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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

كارثة الالجئني إىل الصدارة مع العّد املليوني

سلسلة الرواتب تصطدم بالتمويل وزيادة ضرائب

امللفات  تزاحم  رغم  على 
ساهمت  اليت  الداخلية 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

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

التتمة صفحة  31
جمللس  التشريعية  اجللسة 
الثالثة  بأيامها  النواب 

توهجها  زيادة  االخرية يف 
الكثري  مقاربتها  اىل  نظرا 

الجئ سوري يمأل استمارة يف مركز املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يف معرض رشيد كرامي الدولي 
بطرابلس أمس االول. )أ ف ب(

القتال حيتدم من ضواحي دمشق إىل الالذقية 

»أصدقاء الشعب السوري« حيّذرون من انتخابات
يف  القتال  حيتدم 
من  القريبة  الضواحي 
دمشق بني اجليش السوري 
ومقاتلي املعارضة تساقطت 
اهلاون  قذائف  خالله 
عن  فضاًل  العاصمة،  على 
استمرار املواجهات العنيفة 
يف ريف الالذقية الشمالي 
وخصوصًا حول النقطة 45 

االسرتاتيجية.
الـ11  الدول  وحذرت 
جمموعة  يف  االعضاء 
»اصدقاء الشعب السوري« 
انتخابات  اجراء  من  النظام 
رئاسية يف سوريا، معتربة 
االنتخابات  هذه  نتيجة  ان 

لن تكون هلا اي شرعية.
العربية  الوكالة  وافادت 
السورية لألنباء »سانا« ان 

أكد أمس االول مسؤول 
على  مطلع  إسرائيلي 
مع  املفاوضات  تطورات 

إسرائيل ألغت اإلفراج عن األسرى واملفاوضات 
مع الفلسطينيني »يف حلظة حرجة«

التتمة صفحة  31

إسرائيل  أن  الفلسطينيني 
عن  مقررًا  إفراجًا  ألغت 
فلسطينيني  أسرى 

االجتماعية  امللفات  من 
واملطلبية  واالقتصادية 
املزمنة، قفزت اىل صدارة 
امس  الداخلي  املشهد 
الالجئني  مسألة  االول 
لبنان  اىل  السوريني 
تداعياتها  بكل  لتطغى 
على  وانعكاساتها  وأثقاهلا 
الداخلية  االوضاع  جممل 
السياسية  واولوياتها 

واالمنية واالجتماعية.
االخري  التقرير  ان  ذلك 
لالمم  السامية  للمفوضية 
الالجئني،  لشؤون  املتحدة 
عدد  جتاوز  كشف  الذي 
يف  السوريني  الالجئني 
ما  شكل  املليون،  لبنان 
االنذار  جرس  اطالق  يشبه 

جهود  دفع  استهدف 
السالم ودعت اىل مراجعة 

عسكري أمريكي يف فورت هود قتل ثالثة جنود وانتحر

التتمة صفحة  31

التتمة صفحة  31

مطلوب
عمال للعمل 
يف مصانع 

ألبان وأجبان شتورا
لالتصال من 9 صباحا حتى 12 ظهرا
 على: 7359 9793 )02(

غضون  يف  الثانية  للمرة 
وجه  سنوات،  مخس 
سالحه  امريكي  عسكري 
قاعدة  يف  رفاقه  اىل 
بوالية  هود  فورت 
ثالثة  فقتل  تكساس، 

آخرين   16 وجرح  جنود 
اخلطر،  حال  يف  بعضهم 
الذي  واحلدث  انتحر.  ثم 
صدم االمريكيني االربعاء، 
النه  خمتلفًا  بعدًا  اكتسب 

اربع قذائف هاون سقطت 
مشال  حرستا  ضاحية  على 
غرب دمشق مما اسفر عن 
وجرح  اطفال  ستة  مقتل 
مخسة آخرين. واضافت ان 
يف  جرحوا  اشخاص  مخسة 
على  هاون  قذيفة  سقوط 

املالكي بدمشق.
وقال »املرصد السوري 
حلقوق االنسان« الذي يتخذ 

لندن مقرًا له إن عددًا من 
قذائف اهلاون سقطت على 
ساحة االمويني القريبة من 
حمطيت االذاعة والتلفزيون 
وقيادة االركان العامة من 
اصابات.  توقع  ان  غري 
عن  ناشطون  وحتدث 
وغارات  عنيفة  اشتباكات 
ضاحية  على  للنظام  جوية 
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اعالنات 
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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
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National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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



Page 3صفحة 3     

الشؤون  وزارة  اصدرت 
واملفوضية  اإلجتماعية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
مشرتكا،  بيانا  الالجئني، 
النازحني  عدد  ان  فيه  اعلنت 
لبنان  الفارين من سوريا إىل 
مليون  االول  امس  ختطى 

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

لبنانيات 

املــعاجل 
الروحــاني
ساجني جي

نفتح 7  أيام يف األسبوع

Speaking 
English 
Hindi

Astrological Centre
World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

0405 959 672
0426 411 133

Astrological Centre

نوفـّر حلوال مضمونة 100% لـ:
مشاكل يف العالقات الزوجية والعالقات يف  العمل - الضغط واالحباط -  مشاكل 

صحية - مشاكل عائلية وزوجية - الغرية  -  القلق على األحباء - التعاسة يف 
احلب - مشاكل قانونية - مشاكل مالية -  أوجاع الظهر -  اجناب األوالد..اخل

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة

معاجل 
روحاني 

هندي عاملي

     لالتصال: 133 411 0426  - 672 959 0405 

نـتيجة 
مضـمونة 

 %100

Unlimited
Live TV
Package

.com

35ä¾ÃMoø ä¾²»j 21 ä¾Än¼{A» ,ä¾Ã¹Ã¶náH ,ä¾ÄnlA ,ä¾Ã§Ã]Iö ,ä¾ÃºIûÎáH ,ä¾Äjo¨ ,ä¾ÃºHoÄH ,ä¾Ã¨oU ,ä¾ÃMoø 

+1.416.202.6608
انضم لفریقنا من معیدی البیع حول العامل:

apply@glarab.com

$439
USD

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 

نقطة  بذلك  مسجال  نسمة 
جراء  تتفاقم  مفصلية خطرية، 
للموارد  السريع  االستنفاد 
اجملتمع  قدرات  واستنزاف 

املضيف حتى نقطة االنهيار.
ثالث  مرور  بعد  فيه:  وجاء 
سنوات على اندالع الصراع يف 

سوريا، بات لبنان البلد األول 
يف العامل من حيث أعلى نسبة 
والنازحني  لالجئني  تركيز 
وهو  السكان،  بعدد  مقارنة 
هذه  مواكبة  ملواصلة  يكافح 
بوادر  أي  دون  من  األزمة، 
يف األفق تنبىء بإحتمال تباطؤ 

وتريتها.
الشؤون  وزير  أطلق  وقد 
درباس،  رشيد  االجتماعية 
يف  بقوله:  استغاثة  نداء 
نطلق  املليون  إعالن  يوم 
العربي  اجملتمعني  آذان  يف 
والدولي مليون صرخة للتحذير 

الشراكة.  وتأكيد  واالستغاثة 
إنساني  لنداء  مناسبة  هذه 
وسياسي عنوانه لبنان ال ميكن 
ال  أضاف:  وحيدا.  يكون  أن 
يستوعب  أن  الكوب  يستطيع 
هو  فلبنان  سعته،  من  أكثر 
فيما  كثافة،  واألكثر  األصغر 

األعلى،  هي  النازحني  كثافة 
اجملتمع  يتضافر  مل  فإن 
لتحمل  معنا  والدولي  العربي 
فإن  االستثنائي  الثقل  هذا 
بشرية  قنبلة  تصبح  املسألة 
ال يسلم منها أحد وال تعرتف 

حبدود الدول.

االمم املتحدة تعلن ان عدد النازحني السوريني ختطى املليون ولبنان حيذر من ان تتحول املسألة اىل قنبلة بشرية ال يسلم منها احد
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لبنانيـات

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع 

 أنواع الرخام والغرانيت

خربة سنوات 
طويلة نضعها 

 بني يديكم

صدق يف 
 املعاملة 

 وسرعة يف العمل
23 Cann St   Guildford  NSW 2161  

Ph: 02 9681 6520   Mob: 0414 394 675

الداخلي  االمن  قوى  أطلقت 
املوقع االلكرتوني اجلديد لقوى 
األمن الداخلي ومواقع التواصل 
ونظام  بلغ  وخدمة  االجتماعي 
هذه  عناصر  حبق  الشكاوى 
خالل  فيها،  والعاملني  القوى 
من  الثالثة  الساعة  اقامته  حفل 
مقر  يف  االول  امس  ظهر  بعد 
االمن  لقوى  العامة  املديرية 
يف  االشرفية،  يف  الداخلي 
حضور املدير العام لقوى االمن 
الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، 
ورؤساء الوحدات وكبار الضباط 
يف املديرية مدير مشروع مكافحة 
 INL القانون  وانفاد  املخدرات 
جان واكر، مدير مشروع سارول 
ريكاردو تشيلريي، رئيس فريق 
SSP تريي  واالمن  السلم  احالل 
المبوريون، ممثل مؤسسة ايرلندا 
الشمالية للتعاون مع وراء البحار 
وعدد  معوض،  مارك   NICO
مجعيات  وممثلي  رؤساء  من 
غري  واملنظمات  املدني  اجملتمع 

احلكومية.
وكلمة  الوطين،  النشيد  بعد 
رئيس  ألقاها  احلفل  افتتاح 
املقدم  العامة  العالقات  شعبة 
عرض  جرى  مسلم،  جوزف 
فيلمني دعائيني حول خدمة بلغ. 
ثم قدم املقدم مسلم عرضا عن 
مواقع  على  اجلديدة  اخلدمات 
قدم  كما  االجتماعي.  التواصل 
املقدم علي سكينة شرحا مفصال 

عن خدمة بلغ.
العديد  شعبة  رئيس  حتدث  ثم 
فقال:  كرنيب  موسى  املقدم 
متيل  مجوح،  بطبيعتها  السلطة 
اىل التفلت من القيود واحلدود. 
الفرنسي  الفيلسوف  قال  وكما 
إنسان  لكل  بد  ال  مونتسكيو: 
يتمتع بسلطة، من أن مييل اىل 

اإلساءة يف استعماهلا، وهو يظل 
أن جيد  اىل  اإلساءة  متجها حنو 
إن مؤسسة قوى  أمامه.  حدودا 
األمن الداخلي تعمل على تطبيق 
خالل  من  والعقاب  الثواب  مبدأ 
تكن  ومل  واملساءلة،  احملاسبة 
العام  الرأي  أمام  تعلن  النتائج 

واإلعالم بشكل جلي وواضح.
ملهامه  استالمه  منذ  أضاف: 
كمدير عام لقوى األمن الداخلي 
إبراهيم  اللواء  وجه  باإلنابة، 
تتمحور  رسائل  عدة  بصبوص 
األمن  قوى  مؤسسة  دور  حول 
باملواطنني  وعالقتها  الداخلي 
والرأي العام، مؤكدا على تطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب على مجيع 
العناصر من كافة الرتب ودون 
الوقت  استثناءات، ومشريا يف 
عينه إىل ضرورة ترسيخ وتعزيز 
ومشددا  املواطنني،  مع  الثقة 
العام  الرأي  إطالع  على ضرورة 
بكل  املؤسسة  هذه  عمل  على 
ما  وهذا  وموضوعية،  شفافية 
آلية  ضمن  به  االلتزام  سيتم 
الشكاوى من قبل  نظام  تطبيق 
فرع االنضباط واملالحقات العدلية 
العديد  شعبة  يف  واملسلكية 
الشكاوى  تعاجل  سوف  واليت 
الواردة حبق عناصر قوى األمن 
الداخلي وفقا لألصول القانونية 
واملعايري الدولية ال سيما احرتام 
الشكاوى  هذه  اإلنسان.  حقوق 
عدلية  مالحقات  عنها  ينتج  قد 
وفرض  املختص  القضاء  أمام 
عقوبات مسلكية وفقا لألصول.

الغاية  أن  اىل  كرنيب  ولفت 
العقوبة، هي إصالح  من فرض 
على  العناصر  وحث  السلوك، 
باملناقبية  وااللتزام  االنضباط 
القانون  سقف  حتت  العسكرية 
اإلجراء،  املرعية  لألنظمة  ووفقا 

قوى األمن افتتحت موقعاً إلكرتونياً ونظام شكاوى
بصبوص: نسعى لتطوير املؤسسة وتعميق الثقة مع املواطنني

مستقبال  نضع  سوف  وقال: 
العام  الرأي  أيديكم ونطلع  بني 
العدلية  املالحقات  نتائج  على 
حبق  املفروضة  واملسلكية 
الداخلي  األمن  قوى  عناصر 
الواردة  الشكاوى  عن  والناجتة 
آثار  من  األمر  هلذا  ملا  إليها، 
هذه  عمل  صدقية  على  إجيابية 

املؤسسة.
حبق  تقدم  شكوى  كل  وختم: 
الداخلي  األمن  قوى  عناصر 
والعاملني لديها ستكون موضوع 
ومعاجلة  ومتابعة  دقيقة  عناية 
األمن  قوى  فمؤسسة  قانونية. 
قانون  إنفاذ  كمؤسسة  الداخلي 

تطبق القانون وحتتكم إليه.
بصبوص

الرغم  على  فقال:  بصبوص  أما 
مير  اليت  الصعبة  الظروف  من 
أثقلت  اليت  احلبيب،  وطننا  بها 
كاهل مؤسستنا باملهام اجلسام 
وألقت على عاتقها املسؤوليات 
الكبرية وحتمت علينا بذل اجلهود 
هذه  تنفيذ  سبيل  يف  اجلبارة، 
جمال  يف  كانت  سواء  املهام، 
واإلدارية،  العدلية  الضابطتني 
أم يف جمال حفظ األمن والنظام 
ومحاية  الناس  حياة  وتسهيل 
يف  أم  وممتلكاتهم،  حقوقهم 
اجلنائية  اجلرائم  مكافحة  جمال 
املنظمة  واجلرائم  العادية 
واإلرهابية والتجسسية وغريها، 
إىل  هامة  إجنازات  لنا  فكانت 
والقوى  اللبناني  اجليش  جانب 
يبخل  ومل  األخرى،  األمنية 
جانب  إىل  وعناصرنا،  ضباطنا 
بدمائهم،  اجليش،  يف  زمالئهم 
فقدموها ذكية على مذبح الوطن، 
بكل فخر وشرف حبيث كان آخر 
هذه القافلة أبطالنا هيثم أيوب 

وحممد دندش وبطرس البايع.

ومع  ذلك،  كل  من  الرغم  على 
إمياننا العميق وتصميمنا الراسخ 
بأن واجبنا خدمة مواطنينا وليس 
تنفيذ سلطة عليهم، فقد سعينا 
مؤسستنا  حتويل  إىل  نزال  وما 
تواكب  متطورة  مؤسسة  إىل 
والتكنولوجي،  العلمي  التقدم 
كما سعينا إىل تعميق الثقة بني 
ومؤسسات  ومواطنينا  عناصرنا 

اجملتمع املدني كلها.
أضاف: كان لنا يف هذا اجملال، 
املاحنة،  الدول  من  وبدعم 
واجملتمع  الدولية  واملؤسسات 
بيننا،  اليوم  املمثلة  املدني، 

إجنازات منها:
ختطيط  فريق  تشكيل   -
اسرتاتيجي وضع رؤية للمؤسسة 
أن  وهي  حتقيقها  إىل  نسعى 
نكون على قدر آمال املواطنني 

وأن ننال كامل ثقتهم.
-إطالق مدونة قواعد السلوك.

حلقوق  قسم  -إستحداث 
اإلنسان.

من  للتحقق  جلنة  -تشكيل 
السجون  يف  االنتهاكات 

والنظارات.
للشرطة  منوذجي  مركز  -افتتاح 
رأس  فصيلة  يف  اجملتمعية 
مشروع  ضمنه  ومن  بريوت 
دوريات الدراجات اهلوائية على 

الكورنيش البحري.
العنف  -إجناز بطاقة تعليم حول 
العناصر  وتدريب  األسري 

عليها.
تسهيل  سبيل  ويف  واليوم، 
اإلبالغ  يف  املواطنني  مساهمة 
عن أي أمر يهدد األمن والسلم، 
أو أي شكوى حبق أحد العناصر، 
املؤسسات  ملبدأ  وتعميقا 
نتابع  واملساءلة،  والشفافية 
من  بسلسلة  املسرية  هذه 

اإلجنازات األخرى ومنها:
اإللكرتوني  املوقع  -إطالق 
الداخلي  األمن  لقوى  اجلديد 

الذي يتضمن خدمة بلغ.
التواصل  حسابات  -إطالق 

اإلجتماعي تويرت وفيسبوك.
-إطالق نظام موحد لتلقي شكاوى 
جتاوزات  أية  حول  املواطنني 
يسمح  حبيث  عناصرنا،  يرتكبها 
شكواهم  بتقديم  النظام  هذا 
مراحل  على  واالطالع  بسهولة، 
القرار  صدور  حني  إىل  تقدمها 
فعال  بشكل  بشأنها  النهائي 

وسريع حيفظ حقوق اجلميع. 

مع فقدان جلسات جملسي النواب 
كانت  اليت  احلرارة  والوزراء 
سيطرة  نتيجة  سابقا  تطبعها 
على  اصطناعية  توافق  اجواء 
املناقشات، بدأ االهتمام يتحول 
اىل معركة رئاسة اجلمهورية اليت 
كانت هلا حمطة  انها  املقرر  من 
اعالن  مع  اجلمعة  امس  هامة 
جعجع  مسري  الدكتور  ترشيح 

رمسيا.
من  الرمسي  االعالن  وعشية 
مع  لقاء  جلعجع  كان  معراب، 
النائب  املستقبل  كتلة  عضو 
مجال اجلراح الذي قال أن ترشيح 
جعجع لرئاسة اجلمهورية هو أمر 
القوات  حزب  فرئيس  رئيسي، 
هو من صلب قوى 14 آذار وأحد 
أركانها األساسيني وترشيحه أمر 
جيد يف االجتاه الصحيح، الفتا اىل 
أن 14 آذار ستجتمع قريبا وتعلن 
موقفها، أما بالنسبة ملوقف تيار 
الرئيس  املستقبل فقد عرب عنه 
وستجتمع  مسبقا  احلريري  سعد 
من  مرشح  لنا  وسيكون  الكتلة 
صلب 14 آذار خنوض به معركة 

الرئاسة.
وعما اذا سيكون جعجع مرشح تيار 
املستقبل وال سيما ان احلريري 
املنصب،  هلذا  ومساه  سبق 
سبق  لقد  صحيح،  اجلراح  قال 
ذلك  احلريري  الرئيس  واعلن 
هناك  سيكون  أنه  أعتقد  ولكن 
ترشيحات أخرى من قبل 14 آذار 
الفتا  السياسية،  القوى  وباقي 
اجتماع 14  انعقاد  ان موعد  اىل 

آذار مل حيدد حتى الساعة.
حرب  بطرس  الوزير  قال  بدوره 
مبادئ  ان  االول،  امس  مساء 
14 آذار جتمعنا مع الدكتور جعجع 
بتأييد واسع ضمن  يتمتع  الذي 

مجاهريه وقوى 14 آذار.
حديث جعجع

االول  امس  فقال  جعجع  اما 

حديث رئاسي لبطرس حرب:

مبادئ ١٤ آذار جتمعين مع 
جعجع

الشرق  صحيفة  اىل  حديث  يف 
ترشحي  ان  السعودية  االوسط 
للرئاسة جدي وليس مناورة، وال 

عالقة له برتشح العماد عون.
مع  تشاور  كان  ان  وسئل 
الرتشح  قرار  اختاذ  قبل  حلفائه 
فقال: انا يف تشاور مستمر مع 
وصولي  يتمنون  هم  حلفائي. 
إىل رئاسة اجلمهورية. جل األمر 
حبسابات  يتعلق  إليهم  بالنسبة 
ال  بأننا  هلم  أقول  أنا  املعركة. 
جيدا،  احلسابات  أن جنري  ميكن 
قبل خوض هذه املعركة، وعلى 
حاليا.  العمل  يتم  األساس  هذا 
يتمنون  حلفائي  أن  وأكرر 
وصولي خبالف ما حياول البعض 
بسيط  لسبب  وذلك  تسويقه. 
إذا  سريتاح  من  أول  أنهم  هو 

وصلت.
تيار  موقف  عن  حتديدا  وسئل 
سيعلنون  هم  فقال:  املستقبل 
األسبوعني  خالل  موقفهم 
املقبلني. لكن تيار املستقبل هو 

دائما يف أجواء ما حيصل.
وعما اذا كان حزب اهلل ميكن ان 
يسري به، قال جعجع: مل ال. رمبا 
من كل  اخلالص  يريد  اهلل  حزب 
أفضل  هو  فما  الوضعية،  هذه 
ال  بالسياسة  اإلخراج.  هذا  من 
موقفهم  طبعا،  شيئا.  أستبعد 
من  بتقديري  لكن  متاما،  خمتلف 
مع  يتعاطوا  أن  هلم  األفضل 
بالضبط  يعرفون  جدي  شخص 
كيف يفكر، بدال من أن يتعاطوا 

مع أناس ال يعرفونهم.
حرب

الوزير  اشار  ذاته  االطار  ويف 
االول  امس  مساء  حرب  بطرس 
اىل اجتماع قريب لقوى 14 آذار 
موضوع  مقاربة  كيفية  حلسم 
الرئاسة، مؤكدا انه ال مانع من 
عليه  تتوافق  مرشح  اي  وصول 
الدكتور  ان  آذار، الفتا اىل   14
واسع  بتأييد  يتمتع  جعجع  مسري 
آذار،   14 وقوى  ضمن مجاهريه 
ان  واكد  يزعجنا،  االمر ال  وهذا 
آذار   14 جعجع يف  على  االمجاع 

امر متوفر.
ووصف حرب تنبيه رئيس تكتل 
التغيري واالصالح لقوى 14 آذار 
نوع  بانه  جعجع  ترشيح  بتبين 
ان  مؤكدا  املبطن،  التهديد  من 
املستقبل  تيار  رئيس  موقف 
جعجع  ترشح  من  احلريري  سعد 

اجيابي ويبنى عليه.
واكد عضو كتلة املستقبل النائب 
امني وهيب جهوزية قوى 14 آذار 
للتعامل باجيابية مع ترشح جعجع 
القوى  ان  اىل  الفتا  للرئاسة، 
السياسية تسري اىل االستحقاق 
نتيجة  وحذر  مبسؤولية  الرئاسي 
السياسي  واالنقسام  اخلالف 

العمودي بني ٨ و14 آذار.
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ويف اليوم الثالث أنهى جملس 
اجللسة  أعمال  جدول  النواب 
بندًا   70 من  املؤلف  التشريعية 
للجلسة  تركا  بندين  باستثناء 
التشريعية اليت حددها الرئيس 
نبيه بري األربعاء واخلميس من 

األسبوع املقبل.
نواب  بني  مشاّدة  وباستثناء 
البعث  حزب  ونائب  الكتائب، 
جيش  حول  قانصو  عاصم 
اإلحتالل السوري، سارت اجللسة 
التشريعية بهدوء، وأقّرت كامل 

جدول األعمال.
طرحت  اليت  اإلقرتاحات  وأبرز 
امس االول، ما يتعلق باكتساب 
املقّدم  عينية،  حقوقًا  األجانب 
اجلميل،  سامي  النائب  من 
منه وقف  اهلدف  ان  أكد  الذي 
صدور  بانتظار  البيع  معامالت 
متّلك  موضوع  وتنظيم  القانون 
العجلة،  صفة  لكن  األجانب، 
جانبه  اىل  يصّوت  مل  حيث 
الوفاء  والتحرير،  التنمية  نواب 
وبالتالي  واملستقبل،  للمقاومة 
أحيل اإلقرتاح اىل جلنة اإلدارة 

والعدل.
ميشال  النائب  اقرتاح  وطرح 
عون املتعلق بإنصاف ضباط 13 
تشرين، لتمكينهم من املراجعة 
امام القضاء واحملاكم، فاعرتض 
ان  معتربًا  فتوش  نقوال  النائب 

األمر سقط مبرور الزمن.
بانه  النائب سامي اجلميل  ورد 
خالل فرتة االحتالل السوري، مل 
وال  اجليش  إنصاف ضباط  يتم 
الزمن  مرور  عن  احلديث  ميكن 
ألنه مل يكن هناك وضع طبيعي، 
حيث كان هناك مقاطعة وكان 
يف  مغّيب  اللبنانيني  من  جزء 

تلك الفرتة.
وهنا حصلت مشادة صاخبة بني 
الذي  وقانصو،  الكتائب  نواب 
اجليش  وصف  على  اعرتض 
االحتالل،  جبيش  السوري 
وطلب بري شطب كلمة االحتالل 
فاعرتض  احملضر،  من  السوري 
سامي اجلميل على هذا الشطب، 
مؤكدًا ان الوجود السوري كان 
الكتائب  اىل  بالنسبة  احتالل 

وأحزاب مسيحية أخرى.
بري  نبيه  الرئيس  بدا  وإذ 
متجاوبًا مع معاجلة هذا املوضوع، 
أحيل اإلقرتاح اىل جلان اإلدارة 
تعطى  أن  على  والدفاع  واملال 
األولوية لدرسه بعد اإلنتهاء من 

سلسلة الرتب والرواتب.
تعديل  اجمللس  ناقش  كما 
وطالب  اجلديد،  السري  قانون 
والتخلي  التمييز  بإزالة  نواب 
حيث  الزرقاء،  اللوحات  عن 
انهم  بري  وبينهم  نواب  لفت 
لوحاتهم  على وضع  ال جيرؤون 

الزرقاء يف ظل اإلغتياالت.
بري  اوضح  أخرى،  جهة  من 
ستكون  اإلنتخابية  القوانني  ان 
األولوية  ولكن  عناية  موضع 

لسلسلة الرتب والرواتب.
وقائع اجللسة

فقد استؤنفت اجللسة التشريعية 
إال  عشرة  احلادية  الساعة  عند 
رئيس  برئاسة  دقائق  عشر 
وحضور  بري  نبيه  اجمللس 
سالم  متام  احلكومة  رئيس 

النواب صرفوا من دون حساب وسقف مالي من موازنة غري موجودة ومال غري متوافر
اجللسة التشريعية انهت جدول اعماهلا وبندا السلسلة والدفاع املدني اىل االسبوع املقبل

والوزراء والنواب.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
إجراء  اىل  الرامي  املكرر 
اجملانية  الدورية  الفحوصات 
للكشف املبكر عن سرطان الثدي 
املناقشة  وبعد  والربوستات، 

احيل اىل جلنة الصحة.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل اكتساب غري 
يف  العينية  للحقوق  اللبنانيني 
لبنان، وطرحت صفة اإلستعجال 
اىل  اإلقرتاح  وأحيل  فسقطت، 

اللجان املختصة.
النائب  اإلقرتاح  مقّدم  وأوضح 
سامي اجلميل انه بانتظار إقرار 
شراء  موضوع  يف  يبت  قانون 
يوقف  اإلقرتاح  فهذا  العقارات 
اإلقرتاح  بانتظار  العمليات 
التغيري  تكتل  من  املقّدم  اآلخر 

واإلصالح حول متّلك األجانب.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
تثبيت  اىل  الرامي  املكرر 
للتدريس  املتعاقدين  األساتذة 
ومدارس  معاهد  يف  بالساعة 
التعليم املهين والتقين الرمسية 
وزارة  التعليمي يف  املالك  يف 
 - العالي  والتعليم  الرتبية 
مديرية التعليم املهين والتقين، 
خريس  علي  النائب  قّدم  حيث 

شرحًا له.
اإلستعجال  صفة  وطرحت 
جلنة  اىل  وأحيل  فسقطت، 

الرتبية.
اهلل  النائب حسن فضل  وأشار 
اىل جلنة الرتبية ال جتتمع، فرّد 

بري قائاًل: قّدموا تقرير بذلك.
ختفيض رسوم الضمان

املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
ختفيض  اىل  الرامي  املكرر 
رسوم  متأخرات  على  الغرامات 
للضمان  الوطين  الصندوق 
االجتماعي، فسحب بعد ان أكد 
النائب ياسني جابر انه مل يعد 

لزوم هلذا اإلقرتاح.
املعجل  القانون  إقرتاح  وطرح 
اهليئات  تعيني  الرامي  املكرر 
يف  عنها  املنصوص  الناظمة 
االتصاالت  قطاع  تنظيم  قانون 
 - املدني  الطريان   - الكهرباء 

قطاع البرتول.
النائب  اإلقرتاح  مقّدم  وأشار 
ان  ضرورة  اىل  قباني  حممد 
باملفرد،  اإلعفاء  عدد  يكون 
وداعيًا  اإلقرتاح  إقرار  متمنيًا 
املذاهب  متثيل  عن  لإلبتعاد 
يف هذه اهليئات وطرحت صفة 
وأحيل  فسقطت  اإلستعجال 
والعدل وجلنة  اإلدارة  اىل جلنة 

األشغال العامة.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
حمل  تبديل  اىل  الرامي  املكرر 
اإلقامة املقّدم من النائب زياد 
أسود وطرحت صفة اإلستعجال 
اىل  اإلقرتاح  وأحيل  فسقطت 

اللجنة املختصة.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل تعديل املادة 
اإلشرتاعي  املرسوم  من   30
رقم 69 تاريخ 83/9/9 املتعلق 

بالتنظيم املدني.
غازي  األشغال  وزير  ومتنى 

زعيرت إعطاء مهلة لدرسه.
مقّدم  اجلراح  مجال  النائب  أما 

لبنانيــات
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التنظيم  يبقى  فقال:  اإلقرتاح 
وال  الصالحية،  صاحب  املدني 
اللجان  اىل  حتويله  من  مانع 
على ان يتم اإلنتهاء من درسه 
ملدة  األشغال  جلنة  اىل  فأحيل 

شهر.
سحب تسريح الضباط

املعجل  القانون  اقرتاح  وسحب 
املكرر الرامي اىل تعديل السن 
القانونية لتسريح الضباط الذين 
يتولون قيادة و رئاسة األركان 
املؤسسات  وإدراة  اجليش  يف 
الداخلي  األمنية يف قوى األمن 

واألمن العام وأمن الدولة.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
مهل  متديد  اىل  الرامي  املكرر 
املراجعات القضائية املنصوص 
عليها يف املادة 69 من مشروع 
القانون املوضوع موضع التنفيذ 
 10434 رقم  املرسوم  مبوجب 
ميشال  العماد  من  املقدم 
 31 ضباط  إنصاف  بشأن  عون 
تشرين تاريخ 14 حزيران 1975 
وتعديالته املتعلق بنظام جملس 
شورى الدولة املقّدم من النائب 

ميشال عون.
كنعان  ابراهيم  النائب  فأوضح 
احرتام  يف  هي  املسألة  ان 
واألفراد،  والضباط  املؤسسات 
ويراجعوا  يعودوا  ان  نطلبه  ما 
يف  اجملال  ونفتح  القضاء 
املهل وان يعود ويأخذ حقه يف 

احملاكم.
اإلستعجال  صفة  وطرحت 

فصّدقت.
اىل  فتوش  نقوال  النائب  لفت 
ومهل  احلث  مهل  هناك  أن 
نتحدث  ان  جيوز  وال  اإلسقاط، 
عن مرجعية القوانني. وأضاف: 
منذ  القاهرة  القوة  سيقدر  من 
التعّرض  جيوز  ال   1989 سنة 
للمهل وان يأتي اجمللس ويقّرر 

إعطاء مهل جديدة.
سجال اجلميل - قانصوه

وقال سامي اجلميل: ال نستطيع 
ان نقول ان األمور كانت بوضع 
فضباط  لنا،  بالنسبة  طبيعي 
يقومون  كانوا  آنذاك  اجليش 
السوري  اجليش  جتاه  بواجبهم 
وال  انصافهم  وجيب  احملتل. 
ال  مهلة،  عن  التحدث  جيوز 
هناك  ان  نعترب  ان  نستطيع 
مرورًا للزمن، ألنه مل يكن هناك 
قدرة على إنصاف هؤالء، وحق 
علينا ان ننصف هؤالء الضباط 
الذين وقفوا بوجه جيش غريب، 

كما قال.
قانصوه  عاصم  النائب  فرّد 
بتسمية  اإلستمرار  رافضًا 
اجليش العربي السوري - جيش 
اإلحتالل، وأضاف: حزب الكتائب 
كان على رأس املشاركني يف 

تلك الفرتة باحلكم.
من  نشارك  كنا  اجلميل:  رّد 

باريس.
جيش  سأشطب  بري:  وقال 
احملضر،  من  السوري  اإلحتالل 
ردع  قوات  هناك  كان  حيث 

عربية.
يف  كانوا  قانصوه:  ورّدد 
سامي  فاعرتض  احلكومة، 
اجلميل، قائاًل: بالنسبة لنا اجليش 

السوري جيش اإلحتالل.

ورّد بري: بالنسبة الينا ال.
قانصوه متوجهًا لربي: دافع عن 

املوضوع.
قباني:  حممد  النائب  وقال 
لنضع القانون يف إطاره الوطين 

وليس السياسي.
وقال مروان محادة: تلك املرحلة 
كنت من املؤيدين وتعاطينا معها 
على هذا االساس وصّوتت على 
من  ليس  ولكن  العجلة  صفة 
والسياسية،  الثانوية  الناحية 
القضية.  هذه  معاجلة  ومتنياتنا 
عليه  يصّوت  ان  محادة  ومتنى 

يف أول جلسة مقبلة.
وسأل النائب حكمت ديب: هل 
مهلة  يعترب  ال  للمجلس  التمديد 

لإلسقاط؟!.
آراء اخرى

هناك  اجمللس  بري: يف  وقال 
آراء أخرى، وأنا مضطر ان أدافع 
مبوجب  اجمللس  شرعية  عن 
اجمللس.  عن  صدر  قانون 
يسمو  حق  هذا  ديب:  وأضاف 

على كل اي أمر آخر.
أما النائب حممد احلجار، فقال: 
هناك ضباط آخرين سجنوا وعّذبوا 
وأجربوا على اإلستقالة ال سيما 
من منطقة اقليم اخلروب، متمنيًا 

ان تكون املعاجلة شاملة.
اىل  جابر  ياسني  النائب  ولفت 
قّدمه  اإلقرتاح  قّدم  من  أن 
بدافع إنساني وليس سياسي، 
مراجعة  اىل  حيتاج  واإلقرتاح 
أثريت  اليت  النقاط  ان  حتى 
باإلعتبار واقرتح  أخذها  ان يتم 

إحالته اىل اللجان.
فتفت  امحد  النائب  ولفت 
ميّس  ال  املوضوع  هذا  أن  اىل 
جمموعة معينة من الضباط جيب 
وهناك  جّدي،  بشكل  مناقشته 
ضباط ال يشملهم هذا القانون، 
وللوصول اىل العدالة احلقيقية 
جيب فتح كل األبواب، لذلك أنا 

مع حق الوصول اىل العدالة.
سكرية  الوليد  النائب  واقرتح 
الذين  للضباط  اإلعتبار  إعادة 
قسرًا،  استقاالتهم  قّدموا 

ليعطوا حقوقهم.
السنيورة  فؤاد  الرئيس  وشّدد 
على ضرورة ان يشمل اإلقرتاح 
كتلة  باسم  وقال  احلاالت،  كل 
املسار،  هذا  اؤيد  املستقبل 
بعناية  يدرس  ان  جيب  ولكن 
ومن كافة التداعيات اليت ميكن 
هي.  ما  نعرف  حتى  تطرأ،  ان 
اقرتح ان حيال اىل جلان خمتصة 
الدفع  بلجان  تتعلق  أكانت 
والعدل  اإلدارة  ام  والداخلية 
أم املالية، حتى تكون الدراسة 

مستوفاة وتوّفر العدالة.
اىل  حرب  بطرس  الوزير  ودعا 

التعاطي باجيابية مع املوضوع.
بري  الرئيس  أحال  وبعدها 
الدفاع  جلان  اىل  اإلقرتاح 
واإلدارة  املالية  والداخلية، 
اإلنتهاء  يتم  ان  على  والعدل، 

به يف مهلة ال تتجاوز الشهر.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
إضافة نص  اىل  الرامي  املكرر 
من   55 املادة  من   2 البند  اىل 
القمة  على  الضريبة  قانون 
النائب  من  املقّدم  املضافة 

العماد عون.

هنا  ليس  عون  العماد  بري: 
كنعان  ابراهيم  قائمقامه  لكن 

موجود.
اإلمناء  أن  على  بري  وشّدد 
إال  يتمان  ال  اإلمنائي  والتوازن 

من خالل البلديات.
بعد ذلك طرحت صفة اإلستعجال 
ثم  فسقطت،  التصويت  على 
املال  جلنيت  اىل  اإلقرتاح  احيل 

والدفاع والداخلية.
شهداء االغتيال

املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
إعطاء  اىل  الرامي  املكرر 
تقاعد  ومعاشات  تعويضات 
للمدنيني الذين استشهدوا يف 
 ،1989/10/22 من  اإلغتياالت 
سامي  النائب  من  املقّدم 

اجلميل.
اإلستعجال،  صفة  وطرحت 

فصّدقت.
ثم بوشر بالسري باإلقرتاح.

هناك  ان  محادة  مروان  ورأى 
يف  حيث  العنوان  يف  خطأ 
نستطيع  ال  اإلغتياالت  موضوع 
ان نستثين أحد، ال بنوعية العمل 

وال باملرحلة اليت متت فيها.
األعور  فادي  النائب  اقرتح 
يف  استشهد  من  كل  إضافة 

عدوان االحتالل اإلسرائيلي.
وبعد املناقشة أحيل اىل اللجان 
ورفعه  منه  لتنتهي  املختصة 

خالل مهلة الشهر.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل إضافة فقرة 
اىل نص املادة 26 من املرسوم 
تاريخ   144 رقم  اإلشرتاكي 
بقانون  املتعلق   1959/6/13

ضريبة الدخل.
اإلستعجال  صفة  وطرحت 

فصّدق.
واشار النائب حممد رعد: هناك 
تتمكن  ومل  تعطلت  مؤسسات 
اإلقرتاح  املتوجبات،  دفع  من 

هو جتميد املهل.
إذا  أنه  اىل  السنيورة  واشار 
يصار  ملؤسسة  خسارة  حتققت 
العام  منذ  مررنا  التمديد،  اىل 
أكان  استثنائية  بظروف   2005

نتيجة اغتيال.
اما وزير املال علي حسن خليل، 
فقال: مضمون اإلقرتاح منسجم 
لدى  املال  جلنة  أقّر يف  ما  مع 
مناقشة املوازنة وأطلب إضافة 
هذا  تطبيق  دقائق  حتّدد  عبارة 
املال  وزير  من  بقرار  القانون 
ثم طرح اإلقرتاح على التصويت 

فصّدق.
املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
إنشاء  اىل  الرامي  املكرر 
إلدارة  الوطنية  املؤسسة 
اىل  فأحيل  الشبابية  البطاقة 
من  لطلب  بناء  الشباب  جلنة 
والرياضة  الشباب  جلنة  رئيس 

النائب سيمون أبي رميا.
قانون السري

املعجل  القانون  اقرتاح  وطرح 
املكرر الرامي اىل تعديل املادة 
 243 تضم  القانون  من   154
 2012/10/22 بتاريخ  الصادر 

املتعلق بقانون السري اجلديد.
قباني  حممد  النائب  وشرح 
اقرتاحه مشريًا اىل مسألة ترقيم 
مرّمز  هو  ما  فكل  اللوحات، 

والنقاش   ،Catégorie E يصبح 
للنواب،  األزرق  اللون  حول 
ويستثين األزرق للنواب واألمحر 

للسيارات العمومية.
عن  عمار  علي  النائب  وحتدث 
قانون السري الذي أقّره جملس 
النواب، وإذ بنا بعد فرتة وجيزة 
بتعميم بسيط من وزير الداخلية 
القانون،  بهذا  العمل  يوقف 
بهذا  اجمللس  سيادة  مّست  إذ 
الشكل، وأخشى ان تتحّول هذه 
العالقات  يف  اخلطرية  السابقة 
الدستورية  املؤسسات  بني 
حبيث تكسر مسألة الفصل بني 
اخلطيئة  اىل  مشريًا  السلطات، 
الكربى اليت ارتكبت حبق اجمللس 

النيابي ولذا أنا مع التعديل.
تعيني  عمار اىل مسألة  وتطّرق 
وحنن  والبقاع  عكار  حمافظي 
متفاعل،  خلوة وجملس  ظل  يف 
يف  سالم،  الرئيس  وناشد 
إعطاء  األمنية،  اخلطة  هذه  ظل 
تعينوا  وان  حقها  املناطق  هذه 
اهلرمل   - لبعلبك  حمافظني 
على  األمر  يدرج  وان  ولعكار، 

جلسة جملس الوزراء.
فأجاب الرئيس سالم: أنا سعيد 
فوري  تفاعل  امسع  أنا  جدًا 
باألمس  حصل  ما  مع  وسريع 
من تعيينات كان جيب ان تتم 
سنوات وكنا مجيعًا نرتقب ذلك 

بقدر ما هو حاجة وطنية.
واضاف: نعم نأخذ الكالم الذي 

مسعناه يف نفس اإلطار.
اىل  فتفت  أمحد  النائب  وتوجه 
لنواب  تسمح  أنت  قائاًل:  بري 
من الفئة نفسها بالكالم بالنظام 
أكثر من غريهم. فأجاب بري: ال 

أمسح لك.
طالب  املرعيب  معني  النائب 
قائاًل:  لعكار،  بإقرارمشاريع 
ننتظر األسبوع املقبل وسيكون 
تقر،  مل  إذا  سلبية  مواقف  لنا 
األخرية،  الكلمة  بري:  فقال 

تشطب من احملضر.
ال للنمرة الزرقاء

اىل  العامة  اهليئة  عادت  ثم 
فقال  السري،  اقرتاح  مناقشة 
طورسركيسيان،  سريج  النائب 

ال اريد النمرة الزرقاء.
وقال النائب سيمون ابي رميا: 
النائب  ليكون  الوقت  حان 
وأضاف  غريه.  مثل  مثله 
 14 للتاريخ  طورسركيسيان: 
آذار ال يضعون اللوحات الزرقاء 
خشية من االغتياالت على عكس 

8 آذار.
فرّد بري: أنا ال أضعها أبدًا.

انا  نقوال:  نبيل  النائب  وقال 
الزرقاء،  النمرة  وضع  أحّبذ  ال 

وأوافق على اإلقرتاح.
قاله  ما  أّيد  غامن  روبري  النائب 
النائب طورسركيسيان، ولنسري 
كل  يشمل  الذي  اإلقرتاح  بهذا 

شيء.
خميرب  غسان  النائب  ومتنى 
يسرتد  ان  احلكومة  رئيس  من 
القرار بشأن قانون السري، من 
األخرية  املادة  هي  الصعوبات 
حول نشره يف اجلريدة الرمسية. 
اللوحات  استثناء  ملاذا  وسأل: 
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لبنانيات

امس   اللبناني  اجليش  استكمل 
االمنية  اخلطة  تنفيذ  االول 
الدشم  وازال  طرابلس،  يف 
جبهات  من  الضخمة  االمسنتية 
جرافات  عرب  السابقة  القتال 
ترحيب  وسط  خاصة،  وآليات 
يتخذها  اليت  باالجراءات  شعيب 
اجليش  واقام  االمنية.  وباخلطة 
حواجز ثابتة ومتنقلة يف املدينة 

اليت شهدت حركة ناشطة.
يف  الصيانة  ورش  بدأت  وقد 
يف  عمل  ورشة  العزم  مجعية 
مناطق التبانة والقبة واملنكوبني 
شهدت  اليت  املناطق  وكل 
السنوات  مدى  على  مواجهات 
االنقاض  لرفع  املاضية، 
باخلطوات  والبدء  الركام  وازالة 
تأهيل  العادة  االساسية 
االرصفة والطرقات، وقد بدأت 
مسجد  حملة  من  عملها  الورشة 

الناصري وتستمر السابيع.
اإلتصاالت  وزير  وأعطى 
بطرس حرب تعليماته، ليصار، 
مبوازاة اخلطة األمنية يف مدينة 
الفرق  قيام  إىل  طرابلس، 
الفنية يف هيئة أوجريو ووزارة 
اإلتصاالت بالكشف على األضرار 
اهلاتفية  بالشبكة  حلقت  اليت 
أجل  من  األحداث  مناطق  يف 
تصليحها وإعادة تشغيلها بغية 
للعموم  اهلاتف  خدمات  إعادة 
تلك  يف  كافة  املشرتكني  إىل 

املنطقة.
يف  اإلسراع  وجوب  حرب  وأكد 
من  الفرق  تنتهي  لكي  التنفيذ 
ورشة العمل يف خالل 48 ساعة 

على األكثر.
واعلنت هيئة اوجريو انها قامت 
بإجراء مسح شامل لألضرار اليت 
الثابتة  اهلاتفية  بالشبكة  حلقت 
ال سيما يف مناطق باب التبانة، 
حي  القبة،  منطقة  بعل حمسن، 
طلعة  األمريكان،  حي  البقار، 
احلريري،  مشروع  العمري، 
وسائر  اللبنانية  اجلامعة  حي 
بهدف  املتامخة، وذلك  املناطق 
لألضرار  ميداني  إحصاء  إجراء 
اهلاتفية  بالشبكة  حلقت  اليت 
واملباشرة  ومكوناتها،  الثابتة 
ورفع  اإلصالحات  بأعمال  فورًا 
خدمات  إعادة  بغية  األضرار 
اهلاتف الثابت وخدمات اإلنرتنت 
لكافة  للعموم  اهلاتف  وخدمات 
يف  واملواطنني  املشرتكني 
هذه املناطق، وذلك خالل فرتة 
إعداد  و  ساعة،   48 أقصاها 

اجليش استكمل تنفيذ اخلطة األمنية يف طرابلس وإزالة الدشم
ومواقف منوهة لـ الوطين اإلسالمي واجمللس العلوي وسلطان

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي 
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

تقرير باألعمال املنفذة.

