف سوريا

يغالي  رمبا  اسرتاتيجيا.  رابح  انه 
قليال، لكنه هكذا يتصرف. يف بعض 
الرئيس  جتليات هذا التصرف ذهاب 
واحلديث  عدرا  اىل  االسد  بشار 
اخلروج  رسالة  اهلها.  امام  عالنية 
غوطة  يف  نفسها  عدرا  واىل  العلين 
ذلك  قابلت  اهلدف.  واضحة  دمشق 
االخضر  الدولي  املبعوث  بدأها  محلة 
واالئتالف  فرنسا  كذلك  االبراهيمي، 
ضد  االخرى  الدول  وبعض  السوري 
الرئاسية  لالنتخابات  االسد  ترشح 

املقبلة.
سيرتشح  االسد  تقرتب.  االنتخابات 
سوريا  يف  ستعنف  املعارك  ويفوز. 
املدن  للجيش.  واضح  تقدم  وسط 
االنتخابات.  قبل  ستحسم  الكربى 
الغرب  القرار.  اصحاب  يقول  هكذا 
لن يعرتف بانتخابه، لكنه سيقبل االمر 
الواقع. ما حيصل على االرض السورية 
هو مثرة عمل اجليش السوري وحلفائه 
طبعا، لكنه أيضا رد الرئيس فالدميري 
بوتني وايران وحزب اهلل على احملور 
وداعميه  املقاومة  حمور  وضع  اآلخر. 
يتحسن مع التقارب الكبري بني ايران 
وتركيا، ومع توجه قطر صوب طهران 
واالمارات  السعودية  سحبت  بعدما 
والبحرين سفراءها منها، وسحبت من 

يدها ورقة االخوان املسلمني.
لكن هل احملور االخر يتلقى الضربات 

فقط؟
اكيد ال، هو يستمر يف حماولة كسر 
املعادلة. يذهب ولي العهد السعودي 
االمري سلمان اىل الصني متحدثا عن 
شك  ال  الرحلة  اسرتاتيجية.  شراكة 
مقصودة قبل زيارة اوباما اىل الرياض. 
تريد السعودية استخدام كل االوراق، 
على  للضغط  اليمن،  اىل  الصني  من 
احلليف الدولي الكبري. ختشى الرياض 
ايران  صوب  امريكا  حتول  من  فعليا 

يف معركة ضرب االرهاب.
نشرت السعودية الئحة بامساء منظمات 
ارهابية. هذا يرضي واشنطن. ذهب 
من  يطلب  صنعاء  اىل  سعودي  وفد 
الرئيس عبد ربه منصور هادي مساندة 
املوقف السعودي ضد قطر واالخوان. 
الرياض  احراجه.  عدم  هادي  متنى 
الزائر  اوباما،  على  الضغط  ستحاول 
تسوية  بتمرير  سيطالبها  االمريكي 
فلسطينية اسرائيلية. زمن الصفقات 

يف اوجه.
تدخل اسرائيل على خط اجلبهات يف 
الشرق االوسط. يرتفع منسوب هجوم 
قوى 14 آذار على حزب اهلل وسوريا. 
اللبنانية  القوات  حزب  رئيس  يقول 
سيكون  التاريخ  »ان  جعجع:  مسري 
لنا«. رمبا يف االمر زلة لسان. حمور 
سيكون  »املستقبل  يقول:  املقاومة 
لبنان«. معركة كسر العظم يف أوجها 
اذًا من لبنان اىل غزة وسوريا والعراق 
واليمن وصوال اىل اوكرانيا... االرض 
علبة  أما  الفيصل.  ستكون  السورية 
ولفرتة  فستبقى  املفخخة،  الرسائل 
طويلة يف لبنان... هو خاصرة رخوة 
االهداف  ذات  التفجريات  انواع  لكل 

السياسية.
االكرب  اجلزء  ان  اللبنانيني  مشكلة 
ان  إىل  ينتبهون  ال  سياسييهم  من 
القرارات الكربى بشأن لبنان تطبخ يف 

كل املطابخ اال يف لبنان.

سامي كليب
مل تكد معركة يربود تبدأ حتى انتهت. 
سوى  القلمون  عاصمة  تستغرق  مل 
ظهر  بني  الفاصلة  القليلة  الساعات 
اجلمعة وفجر األحد، انهار خالهلا معقل 
كان  مما  أسرع  املعارضة  مسّلحي 
متوّقعًا. اخرتاق مقاتلي اجليش السوري 
وحزب اهلل خط الدفاع األول للمسّلحني 
ُسّجلت  هنا،  ومن  الصفوف.  ضعضع 
انهار  كيف  التدرجيي.  االنهيار  بداية 
يف  السورية  املعارضة  مسّلحي  معقل 
جبال القلمون بعد شهور من التحصني؟ 
صواريخ  مئات  فعالية  ُشّلت  كيف 
غنمها  اليت  والكونكورس  الكورنيت 
مقاتلو »جبهة النصرة« من مستودعات 
آالف  اختفى  وأين  السوري؟  اجليش 
قرى  يف  يتوّزعون  الذين  املسّلحني 
مع  حامية  مبواجهة  متوّعدين  القلمون 

اجليش السوري ومقاتلي حزب اهلل؟

»خيانة احلر« وبداية االنهيار
اجلمعة،  ظهر  بعد  من  الثالثة  قرابة 
ومن دون سابق إنذار، ضّجت أوساط 
»دخل  مفاجئ:  خبرب  املعارضة  مسّلحي 
اخلرب  وقُع  يربود«.  إىل  احلزب  مقاتلو 
انتشار شائعة  مع  ترافق  دويًا،  أحدث 
»اجليش  يف  كتيبة  »خيانة«  عن  تفيد 
احلر«، انسحبت من نقطة متركزها لناحية 
املستشفى الوطين يف يربود، أي اجلهة 
اليت وقع منها االخرتاق. تزامن ذلك مع 
النصرة«  »جبهة  باسم  املتحدث  مقتل 
مع  الكوييت«  عزام  »أبو  القلمون  يف 
أربعة قياديني يف »النصرة« يف منطقة 
اجليش  مع  املواجهة  بعيدة عن جبهات 
انتشار  مع  ذلك  ترافق  وقد  السوري. 
إحدى  يف  »قياديني  بأن  ُيفيد  خرب 
للنظام«  »عواينية  احلر  اجليش  كتائب 
اخلمسة يف  القياديني  قتلوا  من  وهم 

النصرة«.
تزامن ذلك أيضًا مع ترك أعداد كبرية 
يربود  يف  مواقعهم  املسّلحني  من 
أبرزهم  رنكوس،  باجتاه  واالنسحاب 
و«لواء  اإلسالم«  »جيش  تنظيما 
انتشار  هؤالء  قرار  وعّزز  القادسية«. 
»حرب  يف  الصمود  باستحالة  اقتناع 
شوارع يف مواجهة حزب اهلل«. إذ كانت 
خطة مسّلحي املعارضة تقضي بضرورة 
احلفاظ على مسافة خط دفاع ناري ميتد 
استهداف  ُيتيح  ثالثة،  أو  كيلومرتين 
والسوري  واجليش  احلزب  مشاة 
ومدرعاتهم بصواريخ الكونكورس أثناء 
حيول  وبالتالي،  التقدم.  حماولتهم 
وحصول  املدينة  إىل  تقدمهم  دون 
اشتباك مباشر، إال يف حاالت حمدودة 
املسّلحني  وصف  ورغم  ختومها.  على 
مقاتلي  من  »أشرس«  بأنهم  أنفسهم 
احلزب يف االشتباك املباشر، إال أّنهم 
برروا عدم إمكانية الصمود يف وجههم 
بسبب امتالك احلزب »صاروخ بركان« 
القريبة  املواجهات  يف  ُيستخدم  الذي 
مباني  تدمري  على  والقادر  املباشرة 
بأكملها ُيلغي احتماالت التحّصن خلوض 
أي حرب شوارع. كل ذلك، كان جيري 
إعالميني  نشطاء  تداول  إيقاع  على 
عن  تفيد  أخبارًا  املعارضة  يف صفوف 
املعنوي  االنهيار  يربود.  جبهة  انهيار 
وقع  املدينة  املتحّصنة يف  للمجموعات 

قبل االنهيار امليداني.

املسلحون 1٠ آالف أما 
املقاتلون فال يتعّدون ٥٠٠

باجتاه  االنسحابات  بدأت  ذلك،  إزاء 
احلديث  ورغم  وفليطا.  رنكوس 

املسّلحني  من  آالف  عدة  وجود  عن 
مل  وحميطها،  املدينة  يف  يتحّصنون 
مئات  عدة  سوى  املواجهة  يف  يثبت 
ينتمون إىل »جبهة النصرة« و«الكتيبة 
اخلضراء« وفصيل إسالمي ثالث. ومن 
هنا، جاء قول أحد القياديني امليدانيني 
املسّلحني  أعداد  عن  سؤاله  لدى 
عن  »تسأل  القلمون:  يف  املتحّصنني 
املسّلحني أم املقاتلني؟ الذين حيملون 
أما  آالف،  العشرة  يفوقون  السالح 
اخلمسمئة«.  يتعّدون  فال  املقاتلون 
املصادر  أّكدت  السياق،  هذا  ويف 
الذين  القتلى  أن  لـ«األخبار«  اجلهادية 
سقطوا إسالميون مبعظمهم، مشرية إىل 
لـ«اجليش  التابعة  الفصائل  بعض  أن 
احلّر« فّرت من ساحة املعركة قبل بدء 
تداول  وقد  حتى.  املباشر  االلتحام 
فردية«.  »بطوالت  عن  روايات  هؤالء 
تابعة  جمموعات  عن  املصادر  وحتّدثت 
حتى  القتال  يف  استمّرت  لـ«النصرة« 

املوت.
ممرات سرية للدبابات وتسلل

يف املقابل، كشفت معلومات لـ«األخبار« 
بني  بالتعاون  ُنّفذت  حمكمة  خّطة  عن 
اهلل  حزب  ومقاتلي  السوري  اجليش 
عّطلت نقاط قوة املسّلحني املتحّصنني 
يف يربود. وتكشف املصادر أن اهلجوم 
األّول انطلق من حمور مزارع رميا باجتاه 
املدخل الشرقي ليربود، جنح يف تدمري 

نقاط اإلسناد لدى املسلحني.
عنصر  التقّدم  هذا  جناح  عزز  وقد 
املعارضة  أّن مسّلحي  باعتبار  املباغتة، 
من  عليهم  اهلجوم  يتوّقعون  كانوا 
لكن  فليطا،  ـــ  السحل  جبهة  ناحية 
االلتفاف  وجرى  تصب،  مل  تقديراتهم 
والتقّدم من ناحية تلة العقبة يف اجتاه 
امليداني.  واملشفى  الرياضي  النادي 
دبابات  أّن  إىل  املعلومات  وتشري 
اجليش السوري لعبت دورًا أساسيًا يف 
أّن  كاشفة  املسلحني،  دفاعات  تدمري 
عملية اهلجوم جرت على الشكل اآلتي: 
صغرية  كوماندوس  جمموعات  تسللت 
)من 4 إىل 7 عناصر( مزّودة بقّناصات 
ومناظري ليلية إىل التالل املشرفة على 
يربود. مهمة هؤالء كانت تعطيل فرق 
اإلسناد يف معسكر املسّلحني. وكانت 
لياًل  الدبابات  تسّلل  تقتضي  اخلطة 
لتفادي استهدافها بصواريخ الكورنيت 
التالل  إىل  والوصول  والكونكورس، 
املدينة.  يف  اإلسنادية  النقاط  لتدمري 
ُشغل  العملية،  هذه  على  وللتغطية 

ليلة سقوط يربود: هكذا انهارت الدفاعات

املسّلحون بكثافة نارية مرعبة.
حتويل التالل إىل قواعد نار

فتح  اجلرافات  توّلت  األثناء،  تلك  يف 
الدبابات  ملرور  سواتر  وإنشاء  ممرات 
النخبة  قوات  من  وبغطاء  هدفها.  إىل 
اليت متكنت من فتح اشتباكات على ختوم 
الوصول  من  الدبابات  متكنت  املدينة، 
ممرات  ُفتحت  كما  يربود.  مداخل  إىل 
إىل كل من تلة الكوييت وتلة القطري 
يربود،  على  املشرفة  مارون  مار  وتلة 
إلنهاك  كثيفة  نريان  اسُتخدمت  ثم 
املدفعي،  اإلسناد  وإىل  املدافعني. 
املقاتلني  انتشار  مناطق  ُأمطرت 
املتفّجرة  الرباميل  بعشرات  املعارضني 
يف  وساعد  الطائرات.  ترميها  اليت 
لدى  واالحرتافية  التنظيم  غياب  ذلك، 
ميداني،  مصدر  وحبسب  املسّلحني. 
اعتمد املعارضون على خط دفاع رديف 
يف  دفاع  خط  إىل  االستناد  دون  من 

العمق.
امللجأ بني رنكوس وفليطا 

وعرسال
تواىل  اجلارية،  االشتباكات  وقع  على 
يربود.  من  املسّلحني  مئات  انسحاب 
فجر  ساعات  أن  املعلومات  تكشف 
الكبري  االنهيار  سّجلت  األوىل  األحد 
مل  ذلك  لكن  املسّلحني،  صفوف  يف 
يعن انتهاء االشتباكات. فقد استمرت 
أحياء  بعض  يف  متفرقة  مواجهات 
املدينة. أما عملية االنسحاب فجرت يف 
اجتاهات متفّرقة. إذ انسحب قسم كبري 
من املسّلحني باجتاه قرييت رأس العني 
مقّر  تضم  األوىل  بأن  علمًا  ورنكوس، 
انسحبت  كما  القلمون.  يف  »النصرة« 
فليطا  بلدتي  باجتاه  أخرى  جمموعات 
القريبتني  السوريتني  املعّرة  ورأس 
أكمل  وقد  اللبنانية.  عرسال  بلدة  من 
متكنوا  حيث  مسريهم  آخرون  مسّلحون 
ونقل  اللبنانية.  األراضي  دخول  من 

هؤالء معهم أعدادًا كبرية من اجلرحى.
أما يف ما يتعّلق بأعداد القتلى الذين 
ُتسّجل  فلم  املواجهات،  خالل  سقطوا 
أن  املصادر  وكشفت  حمّددة.  أرقام 
حزب  إىل  املنتمني  املقاتلني  أعداد 
األربعني  يتجاوز  ال  سقطوا  الذين  اهلل 
منذ بدء معركة القلمون منذ حنو شهر. 
فقد  املعارضة،  مسّلحي  جهة  من  أما 
تفاوتت املصادر يف ترجيح أعدادهم. 
 4٠٠ سقوط  عن  أحدها  حتدث  وفيما 
الرقم إىل  أخرى  قتيل، رفعت مصادر 

٦٠٠ منذ بدء املعركة. 

مسلحون يف يربود قبل ساعات من دخول الجيش السوري )األخبار(
رضوان مرتضى

رضوان مرتضى
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الرابع، من دون أن يلوح  دخلت سوريا عام حربها 
يف األفق ما ميكن أن حيقن دماء السوريني. النظام 
لن يرتاجع. ومن راهنوا على إسقاطه خالل السنوات 
أن  دون  من  معاركهم،  خسروا  املاضية،  الثالث 

يقرروا وقف غزواتهم.
كان ذلك يف األيام األخرية من تشرين الثاني 2012. 
روسيا  إيران  حمور  قادة  من  أحدًا  بأن  اجلزم  ميكن 
والليالي.  األيام  تلك  ينم يف  مل  اهلل  حزب  سوريا 
السورية  املعارضة  تشّنه  الذي  االعنف  اهلجوئم  إنه 
لدخول  متهيدًا  الدولي،  دمشق  مطار  طريق  على 
العاصمة. هي »الغزوة الكربى« اليت أريد بها تغيري 
يذكر،  ال  ملن  العربي.  املشرق  يف  التاريخ  مسار 
معزولة  وبقيت  سوريا،  يف  االتصاالت  انقطعت 
بعد متكن  إال  تعد  ليومني. ومل  االنرتنت  عن شبكة 
للمعارضة  األعنف  اهلجوم  من صد  السوري  اجليش 

على العاصمة.
كان هذا اهلجوم أخطر من سابقه، ذلك الذي جرى يف 
متوز 2012، رغم أن األخري ـــ الذي تزامن مع تفجري 
مبنى االمن القومي واغتيال الضباط األربعة )داوود 
راجحة، آصف شوكت، حسن تركماني، هشام اختيار( 
ـــ وصلت بعض معاركه إىل داخل العاصمة دمشق، 
حمور  على  أو  وامليدان،  عيشة  نهر  جهة  من  سواء 
»غزوتان« معارضتان للعاصمة  العباسيني.  ـــ  جوبر 
لكن  السوري.  يف غضون 4 أشهر صّدهما اجليش 
اجتاح  اليت  حلب  مدينة  يف  كذلك  يكن  مل  االمر 
يف  معركة  تندلع  مل  منها.  كبريًا  جزءًا  املعارضون 
حلبية  أحياء  سقطت  لسوريا.  االقتصادية  العاصمة 
توّلتها  اليت  »اخلديعة«  هي  قتالي.  جهد  دون  من 
غرفة العمليات الرتكية القطرية السعودية االمريكية 
يف تركيا. يقول مصدر معارض إن هذه الغرفة كانت 
تضم »مكتبًا خاصًا« لتجنيد ضباط وشخصيات ذات 
تأثري يف سوريا، ودفعهم إما إىل االنشقاق، أو إىل 
أو  مناطق  اجتياح  على  املعارضة  مسلحي  مساعدة 
بعد  املصدر.  يضربه  حي  مثال  مثة  عسكرية.  ثكن 
مل  سوريا،  من  طالس  مناف  املتقاعد  العميد  فرار 
يعّول رعاة املعارضة عليه لكشف أسرار عسكرية، بل 
اقتصر دوره على حتديد شخصيات قابلة لالنشقاق 

أو الشراء.
للمعارضني  املعنوية  الروح  املرحلة، كانت  يف تلك 
حربة  رأس  النصرة«  »جبهة  باتت  السماء.  تالمس 
لسقوط  كافيًا  امسها  ذكر  جمرد  وكان  املهامجني. 
منطقة ما نفسيًا قبل خوض املعركة. مل حيل ذلك 
دون »صمود أسطوري« لعدد من مواقع اجليش اليت 

حوصرت ألشهر.
أحد املطلعني على ما كان جيري يف غرفة العمليات 
اسرتاتيجية  أن  يكرر  كان  تركيا  يف  املركزية 
املعارضة بسيطة جدًا: »قوة النظام القتالية حمدودة 
العدد. وقدرتنا على التجنيد تفوق قدرته. إذا قتلنا 
ُطبِّقت  ألفًا، فسيسقط«.  النخبة لديه 40  من جنود 
هذه النظرية بقسوة: »انتحاريون يستهدفون حواجز 
وعي«  »كّي  إىل  املعارضة  هدفت  وثكنه.  اجليش 

مؤيدي النظام، بدماء أبنائهم.
النظام  تراُجع  السياسة.  يف  إال  ُيرَتَجم  ال  امليدان 
عسكريًا هو وليد البيئة ذاتها اليت أنتجت »جنيف 1«. 
روسيا، حبسب معنيني مباشرة باملفاوضات الدائرة 
حول سوريا، ما كانت لتقف إىل جانب النظام لو أنه 
استمر بالرتاجع يف امليدان. فبني »غزوتي« دمشق 
وبعدهما، بدأت دوائر روسية تعطي إشارات لإلدارة 
األمريكية، مفادها أن موسكو جاهزة للبحث يف أمساء 
بديلة من الرئيس بشار األسد. لكن األخري وجيشه 
صمدا، ومعهما حليفاه األوثقان: إيران وحزب اهلل. 

وبدرجة أقل، حكومة العراق املركزية.
يف أرض املعركة، استمر اجليش السوري يف الدفاع 
عن دمشق. لكن النزف مل يتوقف يف مناطق بعيدة. 
 .)2013 )آذار  أيضًا  قتال  دون  من  الرقة  سقطت 
نقطة التحول الكربى يف املعركة أتت يوم 7 نيسان 
2013. حينذاك، نّفذ اجليش هجومًا سيكون له األثر 
البالغ على سري املعركة يف سوريا كلها. عملية خاطفة 
أّدت إىل تطويق الغوطة الشرقية لدمشق. املسلحون 
الذين كانوا يدّكون أسوار دمشق، باتوا حماَصرين. 
يهاجم يف  مدينة، صار  عن  اجليش  يدافع  أن  بدل 
بيئة ريفية تالئمه. من اختذوا القرار حينذاك كانوا ال 
يزالون »دفاعيني« يف مجيع خطواتهم. كان أقصى 
من  ألن  العاصمة،  دمشق،  على  احلفاظ  طموحهم 

حيكمها حيكم سوريا.
السوري.  للجيش  التصاعدي  املسار  بدأ  ذلك،  بعد 
العتيبة، القصري، قرى مرج السلطان، بلدات الريف 
اجلنوبي للعاصمة، ثم »اإلجناز األكرب«: فك احلصار 

النظام يربح وال حيسم... احلرب مسـتمرة

األزمة السورية تدخل عامها الرابع: الحرب مستمرة 
)بابلو توسكو ـ أ ف ب(

حسن عليق

السلمية  )طريق  محاه  حمافظة  عرب  حلب  مدينة  عن 
ـــ خناصر(. مل يعد اجليش السوري يقاتل  أثريا  ـــ 
حممد  أبو  »النصرة«،  أمري  قاهلا  السابق.  يف  كما 
»النظام  »اجلزيرة«:  مقابلته مع قناة  اجلوالني، يف 
دور  يظهر  هنا  العصابات«.  حرب  أسلوب  يستخدم 
حضور  كان  القصري،  معركة  باستثناء  اهلل.  حزب 
مقاتلي احلزب »رمزيًا«، إذا ما قيس بعديد اجليش 
احلزب  ملقاتلي  املعرفية«  »االدوات  لكن  السوري. 
جتعلهم أقدر من أي جيش نظامي على فهم طريقة 

عمل املعارضني.
مقياس املعنويات انقلب لدى طريف النزال. والرعب 
صار يف صف  النصرة«،  »جبهة  ينصر  كان  الذي 
أعدائها. بلدات الريف اجلنوبي لدمشق، وأخريًا يربود، 
مناذج ملعارك مل حيتج يف كل منها اجليش والقوات 
املعركة  حلسم  ساعة   48 من  أكثر  إىل  له  الرديفة 
بعد اإلعداد هلا جيدًا، وبهدوء. من بَيده القرار يف 
دمشق، وكان يومًا يفكر حصرًا يف محاية العاصمة، 
الغوطتني.  السيطرة على  صار يطمح حنو استعادة 
ومن كان أقصى حلمه احلفاظ على طريق دمشق ـــ 
محص، بات قاب قوسني أو أدنى من طرد مسلحي 
املعارضة من القلمون ومحص، وفرض تسويات يف 
كافة أرجاء الريف الدمشقي. ومن عّطل اجلزع تفكريه 
ودفع به إىل حد إرسال متفجرات إىل لبنان يف سيارة 
ميشال مساحة، صار يفّكر يف إقفال احلدود اللبنانية 
كأمر واقع ال حمالة. وأبعد من املنطقة الوسطى، مل 
املنال.  بعيد  حلمًا  حلب  استعادة  عن  احلديث  يعد 
أصلب يف  والصني  روسيا  تكن  مل  السياسة،  يف 

وقوفهما إىل جانب النظام مما هما عليه اآلن.
النظام:  أيضًا يف مصلحة  خارجية صّبت  عوامل  مثة 
تركيا وقطر انفّضتنا من حول السعودية. آل سعود 
السوري.  امللف  إدارة  عن  سلطان  بن  بندر  أبعدوا 
التكفرييني  تقاُتل  التكفرييني.  يقاتلون  واألكراد 
ال  ذلك  كل  لكن  الشمال.  املشهد يف  على  سيطر 
يعين أن رعاة املعارضة يعيدون حساباتهم، أو أن 
املعارضة تستسلم. استفاد داعموها سابقًا من خربة 
مقاتلي »داعش« و«النصرة« وشراستهم يف معارك 
واليوم،  مثاًل.  والرقة،  حلب  وريف  الالذقية  ريف 
يراهنون على جبهة زهران علوش االسالمية. وغدًا، 
سوريا«،  ثوار  »جبهة  قائد  معروف،  مجال  على 
الغرب كرمز  عملية تسويق صورته يف  بدأت  الذي 
حدوده.  يقفل  لن  األردن  املعتدلني.  للمعارضني 
طلبات  »سألّب  املفضلة:  لعبته  نظامه  سيمارس 
اجلميع، وسأكذب على اجلميع«. غرب العراق أرض 
ال  أردوغان  وتركيا  عليها.  للسيطرة  ال جمال  حرب 
ــ على إخراج دعمها للمعارضة  ــ حتى اآلنـ  تزال تصّرـ 
بندر،  خروج  أما  إيران.  مع  نقاش  أي  من  السورية 
بن  عبداهلل  بعد  فمسألة داخية سعودية، متصلة مبا 
عبد العزيز، وباألمن الداخلي للمملكة، وال تعين وقف 
نشاط آل سعود يف الشام. القوى الكربى املعادية 
للنظام تتحرك بني حّدين: ال تريد للنظام أن يفوز 
بسبب عدائه »األصلي« هلا، وال للمعارضة أن تربح 
املعادلة،  هذه  وفق  »القاعدة«.  من  اخلوف  بسبب 

جرى حّل أزمة »الكيميائي« قبل أشهر.
يف اخلالصة، احلرب يف سوريا مستمرة. املعارضة 
ختسر معاركها من دون أن تكّف عن فتح اجلبهات. 
والنظام يتقّدم من دون أن حيسم بالضربة القاضية. 
بـ«مشهد  لكن من بيدهم القرار يف دمشق يعدون 

جديد« يف امليدان، بني حلب ودرعا.

ما الذي غرّيته احلرب داخل اجملتمع 
غريبًا،  السؤال  يبدو  السوري؟ 
ورمبا كانت الصيغة الصحيحة: ما 
الذي مل ُتغريه احلرب؟ يف املناطق 
اخلصوص،  وجه  على  الساخنة، 
على  رأسًا  شيء  كلُّ  انقلب 
عقب. السلوك اليومي، العالقات 
امللبس،  املأكل،  االجتماعية، 

وحتى العادات الكالمية!
»أكرب  حلب  حمافظة  اعتبار  ميكن 
احلرب  وسط  حملي  جمتمع 
الكثافة  ظل  ففي  السورية«. 
كانت  اليت  العالية  السكانية 
ُيشّكل  مل  األزمة،  قبل  سائدة 

مل تعد سهرات احللبيني خارج منازهلم متتد حتى 
الصباح. يف معظم األحيان، تكون الساعة الثامنة 
مساًء موعدًا لوصول اجلميع إىل املنزل. االنقطاع 
الطويل للتيار الكهربائي، واضطرار اجلميع ملالزمة 
منازهلم مساًء، أسهما يف خلق تواصل أكرب بني 
أفراد األسرة. ويف ظل أزمة احملروقات، صار من 
الصعب تدفئة مجيع غرف املنزل، وبالتالي صار 
والسهرة  املساء  يقضون  الواحدة  األسرة  أفراد 

يف غرفة واحدة، ويتفرقون وقت النوم.
نسبة  ازدادت  االقتصادي،  الوضع  ظل  ويف 
واخنفضت  العامة،  واملتنزهات  احلدائق  مرتادي 
نسبة زبائن املطاعم. يقول أمحد: »اعتدت أخريًا أن 
أصطحب أسرتي كّل يوم مجعة إىل إحدى احلدائق. 
نشرتي بعض السندويشات، فتكلفنا 3000 لرية 
كنا  كما  مطعمًا،  قصدنا  إذا  أما  دوالرًا(.   20(

نفعل سابقًا فلن أدفع أقّل من 10000«.
مفردات خترج من »اخلدمة«

الناس  منطوق  على  بصمتها  احلرب  وضعت 
وعاداتهم الكالمية. مثة مفردات صار استخداُمها 
اخلري«  »مساء  أو  اخلري«  »صباح  عبارتا  نادرًا. 
»اخلري«  أيام  بكثرة  ُتستخدمان  كانتا  اللتان 
أيضًا  ولوحَظ  عليكم«.  »السالم  أمام  تراجعتا 
عزوف النسوة احللبيات عن استخدام عبارة كانت 
سائدة بكثرة قبل احلرب، وهي »تروح قتل« اليت 
كانت ُتستخدم من دون أن يكون مطلوبًا حتققها. 
يقلنها  األمهات  كانت  األحيان  من  كثري  ففي 
ألوالدهّن لدى توبيخهم، وأحيانًا كانت ُتستخدم 
كوسيلة تعبري عن اإلعجاب، كأن ُيقال عن فتاة 

»تروح قتل ما أحالها«.
مفردات جديدة صنعتها احلرب

ومثة مجل ومصطلحات دخلت حيز التداول اليومي، 
كان  وبعضها  قبل،  من  معروفًا  يكن  بعضها مل 
اليت  »تشويل«  كلمة  ومنها  االستخدام.  حمدود 
»اجليم«.  من  قريبًا  »الشني«  حرف  فيها  ُيلفظ 
ودرَج استخدامها للداللة على أعمال النهب اليت 
يقوم بها مسلحون. ودرجت أخريًا مفردة »تلييف« 
للداللة على املعنى ذاته، ولكن الفارق أنها تعين 
قيام السارقني بإفراغ املكان املسروق من كل 
شيء مهما كانت قيمته. وتركت حاالت االختطاف 
احلاالت  الناس. ومن  أذهان  أثرها يف  املتكررة 
الصف  يف  طفلة  أّن  السياق،  هذا  يف  الالفتة 
فعل  رد  فكان  امُلعلمة،  أّنبتها  االبتدائي،  األول 
ناس  ببعت  ها  »كو  بعفوية:  قالت  أن  الطفلة 

خيطفوكي«.
وباتت  دائمًا،  ُتستخدُم  صارت  »تكبري«  مفردة 
»اهلل  عبارة  أما  و«التنكيت«.  للتنّدر  وسيلة 
بعض  يف  مستنكرًا  استخداُمها  فصار  أكرب«، 
يقول  باملسلحني.  ارتباطها  بسبب  األوساط، 
بعد  السفر  جواز  »تسلمت  لـ«األخبار«:  فؤاد 
فرع  خالهلا  راجعُت  أشهر.  مخسة  دام  انتظار 
فقدت  حتى  مرات،  عشر  حنو  واجلوازات  اهلجرة 
األمل يف تسلمه. وأخريًا عندما قال لي الضابط: 
من  أكرب،  اهلل  الشعورّيًا:  صرخُت  جاهز،  اجلواز 
شدة فرحي. فصمَت كّل املوجودين يف القاعة، 
والتفتوا حنوي. تسّمرت عينا الضابط علّي بدهشة 

واستنكار. فارتبكُت واعتذرت«!