الوطني االسالمي
وشكر اللقاء الوطين اإلسالمي 
يف بيان بعد اجتماع يف منزل 
النائب حممد كبارة هيئة علماء 
من  بذلته  ما  على  املسلمني 
االنتشاراألمين- ملواكبة  جهد 

العسكري يف مدينة طرابلس، 
تفادي  يف  بفعالية  ساهم  ما 
ووفر  متشنجة  فعل  ردود  أي 
للمدينة أجواء هادئة وعمم فرحا 

نسأل اهلل أن يدميه ويعززه.
وحكمة  مبناقبية  اللقاء  ونوه 
والعسكرية  األمنية  القوى 
يف  امليداني  انتشارها  أثناء 
رهان  أسقط  ما  طرابلس، 
صدام  افتعال  على  املتآمرين 
بني األهالي واجليش، متمنني 
استدامة هذا التوجه إلعادة بناء 

ثقة املواطنني بدولتهم.
حكومة  اىل  اللقاء  توجه  كما 
لتذكريها  سالم  الرئيس 
سريع  باعتماد  مطلبنا  بأهمية 
طرابلس  ملدينة  إمنائية  خلطة 
على  وأهلها  املدينة  ملساعدة 
اجلوالت  كبوة  من  النهوض 
بريقها  واستعادة  العشرين 
لالزدهار  عاصمة  ودورها 
والعيش  والثقافة  والفكر 

الواحد.
مدينة  فرح  عن  اللقاء  وأعرب 
طرابلس بعودة بعل حمسن إىل 
املطلوبني  فرار  بعد  حضنها 
علي عيد وابنه رفعت من ثكنة 
األسد اليت كانت ختطف اجلبل 
وأهله. وتوجه إىل وزير العدل 
بطلب معاجلة سريعة ملا يسمى 
غري  كونها  االتصال  بوثائق 
صادرة عن السلطة القضائية، 
وبالغات البحث والتحري كونها 
قانوني  زمين  إلطار  خاضعة 
حيدد سقوطها، إضافة إىل أنها 
معلومات،  جلمع  تكليف  جمرد 
وليست للتوقيف الذي ال يتم 

إال مبذكرات قضائية.
وأبقى اللقاء اجتماعاته مفتوحة 
مدينة  احتياجات  ملواكبة 
مآسي  من  للتعايف  طرابلس 

املاضي.

املجلس العلوي
وعقد اجمللس اإلسالمي العلوي 
اسد  الشيخ  برئاسة  اجتماعًا 
عاصي يف مقره يف جبل حمسن 

يف حضور كامل أعضائه.
الشيخ  عقد  االجتماع،  وبعد 
قال  صحافيا  مؤمترا  عاصي 
جيش  أمام  اآلن  حنن  فيه: 
من  خطة  وضع  وشجاع  قوي 
واإلستقرار  األمن  ترسيخ  اجل 
إزدهار  إجل  يف طرابلس ومن 
هذا الوطن الكريم. هذا اجليش 
وبذل  ضحى،  ما  ضحى  الذي 
شبابه  خرية  وقدم  بذل،  ما 
أجل  من  وضباط  جنود  من 
أجل  ومن  املدينة  اهل  محاية 
هذا الوطن. وإنين أيضا أشكر 
أهالي التبانة وقد أتى البعض 
أتوا  منهم اىل اجلبل وأطرافه، 
مجيعا فهنأوا وصافحوا وسلموا 
على  دل  إن  وهذا  وعانقوا 
حسن  على  يدل  فإمنا  شيء 
تربوا  وكونهم  صادقة،  نية 
السماح  اإلسالم  مدرسة  يف 

والتسامح.
اضاف: لكنين أرى أن املصاحلة 
والرتابط  القوة  عناصر  تفتقد 
ليست  ألنها  والعقل  واملنطق 
مصاحلة باملعنى احلقيقي، لذلك 
بإعادة  الرمسيني  أطالب  أنا 
العفوية  املصاحلة  بهذه  النظر 
من  تبدأ  مصاحلة  على  والعمل 
رأس اهلرم اىل القاعدة الشعبية 
بني  احلياة  وتستمر  تدوم  كي 
ألننا  حمسن،  وجبل  التبانة 
منا  فمن  احلياة.  نريد  وإياكم 
يضمن أن رجال نزل اىل التبانة 
مل يغدر به غادر، وأن رجال اخر 
أتى من التبانة اىل جبل حمسن 

أيضا يسلم من غادر؟
بإعادة  نطالب  لذلك،  وتابع: 
وقد  املوضوع،  هذا  يف  النظر 
اإلسالمي  اجمللس  اىل  أتى 
العلوي أكثر من وفد استجليت 
وإستكشفت  مشاعرهم 
أيضا،  وإستياءهم  أحساسيهم 
هذه  عن  راضني  غري  ألنهم 
وفد  أن  سيما  وال  املصاحلة 
أب  له  من  منهم  الدم،  اولياء 
أو  إبن  له  ومن  إستشهد،  قد 
قريب. وحنن يف احلقيقة كلنا 
كلنا  أيضا  وأقول  دم،  أولياء 
أولياء دم حتى لشهداء التبانة 
إخوة  حنن  مجيعا  وطرابلس 
ونكن كل احملبة الهالي املدينة 
الفران  اياهم  و  جيمعنا  اليت 
وجيمعنا  اخلبز،  رغيف  على 
والرسل  القرآن مبحمد وعيسى 

واألنبياء كافة.

أولياء الدم
وقال: سألت أولياء الدم ماذا 
مصاحلة  نريد  قالوا  تريدون، 
حقيقية وأال يضيع دم الشهداء 
أناشد  هنا  من  هدرا،  واجلرحى 
وثيقة  النظر يف  إعادة  الدولة 
العام  يف  متت  اليت  املصاحلة 
2008، هذه الوثيقة مبنية على 
أسس وقد حضر آنذاك األعيان 
وعلى  الطرابلسية  والوجوه 
احلريري  سعد  الشيخ  رأسهم 
عيد  يوسف  علي  أيضا  وحضر 
ومتت املصاحلة، لكن الزمن غري 
ما غري وبدل ما بدل، لذلك فإن 
العلوي بكل  اجمللس اإلسالمي 

أعضائه وشيوخه وشبابه وملن 
ينتمي إليه يطالب بإحياء هذه 
الوثيقة. ألننا جيب أن نتعامل 
مع األصيل يف حني ان الوكيل 
مع  نتعامل  أن  ونريد  غائب 
أولياء  طالبين  هكذا  األصيل، 
على  أضيف  أيضا  وأنا  الدم، 
أطالب  آخر،  مطلبا  مطلبهم 
هؤالء  حقوق  تبني  أن  الدولة 
أن  جيب  اجملرم  ألن  الشهداء 
جمراها،  العدالة  وتأخذ  يعاقب 
اجمللس  حبقوق  أيضا  وأطالب 
الضائعة،  العلوي  اإلسالمي 
لنا حمكمة يف عكار وأخرى يف 
بريوت  يف  وواحدة  طرابلس 
شيئا  لنا  يتحقق  ومل  وإفتاء 
الدولة  نطالب  كما  هذا،  من 
من أجل منع التقاتل أو نزاعات 
العدل  ألن  الفوضى  خلق  أو 
امللك  أساس  تعلمون  كما 
وأطالبهم أيضا أن يلتفتوا اىل 
هذه املدينة الصامدة والدامعة 
وإمنائها  إزدهارها  اجل  من 
وإقتصادها والنظر اىل شبابها 
ويف  وظائف  يف  يعملوا  لكي 

خمتلف الصعد.
وختم: وصييت األخرية اىل أبناء 
جبل حمسن الكرام أن يتعاملوا 
مع اجليش اللبناني معاملة حب 
بذل  اجليش  هذا  ألن  وتقدير 
كثريا وضحى الرخيص والغالي 
اجليش  هذا  لبنان،  أجل  من 
الكريم الذي هو واسطة العقد 
وقوة  نظام  لكل  مدماك  وهو 
أحيي  وإنين  لبنان.  كل  يف 
الذي يسهر خملصا من  قائده 
أجل هذا الوطن، أطلب من اهلل 
مستقرا  الوطن  هذا  يديم  أن 
آمنا وسعيدا مع جيشه وشعبه 

ومقاومته.
اتصال بالروحيني

وردا على سؤال عن العالقة بينه 
وبني مفيت طرابلس والشمال 
قال:  الشعار،  مالك  الدكتور 
مفيت  بسماحة  باألمس  إتصلت 
رشيد  حممد  الشيخ  اجلمهورية 
بصاحب  أيضا  وإتصلت  قباني 
بشارة  الكاردينال  النيافة 
عقل  شيخ  وبسماحة  الراعي 
اإلمام  بسماحة  وكذلك  الدروز 
الشيخ عبد األمري قبالن واليوم 
- امس - أيضا أتصل بالبقية 

الباقية منهم.
و  طرابلس  ملفيت  اضاف: 
الشعار  مالك  الشيخ  الشمال 
ظرفه  أقدر  وأنا  خاص،  وضع 
وله  وعاقل  كبري  عالمة  وهو 
وإياه  حنن  وسنجتمع  فضل، 
كثب  عن  ونتكلم  اهلل  بإذن 
بكل ما يدور لنستمد منه ومن 
اإلضاءة  وشريف  عاقل  كل 

واإلرشاد.
وعن فرار قادة احملاور ورفعت 
قال:  االنظار،  عن  عيد  وعلي 
انا ارفض كلمة هروب، وقادة 
احملاور هم أشراف وأنا أحبهم، 
الذي  السيف  ضد  لست  أنا 
جيرحين بل إنين ضد من يشد 
على هذا السيف، الساسة يف 
املدينة، هم الذين صنعوا قادة 
الساسة  ضحية  وهم  احملاور 

غرر  قد  أبطال  هم  والزعماء، 
بهم وحياربون من أجل إسالمهم 
هكذا يعلمون. حياربون من أجل 
العرض والشرف وأنا معهم مع 
كل من أمسك ببندقية ولكنين 
لست مع من ميول ولديه مآرب 

أخرى ومصاحله اخلاصة.
وعلي  برفعت  إتصاله  وعن 
يف  وعلي  رفعت  قال:  عيد، 
قلوب شعبهم، والشعب يعترب 
وطنيا  رمزا  عيد  يوسف  علي 
متهمان،  أنهما  عن  مبعزل 
فالزعامة شيء واإلتهام شيء 
آخر. ونوكل ذلك للقضاء الذي 
فيحكم  جمراه  يأخذ  أن  عليه 
ال  حنن  أوالرباءة،  باإلدانة 

نتخطى القانون وال النظام.
ولدى سؤاله للمرة الثانية عن 
علي عيد، قال: أنا ال أتصل إال 
بأحبابي، وعلي عيد هو لألمور 
الصعبة اليت هي على مستوى 
الصعب،  الرقم  كونه  الوطن، 
إنسان  أي  مقدور  يف  وليس 
له  عمل  يف  إال  به  اإلتصال 

وزن وقيمة.

توفيق سلطان
مؤمترا  سلطان  توفيق  وعقد 
صحافيا يف منزله يف طرابلس 
قال فيه: لن أخرج على إمجاع 
بعودة  بفرحتهم  بلدي  أهل 
مدينتنا  اىل  واالستقرار  األمن 
أخفي  ولن  طرابلس.  العظيمة 
اليت  مواقفي  بصوابية  فرحيت 
ما توقفت عن طرحها والتحذير 
طرابلس  على  املؤامرة  من 
أهداف  لتحقيق  واستخدامها 

ظن البعض أنها ختدمهم.
مع  وتعارضنا  حتذيرنا  رغم 
وممارساتهم  توجهاتهم 
وشعاراتهم اليت مل ختدم أحدا، 
خراب  زيادة  هو  أجنزته  ما  بل 

وفقر طرابلس.
املنطقة  هي  طرابلس  ليست 
فيها  اليت  لبنان  يف  الوحيدة 
خالفات سياسية، لكنها املنطقة 
الوحيدة اليت أخذ االختالف فيها 
صراعا دمويا وطائفيا ومذهبيا 
بغيضا، بعيدا عن أخالق أهلها 
لقد  ومصاحلها.  وتارخيها 
يقاتلوا  ومل  بطرابلس  قاتلوا 
دوالر  مليون  مئة  أجلها،  من 
من  الوزراء  جملس  يف  أقرت 
بامتناع  حجبت  طرابلس  أجل 
طرابلس  إبن  املالية  وزير 
املدينة  ملشاريع  صرفها  عن 
لتحسني  والضرورية  امللزمة 

ظروف معيشة الناس.
الطرقات  أموال  أضاف: 
بعدما  إال  تعنتا،  تصرف  مل 
غازي  األشغال  وزير  استقال 
بشكل  فصرفت  العريضي، 

مشبوه استوجب توقيفها.
وكذلك  إختنق،  بريوت  مرفأ 
شوارع بريوت من زمحة السري، 
ومع ذلك هناك مشروع توسعة 
لزيادة  الرابع  احلوض  بردم 
احلاويات،  حمطة  وإستيعاب 
وزير  حيجب  الذي  الوقت  يف 
املشروع  عن  املال  طرابلسي 
احللم لطرابلس وينذر املتعهد 

وحييل مدير املرفأ على املدعي 
وبالتالي  تعنتا.  املالي  العام 
أال  الطرابلسي  الشعب  على 
بل  املسؤولية،  الدولة  حيمل 
جيب أن حيمل قيادات املدينة 
تذكروا  واليوم  املسؤولية، 
من  ليس  دوالر  مليون  املئة 
أجل  من  بل  طرابلس  أجل 

مصاحلهم االنتخابية.
وتابع: مخس سنوات من العنف 
سقط فيها 210 ضحايا و1500 
مصاب، أبنية مهدمة، إقتصاد 
منهار، أنني أهل املدينة وصل 
ذلك  ومع  العامل،  عواصم  اىل 
بقيت املؤامرة مستمرة واخلطط 
وتسريبات  متكررة  املبيتة 
األمن  حتقيق  بأن  االعالم 
والكل  الضحايا،  آالف  يكلف 
مشارك أو متعايش أو صامت 
بأحسن احلاالت. كانوا يقولون 
ألفي  تكلف  األمنية  اخلطة  إن 
كيف  وجدنا  وباألمس  قتيل، 
العناق  من  سيموتون  كانوا 
مع  البقالوة.  وأكل  والتقبيل 
ترحييب وبهجيت مبا توصلنا إليه 
األهمية،  بقيت نقطة يف غاية 
أمل يئن األوان خللع هذا الثوب 

التنكري ملدينة طرابلس.

عهد الدراجات
عهد  انتهى  لقد  وقال: 
االرهابية  النارية  الدراجات 
الدراجات  عهد  يف  وأصبحنا 
اهلوائية احلضارية. فاىل وقفة 
ضمري بكل شجاعة بعدما زالت 
واليت  الظالمية،  املرحلة  هذه 
مياثلها  ما  طرابلس  على  مرت 
سابقا وزالت، ولكن بصماتها 
ال تزال ماثلة اىل اآلن وعنوانها 
احلميد  عبد  الزعيم  متثال  إزالة 
املعروفة  الساحة  من  كرامي 
معامل  لتغيري  توطئة  بامسه، 
تنكريا  ثوبا  وإلباسها  طرابلس 
على  املستمرة  املؤامرة  خيدم 

طرابلس بل على لبنان.
إن اهلل مالك السموات واألرض 
ال حيجم بتسمية ساحة بامسه، 
كل  يف  نوعه  من  فريد  وهذا 
دول العامل االسالمي حتى تلك 

اليت حكمها االرهاب.
وطالب بإعادة متثال عبد احلميد 
كرامي اىل مكانه، كي يطمئن 
إبن اجلوار والسائح واملستثمر 
اىل  طرابلس  تعود  ولكي 
أصالتها، وقد وجدنا أن متثال 
مكانه  اىل  عاد  الصلح  رياض 
أزيل  وكيف  الدولة،  برعاية 
متثال عبد احلميد كرامي بصمت 
فليس  وتواطئها،  الدولة 
عبد  من  أفضل  الصلح  رياض 
احلميد كرامي، وليست بريوت 

أفضل من طرابلس.
من  حمذرا  سلطان  وختم 
طرابلس،  إفقار  يف  التمادي 
يعلم  الكل  أن  اىل  والفتا 
املرض، لكن ال أحد يتجرأ على 
الثروات  جيمع  والكل  الكالم، 
تزداد  واملدينة  طرابلس،  من 
تصنع  مل  املؤامرة  وإن  فقرا، 
يف لبنان، وال التسوية صنعت 

يف لبنان.
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كل  بري:  فأجاب  العسكرية. 
جيوش العامل لديها لوحات.

ان  قباني  النائب  واقرتح 
األزرق  اللون  لوحة  تشطب 
بهذا  السري  فتم  للنواب، 

اإلقرتاح.
اجلسر  مسري  النائب  وأثار 
لسيارات  اللوحات  موضوع 

عسكرية للمدنيني.
النواب  جملس  رئيس  نائب 
فريد مكاري لفت اىل تضارب 
الوزراء  لوحات  بني  األرقام 
هناك  ان  إذ  قائاًل:  والنواب 
نفس  حيملها  للنواب  أرقامًا 

الرقم الوزراء.
فأوضح بري انه يكتب حكومي 

عليها.
يبقى  ال  ان  فتوش:  ومتنى 
باألرقام،  بالتعديالت  النص 
ألن التعديل هو حتريف، هذه 
فيها  واملخالفة  رمسية،  لوحة 

هي جناية وليست جنحة.
اللوحات  إزالة  ضد  انه  واكد 
بري:  فقال  للنواب،  الزرقاء 

مهم أرقام ولكن ال لون.
من  كثري  فتوش:  ورد 
لديهم  اخلاصة  املؤسسات 
األمن  كقوى  خاصة،  ارقامًا 
حلو  وأضاف:  الداخلي، 
اىل  نصل  ال  ولكن  التواضع، 
هذه املرحلة، فال أرى تشريعًا 

بل تشويهًا.
دون  النواب  بري:  ورد 
اىل  مذكرة  قّدموا  مبالغة 
األمن الداخلي حول رقم لوحة 
األرقام  نفس  حيث  النائب، 
شحن  كميون  على  موجودة 
يف  لذلك  خضار،  سيارة  او 
العربة  تكون  اللوحات  موضوع 

يف التنفيذ والقصة أخالقية.
بري  متنى  اإلطار  هذا  ويف 
تقديم  عند  النواب،  على 
اقرتاح معجل مكرر أال يتجاوز 

الصفة.
أن  اىل  قباني  اشار  وهنا 

االقرتاح من مادة وحيدة.
لإللتباس  بالنسبة  واضاف: 
اللوحات  فإن  األرقام،  حول 
تصدر عن وزارة الداخلية حيث 
ميكن  ال  واحدة  نسخة  هناك 
العسكرية  واألرقام  تزويرها 

تعطى للعسكريني فقط.
وقال بري: يعمل بهذا القانون 

بعد ستة أشهر.
مسألة  سالم  الرئيس  واثار 
الذي حيتاج اىل  هذا اإلقرتاح 
املزيد من الدرس فأحيل اىل 

اللجان.
القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
املكرر الرامي اىل تصحيح خطأ 
 243 رقم  القانون  يف  مادي 
 2012/10/22 بتاريخ  الصادر 
اجلديد  السري  بقانون  املتعلق 

فأحيل اىل اللجان.
املهرجانات الدولية

القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
إعفاء  اىل  الرامي  املكرر 
املهرجانات الدولية من بعض 
الضرائب والرسوم فأحيل اىل 

اللجان النيابية املختصة.
القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
املكرر الرامي اىل تعديل بعض 

أحكام القانون املتعلق مبزاولة 
مهنة الصيدلة.

الصحة  جلنة  رئيس  وشرح 
وضع  جمدالني  عاطف  النائب 
هذا اإلقرتاح، الذي جاء ليسّد 

بعض الثغرات.
اإلستعجال  صفة  وطرحت 
فصّدقت، واقرتح النائب علي 
اإلقرتاح  على  تعدياًل  املقداد 
حول  مناقشة  وجرت  فسقط، 

هذا اإلقرتاح فصّدق معداًل.
القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
إعفاء  اىل  الرامي  املكرر 
اللبناني  اجليش  شهداء  ورثة 
رسوم  من  املسلحة  والقوى 
ان  نقوال  فأوضح  اإلنتقال 
هناك الكثري من ورثة اجليش 
ليس لديهم القدرة على وضع 

هذه األموال.
للجيش  ووفاء  وأضاف: 
اللبناني الذي يقوم بالتضحيات 

ان نقول هلم شكرًا.
لصفة  بالنسبة  بري:  وقال 

اإلستعجال فقصّدقت.
وأوضح فتوش ان هناك رسم 
ان  جيب  الذي  اإلرث  انتقال 

نعفي ورثة اجليش منه.
احلجار  حممد  النائب  وأّيد 

اإلقرتاح.
حسن  علي  الوزير  واقرتح 
على  فقرة  إضافة  خليل 
اإلقرتاح تركات شهداء اجليش 
الذين  األمنية  القوى  وسائر 
 2006/7/12 من  استشهدوا 
تسديدها  مت  قد  يكن  مل  إذا 

بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وسائر  لتصبح  عبارة  وعدلت 

القوى األمنية املسلحة.
يشمل  النص  بري:  فقال 

اجلميع.
وصّدق اإلقرتاح معّداًل.

القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
املكرر الرامي اىل إنشاء حمكمة 
خاصة للجرائم املالية. فأحيل 
والعدل  اإلدارة  جلنيت  اىل 

واملالية.

نظام املوظفني
القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
املكرر الرامي اىل إلغاء الفقرة 
من   5 املادة  من  الرابعة 
املرسوم اإلشرتاعي رقم 112 
املتعلق   1959/6/12 تاريخ 
بنظام املوظفني، فرتك جانبًا.

القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
ختفيض  اىل  الرامي  املكرر 
على  املتوجبة  الغرامات 
خمالفات  تسويات  متأخرات 

البناء فصّدق.
متأخرات الرسم البلدي

القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
ختفيض  اىل  الرامي  املكرر 
الغرامات املتوجبة على متأخرات 

الرسوم البلدية فصّدق.
املكرر  املعجل  اقرتاح  وطرح 
الرامي اىل تعديل بعض أحكام 
الصادر   243 رقم  القانون 
املتعلق   2012/10/22 بتاريخ 
بقانون السري اجلديد. فصّدق 

اإلقرتاح.
القانون املعجل  وطرح اقرتاح 
باإلنتخابات  املتعلق  املكرر 
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النظام  هي  النسبية  النيابية 
يف التمثيل النيابي.

فقال خميرب: قانون اإلنتخابات 
مضيفًا:  األهمية،  غاية  يف 
لقانون يعتمد اإلصالح النسبية 
حلسن  أهميته  ملدى  كمقدمة 
وترك  اللبنانيني،  متثيل مجيع 
التفاصيل لتحّدد يف اقرتاحات 

أخرى.
اإلستعجال  صفة  طرحت  ثم 
فسقط.  اإلقرتاح  هذا  على 
سامي  النائب  اعرتض  وهنا 
اجلميل ومتنى على الرئاسة ان 
تضع على جدول أعمال اجللسة 
اإلنتخابات  قوانني  املقبلة 
وحتى  جاهزة  لتكون  النيابية 
ال يصبح الوقت ضاغطًا قبيل 

موعد اإلنتخابات النيابية.
رئاسة  ان  بري  الرئيس  فرد 
اجمللس النيابي مل تقصر يف 
اإلنتخابات  لقانون  السعي 
اجلديد، وتعرفون كم استغرقنا 
اىل  تصل  لكي  الدرس  من 
قانون إنتخابي جديد، والنسبية 
أهم وأهم ايضًا والرأي ليس 
لكم  يعود  األمر  إمنا  لي فقط 
واألولوية اآلن لسلسلة الرتب 
والرواتب وإن شاء اهلل يكون 
هذا املوضوع منجز يف القريب 

العاجل واهلّمة هّمتكم.
املقبلة  اجللسة  بري:  وأضاف 
الرئيس  ألن  األربعاء  نهار 
هناك  تكون  لن  سالم  متام 
الثالثاء  الوزراء  جلسة جمللس 
يومي  جلستنا  تكون  وبالتالي 

األربعاء واخلميس.
اجللسة  حمضر  تلَي  وهنا 
تشري  الساعة  وكانت  وصّدق 

اىل الثانية ومخسة دقائق. 

واإلصالح  التغيري  تكّتل  عقد 
برئاسة  األسبوعي  اجتماعه 
دارته  يف  عون  ميشال  العماد 

يف الرابية.
سّر  أمني  تال  اللقاء،  وبعد 
كنعان  ابراهيم  النائب  التكّتل 

بيان اإلجتماع، فقال:
»اجتمع تكّتل التغيري واإلصالح 
وعلى جدول أعماله البنود اليت 
النيابّية  اجللسات  يف  سُتطرح 
دراستها  بصدد  وحنن  املقبلة، 
كّل بنٍد على حدى، الخّتاذ القرار 

املناسب لكّل منها.
إاّل أّن املهّم يبقى يف أّن عودة 
اجمللس  إىل  التشريع  عجلة 
الّتفاؤل  إىل  تدعو  النيابي 

بالّنسبة  األمر  وكذلك  واخلري، 
من  الوزراء  جملس  انعقاد  إىل 
حيث الشكل. من حيث الّشكل، 
اخلري  ُيستكمل  أن  نأمل  ولكن 
يتّم  مبا  اإللتزام  خالل  من 
عندما  خصوصًا  عليه،  التفاهم 
سياسية  تفاهمات  هناك  يكون 

ُترتجم بقوانني.
هذا  عن  نتحّدث  ملاذا  ولكن 
واجهنا  ألّننا  اليوم؟!  املوضوع 
ُمرّبرة  غري  محلة  الّصباح  منذ 
واقع،  أّي  إىل  مستندة  وغري 
فبالّنسبة إىل موضوع املياومني 
 2012 العام  أّنه يف  نؤّكد  حنن 
حصل اّتفاق نيابي شاركت فيه 
جمموعٌة من الكتل، ومّت الّتداول 

األخرى،  الكتل  بقية  مع  به 
نيابية  كتلة  كل  مّثل  حيث 
وقد  اإلّتفاق،  على  وّقع  نائب 
وّقعت بدوري عن تكّتل الّتغيري 
احلاج  وّقع  كما  واإلصالح، 
اهلل،  حزب  كتلة  عن  عّمار  علي 
كتلة  عن  بّزي  علي  واألستاذ 
الّتنمية والّتحرير، باإلضافة إىل 
أّنه حصل تفاهم أيضًا مع سائر 
الكتل الّنيابية اّليت مّت إبالغها أو 
األخذ برأيها، بعدها مّت الّتوافق 
يف هذا الّشأن. ولّكننا تفاجأنا 
اليوم بأّن هذا املوضوع مل يعد 
اليت  بالكتل  مرتبطًا  موضوعًا 
بشخص  إمّنا  عليه،  تفاهمت 

واحد وهو أنا.
سبق ووّقعت وأحتّمل مسؤولية 
أّن  ألكّرر  أعود  ولكن  توقيعي، 
هذا الّتوقيع كان ترمجًة الّتفاٍق 
وهكذا  ُيقال  وتقين.  سياسي 
ُأبلغنا، أّن اجلميع كانوا مّتفقني 
املياومني. من  عليه مبن فيهم 
هنا فإّن أّي تعديالت، جيب أن 
املكّونات  جمموعة  على  ُتطرح 
اإلّتفاق..  على  وّقعت  اّليت 
ولكن الّسؤال هو ملاذا حصلت 
قبل  أي  اليوم،  احلملة  هذه 
انعقاد  من  ساعة  الـ24  حوالي 

اجللسة الّتشريعية؟!
صحيح  بشكل  اإلستمرار  نأمل 
اليت  الدقيقة  املرحلة  ظّل  يف 
منّر بها، وذلك من خالل التأكيد 
على إلتزاماتنا، وإن كان هناك 
أن  جيب  لطرحه،  موضوع  من 
بأكملهم،  املعنيني  على  ُيطرح 
وأاّل ينحصر عند شخص أو نائب 
أو طرف سياسي. حنن أكثر من 
وخري  اللبنانيني  حبقوق  طالب 
دليل على ذلك كان املوازنات، 
والرواتب،  الرتب  وسلسلة 
وغريها  والفروقات،والضمان 
من احلقوق، إضافًة إىل موضوع 
ندعم  حنن  لذلك  املياومني. 
مجيع احلقوق، ولكن ال جيب أن 
أن  أو  حّق  باستعمال  نتعّسف 

نظلم أحدًا.
املياومني،  مع  اليوم  حصل  ما 
يف  كبري  بشكل  أوضحناه 
اإلعالم، ونأمل أن تكون اجللسة 
كما  هادئة،  غدًا  التشريعية 
اإلقرتاحات  مجيع  من  ونأمل 
منذ  إحالتها  مّت  اليت  واملشاريع 
جملس  أدراج  يف  وبقيت  فرتة 
النظام  أزمة  بسبب  النواب 
الكبرية أن تأخذ طريقها بشكل 
الشعب  حيصل  كي  صحيح، 

اللبناني على كافة حقوقه.
إجتماع  يتأخر  أاّل  نأمل  كذلك، 
خّص  ما  يف  املشرتكة  اللجان 
والرواتب،  الرتب  سلسلة  ملف 
على  املال  ووزير  اّتفقت  وقد 
الوصول  ونتمنى  كما  ذلك، 
سبق  الذي  نفسه  احلّل  إىل 
وتوصلنا إليه يف إجتماع اللجنة 
التأكيد  نكّرر  الذي  الفرعية، 
أّن ذاك اإلجتماع حصل حبضور 
دعونا  النيابية.  الكتل  مجيع 
أقّله يف  اللبناني  الشعب  نريح 
يتنّصل  أاّل  نتمّنى  مطالبه.. 
من  األخرية  اللحظات  يف  أحد 
التفاهمات اليت نقوم بها، ألّن 
مصداقية  على  تأثري  ذلك  يف 
على  وليس  كلها،  الدولة 

مصداقيتنا الشخصّية«.

النائب كنعان بعد اجتماع تكّتل التغيري واإلصالح:

نتمّنى عدم التنّصل من التفاهمات اليت نقوم بها

العماد  اجلمهورية  رئيس  عرض 
القصر  يف  سليمان،  ميشال 
امس  بعبدا  يف  اجلمهوري 
االول، مع نائب رئيس احلكومة 
مسري  الوطين  الدفاع  وزير 
وبعض  الراهنة  لألوضاع  مقبل 
امللفات اليت تتوىل جلان وزارية 
اىل  اضافة  متابعتها.  برئاسته 
الوضع األمين وسري تنفيذ خطة 

طرابلس.
مع  سليمان  الرئيس  وتناول 
اخلوري  ناظم  السابق  الوزير 
السائدة  السياسية  التطورات 

راهنا على الساحة الداخلية.
واستقبل رئيس اجلمهورية الوزير 
واملطران  اخلازن  فريد  السابق 
يف  البحث  ومت  مظلوم،  مسري 

شؤون عامة مطروحة راهنا.
ومن زوار بعبدا، وفد من مجعية 

اطلع  واحرار  لبنانيون  فخر  بكل 
توجهاته  على  سليمان  الرئيس 
مواقف  سقف  حتت  تندرج  اليت 
رئيس اجلمهورية الوطنية، الفتا 
عصري  قانون  انتاج  اهمية  اىل 
يعكس  النيابية  لالنتخابات 
للبنانيني  ووطنيا  حقيقيا  متثيال 
ضمن  وطين  اختيار  قاعدة  على 

املناصفة.
ورحب الرئيس سليمان بالوفد، 
هيئات  اقدام  اهمية  اىل  مشريا 
ومالحقتها  املدني  اجملتمع 
القضايا الوطنية وتوسيع مروحة 
حتركها يف كل االجتاهات لبلوغ 

الدولة املرجتاة من اللبنانيني.
النائب  اجلمهوري  القصر  وزار 
السابق مسري عازار مع وفد من 
سليمان  للرئيس  شكر  العائلة 

تعزيته بوفاة شقيقتيه. 

سليمان تابع مع مقبل سري اخلطة األمنية 
وعرض األوضاع العامة مع زواره

أثنت املواقف السياسية والروحية 
والوزارية على حسن سري اخلطة 
االمنية يف طرابلس، مؤكدين أن 
الدولة قادرة على بسط سلطتها 

متى حزمت أمرها.
فقد أثنى الرئيس سعد احلريري 
اخلطة  تنفيذ  سري  حسن  على 
االقتتال  مظاهر  إلنهاء  األمنية 
مدينة  يف  املسلحة  والفوضى 
واهلدوء  األمن  وإعادة  طرابلس 

واالستقرار.
مكتبه  وزعه  تصريح  يف  وقال 
لنا من اإلشادة  بد  االعالمي: ال 
اليت  املتخذة  التدابري  بنجاح 
اخلطة  لتنفيذ  احلكومة  وضعتها 
األمنية على النحو اجلاري، مبواكبة 
حثيثة من اجليش اللبناني والقوى 
األبية، ألن  األمنية يف طرابلس 
قادرة  الدولة  أن  يظهر  ذلك 
وسيادتها  سلطتها  بسط  على 
يف  األمور  بزمام  واإلمساك 
متى  كافة  اللبنانية  املناطق 
حزمت امرها، وعندما يتخذ القرار 
السليم بهذا اخلصوص. الوطين 

اننا نتابع باهتمام شديد تفاصيل 
تنفيذ اخلطة ونتطلع اىل الساعة 
اليت تستعيد فيها طرابلس كامل 

التواصل  مدينة  لتبقى  عافيتها 
واالرادة  املشرتك  والعيش 

الوطنية.
قبالن

اجمللس  رئيس  نائب  واثنى 
اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ 
اجلهود  على  قبالن  األمري  عبد 
لتعميق  واملباركة  املبذولة 
وعودة  الشمال  يف  املصاحلة 
طرابلس  اىل  واالستقرار  اهلدوء 
الشمال  اهالي  ان  سيما  وال 
حيبون  التالقي،  اىل  تواقون 
طاملا  وهم  والوئام  السالم 
كانوا اخوة وال يزالوا اهل مودة 
بوتقة  يف  منصهرين  وتعاون 

الوحدة الوطنية.
الشيخ حسن

ونوه شيخ عقل طائفة املوحدين 
الدروز الشيخ نعيم حسن باخلطة 
اجليش  نفذها  اليت  األمنية 
يف  األمنية  والقوى  اللبناني 
مدينة طرابلس، ورأى انها خطوة 
دفعت  ان  بعد  انتظارها  طال 
باهظة  أمثانا  وأبناؤها  طرابلس 
املتكررة،  القتال  جوالت  جراء 
اخلطة  هذه  تعميم  يتم  أن  آمال 
على خمتلف املناطق اللبنانية مبا 

مواقف سياسية وروحية أثنت على تنفيذ اخلطة األمنية يف طرابلس

احلريري: الدولة قادرة على بسط سلطتها متى حزمت أمرها
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مجيعهم  اللبنانيني  أمن  يضمن 
يف كل جمال.

درباس
االجتماعية  الشؤون  وزير  ومتنى 
اىل  حديث  يف  درباس  رشيد 
قناة املستقبل، لو يرى اجملتمع 
السياسي اللبناني االمور ببصريته 
وليس ببصره وأن يكون له دوما 
القدرة على التوقع من أجل اختاذ 
القرارات املسبقة، الفتا اىل أننا 
دائما  نكون  عندما  احللول  جند 

على حافة اخلطر.
اليت  األمنية  اخلطة  وقال: 
يف  ممتاز  بشكل  تطبيقها  مت 
داخلي،  بتوافق  أتت  طرابلس، 
فالدولة أشهرت هيبتها ورعايتها 
كافيا  هذا  وكان  طرابلس  يف 
أي  دون  من  اخلطة  لتحقيق 

اشتباك.
السوري القومي

ورحب املندوب السياسي للحزب 
يف  االجتماعي  القومي  السوري 
باإلجراءات  احلكم  زهري  الشمال 
اجليش  اختذها  اليت  األمنية 
منطقة  يف  األمنية  والقوى 
اخلطة  تنفيذ  إطار  يف  طرابلس 

األمنية للمدينة.
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مفاوضات  موسكو  استبقت 
الغاز  إمدادات  حول  كييف  مع 
الروسي وألغت أمس االول آخر 
خفض منحته ألوكرانيا يف سعر 
 485 إىل  الثمن  رفع  ما  الغاز، 
مكعب،  مرت  الف  لكل  دوالرًا 
على  املطبقة  األسعار  أعلى  أي 

الدول األوروبية.
ونقلت وكالة األنباء الروسية 
رئيس  عن  تاس«  »إيتار 
»غازبروم«، اليكسي ميلر، قوله 
احلكومة  رئيس  مع  لقاء  خالل 
مدفيديف  دميرتي  الروسية، 
ارتفع  الروسي  الغاز  »سعر 
)أبريل(  نيسان  من  بدءًا  وُثّبت 
الف  لكل  دوالرًا   485 على 
مدفيديف  وأعلن  مكعب«.  مرت 
باخلفض  العمل  وقف  بدوره 
بقيمة  الغاز  سعر  يف  املعتمد 
يف  اعتمد  والذي  دوالر  مئة 
وزير  وسيجري   .2010 نيسان 
االنتقالي،  األوكراني  الطاقة 
شركة  ورئيس  برودان،  يوري 
اندري  األوكرانية،  غاز«  »نفط 
برملانيون  يرافقهما  كوبوليف، 
يف  حمادثات  أوكرانيون، 
»غازبروم«  رئيس  مع  موسكو 

اليكسي ميلر.
لـ  العامة  املديرة  وحذرت 
الدولي«،  النقد  »صندوق 
أن  من  الغارد،  كريستني 
يكون  قد  أوكرانيا  يف  األزمة 
على  »واسعة«  تداعيات  هلا 
االقتصاد العاملي اذا مل حتظ بـ 
»ادارة جيدة«. ويف بروكسيل 
ندد االحتاد األوروبي والواليات 

الطاقة  باستخدام  املتحدة 
أداة  او  سياسي  »سالح  كـ 

اعتداء«.
ويف هذا السياق دعا رئيس 
اإليطالية،  »إيين«  جمموعة 
اعتماد  إىل  سكاروني،  باولو 
على  للطاقة  اسرتاتيجية 
إىل  تؤدي  األوروبي  الصعيد 
الغاز  على  االعتماد  خفض 
تصريح  يف  وقال  الروسي. 
»فرانكفورتر  صحيفة  اىل 
»بوسع  تسايتونغ«:  الغيمايين 
خططًا  تضع  أن  نظريًا  اوروبا 
تتمكن  حتى  أمورها  وتنظم 
املتوسط  املدى  على  القارة 
غازبروم«،  عن  االستغناء  من 
مضيفًا يف املقابل »جيب اعتماد 
اسرتاتيجية أوروبية ال نرى أثرًا 

هلا يف الوقت احلاضر«.

موسكو ترفع سعر الغاز لكييف قبيل مفاوضات صعبة

National 

Strata Management

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

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

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

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

michael.k@nationalre.com.au

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

أشارت  ذلك،  غضون  يف 
ايران  أن  إىل  مطلعة  مصادر 
حنو  تقدمًا  حققتا  وروسيا 
بالسلع  النفط  ملبادلة  اتفاق 
بليون  قد تصل قيمته إىل 20 
دوالر سيمكن طهران من زيادة 
الطاقة  من  احليوية  صادراتها 

يف حتد لعقوبات غربية.
ناقشت  الثاني  كانون  ويف 
موسكو وطهران اتفاق مقايضة 
يتضمن قيام موسكو بشراء ما 
يصل إىل 500 ألف برميل يوميًا 
من النفط اخلام اإليراني مقابل 
ولفت  روسية.  وسلع  معدات 
البيت األبيض إىل أن مثل هذا 
قلق  »بواعث  سيثري  االتفاق 
خطرة« وسيكون غري منسجم مع 
ايران  بني  النووية  احملادثات 

والقوى العاملية.

الئحتها  فوربس  أصدرت 
وعربيا  العامل  ألثرياء  السنوية 
 37 حنو  القائمة  تضمنت 
عربية،  دول   8 من  مليارديرا 
حلت اململكة العربية السعودية 
بلغ  حيث  األوىل  املرتبة  يف 
 49 السعوديني  ثروات  جمموع 
األمري  وتقدمهم  دوالر،  مليار 

الوليد بن طالل.
حلت  الثاني  املركز  ويف 
ثروات  إمجالي  وبلغ  مصر 
قيمته  ما  بالقائمة  املصريني 
22.3 مليار دوالر وهو ما ميثل 
نسبة 64.67% من إمجالي عجز 
األثرياء  وتقدم  العامة  املوازنة 
بلغت  حيث  ساويرس  نصيف 

ثروته 6.7 مليار دوالر.
بـ14.6  ثالثا  اإلمارات  حلت 
عدد  وبلغ  دوالر  مليار 
املليارديرات فيها 4 شخصيات 

دوالر  مليار   14.6 ميتلكون 
الغرير  عبداهلل  القائمة  وتصدر 
وأسرته بنحو 4.8 مليار دوالر.

الرابع  املركز  لبنان  احتل 
بـ12.3 مليارا وظهر من أثريائه 
6 شخصيات بثروة بلغت 12.3 
جنيب  وتصدرهم  دوالر  مليار 
وطه ميقاتي بإمجالي 6.2 مليار 
دوالر متبوعني بعائلة احلريري.

بـ4  خامسا  املغرب  وحل 
ثروتهم  بلغت  مليارديرات، 
وتصدر  دوالر.  مليار   7.35
عثمان  املغرب  مليارديرات 

بنجلون بـ2.8 مليار دوالر.
ودخلت اجلزائر ألول مرة يف 
القائمة مبلياردير واحد هو أسعد 
الرتتيب  احتل  والذي  ربراب 
 3.2 بلغت  بثروة  عامليا   506
القائمة  وضمت   . دوالر  مليار 
من الدول العربية عمان أيضا.

قائمة اثرياء العرب باالمساء:
 السعودية يف املرتبة األوىل ولبنان رابعًا
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أن  روسي  مصدر  وأعلن 
جانبها  من  »جهزت  موسكو 
إمتام  أن  مضيفًا  الوثائق«  كل 
على  املوافقة  ينتظر  االتفاق 
سعر النفط الذي ستحسب على 

أساسه عملية املبادلة.
اجلانبني  بأن  املصدر  وأفاد 
للمبادلة  ترتيبات  يدرسان 
تتضمن مقايضة النفط االيراني 
يف  مبا  روسية  صناعية  بسلع 
غذائية  ومنتجات  معادن  ذلك 
معدات  اي  يتضمن  لن  لكنه 

عسكرية.
قيمة  ترتاوح  ان  وتوقع 
و20  بليونًا   15 ما بني  االتفاق 
تنفيذه  وسيجري  دوالر  بليون 
قيمة  وسترتاوح  مراحل  على 
ستة  بني  ما  األوىل  املرحلة 

باليني ومثانية باليني دوالر.
وأفادت مصادر ايرانية أيضًا 
 20 ستبلغ  االتفاق  قيمة  بأن 
بليون دوالر. ولفت أحدهما إىل 
أن االتفاق سيتضمن تصدير حنو 
500 ألف برميل يوميًا من النفط 
ملدة سنتني إىل ثالث سنوات. 
وتابع قائاًل »السعر الذي جيري 
عن  منخفض  عليه  التفاوض 
ليس  لكن  الدولي  النفط  سعر 
كثريًا )...( رمبا يقل دوالرات 
قليلة عن سعر السوق«. ولفت 
املسؤول اإليراني إىل أن االتفاق 
سيتضمن أيضًا صواريخ روسية 
بناء  يف  موسكو  من  ومساعدة 

حمطتني نوويتني يف ايران.
مسؤول  أعلن  العراق،  ويف 
يف شركة نفط اجلنوب العراقية 
تراجع صادرات اخلام من جنوب 
إىل  )مارس(  آذار  يف  العراق 
يوميًا يف  برميل  مليون   2.424
صادرات  وكانت  املتوسط. 
السابق  الشهر  يف  اجلنوب 
يوميًا يف  برميل  مليون   2.507

املتوسط.
خام  تراجع  األسواق،  ويف 
عن  أكثر  اىل  لينزل  »برنت« 
105 دوالرات مسجاًل أدنى سعر 
)نوفمرب(  الثاني  تشرين  منذ 
زيادة  املتعاملون  يتوقع  حيث 
اقرتاب  مع  الليبية  اإلمدادات 
فتح  إلعادة  اتفاق  من  احلكومة 

موانئ تصدير النفط.
ونزل »برنت« أكثر من ثالثة 
مقلصًا  األسبوع  هذا  دوالرات 
األمريكي  اخلام  مع  الفجوة 
منذ  مستوياتها  أدنى  إىل 
اخلام  وتراجع  )سبتمرب(.  أيلول 
ليسجل  سنتًا   36 األمريكي 

99.26 دوالر للربميل.