احلياة رأساً على عقب... إنها احلرب!
صهيب عنجريني

نزوح قسم من أبناء املدينة فارقًا كبريًا. بقيت 
موزعني  مدني  ثالثة ماليني  بنحو  مكتظًة  املدينة 
على قسميها )معظمهم يف القسم الغربي اخلاضع 
ريفها  عدد سكان  ُيقدر  فيما  الدولة(.  لسيطرة 

حاليًا مبليونني.
املدينُة اليت طاملا ُعرفت بالغنى، مل تُعد كذلك. 
شّحت املوارد املالية، وأصيبت األسعار باجلنون. 
تضاءلت كثريًا حاالت تربع األغنياء للفقراء، بعد 
أن اخنفض عدد األغنياء الذين مل يغادروا املدينة. 
وشيئًا فشيئًا صارت معظم العائالت تتقّبل فكرة 
احلصول على املساعدات واملعونات الغذائية اليت 
بنحو شبه  واجلمعيات. تالشت  املنظمات  تقدمها 
احلرب  قبل  كانت  اليت  والوالئم  الدعوات  تام 
تقليدًا دائمًا ال حيتاج إىل مناسبة، واقتصر األمر 
يف  العائالت  بعض  تقيمها  نادرة  دعوات  على 
املناسبات االجتماعية، مثل اخلطوبة )وحتى هذه 
األسرتني  يشمل  ضيق  نطاق  على  تقام  باتت 
فقط(. تغرّيت طبيعة الطعام اليومي لدى اجلميع، 
سيدة  صارت  »اجملدرة«  البقوليات.  وسادت 
اليت  التقشفية  العادات  وعادت  املوائد.  معظم 
الظهور. صار  إىل  عليها  األجداد حيرصون  كان 
املياه عرب  الرجال على تقنني  أن حيرص  طبيعيًا 
إغالق الصنبور أثناء حالقة حلاهم مثاًل. فضاًل حرص 
القديم وجتفيفه،  باخلبز  االحتفاظ  على  السيدات 
»العدس  مثل  الحقة  لوجبات  قوامًا  ليكون 
أثر  حبامض«. وعمومًا، كان للتحول االقتصادي 

كبري يف معظم التغريات االجتماعية.
السلوك االجتماعي

أصبح  احلروب،  ظل  يف  طبيعية  تبدو  حالة  يف 
التواصل االجتماعي مقتصرًا على الدوائر الضيقة. 
نطاق  يف  حمصورًا  بات  األحيان  من  كثري  ويف 
نسيُجها.  ختلخل  بدورها  اليت  الواحدة،  األسرة 
كانت  عائالت  الطالق يف  ازدياد حلاالت  وُسجل 
طاولت  احلاالت  هذه  معظم  حاهلا.  وتغري  ثرية، 
أنواع  من  نوع  على  أساسًا  قائمة  كانت  زجيات 
»مثة  لـ«األخبار«:  احملامني  أحد  يقول  املصلحة. 
تزوجوا  قد  كانوا  املدينة  أغنياء  من  كبري  عدد 
اجتماعية  طبقة  ومن  اجلمال،  شديدات  فتيات 
يف  أمواهلم  ضياع  وبعد  متوسطة،  أو  فقرية 
الرفاهية املطلقة اليت كانت  انعدمت  ظل احلرب 
زوجاتهم حتظى بها، فوقع الطالق«. ويف حاالت 
أخرى، أدى انشغال األزواج بهموم احلياة اليومية 
مالزمة  إىل  الزوجات  معظم  واضطرار  القاسية، 
حاالت  ظهور  إىل  األمين،  الوضع  نتيجة  منازهلن 

خيانة زوجية »إلكرتونية«.
زواج  حاالت  الغربية  األحياء  ُرصدت يف  كذلك، 
جنود صغار السن )يؤدون خدمتهم على احلواجز 
تلك  يف  وُيقمن  يكربنهم  بنساء  األحياء(  داخل 
العروس  بيت  ليصبح  أرامل.  معظمهن  األحياء، 
الشرقية  األحياء  يف  أما  العريس.  إلقامة  مكانًا 
بعض  أخذ  فقد  املسلحني(،  لسيطرة  )اخلاضعة 
شيوخ املساجد على عاتقه مهمة البحث عن أزواج 
وبطبيعة  »السرتة«.  بغرض  واألرامل،  للفتيات 
احلال، ازدادت نسبة احملجبات داخل هذه األحياء، 
على عكس األحياء الغربية اليت شهدت اخنفاضًا 

يف النسبة.
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
اَكم وأفراد شبكته بالتخطيط الغتيال قضاة وسلب مصارف   يحُ

وقتل ضابط
اجلوني: لن أفّر ولو شّرعت أبواب السجن

  
بعد فشله يف الفرار من سجن رومية مع املوقوف سعيد صربا ومتكن 
السوري مهند عبدالرمحن من اهلرب يف الرابع والعشرين من شهر 
شباط املاضي، تسّلط احملكمة العسكرية الدائمة الضوء على »شبكة 
أمامها  أفرادها  اجلوني«، اليت خططت الغتيال قضاة، حيث حياكم 
اىل جانب ذلك جبرائم مصارف وقتل النقيب الشهيد ريان اجلردي 

واقتناء متفجرات الستخدامها يف عمليات االغتيال.
ومثل املتهمون اىل اجلوني حممد أيوب وجنيب جرب وعصام درويش 
دريد  والفلسطيين  عطوي  وحسن  زعيرت  وحسان  صاحلة  وفراس 
منهم،  فاستجوبت مخسة  احملكمة حماكمتهم  باشرت  حيث  شعبان، 
ملتابعة  املقبل  حزيران  من  والعشرين  السابع  اىل  اجللسة  ورفعت 

استجواب باقي املوقوفني.
ومتحورت أسئلة رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم 
عالقتهم  حول  وزعيرت وعطوي،  وجرب وشعبان  درويش  للموقوفني 
برأس الشبكة حممد اجلوني، الذي صّرح أنه لن حياول الفرار مرة 

أخرى حتى لو شّرعت أمامه األبواب.
وباستجواب عصام درويش، أفاد بأنه خبري أعشاب ومالحق بدعوى 
أخرى اىل جانب اجلوني، وقال ردًا على سؤال أنه استحصل على 
مواد متفجرة من كمال جلول بهدف التجارة والربح املادي، وقد باع 
3 متفجرات اىل اجلوني مببلغ 11 ألف دوالر، لكنه نفى علمه بقضايا 
السلب، ومشكلة اجلوني مع القضاة. وباستجواب دريد شعبان قال 
إنه كان عقيدًا يف اجلبهة الشعبية وقد تعرف على اجلوني يف السجن 
بعدما حكم عليه سابقًا بالسجن 3 أعوام خلالف مع قيادة أمحد جربيل 
يف قوسايا وقال: إتهموني بالعمل لصاحل اجليش وشعبة املعلومات، 
وتطور األمر مبنعي من الدخول اىل موقع قوسايا. وبعدما نفى ترؤسه 
ألي جمموعة، أنكر نّيته آنذاك باحتالل موقع قوسايا، وبسؤاله قال 

إنه بعد خروجه من السجن زاره اجلوني »وال عمل جيمع بيننا«.
وعن سبب زيارته له قال: خرج قبلي من السجن بسبعة أشهر، حيث 
كان اجلوني موقوفًا جبرم شيكات من دون رصيد. وقد زار عائليت 
خالل تلك الفرتة وقدم هلم ألفي دوالر كمساعدة مادية. أضاف: بعد 
خروجي زارني اجلوني وكان برفقته حممد أيوب وأعطاني مبلغ 2500 
دوالر، وعدت والتقيت به قرب كنيسة مار خمايل يف الشياح حيث 

أعطاني مبلغ 10 آالف دوالر لشراء سيارة.
وتابع: مل أسأله عن طبيعة عمله، إمنا أخربني أن وضعه املادي جيد. 
وال يوجد شيء بيين وبينه، أكثر من أني طلبت منه إقراضي مبلغًا 

من املال ووافق على ذلك.
وسئل عما أفادت به شقيقة اجلوني من أنها أبلغته أن شقيقها سيقتل 
قضاة، وشخصًا من آل ناصر الدين وسيستهدف فرع املعلومات، 
أنكرت  وقد  الوزارة  يف  واجهتها  أنا  وقال:  ذلك،  شعبان  فنفى 
كالمها. وأضاف مل أطلب منها أي سالح الستعماله يف عمليات خطف 

أو أني سأرسل سيارة مفخخة اىل بريوت، كما تّدعي.
سئل: ملاذا ستقول عنك هذا الكالم، فأجاب: ال أعرف، وال أعرف 

غايتها من ذلك.
على  وتستولي  قوسايا  ستحتل  كنت  أنك  اجلوني  يقول  وسئل: 

السالح لبيعه، فأجاب: غري صحيح ال يوجد شيء من هذا الكالم.
سنوات   5 حوكم  بأنه  فأوضح  جرب،  جنيب  احملكمة  استجوبت  ثم 
املغامس.  فهد  السعودي  مع  اإلرهاب  بتهمة  برالياس«  بـ«شبكة 
وقال: أنا لست مع تنظيم القاعدة، أنا مسلم سلفي وأعين بذلك 

السلف الصاحل.
سئل: هل تكّفر أحدًا، فأجاب: كل من كّفره اهلل والرسول.

وعن تكفريه للجيش قال: هذه مسألة واسعة، فال حيق ألي كان أن 
يكّفر وأنا مل أصل يف علمي اىل حد يسمح لي بأن أكّفر أحدًا، فهذا 

شأن علماء الدين.
سئل: سبق وقلت أن َمْن ال حيكم مبا أنزل اهلل هو كافر، وأن اجليش 
أنا نقلت عن  أنها كافرة، فأجاب:  بذلك، ويعين  مؤسسة ال حتكم 

كتاب اهلل أن َمْن مل حيكم مبا أنزل اهلل هو كافر ومل أذكر اجليش.
سئل: وهل النظام حاليًا حيكم مبا أنزل اهلل فأجاب: كال.

وهل يعين ذلك أنه كافر، فأجاب: نعم.
وكنت  السجن  دروسًا يف  أعطي  كنت  قال:  باجلوني  عالقته  وعن 

أدخل يف مناقشة معه اىل حد الصراخ.
سئل: أعجب بفكرك رغم أنه شيعي وهو كان ملتزمًا ملدة 9 سنوات 
مع حزب اهلل، وكان يدّون خطاباتك فأجاب: إن أغلب الشبان الذين 

يتلّقون دروسًا ميكن أن يدّونوا بشكل خاطئ.
وعن سبب سؤال اجلوني له عن مسألة سرقة املصارف يف الشريعة، 
قال: سألين عن مسألة شيكات، وغري صحيح أني قلت له أنه من 

اجلائز سرقة املصارف ألنها تتعاطى الربا.
يف  يعمل  بأنه  فأخربه  عمله  عن  مرة  اجلوني  سأل  أنه  جرب  وأفاد 
البورصة ويف جتارة السيارات واملازوت. وأنا قبضت منه ما جمموعه 

40 ألف دوالر وزعتها على النازحني السوريني.
وردًا على سؤال، قال جرب إن اجلوني زاره مرة وكان مضطربًا، وأخربه 
حينها أنهم قتلوا له شقيقه، كما أخربه عن قتل الضابط اجلردي، 

وطلبت منه حينها عدم زيارتي جمددًا، ألنين كنت خرجت حديثًا من 
السجن، حبيث مل يكن مضى على خروجي أكثر من مخسة أشهر.

ثم  سالحًا  مرة  أهداه  اجلوني  أن  فأوضح  مسدس  عن  وسئل 
استعاده.

»فانني«  ميلك  أنه  اوضح  الذي  زعيرت،  حسان  احملكمة  واستجوبت 
لإلجيار، وال يعرف اجلوني مشريًا اىل أنه تعّرف على املتهم عطوي 
يف السجن وقال: ال عالقة لي بسلب املصارف وسبق أن حوكمت 
5 سنوات بدعوى أخرى. وأضاف ردًا على سؤال: إن سيارتي من 
نوع »X5« ال تشبه تلك اليت استعملت يف سرقة مصرف يف خلدة. 

وسبب محلي لثالثة أجهزة خلوي عائد اىل مشاكل مع أقربائي.
أنه )أي زعيرت( كان ينتظر اجلوني  أفاد به عطوي من  وسئل عما 
بعد كل عملية سلب، فأجاب: غري صحيح نهائيًا. كما نفى ما ذكره 
قائاًل:  مصرف  سرقة  عملية  يف  استعملت  سيارته  أن  من  عطوي 
املراقبة،  كامريات  ظاهرة يف  األخرى  والسيارة  موجودة،  سيارتي 

فقارنوا بينهما.
وأخريًا استجوبت احملكمة حسن عطوي فرتاجع عن اعرتافاته السابقة 
حرامي،  أني  صحيح  وقال:  والتعذيب.  للضرب  تعرضه  زاعمًا 
وأتعاطى، وأنا كنت أحلم بسرقة مصرف، غري أن ذلك مل حيصل، 
وأنا مل أذكر اسم حسان زعيرت إمنا احملققون ذكروه أمامي، وأصريت 

على اعرتايف يف املواجهة ألني ُوضعت يف االنفرادي 22 يومًا.
وأضاف: إن أكرب شيء قمت به هو أني سرقت حقيبة إمرأة، وأنا 
»واحد  بني  الذي جيمعين  فما  هؤالء،  جانب  اىل  بالوقوف  أحلم  مل 

سكرجي« وشيخ سلفي.

توقيف 36 مطلوبًا
  

تابعت األجهزة األمنية املعنية مالحقة املطلوبني يف عدد من املناطق، 
العام من جهتها 24 شخصًا، فيما  لألمن  العامة  املديرية  فأوقفت 

قبضت مفرزة استقصاء بريوت على 12 آخرين جبرائم خمتلفة.
وأعلنت املديرية العامة لألمن العام أن أجهزتها أوقفت خالل الفرتة 
النيابات  وبإشراف  منه   16 لغاية   2014/3/10 تاريخ  من  املمتدة 
جرمية،  افعال  إرتكاب  بتهم  االشخاص  من  عدد  بتوقيف  العامة، 

وذلك على الشكل اآلتي:
ـ سبعة عشرة شخصا جبرم تزوير واستعمال جوازات سفر واقامات 
دول  اىل  لبنان  من  بها  لالنتقال  مزورة إلستعماهلا  وأختام  اجنبية 

اوروبية وآسيوية وافريقية.
البالد  مغادرة  االقامة وحماولة  نظام  اشخاص جبرم خمالفة  ثالثة  ـ 

بطرق غري شرعية.
ـ شخصان جبرم االنتماء اىل تنظيمات ارهابية وتهريب اجهزة اتصال 

متطورة.
ـ شخصان جبرم اطالق نار وتلف مستندات رمسية.

القضاء  اىل  مجيعا  احيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

 3 بينهم  مطلوبًا   12 بريوت  استقصاء  مفرزة  أوقفت  جهتها،  من 
سوريني وفلسطينيني جبرائم خمتلفة. كما حجزت 10 دراجات نارية 

و11 سيارة خمالفة.
ففي حملة الرملة البيضاء مت توقيف م.م.س جبرم السرقة وأ.م.أ.س 

املطلوب بقرار جزائي.
ويف حملة احلمرا مت توقيف السوري أ.ع.أ.أ والفلسطيين م.ت.أ جبرم 

الدعارة ون.ط.س جبرم السرقة.
مطلوب  وهو  ر.م.ر  السوري  توقيف  مت  بريوت  وسط  حملة  ويف 
مبوجب ثالث قرارات جزائية والسوري م.س.أ وضبط حبوزته كمية 

من حشيشة الكيف.
أ.أ.أ وقد ضبط  الفلسطيين  توقيف  اجلديدة مت  الطريق  ويف حملة 

حبوزته كمية من حشيشة الكيف.
ويف حملة االشرفية مت توقيف خ.ع.أ وهي مطلوبة خبالصة حكم جبرم 

الدعارة.
ويف حملة املصيطبة مت توقيف م.ز. وهو مطلوب مبوجب مذكرة القاء 

قبض جبرم املخدرات.
بعدما ضبط  وز.ح.أ  توقيف م.س.أ.أ  احلصن مت  ميناء  ويف حملة 

حبوزتيهما كمية من حشيشة الكيف وكمية من الكوكايني.

املؤبد ملاهر طليس بتأليفه عصابة خطف مع سوريني   

بصيبص  جان  القاضي  برئاسة  البقاع  جنايات  حمكمة  أصدرت 
حكمًا أالثنني حبق ماهر طليس لتأليفه عصابة خطف يف البقاع مع 
املوقوفني السوريني اجلاسم وعلي العلي ورضوان التايه. وقضى 

احلكم بانزال عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبق كل منهم.

مساع شهود باختالس أموال من »مستشفى احلريري«

باشر النائب العام املالي القاضي علي ابراهيم حتقيقاته يف ملف 
اختالس اموال عامة من مستشفى رفيق احلريري اجلامعي فاستمع 

اىل افادات عدد من الشهود.

الوضع الصحي لدفرتدار يول دون استجوابه
  

حال الوضع الصحي للموقوف مجال دفرتدار املالحق بعدد من الدعاوى 
جبرائم االنتماء اىل تنظيمات إرهابية وتفخيخ سيارات وتفجريها، من 
دون استجوابه أمس أمام قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، 

للمرة الثالثة على التوالي.
جديدًا  موعدًا  اجلاري  الشهر  من  والعشرين  السابع  صوان  وحّدد 
الستجواب دفرتدار الذي سبق أن استجوبه قاضي التحقيق العسكري 

عماد الزين يف إحدى الدعاوى يف املستشفى العسكري.

قتل والده ..
  

أ.ع  والده  قتل  على  الغربي  البقاع  يف  عّميق  بلدة  يف  ا.ع  أقدم 
خلالفات عائلية.

مهّرب كوكايني .. يف معدته
  

ثالث  أالثنني،  املطار  مجارك  يف  املسافرين  دائرة  رجال  أحبط 
حماوالت إلدخال كميات من املخدرات تهريبا اىل لبنان من الربازيل، 

عن طريق أثيوبيا من نوع الكوكايني.
كانوا  الربازيلية  اجلنسية  من  أشخاص  ثالثة  اجلمارك  رجال  وأوقف 
كمية  يبتلعان  كانا  منهم  اثنان  أثيوبيا،  عرب  الربازيل  من  قادمني 
مع  الكوكايني  من  أخرى  كمية  ضبطت  فيما  املهربة،  الكوكايني 

الشخص الثالث كان يضعها يف حقيبته املزدوجة القعر.
مثانية  بنحو  تهريبها  حياولون  كانوا  اليت  الكوكايني  كمية  وقدرت 
كيلوغرامات. وعلم أن أحد الشخصني الذي ابتلع كمية املخدرات قد 

أدخل اىل املستشفى نتيجة املضاعفات.
مت  املطار،  املختصة يف  السلطات  من  العامة  النيابة  مراجعة  وبعد 
ملتابعة  املركزي  املخدرات  مكافحة  مكتب  اىل  وأحيلوا  توقيفهم 

التحقيق معهم.

اصطدام 10 شاحنات عند نقطة املصنع
  

أفادت غرفة التحكم املروري بأن شاحنة تعطلت فراملها عند نقطة 
املصنع، ما أدى اىل اصطدامها بـ10 شاحنات، ومل يفد عن وقوع 

إصابات.

جرمية قتل يف الفنار »إنتقاماً ليربود«

طعنات  عدة  تلقيه  بعد  بدمائه  مضرجا  هرموش  موسى  علي  وجد 
كلية  مبنى  من  وبالقرب  املنت  الفنار يف قضاء  سكني، يف حملة 
رزيدانس«  »فنار  الثاني وداخل مشروع  الفرع   - والتوثيق  االعالم 
الذي هو قيد االنشاء وقد كتب على حائط الغرفة اليت وجد فيها 
القوى  طوقت  سوريا«.وقد  ولشرف  ليربود  انتقاما  عبارة:  بدمائه 

االمنية املكان بانتظار وصول االدلة اجلنائية والطبيب الشرعي.

لبناني »يستعني« برتكي لرتويج املخدرات
  

مل يتمكن الرتكي زينون )30 عاما( من االفالت من قبضة رجال االمن 
»مدى العمر« بعدما جنح سابقًا يف الفرار، وقد اوقف اثناء حماولته 
ترويج املخدرات يف منطقة طريق املطار وعثر حبوزته على اكياس 

نايلون شفافة من مادة الكوكاكيني.
وكانت ضبطت يف منطقة احلدث دراجة نارية دون لوحات بعد فرار 
صاحبها وعثر فيها بعد تفتيشها على مادة الكوكايني موضبة يف 

11 كيس نايلون شفاف.
وبنتيجة حتريات مكتب مكافحة املخدرات املركزي للبحث عن صاحب 
فانتقلت  املطار  طريق  اىل  سيحضر  انه  معلومات  توافرت  الدراجة 
دورية اىل املكان املذكور حيث القت القبض على الرتكي زينون غ. 
وهو على منت دراجة نارية وعثر داخل مقعد الدراجة على 10 اكياس 

نايلون شفافة من مادة الكوكاكيني.
وبالتحقيق معه افاد انه زار بلدة اهلرمل عدة مرات كون والدته من 
هناك حيث اقنعه املتهم حسن ع. برتويج املخدرات ملصلحته لقاء 
املال وسلمه هاتفا خليويا وطلب منه شراء دراجة نارية الستخدامها 
يف تنقله، وصار يزوده باملخدرات موضبة بأكياس النايلون ومثن 
الكيس 40 الف لرية بواسطة املدعو »بيبو« وقد عمل على هذا النحو 
توقيفه  من  الشهر  حوالي  قبل  انه  واضاف  اشهر،  السبعة  حوالي 
وبينما كان ينتظر احد زبائن املخدرات يف حملة احلدث التقى بعناصر 
امنية طلبوا منه اوراق الدراجة ففر هاربًا تاركًا وراءه الدراجة واكياس 
منه  يشرتي  ج.  علي  وبأن  بداخلها،  الكوكايني  نوع  من  املخدرات 
املخدرات اسبوعيا وكذلك تفعل املدعوة »جوجو« وهي من متعاطي 
اجاب  لديه،  وجدت  اليت  ع.  هوية حسني  عن  وبسؤاله  املخدرات، 
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
مقابل  ابراهيم  يدعى  شخص  من  استلمها  انه  اجاب  لديه،  وجدت 
الظنني  ان  وتبني  منزله،  وبقيت يف  الكوكاكيني  من  غرام  نصف 
حسني ع. يشرتي مادة الكوكايني من املتهم زينون، ولدى مراجعة 
ملفات مكتب مكافحة املخدرات املركزي تبني وجود 39 اسبقية حبق 
حسن ع. جبرم االجتار والرتويج وتعاطي املخدرات، وحبق علي ج. 
ست اسبقيات جبرم اجتار وتعاطي املخدرات وحبق جوجو ض. مخس 

اسبقيات تعاطي وترويج خمدرات.
يف سياق التحقيق االبتدائي تراجع الرتكي عن اقواله االولية وانكر 

قيامه ببيع املخدرات واعرتف بتعاطيها.
وامام احملكمة، كرر اقواله يف التحقيق االبتدائي مرتاجعًا عن افادته 

االولية ومعرتفًا فقط بتعاطي املخدرات.
وانزلت حمكمة اجلنايات يف جبل لبنان برئاسة القاضي هنري اخلوري 
عقوبة االشغال لشاقة ست سنوات باملتهمني زينون غ. وحسن ع. 
وتغريم كل منهما ثالثة ماليني لرية. واكتفت مبدة توقيف علي ج. 

وجولي ض. وحسني ع. وتغرميهم 8 ماليني لرية.

بينهم سائقه األردني ومرافقه اللبناني
املؤبد لسارقي منزل الشيخ الصباح يف طربجا

  
اتفق ثالثة أشخاص بينهم أردني على سرقة منزل الشيخ صباح مبارك 
الصباح يف حملة طربجا، ووضعوا خطة حمكمة قضت بانتظار خروج 
الشيخ صباح لتناول طعام العشاء ليعمد بعدها األردني مجال.ت، 
وهو سائق الشيخ، مبساعدة رامي.م اىل سرقة املنزل بينما يكون 

صديقهما الثالث الياس.س برفقة الشيخ يف أحد املطاعم.
وبالفعل ويف املوعد احملدد، وبعد مغادرة الشيخ صباح املنزل، دخله 
مجال ورامي ومتكنا من سرقة أكثر من مثانني ألف دوالر أمريكي بعد 
تكبيل العاملني يف املنزل وألف دينار كوييت ومصاغ بقيمة أربعني 

ألف دوالر أمريكي وذلك خالل العام 2008.
وقد متكنت دورية من فرع املعلومات من توقيف رامي والياس.

وبالتحقيق األولي أفاد رامي أنه تربطه صداقة بالياس وقد عّرفه قبل 
5 أيام من احلادثة على مجال الذي يعمل كسائق لدى الشيخ صباح 
الصباح، وأنه علم الحقًا أن الياس ومجال اتفقا على سرقة أموال 
املوضوع،  الياس  عليه  فعرض  الصباح،  الشيخ  منزل  من  ومصاغ 
فوافق كونه حباجة اىل املال ووضعا خطة لذلك تقضي بأن يذهب 
الياس مع الشيخ الصباح اىل العشاء يف اخلارج، ويقوم رامي ومجال 
بالتوجه اىل املنزل بعد أن يعلمهما الياس بذلك، وهذا ما حصل قرابة 
منتصف ليل 2008/8/19، وبوصوهلما اىل املنزل املذكور، دخل مجال 
اىل املنزل وانتظر هو يف اخلارج، ومن ثم أعلمه مجال بوجوب اللحاق 
به والسؤال عنه )عن مجال( حبجة أنه سائق تاكسي وأحضره )مجال( 
من سوريا ويريد أجرته، وداخل املنزل أقدم مجال على تكبيل يدي 
العاملني اهلنديني املوجودين فيه، بورق من التلزيق العريض كان 
حبوزة مجال، الذي دخل اىل غرفة نوم الشيخ الصباح وأحضر املال 
واملصاغ ووضعها يف حقيبة وغادرا اىل سيارة رامي، واقتسما املال 
وكانت حصة كل منهما ستني ألف دوالر أمريكي وساعتني، وبعد 
ذلك توجه مجال بسيارة تاكسي اىل سوريا، أما رامي فاتصل بالياس 
وأعلمه بنجاح العملية، وتوجه اىل الشمال ووضع املبلغ داخل حقيبة 
صغرية يف درج اجمللى داخل حمل إنرتنت عائد لوالد زوجته، بعد أن 
سحب منه مبلغ عشرة آالف دوالر أمريكي، وأضاف أن مجال صاحب 

فكرة القيام بالسرقة املذكورة.
وأفاد الياس أن مجال عّرفه على الصباح الذي كان يتصل به أحيانًا 
لتعريفه على األماكن السياحية ولذلك كان يرتدد اىل منزل الشيخ 
وأنه يعرف رامي منذ سنتني. وبعد فرتة من عمله لدى الشيخ أعلن 
سائقه مجال أن لديه خطة لسرقة األموال واملصاغ وأنه حباجة اىل 
شخص ثالث لتنفيذ اخلطة، فوقع االختيار على رامي، واجتمع الثالثة 
على شاطئ البحر يف منطقة طربجا، وعرضا الفكرة على رامي فوافق. 
اتصااًل من  تلقى  مع مجال حني  2008/8/19 كان  يوم  أنه  وأضاف 
الشيخ الصباح للحضور كونه يريد تناول العشاء خارج املنزل، فأعلم 
مجال باألمر وقام األخري بالذهاب اىل عند رامي، أما الياس فتوجه 
اىل عند الشيخ، وبعد مرور مخسني دقيقة اتصل به مجال وأعلمه 
أن العملية قد نفذت واملسروقات حبوزته وأنه متوجه مع رامي اىل 
مع  كان  أنه  وأضاف  مبفرده،  سوريا  اىل  سيذهب  وأنه  الشمال، 
الشيخ الصباح يف املطعم يف أعالي املنت، عندما تلقى هذا األخري 
اتصااًل من ناطور البناء، يعلمه فيه أن منزله قد تعرض للسرقة من 
قبل جمهولني ويعتقد أن أحدهما سائقه مجال، وأضاف أن من دخل 
وأنه  بالسرقة،  قام  الذي  مجال  هو  الصباح  الشيخ  نوم  غرفة  اىل 
مل يكن حيمل سالحًا حربيًا بتاريخ حصول السرقة، وأضاف أنه قام 
بصرف مبلغ ألف وثالمثاية دوالر أمريكي من أصل حصته من املبلغ 

املسروق وبقي معه ثالثة آالف وسبعماية دوالر أمريكي.
جلدية  حقيبة  لبنان  جبل  يف  املعلومات  فرع  من  دورية  وتسلمت 
صغرية عائدة لرامي ضبطت يف حمل كومبيوتر يف حملة القبة عائد 

لوالد زوجته، وبداخلها مخسون ألف دوالر أمريكي وساعتان.
وأفاد الشيخ الصباح أنه كان يتناول العشاء يف أحد املطاعم يف 
منطقة الزعرور، برفقة الياس فتلقى اتصااًل من ناطور البناء أعلمه 
أحد  من  اتصااًل  تلقى  ثم  ومن  للسرقة،  تعرض  قد  منزله  أن  فيه 

هما  السارقني  أن  فيه  أعلمه  منزله  العاملني يف  اهلنديني  العمال 
مجال الذي يعمل لديه بصفة سائق منذ ثالثة أسابيع وشخص آخر 

جمهول.
وباستيضاح اخلدم لديه أفادوه أنه كان حبوزة مجال والشخص الذي 
كان معه مسدس حربي وسكني وقاما بتهديدهما بهما، وأنه سرق 
دينار كوييت  ألف  ومبلغ  أمريكي  دوالر  ألف  مثانني  مبلغ  منزله  من 
وجموهرات وأنه استعاد من املسروق مبلغ ثالثة ومخسني ألف دوالر 

أمريكي وساعيت يد.
ويف التحقيق االبتدائي أنكر املتهمون ما أسند إليهم وتراجعوا عن 
اعرتافاتهم األولية اليت انتزعت حتت الضرب والتعذيب، وقال رامي 
أن ال عالقة له مبوضوع سرقة املنزل، وأن احلقيبة املضبوطة يف حمل 
والد زوجته واليت حتتوي على مبلغ مخسني ألف دوالر أمريكي وساعيت 
يد قد نسيها بسيارة مجال أثناء نقله معه وطلب منه االحتفاظ بها اىل 

حني تسليهما إياه الحقًا يف سوريا.
أما الياس، فقال انه علم مبوضوع احلقيبة املضبوطة من رامي الذي 

أعلمه أن مجال قد نسيها يف سيارته وطلب منه االحتفاظ بها.
وأسقط املدعي الشيخ الصباح حقوقه الشخصية عن رامي والياس.