لقي أكثر من أربعني عنصرًا 
اإلسالمية  »الدولة  تنظيم  من 
)داعش(   والشام«  العراق  يف 
مصرعهم يف هجوم فاشل على 

وحدة عسكرية جنوب بغداد. 
على صعيد آخر، جدد الزعيم 
اتهام  الصدر  مقتدى  الشيعي 
املالكي  نوري  الوزراء  رئيس 
ينجح«.  »لن  وهو  بالديكتاتور 
السلطة  عن  باالبتعاد  ونصحه 
اجملال  ليفسح  سنوات  أربع 

لغريه. 
عن  بعيد  شخصيًا  أنه  وأكد 
السياسة، لكنه سيتدخل عندما 
انطالقًا  ضروريًا  ذلك  جيد 
وإسالمي  ديين  »واعز  من 

ووطين«.
أن  معن  سعد  العميد  وأكد 
هلجوم  تصدت  األمن  »قوات 
داعش  عصابات  شنته  فاشل 
الوحدات  إحدى  اقتحام  حماولة 
دويليبة،  منطقة  يف  العسكرية 
)جنوب  اليوسفية  قضاء  يف 
بغداد( ما أسفر عن مقتل أكثر 

40 إرهابيًا«.
مؤمتر  خالل  فقال  الصدر  أما 
النجف  يف  عقده  صحايف 
الشهيلي  جواد  النائبني  مع 
زلت  »ما  الساعدي:  وصباح 
ما  كونها،  السياسة  عن  بعيدًا 
أطفال،  عملية  املخلصني،  عدا 
اعتزلت  وقد  طفاًل  لست  وأنا 
ما هو خطأ. ولكن إذا استدعى 
هناك  وكانت  التقويم  شيء 
ال  اآلن  وأنا  سأتدخل،  مصلحة 
بل  السياسي،  بالواعز  أتكلم 
والوطين  الديين  بالواعز  أتكلم 

واإلسالمي«.
كتلة  على  »أمتنى  وأضاف: 
يف  تفوز  أن  وغريها،  األحرار، 
االنتخابات وختدم شعبها. صوت 
االنتخابات قادم وأنا على يقني 
لن  الديكتاتور  صوت  أن  من 

يفلح«.
مسافة  على  »حنن  وزاد: 

الصدر جيدد اتهام املالكي بـ 
»الديكتاتور« وينصحه باالبتعاد 

عن السلطة 4 سنوات
األحزاب ولكن لسنا  واحدة من 
على مسافة واحدة من املفسد. 
السري عليها  هناك قواعد جيب 
أنا معها سواء من كتلة األحرار 

أو من الكتل األخرى«.
وأشار إىل أن »قرار استبعاد 
املرشحني من االنتخابات، بغض 
النظر عمن استبعدوا كأشخاص، 
على  يدل  إمنا  الصورة  وبهذه 
أصوات  تكميم  هو  واحد  شيء 
بناء  وهذا  احلقة  املعارضة 
واحلزب  للديكتاتورية  واضح 
»صوت  إن  متابعًا  الواحد«، 
املعارضة جيب أن يستمر وعلى 
صوت كشف الفساد أن يستمر 
وإن توجهت البنادق حنوه سواء 
البنادق احلقيقية أو السياسية، 
تسري  أن  جيب  فالدميقراطية 

مبسار صحيح«.
عن  سؤال  على  ردًا  وتابع، 
فقال:  للمالكي  الثالثة  الوالية 
ال  سينتصر  هو  الشعب  »إن 
غريها«،  وال  الثالثة  الوالية 
مضيفًا: »أحب أن أوجه نصيحة 
إىل األخ املالكي إذا كان يظن 
نفسه أنه خدم العراق فليسرتح 
غريه  أتى  إذا  سنوات.  أربع 
أربع  وكان أقل منه فليعد بعد 

سنوات. ال مشكلة يف ذلك«.
نستهدف  ال  »حنن  وتابع: 
جهات  نستهدف  وال  حكومة، 
مصلحة  نريد  حنن  معينة، 
ونريد  فقط  العراقي  الشعب 
كشف الفساد، والفساد موجود 

يف احلكومة وكشفه واجب«.
والشيعة  السنة  وطالب 
يف  بالتصويت  واألكراد 
أعلم.  أنا  وقال:  االنتخابات. 
يريدون أن يهمشوا السنة حتى 
االنتخابات.  يف  يشاركوا  ال 
قصفًا  حمافظاتهم  يف  وأحدثوا 
أن  على  مشددًا  وإرهابًا«، 
»صوت السنة سيعلو. وصوت 
األكراد  وصوت  أعلى.  الشيعة 

سيعلو يف هذه االنتخابات«.
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السياسية  العقوبات  تؤثر  مل 
على  كثريًا  واالقتصادية 
جمموعة  فاختارت  موسكو، 
أخرى  وسيلة  األوكرانيات  من 
وهي  أال  الروس  على  للضغط 
اجلنس  ممارسة  عن  اإلضراب 

معهم.
وحتمل هذه احلملة اليت أطلقت 
شد  بهدف  “فيسبوك”،  على 
االنتباه إىل اجملريات يف القرم 
يف  موسكو  مطامع  من  واحلد 
األراضي األوكرانية، شعار “ال 

تسلمي نفسك للروس”.
هذه  على  القيمات  وتشرح 
اإللكرتوني  املوقع  على  احلملة 
يكمن  اهلدف  أن  هلا  املخصص 
بالسبل  العدو  “مكافحة  يف 
مجيعها”، ويف مقدمها التجارة 

اجلنسية بني البلدين.
الكاتبة  كاربا،  إيرينا  وشرحت 
أهداف  املوسيقية،  املدونة 
احلملة، قائلة “اخرتنا االستفزاز 

نوع جديد من السالح واحلظ؟!
أوكرانيات للروس: لن منارس اجلنس معكم بعد اليوم

البعد  إن  االنتباه،  يلفت  ألنه 
عدم  هو  احلملة  هلذه  احلقيقي 
وحريتنا  كرامتنا  عن  التخلي 
الرئيس  تستهدف  وأمتنا،وهي 
بوتني  فالدميري  الروسي 
متييز  من  وما  وسياسته. 
بأن  مذكرة  املوضوع”،  يف 
روسي  أصل  من  األوكرانيني 
االحتجاج  حركة  يف  شاركوا 
اليت أطاحت يف شباط املاضي 
يانوكوفيتش  فيكتور  الرئيس 

املوالي لروسيا.
هن  املبادرة  هذه  وصاحبات 
سيدات  من  ناجحات”،  “نساء 
وكاتبات،  وصحافيات  أعمال 
كما أن شعار “ال تسلمي نفسك 
قصيدة  من  مقتبس  للروس” 
االوكرانيني  الشعراء  ألكرب 
تاراس تشيفتشنكو حتت عنوان 
شابة  قصة  تروي  “كاتريينا” 
ضابط  غرام  يف  وقعت  ريفية 
روسي وطردها أهلها من البيت 

عن  موسكو  لتبحث يف  وذهبت 
فانتحرت  نبذها،  الذي  حبيبها 

يف نهاية املطاف.
املبادرة  يف  املشاركات  وتبيع 
أيضًا قمصانًا رسم عليها شعار 
األموال  أن تذهب  احلملة، على 
جليشنا  عتاد  شراء  لـ”متويل 

الفقري.
وحصلت الصفحة املفتوحة على 
“فيسبوك” على أكثر من 2300 
مواقع  وتناقلتها  إعجاب  عالمة 
عدة،  روسية شهرية  إلكرتونية 
بعض  سخرية  أثارت  أنها  إال 
آخرون  أبدى  فيما  الروس، 

استياءهم منها.
االوكرانيات  الناشطات  وتنضم 
جمموعة  اىل  املبادرة  هذه  يف 
ليبرييا  يف  النساء  من  كبرية 
وكينيا وتوغو وكولومبيا ودول 
أخرى اخرتن يف السابق اإلضراب 
عن ممارسة اجلنس لثين الرجال 

عن الذهاب اىل احلرب.

يف وقت جددت التفجريات أمام 
فيها  ُقتل  اليت  القاهرة  جامعة 
أالربعاء،  الشرطة،  يف  عميد 
املسؤولية  شأن  يف  اجلدال 
»اإلخوان  مجاعة  تتحملها  اليت 
املسلمني« وحلفاؤها عن أعمال 
العنف، كشف عضو يف »حتالف 
للرئيس  املؤيد  الشرعية«  دعم 
املعزول حممد مرسي أن أطرافًا 
العنف  »تدعم  التحالف  داخل 
أن  إىل  مشريًا  عنه«،  وتدافع 

هذا أدى إىل خالفات. 
طالب  تظاهرات  جنوح  ولوحظ 
اجلامعات،  يف  »اإلخوان« 
األبرز  االحتجاجي  احلراك  وهو 
حاليا،  املصري  الشارع  يف 
متزايد  شكل  يف  العنف  إىل 
حرق  حوادث  تكررت  إذ  أخريًا، 
السيارات يف ساحات اجلامعات 
وحتطيم واجهات املباني، ورشق 
واأللعاب  باحلجارة  الشرطة 
احلارقة  والزجاجات  النارية 
اخلرطوش  طلقات  أحيان  ويف 
هامش  على  االشتباكات  خالل 

التظاهرات.
بيد أن عضو املكتب السياسي 
لـ »حتالف دعم الشرعية« خالد 
سعيد نفى تورط أي من القوى 
يف  التحالف  فيه  املنضوية 

أحداث العنف األخرية.
أمنية  أجهزة  »هناك  إن  وقال 
أجل  من  الدولة  يف  تعبث 
توريط أجهزة أخرى يف إجهاض 
أيضا  وهناك  الطالبي،  احلراك 
رأسهم  على  اخلارج  يف  أعداء 
أن  واعترب  الصهيوني«.  العدو 
»التحالف ليست له مصلحة يف 
أن  ُيفرتض  الذي  العنف  هذا 

ُتهضه األجهزة األمنية«.
»اجلماعة  يف  القيادي  لكن 
أبرز  أحد  وهي  اإلسالمية«، 
ياسني  حممد  التحالف،  أطراف 
قال إن »هناك من يدعم العنف« 

يف التحالف.
عدة  آراء  »هناك  أن  وأضاف 
يف التحالف. من داخل السجون 
والقيادات يف الداخل هلم رأي 
أن  ويف اخلارج هلم رأي، حتى 

كل  داخل  متعددة  آراء  هناك 
طرف«.

يف  »القيادات  أن  وأوضح 
أو  اإلخوان  من  سواء  اخلارج، 
األكثر  هي  اإلسالمية،  اجلماعة 
تشددا، واألسباب معروفة وإن 

جادلوا«.
خري  »التجارب  أن  إىل  وأشار 
زج  حني  الستينات  يف  مثال. 
بدأت  السجون  إىل  باإلخوان 
االنقسامات... العنف فكرة تبدأ 
ثم  عقلية  إىل  لتنقلب  عاطفية 
شرعية... احلدث هو ما يؤثر يف 
الفرد. ينظر إىل األمور بعاطفة، 
وبعدها ُيالقي التشدد هوى يف 
النفس«. واعترب أن املمارسات 
األمنية وانسداد األفق السياسي 

تدفع يف هذا االتاه.
يف  »احلراك«  بأن  وأقر 
لتعليمات  وفقًا  يتم  اجلامعات 
يف  سواء  القيادات  من  تصدر 
أن  وأضاف  اخلارج.  أو  الداخل 
االجتماعي  التواصل  »شبكات 
بني  لالتصال  مهمة  وسيلة 

والفاعلني من شباب  القيادات 
الشباب  هؤالء  اجلامعات... 
منظمون«. وقال إن »القيادات 
فقط،  العامة  السياسة  ترسم 
والتنفيذ للقادة امليدانيني. مثاًل 
استمرار  العامة  السياسات  من 
على  اهلجوم  وتنب  املسريات 
مع  االشتباك  أو  املنشآت 
الشرطة، أو استمرار املسريات 
واهلجوم  بالشرطة  االحتكاك  مع 

على سياراتها«.
الكربى  »املشكلة  أن  وأضاف 
أدخلت  اجلامعة  تفجريات  أن 
املعادلة،  يف  الناسفة  العبوات 
للبلد،  فادحة  أضرارًا  ُيسبب  ما 
يكون  للدولة  حيدث  ضرر  وأي 
للتيار اإلسالمي النصيب األوفر 

منه يف رأيي«.
املغلقة  االجتماعات  أن  وأكد 
حول  نقاشات  تشهد  للتحالف 

»العنف«.
يرفض  »البعض  إن  وقال 
على  ويشدد  حجته  ويقول 
ضرورة تنب العنف، لكن آخرين 
يرددون احلديث عن أن الشرطة 
غري  كالم  وهو  أفرادها،  تقتل 
منطقي ومؤسف أن يردد الفرد 
به...  هو شخصيا  يقتنع  ال  ما 
يف النهاية يقول بعضهم: ماذا 
قراراهم  هؤالء  السلمية؟  جنت 
اتهام  إىل  ويسارعون  واضح 

معارضيهم بالتقاعس«.
وروى أنه »ذات مرة منا إىل علم 
بعض القيادات أن هناك شبانًا 
اجليزة  يف  الطالبية  منطقة  يف 
متفجرات،  لتصنيع  يعدون 
فتواصلنا معهم وحاولنا إثناءهم 
اخليار،  هذا  خبطورة  وإقناعهم 
نصيحة  رغم  أصروا  لكنهم 
التحالف واشرتوا موادًا وصنعوا 
عليهم  القبض  ومت  متفجرات، 
الطالبية  خلية  أفراد  ضمن 
املتهم فيها 27 شخصا من أفراد 
اإلخوان واجلماعة اإلسالمية منهم 
فارون«.  والباقي  موقوفون   5
الشباب  »نناقش  وأضاف: 
معظم  رأيهم...  على  ويصرون 
يف  السلمية  تتبنى  القيادات 
الداخل على األقل«، موضحا أن 
اإلخوان  جلماعة  العام  »األمني 
الفار حممود حسني له دور بارز 
يف عمل التحالف، لكن ال أجزم 

برأيه من العنف«.
غري أن القيادي يف التحالف خالد 
سعيد قال إن »هذه النقاشات 
القوى  وكل  مطلقًا،  تري  ال 
كخيار  السلمية  على  جممعة 
نفيًا  أنفي  ووطين...  شرعي 
قادة  من  أي  يكون  أن  قاطعًا 
ذات  العنف...  يدعم  التحالف 
التحالف  قيادات  أكرب  أحد  مرة 
حني مسع يف اجتماع أن بعض 
االنفعال،  يف  ستبدأ  الناس 
العنف  قال بوضوح: من يتبنى 
الشرعي  خيارنا  هذا  منا.  ليس 
أصال  مسموح  وغري  والوطين، 
يطرح  من  الفكرة...  مبناقشة 
من  خيرج  العنف  عن  فكرة 
أن  ورأى  يقوهلا«.  ثم  التحالف 
من  جياًل  خلقت  احلالية  »األزمة 
غري  حنن  الفرديني  اجلهاديني 
املسؤول  عنهم...  مسؤولني 
تقتل  اليت  السلطة  هي  عنهم 

الناس يف الشوارع«.

مصر:العنف يصّدع حتالف دعم مرسي

to His Eminence Cardi-
nal George Pell, Prefect 
of the Secretariat for the 
Economy
from Bishop Antoine-
Charbel Tarabay, Ma-
ronite Bishop of Austra-
lia.
Your Eminence,
On this joyous occasion 
of your appointment as 
Prefect of the Secretariat 
for the Economy, I offer 
my warmest congratula-
tions and priestly solidar-
ity. I also speak on behalf 
of the tens of thousands 
of Australian Maronites 
who share my admira-
tion and respect for Your 
Eminence, based upon 
my own experience of the 
last twelve years or so, 
since my arrival to Aus-
tralia.
I am not only impressed 
but also touched by the 
support of Your Emi-
nence for our Maronite 
Church, institutions and 
schools, not least for St 
Charbel’s, Punchbowl, 
where I was Principal 
for some years. We were 
very fortunate to have the 
benefit of your wisdom 
and diligence. Your Emi-
nence was always cheer-
ful in your dealings with 
us, and generous with 
your time and experi-
ence, although you were 
clearly an extraordinarily 
busy man.
This is a bittersweet time 
for the Catholics of Syd-
ney. We rejoice in this 
appointment but we will 
definitely miss your pres-
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ence and the leadership 
abilities which have been 
in evidence throughout 
your tenure as Archbish-
op of Sydney, not least at 
the time of World Youth 
Day. I remember when 
even the secular media 
praised the homily on the 
“Good Shepherd” which 
Your Eminence delivered 
at the opening ceremony 
on 15 July 2008.
Your Eminence, thank you 
for being an inspiration. 
You have been outstand-
ing in your commitment 
to education, welfare 
and to the doctrine of the 
Church. You have taught 
many of us that our aim 
must be to lead the faith-
ful to the green pastures 
of salvation. Education 
and formation in the doc-
trine of the Church serve 
that purpose.
Your Eminence, bearing 
in mind your words dur-
ing the farewell Mass at 
St Mary’s Cathedral, “I go 
willingly and happily, well 
aware of at least some of 
the costs of parting and 
aware that I will be shed-
ding one set of burdens 
but only for another”, 
we assure you that our 
prayers will accompany 
you on this new journey, 
as we also ask you to 
keep us in your prayers.
With the assurance of our 
unity and prayers,
Fraternally Yours,
+ Antoine-Charbel Tara-
bay
Maronite Bishop of Aus-
tralia
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اسرتاليات

حذر وزير اخلزانة الفيدرالية 
اجلميع  أن  من  هوكي  جو 
يف  »وجع«  بـ  يشعر  سوف 

العمل إلصالح املوازنة.
ان  اخلزانة  ارقام  وُتظهر 
املوازنة ستبقى يف عجز على 
مدى العقد املقبل إذا تركت 
واعادة  تدقيق  دون  حلاهلا 
حكومة  ظل  يف  وأنه  نظر، 
العمال كان منو اإلنفاق أكرب 
من اثنني يف املئة من وعود 
احلزب، وانه سيصل إىل 6 

يف املئة يف 2018-2017.
وقال السيد اهلوكي ان ذلك 
من شأنه أن يؤدي إىل 16 
الرغم  على  العجز  من  عاما 
من ان اسرتاليا مل تدخل يف 
الركود وان من غري املتوقع 

ذلك.
هوكي   السيد  وقال 
للصحافيني يف سيدني يوم 
االثنني »ما مل نتخذ إجراءات 
تصحيحية فورية يف املوازنة 
اىل  تعود  لن  أسرتاليا  فان 

الفائض )يف املوازنة(«.
هذا  معاجلة  »علينا  واضاف 

األمر ومعاجلته بسرعة.«
انه  من  اخلزانة  وزير  وحذر 
املوازنة  للعجز يف  اذا مسح 
مبواصلة وزيادة الديون فان 
مستوى املعيشة يف اسرتاليا 

سيتدنى.
وقال ستكون هناك قرارات 
اجلميع  على  ويتعني  صعبة 
القيام  على  يساعد  أن 
اثقال« صعبة  »رفع  بـعملية 

يف اصالح املوازنة.
وتابع يقول »إذا سقط العبء 
ثقل  فإن  قليل،  عدد  على 

هذا العبء سيسحقه،«.
وقال انه لن يكون هناك حل 
فضية،  رصاصة  أو  سهل 

املوازنة  اصالح  وسيتجاوز 
ايار   13 يوم  األوىل  سنته 

اىل السنوات الالحقة.
وكان حزب العمال قد ترك 
يف  »ضخمة«  بزيادة  احلكم 
املساعدات  على  اإلنفاق 
والتقديم  والدفاع  اخلارجية 
السيئ لنظام التأمني الوطين 

ضد العجز.
الذاعة  اخلزانة  وزير  وصرح 
مل  »إذا  انه  سي  بي  آي 
نكن على رأس إدارة سليمة 
العجز  ضد  التأمني  لنظام 
الوطين، فانه ليس فقط لن 
يكون مستداما، ولكنه ميكن 
كبرية  مبهزلة  ينتهي  أن 
الوردي(   )العطس  كربنامج 
 900 الـ  شيكات  برنامج  أو 

دوالر«.
ان  هوكي  السيد  وقال 
شيخوخة السكان تضع أيضا 

ضغطا على املوازنة.
اهلوكي  السيد  ولدى سؤال 
عما اذا كان مستداما إعطاء 
لذوي  املعاش  من  جزء 
دوالر  املليون  تفوق  أصول 
من  كهذا  شيئا  »أن   قال 
يؤخذ  أن  انه حيتاج  الواضح 

بعني االعتبار«.
ومن املقرر أن يتسلم السيد 
من  النهائي  التقرير  هوكي 
اإلنفاق  يف  التدقيق  جلنة 

احلكومي بعد غد االثنني.
لشبكة  هوكي  السيد  وقال 
احلكومة  أن  نيوز  سكاي 
تفاصيل  لدرس  مضطرة 
باإلفراج  وعد  لكنه  التقرير، 
أقرب وقت ممكن  عنها يف 
ويف إطار زمين أقل من أربعة 
صدور  استغرقه  مما  أشهر 
 Henry( تقرير هنري للضرائب

tax review( عام 2010.

هوكي  جو  اخلزانة  وزير  تلقى 
لتحقيق   النهائي  التقرير 
صناعة  يف  االنتاجية  مفوضية 

السيارات.
مناقشة  تتم  ان  املتوقع  ومن 
يف الربملان الشهر احلالي، غري 
ان حزب العمال يقول ان ذلك 
هلذه   « الوفاة  »بعد  سيكون 

الصناعة.
املفوضية   من  ُطلب  قد  وكان 
الوطنية  العوامل  يف  النظر 
هذه  على  تؤثر  اليت  والعاملية 
الصناعة، واليت تضررت بشدة 
من عمليات اإلغالق اليت أعلنت 
يف  السيارات  صناعة  عنها 
أسرتاليا من قبل فورد وهولدن 

وتويوتا.
كما ُطلب منها ايضا حبث السبل 
املمكنة لدعم صناعة السيارات 
دافعي  اموال  باستخدام 
االقتصادية  والفوائد  الضرائب 

العرضية.
يف  صدر  أولي  تقرير  وكشف 
ان  ديسمرب  االول/  كانون 
السيارات  صناعة  شركات 
األسرتالية كانت حتت »ضغوط 
الشركات  من  فيها«  هوادة  ال 

اليت لديها  اخلارج  املصنعة يف 
اخنفاض تكاليف العمالة وارتفاع 

الطلب على السيارات.
وجنوب  فيكتوريا  وتعمل 
اسرتاليا، الواليتان الرئيسيتان 
مع  السيارات،  لصناعة 
خطط  على  الفيدرالية  احلكومة 
من  بدعم  القتصاديهما، 
 100 مببلغ  مشرتك  صندوق 

مليون دوالر.
وقال زعيم املعارضة بيل تقصري 
ان التحقيق كان خدعة من قبل 
احلكومة بعد أن جلست لتشاهد 

موت صناعة السيارات.
»بعد  شورتن  السيد  واضاف 
صناعة  إرسال  يف  جنحت  أن 
ترفض  اخلارج،  يف  السيارات 
حكومة ابوت اآلن أن تقول كيف 
العائالت  تساعد  سوف  أنها 
إلجياد  جبد  العاملة  االسرتالية 

عمل جديد«.
ابوت  السيد  على  »جيب  وقال 
اإلنتاجية  جلنة  تقرير  اطالق 
تقرير  مع  جنب  إىل  جنبا  فورا، 
ال  الذي   حكومته  تدقيق  جلنة 
غرب  الناخبينوالية  من  يزال 

اسرتاليا«.

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
كشفت   - االلكرتوني( 
تسريبات اطلعت عليها صحيفة 
»ساترداي تليغراف« أن أكثر 
اختاروا  جلوء  طالب   600 من 
أو  طوعا،  بالدهم  إىل  العودة 

عرب إرغامهم على العودة.
تزال  ال  اليت  اإلحصائيات، 
اآلن،  حتى  السرية  نطاق  يف 
منذ  األوىل  للمرة  أنه  تؤكد 
تدفق  حجم  بدأ   ،2008 عام 
أسرتاليا  إىل  اللجوء  طاليب 
عدد  أن  كما  اهلبوط،  يف 
عادوا  الذين  اللجوء  طاليب 
إىل أوطانهم بات يتجاوز عدد 

القادمني.
من  مسربة  إحصائيات  وتظهر 
أن  األسرتالية  اهلجرة  وزارة 

عادوا  شخصا   606 حوالي 
إىل  العودة  على  أجربوا  أو 
االئتالف  بدأ  أن  أوطانهم منذ 
تنفيذ خطته اجلدلية اليت حتمل 

اسم »سيادة احلدود«.
طالب   240 هؤالء،  بني  ومن 
أن  بعد  طواعية،  غادوا  جلوء 
تسلل اليأس يف نفوسهم من 
احلصول على طلب اللجوء، كما 
شخصا   168 احلكومة  ارغمت 

على العودة.
معظم  أن  استطالع  وكشف 
إىل  جاءوا  اللجوء  طاليب 
تسمح  أن  أمل  على  أسرتاليا 
السابقة  العمالية  احلكومة  هلم 
لكن  أسرتاليا،  يف  بالبقاء 
الوضع تغري متاما منذ أن تقلد 

االئتالف رئاسة احلكومة.

تسريبات: 600 طالب جلوء عادوا 
ألوطانهم يف عهد أبوت

هوكي يتسلم تقرير مفوضية 
مراجعة صناعة السيارات
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العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
وزير  أعلن   - االلكرتوني( 
هوكي  جو  الفيدرالي  اخلزانة 
قائمة لشركات ترغب احلكومة 
تتجاوز  بقيمة  خصخصتها  يف 
وهي  دوالر،  مليار   100
مؤسسات بعضها تابع للحكومة 
تابع  اآلخر  الفيدرالية وبعضها 

حلكومات الواليات.
احلكومات  مع  هوكي  واتفق 
للبيع،  توافقية  صيغة  على 
حوافز  تقديم  على  تعتمد 
تلك  من  للتخلص  مشجعة 
،وختصيصها  القدمية  األصول 
ملشروعات الطرق والقطارات، 
 15 بـ  إغرائها  إىل  باإلضافة 
من  دوالر  كل  عن  حوافز   %

حصيلة البيع.
اقرتاح بيع الشركات من أهم 
تعتمد  اليت  املركزية  العناصر 
عليها احلكومة يف موازنة ايار، 

كما تسعى احلكومة الفيدرالية 
حول  جمتمعي  تأييد  لكسب 

صفقة البيع.
الفيدرالية  احلكومة  وحتتاج 
إىل البحث عن متويل 15 مليار 
دوالر على األقل لتمويل خطة 
احلوافز، َوأشار هوكي إىل أنه 
حتلى باملرونة يف التفاوض مع 
الواليات بشأن التمويل الالزم 
ملوافقة حكومات الواليات على 

اخلطة املقرتحة.
ومن بني الشركات املعروضة 
للبيع »ميديكري برايفت« بقيمة 
تقدر بـ 4 مليار دوالر، وكذلك 
»أسرتاليان ريل تراك« بنفس 
هايدرو«  و«سنووي  القيمة، 

بقيمة تتجاوز 5 مليار دوالر.
ال  إنه  حكومية  مصادر  وقالت 
»أسرتاليا  لبيع  نية  أي  توجد 
توصية  من  بالرغم  بوست« 

جلنة املراجعة ببيعها.

عرض خصخصة شركات بقيمة 100 مليار دوالر

هوكي يتحدث عن 
موازنة موجعة للجميع

وزير الخزانة جو هوكي

ختفيه  عما  العمال  حزب  سأل 
حكومة ابوت بعد أن فشلت على 
ما يبدو يف التشاور مع أصحاب 
تــغيريات  أي  حــول  الشأن 
التعليم  قانون  على  مقرتحة 

األسرتالي.
الفيدرالية  املعارضة  وتقول 
كريستوفر  التعليم  وزير  ان 
الشأن  ألصحاب  كتب  باين  
بالتشاور معهم حول أي  تعهدا 
يف  التشريعات  على  تغيريات 

شهر اذار.
حقيبة  باسم  املتحدثة  ولكن 
كايت  املعارضة  يف  التعليم 
ايليس قالت ان املوعد النهائي 
إىل  يشري  مما  وذهب،  جاء 

التمويل   على  التخفيضات  ان 
على  تكون  أن  ميكن  »احليوية« 

جدول األعمال.
يف  إليس  السيدة  واوضحت 
قائلة  االربعاء  يوم  هلا  بيان  
»على الرغم من وعوده )الوزير 
الشأن  أصحاب  فان   باين(، 
التعليم  قطاع  يف  الرئيسيني  
مل يطلعوا على مسودة مشروع 

القانون.
يف  احلكومة  فشل  ان  وقالت 
أن تكون شفافة يف هذه احلالة 
يثري العديد من األسئلة، مبا يف 
سيضّمنون  كانوا  إذا  ما  ذلك 
 Gonski لتمويل  اخلامسة  السنة 

يف املوازنة املقبلة.

حزب العمال يتهم احلكومة 
باخفاء  التخفيضات

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
من  كل  يؤمن   - االلكرتوني( 
ماكغوير  وايدي  مردوخ  روبرت 
إىل  تقود  العالية  األجور  بأن 
أفضل،  ومرشحني  أقل،  فساد 
فهل أصابا يف اعتقادهما هذا؟

الربملان  أعضاء  أن  املعروف 
على  حيصلون  األسرتاليني 
للمعايري  بالنسبة  مرتفعة  أجور 
إحصائيات  وكشفت  العاملية، 
أعلى  ضمن  تندرج  أنها  حديثة 
أن  حيث  العامل،  يف  األجور 
يبلغ  األسرتالي  أجر  أساس 

195130 دوالرا سنويا.
االقتصاد  قوة  بسبب  لكن 
صعوبة  توجد  فإنه  االسرتالي 
السياسيني  أجور  مقارنة  يف 
يف  بنظرائهم  األسرتاليني 

العديد من دول العامل.
حق  من  أن  يرى  البعض 
الربملاني احلصول على مثل هذا 
صعوبة  بسبب  املرتفع،  األجر 
السيناتور،  أو  النائب  وظيفة 
أناس  من  تفرغا  تتطلب  اليت 
جناحهم  قمة  يف  كانوا  ناجحني 
الربملان،  دخوهلم  وقت  املهين 
والبعض اآلخر يتشكك، ويصف 

من  جمموعة  بأنهم  الربملانيني 
جين  إىل  الساعني  املنتفعني 

أكرب قدر من األرباح.
أن  ترى  عددا  أقل  فئة  هناك 
من حق أعضاء الربملان احلصول 
على أجور أعلى، بدعوى أن ذلك 
الفساد،  ممارسات  من  سيحد 
وأول الداعمني لذلك الرأي هو 
ما  تعليقه  خالل  ماكغوير  ايدي 
سيندودينوس  آرثر  كان  إذا 
مساعد وزير اخلزانة املستقيل، 
قد أخطأ خالل عمله كمدير لشركة 
هولدينغز  ووتر  »أسرتاليان 
اخلاضعة حتت حتقيقات مفوضية 
 « قال:  حيث  الفساد،  مكافحة 
احلقيقة أننا ال ندفع لسياسيينا 

ما يكفي من أجور«.
اإلعالم  امرباطور  يرى  وباملثل، 
إنه  مردوخ  روبرت  األسرتالي 
كلما  األجور،  ارتفعت  كلما 
الفساد،  وترية  تناقصت 
انفتاحا  األكثر  »البلد  وأضاف: 
إنها  سنغافورة،  هي  ووضوحا 
جتد  حيث  نظافة،  األكثر  البلد 
راتب الوزير ال يقل عن مليون 
من  حيد  مبا  سنويا،  دوالر 

إغواءات الفساد.

هل حيصل السياسيون األسرتاليون 
على أجور كافية ؟

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - كشفت إحصائية 
أن أعداد املشردين يف أسرتاليا 
ارتفع من 90 ألف عام 2006 إىل 
105237 عام 2013 وفقا ملكتب 

اإلحصاء األسرتالي.
األرقام،  تلك  على  فعل  وكرد 
إنها  الفيدرالية  احلكومة  قالت 
من  جمموعة  بتمويل  ستقوم 
ملدة  املشردين  إيواء  مبادرات 
سنة إضافية، ووعدت بتخصيص 

115 مليون دوالر للخطة.
اخلدمات  وزير  أندروز  كيفن 
التمويل  إن  قال  االجتماعية 
سوف مينح تيقنا أكثر للمنظمات 
من  احلد  على  للعمل  املعنية، 

ظاهرة التشرد.
ويأتي ذلك التمويل يف أعقاب 

إنسانية  منظمات  من  حتذيرات 
أرمي«  »سالفيشن  مثل 
ستضطر  أنها  من  و«أجنلكري« 
املخصصة  نفقاتها  لتخفيض 
مل  إذا  املرشدين،  ملساعدة 
حتصل على دعم حكومي معترب.

االتفاقية تعتمد على متويل 180 
مباردة لدعم املشردين عرب أحناء 
وغذاء  مأوى  وتوفري  أسرتاليا، 
الغرض  أن  أندروز  هلم.وتابع 
هؤالء  مساعدة  هو  التمويل  من 
األشخاص الضعفاء على العودة 

إىل حياتهم الطبيعية.
»سالفيشن  منظمة  وكانت 
تقرير  يف  أشارت  قد  أرمي« 
هلا يف ديسمرب املاضي إىل أن 
أعداد الطالبني للمساعدة باتت 

تفوق إمكانياتها املادية.

إحصائية: 105 ألف مشرد يف أسرتاليا
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اسرتاليات

IT IS A 
VOLVO 

F16 , 485HP
لالتصال: 

0431 718 387

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

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

تراك 
قاّلب 
للبيع

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
االلكرتوني( - كشف فريق من 
الكيفية  األسرتاليني  العلماء 
السرطان  بها خاليا  اليت ختدع 
اجلسد،  يف  املناعة  نظام 
وجتعله يعتقد أنها ال متثل أي 

ضرر على اجلسد.
وقد تقود نتائج هذا البحث إىل 
للسرطانات  جديدة  عالج  طرق 
وأمراض  العداوة،  شديدة 
الربوفيسور  حبسب  أخرى، 
الفريق  قائد  مسيث  مارك 

البحثي.
الكيفية  إىل  الباحثون  وأشار 
الدم  كرات  قدرة  تعطل  اليت 
البيضاء املعروفة باسم »اخلاليا 
الطبيعية« على التمييز ملعرفة 

اخلاليا الضارة«.
مسيث  الربوفيسور  وأضاف 
 QIMR« مبعهد  الباحث 
كوينزالند:  يف   Berghofer
مل  عن شيء  النتائج ختربنا   «
كيف  حيث  قبل،  من  نعرفه 
التمييز  نظام  السرطان  خيدع 
بني خاليا املناعة، ويسمح هلا 

باالنتشار عرب أحناء اجلسد.
جدا  مبتهج  »أنا  وتابع: 
لقد  النتائج،  لتلك  بالتوصل 
قضيت وقتا طويال من حياتي 
الناس  إقناع  أحاول  املهنية 
املناعة ضد  بردود فعل جهاز 
السرطان..ما توصلنا إليه هام 
بالفعل، لكنه جمرد جزء صغري 

من صورة أكرب نطاقا«.

أسرتاليون يكتشفون أسلوب خداع 
اخلاليا السرطانية

العنكبوت  )ترمجة:  اسرتاليا 
وزير  أعلن   - االلكرتوني( 
ماثياس  األسرتالي  املالية 
كورمان يف تصرحيات صحفية 
مضي  كانبريا  يف  بها  أدىل 
بيع  يف  قدما  أسرتاليا  حكومة 

شركة »ميديبانك«
أدىل  تصريات  يف  وأضاف 
بها يف كانبريا : » مينح ذلك 
اخليار األفضل للحكومة لتحقيق 
أفضل أهداف للبيع، يف أعقاب 
أن  وأضاف  حكومية.  دراسة 

الصفقة ستخضع للسوق.
مستقلة  دراسة  أن  وأضاف 
من  احلكومة  نظر  وجهة  أيدت 
لبقاء  عدم وجود ضرورة ملحة 
»ميديبانك برايفت« حتت حوذة 
الدراسة  وطالبت  احلكومة، 

ببيعها للقطاع اخلاص.
أي  يوجد  ال  أنه  كومان  وتابع 
أقساط  زيادة  على  دليل 
مت  إذا  التأمينية  الشركة 

بيعها.
بيع  يتسبب  ان  املتوقع  ومن 
التضارب  إزالة  يف  الشركة 
احلكومة  حاليا من كون  القائم 
للشركة،  املالكة  اجلهة 
اجلهة  هي  الوقت  ذات  ويف 
باإلشراف  املنوطة  التنتظيمية 
التأمني  شركات  ومراقبة 

الصحي.
صفقة  أن  إىل  الوزير  وأشار 
مليار   4 الشركة ستتجاوز  بيع 

دوالر. 

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
اعلن   - االلكرتوني(  العنكبوت 
حكومة  رئيس  أوفارول  باري 
القطارات  إن  ويلز  نيو ساوث 
ذات الطابقني ال جيب أن تعمل 

مبدينة سيدني.
يف  يتحدث  أوفارول  وكان 
غرب  بشمال  صحفي  مؤمتر 
االثنني،  أمس  أول  سيدني 
حيث تنشيء احلكومة خط سكة 
ذات  القطارات  يالئم  ال  حديد 
مليار   8,3 بتكلفة  الطابقني، 

دوالر.
وأضاف أوفارول: »أحد القرارات 
حكومات  فيها  أخطأت  اليت 
االجتاه  هي  عقود  منذ  الوالية 
الطابقني،  ذات  القطارات  إىل 
يف  حيدث  ما  تقليد  من  بدال 
احتفظتا  اللتان  ولندن  باريس 
الواحد  الطابق  ذات  بالقطارات 
اليت ميكنها السري بسرعة أكرب، 
من  املزيد  محل  أيضا  وميكنها 
األشخاص، دون احلاجة للركاب 
بالنزول والصعود تلك األدراج 
الصعبة اليت تعطل الناس يف 

حمطات القطارات«.
يذكر أن خط سكة حديد »نورث 
»طريق  من  »ميتد  ويست 
»إيبينغ«  إىل  كودجيغونغ« 
املقرر  ومن  »شاتسوود«،  ثم 
حديد  أول خط سكو  يكون  أن 
القطاع  تشغيله  علي  يسيطر 

اخلاص يف سيدني.

أوفارول: »القطار ذات الطابقني«جيب أال 
يعمل بسيدني
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بها  مير  اليت  األنفاق  وتصمم 
خط السكة احلديد اجلديد حبيث 
القطارات  مع  متاما  تتالءم  ال 

ذات طابقني.
غراهام جوري خبري النقل العام 
ملبورن  يف  موناش  جبامعة 

أوفارول  تصرحيات  انتقد 
قائال أن القطار ذات الطابقني 
يستطيع أن حيمل عددا متزايدا 
ذات  القطار  من  الركاب  من 
ترتاوح  بنسبة  الواحد  الطابق 

بني 20 % -30 %.

وزير املالية: 
»ميديبانك« للبيع

)ترمجة:  اسرتاليا  سيدني, 
العنكبوت االلكرتوني( - تسود 
واجلدل  الغضب  من  حالة 
بقيام  أفادت  تقارير  بسبب 
شرطة نيو ساوث ويلز بتوظيف 
أشخاص ذوي سوابق إجرامية، 
وإدخاهلم لقوة الشرطة، بينهم 
40 شخصا مدانا جبرائم سرقة، 
جبرائم  املدانني  من  و20 
اقتحام وسرقة، وأكثر من 100 
مدانا جبرمية القيادة حتت تأثري 
جرائم  إىل  باإلضافة  اخلمور، 
تتعلق بالنصب وعدم األمانة.

مت  إحصائيات  وكشفت 
لقانون  وفقا  عليها  احلصول 
إن  املعلومات  تداول  حرية 
هناك 595 خمالفة جنائية ختص 
نيو  بوالية  437 ضابط شرطة 
ضابط  مبعدل  ويلز،  ساوث 
ال  ضابطا   40 بني  من  شرطة 
يزالون يف اخلدمة، كما أن 70 
ارتكبت  اجلرائم  تلك  من   %
مرتكبيها كضباط  توظيف  قبل 

شرطة.
ضغوطا  االحصائيات  وتضع 

غضب بسبب توظيف »جمرمني« 
بشرطة »نيو ساوث ويلز«

على مفوض شرطة نيو ساوث 
ويلز اندرو سكيبيون الذي علق 
اإلدانات  تلك  معظم  إن  قائال 
منخفضة  خمالفات  ختص 
حتت  القيادة  مثل  املستوى، 

تأثري اخلمور أو ما شابه.
السابق  الشرطة  ضابط  وقال 
الذي  ماكدونالد،  ريتشارد 
اإلحصائيات  على  حصل 
فهم  ميكن  ال  إنه  الصادمة 
بأشخاص  السماح  كيفية 
مثل  خطرية  جبرائم  مدانني 
والسرقة  واملخدرات  النصب 

بااللتحاق جبهاز الشرطة.
أفراد  عدد  ارتفاع  إىل  وأشار 
 250 بنسبة  املدانني  الشرطة 
% منذ عام 2008، بالرغم من 
جهاز  يف  العاملني  أعداد  أن 
الشرطة مل تزد إال بنسبة 6 % 

خالل نفس املدة.
بشرطة  التوظيف  فرع  وقال 
املوقع  على  ويلز  ساوث  نيو 
مراجعة  جيري  إنه  له  الرمسي 
ألي  اإلجرامي  التاريخ  بشأن 

موظف حمتمل.
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الدليل التجاري
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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

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0414

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 
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مقاالت وتحقيقات

يف معلومات األجهزة األمنية الرمسية يف لبنان، 
أن منطقة القلمون السورية كانت منطلق العمليات 
اإلرهابية اليت استهدفت املدنيني يف الضاحية 
والبقاع الشمالي خالل األشهر املاضية. جهاز أمن 
املقاومة يالحق املتورطني يف تلك العمليات، يف 
سوريا، بالتنسيق مع اجليش السوري واألجهزة 
املعنية. يف ما يأتي، معلومات ُتنشر للمرة األوىل 
عن تفاصيل عملية مالحقة هؤالء ومعاقبتهم، يف 

مناطق خاضعة لسلطة املعارضة السورية.
ال  إليكم.  ستصل  وأيدينا  باألمساء  »نعرفكم 
أحد يفرتض أنه إذا فتح معركة معنا سيحسمها 
كل  نهاية  ونوّقت  املعركة  من حنسم  هو، حنن 
العام حلزب  معركة«. كانت هذه كلمات األمني 
 .2013 آب   16 يف  نصراهلل،  حسن  السيد  اهلل 
مضى وقت طويل على خطاب السيد. اجملموعات 
املسلحة  اجملموعات  ضمن  العاملة  التكفريية 
انتحاريون  الدموي.  جنونها  واصلت  سوريا  يف 
يقودون عددًا غري قليل من السيارات املفخخة، 
كل  من  مدنيني  حبق  جمازر  ارتكاب  إىل  عمدوا 

لبنان، ويف أكثر من منطقة من لبنان.
املقاومة.  خيار  التزامه  أعلن  احلاضن،  الشارع 
اجلرائم  هذه  إدانة  حلقة  توسعت  ما  وسرعان 
والسوريني  اللبنانيني  من  كبري  قسم  قبل  من 
إجراءات فعلية مل تصدر عن  أية  والعرب. لكن 
قوى فاعلة لوقف هذا اجلنون. بل أصر البعض 
قيادة  ألزم  ما  والتربيرات،  الذرائع  تقديم  على 
حزب اهلل بالعمل بقوة مضاعفة ملعاجلة األمر، على 

طريقة من بيده األمر.
األول.  اليوم  منذ  واضحًا  كان  اهلل  حزب  قرار 
مسؤولية  من  واحملاسبة  املالحقة  لبنان،  يف 
الدولة. وجهاز أمن املقاومة، معين بتقديم كل 
ما لديه من معطيات تساعد التحقيقات. أما يف 
بالتعاون  قرار  فكان  السورية،  األراضي  داخل 
السورية  األمنية  واألجهزة  السوري  اجليش  مع 
من  والتثبت  هؤالء،  معاقل  إىل  الوصول  يف 
الفعليني،  واملسؤولني  واألدوار  العمل  هيكلية 
واملشاركني يف التخطيط والتنفيذ، والعمل على 

توقيفهم أو قتلهم إذا تعذر.
بعدما تأكدت املعلومات عن وجود مراكز تفخيخ 
وختطيط يف منطقة القلمون، وصلت املعلومات 
عن حركة املشغلني واملنفذين بني عدة مناطق. 
من النبك ودير عطية ويربود، وصواًل إىل فليطا 
والقرى اجملاورة هلا، وصواًل إىل رنكوس وجرود 

عرسال.
وانطلقت أكرب عملية استخباراتية، تطلبت وضع 
وحدات الرصد والتعقب واملتابعة الدؤوبة كلها 
اهلدف. ويف كل حمطة كانت تسقط  خدمة  يف 
قرى أو بلدات بيد حزب اهلل واجليش السوري، 
كانت املعلومات تتدفق أكثر فأكثر، ومن أوقف 
مكملة  أجزاء  تقديم  على  ساعد  املسلحني  من 
لبنان.  يف  ُأوقفوا  من  حال  هي  كما  للصورة، 

وكانت اخلطة تنقسم إىل شقني:
األول: العمل على تعطيل االستعدادات العملية، 
وصواًل إىل إحباط عملية نقل سيارات مفخخة إىل 
جبارة،  جهودًا  العملية  هذه  تطلبت  وقد  لبنان. 
جنحت يف حتقيق الكثري من األهداف اليت ال تزال 

طّي الكتمان.
الثاني: الوصول إىل اجلهات املتورطة واجملموعات 
القرار إىل عملية نقل  املشاركة من حلظة اختاذ 
السيارات وصناعة املتفجرات إىل عملية التفخيخ 

والنقل، وصواًل إىل مطاردة االنتحاريني.
بعد يربود

وعسكرية  أمنية  عملية  يف  يربود،  سقوط  بعد 
يف  كبرية  انهيارات  وحصول  جدًا،  معقدة 
أمن  جهاز  سعى  وقادتهم،  املسلحني  صفوف 
املقاومة بالتعاون مع السلطات السورية األمنية 
والعسكرية إىل حصر حركة املعنيني بهذا امللف. 
خمازن  وجود  إىل  موثقة  معلومات  قادت  وقد 
هناك  وأن  يربود،  خارج  إضافية  ومستودعات 
السيارات  من  املزيد  إلرسال  فيها  قائمًا  عماًل 
املفخخة إىل داخل لبنان، وخصوصًا بعدما قررت 
قيادات هذه اجملموعة املسارعة إىل تنفيذ عمليات 
يربود،  سقوط  بعد  مباشرة  لبنان  يف  انتحارية 
كرد وانتقام وكإعالن أن سقوط يربود لن يوقف 

هكذا انتقم حزب اهلل لضحايا التفجريات

هؤالء  استعجال  وأدى  األعمال.  من  النوع  هذا 
املعابر  سببتها  األخطاء  من  ارتكاب جمموعة  إىل 
التنسيق. وكانت حماولة  آليات  املغلقة وضعف 
اهلرمل من خالل إرسال سيارتني، واحدة علقت 
وتعطلت قرب مدرسة يف بلدة الفاكهة، والثانية 
متكنت من الوصول إىل الطريق العام، برغم أن 
االنتحاري  حاول  وعندما  مثقوبة.  كانت  عجالتها 
الوصول إىل شخص يساعده على إصالح العطل، 
اصطدم بالشهيد خليل اخلليل الذي أعطاه عنوانًا 
للتوجه إليه، ثم طارده بعد تواصله مع الشهيد 
عبد الرمحن القاضي. وطارد الشهيدان االنتحاري 
حتى اعرتضا طريقه، فعمد إىل تفجري نفسه، ما 
أدى إىل استشهادهما وإنقاذ املنطقة من جمزرة، 
السيارة  ترك  إىل  اآلخر  االنتحاري  عمد  بينما 
والفرار، قبل أن تعثر عليها استخبارات اجليش 

وتفجرها يف اليوم التالي.

خمزن حوش العرب
يف  األمنية  الوحدات  كانت  األثناء،  هذه  يف 
من  للفارين  التعقب  عملية  تواصل  املقاومة 
تواصل  آلية  إىل  الوصول  يف  وجنحت  يربود، 
وتنسيق بني هذه اجملموعات، مكنتها من حتديد 
نقطة التقاء وتعاون. وتبني أنها تقع يف منطقة 
تعرف حبوش عرب، بني رنكوس ومعلوال وعسال 
الورد. وقد تبني أن املسلحني قد استولوا على 
فيال من طبقتني، تقع ضمن مزرعة تضم مباني 
بها  حييط  جردية،  منطقة  يف  وموجودة  أخرى، 
سور كبري، وتوجد بقربها جمموعات مسلحة تنتشر 

يف املنازل اجملاورة.
توجهت  وقد  االستطالع.  بعلميات  البدء  تقرر 
فحص  على  عملت  خاصة،  جمموعات  هناك  إىل 
يف  لياٍل  عدة  وأمضت  جوانبه،  كل  من  املكان 
التدقيق يف كل املعطيات حول حركة الناس يف 
املنطقة وطبيعتها اجلغرافية وحجم املنازل، وأية 
طوابق جيري العمل عليها. وقد أعدت جمموعات 
فيديو،  بصور  مرفقة  مفصلة  خرائط  االستطالع 
ساعدت على مناقشة اخلطوة التالية. وتبني أنه 
قد يكون من الصعب إجناز عملية أسر واعتقال 

هلذه اجملموعة، نظرًا إىل اعتبارات كثرية.
جرت  هناك،  املوجودين  تصفية  تقرر  وبعدما 
اهلدف  نقطة  أن  بينها  كثرية،  مراجعة ملطعيات 
نقطة  آخر  عن  كيلومرتات  عشرة  من  أكثر  تبعد 
فيها اجليش السوري وجمموعات حزب اهلل. كذلك 
املنطقة مزدمحة مبمرات وطرقات تستخدمها  إن 
املنطقة.  تلك  يف  املتنقلة  املسلحة  اجملموعات 
وقد زاد عدد املسلحني بعد فرارهم من يربود. 

كذلك هناك حاجة إىل توفري قوة دعم كبرية إن 
تقرر االشتباك.

إياهم.  بالعناصر  الفيال  تفجري  تقرر  عليه،  بناًء 
وبعد أيام عدة من الرصد الدقيق، ومن مسافات 
الوصول  املقاومة  أمن  جهاز  أمكن  جدًا،  قريبة 
إىل خريطة مفصلة للمبنى املستهدف والطرقات 

املؤدية إليه.
صوبه  للتقدم  الرئيسية  املسالك  دت  ُحدِّ كذلك 
وطرق االنسحاب، وخطة التغطية النارية يف حال 

حصول أي خلل أو انكشاف.
هوية  تأكيد  جرى  استطالع،  عملية  آخر  ويف 
خالل  الفيال  تلك  إىل  يدخلون  الذين  العناصر 
أن  تبني  حيث  لياًل،  ويغادرونه  النهار  ساعات 
املعدة  السيارات  فيه  مبستودع  جمهزة  الفيال 
املواد  طبخ  عملية  فيها  جتري  وبغرف  للتفجري، 

املتفجرة.

العقاب
يوم اجلمعة املاضي، اختذ القرار بتنفيذ العملية، 
بعدما اتفق على تفخيخ املبنى من خارجه بطريقة 
تدمريه  وتتيح  الريبة  تثري  وال  ضجة  حتدث  ال 
بصورة كاملة. واختريت نوعية العبوات املناسبة، 

وعدد أفراد اجملموعة اليت يفرتض أن تتقدم.
اخلاصة.  القوة  انطلقت  الغروب،  بعد  السبت 
عناصر  وفيها  متقدمون.  استطالع  عناصر  فيها 
بدقيقة.  دقيقة  حيصل  ما  كل  ملواكبة  اتصال 
وفيها جمموعة اهلندسة اليت كانت حتمل العبوات 
الناسفة وتستعد لزرعها، باإلضافة إىل جمموعات 
الدخول  عملية  تأمني  عليها  جيب  اليت  التغطية 

واخلروج من تلك املنطقة.
من  جمموعة  مرت  أن  صودف  التقدم،  وأثناء 
تبديل مستمرة  عمليات  الذين جيرون  املسلحني 
احتمال  كأن  بدا  حلظات،  وخالل  املنطقة.  يف 
لكن  اخلطة.  تتغري  وقد  قائم،  مواجهة  حصول 
وجود  عدم  من  تيقنوا  بعدما  ابتعدوا  املسلحني 

غرباء.

التفخيخ والتفجري
اقرتبت اجملموعة من السور جلهة اليمني، 
داخل  إىل  السور  جتاوز  جرى  دقيقة  وخالل 
من  كمية  زرع  عملية  بدأت  حيث  الفيال،  حديقة 
العبوات يف باحة احلديقة، وكمية أخرى عند زوايا 
الرئيسي  املدخل  قرب  ثالثة  وكمية  اجلدران، 
أجنزت  وقد  اخللفية.  األبواب  عند  رابعة  وكمية 
القوة اخلاصة عملية تركيب العبوات خارج املنزل 
أن جمموعة  علمًا  املطلوبة.  الزمنية  املهلة  ضمن 

مازن قانصو
احلماية كانت يف حالة يقظة خاصة، بعدما تبني 
أنه يوجد على بعد أقل من 40 مرتًا، جمموعة أخرى 

من املسلحني، تقيم يف منزل قريب.
وبعد متويه العبوات بطريقة حتول دون كشفها، 
والتثبت من جناح اجلانب التقين، عمدت اجملموعة 
إىل  األمتار  من  مئات  االنسحاب  إىل  املهامجة 
اخللف. بينما ظلت جمموعة على مسافة قريبة جدًا 

من نقطة اهلدف.
أمرين:  التثبت من  اللصيقة  كان على اجملموعة 
املنزل،  إىل  املستهدفني  مجيع  دخول  األول 
وعند  املكان.  يف  مدنيني  وجود  عدم  وضمان 
بدأ  املدققة،  املعلومات  تقول  وكما  الصباح، 
اإلرهابيون بالوصول إىل الفيال، وتولت اجملموعة 
القريبة املصادقة على وصوهلم ودخوهلم واحدًا 
واحدًا. وبعدما تأكد املعنيون أن اجلميع صاروا 
يف الداخل، طلب إىل اجملموعة اللصيقة االبتعاد 
املقرر.  االنسحاب  خط  حيث  اخللف،  إىل  قلياًل 
ثم تولت جمموعة عملية التفجري من مسافة غري 

بعيدة أيضًا.
كان االنفجار ضخمًا جدًا. وأسهم يف ذلك وجود 
صناعة  يف  املستخدمة  املواد  من  كبرية  كمية 
االنفجار  وأدى  نفسها.  الفيال  داخل  املتفجرات 
جثث  وظلت  كاملة،  بصورة  الفيال  هدم  إىل 

املسلحني حتت األنقاض.
بصورة  االنسحاب  عملية  بدأت  دقائق  وبعد 
سريعة جدًا، واستلزمت تكتيكًا آخر؛ ألنها جتري 
يف وضح النهار، وتأخذ يف االعتبار أن االنفجار 
سيستدعي وصول جمموعات كبرية من املسلحني 
إىل املنطقة. لكن املقاومة كانت قد وفرت يف 
حينه، تأمينًا ناريًا ألي طارئ، واختريت طرقات 
خالل  استخدمت  اليت  تلك  غري  لالنسحاب  أخرى 
ومن  مدرعة  وحدات  كانت  بينما  التوغل.  عملية 
للتدخل  استعداد  حالة  يف  السوري  اجلو  سالح 

عند احلاجة.

أبو تراب: كأننا أمام إسرائيل
الذي  املقاومة  يف  اخلاصة  القوة  عناصر  أحد 
شارك يف هذه العملية النوعية، روى لرفاقه بعد 
كان  واإلياب،  الذهاب  رحلة  طوال  أنه  العودة 
يف  احملتل  احلدودي  الشريط  يف  عمله  يتذكر 
من  وعمالئه  اإلسرائيلي  االحتالل  قوات  مواجهة 
بلدات قضاء  إحدى  ابن  جيش حلد. املقاوم هو 
مرجعيون، اقتحمها العدو وفجر منزل أهله فيها، 
ما أدى إىل استشهاد عدد من أفراد عائلته، قبل 
ان يستقر العدو يف موقع القبع على طريق بلدة 

مركبا احلدودية القريبة.
ويروي »أبو تراب« أنه بعد حني، تقررت مهامجة 
»كنت  املنطقة.  تلك  االحتالل يف  قوات  مواقع 
كبرية  ناسفة  عبوات  محلنا  واحدًا ضمن جمموعة 
كمائن  لتجاوز  قاسية  رحلة  يف  وانطلقنا  جدًا، 
من  معقدة  منظومة  ومعها  وحلدية،  إسرائيلية 
املمرات  يف  املنتشرة  اإلسرائيلية  التكنولوجيا 

إىل الشريط.
االفرادية،  بالرادارات  الطرقات  زرعت  وقد 
واجملهزة  الضخمة،  املواقع  بسلسلة  املوصولة 
بعشرات دبابات املريكافا وبأجهزة رؤية حرارية 
وليلية ونهارية. ومع ذلك وصلنا إىل موقع العباد 
ذت عملية ضخمة  املشرف على بلدة حوال، حيث ُنفِّ
إسرائيلية.  قوة  يف  وجرحيًا  قتياًل   15 أوقعت 
اهلندسة  وحدات  يف  ضباط  هؤالء  بني  وكان 

وكشف العبوات الناسفة يف جيش االحتالل«.
قرر  من  هناك  ألن  حيزن  نفسه،  تراب«  »أبو 
له  قريبة  أشالء  يتذكر  وهو  نفسه.  األمر  تكرار 
استشهدت يف تفجريات الضاحية اجلنوبية أخريًا. 
يف  التنفيذ  رحلة  يف  انطلقنا  »عندما  ويقول: 
اجلناة،  أتوجه إىل نفس  بأنين  القلمون، شعرت 
من صناع سيارات املوت. وحنن نعرفهم باألمساء 
والتفاصيل الدقيقة والوجوه أيضًا. وحنن عندما 
قررنا معاقبة هؤالء، مل نكن نثأر، ومل نفكر بأحد 

غري املتورطني يف العمل اإلرهابي.
ويف وضح النهار، عمدت إىل التأكد منهم واحدًا 
فيه  يصنعون  الذي  املنزل  دخلوا  كيف  واحدًا، 
هدايا املوت ألطفالنا، وتثبت شخصيًا، من أن ال 

مدنّي بينهم، وليس هناك من عابر سبيل«.
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مقاالت وتحقيقات

آمال  أردوغان  طيب  رجب  خّيب 
واخلارج،  الداخل  يف  كلهم،  معارضيه 
يزال  ال  أنه  القاطع  بالدليل  وأثبت 
الزعيم األوحد لرتكيا »اإلسالمية«، وأن 
قصر شنقايا الرئاسي لن يدخله سواه. 
لكن، طبعًا، بعد جعل النظام رئاسيًا مبا 
يضمن له احلفاظ على سيطرته املطلقة 

على البالد
صدق رجب طيب أردوغان.  اسطنبول | 
لرجال  وال  حملللني  ليس  والكالم 
صناديق  تقوله  ما  هذا  سياسة. 
العدالة  حلزب  كاسح  انتصار  االقرتاع. 
ما  على  كلها،  باملقاييس  والتنمية 
النتخابات  األولية  النتائج  أظهرت 
أمس.  تركيا،  اليت جرت يف  البلديات 
واحلديث ليس عن أرقام جمردة، بل عن 
شعبية فاقت ما كانت عليه نسبة تأييد 
السابقة  االنتخابات  يف  احلاكم  احلزب 
يف عام ٢٠٠٩. وعن توقيت هو األسوأ 
لزعيم احلزب الذي تعرض لسلسلة من 
الفضائح مل تهدأ منذ أسابيع. تسريبات 
ومن  وزرائه  ومن  منه  نالت  وهجمات 

فريق عمله.
بعضها كشف عما هو مستور من فساد، 
لتوريط  مؤامرات  عن  اآلخر  وبعضه 
السورية.  األزمة  يف  عسكريًا  تركيا 
رغم  ساحقة  نتائج  ذلك.  من  أكثر  بل 
االنقسام الذي طال معسكره وحاضنته 
بينه  املفتوحة  باحلرب  ربطًا  اإلسالمية، 
وبني الداعية اإلسالمي فتح اهلل غولن.

عملية  أن  حصل  ما  يف  األهم  ولعل 
االقرتاع هذه جتاوزت بكثري جمرد عملية 
اختيار  األساس  غايتها  حملية  انتخابية 
جمالس البلديات يف أحناء البالد. فبفعل 
كل املالبسات اليت رافقتها، بدا واضحًا 
أردوغان  شخص  على  استفتاء  أنها 
أو  الداخلية  سواء  حكومته،  وسياسة 
أحبطت  املعنى  بهذا  وهي  اإلقليمية. 
السياسة  ومنظري  من احملللني  الكثري 
ممارسات  على  راهنوا  الذين  الرتكية 
من  احلكومة،  لرئيس  قاتلة  اعتربوها 
القمع الذي مارسه حبق معارضيه، ومن 
»معركة حديقة غيزي الشهرية إىل طرد 
مبعاركه  مرورًا  وسجنهم،  الصحافيني 
اليت أدت اىل  العسكرية  مع املؤسسة 
إخراجها من احلياة السياسية، وبوعوده 
الكاذبة لألكراد، ومذهبيته اليت ترمجت 
يف حق علويي بالده، وال تنتهي بفشل 
مشروعه  بهزمية  وال  األوروبية  جهوده 

اإلقليمي يف مصر وسوريا والعراق«.
فرز  من  االنتهاء  مع  تثبتت  إن  نتائج 
واحد  شيء  اىل  تشري  إمنا  األصوات، 
أحد: بالنسبة للشعب الرتكي، األولوية 
والتنمية،  لالقتصاد  تبقى  املطلقة 
»العدالة  أن  على  الكل  جيمع  والذي 
انتشال  يف  جنحا  وزعيمه  والتنمية« 
البالد من اهلاوية اليت بلغتها يف بداية 
حيققان  يزاالن  وال  املاضي،  العقد 

االزدهار والرفاه لألتراك.
حزب  فإن  معجزة،  حتصل  مل  وإذا 
على  احلاكم سيحصل  والتنمية  العدالة 
48% من األصوات على املستوى العام 
وسيحقق مرشحوه فوزًا كبريًا، بانتظار 
شهدت  اليت  اسطنبول  بلدية  نتيجة 
»العدالة  مرشح  بني  قاسية  معركة 
حزب  ومرشح  توباش  قادر  والتنمية« 
مصطفى  املعارض  اجلمهوري  الشعب 
ساري غول، وبلدية أنقرة بني رئيسها 
احملسوب على أردوغان مليح كوكجيك 
اجلمهوري،  الشعب  مرشح  مبواجهة 

منصور يافاش.
وفيما ساد شعور االنتصار لدى القنوات 
والصحف احملسوبة على أردوغان، دعا 
مرشحو حزب الشعب اجلمهوري املعارض 
النهائية،  النتائج  انتظار  إىل  مؤيديه 
بلدية  لرئاسة  ما صرح مرشحه  حبسب 

أنقرة منصور يافاش.
وتصدر حزب العدالة والتنمية حتى فجر 

اليوم نتائج االنتخابات وحصل على %47 
من األصوات على املستوى الوطين بعد 
حبسب  األصوات،  من   %5٩ حنو  فرز 
حزب  أما  لالنتخابات.  الرمسي  املوقع 
 %٢6 على  فحصل  اجلمهوري  الشعب 
من األصوات. كما حصل حزب احلركة 
السالم  وحزب   ،%17.6 على  القومية 
والدميوقراطية على 3.4%. وفاز حزب 
بلدية  رئاسة   17 بـ  والتنمية  العدالة 
اجلمهوري.  الشعب  حلزب   7 مقابل 
 48 على  احلاكم  احلزب  حصل  كما 
اجلمهوري  الشعب  وحزب  مقاطعة، 
على  القومية  احلركة  وحزب   15 على 
املفاجأة  مقاطعة.   81 أصل  من   8
إقليم  من  جاءت  االنتخابات  يف  األكرب 
هاتاي، اليت تصدر فيها حزب العدالة 
متوقع،  هو  ما  عكس  على  والتنمية، 
حزب  جاء  بينما   ،%46.5 على  وحصل 
الثانية  املرتبة  يف  اجلمهوري  الشعب 
منتخبًا،   136٠37 من   %33.٢ بنسبة 
وهو ما شكل له خسارة للمنطقة اليت 
الثانية،  الساعة  وحلدود  كان حيكمها. 
يف  األصوات  من   %86 فرز  وبعد 
اسطنبول، تصدر احلزب احلاكم النتائج 
بنسبة بلغت 4٩.5%، بينما حصل حزب 
الشعب اجلمهوري على 4٠.5%، حبسب 
املوقع الرمسي لالنتخابات. ويف أنقرة، 
حصل حزب العدالة والتنمية على %47، 

مقابل 4٢% حلزب الشعب اجلمهوري.
وكان حزب العدالة والتنمية، الذي فاز 
السلطة  توليه  منذ  االنتخابات  جبميع 
 %38.8 على  حصل  قد   ،٢٠٠٢ عام 
البلدية  االنتخابات  يف  األصوات  من 
االنتخابات  لعام ٢٠٠٩ وحنو 5٠% يف 
التشريعية عام ٢٠11. وإذا مل حيصل 
أي طارئ، فإن النتائج املسجلة شكلت 
رجب  الوزراء  لرئيس  كبريًا  انتصارًا 
اليت  احلملة  وجه  يف  أردوغان  طيب 
من  األخرية  الفرتة  يف  ضده  أثريت 
الصوتية.  والتسريبات  الفساد  قضايا 
حجم الفوز الذي ترتسم مالحمه سيكون 
سيتبعها  اليت  لالسرتاتيجية  احملدد 
واليته  تنتهي  الذي  أردوغان  مستقباًل 
الثالثة واألخرية على رأس احلكومة يف 

.٢٠15
إىل  أردوغان  سيدفع  الكبري  الفوز 
آب  يف  الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح 
األوىل  للمرة  ستجرى  واليت  املقبل 

باالقرتاع العام املباشر.
ناخب  مليون   5٢ على  يزيد  ما  وكان 
أقالم  إىل  توجهوا  قد  مسجلني  تركي 
األوىل،  الصباح  ساعات  منذ  االقرتاع 
شابتها  عملية  يف  بأصواتهم  لإلدالء 
 8 مقتل  إىل  أدت  حادة  مواجهات 
هاتاي  إقليم  يف   4 بينهم  أشخاص، 
من  الرغم  على  شخصًا،   71 وجرح 
اإلجراءات األمنية املشددة اليت اختذتها 
ومنها  التصويت؛  عملية  قبيل  احلكومة 
الشرطة  ألفراد  إال  السالح  محل  منع 
واألمن، كما مت حظر بيع الكحول وإغالق 

املطاعم اليت تقوم خبدمة الكحول.
اخلارج  يف  الرتكية  اجلاليات  بدورها، 
إذ  االنتخابات،  يف  بكثافة  شاركت 
اخلارج  يف  االنتخابية  اللجان  شهدت 
من  عدد  وفق  مسبوق،  غري  إقبااًل 

وسائل اإلعالم الرتكية.
إدالئه  خالل  أكد  قد  أردوغان  وكان 
برفقة  اسطنبول،  مدينة  يف  بصوته 
سيقول  الرتكي  »الشعب  أن  عائلته، 
سيقوله  وما  اليوم،  احلقائق  مجيع 
بالنسبة  احلاسم،  هو  سيكون  الشعب 
للشعب«.  هي  األخرية  الكلمة  لي 
بدوره، طالب الرئيس الرتكي عبد اهلل 
غول، الذي أدىل بصوته يف العاصمة 
أنقرة، الشعب الرتكي »باإلميان بأنهم 
يعيشون يف دولة قوية، وعلى اجلميع 
ترك انتماءاتهم جانبًا من أجل املصاحل 

العليا للدولة والشعب«.

أردوغان يدق أبواب قصر شنقايا: أنا تركيا
إيمي إبراهيم
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آذار   8 قوى  يف  أوساط  كشفت 
عون  ميشال  العماد  ان  لـ«األخبار« 
ميشال  اجلمهورية  رئيس  من  طلًب 
العماد  اجليش  قائد  تغيري  سليمان 
شامل  العميد  وتعيني  قهوجي،  جان 

روكز مكانه.
ال يزال اجليش اللبناني، منذ أكثر من 
يف  الوحيدة  املؤسسة  أعوام،  ثالثة 
الدولة اللبنانية الواقفة على قدميها، 
متخطية الصعوبات اليت مر بها البلد، 
يف ظل سياسات حكومات أحادية أو 
متنوعة أو وطنية. يف احلد املعقول، 
رغم  العسكرية،  املؤسسة  صمدت 
فعلي  نار  إطالق  من  له  تعرضت  ما 
وهجمات  ختوين  ومحالت  وسياسي، 
ودعوات  مموهة  وبيانات  سياسية 
اىل  وصواًل  عنها،  االنشقاق  اىل 
رغم  ضدها.  انتحارية  عمليات  تنفيذ 
كل ذلك، ووسط التباينات االقليمية 
مل  السورية،  احلرب  ونار  واحمللية 
كما  صميمها  يف  املؤسسة  تصب 

حصل عام 1٩75.
الظروف  تبدو  املعايري،  كل  ففي 
عام  حصل  مما  بكثري  أخطر  الراهنة 
ارتفاع منسوب  1٩75، وال سيما مع 
الكالم يف بعض االوساط السنية ضد 
كاد  شكل  يف  العسكرية  املؤسسة 
هذه  عرب  اجليش  لكن  باخلطر.  ينذر 
حتى  املمكنة،  األضرار  بأقل  املخاطر 
عنها  عرب  سنية،  إحاطات  حصد  إنه 
أكثر من مرة الرئيس سعد احلريري، 
ودعمه،  اجليش  جانب  اىل  بالوقوف 
بعض  ضبط  من  يتمكن  مل  أنه  رغم 
يوفروا  مل  الذين  الشماليني  نوابه 
هجوماتهم  أعنف  أطلقوا  إال  مناسبة 

على اجليش.
من الطبيعي أن حتدث هفوات يف أداء 
اجليش، وأن تسجل يف حقه مالحظات 
استطاع  لكنه  تفصيلية.  أو  سياسية 
يعرف  شعبية  تغطية  بفعل  جتاوزها، 
أهميتها  متامًا  املعنيون  السياسيون 
استطالعات  اىل  احلاجة  دون  ومن 
بقيت  الشعبية  التغطية  هذه  الرأي. 
دعم  محلة  مع  وترافقت  ثابتة،  شبه 
عنها  عربت  للجيش  وإقليمية  دولية 
اىل  فرنسا  من  الدولية  املؤمترات 
إيطاليا واملساعدات االمريكية واهلبة 
عنوان  حتت  ذلك  وكل  السعودية. 
االستقرار،  على  احلفاظ  هو  رئيسي 
وقد اختصره أمس السفري االمريكي 
ديفيد هيل بإشادته بنجاحات اجليش 
يف  ودوره  الصحيحة  واسرتاتيجيته 

مكافحة اإلرهاب.

عون يطرح تغيري قهوجي
تطور سياسي  اىل  الكالم  هذا  يقود 
جديد برز يف الساعات االخرية. فقبل 
رئيس  والية  انتهاء  من  شهرين 
ال  اليت  اللحظة  ويف  اجلمهورية، 
مضطربًا،  األمين  الوضع  فيها  يزال 
اليت  االنتحارية  عرسال  عملية  وغداة 
ُيعرتف  وفيما  اجليش،  استهدفت 
بدور اجليش يف الشمال ويعطى للمرة 
األوىل تغطية سياسية حقيقية للدخول 
اخلطة  مفاعيل  لتظهر  طرابلس  اىل 
بعض  تصويب  رغم  سريعًا،  األمنية 
جنبالط،  وليد  كالنائب  السياسيني 
يفتح رئيس تكتل التغيري واإلصالح 
العسكرية.  املؤسسة  حول  صراعًا 
فقد أبلغت أوساط سياسية يف قوى 
طلب يف  عون  أن  »األخبار«  آذار   8
قائد  تغيري  األخرية، بصراحة،  اآلونة 
اجليش العماد جان قهوجي. وحبسب 

هذه األوساط، فإن عون الذي وقف 
يف حكومة الرئيس جنيب ميقاتي ضد 
تسرحيه،  وتأخري  لقهوجي  التمديد 
رسالة  اجلمهورية  رئيس  اىل  أرسل 
اجليش  قائد  استبدال  فيها  يطلب 
قبل أن ينهي سليمان عهده، مسّميًا 

بدياًل له العميد شامل روكز.
مل يقبل سليمان بهذا الطرح، رافضًا 
املوضوع،  هذا  طرح  جازم  بنحو 
عهده،  نهاية  أبواب  على  وخصوصًا 
ال  حتى  األقل  وعلى  أمنية،  ألسباب 
يلزم الرئيس العتيد )أيا تكن هويته 
بقائد  عون(  ليس  أنه  افرتاض  على 
األعوام  يف  معه  ليتعايش  للجيش 

املقبلة.
جربان  الوزير  عون، طرح  رسالة  بعد 
على  االمنية  التعيينات  ملف  باسيل 
طاولة جملس الوزراء االثنني املاضي. 
داخل  من  مّطلعة  مصادر  وحبسب 
جملس الوزراء، فإن باسيل مل يهدف 
من خالل طرح موضوع ملء الفراغات 
العسكري  اجمللس  يف  العسكرية 
طرحها  اليت  التعيينات  مواجهة  فقط 
تيار املستقبل، إذ إنه طّور اقرتاحه، 
اجلمهورية  مع رئيس  جانيب  لقاء  يف 
ليصل  سالم،  متام  احلكومة  ورئيس 
قائد  استبدال  عرض  اىل  مباشرة 

اجليش وتسمية روكز.
وسالم،  سليمان  جواب  يكن  مل 
حتى  بوضوح،  رافضًا  بل  ملتبسًا، 
إن سالم بدا مستغربًا توقيت الطرح 
وسليمان  هو  كان  وإن  ومناسبته، 
جدد  أعضاء  تسمية  إمكان  تفّهما 

للمجلس العسكري.
يعرف عون متامًا، بصفته قائدًا سابقًا 
للجيش، أنه ال يستطيع طرح تعيني 
الوزراء  جملس  على  للمخابرات  مدير 
ألن  العسكرية،  الغرفة  رئيس  وال 
املوقعني منوطان بقائد اجليش ووزير 
اجمللس  أعضاء  تعيني  أما  الدفاع. 
الوزراء،  جمللس  فيخضع  العسكري 
والطائفية  السياسية  التوازنات  لكن 
تفرتض حكمًا تفاهم األطراف الشيعة 
لعضوية  الشيعي  املرشح  على 
اىل  بالنسبة  األمر  وكذلك  اجمللس، 
أي من القوى املسيحية األخرى حول 
بأن  العلم  مع  املسيحية،  املقاعد 
سليمان وفريقه ال يبدوان راغبني يف 
مقاربة هذه التعيينات اليوم ألسباب 
موضوعية ال حتمل كثريًا من الغموض، 
وتتعلق باالستقرار األمين، يف وقت 
ديبلوماسية  أوساط  عن  فيه  نقل 
إليها بشأن  غربية استغرابها ما مني 
حاليًا،  بتغيري قيادة اجليش  املطالبة 
يف وقت تعّد إيطاليا مؤمترًا دوليًا مع 
هذه القيادة حول اجليش بعد فرنسا، 
وتكثر املطالبات الدولية بتعزيز وضع 
جمال  يف  سيما  وال  ودعمه،  اجليش 
مكافحة االرهاب. إالَم يهدف عون من 
توقيت طرحه اليوم؟ إذا كان رفض 
عون للتمديد لقهوجي ُفهم يف حينه 
كان  وإن  السلطات،  تداول  مع  أنه 
أوحى أنه خيتار صهره العميد شامل 
روكز خلفًا له، فإن أوساطًا سياسية 
مل تفهم من توقيت طرحه اليوم تزكية 
حماولة  هي  ما  بقدر  لصهره،  مبكرة 
الرئاسي  السباق  عن  قهوجي  إلزاحة 

قبل انتهاء املهلة الدستورية.
االستحقاق  فإن  عون،  اىل  بالنسبة 
الرئاسي عام ٢٠14 هو فرصته االخرية 
حبكم االمر الواقع للوصول اىل قصر 
بعبدا. وهو مدرك أيضًا أن مثة خماطر 
ضمن  جترى  فال  باالنتخابات،  حتدق 

معركة عون الرئاسّية: تغيري قائد اجليش

مهلة الشهر والنصف الشهر املتبقية 
يطرح  وهذا  الدستورية.  املهلة  من 
خماوف من أن يقبل البلد على فراغ 
حتمي كمعرب للوصول اىل االنتخابات 
ضمن تسوية شاملة بدأ احلديث عنها 
الفراغ  فرتة  ويف  ودوليًا.  إقليميًا 
على  متقدمًا  قهوجي  اسم  يصبح 
غرار ما كانت عليه احلال يف تسوية 
الدوحة اليت أتت بقائد اجليش آنذاك 
ميشال سليمان رئيسًا. وخشية عون 
اآلونة  تقدمت يف  ورقة قهوجي  من 
األخرية على خشيته من ورقة خصمه 
التارخيي رئيس حزب القوات اللبنانية 
الدكتور مسري جعجع، حبسب ما تتحدث 
أوساط على صلة باملداوالت اجلارية 

حول االستحقاق.

سالم ضمانة الجيش السنيـّة
حتى  رئاسيًا،  مرشحًا  ميكن  هل  لكن 
أن  للجيش،  سابقًا  قائدًا  كان  ولو 
يغامر بوضع اجليش يف هذه اللحظة 
املفصلية من أجل رئاسة اجلمهورية.

تتقاطع معلومات أكثر من طرف حول 
الراهن.  الوقت  باجليش يف  اإلحاطة 
فقد  الشيعي،  الطرف  اىل  بالنسبة 
بتوقيت  بري  نبيه  الرئيس  فوجئ 
فاللحظة  ومناسبته.  الطرح  هذا 
يف  تغيري  ألي  اليوم  مؤاتية  ليست 
وبغض  العسكرية  املؤسسة  وضع 
فيها،  األشخاص  هوية  عن  النظر 
بإحداث  يسمح  ال  األمين  الظرف  ألن 
رئاسة  موضوع  حسم  قبل  خضات 
اجلمهورية، وعندها يكون لكل حادث 
حديث. أما موقف حزب اهلل فال يزال 
غري واضح من هذا التطور اجلديد من 
جانب حليفه عون. يف اجلانب السيّن، 
هناك وسط سياسي يعّول على حكمة 
عن  التفجري  فتيل  إبعاد  يف  سالم 
األخرية  اآلونة  احلكومة واجليش. يف 
التصويبات  حدة  فيها  ارتفعت  اليت 
وتعّرض  اجليش،  على  »السنّية« 
من  سالم  وقف  انتحارية،  لعمليات 
بدا  اجليش.  قيادة  مع  تردد  دون 
يف  مناسبة،  من  أكثر  يف  حامسًا 
اللقاءات  أو  للدفاع  األعلى  اجمللس 
الوزراء، يف إعطاء  األمنية أو جملس 
يف  وتغطيته  للجيش  الكاملة  ثقته 
األمنية.  عمليته  يف  شاملة  صورة 
مثة فارق كبري بني تعاطي سالم مع 
اجليش وبني أداء ميقاتي وكالمه، وال 
سيما حني زار وزارة الدفاع إثر عملية 
للجيش  فيها  استشهد  اليت  عرسال 
أول  والرقيب  بشعالني  بيار  النقيب 

إبراهيم زهرمان.
احتضان  عن  مطلعة  أوساط  تتحدث 
عملية  يف  اجليش  ألداء  سالم 
طرابلس، ووضوحه يف إعطاء تغطية 
حكومته وزعامته السنّية لقمع الفوضى 
باألمن يف طرابلس. يعرف  واإلخالل 
بالغا  املقبلني  الشهرين  أن  سالم 
احلساسية أمنيًا وسياسيًا، وأن ليس 
من مصلحة أي طرف أن يهتز اجليش 
حاليًا، وأن هذا الصراع ال خيدم اجليش 
الذي تنتظره أحداث وحتديات ال تزال 
الفوضى،  يف  البلد  إغراق  على  تعمل 
فضاًل عن أن تيار املستقبل، رغم كل 
احلوارات اجلارية مع عون، ال ميكن أن 
يقدم اليوم على تأييد هذا اخليار املبكر 
قبل  اخليار  هذا  مثل  عون  وتسليف 
أن  حسم رئاسة اجلمهورية، وال سيما 
امسه مسري  محاًل  املستقبل  كتف  على 

جعجع.
أين  جواب:  دون  من  سؤال  يبقى 

املسيحّيون من هذا الطرح؟

هيام القصيفي
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مقاالت وتحقيقات

اللقاء الذي مجع يف بريوت، قبل ايام، وزير اخلارجية املصري 
حسني  اهلل  حزب  اىل  املنتمي  الصناعة  ووزير  فهمي  نبيل 
احلاج حسن شّكل بداية حلوار بني اجلانبني، واستكمل سلسة 
اتصاالت بني القاهرة وطهران بقيت بعيدة من االضواء، بغية 
فتح قنوات جديدة وإجياد خمرج للحرب يف سورية. تفيد بعض 
وثائق اللقاءات اليت حصلت عليها »االخبار« عن مبادرة طرحتها 
ايران، قبل فرتة، تلّمح اىل نقل صالحيات رئاسية سورية اىل 

حكومة وطنية ولكن على مراحل. فهل تقبل السعودية؟.
مل ينتبه كثريون إىل أهمية االخرتاق السياسي الالفت الذي 
حصل يف بريوت أثناء زيارة وزير اخلارجية املصري نبيل يف 
20 آذار اجلاري. جرى أول لقاء علين بني الدبلوماسي املصري 
حيال  احلاج حسن. هذه رسالة مهمة  الصناعة حسني  ووزير 

احلزب وسوريا وإيران. هل يف األمر بداية حتّول مصري؟
تعزيز  كما مصر، يف  الراغب،  اهلل  حزب  إن  املعلومات،  يف 
االنفتاح والتفاهم، مل يستسغ كثريًا يف البداية إطار اللقاء. 
كان شيئًا يشبه العتب على الوزير املصري بأن يستهّل جولته 
السريعة على لبنان بزيارة رئيس القوات اللبنانية مسري جعجع 
ويزور معظم القيادات، وبداًل من أن يطلب زيارة السيد حسن 
نصر اهلل، اتصل طالبًا أن يزوره وزير من حزب اهلل. تردد 
على  ـ  لكنه  املصرية،  الدعوة  مع  التجاوب  بداية يف  احلزب 
معهود عادته ـ غّلب املصلحة الوطنية على احلساسيات. حصل 

اللقاء.

ماذا يف قراءة الطرفني للقاء؟

أواًل، حزب اهلل:
حاليًا  عالقاتها  تعزيز  إىل  حاجة  يف  مصر  أن  احلزب  يتفهم 
اإلخوان  تطويق  والستكمال  مالية،  ألسباب  السعودية  مع 
املسلمني، وترسيخ سلطة املشري عبد الفتاح السيسي ليصل 

إىل الرئاسة قريبًا. سيصل.
التفّهم ال يلغي اللوم. بعض هذا اللوم يتعّلق بتعاطي السلطات 
املصرية مع حزب اهلل على املستوى القضائي واإلعالمي. كيف 
وحركة محاس يف  املسلمني  اإلخوان  مع  احلزب  وضع  ميكن 
خانة قضائية واحدة يف ما عرف بقضية »وادي النطرون«؟ 
وكأن احلزب متورط يف الداخل املصري، وهو ما نفاه عشرات 
مرّبر جدي،  أي  إىل  القضائي  اإلجراء  هذا  املرات. ال يستند 

وفق احلزب، بل إىل أهداف سياسية.
إطالق  أسهمت يف  قد  منه  خلية  أي  تكون  أن  احلزب  ينفي 
القاهرة.  سجون  من  شهاب،  سامي  وبينهم  سجناء،  سراح 
نضالية  قضية  يف  وهو  أواًل  اعُتقل  اهلل  حزب  يف  الناشط 
االعتقال  جرح  على  احلزب  عّض  فلسطني.  مبساعدة  تتعلق 
يف قضية كان ينبغي أن ينال فيها شهاب وسام النضال، 
من  اهلرب  يف  رفاقه  مع  جنح  وبعدما  السجون.  قضبان  ال 
الرئيس  إطاحة  غداة  فوضوية  مرحلة  يف  املصري،  املعتقل 
حسين مبارك، مل يقم احلزب إال بتهريبه حني علم بهروبه. كل 
ما يقال غري ذلك ليس صحيحًا. هذا موقف قاطع عند احلزب، 

ولديه الدالئل على ذلك.
التوصيف  املغاالة يف  من  اهلل كثريًا  حزب  من  مقربون  يرى 
املصري لعالقة إيران وحزب اهلل مع اإلخوان املسلمني ومحاس. 
ال توجد حاليًا أي عالقة مالية أو دعم مباشر لإلخوان. العالقة 
مع محاس ال تزال يف مراحل اختبار. املطلوب من احلركة إعادة 
قراءة موقفها حيال ما حصل يف السنوات الثالث املاضية. 
داخل  مقاومة  نضالية  كحركة  متوضعها  إعادة  أيضًا  مطلوب 

فلسطني، ال كجزء من مشروع إخواني يف املنطقة.
مل يكن حزب اهلل أصاًل مرتاحًا للرئيس السابق حممد مرسي. 
إيران وألقى  اإلخواني خذل كثريين حني ذهب إىل  الرئيس 
بعد جنوحه  أكثر  باملكان. خذهلم  باحلفاوة وال  يليق  خطابًا ال 
الكبري حيال سوريا واحلزب وإعالنه القطيعة مع دمشق. وحني 
جاء الرئيس اإليراني حممود أمحدي جناد إىل القاهرة، مل يلَق 
استقبااًل الئقًا، ال بل لعله عومل بطريقة غري الئقة يف األزهر 
نفسه. مع ذلك، فإن حزب اهلل وإيران كانا أمام خيارين: إما 
العودة إىل شبح عهد مبارك مع أمحد شفيق، أو دعم مرسي. 

دعما مرسي... على مضض.
ثانيًا مصر:

يف املعلومات، ميكن الوقوف عند املالحظات اآلتية:
اجلولة  استهالل  أن  التأكيد  على  املصري  اجلانب  حرص  ـــ 
على لبنان بزيارة جعجع حصل من طريق خطأ لوجسيت متعلق 

بالسفارة والرتتيبات. أدركوا الحقًا انعكاسات هذا اخلطأ.
ـــ قال املقربون من الوزير فهمي إن زيارة لبنان مهمة أيضًا 
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ما  إىل  نظرًا  املصري،  للداخل 
وتعدد  تنّوع  من  لبنان  يعنيه 
مقابل أفكار التكفري واإلرهاب. 
جدي  حرص  هناك  كان  لذلك 
وتدريبه  اجليش  مساعدة  على 

واستعداد لإلسهام بتسليحه.
مع  فهمي  الوزير  لقاء  جمّرد  ـــ 
وزير من حزب اهلل يعين الكثري. 
اللقاء؛  حملّرمات  كسر  أواًل  هو 
لكونه يتزامن مع احملاكمات يف 
القاهرة، وألن مثة رفضًا مصريًا 
بالقتال يف  اهلل  حزب  ملشاركة 
على  لقاء  ثانيًا  وهو  سوريا. 
مستوى وزاري. هذا جيّنب مصر 
إحراجًا من جهة، وميّهد للقاءات 
أخرى تتعلق جبوانب تعاونية من 

خالل الوزارات من جهة ثانية.
أن  املصري  اجلانب  أكد  ـــ 
أن  يعين  اهلل  حزب  مع  اللقاء 
مصر منفتحة على كل األطراف 
طرف  بني  متّيز  وال  اللبنانية، 
كل  يف  الوزير  حرص  وآخر. 

اهلل يف لبنان. بدأ متهيد الطريق صوب إيران، رغم حساسية 
العالقة احلالية مع السعودية.

بنود مبادرة إيرانية جديدة
جرى تبادل أفكار قبل فرتة يف شأن األزمة السورية. إيران 
طرحت مبادرة، لكن مصر تراها ضعيفة ألنها قد ُترفض من 
الطرف اآلخر. يف املعلومات أن هذه املبادرة تضم أربع نقاط 

هي:
ـــ وقف إطالق نار شامل على املستوى الوطين.

ـــ تشكيل حكومة وحدة وطنية تقتصر على ممثلني عن النظام 
ومعارضة الداخل.

ـــ املباشرة يف وضع أسس نظام جديد لنقل صالحيات رئاسية 
السنوات  مرور  مع  احلكومة  هذه  تصبح  حبيث  احلكومة،  إىل 

متمتعة بصالحيات واسعة.
ـــ إعداد انتخابات رئاسية وبرملانية.

لكنها  جيدة،  سياسي  حلل  املبادرة  أسس  أن  القاهرة  ترى 
غري كافية. سيتطور األمر الحقًا، لو توسعت أطر املشاورات 

لتشمل مصر والسعودية وإيران، ورمبا تركيا.
املوقف املصري يتغري. صحيح أن القاهرة مل تتصدر قائمة 
الدول الرافضة أن حيتل االئتالف املعارض مقعد سوريا يف 
القمة العربية. لكن القاهرة مل تكن بعيدة أبدًا عن دعم هذا 
اخليار. فضلت أن تبقى يف الظل ألسباب خاصة يتعلق أبرزها 

بعالقتها مع السعودية ومع املعارضة.
اخلالفات.  بسبب  صعب  االئتالف  وضع  أن  القاهرة  تدرك 
االئتالف مقعد  القانونية لكي حيتل  أن األسباب  أيضًا  تدرك 
سوريا مل جتتمع ولن جتتمع. تعرف أن رئيس االئتالف أمحد 
من  أعضاء   9 إطاحة  يريد  واليته  جتديد  إىل  الساعي  اجلربا 
االئتالف. تعرف مصاعب وضع املعارضة على األرض. تنسج 
عالقات أمنية جدية مع سوريا. أما رفع العالقات إىل مستوى 
دبلوماسي، ففي حاجة ملبادرات سورية مل حتصل بعد، وبينها 
التنسيق وغريها، بينهم مثاًل  اإلفراج عن معتقلني من هيئة 

رجاء الناصر.
إىل كل ما تقدم، يضاف موقف اجليش املصري الذي يؤكد 
يف كل مناسبة أن األمن القومي املصري مرتبط عضويًا باألمن 
القومي لسوريا وجيشها. مل تستسغ القاهرة ـــ ولن تستسيغ 
ـــ مثاًل مغامرات تركيا يف سوريا. لعلها أوصلت شيئًا يشبه 

التحذير.
صحيح أن القاهرة حتتاج إىل مبادرات سورية. صحيح أيضًا 
أن عالقتها مع السعودية حمرجة قلياًل، لكن مثة تغيريات عربية 
مهمة قد تساعدها يف املرحلة املقبلة. يقول مثاًل نائب كوييت 
بارز إن مواقف الكويت الرمسية ومواقف بعض الدول اخلليجية 
باتت تصّب يف خانة دعم سوريا وحماربة اإلرهاب واحلفاظ على 
اجليش السوري وتشجيع حل سياسي مع بقاء الرئيس بشار 

األسد. يؤكد أن أمري الكويت قال له ذلك حرفيًا.
فهل اللقاء بني فهمي ووزير حزب اهلل بداية لتحوالت أكرب؟ 

األكيد نعم. لكن الطريق ال تزال يف بدايتها.

نبيل فهمي مهندس السياسة الخارجية املصرية الجديدة )أرشيف(

سامي كليب

لقاءاته على جتنب إعطاء أي رأي يف مرشحي الرئاسة. ال تريد 
القاهرة التدخل يف هذا الشأن. هكذا تقول مصادر الوزير.