وأمام احملكمة كرر املتهمان رامي والياس أقواهلما االبتدائية.
الياس  أما  معلمه،  بأن مجال سرق  أخربه  الياس  أن  رامي  وأضاف 

فقال انه علم بأمر السرقة من رجال التحري.
عبدالرحيم  القاضي  برئاسة  لبنان  جبل  اجلنايات يف  وأنزلت حمكمة 
محود عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة حبق املوقوف رامي.م والفارين 

مجال والياس.
التصرف  املدنية ومنعهما من  األخريين من حقوقهما  وقررت جتريد 

بأمواهلما املنقولة وغري املنقولة.

جرحى حبادَثي سري يف القبيات وطربجا
  

وقع 4 جرحى بينهم عسكريان يف حادث سري على طريق عام البرية 
القبيات بني سيارتي مرسيدس وتويوتا ونقلوا مجيعًا إىل مستشفيات 

املنطقة حالة بعضهم حرجة.
التابعية  من  جريح  سقوط  عن  املروري  التحكم  غرفة  وأفادت 
السريالنكية صباح الثالثاء نتيجة حادث صدم على أوتوسرتاد طربجا 

باجتاه بريوت.

أمن الدولة يوقف مرّوجي عمالت مزّورة يف اهلبّارية
  

ولبنانيني  سوريني  مخسة  مرجعيون  يف  الدولة  أمن  مكتب  أوقف 
اثنني، يف بلدة اهلبارية يف العرقوب، بتهمة ترويج عمالت مزّورة 
وتعاطي خمدرات وجتارة اسلحة ومازوت مهرب. وخيضع املوقوفون 

للتحقيق على أن يتم حتويلهم اىل القضاء املختص.

سلب شقيقني يف راشيا
  

أقدم جمهوالن يستقالن سيارة من نوع »هيونداي« سوداء اللون على 
سلب الشقيقني نايف وسعيد عالوي احملمد على طريق خربة روحا يف 
راشيا بعد انتحاهلما صفة أمنية مبلغًا من املال قّدر بـ900 ألف لرية 
الذي فتح حتقيقًا يف  الرفيد  لبنانية. وادعى املسلوبان لدى خمفر 

احلادث ملعرفة الفاعلني.

جراحة ملوقوف يف مستشفى جزين
  

ذكرت مصادر مطلعة يف منطقة جزين أن أحد موقويف أحداث عربا 
أ.« نقل االربعاء اىل  الذين ما زالوا يف سجن جزين ويدعى »ف. 
أجريت له عملية جراحية الستئصال  مستشفى جزين احلكومي حيث 
املرارة بعد وعكة صحية أمّلت به داخل السجن. وأبقي يف املستشفى 

حتت حراسة مشددة إىل حني متاثله للشفاء.

إرجاء استجواب نعيم عباس لبّت مذكرة الدفوع
األمن العام يوقف 5 سوريني بنقل سيارة مفخخة إىل 

لبنان
  

عباس  نعيم  الفلسطيين  املوقوف  مّيز احملامي طارق شندب وكيل 
قرار قاضي التحقيق العسكري عماد الزين الذي رّد مبوجبه مذكرة 
الدفوع الشكلية اليت سبق أن تقدم بها شندب يف معرض التحقيق 
يف إحدى الدعاوى املتهم بها موكله عباس باالنتماء إىل تنظيمات 
إرهابية وجتنيد أشخاص وتدريبهم ونقلهم إىل خارج لبنان، وتزوير 
أوراق ثبوتية وهويات وإطالق صواريخ على إسرائيل وحيازة أسلحة 
ومتفجرات. وينتظر القاضي الزين بّت التمييز الذي تقدم به شندب 
أمام حمكمة التمييز اجلزائية، على أن حيّدد موعدًا الستجواب عباس 
الذي كان مقررًا االربعاء. يذكر أن االدعاء يف هذا امللف مشل إىل 
جانب عباس، املوقوفني مجال دفرتدار وحممود عبدالقادر و12 آخرين 

فارين.
مخسة  توقيف  العام  لألمن  العامة  املديرية  أعلنت  أخرى،  جهة  من 
سوريني أثناء دخوهلم خلسة إىل لبنان، وقد اعرتفوا أثناء التحقيق 

معهم بنقل سيارة مفخخة إىل جرود بلدة عرسال.
وأوضحت املديرية يف بيان هلا أنه بنتيجة التحريات واملتابعة األمنية 
للشبكات اإلرهابية، قامت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن 
العام بتاريخ 2014/3/17 وبناء إلشارة معاون مفوض احلكومة لدى 
مخسة  مع  بالتحقيق   ، الزعين  داني  القاضي  العسكرية  احملكمة 
أشخاص من اجلنسية السورية كانوا قد دخلوا خلسة إىل لبنان، وقد 
بنقل سيارة  قامت  إرهابية  إىل شبكة  بانتمائهم  املوقوفون  إعرتف 
مفخخة لصاحل جبهة النصرة من نوع بيك آب من بلدة يربود السورية 
إىل جرود بلدة عرسال، وأحيل املوقوفون إىل مفوض احلكومة لدى 
احملكمة العسكرية القاضي صقر صقر الستكمال االجراءات القضائية 
وفقا لألصول. وأكدت املديرية انها لن تتوانى عن مالحقة اجملموعات 
اإلرهابية والعصابات التخريبية والشبكات اليت تتعاطى اهلجرة غري 
الشرعية، بالتنسيق مع بقية األجهزة األمنية، ضمانا لسالمة املواطنني 

وحفاظا على األمن واإلستقرار يف البالد.

خمدرات »ديلفري« إىل سجن طرابلس خمبأة داخل 
»عصا للتمسيح«

  
احلبوب إىل سجن  إدخال كمية من  أن ينجح يف  تاجر خمدرات  كاد 
للتمسيح« وإيصاهلا  »عصا  بعدما عمد إىل ختبئتها داخل  طرابلس، 
طرابلس  لكن فصيلة سجون  الـ«ديلفري«،  عن طريق  السجن  إىل 
متكنت من ضبط احلبوب. كما ضبطت بعد محلة تفتيش داخل السجن 

13 جهازًا خلويًا.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
2014/3/19 ضبطت فصيلة سجون طرابلس كمية من احلبوب املخدرة 
قدرت حبوالي 100 حبة »بنزكسول« خمبأة يف أنبوب موضوع داخل 
لبيع  حمل  لدى  أودعها  قد  جمهول  كان  )شفاطة(،  للتمسيح  عصا 
من  أخرى  أغراض  مع  إيصاهلا  بغية  السجن  جبانب  الغذائية  املواد 
التوصيل )Delivery(، ولدى  احد السجناء بواسطة عامل  احملل اىل 

تفتيش األغراض بشكل دقيق مت العثور على احلبوب.
كما قامت فصيلة السجون حبملة تفتيش داخل السجن، وبنتيجة هذه 
احلملة مت ضبط ثالثة عشر جهازا خلويا من أنواع خمتلفة. والتحقيق 

جار بإشراف القضاء املختص.

ُحكمان على لبنانيني باكتسابهم اجلنسية اإلسرائيلية
  

الطيار  الركن  العميد  برئاسة  الدائمة  العسكرية  احملكمة  عن  صدر 
خليل ابراهيم، حكمني نيابيني حبق عشرة لبنانيني جبرم التعامل مع 

اسرائيل واالستحصال على جنسيتها.
وقضى احلكم االول بسجن كل من جان ميشال زعرور وجو جان زعرور 
وكاتيا ابو كسم وجيمي جان زعرور وجريس جان زعرور وجيلبري جان 
زعرور مدة عشرة اعوام اشغاال شاقة وجتريدهم من حقوقهم املدنية 

وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة حبقهم.
كما قضى حكم ثان بالعقوبة نفسها حبق كل من راشانا جورج الزقليط 

وفيوليت طانس منر واسعد مسري نهرا وايلي مسري نهرا.

قتيل خنقاً يف احلازمية
  

عثر على غازي بيار طعمه )50 عاما( مقتواًل خنقًا داخل حمله للخياطه 
يف منطقة مار روكز يف احلازمية.

اجلنائية  واالدلة  االمنية  القوى  املكان  اىل  حضرت  الفور،  وعلى 
والطبيب الشرعي وباشروا التحقيق يف احلادث.

جثة سبعيين داخل سيارته يف الطريق اجلديدة
  

ذكرت الوكالة الوطنية لالعالم، أنه مت العثور على املواطن عبدالرمحن 
سيارته  داخل  يف  جثة  دراع،  بـ«أبو  امللقب  عامًا(   74( الرفاعي 
أمام  رأسه،  يف  ناري  بطلق  مصاب  وهو  »العمومية«،  املرسيدس 

حمطة الدنا يف حملة الطريق اجلديدة يف بريوت.
وحضرت القوى االمنية اىل مكان احلادث وباشرت حتقيقاتها.

جريح صدماً يف البوشرية
  

أفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جريح نتيجة حادث صدم على 
تقاطع غالريي سييت سد البوشرية.

اإلبقاء على بشري وزوجته موقوفني يف »ملف اإلغاثة«
  

يتابع قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات يوم االثنني 
املقبل يف الرابع والعشرين من اجلاري حتقيقاته يف ملف اختالس 
االموال  وتبييض  اخلارج  اىل  وتهريبها  للغاثة،  العليا  اهليئة  اموال 
باستدعائه عددًا من املدعى عليهم غري املوقوفني، فضال عن مساع 

عدد من الشهود.
وكان القاضي عويدات قد رد االربعاء طلبات ختلية سبيل امني عام 
اهليئة السابق ابراهيم بشري وزوجته رجاء يونس وكل من املستفيدين 

وليد ب. وحممد ي.
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ويف  البالد  يف  حقيقية  بتسوية 
ذلك بداية طريق صحيح للمسرية 

اليت جيب السري بها.
بالقول: ال  اهلل  وتوجه اىل حزب 
احد ميكنه تصنيف من هو لبناني 
لبناني، وما يقربنا  ومن هو غري 
من لبنانيتنا هو امياننا بعدم التفرد 
بالقرارات وان نضع لبنانيتنا قبل 
اىل  داعيا  وطوائفنا،  مذاهبنا 
وضع املصلحة اللبنانية اوال واال 
فالكيان خبطر، آمال من اجلميع ان 
صاغية،  آذانا  الطرح  هذا  يلقى 
فال تسوية خارج الدولة واملصلحة 
املشرتكة وال كيان نهائيا ان مل 
حيمه العيش املشرتك. ودعا اىل 
العبور باسرع وقت حنو انتخابات 
نيابية النه ال جيوز اطالقا التمديد 
مع  اننا  مؤكدا  للمجلس،  جمددا 
بشأن  دميوقراطية  انتخابات 
يطرح  من  فيها  يصل  الرئاسة 

بالعلن نظرته للبنان.
بالقول: يف  بري  الرئيس  وعلق 
العام 2008 دعيت ل 18 جلسة 
وانا  يتأمن،  النصاب  يكن  ومل 
قلت انه قبل 25 آذار لن احتدث 
بالرئاسة وانطالقا من 25 احلالي 
االطراف  مع  اتصاالت  سأجري 
تفاهم  حصول  حملاولة  كلها 
النصاب  الن  حمدد،  وقت  على 
االنتخاب  حلصول  لثلثني  حباجة 
يف  ختوف  مثة  يكون  ال  وعندها 
هذا املوضوع. اضاف بري: أرى 
يف احلكومة القاطرة اليت جيب ان 
تصل بالبلد النتخاب رئيس ل 6 

سنوات.
لن  بالقول:  كلمته  عدوان  وختم 
يلقى  ان  ونأمل  الثقة،  نعطي 
كالمنا االذان الصاغية الننا نريد 

تسوية حقيقية النقاذ الدولة.
سامي الجميل

اللجنة املركزية يف  ورأى منسق 
النائب  اللبنانية  الكتائب  حزب 
سامي اجلمّيل ان السلطات العليا 
واضحًا  تفسريًا  اعطت  لبنان  يف 
مبرجعية  وجزمت  الوزاري  للبيان 
التفسري  وهذا  وامرتها  الدولة 
ونلتزم  يعنينا  الذي  الوحيد  هو 
به وكل ما عدا ذلك هو مناقض 
حبل  وجيعلنا  والقانون  للدستور 

من التضامن الوزاري.
واكد اجلمّيل انه يف دولة طبيعية 
ينتج عن االكثرية النيابية حكومة، 
متجانسة  تكون  احلكومة  وهذه 
ولديها  االكثرية  هذه  عن  نابعة 
مشروعها،  لتنفيذ  سنوات   4
اخلاسر  الفريق  الوقت  هذا  ويف 
املعارضة  يف  يكون  لالنتخابات 
رى  ويف االربع سنوات املقبلة تجُ
اكثرية  تنتج  انتخابات جديدة قد 
بلد  يف  جديدة.  وحكومة  جديدة 
طبيعي يكون هناك بيان وزاري 
حبياة  عالقة  هلا  امور  على  يرّكز 
حول  النقاش  ويكون  الناس، 
والسياسة  الضرييب  النظام 
النقدية، استثمار الثروة النفطية 
البطالة،  ختفيض  والشفافية، 
البلدان  بعض  تناقش  حتى 
احلضارية نسبة التلوث يف اهلواء 
وكيفية ختفيضه، كل هذه االمور 
نناقشها  ان  املفرتض  من  اليت 
ميكن  ال  طبيعي  بلد  يف  اليوم. 
اعضاؤها  ان تتشكل حكومة كل 
متناقضون بالسياسية، وال ميكن 
متناقض  وزاري  بيان  ان يصدر 
اىل هذا احلد كما البيان الصادر 

عن هذه احلكومة.
القاها  اليت  الكلمة  ويف  اجلمّيل 
ملناقشة  العامة  اجللسة  خالل 

للحكومة،  الوزاري  البيان  واقرار 
قال: يف كل مرة احتدث عرب هذا 
اليه  وصلنا  مما  حنذر  كنا  املنرب 
ان عدم حتييد  اليوم، حذرنا من 
للوطن،  بالويل  سيأتي  لبنان 
بدء  قبل  االمر  هذا  من  حذرنا 
ويف  وبعدها  السورية  االزمة 
ان  من  حذرنا  كما  مناسبة،  كل 
اليت  والطريقة  السالح  استعمال 
اللبنانيني  بعض  فيها  يتعاطى 
اللبنانيني االخرين على انهم  مع 
باقي  وان  اوىل  درجة  مواطنون 
ثانية  درجة  مواطنون  اللبنانيني 
سيأتي يوم يقرر مواطنو الدرجة 
الثانية التصرف كمواطنني درجة 
اوىل، واهلل يسرت من هذا النهار 
الذي سيتحّول فيه البلد اىل غابة 

حقيقية.
نعد  مل  اليوم  اننا  اجلمّيل  ورأى 
نعيش يف دولة بل يف غابة، الن 
ودولة  حدود  هناك  الدولة  يف 
وضبطها  مراقبتها  عن  مسؤولة 
اما حدودنا فمستباحة يدخل عربها 
اللبناني  الداخل  اىل  املسلحون 
اللبنانية  املناطق  قصف  وتجُ
لبنان  من  وخيرج  احلدودية 
لبنان،  خارج  للقتال  مقاتلون 
مفتوحة  احلدود  هذه  واصبحت 
للبنان. كما  اصبح ال حدود  كما 
الطرقات  على  حواجز  اىل  اشار 
القوى  غري  افرقاء  قبل  من 
اللبنانية الشرعية، من امن ذاتي 
ولبنانيني  مسلحة  وميليشيات 
دولة  اىل  منّظم  بشكل  ينتقلون 
نظام  جانب  اىل  للقتال  جماورة 
بقتاله  ان  يدعي  اخر، ومن كان 
التكفرييني  مينع  سوريا  يف 
واعلنوا  لبنان  اىل  اجمليء  من 
اجلديدة  شوارع  يف  انتصارهم 
املاضية،  االيام  يف  وبريوت 
اذا كان اهلدف  انه  اقول هلؤالء 
اىل  اجمليء  من  التكفرييني  منع 
دفعنا  يربود  مبعركة  لكن  لبنان 
1200 تكفريي للمجيء اىل لبنان 

جراء قتالنا يف اخلارج.
االجانب اكثرية

اكثر من  باتوا  االجانب  واضاف: 
مضروب  الدستور  اللبنانيني، 
يوجد  ال  مضروب،  والقانون 
تطبيق وال اي منطق يف التعاطي 
اي  وال  لبنان،  يف  السياسي 
والدستور،  للقانون  احرتام 
اما  ممدد،  النيابي  اجمللس 
تناقضات  حكومة  فهي  احلكومة 
بيان  هو  الوزاري  والبيان 
فلم  امر  حتقق  واذا  تناقضات. 
اوىل  درجة  مواطنون  هناك  يعد 
وثانية يف هذا البيان، بات لكل 
وهذا  نفسها  احلقوق  اللبنانيني 
تقدم ملحوظ نريد ان نثين عليه، 
لكن اخلطأ يف هذا البيان انه مت 
التباسا  هناك  الن  اخلطأ  تعميم 
الدولة  مرجعية  حول  وغموضا 
لبنان.  يف  السالح  واستعمال 
البيان  عدة يف  مراحل  نؤكد يف 
الوزاري على مرجعية الدولة لكن 
يف البند املتعلق باملقاومة يصّر 
مرجعية  ذكر  عدم  على  البعض 
بتنا يف  اجلملة،  الدولة يف هذه 
صراع هل نذكر الدولة ومرجعيتها 
هناك  بات  وزراء،  انتم  ال.  او 
على  نصر  ان  وانتقام  صراع 
الدولة يف  ذكر مرجعية وسيادة 
باتت  وموضوع،  وسطر  بند  كل 
والوزير  اللبناني  النائب  جرمية 
اللبناني هو االصرار على مرجعية 
املؤسسة  هلذه  املرجعية  الدولة. 
حتت  اللبنانيني  كل  تمع  اليت 
من  وموالني  معارضني  سقفها، 
ذكر  وبرفض  الطوائف،  مجيع 

هذه العبارة واملعركة حوهلا نؤكد 
حتت  حتى  الشراكة  نريد  ال  اننا 

سقف الدولة.
الواقع، توجهنا  امام هذا  وتابع: 
ورئيس  اجلمهورية  رئيس  اىل 
عن  املؤمتن  من  الخذ  احلكومة، 
واستقالل  وسيادة  الدستور 
اجلمهورية،  رئيس  اي  لبنان 
البيان، هل بالنسبة  تفسري هلذا 
ويؤكد  حيافظ  البيان  هذا  له 
اللبنانية  الدولة  مرجعية  على 
باستعمال  يتعلق  ما  كل  يف 
جواب  فكان  لبنان،  يف  السالح 
قطعًا  الدولة  يف  العليا  السلطة 
وامرتها  الدولة  فمرجعية  نعم، 
هو بالنسبة للرئيس اساس الي 
اللبنانية.  االراضي  على  عمل 
الذي  الوحيد  التفسري  هو  وهذا 
اي  اصاًل  الن  به  ونلتزم  يعنينا 
تفسري اخر هو مناقض للدستور 
والقانون، وانطالقا من هنا على 
هذه احلكومة ان تعمل على احرتام 

القانون والدستور.
احد  فّكر  اذا  انه  على  وشدد 
الذي  التفسري  هذا  عن  اخلروج 
اعطاه رئيس اجلمهورية، واخلروج 
يف  الدولة  وامرة  مرجعية  عن 
حبل  حنن  احلكومة،  هذه  سياسة 
اذا حصل  الوزراي  التضامن  من 
اي خروج عن الدستور والقانون 
وهذا التفسري الذي اعطاه رئيس 
هذا  امام  واضاف:  اجلمهورية. 
حياتنا  فيه  نفقد  الذي  الواقع 
ومل  واملؤسساتية  الدميقراطية 
يف  منطقي  امر  اي  هناك  يعد 
وال  دستور  وال  قانون  ال  لبنان 
سيادة وميليشيات ومناطق كاملة 
املواطن لالذى يف  معّرض فيها 
وحتى  والبقاع  واجلنوب  الشمال 
بريوت، ال سلطة وال معارضة وال 
قانون وال دستور وال انتخابات، 

بتنا امام حل من اثنني:
رهينة املسلحني

اواًل، النه جيب االعرتاف ان لبنان 
بات رهينة بيد اجملموعات املسلحة 
املوجودة فيه والدولة قررت منذ 
الذهاب من استسالم  9 سنوات 
املسلحة،  القوى  امام  اخر  اىل 
البلد  تسليم  االول  اخليار  فكان 
اجملموعات  هذه  واىل  للفوضى 
املسلحة وان جنلس يف املنزل، 
غري  هو  من  اىل  البلد  ونسّلم 
اللبنانيني  مستقبل  على  مؤمتن 
ومن جير لبنان اىل حروب عبثية 
ومن ضرب كل القواعد القانونية 
حظنا  نندب  وان  والدستورية 

ونرتك البلد بني ايدي هؤالء.
خوض  فهو  الثاني  اخليار  اما 
كل  على  الدولة  بناء  معركة 
سالمة  على  واحلفاظ  احملاور 
املتاحة  الوسائل  بكل  اللبنانيني 
امامنا عرب جملسي النواب والوزراء 
وطاولة احلوار، وبالنسبة لنا هذا 
اللبنانيون  يراه  الذي  املشهد 
وجودنا  وبالتالي  طبيعيا،  ليس 
ليس  واحد،  هدفه  احلكومة  يف 
بل  لبنان  يدّمر  من  مع  الشراكة 
حنن موجودون يف جملس الوزراء 
الذي بات اشبه مبجلس ملل من 
حكومة متضمنة وفريق عمل واحد 
حنن  واحد،  مشروع  تنفيذ  يريد 
ما  كل  على  للتعاون  موجودون 
اللبنانيني  ملصلحة  عليه  نتفق 
كل  ومواجهة  ملعارضة  ولكن 
اىل  واخذه  لبنان  تدمري  حماولة 

اماكن ال يريدها اللبنانيون.
وتابع: نعرف اننا لن ننجز الكثري 
اسرتاتيجيًا،  شهرين  خالل  يف 
لكن هناك خطوات مهمة جدًا جيب 
مصلحة  على  للحفاظ  حتصل  ان 

يف  عملنا  سيكون  الللبنانيني، 
كل  افشال  هو  الشهرين  خالل 
مما  اكثر  لبنان  تدمري  حماوالت 
السنوات  تدمريه يف  من  متكنتم 
البلد  دمرتوا  املاضية.  الثالث 
امنيًا  سوريا  يف  بقتالكم 
واعدمت  واجتماعيًا  واقتصاديًا 
وكل  بريوت  يف  الرمل  اكياس 
احلكومة  هذه  يف  عملنا  لبنان. 
وجع  من  التخفيف  سيكون 
الناس واالهتمام ببعض امللفات 
االقتصادية اليت باالمكان معاجلتها 
سيكون  شهرين،  خالل  يف 
املطالبة  هو  احلكومة  يف  نضالنا 
احلدود  بضبط  جلسة  كل  يف 
اجلهتني  من  السورية  اللبنانية 
من  واملتفّجرين  املقاتلني  ملنع 
اجليش  ونشر  احلدود  اجتياز 
يقول  ومن  احلدود.  هذه  على 
ان اجليش ال ميكنه ضبط احلدود 
نقول ان اجليش قادر على ضبط 
احلدود مبوازنة ضئيلة جدا عرب ما 
يسمى بطائرة يتم التحكم بها عرب 
الرميوت كنرتول وتصّور وتعطي 
غرفة  اىل  مباشر  بشكل  الصور 
عمليات حنن حباجة اىل 10 او 20 
طائرة حتلق فوق احلدود، عملية 
تكلف اقل من ماليني قليلة من 
الدوالرات، مع 4 فرق من اجليش 
طول  على   24/24 مستنفرة 
احلدود للتدخل بشكل سريع عند 
واذا  للحدود،  خرق  اي  حصول 
اردنا وضع جندي واحد كل كلم 
حنن حباجة اىل 200 جندي ميكن 
ليبّلغ  وجهازا  ناضور  نعطيه  ان 
الضرورة  عند  العمليات  غرفة 
عرب  الضرورة  عند  تتدخل  لكي 
اهلليكوبرت، هل هذا صعب؟ لكن 
احلقيقة انه ال توجد ارادة لضبط 
ان  احلكومة  هذه  وعلى  احلدود، 
تتحمل مسؤولياتها بضبط احلدود 

وانقاذ اللبنانيني.
واردف: سيكون عملنا من خالل 
احلكومة وقف النزيف الذي امسه 
الن  لبنان،  اىل  السوري  اللجوء 
كذلك،  والالجئني  ينزف  البلد 
هويته  وتتغري  يتدمر  لبنان 
مل  سنوات   3 وخالل  وطبيعته، 
ملواجهة  خطة  وضع  احد  يفكر 
هذا اللجوء. مع العلم ان الكثافة 
تسمح  ال  للبنان  السكانية 
الالجئني،  من  مزيد  باستقبال 
يف  اشخاص   404 لبنان  ففي 
الكلم املربع، ومع دخول الالجئني 
انسانا  اكثر من 550  بات هناك 
لبنان  وكان  الواحد  الكلم  يف 
الدول  اكثر  برتاتبية   19 الرقم 
يف  سكانية  كثافة  فيها  اليت 
الالجئني  العامل، وبات مع جميء 
يف املرتبة الثالثة، اشارة اىل ان 
وكهرباء  مياه  من  التحتية  البنى 
على  قادرة  ليست  وطرقات 
تلبية احتياجات اللبنانيني، فكيف 

ستليب احتياجات اكثر الالجئني.
سنعمل  هنا  من  انطالقا  وقال: 

على 4 نقاط اساسية:
اواًل، وضع سقف لعدد الالجئني 
لبنان،  يتحمله  ان  ميكن  الذي 
وانطالقا من هذا السقف سنطلب 
فوق  هو  ما  كل  انتشار  اعادة 
الدول  اىل  السقف  او  احلد  هذا 
الدولية  االتصاالت  عرب  االخرى، 
تزايد  اليت  الدول  مع  سنتحدث 
السوري  للشعب  مبحبتها  علينا 
فلتتفضل  االنسان  وحبقوق 
الن  احلمل  هذا  من  جزءا  وتأخذ 
لبنان  قدرة  يفوق  الالجئني  عدد 
خيدم  االمر  وهذا  التحّمل،  على 
مصلحة اللبنانيني والالجئني على 
فيها  مثاًل  فاالردن  سواء.  حد 