ماذا حصل يف اللقاء؟
قال الوزير املصري إن »القاهرة تدعم دور حزب اهلل كحزب 
خالف  نقاط  واحلزب  القاهرة  بني  إن  أيضًا،  قال،  مقاوم«. 
عّدة، بينها توّرطه يف احلرب السورية. لكن نقاط اخلالف ال 
تلغي مطلقًا الرغبة يف اللقاء وتطويره ملصلحة البلدين وحلماية 

لبنان واملقاومة.

اللقاء بني مصر وحزب اهلل بداية الطريق نحو تحوّالت أكرب

بسبب  جاء  سوريا  إىل  احلزب  دخول  أن  حسن  احلاج  شرح 
األخطار الكبرية اليت أحدقت بلبنان. قال إن اخلطر اإلرهابي 
كان أكرب مما اعتقد البعض. أعطى أمثلة عدة، بينها املناطق 
استهداف  من  جدًا  قلق  احلزب  أن  أكد  وعرسال.  احلدودية 
اجليش اللبناني، وأنه يدعم اجليش ويقف خلفه. أكد أنه حيرتم 
للجمهورية وفق هذه  انتخاب رئيس  الدستورية ويريد  األطر 
الفنت  أجاد يف توصيف فخاخ  املواعيد احملددة.  األطر ويف 
يريد  احلزب  أن  كم  قال  لتفاديها.  احلزب  وعمل  املذهبية، 
ملصر أن تستعيد دورها الريادي املقاوم يف حلظة مفصلية 

من تاريخ هذه األمة وفلسطني.
بهذا املعنى، كان اللقاء جيدًا. تزامن ذلك مع رغبة مصرية يف 
إعادة حتريك العالقات على مستوى اإلقليم. رسم نبيل فهمي 
خريطة ناجحة جدًا للعالقات اخلارجية املصرية. هذا الدبلوماسي 
استقال  الذي  فهمي  إمساعيل  الدبلوماسي  وابن  الدقيق، 
بسبب كامب دايفيد، مل يكن قريبًا من املؤسسة العسكرية. 
كان البعض ينظر إليه بشيء من الريبة بسبب عالقته مع حممد 
الربادعي ولدراسته وتدريسه عند األمريكيني. تغرّيت النظرة 
كثريًا بعد جناحه الكبري يف ربط عالقات اسرتاتيجية مع روسيا، 
اهلند  العسكرية صوب  والقيادة  مصر  خيارات  توسيع  وبعد 
والصني. صار نبيل فهمي مهندسًا فعليًا للسياسة اخلارجية 
احلالية. أدرك املشري السيسي أهميته الكربى. أدركها خصوصًا 
حني وجد وزير اخلارجية األمريكي جون كريي مهرواًل صوب 
مصر عشية وصول الوفد الروسي، حماواًل إقناع القاهرة بإبقاء 
أولوية العالقة مع أمريكا. يف القاهرة، قال حينها كريي كالمًا 
إجيابيًا يف القيادة املصرية، فجرى تأنيبه يف البيت األبيض. 

ابتسم فهمي والسيسي والقيادة اجلديدة.
العالقات  إعادة  ضرورة  فهمي  يرى  االسرتاتيجية،  هذه  من 
اإلقليمية من السعودية إىل إيران. يقينه، مثاًل، أن حل األزمة 
السورية لن يكون من دون القاهرة وطهران والرياض وأنقرة. 
تعددت املبادرات يف هذا الشأن. كانت زيارة الكاتب الكبري 
حممد حسنني هيكل للسيد حسن نصر اهلل. قال البعض إنه 
مل يكن مكلفًا رمسيًا. املقربون من الوزير يؤكدون أن تكليفًا 
حصل بالفعل. مّهد األمر للقاء بني وزيري خارجية إيران ومصر 
قبل فرتة. يف هذا السياق أيضًا كان اللقاء بني فهمي وحزب 
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
 جمّند يوّرط ضابطاً بقضية خمدرات.. ويتوارى

  اجتاز تلميذ ضابط اختبار الكلية احلربية بنجاح ليسقط يف اول 
امتحان يف احلياة اخضع له على يد جمند كان يعمل ضمن فصيلته 

وحتت امرته.
»مسع« الضابط عن مادة حشيشة الكيف كثريًا، وفق تعبريه، فأراد 
او 4 مرات، بعد ان استحصل  ان جيربها، فكان ان دخن منها 3 
عليها من اجملند أ.ح.أ. الذي ختلف عن املثول امام احملكمة حملاكمته 

بتهمة ترويج املخدرات، فتقرر حماكمته بالصورة الغيابية.
ويقول الضابط اثناء استجوابه انه يف العام 2009 خترج يف املدرسة 
احلربية وكان أ.أ. من عداد اجملندين الذين خيدمون ضمن فصيلته. 
واضاف ردًا على سؤال رئيس احملكمة العميد الركن الطيار خليل 
ابراهيم: ما حصل كان غلطة، وانا مل كن اتعاطى حشيشة الكيف 
خالل السنوات الثالث يف الكلية احلربية، وانا مدرب مغوار ورياضي، 

ومل ادخن سوى 3 او 4 مرات.
ان  وأردت  عنها  مسعت  قال:  احلشيشة  جللب  دفعه  الذين  ومن 
اجربها، وان أ.أ. احضر لي سيجارة حشيشة او اثنتني، ومل حيصل 
اثناء خدميت امنا كنت افعل ذلك خالل  ان قمت بتدخني احلشيشة 

مأذونييت.
تأمني  مالي مقابل  مبلغ  اي  يأخذ مين  أ.أ.  وبسؤال قال: مل يكن 
احلشيشة، كما انه مل يطلب مين شيئًا مقابل ذلك، كونه كان خيدم 

حتت امرتي.
أ.أ. وعدم  ابالغ رؤسائك عن  بك  انت ضابط وكان جيدر  وسئل: 
التورط بذلك، فأجاب: صحيح، كانت غلطة، مضيفًا بأن أ.أ. مل يذكر 

امامه من اين كان يستحصل على احلشيشة.
واستجوب يف القضية ايضًا علي م. املوقوف بأكثر من مئيت دعوى 
جبرائم ترويج املخدرات واالجتار بها وغريها، فنفى معرفته باجملند 
انه كان يستحصل على احلشيشة منه  افاد عنه مسبقًا  الذي  أ.أ. 
بواسطة سوري يلتقيه على طريق املطار، حيث اعلمه االخري ان علي 
م. يرسل له احلشيشة من احدى البلدات البقاعية بهدف تروجيها. 
احلقيقي  امسي  ازود  ان  ميكن  كيف  متسائال:  م.  علي  واضاف 

للسوري اذا كنت اروج املخدرات بواسطته.
وبسؤاله عن ان أ.. زود احملققني بامسه الثالثي ومبواصفاته، مل 
جيب علي م. يف البدء. ثم قال: ما ذنيب اذا كان أ.أ. الذي ال اعرفه 

يلتقي بالسوري الذي تتحدثون عنه.
ورفعت احملكمة اجللسة اىل احلادي عشر من حزيران املقبل للمرافعة 

واحلكم.

توقيف 69 مطلوبًا
  

متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف 8 مطلوبني بينهم سوريان 
جبرائم خمتلفة. كما حجزت 14 دراجة نارية و21 سيارة خمالفة.

ضبط  بعدما  وع.م.ب.  خ.ط.أ.  توقيف  مت  االشرفية،  حملة  ففي 
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف وحبوب خمدرة.

ويف وسط بريوت، مت توقيف السوري م.أ.أ.ع. وهو مطلوب مبوجب 
قرار جزائي.

ويف حملة اجلميزة، مت توقيف السوري م.خ.ح. وهو مطلوب مبوجب 
قرار جزائي.

ضبط  بعدما  وش.ص.  ج.س.س.  توقيف  مت  النهر،  حملة  ويف 
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

ضبط  بعدما  وم.ع.  س.ع.ش.  توقيف  مت  الطيونة،  حملة  ويف 
حبوزتهما كمية من حشيشة الكيف.

من جهتها، أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لالمن العام 
خالل الفرتة املمتدة من تاريخ 2014/3/23 لغاية 30 منه، وبإشراف 
النيابات العامة، 61 شخصًا بتهم ارتكاب أفعال جرمية وذلك على 

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

اوروبية وآسيوية وافريقية.
أحد عشر شخصًا جبرم خمالفة نظام االقامة وحماولة مغادرة البالد 

بطرق غري شرعية وانتحال صفة.
ـ شخصان جبرم خمدرات ومراقبة مراكز امنية.

القضاء  اىل  مجيعًا  أحيلوا  املوقوفني  مع  التحقيق  انتهاء  وبعد 
املختص.

جثة لبعا املتحللة لرجل.. وسيارة مستأجرة تفضح 
املتهم

  
أمنية يف منطقة جزين ان اجلثة املتحللة اليت عثر  كشفت مصادر 
عليها قبل عشرة أيام يف خراج بلدة لبعا قضاء جزين تعود لرجل 
يف العقد الثالث من عمره يدعى »حممود ن.« وهو فلسطيين أردني 
مقيم يف خميم عني احللوة، وان املتهم املفرتض بقتله معروف لدى 

األجهزة األمنية والبحث جاٍر عنه.
ووفق هذه املصادر فإن اخليط الذي قاد لكشف هوية القتيل هو 

سيارة كان استأجرها من منطقة صيدا بالشراكة مع اجلاني املفرتض 
)وهو حبسب املعلومات املتوافرة كان صديقًا له(.

مالية وراء  أو  أن تكون خالفات شخصية  ورجحت املصادر نفسها 
هذه اجلرمية.

سطو مسلح على مزرعة يف كفتون
  

سطت جمموعة مؤلفة من ثالثة اشخاص مسلحة ليال على مزرعة يف 
كفتون، تسكنها عائالت سورية، وعمدوا اىل ضربهم وسرقة مبالغ 

مالية منهم قدرت ب1500دوالر امريكي.
القبض عليهم فجرا  القاء  الكورة من  ومتكنت خمابرات اجليش يف 
وهم: م.ع، م. ي. لبنانيان، و ا.ج. سوري، ويسكنون مجيعهم يف 

بلدة داربعشتار، وسلمتهم اىل القضاء املختص.

جناة عائلة من حريق يف حتوم
  

جنا أفراد عائلة بطرس خنول أبي صعب من حريق شب يف منزهلم 
يف بلدة حتوم يف قضاء البرتون. وعملت فرق الدفاع املدني يف 
مركز البرتون على إمخاد النريان اليت أتت على كامل حمتويات املنزل 

وأثاثه.
وبوشرت التحقيقات ملعرفة أسباب احلريق.

»العسكرية« أدانته بالسجن ثالث سنوات
مقاتل يف »عصبة األنصار« توىل »محاية 

اجليش« يف »عني احللوة«
  

انتمائه  تهمة  من  التمّلص  املوقوف حممد سلوم  الفلسطيين  حاول 
إىل تنظيم عصبة األنصار وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال 
إرهابية والقيام بها يف خميم عني احللوة، فكان أن وقع يف تناقضات 
فاضحة خالل استجواب أمام احملكمة العسكرية برئاسة العميد الركن 

الطيار خليل ابراهيم.
فأقّر يف البدء بأنه كان مقاتاًل يف صفوف عصبة األنصار، وقال تارة 
أنه عسكري، وتارة أخرى بأنه كان حارسًا على أحد احلواجز املشرتكة 
مهمة  وكانت  الفلسطينية،  الفصائل  لقوى  احللوة  عني  خميم  يف 

عناصر احلاجز محاية اجليش وأمن الناس.
وعلى الرغم من أن سّلوم كان مسلحًا آنذاك، غري أنه نفى خضوعه 
قد  إليه  سّلم  الذي  السالح  بأن  موضحًا  عسكرية،  تدريبات  ألي 

باعه.
وأصدرت احملكمة حبق سلوم حكمًا قضى حببسه ثالث سنوات أشغااًل 

شاقة وجتريده من حقوقه املدنية وإلزامه بتقديم بندقية حربية.
أنه  دمج،  حممود  احملامي  وكيله  حبضور  سلوم  أفاد  وباستجوابه، 
كان من عناصر عصبة األنصار ضمن قوى اللجنة األمنية يف خميم 
أسئلة  الفلسطينية. وردًا على  للفصائل  احللوة، وكان ممثاًل  عني 
الرئاسة قال بأنه كان حيمل سالحًا خالل تلك الفرتة لكنه مل يشارك 
يف عمليات استنفار ضد اجليش اللبناني، وأضاف: كنا نقيم حاجزًا 
الناس ومحاية اجليش.  مشرتكًا لقوى فلسطينية للحفاظ على أمن 
وبعدما أنكر خضوعه ألي دوره تدريب عسكرية، قال أنه يعبد اهلل 
ككل إنسان مسلم وال يكّفر أحدًا، وتابع ردًا على سؤال: أنا كنت 

فقط مقاتاًل، ثم قال: أنا كنت عسكريًا.
أخي  بسبب  أجاب:  األنصار،  عصبة  إىل  انتمائه  سبب  عن  وسئل 
وأنا  العصبة،  إىل  انتمائه  بتهمة  السابق  أوقف يف  وهو  ابراهيم، 

عندما انتميت إىل العصبة، كانت املشاكل قد انتهت مع الدولة.
وبسؤاله قال إنه كان قد مت تسليمه سالحًا وقد باعه، وكان يأمتر 

من الفصائل الفلسطينية.
بتجريم  عقيقي  فادي  القاضي  العامة  النيابة  أن طلب ممثل  وبعد 
براءته وإال  سّلوم وإدانته، ترافع وكيله احملامي دمج طالبًا إعالن 

منحه أسبابًا ختفيفية باالكتفاء مبدة توقيفه.
أما سّلوم فطلب الرمحة.

ختم التحقيق مبلف عباس ودفرتدار
  

امللف  يف  حتقيقته  صوان  فادي  العسكري  التحقيق  قاضي  أنهى 
املالحق به املوقوفان نعيم عباس ومجال دفرتدار وجومانا محيد و19 
آخرين بينهم 10 فارين أبرزهم أمري كتائب عبداهلل عزام سراج الدين 
زريقات بتفخيخ سيارات وتفجريها بينها سيارتان ضبطتا يف اللبوة 
مع محيد ويف كورنيش املزرعة، وحيازة أسلحة ومفجرات وصواريخ 
اسرائيل  على  صواريخ  واطالق  اجلية،  يف  مستودع  يف  ضبطت 
وباجتاه الضاحية اجلنوبية يف متوز املاضي وجتنيد انتحاريني منهم 
»انتحاري الشويفات«، الذي فجر نفسه بعد صعوده يف سيارة فان 

لنقل الركاب.
واحال صوان امللف اىل النيابة العامة العسكرية إلبداء مطالعتها قبل 
اصدار قراره االتهامي وإحالة املتهمني امام احملكمة العسكرية الدائمة 

لبدء حماكمتهم باجلرائم املسندة اليهم اليت تعاقب باالعدام.

حيث  العسكري  املستشفى  اىل  الثالثاء  انتقل  قد  وكان صوان 
شلحة،  عليا  احملامية  وكيلته  حبضور  دفرتدار  مجال  استجوب 
مذكرة  صوان  بعدها  اصدر  الساعة،  ونصف  ساعة  مدى  على 
توقيف وجاهية حبق دفرتدار الذي وضع يف غرفة عازلة إلصابته 

جبرثومة.
وأفادت مصادر مطلعة أن دفرتدار نفى ما اسند اليه وأقر مبشاركته 
العراق ويف  القتال اىل جانب تنظيم كتائب عبداهلل عزام يف  يف 
سوريا حيث اصيب يف خاصرته اصابة حرجة، انكر ما افاد به عباس 
عنه من انه كان املسؤول الشرعي للتنظيم، الفتًا اىل انه تعّرف على 

عباس يف خميم عني احللوة.

مسلّح يقفل مبنى بلدية احتجاجاً على إزالة مطّب
  

أقدم مسّلح على إقفال مبنى بلدية طريدبا وحجز موظفيها احتجاجًا 
على إزالة مطّب أمام منزله، ومتكن من الفرار.

وكان حسن.ح )35 عامًا( أقام منذ فرتة مطّبًا أمام منزله يف الشارع 
العام من دون إذن من البلدية. وبناء على قرار بلدي، قام فريق 
االشغال التابع للبلدية بإزالة املطب، فما كان منه إال أن توجه اىل 
ثم  املوظفني،  ويرهب  حربي  من سالح  النار  يطلق  وراح  البلدية، 
أقفل املدخل الرئيسي للمبنى واحتجز املوظفني بداخله، بعدها اقدم 

على اقفال الشارع العام أمام منزله.

توقيف 3 ببيع لريات ذهبية مزّورة
  

متكن مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال من توقيف ثالثة 
أشخاص بينهم سوريان متهمني ببيع لريات ذهبية مزّورة واالجتار 

بالذهب املزّور عن طريق االحتيال.
النيابة  إلشارة  بناًء  الداخلي  االمن  لقوى  العامة  املديرية  وعممت 
العامة املالية الرسم الشمسي للموقوف السوري ع.ع وضبط حبوزته 
مئتان وإثنان وستون لرية ذهبية مزورة ومثانية ماليني لرية لبنانية 

وعدد من أجهزة اهلاتف اخللوي.
يف  مزورة  ذهبية  لرية   185 ببيع  قام  أنه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 

مناطق خمتلفة من جبل لبنان.
وطلبت املديرية الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه، احلضور 
إىل مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال يف وحدة الشرطة 
القضائية، الكائن يف حملة بوليفار كميل مشعونـ  ثكنة العقيد جوزف 
ضاهر، أو اإلتصال على أحد األرقام: 01/290881 أو 01/293683، 

متهيدًا إلختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
يف املقابل، توافرت معلومات عن وجود شخصني يقومان بعمليات 
احتيالية باإلجتار بترب الذهب املزور. وبتاريخ 2014/03/28 وبنتيجة 
التحريات واالستقصاءات متكن مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض 
األموال يف وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية ومكان تواجد 
ص.ع  من  كل  وهما  مصبح،  زوق  حملة  يف  وتوقيفهما  الفاعلني 

والسوري أ.خ وضبط حبوزتهما كمية من ترب الذهب املزور.
وعّممت املديرية رمسهما الشمسي، وطلبت من الذين وقعوا ضحية 
أعماهلما وتعرفوا عليهما، احلضور إىل مكتب مكافحة اجلرائم املالية 
حملة  يف  الكائن  القضائية،  الشرطة  وحدة  يف  األموال  وتبييض 
بوليفار كميل مشعون ـ ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو اإلتصال على 
أحد األرقام: 01/290881 أو 01/293683، متهيدًا إلختاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة.
كما طلبت ممن يتعرضون ملثل هذه األعمال االتصال بالرقم 112 
االمن  لقوى  االلكرتوني  املوقع  بّلغ على  أوالتبليغ عنها عرب: خدمة 

الداخلي
وتوجهت عناصر من قوى االمن الداخلي واجليش وعملت على فتح 
الطريق ومبنى البلدية، والذ اجلاني بالفرار. وتقوم االجهزة االمنية 

بالبحث عنه وتعقبه لتوقيفه.

االعتداء على دار املعلمني يف زحلة
  

أقدم جمهولون على كسر نوافذ مقر دار املعلمني يف كسارة زحلة 
من دون سرقة أي شيء من داخلها.

سرقة كنيسة يف حارة صخر
  

سطا لصوص على كنيسة سيدة املعونات يف حارة صخر وحتطيم 
حمتوياتها وبعثرة موجوداتها وسرقوا صندوق النذورات بعدما أقدموا 

على نشر وخلع بابها.
وعلى الفور فتح حتقيق باحلادث ملعرفة هوية السارقني.

يذكر أنها املرة الثانية اليت تتعرض هلا الكنيسة لعملية سطو يف 
جوقة  أدركت  بعدما  بالفشل  األوىل  باءت  حيث  أسبوعني  من  أقل 
الرعية أثناء قيامها بتمارينها األسبوعية أن هناك عملية سرقة حتصل 
داخل الكنيسة فتتبعت السارق وألقت القبض عليه مبؤازرة شرطة 

البلدية.
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مقاالت وتحقيقات

يسيطر اجليش السوري على طول الطريق من دمشق إىل درعا. 
احلديث عن تسخني اجلبهة اجلنوبية ليس أكثر من تهويل إعالمي، 
واألمنية  العسكرية  املصادر  تقول  ما  وعلى  للجيش.  بالنسبة 
املعنية مبلف اجلبهة اجلنوبية، فإن األسابيع املقبلة ستشهد بداية 
املسلحون  وسيقع  اجليش،  ملصلحة  درعا  ميدان  يف  االنقالب 
حتت وطأة االنهيارات السريعة املشابهة جلبهة القلمون وريف 

دمشق.
الرحلة من دمشق إىل مدينة درعا، يف اجلنوب السوري، حمفوفة 
باملوت. أكثر من ساعة ونصف ساعة خترتق فيها السيارة املسرعة 
سهل حوران، وعني السائق على جانيب الطريق ووسطها، حبذٍر 
شديد. املوت هنا »مبدع«: قد يأتيك على هيئة عبوة ناسفة، 
رصاصة قنص، قذيفة هاون، أو سكني حيّز رقبتك بعد األسر 

بكمني.
اخلروج من دمشق مع ساعات الشمس األوىل خياٌر صائب قبل 
يف  العودة  من  تتمكن  وحتى  املدينة،  السري  زمحة  تلتهم  أن 

ساعات بعد الظهر. فالليل على هذا الطريق ممنوع.
بدء  إشارة  هو  عيشة  نهر  أطراف  على  السوري  اجليش  حاجز 
الرحلة رمسيًا فوق أوتوسرتاد دمشق ـــ درعا الدولي. من اآلن 
فصاعدًا ستشعل الكثري من السجائر، وستبدو سيارتك وحيدة، 

لدقائق طويلة، على املسلك الغربي من الطريق املوحش.
الطريق  حيملك  دمشق،  ريف  مناطق  آخر  الكسوة،  مدينة  بعد 
والقمح  البقول  بشتول  خضراء  بقٌع  الساحر.  حوران  سهل  يف 
القصري، وأخرى بنية متناثرة يف منبسٍط المتناه، وطيور احلمام 
الرّبي اليت ال توّفر معلمًا على الطريق إاّل ترتنح فوقه. وحدها 
منشأة حمطة كهرباء دير علي العمالقة، على يسار األوتوسرتاد، 

تسلب الربيع األصلي ألقه.
األوتوسرتاد الدولي حّد فاصل بالنسبة إىل امليدان يف درعا. 
فالطريق الرئيسي يف قبضة اجليش السوري، وال تفصل بني 
احلاجز واحلاجز سوى كيلومرتات قليلة، بينما تتوّزع السيطرة بني 

اجليش وفصائل املعارضة املسلحة على جانيب الطريق.

املدينة املتشّظية

السواد األعظم من حمافظة درعا يقع حتت  أن  الرغم من  على 
سيطرة فصائل املعارضة، يسيطر اجليش على ما نسبته %60 
من املدينة، إذ يصل عدد قرى حمافظة درعا وبلداتها ومدنها إىل 
135، يسيطر اجليش على 30 منها تقريبًا بوجود فعلي، وحواىل 
السيطرة  أي مينع املسلحني من  النارية،  بالسيطرة  بلدات   10
عليها، وخيضع الباقي لسيطرة »جبهة النصرة« وفصائل تابعة 
لـ«اجلبهة اإلسالمية«، كـ«لواء الريموك« و«لواء األنصار« و«لواء 
اإلسالم« و«لواء درع السّنة« ولواء »أسود السّنة«، وما تبقى 
من فصائل لـ«اجليش احلر«، وتنظيم جديد امسه »جيش حممد« 
بدأ ينتشر يف الريف الغربي للمحافظة والريف الشرقي حملافظة 
القنيطرة احملاذية. وتقول املصادر األمنية هنا إن أكثر من ثلثي 
املسلحني من اإلسالميني املتشددين، بينهم نسبة ال بأس بها 
من غري السوريني )80% من األجانب أردنّيون وفلسطينّيون، 
والباقون من جنسيات عربية سعودية وإماراتية وكويتية(. الثلث 
األخري من املسلحني يتألف من غري املتشددين، وأكثرهم من 

أبناء القرى واملدن الدرعاوية.
مدينة درعا يف األصل كتلتان: درعا احملطة، ومسيت كذلك نسبة 
إىل حمطة قطار احلجاز اليت بنيت فيها عام 1904، ودرعا البلد 
)البلدة القدمية وحميطها(، ويفصل بينهما جمرى نهر الريموك. 
عمليًا، يسيطر اجليش على منطقة درعا احملطة، وجزء من درعا 
البلد، وهي منطقة »املنشية«. بينما ختضع درعا البلد أو منطقة 
السد وخميم الالجئني الفلسطينيني املالصق هلا يف جنوب شرق 

املدينة لسيطرة املسلحني.

املعركة الحيّة

يركض جنديان من دون سالح على الطريق الرتابية اليت يظللها 
ساتر منخفض، ويف يد أحدهما »غالون« مياه فارغ. من مكان 
قريب من »حاجز الربينس« ومنشأة احلديد )جنوب شرق مدينة 
درعا(، ميكن مساع رصاصات القنص اليت تستهدف اجلنديني من 
بنادق املسلحني املنتشرين يف احلقول احمليطة بصوامع القمح، 
وخلفها سجن غرز املركزي. وقد تشعر بارتطام الرصاص على 
مقربة منك، إاّل أن مسري اجلنديني بطمأنينة بالغة يذّكرك بأن 
الشابني قد حفظا الطريق عن ظهر قلب، ورصاصات القناصة 

أيضًا.
يبدو سجن غرز، من بعيد، كقلعة حصينة وسط السهل، على 
األطراف الشرقية اجلنوبية للمدينة. هو اآلن حتت سيطرة مسلحي 
التابعة  احلماية  كتيبة  منه  انسحبت  أن  بعد  النصرة«،  »جبهة 

جبهة درعا: اجليش لن ينتظر املعارضة
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فراس الشويف

الجيش لن ينتظر املعارضة: انهيارات سريعة مشابهة لجبهة القلمون )األخبار( 

لقوات حفظ النظام قبل 10 أيام نتيجة احلصار املفروض عليه 
منشأة  أعمدة  تبدو  تقريبًا،  مرت  بـ800  قبله  أشهر.  أربعة  منذ 
الصوامع، اليت يتعدى ارتفاعها ستني مرتًا. وهي، باملناسبة، 
الشرق  بل يف  وحدها،  سوريا  ليس يف  قمح،  صوامع  أحدث 

األوسط.
عربة  تظهر  بوضوٍح  العسكري.  املنظار  عرب  بعيد  شيء  ال 
»كونكرس«  دّمرها صاروخ  بي.« احملرتقة، فقد  أم.  الـ«بي. 
الفاصلة بني صوامع  املياه  عّبارة  أطلقه املسلحون من وسط 
القمح ومبنى املطاحن، قبل سقوط السجن بقليل، أثناء نقلها 

لإلمدادات.
حاول اجليش إيصال اإلمداد أيضًا، وصد اهلجمات اليت تتعّرض 
هلا الصوامع، مع صعوبة ذلك. حاول اجليش صد اهلجوم باستخدام 
قّوة نارية كثيفة من خمتلف صنوف األسلحة. ومن مكانك أيضًا، 
تشعر باهتزاز األرض حتتك من كثافة نريان رامجات الصواريخ 
وقذائف الدبابات اليت تتساقط أمامك، على مساحة كبرية من 
األرض اليت تتحرك فيها قوات املعارضة املسلحة، اليت حتاول 
من  املعارضة  متكنت  يومني،  )بعد  الصوامع  اجتاه  يف  التقدم 
السيطرة على الصوامع، وأعدمت سبعة عسكريني وأخذت عددًا 
ونشرت  وعّلقته،  العسكريني  أحد  رأس  وقطعت  األسرى،  من 
لوقت  نفسه  املكان  يف  البقاء  يوتيوب(.  موقع  على  الفيديو 
طويل قد جيعلك ومرافقيك عرضة للخطر. ما إن يقول أحدهم 
باستهداف  مقربة  على  هاون  قذيفة  تقع  حتى  الفكرة،  هذه 

مباشر. لست وحدك من يستخدم املنظار!

نموذج هجوم العتيبة

والصوامع  السجن  يف  حدث  ما  إن  هنا،  املعنيني،  أحد  يقول 
املعارضة على  الذي شنته قوات  للهجوم  بعيد  حّد  مشابه إىل 
مهمًا  اخرتاقًا  فيه  وحققت  الشرقية،  الغوطة  العتيبة يف  جبهة 
عقب،  على  رأسًا  وتنقلب  األمور  بعدها  لتعود  اجليش،  جلبهة 
ويكون االخرتاق سببًا لضربة قاسية لقوات املعارضة يف منطقة 
الغوطة. يشرح املصدر توزيع القوات السورية قبل احلرب من 
الفرق الثالثة واخلامسة والتاسعة، وكيفية انتشارها يف جمموعات 
اجلوي، يف  للدفاع  ومنصات  للدروع،  ومضادة  مدرعة  صغرية 
الذي  األمر  نظامي،  جيش  ومواجهة  إسرائيلي  لعدوان  حماكاة 
مسح للمسلحني بالسيطرة سريعًا على عدد غري قليل من مراكز 
اجليش، حبسب املصدر. إاّل أن اجليش عمد يف الفرتة املاضية 

إىل إنشاء ثكنات كبرية، والتخلي عن املراكز الصغرية.
ويتابع املصدر شرح املرحلة األوىل من املعارك: »عمد املسّلحون 
إىل ختريب غالبية منشآت الدفاع اجلوي، من دون االستفادة من 
هلم  الداعمة  الدول  قرار  بدليل  بداخلها،  املوجودة  الصواريخ 
بتخريب املنشآت بغاية شّلها، وعدم السماح هلم باستعماهلا ضد 
الطائرات السورية، ما يسهل قيام إسرائيل أو دول الناتو بشن 

عدوان جوي انطالقًا من األردن«.
من  أكثر  يؤكد  تسخينها،  ونية  اجلنوبية  اجلبهة  عن  وباحلديث 
ليس  أنه  السوري،  اجلنوب  مبلّف  معين  وأمين  عسكري  مصدر 
باستطاعة املعارضة، بعد اآلن، أن حتقق قلبًا للموازين انطالقًا 

من ميدان درعا.
تقول املصادر: »هناك ِحراك خجول يف اجلبهة اجلنوبية، والدليل 
عليه اهلجوم على السجن، لكن الباقي تهويل إعالمي«. بالنسبة 
إىل اجليش، اخلطوة التالية بعد القلمون هي احملافظة اجلنوبية، 
وحبسب املصادر، فإن القوات السورية تستفيد من عدة عوامل. 

أواًل، يستثمر اجليش الدروس اليت كسبها يف معارك القصري 
ومحص والقلمون وريف دمشق، واألساليب اجلديدة اليت متاهي 
بني أسلوب حرب العصابات، والقوة النارية للحرب الكالسيكية، 
وتنسيق القوات الربية مع املقاتالت احلربية، إضافة إىل طائرات 
االستطالع. ثانيًا، انقالب مزاج جزء )بغض النظر عن حجمه( من 
احملليني  للسكان  فاعل  وتعاون  للمسلحني،  الشعبية  احلاضنة 
وأماكن  املسلحني  حتركات  عن  باملعلومات  ومّده  اجليش،  مع 
املعارضة  فصائل  بني  النزاعات  استغالل  وثالثًا،  وجودهم. 
املصدر  يؤّكد  ما  وعلى  احملافظة.  أرض  مساحة  على  املسلحة 
اجليش  بدء  ستشهد  املقبلة  القليلة  األسابيع  فإن  العسكري، 
خبطة إلعادة بسط السيطرة على املناطق، وتشديد احلصار على 

املسلحني، وعزل جتمعاتهم بعضها عن بعض.
يف طريق العودة إىل دمشق، ستسابق الضوء، وتتمنى لو أنك 

زرت حوران قبل احلرب!

غرفة العمليات األردنيـّة

ال تبعد درعا عن مدينة الرمثا األردنية أكثر من 10 كيلومرتات، 
وعن مدينة املفرق حواىل مخسني. تقول مصادر أمنية يف سوريا 
يف  املفرق،  مدينة  مقرها  اجلنوبية  املنطقة  عمليات  غرفة  إن 
الغرفة  هذه  أن  إىل  املصادر  وتشري  الرشيد.  اسرتاحة  نقطة 
هي يف األصل غرفة إسرائيلية ــ أردنية قدمية، أنشئت مبوجب 
اتفاقية وادي عربة، ضمن اجلزء األمين غري املعلن من االتفاقية. 
ويف عام 1998، كانت الغرفة صغرية وهدفها تبادل املعلومات 
فقط. أما اليوم، فهي حبسب املصدر غرفة عمليات مشرتكة بني 
واإلمارات وإسرائيل  أمريكيني وضباط من دول غربية  ضباط 
واألردن وتركيا، وعدد من الضباط السعوديني، بينهم العميد 
أمحد الدوسري، ويرأس الغرفة األمري سلمان بن سلطان، األخ 
غري الشقيق لبندر بن سلطان، ونائب وزير الدفاع السعودي. 
وتؤّكد املصار املطلعة أن هناك انقسامًا داخل اإلدارة العسكرية 
لدعم  السعودية  االندفاعة  يف  السري  حول  األردنية  واألمنية 
اجملموعات املسلحة على األراضي السورية وتدريبها انطالقًا من 
األردن، وما يسّببه األمر من خطٍر على الوضع األردني الداخلي 
العام  جرى  اجتماع  إىل  املصادر  وتشري  املستقبل.  ويف  اآلن 
املاضي لرؤساء أركان جيوش غربية وآخرين خليجيني، شارك 
مشعل  الركن  أول  الفريق  األردنية  األركان  هيئة  رئيس  فيه 

حممد الزبن الذي مل يبد محاسة للخطة السعودية.

»أهاًل وسهاًل بزوار حوران«

وريف  درعا  بني حمافظيت  الفاصل  احلطب«  »منكت  حاجز  بعد 
دمشق، ترى مفرق بلدة املسمية على اليسار، وميكن الطريق 
منها أن تصل إىل أوتوسرتاد السويداء ـــ دمشق، وهي طريق 
آمنة نسبيًا، بسبب مواقع اجليش القريبة منها. كيلومرتات قليلة 
وتقع مدينة الصنمني على يسارك. املدينة منقسمة إىل جزءين: 
أكثر  لسيطرة  خاضع  الغربي  فيما  اجليش،  بيد  الشرقي  اجلزء 
حاجز  على  النصرة«.  »جبهة  بينها  مسّلحًا،  تنظيمًا  من عشرين 
بلدة تبنة، الطريق على اليسار، يأخذك إىل بلدة احملّجة، ومنها 
املعارضة  لسيطرة  أيضًا  اخلاضعتني  وجاسم  إخنل  مدينيت  إىل 
اجليش  من  جبنود  لتفاجأ  جنوبًا،  السري  تتابع  لكنك  املسلحة. 
اختذوا مواقع قتالية خلف الساتر االمسنيت الذي يتوسط الطريق، 
ووجهوا بنادقهم يسارًا، حيث تتحّرك جمموعة من املسلحني قرب 
األوتوسرتاد، وكأن معركة هنا ستبدأ بني حلظة وأخرى. وأمامك 
اآلن، على ذّمة الفتة زرقاء يف الطريق، 40 كيلومرتًا حنو احلدود 
املزيريب،  بلدة  إىل  و24  درعا،  مدينة  إىل  كلم   34 األردنية، 
بـ4 كيلومرتات، أي  إبطع  الريموك. قبل مدينة  حيث ينبع نهر 
بعد اجلسر واحلاجز، يزداد السهل مجااًل، لكنك لن ترى بيتًا مل 
تسّوه املعارك باألرض بعد اآلن. هنا، على حاجز خربة غزالة، 
على اليمني إىل مدينة احلراك، وعلى اليسار إىل طفس وداعل. 
الثالث أيضًا حتت سيطرة املعارضة املسلحة. قبل عاٍم  املدن 
تقريبًا، متكن املسلحون من السيطرة على الطريق يف خربة غزالة، 
بلدة اللواء رستم غزالة رئيس فرع األمن السياسي السوري. 
بعد مدة قصرية، طردت قوة من احلرس اجلمهوري املسلحني، 
عماًل  درعا،  مدينة  حنو  الطريق  وتأمني  البلدة  حترير  وأعادت 
باالسرتاتيجية اليت ينتهجها اجليش يف كّل احملافظات السورية، 

وهي السيطرة على الطرقات الدولية.
الوصول إىل قلب املدينة يتطّلب املرور على اليمني عرب طريق 
املسلحون، وهو  عليهما  اللتني يسيطر  وعتمان  النعيمة  بلدتي 
ـ درعا القديم، بينما يطّوق اجليش الطريق ويعزهلا  طريق دمشقـ 
بالسواتر الرتابية. بعد األوتوسرتاد بـ500 مرت تقريبًا، عّلق احتاد 

فالحي درعا لوحة ُكتب عليها »أهاًل وسهاًل بزّوار حوران«.
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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



Page 19صفحة 19      Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

اعالنات

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

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.

C
eiling H

eight 2400cm
 H

igh

2400 cm wide

C
eiling H

eight 2400cm
 H

igh

3600 cm wide

in 
between 

walls

in 
between 

walls
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األم مدرسة اذا أعددتها                  أعددت شعبًا طيـّب األعراق

ابراهيم ينطبق بأجمل  الكبري حافظ  البيت الشعري للشاعر  هذا 
معانيه وصوره على ابنة التسعني عاما السيدة الجليلة عميدة عائلة 

الدكان دالل الدكان )أم نزيه(.
أجل  من  وتناضل  تكافح  وهي  حياتها  نزيه  أم  السيدة  أمضت 
عائلتها، فكانت مثال الزوجة املحبة واملخلصة لزوجها يف غيابه كما 
يف حضوره، وكانت األم التي أفنت عمرها يف تربية أوالدها صغارا 
ورافقتهم بعينيها وقلبها كبارا متوجهة اىل اهلل بصلواتها وطلباتها 

لحمايتهم.
أبناء وثالث  أربعة  من  مؤلفة  عائلة  الدكان  نزيه  أم  السيدة  ربـّت 

بنات مشهود لهم جميعا انسانيا، وطنيا ودينيا..
إنسانيا، تميزت مسرية هذه العائلة بمحبة اآلخر محبتها لبعضها 
لك  أخ  رُبّ  وكذلك  االنسان  أخ  االنسان  بالقول  عمال  البعض 
لم تلده أمك، وال شك ان الفضل يف ذلك يعود ملدرسة أم نزيه 
وكذلك أبو نزيه )رحمه اهلل( البيتية القائمة على املحبة والتسامح 

واالحرتام.
التي  الصالحة  املواطنة  مثال  العائلة  هذه  كانت  الوطن  وطنيا، يف 

الوطن  هذا  حملت  الغربة  ويف  وشعبه،  الوطن  محبة  على  نشأت 
بقلبها وكانت خري سفري له من خالل سريتها الحسنة ومسريتها 

املستقيمة فرفعت رأسه عاليا كيفما رحلت وأينما حلـّت.
أما دينيا فيكفي ان نقول ان هذه العائلة، التي ترعرعت على االيمان 
املسيحي  السمح، تواظب على واجباتها الدينية تجاه اهلل واالنسان 

هديا بتعاليم السيد املسيح.
هذا باختصار ثمار الشجرة التي زرعتها أم نزيه الدكان يف عائلتها 

فرفعت بهم رأسها وكرب قلبها وهم بها رفعوا رأسهم وتفاخروا.

عميدة آل الدكان السيدة دالل )أم نزيه( تطفئ مشعاتها الـ 90.. »العمر كلـّو«
عـيد مـيالد

العائلة تصفق لألم والجدة السيدة أم نزيه الدكان متمنني لها العمر الطويل والصحة والسعادةالسيدة أم نزيه الدكان تقطع قالب الحلوى وسط العائلة

صورة تذكارية تجمع العائلة من السيدتني أم نزيه وأم بطرسالسيدة أم نزيه الدكان تتوسط أوالدها بسـّام وجان وجوزيف الدكان

األنسة تريز يمني تهنئ السيدة أم نزيه الدكانالسيدات جوزفني وجوان الدكان وجولي فارس وكارول دي أنجليسالسيدتان أم نزيه الدكان وبدوية جرجس يمني
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عـيد مـيالد

شمعاتها  نزيه(  )أم  الدكان  دالل  السيدة  أطفأت  املاضي  االسبوع 
أوالدها  وسط  دكان  جان  الصديق  ولدها  منزل  يف  التسعني، 
واوالدهم واحفادهم، وقلبها يخفق فرحا وسعادة وعيناها تشعـّان 
أمال ورجاء، كيف ال، وأوالدها وعائالتهم يتحلقون حولها ويهتفون 
لها هابي بريث داي  وكل عام وانتِ بألف خري يا ماما ويا »تايتا« 

يا حبة الربكة بيننا.
واقيم بهذه املناسبة السعيدة واملباركة حفل غداء عامر جمع العائلة 
يف منزل ولدها جون يف   Denham Court بحضور والدة عقيلة 

السيد جون السيدة بدوية جرجس يمني )أم بطرس( وابنتها تريز 
الفرح والسعادة واسرتجاع املاضي بكل ما فيه  حيث ساد جو من 

من ذكريات جميلة.
الحلوى  قالب  نزيه(  )أم  الدكان  دالل  الجليلة  السيدة  قطعت  وقد 
العائلة  بني  التسعني  شمعاتها  وأطفأت  للمناسبة  خصيصا  املعدّ 
ووسط هتافات التصفيق والتمنيات لها بالصحة والسعادة وطول 

العمر.
ومن  وفيوليت  سهام  وابنتاها  نزيه  ولدها  لبنان  من  أتصل  كما 
الكويت ابنتها سالم لتهنئة والدتهم بهذه املناسبة املباركة متمنني 

ألخذ  السعيدة  املناسبة  هذه  يف  معها  يكون  ان  بامكانهم  كان  لو 
بركتها ورضاها طالبني من اهلل ان يمدّ بعمرها صحًة بهجة.

كذلك أتصل للتهنئة سفري لبنان يف كوبا، الذي يعترب السيدة أم 
نزيه الدكان بمثابة والدته، االستاذ روبري نعوم ومن لبنان عقيلته 

السيدة غادة نعوم  وكريمته اآلنسة كلوديا. 
بأحر  تتقدم  رزق  بو  أنطونيوس  ناشرها  بشخص  »الهريالد«،   
التهاني من االم والجدة السيدة )أم نزيه( الدكان بمناسبة اطفائها 
شمعاتها الـتسعني وتقول لها »العمر كلـّو( مكلال بالفرح والصحة  يا 

ست الكل وأم الكل، ام نزيه، كما تتقدم من العائلة بأحر التهاني.

عميدة آل الدكان السيدة دالل )أم نزيه( تطفئ مشعاتها الـ 90.. »العمر كلـّو«

صورة تذكارية للعائلة مع السيدة أم نزيه الدكان

السيدة أم نزيه الدكان تتوسط أبناءها وعقيالتهم السيدة أم نزيه الدكان.. وجه الرباءة والربكة

صورة تذكارية أخرى جامعة للعائلة مع األم والجدة السيدة أم نزيه الدكانالسيدة  جوان الدكان مع اآلنسة مرينا الدكانالسيدة أم نزيه الدكان تتفقد زهورها

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 
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حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

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

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

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

Head Office & 
Showroom:

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

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق
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املاضي  االسبوع  من  اجلمعة  يوم  مساء  من  السابعة  الساعة  عند 
وصل اىل مطار ملبورن معالي وزير االتصاالت السابق املهندس 
دولة  ممثال  سيدني  بعد  له  الثانية  احملطة  وهي  صحناوي  نقوال 
الرئيس العماد ميشال عون يف رعاية احتفاالت التيار الوطين احلر 

يرافقه مستشاره اخلاص هادي ابو فرحات.
يف  للتيار  العام  املنسق  املطار  ارض  على  استقباله  يف  وكان 
واملؤيدين  املكتب  اعضاء  وبعض  خبعازي  روبري  السيد  اسرتاليا 
حيث صافح مستقبليه فردا فردا شاكرا هلم هذا احلجضور املميز.

معاليه  رعى  مساء  والنصف  السادسة  الساعة  عند  السبت  ويوم 
منطقة  غرينفال يف  التيار يف صالة  اقامه  الذي  السنوي  احلفل 

تومستون احدى ضواحي ملبورن.
حضر احلفل قنصل لبنان العام يف فيكتوريا االستاذ غسان اخلطيب، 
رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - فرع فيكتوريا السابق 
عيدي،  خليل  النائب  عقيلته،  جانيت  والسيدة  حامت  السيد سايد 
اضافة اىل أحزاب سياسية وهيئات اقتصادية واجتماعية وثقافية 

واعالمية ورجال اعمال وحشد من املواطنني.
ثم قدمت  اآلنسة  واللبناني  االسرتالي  بالنشيدين  احلفل  افتتحت 
برناديت رستم، رئيس التيار يف ملبورن السيد شربل راضي الذي 

القى كلمة هذا نصها:
معالي الوزير املهندس نقوال صحناوي، حضرات ممثلي البلديات 

واالعالم، ايها احلضور الكريم،
وعمادنا  لقائدنا  دعمنا  مؤكدين  هذا  لقائنا  يف  ومرحبا  بكم  اهال 
اجلنرال ميشال عون وللتيار الوطين احلر، ونرى عظمة املسؤوليات 
الدور  اهمية  ومدى  التيار  عاتق  على  سنة  بعد  سنة  تزداد  اليت 
السياسية  املؤسسات  بناء  العادة  لبنان  خدمة  يف  منه  املطلوب 
يف  كنا  وان  كبري  ودورنا  واالجتماعية.  واالقتصادية  واالدارية 

املئات حضروا حفل التيار السنوي يف ملبورن برعاية الوزير صحناوي ممثال الرئيس العماد عون 

وحبنا  احلر  الوطين  وللتيار  للبنان  امتداد  فنحن  االنتشار،  بالد 
للبنان ولالرض اليت تضم رفات أجدادنا وشهدائنا االبطال الذين 
اجليش  ابطال  زال  وما  لبنان  لبنان وشعب  عن  دفاعا  استبسلوا 
اللبناني يستشهدون ويبذلون أنفسهم عن كل الوطن، ولذلك جيب 
علينا متابعة النضال ومساندة الوطن واالهل ونصر على اعادة بناء 

املؤسسات وفق الدستور والقوانني.
ونطلب  الشهداء  حنيي  التحرير  حرب  بذكرى  احتفالنا  ومبناسبة 
هلم الرمحة وان يكونوا يف جنات اخللود ولقائدنا الرئيس اجلنرال 

ميشال عون العمر املديد.
العماد عون اوفد ممثال عنه معالي وزير االتصاالت السابق نقوال 
صحناوي الذي شرفنا حبضوره نرحب به ومبن اتى معه من لبنان 
عيدي  خليل  بالنائب  نرحب  كما  العام،  القنصل  حبضرة  ونرحب 
السوري  واحلزب  وباالصدقاء  ديب  طوني  مرياندا  بلدية  وبعضو 
اخلريية  اجلمعية  ومبمثلي  الشيوعي  واحلزب  االجتماعي  القومي 
االسالمية العلوية وحركة امل وممثلي الصحافة وبتيار سيدني وال 
بد من كلمة شكر للشبيبة املشاركة يف تنظيم هذا االحتفال وكل 

من ساهم يف اجناح هذا احلفل.
احداث  عن  فيها  حتدث  معربة  كلمة  بيطار  خنلة  للزميل  وكانت 
املنطقة اليت انعكست سلبا على لبنان.. الشاعر انطوان برصونا 

القى قصيدة كان هلا الوقع الطيب يف نفوس اجلمهور.
كلمة معالي الوزير نقوال صحناوي شكر فيها احلضور وقال انين 
وحقوقكم  االنتشار  لبنان يف  ثروة  فانتم  بينكم  بالسعادة  اشعر 
االنظمة  وانتم تعيشون  متساوية مع حقوقنا وحنن نستفيد منكم 

الدميقراطية.
ثم حتدث عن معركة سوق الغرب واسبابها مرورا بأحداث لبنان، 
وقال انين أشجعكم على العودة اىل لبنان ان مل يكن اليوم ففي 

القريب العاجل وال اريد ان أمسع كلمة »ما فينا نرجع عالبنان«.
وقال عندما نرى ان الشيعة خيتارون رئيس اجمللس النيابي والسنة 
رئيس احلكومة نتساءل ملاذا ال خنتار حنن رئيس اجلمهورية وملاذا 
خيتاره لنا غرينا ليكون رجال ضعيفا يف كرسي الرئاسة، فعنما يتم 
تصحيح هذه االمور ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب 
وختتار كل طائفة ممثلها يف الرئاسات نكون قد بدأنا مرحلة بناء 
الدولة اللبنانية الصحيحة والعادلة، وعلينا ان ال نقبل بعد اآلن ان 
خيتار غرينا رئيس اجلمهورية الذي عليه ان حيفظ حقوق الطائفة وال 

ميكنه ذلك اال اذا كان قويا وذا قاعدة شعبية كبرية.
فنيا احيا احلفل خنبة من الفنانني ثم جال معاليه على الطاوالت 

واخذ الصور التذكارية مع اجلمهور.

على هامش الزيارة

اىل  انتقل  ملبورن  مطار  اىل  الوزير صحناوي  معالي  بعد وصول 
مكتب التيار يف منطقة كوبرغ حيث استقبله حشد من ابناء اجلالية 

وفعالياتها.
زار دير مار شربل يف منطقة كوبرغ وكان موضع  السبت  وظهر 
حفاوة واكرام، ومن ثم زار البيت اخلريي العلوي يف لقاء تعارف 
وعند اخلامسة زار خادم رعية مار جرجس االب املتقدم يف الكهنة 

جورج نصر.
يوم االحد نظم له التيار رحلة حبرية على منت خيت خمصص للرحالت 
الرتفيهية والساعة الرابعة من بعد الظهر زار االب مسري حداد خادم 

رعية مار يوسف.
يوم االثنني اقيم على شرفه حفل غداء يف برملان الوالية ومن ثم 

انتقل اىل املطار عائدا اىل لبنان.. رافقتك السالمة.

جانب من الحضور

برناديت رستم ولويد بيطار يقدمان الربنامج

وقوفا للنشيدين االسرتالي واللبناني

أنطوان برصونا يلقي قصيدةنخلة بيطار يلقي كلمتهشربل راضي يلقي كلمته الوزير صحناوي يلقي كلمته

ديفيد وديانا االسمر مع الوزيرحضور يف مكتب التيار يقدمون لوحة تذكارية للوزير

آل حنا قضماني وزوجته سايد حاتم وعقيلته جانيت، حداد وعون الطاولة الرسمية

الحضور يرقص الوزير يشرب نخب الجمهوربرصونا، سابا، املختار ميالد الحلبي وعبيد

مكتب التيار
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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

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

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

 استديو 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.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالب املتفوقني، 
حث أوالدهم وتشجيعهم لالشرتاك يف هذا احلفل ألتكرميي 
عرب إرسال األوراق الثبوتية واليت هي نسخة عن الشهادة 

الرمسية حتى يتم إدراج أمسائهم على الئحة التكريم.
ترسل األوراق بريديًا على العنوان التالي:

 World Lebanese Cultural Union of Victoria (WLCU -
(VIC

 PO Box 299 Essendon North Vic. 3041
 آخر موعد الستالم الطلبات هو 4/ 4 /2014.

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

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل - جملس والية فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

جنيفر لوبيز يف طلة مثرية هي االكثر احتشاما لها بدبي
حفل  ضمن  دبي  يف  لوبيز  جينيفر  العاملية  النجمة  أطّلت 
وبدت  اخليول،  لسباق  العاملي  دبي  كأس  أمسية  افتتاح 
متألقة وساحرة بإطاللتها املثرية حيث إنها اعتلت املسرح 
من  عددا  تضمن  استعراض  ضمن  اجلينز  من  بشورت 

الراقصني والراقصات.

على  لوبيز  بها  ظهرت  اليت  اإلطاللة  تلك  وتعد 
اعتادت  ألنها  احتشاًما  النجمة  إطالالت  أكثر  املسرح 
وعارية، فاضحة  مبالبس  حفالتها  يف  تظهر   أن 

مراعاة  أكدوا عليها  احلفل  أن منظمي  الواضح   ولكن من 
قامت  زيارة  آخر  أن  يذكر  الشرقية.  والعادات  التقاليد 
العاملية،  جولتها  2012، ضمن  كانت يف  لدبي  لوبيز  بها 
وغنت حينها يف حفل املدينة اإلعالمية بدبي. ويعد سباق 
جبوائزه  العامل  يف  خيول  سباق  أغلى  العاملي  دبي  كأس 

وتنظيمه. 

جاسنت بيرب يثري قلق عائلة سيلينيا غوميز
صرح مصدر مقرب من النجمة سيلينا غوميز ملوقع"هوليوود اليف" 
بأن عائلة سيلينا تشعر باخلوف والقلق الشديد من أن تقدم ابنتها 
على ارتكاب تصرف جمنون وتقوم باهلرب مع جاسنت بيرب، خاصًة 
بعد أن قامت بارتداء خامت يشبه خامت اخلطوبة يف يدها اليسرى 

يف السادس والعشرين من مارس اجلاري.

وقال املصدر:" اخلامت الذي ارتدته سيلينا كان هدية من جاسنت، 
عادت  قد  عالقتهما  أن  من  الرغم  على  خطوبة  خامت  ليس  لكنه 
إىل  بعودتها  مقتنعة  سيلينا  وأضاف:"  باجلدية".  يتسم  بشكل 
جاسنت وهي دائمًا ما تتعامل مع عودتهما بنفس الطريقة يف كل 
مرة ينفصالن ويعودان، لذا عائلتها تشعر بقلق بالغ من أن تقوم 
باهلرب معه بهدف الزواج، خاصًة وأن جاسنت له تأثري كبري عليها 
ودائمًا يقنعها بأن اجلميع ضدها وأنهم حياولون افشال عالقتهما".

 

لديها  أصبح  أنها خبري،  بها  احمليطني  جلميع  تؤكد  اليت  سيلينا 
ردود فعل مبالغ فيها جعلت من يعرفونها يشككون يف صحة ما 
تقوله، ويوضح ذلك املصدر ملوقع »هوليوود اليف« :« اجلميع 
ليس مقتنعًا بأن سيلينا خبري، واملشكلة أنها أصبحت بالغة وال 
يستطيع أي شخص اجبارها على اختاذ قرار ما، أو أن يقول هلا 
أهلها ما تفعله«. »ال أحد من املقربني من سيلينا سعيد بعودتها 
إىل جاسنت بيرب« ، يؤكد ذلك املصدر ويشري إىل أن تدّخل أي 

طرف إلبعاد سيلينا عن جاسنت بيرب سيزيدها تقّربًا منه.
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ملبورن

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

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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

العماد عون األقرب لرئاسة اجلمهورية

مسـعـوديـات

بقلم كميل مسعود

احملللني  وكذلك  والعربية  اللبنانية  الصحف  معظم  تتحدث 
السياسيني عن ان العماد عون هو االقرب لرئاسة اجلمهورية 
اللبنانية وهو القادر على ايصال لبنان اىل شط االمان خاصة 

يف هذه الظروف اليت تعصف بشرقنا العربي.
فال شك ان العماد عون يتمتع مبواصفات فريدة من نوعها بني 
السياسيني اللبنانيني الن اكثريتهم تلعب على احلبال  وتنقل 
مواقفها   ان  يعين  بصر  بلمحة  أخرى  اىل  كتف  من  البندقية 
متقلبة، فهي يوما هنا ويوما هناك حيث انها تنتظر التطورات 

واملستجدات يف املنطقة لتبين موقفها وتتخذ قراراتها.
عندما كان العماد عون رئيسا للحكومة العسكرية وقف بقوة 
اللبناني  الشعب  على  وصايتها  أمريكا  فرض  ضد  وعناد 
وتدخلها يف كل شاردة وواردة وتسليم امره وملفه للنظام 
السوري يف  العسكري  الوجود  ضد  وقف  آنذاك..  السوري 
السوري  الشعب  ضد  لست  انا  دائما  يردد  وكان  لبنان 
معها  نبين  ان  مجيعا  علينا  لبنان  من  سورية  خترج  وعندما 

أفضل العالقات.
ومن منا ال يتذكر يوم ذهب اىل أمريكا والشهادة اليت اداها 

يف الكونغرس االمريكي ضد الوجود السوري يف لبنان.
اقواله  الرجل يف  هذا  على صدق  دليل  اكرب  ذلك  يكن  امل 

وافعاله؟
منفاه  من  وعودته  لبنان  من  السوري  اجليش  خروج  وبعد 
الباريسي الذي دام مخسة عشر عاما، ومن املطار وقبل ان 
داعي  وال  سجنه  يف  جعجع  الدكتور مسري  زار  عائلته  يزور 
نتذكر  وكلنا  ذلك..  بعد  حصل  ماذا  تفاصيل  يف  للدخول 
قبل  من  لقيه  الذي  الالفت  واالستقبال  سورية  اىل  زيارته 
الرئيس بشار االسد هذا االستقبال، الذي مل حيَظ به يوما 
رئيس مجهورية او ملك او اي مسؤول آخر، كان بسبب صدق 
العماد يف افعاله كما يف اقواله.. هكذا دائما العماد يقرن 
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القول بالفعل.
ونذكر هنا ان زيارته اىل سورية جاءت قبل أشهر قليلة من 
االنتخابات النيابية غري آبه باحتمال انعكاساتها السلبية عليه 
ينتخبه  ان  الشعب  يريد  فهو  االنتخابات،  يف  تكتله  وعلى 
ومينحه ثقته كما هو.. فقناعته مبا ميلي عليه ضمريه ومبا يراه 
مناسبا للوطن اهم من اي منصب، وهذا دليل آخر على صدقه 

وعلى انه بوجه واحد وليس بوجهني او عدة وجوه. 
ملاذا العماد ميشال عون هو األقرب لرئاسة اجلمهورية؟! هو 
االقرب وهو املستحق النه اول من  دافع عن لبنان وعن حقوق 
شعبه وكان يردد دائما لدى كل اطاللة له على اجلماهري، اليت 
كانت حتتشد امام القصر  اجلمهوري ويف الطرق املؤدية اليه 
بعشرات بل مئات االالف، يا شعب لبنان العظيم، فتحول هذا 

القصر من قصر الرئيس واحلاشية اىل قصر الشعب.
لقد دافع عن لبنان دفاعا مستميتا منذ بدء احلرب على لبنان 
دوائر  املستشري يف  الفساد  من طالب مبكافحة  اول  وهو 

وادارات الدولة والن املتورطني فيه كثر حاربه اجلميع.
والعماد عون اول من طالب حبق املواطنني يف احلصول على 
ضمان الشيخوخة وما زال يطالب بذلك مع نوابه ووزرائه يف 

تكتل التغيري واالصالح.
ال شك ان العامل العربي والغربي كان يراقب عن كثب خطواته 
وحتركاته واصبح مقتنعا ان العماد عون هو الرئيس العتيد 
الكويت  امري  كلمة  بعد  خاصة  اجلمهورية  لرئاسة  واالقرب 
صباح السامل الصباح يف افتتاح القمة العربية الـ 25 عندما 
قال الرئيس ميشال عون سليمان، صحيح ان البعض اعتربها 
زلة لسان لكن احد احملللني السياسيني اعترب ان الكلمة هلا 
معناها وجون هيل السفري االمريكي يف لبنان وباشارة منه 
االقرب اىل  للبنان النه  اجلديد  الرئيس  العماد عون هو  ان 
املنطق، وقد ظهر مؤخرا ان بعض الدول العربية ال مانع لديها 

من ان يكون العماد عون الرئيس اجلديد للبنان.
يتخبط لبنان اليوم بالعديد من املشاكل اليت تهدد بتفككه 
وضياعه، فوجهات النظر بني خمتلف الفرقاء متباعدة جدا بل 
تبدو وكأنها خطوط متوازية ال جمال اللتقائها، ويلزمها رجل 
ومن  االلتقاء  امكانية  هلا  لتكون  مسارها  عن  حلرفها  قدير 
والسنية  الشيعية  الطائفتني  بني  املشكلة  املشاكل  هذه 
هذه املشكلة اليت تعمقت بفعل االحداث الدائرة يف سورية 

والعماد عون وحده القادر على احتوائها..  
واذا سّهل االمريكيون والعرب الطريق امام  وصول العماد 
وشعبه  بلبنان  للنهوض  الرئاسة  كرسي  اىل  عون  ميشال 
يكونون قد كّفروا عن بعض خطاياهم وجرائمهم ليس حبق 
العماد فقد بل ايضا حبق لبنان وطنا وشعبا من العام 1989 

حتى اليوم.
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 ليلى عبد اللطيف : اطاللة جديدية وتوقعات أجدد
اطلت ليلى عبد اللطيف يف حلقة جديدة من برنامج تاريخ يشهد 
عرب الـLBCI واطلقت سلسلة من التوقعات احمللية واالقليمية 

والعاملية ابرزها:

سوريا

انتهاء املعارك وستعود مركزا  - يبدأ االعمار يف سوريا قبل 
اخلليج  دول  املستويات،وكل  اعلى  على  وسياحيا  اقتصاديا 

ستشارك يف االعمار.

- الرئيس السوري بشار االسد ليس بعيدا عن حاضر ومستقبل 
سوريا وسيقوم مببادرات لصاحل الشعب السوري،وعدد كبري 

من الناس سينتخبونه ببصمة دم بدل بصمة احلرب.
- نهايات سعيدة ملأساة الالجئني السوريني،واجليش السوري 

يصبح اقوى.

لبنان

النهاية اىل  - حزب اهلل لن ينسحب من سوريا ويستمر حتى 
السيد  اهلل  حلزب  العام  ،واالمني  اكرب  وبعدد  النظام  جانب 

نصراهلل لن يرتاجع عن قراره.
- ال فراغ رئاسيا يف لبنان وخضات امنية يف مناطق عدة يف 

الشهرين املقبلني.
- رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع سيجتمع بالبطريرك 
املاروني مار بشارة بطرس الراعي،والقادة املوارنة سيجتمعون 

مجيعهم حتت راية بكركي.
- رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية يف املختارة ويلتقي 

رئيس جملس النواب نبيه بري .
- بري يف حالة غضب ويطالب مناصريه باالنسحاب من الشارع 
ووقف اعمال العنف ويكون صمام االمان للبنان وصاحب الكلمة 

االخرية مبساندة اجليش.
- فريوسات غريبة يف لبنان واخطرها عودة التيفوئيد واجلرب 
والسل والطاعون ووزير الصحة وائل ابو فاعور سيتخذ اجراءات 

تنعكس اجيابا على اللبنانيني.
- اجليش على ثالث جبهات والنجاحات كثرية وسيحقق اجنازا 
هناك  ،وسيكون  املخططات  من  العديد  ويكشف  مسبوق  غري 

حماولة لتشويه صورته ولكنها لن تنجح.
العام  رجل  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير   -
االفراج  اىل  تؤدي  مببادرة  باجنازاته،وسيقوم  الصدارة  وحيتل 
ملف  حقائق يف  وسيكشف  وابراهيم  اليازجي  املطرانيني  عن 

املفقودين اللبنانيني يف سوريا.
خالهلا  من  نرى  اليت  املرآة  هو  التينة  وعني  املختارة  حلف   -

الرئيس اجلديد للجمهورية.
- قائد اجليش العماد جان قهوجي ينقذ البلد من فتنة امنية 

بني اجليش واهله.
- شهر 8و9 هما شهر املفاجات بالنسبة لرئيس تار املستقبل 
سعد احلريري وهو عراب االنتخابات الرئاسية والنيابية يف لبنان 

ولن يكون رئيسا للحكومة قريبا.
االستحقاقات  لكل  االصعب  الرقم  سيكون  نصراهلل  السيد   -
تداعيات  امانا،و  اكثر  اجلنوبية  الضاحية  مهمة جتعل  وقرارات 
مشاركة احلزب يف سوريا تشتد يف مناطق اخرى غري الضاحية 
- الوزير السابق جان عبيد يشغل الصحافة من جديد واحلوادث 

جتعله يف منصب سياسي بارز.
احد  يف  جدا  جريء  موقف  يف  سالم  متام  احلكومة  رئيس   -

القضايا وسيعمل على خط االزمة يف دار الفتوى.
- وزير اخلارجية جربان باسيل يقود ورشة عمل ناجحة يف وزارة 
ازمة  حل  وينجح يف  املسيحيني  قلوب  اىل  واالقرب  اخلارجية 

كبرية للرعايا اللبنانيني يف احدى الدول.
العامالت  بعض  بها  تقوم  كاذبة  "متثيليات"  عن  سنسمع   -
وبيع  خلطف  عصابات  مع  يشرتكن  وهن  لبنان  يف  االجنبيات 
االطفال اللبنانيني والسوريني، والقوى االمنية ستكون حازمة 

وخصوصا االمن العام.
وفك  الشمل  بلم  ينجح  سليمان  ميشال  اجلمهورية  رئيس   -

اخلصام مع حزب اهلل ومنصب مهم له يف اخلارج.

- تقارب بني حزب اهلل وجنبالط بوساطة رئيس تكتل التغيري 
واالصالح النائب ميشال عون ،وموقف موحد منه ،واتفاق بينه 

وبني وبري بشأن ملفات نائمة.
- جعجع سيكشف بعض التفاصيل املهمة يف احدى املقابالت، 
والرابح يف مواقفه الوحدة الوطنية، واخلطر مازال حيوم حوله.

اقفاهلا  اىل  تؤدي  العامة  املستشفيات  احدى  يف  فضيحة   -

بالشمع االمحر
- املوت خيطف صوتا فنيا رائعا ووجها اعالميا يف لبنان.

- عودة موجة االغتياالت وخصوصًا الشخصيات االمنية.
- االنظار اىل النائب هادي حبيش يف حدث اجيابي.
- انسحاب بعض املرشحني اىل الرئاسة يف لبنان.

- جرمية يف منطقة الروشة تهز الرأي العام.
- حادث على ابواب احدى اجلامعات حيدث توترا وشغبا.

- الصيف اللبناني حار مناخيا وامنيا وازمة مياه وكهرباء.
- مشادة كالمية تتحول اىل عراك بااليدي على احدى الشاشات 

اللبنانية ويكون املذيع طرفا فيها.
وسيتم  خطرية،  وعقواب  بقرارات  ستصدم  االمنية  اخلطة   -

توقيف اكثر من مطلوب.
- جرمية على شكل جمزرة تقع يف احدى املناطق اللبنانية يف 

خالف بني بلدتني.

مصر
واغتياالت  ارهابية  وعمليات  مصر  يف  العنف  من  املزيد   -
الغتيال  خمطط  عن  والكشف  والكنائس  للمساجد  واستهداف 

عبد الفتاح السيسي .

ليبيا
القذايف بالصوت والصورة يف رسالة  - يظهر سيف االسالم 
للشعب اللييب وبعض السياسيني يعودون اىل ليبيا،واالنقالب 

على الطريقة املصرية.
- دور فاعل لروسيا مع السيسي لتقوية اجليش اللييب،وواشنطن 

من جديد يف االراضي الليبية.

العراق
- عمليات دموية كبرية يف العراق واغتيال مسؤول كبري يكون 
سببا يف حسم االمور وال حرب مذهبية كبرية،والسعودية تقوم 

مببادرة تضع رئيس الوزراء نوري املالكي مبوقف حرج.

السعودية
- تدخل اململكة العربية السعودية على خط االزمة يف سوريا 
وتغري جمرى احلوادث ،وحقن دماء املسملني هو عنوان املرحلة 

بالنسبة للملك السعودي.

- وفاة 3 رؤساء هذا العام من بينهم رؤساء عرب.
- حزن يعم ايران على شخصية دينية وحزن يف باريس.

- ازمة اقتصادية يف الواليات املتحدة االمريكية.
- الطائرة املاليزية املفقودة مل تغرق بل خطفت وفككت لسبب 

سياسي. 

بريطاني يعرض جلده املغطى بالوشم 
للبيع يف مزاد ألجل أبنائه

املغطى  جلده  شراء   "eBay" مزاد  على  بريطاني  عرض 
تتم  أن  على  اسرتليين،  جنيه  ألف   75 مقابل  بوشوم 
البائع.  وفاة  بعد  باملزاد  الفائز  وبني  بينه   الصفقة 

وهدف الرجل ويدعى أرتور مروزوفسكي وهو من أصل بولندي 
من بيع جلده هو تأمني حياة أبنائه األربعة، ومنحهم القدرة على 
توفري حياة كرمية، علما بأن احمليطني بالرجل وصفوه باجملنون. 
إذ  الوشم،  الوشم جملرد  أن مروزوفسكي من هواة  يبدو  وال 
أن الرجل عانى يف غضون 300 ساعة من أجل تغطية 90% من 
جسده بالوشم، حتى أنه بات يشبه النمر األمريكي االستوائي 
املرقط. تعقيبا على قراره يقول الرجل إن بعض الناس يوصي 
بالتربع بأعضائه بعد الوفاة بينما ال يقوم بذلك البعض اآلخر، 
 مشريا إىل أنه ليس هناك ما سيخسره جراء بيع جلده بعد موته. 

وأضاف أنه يعي جيدا أن مبلغ 75 ألف جنيه ليس مبلغا كبريا 
حصل  إذا  سعادته  عن  أعرب  لكنه  ثريا،  شخص  أي  جيعل 
عليه أبنائه مقابل جلده بعد معناته لتحويله إىل لوحة متنقلة، 
مشريا إىل أنه ال يريد أكثر من املبلغ املذكور. هذا وقد أبدى 
شخص واحد "اهتماما" بشراء جلد أرتور مروزوفسكي وعرض 
عليه 99 بنسا فقط، إال أن األخري مل يعلق على هذا العرض 
غري.  ال  التهكم  بهدف  شخص  من  جاء  أنه  املرجح  من   الذي 

من جانبهم يؤكد خرباء أنه لن تكون هناك أية فائدة من جلد 
جلود  عكس  على  صاحبه،  مع  ميوت  أنه  إذ  املتويف  اإلنسان 
النمور وغريها من احليوانات اليت يبدو أن مروزوفسكي كان 

يأمل بأن يكتسب مزاياها مبجرد التشبه بها.

فتاة تقتل صديقة نشرت صورها عارية

انفجرت فتاة يف السادسة عشرة من عمرها غضبا على صديقتها بعد 
عراك على شبكة للتواصل االجتماعي إىل حد أنها طعنتها بالسكني يف 
 ظهرها 65 مرة. وقعت احلادثة يف مدينة غواموتشيل يف مشال املكسيك. 

رسائل  تلقيها  بعد  غوتيرييز  إليزابيث  إراندي  غضب  وجاء 
هلا  نشرت  أيضا(  عاما   16( بايز  أنيل  صديقتها  أن  منها  علمت 
بالقتل  صديقتها  إراندي  وهددت  الشبكة.  على  عارية  صورا 
ودعتها  صديقتها  تهديدات  من  أنيل  فسخرت  "تويرت"،  عرب 
احلمام،  استخدام  طلبت  إراندي  أن  إال  للتصاحل.  منزهلا   إىل 

وذهبت بدال من ذلك إىل املطبخ، حيث وجدت سكينا طعنت به 
صديقتها أكثر من 60 مرة، وفق رواية الشرطة احمللية. وبعد قتل 
صديقتها، حاولت إراندي تنظيف مالبسها من الدم وإخفاء دورها 
يف اجلرمية إثر هروبها من موقع احلادث، حتى أنها تظاهرت باحلزن. 

إال أن التحقيق قاد الشرطة إىل توقيفها أثناء اجلنازة.

حوريات  ظهرت 
واملالئكة  البحر 
إيفل  وبرج 
ساحة  يف 
أكابولكو  مدينة 
يف  املكسيكية 
املسابقة  إطار 
السنوية للتماثيل 
الرملية. وأمضى 

مئات املتنافسني يف مالبس وردية 6 ساعات لصنع منحوتاتهم 
يف إطار املسابقة اليت جرت على الساحل املكسيكي للمحيط 

اهلادئ األحد املاضي.

مسابقة التماثيل الرملية يف املكسيك
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كتابات

النجمة الكبريه مسرية سعيد: الفن اجلميل يبعث فينا احلياة

لبت النجمة الكبرية مسرية سعيد مع كامل فرقتها املوسيقيه بقيادة املايسرتو هاني مهنا 
دعوة االعالميه سعاد جبارة وزوجها رجل االعمال واحيت حفلة كبرية يف قاعة االنرتتامينت سنرت 
يف سيدني حضرها اآلالف من ابناء اجلالية العربية غنت فيها روائعها الغنائية واطربت احلضور 
وبناء على طلب من غنت للموسيقار االمري اخلالد فريد االطرش ) أحبابنا يا عني ما هون معانا(  
القت الصدى والتصفيق احلاد من قبل اجلمهور الذي تفاعل معها وهي يف اول رحلة فنية هلا 

اىل سيدني اليت احبتها جدًا كما قالت لي يف املقابلة الصحفية اليت أجريتها معها.
وقالت لي مطربتنا الكبرية: استاذ اكرم انا انطلقت من الدار البيضاء عاصمة موطننا وبلدنا 
احلبيب اململكة املغربية واشتهرت يف مصر أم الدنيا والوطن العربي كله وطنا وبلدنا احلبيب 
وأينما تواجد ويتواجد العرب هم اهلنا واحبابنا ألن الفن اجلميل يبعث فينا احلياة .واضافت انا 
زرت سورية وغنيت فيها وهي تضحك وعلى سبيل املزاح وهي تتحدث وتلفظ القاف حسب 

هلجتها وتقول لي كنت ماشي بسوق احلميديه وصاروا يقروصوني ..ضحكنا كثريًا.

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجمة الكبرية سمريه سعيد تتحدث اىل الزميل أكرم املغوّش

اعداد:  أكرم املغوّش

الناشطة الوطنية مهى اخلري: 
كن مع اهلل وال تباِل  

وجــــه
االســـبوع

حرية التعبري ام التشجيع على العنصرية؟
من  الضعفاء  محاية  احلكومة  مهمات  أوىل  من 

األقوياء )شريعة محورابي 1772 قبل امليالد(. 
اكتب خويف، قلقي وهواجسي اليت استيقظت 
من عامل النسيان او اليت كادت ان تكون نسيًا 

منسيًا.
اكتب ألن التورية واخلوف قد جيعل الكثريين 
يتجاسرون فيعملون على اسقاط املستقبل وتدمري 
مساره اذا ما تركنا اجملال إلسقاط العنصرية على 
يومياتنا حبجة محاية حرية التعبري، هذه احلرية اليت 
نرسم  ان  بها، لكن كيف نستطيع  نعتز ونفتخر 

احلدود واين وكيف؟ 
اإلدعاء  وزير  رد  هو  الكالم  هذا  مناسبة 
الفيدرالي جورج برندس، اي صاحب ارفع منصب 
قضائي يف البالد على سؤال من اول نائب من 
عن  بريس  نوفا  السينتورة  األصليني  السكان 
العنصري  الذم  قانون  من  18س  املاد  تعديل 
املعمول به، واليت جاءت بعد وعد انتخابي قطعه 
ما  يف   2013 ايلول  انتخابات  يف  األحرار  حزب 
الصحايف  اىل  نسبة  بولت  بقضية  يعرف  اصبح 
اندرو بولت الذي خرق القانون بسبب عدم الدقة 
السكان  من  الفاحتة  البشرة  ذوي  توصيفه  يف 
يف  يغالون  بأنهم  اتهمهم  والذي  األصليني 
نزعتهم االبورجيينية لكسب املنافع. وقد جاء يف 
هلم  املواطنني  ان  »تعرفون  برندس  الوزير  رد 
احلق يف ان يكونوا متزمتني او متعصبني يف بلد 
حر، املواطنون هلم احلق يف قول ما يعتربه غريهم 

حتقريًا او تعصبًا«.
لنوضح للقارئ نورد ما ينّص عليه قانون الذم 
العنصري وخاصة املادة 18س والتعديل املنوي 
القيام  ألحدهم  قانوني  يعترب غري  عليها:  ادخاله 
بعمل ميكن ان يزعج، حيقر، يذل او خيّوف اآلخرين 
بسبب اجلنس او اإلثنية. املادة 18ب تقول ان 
العرق او اللون قد يكون واحدًا من األسباب اليت 
أدت اىل خطاب الكراهية ليس بالضرورة السبب 

الرئيسي.
وتقول املادة 18د بإعفاء ومحاية حرية التعبري 
لألعمال الفنية والنقاش العلمي اذا كان معقواًل 

وكان حبسن نية.
املادة 18إي تعترب ان املؤسسات مسؤولة عن 

التصرفات العنصرية اليت يقوم بها موظفوها.
ما هي التغيريات املقرتحة؟

18ب  املادة  إلغاء  تريد  ابوت  طوني  حكومة 
غري  يعد  ال  انه  يعين  وهذا  القانون  من  و18إي 
قانوني ان تزعج او تهني او تذل احدهم بسبب 
التعديل  ولكن مبوجب  اإلثنية،  او  اللون  العرق، 
يصبح غري قانوني ذم او تهديد أحدهم )املصدر 

س م ه األربعاء 26 آذار 2014 ص 9(.
أفعال  ردود  برندس  الوزير  تصرحيات  القت 
رأت  اليت  بريس  السينتورة  من  اوهلا  متعددة، 
للعنصرية  اخضر  هي ضوء  التصرحيات  هذه  ان 
هريالد  )صن  الكراهية...  خطابات  انواع  وكل 
نواب  من  عدد  وختوف   ،)36 ص   2014/03/30
املقاعد اخللفية والذين ميثلون شرحية واسعة من 
املواطنني من خلفيات ثقافية متعددة من ردود 
أفعال الناخبني ،وقد عربوا عن غضبهم وخشيتهم 
من التعديل املقرتح للقانون خالل جلسة للحزب 
واحلكومة ومنهم النائب سارة هاندرسون وجاسني 
وود والنائب دايفد كوملن وكريغ لوندي، وهدد 
ضد  بالتصويت  وايت  كني  االبورجيين  النائب 
نواب  بعض  دعى  وقد  الربملان،  يف  املشروع 
احلكومة يف جلنة العدل يف الربملان إلعادة النظر 
يف التعديالت املفرتحة واملزيد من اإلستشارات، 
كودي  آدم   2014 للعام  اسرتاليا  رجل  واعترب 
التعصب.  امام  الباب  تفتح  انها  التعديالت 
من  كان ضحية  نفسه  كودي  ان  ذكره  واجلدير 

ضحايا الذم العنصري العام املاضي.
 ويف افتتاحيتها لعدد اخلميس 27 آذار 2014 
اعتربت صحيفة سدني مورنيغ هريالد انها مدافعة 
شرسة عن حرية التعبري ، لكنها رأت ان تعديالت 
برندس قد تعزز موقع األقوياء إلستهداف األقليات 
ان  واعتربت  املناسبة  اإلعانة  ميلكون  ال  الذين 
التعديالت املقرتحة ال تؤدي اي خدمة ألسرتاليا 
املعاصرة ويف اخلتام رأت الصحيفة ان اسرتاليا 
حباجة اىل نقاش معقول حول كيفية املوازنة بني 
حرية التعبري واحلماية من العنصرية بدون قبول 

احلكومة الفيدرالية ملبدأ التعصب.
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من يعمل خلري عائلته واهله وجمتمعه ووطنه 
بصدق  يكون مبعث فخر واعتزاز جلميع الشرفاء 

واالحرار:
ومن صبايا اجلالية اللواتي يعملن خلري اجلالية 
احلضارات  املتعدد  االسرتالي  واجملتمع  العربية 
زريقه  اخلري  مهى  اخللوقة  الشابة  والثقافات 
كرمية املرحوم رفيق اخلري )أبو لبيب( والسيدة 
زريقه  حسن  حممد  الشاب  وعقيلة  لبيب(  )أم 
وهلما اوالد يف عمر الورود حسن ويامسني وزيد 
االهل  سهر  بفضل  بتفوق  دراستهم  يتابعون 

والرتبية احلسنة هلم.
الشمال  يف  املنية  مدينة  يف  مهى  ولدت 
االخالقية  قوته  استمد  كريم  بيت  يف  اللبناني 
اليت  املعطاءة  اخلري  عائلة  أهلهم  من  والوطنية 
اخلري  صاحل  احملامي  السابق  النائب  اجنبت 
والدبلوماسي  اخلري  كاظم  االستاذ  النائب  وابنه 
وشقيقه  ماهر  االستاذ  الكبري  العاملي  الشاعر 
للجيش  االعلى  املدير  اخلري  حممد  الركن  اللواء 
اللبناني وسواهم من قادة عسكريني واكادمييني 
واطباء وحمامني  ومهندسني ورجال اعمال كما 
بهذه  نفخر  وحنن  سيدني  يف  ايضا  لبنان  يف 
ويكفي  واخالقأ  وكرمًا  علمًا  املعطاءة  العائلة 
حممد  عارف  ابو  الشهم  الغالي  االخ  نذكر  ان 
للناس  وحمبته  وكرمه  لتضحياته  اخلري  عارف 
كل الناس دون النظر اىل املذهب او السياسة 
وعائلته  اهله  ومسرية  حياته  حمبة يف  اهلل  الن 
وهذه القيم كلها  تشبه حياة قريبته مهى اليت 
الدراسة  وتابعت  لبنان  يف  الكومبيوتر  درست 
شهادات  على  وحصلت  سيدني  يف  معهد  يف 

يف االتصاالت والكومبيوتر والسكراتاريا وعملت 
يف  وتعمل  املنية  مجعية  يف  اعالمية  مسؤولة 
الذي ميلكه  حقل االعالم يف موقع مشال ميديا 
ويشرف عليه املهندس االستاذ الشاب الناشط 
ايضًا عن  الدين ومسؤولة  علم  سعيد مصطفى 
مواقع جريدة الرأي العام اليت يرأس حتريرها يف 
انها مسؤولة  احلواط كما  االستاذ غزوان  لبنان 
اهتمامات  وهلا  املستقبل  تيار  يف  املرأة  قطاع 
احملتاجني  مساعدة  أجل  من  وبصمت  كبرية 
والفقراء واملشردين وتتقن اللغة االنكليزية اىل 
جانب العربية وتطالع  الكتب االدبية والتارخيية 
اخلري  ماهر  الشاعر  الدبلوماسي  لقريبها  وخاصة 

ونزار قباني وهي تردد: كن مع اهلل وال تباِل.
اجتماعية  سيدة  اخلري  مهى  اخللوقة   الشابه 
راقيه تؤمن بان االنسان اخ االنسان وتعمل لوجه 
واسرتاليا  اجملتمع  خدمة  متطوعة يف سبيل  اهلل 
النها  العربي  والوطن  احلبيب  ولبنان  العظيمة 
تربت على هذه القيم وهي تردد : ان اهلل حيب 

إذا عمل أحدكم عمألأن يتقنه.

من جهته رئيس والية نيوسوث ويلز األحراري 
باري اوفاريل انتقد احلكومة الفيدرالية على ارضية 
التعديالت املقرتحة لقانون الذم العنصري وقال 
بعدم قوننة التعصب، واعترب ان الذم العنصري 

على اساس العرق او الدين دائمًا خطأ.
وكان امللفت للنظر دعوة الناشطة االبورجينية 
من  املزيد  اىل  غوردن  سو  املتقاعدة  القاضية 
احلرية حيث سبحت عكس التيار وأيدت التعديالت 
اليت تنوي حكومة ابوت ادخاهلا على قانون الذم 
األمور  جيعل  العنصرية  قمع  ان  حبجة  العنصري 

اسوأ.
قد  الفيدرالية  احلكومة  تكون  هذا  مبوقفها 
فيهم  مبا  العام  الرأي  ألكثرية  ظهرها  أدارت 
انكلوسكونية،  الغري  اإلثنية  واألقليات  اجلاليات 
وامللفت انه وحسب اإلحصاء السكاني األخري عام 
2011 ان 1 من كل 4 من االسرتالينن مولود يف 
اخلارج وواحدًا من 5 لديه على األقل والد مولود 

يف اخلارج.
للكاتب  جدًا  مهمًا  مقااًل  انتباهي  لفت  وقد 
ريتشارد ايكالند يف صحيفة سدني مورنغ هريالد 
2014/03/28 ص   29عن جلنة التحقيق امللكية 
يف قضايا اإلعتداء اجلنسي على األطفال واليت 
غيالرد،  جوليا  السابقة  الوزراء  رئيسة  شكلتها 
يتساءل الكاتب  عن اخالقيات حمامي الكاردينال 
يعرض  واليت  اللجنة  امام  مثل  الذي  بيل  جورج 
اخرتت  للمحامني  القضاه  اسئلة  بعض  فيها 
امكانية  وعن  ملوضوعنا  ملالءمتها  منها  البعض 
ما  اذا  األقوياء  امام  للدفاع  احملدودة  الضعفاء 
ختلت احلكومة عن دورها وقدمت ما يف النفوس 

على ما يف النصوص!
السيد  ان  ايكلسنت  تعرف سيد  ...انت  س: 

الس  كان يقول احلقيقة اليس كذلك؟
ج : نعم انا اعرف هذا  فضيلتكم.

ادلة  اي  ميلك  ال  موكلك  ان  تعرف  انت  س: 
مضادة لذلك؟

ج: فضيلتكم هذا صحيح.
س: انا اسألك كيف ميكن حملامي لديه واجب 
امام احملكمة ان ال يقوم بأي عمل يضلل احملكمة 

بأي شكل...
ج: انا اعرف ذلك فضيلتكم .

ومبا انها التعليمات من موكله كما يقر احملامي 
ان  اىل  هنا   ونشري  آخر  سؤال  عن  جواب  يف 
عن  إلس  جون  من  اعتذر  قد  بيل  الكاردينال 
اإلساءة اجلنسية اليت قام بها األب إيدين داكن 
سابقًا:...  قال  بيل  الكاردينال  كان  ان  بعد 
تكتيكيًا  صحيحة  قانونية  طريقة  انها  لي  قيل 

واسرتاتيجيًا.عندما نفى لسنوات وقوع االعتداء.
وخيتم الكاتب مقالته بالقول مما ال شك فيه 
ان اجلميع متأسف. آسفون خصوصًا ألنهم ضبطوا 

باجلرم املشهود.
التعددية  اهمية  عن   نتساءل  خنتم  ان  وقبل 
على  السياسيون  بها  يتغنى  واليت  الثقافية 
املنابر مبناسبة وبدون مناسبة؟وما قيمة االحتفال 
او  االنسجام  يوم  مبناسبة  يقام  الذي  السنوي 
األموال  هذه  كل  احلكومة  تنفق  وملاذا  التناغم؟ 

على حفالت هذا اليوم؟
يف  االستقواء  تكافح  ان  تريد  حلكومة  وكيف 
ان تفكر بوضع قانون  االنرتنت  املدارس وعلى 

يشرع التعصب ويثري النعرات العنصرية؟
وهناك الكثري الكثري من األسئلة ال يتسع هلا 
اجملال ،ونأمل ان تعي احلكومة خطورة هذه اخلطوة 
ليس خوفًا من التداعيات السياسية وحسب، لكن 
حرية  مع  اإلجتماعية  اللحمة  وتعزير  بناء  اجل  من 
التعبري وقوانني حتفظ كرامة  وسالمة  املواطنني  
االجتماعية  حياتهم  جوانب  كل  يف  وتناغمهم 
يستمر  حتى  خوف  بدون  والسياسية  والثقافية 
ويتعزز البعد االنساني اخلالق واملبدع الذي يبدد 
تتقدم  نراها  واليت  واهلواجس  والقلق  اخلوف 
جعلها  اليت  املادية  التحتية  البنى  على  باألهمية 

رئيس الوزراء طوني ابوت شعارًا حلكومته.
واخريًا اذا ما عدل قانون الذم العنصري كما 
التعديل  سيتضمن  هل  نتساءل  احلكومة،  ترغب 
بندًا ينص على منح درجة شرف من رتبة فارس 

ألكرب متعصب؟!
عباس علي مراد سدني اسرتاليا
Email:abbasmorad@hotmail.com
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 قصة فنانة جندها املوساد لقتل عاملة ذرة مصرية
راقية  الفنانة  والدة  رغم 
إال  مصر،  يف  إبراهيم 
واألخري  األول  والءها  أن 
الكيان  لدولة  كان 
ذلك  وظهر  "االسرائيلي"، 
بشكل قوي عقب وصوهلا 
إىل أول سالمل الشهرة يف 

األربعينات،

حيث لعبت دورًا كبريًا يف 
على  مصر  يهود  تشجيع 
عقب  إلسرائيل  اهلجرة 
حرب 1948، وإعالن قيام 

دولة إسرائيل.

اسم الفنانة احلقيقي »راشيل ابراهام ليفي«، ُولدت يف 22 يونيو 
1919 يف »حارة اليهود« الشهرية بالقاهرة ألسرة يهودية، بدأت 
حياتها بالعمل يف بيع املالبس، كما كانت تعمل باخلياطة لألمراء، 
وامللوك، مما ساهم يف خلق طموح بداخلها للوصول ألعلى درجات 

الشهرة.

مشوار راقية مع الفن بدأ حبسب موقع جريدة البيان االماراتية بعد 
الفنية،  الفرق  العمل يف  على  عمدت  إذ  الثانوي،  تعليمها  إمتام 
زكى  فرقة  إىل  انتقلت  ثم  املصرية،  القومية  الفرقة  مع  وبدأت 
لفيلم  بطوالتها  أوىل  مع  البزوغ  الفين يف  ليبدأ جنمها  طليمات، 

»الضحايا« مع الفنان زكي رستم.

صاحبة الـ19 فيلمًا توالت جناحاتها بعد ذلك من خالل قيامها ببطولة 
أفالم »ليلى بنت الصحراء«، و«أوالد الذوات«، و«سيف اجلالد«، 

و« رصاصة يف القلب« مع النجم حممد عبدالوهاب.

ضد  والي،  مصطفى  املهندس  من  تزوجت  اليت  الفنانة  تعصب 
العرب رغم مصريتها، ووالؤها الشديد لدولة إسرائيل، ظهر يف 
أكثر من موقف أبرزها، رفضها املشاركة يف فيلم تقوم فيه بدور 
فلسطني،  حلرب  يستعد  بدأ  الذي  املصري  اجليش  ختدم  بدوية 
باإلضافة إىل رفضها رئاسة الوفد املصري يف مهرجان كان لكونها 

يهودية، األمر الذي أدى إىل ابتعاد الوسط الفين عنها.

راقية غادرت مصر عام 1954، بعد أن طلقت من زوجها، وهاجرت 
ضدها  اتهامات  أثريت  وقد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  إىل 
بالضلوع يف عملية اغتيال عاملة الذرة املصرية مسرية موسى اليت 

متت عام 1952.

وبالرغم من وجود كالم عن تعاون راقية مع املوساد الغتيال مسرية 
األمريكية،  اجلنسية  على  باحلصول  عرض  رفضها  نتيجة  موسى 
هذا  يثبت  مل  أحدًا  أن  إال  بأمريكا،  العلمية  املراكز  يف  والعمل 
الكالم، حتى ظهرت حفيدة املمثلة املصرية مؤخرًا لتؤكد صحة ما 

قيل.

اليهودي  األمريكي  زوجها  من  راقية  حفيدة  توماس  ديفيد  ريتا 
الذي تزوجته عقب هجرتها من مصر، كشفت عن أن جدتها كانت 
واقع  الذرة املصرية، وهذا من  بعاملة  على عالقة صداقة محيمة 
القدمية يف  كتبها  وسط  ختفيها  كانت  اليت  الشخصية  مذكراتها 

شقتها بكاليفورنيا، ومت العثور عليها منذ عامني.