تقريبًا 40 او 50 انسانا يف الكلم 
املربع اذًا بامكانه حتّمل اكثر منا، 
تتحمل  الدول  وعندما تصبح كل 
سنرى  عندها  بقدرنا  الالجئني 

ماذا نفعل.
ثانيًا، انشاء خميمات على احلدود 
االمم  باشراف  السورية  اللبنانية 
االراضي  داخل  وليس  املتحدة، 
ارض  يف  السورية،  او  اللبنانية 
املتحدة، كي  االمم  اشراف  حتت 
ال يكون لبنان عرضة يف كل قراه 
ان يعيش احلالة املأساوية امنيًا 
االجئني،  االف  فكل ضيعة فيها 
املوقوفني  من   %18 من  واكثر 
و50  الالجئني،  من  رومية  يف 
من  ترتكب  اجلرائم  من  باملئة 
هلم  ذنب  ال  الذين  الالجئني 
لكن سياسة احلكومة بعدم انشاء 
املخيمات وتركهم ملعاجلة امورهم 

بيدهم ادى اىل هذه النتيجة.
ثالثًا، سنعمل على احلد من منافسة 
واالجانب  السوريني  العمال 
بشكل عام لليد العاملة اللبنانية 
وسنعمل على تعزيز الدور االمين 
كل  امن  على  للحفاظ  للبلديات 
القرى خصوصًا يف ظل وجود هذا 

العدد من الالجئني.
رابعًا، سنعمل على مواكبة اقرار 
الذي سيقدمه  الالمركزية  قانون 
االسابيع  يف  اجلمهورية  رئيس 

املقبلة، النه اخلالص للبنان.
وتابع: يا دولة الرئيس، النظام 
اللبناني يلفظ انفاسه االخرية بعد 
للمجلس  التمديد  وبعد  رأيناه  ما 
النيابي وبعد ان خالفنا الدستور 
رأينا  ان  وبعد  عدة،  يف حمطات 
املستويات  كل  على  االنهيار 
الطبيعية  املعايري  كل  وسقوط 
لبناء اي دولة يف العامل حنن امام 
حمطتني اساسيتني اما نعيد لبنان 
نثبت  او  املؤسسات  سكة  اىل 
العصرية  اللبنانية  الدولة  سقوط 
احملطتان  سنة:   80 عمرها  اليت 
اجلمهورية  رئاسة  انتخابات  هما 
واالنتخابات النيابية بعد 6 اشهر، 
دولة  يا  مسؤولية  عليك  وهنا 
الرئيس وعلينا مسؤولية مجيعا، 
اذا حقيقة حنب احملافظة على ما 
تبقى من هذه الدولة ليكون لدينا 
وفق  وتطويرها  العمارها  فرصة 
احملافظة  الصحيحة جيب  االسس 
ففي  االستحقاقني.  هذين  على 
النواب  جملس  يتحّول  ايار   15
اخر   25 ويف  ناخبة،  هيئة  اىل 
مجهورية،  رئيس  النتخاب  مهلة 
االنتخابات  هلذه  الدعوة  بامكانك 
هنا  من  وانطالقا  ايام،   10 بعد 
اخاف الن االستحقاقني مربوطني 
ببعض، فبمجرد ان مهلة الرتشيح 
 18 يف  تبدأ  النيابية  لالنتخابات 
انتخابات  حصلت  اذا  اي  آب 
امامنا  ايار   25 يف  رئاسية 
رئيس  ليكّلف  الشهرين  قرابة 
اجلمهورية اجلديد رئيس حكومة، 
رئيس احلكومة سيقوم مبشاورات 
ان  واحلكومة  احلكومة،  لتشكيل 
على  لتأخذ  الوزاري  البيان  تنجز 
قانون  تقّر  وان  الثقة،  اساسه 
من  هلا  تبقى  مبا  جديد  انتخابات 
الوقت، كل هذا بني 25 ايار و18 
ونصف  شهرين  خالل  اي  آب، 
جيب ان نقوم بكل ذلك اذا اردنا 
العلم  مع  جديدا،  انتخابيا  قانونا 
ان تشكيل احلكومة احلالية تطلب 

10 اشهر.
املطالبة بجلسة عامة

وتابع: طليب منك يا دولة الرئيس 
هو التالي: فور االنتهاء من ملف 
حتديد  اىل  فورا  االنتقال  الثقة، 
جلسة عامة القرار قانون انتخابي 

جديد قبل حتويل اجمللس النيابي 
اىل هيئة ناخبة لرئاسة اجلمهورية، 
وليطرح موضوع قانون االنتخابات 
داخل  التصويت  على  النيابية 
القوانني  وعرض  النواب  جملس 
اليت عملنا عليها، وليكن تصويت 
الن القانون والدستور يقول ان 
قانونا  ليس  االنتخابات  قانون 
عليه  يصوت  وبالتالي  دستوريا 
اطلب ذلك،  النواب،  يف جملس 
كي ال نعود اىل قانون الستني. 
مهلنا  على  حكومة  نشّكل  عندها 
نيابية يف  انتخابات  اىل  ونذهب 
18 اب على اساس قانون جديد 
ونفرز طبقة سياسية جديدة على 
اساس قانون انتخابي جديد ونفرز 
قانونا انتخابيا جديدا ونعيد فتح 

كل امللفات.
النيابي  اجمللس  هذا  واضاف: 
الذي سينتج على ارادة اللبناني 
ليس مطلوبا منه الرتقيع ووضع 
متت  ال  حاالت  امام  اللبنانيني 
احلياة  فكل  بصلة،  للمنطق 
اليت  والدستورية  املؤسساتية 
بأي  مربوطة  تعد  مل  نعيشها 
يف  موجودين  كنا  واذا  شيء، 
فالنقاذ  واحلكومة  اجمللس  هذا 
من  تبقى  وما  اجلمهورية  هذه 
مؤسسات، وسيكون دور اجمللس 
النيابي املنتخب االنكباب على 3 

ملفات اساسية:
مصارحة  مؤمتر  تنظيم  اواًل 
الن  اللبنانيني  بني  ومصاحلة 
هذه  يف  نسمعه  الذي  الكالم 
بني  واحلقد  وخارجها  القاعة 
فهناك  مسبوق،  غري  اللبنانيني 
واقع انقسام كامل جيب مواجهته 
بهذا املؤمتر لوضع اهلواجس على 
ثم  من  احلقيقة،  ونقول  الطاولة 
االنتقال اىل امللفني االساسيني: 
داخل  الفلسطيين  السالح  اواًل 
حزب  وسالح  املخيمات  وخارج 
اخلارجة  اجملموعات  وكل  اهلل 
اىل  واالنتقال  الدولة،  اطار  عن 
اللبناني  النظام  ازمة  معاجلة 
الذي هو نظام فاشل وغري قابل 
للحياة وبرهن انه ال ميكنه معاجلة 
حياة  وتأمني  اللبنانيني  مشاكل 

مؤسساتية صاحلة للبنان.
وشدد اجلمّيل على انه اذا اردنا 
تطوير  جيب  اجلمهورية  انقاذ 
ازمة  معاجلة  السياسي،  نظامنا 
ملحًا،  بات  الذي  االمر  السالح 

وعقد مؤمتر مصاحلة ومصارحة.
الكتائب سيعطي  واكد ان حزب 
املؤسسات  على  للحفاظ  الثقة 
هذه  خوض  من  ولتمكيننا 

املعركة.
اىل  كلمته  يف  اجلمّيل  وتطرق 
يف  اللبنانيني  املعتقلني  ملف 
وقال:  السورية،  السجون 
تاريخ   109 رقم  قرار  هناك 
عن  وثائق صادرة   ،1981-8-26
السورية، احلكم  شعبة املخابرات 
باالعدام حبق قزحيا فريد شهوان 
-24 يف  املوقوف  البرتون،  من 

قزحيا  باعدام  قرار   ،1980-7
شهوان بسبب انتمائه اىل حزب 
تنفيذ  وجرى  اللبنانية،  الكتائب 
 .1981-8-27 يف  االعدام  قرار 
قزحيا شهوان هو واحد من مئات 
اللبنانيني الذين اختطفوا وعدموا 
هذه  حتى  موجودين  زالوا  ما  او 
السورية،  السجون  يف  اللحظة 
ان  سالم  متام  الرئيس  دولة 
هذا امللف بناء على الوثائق اليت 
تأخذ  ان  عليك  نتمنى  اعلنت، 
ملئات  وفيًا  تكون  وان  الوثائق 
تعرف  ال  اليت  اللبنانية  العائالت 

مصري ابنائها.

تتمة املنشور ص 7
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Cordially invite you to the 2014
ANNUAL FUNCTION DINNER

The Bellevue, 2 -10 Restwell St Bankstown
Commencing 8:30 pm 

SAT 22 MARCH 2014

Ticket: $75 per person - Dress: Formal

www.ualm.org.au

tayyaraustralia

tayyarsydney

tayyarsydney

Claudine Mansour Germanos 0401 663 004
Michel Nakhoul 04122 10452

email: nswsecretary@ualm.org.au

RSVP:

Newspaper_AD.pdf   1   3/21/2014   12:12:48 AM



Page 20صفحة 20     

أعالنات

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

70 Oxford Street, Guildford  NSW  2161 
Phone:: 02 8724 5800      Fax:: 02 8724 5911 

Website:: www.hbhome.com.au        Email:: sales@hbhome.com.au

Head Office & 
Showroom:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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فـرع أول: سـيدني          فـرع ثـاٍن: ملـبورن
بادارة محمد هوشر

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

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

السبت من 10 صباحا حتى 4 بعد الظهر
االحد من 10 صباحا حتى 3 بعد الظهر

% 2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

www.wickedwickerhome.com.au 
sales@wickedwickerhome.com.au Next to ANzAc St

أسعار 
ال

 تنافس 
وصدق 

يف 
املعاملة 

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت 
واهلدايا

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

زورونا واستفيدوا من فرع سيدني
تنزيالتنا الكبرية
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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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»العظيم الفكر من اعرتف بأنه مبّلغ وانه موَدع احلقيقة«
املطران جورج خضر من مقالة له بعنوان اإلستكبار

تعترب الثقافة رافعة من أهم الروافع اليت تساعد الشعوب واألفراد 
جوانبه،  جبميع  اإلنساني  والتطور  احلضاري  السلم  يف  اإلرتقاء 

عمرانية، اقتصادية، اجتماعية، فنية، أدبية وحتى سياسية...
لعب الفالسفة، الشعراء، احلكماء واألدباء دورًا تارخييَا يف مساعدة 
متميزًا يف  حضاريًا  موقعًا  هلا  ليكون  وشعوبهم  وأوطانهم  اممهم 
فرتة زمنية معينة وكان العرب من بني تلك األمم، لكن مؤخرًا بدأت 
تربز يف العامل العربي ظاهرة خطرية ال بل انها مميتة تظهر مدى 
فساد وإفالس عينة من املثقفني أو أشباه املثقفني الذين ختّلوا عن 
احرتام احلقائق واتباع آلية السوق يف العرض والطلب، حيث ميارس 
املثقف اإلقصاء الذاتي عن مبادئ وقيم وعقائد انسانية ووطنية 
آخرون من  الزمن قد جتاوزها. وهناك مثقفون  أن  وقومية يعتقد 
الذين يتمسكون بشعار معني وال يزالون يرفعونه ليغطوا على النتنِ 
من األفكار اليت يرّوجون هلا واليت تفوح منها كل روائح املوبقات 
املباشر  اإلستعمار  َيعتربون  والسياسية حيث  واإلجتماعية  الثقافية 
لشعوب العرب وجهة نظر تستحق أن تؤخذ بعني اإلعتبارعلى اساس 
يف  إماٍم  اىل  ينقلب  بعضهم  فرتى  ملشاكلنا،  احللول  احدى  انها 
الكذب والتسويف والتحريف والتربير والتعليل مستثمرًا لغة مطواعة 
جتود على املثقف املفلس والفاسد واملنحرف حتى جيود يف صناعة 
أساتذة يف  أصبحوا  حتى  واإلستزالم  واإلبتذال  والتدليس  الكذب 
اإلنتهازية وتصبح عندهم احلرية تقاس مبقاس مؤشرات األسهم يف 

البورصة والدفعات يف احلساب املصريف.
من املهم أن ينظر املثقف اىل األمور من وجهة نظر خمتلفة وان 
يغرّي آراءه مبا خيدم  ومياشي مصاحل االمة والشعوب والناس، لكن 
ويعلنوا  نفاقهم  من  يستقيلوا  ان  املثقفني  على  الناس  حق  من 
للقاسي والداني انهم  يبحثون ويركضون خلف مصاحلهم الشخصية 
املباشرة والغري مباشرة، الظاهر منها والباطن حيث يتوارون خلف 
واسلوب  برباعة  الظروف،  حسب  صناعتها  جييدون  متعددة  اقنعة 
يعتقدون  انه راٍق على رخصه واسفافه وتهافته وتفاهته والذي 
الذي ال يقل خطورة  الفكري والثقايف  الوجه اآلخر للتسط  يشكل 
عن اي نوع آخر من التسلط حيث يعترب هذا املثقف نفسه انه معيّن 
مبحاربته والوقوف يف طريقه ومواجهته زيفًا وبهتانًا، بتلفيق لغوي 
رخيص وسافر على حساب العقل والثقافة والشفافية ونشر الغث 
والسطحي من األفكاربعيدًا كل البعد عن العمق واإللتزام باملصلحة 
بعدسات  األمور  اىل  وينظر  واقعه  عن  نفسه  عازاًل  اإلنسانية، 
ما  حسب  او  احلاجة  تقتضي  كما  ومصّغرة  مكربة  ميكروسكوبية 
متليه املصلحة الشخصية واألنانية امللونة بشتى األلوان واملدفوعة 
بإغراءات مادية تقودهم وتصل بهم اىل حد خيانة القيم اإلنسانية 
َي من فكر  والوطنية والقومية واليت يعمل بكل جّد وجهد وبكل ما اوتنِ
وحرب من أجل طمس والغاء اهلوية متسلحًا مبنطق تضليلي جهنمي 
يقّوض من الداخل تلك القيم حيث فقَد او انه مل يكن ميلك فكر 
النهوض والتقدم واستشراق املستقبل مواصاًل بث اجلهل والتمسك 
بالتخلف الذي يعيق املسرية احلضارية من أجل عدم خسارة ما يعتقد 
انه دوره القيادي والطليعي، حيث يعتقد نفسه معصومًا عن اخلطأ 
وفوق النقد، وال خيتلف املثقف املفلس والفاسد سواء كان علمانيًا 
او قوميًا او ماركسيًا او اسالميًا او يدعي أية صفة من تلك الصفات 
وغريها، فيتبع زورًا وبهتانًا القاعدة الفقهية الشهرية اليت تقول 
»أينما كانت املصلحة فثم شرع اهلل« يف حتريف متعّمد على اعتبار 
املصلحة الشخصية مقدمة على املصلحة العامة عنده، فمصلحة اخللق 

قد يراها املثقف املفلس واملفسد حسب هواه.
ما نزال اىل يومنا هذا نتساءل، ملاذا تقدمت حضارة الغرب وتراجعت 

احلضارة العربية واإلسالمية؟!
يف الغرب ينظر اىل دور املثقف نظرة خمتلفة، حيث توضع عنده 
املصلحة العامة قبل املصلحة اخلاصة، فال حماباة من هنا او تفضيل 
من هناك لرئيس او وزير على حساب املصلحة الوطنية، وهذا يعين 
ان احلضارة الغربية ال مشاكل هلا وعندها، لكنها على األقل تعاجلها 
اإلنسانية  جوانبها  من  وواقعّي  وعلمّي  وفكرّي  حضارّي  بأسلوب 
والقانونية ويشكل املثقف الرافعة األساسية وخط الدفاع األول عن 
احلرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان، بينما عندنا املثقف املرتزق، 
املفلس والفاسد ميارس الذبح الثقايف حبق كل من يقف يف وجه 
تنظرياته اليت يباهي بها باقي األمم مع انها ال تسمن وال تغين من 
جوع ال بل تأتي على األخضر واليابس وتأتي على ذاكرة الشعوب 
والسيطرة على وجدانها وتدجينها عرب نشر التربيرات والتفسريات 
أحد  يستغربنا  ال  فعليه  فيه،  مبا  ينضح  اإلناء  وطبعًا  والنظريات 
اسلوب هؤالء الذين يتغنون يف الصراخ والعويل والسب والشتم 
واهلجاء والتقريع واللعن مبا يستعملونه من عبارات هابطة بذيئة، 
وجدية  جذرية  معاجلة  اىل  حباجة  املزري  الواقع  هذا  ان  نرى  عليه 
ووضع حد هلذه املهزلة اليت جعلتنا اضحوكة امام االمم والشعوب 

االخرى.
مثة اسئلة ال ميكن اهلروب منها واإلجابة عليها ومنها على سبيل 
املثال كيف ميكن وضع حد هلذه الظاهرة حتى نستطيع العودة اىل 

املساهمة يف احلضارة اإلنسانية؟
اسرتاليا عباس علي مراد  - سدني – 
Email:abbasmorad@hotmail.com

فساد املثقف وإفالسه

تعيش بلدة عرسال حااًل من اخلوف والقلق من صدام مسلح داخلها 
املعيشية  األزمة  تتفاقم  فيما  املسلحة،  السورية  بني اجملموعات 

فيها جراء كثافة النزوح السوري إليها.
على  السوري  اجليش  اللبوة، وسيطرة  على  الصواريخ  ارتدادات 
مدينة يربود، فضاًل عن كثافة النزوح السوري، كلها ترخي بظالهلا 
على بلدة عرسال والقرى اجملاورة. جرود البلدة تعرضت لقصف 
استهدف منصة الصواريخ اليت ضربت بلدتي اللبوة والنيب عثمان 
أمس. ودفع القصف الفعاليات اىل الطلب من األهالي التخفيف 

من التجوال يف البلدة اليت تكاد تنفجر من شّدة االكتظاظ.
سقوط يربود ال يرى فيه رئيس البلدية علي احلجريي إال »تضييقًا 
»مركب  ما حيصل  إن  لـ«األخبار«  احلجريي  يقول  عرسال«.  على 
»بدن  ويضيف:  اهلل«.  وحزب  السوري  النظام  قبل  من  ومفربك 
جانب  اىل  السياسي  موقفها  مثن  ويدفعوها  عرسال  حياصروا 
املعارضة السورية«، نافيًا أن يكون لعرسال أي دور سوى إيواء 
اجلرحى والنازحني. وأوضح أنه خالل معركة يربود، خصوصًا يف 
اليومني األخريين، »وصل اىل عرسال حواىل 400 عائلة سورية 
نازحة، ما يضعنا أمام مسؤولية أكرب«، وشّدد على أنه ليس بني 
هؤالء مسلحون، مشريًا اىل أن املسلحني »موجودون يف اجلرود، 
أن ينشر  البلدة. طلبنا ونطلب من اجليش  ومل يدخل أي مسلح 
قواته على احلدود، وأن يتعامل مع عرسال كما يتعامل مع باقي 
املناطق، وما هو ممنوع يف عرسال جيب منعه يف القرى األخرى، 
ال أن يسمح لعناصر احلزب والشبيحة بالعبور يف االجتاهني بكامل 
األمر«.  هذا  املعارضة  مناصري  على  ومينع  وعتادهم  أسلحتهم 
وأضاف: »شو عرفنا مش هين اللي عم جييبوا السيارات املفخخة. 
خّلي الدولة تتعامل مع اجلميع سواسية، والتشدد ومنع عبور أي 
كان اىل داخل االراضي اللبنانية«. وعن السيارات املفخخة، قال 

»إنها من صنيعة النظام السوري وال عالقة لعرسال بها«.
ويف الواقع االنساني انعكس إقفال الطريق إىل البلدة يف اللبوة، 
إثر سقوط صواريخ بني اللبوة والنيب عثمان، سلبًا على اجلرحى 
واملرضى، لنقص االدوية واملعدات الطبية، على ما قال الطبيب 
األمحد.  الطبية حممد  اهليئة  امليداني يف  املستشفى  املعاجل يف 
وأكد أن »املأساة تزداد مع تزايد أعداد اجلرحى، يف ظل نقص 
اإلمكانيات الطبية«. وقال: »وصلنا 60 جرحيًا وجرحية، و12 قتياًل، 
بينهم طفالن وأربع نساء«، قضوا خالل الغارات يف منطقة رأس 
وأضاف  رنكوس.  اىل  يربود  من  النازحني  انتقال  أثناء  املعرة 
مرضية  حاالت  وجراء  االدوية  النقص يف  جراء  »معاناتهم كبرية 
حتتاج اىل حتويلها اىل مستشفيات البقاع، لعدم وجود إمكانيات 
يف هذه املشايف امليدانية«. ويف مستشفى »الرمحة« امليداني 
الذي وصل اليه عدد من اجلرحى، لفت األطباء اىل حاجتهم لألدوية 

وإىل وجود حاالت حرجة تستدعي نقلها اىل مستشفيات أخرى.
وتؤّكد مصادر يف البلدة حتدثت اليها »األخبار« أن بعض املواد 
إقفال  جراء  والسوبرماركت  احملال  بعض  ينفد يف  بدأ  الغذائية 
الطريق خالل فرتات متالحقة. وهذا ما أشار اليه حسني احلجريي، 
وهو صاحب حمل لبيع املواد الغذائية، فيما تتفاقم مأساة النزوح 
مع قدوم كل عائلة اىل البلدة. »أبو حممد احلمصي«، من القصري، 
يوضح أن »هناك عائالت نامت يف السيارات والغالبية نزلوا يف 
خيم تسكنها عائالت أخرى. أصبحت اخليمة الواحدة تؤوي عائلتني 

وثالثًا«.
أهالي البلدة والنازحون السوريون اليها، على حّد سواء، يتخّوفون 
اتهام  بعد  احلر«،  و«اجليش  النصرة«  »جبهة  بني  صراع  من 
»اجلبهة« لقيادات يف األخري بـ«بيع يربود«، وانسحاب العناصر 
الذين يأمترون بإمرته من التالل احمليطة بها »ما أدى اىل سقوطها 
يف  »النصرة«  من  مقّرب  ناشط  حبسب  متوقعة«،  غري  بسرعة 

البلدة.
ماذا  نعرف  »ال  لـ«األخبار«:  قال  يربود  يف  املعارك  جرحى  أحد 
فجأة  هلم،  والسماء  لنا  األرض  كانت  مسيطرين.  كنا  حصل. 
قطبة خمفية يف  هناك  السبحة.  كّرت  وبعدها  رميا،  تلة  سقطت 
خيطط  كان  احلزب  أن  »تقديراتنا  أن  اىل  الرجل  يشري  األمر«. 
للسيطرة على التالل املواجهة ليربود. وهذا حيتاج اىل عملية حصار 
حمكم على عرسال، ملدة شهرين، وذلك تفاديًا خلسائر كبرية كان 
سيمنى بها احلزب الذي كان يتخوف من أن معركة يربود ستكّبده 
خسائر كبرية تصل إىل حنو 1500 عنصر . لكن ما جرى كان عكس 
ذلك، وهذا ما حيّتم فرضية اخليانة الكربى يف صفوف الفصائل 
املقاتلة اليت انسحبت فجأة عن التخوم، واأليام ستكشف املؤامرة 

اليت تعرضنا هلا«.
أهلها  بعض  دفع  عرسال  يف  واإلنساني  االجتماعي  الواقع  هذا 
إىل رفع الصوت واملطالبة بانتشار اجليش على املرتفعات ويف 
على  الشيعية«،  »القرى  وقصف  مسلحني  لدخول  منعًا  الوديان 
حّد تعبري مروان الذي قال: »املسلحون يضربون اللبوة واهلرمل 
اصر. شي ما عاد ينحمل. الزم الدولة تعمل حل. يكفينا  وحنن حنحُ

النازحون«.

عرسال: ختّوف من صدام بني 
»احلر« و»النصرة«

أسامة القادري

الشباب  من  العديد  ترك  سوريا،  يف  التظاهرات  انطالق  منذ 
شبه  انتماًء  كان  الذي  الثورة«  شبيبة  »احتاد  السابقة.  والءاتهم 
وحيد للشباب الباحث عن »متنفس« تركه بعض مريديه لاللتحاق 

بركب التظاهرات األسبوعية... اليت انطفأت بدورها سريعًا.
هنا، يف حّي امليدان الدمشقي، يستعد جللسة مسر سبعة  دمشق | 
والحقًا يف  االحتجاجية،  التظاهرات  الفاعلني يف  من  كانوا  شبان 

»تنسيقيات« املعارضة اخلاصة باحلي.
عرق بلدي، دخان »احلمراء الطويلة«، وإضاءة خافتة، هي طقوس 
»السهرة العامرة«، تضاف إليها روح االنهزام الطاغية على معظم 

أحاديثهم.
ينهالحُ اجلامعي مصطفى بالسباب والشتائم على النظام و«داعش« 
يشهدها  أن  ميكن  ثورة  أروع  »صادروا  فهم  النصرة«،  و«جبهة 
التاريخ، ثورة رمَسها املتظاهرون واجليش احلر بيد واحدة«. يسارع 
»أيه...  الرد:  إىل  أصدقاؤه،  يصفه  ما  حسب  الواقعّي  راضي، 
وأعداد اللصوص يف اجليش احلر ال يستهان بها أيضًا«. يتعارك 
الشابان، يبكي أحدهما، ويضطر اجلميع إىل مغادرة املنزل؛ »ألن 

أصواتنا عَلت، وهناك شبيحة بني اجلريان«.
لـ«احلرية«  طلبًا  األوائل«  »املتظاهرين  خالفات  من  واحد  هذا 
شعار  وصوابية  السالح،  حول صّحة محل  آماهلم،  ختيب  أن  قبل 
وغريه  أكرب«  »اهلل  هتاف  مع  متاشيهم  وتأثري  النظام«،  »إسقاط 
ووصف  احلديث  العشريين حسن  يرفض  الفئوية.  الشعارات  من 
املفتوح  الوحيد  الطريق  »كان  ألنه  خطًأ؛  كان  بأنه  للسالح  مْحله 
أمام أبناء التضامن. وكل الكالم على السلمية يف ذلك الوقت هو 
جمرد ثرثرة ال طائل منها«. وعن تأييده للمصاحلات اليوم، جييب 
»الثائر« املخذول: »مل يبق منفذ إال التسويات. األعراب واألغراب 
جتار  يقودها  اليت  أللويتهم  إال  الدعم،  يقدموا  ومل  علينا  ضحكوا 
الدين«... وينهي حديثه ساخرًا: »على فكرة، أنا كنت عضوًا عاماًل 

يف حزب البعث«.
مع عسكرة »الثورة«، رفض كثريون محل السالح. بعضهم فّضل 
السفر للهرب من واقع تراجع احلركة السلمية. يقول ريبال، املوجود 
األردن: »سافرت ألنين مل أعد أحتمل احلالة اليت أصابت الشباب 
عن  عبارة  احلياة  أصبحت  التظاهرات.  زمن  انتهاء  بعد  الثوري 
انتظار واهم لنصر لن يأتي، فكان السفر الوسيلة الوحيدة للهرب 
من هذا الواقع األسود«. أما من ال تسمح هلم ظروفهم بالسفر، 
فيعيشون اليوم أكثر أيامهم سوءًا. بعضهم أصرَّ على االستمرار 
يف النشاط، ولكن عرب منظمات اجملتمع املدني غري احلكومية )اليت 
»التنسيقيات«  أو عرب  األحداث(  تعاظم حضورها يف سوريا خالل 

على مواقع التواصل االجتماعي.
تصبُّ سلمى، الناشطة سابقًا يف »جتمع مشس«، اللوم على النظام 
وحده؛ »فلو تعامل مع املتظاهرين بأسلوٍب مغايٍر، ملا وصلنا إىل 
هذه احلال«. وتضيف يف حديثها مع »األخبار«: »كنا جمموعة من 
الوطنيني والوطنيات، نشارك يف التظاهرات وننشر قيم الوحدة 
الوطنية. بعد التسليح مل يبَق لنا دور. املعارك قضت على احلركة 
املدنية«. أما رهام فتقول: »سابقًا كنت من املشاركات يف إحدى 
اجلمعيات اليت تهتم بالنازحني يف املدارس، كنت أدّرس األطفال 
إذ  لألطفال؛  النفسي  باجلانب  مهتمة  أنا  اآلن  اإلنكليزية.  اللغة 
نقوم أنا وجمموعة أخرى بنشاطات خاصة بهم«. ولدى السؤال عن 
مصادر متويل هذا النوع من اجلمعيات، جتيب: »ال يهمين من أين 
يأتي التمويل، األهم عندي أن هذه األعمال تشعرني براحة الضمري، 

فعلى األقل مل أبَق يف منزلي عاجزة«.
بعيدًا عن املغاالة يف التشاؤم أو التفاؤل، يشرح أنس رؤيته ملا 
جرى: »التظاهرات السلمية واجهت بطش األجهزة األمنية من جهة، 
يتشاءم  من  أخرى.  جهة  من  التسليح  نتيجة  للتضييق  وتعّرضت 
ولذلك  احلالي،  السياسي  الظرف  التفاؤل ال يفهم  أو يفرط يف 
يشعر باالنهزام ويغرق بالعبثية«. يبادر رفيقه جواد يف احلديث: 
التدخل  يرفضون  ممن  الوطنيني،  صفوف  توحيد  على  »العمل 
اخلارجي والواقع االقتصادي االجتماعي، وهؤالء كثر بغض النظر 
عن انتماءاتهم احلالية، هو ما سيجعل من املستقبل القادم لسوريا 

وشعبها مستقباًل مشرقًا«.
شعلة »التنسيقيات« ختبو

كانت »التنسيقيات« إحدى أهم األدوات اليت استخدمها املعارضون 
يف نشاطهم؛ إذ مل يقتصر دورها على بّث آخر األخبار، بل كانت، 
للتنظيم  »وسيلة  القابون«،  حي  »تنسيقية  صفحة  مدير  حسب 
الشباب  مع  التواصل  من  نتمكن  كنا  ما  فغالبًا  األوىل،  بالدرجة 
املعارضني يف احلي، ونتفق على تفاصيل اخلروج يف التظاهرات«. 
ويف اإلجابة عن التساؤل عن خفوت نشاط »التنسيقيات« اليوم، 
وتوقف الكثري منها عن العمل، يقول الشاب الذي رفض الكشف 
عن امسه: »السبب يف ذلك ال يعود إىل تباطؤ مديري الصفحات أو 
تقاعسهم، بل إىل عدم تفاعل الناس مع التنسيقيات. إذا استطعنا 
أن نرسم خمططًا بيانيًا لنسبة تفاعل الناس مع التنسيقيات، فسنراه 

يف هبوط مستمر منذ توّقف التظاهرات على األرض«.