حفيدة املمثلة اجلاسوسة أكدت أن جدتها ساهمت بشكل رئيسي 
يف تصفية عاملة الذرة املصرية من خالل استغالل عالقة الصداقة 
ملنزهلا،  بالذهاب  هلا  تسمح  كانت  واليت  جتمعهما،  كانت  اليت 

وتصويره بشكل دقيق.

وفى إحدى املرات استطاعت راقية- والكالم على لسان حفيدتها- 
وأعطتها  »صابونة«،  على  وطبعته  مسرية،  شقة  مفتاح  سرقة 
بالذهاب  إبراهيم  ملسؤول املوساد يف مصر، وبعد أسبوع قامت 
للعشاء مع موسى يف »االوبريج«، مما أتاح للموساد دخول شقة 

مسرية موسى، وتصوير أحباثها، ومعملها اخلاص.

اليت كانت تسعى  إسرائيل كانت قلقة من طموح مسرية موسى 
المتالك مصر القنبلة الذرية، وتصنيعها بتكاليف بسيطة، فدفعت 
راقية إبراهيم لتقدم هلا عرضا باحلصول على اجلنسية األمريكية، 

واإلقامة يف الواليات املتحدة، والعمل يف معامل أمريكا.

فقيدة مصر والعامل العربي رفضت عرض اجلاسوسة بشكل قاطع، 
العرض  هلذا  رفضها  بأن  راقية  فهددتها  منزهلا،  من  وطردتها 
سيكون له عواقب غري محيدة، وظلت حتمل ضغينة للعاملة املصرية 

اليت مل تهتم بهذه التهديدات، وواصلت أحباثها، األمر الذي مل 
يرض املوساد اإلسرائيلي، وقرر تصفيتها.

لقيت  عام 1952، حيث  العلمية كان  املصرية  العاملة  بعثات  آخر 
مصرعها يف الواليات املتحدة األمريكية، وهناك كان يف استقبلها 
صديقة مشرتكة بينها وبني جدة ريتا اليت قالت إن هذه الصديقة 
موسى،  مبواعيد مسرية  إبراهيم  راقية  أخربت  اليت  هي  املشرتكة 

وحتركاتها يف الواليات املتحدة.

املصرية  املمثلة  فإن  الشخصية،  إبراهيم  راقية  ملذاكرات  وفقًا 
علمت مبوعد إحدى زيارات مسرية موسى إىل أحد املفاعالت النووية 
ليتم  اإلسرائيلي،  املوساد  بإبالغ  فقامت  املتحدة،  الواليات  يف 

اغتياهلا يف حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

املتحدة  الواليات  يف  استقرت  فقد  إبراهيم،  راقية  املمثلة  أما 
األمريكية، وهناك عملت بالتجارة، ثم سفرية للنوايا احلسنة لصاحل 
إلنتاج  شركة  األمريكي  اليهودي  زوجها  مع  وكونت  إسرائيل، 

األفالم، إىل أن توفيت يف 13 ديسمرب عام 1978. 

 كوريا الشمالية: قرار حكومي يلزم الرجال 
بتسريح شعرهم »تسرحية الزعيم«

أصدرت كوريا الشمالية 
يفرض  حكوميًا  مرسومًا 
البالد،  مواطين  على 
أو  شعر  قصة  الرجال، 
تسرحية زعيم البالد كيم 

جونغ أون.
هذا  السلطات  وعممت 
أرجاء  كافة  يف  القرار 

البالد.

إجبار  أن  إىل  يشار 
الرجال  من  املواطنني 

على قص شعر رؤوسهم على طريقة الزعيم الكوري اقتصر على 
سكان العاصمة بيونغ يانغ.

ويلغي القرار األخري قرارًا سابقًا كان مينح مواطين كوريا الشمالية 
احلق باختيار َقصة من 10 قصات شعر رجالية معتمدة رمسيًا، فيما 
تتمتع النساء حتى اآلن حبرية أكرب، إذ بإمكان مواطنة البالد اختيار 

واحدة من 18 تسرحية. 

جرمية مروعة تودي حبياة جنم 
وادي الذئاب

املمثل  حمبو  تعرض 
كانتمري  نيهات  الرتكي 
 " الذئاب  وادي  "بطل 
لصدمة كبرية بعد مساع 

خرب مقتله.
على  نيهات  قتل  فقد 
أمام  مسلحة  عصابة  يد 
منزله يف اسطنبول حيث 
كان يركن سيارته عند 
الظهر.  بعد   2  الساعة 

 10 املمثل  وتلقى 
إىل  اإلسعاف  سيارة  قدمت  ما  وسرعان  جسمه،  يف  رصاصات 
املكان لكن نهات فارق احلياة وهو يف داخلها، وهرع إىل املكان 

أقارب املمثل بعد تلقيهم اخلرب .

بأخذ  اواًل  فقاموا   ، التحقيق  يف  للمباشرة  الشرطة  حضرت  كما 
فيديوهات من كامريات املراقبة املوجودة يف املكان ، ونقل عدد 
من الشهود إىل مركز الشرطة للتحقيق معهم . وقد عثر يف مكان 

اجلرمية على رصاصات فارغة .

وجتدر اإلشارة إىل فرار العناصر املسلحة ومل تتمكن الشرطة من 
اللحاق بهم .

األعمال  من  الكثري  يف  شارك  عامًا   39 العمر  من  يبلغ  نيهات 
كـ«وادي الذئاب« وإيزيل« و«األزقة اخللفية.

زوج خملص يرتك عمله ويرهن ممتلكاته 
لرعاية زوجته املريضة

زوج  اختار 
ي  ليز ما
لة  ستقا ال ا
منصبه  من 
غ  للتفر
لرعاية  متامًا 
جته  و ز
يف  النائمة 
منذ  غيبوبة 
بتها  صا إ
ربو  بنوبة 
منذ  مفاجئة 
من  أكثر 
كما  عام، 

خصص 
نة  و مد

للتعبري 
أفكاره  عن 

وجتربته.

أبيل  يقول 
فكري أمحد 
عامًا(   43(
وهو خمطط 
لي  ما

اليوم  خالل  به  يقوم  ما  كل  تدوين  يف  فكر  أنه  سابق 
خالل  به  مرت  ما  وتعلم  شفائها  بعد  زوجته  لتقرأه 
حال  يف  حياته  من  الفرتة  هذه  تدوين  يف  وفكر  غيبوبتها، 
التفاصيل.  هلا  ليسرد  حاضرًا  يكن  ومل  مكروه  أصابه 

 

مدونته  قراء  من  املشجعة  التعليقات  من  العديد  تلقى  أبيل 
عرب اإلنرتنت وشجعه الكثريون على التحلي بالقوة واالستمرار 
القراء. من  العديد  قصته  أهلمت  كما  اإلنسانية،  مهمته   يف 

ووفقًا لألطباء ستبقى الزوجة فوزية )38 عامًا( وهي مستشارة 
مالية سابقة، يف حالة غيبوبة لبقية حياتها، لكن أبيل ال يزال 

يستيقظ كل صباح على أمل أن يسمع صوتها يناديه.

يعتين أبيل بزوجته على مدار الساعة، إذ يقوم بإطعامها السوائل 
عن طريق أنبوب، وحتميمها وتغيري حفاضتها وإعطائها الدواء، 
 حتى أنه يقرا هلا الكتب والروايات ويتحدث معها دون انقطاع.

ل  يقو و
يف  أبيل 
نته  و مد
تزوج  أنه 
فوزية  من 
ثالث  قبل 
ت  ا سنو
نت  كا و
زوجة حمبة 
هية  طا و
 ، ة هر ما

وما يقوم به اجتاهها ما هو إال واجب أي زوج حنو زوجته.

من  زوجته  أيقظته  املاضي،  يونيو  شهر  يف  أنه  وأوضح 
التنفس،  يف  صعوبة  من  تشكو  مذعورة  وهي  النوم 
توقفت  قد  كانت  كواالملبور،  مستشفى  إىل  بها  فهرع 
النبض،  إعادة  من  متكنوا  األطباء  ولكن  التنفس  عن 
أيام. مخسة  ملدة  املركزة  بالعناية  غيبوبة  حالة  يف   وبقيت 

وعندما استيقظت كانت قد فقدت كل وظائف اجلسم تقريبا، 
وهي تقوم فقط بتحريك رأسها إىل اجلانبني.

أبيل استقال من منصبه ورهن منزله يف كواال ملبور وعاد اىل 
مدينة سريميبان حيث كان يعيش سابقًا للتفرغ لرعاية زوجته، 
ويعيش حاليًا على مدخراته كما يتلقى الدعم املادي من قراء 
مدونته وبعض متتبعيه على فيسبوك الذين تعاطفوا مع حالة 

زوجته.
ولكين سأبقى  لي،  املستقبل  ما خيبئه  أعلم  »ال  أبيل  ويقول 

جبانب زوجيت مدى حييت.«

مجعت  احمللية  الصحف  تداولتها  اليت  أبيل  قصة  قراءة  بعد 
الشرطة املاليزية تربعات وقامت بزيارة أبيل وفوزية يف منزهلا 

لتقديم الدعم املادي واملعنوي.
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»لبنانية« ملكة مجال البدينات 
العرب لعام 2014

الذي يعرض على  العريض"  باخلط  "امحر  برنامج  حلقة  ضمن 
قناة lbci فازت املتسابقة اللبنانية جسيكا صهيون بلقب ملكة 

مجال البدينات العرب لعام 2014.

وذكر ان املشرتكات اللواتي تأهلن اىل النهائيات هن: آالء 
عبد العاطي "األردن"، ستفاني عقيقي، سيدة ضاهر، مريم 
فاطمة  صهيون،  جيسكا  بعيين،  موريال  "تونس"،  بوقطيف 

الشيخ.
جيسيكا صهيون تبلغ من العمر 23 عامًا من بلدة البرتون يبلغ 

طوهلا مرت و59 سم ووزنها 88.8 كغ.

كما حازت الللبنانية ستيفاني عقيقي على لقب وصيفة امللكة 
األوىل.

 وزيرة ايطالية تثري ضجة 
كبرية بسبب صورة فاضحة

أثارت صورة غري حمتشمة لوزيرة العالقات اخلارجية االيطالية 
33 سنة ضجة كبرية على مواقع التواصل االجتماعي. حيث 
احننت الوزيرة للتوقيع ومل تنتبه اىل الكامريا اليت ترصد 

كل اجزاء جسمها.

 إعتقال مسؤول صيين بتهمة سرقة ورود
الصني  أنباء  وكالة  نقلت 
عن  "شينخوا"  اجلديدة 
الشرطة  يف  مسؤول 
"املسؤول  إن  الصينية 
مبدينة  ماوجي  منطقة  يف 

نانيانغ، لوه داشينغ،
صينية  وردة   31 سرق 

طريق  من  بالقرب  حقل  من 
وزرعها أمام منزله".

ووفقًا للمكتب املسؤول عن املناظر الطبيعية يف املدينة فإن قيمة 
ألف  تبلغ قرابة 50  الثمني،  النوع  النباتات املسروقة، وهي من 

يوان أي 8050 دوالرًا.
واستطاعت الشرطة التقاط لوه عرب كامريات مراقبة، وقد اعرتف 
األخري بأنه حصل على النباتات ألنها أعجبته يف 2 آذار مبساعدة 

ثالثة من رفاقه. واعُتقل املسؤول ورفاقه يف 15 آذار. 

 طائر يكابد مشقة 13 ألف كيلو طرياناً 
للقاء حبيبته!!

على  عشرة  الثانية  للمرة 
ذكر  جاء  السنة  هذه  التوالي 
اليت  حبيبته  ملالقاة  اللقلق 
الطريان  من  اعاقة  متنعها 

وتبقيها يف كرواتيا.

امللقب  الذكر  ويقطع 
"رودان"  أو  بـ"كليكوتيس" 

13500 كيلومرت ليالقي األنثى "بوتيت" أو "ميلينل" اليت متنعها 
اصابة يف جناحها من الطريان وتعيش يف بلدة يف شرق كرواتيا 

حيث تبناها أحد املتقاعدين.
وقد نقل "كليكوتيس" اىل منطقة جنوب افريقيا، لكنه مل ينس 
حبيبته اليت يصر على مالقاتها كل سنة يف الربيع، وتضع صغارا 
بانتظام ويدرب األب الطيور الصغرية على الطريان قبل ان يأخذها 

معه، يف حني تبقى "بوتيت" بانتظاره يف البلدة.
وكان "رودان" و"ميلينا" على حسب ما أطلق عليهما سابقًا، قد 
اكتسبا شهرة عاملية قبل 12 عامًا يوم نقل أحدهم لقلقة وجدها 
بدا حزينا ملا حل بها،  طرحية األرض جرحية وبالقرب منها لقلق 
وظل حيوم حوهلا حلمايتها ورعايتها، بينما هي عاجزة عن احلركة 

متاما.
ومن ثم تيسر ارسال اللقلقة اجلرحية لطبيب بيطري اهتم مبعاجلتها 
ومتابعة  طبية  مراقبة  عشها حتت  اىل  تعاد  ان  قبل  أيام،  لعدة 
شعبية توسعت نتيجة مالحظة هذا القدر الكبري من احلب واالهتمام 
الغذاء  بأنثاه اجلريح وحرصه على مجع  الذكر  الطائر  الذي يوليه 

والعناية بالعش وبالفراخ الصغار.
وازداد االهتمام الشعيب باللقلقني لدرجة ان اتفق البعض على 
تسميتهما، ومتابعة قصة حبهما ابان الرحلة السنوية اليت يقوم بها 
"رودان" جنوبا كل شتاء، كعادة الطيور األوروبية املهاجرة اىل 
أفريقيا حبثا عن الشمس والدفء، لتعود صيفا اىل أعشاشها يف 
أوروبا. مع العلم بأن اصابة "ميلينا" يف جناحها أقعدتها بصورة 
دائمة عن احلركة، وبالتالي، كان "رودان" يهاجر وحيدا ثم يعود 

اىل حبيبته بلهفة. 

 الروس يهددون أوباما حبرمانه من شرب 
الفودكا

األمريكية  بالعقوبات  الستخفاف 
يف  األزمة  بسبب  روسيا  على 
أوكرانيا مل يقتصر على الرئيس 
الذي  بوتني  فالدميري  الروسي 
قال "إنه سينقل حسابه املصريف 
من أحد البنوك إىل بنك روسيا" 

املشمول بالعقوبات.
على  محلة  الروس  بدأ  فقد 
"عقوبات"  لفرض  االنرتنت 
الرئيس  على  هزلي  طابع  ذات 

فرضتها  اليت  العقوبات  على  ردًا  وذلك  أوباما،  باراك  األمريكي 
واشنطن على موسكو بسبب انضمام القرم إليها.

وبدأ مستخدمو موقع "تويرت" محلة تضامنية حتت شعار "عقوباتي" 
قالوا فيها إنهم "سيحرمون أوباما من كل شيء تشتهر به روسيا 

من الكافيار األمحر إىل الفودكا".

ونشر مركز جتاري يف العاصمة الروسية موسكو يف أحد إعالناته 
حظرًا على أوباما وأعضاء الكونغرس األمريكي.

الصور  لتحميل  "إنستاغرام"  موقع  مستخدمي  أحد  نشر  كما 
الفوتوغرافية صورة للرئيس األمريكي وهو مقطب الوجه وقال يف 
رسالته "باراك أوباما وكل األعضاء يف اإلدارة األمريكية وجملس 

الشيوخ والكونغرس ممنوعون من تهنئيت بعيد ميالدي".

مع  االلكرتونية  املواقع  على  للعقوبات  اهلزلية  الروح  وتتماهى 
بها كثري من املسؤولني ورجال  أدىل  اليت  املتحدية  التصرحيات 
لدورهم يف  األمريكية  العقوبات  الذين مشلتهم  الروس  األعمال 
الروسي  للرئيس  التأييد  نسبة  ارتفعت  وقد  األوكرانية.  األزمة 
فالدميري بوتني بقوة يف األسابيع اليت شهدت مواجهة مع الغرب.

 اكثر االصوات ازعاجا يف العامل ..ماهو !؟ 
أجرى علماء االجتماع األوروبيون استطالعا للرأي العام يف سبيل 
شغلت  النتيجة  يف  عامليا.  للناس  إزعاجا  الظواهر  أكثر  إجياد 

قرمشة)صوت تكسري الرقائق يف االسنان(

حتريك  وصوت  تناوهلا  أثناء  واللقمة  املقلية  البطاطس  رقائق   
اعرتفوا  املشاركني  أغلبية  ألن  األوىل  املرتبة  شغلت  كيسها، 
بأن هذه األصوات جتننهم. تليها عادة بعض الناس أن ميضغوا 
طعامهم وأفواههم مفتوحة. كما ينزعج الكثريون من أولئك الذين 
سعر  عن  البائع  إعالن  بعد  نقودهم  حمفظة  عن  بالبحث  يبدأون 
البضاعة فقط، وكأنهم مل يتوقعوا أن الدفع عن املشرتيات شيء 
عادة  االمشئزاز  تثري  اليت  الظواهر  قائمة  تشمل  كما  ضروري. 
تلصلص من يقف أو جيلس جبانب شخص أخر على الكتاب الذي 
مباشرة،  آخرين  ركاب  جبانب  الركاب  وجلوس  اآلخر،  هذا  يقرأه 
بالرغم من أن وجود أماكن كثرية آخرى خالية من الركاب. ذكرت 

هنا مخسة عوامل مزعجة فقط والقائمة تطول. 

 أمريكية تنفق 25 ألف دوالر لتشبه 
جنيفر لورانس

خضعت امرأة أمريكية إىل عمليات جتميل بلغت تكلفتها 25 
 ألف دوالر كي تتشبه بالنجمة اهلوليوودية جنيفر لورانس. 

ونقلت شبكة »أيه بي سي« عن املرأة اليت عرفت باسم 
كييت قوهلا: أنا ال أحاول أن أتشبه بباميال أندرسون حني 

كانت يف باي ووتش.
فائزة  ومتوازنة  قوية  امرأة  أشبه  أن  أريد  أنا  وتابعت: 
جبائزة أوسكار. وأضافت كييت البالغة من العمر 30 عاما 
وهي متزوجة وأم لطفلة يف اخلامسة من العمر: أنا امرأة 
وتغيريه  تغيريه  وميكنين  شكلي  عن  مسؤولة  أنا  قوية، 

جمددا إن أردت.

ومشلت العمليات اليت خضعت هلا كييت شفط دهون من 
الوجه وتكبريا للصدر وجتميال لألنف واخلدين واملؤخرة.

وكلفت العمليات 25 ألف دوالر، إال أن كييت حصلت على 
حسم صغري من طبيبها مقابل الظهور على التلفزيون.
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تتــمات

سلسلة الرواتب تصطدم...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املتقدم حيال االخطار املتزايدة لتصاعد اعداد الالجئني السوريني 
مبعدل يفوق كل التصورات بلغ دخول الجئ كل دقيقة اىل لبنان، 
االمر الذي أشعل موجة املخاوف من االرقام االممية املثبتة رمسيًا 
مع بداية العد املليوني لالجئني السوريني. وتزامن ذلك مع تسجيل 
مركز املفوضية السامية يف معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس 
النازح الرقم مليون ويدعى حييى شرقية وهو من محص نزح منها 

اىل يربود ومنها اىل طرابلس.
واختذت أزمة الالجئني السوريني بعدها الثقيل يف ظل اعالن وزير 
الشؤون االجتماعية رشيد درباس ان اكثر من 53 اىل 55 يف املئة 
من النازحني السوريني هم يف لبنان، وان »لبنان اصغر من ان 
اكرب من طاقتنا  العبء وحنن نقدم  ان يتحمل كل هذا  يستطيع 

بكثري«.
كما ان ممثلة املفوضية السامية نينيت كيلي حذرت بدورها من 
النتائج السلبية الستمرار تدفق السوريني اىل لبنان »اذا مل توفر 

املساعدة الالزمة للبنان«.

اجمللس والرئيس
اجللسة  اليها  خلصت  اليت  النتائج  من  بدا  ذلك،  غضون  يف 
التشريعية جمللس النواب يف االيام الثالثة االخرية ان اقرار رزمة 
من القوانني وال سيما منها قانون االجيارات اجلديد وقانون تنظيم 
مباراة حمصورة للكتاب العدول وقانون محاية النساء من العنف 
االسري اليت صادق عليها اجمللس أثار اصداء سلبية واسعة لن 
تقف عند حدود االحتجاجات بل ستطاول الضغط يف اجتاه رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان ملطالبته برد هذه القوانني قبل نهاية 

واليته الدستورية.
واليت  اجلارية  التشريعية  الدورة  حول  اثري  آخر  جانبا  ان  كما 
ستستكمل يومي االربعاء واخلميس املقبلني يتمثل يف مأزق توفري 
بثقله  سريمي  الذي  االمر  وهو  القوانني،  هلذه  الالزمة  االموال 
اللجان  امام  العالقة  والرواتب  الرتب  سلسلة  ملف  على  الكبري 
النيابية املشرتكة واليت ستعقد جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس 
الواردات  ابواب  القرار  حماولة  يف  مكاري  فريد  النواب  جملس 

والضرائب لتمويل السلسلة.
اجتماع  عن  رياض سالمة سيغيب  لبنان  مصرف  حاكم  ان  وعلم 
اللجان النيابية املشرتكة على رغم ان مثة دعوة موجهة اليه لالدالء 
مبعطياته املالية عن نتائج اقرار سلسلة الرتب والرواتب املطروحة 
للبحث قبل العودة بها جمددا االسبوع املقبل اىل اهليئة العامة. 
وابلغت مصادر نيابية معنية ان البحث يرتكز على اجياد واردات 
قبل اقرار الزيادات وهذا ما طرحه وزير املال علي حسن خليل امام 
جملس الوزراء. وفهم ان من االفكار املطروحة للتداول يف شأن 

الواردات اللجوء اىل زيادات يف الـ TVA والبنزين والكهرباء.

جملس الوزراء
على صعيد آخر، علم ان الرئيس سليمان وصف ملف التعيينات 
وليس  بداية  بأنه  الوزراء  االخرية مبجلس  اجللسة  فتح يف  الذي 
الشاغرة يف  باملراكز  لوائح  اعداد  الوزراء اىل  نهاية، داعيا كل 
وزاراتهم اليت يتطلب ملؤها قرارات يف جملس الوزراء وذلك وفق 

اآللية املعتمدة.
 وعندما لفت وزير العمل سجعان قزي اىل ان هذه اآللية تتطلب 
مستوى  على  شغورًا  يشهد  الذي  املدنية  اخلدمة  جمللس  دورا 
رئاسته، تعهد رئيس جملس الوزراء مّتام سالم ملء هذا املركز 

الشاغر يف أقرب وقت.
ويف تطور الفت يف موقف »حزب اهلل« من التعيينات ضمن احلصة 
حسن  احلاج  وحسني  فنيش  حممد  احلزب  وزيرا  سجل  الشيعية، 
اعرتاضا على رغبة وزراء حركة »أمل« يف نيل املركزين اللذين 
وديوان  اجلمارك  وهما  االخرية  التعيينات  يف  للطائفة  خصصا 
امحد  القاضي  يتوالهما  أن  احلركة  وزراء  اقرتح  اللذين  احملاسبة 
محدان والسيدة عليا عباس، مما أدى اىل تعيني محدان فقط يف 
ديوان احملاسبة وترحيل منصب املدير العام للجمارك اىل مرحلة 
الحقة. أما يف ما يتعلق بتعيني حمافظ جديد ملدينة بريوت، فان 

البحث جار عن شخصية حتظى بالقبول لدى املرجعيات املعنية.
ملؤسسة  عاما  مديرا  حايك  كمال  للسيد  التجديد  مير  مل  كذلك 
كهرباء لبنان من دون حتفظات من وزراء ينتمون اىل 8 و14 آذار 
خدمة  تأمني  املؤسسة يف  فاعلية  عدم  من  انطالقا  السواء  على 

الكهرباء.
على  االمنية  باحلوادث  ملف  حتضري  اىل  سليمان  الرئيس  ودعا 
احلدود اللبنانية مع سوريا متهيدا للعمل على اساسه مع املرجعيات 

العربية والدولية.

الرتشح األول
وسط هذه االجواء، من املتوقع ان تكون اعلنت اهليئة التنفيذية 
حلزب »القوات اللبنانية » ظهر امس اجلمعة من معراب ترشيح رئيس 
احلزب مسري جعجع لرئاسة اجلمهورية يف ما يعد الرتشح الرمسي 

االول ضمن دائرة املرشحني احملتملني اجلديني للرئاسة.
وعلم ان مشاورات بدأت بني قوى 14 آذار من اجل حتضري آلية يتم 
مبوجبها اختيار مرشح واحد خلوض سباق االنتخابات الرئاسية، علما 

ان جعجع سيسبق املوقف املوحد باعالن ترشيحه اجلمعة )امس(. 
املوحد  ملوقفها  التحضري  ان  القوى  هذه  يف  مصادر  وابلغت 
حزب  رئيس  مقدمهم  اركانها يف  من  عدد  مع  لقاءات  ستسبقه 
احلريري.  للرئيس سعد  وزيارات  اجلمّيل  امني  الرئيس  الكتائب 
وقال عضو كتلة »املستقبل« النائب مجال اجلراح إن زيارته امس 

جلعجع كانت بناء على موعد سابق.

»اصدقاء الشعب السوري« حيذرون...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

املليحة وكذلك على حي جوبر. واشار املرصد اىل ان عشرة من 
مقاتلي املعارضة قتلوا يف املليحة.

وأوضح املرصد ان املواجهات يف الالذقية تهدف خصوصا اىل 
السيطرة على النقطة 45، وهي تلة اسرتاتيجية يف هذه املنطقة 
اليت تضم بلدة القرداحة اليت يتحدر منها الرئيس بشار االسد. 
وقال مدير املرصد رامي عبد الرمحن ان »املعارك ترتكز يف هذه 
الليلة املاضية. تقدم اجليش وسيطر عليها ثم طرده  التلة منذ 
مقاتلو املعارضة«، ااّل ان ايا من الطرفني مل يتمكن بعد الظهر من 

السيطرة على التلة. وحتدث عن مقتل 20 مقاتاًل معارضًا.
وبثت قناة »امليادين« اليت تتخذ بريوت مقرًا هلا ان زعيم تنظيم 
»اسالم الشام« املتشدد املغربي اجلنسية ابرهيم بن شكرون قتل 
جبروح  اصيب  شكرون  بن  ان  فقال  املرصد  اما  الالذقية.  يف 
بن  ان  احلسن  ابو  حممد  نفسه  على  يطلق  ناشط  وقال  خطرة. 

شكرون كان يدافع عن النقطة 45.
وكانت السلطات االمريكية سلمت بن شكرون الذي كان معتقاًل 
يف سجن غوانتانامو اىل املغرب عام 2005. وهي كانت اعتقلته 
خالل حرب افغانستان بعدما كان وصل اىل هذا البلد عام 1999. 
وهو كان ينتمي اىل »جبهة النصرة« املوالية لتنظيم »القاعدة«، 
لكنه انشق عن اجلبهة بعد اخلالف الذي نشأ مع »الدولة االسالمية 
العراق والشام« )داعش( لينشىء بعد ذلك تنظيمه اخلاص  يف 

»اسالم الشام«.
وأعلنت »سانا« ان رئيس هيئة االركان العامة للجيش والقوات 
املسلحة العماد علي عبداهلل ايوب »قام ... صباح اليوم )اخلميس( 
جبولة ميدانية تفقد خالهلا الوحدات العاملة يف النقطة 45 والنقاط 

احمليطة بها يف الريف الشمالي حملافظة الالذقية«.
السوري  »اجليش  يف  والوسطى  الغربية  اجلبهة  قائد  واتهم 
الثورة  لقوى  الوطين  »االئتالف  هاشم  مصطفى  العقيد  احلر« 
واملعارضة السورية« بعدم تقديم اي دعم ملقاتلي املعارضة يف 
منطقة الالذقية. وقال يف شريط مصور بث عرب موقع »يوتيوب«: 
»نسمع من احملطات واالذاعات ان رئيس االئتالف السوري )امحد 
اجلربا( يزور الساحل لشق صفوف الثوار واجملاهدين«. واضاف 
ان مسؤولي املعارضة »يصرحون بانهم يقدمون الدعم العسكري 
كامل  امحلهم  لذا  التاريخ،  هذا  حتى  ليس صحيحا  وهذا  للثوار 

املسؤولية عما آلت اليه املعارك يف الساحل«.
الدليل  أن  القاهرة  أرمينيا يف  بيان أصدرته سفارة  وجاء يف 
ارمنية  غالبية  تقطنها  اليت  لكسب  اجلغرايف  واملوقع  املتوافر 
»يشري بال أدنى شك إىل أن اهلجمات األخرية اليت نفذتها اجلماعات 

اإلرهابية التابعة للقاعدة جاءت عرب احلدود مع تركيا«.

»اصدقاء الشعب السوري«
ويف واشنطن، حذرت الدول الـ11 االعضاء يف جمموعة »اصدقاء 
الشعب السوري« يف بيان من ان »انتخابات جيريها نظام االسد 
ستمثل مهزلة دميوقراطية وستكشف رفض النظام لقواعد مؤمتر 

جنيف وستزيد حدة االنقسامات يف البالد«.
االنتخابات  هذه  تدعم  ان  يريد  االسد  »بشار  ان  واضاف 
ديكتاتوريته«، لكن »عملية انتخابية يقودها االسد، يف وقت تعترب 
االمم املتحدة انه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد االنسانية، تشكل 
اهانة لالرواح الربيئة اليت سقطت خالل النزاع«. وحتى اآلن، مل 
االنتخابات  يف  ثالثة  رئاسية  لوالية  ترشحه  رمسيا  االسد  يعلن 
يف  صحافية  مقابلة  يف  ذلك  اىل  ملح  لكنه  متوز،  قبل  املرتقبة 

كانون الثاني.

االسلحة الكيميائية
ويف نيويورك، أكدت املنسقة اخلاصة املشرتكة لألمم املتحدة 
جملس  ألعضاء  القاق  سيغريد  الكيميائية  األسلحة  حظر  ومنظمة 
األمن أن احلكومة السورية »لديها املوارد والقدرة« إلجناز تدمري 
وضعته  الذي  الزمين  للجدول  طبقًا  دوليًا  احملظورة  ترسانتها 

لنفسها والذي ينتهي يف 30 حزيران.
وأكدت يف احاطة امام اجمللس عرب دائرة تلفزيونية مغلقة من 
دمشق أن 72 حاوية جاهزة للنقل اىل مرفأ الالذقية، ومنه اىل 
خارج البالد، وبعد ذلك يصري 90 يف املئة من هذه الرتسانة أخرج 

من سوريا.
وكتبت القاق يف حسابها مبوقع »تويرت« أن »املعاودة السريعة 

لنقليات األسلحة الكيميائية ملحة مع مواصلة التحقق«.
الدائمة  السفرية  األمريكية  املندوبة  أن  ديبلوماسي  وكشف 
لدى االمم املتحدة سامانتا باور طالبت دمشق بالتعجيل يف هذه 
املندوب  قدمه  اقرتاحًا  آخرون  وأعضاء  باور  ورفضت  العملية. 
الدائم لألمم املتحدة السفري فيتالي تشوركني إلصدار  الروسي 

السورية يف  السلطات  »تعاون«  عن  الصحافة  اىل  بيان  عناصر 
»تأثري« عمليات القصف على نقل  ازالة الرتسانة السورية وعن 

األسلحة الكيميائية اىل ميناء الالذقية.
وكذلك سحب تشوركني مشروع بيان صحايف عن أحداث كسب 
نظرًا اىل »عدم توافر معلومات موثوق بها عن حصول جمازر« يف 

البلدة.
العام لألمم املتحدة بان كي - مون رسالة من  وتلقى األمني 

وزير اخلارجية األرميين ادوارد نالبانديان عن الوضع يف كسب.
وردًا على سؤال، قال ديبلوماسي رفيع إنه »يستحيل التوافق 
مع روسيا على أي بيان يف شأن سوريا هذه األيام«، موضحًا أن 
»القتال يف الالذقية حيتدم وهناك عمليات قصف يف اجلبال قرب 

بلدة األسد«، يف إشارة اىل القرداحة.

عسكري امريكي يف...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

ذكرهم باالرهاب الذي شهدته هذه القاعدة الضخمة عام 2009 حني 
اقدم امليجر نضال حسن على قتل 13 جنديًا وجرح 30 آخرين.

القاتل هذه املرة وامسه  التحقيقات االولية ان اجلندي  وأظهرت 
ايفان لوبيز والبالغ من العمر 34 سنة، كان يعاني مشاكل نفسية، 
منها االعراض اليت يشكو منها بعض اجلنود العائدين من احلروب، 
ومل يكن مدفوعًا باعتبارات سياسية او دينية »ومل يكن متورطا 
يف عالقات مع مجاعات متطرفة«، على حد قول قائد القوات الربية 

اجلنرال جون ماكهيو، شأن نضال حسن.
ويف ايلول املاضي اطلق متعاقد حكومي النار على زمالئه العاملني 
يف مقر للبحرية االمريكية يف واشنطن فقتل 12 شخصًا. وقال 
ماكهيو ان »السنوات الثالث عشرة االخرية كانت حافلة باخلسائر 
واالمل واملعاناة«، وذلك يف اشارة اىل حربي افغانستان والعراق 
اللتني تسببتا مبشاكل نفسية لعدد كبري من العسكريني االمريكيني 
الذين مت تشخيص امراض نفسية لديهم تقتضي العالج واالدوية 

واملشورة.
وفور حصول احلادث، بدأ املسؤولون العسكريون حتقيقات مكثفة 
ووضعه  لوبيز  اجلندي  خلفية  عن  معرفته  ميكن  ما  كل  ملعرفة 
العراق.  اربعة أشهر يف  انه خدم  الشخصي والنفسي، خصوصا 
اليت  االمنية  االجراءات  حول  واشنطن  اخرى يف  مرة  اجلدل  وثار 
ينبغي ان تعتمد يف املنشآت العسكرية أو املدنية التابعة لوزارة 

الدفاع ملنع تكرار مثل هذه احلوادث.
مقفلة  وظلت  احلادث،  عقب  الكبرية  القاعدة  الفوضى  وعمت 
هيغل  تشاك  الدفاع  ووزير  اوباما  باراك  الرئيس  وابلغ  ساعات 
املوجود خارج واشنطن ما جرى. وادىل شهود عيان ان لوبيز اطلق 
النار من مسدس Smith & Wesson )اشرتاه من مكان قريب ومل 
يكن مرخصًا له حبمله( من داخل سيارة، ثم انتقل اىل مبنى قريب 
وواصل اطالق النار، اىل ان ردت عليه شرطية عسكرية، وبعدها 

اطلق النار على نفسه.
نطاق  على  احلادث  والوطنية  احمللية  التلفزيون  شبكات  وغطت 
واسع، واكتظت املنطقة احمليطة بالقاعدة بعدد كبري من الصحافيني 
واملراسلني االمريكيني واالجانب، مما اعاد اىل االذهان االهتمام 
االعالمي الكبري الذي حظي به اهلجوم الذي شنه نضال حسن عام 
2009. وقال الرئيس اوباما انه يشعر بأمل كبري ألن حادثًا كهذا 
اجراء حتقيقات شاملة لكشف كل  يتكرر يف املكان عينه وتعهد 

احلقائق.

اسرائيل الغت االفراج...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

اليت ترعاها الواليات املتحدة.
املفاوضني  إن  امسه  ذكر  عدم  طلب  الذي  املسؤول  وقال 
اجتماع  يف  القرار  الفلسطينيني  نظراءهم  أبلغوا  اإلسرائيليني 
انهيار  لتجنب  حماولة  يف  عقد  اخلميس   – األربعاء  ليل  عاصف 

املفاوضات املتعثرة
ورأى البيت األبيض أن تأخر اسرائيل يف االفراج عن الدفعة 
الرابعة من األسرى الفلسطينيني يوجه حتديات، لكن احلوار يبقى 

مفتوحًا.
وكان وزير اخلارجية األمريكي جون كريي حذر من أن مفاوضات 
وقال  حرجة«.  »حلظة  متر يف  الفلسطينية   – االسرائيلية  السالم 
تشمل  افريقيا  مشال  يف  جولة  مستهاًل  اجلزائر  يف  للصحافيني 

املغرب أيضًا، أن »هناك هوة جيب ردمها بسرعة«.
ومفاوضات السالم هذه اليت يرعاها كريي يف خطر منذ رفضت 
إسرائيل اإلفراج عن الدفعة االخرية من األسرى الفلسطينيني يف 
29 آذار املاضي، وإعالنها مشروع وحدات استيطانية جديدة يف 

القدس الشرقية احملتلة.
يف املقابل، عاودت السلطة الفلسطينية ردًا على ذلك مساعيها 

لالنضمام اىل خمتلف منظمات األمم املتحدة ومعاهداتها.
وصرح أمني سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه بان 
الفلسطينيني  االسرى  من  دفعة  آخر  عن  االفراج  اسرائيل  الغاء 
تتغري  ان  جيب  )معها(  مقبلة  مفاوضات  اي  »شروط  ان  يظهر 

جذريًا«.

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 



Page 32صفحة 32     

صحة ومجتمع

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

 10 أطعمة حتارب العضالت وتزيد دهون البطن
هناك أطعمة ومشروبات قد تكون لذيذة، لكنها 
مما  أكثر  واخلصر  البطن  يف  دهونا  ستكسبك 

ختيل.

احلبوب املكررة:  –1
تشمل احلبوب املكررة، األرز واخلبز واملعكرونة 
البيض، فهذا النوع مت التعديل عليه من شكله 
الطبيعي، وبالتالي تزيد بشكل كبري فرص تراكم 

الدهون يف البطن.

احلليب كامل الدسم:  –2
العادي  اللنب  يؤثر  أن  خيشون  الناس  بعض 
على وزنهم ألنه حيتوي على نسبة من الدهون 
على  احلفاظ  أردت  إذا  لذا  شربه،  فيتجنبون 
احلليب  شرب  حاول  جسمك،  وعلى  رشاقتك 
منزوع الدسم فهو مازال حيتوي على نسبة عالية 
الدهون  من  جدًا  ضئيلة  ونسبة  الكالسيوم  من 

والسعرات احلرارية.

الصودا:  –3
فهي  للصودا،  املستخدمة  البدائل  كانت  مهما 
الصودا  البطن،  زيادة كبرية يف دهون  تسبب 
العادية أو البديلة حتتوي على سعرات حرارية يف 
السكر  تزيد من نسبة  وبالتالي  شكل سكريات 
وأفضل  البطن،  دهون  زيادة  ومنها  الدم  يف 
بديل هلا هو املاء العادي، وإذا كنت تريد بعض 

الطعم فأضف قطرات من الليمون الطازج.

كعك اإلفطار:  –4
جيب أن تكون على علم بأن متوسط السعرات 
يف   كعك وجبة اإلفطار يتضمن حوالي 500 سعرة 
اليومية  السعرات  نصف  من  أكثر  وهذا  حرارية 
املوصى بها من السكر، لذا عليك جتنبها واختيار 
الكعك ذو السعرات القليلة أو اصنعها بنفسك 
من  اخلالي  واحلليب  الشوفان  من  املنزل  يف 

الدهون وبعض الفواكه اجملففة.

اجلنب:  –5
على الرغم من إن اجلنب مصدر جيد، ولكنه لألسف 
مصدر كبري للدهون املشبعة، وجبة صغرية جدًا 
نصف  من  يقرب  ما  على  حتتوي  قد  اجلنب  من 
الدهون،  من  بها  املوصى  اليومية  السعرات 
منخفض  اجلنب  من  صغرية  كمية  تناول  حاول 

الدهون لتحافظ على الدهون يف جسمك.

غري  دهون  على  حتتوي  اليت  األطعمة   –6
املشبعة:

جيب أن تفحص دائمًا املنتجات اليت تشرتيها، 
مشبعة  غري  دهونًا  حتوي  اليت  تلك  عن  وتبتعد 
غري  الدهون  من  غرامًا  ألن  مهدرجة،  زيوتًا  أو 
على  سلبية  آثار  له  يكون  أن  ميكن  املشبعة 
أن  كما  البطن،  يف  الدهون  ويزيد  صحتك 
الدهون مرتبطة بأمراض القلب وتسبب زيادتها 
اليت  واألطعمة  الكولسرتول،  مستويات  ارتفاع 
املخبوزة  السلع  هي  مشبعة  غري  دهون  تشمل 

والفشار واألطعمة املقلية.

سلطة سيزر:  –7
مشهورة بنكهة الصلصة، وهذه السلطة باألخص 
احلرارية  السعرات  معدل  ُتزيد  اليت  األنواع  من 
)300 سعرة حرارية يف كل 30 غرامًا(، إذا كنت 
بإضافة  بنفسك  اصنعها  صحية،  سلطة  تريد 
من  اخلالية  واللحوم  اخلضراوات  من  الكثري 
الدهون وبعض من زيت الزيتون مع األعشاب.

اللحوم املصنعة:  –8
إذا كنت ترغب يف معدة حنيلة فعليك االبتعاد 
أو  الباردة  املصنعة  اللحوم  سندوتشات  عن 
امُلصنعة  اللحوم  مشوية،  أو  مقلية  الساخنة، 
احلرارية  السعرات  من  عالية  نسبة  على  حتتوي 
أن  حديثة  دراسة  ووجدت  املشبعة،  والدهون 
هذه اللحوم واحدة من الـ12 سببًا األكثر شيوعًا 

لزيادة الوزن.

الوجبات السريعة:  –9
بأسعار  وعادة  التحضري  سهلة  أنها  حني  يف 
على  جدًا  كبري  السليب  تأثريها  أن  إال  معقولة، 
اخِلصر، ألنه غالبًا ما يتم طهيها بالزيوت الدهنية 
وبذلك تزداد احتمالية اكتساب الدهون يف البطن 

ورمبا يتطور األمر ملشكالت قلبية.

رقائق البطاطس:  –10
تأتي يف مئات النكهات املختلفة من أجل تلبية 
نسبة  على  حتتوي  ذلك،  ومع  األذواق،  كل 
عالية من السعرات احلرارية ألنها مطبوخة عادة 
تكون  املطاف  نهاية  ويف  املهدرجة  بالزيوت 
البطاطس  مصدرًا للدهون غري املشبعة. رقائق 

املخبوزة هي البديل الصحي. 

 فقد الثقة يسبب 
إدمان الطعام

أظهرت دراسة حديثة أن إدمان الطعام يعد مثل 
املخدرات،  كإدمان  كثرية  أخرى  أشياء  إدمان 
الشخص  يلجأ  اليت  األخرى  األشياء  من  وغريها 
النفسية  الضغوطات  على  للتغلب  إلدمانها، 

والظروف السيئة اليت مير بها.

وإدمان الطعام يكون عبارة عن أكل مبالغ فيه 
بكميات كبرية، ويكون ذلك بداية من الطفولة، 
ليشعروا  للطعام  يلجئون  األطفال  إن  حيث 
يشعرهم  الطعام  بأن  العتقادهم  بالسعادة، 
بالسعادة واحلنان نتيجة لفقدان الثقة بالذات، 
بسبب عصبية األم، وانتقاد األم كثريا للطفل، 

فبذلك يكثر الطفل بالطعام ليعوضه باحلنان.

ويف مرحلة املراهقة من املمكن أن كثرة الطعام 
يسبب االكتئاب، وذلك ألن كثرة الطعام تؤدي 
لزيادة الوزن، مما يفقده الثقة يف نفسه، وذلك 
يزيد االكتئاب بتناول الطعام بكثرة، الفتة إىل 
الشخص  أن  هو  نرفوزا"  "بوليمويا  مرض  أن 
يأكل كميات كبرية من الطعام بشراهة، ثم بعد 

ذلك يتقيأ نتيجة لضغط الطعام بشراهة.

تستمر  أن  املمكن  من  الطعام  إدمان  وأعراض 
من سن الطفولة للمراهقة، وإذا مل يتم معاجلتها 
للبلوغ يظهر إدمان الطعام، كما أنه يظهر أكثر 
يف النساء عن الرجال، وذلك ألنهم أكثر عرضة 

للضغوطات النفسية وبالتالي االكتئاب. 

 »أسبوعان وأسبوعان« أفضل 
طريقة إلنقاص الوزن

دون  وأسبوعان  غذائية،  احلمية  من  "أسبوعان 
يتطلعون  الذين  ألولئك  وسيلة  أفضل  محية" 
إىل خسارة الوزن الزائد بسرعة، ويفتقرون إىل 

اإلرادة والعزمية.
نواال  الربوفيسورة  أجرتها  اليت  الدراسة  وتقول 
بريني مبعهد الصحة والرياضة جبامعة كوينزالند 
إن األشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا 
ملدة أسبوعني وآخرين من دونه، يفقدون وزنًا 
من  أنفسهم  حيرمون  الذين  أولئك  من  أكثر 

الطعام لفرتة طويلة.
ونوهت الدارسة إىل أن هذا النهج يعطي للجسم 
الغذائي  التمثيل  عملية  لتحفيز  كبرية  فرصة 
وإمكانية اجلسم على العمل جمددًا على حرق مزيد 
من السعرات احلرارية من دون أن حيدث خسارة 
يف الكتلة العضلية للجسم والتسبب يف حدوث 

عواقب وخيمة.
وأجرت الدراسة هذا النهج على 36 رجل يعانون 
من مسنة مفرطة وحاولوا مرارًا إنقاص أوزانهم، 
واحد  غذائي  نظام  اتباع  على  واظبوا  نصفهم 
نهج  اتبع  اآلخر  النصف  بينما  أسبوعًا،   16 ملدة 

الدراسة.
نهج  اتبعوا  الذين  األشخاص  هؤالء  أن  تبني 
الدراسةخسروا وزنًا أكثر مبقدار 55% من أولئك 
أسبوعًا   16 ملدة  غذائي  نظام  على  ظلوا  الذين 

متواصاًل من دون توقف.
وترى الدراسة أن عملية التبديل يف احلمية أفضل 
طريقة للجسم ألنها حتفز عملية األيض وزيادة 
معدل حرق الدهون، وبالتالي فقدان أكثر للوزن 
الزائد، كما أن أسبوعي الراحة يساعدان اجلسم 
وفيتامينات  معادن  من  فقده  ما  تعويض  على 

تعينه على األسبوعني التاليني.