املتظاهرون األوائل: عمل إغاثي 
وسفر... وبكاء على األطالل

أحمد حسان
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

195- 199 Newton Rd, Wetheril Park, Tel; (02) 87879500
Brisbane;

101 Beenleigh Rd, Acacia Ridge, QLD Tel; (07) 33447400
Adelaide

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر

عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

وجميع املناسبات 
تصويرفيديو وفوتوغراف .. صورة نقية وصوت صافٍ

استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن
لالتصال: 0413101539

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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برعاية دولة الرئيس 
الجنرال ميشال عون

يمثله
  معالي الوزير نقوال صحناوي

 يتشرف التيارالوطني الحربدعوتكم 
لحضورحفلته السنوي        
دعمًا ملسرية التيار يف بناء الدولة 

اللبنانية على اسس العدالة والحرية ..                   
 يف صالة 

GREENVILLE RECEPTIONS
13 - 15 GREEN STREET 

,THOMASTOWN 
(Off Settlement Rd )

 وذلك بتاريخ 29 اذار 2014 الساعة  
الثامنة والنصف مساًء

 ثمن البطاقة 70 دوالرا 
نأمل تشريفكم ودعمكم 

بمثلنا ينهض لبنان 
 التيار الوطني الحر- ملبورن
 للمراجعة الرجاء االتصال 

شربل راضي :0413416046
سليمان ابو خاطر :0409140506

 حركة خادشة للحياء تكلفها 16 مليون دوالر
طالبت رابطة دوري كرة القدم األمريكية، األكثر شعبية يف الواليات 
املتحدة، مغنية الراب الربيطانية ميا بدفع مبلغ 16.6 مليون دوالر 
املباراة  األوسط خالل  بإصبعها  للحياء  خادشة  حركة  تعويضًا عن 

اخلتامية عام 2012 لبطولة الدوري املعروفة بـ"سوبر باول".

اليت  املالئمة"  "غري  احلركة  عن  سي"  بي  "أن  قناة  واعتذرت 
األمريكية  القدم  كرة  رابطة  ألقت  بينما  املغنية،  بها  قامت 
غري  احلركة  إن  وقالت  التلفزيونية،  الشبكة  على  بالالئمة 
ملشجعينا".  نعتذر  وحنن  لإلحباط..  ومثرية  اإلطالق  على   مالئمة 
وطلبت ميا مساعدة مالية من املغنية األمريكية مادونا، وذلك يف 

تغريدة هلا على صفحتها يف موقع تويرت.
وقالت يف تغريدتها ملادونا: »ممممم.. هل ميكنين اقرتاض مبلغ 

16 مليون دوالر«.
وطالبت رابطة كرة القدم األمريكية املغنية الربيطانية بدفع مبلغ 
15.1 مليون دوالر كتسوية، إضافة إىل 1.5 مليون دوالر النتهاكها 

شروط العقد.

وجاء يف الدعوى القضائية ضد املغنية أن ميلغ 15 مليون دوالر 

يأتي لتغطية »القيمة املزعومة للظهور اجلماهريي بظهورها ملدة 
دقيقتني أثناء أداء مادونا للحفل اخلتامي للبطولة.

خالل  املعلنون  سيدفعه  كان  ما  على  اعتمد  املبلغ  أن  وأوضحت 
هاتني الدقيقتني من احلفل«.

ورد املتحدث باسم ميا بأن الدعوى تفتقر إىل أي أساس قانوني 
أو حقيقة أو منطق.
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Master License No: 409566317
CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555
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Tel/Fax:03 9391 0686 - Mob: 0417 949 650 

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع 
التجارية والسكنية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة
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سندي تلقي كلمتها
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العدل  وزارة  مركز  رئيس  اهلل  خري  حممد  الدكتور  دعا 
تزايد شكاوى  بعد  اجتماع  اىل  برودميدوس  للخدمات يف 

املواطنني املتعلقة خبدمة اهلاتف.

وقد حضر االجتماع عدد من املسؤولني الكبار يف الشؤون 
العدلية وبعض املسؤولني يف مركز برودميدوس حبضور 
رجال  وبعض  كوهني  العام  واحملقق  فيكتوريا  الوزيرة 
العربية  والصحافة  االعالم  وممثلي  واملواطنني  الدين 
واالجنبية واهلدف االساسي من هذا االجتماع تعريف الناس 
تزايد الشكاوى حول هذا  يف ما خيص عقود اهلاتف بعد 

املوضوع.
يف مستهل االجتماع رحب الدكتور خري اهلل باحلضور وخاصة 
كنا  ما  اننا  وقال  باملوضوع  اهتمامهم  على  بالرمسيني 
املتعلقة  املواطنني  تكاثر شكاوى  لوال  هنا  اليوم  لنلتقي 

خبدمة اهلاتف.

على  اهلل  خري  الدكتور  شكرت  فيكتوريا  الوزيرة  بدورها 
اهتمامه باملوضوع ووعدت املواطنني مبالحقته جبدية وبكل 

الدكتور حممد خري اهلل يدعو الجتماع ملعاجلة شكاوى 
املواطنني حول خدمة اهلاتف

الدكتور خري اهلل يلقي كلمتهبعض رجال الدين وحضور

االعالم مسؤولون يف املركز

املحقق العام يلقي كلمته

الوسائل القانونية نظرا ملا ميثل اهلاتف من اهمية بالنسبة 
للمواطنني.

سنتابع  اننا  فقال  املستهلك  لشؤون  العام  املدير  اما 
القضية جبدية تامة كي ال تبقى حقوق املواطنني حتت رمحة 

التلفونات.
شاكرا  كلمته  استهل  كوهني  للشكاوى  العام  احملقق 
الدكتور خري اهلل على بادرته كاشفا عن ان هناك 160 ألف 
شكوى حبق خدمة اهلاتف وال جيوز ان تبقى االمور كما هي  
وقال اننا سنعمل بكل جد لوقف الفلتان استجابة لشكاوى 

املواطنني.
اآلنسة سندي حتدثت عن العقود يف شرح مسهب ومطول 
لناحية كيفية التوقيع على العقود ما بني املواطن وشركات 
ضمن  حمفوظة  حقوقه  ان  املواطن  يتأكد  ان  بعد  اهلاتف 

الشروط القانونية.

ويف نهاية اللقاء تناول اجلميع بعض املأكوالت والقهوة 
واحللويات ليغادروا بعدها شاكرين الدكتور خري اهلل لسهره 

دوما على قضايا املواطنني.

حتفة معمارية حملية الصنع 
يف تايالند

يف إحدى مناطق تايالند املعروفة بطبيعتها اخلالبة، بنى رجل 
منزاًل على شكل قبب دون أية زوايا. بكلفة ال تتجاوز تسعة 
آالف دوالر، ومبدة مل تتجاوز الشهرين. وأنشئ موقعًا إلكرتونيًا 
ملشروعه  توضيح  مع  بالصور،  الفنية  حتفته  فيه  يستعرض 
وآليات العمل املتبعة فيه. صاحب املنزل يدعى "ستيف آرين"، 
إنشاء منزل أحالمه.  وقد سخر هواياته يف السفر والبناء يف 
عليه  عرض  الذي  جربان"  "هاجار  صديقه  ذلك  يف  وساعده 
الكروي. وساعده  بيته  قطعة أرض يف مزرعته لينشئ عليها 
هذا  يف  خربة  صاحب  بصفته  والتصميم  البناء  يف  "هاجار" 
النمط من األبنية. ومتكنا من إنهاء العمل بكلفة مل تتجاوز ستة 
الديكور  وتفاصيل  األثاث  بعض  إىل  باإلضافة  دوالر،  آالف 
اليت رفعت الكلفة النهائية إىل ما يقارب تسعة آالف دوالر. 
واستخدم اإلمسنت والطوب الطيين كمواد أساسية يف البناء، 
ويعرض "ستيف" على موقعه معلومات مفيدة حول آلية البناء 

موضحًا ذلك بصور عن مراحل البناء واملواد املستخدمة.
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النجمه احملبوبه جنوى كرم.. الفن يوّحد والسياسة تفّرق 

عندما انطلقت النجمة احملبوبه جنوى كرم يف لبنان ومن مسقط رأسها  مدنية زحلة اليت اعطت 
لبنان والعرب  قامات فنية وأدبية وسياسيه وروحية رفيعة ويف اول بداياتها الفنيه حضرت اىل 
سيدني بعقد فين وأحيت العديد من احلفالت الناجحه جدا وكنت قد اجريت أول مقابلة صحفية 
معها حتدثت فيها كيف اختارت الفن طريقًا هلا وهي باالساس معلمة حضانة وان الفن مسكون 
فيها وهي تقول لي: استاذ اكرم انا اتشرف بك واتشرف بانك أول صحايف جتري معي مقابلة 
فيها  يتساوى  رائعة  دولة  لي يف  فنية  اول حمطة  وهي  _اسرتاليا  لبنان ويف سيدني  خارج 
الناس باحلقوق والواجبات نتمنى يومًا أن يصبح لبنان ومعه الوطن العربي متنعمًا بالدميقراطية 
واحلريه وتكافؤ الفرص بعيدًا عن الشواذات بكل تشعباتها ،ومن أجل ذلك أخرتت الفن النه 
يوحد والسياسة تفرق واضافت من ليس فنانًا بأعماقه ال ميكن له أن يستمر ألن الفن أخالق 
أواًل وأخريأ ... ويف كل مرة تزور اسرتاليا النجمة احلسناء جنوى كرم ومجيع مقابالتي معها تؤكد 

على هذا الكالم. 

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجمة نجوى كرم تتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش

اعداد:  أكرم املغوّش

الناشطة االجتماعية جنان علم 
الدين احملبه هي أن ختاف اهلل   

وجــــه
االســـبوع

واالخالق  الرتبية  تضع  اليت  العائلة 
وحتصيل العلوم يف أولويات احلياة تكون 
دائمًا  حليفها  النجاح  ويكون  مثالية  عائلة 

وابدًا.
ومن صبايا اجلالية اللواتي ينتسنب اىل 
جنان  الشابه  احملرتمة  العائالت  هذه  مثل 
الدين  علم  أمحد  السيد  كرمية  الدين  علم 

والسيدة مسر علم الدين.
ولدت جنان يف سيدني وترعرعت فيها 
ونالت من عدة معاهد شهادات يف ادارة 
ورعاية  والسكرتاريا  والكومبيوتر  االعمال 
وهي  اختصاصها  حبقل  وتعمل  االطفال 
تتقن العربية اىل جانب االنكليزية كما ان 
شقيقتها فاطمة متخصصه يف حقل التعليم 
االبتدائية   املدارس  يف  معلمة  وتعمل 
ريم  وشقيقتها  العليا  دراستها  وتتابع 
تتابع دراستها اجلامعيه يف حقل اخلدمات 
يف  الدراسة  يتابعون  واخوتها  االجتماعية 
املراحل االبتدائية، وتعود جنان جبذورها اىل 
اللبناني  الشمال  بلدة املنية املعروفه يف 
وعائلة علم الدين الغنيه بالقامات العلمية 
العسكرية  والقيادات  والطبية  واالدبية 
والنيابيه واالكادمييه ويكفي فخرا ان نذكر 
اجلالية  وحبيب  الَعَلم  الدكتور  يف سيدني 
مجيل  مصطفى  اخللوق  االكادميي  العربية 
اخللوقه  الربوفيسوره  وعقيلته  الدين  علم 

بارعه علم الدين واجناهلما ومجيعم ما شاء 
اهلل 

متخصصون يف احلقوق والطب كما ان  
لولب  هو  الدين  علم  خالد  احلاج  االستاذ 
اجلمعية  يف  والوطين  االجتماعي  النشاط 
علم  ال  من  وسواهم  اللبنانية  االسالمية 

الدين الكرام.
تقول جنان دائمًا اشكر اهلل تعاىل على 
أهلي  واشكر  نعم  من  علينا  اهلل  أنعم  ما 
الصحيحه  الرتبية  لنا  تربيتهم  االحباء على 
مع اخوتي واخواتي الغوالي ونسأل اهلل ان 
يساعدنا دائمًا لنكون عند حسن ظنهم ان 

شاء اهلل.. ويطيب لي أن اردد :
يا رضى اهلل ورضى الوالدين 

اليت   الدين  علم  جنان  اخللوقة  الشابة 
أخذت بنصائح والديها مع مجيع اهل بيتها 
حققت ما خططت له متمنيه أن تزور مسقط 
لبنان  يف  املنيه  مدينة  يف  أهلها  رأس 
لتتعرف على اهلها وأقاربها وتتمتع جبمال 
لبنان يا قطعة مسا كما كتب يونس االبن 

وغنى الكبري وديع الصايف 

القائد املعلم اخلالد كمال جنبالط

ان احلياة انتصار لألقوياء يف نفوسهم ال للضعفاء 

يف مثل هذه االيام ويف السادس عشر 
الواحدة من  الساعة  االربعاء  يوم  اذار  من 
اهلل  اعداء  اطلق   1977 عام  الظهر  بعد 
واالنسانية بالنيابة عن اسيادهم الصهاينة 
على  وغدرهم  حقدهم  رصاصات  اجملرمني 
القائد املعلم وكبري الشهداء البطل اخلالد 
كمال جنبالط ورفيقيه البطل حافظ الغصيين 
والبطل فوزي شديد واالف الشهداء االبطال 
مع  يردد  حاهلم  ولسان  وبعدهم  قبلهم 
القائد املعلم:)  إن احلياة إنتصار لالقوياء 

يف نفوسهم ال للضعفاء ( 
اهلل  حبيب  يقتلون  اهلل  اعداء  غري  ومن 
القول  قرن  الذي  جنبالط  كمال  املعلم 
ووزع  االشرتاكية  تعاليمه  وطبق  بالفعل 
كافة  على  ممتلكاته  من  االكرب  القسم 
وهو  اجملتمع  واطياف  واملذاهب  الطوائف 

يقول:

أنت أنا يا أخي 
أنت هذا الكون يف حقيقته 

أنت االنسان 
بل أنت وجه الرمحن 

نعم كان القائد البطل كمال جنبالط أمة 
بأكملها كان يف ان واحد رئيس ومؤسس 
حترير  ورئيس  االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
اللبنانية  الثورة  وقائد  االشرتاكيه  االنباء 
اجلبهة  عام  وأمني  الطغيان  املستمرة ضد 
الفلسطينية  للثورة  املساندة  العربية 
ورئيس اجمللس السياسي للحركة الوطنية 
اللبنانية ورئيس ومؤسس مجعية الصداقة 
كتاب  احتاد  وسكريرت  الروسية  اللبنانية 
العربية  اللجنة  ورئيس  وافريقيا  اسيا 
العظيم  القائد  الصدوق  صديقه  لتخليد 
الناصر  عبد  مجال  اخلالد  العربي  الرئيس 
االشرتاكية  يف  ومقرر  مؤسس  وعضو 
الرئيس  مع  االحنياز  عدم  ومؤمتر  الدولية 
اخلالد عبد الناصر وزعماء العامل الكبار تيتو 
ونهرو وسوكارنو وسوهارتو وعضو شرف 
يف هيئة جملس السلم العاملي وحامل مئات 
االومسه وارفعها وسام االحتاد السوفييت ) 

وسام لينني ( 
على  ليس  الذين  ان   : القائل  وهو 
سيحررون  الذين  هم  قميص  صدورهم 

العامل .
جنبالط  كمال  اخلالد  العظيم  وللمعلم 
عاملية   وبلغات  القيمة  املؤلفات  مئات 
والسياسة  والشعر  واالدب  الفلسفة  يف 
منها:  والروحانيات  والطب  واالقتصاد 
ادب احلياة ـ ثورة يف عامل االنسان ـ فيما 
يتعدعى احلرف ـ فرح ـ السالم ـ ربع قرن 
احلزب  حقيقة  على  اضواء  ـ  النضال  من 
جمرى  يف  ـ  االجتماعي  القومي  السوري 

السياسه اللبنانية ـ اوضاع وختطيط ـ
حقيقة الثوره اللبنانيه وسواها من مئات 
واحملاضرات  املؤمترات  واالف  املؤلفات  

والندوات .
كان  جنبالط  كمال  العظيم  واملعلم   
ومؤمنًا  وشاعرًا  ومؤرخًا  واديبًا  فيلوسفًا 
ثراه  اهلل  طيب  ولكنه  العنف  ميقت  تقيًا 
يقول : اذا خريت بني الذل والعنف اخرت 

العنف ...

الرئيس  فاسقط  الرؤساء  صانع  فكان 
جريدة  يف  له  افتتاحية  يف  خوري  بشاره 
بهم  فليذهب  االجنيب  بهم  جاء   ( االنباء 

الشعب(.
وقال للرئيس كميل مشعون  )كن فكان 

وقلنا له زل فزال(.
وماذا عسانا ان نقول يف هذه الذكرى 
العظيم  املعلم  جسد  غياب  على  االليمة 
القائد  اهلل  وحمبة  واالخالق  الشرف  كمال 

الطاهر كمال جنبالط:
) ان لبنان الذي نريد هو لبنان العربي 
الطائفي  الواحد املوحد وليس  الديقراطي 

واالستغالل والعمالة ( .
ومهما كتبنا ال ميكن لنا ان نفي القائد 
العظيم كمال جنبالط بعض ما كان فيه وهو 
الذي  والعاملي  العربي   ، اللبناني  القائد 
مأل الدنيا وشغل الناس بقيادته للنضال 
الصحيح من اجل املساكني واحملرومني من 
اجملرم  الصهيوني  االحتالل  بفعل  بالدهم 
فاق  الذي  الغامشة  الدكتاتورية  واالنظمة 
ظلمها ظلم العدو الصهيوني )بس بالعربي( 
املزيف يا للعار وحنن نردد مع املعلم اخلالد 

كمال جنبالط بامسه العظيم 
ورفاقه االحرار االبرار:

)وهل من شيء أشرف من العبور فوق 
اىل  تهدف  اليت  احلياة  إىل  املوت  جسر 
إحياء االخرين، وإىل حمض قضيتهم قوة 
مثال  ترسيخ  وإىل  الزمن  مع  االنتصار 
الصمود والتضحية يف نفوس املناضلني(

قصيدة  من  مبقتطفات  كالمنا  وخنتم 
كمال  احلرية  وبطل  اخلالد  للمعلم  اخللود 
جنبالط لشاعر املقاومة الكبري شوقي بزيع 

وانشاد مارسيل خليفة :

كأمنا جبل الباروك أذهله 
   أن تنحين فمشى يف يومك الشجر 

واالرز أفلت من حراسه وبكى 
       ويف ثناياه من جرح الردى خدر 

اخاهلا رصاصات الغدر حني هوت 
     تكاد لو رأت عينيك تعتذر 
ملا هويت هوى من برجه بردى 

     وبانكسارك كاد النيل ينكر 
طال ارحتالك ما عودتنا ابدًا

     ابا املساكني ارجع حنن ننتظر

أكرم املغوّش
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 شاهد اغلى غرفة فندق يف العامل 
..جناح مقابل 140 ألف جنيه إسرتليين

نشرت صحيفة "الديلي ميل" الربيطانية تقريرًا مصورًا عما أمسته 
"غرفة الفندق األغلى يف العامل؛ ولكنها تذوب بعد فرتة قصرية".
صص  َ ندق اجلليد الشهري يف السويد، والذي تخُ َور فخُ وأظهرت الصخُ
هلم؛  يرتآى  حيثما  يصمموه  أن  لساكنيه  ميكن  فيه  جناحًا  إدارته 
وسيستمر  إسرتليين،  جنيه  ألف   140 مقابل  سيكون  هذا  ولكن 

لبضعة أشهر فقط قبل أن يذوب.
 ويستغرق تصميم اجلناح اخلاص بالشخص حنو أسبوعني كاملني 
لتصميمه؛ حبيث تكون كافة األعمال الفنية ومستلزمات الغرفة من 

اجلليد والثلج.
 

 وميكن لألشخاص أن خيوضوا جتربة اإلقامة يف هذا الفندق، على 
ضفاف نهر تورن بالسويد، يف الفرتة ما بني ديسمرب 2014 حتى 
شهر مارس 2015؛ حيث يكون شهر مارس هو آخر شهر لإلقامة 

بالفندق قبل أن يذوب نهائيًا.
  

من  املذابة  املياه  بعض  حتوي  زجاجة  اجلناح  ساكين  منح  ويتم 
ل صور ورسومات وخمططات التصميم اخلاص  اجلناح، باإلضافة لكخُ

باجلناح اخلاص بهم.
   

الذي يقع على  اجلليد،  لفندق  اإلبداعي  املدير  آرني بريج،  وقال 
للضيوف  »نريد  الشمالية:  القطبية  الدائرة  مشال  كم   200 عد  بخُ
خيوضوا  وأن  اخلاصة،  أفكارهم  عن  وا  عربرّ يخُ أن  لدينا  القادمني 

جتربتهم الشخصية مع اجلليد كمادة فنية ومجالية«.
  

وتابع قائاًل: »نعلم أن مجال اجلليد يوجد فقط لفرتة وجيزة؛ لذلك 
ذهل مجيع  جيب أن نطلق العنان ألفكارنا اإلبداعية اليت جيب أن تخُ

الزوار«.

 بالصور: “ليدي غاغا” تظهر بإطاللة 
غريبة الشكل يف برلني

يبدو أن النجمة »ليدي غاغا« لن تتوقف عن إثارة اجلدل بإطالالتها 
الغريبة غري املفهومة حيث مت مشاهدتها وهي تغادر الفندق الذي 

متكث فيه يف برلني، بإطاللة جمنونة ال متترّ إىل العقل بصلة.
 2013 الشتاء  جمموعة  من  فستان  مرتدية  »غاغا«  ظهرت  وقد 
مثلث  قناعًا  وجهها  على  وضعت  كما  جاليانو«،  »جون  للمصمم 
الفرنسي  الشعر  مزين  بتوقيع  وهو   ، منقار  وسطه  يف  الشكل 
الشهري »شارلي لي ميندو« من جمموعته لشتاء 2013، وفقا ملا 
ذكر موقع dubaisession. جدير بالذكر أن »غاغا« موجودة يف برلني 

. ARTPOP من أجل إطالق ألبومها اجلديد عامليًا

 الوليد بن طالل ينفصل عن رابع 
زوجاته

الطالق  وقوع  خرب  األمريكية  بوست"  "نيويورك  صحيفة  نشرت 
أمرية  وزوجته  طالل  بن  الوليد  السعودي  األمري  بني  بالرتاضي 

الطويل لينفصال عقب زواج دام سنتني.

وأشارت الصحيفة إىل أن أمرية هي رابع زوجة لألمري السعودي، 
اتفقت مع زوجها على االنفصال بطريقة ودية واحملافظة على عالقة 

طيبة بينهما بأواخر شهر تشرين الثاني العام املاضي.

وقدرت الصحيفة األمريكية ثروة األمري السعودي الوليد بن طالل 
)57 عامًا( مبا يقارب 27 مليار دوالر، مشرية إىل كونه أغنى اغنياء 
بنك"  "سييت  مثل  منوعة  جماالت  تتضمن  استثماراته  وأن  العرب 

وشركة "آبل" وموقع التواصل اإلجتماعي "تويرت" وغريها.

وإشتهرت أمرية الطويل )30 عامًا( عامليًا، وهي رابع زوجات األمري 
قبلها،  بالطالق  له  زجيات  ثالث  انتهت  أن  بعد  طالل  بن  الوليد 
وجاءت هذه الشهرة لكونها أول أمرية سعودية تظهر يف اإلعالم، 
لتتصدر قائمة النساء السعوديات األكثر شعبية يف موقع التواصل 

اإلجتماعي "تويرت"، بعدد متابعني زاد عن 762 ألفا.

 فستان كرستني بيل جيربها على 
التبول يف “مرطبان”

ت النجمة العاملية كرستني بيل بفستان أنيق ومجيل لفت نظر  أطلرّ
مجيع من حضر حفل األوسكار هلذا العام.

ولكن ما ال يعرفه اجلميع أن الفستان تسبب باإلحراج لـ كرستني 
بعد أن اكتشفت أنه غري مريح خالل احلفل ، وأشارت خالل ظهورها 
يف برنامج live Kelly and Michael إىل أنها اضطررّت إىل التبول يف 

مرطبان لعدم مقدرتها على التخلص من الفستان بسهوله .

 راغب عالمة: نانسي ليست حباجة 
إلستعراض جموهرات مزيفة مثل أحالم

 Arab Idol اعلن الفنان اللبناني راغب عالمة أن زميلته يف برنامج
الفنانة نانسي عجرم ليست يف حاجة إلستعراض جموهرات مزيفة 

مثل الفنانة أحالم.
وقال يف حديث جمللة "سيدتي" أن نانسي ال حتتاج أن تلبس خامتا زجاجيا 
وتقول مثنه 100 مليون، أو ساعة مقلدة وتطل على التليفزيون وتقول 
 "أنا أرتدي ساعة مثنها كذا"، مشريا أن هذا ليس من أهداف الربنامج. 
وتابع: »من املعروف عن نانسي أنها غنية جدا، ومتلك جموهرات 
ليس  الربنامج، ألن هدفها  بها يف  ولكنها مل تستعرض  كثرية، 

العرض، هدفها هو الربنامج وأنا أحرتم فيها هذا الشيء«.

وأكد »عالمة« أنه مييل أكثر إىل مغازلة نانسي، واعترب أحالم »طبقا 
مزعجا« أما نانسي فهي »النصف احللو«.

وأرجع عالمة أن استعراض أحالم جملوهراتها طوال الوقت بسبب 
غريتها من مغازلته لنانسي عجرم »طول عمري أتغزل يف نانسي، 
وألن أحالم موجودة يظهر وكأني أقصدها، واجلو يساعد على ذلك، 

وهي تأخذ املوضوع حبساسية، ولكن أحالم غري مقصودة أبدا«.

 بالصورة: فستان كريستني بيل يطري 
فيظهر املستور…ويعرضها لإلحراج!

املمثلة  .تعررّضت 
االمريكية كريستني 
حمرج  ملوقف  بيل 
السجادة  على 
فقد  احلمراء. 
كريستني  حضرت 
األول  العرض 
 Veronica لفيلمها 
لوس  يف   Mars

أجنلوس.

مرورها  وخالل 
السجادة  على 
ارتفع شق  احلمراء 
وكشف   الفستان 

املستور. 
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 األقصر تتمتع بأنوثة أكثر

خلصت دراسة بريطانية إىل أن الرجال األطول قامة أكثر جاذبية 
للنساء، مما يعزز فرصة الرجل يف العثور على شريكة حياته،

أن  إذ  اللطيف،  األمر باجلنس  العكس صحيح حني يتعلق  بينما   
النساء اللواتي يتميزن بقصر القامة يتمتعن بأنوثة تلفت اهتمام 
الرجال. باإلضافة إىل ذلك يعترب قصر القامة لدى النساء إشارة 
إىل اخلصوبة والقدرة على اإلجناب، وهي اإلشارة اليت يلتقطها 
الرجل على مستوى الالوعي، فيجد نفسه ينجذب ال شعوريا للمرأة 
طول  الدراسة  على  املشرفون  العلماء  حدد  كما  القامة.  قصرية 
املرأة املثالي الذي جيعلها تصنف على أنها تتمتع باألنوثة، وهو 
الطول الذي يرتاوح بني 1,51 و1,55 مرت. يف الشأن ذاته عزا 
العلماء الربيطانيون اهتمام الرجل باملرأة اليت تقصره قامة إىل أن 
مظهرها اخلارجي يوحي بالقوة والقدرة على محل اجلنني بسهولة 
أكثر. عالوة على ما تقدم يرى الرجل الطويل يف التكوين اجلسماني 
للمرأة القصرية ميزة تفيد بأنها لن تنافسه بالطول، وهو ما حيمل 
رسالة بأنها لن تنازعه سلطاته، كما أن املرأة القصرية تبدو أكثر 
نشاطا وحيوية وال تظهر دالالت حول عمرها احلقيقي. املصدر:  

وكاالت" 

 طفلة أنقذت حياة والدها بركله على صدره

إثر  على صدره،  ركله  بعد  والدها،  حياة  بريطانية  طفلة  أنقذت 
توقف قلبه عن العمل.