 بدائل السكر ال ختفض الوزن 
وقد تكون خطرة على الصحة

ليس من داع الستخدام بدائل السكر، بهدف ختفيض 
الوزن، ألنها يف مجيع األحوال ال تساعد على ذلك، 

إضافة اىل أنها قد تشكل خطرا على الصحة.
 توصل العلماء اىل هذا االستنتاج، نتيجة االختبارات 
الوزن  من  يعانون  أشخاص  مبشاركة  أجروها  اليت 
الزائد، حيث قسموا اىل جمموعتني، لكل منها نظام 
تغذت مبواد  محية غذائية خمتلف. اجملموعة األوىل – 
غري حمتوية على السكريات، ومسح للمجموعة الثانية 
ثالثة  مضي  وبعد  املعروفة.  السكر  بدائل  بتناول 
أشهر، فقد أفراد اجملموعة األوىل من وزنهم أكثر 
بكثري مما فقد أفراد اجملموعة الثانية. وسبق للعلماء 
أن اجروا مثل هذه االختبارات على القوارض، بينت 
نتائجها أن القوارض اليت كانت تتغذى باللنب احمللى 
ألن  وذلك  بسرعة.  وزنها  ازداد  السكر،  ببدائل 
بدائل السكر حتدث تغيريا يف آلية التذوق، ويبقى 
حرارية  سعرات  ذات  غذائية  مواد  بانتظار  اجلسم 
الغذائي  التمثيل  عملية  تسّرع  اىل  إضافة  عالية، 
وانفتاح الشهية . ويشري العلماء اىل وجود بدائل 
الذي  اسبارتام،  مثل  الصحة،  على  خطرة  للسكر 
النصفي  والصداع  احلساسية  منه  اإلكثار  يسبب 
أجريت  اليت  االختبارات  نتائج  بينت  وقد  والكآبة. 
على احليوانات، أن تناول هذه املادة بكميات كبرية 
قد يشكل سببا لإلصابة بسرطان الدماغ. كما أثبتت 
نتائج البحوث السابقة أن تناول املشروبات احملالة 
ببدائل السكر، يسبب اإلصابة مبرض السكري، حيث 
تبني أن تناول علبة كوال واحدة يف اليوم يرفع خطر 

40 باملائة. تطور هذا املرض بنسبة 30 – 

 5 أخطاء إياك أن ترتكبها بعد 
اإلكثار من الطعام

بعد تناول وجبة دمسة تشعر بالذنب، وتسارع إىل 
زيادة  من  ستحميك  أنها  تعتقد  خبطوات  القيام 
الوزن. ولكن، مّثة عادات خاطئة، قد تسهم يف 
ل حالً مساعدًا،  ردة فعل عكسية عوض أن تشكِّ

نذكر 5 منها

أن تقيس وزنك
باستطاعة وزنك أن يتقّلب من يوم إىل آخر. فشرب 
معنّي  لوقت  تكسبك  قد  وحدها  املاء  من  كمّية 
كيلوغرامًا واحدًا. وإذا تناولت عند العشاء طبقًا 
ماحلًا مثاًل، سيعزّز ذلك من ارتفاع نسبة املياه يف 
جسمك و يكسبك وزنًا. ال داعي للهلع والركض 
حنو امليزان يف اليوم التالي لقياس الوزن، بل 
انتظر مرور 48 ساعة. خالل هذه الفرتة، ال متتنع 
ألن  الطبيعي،  وقتها  يف  املأكوالت  تناول  عن 

األوضاع ستعود إىل حالتها الطبيعّية.

أن تتجّنب الفطور
وأنت  الباكر  الصباح  يف  استيقظت  ولو  حتّى 
تناولته يف  قد  كنت  طبق  بسبب  بالشبع  تشعر 
األمس، ال تنس أن تتناول الفطور كي ال تأكل 
وجبة أكرب عند الغداء أو العشاء، تسّد من خالهلا 
اجلوع الذي انتابك لوقت طويل. تؤكد الدراسات 
يتمّتع جبسد  يوم،  الفطور كّل  يتناول  الذي  أن 
يتجّنبون  الذين  أولئك  من  أكثر  وحنيل  رشيق 
تأكل  أن  الضروري  من  ليس  الصباحّية.  الوجبة 
مع  "توست"  أو  الفاكهة  من  نوعًا  إخرت  الكثري: 

قطعة جبنة.

النادي الرياضي
العجلة ملدة 20 دقيقة  التمرين على  اعتدت  إذا 
 cardiovélo، Zumba الـ  ساعات  جتّنب  يوميًا، 
واألثقال، اليت ستحرق برأيك السعرات احلرارّية 
ذلك  باألمس.  دمسة  وجبة  بعد  اكتسبتها  اليت 
ترتفع  القوية،  التمارين  ممارسة  ومع  أنك، 
األنواع  هذه  تصّعب  إذ  بالضرر  إصابتك  نسبة 
من الرياضات عملية اهلضم. إستبدل هذا النوع 
الذي  السريع  املشي  أو  بالركض  الرّياضة  من 

يساعدك يف هضم األكل.

قّلة النوم
أظهرت دراسة يف جامعة كولومبيا، أّن األشخاص 
الّليل هم  الذين ال ينامون سوى 4 ساعات يف 
املضرة  األطعمة  دائم  بشكل  يتناولون  الذين 
بالصحة والغنية بالدهون مثل "البيتزا" واملعجنات 
والوجبات السريعة واحللويات، مما يفّسر أن دماغ 
هؤالء يبحث عن نوع من الـCarburant، وهي مادة 
النشاط  لتكسبه  املأكوالت  من  اجلسم  ميتصها 
حال  يف  التعب.  خالهلا  من  ويعّوض  واحليوية، 
كنت قد تناولت هذا النوع من الطعام، حاول أن 
تنال قسطًا كبريًا من الراحة يف الليل وان تنام 
األصناف  عن  البحث  إىل  تضطّر  ال  كي  عميقًا، 

نفسها وجمددًا يف اليوم التالي.

"لن أتناول هذا الطبق بعد اليوم"
قرارك  هو  ترتكبها  قد  اليت  األخطاء  أكرب  من 
الكربوهيدرات، املقالي  األطعمة  السيء مبقاطعة 
قرارك  التزام  من  تتمكن  قد  جمددًا.  واحللويات 
لبضعة أّيام أو أسابيع، لكن الدراسات قد أثبتت 
لك  تسمح  اليت  تلك  هي  غذائية  محية  أجنح  أن 
يف  املمنوعات  من  والبعض  تشاء  ما  بتناول 
منها،  فبداًل من حرمان نفسك  املناسبات فقط. 
الغذائي املعتاد وأكثر من تناول  إستعد نظامك 

اخلضر والفاكهة. 
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مالك مطعم لبناني يف لندن يصر على وضع 
صورة صدام حسني على واجهة مطعمه

الشعوب  ذاكرة  يف  أمساءهم  حيفرون  الذين  الزعماء  هم  قلة 
تقييم  اختالف  على  ذاك،  أو  القائد  هذا  تتذكر  تظل  اليت 
على  أعوام   8 مرور  من  الرغم  وعلى  وإجنازاتهم.  أدوارهم 
يزال  ال  حبقه،  اإلعدام  حكم  وتنفيذ  حسني  صدام  حماكمة 
وتارخيه.  امسه  ميجدون  ممن  الكثري  مشاعر  يؤجج  الرجل   اسم 

من هؤالء مالك مطعم "هذا هو" اللبناني يف منطقة هارو بشمال غرب 
العاصمة الربيطانية يدعى إياد احلمدان الذي عرب عن إعجابه بصدام 
وذلك بوضع صورته على واجهة مطعمه، مما أثار استياء العديد 
وأديان سكانها،  أعراق  بتعدد  اليت تشتهر  املنطقة،  من سكان 
الصورة.  إلزالة  بالتدخل  الشرطة  طالبت  احتجاجات  عن   واسفر 

يف  املشروع  حقه  ميارس  أنه  على  يصر  احلمدان  إياد  لكن 
بوضعها"،  له  "يسمح  القانون  أن  إىل  مشريا  رأيه،  عن  التعبري 
وإىل أنه أنفق 100 دوالر أمريكي على هذا امللصق. مل يقتصر 
قتلى  أهالي  وإمنا مشل  هارو  منطقة  أبناء  على  الصورة  رفض 
هؤالء  أعرتض  إذ  العراق،  على  احلرب  يف  الربيطاني  اجليش 
احرتام"،  وقلة  "إهانة  هلم  بالنسبة  فهي  الصورة،  على  أيضا 
الصدد.  هذا  يف  خطوات  اختاذ  إىل  الشرطة  دفع  الذي   األمر 

لكن مالك "هذا هو" الذي يواجه دعوات مبقاطعة مطعمه ال يزال 
مصرا على موقفه بعرض صورة الزعيم العراقي، مؤكدا استعداده 
إىل املواجهة يف قاعات احملاكم يف سبيل التوصل إىل حل لألمر 

املثري للجدل.

نروجيي بفاتورة »ماكدونالدز« على يده 
بدال من باربي يف مكان آخر

قررت جمموعة من األصدقاء النروجييني معاقبة أحد أفرادها على 
تناوهلم  أثناء  العفوي  القرار  هذا  واختذ  الفوضوي،  حياته  منط 
"االجتماع"  هذا  وتقرر يف  "ماكدونالدز"،  مطاعم  أحد  الطعام يف 
أن يكون العقاب بالوشم. اقرتحت اجملموعة على الشاب ستيآن 
يوتردال )18 عاما( أن خيتار، فإما أن يكون هذا الوشم فاتورة 
أردافه،  على  باربي  وشم  أو  يده،  على  املطعم  يف   احلساب 

على  باربي  من  وطأة  أخف  اليد  على  الوشم  أن  "املتهم"  فرأى 
املؤخرة وهو ما مت تنفيذه. وعلى الرغم من أن الشاب النروجيي 
وصف الوشم على يده بأنه األسوأ يف العامل، إال أنه وافق على 
هذا "العقاب" ألنه بدا بالنسبة له مضحكا، مشريا إىل أن الوشم 
 مل يقتصر على الطلبيات فحسب، بل مشل تاريخ احلجز ووقته. 

على  نظره  وقع  الذي صعق حني  الشاب  والد  أعرب  جانبه  من 
الـ "تاتو" بقوله البنه: "هل تعتقد أن بإمكانك الظهور يف البيت 
بهذا الشكل؟ والدتك ستصاب بصدمة"، فرد ستيآن بأن األمر 
ال يعنيه. وأضاف: "رمبا حني أصبح يف الـ 50 أو 60 من العمر 
 سأرى أن ما قمت به محاقة .. لكن األمر يبدو لي مسليا اآلن". 

يوتردال  لستيآن  عقاب  مبثابة  "تاتو"  الـ  هذا  أن  الرغم  وعلى 
األوىل، الدرجة  من  مشاكس  أنه  أصدقاؤه  فيه  يرى   الذي 

النروجيي.  الشاب  حياة  أسلوب  مع  جاء منسجما  الوشم  أن  إال   
ويعترب ستيآن يوتردال أن ومشه هو األسوأ يف العامل، لكن قد 
ال يتفق كثريون من هواة الوشم مع الشاب النروجيي، إذ أنهم 
وأفكارهم  أنفسهم  عن  للتعبري  باستمرار  جديدة  طرقا  يبتكرون 
على  ينقشونه  الذي  "تاتو"  الـ  جتعل  بهم،  حييط  ملا  ونظرتهم 
مواقع خمتلفة من أجسادهم أقرب إىل البودي آرت، وهو ما يبدو 

يف ألبوم الصور أدناه، املنشورة يف موقع "كايفولوغ"

رجل أعمال إيطالي مفلس يتسلق قبة 
كاتدرائية الفاتيكان

مدينة  من  فينيتسيو  دي  مارتشيلو  املفلس  األعمال  رجل  حول 
إىل  الفاتيكان  يف  الشرطة  رجال  خدمة  اإليطالية  تريسته 
ساحة  الفاتيكان  البابوية  العاصمة  اختار  عندما  حقيقي  كابوس 
واألزمة  اإليطالية  السلطات  سياسة  على  احتجاجه  لفعالية 
العاملي.  اإلنصاف  وعدم  املصريف  والنظام   االقتصادية 

غري  بطريقة  احتجاجه  املذكورعن  األعمال  رجل  اعرب  فقد 
وسط  بطرس  القديس  كاتدرائية  قبة  تسلق  حيث  عادية 
هذا  بنشاطه  مارتشيلو  وقام  منها.  النزول  رافضا  الفاتيكان، 
احلالي،  مارس/آذار   29 املصادف  السبت  أمس  الرابعة   للمرة 

علما بأن الشرطة سبق وان منعته حتى من االقرتاب اىل املبنى. 
وومن اجل انزاله من القبة دخلت عناصر حفظ النظام يف تفاوض 
قبة  اىل  التسلل  اعتاد  الذي  العنيد  املفلس  الرجل  ذلك  مع 
الكاتدرائية بصورة منتظمة حيث قام بهذا الفعل املشني سابقا 

يف مايو/أيار ويوليو/متوز وأكتوبر/تشرين األول عام 2013.

تشيلي تتعرض لزلزال مدمر
 أعلن اجلهاز الوطين لرصد الزالزل يف تشيلي أن قوة الزلزال 
الذي ضرب الثالثاء مشال البالد تبلغ 8.2 درجة وليس 7.9 كما 
كان أعلن يف وقت سابق، مبقيًا التحذير من وقوع تسونامي على 
سواحل تشيلي والبريو واإلكوادور. وطلب املكتب الوطين للحاالت 
الطارئة يف تشيلي إخالء كل سواحل البالد يف تدبري وقائي، علمًا 
بأنه مل يسجل حتى اآلن وقوع ضحايا أو خسائر. وأفاد مسؤولون 
أمريكيون أيضا أن الزلزال بقوة 8.2 درجة وتسبب بأمواج يناهز 

ارتفاعها 2.11 مرت.
ويف وقت سابق أبلغت اهليئة أن شدة الزلزال هي 6.9 درجة قبالة 
ساحل شيلي قرب إيكويك. وأضافت اهليئة قوهلا إن الزلزال كان 
على عمق 10 كيلومرتات حتت سطح البحر وهو ما يزيد من الشعور 
الشمال  86 كيلومرتا إىل  بعد  الزلزال على  بشدته. وكان مركز 
الغربي من إيكويك. ومل يتضح بعد هل تسبب الزلزال يف إطالق 
حتذير من موجات مد طاغية )تسونامي( لكن الزالزل اليت تكون 
 على هذا القدر من الشدة تتسبب عادة يف إطالق هذه التحذيرات.

الزلزال  أن قوة  الزالزل يف تشيلي  الوطين لرصد  اجلهاز  أعلن 
الذي ضرب الثالثاء مشال البالد تبلغ 8.2 درجة وليس 7.9 كما 
كان أعلن يف وقت سابق، مبقيًا التحذير من وقوع تسونامي على 
سواحل تشيلي والبريو واإلكوادور. وطلب املكتب الوطين للحاالت 
الطارئة يف تشيلي إخالء كل سواحل البالد يف تدبري وقائي، علمًا 
بأنه مل يسجل حتى اآلن وقوع ضحايا أو خسائر. وأفاد مسؤولون 
أمريكيون أيضا أن الزلزال بقوة 8.2 درجة وتسبب بأمواج يناهز 

ارتفاعها 2.11 مرت.
ويف وقت سابق أبلغت اهليئة أن شدة الزلزال هي 6.9 درجة قبالة 
الزلزال  إن  قوهلا  اهليئة  وأضافت  إيكويك.  قرب  شيلي  ساحل 
كان على عمق 10 كيلومرتات حتت سطح البحر وهو ما يزيد من 
إىل  86 كيلومرتا  بعد  الزلزال على  مركز  الشعور بشدته. وكان 
الشمال الغربي من إيكويك. ومل يتضح بعد هل تسبب الزلزال 
يف إطالق حتذير من موجات مد طاغية )تسونامي( لكن الزالزل 
اليت تكون على هذا القدر من الشدة تتسبب عادة يف إطالق هذه 

التحذيرات.
تتحدث  األولية  األنباء  أن  الطوارئ يف تشيلي  وأوردت مصلحة 
عن تسبب انهيارات أرضية يف قطع بعض الطرق جزئيا.وقالت 
حمطة إذاعة “آر.بي.بي” إن السلطات يف بريو بدأت إخالء البلدات 
يف منطقة إيكا الساحلية الشمالية يوم الثالثاء يف أعقاب زلزال 
قوي شدته مثاني درجات قبالة ساحل تشيلي اجملاورة. وقالت 
بالفعل  أصابت  تسونامي  موجة  إن  تشيلي  يف  البحرية  القوات 
بعض املناطق يف مشال البالد يف أعقاب زلزال كبري بالقرب من 

منطقة التعدين إيكويك.

ملاذا تسقط االمطار يف املكسيك وال تسقط يف السعودية
صحيفة  نشرت 
ويست بنغال اهلندية 
صورة  الشهرية، 
الشهري  للمقدم 
لنشرة األحوال اجلوية 
السعودي حسن كراني 
ملقدمات  وصورًا 
جوية  أحوال  نشرات 

مكسيكيات
ضعت  و و

املكسيك  يف  األمطار  تهطل  ملاذا  فيه:  قالت  تساؤاًل 
يف  اهلندية  الصحيفة  وحبسب  السعودية؟  يف  تهطل  وال 
أسباب  توضح  الصور  إن  إىل  أشارت  الساخرة  صفحتها 
املكسيك  يف  تهطل  بينما  السعودية  يف  األمطار  هطول   عدم 
اجلوية  األحوال  نشرات  ملقدمات  الصور  من  عددًا  ونشرت 
املكسيكيات مبالبس خليعة، وُهن يقدمن نشرات األحوال اجلوية 
يقدم  يف قنوات مكسيكية عدة، وصورة “حسن كراني” وهو 

نشرة األحوال اجلوية يف القناة السعودية األوىل
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News

Corrupt former union 
boss Michael Williamson 
has been jailed for a mini-
mum of five years.
In sentencing Williamson 
to 7½ years in jail with a 
five-year non-parole pe-
riod, District Court Judge 
David Frearson said his 
actions were ‘’a parasitic 
plundering of union funds 
for pure greed’’.
‘’[It was] a reprehensible 
betrayal of the union and 
all its members,’’ he said.
The frauds were calcu-
lated, brazen and arro-
gant and involved an ‘’ex-
treme’’ breach of trust, he 
said.
But what Williamson has 
been jailed for was only 
the tip of the iceberg. He 
had been defrauding the 
union for almost two de-
cades.
Williamson, who ran the 
HSU as his personal fief-
dom from 1995 to 2011, 
pleaded guilty to several 
counts of defrauding the 
union of close to a $1 mil-
lion and enlisting family 
and friends to cover up 
his crimes.
One time, Williamson 

Michael Williamson jailed for five years for 
Health Services Union fraud

claimed thieves had bro-
ken into the safe in his of-
fice and stolen thousands 
of dollars. At the same 
time someone using Wil-
liamson’s card accessed 
the building. He declined 
to report the matter to po-
lice.
He was reimbursed three 
times by the union af-
ter claiming he had been 
mugged at an ATM.
Among those at court was 
Paul Ford who, with Mark 
and Janice Hardacre and 
others, ran against Wil-
liamson for control of the 
union in 1999.
They discovered he had 
an HSU-issued Ameri-
can Express card that he 
used for Chanel perfume, 
jewellery, restaurant bills, 
a $1045 David Jones bill, 
Clinique skin care prod-
ucts worth $105, valet 
parking, a gas bill, and 
designer handbags. He 
responded by filing a 
$750,000 defamation suit 
against them.
Outside court Mr Ford 
said: ‘’Those who sup-
ported and enabled him 
should also be held ac-
countable. We want our 
$25,000 returned, espe-
cially to the family of the 
late Bill O’Connor.’’
He said Mr O’Connor was 
a 76-year-old pensioner 
at the time he had to pay 
$25,000 for pointing out 
Mr Williamson was cor-
rupt.
Mr Ford was also angry 
with the NSW Labor Party 

‘’who knew about this but 
still promoted William-
son’’.
About the time of the defa-
mation action, Williamson 
asked the union’s print-
ers, John and Carron Gil-
leland, to supply him and 
later his protege Craig 
Thomson with American 
Express cards, mention-
ing it would help avoid 
scrutiny of union elec-
tion expenses. This might 
have constituted a secret 
commission, a jailable of-
fence.
Strike Force Carnarvon 
was formed in 2011 after 
Fairfax Media revealed the 
existence of the cards.
Williamson then instruct-
ed the Gillelands to de-
stroy any American Ex-
press card statements. 
They refused and assist-
ed police.
But police soon found a 
paucity of financial re-
cords to pursue crimi-
nal charges. Instead that 
found an extraordinary 
array of other corrupt 
dealings.
There was Canme, a fam-
ily company Williamson 
used to bill the union for 
more than $300,000 by 
falsely claiming his wife 
was doing archiving work, 
backed by false invoices.
He also pleaded guilty 
to corruptly receiving 
$600,000 in cash from De-
cember 2006 to February 
2010 by getting a supplier 
to the union, Alf Downing, 
to inflate his prices.

Williamson’s son Christopher. Photo: Ryan Stuart

BE prepared to do the heavy 
lifting or be left with a lower 
quality of life — that’s the 
warning from Joe Hockey 
to Australians in the lead 
up to the May budget. 
The Treasurer has said 
without deep cuts and “im-
mediate remedial action” 
Australia will “never have a 
surplus”.
“Everyone in Australia has 
to help to do the heavy 
lifting on the budget,” Mr 
Hockey told reporters in 
Sydney, before catching a 
plane to Perth to join cam-
paigning in the lead up to 
Saturday’s Senate re-run.
“If the burden falls on a few, 
the weight of that burden 
will crush them,” he said.
Mr Hockey insisted there 
will be “hard decisions” 
and all Australians will 
have to make sacrifices.
“The reality is that if we do 
not make the decisions that 
are necessary in the May 
budget and if we allow the 
budget to continue running 
deficits and increasing 
debt, Australia will have a 
lower quality of life, a lower 
standard of living than that 
which we’ve had in the 
past,” the Treasurer said.
“So it’s a clear choice for 

the Australian people.”
“Either you can have a low-
er quality of life, a lesser 
standard of living, or we 
can all do the heavy lifting 
from the budget in May and 
all contribute to a stronger 
and more prosperous na-
tion.”
His ominous warning fol-
lows Treasury analysis 
predicting the country’s 
deficits will stretch out to 
at least 2024 due to contin-
ued spending increases.
Mr Hockey said the gov-
ernment had to reduce 
expenditure, but also try 
to increase revenue at the 
same time.
He criticised Labor for leav-
ing the government with 
“massive” spending in-
creases in foreign aid and 
defence down the track, as 
well as a poorly set up Na-
tional Disability Insurance 
Scheme.
“If we don’t get on top of 
the proper management of 
the National Disability In-
surance Scheme, not only 
would it not be sustainable, 
but it could end up as big a 
farce as the pink batts pro-
gram or the $900 cheques 
program,” the Treasurer 
told ABC Radio.

Treasurer Joe Hockey warns every-
one will have to cop budget pain or 
expect lower living standards 
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Williamson>s daughter Alexandra. Photo: Dean Sewell

Whistleblower: Kathy Jackson. 
Photo: Ryan Stuart

Putting the squeeze on ... Treasurer Joe Hockey at a press conference 
at Parliament House, Canberra. Source: News Corp Australia

LABOR has blasted the gov-
ernment’s “blatantly politi-
cal” decision to move Mike 
Rann from a high-profile 
diplomatic post in London 
to make way for Howard 
government minister Alex-
ander Downer. 
The former South Australian 
Labor premier will head to 
Rome as ambassador to Italy 
in May, as Mr Downer takes 
over as Australia’s high com-
missioner in London.
Opposition foreign af-
fairs spokeswoman Tanya 
Plibersek said Mr Rann’s 
term was not due to ex-
pire for another 18 months 
and Foreign Minister Julie 
Bishop must explain the 
“abrupt” installation of Mr 
Downer.
“The Abbott government 
kept its decision secret until 
after the March 2014 state 
election in South Austra-
lia,” Ms Plibersek told AAP, 
adding to the wide criticism 
by Labor of the widely an-
ticipated appointment.
Labor MP Bernie Ripoll ac-
cused the government of 
giving “jobs for the boys”.
He pointed to the removal of 
former Labor premier Steve 
Bracks as consul-general 
in New York in favour of 
Howard government minis-
ter Nick Minchin as an ex-
ample.
But the government said 
Mr Downer had proven his 
ability for the job.
Treasurer Joe Hockey said 
Mr Downer, as one of Aus-
tralia’s longest-serving for-
eign ministers, had shown 
how well he could handle 
challenges.
“And I think his clipped lan-
guage will serve him well in 
London,” he told reporters 
in Sydney on Monday.
Mr Hockey said moving Mr 
Rann to Rome was a case 
of “putting square pegs in 
the square holes”.
Stephen Brady, former 
governor-general Quentin 
Bryce’s secretary, has been 
appointed Australia’s next 
ambassador to France.
Mr Brady will also have 
non-resident accreditation 
to Morocco, Monaco, Alge-
ria and Mauritania and will 
assume his role in Septem-
ber.

Labor blasts Downer’s 
UK appointment
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Prime Minister Tony Ab-
bott’s royal commission 
on union slush funds and 
corruption threatens to en-
snare Opposition Leader 
Bill Shorten, with sweep-
ing demands for informa-
tion on unions closely 
linked to the Labor leader.
Unions targeted by the 
commission are reeling 
after being given just over 
a week to produce thou-
sands of pages of financial, 
contractual and person-
nel documents stretching 
back seven years.
They have been warned 
that failure to produce 
documents could lead to 
up to six months’ jail.
Insiders agree the com-
mission’s official written 
request for documents has 
the potential to entangle 
Mr Shorten, renowned as a 
hands-on factional player 
in the ALP, especially in 
his home state of Victoria.
The request for documents 
includes a period when Mr 
Shorten was Australian 
Workers Union (AWU) 
leader.
Most of the five unions tar-
geted by the commission 
into union governance, 
slush funds and corruption 
have extensive links to Mr 
Shorten and his dominant 
Right faction, including 
the AWU, the Transport 
Workers Union, the Health 
Services Union and Com-
munications, Electrical 
and Plumbing Union.
His personal power base 
includes the AWU and the 
plumbers division of the 
CEPU.
A group aligned to Mr 
Shorten now control the 
Victorian branch of the 
scandal-prone HSU after a 
bitter and expensive elec-
tion in 2012.
The bank-rolling of the 
Shorten-linked HSU team 
in both the 2012 and 2009 
union elections by other 
unions and union-linked 
slush funds, looms as a 
key point of interest for 
the royal commission.
The unions have been 
asked for details about 
donations to other unions 

or political parties, and 
any money or benefit re-
ceived from companies 
with whom unions have 
negotiated.
AWU insiders fear that 
on financial dealings with 
companies, Mr Shorten 
may face a grilling over 
contributions to the AWU 
from construction compa-
nies during construction 
of the EastLink tollway in 
the mid-2000s.
The commission’s request 
for documents from both 
the HSU and the AWU asks 
about specific slush funds, 
notably the AWU-linked In-
dustry 2020, revealed by 
Fairfax Media in 2012. The 
fund generated more than 
$500,000 from employers, 
other unions and law firms 
since 2008. It was run as 
a sub-factional slush fund 
by sole director Cesar Mel-
hem, a loyal Shorten lieu-
tenant and his Victorian 
AWU successor.
Mr Shorten attended at 
least two of Industry 
2020 fund-raisers. Money 
from the fund was used 
to bankroll HSU election 
campaigns by the Short-
en-aligned Diana Asmar in 
both 2009 and 2012.
Copies of the requests for 
documents by the royal 
commission, obtained 
by Fairfax Media, ask for 
seven years of detailed 
financial records for each 
branch of the respective 
union in each state.
One senior union official 
described the demands 
as ‘’impossible’’ to meet. 
Multiple union sources be-
lieve the process has set 
the unions up to fail due 
to the breadth of the com-
mission’s demands and 
the short time frames for 
providing information.
Victorian Trades Hall 
Council secretary Brian 
Boyd slammed the royal 
commission as a ‘’witch 
hunt’’ designed to break 
unions and, in the process, 
weaken Labor. ‘’It is purely 
a political witch hunt that 
is designed to bring down 
the ability of unions to 
look after workers.’’

Royal commission a trap for 
Bill Shorten
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LABOR is asking what 
the Abbott government 
has to hide after it ap-
parently failed to consult 
with stakeholders about 
any proposed changes to 
the Australian Education 
Act. 
The federal opposition 
says Education Minister 
Christopher Pyne wrote 
to stakeholders pledging 
to consult with them on 

Pyne accused of keeping cuts 
in the dark 

any changes to the legis-
lation in March.
But Labor education 
spokeswomen Kate El-
lis said the deadline had 
come and gone, suggest-
ing cuts to “vital” funding 
could be on the agenda.
“Despite his promises, 
major education stake-
holders haven’t seen a 
draft of the act,” Ms El-
lis said in a statement on 
Wednesday.
She said the govern-
ment’s failure to be trans-
parent in this case raised 
many questions, includ-
ing whether they would 
be including the fifth year 
of Gonski funding in the 
upcoming budget.
Mr Pyne’s office has been 
contacted for comment.

Education Minister Christo-
pher Pyne

TONY Abbott has estab-
lished a covert political 
hit squad which is funded 
by taxpayers, operates 
outside parliamentary 
scrutiny and has a con-
troversial leader.
The under-the-radar Co-
alition Advisory Service 
supplies Government 
backbenchers with media 
information and ammuni-
tion to aim at the Labor 
Opposition. It has offices 
in Parliament House.
The Government says it is 
there to “provide training 
support to Government 
members and senators 
and their staff to assist 
them in servicing their 

Prime Minister Tony Abbott’s secret ‘hit squad’, the Co-
alition Advisory Service

constituents and ensur-
ing the efficient and effec-
tive operation of elector-
ate officers”.
But its detailed activities 
have been kept confiden-
tial — although it is known 
as CAS and has a sharply 
political role serving the 
Government.
It’s head is Simon Berger, 
the former Woolworths 
executive who left the 
company after organising 
the auction of a “chaff-bag 
jacket” at a September 
2012 Young Liberal fund-
raising dinner addressed 
by Sydney broadcaster 
Alan Jones.
The chaff-bag referred to 

New organisation: Prime Minister Tony Abbott has set up the Coalition 
Advisory Service.  Picture: Marie Nirme Source

on-air comments by Mr 
Jones that then Prime 
Minister Julia Gillard 
should be put in one and 
dumped at sea.
At the dinner, Alan Jones 
infamously claimed that 
Julia Gillard’s father “died 
of shame”.
At the dinner, Alan Jones 
infamously claimed that 
Julia Gillard’s father “died 
of shame”. Picture: News 
Corp Australia Source: 
NewsComAu
Under CAS, Mr Berger 
has a staff of at least six 
but a potential allocation 
of 10.
They are paid from 
$75,000 to $175,000 a 
year, news.com.au has 
been told, and so far have 
been issued laptops and 
mobile telephones worth a 
total of close to $22,000.
The Labor Opposition has 
been trying to get more 
details about CAS opera-
tions at Estimates hear-
ings where ministers and 
their department heads 
are questioned about 
spending.
However, CAS is not the 
responsibility of a minis-
ter.
It operates under Govern-
ment Whip Philip Rud-
dock who, as he’s not a 
minister, does not have 
his spending examined at 
Estimates grillings.
Both Labor and the Coali-
tion have set up offices 
similar to CAS when in 
government. That’s one 
reason why the Opposi-
tion knows it has a largely 
political role.
Both Labor and the Liber-
als have started similar 
political groups in the 
past. Picture: News Corp 
Australia Source: News 
Corp Australia
One of the most contro-
versial was Labor’s Na-
tional Media Liaison Ser-
vice (known as aNiMaLS) 
in the 1990s.
Its Labor successors in-
clude the Caucus Com-
munications Team (CCT) 

and under the Coalition, 
the Government Mem-
bers’ Secretariat.
Senior Labor senator John 
Faulkner wants these 
bodies to be subjected to 
scrutiny by being made 
the responsibility of the 
Special Minister of State, 
a job he once held.
However, the Coalition 
wants to keep it with the 
Chief Whip, the current 
Special Minister of State 
Michael Ronaldson said.
“I just want to be assured 
by you that there is no at-
tempt to avoid transpar-
ency and accountability 
by having the employing 
parliamentarian be the 
Chief Whip in the House 
of Representatives, hence 
questions at Senate es-
timates committees be-
come more difficult and 
more obtuse,” Senator 
Faulkner said to Sena-
tor Ronaldson at an Esti-
mates hearing in Novem-
ber last year.
Senator Ronaldson re-
plied there were “two 
schools of thoughts” 
about the issue.
“There is a view in some 
quarters that the Whip is 
the appropriate employer 
in that situation and that 
you should keep it out of a 
minister’s office because 
there may well be risks 
associated,” he said.
“It will seem to be a po-
litical office. But I am not 
hung up on whether it is 
the Special Minister of 
State or the Chief Whip. 
I am sure that, if you ask 
questions about it, they 
will be answered.”
Labor has had six ques-
tions about CAS listed for 
the past month without 
answers.
However, it is known that 
CAS has a staffing alloca-
tion of 10 with one chief 
of staff at level 2, one 
senior adviser at band 
1, five advisers, two as-
sistant advisers and one 
executive assistant/office 
manager.



Page 37صفحة 37     

News

Saturday 5 April 2014  2014 نيسان   5 السبت 

TREASURER Joe Hock-
ey has received the final 
report of the Productiv-
ity Commission’s inquiry 
into the car industry. 
The report is expected to 
be tabled in parliament 
this month, but Labor 
says it will be a “post-
mortem” for the industry.
The commission was 
asked to look at national 
and global factors affect-
ing the industry, which 
has been hard-hit by the 
announced closures of 
car-making in Australia 
by Ford, Holden and Toy-
ota.
It also examined possible 
ways to support the car 
industry using taxpayers’ 
money and its economic 
spin-offs.
A preliminary report re-
leased in December found 
Australian car-makers 
were under “relentless 
pressure” from overseas 
manufacturers who had 
lower labour costs and 
higher demand for ve-
hicles.
But there were opportu-

Treasurer receives car indus-
try review 

nities for Australian car 
component makers as 
more overseas manufac-
turers moved to global 
platforms.
The major car-making 
states of Victoria and 
South Australia are work-
ing with the federal gov-
ernment on plans for their 
economies, backed by a 
$100 million joint fund.
Opposition Leader Bill 
Shorten said the inquiry 
was a cynical ploy by the 
government after it sat 
back and watched the car 
industry die.
“Having succeeded in 
sending auto manufactur-
ing jobs overseas, the Ab-
bott government is now 
refusing to say how it will 
help these hard-working 
Australians to find new 
work,” Mr Shorten said.
“Mr Abbott should release 
the Productivity Commis-
sion report immediately, 
along with the Commis-
sion of Audit report his 
government remains so 
desperate to hide from 
voters in WA.”

Treasury secretary Martin 
Parkinson has received a 
stay of execution from the 
Abbott government.
He has been asked by 
Prime Minister Tony Ab-
bott to stay on in the role 
until after Australia hosts 
the G20 leaders’ summit 
in November.
Mr Abbott’s decision has 
been confirmed by the 
office of Treasurer Joe 
Hockey.
The news comes just two 
weeks after Mr Abbott ap-
peared to dig his heels in 
against any suggestion 
that Dr Parkinson ought 
to stay in the country’s 
top economic role, say-
ing he reserved the right 
to ‘’stamp’’ his authority 
on the country’s premier 
economic agency.
‘’You’ve got to under-
stand that incoming gov-
ernments do very much 
want to place their stamp 
on the economic policy of 
the country and that is ex-
actly what we are doing,’’ 
Mr Abbott said.
‘’We are placing our stamp 

Tony Abbott asks Treasury secretary 
Martin Parkinson to stay on until G20 
summit in November

on the economic policy of 
the country and let there 
be no doubt, let there be 
no doubt, that Australia’s 
policy direction changed 
very substantially back in 
September of last year.”
His comments came after 
Fairfax Media revealed 
that the Abbott govern-
ment had defied the ad-
vice of former prime min-
ister John Howard and 
former treasurer Peter 
Costello when it axed Dr 
Parkinson after winning 
the election.
Treasurer Joe Hockey 
had reached out to Mr 
Howard and Mr Cos-
tello in the days before 
the September 7 poll to 
discuss the future of Dr 
Parkinson, and both men 
told the Treasurer to keep 
Dr Parkinson in one of the 
nation’s top economic 
roles.
But that call was ignored 
by Mr Abbott, who an-
nounced Dr Parkinson’s 
resignation in his first of-
ficial act after being sworn 
in in September last year.

Dr Parkinson

Treasury boss Mar-
tin Parkinson says the 
goods and services tax 
will have to be boosted 
or broadened if the bud-
get is to have any hope 
of returning to surplus.
Addressing the Sydney 
Institute on Wednesday, 
Dr Parkinson detailed a 
bleak budget outlook in 
which there would be 
no return to surplus in a 
decade, even if “bracket 
creep” through wage 
inflation was allowed to 
push up the average tax 
rate on full-time workers 
from 23 to 28 per cent.
Sustaining such an in-
crease was “unlikely to 
be politically feasible”, 
he said.
It was also “hardly likely 
to be economically de-
sirable” as it would turn 
Australians away from 
work.
Dr Parkinson’s calcu-
lations back those of 
Treasurer Joe Hockey 
and point a budget of 
“hard decisions” in May, 
many of which will bite 
their hardest in years to 
come.
Mr Hockey’s office con-
firmed on Wednesday 
that Dr Parkinson would 
have his term as trea-
sury secretary extend-
ed until after Australia 
hosts the G20 world 
leaders meeting in No-
vember.
He had been due to 
leave after the May bud-
get.
Dr Parkinson said after 
years in which Austra-
lia’s real income per 
head had grown by 2.3 
per cent a year, it was 
now set to scarcely 
grow at all for a decade.
That meant that by 
2024, real income per 
head would be $69,000,  
much less than the 
$82,000 per head Aus-

GST must rise as deficit decade looms for budget, 
says Treasury boss Martin Parkinson

tralians would have 
come to expect.
By then the budget 
would be in deficit for 
the 16th consecutive 
year.
That was the outlook 
given “a relatively be-
nign scenario”, he said.
It assumed another ten 
years without a reces-
sion on top of the past 
23, taking the total to 33 
recession-free years, al-
most a world record. 
And it assumed that 
personal income tax 
collections could keep 
growing with inflation, 
without political costs.
More likely scenarios 
would require deep bud-
get cuts.
“It is widely known that 
the National Disability 
Insurance Scheme and 
school reform fund-
ing will add $3.1 billion 
and $2.8 billion to total 
spending over the for-
ward estimates, with 
the net cost to the Com-
monwealth of the of the 
NDIS to be $11.3 billion 
per annum by 2023-24,” 
Dr Parkinson said.
“What is less well un-
derstood is that total 
Commonwealth expen-
diture on health is an-
ticipated to rise from 
$64.7 billion in nominal 
terms to $116 billion in 
2023-24.
“Similarly, our three 
main pension payments 
– the aged pension, dis-
ability support pension 
and carers’ payment – 
grow at an annual rate of 
6 per cent per annum in 
nominal terms over the 
forward estimates, add-
ing around $13 billion 
to annual payments by 
2016-17, and another 
$39 billion by 2023-24.
“Ultimately the return 
to surplus must be un-
derpinned by policy de-

cisions - by individual, 
hard decisions,” Dr Par-
kinson said.
The goods and services 
tax was shrinking in im-
portance as Australians 
shifted spending to un-

taxed services such 
as private health care 
and private schools, he 
said.
Boosting or broaden-
ing the GST would be a 
less damaging means 

of increasing the tax 
take than allowing so-
called bracket creep to 
push lower and middle 
income earners into 
higher tax brackets.
If unchecked, bracket 
creep would dissuade 
Australians from work-
ing and increase incen-
tives to avoid tax.
A switch in the tax mix 
toward consumption 
taxes such as the GST 
would be “a key chal-
lenge for the upcom-
ing White Paper on 
Taxation”, Dr Parkinson 
said.
Sharpening the chal-

lenge would be the 
knowledge that this 
time the switch couldn’t 
be sold as a payoff for a 
cut in income tax.
Treasurer Joe Hockey 
was in a meeting of the 
government’s expendi-
ture review committee 
in Perth as Dr Parkinson 
spoke. The meeting was 
expected to decide the 
broad shape of the May 
budget.
In a departure from tra-
dition it was chaired 
by Prime Minister Tony 
Abbott, rather than the 
treasurer or finance 
minister.
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“Elegant—very athletic  
and very skilled!”

—John McColgan, Riverdance producer

“Mesmerizing! Reclaiming the divinely 
inspired cultural heritage of China.”

—Donna Karan, creator of DKNY

THE SHOW MOVES quickly through dynasties  
and regions. Legends, myths, and heroes of 
literary classics spring to life. Ethnic and folk 

dances fill the stage with color and energy. The leaps 
and flips of Shen Yun’s aerial masters, thunderous battle 
drums, and singers’ soaring voices are all set to animated 
backdrops that transport you to another world. 

Experience the extraordinary. Experience Shen Yun. 

TAKE AN EXTRAORDINARY JOURNEY—  
5,000 YEARS OF DIVINE CULTURE

TAKING THE WORLD BY STORM...

MillionS OF people have seen Shen Yun. Standing 
ovations at the world’s top venues, royalty 
attending in  

Europe, sold-out shows throughout North America, and 
packed houses across Asia have made Shen Yun an 
international phenomenon. 

THE ARTS CENTRE THEATRE, MELBOURNE
27 - 30 March, 2014

CANBERRA THEATRE, CANBERRA
4-5 April, 2014 

ADELAIDE FESTIVAL THEATRE, ADELAIDE
19-21 April, 2014  

THE REGAL THEATRE, PERTH
1-4 May, 2014 

ARTS CENTRE GOLD COAST
24-27 April, 2014 

SYDNEY THEATRE AT WALSH BAY
22 Hickson Road, Walsh Bay NSW 2000

Ticket Prices:
$159,   $109,   $89

Dates & Times
15 April,  Tuesday: 7:30 PM
16 April,  Wednesday: 2:00 PM & 7:30 PM
17 April,  Thursday:  1PM

 Sydney Theatre Box Office
 Address:  22 Hickson Road, Walsh Bay NSW 2000
 (02) 9250 1999 | www.sydneytheatre.org.au
 

PRESENTED BY:  FALUN DAFA ASSOCIATION OF AUSTRALIA INC.

PLEASE NOTE: FOR ALL PERFORMANCES CHILDREN MUST BE AT LEAST FOUR YEARS OF AGE TO BE ADMITTED. 

Ticketmaster: 1300 723 038 | www.ticketmaster.com.au

 Shen Yun Ticketing Office:  (02) 9146 4929 (Chi/Eng) 

 www.WebTicketCenter.com/sydney | info@fdnsw.org 
   

شـني يـان 2014

انطلق يف رحلة غري عادية،
5،000 سنة من الثقافة اإلهلية

واخلرافات،  واألساطري  واملناطق  السالالت  خالل  من  بسرعة  يتحرك  العرض 
وأبطال األدب الكالسيكي كلها تتبادر إىل احلياة، الرقصات العرقية والشعبية 
متأل خشبة املسرح مع اللون والطاقة. قفزات وانقالبات يف اجلو لشني يان 
وفرقته.. أصوات مرتفعة، طبول ومغنون كلها تنقل لكم وتنقلكم إىل عامل 

آخر .
جتربة غري عادية. جتربة شني يون

خذ العامل بعاصفة ...

أكثر  حار يف  تصفيق  وسط  واقفا  يون  الناس شني  من  املاليني  شاهدت 
األماكن العاملية شهرة، اقام عروضا يف الواليات املتحدة وأوروبا ويف مجيع 
أحناء أمريكا الشمالية ويف مجيع أحناء آسيا مما جعل شني يون ظاهرة عاملية.

فرقة  فنون صينية مقرها يف نيويورك
ومع فرقته اليت مقرها يف نيويورك استندت فنون شني يان اىل مهمة استعادة 
5،000 سنة من الفنون املسرحية للثقافة الصينية املوحية، اليت ُدمر معظمها 

يف الصني حتت حكم الشيوعية.
يف الواقع، ان عروضا مثل عروض شني يان مل يعد باالمكان العثور عليها 

يف الصني اليوم.
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اعالنات ملبورن

210 HUME HWY,  SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855
مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة.. اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

ال مـرياج

لقمة 
أسعارنا تناسب اجلميعشهية

نظافة 
تامة

املكان األفضل لتحقيق حلم 
اللبنانيني والعرب.. صرح شامخ 
حيقق حلم اللبنانيني والعرب 
 حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها 

وديكورها على استعداد الستقبال 
مناسباتكم... زواج - خطوبة - 
أعياد ميالد - عمادات وغريها.. 

هدايا قيمة للعرسان العرب من 500 اىل 2000 دوالر

لصاحبها سام يونان

%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 
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Email: ads@meherald.com.au- info@meherald.com.au

Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

Spiritual Therapist
العامل الروحاني عالء العوادي
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي

* عضور عدة جمعيات روحانية اسرتالية
125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0421906377 - Phone:96596999

web:www.alaa.com.au - Email: info@alaa.com.au

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

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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