وحبسب صحيفة »دايلي مايل« الربيطانية، فإن إيزي )9 أعوام( 
أنقذت والدها كومل، عن طريق ضربه على صدره بعد أن انهار 

متامًا، وتوقف عن التنفس، وتوقف قلبه عن العمل.

واكتشفت إيزي أن ذراعيها ليسا بالقوة الكفاية، للضغط على 
صدره، لذا بداًل من ذلك استخدمت ساقيها إلنعاش قلب والدها، 

إىل أن وصل فريق االسعاف ليكمل ما بدأته.
وقالت ايزي، اليت مت تكرميها باملدرسة بإعطائها جائزة الشجاعة، 
كنت  لكنين  األولية،  اإلسعافات  علمتين  أمي  ركلته،  فقط  »أنا 
أعرف أن ذراعي ليسا بالقوة الكافية، كنت خائفة جدًا على والدي 

فاستخدمت ساقاي«.

 مطعم بريطاني يطلب إمضاء براءة ذمة قبل 
احلصول على الربغر

فرض حمل بريطاني للسندويشات على الزبائن إمضاء براءة ذمة 
 XXX Hot Chilli قبل احلصول على الربغر الذى يقدمه حتت اسم
Burger احلار، والذي ال حيق تناوله إال من قبل الذين جتاوزوا سن 

الـ18عامًا.

هذا  فى  احلار  الربغر  إّن"  الفرنسي،  "أتالنتو"  موقع  وقال 
الفلفل  مرة  ألف  الـ18  يتجاوز  اإلجنليزية،  برايتون  مبدينة  احملل 
إىل  األقل  على  احملل  رواد  من   5 تسّبب يف حتويل  ما  العادي 

املستشفيات".

ومل جتد إدارة احملل سوى إقرار مبدأ إمضاء براءة من قبل الزبائن 
املالحقات  لتفادي  احلارق،  برغر"  شيلي  "اهلوت  يف  الراغبني 
واملتاعب القضائية، إذ ميضي الزبون قبل تسلمه طلبه على وثيقة 

لتربئة احملل وإخالء ذمة إدارته وعماله من أي مسؤولية.

ورغم املتاعب أصبح حمل الربغر أحد أجنح احملالت يف بريطانيا، 
بل وأصبح تناول برغر امل حمّل مسابقات ورهانات خمتلفة بني 
عشرات الزبائن، ما صنع شعبية برية للمحل ولصاحبه، الذى يقول 
ساخرًا عن وصفته السحرية احلارقة )إنه سّر احملل، وإذا أطلعت 

أحدًا عليها سيتحتم علّي قتله حلماية السر(.

وأضاف "يف البداية ان الناس يشتون من أن الربغر يفتقر إىل 
البهارات احلارة، لن بعد "اهلوت شيلي" أعتقد أن األمور تغريت 
كثريًا، ومن أصل 3 آالف شخص طلبوا هذا الطبق مل ينجح سوى 

59 فقط فى تناوله اماًل".

 يسجن ستة أشهر بسبب قتله كلبه!
حكما  أن  إخباري  تقرير  ذكر 
أشهر صدر حبق  بالسجن ستة 
رجل يف والية نيفادا األمريكية، 
طلقة   27 بإطالق  قيامه  بسبب 

من سالح ناري على كلبه.

جيمس  ويدعى  الرجل  وأطلق 
على  النار  عاما(   61( سكيمان 
الكلب يف نوفمرب املاضي عندما 
ورد  وجهه،  يف  وعقره  هامجه 

سكيمان الذي كان ينظف مسدسه يف ذلك الوقت بإطالق النار 
على الكلب بشكل متكرر.

وطالب االدعاء العام بتوقيع أقصى عقوبة واردة بالقانون على 
سكيمان، على اعتبار أنه قتل الكلب بطريقة غري إنسانية. 

 الراقصة فيفى عبده: األم املثالية!

الفنانة  قالت 
فيفى  االستعراضية 
غاضبة  غري  إنها  عبده، 
لنيل  انتقدها  ممن 
املثالية  األم  جائزة 
نادى  من  نالتها  التى 

الطريان.

خالل  "عبده"  وأضافت 
"أحلى  برناجمها  مقدمة 

مسا" مساء اإلثنني، أنها 
تشكر كل من قال كلمة طيبة فى حقها، وكذلك كل من مل يقل 

كلمة طيبة فى حقها.

وتابعت: إنها "مل تهتم مبن انتقدها؛ ألن أى تكريم هلا هو تكريم 
من ربنا"، على حد قوهلا.

كانت مواقع التواصل االجتماعى، تباينت بني رافضة ومؤيدة لنيل 
أكد  الذى  الوقت  املثالية، ففى  األم  لقب  االستعراضية  الفنانة 
من حتصل  أن  باعتبار  البعض  رفض  تستحق،  أنها  البعض  فيه 
أًما مكافحة ومناضلة من أجل منزهلا  على اللقب البد وأن تكون 

وأسرتها. 

 طفل جزائري يف عامه الثاني يلتهم رأس 
ثعبان

حاول طفل جزائري 
عمره  يتجاوز  ال 
ابتالع  السنتني 
سامة  أفعى  رأس 
بينما كان يلهو يف 
باحة املنزل الواقع 

مبدينة مغنية،

فوجئت  حيث 
بابنها  والدته 
بأفعى  ميسك  وهو 

وميضغ رأسها أمال بالتهامها، فيما بدا األمر عاديا جدا بالنسبة له 
وكأنه يتمتع خبربة يف ابتالع رؤوس األفاعي. انتزعت األم وعلى 
الفور األفعى من فم ابنها ومحلته إىل أقرب مستشفى خشية أن 
يكون السم قد انتقل إىل جسده. بعد أن خضع الطفل للفحوصات 
اطمأن األطباء إىل أن الطفل خبري، وأن جسده خاٍل من السموم 
وأن حالته الصحية جيدة. يذكر أن الطفل اجلزائري ليس أول من 

حياول ابتالع أفعى، إذ سبقه يف ذلك رجل من

سريالنكا يبلغ من العمر 50 عاما اصطاد ثعبان الكوبرا الذي يعد 
وقام  قاتلة،  لدغته  تكون  وقد  اإلنسان  على  الثعابني  أخطر  من 
بابتالعه ثم أخرجه من فمه، وذلك يف فرباير/شباط املاضي، بهدف 
مفادها  مقولة  مثة  القياسية.  لألرقام  "غينيس"  موسوعة  دخول 
التوقف  يستحق  خرب  ذلك  يف  فليس  رجال  الكلب  عض  إذا  أنه 
عنده، أما أذا عض رجل كلبًا فهذا خرب مثري يستحق التغطية، وهو 
ما ينطبق على حالة الطفل اجلزائري الذي كاد أن يبتلع ثعبانا، 
للبشر  الثعابني  ابتالع  حول  األخبار  أن  علما  السريالنكي،  ومثيله 

باتت معروفة .

تركيب »عجالت« لسلحفاة بعد أن فقدت 
رجليها

تعرض  بعد 
هلجوم  سلحفاته 
القوارض،  من 
فرتة  إبان 
يف  سباتها 
يف  احلديقة 
الشتاء،  فصل 
أرجلها  أتلف 
هرع  األمامية، 
سلحفاة  مالك 
يف  بريطاني 
البحث عن حلول 

ألرجل حيوانه األليف.

موبوءة  وأرجلها  ظهرت  األليفة  حمبوبته  أن  سرتاند  دارن  وبني 
احلل  أن  عاينوها  الذين  البيطريون  األطباء  أخربه  وقد  بالديدان، 
يكمن، ولألسف، يف برت أطرافها واستبداهلا بعجالت، أو أن تنام 

السلحفاة لألبد وبسالم.

وكانت السلحفاة قد خرجت من ملجئها حبالة يرثى هلا، إذ مت قرض 
أطرافها األمامية، ومت برت اجلزء السفلي منها. وذكر األطباء أنه 

لوال العجالت، لكانت السلحفاة أسرية األرض بال حراك.
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تتــمات

اجليش السوري...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

فيها.
وأفيد بأن اجليش السوري متكن من اعتقال عدٍد من املسلحني يف 
جرحى  وبينهم  املنسحبني  املسلحني  بعض  وأن  وجوارها،  احلصن 
متكنوا من دخول االراضي اللبنانية يف منطقة وادي خالد، بينما وقع 

قسم منهم يف كمائن للجيش السوري.
وكانت القلعة النقطة األخرية للمسلحني يف ريف محص الغربي على 
الطريق وهي تشرف على وادي النصارى وعلى مساحة واسعة من 

محص وريفها. 
وسبق ذلك سيطرة اجليش السوري على بلدة شويهد بريف محص. 
ووردت معلومات عن مقتل 40 مسلحًا وإصابة آخرين خالل حماولتهم 
البقيعة احلدودية. كما  لبنان عند نقطة  باجتاه  اهلروب من احلصن 
وردت معلومات عن مقتل أمري جند الشام يف قلعة احلصن اللبناني 
عسكرية  مصادر  عن  امليادين  موفد  ونقل  الدندشي.  سليمان  أبو 
قبل  فقط  احلصن  بلدة  يف  مسلح   300 اىل   250 بني  ما  وجود 

السيطرة عليها.
يف  التالل  تستخدم  كانت  املسلحة  اجملموعات  أن  أوضحت  كما 
منطقة احلصن للدخول اىل سوريا من االراضي اللبنانية، وقال إن 
اجملموعات املسلحة اليت كانت يف شويهد انسحب جزء منها اىل بلدة 

احلصن واجته قسم آخر باجتاه األراضي اللبنانية.
كذلك اكتشف  اجليش السوري معماًل لتصنيع العبوات والصواريخ 
احمللية الصنع يف بلدة الصرخة إضافة إىل سيارات لبنانية يف قرية 

رأس العني بالقلمون.
يربود،  قرب  الصرخة  منطقة  نطاق  مزرعة ضمن  املعمل يف  ويقع 
وهو خمصص لتصنيع املتفجرات والسيارات املفخخة لتفجريها يف 

لبنان. 
واملزرعة اليت اكتشف فيها معمل املتفجرات موجودة على الطريق 

الواصل بني يربود وبني بلدة الصرحة.
وبلدة الصرخة هي واحدة من البلدات اليت انسحب اليها املسلحون 

وهي قريبة جدًا من سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وقالت مصادر عسكرية أنه عثر على مقذوفات شبيهة باملقذوفات 
اليت اكتشفت يف السيارات اليت مت تفجريها يف كثري من املناطق 

اللبنانية وخاصة يف حارة حريك، يف الضاحية اجلنوبية لبريوت. 
ويف حلب، أفيد عن انفجار مستودع ذخرية غرب سجن حلب املركزي 

إثر غارة للجيش السوري على موقع تابع جملموعات مسلحة.
تهريب  عملية  األردني  احلدود  حرس  قوات  أحبطت  ذلك  اىل 
رت  ُدمِّ بواسطة سيارتني،  اململكة  إىل  أسلحة وخمدرات من سوريا 
إحداهما بعد اشتباك مع ركابها، على ما أفاد مصدر عسكري أردني 

اخلميس.
إن  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  مسؤول  مصدر  وقال 
األراضي  إىل  سوريا  من  احلدود  اجتياز  مساء  حاولتا  »سيارتني 
األردنية وعندما مل متتثال لتحذيرات قوات حرس احلدود مت التعامل 

معهما بتطبيق قواعد االشتباك املتبعة يف مثل هذه احلاالت«.
وأضاف يف تصرحيات نقلتها وكالة األنباء األردنية الرمسية »برتا« 
أنه »مت تبادل إطالق النار، ما أدى إىل تدمري إحدى السيارتني مع 
209 قطعة  األخرى وضبط  السيارة  على  والسيطرة  كامل محولتها 

سالح وعشرة آالف ومئة حبة كبتاغون خمدرة«.
وكان حرس احلدود األردني قد أعلن مطلع العام احلالي تصاعد 
عمليات التهريب وتسلل األفراد بني األردن وسوريا بنسبة تصل 

إىل 300% خالل السنوات الثالث املاضية.

اسرتاليا ترصد...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

وقال أبوت إن البحرية األسرتالية تلقت »معلومات جديدة وذات 
صدقية« من دون حتديد مكان هذه األجسام.

عن  البحث  أن  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  أكّد  جهته،  من 
طائرة »البوينغ« التابعة لشركة اخلطوط املاليزية واليت اختفت ميثل 
»اولوية مطلقة« بالنسبة للواليات املتحدة اليت وضعت كل وسائلها 

املمكنة من أجل البحث عنها.
ان  »أريد  اوباما  قال  الطائرة،  اختفاء  له عن  اول تصريح  ويف 
مبثابة  األمر  هذا  نعترب  اننا  إىل  مطمئنني  الركاب(  )أقارب  يكونوا 

أولوية مطلقة«.
وأضاف »وضعنا كل الوسائل اليت منلك بتصّرف عملية البحث« عن 
الطائرة. وجاء كالمه يف مقابلة من البيت االبيض مع حمطة التلفزيون 

االمريكية »كاي دي اف دبل يو« يف دالس بتكساس(.
واوضح ان »التعاون مع احلكومة املاليزية وثيق«.

بشؤون  التحقيق  ومكتب  األمريكية  الفدرالية  الشرطة  وتساعد 
النقل خصوصا يف عمليات البحث.

التقطت  راداراتها  أن  التايالندية  اجلوية  القوات  بدورها كشفت 
»طائرة جمهولة« غرّيت مسارها مرات عدة قبل دقائق  اشارة من 
من اختفاء الطائرة املاليزية املفقودة، على ما افاد متحدث باسم 

سالح اجلو األربعاء.
وبطلب من احلكومة املاليزية، تفقدت القوات اجلوية التايالندية 
اإلثنني املاضي سجالت راداراتها للمنطقة اجلنوبية، وفقا ملا قال 
القوات اجلوية مونتون سوشوكورن لوكالة »فرانس  املارشال قي 
املاليزية  الطائرة  اختفاء  على  ايام   10 حوالي  بعد  وذلك  برس«، 

وعلى متنها 239 راكبًا.

واوضح سوشوكورن أن »الرادار التقط إشارة من طائرة جمهولة 
بعد ست دقائق على اختفاء الطائرة املاليزية«.

وكانت البحرية الصينية وّسّعت نطاق منطقة البحث عن الطائرة 
املاليزية املفقودة »بوينغ-777«، وحّولت تركيزها يف عملية البحث 

باجتاه الغرب.
وقال ليانغ يانغ، متحدث بإسم البحرية الصينية، إن سفن البحرية 
املتأهبة يف خليج تايالند إجتهت إىل مشال مضيق سنغافورة مساء 

االثنني املاضي، وانقسمت إىل جمموعتني بعد ظهر الثالثاء.
وأكّد أن عملية اإلنقاذ واجهت صعوبات، مشريًا إىل أن عمق مياه 
البحر جتاوز 4 آالف مرت. وأضاف أن االنعكاس القادم من قاع البحر 

تداخل مع موجات السونار.
عن  مارس،  آذار/   8 يوم  اختفت  قد  املاليزية  الطائرة  وكانت 
شاشات الرادارات املدنية بعيد إقالعها من كواالملبور متوجهة اىل 

بكني وعلى متنها 239 شخصا.

موسكو تفرض...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

أعضاء الكونغرس جون ماكني وبنجامني رودس وهاري ريد وجون 
بونر.

ويف هذا السياق، أكد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف أن 
بالده سرتد بشكٍل مواٍز على كل عمل عدائي جتاهها، وأضاف »قلنا 

لألمريكيني إن العقوبات سرتتد عليهم«.
وكان الفروف قد صرح امس االول اخلميس ان بالده تصّر على 

االحرتام الكامل حلقوق مواطنيها يف اخلارج.
وذكر الفروف يف كلمة ألقاها خالل اجتماع ملمثلي وزارة اخلارجية يف 
بالوسائل  »سندافع عن مصاحلهم  خمتلف مناطق روسيا االحتادية: 

السياسية - الدبلوماسية«.
وأردف قائال: »سنصّر على أن حترتم الدول حيث يعيش مواطنون 
الرئيس  أن  إىل  وأشار  وحرياتهم بشكل كامل«.  روس، حقوقهم 
الروسي فالدميري بوتني أكد متّسك موسكو بهذا النهج خالل الكلمة 

اليت ألقاها بشأن الوضع حول القرم يوم 18 آذار/ مارس.
وأوضح الفروف أن العملية القانونية إلنضمام القرم وسيفاستوبول 

إىل قوام روسيا ستنجز حبلول نهاية األسبوع اجلاري.
وتابع قائال: »نتخذ يف الوقت الراهن خطوات عملية لتنفيذ املعاهدة 
بشأن  ومدينة سيفاستوبول  والقرم  روسيا  قادة  عليها  وقع  اليت 

انضمام وحدتني إداريتني جديدتني اىل قوام روسيا«.
واعترب الفروف أن تصرفات الغرب يف أوكرانيا تدل على أنه حياول 
»إن  وقال:  الدولي.  بالقانون  االلتزام  من  بداًل  »متيزه«  يثبت  أن 
الوضع املتأزم اليت تشكل يف أوكرانيا ليس بسببنا، بل هو أزمة 
أوكرانية داخلية ُمثارة من اخلارج إىل درجة كبرية، وصاحبها عدد 

كبري من االنتهاكات للدستور«.
وأعاد الفروف اىل األذهان أن الرئيس بوتني يف كلمته ذكر أن 
الوضع يف العامل أصبح غري مستقر منذ انهيار نظام القطبني. وأشار 
اىل وجود تغريات جذرية مبيزان القوى يف العامل حاليا، مؤكدا أن 

دول الغرب حتاول جتميد هذه التغريات.
وكان وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف قّد شدّد يف مكاملة 
وضِع  ضرورة  على  كريي  جون  األمريكي  نظرِيه  مع  مع  هاتفية 
يف  بالروسية  الناطقني  السكان  ضدَّ  املتطرفني  الستفزازات  حدٍّ 
أوكرانيا، وأكّد على أن العقوبات املفروضة على روسيا غري مقبولة 

ولن تبقى من دون رّد.
رد مالئم  لدرس  بروكسل  األوروبيون يف  القادة  اىل ذلك جيتمع 
على ضم القرم إىل روسيا والذي محل كييف على فرض تأشريات 

دخول على الروس.
روسيا  مع  املقررة  القمة  الغاء  األوروبيون  القادة  يقرر  أن  وميكن 
يف حزيران يف سوتشي لكنه من غري املتوقع ان يفرضوا عقوبات 

اقتصادية ميكن ان تؤثر على مصاحلهم.
الروسية  الشخصيات  قائمة  توسيع  األوروبي  اإلحتاد  يعتزم  كما 
واالوكرانية املؤيدة لروسيا الذين مت جتميد اصوهلم وحظر منحهم 
تاشريات دخول. وكانت روسيا ردت باستخفاف عند اإلعالن اإلثنني 

عن أوىل هذه اإلجراءات.
وأعربت بعض الدول مثل اليونان وفنلندا وبلغاريا عن قلقها على 
عمليات تسليم الغاز الروسي. كما تريد فرنسا االبقاء على عملية 
بيع بارجتني من طراز »ميسرتال« إىل روسيا بينما بريطانيا ال تريد 
يف  واألعمال  املال  حي  املستثمرة يف  الروسية  الشركات  خسارة 

لندن.
انديرس فوغ رامسوسن  العام حللف مشال االطلسي  وكان االمني 
أعلن األربعاء يف واشنطن ان التدخل يف القرم »جزء من اسرتاتيجية 

شاملة« لروسيا اليت ميكن ان تتدخل يف شرق اوكرانيا.
من جهتها، قررت برلني تعليق عقد كبري وقعته جمموعة »راينميتال« 
الدفاعية مع موسكو ويشمل خصوصا تزويد اجليش الروسي مبعسكر 

تدريب كامل.
واستبعد الرئيس األمريكي باراك اوباما األربعاء »تدخال عسكريا يف 
رسالة  يوجه  قوي  دولي  »حتالف  تشكيل  تعهد  انه  اال  اوكرانيا«، 

واضحة« اىل روسيا.
وردًا على االتفاقية املوقعة الثالثاء بني روسيا والسلطات املوالية 
هلا يف سيمفروبول، قرّرت كييف فرض تاشريات دخول على الروس 
كما أنها قررت اإلنسحاب من جمموعة الدول املستقلة اليت تضم 11 

مجهورية سوفياتية سابقة.
 ، القرم  روسية يف  سفر  جوازات  منح  الروسية  السلطات  وبدأت 

حبسب »نوفوسيت«.
رومودانوفسكي  قسطنطني  الروسية  اهلجرة  دائرة  رئيس  وصرح 
العدد  السفر وهذا  العملية. ومنحنا قسما من جوازات  بدات  »لقد 

سيزداد يوما بعد يوم«.
يف موازاة ذلك، أعلنت الرئاسة االوكرانية ان قائد القوة البحرية 
سريغي غايدوك الذي حتتجزه قوات موالية لروسيا يف القرم قد اطلق 

سراحه خالل الليل، كما نقلت عنها وكالة »انرتفاكس-اوكرانيا«.
الذين حيتجزهم  املدنيني  الرهائن  »كل  ان  للرئاسة  بيان  واوضح 
عسكريون روس وممثلون عن السلطات اجلديدة« يف القرم افرج 

عنهم أيضا خالل الليل.
وكان وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو طلب من السلطات يف 

القرم االفراج عن غايدوك والسماح له بالعودة إىل أوكرانيا.
كما تعد اوكرانيا خطة الجالء عسكريني واسرهم، حبسب امني جملس 

الدفاع واالمن القومي اندريه باروبي.
وكان باروبي أعلن أن وزارة اخلارجية كلّفت فرض تاشريات دخول 
جمموعة  من  االنسحاب  اجراءات  بدات  اوكرانيا  وان  الروس  على 

الدول املستقلة.
أن  أيضا  يعين  أنه  إاّل  خاص،  بشكل  رمزية  أهمية  األخري  ولالجراء 
منطقة  عن  اكثر  سيبتعد  الكبري  والزراعي  الصناعي  البلد  اوكرانيا 

التاثري الروسي.
ميدانيًا، أعلنت القوات املوالية لروسيا انها دخلت بدعم من جنود 

روس مقر القيادة العامة للقوات البحرية يف سيباستوبول.
وبعد ذلك ببضع ساعات، علم ان القوات املوالية لروسيا اقتحمت 
القاعدة اجلنوبية للبحرية االوكرانية يف نوفوزيرن )غرب شبه اجلزيرة( 

وسيطرت عليها بعد ان استخدمت جرارا خللع البوابة.

ليبيا تعلن...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

والتضحيات«  واليقظه  احلذر  لناحية  املعركة  هذه  مثل  ستفرضه 
طالبة دعم األسرة الدولية من أجل »استئصال اإلرهاب من املدن 

الليبية«.
واضاف البيان إن »األمة يف مواجهة مع تنظيمات ارهابية ويتوجب 
على احلكومة تعبئة قواتها العسكرية واالمنية من اجل حماربة هذه 

اآلفة«.
وأوضح أن »مدن بنغازي ودرنة )شرق( وسرت )وسط( ومدنا أخرى 

تواجه حربًا إرهابية من قبل عناصر ليبية واجنبية«.
ومل تذكر احلكومة الليبية أي تنظيم معني. ولكن مدن بنغازي ودرنة 
وسرت هي معاقل لتنظيمات متطرفة من بينها خصوصا كتيبة انصار 
الشريعة يف ليبيا اليت ادرجتها الواليات املتحدة يف كانون الثاني/ 

يناير على الالئحة السوداء للمنظمات االرهابية.
وقالت احلكومة يف بيانها الذي أصدرته يف أعقاب اجتماع عقدته 
األربعاء يف مدينة غات الواقعة يف أقصى اجلنوب اللييب إن »هذه 
اجملموعات اإلرهابية جتاوزت كل القيم وداست على كّل األعراف 
وفتكت  اخلرّية،  واملواثيق  القوانني  كل  احلائط  بعرض  وضربت 
بأرواح مواطنينا وأرواح مواطين األشقاء واألجانب مما يضع بالدنا 

ودولتنا يف حالة الوصم بتفشي اإلرهاب وتهديد املدنيني«.
وأوضحت احلكومة اليت كلف رئيسها عبداهلل الثين بتصريف األعمال 
زيدان مطلع  السابق علي  إقالة رئيسها  تاريخ  ملدة أسبوعني من 
الشهر اجلاري أن عالقة ليبيا »بالدول الشقيقة والصديقة واجملتمع 
الدولي عموما صارت دون املصداقية نتيجة تعرض مواطنيها لعمليات 

قتل منظم ال ميكن أن ننزع عنها صفة األعمال اإلرهابية«.
وأكدت أن »هذا ما جيب االنتباه له ملا له من ضرر بالدولة الليبية 
الفشل  مسة  عن  ناهيكم  الدولية  باألسرة  وعالقاتها  ومصاحلها 
وتفشي اجلرمية املنظمة وخماطر تشظي البالد وما يعانيه الناس من 

آالم نفسية مربحة وما حيملون من غضب بشأنه«.
وطالبت احلكومة »اجملتمع الدولي خاصة منظمة األمم املتحدة تقديم 

الدعم الالزم بهدف اجتثاث اإلرهاب من املدن الليبية«.
الوقت تؤكد احلكومة حرصها على أن تضع  »يف ذات  إنه  وقالت 
هذه احلرب على احلرب أوزارها يف أقرب وقت حفاظا على حق احلياة 

جلميع املواطنني وجلميع الناس«.
واعتربت احلكومة أن »جناح الليبيني يف اجتثاث اإلرهاب سيمكنهم 
املكانية  والتنمية  الرفاه  دولة  الدستورية  دولتهم  إقامة  من 
الذي خيتاره  احلكم  بنظام  الثروات  لكل  املنصف  والتوزيع  العادلة 
الليبيون للدولة اليت يكون فيها كل قطرة دم أغلى من نفط الدنيا 

وثرواتها«.
ولفتت احلكومة الليبية إىل أن بيانها الذي أطلقت عليه اسم مدينة 
»غات« جاء بالتزامن مع »الذكرى الثالثة لدحر قوات )الزعيم اللييب 
وإنقاذ  ليبيا  مع  الدولي  اجملتمع  ولوقوف  القذايف  معمر(  السابق 
آخر  مع  كذلك  »جاء  وأنه   ،»2011 مارس  اذار/   19 يف  بنغازي 
الثكنة  انفجار  ضحايا  أرواح  على  احلكومة  أعلنته  اليت  احلداد  أيام 

العسكرية«.
ويأتي هذا اإلعالن األول من نوعه منذ سقوط نظام معمر القذايف 
العام 2011 بعد موجة من االغتياالت تشهدها مدينة بنغازي تتواصل 
بشكل شبه يومي مستهدفة عددا كبريا من العسكريني واألمنيني 

ممن ينتمون إىل جهازي الشرطة واجليش، إضافة إىل أجانب.
ومل تتوصل األجهزة األمنية إىل اجلناة حتى اآلن ما أثار شكوكا لدى 

كثريين واحدث قلقا ومتلمال وخوفا لدى أهالي بنغازي. 
اغتياهلم يف مدينيت بنغازي ودرنة حنو 400  الذين مت  وناهز عدد 

شخص خالل األشهر األخرية.
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 الفراولة تفرمل الكولسرتول 
السيئ 

كشفت دراسة علمية حديثة عن معلومات جديدة 
عن تناول الفراولة، حيث ثبت علميا أنها تقلل 
وختفض  السيئ،  الكولسرتول  مستويات  من 

الدهون الثالثية.

ديلي  البوليتكنيك  جامعة  من  باحثون  وأشار 
من  باحثون  مع  باملشاركة  اإليطالية،  مارتش 
جامعات ساالمانكا وغرناطة وإشبيلية األسبانية، 
إىل  مضافًا  يوميًا  الفراولة  تناول  أن  إىل 
الوجبات الغذائية اليومية خيفض من مستويات 
مستويات  ويبقي  السيئ،  الكوليسرتول 

الكوليسرتول اجليد دون أي تغيري.

ومشلت الدراسة 23 شخصا من املتطوعني، بعد 
أن مت أخذ منهم عينة من الدم قبل وبعد هذه 
الفرتة ملقارنة البيانات، وأظهرت النتائج بعد أن 
الغذائي  نظامهم  مع  الفراولة  من  كيلو  تناولوا 
اليومي اخنفاض مستويات الربوتينات الدهنية، 
أو املعروفة بالكوليسرتول السيئ )LDL( بنسبة 
الثالثية  الدهون  13.72%، كما اخنفضت نسبة 
الدهين  الربوتني  نسبة  ظلت  كما   ،%20.8 إىل 
الكوليسرتول  باسم  املعروف  أو  الكثافة  عالي 

اجليد )HDL( دون تغيري.

عديدة  فوائد  عن  سابقة  دراسات  وكشفت 
احلمراء  الدم  خاليا  تعزيز  يف  تتلخص  للفراولة 
الكحولية،  املشروبات  تأثري  من  املعدة  ومحاية 
لكن ال تتوقف خصائص تلك الفاكهة هنا، كما 
خلصت دراسة قدمية إىل أن مستخلص الفراولة 
يساعد على الوقاية من األشعة فوق البنفسجية 

اليت تضر بصحة اجللد.

أّن  الباحثون  بها  قام  اليت  التجارب  وأظهرت 
الفراولة املضاف إىل اخلاليا اجللدية  مستخلص 
يعمل كواٍق حيميها من األشعة فوق البنفسجية، 
إىل  الفراولة  مستخلص  بإضافة  قاموا  حيث 
اخلاليا املولدة لليف املأخوذة من اخلاليا اجللدية 
برتاكيز خمتلفة، ومن ثم مت تسليط أشعة فوق 
بنفسجية عليها وذلك من خالل تعريضها ألشعة 
الشمس يف فرتة الظهرية وملدة ساعة ونصف 

حيث وضعت على شاطئ الريفيريا.

اليت  تلك  الفراولة وخاصة  بأّن خالصة  ووجدوا 
خصائص  أظهرت  ملغ/مل   0.5 برتكيز  وضعت 
لليف  املولدة  اخلاليا  لدى  الضوء  من  تقي 
البنفسجية، حيث زادت  املتعرضة لألشعة فوق 
من  وقللت  البقاء  على  اخلاليا  تلك  قدرة  من 

األضرار احلاصلة يف محضها النووي.

عن  ناجتة  اخلصائص  تلك  أّن  الباحثون  ويعتقد 
هي  واليت  األنتوثياسني  على  الفراولة  احتواء 
والفواكه  النباتات  تعطي  صبغات  عن  عبارة 
أن  األحباث  أكدت  فقد  األمحر،  لونها  واألوراق 
الفراولة غين بتلك املادة اليت متلك  مستخلص 
لاللتهاب واألكسدة،  خصائص إضافية مضادة 
وحتوير  تعديل  على  قدرتها  عن  عدا  وذلك 

العمليات األنزميية. 

 هل تعرف فوائد القرنبيط 
الغذائية لصحة اإلنسان

الغذائية  الفوائد  من  بالعديد  يتميز  القرنبيط 
عناصر  من  حيتويه  ملا  نظرا  اإلنسان،  لصحة 
غذائية هامة، فالقرنبيط له القدرة على التخفيف 
على  كبرية  بقدرة  يتمتع  اهلضم،كما  عسر  من 

احلماية من خماطر السكري والتهاب القولون.

والقرنبيط له العديد من الفوائد الغذائية كالوقاية 
من السمنة وارتفاع ضغط الدم، كما أنه مضاد 
لألكسدة جبانب قدرته على املساعدة يف تقوية 
جهاز املناعة والتقليل من خماطر السكتة الدماغية، 
وقد أدرك الكثريون القيمة الغذائية للقرنبيط لذا 
ينصح به ألهميته لتقليل خماطر السكتة الدماغية 

والوقاية من أمراض السرطان.
اإلصابة  عند  القرنبيط  بتناول  اخلرباء  وينصح 
بأمراض األعصاب املختلفة وجبانب تلك األهمية 
الغذائية اليت يتمتع بها القرنبيط فهو له فائدة 
غذائية يف احملافظة على صحة العظام والوقاية 
من مستوى  ويقلل  التنفسي  اجلهاز  أمراض  من 
القلب  اضطرابات  ومينع  بالدم  الكولسرتول 
مصدرا  القرنبيط  يعد  كما  الدموية،  واألوعية 
وهما  الفوليك  ومحض  )ج(  لفيتامني  ممتازا 
مصدران غذائيان مهمان للجسم جبانب ذلك فهو 
والفسفور  واملاغنسيوم  الكالسيوم  على  حيتوي 
والبوتاسيوم واملنجنيز جبانب احتوائه على أوميجا 

3 واأللياف الغذائية اهلامة للجسم.

معينة  إنزميات  حيفز  القرنبيط  أن  إىل  ويشري 
من  اجلسم  وحتمى  السرطان  متنع  اليت  باجلسم 
يف  القرنبيط  تناول  على  أحرص  لذا  األكسدة 

غذائك اليومي.

 أمراض صامتة تدمر اجلسم
ارتفاع ضغط الدم مؤشر ان على إصابة اجلسم 
بالعديد من األمراض خصوصًا إذ مل يتم التدخل 
وبصورة  الطبيعي  معدهلما  على  للحفاظ  سريعًا 

منتظمة،

 فهما من األمراض الصامتة اليت تهدد اجلسم 
وُتفقد األعضاء وظائفها دون أن يدرك الشخص 
أبرز  من  ولعل  أعراض،  بأي  يشعر  أو  بذلك 
مهامجتها  األمراض  هذه  تسببها  اليت  املخاطر 
للكلى وتدمري أجزائها بصورة تدرجيية، ويزداد 
الوضع خطورة إذا كان هناك جتاهل من الشخص 

أو إهمال يف عالج مسببات هذا املرض.

تنقية الدم

الدكتور ياسر اجلواري اختصاصي جراحة املسالك 
البولية والتناسلية والعقم أكد أن إصابة الكلى 
أمر يف غاية اخلطورة، وذلك لدورها  ما  مبرض 
وتنقية  تنظيم  وأهميتها يف  احليوي يف اجلسم 
الدورة الدموية من السموم اليت يستقبلها اجلسم 
من مصادر عديدة، السيما وأن ما تفقده الكلى 
من أجزاء أو وظائف ال ميكن استعادتها حتى بعد 
الذي  الكبد  عن  ختتلف  فهي  العالجي،  التدخل 
يستطيع أن يقوم بوظائفه حتى بعد استئصال 
70% من حجمه، الفتًا إىل أن الفحص الدوري 

هو العالج األمثل لتاليف إصابة الكلى.

األمراض  من  خمتلفة  أنواعًا  هناك  أن  وأوضح 
تصيب الكلى من أبرزها وجود حصوات بالكلى 
من  احلصوة  تتكون  إذ  املثانة،  او  احلالب  أو 
األمالح املرتسبة على جدار الكلى او احلالب او 
الدبوس حتى  املثانة ويرتاوح حجمها من رأس 
كثرية  مشاكل  يف  وجودها  ويتسبب  البيضة، 
وتضخم  احلالب  وانسداد  الكلوي  املغص  منها 

الكلى وضمورها..

اآلخر  وبعضها  نقية  أمالح  من  بعضها  وتتكون 
ميتصها  اليت  واألمالح  املركبات  من  خليط  من 
اجلسم، الفتًا إىل أن تكون احلصوات يف األيام 
األوىل قد ال يشعر به املريض، وقد ال تكتشف 
إصابة بعض األشخاص بهذه احلصوات إال عند 
قيامهم بالفحص الدوري، أما األشخاص الذين 
يشعرون  قد  الفحوصات  بإجراء  ينتظمون  ال 
باحلصوات بعد وصوهلا إىل مرحلة متقدمة تتسبب 

على إثرها يف حدوث بعض اآلالم.
وأضاف اجلواري أن الكلية حتتوي على جتاويف، 
أو مركبات  ويف حالة زيادة األمالح يف اجلسم 
للكلية  االستيعابية  الطاقة  تفوق  بصورة  أخرى 
بطن  يف  الرتسب  يف  املركبات  هذه  تبدأ 
التجوفات اليت تشبه إىل حد ما الكهوف، واليت 
تكمن وظيفتها يف تنقية السوائل اليت تستقبلها 
الكلية، وعند وجود ترسبات فيها حيدث قصور 
يف وظائفها بسبب انسدادها وبطئها عن إكمال 

وظيفتها احليوية.

انسداد التجويفات

ولفت إىل أنه يف األيام األوىل لظهور احلصوات 
قد ال يشعر الشخص بوجودها، ولكن عند زيادة 
أو املركبات يتضاعف حجم  ترسب هذه األمالح 
نهائيًا  انسدادًا  تشكل  أن  وميكن  احلصوات 
يف  حجمها  تضاعف  يتسبب  رمبا  أو  للتجويفات 
أو  احلالب  لسد  وحتركها  مكانها  عن  إزاحتها 
كبرية،  بآالم  الشخص  حينها  فيشعر  املثانة، 
تؤدي به إىل دخول قسم الطوارئ وإجراء عملية 
فورية للتخلص من آالمها، وذلك ألنها تتسبب 
تأخر  حالة  التهابات ويف  وحدوث  االحتقان  يف 

عالجها تصبح هذه االلتهابات مزمنة.

أحد  هو  للكلى  املزمن  االلتهاب  ان  وأضاف 

حدوث  نتيجة  وذلك  أيضًا،  الشائعة  األمراض 
بدون  وتركها  متكررة  ولفرتات  حادة  التهابات 
إصابة  نتيجة  املرض  هذا  حيدث  رمبا  أو  عالج، 
يف  تتسبب  واليت  الرئتني  مثل  أخرى  أعضاء 
ضمور الكلى أو الفشل الكلوي، ويصبح عالجها 
الوحيد الغسيل الكلوي مع إعطاء املريض كميات 
من الكالسيوم والربوتني باحلقن وتنظيم الوجبات 

والسوائل لتخفيف األعباء على الكلى.
حادة  بالتهابات  الكلى  ذلك تصاب  إىل  إضافة 
عالية  بنسب  ميكروبات  أو  وجود صديد  نتيجة 
أو  الدم  طريق  عن  البولي  اجلهاز  إىل  تصل 
اجلهاز التناسلي، ويربز حدوث هذا املرض لدى 
األطفال والكبار خصوصًا من يعانون من أمراض 
ويتم  أجسامهم  مناعة  يف  ضعف  أو  باللوزتني 
الدوائية. واملكمالت  احليوية  باملضادات   عالجه 
وأوضح ياسر أن ارتفاع نسبة األمالح يف اجلسم 
من أبرز مسببات أمراض الكلى واليت ال يستطيع 
التخلص منها مثل اليورات، مما يتسبب وجودها 
وتتسبب  واحلالب  الكلى  جبدار  التصاقها  يف 
يف حدوث آالم حادة للمريض أو مغص كلوي، 
كميات  تناول  خالل  من  منها  التخلص  وميكن 
تساهم  ذلك  جانب  وإىل  السوائل،  من  كبرية 
من  العديد  حدوث  الوراثية يف  األمراض  بعض 
وعيوب  تشوهات  حدوث  نتيجة  الكلى  أمراض 

خلقية يف أعضاء اجلسم.

تفتيت احلصوات

عالج  أن  إىل  اجلواري  ياسر  الدكتور  أشار 
حصوات الكلى يتم عن طريق تفتيتها باملوجات 
أحجامها  كانت  إذا  الليزر  بأشعة  أو  التصادمية 
صغرية ويف مكان قريب باحلالب، أما يف بعض 
إذا  خصوصًا  اجلراحي  التدخل  يفضل  احلاالت 
توسيع  أجل  من  وذلك  كبرية،  أحجامها  كانت 

احلالب وإزالة كافة الرتسبات من الكلى.

 6 خطوات هاّمة للوقاية من 
حصى الكلى

املواد  بعض  تبلور  نتيجة  الكلى  حصى  تنشأ 
والسيستني  اليوريك  ومحض  الكالسيوم  مثل 
البولية  املسالك  ضمن  وغريها  والسرتوفايت 

مسببة آالمًا شديدة للمرضى.

وميكن الوقاية من هذا املرض اخلطري الذي ميكن 
أن يؤدي إىل الوفاة يف بعض احلاالت من خالل 
يف  تغيري  على  تعتمد  بسيطة  وقائية  إجراءات 
النظام الغذائي ومنط احلياة اليومي املتبع وهي 

كالتالي:

1- االعتدال يف تناول الفيتامينات:
من  متعددة  أنواع  إىل  اإلنسان  جسم  حيتاج 
الفيتامينات ال تقتصر على فيتامني دال ليتمكن 
من حتقيق االستقالب الكامل لعنصر الكالسيوم، 
ومن الضروري تناول فيتامني كي2 وفيتامني أ 
لتحقيق هذا الغرض، ويؤكد الباحثون أن نقص 
أحد الفيتامينات يؤدي إىل زيادة يف الفيتامينات 
من  دال  فيتامني  نسبة  زيادة  وتعد  األخرى، 

األسباب الرئيسية لتشكل حصيات الكلى.

2- إضافة الليمون إىل مياه الشرب:
باإلضافة إىل دوره يف طرد السموم من اجلسم، 
الصغرية  احلصيات  تفتيت  على  اللمون  يساعد 
بسبب احتوائه على محض االسكوربيك، كما أن 
السرتات املوجودة يف عصري الليمون تتحد مع 
الكالسيوم ومتنع تبلوره داخل املسالك البولية.

3- تناول األطعمة الغنية باملغنسيوم:
املغنسيوم يلعب دور مهم  أن  العلماء  اكتشف 
يف منع تشكل احلصيات، دون أن يتمكنوا من 
معرفة آلية حدوث ذلك، وميكن احلصول على هذا 
املعدن من خالل تناول بذور اليقطني والسبانخ 

واملكسرات واحلبوب والبقوليات.

4- التخفيف من تناول امللح:
الطعام  ملح  كمية  من  بالتخفيف  األطباء  ينصح 
لإلصابة  املعرضني  األشخاص  عند  وخاصة 
باإلضافة  الكلى ألنه يساعد على ذلك،  حبصى 
إىل املشاكل الصحية األخرى اليت تسببها زيادة 

امللح كارتفاع الضغط وأمراض القلب وغريها.

5- تناول كمية مناسبة من الكربوهيدرات:
بني  وجود صلة  اكتشاف  إىل  الباحثون  توصل 
بعض احلميات الغذائية اليت تعتمد على التخفيف 
من تناول الكربوهيدرات من جهة، وبني تشكل 
احلصيات من جهة أخرى، لذلك يفضل دوما أن 
حتتوي أي محية غذائية على كميات معتدلة من 
خمتلف العناصر الغذائية األساسية للحصول على 
النتائج املطلوبة دون حدوث أية أعراض جانبية 

غري مرغوبة.

6- التخفيف من السكريات:
تشري األحباث إىل أن تناول الفكرتوز وهو أحد 
أنواع السكريات اليت حتتوي عليها معظم الفواكه 
واخلضروات بكميات كبرية يزيد من إنتاج محض 
اليوريك الذي يساعد على تشكل احلصيات يف 

الكلى.



Page 33صفحة 33     

تســلية

Saturday 22 March 2014  2014 آذار   22 السبت 



Page 34صفحة 34     

من هنا وهناك

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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يقام قداس وجناز السنة عن نفس الفقيد
جورج حنا بشور

من كفر حزير - الكورة، وذلك يوم غد االحد 
 9،30 الـ  الساعة   2014 آذار   23 الواقع يف 
 - نيقوالوس  القديس  كنيسة  يف  صباحا 

بانشبول.

الداعون يف اسرتاليا:

بشور  يعقوب  شقيقه  بشور،  حنا  والده 
يونس  اميل  زوجة  لور  شقيقاته  وعائلته، 
وعائلتها، منى وعائلتها، لودي زوجة طوني 
سعد وعائلتها، جنوى بشور، جهاد زوجة جورج 
طوق  ادمون  زوجة  كلري  وعائلتها،  جبيلي 
وعائلتها، غالديس بشور، ابنتا عمه دنيا زوجة 
سامي جبور وعائلتها، كاترين زوجة نزيه عبيد 

وعائلتها.

يف لبنان
عّماه انطون بشور وعائلته ونقوال بشور.

االهل  وعموم عائالت بشور وعطاهلل ومجيع 
يف  حزير  كفر  بلدة  ابناء  ومجيع  واالقارب 

الوطن واملهجر.

لنفسه الراحة  ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

قداس وجناز السنة
 للفقيد جورج حنا بشور

مادونا تغازل »اليهود«
غازلت املطربة األمريكية 
العاملية »مادونا« معجبيها 
واإلسرائيليني  اليهود 
حسابها  على  بصورة 
الشخصي يف »انستغرام« 
غريب  بزي  متنكرة  وهي 
قاعدة  على  جتلس  بينما 

»التواليت«.
ابنة  املطربة  وارتدت 
الـ 55 ربيعًا زيًا مثل تلك 

األزياء اليت يرتديها اليهود يف عيد املساخر الذي حيتفل به 
اليهود  منذ األحد.

صفحتها،  رواد  استحسان  نالت  الصورة  أّن  والغريب، 
تعكس  جديدة  فكرة  أنها  معتربين  منهم،  اليهود  خاصة 
هلم  تهنئتها  على  الشكر  هلا  وقدموا  عيدهم،  من  املغزى 

يف عيدهم.
أو  »الفور«  أو  »املساخر«  أو  »البوريم«  عيد  أن  يذكر 
»القرعة« هو ذكرى خالص اليهود يف بالد فارس من جمزرة 
هامان وزير اإلمرباطور األمخيين أحشويرش، حني ألقى قرعة 

لريى اليوم املناسب لتنفيذ قتل اليهود.
فقد  »أستري«  سفر  يف  اليهودية  الرواية  حبسب  لكن 
استطاعت أستري اليهودية زوجة امللك بتوجيه من مردخاي 
أن تنقذ اليهود وتفتك بهامان وأتباعه، وهو عيد تتلون فيه 
الشوارع واألشخاص مبختلف األلوان الزاهية ويتنكر اليهود 

مبالبس وزينة غريبة احتفااًل به.

أمتعة سائح تذهل مجارك مطار بريطاني

استغراب  بنغالديش،  من  قادم  سائح  حقائب  أثارت 
الذهول.  لدرجة  الربيطاني  برمنغهام  مطار  يف  العاملني 
احتوت احلقائب على 94 ألف سيجارة، وأمساك وزنها 70 
كيلوغراما وكوسا طوهلا 1.5 م ووزنها 25 كيلوغراما. اضطر 
العاملون يف املطار اىل مصادرة هذه املواد، ألن القوانني 
الربيطانية متنع السياح من توريد مواد غذائية بكميات كبرية 
اىل بريطانيا دون ترخيص مسبق. كما احتجز ضباط اجلمارك 
كيلوغرام   800 زهاء  وزنها  التنبول  ورق  من  كبرية  كمية 
كانت على منت طائرة أخرى قادمة من آسيا أيضا. تستخدم 
الطب  الفلفل يف  فصيلة  اىل  تنتمي  اليت  التنبول  أوراق 
اىل  أضيفت  إذا  التوابل،  من  تعترب  كما  كمطهر،  الشعيب 
الطعام بكميات قليلة، أما عند مضغها أو تدخينها فيكون 
هلا مفعول خمدر خفيف. وأرسل موظفو اخلدمات الصحية يف 
املطار هذه الكمية الكبرية من ورق التنبول إىل خمترب خمتص 

إلجراء التحاليل الالزمة، خوفا من تلوثها ببكرتيا ضارة.

إعالمية لبنانية تنهي برناجمها بعد 
دقائق لعدم وجود مواضيع مناسبة

ال يزال النشطاء واملهتمون يف الشأن اللبناني الداخلي يتفاعلون 
قناة  على  احلواري  "نهاركم سعيد"  برنامج  من  األخرية  احللقة  مع 
دقائق   8 مدته  تتجاوز  مل  الذي  صادق،  دميا  لإلعالمية   "LBCI"
ونصف، إذ جاءت هذه احللقة مبثابة رسالة إعالمية إىل اللبنانيني 
على خمتلف املستويات. فما أن بدأ ضيف احللقة املدون عماد َبزي 
بأول مداخلة حتى قاطعته دميا صادق للفت انتباهه كي ال يتطرق 
اجمللس  أن  إىل  مشرية  اإلسالمية،  وحتديدا  الدينية  األمور  إىل 
اإلسالمي الشيعي األعلى "يلوح باللجوء إىل النيابة العامة بسبب 
املتعلقة  مداخلته  مواصلة  اللبناني  املدون  حاول  ارتكبناه".  خطأ 
بالذكرى التاسعة ملظاهرة 14 مارس/آذار 2005 احلاشدة، لتقاطعه 
املسيحي،  الدين  عن  احلديث  عدم  منه  لتطلب  ثانية  مرة  صادق 
األيام  هذه  يف  جدا  نشيط  الكاثوليكي  "اجمللس  أن  إىل  مشرية 
وحريص جدا أال يكون خدش ألي من القيم األخالقية يف جمتمعنا"، 

للحيلولة دون تعكري املزاج العام بوصف صادق.

عن  للحديث  وعاد  للطلب  تفهمه  عن  َبزي  عماد  أعرب  جمددا 
املظاهرة احلاشدة واملطالبة بالتغيري واحلرية والسيادة، لتقاطعه 
العماد  البالد  رئيس  ذكر  عدم  بطلب  جمددا  املضيفة  اإلعالمية 
ميشال سليمان. تكرر األمر الحقا بطلب تفادي احلديث حول وزير 
لبناني والقوات اللبنانية والفساد يف اجلمارك والقضاء اللبناني، 
فيما كان عماد بزي يتساءل عما ميكن احلديث عنه. ردا على هذا 
على  أنه  واضحا  بدا  الذي  لضيفها،  صادق  دميا  قالت  السؤال 
علم مسبق بأن احللقة ستسري يف هذا املنحى، قالت إنه باإلمكان 
تناول املوضوع الوحيد املسموح مبناقشته حبرية هو ملف »حزب اهلل 
واملقاومة .. والسالح«. جارى عماد بزي مضيفته بالتنويه إىل أن 
هذا امللف »ال يثري أية خالفات بني اللبنانيني بالفعل وهناك توافق 
حوله«، مشريا إىل أنه ال يرغب بتناول هذا األمر، علما أن بإمكانه 
 أن »يستفيض فيه«. »ليس هناك مواضيع ميكن اخلوض فيها«. 

 8 مدته  تتجاوز  مل  الذي  »احلوار«  اإلعالمية  اختتمت  اجلملة  بهذه 
دقائق، بعد أن توجهت بالشكر للمدون عماد َبزي، الذي أعرب عن 
أمله بأن يكون املشاهد قد استفاد من هذه احللقة. بعد حلظات 
أسدل الستار على احللقة باجلنريك الذي محل عبارة .. »هذه صورة 
الشاشة كما حيبونها«، فيما بدت عالمة × باللون األمحرعلى الكلمة 
األخرية، وقد كتبت حتتها كلمة أخرى وباللون األمحر أيضا ليصبح 

املعنى .. »هذه صورة الشاشة كما نرفضها«.

 يقام قداس 
وجناز االربعني 
نفس   لراحة 

املرحوم 

الشاعر عقل 
سليمان 
مخايل 

يوم  وذلك  
االربعاء الواقع 
آذار   26 فيه 
اجلاري الساعة 

قداس االربعني للشاعر عقل سليمان خمايل 

 - شربل  مار  كنيسة  يف  مساء  السادسة 
بانشبول.

الداعون: 
االهل واالقارب يف الوطن واملهجر.

الدعوة عامة
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NSW NUMBER 1 AGAIN – 
LOWEST UNEMPLOYMENT 
RATE IN AUSTRALIA
• NSW now has the lowest 
unemployment rate in the 
nation, as 13,900 new jobs 
were created in the State in 
February.
• The latest data shows the 
unemployment rate in NSW 
at 5.8 per cent, with the na-
tional rate at 6.0 per cent.
• The NSW Liberals & Nation-
als Government has created 
over 109,100 jobs since 
coming to office – the high-
est number of jobs created 
across the country. 
• We will continue getting on 
with the job of investing in 
infrastructure, cutting waste 
and controlling expenditure 
to improve the budget po-
sition and drive economic 
growth.
NSW HOSPITAL PERFOR-
MANCE CONTINUES TO HIT 
RECORD HIGHS
• Quality care is being de-
livered to patients across 
NSW quicker than ever with 
the latest Bureau of Health 
Information (BHI) quarterly 
report (October-December 
2013) showing hospital per-
formance has improved to 
record levels. 
• Under the NSW Liberal & 
Nationals Government we 
have seen improvements in 
NSW elective surgery waiting 
times – with 99% of urgent all 
categories (30 days) seen on 
time, 97% of semi-urgent (90 
days) and 95% of non-urgent 
(365 days). 
• NSW hospitals have 
achieved the highest per-
centage of patients treated 
and leaving emergency de-
partments within four hours, 
than at any previous time. 
• The BHI report shows hos-
pitals are beginning treat-
ment quicker across all ur-
gency categories, despite 
a 3% growth in patient de-
mand.
COMMUNITY FEEDBACK IM-
PROVES CBD SOUTH EAST 
LIGHT RAIL DESIGN 
• Improvements have been 
made to the CBD and South 
East Light Rail project at 
Randwick and Moore Park 
as a result of community 

NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 14 March 2014
consultation.
• As a result of the feedback, 
the Randwick interchange 
has been redesigned to re-
tain three times more park-
land at High Cross Park than 
previously proposed. 
• The Moore Park light rail 
stop will now incorporate a 
brand new footbridge over 
Anzac Parade, in a win for 
pedestrians and students 
attending nearby high 
schools.
• More than 480 submis-
sions were received, and 
the changes will now be 
reviewed before a decision 
is made regarding plan-
ning approval in the coming 
months.  
BOOST TO ECONOMY AS 
VISITORS RING UP RECORD 
GROWTH RATES 
• Visitors from around Aus-
tralia have come in greater 
numbers and spent more 
than ever in NSW and Syd-
ney according to the latest 
National Visitor Survey.
• These latest results prove 
Sydney - and NSW - is the 
number one place to visit in 
Australia, beating all other 
states when it comes to 
visitors, nights and expen-
diture.
• This is a massive 
boost to our economy, with 
25.7 million visitors from 
around Australia staying a 
total of 85.5 million nights, 
and spending $15.1 billion 
in NSW for the year ending 
December 2013.
• The NSW Government is fo-
cusing on major events and 
tourism to drive growth and 
jobs for the State’s economy 
and it’s pleasing to see our 
strategy is paying off.
FAST TRACKED APPROV-
ALS SPEED UP PLANNING, 
JOBS AND GROWTH
• Increasing numbers of 
homebuilders are receiving 
faster and cheaper approvals 
for new homes and renova-
tions by using the fast track 
assessment process known 
as complying development.
• Homebuilders can save 
up to $7,000 on the cost of 
building a new home and get 
their project ticked off ex-
tremely quickly if they meet 

the rules for complying de-
velopment.
• The Local Development 
Performance Monitoring Re-
port for 2012-13 shows the 
use of complying develop-
ment is growing and now 
makes up 25 per cent of all 
housing approvals.
• The evidence is clear – ex-
panding the fast-track sys-
tem for developments that 
comply with planning regula-
tions has meant new homes 
and renovations have been 
completed sooner, saving 
time and cutting costs.
NSW GOVERNMENT TO EX-
PAND COMMUTER CCTV 
NETWORK 
• The NSW Government is 
investigating the use of high 
definition CCTV technology 
to further improve security 
and prevent crime across the 
public transport network.
• A new tender to upgrade 
the Sydney Trains CCTV 
contract over the next 12-
18 months will look to take 
advantage of advances in 
technology to expand the 
reach of these cameras, and 
increase the use of security 
on all modes of transport.
• We now have more than 
10,000 CCTV cameras and 
780 help points to assist 
customers and combat crime 
on the rail network, along-
side the intelligence-based 
work of the Police Transport 
Command.
• We are committed to work-
ing with experts to deliver 
advances in technology that 
improve and expand the 
reach of the CCTV network 
we already have in place.
LINFOX ARNOTT’S AND 
IKEA INVEST IN WESTERN 
SYDNEY
• In a major boost for the 
economy of Western Syd-
ney the new Linfox Australia 
Arnott’s Foods warehouse 
at Bungarribee, near Black-
town, has officially opened.
• Linfox and Arnott’s say 
more than 100 people will be 
employed at the facility who 
will play an important part in 
the supply chain delivering 
Arnott’s famous biscuits.
• Additionally, a new IKEA 
store will be built in Western 

Sydney. NSW Premier Barry 
O’Farrell oversaw the start of 
construction at the Marsden 
Park store, which will ser-
vice homes built nearby on 
new housing land unlocked 
by the NSW Government.
• The store will be located 
on Richmond Road, which 
is currently in the process of 
being upgraded by the NSW 
Government.
IMPROVING ACCESS TO 
NSW HOSPITALS 
• The NSW Government un-
derstands accessible, secure 
car parking is a vital compo-
nent of our hospital system, 
and is getting on with the job 
of improving access to some 
of the State’s busiest hospi-
tals for staff, patients and 
their families.
• More than $115 million will 
be spent in our first four-year 
term on car park projects – 
adding more than 3,000 car 
spaces for staff, patients and 
their families.
• This week, Premier Barry 
O’Farrell and Health Minis-
ter Jillian Skinner inspected 
construction work on the 
new multi-storey car park at 
Sutherland Hospital, which 
will deliver an additional 300 
places for staff and the pub-
lic.
• Work continues on car park 
projects at Blacktown Hos-
pital and Wollongong, while 
major car park projects have 
been completed at Nepean 
and Liverpool hospitals.
MORE THAN $14 MILLION 
FOR INFRASTRUCTURE IN 
LITHGOW 
• The NSW Government will 
provide $10 million to re-
build the Portland Waste-
water Treatment Plant under 
the second round of the Re-
sources for Regions pro-
gram.
• The funding will be used 
to replace the waste water 
treatment plant at Portland, 
which will provide environ-
mental benefits and allow for 
future growth in the area.
• Additionally, more than $4 
million has been announced 
to widen Farmers Creek and 
conduct bank stabilisation 
work that will improve the 
town’s flood preparedness.

• Funding for the two proj-
ects was announced during 
a visit to Lithgow by NSW 
Government Ministers for 
the second Community Cab-
inet public forum of 2014.
NEW MOREE POLICE STA-
TION OPENED BY MINISTER 
AND COMMISSIONER
• Minister for Police and 
Emergency Services Michael 
Gallacher and Police Com-
missioner Andrew Scipione 
have officially opened the 
new Moree Police Station 
during a tour of North West-
ern NSW, which included 
stops in Tamworth, Gunne-
dah, Boggabri and Narrabri.
• This new police station has 
been backed up by the addi-
tion of 20 new probationary 
constables since 2011. 
• The delivery of this state-
of-the-art complex dem-
onstrates the NSW Gov-
ernment’s commitment to 
investing in frontline ser-
vices and infrastructure in 
rural and regional areas of 
the State. 
• Since the election, the NSW 
Government has delivered 
over 500 additional police 
officers across the state, as 
well as providing them more 
powers and improved tech-
nology.
VIVID TO RETURN BIGGER 
AND BRIGHTER IN 2014
• One of the signature events 
of the Sydney and NSW 
Events Calendar will return 
with its biggest ever pro-
gram from Friday 23 May to 
Monday 9 June, 2014
• For the first time Sydney 
Harbour will be part of the 
festival, ‘Harbour Lights’ 
will see ferries and vessels 
coloured in LED lights con-
trolled by satellite naviga-
tion.
• The CBD precinct at Martin 
Place will dazzle audiences 
with giant light installations 
and new Vivid programming 
at Carriageworks, the Sey-
mour Centre, Sydney Uni-
versity and The Basement 
will take the event to more 
locations than ever before.
• Last year over 800,000 
people came to Vivid Syd-
ney and the event contrib-
uted more than $20 million 
in new money to the NSW 
economy.
THE WORLD GAME FINDS 

A NEW HOME IN WESTERN 
SYDNEY
• NSW Premier and Minister 
for Western Sydney Barry 
O’Farrell and Minister for 
Sport and Recreation Gabri-
elle Upton this week inspect-
ed construction at the new 
‘Home of Football’ in NSW 
at Valentine Sports Park at 
Glenwood in North Western 
Sydney.
• Western Sydney needs big-
ger and better sporting facil-
ities to cope with a growing 
population and we’re proud 
to support that through a $5 
million investment, which 
marks the delivery of yet an-
other election commitment.
• Given the rapid rise in the 
popularity of the Western 
Sydney Wanderers, aspir-
ing A-League players and 
Socceroos will have a great 
facility at which to train and 
learn.
• The redevelopment will in-
clude upgrades to playing 
fields, new synthetic playing 
surfaces for all-weather play, 
and an expansion of the Fut-
sal gymnasium.
‘GET YOUR HAND OFF IT’ 
GOES COUNTRY 
• The next stage of the NSW 
Government’s ‘Get Your 
Hand Off It’ road safety cam-
paign on mobile phone dis-
traction has been launched 
in Tamworth by Minister for 
Roads Duncan Gay.
• The new ‘Get Your Hand 
Off It’ videos are made up 
of country, rock and hip hop 
clips that will also become 
our next TV and radio adver-
tisements.
• The campaign addresses 
one of the biggest road safe-
ty issues in NSW that tak-
ing your hand off the wheel, 
and taking your eyes off the 
road, to text or use social 
media threatens the safety 
of all road users.
• The NSW Government has 
been innovative in its ap-
proach to delivering this 
campaign, with our first You 
Tube video receiving more 
than 620,000 hits before be-
ing expanded to mainstream 
media.

Jim Daniel
Office of Glenn Brookes MP
Member for East Hills 
PH: (02) 9772 2774 
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THE coalition is entering 
a fortnight of federal par-
liament after a weekend of 
mixed blessings, includ-
ing a state election win 
in Tasmania and a knife-
edge likely loss in South 
Australia. 
It was widely expected 
Labor would lose govern-
ment in Tasmania after 16 
years in power.
But the outcome in SA 
was a surprise, given the 
Liberals were expected to 
romp home.
Labor industry spokes-
man Kim Carr said South 
Australians were con-
cerned about the loss of 
car industry jobs ahead of 
manufacturing plant clo-
sures by Holden, Toyota 
and Ford.
Senator Carr wants the 
next state poll in Victo-
ria, where there is also a 
strong car making sec-
tor, to be a referendum 
on federal manufacturing 
policy.
“We’re seeing the situa-
tion in both South Austra-
lia and in Victoria where 
the coalition essentially 
is taking people for grant-
ed,” he said.
But Senior Liberal front-
bencher Christopher 
Pyne said Labor was “de-
luding” itself if it thought 
the narrow result in SA 
was about the coalition’s 
industry policy.
“I think it is a sad indict-
ment on the Labor Party,” 
he told ABC radio on 
Monday.
The SA Liberals so far 

have 44.3 per cent of first 
preference votes, ahead 
of Labor with 36.7 per 
cent.
But Labor is leading in 
23 seats in the 47-seat 
SA lower house while the 
Liberals have 22 seats.
The close result has given 
two independents a box 
seat in the creation of the 
new government.
Prime Minister Tony Ab-
bott has warned the in-
dependents SA voters 
will feel cheated if Labor 
is returned to power, par-
ticularly given the Liber-
als were also ahead on a 
two-party basis.
The two kingmakers - Bob 
Such and Geoff Brock - 
will meet with SA Liberals 
leader Steve Marshall on 
Monday.
SA Labor senator Penny 
Wong said the indepen-
dents won’t take kindly to 
attempts to “bully” them.
She also defended the SA 
electoral system against 
calls for reform, saying 
voters in key marginal 
seats had simply decided 
to support sitting Labor 
members.
Federally, the coalition is 
ahead of Labor 52-48 per 
cent in two-party terms, 
Monday’s Nielsen poll 
published by Fairfax Me-
dia shows.
As MPs flew into Canberra 
for two weeks of sittings, 
Labor was expected to 
continue to hammer its 
message about the gov-
ernment putting jobs at 
risk and planning harsh 
cuts to health and educa-
tion spending.
Mr Abbott will spend this 
week talking up the gov-
ernment’s plans to cut 
business red tape and 
taxes and boost trade and 
investment.
With two state elections 
out of the way, attention 
now turn to the WA Sen-
ate election re-run on 
April 5.
Labor is keen to secure 
two eats after winning 
only one in the initial 2013 
poll, while the Liberals 
want to hold onto three of 
the six up for grabs.

Mixed blessings for Ab-
bott, coalition 

THE O’Farrell government 
will be given a two-year 
¬deadline to sell the state’s 
¬remaining public assets 
— ¬including the electric-
ity network — in return for 
billions of dollars in Com-
monwealth money to help 
fund new infrastructure for 
Sydney. 
While a decision has yet to 
be made on the actual time 
limit, The Daily Telegraph 
can reveal that Treasurer 
Joe Hockey is considering 
a ¬deadline of two to three 
years for the sale of state-
owned -assets in order to 
qualify for federal assis-
tance.
The take-it-or-leave-it ¬ul-
timatum will be given to 
all state treasurers when 
they meet Mr Hockey next 
week to discuss incentives 
for the states to “recycle” 
assets in return for assis-
tance in funding produc-
tive infrastructure.
A source close to the fed-
eral government’s expen-
diture ¬review committee 
working on the final num-
bers for the May Budget 
confirmed that billions of 
dollars in financial assis-
tance was on offer to the 
states but would be tied to 
the ¬recycling of state as-
sets.
Mr Hockey is believed to 
be ramping up pressure on 
the states by now imposing 
a deadline to qualify.
The form of those incen-
tives, whether a share of 
the company tax levied on 
privatised assets or cold, 
hard cash, was still being 
negotiated.
However, the offer would 
be not open-ended, the 

source confirmed. States 
that failed to deliver on 
commitments in time could 
be locked out of Common-
wealth funds.
In NSW the standout as-
set is the electricity dis-
tribution network — the 
so-called poles and wires 
— which is estimated could 
raise between $3 ¬billion to 
$5 billion.
The infrastructure compo-
nent of the May Budget will 
be critical to Mr Hockey’s 
attempts¬ to reignite the 
national¬ economy¬.
A Productivity Commission 
report last week warned 
that this would be unach-
ievable without significant 
reform to the way current 
projects are assessed and 
undertaken.
It revealed that billions of 
dollars in taxpayer funds 
had been wasted by the fed-
eral and state governments 
due to poor planning and 
procurement practices.
Mr Hockey revealed two 
weeks ago to The Daily 
Telegraph that states 
would be forced to adopt a 
“use it or lose it” approach 
and the states would not be 
paid unless they submitted 
proper plans and met con-
struction deadlines.
Premier Barry O’Farrell 
last week signalled that he 
would co-operate with the 
federal government.
Mr O’Farrell recently also 
changed his mind about 
building a second Sydney 
airport at Badgerys Creek, 
claiming he had been con-
vinced of its merit as long 
as it was tied to major local 
infrastructure projects in 
western Sydney.

Federal Treasurer Joe Hock-
ey to force assets sell-off 

Federal Treasurer Joe Hockey. Source: News Corp Australia

MORE than 150 postal 
votes have been destroyed 
in Tasmania after a letter-
opening machine “irrepa-
rably damaged” them, the 
state’s electoral commis-
sion says. 
The Tasmanian Electoral 
Commission (TEC) said 
2338 postal votes for the 
seat of Denison were dam-
aged due to “improper op-
eration of the machine and 
poor quality control mea-
sures”.
The TEC said 2175 bal-
lot papers were repaired, 
but 163 were “irreparably 
damaged” and were treat-
ed as informal.
“A range of candidates 
are likely to have been af-
fected, but Liberal Party 
candidates disproportion-
ately so,” Electoral Com-
missioner Julian Type 
said in a statement.
“As Electoral Commis-

sioner I bear ultimate re-
sponsibility for this ex-
tensive procedural failure, 
and I apologise unreserv-
edly to Denison candi-
dates and voters.”
The Liberals swept to 
power in Saturday night’s 
state election after 16 
years in opposition.
Led by Will Hodgman, the 
Liberals grabbed 52 per 
cent of the primary vote, 
a swing of 12 per cent, to 
win at least 14 of the lower 
house’s 25 seats.
In Denison, where the 
votes were lost, two La-
bor candidates, two Lib-
erals and one Green look 
to have been elected - the 
same make-up as in 2010.
With more than 80 per cent 
of the vote counted, the 
ALP has secured six lower 
house seats, the Greens 
probably three, while two 
are still in doubt.

Votes destroyed in Tas 
election count 

AN organiser of an anti-
government rally says 
derogatory signs levelled 
against the prime minister, 
including one saying “abort 
Abbott”, are the responsi-
bility of protesters. 
Melbourne’s March in March 
rally on Sunday drew tens 
of thousands of people an-
gry with federal government 
policies on a raft of issues 
including indigenous rights, 
education, asylum seekers 
and climate change.
Similar rallies were held in 
other cities across Austra-
lia.
Melbourne organiser Sarah 

Garnham, who was protest-
ing against education cuts, 
said she wasn’t willing to 
apologise for the anti-Tony 
Abbott signs held up by 
protesters.
“Protest organisers don’t 
have control over signs,” 
Ms Garnham told Fairfax 
Radio on Monday.
“It’s a lively way of express-
ing extreme anger.”
However, Ms Garnham said 
she thought a sign saying 
“ditch the witch”, aimed at 
former prime minister Julia 
Gillard during a 2011 anti-
carbon tax rally, was sexist 
and offensive.

No apologies for anti-Abbott signs

THE Abbott government 
holds a narrow lead over 
Labor in the latest Nielsen 
poll, which shows more 
than half of voters would 
approve it taking action 
to rein in the cost of Medi-
care. 
The coalition leads Labor 
51-49 per cent in the poll 
published by Fairfax on 
Monday, down one per cent 
from February.
Tony Abbott remains the 
preferred prime minister 
with 48 per cent support 

and Opposition Leader Bill 
Shorten has the backing of 
43 per cent.
But the real surprise is vot-
ers supporting action on 
Medicare, with 52 per cent 
saying they would approve 
a means test so only some 
patients are bulk billed.
Despite the Labor campaign 
against the possible intro-
duction of a $6 GP co-pay-
ment, 49 per cent of those 
surveyed said they would 
back such a measure.
And in a boost for the gov-

ernment foreshadowing a 
tough budget in May, half 
agreed there was a need 
to reduce the cost of Medi-
care.
Asked what the govern-
ment should do about Qan-
tas, 30 per cent supported 
the coalition>s efforts to 
remove foreign ownership 
restrictions.
Twenty per cent said the 
government should pro-
vide a debt guarantee, but 
41 per cent wanted it to do 
neither.

Abbott govt still ahead in Nielsen poll
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COALITION MPs have ap-
proved a package of bills 
to cut red tape ahead of 
the federal government’s 
first Repeal Day. 
Prime Minister Tony Ab-
bott on Wednesday will 
address federal parlia-
ment on how his govern-
ment will make changes 
to regulations that aim to 
remove $1 billion a year of 
administrative costs from 
business.
The government wants the 
package of bills passed on 
March 26, the first Repeal 
Day.
The coalition party room 
on Tuesday approved bills 
relating to safety, rehabili-
tation and compensation, 

regulatory powers, agricul-
tural and veterinary chemi-
cals, intellectual property 
and financial advice.
Mr Abbott told the meeting 
that after six months the 
government had started to 
find its “line and length” 
in terms of policy and de-
cision-making.
“We are steadily, stead-
fastly and consistently 
approaching the issues of 
the day,” he said.
“We have a clear head, a 
warm heart, but a strong 
spine.”
A website set up by the 
government showed it 
was already $350 million 
towards the $1 billion tar-
get.
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Countries that rely heav-
ily on private insurance to 
fund healthcare have more 
expensive health systems, 
the federal government’s 
Commission of Audit has 
been told.
In an analysis of the health 
expenditure by Organisa-
tion for Economic Co-op-
eration and Development 
countries submitted to the 
commission, researchers 
from the Centre for Policy 
Development say compet-
ing private health insurers 
were unable to keep costs 
down.
The government has hint-
ed at cuts to health spend-
ing, warning that private 
funding needs to play a 
bigger role in containing 
rising healthcare costs.
It has appointed the com-
mission to examine all 
federal spending and rec-
ommend budget cuts.
But the analysis finds the 
more private insurance 
is used to fund health-
care, the more expensive 
the health system for the 
same, or lower, quality of 
care.
‘’It’s to do with market fail-
ure,’’ said co-author Ian 
McAuley, who is a public 
policy researcher at the 
University of Canberra. 
‘’Private health insurance 
is a bloody expensive way 
to fund healthcare. The 
only case where it’s not is 
when it’s a monopoly.’’
‘’When you’ve got more 
than one insurer, very 
powerful service providers 
- hospitals, etc - can pick 
off one insurer against an-
other and say, ‘Well, if you 
won’t cover our costs, we 
know another insurer will’ 
… It’s only a single insurer 
that can really negotiate 
hard with hospitals.’’
Countries that fund a great-
er portion of their health 
system through private 
insurance typically end up 
spending a larger share of 
their gross domestic prod-
uct on healthcare, accord-
ing to the analysis. For 
instance, the US spends 
18 per cent, France 12 
per cent and Canada 11 
per cent of their GDP, well 
above the OECD average 

of 9 per cent.
Jeff Richardson, founda-
tion director of the Centre 
for Health Economics at 
Monash University, dis-
missed the claim that gov-
ernment health spending 
in Australia was unsus-
tainable.
‘’The Australian govern-
ment kicks in less as a per-
centage of GDP than just 
about anywhere that we 
would normally compare 
ourselves with,’’ he said. 
‘’But the low share com-
ing from government is 
because there’s high out-
of-pocket [spending].’’
At 6 per cent of GDP, 
Australia’s level of gov-
ernment health spend-
ing ranks 23rd out of 34 
OECD countries.
By contrast, out-of-pocket 
expenses in Australia rose 
17 per cent as a share of 
private health expenditure 
between 2003 and 2011 
- the second-biggest in-
crease of any OECD coun-
try - according to World 
Health Organisation fig-
ures.
And the proportion of 
Australians who spent 
$US1000 or more out of 
pocket in the past year (25 
per cent) was second only 
to the US (41 per cent), 
according to a 2013 Com-
monwealth Fund survey of 
11 wealthy economies.
The US has the most ex-
pensive health care sys-
tem of any developed 
country.
But Jane Hall, director of 
strategy at the UTS Centre 
for Health Economics and 
Research Evaluation, said 
it was “difficult to reduce 
to a simple relationship”.
“It depends on what pri-
vate health insurance cov-
ers and for whom, and 
what sort of competition 
and regulation there is,” 
she said.
“You’ll find a lot of people 
who say rising out-of-
pocket expenditure is just 
bad, we shouldn’t have it, 
but it depends what it’s be-
ing spent on … If there’s a 
lot of wealthy people pay-
ing for cosmetic surgery 
or cosmetic dentistry, then 
should that concern us?”

Labor will vote down MRRT repeal: 
Shorten 

OPPOSITION Leader Bill 
Shorten is standing firm 
against the government’s 
attempt to ditch the min-
ing tax, saying the impost 
is built on sound prin-
ciples. 
As the Senate began de-
bate on the repeal legis-
lation of the minerals re-
source rent tax (MRRT), 
business groups have 
joined forces urging the 
upper house to get rid of 
the tax.
The Australian Chamber 
of Commerce and Indus-
try, the Business Council 
of Australia and the Min-
erals Council of Australia 
say the tax imposes an 
unnecessary burden on 
the industry.
“The mining tax is simply 
another layer of tax on top 
of company tax and royal-
ties,” they said in a state-
ment on Tuesday, adding 
it did not constitute tax 
reform.
The groups believe re-
pealing the MRRT will 
help improve Australia’s 
reputation as an attractive 
investment destination 
in the highly competitive 
global resources market.
Legislation to repeal the 
30 per cent impost on the 
super profits of iron ore 
and coal companies has 
been stuck in the Senate, 
where the government 
does not have a majority.
Asked whether he had 
changed his mind in 

standing against the re-
peal of the MRRT, Mr 
Shorten said: “No. We will 
be voting against the re-
peal of the mining tax.”
He said people should 
have their fair share from 
natural resources when 
companies were making 
very large profits.
“It’s a very sound princi-
ple,” he told reporters in 
Canberra.
Separately, the Australian 
Industry Group says while 
it supports the repeal of 
the “poorly designed” tax, 
it wants two business tax 
initiatives that were sup-
posed to be funded by the 
MRRT retained - the loss 
carry-back provisions 
and the $5000 instant as-
set write-off facility, which 
the government wants to 
cut to $1000.
Ai Group chief execu-
tive Innes Willox said the 
loss carry-back measure 
boosts companies’ cash 
flow in years that they 
make a loss while instant 
write-off provisions allow 
small businesses early 
deductions for invest-
ments in capital equip-
ment.
He said retaining these 
measures would boost 
investment and private-
sector employment at a 
time when the economy 
was being restructured 
considerably and was 
struggling to generate 
jobs.

Competing private health insur-
ers push up costs, inquiry told

Business groups say the mining tax is an unnecessary burden 
on the resources industry. Source: AAP

Coalition approves red tape cuts

LABOR won’t be rushed 
into a decision on how 
it will approach the gov-
ernment’s changes to the 
Qantas Sale Act in the 
Senate. 
The Abbott government 
has introduced amend-
ments to the act which 
would enable the airline 
to take on majority for-
eign ownership for the 
first time since it was pri-
vatised in 1992.
The Labor caucus did not 
debate the bill when it met 
on Tuesday, despite the 
legislation clearing the 
lower house two weeks 
ago.
A spokesman said the 
party would await the out-
come of Senate inquiries.
But Opposition Leader 
Bill Shorten has publicly 
stated the party wants the 
airline to remain in major-
ity Australian hands.
However, Labor figures 
have indicated they are 
open to changing the law 
to enable a single foreign 

investor to hold more 
than 25 per cent and for-
eign airlines to hold more 
than a combined total of 
35 per cent.
Qantas, which is cutting 
5000 staff in a bid to find 
$2 billion in savings over 
three years, has argued 
that it operates with one 
hand tied behind its back 
because of the foreign 
ownership restrictions.
Qantas CEO Alan Joyce 
and chief financial of-
ficer Gareth Evans will 
be among the witnesses 
to front a Senate inquiry 
into the issue in Canberra 
on Tuesday night.
The inquiry will also hear 
from pilots, engineers, 
the ACTU and the federal 
infrastructure depart-
ment.
The Senate economics 
committee is due to re-
port on March 24.
A separate Senate trans-
port committee inquiry 
into Qantas is due to re-
port by March 27.

Labor not rushed on Qantas decision 
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MORE than 400 public 
housing residents will be 
moved from their Sydney 
Harbour foreshore ad-
dresses following a NSW 
government decision to 
sell off the valuable prop-
erties.
The residents will be re-
housed over the next two 
years.
Just under 300 properties 
in the Rocks will be sold 
off, with the NSW govern-
ment saying the money 
will be ploughed into the 
public housing system 
across the state.
Minister for Family and 
Community Services Pru 
Goward said the cost of 
maintaining heritage prop-
erties and rent subsidies 
in the area had become 
too high.
“Maintenance on proper-
ties in Millers Point costs 
more than four times the 
average for public hous-
ing dwellings in NSW,” 
she said.
“In the last two years 
alone, nearly $7 million 
has been spent maintain-
ing this small number of 
properties.
“That money could have 
been better spent on build-
ing more social housing, 
or investing in the main-
tenance of public hous-
ing properties across the 
state.”
Speaking to reporters, 
Ms Goward said it was 
unfair that residents liv-
ing outside the inner city 
received small rental sub-
sidies while subsidies for 
inner city properties cost, 
on average, $25,000 a 
year.
“For some properties it’s 
as high as $44,000 a year,” 
she said.
“I cannot look taxpayers 
in NSW in the eye, I cannot 
look other public housing 
tenants in the eye and I 
cannot look the 57,000 
people on the waiting list 
in they eye when we pre-
side over such an unfair 

News

distribution of subsidies.”
The minister did not pro-
vide details on the value 
of the properties but said 
government properties 
last sold in the area for 
an average of $1.3 million 
each.
It was expected they 
would sell for more than 
that now, she said.
More than 40 Housing 
NSW staff will help resi-
dents, some of whom 
had been in the area for 
decades, come up with a 
moving plan.
“It will begin with a meet-
ing with each household 
to discuss their housing 
needs,” Ms Goward said.
“They might like to move 
closer to family and friends 
on the central coast, they 
might like to go to country 
NSW.
“There will be options for 
many of them.”
Sydney Lord Mayor Clover 
Moore was outraged by 
the decision to sell off the 
Millers Point social hous-
ing.
“Millers Point is one of 
Australia’s oldest commu-
nities, in the most historic 
place in our country,” she 
said.
“Many residents here 
have connections to this 
area going back genera-
tions.
“More than 400 people 
have been betrayed by the 
government’s decision to 
sell all these properties 
without any consultation.”
NSW MP and member for 
Sydney Alex Greenwich 
was also angry.
“We can’t underestimate 
the health and mental 
costs, and impact on resi-
dents of today’s cruel an-
nouncement,” he said.
“The government has bro-
ken their promise to the 
people of Millers Point 
that they would be con-
sulted and that a social 
impact statement would 
be released prior to any 
decision.”

NSW govt to sell foreshore 
public housing

Assistant Treasurer Arthur 
Sinodinos has stepped 
aside from the frontbench 
after political pressure 
over business dealings 
that are before a NSW anti-
corruption inquiry.
The Assistant Treasurer 
made a short statement 
at the beginning of Senate 
question time on Wednes-
day, after weathering three 
days of damaging head-
lines about his involve-
ment in Australian Water 
Holdings - a company as-
sociated with corrupt for-
mer Labor minister Eddie 
Obeid.
Senator Sinodinos will 
stand aside from his se-
nior role in the Abbott 
government while giving 
evidence to the Indepen-
dent Commission Against 
Corruption.
Minutes after Senator 
Sinodinos stepped aside, 
Prime Minister Tony Ab-
bott rose at the beginning 
of the House of Represen-
tatives question time to 
say Senator Sinodinos had 
done the “right and decent 
thing”.
Mr Abbott said that Senator 
Sinodinos had informed 
him earlier on Wednesday 
of his “decision to step 
aside for the good of the 
government”.
“Senator Sinodinos has 
done the right and decent 
thing as you’d expect and 
for someone who has giv-
en our country such long 
and faithful service,” Mr 
Abbott said.
“I look forward to his res-
toration to the ministry.”
The Prime Minister ducked 

sustained questioning 
from Opposition Leader 
Bill Shorten about the 
extent to which he had 
discussed Senator Sino-
dinos’ involvement with 
AWH with the senator.
“It’s not my job to provide 
a running commentary on 
private conversations,” Mr 
Abbott said.
Senator Sinodinos said he 
did not want his corruption 
inquiry to become a “side-
show” to the important 
work being undertaken by 
his colleagues.
“I rise to make a statement 
in regard to the current in-
quiry into Australian Water 
Holding Propriety Limited 
by the independent com-
mission against corrup-
tion in NSW,” he said.
“I’ve been called as a wit-
ness to the ICAC and as 
I’ve said on the public re-
cord on numerous occa-
sions, I’ll be co-operating 
with the inquiry.
“I do not want this side-
show to be an unnecessary 
distraction to important 
work of the government 
which I am proud to serve.
“Whilst this process is un-
der way I will therefore be 
standing aside as Assis-
tant Treasurer.”
Senator Sinodinos said he 
thanked his colleagues for 
their “strong support and 
for their faith, their ongo-
ing faith in my integrity”.
“The ICAC is an important 
forum,” he added, “the ap-
propriate forum for me to 
answer any questions in 
relation to this matter.”
Finance Minister Mathias 
Cormann will replace 

Assistant Treasurer Arthur Sinodinos stands down from frontbench

Prime Minister told Parliament that Senator Sinodonis had done the “right 
and decent thing” by stepping aside. Photo: Alex Ellinghausen

Senator Sinadinos as As-
sistant Treasurer while the 
investigation continues.
The ICAC inquiry heard 
on Monday that Senator 
Sinodinos, then NSW trea-
surer of the Liberal Party, 
was installed on the board 
of the Obeid-linked AWH 
in 2008 “to open lines of 
communication with the 
Liberal Party”.
It heard that Senator Sino-
dinos, who was earning 
$200,000 a year for “a cou-
ple of week’s work”, stood 
to enjoy a “$10 or $20 mil-
lion payday” if AWH had 
won a lucrative contract 
with the NSW government.
Senator Sinodinos was 
chief of staff to former 
prime minister John How-
ard from 1997 to 2006.
Earlier on Wednesday, 
shadow treasurer Chris 
Bowen called on Senator 
Sinodinos to appear be-
fore the Senate to explain 
himself.
“If he can’t do that then 
he should stand aside,” 
Mr Bowen told Sky News. 
“And if he won’t stand 
aside the Prime Minister 
should show some leader-
ship and stand him aside 
on wednesday morning.”
Shortly after midday, 
with support from Labor 
and the Greens, the Sen-
ate voted to ask Senator 
Sinodinos to come into 
the chamber and make a 
statement about his deal-
ings with AWH.
Labor had set a dead-
line of midday during the 
preceding debate, and 
government senators 
quickly protested that the 

Assistant Treasurer had 
not been given the oppor-
tunity to comply.
As recently as this morn-
ing, Senator Sinodinos’ 
colleagues rejected calls 
for him to step aside. 
Senior Liberal MP Josh 
Frydenberg suggested 
that he and his colleagues 
were willing to withstand 
considerable political 
damage to defend the As-
sistant Treasurer.
‘’If I was in the trenches, 
the one person you would 
want next to you would 
be Arthur Sinodinos,’’ Mr 
Frydenberg said.
‘’And now we’re going to 
be in the trenches with 
him.’’
Asked how Senator Sino-
dinos was coping with the 
pressure, Mr Frydenberg 
said: ‘’As you know Ar-
thur Sinodinos has been 
around politics for a very 
long time, including as a 
distinguished chief of staff 
to the prime minister.
‘’[Sinodinos] has dealt with 
some difficult times and 
he always gets through.
‘’So I have no doubt that 
he’s coping very well in 
these circumstances.’’
On Wednesday former 
prime minister John How-
ard threw his support be-
hind Senator Sinodinos, 
calling his former chief of 
staff “a man of great integ-
rity and ability”.
“I continue to hold him in 
the highest regard,” Mr 
Howard said.
On Tuesday, Mr Abbott 
said the Assistant Trea-
surer had his full confi-
dence.

Former John Howard, pictured with Arthur Sinodinos in 2006, has released a 
statement in support for his former chief of staff. Photo: Andrew Taylor
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اعالنات ملبورن
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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

%2
سم 0

 OFF %20أحضر هذا االعالن واحصل على ح
!!!!

االفتتاح الكبري يف ملبورن
تــنزيالت كـبرية  بــمناسـبة االفتتاح

تتوفر لدينا تشكيلة واسعة 
جدا ومميزة من املفروشات 

اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا
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

Address: 178 Whitehorse Rd, Blackburn VIC 3130 -  Tel: 03 9878 2923
استقامة.. صدق.. أسعار ال تنافس 



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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

اختصاصيون بتصنيع مجيع أنواع 
وموديالت خزائن احلائط حسب 

طلب الزبون
خــزائن خـشبية وأملـنيوم

مجيع مصنوعاتنا مكفولة 
ومضمونة ملدة 10 سنوات

خدماتنا تشمل سائر املناطق 
والواليات

دقة يف التنفيذ..

أكـثر مـن 24 سـنة خـربة

خـربة يف العمل

صـدق يف املـعاملة

دقـة يف الـتنفيذ

PH: 9796 1022 - FAX: 9796 3355 - MOB: 0418 1133 15
Add: 54 Canterbury Rd, Bankstown NSW 2200 - www.impessivewardrobes.com.au

تـسعريات مـجانية
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